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  باب العین

  
  لففصل األ

و منـه  . مرد هرجایی: إمع و إمعۀٌ .أمـع 
. ال یکونَنَّ أحدکم إمعۀٌ: قال ابن مسعود

إم ذلـک  عالیکونُ للنساء یکۀٌ، و قد ح
نباید هیچ کـدام از شـما   [عبید عن أبی
اندیشه و نـاتوان باشـد و دنبـال    سست

ابوعبید گویـد کـه   . هر کسی راه بیفتد
  .]کلمه را براي زنان به کار نبرنداین 

  فصل الباء
. درازگردن شدن اسب: بتع ـَـ. بتَع .بتع

عتۀ. نع: فرس بعتنث: ب .  
نبیـذ  : بِتْع و بِتَع، مثال قمـع و قمـع  

  . عسل
ــع : تقــول .تأکیــد اســت کلمــۀ: أبتَ
ونــاء ــمی أجج ــونَ  ع تَعــونَ أب ونَ أکْتَع

  . همه ]نزدم آمدند: گویی[
  . لب سطبر رنگین: شَفَۀٌ کاثعۀٌ باثعۀٌ .بثع

کشـتن خـود را از   : بخَع ـَـ. بخْع .بخع
ــدوه ــه. خشــم و ان ــاخع «آی ــک ب فلَعلَّ

از انـدوه  شاید تو جانت را «[» نَفْسک
  . ]»بر سر آن نهی

بخَـع  . گردن نهـادن حـق را  : بخُوع
بـه حـق خسـتو شـد و گـردن      [بالحقّ 

  . کک: بخع ـَـ. بخاعۀ. ]نهاد
 :االیضاح شـرح المقامـات  قال فی 

بخَع الشاةَ، أي بالَغَ فی ذَبحها، و فسـرَه  
بأنْ یقْطَع عظْم رقَبتهـا و یبلُـغَ بالـذبح    
البِخاع، و هو العرْقُ الذي فی الصلْب، و 
النَخْع، بالنون، دونَ ذلک و هو أنْ یبلـغَ  

لخَـیطُ األبـیض   بالذبح النُخاع، و هـو ا 
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در آن کتـاب  [الذي یجرِي فی الرَقَبـۀ  
در کشـتن گوسـفند مبالغـه    : گفته شده

کــرد، یعنــی اســتخوان گــردنش را    
شکست تا به بِخاع رسید، و آن رگـی  

هاي گـردن، ولـی همـین    است در مهره
ماننـد  کلمه با نـون یعنـی آن بنـد پیـه    

ســـفیدي کـــه در ســـتون فقـــرات و 
  . ]هاي گردن است مهره
نـو بیـرون آوردن نـه بـر     : إبداع .بـدع 
أي مبـدع، و هـو مـن    . نع: بدیع. مثالی

و طـرز  . کک: داعإبت. صفات اهللا تعالی
نو نهادن شاعر در شعر، و مانده شـدن  

. کَلَّـت : أبدعت راحلَتُه. ستور برنشست
شـترش از  [کَلَّت راحلَتُه : أُبدع بالرجل

ــ ــاربردن و ســواري دادن مان . ده شــدب
ــین    ــه هم ــم ب ــول آن ه ــاربرد مجه ک

  . ]معناست
. خیـک : . ]نـوآور [مبتَدع : بدیع
إنَّ تهامۀَ کبـدیعِ العسـلِ حلْـو    : حدیث

ــرُه  آخ ــو ــه حلْ ــداد و هــواي [(أولُ بام
تهامه مانند خیک عسل است ) شامگاه

که آغـاز و پایـانش هـر دو شـیرین و     
  .]گواراست

عبِد ع: شیءتَدبعاً «هآی. مبِد ما کُنْت

مـن  «. نو ةپدید[، أي بدیعاً »من الرُسلِ
  . ]»نوآوري در میان پیامبران نیستم

نو بیـرون آوردن رسـمی در   : بِدعۀ
  . دین بعد از اکمال دین

  . بدیع شمردن: استبداع
  . منسوب کردن تبه بدع: تَبدیع

تمـام شـدن در   : بـرَُع ـَــُ  . براعۀ .برع
. ز اصحاب در دانـش فضل و گذشتن ا

  . نع: بارِع
آن کـار  [متَطَوعاً : فعلت کذا متَبرِّعاً

  . ]خود و دلبخواه کردمسوي را از 
عرْواي معـروف نام ناقه: ب . :  نـام

و أصــحاب الحــدیث یکْســرونَ . زنــی
و الص ،الفَتْح، ألنّـه لـیس فـی    الباء واب

ـ    ود، کالم العرب فعولٌ الّـا خـرْوع و عتْ
 رةٍ و وادشَج راویان حـدیث ایـن   [اسم

کلمه را بِرْوع گویند ولـی درسـت آن   
با فتحه است، زیرا در زبان تازیان جـز  
دو کلمه که نـام درختـی و سـرزمینی    

  . ]هستند بر وزن فعول نیامده است
گلیم که زیـر پـاالن بـر    : برْذَعۀ .برذع

  . پشت شتر نهند
  . کاري راآمادگی کردن : إبرِنْذاع
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 ]سـتبر [مرد گول دفزك : بِرْشاع .برشع
  .بدنماي

بند زنان عرب روي: برْقُع و برْقَع .برقع
  . کک: برْقُوع. و ستور

  . ]بر کسی[بند نهادن روي: برْقَعۀ
  . بند پوشیدنروي: تَبرْقُع

  . گوسفند سفیدسر: مبرْقَعۀ
 همـۀ سپیدي روي اسب که : مبرْقعۀ

ــه ب ــدروي گرفت ــال. اش ــرَّةٌ : یق  غُ
  .]سپیدپیشانی همه[

  . نام آسمان هفتم: بِرْقع، غص
بر چهـار دسـت و پـاي    : کَعۀبرْ .برکع

بـه کـون   : تَبرْکُع. انداختن: . ایستادن
صـرَعه فوقَـع   : برْکَعه فتَبرْکَـع [افتادن 

  . ]علی إسته
  . کک: بزاع. مرد ظریف: بزِیع .بزع

  .ظریف شدن: ـُـبزُع . بزاعۀ
: . ظریف خاسـتن کـودك  : تَبزُّع

  .بزرگ شدن فتنه و بدي
زِیعغالم ب :یِی ال متکلِّمتَحسة امرأَ. ی

بـه االنْسـانُ    یحمدوالبزاعۀ مما . بزِیعۀٌ
زن . پروا سـخن گویـد   کودکی که بی[

بزاعـــۀ از . زبـــاننمکـــین و شـــیرین

ــدان   ــایی اســت کــه انســان را ب کاره
نوجـوان   ةو بیشتر دربار(کنند ستایش 

  .)]گویند
عزـــواز [ايتـــودهنـــام ریـــگ: ب  

  .نام زنی: . ]سعدبنی
  . سوزبدمزه و حلق: شیء بشع .بشع

  . مزه شدنبی: ـَـبشع . بشاعۀ
ــع ــردم از   : بشَ ــدن م ــاخوش ش   ن

  . مزگی طعامبی
مزه شمردنبی: تبشاعاس .  
  . دنجمع کر: ]بصع ـَـ[بصع  .بصع

عصو قیـل  . کیـد اسـت  ات کلمـۀ : أب
ـ  أخـذت  : یقـال . ۀأیضا بالضاد المعجم

 عمحقِّی أج .عاءمو األُنْثَی ج عاءصب .
یـت  و رأَ. و جاء القوم أجمعونَ أبصعونَ

عصب عمسوةَ جالن .م الرَو هو توکید تَّب 
قَی   ـعمعلـی أج مضَـع نیـز    [دبرخـی أب

قـوم  . را بازسـتاندم حقّم  همۀ. دانگفته
 کلمۀ. زنان را دیدم همۀ. همگی آمدند

تاکید است که همـواره پـس از أجمـع    
  .]آید

، أي مضَـی بِصـع مـن اللیـل    : یقال
  .]پاسی از شب گذشت[صدر منه 
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مال کـه بـه دسـت     ةپار: بِضاعۀ .بضع
  . کسی به تجارت فرستند

بضـاعت کـردن   : إبضاع و استبضاع
کمستَبضعِ تَمرٍ الی هجـرَ،  : مثَل. مالی را

چون کسی که خرما [و هو معدنُ التَمر 
زیرا هجر خـود معـدن    برد،به هجر می

  . ]خرما بوده است
شکستگی سر که پوسـت و  : باضعۀ

گوشت کفته باشد و خون نرود از وي، 
ــۀ  یو آن را کــه خــون روان باشــد دام

  .بزرگ از گوسفند رمۀ: . خوانند
شمشیر که بـر هرچـه   : باضعسیف 
  . اي از وي بردبرآید پاره

و هو . کک: بضْع. پاره از عدد: بِضْع
بِضْـع  : تقـول . مابین الثالث الی التسـع 

     شَـرَ رجـالً، و بِضْـعۀَ عینَ، و بِضْـعنس
عشْرَةَ امرأةً، فاذا جاوزت لفـظَ العشْـرِ   

و التقول ذهب شْـرونَ  : البِضْعو ع بِضْع
چنـد  : گـویی . از سه است تـا نـه   آن[

سال، ده و اندي مرد، ده و اندي زن، و 
چون از لفظ ده گذشـتی، دیگـر بضـع    

اما بسـیاري از علمـاي لغـت،    (نگویی 
آورنـد و مـثالً   آن را با عقود هـم مـی  

ولی . نود و اندي مرد یا زن: گویندمی
  . )]آن را با صد و هزار نیاورند

ــعۀ ــار: بضْ ــا گوشــت، و أخَواتُ ةپ ه
القطْعۀ و الفلْذَة و الفدرة و : بالکسر مثل

هاي بسـیار  و کلمه[الکسفَۀ و أشباهها 
دیگري به همین معنا همگـی مکسـور   

بضْـع، مثـل تَمـرةٍ و    : ج. ]الفاع هستند
  . بِدرو تَمرٍ، و بِضَع، مثل بدرة 

. پاره کردن گوشـت : بضَع ـَـ. بضْع
 : ــت ــدن جراح ــی: . کفانی راب س

ــل. شــدن ــرَع و ال: مثَ ــی تَکْ ــی متَ  حتّ
ــع؟  ــا کــی [تَبضَ ــو بت خــوري آب و ت

ــردي؟  ــیراب نگ ــار(س ــدي  ةدرب آزمن
گویند کـه همـواره گـرد آورد و سـیر     

  . به ستوه آمدن از کسی :. )]نگردد
جـواب  : . سیراب کـردن : إبضاع

  . شافی دادن مسئله را
فالنـۀَ  بضْع ملَک فالنٌ . نکاح: بضْع

سـت  فالنی کـابین فـالن زن را بـه د   [
ــوهر دادن او را دارا  ( آورد ــق ش ــا ح ی

  . ])شد
. مجامعۀ و جِمـاع : مباضَعۀ و بِضاع

چون دختري [کمعلِّمۀٍ أُمها البِضاع : مثَل



  1025/  باب العین  
  

 

ــادرش آمــوزد   ــه م کــه همخــوابگی ب
کسی گویند که نزد دانـاتر از   ةدربار(

  .)]فروشی کنددانشخود 
شده از آدمـی و   نخوي روا: البضیع

: . دریــا ]در[جزیــره : . ســتور
. ]ستور فربه[ البضیعِدابۀ کثیرُ . گوشت

  . گوشت مرد آکنده: البضیعِ رجل خاظی
  . خوي روان کردن از پیشانی: تبضُّع

  . نام جایی: بضَیع، مصغـ
  . نشتر: مبضَع

ایـن چـاه   [بِئْرُ بِضاعۀ، فی الحدیث 
ــدیث آ  ــام آن در ح ــه ن ــاه  ک ــده، چ م

  . ]معروفی در مدینه بوده است
: السحابِ . رخت و جهاز: بعاع .بعع

  . گرانی ابر از باران
ــع ــۀ .بق قْعــاي: ب ــاع: ج. ج ــۀ. بِق عباق :

  . سختی
بهتان : . سخت گفتن: بقع ـَـ. بقَع

اذا رمی : بقع الرجل، مج. نهادن کسی را
سـخن  به آن مرد [بکالمٍ قَبِیح أو ببهتان 

به جـایی  : . ]زشت یا دروغ زده شد
أیـن ذهـب   : ال أدرِي أیـنَ بقـع  . رفتن

  . ]دانم کجا رفتنمی[

موضعی کـه در وي هـر نـوع    : بقیع
ــد . درخــت باشــد گورســتان : الغَرْقَ

  . مدینه
ــع ــگ،  : بقَ ــرغ و س ــکی در م   پیس

: غـراب األبقَـع   .بلَق در سـتور  لۀمنزبه
  . زاغ پیسه

: لشـامِ، الـذي فـی الحـدیث    بقْعانُ ا
هم، لبیدهم و عمخَدـوادهم  بهم و سیاض

چــاکران و : کــه در حــدیث آمــده  [
خـاطر   خدمتگزاران تازیان در شام، بـه 

  . ]دو رگه بودن آنان
قْعاءسـنۀٌ  . نـام شـهري  : ب :  سـال

ـ    . قحط و ج ـبصو یقـال فیهـا خ بد
سالی کـه در آن هـم فراخـی    : گویند[

  . ]و تنگی باشد و هم خشکی
زدن سخت بر هـر  : بکَع ـَـ. بکْع .بکـع 

پیش آمدن : . جاي از اندام و بریدن
استَقْبلَه : بکَعه[بدي و ناخوشی هکسی ب

بدانچه نـاخوش دارد  : بما یکْرَه و بکَّتَه
ــه ــا او روب ــخت  ب ــر او س ــد و ب رو ش

  . ]گرفت
 أینَ بکَع، بمعنَی أیـنَ : و تمیم یقول

 قَعمعنـاي   تمیم این کلمه را بـه  ۀقبیل[ب
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  .]گویندرفتن می
: ابـتالع . فروخـوردن : بلع ـَـ. بلْع .بلع

  . کک
فروخورانیدن چیـزي را بـه   : إبالع

  . کسی
لَعب دعمنزلی از منازل قمر: س .لَعالب :
  . نام مردي: بلْعاء. سوراخ بکره

نخست پیدا شدن سپیدي در : تَبلیع
  . سر

چاهک سـرتنگ در  [الش آ: وعۀبالُ
ــاران و آبهــاي   ــه کــه آب ب میــان خان

، و جاي دسـت  ]آلوده در آن گرد آید
  . باللیع: ج. کک: بلُّوعۀ. و روي شستن

کـه ظرافـت و   آن: بلْتَعانی: متَبلْتع .بلتع
 کنیـۀ : أبو بلْتَعـۀَ . زیرکی نماید از خود

  . مردي
منـزلٌ  : یقال. زمین خشک: بلْقَعۀ .بلقـع 

بلْقَع و دار بلْقَع، بال هـاء اذا کـان نَعتـاً،    
  فإنْ کان اسماً قلـت . یقـال :ـ الی ینُ م

سـراي تهـی   [یار بالقع ةُ تَذَر الدرَالفاجِ
آب از هر چیز و سرزمین خشک و بـی 

هنگـامی کـه صـفت اســت    . و درخـت 
  بدون هـاء و اگـر اسـم باشـد بـا هـاء       

ــدمـــی ــد. آیـ ــوگند دروغ : گوینـ سـ
جـا   نها را خشـک و ویـران بـر   سرزمی

  . ]گذاردمی
سـر   ةارش، به انـداز [قوالج : باع .بوع

انگشت میـانی دسـت راسـت تـا سـر      
چـون دسـتها   انگشت میانی دست چپ 

. بزرگی و کـرم : . ]را از هم بگشایند
ذو بسـطَۀٍ و کَـرَم   : فالن طَویـلُ البـاعِ  

  . ]فالنی بزرگوار و بخشنده است[
گام : . کردن قوالج: باع ـُـ. بوع

  . فراخ نهادن ناقه و اسب در دویدن
. خریدن و فـروختن : ]باع ـِـ[بیع  .بیع

. و قیاسه مباع. کک: مبِیع. من األضْداد
مبیـوع و مبِیـع، مثـل    . فروخته: و أیضاً

. مخیط، علی التَمام و النَقْصو مخْیوط 
الذي حذف مـن مبِیـعٍ واو   : الخلیلقال 

. ها زائدةٌ و هی أولی بالحذفمفعولٍ ألنّ
المحذوف عینُ الفعـل،  : و قال األخفش

ألنَّهم لما سکَّنوا الیاء ألْقَوا حرکتَها علی 
ما قبلها فانْضَم، ثم أبـدلوا مـن الضـمۀ    
    الیـاء فَتـذح ه ثـمالتی بعد کسرةً للیاء
   یـاء الـواو تماع الساکنین، و انْقلبتالج

قــال . و میـزانٍ للکسـرة  کمـا انْقلـب وا  
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یــنٌ و قــولُ : المــازِنسن حــا القــولَی کلَ
 کلمـۀ آنچه از : خلیل[األخْفَش أقْیس 

مبیــع افتــاده، واو مفعــول اســت زیــرا 
تـر بـه اینکـه    افزوده اسـت و شایسـته  

ــاده، : أخفــش. حــذف گــردد   آنچــه افت
الفعــل اســت، زیــرا چــون یــاء را عــین

ســاکن کردنــد حــرکتش را بــه حــرف 
از آن دادند و مضموم شد، سپس پیش 

دلیل یاء پـس از آن تبـدیل    ضمه را به
به کسره کردند، سپس این یاء به دلیل 
اجتماع ساکنین حذف شد و واو به یاء 

میـزان   کلمـۀ قلب گردید، چنانکه در 
. نیز واو ماقبل مکسور قلب به یاء شـد 

هر دو سـخن نیکوسـت، ولـی    : مازنی
  . ]سخن أخفش رساتر است

  . خرنده و فروشنده: نِبیعا
  . عرضه کردن به فروختن: إباعۀ
یقـال بِیـع الشـیء،    . خریدن: إبتیاع

ء و انْ مجهوالً، و انْ شئْت کسـرت البـا  
ئْش   ن یقلـب الیـاءتها، و منهم ممت ضَم

و کذلک القولُ . بوع الشیء: واواً فیقول
بی یـادکرد  [فی کیلَ و قیلَ و أشباههما 

ــدفاعــل گوی ــده شــد: ن ــز خری   . آن چی

توانی باء را هم کسره دهـی و هـم   می
ـ برخی هـم یـاء را ق  . ضمه ب بـه واو  ل

هـاي دیگـري چـون    در کلمه. کنندمی
کیل و قیـل و ماننـد آنهـا نیـز چنـین      

  . ]کنند
یا یکدیگر خرید و فروخت : مبایعۀ

  . کک: تَبایع. کردن، و بیعت کردن
فروختن خواستن چیـزي  : استباعۀ

  . جهت خودا بهر
 خرید: . کلیساي ترسایان: البِیعۀ

ــت ــنُ  . و فروخ ــه لَحس ــۀِانّ او [ البِیع  
  . ]معامله استخوش

  فصل التاء
ـ  . تَبع و تَباعۀ .تبـع  روي پـس : تَبِـع ـَـ

  . کردن
ــاع ــی   : إتْب ــتن و در پ ــی رف در پ

در : . فرستادن و رسـیدن بـه کسـی   
آوردن کـه  سخن دو لفظ پی یکـدیگر  

وي باشد چون حسن بسـن و  بر یک ر
  . قَبِیح شَقیح

  . در پی رفتن: باعإتِّ
. ج= مفــ  . روانرو و پسپس: تَبع

مـا پیـرو شـما    «[» انّا کُنّا لکم تَبعاً«آیه
  . أتْباع: ج. ]»بودیم
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روي عمل کسی پس: متابعۀ و تباع
کردن و در پی یکدیگر رفتن در عمـل  

  . ]و أحکَمه أتْقَنَه: تابع الرجلُ عملَه[
طلـب چیـزي بـرفتن در پـی     : تتبع

  . کک: تَتْبیع. وي
  . پیاپی شدن: تَتابع

  . عاقبت بد: تباعۀ و تَبِعۀ
. که ترا بـر وي مـال باشـد   آن: تَبِیع
 :ال«آیه. روپس تَجِدوا لکم علینا  ثم

باً، و هو بمعنَی راً و طال، أي ثائ»به تَبِیعاً
ــابِع  ــادافر «[ت ــه پ ــپس ب ــیچ آن ه س ه

خونخواه و دادخـواهی بـراي خـود در    
: تَبِعـۀ . گوسـاله : . ]»برابر ما نیابیـد 

  . ج: تباع و تَبائع. نث
. تَبابِعۀ: ج. یکی از ملوك یمن: تَبع
 :سایه . :نوعی از مرغان .  

ـ . تَرَع .ترع . پـر شـدن خنـور   : تَرِع ـَـ
حو ض ُو ک وز :ٌتلئمم .  

  . پر کردن: إتْراع
تَتَرَّع [بدي شتافتن به کسی به: تترُّع

  . ]تسرَّع: الیه بالشرِّ
ــرِع ــدي و : رجــل تَ ــه ب شــتابنده ب

  . غضب

که وادي را پـر کنـد  آن: سیل تَرَّاع .
 :دربان .  

ـ انّ منْ: حدیث. در: تُرْعۀ ي هـذا  رِب
این منبر من [من تُرَعِ الجنَّۀ تُرْعۀٍ  علی

: . ]استکنار دري از درهاي بهشت 
 نـۀ دهـا : . مرغـزار : . نردبـان  پایۀ

  . جویها
رٌ أتْرَعیرْیاع. رفتار سخت: سنـام  : ت

  . جایی
  .نه زن: تسع. نه مرد: تسعۀ .تسع

نه روز [ مدت تشنگی شتران: تسع
  .]یک بار آب خوردن

: تَسـیع : . ]نهمیک[یک نه: تُسع
  . کک

سه شـب از مـاه،   : تُسع، مثال صرَد
و هـی بعـد   . هفتم و هشتم و نهـم  شب

شبهاي چهارم و پـنجم و ششـم   [النُفَل 
  . ]هر ماه

  . روز نهم محرّم: تاسوعاء
: . یـک گـرفتن  نه: تَسع ـَـ. تَسع

  . نهم شدن
ــوم : إتْســاع ــن شــدن ق ــه ت : . ن

نوبـت   خداوند شتران نه روز یک بـار 
  . آب شدن
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: . درمانـدن در سـخن  : تَعتَعـۀ  .تعتع
آرام و تفته بی: . ستور درشکوخیدن

سخت گرفتن و در بنـد  [کردن کسی را 
  . ]کردن

ــوم ــع الق ــی   وقَ ــاتع، أي ف ــی تَع ف
یاوه و دروغ در میـان مـردم   [ یفأراجِ

  . ]پراکنده شد
  . نع: أتْلَع. ردنگدرازي : تَلَع .تلع

 یـعتَل گـردن دراز و  [طویـل  : جِید
  . ]نیکو

گـردن  [سـتیخ کـردن   : تتلُّع کـردن 
فما : قَعد فما یتَتَلَّع. تا برخیزد ]فراشتنا

ه للنُهوض و ال یرفعرأْس رِی   ـراحیـد الب
ــردن   [ ــتن گ ــراي برخاس ــت و ب نشس

  .]راست نکرد
عبسـیار نگرنـده چـپ و    : رجل تَل

  . ]آوند پر[تَرَع =  إناء . راست
و هـو مــن  . پشـته و نشـیب  : تَلْعـۀ 
  . األضداد
. وي نشیبراهها از باال سآب: تالع

  . یکی: تَلْعۀ
  . برآمدن روز: ]تَلَع ـَـ[تُلوع 
گردن افراشتن آهو از جـاي  : إتْالع

  . خود

عتالکوهی: م .  
مسـکه یـا فلـه بـه     : تاع ـُـ. تَوع .توع
  . پاره برگرفتننان
ـ بیرون آمدن : تاع ـِـ. تَیع .تیع : . یق

  . روان شدن مایع بر زمین
  . نع :متیع. قی کردن: إتاعۀ
  .]ریختهو بیرون[قی کرده : متاع
ستیهیدن و به روي در افتادن : تَتایع

خویشـــتن را سســـت : . در بـــدي
ناوانیـدن  : . ]ماننـد مسـت  [انداختن 

. ]بـالیبیس  ایعیالریح تَتَ[باد سر گیاه را 
 :   جنبانیدن شتر کتفهـاي خـود را در

  . رفتن
ــۀ یعــفند : الت ــدد از گوس ــل ع . چه

ــدیث ــی : ح ــاةٌ تلاف ــۀِ ش ــل [یع در چه
  .]گوسفند یکی صدقه است
  فصل الثاء

زکـام  [مزکـوم شـد   : ثُطع الرجلُ .ثطع
  .]گرفت

  . قی کردن: ثَع ـِـ. ثَع .ثعع
برآمدن قی از گلـو و خـون   : انْثعاع

  . از بینی و جراحت
ثَلَعـت  [شکسـتن   سر: ثَلَع ـَـ. ثَلْع .ثلع

  . ]شَدخْتُه: رأْسه
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از نخـل  [ خرما خسـته  ةغور: مثَلَّع
  .و جز آن ]افتاده و کفیده

  فصل الجیم
: . بینی بریدن: جدع ـَـ. جدع .جـدع 

أجـدع و  . گوش و دست و لب بریـدن 
. بریدگی ةماندباقی: جدعۀ. نع: جدعاء
:     به زنـدان کـردن و حـبس کـردن .

ــذْع ــۀ. کــک: ج عجادۀ: المــم المخاص .
د تَجــادع الالــبِ ترکــت. کــک: تَجــادع

لُ بعضُـــها بعضـــاً کُـــأفاعیهـــا، أي یأْ
سرزمینهایی را پشت سرگذاشتم کـه  [

خوردنــد أفعیهـاي آن یکــدیگر را مـی  
بــدکرداران آنهــا یکــدیگر را پایمــال (

  . )]کردندمی
ـ . جدع  ]بدغـذا [بـدخوار  : جدع ـَـ

  . شدن کودك
: . بدخوار کـردن کـودك  : إجداع

  . بازداشت کردن
سـال تنگـی و   : طـامِ جداعِ، مثـل قَ 

  . سختی
علف کـه سراسـر او سـتور    : مجدع

  . خورده باشد
داععلف پژمرده: کَلَأٌ ج .  

جدعاً لک گفـتن کسـی را،   : تَجدیع
دو : . یعنی بریده باد بینی و گوش تو

  . گوش خر بریدن
حشرات زمین چون ملخ و : جنادع

 .]أحنـاش [ مار و سوسـمار و جـز آن  
: جنْدعـۀ . الشرِّ، أي أوائلَه جنادعیت رأَ

یکی از هر جانوري که از وي گزنـد و  
سـختی و  : ذات الجنـادعِ . زحمت رسد

  . جاءت جنادعۀٌ: مثَل .]دیوو [ بال
از [نـام مـردي   : عبداهللا بن جدعانَ

  . ]بخشندگان تازي
. آنچه پیش از ثَنـی باشـد  : جذَع .جذع

ـ . جذْعانٌ و جِذاع: ج ذَعج. نـث : ۀج :
آنچه به سال دوم درآمده : . جذَعات

باشد از گوسفند و به سال سیم از گـاو  
: أجذَع. و اسب و به سال پنجم از شتر

دندان سالی که در وي ستور : . کک
  .بیفکند و برنیارد هنوزشیر 

ذَعالج کمروزگـار : األز . : شـیر .
نـو  : فالن فی هـذا األمـر جـذَع   : یقال

  . ]است کارزهتا[درآمده 
علـف  ستور را بـی : جذَع ـَـ. جذْع
  . بازداشتن
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  . به زندان کردن: إجذاع
: . جـذُوع  :ج. درخـت  تنۀ: جِذْع

مـا   جِـذْعٍ مـن   خُـذْ : مثَـل . نام مردي
دادت آنچـه  هـر  از جذع بگیر [عطاك أ
جذع کسی بود که به جـاي پرداخـت   (

مالیات، بـر مـأمور فرمـانروا شمشـیر     
  . ])گفتچنین  وکشید 

: حـدیث . کودك: . خرد: جذْعمۀ
ــلَ ــأس أب مــو  واهللاِ رٍکْوب ــله [ ا أنَ أص

ــدةٌ  ــیم زائ ــۀٌٌ و الم ذَعــه  . ج ــوگند ب س
خداوند که ابوبکر مسلمان شـد آنگـاه   

  . ]که من کودکی بودم
به آشام خـوردن  : ـَـ جرَِع. جرْع .جرع
  . ]یکباره سرکشیدن[آب 

رویـد  ریگ هموار که هیچ ن: جرَعۀ
  . جرَع: ج. کک: جرْعاء. بر وي

  تـر شـدن یـک تـاه از     تافته: جرَع
  . هاي رسنتاه

یک آشام از آب و شراب و : جَُِرْعۀ
یعۀِ الذَقَنِ، رَلَت فالنٌ بجأفْ: مثَل. جز آن

فالنی به [اذا أشْرف علی التَلَف ثم نَجا 
اندك جانی که بـرایش مانـده بـود از    

یعنـی بـه مـرگ    مرگ رهایی یافـت،  

  .]شد افتاد ولی بسختی از دامش رها
جارِیعشیرشتران اندك: نُوقٌ م .  

فروخورانیدن خشم و جـز  : تَجریع
  . آن

جرعه خـوردن آب و  جرعه: تجرُّع
رب غَیظ تَجرَّعتُـه  [فرو خوردن خشم 

بـس خشـم   : أشَـد منـه  مـا هـو    مخافَۀَ
از ) تا زانکـه کـنم پرهیـز   (فروخوردم 

  .]راتر زانترس ف
ــزرگ و : جرْشُـــع .جرشـــع ــتر بـ   شـ

  . سینه و پهلو برآمدهبزرگ
بـر پهنـا بریـدن    : جزَع ـَـ. جزْع .جزع

اي گونــه[شــبه پیســه   :. وادي را
یمانی که چشم را به سـیاهی و   ]عقیق

  . سپیدي به وي تشبیه کنند
  . ]رودبارپیچ [خم وادي : جِزْع

ــۀ ــال و از آب : جِزْع ــدکی از م . ان
زَعۀً له جله : من المال جِزْع قطعـۀً  قطع
اي از مالش را بـراي او جـدا   پاره[منه 
  . اي از شبپاره: . ]کرد

چوب از درخت بریـدن و  : اجتزاع
  . شکستن
. ناشـکیبایی کـردن  : جزِع ـَـ. جزَع
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  . م: إجزاع. نقیض صبر
داربست تاك [چوب وادیج : جازِع

  . ]انگور
  .گوسفند رمۀ: جزِیعۀ

پخته شدن و رسیده شـدن  : جزیعتَ
  . خرما ةغور

جشـع .  . حرص چیـره : جشَع .جشع
. کک: تجشُّع. سخت حریص شدن: ـَـ

  . نع: رجل جشع و قوم جشعون
  . نام مردي: مجاشع

أسـمع  : مثَل. آواز آسیا: جعجعۀ .جعجع
بانگ آسیا را [و ال أري طحناً  جعجعۀً

به ترسو (بینم نمی شنوم ولی آرديمی
یـا   ،یا بخیلی گویند کـه جنـگ نیایـد   

. آواز شـتران نـر  : . )]ندهدبگوید و 
 :   حبس کردن و تنگ کردن کـار بـر

کتب عبید اهللا بن زیاد الـی عمـر   . کسی
بن سعد، علیهما ما یستحقّانه من اللَعـن  

ــع ــن، أنْ جعجِ ــی  و الطَع ــینٍ، یعن سبح
-زیاد بـه ابـن  ابن[ه احبِسه و ضَیقْ علی

سعد، که آنچه لعنت و سـرزنش اسـت   
حسـین را در  : سزاوارشان باد، نوشـت 

تنگ : . ]بند کن و بر او سخت بگیر

شـتر را  : . یم به مطالبـه غرگرفتن بر 
: جعجع بِهـم . در جاي تنگ خوابانیدن

ــم  ــاخَ بِه ــد[أن : ]. شــتران را خوابانی
. جنبانیدن شتر را تا برخیزد یا بخوابـد 

 ــوم ــع الق جعــا: ج ــردم آرام [ واخُأن م
  . ]گرفتند

: جعجع. زمین درشت تنگ: جعجاع
  . بانگگُشن سخت: فحل . کک

جعخود را بـر زمـین زدن از   : عتَج
  . ي که رسیده باشدددر

شرم و فحـاش  بی: جلع ـَـ. جلَع .جلـع 
. نع: جلع و جالع، جلعۀ و جالعۀ. شدن
 :یش گشاده بودن از لـب  دندانهاي پ

بودن لبهـا و پیـدا شـدن     نازك[زیرین 
  . ]هالثه

وگوي کردن قوم گفت: عۀُ القومِمجالَ
  . با هم در شرب و قمار

جامه بیرون کردن، بـه معنـی   : جلْع
  . خلع

روي گشاده بـودن  : جلَع ـَـ. جلُوع
  . رويزن برهنه: جالع. جاي زن به هر

  . ]شدنآشکار [شاف کانْ: انْجِالع
 .شـکم آور فراختن ناقـۀ : جلَنْفَعۀ .جلفع
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  . ]شدن درشت و ستبر[مص : اجلنْفاع
: ج. گـروه مـردم  : . همه: جمع .جمع

مزْدلفَـۀ  : . نخل بسیاربار: . جموع
نام جایی براي گـرد آمـدن مـردم در    [

ـ   . ]مکه : . گـردآوردن : جمـع ـَـ
اجتمـاع  : . اسم واحد را جمع کـردن 

  . دآمدنگر
عتَمجت    : رجل ممرد بـه کمـال قـو

و الیقال ذلک للنساء، و یقـال  . رسیده
تللجاریۀ اذا شَب :قد جـ م عت الث یـاب ،

و الملْحفَـۀ   مـار ع و الخرالد تسبِأي لَ
زنــان نگوینــد، و بــه  ةایــن را دربــار[

: شود گوینـد دختر زمانی که جوان می
ــراهن   ــی پی ــرد، یعن ــع ک ــاس جم و  لب

  . ]روسري و چادر پوشید
  . از هر جاي گرد آمدن: تجمع

مردم درآمیخته از هر : جماع الناسِ
  .جایهاي مختلف

  . جاي گردآمدن: مجمِع
  الکَـف ـعمآمــدهمشـت فـراهم  : ج .

  . ]به او مشت زدم[ضربتُه بجمعِ کَفِّی 
أخَذْت . جاء فالن بقُبضَۀٍ ملْء جمعه

اذا : فالنٍ بجُِمعٍ بنیأمرُ . یابهعِ ثجمفالناً ب

کان مکتوماً لم یلَعم به أحـن  . دفالنۀُ م
فالنـۀُ  ماتَـت  . لم یقْتَضَّها: زوجها بجمعٍ

فالنـی  [ماتَت و ولدها فی بطنها : بِجمعٍ
فالنی چنگ  جامۀبه . با مشت پر آمد

فــالن کــار بنــی . زدم و درآویخــتم
کـس از آن آگـاه   پوشیده است و هـیچ 

همسـر فـالن زن بـا او زفـاف     . نیست
  . ]مرد حاملهفالن زن، . نکرد

  . یک مشت از خرما: جمعۀٌ من تَمرٍ
جمعات : ج. روز آدینه: یوم الجمُعۀ

  . و جمع
المسجد الجامانْ  و. مزگت آدینه: ع

، عِضافۀ مسجد الجامشئْت قلت علی اإل
لجامعِ، کقولک علی تقدیر مسجد الیومِ ا

، أي حـقُّ  و حـقُّ الیقـینِ   الحقُّ الیقـینُ 
الـی   ضـافۀُ الشـیء  إالشیء الیقینِ، ألنّ 

و . سه التَجوز الّا علـی هـذا التقـدیر   فْنَ
ـ   الف تعند الفراء یضاف الی نفسـه الخْ

  : اللفظین، کما قال الشاعر
  انْجوا عنها نَجا الجِلْد انَّه تلْفقُ
یکما منهاسرْضی هو غارِب نامس  

 الی الجِلْد فأضاف النَجا و هو الجِلْد
 ا اخْتلَـفتـوانی هـم   مـی [ فْظـانِ اللَ لَم  
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صورت اضافه بگـویی، بنـا بـه ایـن     به
مسجد امـروز  : تقدیر و به این معنا که

جـامع اسـت، و حـق آن چیـز،     ) جمعه(
چیـزي بــه   اضـافۀ یقـین اسـت، زیـرا    

. ستخودش بنابر غیر این تقدیر روا نی
دلیل اخـتالف  فراء این نوع اضافه را به

دانـد و  دو لفظ براي یـک کلمـه مـی   
آورد کـه در  سخن شاعر را نمونه مـی 

نَجــا و جِلْــد هــر دو    کلمــۀآن دو 
  : معناي پوست بدن است به

  پوستش را بـرکنید زیرا که آن
  .]غارب و کوهان کند خشنودتان

عــام ــانٌ ج ــت أولَ: أت ــا  اذا حملَ م
کـه نخسـتین بـار    خـري   مـاده [ تَحملُ

  .]آبستن شده باشد
  . ]دیگ بزرگ[عظیمۀ : قدر جامعۀ
ــۀ عــلّ : الجام ــر  [غُ ــوق و زنجی ط

  . ]آهنی
  . األغْالل: الجوامع
ستور که هـیچ نقصـانی در   : جمعاء

  . تن او نباشد
 همـــۀ: . گـــردآوردن: إجمـــاع

عزم کردن  :. پستانهاي ناقه دوشیدن

: مجمع .آوردن کار رابر کاري و فراهم 
کاري کـه بـر آن همـاهنگی شـده     [نع 

ــه. ]باشـــد ــرَکم و «آیـ ــأَجمعوا أمـ فـ
، أي وادعوا شرکائَکم، ألنّـه  »شُرَکاءکم

  ــرکائ ــت ش ــال أجمع ــال الیق ی، و یق
تعمقال الکسـائی . ج : یقـال أجـ م ع ت

األمرَ و علی األمرِ، اذا عزَمت علیـه، و  
عمجأمـرَك و ال و . األمرُ م عمیقال أج 

پس شما با معبودانتـان  «[تَدعه منتشراً 
، یعنی آنـانی را کـه   »همداستان شوید

ــاز ــویش    انبـ ــاور خـ ــد و یـ   خداونـ
پندارید فراخوانید، زیرا این معنا را می

در باب إفعال نگویند، بلکه در ثالثـی  
  کســائی نیــز همــین را . مجــرد گوینــد

نـگ  کـارت را هماه : گوید و اینکهمی
. ]و استوار ساز و آن را پراکنده مکـن 

 :جمله کردن چیزي را .  
  . گردآورده از هر جایی: مجموع

 بیابان که در وي گـرد : فَالة مجمعۀٌ
آیند قوم و پریشان نشوند تـا راه گـم   

  . نکنند
از هر جاي گـرد آمـدن   : استجماع

گردآوردن اسب خویشتن را : . سیل
  . در رفتن
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: تقـول . معۀٍ و جمعاءجمع ج: جمع
یت النسوةَ جمع، بال تنوین و الـف و  رأَ

ــول  ــۀ، و تق ــد للمعرف ــه توکی : الم، ألنّ
أخذت حقِّی أجمع، فی توکید المـذکّر،  

و کذلک أجمعـونَ  . توکید محض وو ه
أکْتَعونَ و أبتَعـونَ و   و جمعاء و جمع، و

لمـا  عـاً  تابِأبصعونَ، الیکون الّا تأْکیـداً  
ال یخْبرُ به و ال عنـه،   یبتَدأُ به و ه القبلَ

و الیکون فاعالً و ال مفعوالً کما یکون 
ـ  و توکیـداً  ماً مـرَّةً  غیره من التواکید اس

و . أُخْرَي، مثـل نَفْسـه و عینـه و کُلّـه    
أجمعونَ جمع أجمع، و هو واحد بمعنَی 

و . جمـعٍ و لـیس لــه مفـرد مـن لفظــه    
جــاء القــوم : لمؤنّـثُ جمعــاء، و یقـال  ا

 همـۀ : گـویی می[بأجمعهم و بأجمعهم 
جمع بـی   کلمۀدر اینجا  .زنان را دیدم

تنوین و الف و الم آمده، زیـرا تأکیـد   
: گـویی  و مـی . است براي اسم معرفـه 

 کلمـۀ  در اینجـا . حقم را گـرفتم  همۀ
أجمع تاکید است براي اسـم مـذکر، و   

. صـرفاً تأکیـد اسـت    در هر دو حالت،
هاي یادشده کـه  چنین است دیگر کلمه

تنها تأکید هستند و تابع اسمهاي پیش 

شوند و نه خبـر،  از خود، و نه مبتدا می
شـوند و نـه مفعـول، بـر     نه فاعل مـی 
هاي دیگري که گاه تاکیـد  خالف کلمه

 ايأجمع نیـز کلمـه  . هستند و گاه اسم
معناي همگان که از لفظ خـود   است به

ــداردم ــد. فــرد ن ــوم  همــۀ: گوین آن ق
  .]آمدند

یعمؤ: جمتفرّق، و قد ی بـه و ضد کَّد 
. وا جمیعاً، یعنی همـه آمدنـد  جاء: یقال
 :آمدگانفراهم . :لشکر . :قبیلۀ 

   .گردآمده
آن  همۀ[جمع چیزي : جِماع الشیء

فالنـی  [فالنٍ، أي جمعه  فالنٌ . ]چیز
: . ]تهمراه و پیوسته به فالنـی اسـ  
: یقـال . مجامعۀ، أیضاً و هی المباضَـعۀ 

آیـی، اجتمـاع،   گردهم[اإلثْمِ  الخَمرُ 
: گویند. همدستی، و نیز نزدیکی کردن

: قـدر  . ]بـاده مجمـع گناهـان اسـت    
  . دیگ بزرگ

. به نماز جمعه حاضر شدن: تَجمیع
 :مال گرد کردن .  

عمجبن کـالب،  : م یألنّـه  لقب قُص
ملَ قریشجقَبائ ع.  
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ــۀ عجامــص: م ــاري  : . م ــر ک ب
جامعـه علـی أمـرٍ    [گردآمدن با کسـی  

  . ]اجتمع معه: کذا
گرسـنگی در  [ نقیض شبع: جوع .جوع

  .]برابر سیري
ــوع ـــ. ج . گرســنه شــدن: جــاع ـُ

یـک بـار   [یکـی  : جوعۀ. کک: مجاعۀ
جِیـاع و  : ج. نـع : عجائ. ]گرسنه شدن

عوج .  
  . نث: جوعی. گرسنه: نجوعا

  . سال قحط: عام مجاعۀٍ و مجوعۀٍ
گرسـنه داشـتن و   : إجاعۀ و تَجویع

بک یتْبعـک  أجِع کَلْ: مثَل. گرسنه کردن
به دنبالت  ،تا نگهدارسگت را گرسنه [
  . ]درَو فرمان ب یدآ

ــودن و خــود را : تَجــوع گرســنه ب
  . قصدگرسنه داشتن به

رجـل  [رسنگی نمـودن  گ: استجاعۀ
تَجِیعسمردي که هرگاه او را ببینـی  : م
  . ]باشدگرسنه 

ــوعِ  ــۀُ الج ــه : ربیع ــدر قبیل   اي از پ
  . تمیمبنی

  فصل الخاء 
  .پنهان کردن: خَبء= خَبع .خبع

  . شوندهزن پنهان: ة خُبعۀٌ قُبعۀامرأَ
  .نوعی از چادر زنان: خُنْبعۀ

تن بچـه از  دم گرف: ]خَبع ـَـ[خُبوع 
  . گریستن

  .تیرانداز انگشتیانۀ: خَتیعۀ .ختع
الد خَتَعخُتُوعـاً [یلُ بـالقوم  ل[ :  سـار

ــۀ  راهنمــا قــوم را در [بهــم فــی الظُلْم
  . ]تاریکی به راه برد

. رهبر اسـتاد : دلیل خُتَع، مثال صرَد
  . کک: خَوتَع

أشْـأَم  : قـولهم . خرگوشبچه: خَوتَع
تر گجسته[ رجلٍ مو اسمن خَوتَعۀَ، و ه

  .]از خوتعه
: اخْتداع. فریفتن: خَدع ـَـ. خَِدع .خدع
. شدن سوسمار به سوراخ در: . کک
 :خشک شدن آب دهان . :  کاسـد

. بـاز ایسـتادن از عطـا   : . شدن بازار
   سـکأي أم ،عخَـد ی ثمطعکانَ فالنٌ ی

سـپس از آن  کـرد،  فالنی بخشش می[
  .]ایستاد باز

  . و فریب مکر: دیعۀخَ
ــریفتن: تَخــادع . مکــر نمــودن و ف

، أي »یخادعون اهللاَ«آیه. کک: مخادعۀ
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بـا خـدا نیرنـگ    «[یخادعونَ أولیاء اهللاِ 
  . ]»بازندمی

عــاد ــقٌ خ ــونٌ: خُلُ ــار . متل : دین
صناق .ۀٌسوق خادـدةٌ  : عخلـق و  [کاس

دیناري کـه وزنـش از   . خوي ناپایدار
ــداز ــ ةان ــد رس ــر باش ــازار . می کمت ب

  . ]رونق ، بازار بیخریدار بی
  . گنجینه: مُخْدع

عخَد راوِ: ضَبثَل. غٌمـن  : مم عأخْد
. گـر و فریبنـده  سوسـمار حیلـه  [ضَبٍّ 

چـون سوسـمار   (تر از سوسمار فریبنده
 گرداگـردش خود را به رنـگ محـیط   

  . )]آوردمیدر
. و هما اْخْـدعانِ . رگ پشت: أخْدع

شدید األخْدعِ، أي شدید موضـعِ   فالن
و کذلک شـدید األبهـرِ، عـن    . األخْدعِ

انّــه : و أمــا قـولهم للفــرس . األصـمعی 
ـ لَشدید النَسا فیراد بذلک نَ س النَسـا،  فْ

 ألنّ النَســا اذا کــانَ قَصــیراً کــانَ أشــد
 ــترخت ــویالً اس ــان طَ ــل، و اذا ک للرِج

اه آنهـا دو رگنـد در حجامتگـ   [الرِجلُ 
یعنـی  ( پشت استفالنی سخت. گردن

اسـب   ةدربـار ). خودراي و متکبر است

ران اســت، و آن اســب ســخت: گوینـد 
مرادشان رگ نسا در ران اسب اسـت،  
که اگـر ایـن رگ کوتـاه باشـد، پـاي      

شـود، و اگـر   اسب سخت و فشرده می
دراز باشد، پاي اسب نرم شده و اسـب  

  .]شودگام میفراخ
  . دع او بریده باشدکه أخْآن: مخْدوع

عخَدکه بارها در حـرب  آن: رجل م
  . فریب خورده باشد و مجرَّب شده

کـاء و الرَیـعِ   قلیلُ الزَ: سنُونَ خَداعۀٌ
ــدگی و   [ ــا بالن ــه در آنه ــالهایی ک س

  . ]افزونی کم باشد
الحـرب خَدعـۀٌ و خُدعـۀٌ، و    : یقال

 الفتح أفصح، و خُدعۀٌ أیضاً مثال همـزَة 
  . ]جنگ نیرنگ و ترفند است[

  . که مردم را فریبدآن: رجل خُدعۀٌ
ــۀٌ عــردم او را آن: رجــلُ خُد ــه م ک

  . فریبند
عدطریـق  .سراب: خَی :   مخـالف
کننـده از  راه گمـراه [له  یفْطَنُ للقَصد ال

: غُـولٌ  . ]مقصد که بدان پـی نبرنـد  
  . فریبنده

ـ  : خَذَع ـَـ. خَذْع .خذع زه بریـدن و ری
  . کردن گوشت
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نوعی از طعـام بـا گوشـت    : خَذیعۀ
  . ریزه

  . پاره کردهپاره: مخْذَع
سستی در چیزي : خَرِع ـَـ. خَرَع .خرع

: . ]ضَـعف، فهـو خَـرِع   : خَرِع الرجلُ[
هــاي شکســتن و جــدا شــدن شــاخه 

  . خرمابن
و . لفج شتر که آونگان باشد: خَرِیع

ه رَو أنْکَـــ. ةرَالفــاجِ : یقــال الخریـــع 
هی التـی تتثنَّـی مـن    : األصمعی، و قال

بـراي  (آن زنی است کـه  : گوید[اللین 
  . ]نرم و رام شود) مرد

: انْخـراع . شـکافتن : خَرَع ـَـ. خَرْع
  . ل

ــراع ــرون  : اخْت ــو بی ــکافتن و ن ش
  . آفریدن: . آوردن

بیدانجیر، و هرچه دوتا شود : خرْوع
  . از گیاه به سبب سستی ساق

: ناقۀ مخْرُوعۀ. گی شتردیوان: خُراع
  . نع

بیـرون آمـدن   : ]انْخـالع [= انْخراع 
  . کتف

بــاکی و بــی: خَالعــۀ= خَراعــۀ

  . مهارگسستگی
تخلّف کـردن از  : خَزَع ـَـ. خَزْع .خزع
: . کـک : تخـزُّع . صـلتُه بعـن  . یاران
زَّعنـا  خَتَ[بخش کردن چیـزي را  بخش

  . ]تسمناه قطَعاًاقْ: الشیء بیننا
 از قـوم  ]کسـی را [بریدن : خْتزاعا

  . ]اخْتَزَعه عن القومِ[
بریده شدن رسن از نیمه: اعزانْخ .  

ـ   لفـی رِج ی ظَلْعنی تَخْزِیعـاً خَزَّع :
ی عن المنلنگی در پـایم مـرا   [ی شْقَطَع

  . ]از رفتن بازداشت
ــۀٌ مــرد بازایســتاده از : رجــل خُزَع

  . کارها
معظـم  جـدا از   ةتـود ریگ: خَوزعۀ

  . هاتوده
  .اي از أزدقبیله: خُزاعۀ

. فروتنی کردن: خَشَع ـَـ. وعخُشُ .خشع
چشم فروخوابانیدن : . کک: اخْتشاع

  . ]غَضَّه: خَشَع ببصره[
 و ب ــع ــان خاش ــمک ــعۀٌلْ دةٌ خاش :

  . و منزلی نمانده در وي شدهدگرگون
کانـت  : حدیث. هموار پشتۀ: خُشْعۀ

األر ض ماءعلی ال  تیحد زمین [ثم
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اي همــوار بــر روي آب چونــان پشــته
  . ]بود، سپس گسترانیده شد

  . فروتنی نمودن: تخشُّع
فروتنــی : خَضَــع ـَـــ. وعخُضُــ .خضــع
  . کردن

میل کردن ستاره : . کک: اخْتضاع
  . به فروشدن

گردانیـدن حاجـت    فروتن: ضاعإخْ
أخْضَـعتْنی الیـک   [کسی را بـه کسـی   

  . ]الحاجۀُ
کـه همـه کـس را    آن: رجل خُضَعۀ

  . فروتنی کند
  . آواز شکم ستور: خَضیعۀ
ــعۀً و : یقــال ــیاط خَضْ للس عتــم س

وقْـعِ   صـوت : فالخَضْعۀُ. للسیوف بضْعۀً
ضْعیاط، والبالقَطْع: الس.  

عن الفـراء، و حکـی   . خُود: خَیضَعۀ
از [أیضاً أنّها الصوت فـی الحـرب    هعن

ه کـه معنـاي دیگـر کلمـه     او نقل شـد 
  . ]بانگ و هیاهو در جنگ است

فـرس أخْضَـع،    .گردنپست: ضَعأخْ
أخْضَع یمظَل .  

قوم خُضُع الرقابِ، جمـع خَضُـوعٍ،   

ــع  ــروتن و   [أي خاض ــیار ف ــوم بس ق
  . ]افتاده
ـ . خَفْع .خفـع  برگشـتن و   سـر : خَفَع ـَـ

  . افتادن از گرسنگی
  . سست و تنگدل شدن: انْخفاع

بیرون کردن جامه : خَلَع ـَـ. خَلْع .خلـع 
خَلَـع  [خلعـت دادن  : . و موزه و نعل
ــۀً  لْعــه خ ــه او  : علی ــی ب ــر بزرگ   از س

زن رها کردن بر : . ]اي بخشـید جامه
معـزول کـردن از   : . مالی که ستانده

خُلـع الـوالیِ،   : یستَعمل مجهـوالً . عمل
: . ]استاندار برکنار شد[فهو مخْلُوع 

که آن را بـا توابـل پزنـد و در    گوشت 
خنــوري نهنــد تــا بــه وقــت حاجــت 

: . شَوك برآوردن خوشه: . خورند
. بزرگ شدن ذکر کـودك از رسـیدگی  

الغالم هکَ: خَلَعبرَ زب .  
کـه پوشـاند    جامه و جز آن: خلْعۀ

  . کسی را بزرگی
فروختن زن به کـابین و جـز   : خُلْع

و، و طالق زن با گرفتن مـالی از ا [آن 
و . ا: خُلْعـۀ . ]باختن کابین زن در قمار

  . گزین مال
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جدایی کردن زن و : مخالَعۀ و تَخالُع
  . از هم بر مالی شوي

مـال دادن  [سر خریدن زن : اخْتالع
  .]زن براي طالق گرفتن

سوگند شکستن قومی میـان  : تَخالُع
  . یکدیگر
  . فراخ رفتن: تخلُّع
نوعی از تصرفات عـروض  : تَخْلیع

کـه در وي ایـن    بیـت آن : مخلَّع. تاس
ـ نْو أیضـاً م . تصرّف کـرده باشـند    کفَ

ــینِ  کــه در راه رفــتن ســرین آن[اإللْیتَ
  . ]خود را این سو و آن سو اندازد

زن : . پختــهرطــب نیــک: خــالع
. بیرون آینده از شوي به فـدا کـه دهـد   

 :   شتر که برنتواند جسـتن و توسـنی
  . کردن چون کسی بر وي نشیند

قمار که داو  ]تیر[: . صیاد: خَلیع
ــده [او نیایــد  کــه در بــار نخســت برن

مـردم  : . گرگ: . غول: . ]نشود
  .فرمانرو بیپریشان

ناسامانی و از فرمان مـادر  : خَالعۀ
  . و پدر بیرون شدن فرزند

فَزَع یعتَرِي : به خَولَع و خَیلَع: قولهم

ریبـانگیر  ترسی کـه گ [اده کأنّه مس فؤَ
ــش  ــه دل ــود ب ــۀ ش ــواس و  گون وس

  .]دیوانگی
ــدگی : خُمــاع .خمــع در  ]لنگــی[خمی
  . رفتار

  . کفتار: خامعۀ
  . دزد: . گرگ: خمع

. گردنـی و فروتنــی نــرم: خُنُـوع  .خنـع 
او را خوار و فروتن : أخْنَعه[. م: إخْناع

  .]گردانید
  . کاربدگمان و بالیه: خانع
  . خُنُع: ج. بدگمانی: خَنْعۀ

  . ايپدر قبیله: خُناعۀ
گـردش  : . کوهی سـپید : خَوع .خوع

  .وادي ]خم[
. کم کردن: یعوتَخْ. کم شدن: تخوع
جـاء السـیلُ فخَـوع    . نَقَـص : خَوع منه

اذا کَ: يالوادـه   رَستَینْبسـیل آمـد و   [ج
ــوي ــد و از آن   دو س ــه را کن رودخان

  . ]کاست
  فصل الدال

و  أدرع، أدراع: ج .ثن. زره: درع .درع
وعرد. عیرمصغــ، علـی غیرقیـاس،    : د
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پیـراهن  : . ]دریعۀ[ألنّ قیاسه بالهاء 
  .أدراع: ج. مذ. زن

زره : . پیراهن پوشیدن زن: ادراع
ــرد ــدریع. و دراعــت پوشــیدن م . م: تَ

شَمرَ ذَیالً و ادرع لـیالً،  : یقال. ل: تدرع
زْأي استعملَ الح دامن به کمـر زد و  [م

دوراندیشـی  (خود ساخت  ةزرشب را 
  . )]کرد و پوشیده رفت
  . دراعۀ: مدرع و مدرعۀ

اي بـاالپوش پنبـه  [معروف : دراعۀ
  . ]فراخ

عرسـر  گوسفند سـپید و سـیاه  : أد .
عاءرنث: د .  

دارزره ]مرد[: دارِع.  
عرــدهم و : د شــب شــانزدهم و هف

ل شب سیاه و باقی سـپید  هژدهم که او
  . باشد

التقدم [پیش شدن در رفتن : انْدراع
  . ]فی السیر

فهـو  . بشـتاب گـریختن  : درقَعۀ .درقـع 
 عنْقردو م عقردالرجـلُ  [م قَـعرفَـرَّ و  : د

رَعأس[ .  
: . دفـع کـردن  : دسع ـَـ. دسع .دسـع 

بــرآوردن شــتر نشــخوار از شــکم بــه 
  . دهان

ــیع ســۀ: ۀالد یطالع . ــخْم ــالن ضَ  ف
ــیعۀِ ســت  : الد ــه و طبیع ــزرگ عطی . ب

ألَم أجعلْک تَرْبع و تَدسـع، أي  : حدیث
آیا برتو [ذُ المرْباع و تُعطی الجزیِلَ أْخُتَ

آسان نگرفتم تـا بـه فراخـی برسـی و     
  . ]بخشش کنی؟

  . بن گردن: دسیع
ـــ. دع .دعــع ــع : دع ـُ ــپوختن و دف س

» فذلک الّـذي یـدع الیتـیم   «هآی. نکرد
  او همــان کســی اســت کــه یتــیم را «[

  . ]»رانَدسختی میبه
جنبانیدن پیمانه تـا بیشـتر   : دعدعۀ

بـز را  : . پر کردن خنور: . پر شود
دع گفتن کسـی را  دع: . بانگ کردن

که افتاده باشد، یعنـی برخیـز و بمـان    
]رتقول للعاث :عد عأي قُ! د شفـانْتَع م[ .
 :ـداع . به آهستگی دویدن مردمعد :

  .کک
ۀٌنَفْجعدعدپر کاسۀ: ۀ م.  

بـه کسـی چیـزي    : ]دفَع ـَـ[دفْع  .دفع
دور : . ]دفعت الی فالنٍ شـیئاً [دادن 
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  . ]دفعتُه فانْدفَع[ کردن و سپوختن
شــتاب بــه: . دور شــدن: انْــدفاع

ــب ــتن اس ــردن در : . رف ــوض ک خ
  . سخن

حق کسـی را  دارادار کردن : مدافَعۀ
ــردا  [ ــروز و ف ــدن، ام ــأخیر افکن ــه ت ب

دافَـع  [دور کردن از کسـی  : . ]کردن
  . کک: دفاع. ]دفاعاً ءاهللاُ عنک السو

دور کردن خواستن بـدي  : استدفاع
  . را

  . یکدیگر را دفع کردن: تدافُع
ۀدباران که یک بار آید: فْع .  

  . یک بار: دفْعۀ
ددرویش و مردم رانده: فَّعم .  

ـ میش یا ناقه که ف: دافع ه بـازگیرد  ل
  . در پستان پیش از زادن

ــدفَع ــدن آب : م ــاي گردآم : ج. ج
  . مدافع

بسـیار دورسـازنده،   [دفُـوع  : مدفَع
  . ]جنگیتوپ 

  . سیل بزرگ: دفّاع
و المـیم  . کک: قْعمد. خاك: دقْعاء .دقع

قَعـدوا   .خاك و خاکستر داغ: [زائدةٌ 

قْعاءبـه خـاك سـیاه نشسـتند      :علی الد
  .)]گرفتار و بیچاره شدند(

بر خـاك چسـبیدن از   : دقع ـَـ. دقَع
اذا : حدیث. خواري و محنت و درویشی

، أي ]و اذا شَبِعتُنَّ خَجِلْـتُنَّ [جعتُنَّ دقعتُنَّ 
ــزِقْتُنَّ بــالتراب  : بــه زنــان[خَضَــعتُنَّ و لَ

وید فرومانــده شــ هنگــامی کــه گرســنه
ــد  ــیر شــوید، سســت  (گردی و چــون س

  . ])گشته و از جستجوي روزي بازمانید
عقدفقر م : قْعاءقٌ بالدلْصبینـوایی  [م  

  . ]نشین سازد اي که خاكخوارکننده
شترانی که علف را از روي : مداقیع

چندانکـه از  [خاك ببرند وقت خوردن 
جـز آنکـه بـه زمـین     گیاه چیزي نماند 

  . ]یده باشدچسب
کــه مــداقّ کســب جویــد آن: داقــع

  .]و ناچیز بجوید روزي اندك[
رماه اهللاُ بالدوقَعـۀِ،  : یقال فی الدعاء

ــذُلّ  ــرُ و ال بینــوا و خــوار [و هــی الفق
  . ]گرداند خداش

قُوعیوع دگرسنگی سخت: ج .  
اسب  سینۀبیماري : ـَـدکَع . دکاع .دکع

  .و شتر
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زبان و بیرون آمدن : ]ـَــُ دلَع [دلع  .دلع
  . ل و م. بیرون کردن

  . و بیرون آمدن شکم. ل: انْدالع
  . ]بیرون آوردن شکم[م : إدالع

سرشک و سرشک : دمع ـَـ. دمع .دمـع 
: معۀد. کک: دمع دمع ـَـ. باریدن چشم

  . سرشک ةقطر
زنی کـه  [سریعۀُ الدمعۀِ : ة دمعۀٌامرأَ

ــ ــکش زود روان ش ــکش دم ( وداش اش
  .])مشکش است

شکستگی سر چنانکه از وي : دامعۀ
  . خون روان باشد

  . ]یمآق[کنجهاي چشم : مدامع
آب چشم که از علّتـی یـا از   : دماع

آب که از تـاك   :]دماع[پیري باشد، و 
  . چکد به بهاران

نشــان و اثــر آب چشــم بــر : دمــع
  . رخسار

 زآنچه طرح کنـد شـترکُش ا  : دنَع .دنع
  . خواري: . ]پس از کشتن آن[شتر 

عقخیرمرد ناکس بی: رجل د .  
  فصل الذال 

= مـذ . ارش دست و آرنـج : ذراع .ذرع

یکی از منازل : األسد . أذْرع: ج. نث
ــاالي : در دســت[داغ رش  :. قمــر ب
: یقـال . صدر نیزه و گز: . شتر ]ساق

     ـدعراع، أي مـل الـذبهو منِّی علـی ح
دم ( و براي مـن آمـاده اسـت   ا[حاضرٌ 

کـان کُراعـاً فصـار    : یقال. )دستم است
 ةدربـار (پا بود بـازو شـد    چۀپا: ذراعاً

مایه و کوچـک  کسی گویند که سبک
  . ])باشد و سپس ارجمند گردد

  . نام دو پشته: ذراعینِ
ریـس و  نـخ [ریس زن سبک: ذراع

  .]دستسبک ةبافند
: . گز کردن جامـه : ذَرع ـَـ. ذَرع

ـ أبطَـرْت فالنـاً   . غلبه کردن قـی  عهذَر :
ضـقْت بـاألمر   . کلَّفْتُه أکْثر مـن طَوقـه  

و . اذا لم تُطقْـه و لـم تَقْـو علیـه    : ذَرعاً
أصلُ الذَرع انّما هو بسط الیـد فکأنّـک   

و ربما . مددت یدي الیه فلم تَنَلْه: تُرید
ــالوا ــاً  : ق ــه ذراع ــقْت ب ــیش از [ضُ   ب

. گـردنش گذاشـتم   اش بـار بـر  اییتوان
. تاب و توانم در آن کار به تنگ آمـد 

ــی دراز کــردن دســت،   اصــل ذرع یعن
دسـتم را بـه   : گویی بخـواهی بگـویی  
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. سویش دراز کردم ولی بـه آن نرسـید  
. ]از آن به تنـگ آمـدم  : گاه هم گویند

اربـع علـی   : اقْصـد بـذَرعک  : و قولهم
 بـر [نفسک، یعنی رفق کن با تن خـود  

  . ]خود سخت مگیر
: ج. خیــک خــرد شــراب   : ذراع

ذَوارِع . :گزکننده .  
اندازان دست: . خبه کردن: تَذْریع

ــتن ــه: . رف ــردن  ب   دســت اشــارت ک
وقتـی   قد زرع البشیرُ، به: یقال. ورمژده

  . دست اشارت کند به که
عذَرم گاو که بازو و رشـهاي  : ثور

  . او پر خالهاي سیاه باشد
ــالۀ: رعذَ ــتی گوس ــع: . دش  .طم
و قد یقُود الـذَرع الوحشـیا   : الشاعرقال

افسارگسـیخته   )آز(گاه هم بر مرکب [
  . ]تازدمی

پر : . گاوزادن مادهگوساله: إذْراع
انـدازه  : . پرگفتن: تذرع. گفتن سخن

ذَریعـت  : . کردن چیـزي را بـه رش  
  . ساختن ]وسیله، میانجی[

رش نم او  ةن که به اندازبارا: مذَرع
  .در زمین رفته باشد

تر باشد که مادرش شریفآن: مذَرع
  .از پدر

ذارِعدیههاي گرداگرد شهر که در : م
وي کشت و باغ باشـد، و خرماسـتان   

: مـذْراع . قوائم ستور: . نزدیک شهر
  . یکی

آنچـه بـه وي بـه دیگـري      :ذَرِیعـۀ 
ی، میـانج [پیوندند و یا به مرادي رسند 

کـه   شتر یا اسب و جز آن: . ]وسیله
جهـت  صیاد در پس آن نهان شـود بـه  

ذَرِیعتی الـی فـالنٍ   : یقال[زدن صید را 
: کذا، أي ما یدنینی منه و یقَرِّبنی الیـه 

آنچــه مــرا بــه او نزدیــک و پذیرفتــه 
اصـل ذریعـه   . سازد فـالن چیـز اسـت   

شتري بوده است که آن را بـه چـرا بـا    
گذاشـتند و چـون   شتی مـی چارپایان د

کردند، در پـس  آنها به این شتر خو می
آن پنهان شده و نزدیک آنهـا رفتـه و   

سـپس بـه هرچـه    . کردندشکارشان می
ــه   ــزي برســاند ذریع ــه چی انســان را ب

  .]گفتند
ــع ــرس ذَرِی ــراخ: ف ــامف ــوائم . گ ق

چهار دست و پـاي  [سریعات : ذَرِعات
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: یقـال . سـریع : قتـل   .]چابک ستور
ـ قَتَ آنهــا را ســخت و [لٍ تْــأذْرع قَ وهملُ

  . ]درنگ کشتند بی
و هی . نام موضعی به شام: أذْرِعات

: سـیبویه . معرفۀٌ منصرفۀ، مثل عرَفـات 
برخی : گوید[ ن من الینومن العرب 

ــوین   ــه را تنـ ــن کلمـ ــان ایـ   از تازیـ
  .منسـ: خَمر أذْرعیۀ. ]دهندنمی
ه جـدا کـردن و پراکنـد   : ذَعذَعـۀ  .ذعع

: تَذَعـذُع . آشکارا کردن راز:  .کردن
  . ل

تفرَّقوا . یکی: ذَعاعۀ. گروهها: ذَعاع
 عهر جایی پراکنده شدند[ذَعاذ[ .  

ـــ. ذَیــع، ذُیــوع و ذَیعــان .ذیــع : ذاع ـِ
  . پراکنده شدن خبر

 همۀ: . فاش کردن خبر را: إذاعۀ
  .آب حوض را خوردن

. تکه راز نتواند نگاه داشآن: مذْیاع
سـخن  [لَیسوا بالمـذایِیعِ البـذُر   : حدیث
ــی ــار) ع(عل ــا ةدرب ــان : اولی و پرگوی

  .]راز دیگران نیستند ةآشکارکنند
  فصل الراء

مـا  : یقـال . سـراي و محلّـه   :ربع .ربع

عبر عسلَّتَهم  بنی أوحکـوي  [فالن، أي م
: ج. ]فالن خانـدان چـه پهنـاور اسـت    

  . أرباع و أربع رِباع، ربوع،
  . چهار زن: أربع. چهار مرد: أربعۀ

  . چهل: أربعونَ
  . چهاریک: ربع و ربع

ـ . ربع چهـارتو تـافتن زه و   : ربع ـَـ
و . به مرْبعۀ بار شتر نهـادن : . جز آن

آن چوبی است که بار را بر وي اندازند 
 و دو کس برگیرنـد و بـر پشـت شـتر    

ــد ــود را : . نهنـ ــتادن و خـ بازایسـ
اربـع  : و منه قولهم. زکشیدن از کاريبا

علی نفسک، و اربع علـی ظَلْعـک، أي   
 فُقْ بنفسک و کُفبر خود آسان گیر [أر

چهــارم قــوم : . ]و ســختی را مجــو
. چهاریـک غنیمـت ســتدن  : . شـدن 
خـذُ  ألَم أجعلْـک تَرْبـع، أي تأْ  : حدیث

المرْباع، و هو الرُبـع کالمعشـار و هـو    
آیـا  [فـی غیرهمـا    رُ، و لم یسـمع العشْ

کاري نکردم کـه بـه فراخـی برسـی؟     
چهاریک غنیمـت  مرباع در اینجا یعنی 

کــه در جاهلیــت از آن رئــیس قبیلــه (
یـک  ، مانند معشـار کـه همـان ده   )بود
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جـز در ایـن دو    است، و به ایـن معنـا  
سـنگ  : . ]کلمه شنیده نشـده اسـت  

ــه ــوتبرداشــتن ب ــایش ق . جهــت آزم
 یرْبعـونَ مرَّ بقـومٍ  : حدیث. کک: ارتباع

ــون  رْتَبِعحجــراً، أو ی]ــفقــال ع اهللاِ  الُم
بر گروهی گذر کـرد  : الءأقْوي من هؤُ

که نیروي خود را بـا برداشـتن سـنگ    
آنـان کـه   : فرمـود . کردندآزمایش می

کننـد نیرومنـدتر از   براي خدا کار مـی 
ی و ذلـک الحجـرُ یسـم   . ]اینان هستند

  . سنگ زورآزمايیعنی ربِیعۀً، 
پـدر  : الفَرَسِ . خُود آهنین: ربِیعۀ

 أخو مضَرَ بنُ زارِن بنُ اي، و هو قبیله
عیٌِّ. زارنبـمنس: ر.   

ــۀ عرابدو کــس دســت یکــدیگر : م
چـون   ،گرفته تنگ بار بر شـتر نهـادن  

. نباشـد  ]ایـن کـار   ةچوب ویـژ [مرْبعۀ 
دخلتَهـا  ربعـت الحمـلَ، اذا أ  : یقال منه

بطَرْف ــه و أخــذت ــا و صــاحتحت بک ه
ثم رفعتَـه مـع صـاحبک     رِبطرفها اآلخَ

هنگامی که آن چوب را در زیـر بـار   [
و یـک سـوي آن را گرفتـه و     هگذاشت

دوستت سوي دیگر را و بـا هـم آن را   

 بهارمزد کردن کسـی را : . ]بلند کنید
ــزد[ ــار دادن شمـ ــل ]را در بهـ ، مثـ

ــاهرَة ــز [ المشـ ــه مـ و  ]د دادنماهیانـ
  . مزد کردنالمصایفَۀ، یعنی تابستان

به هر چهار روز یـک  : ربع ـَـ. رِبع
ت اإلبـلُ  جائَ. یافتن شتر ببار نوبت آ

 وابِعشتران چهار روز یک بار براي [ر
ــد ــوردن آب آمدن ــع. ]خ ــام . ا: رِب و ن

تب کـه یـک روز   : . مردي از هذیل
  . ردينام م: مرْبع. روز گذارد وگیرد و د
ــع ــار: ربِی ــدالعرب . به ــع عن و الربی
ــانِ ــهرانِ   : ربِیع ــا شَ ــهور، و هم الشُ

و شـهرُ  األولِ  ربِیـعٍ الیقال فیه الّا شهرُ 
: األزمنۀ فرَبِیعـانِ  و أما . اآلخرِربِیعٍ 

الـذي تـأْتی    لُصالربیع األول، و هو الفَ
، و الکَلَـإِ  فیه الکَمأَةُ و النَور، و هـو  

الثان الربیع   رِكی و هو الفصل الـذي تُـد
 مـاریه     . فیه الثـنْ یسـمو فـی النـاس م

و یقـال أیضـاً انّ العـرب    . الربیع األول
تَجعلُ السنۀَ ستَّۀَ أزمنَـۀٍ، شـهرانِ منهـا    

،لُ، و شهرانِ صیفاألو و شهرانِ  الربیع
قَیظٌ، و شهرانِ ربِیـع الثـانی، و شـهرانِ    

خَرِیــف ــزد [، و شــهرانِ شــتاء بهــار ن
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بهـار ماههـا، و   : تازیان دو بهار اسـت 
آنها دو ماه هستند که آنها را تنها مـاه  

و ، اآلخـر گوینـد  االول و ماه ربیعربیع
: بهار زمانها که این هم دو بهـار اسـت  

االول که فصل رسـیدن قارچهـا و   ربیع
ــع ــل  گلهاســت، و ربی ــه فص ــانی ک الث

ز مردم هـم  برخی ا. هاسترسیدن میوه
. االول گوینــدبــه همــین دومــی ربیــع

اند تازیان سال را بـه  دیگر اینکه گفته
کنند، دو مـاه کـه    شش زمان بخش می

یکی از آنها ربیع االول است، دو مـاه  
تابسـتان، دو مـاه    چلّۀتابستان، دو ماه 

دو  الثـانی اسـت،  که یکی از آنها ربیع
ــتان   ــاه زمس ــاییز، و دو م ــاه پ : ج. ]م

بِعاءو    أر ـباءـیب، أنْصۀٌ، مثل نَصبِعو أر
أربِعـۀٌ، و  : أو جمع ربِیـعِ الکـإلِ  . أنْصبۀ

بـاران  : . أربِعـاء : جمع ربیع الجداوِلِ
ــاري ــه. به ــی : و من ــت األرض فه بِعر
. ]زمین بـاران بهـاري خـورد   [مرْبوعۀٌ 

 :جوي خُرد .رِبیمنسـ: ع .  
  . ردينام م: رِبعی بن حراشٍ

  . مرابِع: ج. منزل بهاري: مرْبع
عبما لـه  . یقال. اول نتایج بهاري: ر

و ال ، أي ال لَه آخـرَ نتـاجٍ   هبع و ال 
پایـان بهـار    زاد و ولـد او را نـه  [أولَه 

. رِباع و أرباع: ج. ]است و نه آغاز آن
: ربعـۀ . مثل رطَبٍ و رِطابٍ و أرطـابٍ 

: هبعۀ. آخر نتایج: عهب. ربعات: ج. نث
  . نث

ــال ــاتهم و   : یق ــی ربع ــاس عل الن
ـ  هم، أي علی اسبِعاتتقامتهم و أمـرِهم  ر

حـال و   همـان بـر  همواره مردم [األول 
  . ]که بودند کارند

: . ترین دویدن شـتر سخت: ربعۀ
  .أسداي از بنینام قبیله
مرد و زن گرد، یعنی : . گرد: ربعۀ

و . ربعات: ج. و نه کوتاه میانه، نه دراز
صـفت  زیرا وزن فَعلَۀ هرگـاه  [هو شاذٌّ 

شود، و تنهـا  باشد در جمع فَعالت نمی
هنگامی ایـن شـود کـه اسـم باشـد و      

. ]الفعل آن نیز واو یـا یـاء نباشـد    عین
 :عطّار طبلۀ.  

مرَّ البعیرُ . سخت دویدن شتر: ارتباع
ــع ــا: یرْتب ــه کلِّه ماذا ضــرب بقَوائ . :

بهار به جایی مقـیم  : . گرداندام شدن
علف بهـاري   ]شتر[: ارتَبع البعیرُ. بودن
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چهـار  [گردپاي : . کک: تربع. چرید
  . نشستن ]زانو

. چهار سو کـردن چیـزي را  : تَرْبیع
 : از چهارمین خانه نظر کردن کواکب

  . به یکدیگر
باعو هو معـدولٌ مـن   . چهارگان: ر

آنها را چهـار   :أتَی بهم [ أربعۀٍ أربعۀٍ
  . ]چهار آورد

اي گونـه [نَحو من الحمالَـۀ  : رِباعۀ
تاوان که قومی بـراي قـوم دیگـر بـر     

طُ ی مـنْ یضْـب  ما ل: یقال. ]گردن گیرند
تـ  رِباع ی أْنی غیر فالنٍ، أي أمـرِي و شَ

ـ  جـز فالنـی کسـی را    [ا علیـه  الّذي أنَ
  . ]ندارم که کار و بارم را نگهدارد

 دندان کهچهار : مانیۀرباعیۀ، مثل الثَ
  . رباعیات: ج. میان ثنایا و انیاب است

آنچه دندان رباعیه : رباعٍ، مثل ثَمانٍ
ت بِرْذَوناً رباعیاً بکر: یقال. افکنده باشد

اسبی تاتاري که دندانهاي رباعیـه را  [
ــع و : ج. ]افکنــده بــود ســوار شــدم بر

  . رِبعانٌ
بــه چهـارم ســال درآمــدن  : إربـاع 

گوسفند، و پنجم گاو و اسب، و هفـتم  

و هو فـرس ربـاعٍ، و هـی ناقـۀ     . شتر
به علف بهاري رها کـردن  : . رباعیۀٌ

خداوند شتران رِبع یعنـی  : . ستور را
ــدن  ــت آب شـ ــري : . نوبـ در پیـ
چهـار عـدد   : . فرزندشدن کسـی را 

مقـیم بـودن در منـزل    : . شدن قـوم 
: أربع الرجلُ: ن الجمیعو یقال م. بهاري

ورۀ دبله فی الشَـبِی دلعاً، أو وإبلُه رِب ت 
ــی عرِب ــد ــد، و الولَ ــۀُ القــوم. ول یعو رِب :

أربع إبلَه بمکانٍ . تُهم فی أول الشتاءمیرَ
خَلُوا د: القوم أربع. رعاها فی الربیع: کذا

أقـاموا  أربعـۀً، أو   فی الربیع، أو صـاروا 
قـوم  [ فی المرْبع عن اإلرتیاد و النُجعـۀ 

از جستجو در پی جایگاه و چراگاه پس
تـب  : . ]در اقامتگاه بهـاري ماندنـد  

ــرفتن کســی را ــع گ ــه . رب ــت علی عبأر
فهـو  ربِـع،  = و قد اُربِع. ربعت= الحمی

عرْبیـادةِ    : و منه حدیث. مـوا فـی عبأغ
بِعوا الّا أنْ یکـونَ مغلوبـاً،   المریضِ و أر

أي دعوه یوماً و أْتُـوه یومـاً، أو دعـوه    
تـب رِبـع   [یومین و أْتُوه الیوم الثالـث  

ــارم   ( ــرود و روز چه ــه روز ب ــه س ک
یــک : از آن اســت. گرفــت) بــازگردد

ــدار   ــه دی ــان ب ــا دو روز در می روز ی
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بهـار در نتـایج    بـه  : .]بیمار برویـد 
ـ . نع: مرْبِع. آمدن شتر نْ کـان ذلـک   إف

رْباعاألصـمعی . عادتها فهی م :  رْبـاعالم
من النـوق الّتـی تَلـد فـی أول النتـاج،      

عبر لَدوالو .  
 ــع ــث مرْبِـ ــاري  : غَیـ ــاران بهـ   بـ

  . مرابِیع: ج. رویانندهعلف
  . أربِعاوات: ج. چهارشنبه: أربِعاء
: ج. و الیاء زائدةٌ. کالکموش: یرْبوع
ــۀٌأر. یرابِیـــع ــع : ض مرْبعـ ذات یرابِیـ

گوشتها موش: یرابِیع المتن. ]زارموش[
و . اي از تمیمپدر قبیله: . ]ي پشت[

ــو  ــنُ ه ــه ب ــدر : . حنظل ــۀپ  قبیل
بنُ غَـیظ بـنِ    و هو  .کوچکی از مرَّة

  .  نام مردي: . مرَّةَ
عقَیلٍ  ربِیعۀُ بنُ: و فی عقَیلٍ ربِیعتانِ

ر بـن  و ربیعۀ بن عاملَعاء، و هو أبو الخُ
عبیعتـانِ  . یلقـرَي و  : و فی تَمـیم رالکُب

ـ  هو ربیعـۀ بـنُ   ربیعـۀَ   مال لَقَّـبک و ی
الجطَی و هو ربیعۀُ بن وعِ، و ربیعۀُ الوس
بنِ ۀَلَظَنْح مالـن   . کو ربیعۀُ أبـوحیٍّ م

ــوازِنَ،  ــنِ  و هــو ربیعــۀُه بــنُ عــامرِ ب
  . صعصعۀَ

ـ  .رتُوع .رتـع  . چریـدن سـتور  : رتَع ـَـ
، أي یـنْعم و یلْهـو   »یرْتَع و یلْعـب «آیه

. »تا گردش کند و به بـازي پـردازد  «[
ایـن  (بند و فربهی : الرَتَعۀُالقَید و : یقال

کسی است که گرفتار قومی شد  سخن
رسیدند تـا چـاق و   که خوب به او می

چلّه شد و چون از دست آنان گریخـت  
: بازگشـت، بـه او گفتنـد    و نزد قومش

برفتی الغر و بازآمـدي فربـه؟ او هـم    
  .]چنین پاسخ داد

إبلٌ رِتاع : یامٍ جمععٍ، مثلُ نرات جمع
ون . مٍنائعرات قوم . شتران چرنده[و قوم

  .]کننده در چمنزارگردش
رویانیدن باران : . چرانیدن: إرتاع

  . علف چریدنی را
ـ  . رثَـع  .رثع ص و طمـع  حـر : رثـع ـَـ

  . حریص و طامع: راثع و رثع. سخت
ـ  . رجـوع  .رجع بازگشـتن و  : رجـع ـِـ

یرْجِع بعضُـهم  «آیه. ل و م. بازگردانیدن
ــی ب ــال لَعــو ــون »ضٍ القَ ، أي یتَالوم

برخی از آنها سخن برخـی دیگـر را   «[
  . ]»کنندرد می

أرسلْت الیـک  : یقال. رجوع: رجعی
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. ی، أي مرْجوعهـا تسالَرِ فما جاءنی 
ثم الی ربکـم  «و منه آیه. کک: المرْجِع

و هـو شـاذّ   . ، أي رجوعکم»مرْجِعکم
ألنّ المصادر من فَعلَ یفْعلُ انّما تکـونُ  

دادم، ولـی پاسـخ    نامـه  برایت[بالفتح 
سـپس بازگشـتتان بـه    «. ام نیامـد نامه

  . ]»سوي پروردگارتان است
بالرَجعـۀ، أي بـالرُجوع    فالن یؤْمنُ

هل جـاءك  : یقال. الی الدنیا بعد الموت
ته لَه علی امرأَ. رجعۀُ کتابِک، أي جوابه

  ـحۀٌ، و الفتح أفْصعۀٌ و رِجعجفالنـی  [ر
به بازگشت به دنیا پس از مرگ بـاور  

توانـد  ات آمد؟ او مـی پاسخ نامه. دارد
) که طالقش داده اسـت (به سوي زنش 

  . ]ز گرددبا
ما کـانَ مـن مرْجـوعِ فـالنٍ     : یقال

پاسـخ  [علیک، أي من مرْدوده و جوابه 
  .]فالنی بر تو نبود نامۀبه 

فـروختن  : تَرْجیع، ارتجاع و ترجـع 
ناقه و به بهاي آن دیگري خریدن مثل 

  . دوم ناقۀ: راجِعۀ و رجِیعۀ. آن
ــۀ  ــع و ناق ــان راجِ کــه دم آن: أت

کـه آبسـتن   ان اندازد بردارد و بولی چن

  .نماید و چنان نباشد
ـ  . رِجاع نُـوقٌ  : ج. مـص : رجـع ـِـ

واجِعر .  
خود  گلۀأیضا مرغان که از : رِجاع
  . بازگردند

زنی که بعد از مرگ شـوي  : الراجِع
و أما المطلَّقَۀُ . گردد به اهل خویش باز

شـده  دادهاما زن طـالق [فهی المرْدودة 
  . ]شود می نزد خویشانش بازگردانده

والسـماء  «آیه. باران و منفعت: رجع
ــعِ الرَج ــمان  «[» ذات ــه آس ــوگند ب   س

: ج. حوض: . ]»بخشدرپی بارانپی
ــلْت الیــک فمــا جــاءنی . رجعــان سأر

یری رِسالَتعنامه برایـت فرسـتادم   [: ج
الدابـۀِ یـدیها   . ]ام نیامد ولی پاسخ نامه

خَطُّهـا  : شـمۀِ الوا . خَطْوها: ریالس فی
الکتْـف   . ]خال خالکوب. گام ستور[

  . زیر کتف: و مرْجِعها
. پاسخ نامـه [جوابه : رجعانُ الکتابِ

  .]کک: رجعۀ، رجعۀ و مرْجوع
ستور که از سفري بـازگردد  : رجِیع
و آن سسـت و  [و هو الکالّ . به سفري

. رجـائع : ج. نث: رجِیعۀ. ]رنجور باشد
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 :یط و سرگین سـگ و جـز آن  غا .
 :  مـا  . هرچه بازگردانیـده شـودو رب

و گاه نشخوار شتر [سموا الجِرَّةَ رجِیعاً 
  .]را گویند

دســت : . غــائط کـردن : ْجـاع إر
سپسایکی دراز کردن به گرفتن چیـزي  

دست دراز کردن به پشت سـر بـراي   [
خریــــده را : . ]گــــرفتن چیــــزي

ور سـت باز فربه شـدن  : . بازگردانیدن
  . بعد از الغري

بازگردانیـدن سـخن را، و   : مراجعۀ
  . زن را به خانه
ــع ــایکی : تَراجـ ــتن سپسـ بازگشـ

  .]پس برگشتن پس[
در : . داده را بازگرفتن: استرجاع
. و انّا الیه راجِعون گفـتن  للّهمصیبت انّا 

  . کک: تَرْجیع
بانگ نماز را دو بار گفـتن  : تَرْجیع

آواز : . چنانکه مذهب شافعی اسـت 
بـاز گردانیـدن   : . گردانیدن در حلق

نگـــار . ســتور دســتها را در رفــتن   
را دوبــاره تــازه  ]آرایــش، خــالکوبی[

  . کردن

بـاز ایسـتانیدن از   : ردع ـَـ. ردع .ردع
: ردعتُـه عـن الشـیء فارتَـدع    . چیزي

 او را از آن چیز بازداشتم، [کَفَفْتُه فکَف
ــتاد  ــاز ایس ــم ب ــز: . ]او ه ي در چی

مالیدن به جایی، و اثر گرفتن از رنـگ  
ــزي ــوي چی ــال. و ب ــه ردع : یق ــن ب م

و یقـال  . أثَـرٌ زعفرانٍ أو دمٍ، أي لَطْخٌ و 
اذا خَرَّ لوجهه علی : ردعه بکر: للقَتیل
رنگ و بویی از زعفران یا خـون  [دمه 

شـده  کشته ةدربار. به خود گرفته است
  .]افتاددرد روي در خون خو به: گویند

ــداع تــاز ا: ار ــوده : . ســتادنیب آل
ردعتُه بالشیء فارتدع، . شدن به چیزي

او را بـه بـوي آن   [أي لَطَخْتُه فـتَلَطَّخَ  
  . ]، بوي آن گرفتمچیز آمیخت

: . بازگردان کردن بیمـاري : رداع
  . درد هفت اندام

قـد  [شـده  بیمار بـازگردان : مرْدوع
عدو بازگشته ااش ب بیماري: ر[ .  

  . نام آبی: رِداع
تیري که بـر نشـانه زنـد و    : مرْتَدع

  . ]چوب آن بشکند[بکفد 
  . افتاده تیر پیکان: ردیع
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ـ . رسع .رسع دردمنـدي نیـام   : رسع ـَـ
مرَسع و . کک: تَرْسیع. نع: أرسع. چشم

  . نع: مرَسعۀ
سـیدن بـه   فبرچ: رصع ـَـ. رصع .رصع

ــع[چیــزي  صــزِقَ بــه : بــه ر بــه آن (لَ
أرسـح و  = أرصع و رصـعاء . )]چسـبید 
حاءسمرد و زن الغـر سـرین و   [نع : ر

النَحـلِ رصـعاً   و ربما سموا فراخَ . ]ران
زنبـــور عســـل را  نـــوزادانو گـــاه [

  .یکی: رصعۀ .]گویند
. نشاندن جواهر به چیزيدر: تَرْصیع

 :بخـش کـردن، هـر    سخن را بخش
و وزن در وي  ،مقابـــل خـــود کلمـــه
  . یکسان

جوهري کـه آن را نشـانده   : رصعۀ
  . رصائع: ج. باشند

   .نیزه درنشاندن: رصع و إرصاع
عصنٌ أرکه سنان او فرو رود آن: طَع

نشـاط و خوشـدلی   : ترصع. در مطعون
  . کردن
ـ . رضاع .رضع شـیر مکیـدن   : رضع ـَـ

أُمه رضـاعاً،  رضع الصبِی . بچه مادر را
کـک، لغـۀُ   : ضْعر. مثل سمع ـَـ سماعاً

  . رضَع ـِـ رضْعاً: أهلِ النَجد یقولون
زنی کـه  : مرْضع. شیر دادن: إرضاع

ــیرخواره دارد ــه ش ــإنْ . بچ ــفْتَها ف صو
 قلـت لَدضاعِ الوۀ  : بإرـعرْضاگـر آن  [م

زن را به صفت شیردادن بـه کـودکش   
  .]مرْضعۀ: یگویتوصیف کنی، می

  . میش با شیر: رضُوع
. دو دنـدان شـیر کـودك   : راضعتانِ

ــال ــ: یق ه طَقَســع واضر ــدانهاي [ت دن
  . ]اش افتادشیري
لئعیم راض :    رْضَـعهو رجـل کـان ی

    عــمسئلّـا یهــا لبلحإبلَـه و غَنَمـه و الی
مـرد پسـت شـیرخوار، و    [ه صوت حلْبِ

ــتران     ــیر ش ــه ش ــود ک ــی ب و آن کس
دوشید از میگوسفندانش را با مکیدن 

ترس آنکـه بانـگ دوشـیدن شـیر بـه      
  . ])تا از او بخواهد(گوش کسی نرسد 

هذا . همشیره: . شیرخواره: رضیع
این بـرادر  [أخی من الرِضاعۀ : رضیعی

  . ]رضاعی من است
  . به دایه دادن بچه را: مراضَعۀ

ــاع ــدن  : ارتض ــود را مکی ــیر خ ش
  . بز ماده
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: رعرَعـۀ . گوالیدن کودك: تَرَعرُع .رعع
خــــدایش (أنْبتَــــه : رَعــــه اهللاُرع[م 

  . ])رویانید
 ــراع عو ر ــرَع عر ــاب ــنُ : ش سح

جوان بالیـده و خـوش قـد و    [االعتدال 
  . رعارِع: ج. ]باال

پست و [مردم نودیده ناکس : رعاع
  . ]فرومایه

ـ  . رفْع .رفع ـ . برداشـتن : رفَـع ـَـ و و ه
به رفع کـردن کلمـه   : . خالف الوضْع

واو در اعراب مانند ضـم اسـت در   . را
رفَـع  [قصه برداشتن بـر والـی   : . بنا

قصـه  : رفیعۀ. ]فالنٌ علی العامل رفیعۀً
: حدیث. ]و نزد حاکم برند[که بردارند 

أو [کلُّ رافعۀٍ رفَعت علینـا مـن الـبالغ    
ــ ــاغ، فَلْتُبلِّ ــت مــن البلّ رَّمــی قــد ح غْ أنّ

هر کسی که خبـري از مـا بـه    : المدینۀَ
باید این را برسـاند  (رساند دیگران می

ـ که مـن مدینـه را حـرام گردان    دم از ی
اینکه حتی درختـی از آن بریـده شـود    
یا برگـی از درختـان آن فـرو ریختـه     

برداشتن غلّـه دروده و بـه   : . )]شود
و [عٍ أیام رَِفـا  و هذه. گاه آوردنخرمن

این هنگام برداشت و انبار کـردن غلّـه   
مبالغه کردن ستور در رفتن، : . ]است

لـیس   دابۀٌ: یقال. ل و م. و راندن ستور
و هو مصدر مثل المجلـود و  . له مرفوع

ــر    ــدو دونَ الحضْ ــو ع ــول، و ه المعق
دویـدن  ( مرفـوع  گونـۀ  ستوري که به[

: . ]دودنمـی ) تند بی پرش و جهـش 
و . دن کسی را بـه کسـی  نزدیک گردانی

و . رفَعتُه الی السـلطان : من ذلک قولهم
، »و فُرُشٍ مرْفُوعۀٍ«هآی. مصدره الرُفْعان

نسـاء مکَرَّمـات   : أي مقَرَّبۀٌ لهم، و یقال
ـ او را به شـاه نزدیـک گردان  [ و «. دمی

، یعنـی  »همسرانی بلندپایـه و سـرفراز  
  . ]زنانی که بدانها نزدیک گردانیم

ـ   ناقـۀ رافکـه فلـه برکشـد در    آن: ع
  . پستان

  آمــده و  فــراهم[بلْغُــده : رفاعــۀ
که زنان بر سرین بندنـد تـا    ]چیدهبرهم

رشته که بنـدي  : . کالن و فربه نماید
نجیر و قید خـود را بـه سـوي    زبه آن 

. بلندآواز شدن: رفُع ـُـ. . خود کشد
بـانگش  [ بلنـدي : فی صـوته  : یقال

  .]بلند است
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یعفشَ: رریف .  
به نزدیـک حـاکم   : ارتفاع و مرافَعۀ

  . نام مردي: رِفاعۀ. شدن با خصم
درپـی  : . مـوجز  نوشـتۀ : رقْعۀ .رقع

اي کـه بـر پـارگی جامـه      تکه و پینه[
  .رِقاع: ج. ]دوزند

. هجا کـردن کسـی را  : رقَع ـَـ. رقْع
ــال ــعاً  : یق ــاً، أي موض ــه متَرَقَّع أري فی
ــ ــاء م و الهِتْللشَ ــاي[ج ــرزنش و  ج س

نهادن جامـه   درپی: . ]نکوهش دارد
  . ]تکه زدن و رفو کردن جامه[ را

  . درپی بسیار کردن بر جامه: تَرْقیع
  . خواه شدن جامهدرپی: استرقاع

. آسمان دنیـا و دیگرهـا نیـز   : رقیع
فجاء بـه  . من فوقِ سبعۀِ أرقعۀٍ: حدیث

علی لفظ التذکیر، کأنّـه ذهـب بـه الـی     
کلمـه را  . فراز هفت آسماناز [السقف 

ــقف را   ــویی از آن س ــذکر آورده، گ م
ــد  ــته بگوی ــق : . ]خواس ــرد احم . م

ـ  . رقاعۀ. کک: مرْقَعان . مـص : رقُـع ـُـ
أرقَع، أي جـاء برِقاعـۀٍ و حمـقٍ    : یقال

  . ]نادان و کودن شد[
و هو . پیوسته خوردن خمر: مراقَعۀ

  . قلب معاقَرَة
راث و هو اإلکْت. باك داشتن: ارتقاع

و المباالت، و ییقال. تعمل فی النفیس :
ما ارتَقَعت له و به، أي ما اکْتَرَثْت لـه و  

ــه  ــت ب ــا بالَی ــاك [م ــت دادن و ب اهمی
و نـدادم و بـاکی از   ه ااهمیتی ب. داشتن

  . ]او نداشتم
رْقُوعوع یگرسنگی سخت: ج .  

. پشت خم دادن: ]رکَع ـَـ[رکُوع  .رکع
ــ ــرِ : ع الشــیخُرکَ بــی مــن الک آن [انْحنَ

: و منه. ]کهنسال از پیري خمیده گشت
 ِالةالص .  

لرزیدن سر بینـی  : رمع ـَـ. رمعان .رمع
  . از غضب
  . جنبیدن: ترمع

ــۀ اعمآنجــا کــه از ســر کــودك : ر  
 کذبت : یقال. دبر مردم: . جنبدمی

  . ]تیز در دادي[ك، اذا حبقَ 
  . سنگهاي سپید تابان: یرْمع

ل و . ترسیدن و ترسـانیدن : روع .روع
ه، أي ذهب فَزَعـه و   أفْرَخ : یقال. م
ترس از دلش برون رفـت [کَنَ س[ . :

آرنده  شگفت به: أروع. به شگفت آوردن
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ــال  ــن و کم ــت حس ــی را از غای . کس
عاءونث: ر .  

وقَـع ذلـک   : یقال. ل و دلعق: روع
ـ  وعی   ی، أي فـی فیی ري و بـالخَلَـد .

ی روعانَّ روح القُدسِ نفثَ فی : حدیث
روح القـدس  : فرمـود . آن به دلم افتاد[

  . )]به من الهام کرد(به دلم افکند 
: تَرْویع. کک: تروع. ترسیدن: ارتیاع

ــال. م ــرَع، أي ال ال: یق ــف و ال  تُ تَخَ
لْیح نترس و ترس به خـود  [قْک خوف

  . ]راه مده
عاءوتیزهوش قۀنا: ر . ،و کذا الفَرَس

شتر یا اسـب نـر   [ر کَیوصف به الذَ و ال
  . ]را چنین نگویند

راع ـِــ ریعـاً و ریوعــاً و   [ ریـع  .ریـع 
ـ . گوالیدن و فزون شدن: ]ریعاناً راع ت

مخْصـبۀٌ  : أرض مرِیعـۀ . زکَـت : طَۀُالحنْ
: . ]زمـین پربـار  . گندم فراوان شـد [

فزونی : . ]العود و الرُجوع[بازگشتن 
نیکـو برآمـدن   : . دامن و آستین زره

راع الطعام . و طعام از دیگنان از تنور 
ـنِ و   : و أراعجله زیادةٌ فـی الع تصار
خوراك هنگـام خمیـر کـردن و    [الطَبخ 

  . ]پختن برآمد و بسیار شد
رْیــاعم ــیاع سفــی : ناقــۀ م تــذهب

  ــی و تَرْجِــع رْعــهاالم و قــول . بنفس
  : الکمیت
  أنّهـا و کـاقی عیشنـح بأصبـف[
فـلـواصـه هالم باءالع ملُـدبرَع[  

منه جان یصاذا حجان راع بب  
]ضْحن یتَظَلِّلُـی فیهمـبفَتْقَیا الم  

ماند از زندگانی چون  آنچه(
  بخواهی وصف آن

ر ــد بـانَـاي موسیدهــپ امۀـج
  )یـم زنداــان

ی شود پینه ــر دم از سویــه
  شکافد دیگري

ا پناهی ـرمـابد ز آتش گــزان نی(
  .])یک تنی

بســیار بچــه : . گوالیــدن: إراعــۀ
  . شدن شتر

 عانُ کلِّ شـیءیلُـه : رو منـه . أو : 
آغاز جوانی، و [راب الس الشَباب، و 

  .]جنبش گورآب
. نمودن و ناپدید شدن سراب: تریع
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 :دن و جنبیدن روغن بر سر درخشی
  . طعام

عاسب نیک: فرس رائ .  
و منـه  . رِیـاع : ج. زمین بلنـد : رِیع

 »تَبنُونَ بکـلِّ رِیـعٍ آیـۀً تَعبثُـونَ     أ«آیه
  اي را بیهـوده بـر هـر بلنـدي بـاره     چ«[

قــول [و منــه . راه: . ]»ســازید؟مــی
  :المسیب بن علَسٍ

  ]فی اآللِ یخْفضُها و یرْفَعها
  یـع یلـوح کـأنّه سحـلُرِ

ــاال و   [( ــن ب ــت و دم از دور در دش
  )رودپـایین می

روشنی هر دم نمایان  رشتۀراهی چو 
  .]شودمی

 ضیالطریقَ بثوبٍ أب هراه را به نـخ  [شَب
  .]سپید مانند کرده است جامۀو 

  فصل الزاء 
ــع ــۀ .زب عبوــان: ز ــی از پری : . رئیس

  . گردباد
ــع ــ: تزب ــه خش ــدنب ــع. م ش تَزَبم :  

  .کنندهعربده
نام مردي: زِنْباع .  
عبومرد حقیر کوتاه: ز .  

کاشـــــتن و : زرع ـَــــــ. زرع .زرع
أ أنْتم تَزْرعونَـه أم  «و منه آیه. رویانیدن

ــون  ــنُ الزارِع ــما آن را  «[» نَح ــا ش   آی
: . ]»ایـم؟ رویانید یا ما رویاننـده می

ـ . زروع: ج. کشت تقول للصـه  : بِیعرز
: کـودك گوینـد   ةدربار[اهللاُ، أي جبرَه 

  . ]و نیکو ساخت رویانیدخداوندش 
عرزْدۀٌ و معزْرزارکشت: م .  

  . کشت کردن: ازدراع
ــۀ عزارــا یکــدیگر کشــاورزي : م ب

  . کردن
لقـب کعـب بـن سـعد و     : مزْروعانِ

  . مالک بن سعد از تمیم
ــۀ .زعــع زَععــدن : ز ــه ز[جنبانی عزَعتُ

زَعجنباندمش و جنبید: فتَزَع[ .  
یح زعزَعانٌ و زعـزَع و زعـزاع و   رِ

عازِعز :األشْیاء زِعباد سخت [ التی تُزَع
  . ]که هر چیز را بجنباند

زَععرٌ زیس :  رفتنـی سـخت   [سـریع
  . ]تند و پرشتاب

کفتگی پاي و کفـتن  : زلع ـَـ. زلَع .زلع
ر الکـف،  ذا کان فی ظـاه و کذلک ا. آن

ا اذا کان فی باطفأم نیـز  [نها فهو الکَلَع
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هنگامی که ایـن شـکافتگی در پشـت    
ــر در روي آن   ــی اگ ــد، ول دســت باش

تباه شدن : . ]باشد آن را کلع گویند
  . جراحت

: تَزَلَّعـت یــده [کفـتن دســت  : تزلُّـع 
تشقَّقَت[ .  

کـه پوسـت پـاي او رفتـه     آن: مزَلَّع
  . باشد
ن   : یقال. مردم فرومایه: معز .زمع هـو مـ

او از [النــاسِ، أي مــن مــآخیرهم  زمــعِ
تنـدي  : . ]هاسـت  رسـیده  دوران به تازه

ۀ . پس سم ستور عـمج. یکـی : ز : زِمـاع .
 .ـَـ عمدهشـت خـوردن و بیخـود    : ز

  . ]خَرِقَ من خَوف: قد زمع[شدن 
وعمو ز یعمزدهشتاب: رجل ز.   

  . آهسته رفتن: زمع ـَـ. زمعان
  . درستی عزم و شتاب: زِماع

: زمـوع . دویـدن خرگـوش  : إزماع
: . جاجا برآمدن نبات: . خرگوش

ثابت عزم بودن بر کاري و عزم کـردن  
أزمعت علی : قال الخلیل یقال. کاري را
ـ  اذا ثَبـت علیـه   : زْمـع علیـه  ا مأمرٍ فأنَ
أزمعـت  : یقـال قـال الکسـائی   . عزمک

قــال . أزمعـت علیـه  : األمـرَ، و الیقـال  

، معتُه و أزمعـت علیـه بمعنًـی   أز: الفراء
  . مثل أجمعتُه و أجمعت علیه

یعممرد مبارز دلیـر و نیکـوراي   : ز
  . ]زمعاء: ج. الشُجاع المقْدام[

مهار شتر جنبانیدن : زاع ـُـ. زوع .زوع
  . تیز رود و عنان اسب تا

آرایـش کـردن دختـر را    : زهنَعۀ .زهنع
  . ]زینْتُها: زهنَعت الجاریۀَ[

  فصل السین
. هفت و هفتم شدن: سبع ـَـ. سبع .سبع
 :یک ستدن هفت . : دشنام دادن و

افکندن گرگ گوسفند : . نقیصه گفتن
سـبعۀُ رِجـالٍ و   : و یقال فـی العـدد  . را

  . یکفته: . سبع نسوةٍ
نوبت آب شتر هفت روز یک : سبع

  .بار
  . سباع: ج. دد: سبع

أخَذَه أخْذَ : و قولهم. شیرماده: سبعۀٍ
چونـان  [أصلُها سـبعۀٌ، فخُفِّفَـت    . سبعۀٍ
اصل آن بـا ضـمه   . شیري گرفتشماده

نـام  : . ]بوده که سـاکن شـده اسـت   
  . نام مردي: بالتصغیر سبیع،. مردي

ۀٌأرض معبباعٍ : سس زمین پـر  [ذات
  . ]از جانوران درنده
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ــباع ع شــدن : إســب د سصــاحب وِر
هفت روز یک بار شـتران را بـه آب   [

: . هفت عدد شـدن قـوم  : . ]بردن
به : . درآمده شدنگرگ رمۀصاحب 
بــه دایــه : . دادن گوســفند راگــرگ 

کار گذاشـتن بنـده   بی: . دادن بچه را
: سبع ولدهأ. أهملَه: عبده أسبع: یقال. را

فرزندش را به دایـه  [دفَعه الی الظُؤُورة 
  . ]سپرد

او را  گوسـالۀ  کهگاو ماده: مسبوعۀ
  . دد خورده باشد
  . با هفت اندام درست: سباعی البدنِ

سـبع، و هـو جـزء    [یک هفت: سبِیع
ــبعۀ  ــن س م[ . :ــۀ ــوچکی از  قبیل ک

  . همدان
ــب ج. هفتــه: وعأُس :أســابِیع . ــت طُفْ

بِالبیت أُسبوعاً، أي سبع مرّات، و ثَالثَۀَ 
 کعبـه (هفـت بـار گـرد خانـه     [أسابِیع (
  . ]سه هفته. گشتم

و لـم یـأْت علـی    . موضعی: سبعان
  . فَعالنٍ شیء غیره

  . هفت عدد کردن: تَسبیع
وزنُ سبعۀٍ، یعنُونَ بـه سـبعۀَ   : قولهم

یــل مهفــت : خواهنــد بگوینــدمــی[ثاق
  . ]مثقال
سخن بـا قافیـه   : سجع ـَـ. سجع .سجع
. کـک : أُسجوعۀ. سخن مقفّا: . گفتن

بانگ کـردن  : . أسجاع و أساجِیع :ج
  . کبوتر و نالیدن ناقه

د ـاصد، ضـ ــق[رو راست: عـاجِـس
  .]ائرـج

کـالم  . سخن با سجع گفتن: تَسجیع
عجسنع: م.  

  . نقیض البطْء. شتاب: سرْعۀ .سرع
سرُع  :یقال. شتافتن: سرُع ـُـ. سرَع

   ـریعـغَراً، فهـو سغُرَ صرَعاً، مثال صس .
عجِبت من سـرْعۀِ ذاك، و سـرَعِ   : یقال
  . ]شتاب آن در شگفتماز [ذاك 

السرَع السـرَع، مثـال الـوحی    : یقال
   .)]بشتابید(شتاب شتاب [الوحی 

. ]أسرَع فی السـیرِ [شتافتن : إسراع
ــرُّع  ــارع و تس ــارعۀ و تَس ــک : مس ک

. ]سارع الی الشیء، و تسرَّع الی الشرِّ[
اذا کانـت دوابهـم   : أسرَع القوم: أبوزید
رو قوم صاحب ستوران شـتاب [سراعاً 

  . ]شدند
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. سرُع ذاخروجـاً : سَُرْعانَ ذاخروجاً
ین الی النون، ألنّه معدولٌ نُقلَت فتحۀُ الع

و لَسَُـرْعانَ مـا   . من سرُع فبنـی علیـه  
 رَعکذا، أي ما أس حـرف   فتحۀ[صنعت

عین را به نون دادند زیرا کلمه معدول 
از سرع است، بنابراین مبنی بـر فتحـه   

چـه  . به بیرون رفـتن شـتاب کـرد   : شد
  . !]پرشتاب فالن چیز را ساختی

پیشـتازان  [لُهـم  أوائ: سرَعانُ الناس
اسبان پیشـتاز  : الخَیلِ . مردم در کار

  . ]در مسابقه
ِرْعتر رز شاخ: س .رَعرَعکک: س.  

  . جوان نرم نازك: سرَعرَع
هاي ریزه کـه از بـن   شاخه: أسارِیع

  . درخت انگور روید
کرمک سرخ کـه  : أُسرُوع و یسرُوع

در تــره باشــد در پوســت، و چــون از 
و . مــد پروانــه شــودپوســت بیــرون آ

األصلُ یسرُوع، ألنّه لـیس فـی الکـالم    
ـ : قال السیبویه. یفْعول موا أولَـه  انّما ضَ

األُسرُوع  :قال القَنانی. إتْباعاً لضَمۀ الراء
لرُءوسِ بِیض الجسد تکـونُ  دود حمرُ ا

ـ فی الرَ م    النسـاء بهـا أصـابِع هل، تُشَـب 

حرف  ۀضمپیرو آغاز کلمه را : گوید[
آن کرمهاي : قنانی. راء مضموم کردند

ســـر و ســـپیدتنی هســـتند در ســـرخ
ریگزارها که انگشتان زنـان را بـدانها   

  . ]مانند کنند
هی خُطوطٌ فیهـا و  : أسارِیع القوس

  . ]هاي در کمانخطها و رگه[طَرائقُ 
برآمـدن گـرد و   : سطَع ـَـ. سطْع .سطع

  . بوي و صبح
  . صبح: سطیع

نَعامـۀٌ  . درازي گـردن نعامـه  : طَعس
طْعاءشترمرغ درازگردن[نع : س[ .  

: . درازا هداغ کردن ستور ب: سطاع
شـتر بـا داغ   : بعیر مسـطَّع . ستون خانه

  . ]در درازاي گردن[
. و خرف شدن مـرد  پیر: تَسعسع .سعع
 :فـی حـدیث   . بیشتر از ماه گذشتن

ضـانَ  ، أنّه سافَرَ فی عقبِ رم)رض(عمر
 صـمنا  وانّ الشَهرَ قد تَسعسع، فلَ: قالو 

دوم در روزهـاي پایـانی    خلیفۀ[بقیتَه 
: یک ماه رمضـان سـفر کـرد و گفـت    

کـاش  بیشتر مـاه سـپري شـده اسـت،     
: . ]گـرفتیم  آن را نیز روزه می ةماند
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  .فرود افتادن حال کسی
  راندن بـز بـدین لفـظ کـه     : سعسعۀ

عسعس .  
ـ  . سـفْع  .سفع مـوي پیشـانی   : سـفَع ـَـ

 »بالناصـیۀِ  لَنَسـفَعاً «و منه آیـه . گرفتن
ــانی  بـــی«[ ــان بـــه مـــوي پیشـ گمـ

ــانیمش ــش و  : . ]»کش ــوختن آت س
به : . سموم روي را و رنگ گردانیدن

. بــال زدن کبــوتر و مــرغ یکــدیگر را
  . کک: مسافَعۀ
  . روسوختگیهاي سموم: عفسوا
شـیطان، أي  بـه سـفْعۀٌ مـن ال   : یقال
  ـساش چنــگ شـیطان بــه پیشـانی  [م

  . ]افکنده است
. سیاهی که بـه سـرخی زنـد   : سفْعۀ

فَعنع: أس . :سیاهی سرخ زن .فْعاءس :
و . سـفْع : ج. طوقـدار [کبوتر سبزگردن 

  . ]هاپایهدیگ
مـا  : یقـال . ناحیـه : صـقْع = سقْع .سقع

  نَ ذهـبأي أی ،قَعنَ سرِي أینمـی [أد-
  . ]کجا رفتدانم 

ـ  . سقْع بانـگ  : . رفـتن : سـقَع ـَـ
  . کک: صقْع. کردن خروس

قَعصمثل م ،قَعسبلیغٌ: خطیب م .  

ــقاع  ــل ص ــقاع، مث ــد و روي: س بن
اي کــه زیــر معجــر پوشــند تــا خرقــه

چیزي که بینی ناقـه  : . ریمناك نشود
  . را بدان استوار کنند

و هی تَعریب السکُرْکه، : سقُرْقَع .سقرقع
الـذُرة، یعنـی بکنـی ارزن، و هـی      نبیذُ

  . خَمرُ الحبشِ
و مـا  . رفـتن : سکْع، مثـل سـقْع   .سکع

بمعنًیأد قَعو س کَعنَ سرِي أی .  
بـه گوشـه رفـتن و    : تسـقُّع : تسکُّع

  . بسیار بودن در کار باطل
آژَخ : . ]کـاال [آخْریـان  : لْعۀس .سلع

  . ]آزخ، زگیل[
: سلَع ـَـ. سلْع. یسرشکستگ: سلْعۀ

  . مص
 ـلْعنـام کـوهی بـه مدینــه   : ۀس .: 

  . سلُوع: ج. کفتگی پاي
: ج. کـک : سـلْع . شکاف کوه: سلْع
العأس .  

ـ سلع : . مزهدرخت تلخ: سلَع : ـَـ
  . کک: سالعانْ. کفیدن پاي

زن : . مــرد دلیــر : ســلْفَع .ســلفع
: . اسـتوار  ناقۀ: . باكدراززبان بی

  . سگیادهنام م
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. بلْقَعٍ و إتْباع. جاي سخت: سلْقَع .سلقع
: ]و بالقـع سـالقع  [بلْقَـع سـلْقَع   : یقال

  . نباتزمین خشک و بی
یقـال للحصـی اذا   . درخش: سلَنْقَع

علیه الشمس تیمرِیق   : حبـالب ـلَنْقَعاس
ریگ زمانی که خورشـید   توده ةدربار[

  . ]درخشید: دگوین تابیده باشدبر آن 
یکـونُ واحـداً و   . شـنوایی : سمع .سمع

خَـتَم اهللاُ علـی   «جمعاً کقوله تعالی، آیه
، و هــو فــی »هم و علــی ســمعهموبِلُــقُ

 ،األصل مصدر، و قد یجمع علی أسماعٍ
خداوند بر دلها «[أسامع : و جمع الجمع

. . ]»و گوشهایشان مهر نهاده اسـت 
تَسمعت [کک : ماعس. شنودن: سمع ـَـ

کلُّـه  الیه، سمعت الیـه، و سـمعت لـه،    
 ال«آیـه . ]به او گـوش سـپردم  : بمعنًی

ـ  »الی الملَإِ األعلَـی  یسمعونَ  ال«هو آی
سـمعک  : و یقـال . »هذا القرآنِسمعوا لتَ

و سماعِ، أي اسمع، . الی، أي اسمع منِّی
امنَع  عنَی أدرِك ومثل دراك و مناعِ، بم

فرشتگان فـرازین را نتواننـد شـنود    «[
به این قـرآن  :) کافران گفتند(«و » کرد

ـ . »گوش مسپارید . بشـنو . شـنو  ناز م

  . ]فراگیر، و بازدار: مانند
فَعلَه رِیاء و سـمعۀً، أي لیـراه   : یقال

آن کار را کرد تـا  [الناس و یسمعوا به 
  . ]بشنوند دیگران آن را ببینند و

ــت ــتن : ماعاســ ــوش داشــ . گــ
ــه ــه«آی ــتَمعوا ل ــوش «[» فاس ــدان گ ب

  . ]»سپارید
. گوش نهـادن سـوي کسـی   : تسمع

ذا أُدغمت قلت اسمعت و إصلُته بإلی، ف
ــرِي ــهقُ ــإِ  ی ال«ء آی ــی الملَ ــمعونَ ال س
  .»األعلَی

  . از یکدیگر شنیدن: تَسامع
شنام د: . شنوانیدن سخن: إسماع

ــو راگوشــه: . دادن : . ســاختن دل
. زن سـرودگوي : مسـمعۀ . سرود گفتن

ــه ــمعٍ  و«آی ســرَ م ــمع غی أي ال»اس ، 
تعمو آیه. س»  عـمرْ بـه و أسصأي »أب ،

ما أبصرَه و ما أسـمعه، علـی التعجـب    
ــنو «[ ــنوانیده و بش ــوانی  (ناش ــه نت ک

  ]»!چه بینا و چه شنواست«و . »)شنید
مه   : یقال. نام نیکو: عسعـمس ـبذَه

در میان مردمـان خوشـنام    :فی الناس
: مثَـل . گـرگ از کفتـار  بچه: . گشت
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) تر خوشنام(تر دنییشن[ سمعٍأسمع منْ 
  . ]از نام نیک
مـن  : حـدیث . تشهیر کردن: تَسمیع

کذا سمع اهللاُ به أسامع خَلْقـه یـوم    فَعلَ
کنـد خداونـد در   هرکس چنان [القیامۀ 

ــه گــوش  ــۀروز رســتخیز آن را ب  هم
. تشنیع کردن: . ]ش برساندنآفریدگا

 :نامی از کسی و منتشـر  برداشتن گم
سمع به، اذا رفَعـه مـن   [کردن ذکر وي 

او را از گمنـامی  (الخُمول و نَشَرَ ذکْرَه 
ــده    ــادش را پراکنـ ــه درآورد و یـ بـ

شـنوانیدن آواز کسـی را   : . )]ساخت
]سه الصوتعه: معمأس[ .  

ــامعۀ ــوش: س ــمع. گ ســک: م و . ک
  .دلو گوشۀ

سـامع و  [شنونده و شنواننده : سمیع
  . ]مسمع

هـی التـی اذا   : ة سـمعنَّۀٌ نُظْرُنَّـۀٌ  امرأَ
تَسمعت أو تَبصرَت فلم تَرَ شیئاً تَظَنَّتْـه  

زنـی کـه چـون گـوش دهـد و      [ تَظَنِّیاً
آنچه گمان برده اسـت  بنگرد چیزي از 

و کان األحمرُ یکْسـرُ أولَهمـا و   . ]نبیند
دنْشثَهما و یثال فْتَحی :  

  هـنَّـکَـا لَــانَّ لَن
  هــنَّـفَـۀً مــمعنَّ

  هـرَنَّـۀً نظْــسمعنَّ
لَ القُنَّهوکالرِیح ح  

  هـنَّـظُـرَه تَــالّا تَ
  ستما را عروس خوبی[

  ی استفضول پرهنري
  وش آبادــا چشم و گـب

  ادــا بـههــد به قلّـنـبی
  .]د یادـم کنــادیده هــن

 و الهاء   ـرِيکْت و قـد أُجلسفیهم ل
    فـی تَـرَه رَي الوقْـفجلُ مهـاء  [الوص

پایانی در شعر باال هاء سکْت اسـت، و  
تَرَه نیز بر هـاء ضـمیر وقـف     کلمۀدر 

  .]شده است
  . و هو فَعلْعلٌ. خُردسر: سمعمع

  . مهتر: سمیدع .سمدع
ـ  . سناعۀ .سنع . خـوب شـدن  : سـنُع ـُـ

خـوب و  : ة سـنیعۀٌ رجل سـنیع وامـرأَ  
  . نیکو
. وقت کـه در وي باشـی  : الساعۀ .سوع
 :ج. قیامت :و ساعات ساع.  

عاءومثـلُ  . زمـان سـخت  : ساعۀٌ س
لیلۀٍ لَیالء .  
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میاومۀ من مساوعۀ، من الساعۀ، کال
عاملتُه مساوعۀً أو میاومۀً، و ال [الیوم 

ــا هــذا یــا  ســاعتی: یســتعمل منهمــا الّ
ایـن دو  . کـردم دادوسـتد  با او  روزانه

  . ]کلمه جز این کاربردي ندارند
جاءنا بعد سوعٍ مـن اللیـل و   : یقال

أو بعـد سـاعۀٍ   [بعد هدء منه : بعد سواعٍ
  . بعد از آرام شب: ]منه

واعع(حنام بت قوم نو: س .( صار ثم
  .]هذیل شد قبیلۀسپس از آن [لهذَیلٍ 

. کار ماندن ستوربی: ساع ـُـ. سوع
ضائع : و منه. مهمل گذاشتن آن: إساعۀ
 عرانده و تباه[سائ[ .  

 ــیاع ــۀ مس ــۀ[ناق ــده در  ناق رهاش
هـو مضـیع :   رجل مضْیاع . ]چراگاه
 یعسدارایی یـا  (کننده ر تباهمرد بسیا[م

  .])هر چیز دیگر
رفتن آب : ساع ـِـ. سیع و سیوع .سـیع 

  . کک: انْسیاع. و شراب به هر روي
: سَـیاع . ]بنّایان مالۀ[انداوه : مسیعۀ

  .گلکاه
  فصل الشین

سـیري از طعـام و    :شَبِع ـَـ. شبع .شبع

شَـبِعت  : یقـال . سیر شدن نقیض الجوع
از [و اللَحم، و من خُبـزٍ و لحـمٍ   الخُبزَ 

شَـبعانُ و  . ]نان و گوشـت سـیر شـدم   
اذا : ة شَـبعی الخَلْخـال  امـرأَ . نع: شَبعی

زنی که چربی فراوان [ملَأَتْه من سمنها 
. ]بدنش خلخال پایش را پر کرده باشد

 :من . به ستوه آمدن از چیزي تشَبِع
وِیتتُه و: هذا األمر و رمئتُه  ساز [کرِه

  . ]آن کار سیر و خسته شدم
  . مقدار سیري از طعام: شُبعۀو  شبع

ســیر : . ســیر گردانیــدن: إشْــباع
: ثوب شَـبِیع الغَـزْلِ  . خورانیدن جامه را

  .بسیار ریسمان جامۀ
خود را آراینده به زیـادت  : المتَشَبع

 : حدیث. از وسع خود و نازنده بدان
کـه  آن[بِسِ ثَوبی زورٍ یملک کال بما ال

نمایش دهد بدانچه ندارد چـون کسـی   
دروغ بــر تــن کنــد  جامــۀاســت کــه 

ــه( ــتین آن دو  جام ــر دو آس ــه ب اي ک
دوختند تا گمـان آیـد   آستین دیگر می

  . )]که شخص دو جامه برتن دارد
  . مقدار سیري از طعام: شُبعۀ

اذا قاربت الشـبع و  : قد شَبعت غَنَمه
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اذا : قـد شَـبِعت غَنَمـه    و بلَـد [شْبع لم تَ
گوسفندانش . شَبِعت غَنَمه بکثرة النبات

به مرز سیري رسیدند ولی سیر نشدند 
معنـاي سـیر شـدن     ثالثی مجرد آن به(

  . )]دلیل فراوانی گیاه استکامل به
  . شَبادع: ج. کژدم: شبدعۀ .شبدع
ـ  . شَـجاعۀ  .شـجع  پردلـی و  : شَـجع ـُـ
. نـع : شُِجاع. نمودن در مخاوف دلیري

قوم شَِجعۀٌ و شجعانٌ، مثل غُالم، غلْمـۀ  
رجل شَجِیع و قوم شُـجعانٌ،  . و غلْمان

مثـل  : مثل جرِیبٍ و جرْبانٍ، و شُـجعاء 
  . نث: ة شُجاعۀو امرأَ. فقیه و فُقَهاء

سبک برداشتن ستور دست و : شَجع
جمـل شَـجِع   : یقـال . پاي را در رفـتن 

شتر نر [شَجِعۀٌ و شَجعاء  ۀقناالقَوائم، و 
  .]چهار دست و پاي استوار ةو ماد

. اينـام قبیلـه  : . مرد دلیر: أشْجع
 :  کـک : شُـجاع . نـوعی از مـار . :

پشـت   یپمتّصل به [پیوند بن انگشتان 
پشـت دسـت از بنـد     دست و پا، یا پی

. أشـاجِع : ج. ]دست تـا بـن انگشـتان   
عع، إشْجبکک :کإص . :سر مرد سبک

نـام  : . ]از نیرومنـدي بسـیار  [گول 
  . شیر

دلیر کردن و دل دادن کسی : تَشْجیع
  . به شجاعت صفت کردن: . را

  . دلیري نمودن به تکلّف: تشجع
: . جاي به آب درآمدن: شَرِیعۀ .شرع

  . راه روشن
: . به آب درآمدن: شَرَع ـَـ. شَرْع

بـر بنـدگان   راه پیدا کردن خداي تعالی 
راست شدن نیزه سـوي  : . در بندگی

درِ : . ل و م. کسی، و راسـت کـردن  
شَـرَع  [خانه سـوي راه گشـاده شـدن    

. ]اذا کانَ بابه علی طریقٍ نافـذ : المنزلُ
 : کفانیدن پوسـت را . :   بـه کـاري

ــدن ــرُوع. درش ــک: شُ ــارِع. ک راه : ش
  . آن ةبزرگ، و پیدا کنند

و شُـــرَّع ان شـــتر: إبـــل شَـــرُوع
  . آینده آب به

ـ : مثَل. به آب آوردن: تَشْریع نُ أهو
آسانترین آب دادن بـه  [السقْیِ التَشْریع 

نه اینکـه بـه دلـو و    (آب آوردن است 
ــاز    ــتن نی ــوض ریخ ــیدن و در ح کش

  . )]باشد
بسنده است تـرا  : شَرْعک هذا: یقال

. مـا بلَّغَـک المحـلَّ    شَرْعک: مثَل. این
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ـ   و مـررت  . غِ بالیسـیر یضْرَب فـی التبلُّ
برجلٍ شَرْعک من رجلٍ، أي حسـبِک،  
و المعنَی أنّه من النحو الذي تَشْرَع فیـه  

: و یقـال . نـث = ج= مثـ= مفـ. و تطلُبه
واءس ر شَرَْعفی هذا األم ـ . الناس = مفـ

توشــه آن باشــد کــه [نــث = ج= مثـــ
خرسـندي   ةاین را دربار. مقصد آردت

آمـاج خـود بـا     به اندك و رسیدن بـه 
به مردي برخـوردم  . اندك توشه گویند

که ترا از دیگران بسـنده باشـد، یعنـی    
. گـردي  اوست کسی کـه دنبـالش مـی   

  . ]مردم در این کار یکسانند همۀ
لکُـلٍّ جعلْنـا   «آیـه . شَـرِیعۀ : شرْعۀ

هذا شرْع : یقال. »منْکم شرْعۀً و منْهاجاً
نِ، أي هذه، و هما شرْعا هذا، و هذه 

براي هر امتـی از  «. راه و آیین[مثْالنِ 
ایـن  . »شما آیین و راهی روشن نهادیم

مانند ایـن اسـت، و آن دو ماننـد هـم     
. شرْع و شرَع: ج. زه کمان: . ]هستند

  . شراع: جج
و ربما قالوا اذا . بادبان کشتی: شراع

و گـاه  [ه شراعقد رفع : رفع البعیرُ عنُقَه
ــه شــتر  ــد ب ــرازد گوین : کــه گــردن اف

  . ]بادبانش را برافراشت
یراعح شمدراز ةنیز: ر.  

درگشـادن خانـه را سـوي    : إشْراع
  . نیزه بر کسی راست کردن: . راه

یتانٌ شُرَّعـرَة    : حـن غَمم شـارِعات
 دالی الج ماهیانی کـه از جاهـاي   [الماء

ــی   ــاره م ــه کن ــا ب ــد ژرف دری و (آین
  . )]آنها را دید توانبنابراین می

  . جنازه: . دراز: شَرْجع .شرجع
 ]پتـک [خایِسک : مطْرَقَۀٌ مشَرْجعۀٌ

  . دراز
: ج. ]بند کفش[دوال نعل : شسع .شسع

ـ اذا کـان ح : مـالٍ  فالن . شُسوع نَ س
شـتران یـا    ةاو نیکودارنـد [علیه  یامِالق

  .]هاستآن ةدهند دارایی و بهبود
دوال کردن نعل بند : شَمع ـَـ. شَسع

  . کک: تَشْسیع و إشْساع. را
  . مسافت دور: شاسع و شَسوع

: شَـعاعۀ . روشنایی آفتاب: شُعاع .شعع
  . یکی

ـُـ. شَع پراکنده کردن شتر بول : شَع
  . کک: إشْعاع. را

: . نور گسترانیدن آفتـاب  :عاعإشْ
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ـ : . خوشه بیرون آوردن کشت وك شَ
  .بیرون آوردن خوشه ]خار[

. ]خـون و جـز آن  [پراکنـدن  : عشَعا
 :ت پراکندهراي پریشان و هم . نَفْس
 : ــم ــرِّقُ الهِم ــان[متف ــت و پریش هم

ــفته ــارآش ــنْبل . ]ک ــوکهاي : الس ش
  . خوشه

شَعلّ شَعتنـک  ةپراکنـد سـایۀ  : ظ .
شَعشَعکک: م .  

  . به آب آمیختن شراب را: شَعشَعۀ
ــاع ــان: شَعش ــرد دراز : . پریش م

ــ ــعان. تنیکوخلق ــک: شَعشَ ــۀ . ک ناق
  .شَعشَعانَۀٌ
  . و الالم زائدةٌ. دراز: شَعلَّع

. جفت، خالف وتْـر : شَفْع شَفَع ـَـ .شفع
 :جفت کردن . :  خـواهش کـردن .
 :شدن در شکم ناقه و میش بـر  بچه

  . بچه که دارد
  . گر و صاحب شُفْعۀخواهش: شَفیع
  . حق همسایگی خانه و زمین: شُفْعۀ

  . خواهش کردن: اعۀشَف
با بچه کـه در شـکم او    ناقۀ: شافع

أنّـه بعـثَ   : حـدیث  .دیگـر باشـد  بچۀ 

مصدقاً فأتاه بشاةٍ شافعٍ فلـم یأْخُـذْها   
   تـاطعـی بمناو کسـی را بـه   [فقال ائْت

  گـــرفتن زکـــات فرســـتاد، فرســـتاده 
گوسفندي با بچه در شکم نزد وي ماده

ــذیرفت و گفـــت   :آورد، او آن را نپـ
ــزدم  آبســتنگوســفندي کــه  نباشــد ن

  . ]بیاور
بـینَ     : ناقۀ شَفُوع ـعمهـی التـی تَج

 یـک کـه در  [محلَبینِ فی حلْبۀٍ واحدةٍ 
  . ]بار دوشیدن دو شیردوش را پر کند

  . شفاعت کردن خواستن: استشفاع
: . شفاعت دادن کسـی را : تَشْفیع

  . شفاعت کردن: تشفُّع. پذیرفتن شفاعت
گیاهی از داروهـا و آن  : عیشَکا .شکع

پرسـت نیـز   سـنجاب و آفتـاب   را باب
. هو واحد و جمـع : قال سیبویه. گویند

  . الواحدةُ منها شُکاعاةٌ: قال غیره
دردمند شدن و بـه  : شَکع ـَـ. شَکَع

 بات شَـکعاً، أي وجِعـاً ال  . خشم شدن
 نامشب از درد نخوابید[ی[ .  

وه به خشم آوردن و به سـت : إشْکاع
  . آوردن

و هو ما یستَصـبح  . معروف: شَمع .شمع
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ــه  ــدان   [ب ــد و ب ــود دارن ــا خ ــه ب آنچ
: شَـمعۀ . کـک : شَمع. ]روشنایی گیرند

   .یکی
  . نورگسترانیدن چراغ: إشماع

ۀمعع و . بازي و مزاح کردن: شْمشَم
بع تَمن تَ: حدیث. کک: شَمع ـَـ. شُموع

، أي مـن عبِـثَ   ] بهیشَمع اهللاُ[المشْمعۀَ 
أصاره اهللاُ الی حالـۀٍ یعبـثُ بـه    بالناسِ 

دسـت انـدازد و   هرکس مردم را [فیها 
آنان را به بازي گیرد، خداوندش چنان 

  . ]دیگران گردد بازیچۀکند که 
  . زن بازیگر خندنده: شَموع

زشـتی و زشـت   : شَنُع ـُـ. شَناعۀ .شنع
  . زشتی: نْعۀشُ .نع: تَشنیع و أشْنَع. شدن

شَـنَّع  [ زشت گفتن بر کسـی : تَشْنیع
خویشتن در چیـدن و بـه   : . ]علیهم

زشت شمردن چیـزي  : . ستوه آمدن
  . را

 :. کوشیدن ستور در رفتن: تشنُّع
ـ تَ[غارت پراکنده کردن  : نَّعت الغـارةَ شَ

. ]پراکنده چپـاول کـردم   نۀگو به: بثَثْتُها
: بر اسب سوار شدن . : ر سـالح د

  . پوشیدن

  . یکی: شُوعۀٌ. درخت بان: شُوع .شوع
دوم  بچۀ: هذا شَوع هذا، و شَیع هذا

  .که در میان ایشان دیگري نزاده باشد
آشکارا شـدن  : شاع ـِـ. شَیعوعۀ .شـیع 
  . خبر

  و شـاع عو شـائ شاعم مهسـهم  : س
  . ناکردهبخش

رجـل  . فاش کردن خبـر را : إشاعۀ
ــیاع ــاش: مشْ ــدهکنف ــداختن : . ن   ان

حیـاکم اهللاُ و  : یقـال . بـاره بـول را  باره
   أي جعلَـه صـاح ،کم السـالمباً و أشاع

و شاعکم السالم، کما تقـول  . عاً لکمتابِ
أي ص ،علیکم السالمحتْبو . المۀُکم الس

هذا انّمـا یقولـه الرجـلُ حـینَ یفـارِقُ      
درود خداوند بـر شـما بـاد و    [أصحابه 

). سالمت باشـید (همراهتان  سالمتی به
گوید که از دوستانش این را کسی می

ــی ــدا م ــود ج ــدا (ش ــه خ ــا را ب    و آنه
  . ])سپاردمی

أقـام فـالنٌ شَـهراً، أي    . اندازه: شَیع
عیک غداً أو . هشَیه و آتعأي بعـده  شَـی ،

یک ماه  ةفالنی به انداز[بمقدارٍ و مدةٍ 
فردا یا اندکی پـس از آن نـزدت   . ماند
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  . شیربچه: . ]آیممی
سـوختن  : . ل کـردن یگس: تَشْیِیع
فروزانیـدن آتـش را بـه    : . به آتـش 

و . أحرَقْتُـه : شَـیعتُه بالنـار  : یقال. هیزم
النار تعطَب: شَییها بالحأُذْک .  

  . مرد شجاع: مشَیع
. أتباع و أنصـار مـرد  : شیعۀُ الرجلِ

 :رض(فاطمه دهواداران اوال .(  
: . در پـی کسـی رفـتن   : ایعۀمش

پی رسیدن کسـی  در : . گسیل کردن
  .را

دعوي شیعت کردن، و خـود  : تشیع
و کـلُّ  . کـک : تَشـایع . را شیعی نمودن

    بعضُـهم ر ـعتْبی قومٍ أمـرُهم واحـد أْي
عیهم «آیه. بعضٍ فهم شلَ بأشْیاعکَما فُع

ــلُ ــن قَب عِ »مــی ــن الش هم مــال ، أي بأمث
ۀ الماضهر گروهی که کارشان یکـی  [ی

برخـی   اندیشـۀ و برخی پیرو نگـاه و  
گونـه  همان«. دیگر باشند شیعه هستند

  . ]»که پیشتر با همانندانشان رفتار شد
. فروزینهآتش: . ریزههیزم: شیاع

 :باإلبـلِ  [ بانگ مزمار شبان أشـاع :
صاح بها، و الشیاع صوت القَصبۀِ یـنْفَخُ  

ــیِعۀأ: ج. فیهــا ایــن : لکــذا هــذا . شْ
در پـی رفـتن و   : . ]آن است ةفزایند

مانـده را و آواز  پس رمۀخواندن شبان 
: شـایع الراعـی بإبلـه شـیاعاً    [کردن او 

. ]صاح بها و دعاها اذا اسـتأْخَرَ بعضُـها  
   .کک: مشایعۀ

  فصل الصاد
أُصبُع و إصـبِع و  . انگشت: إصبع .صبع
عبـ : یقـال . نـث = مذ. کک: أص ی للراع

نشــان [أثَــرٌ حســنٌ : علــی ماشــیته 
رفتار نیکـوي چوپـان در چارپایـانش    

  . ]آشکار است
اشـارت کـردن بـه    : صبع ـَـ. صبع
: . صبعت بفالنٍ و علی فالنٍ. انگشت

داللت کردن کسی را به انگشت سـوي  
دلَلْتُـه  : صبعت فالناً علَـی فـالنٍ  [کسی 

ــه  ــارةعلی ــاختن : . ]باإلش ــایژه س ن
وقـت ریخـتن   خنـور بـه   انگشت را بر

 آنچــه در وي باشــد بــه خنــور دیگــر
]اإلناء عبانگشـتش را روي آونـد   : ص

  . ]نهاد
گردش و سـختی تـا سـر    : صتَع .صتع

ــیمِ و [ شــترمرغ فــی رأْسِ الظَل ــواء الْت
  .]صالبۀٌ
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  . سرشترمرغ سخت: صنْتُع
چیزي  شکافتن: صدع ـَـ. صدع .صدع

پیدا کـردن و  : . بریدن بیابان: . را
 سـخن حـق  : . بیان کردن چیـزي را 

، »فاصدع بِما تُـؤْمر «آیه. گفتن آشکار
ــک   ــرْ دینَ ــأمرِك و أظْهِ ــدع ب أي فاص

ــان   «[ ــدان فرم ــه ب ــاز آنچ ــکار س آش
  . ]»یابی

میل کـردن سـوي چیـزي    : صدوع
]الی الشیء تعدالیـه  : ص لْـتم[ . :

ما صدعک عـن  [از چیزي  نیدبرگردان
دو گـروه  : . ]؟ما صرَفَک: هذا األمرِ

  . کردن گوسفندان را
صرْمۀٌ من اإلبل و فرْقَۀٌ من : صدعۀ

: صدیع. ]گوسفند رمۀشتر و  گلۀ[الغَنَم 
  .و صبح. کک

َعدگوشتمرد سبک: رجل ص .  
صــدعتُه   .ل[شــکافتن : انْصــداع

عدانْشَقَّ: فانْص[ .  
دردسر : . جداجدا کردن: تَصدیع
ــانیدن ــداع. رس ــر: ص ــدع. دردس : تص

  . ]تفرُّق[پراکنده شدن 
هـو  : . بیماري معروف: صرْع .صرع

: واحد الصرُوع، أي الفُنون و الضُـروب 
. افکندن: صرَع ـَـ. . هاگونه از گونه

  . کک: مصرَع
  . جاي افکندن: مصرَع

 صـارعتُه . نگـرفت کشـتی : مصارعۀ
و بالکسـر   رْعاً، بالفتح لتَمیمٍصِ فصرَعتُه

با او کشتی گـرفتم  [لقَیس، عن یعقوب 
یعقوب گوید که . و بر زمین افکندمش

ــه آن را   ــه دو گونــــ   آن دو قبیلــــ
  . ]گویندمی

ـ : مثَـل . نوعی فتـادن : الصرْعۀ س وء
بد [ االستمساك خیرٌ من حسنِ الصرْعۀِ

ــگ ــرچن ــوب زدن و گ ــر از خ فتن بهت
  . ]افتادن است

  . اندازندهنیک: رجل صرَعۀٌ
اقـران خـود را    همـۀ که آن: صرِّیع

  .اندازد
قافیـه آوردن  : . افکنـدن : تَصریع

  . در مصراع اول از بیت
الغَداةُ و [بامداد و شبانگاه : صرْعانِ

یشالع[ . : که یکی از آن  شتر گلّۀدو
  . رودآید و دیگر میمی ]دو[

و  هما : یقال. دو حریف: صرْعانِ
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  . ها بمعنًیشرْعانِ و حتْنانِ و قتْالنِ، کلُّ
طلبت من فالنٍ حاجـۀً و مـا   : یقال

أدرِي علی أي صـرْعی أمـرِه هـو، أي    
 أو علی الرَد طاءچیزي  اواز [علی اإلع

  . ]دانم دهد یا نهخواستم و نمی
. ازیانهت: . افکنده و افتاده: صرِیع

 :کمــان ناتراشــیده . : ــر چــوب ب
  . شدهدرخت خشک

. جنبانیدن: صعصعۀ و صعصاع .صعصع
: تَصعصـع . جدا کردن: . مثلُ زعزَعۀ

  . ل
اإلبـلُ صعاصـع، أي متفرِّقـۀً     بتهذَ

  . ]شتران پراکنده شدند[
عصعاي از هوازنپدر قبیله: ۀُص .  

  . سیلی زدن: ]صفَع ـَـ[صفْع  .صفع
  . زنندهسیلی: رجل صفْعانُ

. زمـین  گوشـۀ کرانـه و  : الصـقْع  .صقع
أي  ،الصـقْعِ هـو مـن أهـلِ هـذا     : یقال

و ما أدرِي أینَ صقَع، أي ذهب . الناحیۀ
او از مردم ایـن سـوي و ایـن بخـش     [

  . ]دانم کجا رفتنمی. است
ـــ . صــقَع ــقَع ـَ لســانو  صــحا[ص :

عقاهفرو دریدن چ: ]ص . : از راه میل

و قـد  . انْهـارت : البِئْـرُ  صـقعت [کـردن  
عقص :علَ عن الطریقِد[ . :  اندوه کـه

  . تاسه آرد
نــۀُ أبِــی اب قالـت . آفتــاب: الصـقْعاء 

األسود الدؤَلی ألبِیها فـی یـومٍ شـدید    
اذا  :قـال . یا أبت مـا أشَـد الحـرِّ   : الحرّ

 کانت   َو الر ـن فوقـکمـن   م ضـاءم
تحتک .فقالت :  أنّ الحـرَّ شـدید أردت .

فحینَئـذ  ! فقُولی اذاً ما أشَـد الحـرَّ  : قال
دختر ابواالسـود در  [وضَع باب التعجب 

اي پدر، : روزي بسیار گرم به او گفت
تــر از گرمــا چیســت؟ پــدرش ســخت

هنگـامی کـه خورشـید سـوزان     : گفت
 فراز سـرت باشـد و ریگـزار تفتـه در    

خواسـتم   مـی : دختـر گفـت  . زیر پایـت 
. بگویم که گرمـا بسـیار سـخت اسـت    

پـس بگـو چـه گرمـاي     : پدرش گفـت 
و اینچنین بـاب تعجـب را بنـا    ! سختی

  . ]نهاد
اي کــه زیــر مجمــر خرقــه: صــقاع

بنـد و  روي: . افکنند تا ریـم نگیـرد  
و قد مـرَّ  . آنچه بینی ناقه را بدان بندند

درج  کلمۀدر [فی درج من باب الجیم 
  . ]هم گفته شد
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کـه   مرغ و اسـب و جـز آن  : أصقَع
: عقاب صـقْعاء . ن سر او سپید باشدمیا
  . ]عقاب سرسپید[نع 

. سپیدي میان سر از جـانور : صقْعۀ
  . جاي سپیدي از سر :صوقَعۀ

: . زدن بر صوقَعۀ: صقَع ـَـ. صقَع
: . کک: سوقَعۀ. بانگ کردن خروس

  . ینپشک افتادن بر زم
ــقیع کــه  ]شــبنم، ژالــه[پشــک : ص

أرض . شبهاي تیرمـاه افتـد بـر زمـین    
  . شدهزمین پشک :مصقوعۀ

قَعصبلیغٌ فصیح: خطیب م .  
صـعقَتْه الصـاعقۀ   = صقَعتْه الصـاقعۀ 

  . ]صاعقه زدش[
. رفتگـی پـیش سـر   مـوي : صلَع .صلع
لَعنع: أص . .ـَـ علمص: ص .  

  . ي صلَع از سرجا: صلَعۀ و صلْعۀ
ــلْعاء ــختی: ص ــی  : . س ــگ ب ری

طـاق کـه   : عرْفُطَـۀٌ  . درخت و علف
  . سرهاي شاخ وي ریخته باشد

  . گردنمار باریک: أُصیلع
صـلّاع و  : ج .پهـن  ةصخر: صلّاعۀ

لَّعص .  

  . جایی که بر وي نبات نروید: صلَّع
نیست : سلْقَعۀ= صلْقَعۀ= صلْفَعۀ .صلفع
ــر ــردن زدن:  .دنک ــس : . گ مفل
  .شدن

ــلْمعۀ .صــلمع ــدن: ص ــن برکن : . از ب
  . مفلس شدن: . ستردن سر را

ـ : صمعاء. خردگوش: أصمع .صمع . ثن
یرَي بأْساً  عباسٍ کانَ الابنَ أنّ: حدیث
عبـاس در  ابـن [ حی بالصـمعاء بأنْ یضَ
بز و گوسفند با گوش باریک و  کشتن

قربـان مـانعی    چسبیده به سر در عیـد 
هشیاردل : القلبِ هو : یقال. ]دیدنمی

  . تیزخاطر
  . خاطر تیز و راي پرکار: أصمعانِ
ــمعاء ــده: ص ــاه گوالی ــده و [ گی بالی

  . پیش از شکفتن غنچه او ]برآمده
تیري که : خرج السهم متَصمعاً: یقال

آلـوده پرهـاي وي و برچفسـیده    خون
  . ]زخمی[بیرون آید از خسته 

ــالبی ــال للک ــوب : ق الکُع عــم ص :  
ــوب  ــغار الکع ــد[ص ــه ســگان گوین : ب

  . ]هاخُردقوزك
اذا دقِّقَـت و  : یـدةٍ مصـمعۀٍ  رِأتانا بثَ
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د رــد ــها ح ــرد  [أْس ــان خ ــا ن ــراي م ب
 گونـۀ اي آورد کـه آن را بـه   شدهترید

  . ]تیز درآورده بودمخروط و نوك
و هـی  . معـروف : صومعۀُ النَصاري

عیقَـۀُ الـرَ     فَوقـن هـذا، ألنّهـا دأْسِ لَۀٌ م
تیـز  ترسایان، زیرا که نـوك  نۀنمازخا[

  . ]است
نیکویی کردن بـه  : صنَع ـَـ. صنْع .صنع

بـدي  : . ]صـنَع الیـه معروفـاً   [کسی 
  . ]صنَع به صنیعاً قَبیحاً[کردن 

  . پیشه: صناعۀ
ــنْعۀ ــردن : ص ــه ک ــار و پیش  . ک

نیکو تیمـار  [علیه  حسنُ القیامِ: الفرسِ
  . ]کردن اسب

یعنتیمـار [ اسـب نیکـو  : فرس ص[ 
 ]یافته وشمشیر صیقل[: سیف . یافته

دست چرب: ةٌ صناع الیدینِزدوده، امرأَ
 رجل . ة صنُعوسن: ج .خود پیشۀدر 

الیدالیـدین    نِی عـنالیـدین و ص نَعو ص :
  . کک

   .نیکویی و هنر: صنیعۀ
  . صنّاع: ج. روپیشه :صانع

صلَتُه بعنْـد  . نیکویی کردن: اصطناع

اصـطَنَعت عنـد فـالنٍ    : یقـال . و بنفْسی
و هـو  . صنیعۀ، و اصطنَعت فالناً لنفْسی

بــه [صــنیعتیِ، اذا اصــطَنَعتَه و خَرَّجتَــه 
فالنی نیکی کـردم، و فالنـی را بـراي    

مـن   ةگزیده و پرورداو  .خود برگزیدم
و « :»اصـطَنَعتُک لنَفْسـی   و«آیه. ستا

  . ]»پرورده و برآوردمتو را براي خود 
مع  ما صنَعت و أباك؟ تقدیره: یقال

أبِیک، ألنّ الواو بمعنَی مع لإلشْـتراك و  
  ـبه، و انّما نُصقامم تیمۀ فأُقبصاحالم
لقُبح العطْف علی المضْمر المرفـوع مـن   

،غیر توکید   و قلـت تَه رفعـتفإنْ وکَّد :
تـو و پـدرت   [ما صنعت أنْت و أبوك؟ 

 معنـاي چه کردید؟ واو در ایـن جملـه   
نـام دیگـرش واو   (دهـد و  میهمراهی 

جاي مع آمده اسـت  ) مفعول معه است
و نصب أب به علّت ناپسـندي عطـف   
بر ضمیر متصـل فـاعلی بـدون تاکیـد     
است، ولی اگر آن ضمیر را بـا ضـمیر   

پس از واو  کلمۀسازي،  مؤکّدمنفصل 
  . ]کنیرا نیز مرفوع می

. روش نیکو نهـادن از خـود  : تصنُّع
 :خویشتن آراستن زن .  
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مـنْ  : مثَـل . رشـوت دادن : مصـانَعۀ 
یحتَشـم مـن طَلَـبِ    لـم  صانَع بالمـالِ  

هرکه رشوه دهد با آنچـه بـه   [الحاجۀ 
  . ]رسدآورد هم به جایی نمیدست می
  . جاي گردآمدن آب باران: مصنَُعۀ
  . حصنهاي استوار: مصانع
نْعاءبۀُ الیمن: صقَص .ینْعانمنسـ: ص .

  . علی غیرقیاس
. پراکنده کـردن : صاع ـُـ. صوع .صوع

: . سپسایگی برگشتن: . ل: انْصیاع
انْصـاع القـوم سـراعاً    . شتاب گذشتن به

گشـتند یـا   زشـتاب با  قوم به[أي مرُّوا 
  . ]تندگذش

خشـک  : . پراکنده شـدن : تصوع
  . کک: تصیع. شدن گیاه
: ج. پیمانـه : . زمین پسـت : صاع

 راعو أص عویعانٌ[أصو ص[ .  
پیمانه و جامی بزرگ که در : صوع

  . ]کک: صواع[وي شراب خورند 
  فصل الضاد

دست دراز کردن : ضَبع ـَـ. ضَبع .ضـبع 
سی راه دو قسم کردن ک: . براي زدن

ــا را در  : . را ــتور بازوه ــدن س یازی

  . کک: تَضْبیع. والناقۀُ ضابِع. رفتن
ـ نَفی کَ: کُنّا فی ضُبع فالنٍ: یقال ه و ف

ناحدر پناه و سوي فالنی بودیم[ته ی[ .  
  . سال قحط: . کفتار: ضَبع

ضَباعینٌ، مثـل  : ج. کفتار نر: ضبعانٌ
: ج. نـث : ضـبعانۀ . سرحانٍ و سراحینَ

عاناتضب .باعجمع للذکر و األُنْثَـی،  : ض
  . مثل سبعٍ و سباعٍ

ردا از زیر بغل راسـت بـر   : اضْطباع
  . کتف چپ انداختن
ـ  . ضَـبع و ضَـبعۀ   سـخت  : ضَـبِع ـَـ

: إضْـباع . آرزومند شدن ناقه بـه فحـل  
  . نام زنی: ضُباعۀ. کک

اي از بکـر بـن   پـدر قبیلـه  : ضُبیعۀ
  . وائل

ـ . ضُجوعضَجع و  .ضجع بـر  : ضَجع ـَـ
. نع: ضاجع. کک: اضْطجاع. پهلو خفتن

التـاء طـاء    قُلبت: و فی افْتَعلَ منه لغتان
ع، فیظْهِرون ع، و اإلدغام کاضَّججطَکاضْ

 األصلی، و ال یقولون اطَّجـع، ألنّهـم ال  
ــاء  ــی الط ــاد ف ــدغمون الض ــال . ی و ق

حرفین  بعضهم یکْرَه الجمع بین: المازنی
     ل مکـانَ الضـاد أقْـرَبـدبنِ، و یقَیطْبم
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  ـعالیها و هی الالم فیقول الْطَج الحروف
ــاب افتعــال آن دو کلمــه اســت[ : در ب

یکی قلب تاء به طاء، و دیگري ادغـام  
. در ضاد و آشکار ساختن حرف اصلی

نگویند زیرا ضاد را در طـاء   عجطَّااما 
ازیـان  برخـی از ت : مازنی. ادغام نکنند

صاد، ضـاد،  (جمع بین دو حرف إطباق 
را ناپسند داشته و به جاي ) طاء و ظاء

ضاد، نزدیکترین حرف به آن یعنی الم 
  . ]الْطَجع: را نهاده و گویند

: . پهلـو خوابانیـدن   بـر : إضْجاع
  . فتحه را سوي کسره میل دادن

فالنٌ حسنُ الضجعۀِ، مثل الجِلْسۀ و 
ــۀ  ــ [الرِکْبـ ــی خـ ــین و وشفالنـ   نشـ

یعنی لیف و فرشـی  (خواب است خوش
ــر آن مــی ــد نشــیند و مــیکــه ب خواب

او تـوانگر  : نیکوست، و به دیگر سخن
  . )]است

: . تقصیر کـردن در کـار  : ضَجِیع
  . نزدیک شدن آفتاب به فروشدن

: . فروایسـتادن از کـاري  : تضُّجع
مرد : رجل ضُجعۀ. مقیم بودن بر جایی

  .بسیارخسبنده

ـ  ـ  اذا کثـرت : راءقال الف م فهـی  نَالغَ
گوســـفندان [عۀُ و الضَـــجعاء الضـــاجِ

  . ]بسیار
ــجوع ــام موضــعی: ضَ ــواجِع. ن : ضَ

  . هاپشته
پســتان شــتر و گــاو و : ضَــرْع .ضـرع 

  . گوسفند و مانند آن
شیر فرود آوردن گوسـفند  : إضْراع

. خـوار و زار کـردن  : . پیش از نتاج
 ب دیـدار ت[أضْرَعتْنی الحمی لک : مثَل

  . ]کرد زبونمتو خوار و 
. کـک : ضَرِیعۀ. پستانبزرگ: ضَرِیع

 :رِق خشک، و آن گیـاهی اسـت   شب
  . در عرب

: ضَرَع ـُـ[خواري و زاري : ضَراعۀ
  . زاري کردن: تضرُّع .]خَضَع و ذَلَّ

نزار و : ضارِع الجسمِ. سست: ضَرَع
  . ضعیف

نزدیـک شـدن آفتـاب بـه     : تَضْریع
  . سیدن و پختن دیگر: . غروب

یکـدگر را   :[مانندشدن: مضارعۀ
  . ]خوار کردن

نـام  : تُضـارع . نام موضـعی : تَضْرُع
  . کوهی به نجد
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  . پست و خراب کردن: ضَعضَعۀ .ضعع
. فرونشستن بنـا و افتـادن  : تَضَعضُع

 :حدیث. فروتنی کردن :  ضَـعما تَضَع
ـ     یدامرُؤٌ آلخَرَ یرِ ا بـه عـرَض الـدنیا الّ

هیچ انسانی در : فرمود[ذهب ثُلُثا دینه 
پی دنیا به دیگـري کـرنش نکـرد جـز     

  . ]آنکه دوسوم دینش را از دست بداد
ضَعو ضَع ضاعراي مرد ضـعیف : ضَع
  . سست در هر چیزي

ـ  قــال . ریاضــت دادن شـتر را : عضَ
  . هو أنْ تقولَ له ضَع لیتأدب :ثعلب

ــفدع ــفْدع .ض ــز: ض ــفاد: ج. چغ . عضَ
لـیس فـی   : قـال الخلیـل  . نث: ضفْدعۀ

  ـرُفلَلٌ الّا أربعـۀ أحعالکالم ف :  ،ـمهرد
ملْعو ق لَعبه ،رَعجه .  

ــکع ــوکَعۀ .ض ــت : ضَ ــرد بسیارگوش م
  . سنگ و گولگران
و قد یسکَّن . استخوان پهلو: ضلَع .ضلع
: . ضُلُوع و أضْـالع : ج. ]ضلْع[المه 

  . اگانهنام کوهی خرد تنه
میل کـردن و جـور   : ضَلَع ـَـ. ضَلْع

ك  : یقـال . مائلٌ جائرٌ: ضالع. کردن
 ال: مثَـل . میلُک و هواك معه: مع فالن

ضَلْعها معها، نّ إف الشَوکَۀَ بالشَوکۀ تَنْقُشِ
سـوي  عشـق تـو   خواست و [ها أي میلَ

خــار را بــا خــار نتــوان . فالنــی اســت
نس آیـد  برکشید، زانکه میلش سوي ج

این را هنگام میـانجی انگیخـتن   (پدید 
 گـرایش در دشمنی گوینـد کـه مبـادا    

  . )]میانجی با دشمن باشد
. کژ شدن در خلقت: ضَلع ـَـ. ضَلَع

عــل توانــایی و بــار گــران : . نــع: ضَ
  . برداشتن

ــالعۀ ـ . ضَ ــ ــلُع ـُ ــازو ور و : ضَ   ب
فـرس  . نـع : ضَـلیع . اضالع شدنسخت

 یعطبرســـرین خلقـــت ستمـــام: ضَــل
  . میان بسیارعصب بزرگ

  . پر و سیراب شدنشکم: تضلُّع
. میان دادن و گرانبار شـدن : إضْالع

عضْللٌ ممگران بار: ح .  
قوي : فالن مضْطَلع بهذا األمر: یقال

و قـالوا  . علیه، و التقلْ مطَّلع باإلدغـام 
: أیضاً هو مضْطَلع بهذا األمر و مطَّلع لـه 

فالنی بر این کـار  [ه و مالک له قوي ب
در اینجا ضاد بـه طـاء بـدل    . تواناست

او بر این کار . گرددنشده و ادغام نمی



    صراح اللغۀ/  1076
 

تواناست و بر آن اشـراف دارد و ایـن   
  . ]کار از آن اوست
جعلُ وشْیِه علی هیئَۀ : تَضْلیع الثوبِ

ــالعِ  ــارین[األضْ ــا  نگ ــه ب ــردن جام   ک
  . ]راه بافتن آندنده یا راهدنده

ـ  . ضَـوع  .ضوع   جنبانیـدن و  : ضـاع ـُـ
دمیـدن  : . آرام کردن و ترسـانیدن بی

  . بوي مشک
بانگ و فریاد کردن جـوژه  : انْضیاع

  . مرغ
و آن را  دنـــوعی از جغـــ: ضُــوع 

. چوکک خوانند که همه شب بانگ کند
  . أضْواع و ضیعانٌ: ج

  . بانگ چوکک: ضُواع
جنبیدن نافه و دمیدن بـوي  : تضوع

ــیع. آن ــک : تض ــک و  [ک سالم ــاع ض
ــتَ ــوع و تَضَ ــتَ: یعضَ ح ــرَت رَّك و انْتَشَ

  . ]رائحتُه
هـالك  : ضاع ـِـ. ضَیعۀ و ضَیاع .ضیع
فالنٌ بـدارِ مضـیعۀٍ   : و منه قولُهم. شدن

  . ]فالنی گرفتار تباهی و نابودي است[
ــیعۀ ــین: ضَ ــیاع و : ج. آب و زم ض

عیۀ. ضعیۀ. صغـم: ضُیعیو التقلْ ضُو .  

. تیمار گذاشـتن بی: تَضْییع و إضاعۀ
یضْرَب فـی  . الصیف ضَیعت اللَبنَ: مثَل

رأَامتْـه   ةٍ کانترٍ و کَرِهوسرجلٍ م تحت
وجهـا رجـلٌ مملـقٌ،    لکبرِه فطَلَّقَهـا فتَزَ 

الی زوجها األولِ تَستَمیحه، فقال  عثَتفب
الصیف منصوب علی الظرف و . لها هذا

ایـن را  . شیر را کردي به تابستان تبه[
انـد کـه همسـر مـرد     زنی گفته ةدربار

ــري    ــه پی ــا ب ــی بن ــود ول ــوانگري ب ت
همسرش از او دلخوش نبود، همسـرش  
نیز زن را طالق داد و مردي بینـوا آن  

روزي آن . زن را بــه همســري گرفــت
ــتش     ــر نخس ــزد همس ــی را ن زن کس

دکی شیر خواسـت، و  فرستاد و از او ان
بایــد (او ایــن ســخن را بــه زن گفــت 

دوم  کلمـۀ دانست کـه حـرف تـاء در    
همواره مکسـور اسـت، چـه مخاطـب     
مذکر باشد چه مؤنث، چه مفـرد باشـد   
و چــه مثنّــی و یــا جمــع، زیــرا مثلهــا 

انـد  گونه که در آغاز آورده شـده همان
ــی ــار م ــه ک ــونی  ب ــا دگرگ ــد و ب رون

 مـۀ کل). شـوند مخاطب دگرگون نمـی 
بـودن منصـوب    به ظرف صیف نیز بنا

  .]است
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  مضَـــیع : رجـــل مضْـــیاع للمـــال
  .]مال ةکنندتباه[

: مضیع. بسیار ضعیف شدن: إضاعۀ
  . نع

أْکلُ فی معی ضائعٍ، أي فالن ی: یقال
خورد، اي تباه میفالنی از روده[جائعٍ 

فالنـی سـخت   (اي گرسـنه  یعنی روده
  . )]گرسنه است

ـ  : الخُسبنۀ قیل إل ؟  مـا أحشـیء د
قالت ناب جائع، یلْقی فی معـی ضـائعٍ   

تیزتـرین چیـز   : از دختر خس پرسیدند[
دنــدانی گرســنه کــه : چیســت؟ گفــت

  . ]و تباه تهیاي درافتد به جان روده
بـوي  [فاح : وعضَتَ= یع المسکضَتَ

  . ]نافه دمید و پراکنده شد
  فصل الطاء

ـ : طَبع .طبع ت کـه مـردم بـر آن    سرش
و هـو فـی األصـل    . آفریده شده است

باع. مصدرۀ و طکـک : طَبِیع . .  ـعطَب
مهر کردن سیم را و مهر نهـادن بـر   : ـَـ

ساختن شمشیر و سبو از گل : . نامه
طبعـت  . خَتَمـت : طَبعت علی الکتـاب [

الدرهو السیف م :لْتممـن   . ]ع طبعـت

  . الطینِ جرَّةً
  . انگشترین: طابِع =طابع
نـام  : طبـع . مهرزن و سازنده: طَباع

  .جویی
زنگ و زنگ گـرفتن  : طَبِع ـَـ. طَبع

عـاله  : طَبِع السـیف [شمشیر و جز آن 
ریمناك شدن مرد و کاهل : . ]الصدأُ
  . ]کَسلَ دنس و: طَبِع الرجلُ[شدن 

: تطبــع. پــر کــردن مشــک: تَطْبیــع
  . پرشدن

طَبۀٌناقۀ مگرانبار: ع .  
ـ  . طُلُوع، مطْلَع و مطْلـع  .طلع : طَلَـع ـُـ

: مطْلَع و مطْلع. برآمدن آفتاب و جز آن
  . نیز جاي برآمدن

  . برآمدن بر کوه: طَلع ـَـ. طَلَع
اطَّلَعـت علـی   [واقف شـدن  : اطِّالع

. همجـائَ : اطَّلَع علیهم: یقال. ]باطنِ أمرِه
 :برآمدن .  

: طَلَـع عنـه  . أتاهم: القومطَلَع علی 
 ــد[غــاب ــوم آم ــزد آن ق از او دور . ن

  . ]شد
چیزي به کسی نوشـتن تـا   : مطالَعۀ

و طالَعـت  . طالَعـه بکُتُبِـه  . واقف گردد
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علیه : الشیء تهـایش او  با نامـه [اطَّلَع
  . ]از آن چیز آگاه شدم. را آگاه ساخت

. پیوسته در چیزي نگریسـتن : تطلُّع
تتَطَلَّع    الی ورود کتابـک، أي انْتَظَـرْت

 .]ات را چشــم در راهــمهمــاره نامــه[
  . دیدار: طَلْعۀ

وقوف دادن کسی را بر سـرّ  : إطْالع
بـرآوردن  : . ]أطْلَعتُک علـی سـرِّي  [

. شکوفه برآوردن درخت: . چیزي را
.    از باالي نشـانه گذرانیـدن تیـر را .
 : قی کردن]أطْلَع :قی: طُلَعاء. ]قاء.   

نخسـتین بـر درخـت     شکوفۀ: طَلْع
کـه  آن: نَخْلَۀ مطْلعۀ. یکی: طَلْعۀ. خرما

  . درازتر و بلندتر باشد از دیگرها
  . بررسیدن: استطالع

اطَّلـع  : یقال. م من االطِّالعاس: طلْع
 لْعطالعدولْعِ. رَّه، أي سو کُنْ بط ي الواد

 ــواد ــعِ ال ــر   از راز[ي و طَلْ ــمن س دش
  .]دره باش کرانۀبر . آوردر

ــع ــر : المطَّلَ ــافتن ب ــالع ی جــاي اطّ
. الـی انْحـدار  و هو من إشْراف . چیزي
شَبه ما أشْرف  .منْ هولِ المطَّلَعِ: حدیث

آن از فراز [علیه من أمر اآلخرةِ بذلک 

جـاي آگـاهی   از تـرس . به نشیب است
  . )]بر کار روز بازپسین(

و هـو  . لشکر طالیۀ: طَلیعۀُ الجیش
  العـدو لْعط عطَّلثُ لیعبن یآن کسـی  [م

است که برانگیزند تـا از کـار دشـمن    
  . ]سر درآورد

ــیء ــالع الش ــزي: ط ــري چی  . پ
   .پري زمین از زر: األرضِ ذَهباً

زن بســیار : ة طُلَعــۀٌ خُبــأَةٌ امــرأَ
: طُویلع. شوندهنماینده و پنهانخویشتن

  . میمتنام آبی در بنی
: طَمع ـَـ. طَمع، طَماعۀ و طَماعیۀ .طمع

و  ]و طَمـع [طَمـع  . امید و امید داشـتن 
عیقـال  . امیدوار کردن: إطْماع. نع: طام

ــب  ــی التعج ــلُ  : ف ــع الرج ــالنٌطَم : ف
و خَرُجـت   ]مـرد فالن [ بسیارطمع شد

 آینـده شـد  بسـیار بیـرون   :ةُ فالنۀُالمرأَ
فـالن  [ی فـالنُ  قَضُو القاض .]زنفالن [

ــه  ــی چ ــردقاض ــیار داوري ک و  ].!بس
کذلک التعجب فی کلِّ شیء الّا ما قالوا 
فی نعم و بِئْس روایۀً تُرْوي عنهم غیـرَ  
ــور    ــب، ألنّ ص ــاس التعج ــۀٍ لقی الزم

ما أحسنَ زیداً، و أسمع : التعجب ثالثٌ



  1079/  باب العین  
  

 

و قد شَذَّ عنها نعم و . به، و کَبرَت کلمۀً
تعجـب   صیغۀنین است ساختن چ[ بِئْس

نعـم   ةهر چیزي جز آنچه دربار ةدربار
 صیغۀاند که لزومی ندارد و بِئْس گفته
آن قیاس کـرد، زیـرا    پایۀتعجب را بر 

یادشده  گونۀ هاي تعجب همان سهصیغه
است، و کـاربرد نعـم و بِـئْس از آنهـا     

  .]کمتر است
أمـرَ لهـم   : یقـال . رزق لشکر: طَمع

  . بأرزاقهم األمیرُ
زنی که بـه طمـع آرد   : ة مطْماعامرأَ

  .مرد را و دست ندهد
طاعت فرمـان و  : طاع ـُـ. طَوع .طـوع 

: . ]انْقاد: طاع له[فرمانبرداري کردن 
: یدیک هو . علف شدن چراگاهفراخ

او [سـلس  : العنانِ فرس . منْقاد لک
  . ]اسب رام. فرمانبر تو است

ــتطاعۀ ــتنتوان: اس ــ. س ــا «هآی فم
ــرُوه ظْهوا أنْ یــطاع ــاء »اس ، بحــذف الت

اس    غـامتثقاالً لها مع الطـاء یکرهـون إد
ــرَّك الســینُ و هــی ال  التــاء فیهــا فتُح

ــداً  ــرَّك أب ــزه . تح ــرأَ حم ــا «: و ق فم
ــطَّاعوا ــین   »اس ــع ب ــام و جم ، باإلدغ

و بعض العرب یحذف الطـاء  . الساکنَین
تثقاالً فیقولاس :ی تاعو بعـض   اس ،یعـتس

ــطیع بقطــع : العــرب یقــول سی ــطاع أس
أطاع یطیع، : األلف، و هو یرید أنْ یقولَ

و یجعلُ السینَ عوضاً من ذهاب حرکۀِ 
پـس نتوانسـتند از آن بـر    «[الفعـل عین

دلیـل گرانـی تلفـظ تـاء     ، که به»روند
همراه طاء و ادغـام آن در طـاء، آن را   

ــم م   ــین را ه ــا س ــد ت ــرك انداختن تح
ــاب   ــرا ســین هرگــز در ب نســازند، زی

حمـزه در  . پـذیرد استفعال حرکت نمـی 
این کلمه تاء را در طاء ادغام کـرده و  
. دو ساکن را با هم جمـع نمـوده اسـت   

دلیل گرانـی  برخی از تازیان طاء را به
اسـتاع یسـتیع،   : تلفظ انداخته و گویند

 ةبرخی از آنان نیز کلمـه را بـا همـز    و
ــی ــع م ــدقط ــاي   آورن ــان معن ــه هم ب

فرمانبرداري کردن، و سین را به جـاي  
واو در یعنـی  (الفعل افتادن حرکت عین

طْوِعی عگذارندمی) أطْو[ .  
  . گردنی نمودننرم: تَطاوع
توانـایی نمـودن از خـود و    : تطوع

  . آنچه فریضه باشد آوردن
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طوع جهـاد کننـد   آنها که به: مطَّوعۀ
ــی ــب   ب ــان واج ــه برایش ــدآنک . باش

، أصـلُه  »الذین یلْمزونَ المطَّـوعینَ «هآی
ــاء   ــی الط ــاء ف ــأُدغم الت ــوعینَ ف المتَطَ

بـه نیکـویی   (کسانی که داوطلبـان  «[
را نکـوهش  ) بیشتر در پرداخت صدقه

  . ]»کنندمی
کسـی   آسان کردن کاري بر: تَطْویع

ــاري  ــر ک ــی را ب ــردن کس ــا ک . و توان
، مثـل  »تْلَ أخیهوعت له نَفْسه قَفطَ«هآی

 لَتهو س تخَّصله، أي ر قَتپس «[طَو
نفسـش کشـتن بـرادر را بـر او آســان     

  . ]»نمود
ــۀ عطاوــردن و  : م ــانبرداري ک فرم

: مطْــواع. ســازواري نمــودن بــا کســی
  . فرمانبردار

حسـنُ  : فالن حسنُ الطَواعیـۀِ لـک  
فالنی گوش به فرمان تـو  [الطاعۀِ لک 

  . ]است
جاء   و جمـع ،کْرَهعاً غیر مفالن طائ

 ععٍ طُودلخواه خـود آمـد   فالنی به[طائ
  . ]زورنه به

ــۀ ــردن: إطاع ــانبرداري ک : . فرم
قد أطاع النخـلُ  . میوه رسانیدن درخت

اذا أدرك ثمـرُه و أمکَـنَ أنْ   : و الشجرُ
اش را بـرآورد و امکـان   میـوه [یجتَنَی 

ـ علف: . ]چیدن آن را داد اك شـدن  ن
اتَّسع له و : أطاع له المرتع قد[چراگاه 

  . ]أمکَنَه من الرَعی
: انْطاع لـه [فرمانبردار شدن : انْطیاع

انْقاد[ .  
ــع ــل طَیــ ــائع : رجــ رام و [طــ

  . ]فرمانبردار
  فصل الظاء

ـ  .ظَلْع .ظلع خمیـدن سـتور و   : ظَلع ـَـ
  و . نـــع: ظـــالع. جـــز آن در رفتـــار

  . زدهتهمت
تنگ آمـدن جـاي و   : ظَلع ـَـ. ظَلَع

ظَلعـت األرض  [زمین به بسیاري مردم 
، و ارقَأْ ظَلَعک ارقَ علی: یقال. ]بأهلهـا 
، مـن  ظَلَعـک  ، و قِ علـی ظَلَعکعلی 
تقَیعلیه، کذا فـی   ،و عبه، و ارأي ألْزِم

نرمی و رفق کـن بـا تـن    : مجمل اللغۀ
  .خود

  فصل الفاء 
ــۀ .فجــع ــاكمصــیب: فَجِیع : ج. ت دردن
  .فَجائع
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ـ  . فَجع و  ندردمنـد کـرد  : فَجـع ـَـ
نَزَلَـت  . کـک : تَفْجیع. زده کردنمصیبت

ــۀٌ  فالنــی گرفتــار دردي [بفــالنٍ فاجِع
  . ]گران شد
: تَفَجعـت لـه  [دردمند شـدن  : تفجع
تعجبرایش انـدوهگین و دردمنـد    :تَو

  . ]شدم
و  کژي پیوند دست: فَدع ـِـ. فَدع .فدع
کـف دسـت و پـاي درون    : أفْدع. پاي

آن موضـع کـژي از   : فَدعـۀ . رویه رفته
  . دست و پاي

. سـوي وي  از هر چیزي بر: فَرْع .فرع
 :مهتر قوم . :موي تمام . : شاخ

که از شـاخ درخـت    نکما: . درخت
ــازند ــوس . س ــاخ  ]کمــان[: ق از ش
. از شاخ کفانیـده : قوس فلْقٌ. ناکفانیده

 .فَرْق. به عصا بر سر زدن: ـَـ فَرَع :
برتر شدن از قـوم خـود بـه    : . کک

لگام زدن اسب : . بزرگی یا به جمال
بازداشتن میـان دو  : . را تا باز ایستد

ـ حجزْت و کَفَ: فَرَعت بینهما[کس  . ]تفْ
 :ۀ. بر کوه شدنج. جاي بلنـد : فَرْع :

  . فراع

کـوه بلنـد  : جبل فارِع . نـام  : فـارِع
  . نیحص

فارِعـۀَ  انْـزِلْ بـه   . زبر کـوه : فارِعۀ
ــفَلَهالــواد أس ــذَر او را بــاالي [ ي و اح

ــایین آن    ــرود آر و از پـ ــار فـ رودبـ
  . نام زنی: . ]بپرهیز

. از باالي کـوه فـرود آمـدن   : إفْراع
فَرَعـت  [انْحـدرت  : أفْرَعت فی الجبـل 

ــعدتُه: الجبــلَ یــت فالنــاً فارِعــاً . ]صلَق
أحدنا مصعد و اآلخَـرُ منْحـدر   : عاًمفْرِ

که یکی از به فالنی برخوردم درحالی[
رفت و یکـی پـایین   ما از کوه باال می

به کسی و به جایی فرود : . ]آمدمی
: یقـال . نَزَلْنـا بـه  : أفْرَعنا بفـالنٍ . آمدن

بـا بـد   [ابتَـدأْت بـه   : بِئْسما أفْرَعت بـه 
آب و علف به : . ]چیزي آغاز کردي

و جوالن کردن به  شتافتن پیش از قوم
ــا ــر جــاي و خبره ــتن  ه ــراي [داش ب

ذبـح  : . ]برگشتن و آگاه کردن قـوم 
  . کردن

فرود آمدن از کوه و برآمدن : تَفْریع
ـ فَ. و هو من األضْداد. بر کوه فـی  رَّع ت

ــلِ : ت الجبــلَرَّعــفَ. تردانْحــ: الجب
تدعص .  
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ـ : فُرُوع الجـوزاء  و . اي سـخت گرم
  . نَجم الفُروعِ: یقال له

الکتف فْرَعکتف مرد پهن: رجل م .  
ــوارِع ــالع فَ هــاي بلنــد و پشــته: ت  

  . راههاي ويآب
  کــه آن را [ناقــه  نتیجــۀاول : فَــرَع

ــاي بـــه آرزو و در پـــی روزي در پـ
مـال و  : . ]کردنـد خدایان برخی می

فَـرِع .  . نام جـایی : . منفعت آماده
: أفْرَع و فَرْعـاء . ا موي تمام شدنب: ـَـ
  . نع

ــۀ ــپش: فَرَع ــرَع: ج. ش ــرْع و فَ . فَ
  . نام زنی ]مصغـ[: فُرَیعه

ــرُّع ــاخهاي   : تف ــدن ش ــیار ش بس
قبیله را  ةسید: . درخت ]هـاي  شاخه[

  .]به زنی[خواستن 
: افْتَرَع البِکْرَ[دختري ستدن : افْتراع

 .زن کـرد دوشیزه را : افْتَضَّها و اقْتَضَّها
  . ]کار را آغاز کرد: افْتَرَع األمرَ

که قلم  ]لته، کرباس[رکویی : فُراعۀ
  . در وي پاك کنند

هم خمانیدن انگشتان  در: فَرْقَعۀ  .فرقع
  . و بانگ آوردن از وي

  . بانگ آمدن از انگشتان: تَفَرْقُع
ــاع پراکنــدن و دور شــدن از : افْرِنْق

رَّقُـوا  فَتَ: علِّینافْرَنْقعوا مشْم: یقال. کسی
شـتاب پراکنـده شـوید و    به[مسرِعیِنَ 
  . ]دور روید

فَـزِع .  . أفْـزاع : ج. ترس: فَزَع .فزع
. پناه جستن به کسـی : . ترسیدن: ـَـ

فریـاد  : . فَزِع منه و فَـزِع الیـه  : یقال
: لألنصـار  )ص(قال رسـول اهللا . رسیدن

نـد  انّکم لتَکْثُرون عند الفَزَع و تَقلّون ع
شـما در  : به گروه انصار فرمود[الطَمع 

پاسخ به فریادخواهی بسیارید و هنگام 
  . ]آزمندي اندك

و . للنـاس   فالن. جايپناه: مفْزَع
= مفــ  . لهـم  هما و هم و هی و هنَّ 

  . نث= مذ= ج
  . آنچه از وي ترسیده شود: مفْزَعۀ
  . فریاد رسیدن: . ترسانیدن: إفزاع

ــع ــانی: تَفْزی ــی: . دنترس ــیم ب ب
حتّی «آیه. و هو من األضْداد. گردانیدن

، أي کُشـف عنهـا   »اذا فُزِّع عنْ قُلُوبِهم
 تا آنگاه که ترس از دلهایشـان  «[الفَزَع

  . ]»زدوده شود
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فشاردن رطب تا از پوست : فَصع .فصع
ـ نَ: حـدیث . بیرون آیـد  ـعِ  ی عـن هفَص 

غالف سر نره برگردانیـدن  : . الرُطَبۀِ
  . كکود
ـ  : فَظاعـۀ  .فظع بـه رسـوایی   : فَظُـع ـُـ

ـ : أمر فَظیع. انجامیدن کار ـ دشَ یع نید شَ
المقدار و به زشتی . کک: إفْظاع. جاوز

  . فَظیع: أمر مفْظع. رسانیدن
نَزَلَ به أمر عظـیم  : أُفْظع الرجلُ، مج

  . ]آن مرد گرفتار کاري سخت شد[
ــتفظاع فظیــع یــافتن کــاري را: اس. 

  . کک: إفْظاع
راندن شبان گوسـفند را بـه   : فَعفَع .فعع
  .فع گفتنفع

یــان ــی و فَعفَع فَعفَع ،فــاعاذا : راعٍ فَع
چوپـان چسـت و   [کان خَفیفاً فی ذلک 

  . ]چابک
. سـخت زرد شـدن  : فَقَع ـَـُ. فُقُوع .فقع

عفَرُ فاقبقـرةٌ  «آیـه . ]زرد سـیر [نع : أص
، علـی التقـدیم و   »صفْراء فـاقع لَونُهـا  

   عگـاوي کـه   «[التأْخیر، أي لونهـا فـاق
  . ]»رنگش زرد سیر است

  . فَواقع: ج. سختی: فاقعۀ

  . ]آبجو[معروف : فُقّاع
حبابهـاي  [غوزهاي شـراب  : فَقاقیع
  . ]روي آن

ــع ــز دادن: فَقْـ ــوعی از : . تیـ نـ
: ج. ]قـارچ سـفید کمرنـگ   [سماروغ 

  . فقْعۀ: ج. کک: فقْع. فَقْعۀ
نگشتان بانگ برآوردن به از ا: تَفْقیع

: هو یفَقِّع علینـا . بشکن زدن[خمانیدن 
معنا بـر  کند و هرچه بیاو دهان بازمی

  .]ریزدزبانش آید بیرون می
. شـکافتن چیـزي را  : فَلَع ـَـ. فَلْع .فلع

لَّعـت  فَتَ[پـاي   ]ترکیدن[ترقیدن : تَفْلیع
  . ]قَّقَتشَتَ: قدمه

: فلْعـۀ [. فُلُوع: ج. ايکفتگی پ: فَلْع
ـ یقال فـی الفُ . ]اي از کوهانپاره شح :

دشـنامی اسـت میـان    [هـا   نَ اهللاُ علَ
  .]تازیان

فزون و بسیار شـدن  : فَنع ـَـ. فَنَع .فنع
  . خوشبوي تیزبوي: فَنَعٍمسک ذو . مال

. دمیدن بوي خوش: فَوع و فَوعۀ .فـوع 
  . کک: فَوغ و فَوغَۀ

  فصل القاف 
ـ  . قُبوع  .بعق سـر در پوسـت   : قَبـع ـَـ
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سـر در گریبـان   : . کشیدن خارپشت
: . در زمین رفـتن : . کشیدن مردم

بینـی  : . با تاسه: قابِع. برافتادن تاسه
لـه  : یقـال . کـک : قُباع. فشاندن خوك

ــر  ــاعِ الخنزی ــاع کقُب ــد خــوك [قب مانن
  ]. کشدخرناسه می

ـ : ة قُبعۀٌ طُلَعۀٌامرأَ م عتَقْب  رَّةٌ و تَطْلُـع
  نماینــده و پــی در پــی رخ [أُخْــرَي 

  . ]شوندهنهان
ــۀ ــک  : قُبعـ ــه نزدیـ ــی کـ مرغکـ

سوراخهاي موش باشد و پیوسته چون 
چکـاوك  [از چیزي ترسد در وي رود 

  . ]رنگخاکستري
ــۀ ــارد: قَبِیع ــد شمشــیر و ک : . بن

  . کک: قبیعۀ. سوراخ بینی
 شکوفۀدر غالف غنچه شدن : قَنْبعۀ

ــت  ــجرةُ [درخ ــت الش عقَنْب : ــارت ص
  طـاءـۀٍ، أي غعـۀ . ]زهرتُها فی قُنْبعقُنْب :

  . غالف شکوفه
  . لقب مردي: . بزرگ پیمانۀ: قُباع

از مشـک آب خـوردن بـه    : اقْتباع
  . دهان

  . پنهان شدن: انْقباع
. عنان زدن اسب را: قَدع ـَـ. قَدع .قدع

 :ـ  .بازداشتن کسی را از کسی داعانْق :
  . باز ایستادن

وعاسب که حاجـت آیـد   : فرس قَد
  . او را به عنان زدن تا بازایستد

یضْرَب أنْفُه، و هو  ال: یقْدع فحلٌ ال
 ستور نر نژاده که نیازي به لگام [کریم

  . ]نداشته باشد
  . ضعیف شدن چشم: قَدع ـَـ. قَدع
دنَـت  : قَدعت لـی الخَمسـونَ  : یقال

  . ]ام نزدیک شدپنجاه سالگی[منِّی 
ــرأَ ــدع  ام ــرس قَ ــۀٌ و ف عزن [ة قَد

  . ]سخن، و اسب رمندهشرمگین کم
ــادع ــر   : تَق ــزي ب ــتافتن در چی ش

. یکدیگر و پیشی جستن بـر یکـدیگر  
 : ــدیگر ــا یک ــزه زدن ب ــدیث. نی : ح

صراط یوم القیامـۀ  لیحملُ الناس علی ا
تَقادفی  تا الصـراطنَببهم ج ع  اشِ الفَـر

مردم را در روز بازپسین بـر  [فی النار 
ــد  ــار وراه ببرن ــم  ةاز دو کن ــه ه راه ب
هم ریزنـد، چونـان خـوردن     زنند و بر

ها به هم و ریختن بـر روي هـم   پروانه
ــی : . ]در آتــش ــومی در پ ــردن ق م

  . یکدیگر
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. فحش و پلیدزبانی: قَذَع ـَـ. قَذَع .قذع
 : ــنام دادن ــدي دش ــش و ب ــه فح . ب

مــن قـال فــی  : حـدیث . کــک: إقْـذاع 
  رـدعاً فلسانُه هقْذراً معهـر  [اإلسالم ش

اسالم شعر زشـتی بگویـد    ةکس دربار
  .]زبانش بر باد است

دیـوث  : قُنْذُع. سخنان زشت: قَناذع
  . غیرت و بی
قَـرَع :  . یکی: قَرْعۀ. کدو: قَرْع  .قرع
. در کـوفتن : . فال زدن به قرعـه : ـَـ
 :نزد بــه عصــا بــر ســر . : تمــام

خوردن آنچه در کاسه بود چنانچه لب 
قَـرَع باإلنـاء   . کاسه بـر پیشـانی زنـد   

انَّ العصــا قُرِعــت لــذي : مثَــل. جبهتَــه
 ــهانْتَب ــهاذا نُب لْـمِ، أي أنّ الحلــیمو . الح

 کّام العرب عاشکَماً من حأصلُه أنّ ح
مـن  اذا أنْکَرْت : بنتهحتّی أُهترَ، فقال إل

ـ     کْـم فـاقْرَعیِ لی شیئاً عنـد الحمفَهی 
نَّ بالعصا لجأَالم  عتَـدعصـا را بـراي   [ر

فروتن زنند، یعنی انسان فروتن چـون  
این سخن از  پایۀ. آگاهش کنند دریابد

آنجاست کـه داوري از داوران تـازي   
خرد و خرف شد، چندان بزیست که کم

هرگـاه داوري  : پس به دختـرش گفـت  
ــرا از ســ  ــافتی و آن را  م ــادانی ی ر ن

نپذیرفتی، با چوبدستی بـر سـپرم بـزن    
  . ]از آن داوري بازایستم )بشنوم و( تا

  . گشنی کردن فحل: قَرْع و قراع
. خواستن عاریتگشن به : استقراع

 :  
  .گاوخواه شدن مادهگشن

ـ : إقْراع : . ن رابه گشنی دادن گش
  . بهترین مال به کسی دادن

آنچه به فـال  : . گزین مال: قُرْعۀ
  . زنند

هاي سفید که بـر  آبله: قَرِع ـَـ. قَرَع
موي شـدن سـر   بی: . شتر برآیدبچه

کَلْ که بـه علّتـی شـده    : أقْرَع. به علّتی
ــد ــانٌ : ج. باش ــرْع و قُرْع ــک . قُ و ذل

قبـول  : . أْس القَرَعـۀُ الموضع من الـرَ 
کردن مشورت را و بازایستادن از آنچه 

خــالی شــدن : . نــع: عقَــرِ. فرماینـد 
نعوذُ بـاهللا  : یقال. درگاه از مردم و خدم

و عن عمر . الفناء و صفَرِ اإلناء قَرَعِمن 
ـ قَرِع حجکم، أي خَ: حدیث) رض( ت لَ

اذا : و مراح قَـرِع . أیام الحج من الناس
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بـریم  به خدا پناه مـی [لم یکن فیه إبلٌ 
 از خالی ماندن سراي و درگاه از مردم

روزهـاي حـج   . و از تهی شـدن آونـد  
  . ]آغل تهی. شما از مردم خالی ماند

حابس و دو برادر، أقرع بن: أقْرَعانِ
  . حابس مرْثَد بن

ۀٌ أقْرَعکـه بـه   [نـوعی از مـار   : حی
دلیـل گـرد    گمانشان مـوي سـرش بـه   

. ]آمدن زهـر در سـرش ریختـه اسـت    
کل که مـوي سـرش   [کک : شجاع 

   .]به علّتی ریخته باشد
سقْت الیـک ألْفـاً أقْـرَع مـن     : یقال

 اً، و هو نعتل و غیرها، أي ألْفاً تامالخَی
ةَ اسدنَیکما أنّ ه ،لکلِّ مائـۀٍ  لکلِّ ألْف م

هزار اسب یا جز آن برایـت فرسـتادم،   [
این کلمـه  . کم و کاست  بییعنی هزار 

صفت است براي هزار، چنانکـه هنیـده   
  . ]صد تمامهر اسم است براي 

تازیانه کـه سـتور را   [کوبه : مقْرَعۀ
  . ]بدان زنند
  .]شکنتبر سنگ[ین تمی: مقْراع
جهت گشنی ستور گزیده به: مقْرُوع

  .لقب مردي :. مهتر: . را

  . أقارِع: ج. صلب سخت: قَرّاع
ــۀ ــت: القارِعـ ــختی : . قیامـ سـ

ــار ــدهرِ . روزگ ــوارِع ال ــختیهاي : قَ س
. أصابتْهم: الدهرِ قَرَعتْهم قَوارِع. روزگار

واذعـه و  وارِع فـالنٍ و لَ نعوذُ باهللا من قَ
سـختیها  پناه بر خـدا از  [سانه وارِص لقَ

 . ]فالنـی  ةسخنان نیشدار و گزندو 
ــدارِ ــراي : ال ــاحت س ــقِ . س : الطری

  .]بلند و بیشتر راه بخش[برسوي راه 
وقـت  آیتهـا کـه بـه   : القـرآنِ  قَوارِع

  . ده شودجهت حرز خوانمهمات و به
ــع ــترکر: قَری ــه ةش ــده آبل : ج. برآم

اسـتنَّت  . قَرْعی، مثل مریض و مرْضَـی 
شتران توسنی کره[الفصالُ حتّی القَرْعی 

ایـن  (هاي بیمار برآمده کردند حتی آبله
را جایی گویند کـه کسـی بـه کـاري     

: . )]برخیـزد کـه تـوان آن را نـدارد    
فالنـی  [دهره  فالن . مهتر: . گشن

ــزرگ  ــت  ب ــود اس ــار خ : . ]روزگ
ــف ــالن . حریـ ــک : ك فـ مقارِعـ

  . ]هماوردت فالنی است[
. بهترین جاي در خانه: قَرِیعۀُ البیت

 :ناقۀ . بهترین مال :کـه گشـن   آن
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  . بر وي بسیار جهد و حمل کم گیرد
به راسـتی بازگشـتن و نـرم    : إقْراع

فالنـی رام و  [ذَلَّ : أقْرَع لی فالنٌ. شدن
قرعـه  : . ]گشـت ازبخوار به سـویم  

: . أقْرَعـت بیـنهم  . انداختن میان قوم
أقْرَعـت  . عنان زدن ستور را تا ایسـتد 

کَفَفْتُـه  : أقْرَعتُـه . کَبحتها: الدابۀَ بلجامها
أعطاه خیرَ ماله : أقْرَعه. ]بازش داشـتم [
فـالن  . ]اش را به او داددارایی ةگزید[

  . نصیحۀَیقْبل المشورةَ و ال ال: یقْرَع ال
. عالج کردن شتربچه قریع را: تَقْریع

 :درشتی کردن و سرزنش کردن .  
. یکدیگر را کوفتن دلیـران : مقارعۀ

 : ــا هــم ــداختن ب ــه . قرعــه ان قارعتُ
بـا او  [اذا أصابتْک القُرْعۀُ دونَه : فقَرَعتُه

  . ]قرعه انداختم، به نام من افتاد
ــراع ــدن: اقْت ــه زدن: . گزی . قرع

کک: عتقار .  
بِـت  . برگشتن از پهلو به پهلو: تقرُّع

أتَقَرَّع : تمـام شـب از پهلـو بـه     [أتقلَّب
  . ]پهلو شدم و نخوابیدم

عتمیم زکوچکی ا قبیلۀپدر : قُرَی.  
  . درترنجیدن از سرما: اقْرِنْباع .قربع

که پیراهن یا زن گول و آن: قَرْثَع .قرثع
  . چادر باشگونه پوشد

رْثۀُ مالٍفالنٌ قکـه مـال نیکـو    آن: ع
  . نگاه دارد و در دست او نیکو شود

هـم شـدن و نهفتـه     در: قَرْصعۀ .قرصع
آن مرد کناره [قد اقْرَنْصع الرجلُ . شدن

مقَـرْمط  : . ]گرفت و روي نهان کرد
نبشـتن   ]هـم  به به خط ریز و نزدیک[

  . رفتار بد رفتن زن در راه: . کتاب را
ـ قَـزَ . قُزُوع .قزع   سـبک شـدن و   : ع ـَـ

و منـه  . شتاب رفتن آهو در گریختنبه
یک، اذا غُلـب فَهـرَب   قَوزع الد: قولهم

  . ]خروس شکست خورد و در رفت[
: قَزَعـۀٌ . هـاي ابـر تنـک   پاره: قَزَع

جـاي  جاي: . شتران خرد: . یکی
  . و قد نُهِی عنه. ستردن سر کودك

جـاي  سـتردن سـر و جـاي   : تَقْزیع
آمـاده کـردن   : . ترده مانـدن آن ناسـ 

ـ فـرس م . اسب را به دوانیدن . نـع : زَّعقَ
اسب بـراي  [ یأَ للرَکْضِهتَ: زَّع الفرسقَتَ

  . ]دویدن آماده شد
ــزَّع ــک : مقـ ــرد تنـ ــوي و مـ   مـ

  . ]چاالك[رفتارسبک
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نیسـت بـر وي   : ما علیه قزاع: یقال
  . پارهلته

ــۀ ــر: قُنْزُع ــرد س ــوي گرداگ : ج. م
یا أُم قُنْزُعتَک غَطِّی عنّا : حدیث. قَنازِع
گیسـویت را از روي مـا کنـار    [أیمنَ 

  . ]زن ام ایمن
: قَشْـع . پوسـتهاي خشـک  : قشَع .قشع
علی غیرقیاس، ألنّ قیاسه قَشْعۀٌ، . یکی

عن . مثال بدرةٍ و بِدرٍ، الّا أنّه هکذا یقال
لو حدثْتُکم بکلِّ مـا   :هریرة، حدیثأبی

لَمشَعِ لَ أعی بالقتُمونیآنچه  همۀاگر [رَم
پوسـت  ] گفـتم دانستم برایتـان مـی  می

  . زدید بر منآلود می خاك
بیت من جلد، فإنْ کـان مـن   : قَشْع

  ـرافمٍ فهو الطخیمـه از پوسـت، و   [أد
. ]چرمـی اسـت   خیمۀاگر از چرم باشد 

 .ـَـ دور کـردن بـاد ابـر را و    : قَشَع
ــردن ــده ک ــا. پراکن ــاع و إقْش ع و انْقش

گشاده شدن ابر از هوا، و دل از : تقشُّع
: شَّـعوا قَقَشَعت القـوم فأقْشَـعوا و تَ  . غم

: أقْشَعوا القوم عن المـاء . رَّقُوافَفرَّقْتُهم فتَ
آن قـوم از گـرد آب کنـار    [أقْلَعوا عنه 

  .]رفته و پراکنده شدند

ابر کـه بعـد از گشـادن     ةپار: قشْعۀ
  .ماند
قصـع و  : ج. بزرگ کاسۀ: صعۀقَ .قصع

صاعق .  
ــع ـــ. قَص ــع ـَ ــوردن : قَص ــرو خ   ف

. ها را مردم، و نشـخوار را شـتر  جرعه
 :  نیکو و نرم خواییدن شتر نشـخوار
انّه خَطَبهم علـی راحلَتـه و   : حدیث. را

او بر شتر نیرومنـد  [انّها لتَقْصع بجِرَّتها 
  گفـــت خـــود برایشـــان ســـخن مـــی

آرامـی نشـخوار   آن شتر بهکه درحالی
به میان دو ناخن شـپش  : . ]کـرد می

تشنگی نشـاندن آب کسـی   : . کشتن
. حقیر و خوار داشـتن کسـی را  : . را
 :   بر تارك سر زدن بـه کـف دسـت .
 :کــودك کــه  نریــزه و خــرد مانــد

قَصع اهللاُ شبابه، فهو : و منه یقال. نگوالد
نفـرین  [(یـزْداد   یشـب و ال  مقْصوع ال

خــدا جــوانش نگردانــد و او را ) اســت
  . ]خرد و ریزه دارد

ـ . قَصـاعۀ  ــ خـرد و ریــزه  : قَصـع ـُ
: قَصـیع . برآمدن کودك که کالن نشـود 

  . نع
ــعاء ــوش: قاص ــوراخ کالکم : ج. س
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علَـۀ و جعلـوا   . قَواصبفاع الءهوا فاعشَب
وزن فـاعالء  [ألفَیِ التأْنیث بمنزلۀ الهاء 

 ةد کرده و الف ممـدود را به فاعله مانن
مؤنث را به جاي هـاء در فاعلـه    نشانۀ

  . کک: قُصعۀ. ]گرفتند
: . اي از یمنپدر قبیله: قُضاعۀ .قضع

 : .گـرد و غبـار نـرم    :[سگ آبی 
خاك  :. باریک و تنک از هر چیزي

  . ]یوزپلنگ :. نرم بن دیوار
  . بریدن: قَطَع ـَـ. قَطْع .قطع

گذشـتن از  : ع ـَـقَطَ. قُطُوع و قَِطاع
بریـده و سـپري شـدن آب    : . جوي

رفتن مرغان از سردسـیر بـه   : . چاه
طیـور قَواطـع   . سیر یا برعکس آنگرم

]واجِعأو ر بپرنـدگان مهـاجر  : ذَواه[ :
  . نع

فهـو رجـل   . بریدن خویشی: قَطیعۀ
    عـزَة، أي قـاطمۀٌ، مثـال هو قُطَع ،قُطَع

  . الرَحمِ
  . خویشی بریده: اءرحم قَطْع

، ألنّ ، أي لیخْتَنـقْ »ثُـم لْیقْطَـع  «هآی
د السـبب الـی السـقف ثـم     مقَ ینالمخْتَ
قْطَعخْتَ   یه مـن األرض حتّـی یـ نفس قَ ن

، یعنـی خـود را   »ببرّد) آن را(آنگاه «[
خفه کند، زیرا کسـی کـه خـود را دار    

آویـزد و  اي به سقف مـی زند رشتهمی
ــود را  ــتهســپس خ ــزان  از آن رش   آوی

  . ]سازد تا خفه گرددمی
فـالن منْقَطـع   . بریده شـدن : انْقطاع

ــرِینَ فــی ســخاء أو غیــره  فالنــی [القَ
. ]دستی یا جز آن مانند نـدارد درگشاده

 :یقــال. فرومانــدن در راه از قافلــه :
: قُطع بفالنٍ فهو مقْطوع به، و انْقُطـع بـه  

فَقَـۀٍ ذهبـت أو   اذا عجزَ عن سفَره من نَ
یقْـدر   قامت علیه راحلتُه أو أتاه أمرٌ ال

  ــی أنْ یتحــرَّك ــفر  [عل ــی از س فالن
اي کـه  دلیل هزینه و توشـه بازماند، به

از دست داد، یا شترش که از رفتن باز 
ایستاد، یا کاري که برایش پـیش آمـد   

ــت   ــتن را از او گرف ــوان رف : . ]و ت
و الرَملِ و منْقَطع الوادي . گسستن رسن

پایـان دره و ریگـزار   [منْتَهاها : الطریقِ
  . ]و راه

جاي برش و سپري شدن هر : مقْطَع
شیر برنده و : لبنٌ قاطع. مقاطع: ج. چیز

  . ترش
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نشان بریدگی و هجران که : وعۀأُقْطُ
  . دو دوست به یکدیگر فرستند

قُطْعـانٌ،  : ج. هبریـد مرد دست: أقْطَع
و س دودانٍومثل أس .  

جـاي بـرش از هـر چیـزي     : قَطَعۀ
ــهبضــربه [ تــرش آن  : قَطَع ــاي ب ــه ج ب

  . کک: قُطْعۀ. ]کوفت
پـاره از زمـین جـداکرده دو    : قُطْعۀ

 : أصاب الناس قُطْـع و : یقال. بخش
آب [اذا انْقَطَع مـاء بِئْـرهم فـی القَـیظ     

  . ]چاهشان از گرما خشک شد
 و بریـدگی نفـس [دمه و تاسه : قُطْع

  . از فربهی و جز آن ]تنگینفس
بریدن  :[نوعی از خرما : القُطَیعاء

 اتَّقـوا : یقال. از دوستی و دشمنی کردن
عاءالقُطَی[ .  
فأَسـرِ  «آیه. تاریکی آخر شب: قطْع

پـس در  «[» بأهلک بِقطْـعٍ مـنَ اللَیـل   
ات را پاسی از تـاریکی شـب خـانواده   

ت گلیم خرد که بر پش: . ]»بیرون بر
: . شتر اندازند چون برنشینند بـر وي 

. پیکان خرد و پهناور که در تیر نشانند
  . أقْطُع و أقْطاع: ج

  . یک پاره از هر چیز: قطْعۀ
  . هجران: قَطیعۀ
روزه [کـاح  مقْطَعـۀٌ للن  الصوم: یقال

  . ]زناشویی است از بازدارنده
  . آلت بریدن: مقْطَع

: . نیکـو  مۀجاهاي پاره: مقَطَّعات
و . هاي قصـاید و شـعر و جـز آن   پاره

بـه  [المقَطِّعـۀُ األسـحارِ   : یقال لألرنَـب 
ي (ششـها  ةکننـد پاره: خرگوش گویند

. او ةشـکارچی و ناامیـد کننـد   خود یا 
 سحر([ .  

گذشـتن  : . پاره کردنپاره: تَقْطیع
: یقــال. اســب دونــده از اســبان دیگــر

سراعاً بعضُها : جائت الخَیلُ مقْطَوطعات
شـتاب در پـی   اسبان بـه [فی إثْرِ بعضٍ 

ــد  ــدیگر آمدن ــعرِ . ]یک ــه : الش وزنُ
هـاي  شعر را به پـاره [بأجزاء العرُوضِ 

مغْـص فـی   : . ]عروض بخش کردن
پیچـه،  دل: گویـد [نصـر  البطن، عن أبی

  . آنچه از بریدن افتد: قُطاعۀ. ]قولنج
 انگور و خرما بریـدن و جـز  : قَطاع

  . آن
گوســفند و  رمـۀ اي از پــاره: قَطیــع
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أقاطیع، علی غیرقیاس، أقْطاع : ج. گاو
ــراف، و  و قُطْعــان، مثــل شــریف و أشْ

 فـالن  . تازیانه: . جریب و جرْبان
که برنتواند خواست از ضـعف  آن: القیامِ

  . یا از فربهی
. بخش شدنپاره و بخشپاره: تقطُّع

بـالرفْع   ، فیمن قرأَ»مبینَک تَقَطَّعلَقَد «آیه
این معنا براي کسی است که فعل آن [

را مرفوع بخوانـد، یعنـی یـک تـاء از     
ــدازد   ــع بین ــارع تَتَقَطَّ ــل مض : . ]فع

و «آیـه . بخش کـردن پاره و بخش پاره
ل و . ، أي تقسـموا »تَقَطَّعوا أمرَهم بینَهم

شان را در میان خـود  )دین(و کار «[م 
  . ]»تکه کردندتکه

هـاي  به بریدن دادن شـاخه : طاعإقْ
: أقْطَعتُه قُضْـباناً مـن الکَـرْمِ   . درخت را

هذا الثوب یقْطعـک  . أذنْت له فی قَطْعها
ــۀ[قَمیصــاً  ــدن شــاخه پروان ــاي بری ه

ایــن . درختـان تاکســتان را بــه او دادم 
: . ]شـود پارچه براي تو پیراهنی می
بریـده  : . بریده کردن خـراج زمـین  

و جواب کسی و ساکت و  شدن حجت
: مقْطَـع . نـع : و هو مقْطع. ملزم شدن او

گشن بازمانده از گشـنی، و غریـب از   
او را  که یـارانِ شده، و آنخانمان بریده

الذي یفْرَض لنُظَرائـه  [دهند و او را نی 
اذا انْقَطَـع  : أقْطَعت الشیء. ]و یتْرَك هو

 و أقْطَعــت. أقْطَعــت الغیــثَ . عنــک
. از آن چیـز بازمانـدم  [أقَفَّت : الدجاجۀُ

ماکیـان از تخـم   . باران بـر مـا نباریـد   
  . ]نهادن بازایستاد

  . بریده کردن بر چیزي: مقاطَعۀ
  . بریدن دو گروه از هم: تقاطُع

ــاع ــاره: اقْتط ــدا پ ــزي ج اي از چی
: اقْتَطَع فالنٌ طائفۀً من مالِ فـالنٍ . کردن

 بمـال دیگـري    ي ازافالنی پاره[انْتَه
  . ]را ربود

. آواز سـالح و ماننــد آن : قَعقَعـۀ  .قعـع 
فالنـی  [فالنٌ ما یقَعقَع له بالشِّنانِ : مثَل

سـرد و گـرم   (ترسـد  از هر آوازي نمی
. )]خـورد چشیده اسـت و فریـب نمـی   

  .ا: قَعقاع. کک: قعقاع
و راه . راه از یمامه به کوفـه : قَعقاع

، ألنّهـم  ب قَـرَ : و منـه قیـل  . دشوار
نزدیکـی دشـوار،   [یجِدون فـی السـیر   

ــه   ــامی ک ــرا هنگ ــه آبزی ــک  ب   نزدی
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، تالش بـراي رسـیدن بـه آن    ندشدمی
ــدان مــی ــاي : . ]شــتگدو چن خرم

نـام  : شَور بنُ . لرزه تب: . خشک
  . معروفی به فضل

گردانـد در  که قداح را میآن: مقَعقع
  . ]تیرها در قماربازي ةگردانند[میسر 

ــاقع ــی: قَع ــیآواز رعــد پ : . درپ
: حمـار قُعقَعـانی  . مواضع من بالد قَیس

  .آوازخر سخت
ــع ــدن: تَقَعقُ ــال. جنبی ــت : یق قَعتَقَع

مــن یجتَمــع : مثَـل . ارتَحلُــوا: عمـدهم 
اذا تَم أمـرٌ دنـا   : یتَقَعقَع عمده، کما یقال

نی را هـر گردآمـد  . کوچ کردند[نَقْصه 
ــه     ــت، چنانک ــی اس ــدگی در پ پراکن

ــد ــد،  : گوین ــال آی ــا کم ــاري ب ــو ک چ
  . ]شکستن هم به دنبال است

  . نام کوهی به مکه و اهواز: قُعیقعانُ
  . مرغی است پیسه درازمنقار: قُعقُع
فـرود  : إقْعـاع . ماء مرٌّ غلـیظ : قُعاع

  . آمدن قوم بدان آب
  . گوشهزنبیل خرد بی: قَفْعۀ .قفع

درکشیده شدن دسـت  : قَفع ـَـ. قَفَع
  .و پاي و جز آن

کأنّها أصابتْها : أُذُنٌ . درختی: قَفْعاء
 تفانْزَو هـایش در  گوشی که کناره[نار

لٌ  . ]هم کشیده شده باشـد  جـر :  پـاي
: ة رجل أقْفَع و امـرأَ . انگشتان برگشته

ع   . قوم قُفْـع األصـابِع  : ج. نع رجـل مقَفـَّ
ــدین  ــتش از   آن[الی ــتان دس ــه انگش ک

فشـرده و  (بیماري یا آسیب درترنجیـده  
  . ]باشد) خشک و لرزان

شده بر زمـین کـه   گل خشک: قلْفع
  . و برکنده شود ]بترکد[بطرقد 

دان توشه: . برکندن: قَلَع ـَـ. قَلْع .قلع
نام معدنی کـه از وي ارزیـز   : . شبان

ــزد ــی. خــالص خی ــل. منســـ: قَلْع : مثَ
 ی، أي فــی مزادتــیقَلْعــفــی شَـحمتی  

چیـزي   ةدربـار (ام در خیکم است دنبه[
گویند که در اختیار کسی باشد و هـر  

  .)]جا و هرگاه بخواهد از آن بهره برد
  . ل: انْقالع و تقلُّع. برکندن: اقْتالع
  . امیر معزول: مقْلوع

دائرةٌ تکونُ تحت اللبـد  : دائرةُ القالع
سـتور کـه زیـر    ردي پشت گ[و یکْرَه 

  . ]نمد باشد، و آن را ناپسند دارند
ا    [بازایستادن : إقْالع فـالنٌ عمـ أقْلَـع
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ت  [باز ایستادن تب : . ]کانَ علیه أقْلَعـ
ترکت فالناً فـی قَلْـعٍ   : یقال. ]عنه الحمی

فالنـی  [منهـا  إقْالعٍ فی : و قَلَعٍ من حماه
  . ]را پس از بازایستادن تبش رها کردم

لَع و قَلَع: ج[حصار : ۀقَلْعالع، قق[.  
ــانِ ــی: قَلْع ــرادر از بن ــر، و دو ب نمی

حةُ و شُرَیالءمهما صاس .  
. قَلَـع : ج. بزرگ از ابـر  ةپار: القَلَعۀ

سـیف  . موضـعی در بادیـه   :مرْج القَلَعۀِ
یمنسـ: قَلَع .  

پـاي شـدن در   سست: قَلع ـَـ. قَلَع
. ]گیـر اسـتوار نمانـدن کشـتی   [کشتی 

  . نع: رجلٌ قَلع القَدمِ
بِـئْس  : حـدیث . مال عاریـت : قُلْعۀ

ــۀُ  ــالُ القُلْع ــال  [الم ــالی اســت م ــد م ب
أي لـیس   هـذا منـزلُ قُلْعـۀٍ   . ]ناپایـدار 

ــتَوطَنٍ سبم . ــس لجــۀٍو م اذا کــان  :قُلْع
    مـرَّةً بعـد الی أنْ یقـوم ه یحتاجصاحب

ـ  قُلْعۀٍو هم علی . مرَّةٍ ایـن  [ۀ علی رِحلَ
جایگـاهی کـه   . سرایی اسـت ناپایـدار  

ــینند ــر     ةنش ــراي ه ــد ب ــا بای   در آنج
تـر از خـود برخیـزد و    وارد گرامیتازه

آنهـا در حـال   . در جـاي دیگـر نشـیند   

که بر زمین آن: . ]کوچ کردن هستند
  . نتواند بودن و در کشتی زود افتد

الــذي یرْمــی بــه [فالخــن : مقْــالع
  . ]الحجرَ

 ال: حدیث. ]شُرْطی[نگ سره: قَلّاع
هیچ پاسبان و [و نَباش  یدخلُ الجنَّۀَ 

: القَلّـاع . دزدي به بهشت در نیایـد کفن
  . ]النَمام و الواشی

گل تراشه و خـاك دروا شـده   : قُالع
کـه زیـر او سـماروغ برآمـده      ]برآمده[

نـوعی  : . اي از ويپـاره : قُالعۀ. باشد
  .ستور ]دهان و گلوي[از بیماري 
ــۀ ــخر :قُالع ــحرا  ةص ــزرگ در ص ب

هر کلوخ و سـنگ کـه آن را    :. افتاده
  .به دست یا به فالخن اندازند

  . قالع: ج. بادبان: قلْع
قْلَعاتفُنٌ مکشتیهاي با بادبان: س .  

به عمود زدن و قهر : قَمع ـَـ. قَمع .قمع
. کـک : إقْمـاع . کردن و خوار گردانیدن

  . خوار شدن: انْقماع
ۀمعع: ج. عمود آهنین: قْمقامم .  

: . قَمع: ج. سر کوهان شتر: قَمعۀ
  . نام مردي
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. مگس ریزه که بر ستور نشیند: قَمع
 .ـَـ عآبله و جـوش ریـز  [کَش : قَم[ 

  . که در بن مژه دمد، و دمیدن آن
سري خنورهاي : قمع و قمع و قَمع

 :ما یصب فیه الـدهنُ و غیـره  [سرتنک 
ــا و باتنگــان: . ]قیــف  غــالف خرم

ــد آن ]بادنجــان[ ــع. و مانن ــص: قَم . م
طْبالو تعقَم :فی ر وضعت  ـعمأْسه الق

  . ]بر سر مشک و خنور قیف نهادم[
  از ســــوراخ مشــــک : اقْتمــــاع

  . کک: اقْتباع. خوردنآب
ـ ی: قَمعتَمار یالح: یقال حرِّك ـه  رأْس

تـا  ( هـد د مـی آن خر سرش را تکـان  [
  . )]مگسها را براند

ــع ــوع .قن ـ . قُنُ ــ ــع ـَ ــتن و : قَنَ خواس
. خوارمنـدي و نیـاز نمـودن در سـؤال    

  . نع: قانع و قَنیع
. پسند و رضا نمـودن : قَنع ـَـ. قُنُوع

ـ    ی و القانع بمعنَی الراضـی و هـذا المعنَ
خیرُ : مثَل. أشْهرُ فیه، و هو من األضداد

ــوع و شــرُّ ــی القُنُ ــوع  الغنَ ــرِ الخُضُ الفق
بهترین تـوانگري خرسـندي اسـت و    [

گردنـی  بدترین بینوایی خواري و کـج 

میـل کـردن سـتور سـوي     : ]. است
ــاه ـــ. . چراگ ــع ـَ روي آوردن [ :قَنَ

  . سوي خوابگاه ]ستور
ـ . قَناعــۀ   خرســندي و : قَنــع ـَــ

قَنع و . کاري بدانچه قسمت باشدبسنده
نع: قَنُوع .  

 برسـرافکندنی زنـان  : نَعۀمقْنَع و مقْ
  . ]روسري[

پرده و پوشش که بـر بـاالي   : قناع
. ]پوششـی بزرگتـر از آن  [مقنعه باشد 

 :نْع. طبق از برگ خرماکک: ق .  
 فـالن شـاهد   . گواه عـدل : مقْنَع

رجـل  . ]فالنی گـواه دادگـري اسـت   [
= مـث = نـث = ة قُنعانٌ، مذقُنْعانٌ و امرأَ

دادگـر   )ا گواهانی(گواه [مقْنَع رِضاً : ج
  . ]تنهایی بسنده باشدکه گواهش به

  . همواري میان دو پشته: قنْعان
قْنَـــعم کـــه دنـــدانهایش آن: فَـــم  

  .رویه رسته باشددرون
قَنَّعنهاده خُود بر سر: رجل م .  

: تقنُّـع . مقنعه برفکندن زن را: تَقْنیع
دروا : . تازیانـه بــر ســر زدن : . ل

روس پرهــاي خــ] برافراشــتن[کــردن 
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  .وقت فشاندن و جنگگردن را به
بلنـد   سـر [سـر دروا کـردن   : إقْناع

» رؤُسـهم  مقْنعـی مهطعیِنَ «هآی. ]کردن
. ]»شتابندگان و سـرها را باالگرفتـه  «[
 :دست برداشتن در دعا . :  گـردن

ــا آب  دراز کــردن شــتر بــه حــوض ت
جامـه را تـا   کژ کـردن آب : . خورد

، و بـه سـوي   آنچه در وي است بریزد
گردانیدن : . آب رو داشتن تا پر شود
خشـنود  : . ستور را سـوي چراگـاه  

  . گردانیدن
ـ  . قَوع و قیاع .قوع برجسـتن  : قـاع ـُـ

  .گشن بر ماده
  . هاج: اقْتاع الفَحلُ

أقْوع، أقْـواع  : ج. زمین هموار: قاع
واحد مثل القاع، و جمع : قیعۀ. و قیعانٌ

  . عند البعض
ساحت سراي: ۀُ الدارِقاع .  

  فصل الکاف 
کـس  هیچ[ما بالدار کَتیع، أي أحد  .کتع

  . ]در خانه نیست
روبـاه  بچه: کُتَع . :  ج. مـرد لئـیم :
  . کتْعانٌ

فی توکید التأْنیـث : کُتَع کَتْعاء جمع .
ت هذه الدار جمعاء کَتْعـاء،  یرَتَاشْ: یقال

ت یــو هــذه لــک جمعــاء کتعــاء، و رأَ
یـتهم أجمعـینَ   أخَواتک جمع کُتَع، و رأَ

دم کُتَع علی جمـع فـی   قَو ال ی. أکْتَعینَ
ایـن  [یفْرَد ألنّه إتْبـاع لـه    التأْکید، و ال

آن را، و این براي  همۀخانه را خریدم 
تو اسـت همگـی آن، و آنهـا را دیـدم     

  ایـن کلمـه نـه پـیش از جمـع      . همه را
  .]ها، زیرا تبع آن استآید، و نه تنمی

یعلٌ کَتوسال تمام: ح.  
  . ]گریخت[هرَب : کَتَع ـَـ

شـکم روان شـدن   : کَثَع ـَـ. کُثُوع .کثع
سرگرفتن شیر و جغـرات  : . ستور را

سرشیر و چربـی بسـتن روي شـیر و    [
 کفک از سـر : . کک: تَکْثیع. ]ماست

  .کفک دیگ: کُثْعۀ. انداختن دیگ
  . سطبر ]لب[: اثعۀٌشَفَۀٌ کاثعۀٌ ب

  . آب باران ایستاده: کَرَع .کرع
ــرُوع ـــ. کُ ــرَِع ـَ ــان آب : کَ ــه ده ب

  . برداشتن و خوردن از جوي
به آب ایستاده رسیدن قوم و : إکْراع

  . آب دادن ستور را
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خرماسـتان کـه   : کارِعات مکْرَعات
  . بر آب باشد

 .ا: کَـرَع . سـاق پـیش باریک: أکْرَع
ــرَ ــرِع[مــص : عکَ ـــ کَ ســاق پــایش : ـَ

  . ]باریک شد
ــرَع ـــ[ کَ ــرِع ـَ ــان آب : ]کَ ــه ده ب
  .]کک: کَرَع ـَـ. کُروع[ برداشتن

گوسفند و گاو و جـز   پاچۀ: الکُراع
و هو بمنزلۀ الوظیف فی الفـرس و  . آن

البعیر، و هو مقُّ الساقِ، مـذ تَسنـث  = د
: ج. ]ساق دست و پاي اسـب و شـتر  [

و أکارِع ثَل. أکْرُعکُراعـاً  أُ: م العبد یطع
فطَلَب ذراعاً، ألنّ الذراع فی الید و هـو  

: و یقـال . فی الرِجـل  الکُراعِ أفْضَلُ من
 ی ـ تَأنف . دم مـن الحـرَّةِ ثـم یمتـد    قَ

و  ،هو العنُقُ من الحرَّة ممتـد : األصمعی
 لِ اسع الخَیملج پـا   پاچـۀ  بندهبه [م

خواهـد،  دهی دسـت را هـم مـی   را می
ــت  ــر اس ــرا آن بهت ــتۀ. زی دراز و  پش

ــوخته   ــنگالخ س ــین س ــده از زم . برآم
ــد ــنگالخ داراي  : گویـ ــاز سـ آن آغـ

سنگهاي سیاه است که برآمـده و دراز  
از (سـتوران  و نامی است بـراي  ، باشد

   .)]اسب و استر و قاطر و االغ
 اسـتخوان پیونـد سـر   : کُرْسوع .کرسع

ــوي خنْصــر    ــت از س ــت [دس انگش
  . ]کوچک
ــع .کســع ــه : کَس ســپیدي گرداگــرد ثُنّ

اسـب، و آن مویهــاي   ]پاشـنۀ پشـت  [
آونگان بود که بر پیونـد سـر دسـت و    

   . پاي اسب و خر باشد بـاالي سـم  
راندن مردم را و سـپوختن  : ]کَسع ـَـ [

در سپس به دست یـا بـه پـیش پـاي     
اتَّبع فالنٌ أدبارهم یکْسـعهم بالسـیف،   [

ؤُهم، أي یکْسهم مثل یفالنـی در  : طْـرُد
رفت و با شمشیر به پشـت  پی آنها می

بـه آب  : . ]راندشانزد و میآنها می
ــیر    ــا ش ــه را ت ــتان ناق ــرد زدن پس س

ضربت : کسعت الناقَۀ بغُبرِها. بازگرداند
خلْفَها بالماء البـارد لیتَـراد اللـبنُ فـی     
  بـدعلیها الج فْترها، و ذلک اذا خظَه

شـتر آب سـرد زدم تـا    دهبر پستان ما[
شیر را بـه پشـت خـود بازگردانـد، از     

در سـال  (ترس خشـک شـدن شـیرش    
  . )]بعد

کَرجل معس :ن رو هو م ،زَبع تد
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بره قتُه فی ظَهاش زن، که مایهمرد بی[ی
  . ]به پشتش بازگردد

دم به میان پـاي درآوردن  : اکْتساع
  . سگ

  . ]حمیر[خرگوره: کُسعۀ
ومکُسزائدةٌ. خر: ع المیم .  

عو منه قولُهم. اي از یمنقبیله: کُس :
یعۀَ الکُسـی   . نَدامبو هو رجلٌ مـنهم ر

فَرمـی  . سـاً ونَبعۀً حتّـی اتَّخـذَ منهـا قَ   
الوو ظَـنَّ أنّـه    ح عنها لیالً فأصـاب ش

ر بحا أصفلم ،ي ما أَأخْطَأَ فکسرَ القوس
آن مـردي بـود   [دم أصمی من الصید فنَ

کـه از  (از آن قبیله که یک درخت نبع
) چــوب ســختش تیــر و کمــان ســازند

کاشت و پرورد و از چوب آن کمـانی  
ساخت و شبی با آن شـکار کـرد ولـی    
پنداشت که تیرش بـه شـکار نخـورده    

چــون  .اســت، پــس کمــان را شکســت
سپیده دمیـد شـکاري را کـه بـه تیـر      
افکنده بـود دیـد و از شکسـتن کمـان     

  . ]پشیمان شد
تفرَّقـوا  : کَشَع ـَـ القوم عن القتیل .کشع

آن قــوم از کنــار کشــته پراکنــده    [
  . ]شدند

بـاز  : تکعکُـع . بازداشـتن : کعکَعۀ .کعع
ــه فتَ[ایســتادن  ــکَکعکَعتُ ــبح: ععکَ تُه س

ستَبفاح[ . :بددل شدن .  
او را [حبسه عن وجهه : أکَعه الفَرَقُ

  . ]خواستش بازگرداندد و از یترسان
کُعبانٌ ضعیف: رجل کُعج .  

سست و بـددل  [مص : کَع ـُِـ. کُعوع
  . فهو کَع و کاع. و الکسرُ أجود. ]بودن
. . کفتگیها و ریمناکی پاي: کَلَع .کلع

  .مص: کَلع ـَـ
 قاءو س عکَل إناء : خنور و مشک

  . ]گرفتهچرك[کَلَنْج بسته 
  . اي از گوسفندهرم: کَلَعۀ

  . نام یکی از ملوك یمن: الکَالعِ ذو
  . کک: کمع. همخوابه: کَمیع .کمع

همخوابگی کردن دو مـرد  : مکامعۀ
  . و هی التی نُهِی عنها. با هم
فـراهم و منقـبض   : کَنَع ـَـ. کُنُوع .کنـع 

میـل  : . شدن و نزدیـک آمـدن کـار   
ــتاره  ــردن س ــروب ک ــی و : . غ نرم

  .کک: إکْناع .فروتنی کردن
وقت پر فراهم آوردن مرغ به: إکْناع

  . فرود آمدن از هوا
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ــع ـــ. کَنَ ــع ـَ ــدن : کَن ــیده ش درکش
  . انگشتان

. بـه قـبض آوردن کسـی را   : تَکْنیع
  . ل: تکنُّع

  . گرد آمدن قوم: إکْتناع
استخوان ساق دست : کُوع و کاع .کوع

أحمقُ منْ : یقال. از سوي انگشت ابهام
نادان کسی اسـت کـه   [بکُوعه یمتَخطُ 

اش را با استخوان پشـت دسـتش بینـی   
  . ]کندپاك می
  . نث: کَوعاء. کژساق: أکْوع
ـُـ. کَوع بر ساق دست رفـتن  : کاع

  . سگ در ریگ از گرما
ترسـیدن از چیـزي   : کاع ـِـ. کَیع .کیع

  . ]اذا هبتَه و جبنْت: کعت عن الشیء[
  فصل الالم

سوختن آتش کسی : لَذَع ـَـ .لَذْع .لذع
. سوزش دادن کسی را به زبـان : . را

پناه برخـدا  [نعوذُ باهللا من لَواذعه : یقال
  . ]از نیش زبانش

  . سوختن جراحت و ریش: الْتذاع
 یذَعخــاطر و ظریــف زمــرد تی: لَـو

   ].زیرك[

  . گزیدن مار و کژدم: لَسع ـَـ. لَسع .لسع
پـیش  : . لیسـیدن  :لَطع ـَـ. لَطْع .لطع

  . پاي زدن در سپس کسی
تمام آب حوض و خنور را : الْتطاع

  . خوردن
سپیدي درون لبها، و آن بیشتر : لَطَع

ریخـتن  : .در سیاهان از مـردم بـود  
رجـل  . دندان مردم چنانکه بیخها مانـد 

و نیز زنـی کـه   . نع: ة لَطْعاءألْْطَع و امرأَ
  . گوشت باشدفرج او کم

. گیاهی نازك در اول رسـتن : لُعاع .لعع
  دنیــا  [الــدنیا لُعاعــۀٌ  : و منــه قیــل 

  . ]رستهگیاهی است تازهنازك
  . رویانیدن زمین آن گیاه را: إلْعاع
و أصلُها تلعـع،  . برچیدن لُعاع: تَلَعی

ــدلوا مــن  فأب ،نــاتیفکرهــوا ثــالثَ ع
 ی[األخیرة یاءنا نَتَلَعرفتیم گیـاه  : خَرَج
  . ]نیم براي خوردنتر و تازه بچی

چه ستور آن را [علف سبک : لُعاعۀ
. ]چریده باشـد چـه خـود انـدك باشـد     

  . نام گاورس: لَعیعۀ
لَعنام کوهی: لَع . :سراب .  

: . درخشـــیدن ســـراب: لَعلَعـــۀ
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  . شکستن استخوان
چشم سیاه شدن از گرسنگی : تَلَعلُع

ــوع  [ ــن الج ــالنٌ م ــع ف ــور: تَلَعلَ : تض
. ]از گرسنگی سـیاهی رفـت   چشمانش

 :شکسته شدن استخوان .  
: أْسـه ر فَّـع لَ[سرپوشـیدن  . تَلْفیـع  .لفع

  . دان راباشگونه کردن توشه: . ]غَطّاه
جامه در سـر کشـیدن زن، و   : تلفُّع

ــدن  ــود پیچی ــه در خ ــرگ : . جام ب
ــرفتن درخــت را  ــع الشــجرُ لَتَ[فروگ فَّ

بالوتَاشْ: قِرطَّیغَلَ به و تَم[ . :  پیـري
  . فتن مرد رارفروگ

: . چادر در خود پیچیـدن : الْتفاع
  . چادر: لفاع. سبز شدن زمین به نبات

به چشم کـردن کسـی   : لَقَع ـَـ. لَقْع .لقع
. عانَـه : ةٍ و لقعه بعینهرَعلَقَعه بب: یقال. را

اللَقْع الّا فی إصـابۀ   عِو لم یسم: أبوعبید
بـه او پـرت    پشکل[العین و فی البعرة 

: گویـد . زخم رسانیدشمچکرد، و به او 
لقـع شـنیده    ةجز ایـن دو معنـا دربـار   

  .]نشده است
  . مرد حاضرجواب: لُقّاعۀ
. روي و جز آنبرگشتن گونه: الْتقاع

و  بهذَ: أُلْتُقع لَونه[و یستعمل مجهوالً 
  . ]رنگش پرید: یرَغَتَ

ـ   : لَکع ـَـ. لَکْع .لکع ر ریـم چسـبیدن ب
  .اندام

ةمرد لئـیم و خـوار بنـد   : رجل لُکَع 
تقول فـی  . ة لَکاعِ، مثل قَطامِامرأَ .نفس
یا : و لإلثْنین ]و یا لَکاعِ[یا لُکَع : النداء

لُکَع يذَو.  
ـ  . لَکاعۀ پسـت و  [مـص  : لَکـع ـَـ

 و ال. نــع: ألْکَــع و لَکْعــاء. ]خوارشـدن 
ألنّـه معـدولٌ     یصرَف لُکَع فی المعرفـۀ، 

من ألْکَع.  
ر لُکَـع و لألُنثَـی   کَیقال للفرس الـذَ 

لُکَعۀٌ، و هذا ینصرف فی المعرفـۀ ألنّـه   
لیس ذلک المعدول الذي یقال للمؤنّـث  

و انّما هو مثل صـرَد و نُغَـزٍ   منه لَکاعِ، 
ایـن نــام بــراي اســب نــر و مــاده در  [

شود زیـرا معـدول از   معرفه صرف می
خـر   :. ]مؤنثی نیست که لکاعِ باشد

عن أبی هریـرة،  . کودك خرد :. کره
ثَــم لُکَـع؟ یعنــی الحســن و   أ: حـدیث 

ــین ــرد  [) رض(الحس ــودك خ آن دو ک
  .]آنجایند؟
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 :کیعۀِاللَبنو . کنیزك فرومایه: لَکیعۀ
  .گروهی
. : گزیدن مار و کژدم: لَکَع ـَـ. لَکْع

وقـت   به سرزدن برّه پستان مادر را بـه 
  .مکیدن

روشن شدن : لَمع ـَـ. عانلَمع و لَم .لمع
یقـال  . أضـاء : لَمع البرقُ. و درخشیدن

 .الکــذّاب و بــه شُــبه. یلْمــع: للســراب
  .کک: الْتماع

  .عقاب: . دشت: لَماعۀ
اي از پاره: . اي گیاه ترپاره: لُمعۀ

عضو کـه خشـک مانـد در وضـو یـا      
  .غسل

یعمرد زیرك تیزخاطر: ألْم .یعلْمی :
  .کک

 :. لُمعـۀ بـرآوردن زمـین   : إلْمـاع 
-خر و مادهپستان کردن مادیان و ماده

سرهاي پسـتان سـیاه شـدن     :. شیر
. کـک : إلْتمـاع . ربـودن  :. آبستن را

اخْتَلَستُه : ألْمعت بالشیء و الْتَمعتُه: یقال
. گونه برگشتن :. ]آن چیز را ربودم[

ـ وأُلْتُمع لَ[یستعمل مجهوالً  ـ ذَ: هنُ و ه ب
  .]رنگش پرید: یرَغَتَ

اسب ابرش یعنی چپار، و آن : ملَمع
  .ها باشد مخالف رنگ اونقطه
  . سوزش عشق: الع ـُـ. لَوعۀ .لوع

  . سوختن دل از عشق: الْتیاع
اد الی جحشها، أتانٌ العۀُ الفؤَ: یقال

ــؤَ ــۀُ الف عأي الئ خــر شــیفته و مــاده[اد  
  . ]اشنگران کرهدل

الع مرد بددل ترسـنده : رجل هاع .
دلتنـگ و بیتـاب و   [مص : الع ـِـ. لَیع

  . ]اندوهگین شدن
: و لَهاعۀٌ فیه [ نام مردي: لَهِیعۀ .لهع

بـه هـر   : لَهِـع ـَــ لَهعـاً و لَهاعـۀً    . غَفْلَۀٌ
لَهِـع  . کسی خو گرفت و با او راه آمـد 

پایـان سـخن را پـی    : اً فـی الکـالم  هعلَ
فهــو لَهِــع و . پرگــویی کــرد گرفـت و 

لَهِیع .لْتَعو تَب عیأفْرَطَ: فی کالمه  تَلَه[.  
  فصل المیم

ـ . متُوع .متع : . برآمـدن روز : متَع ـَـ
. دراز از هـر چیـزي  : عمات. دراز شدن

 :  بـه   [منفعت گرفتن به چیـزي تَـعم
چربیـدن  : . ]از آن بهره گرفت: متْعاً

  .به وزن
عمیزانٌ مات :  تـرازوي کـج   [راجِـح
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. )]تـر باشـد  که یک سوي آن سنگین(
شَـدید:   نبیـذٌ  . جید الفتـل  :حبل 

ریسـمان  [ و کلُّ جیـد فهـو   . الحمرَةِ
هــر چیــز . ســرخ آتشــی ةبــاد. اسـتوار 

  . ]نیکویی ماتع است
برخورداري : . دراز کردن: تَمتیع

  . دادن
ــاع ــان: متـ ــت: . آخْریـ . منفعـ

در پـی  «[» حلْیـۀٍ أو متـاعٍ   ابتغـاء «هآی
  . ]»ساخت زیوري یا کاالیی

: اسـتمتاع . برخورداري یافتن: تمتُّع
  . کک

 : و منـــه. برخـــورداري: متْعــۀ 
کاح، الن   الطـالق، و    ألنّـه ،الحـج

فاعانْت.   
ل . برخورداري دادن و یافتن: إمتاع

أمتَعـت  [نیاز شدن از کسی بی: . و م
اسـتَغْنَیت  : أمتَعـت عنـه  . ت بهتَمتَّع: به

  .]عنه
: مجعـۀ و مجعـۀ  . احمـق : مجـع  .مجع
  . کک

  . کردن یباکبی: مجِع ـَـ. مجاعۀ
  . قلیلۀُ الحیاء: ة مجِعۀٌامرأَ

  .ی کردن با همباکبی: تَماجع
نوعی از طعام که بـه شـیر و   : مجِیع

شرم و گسـتاخ  و مرد بی[خرما سازند 
  . ]مجعاء: ج. هو لود
گفتن بعضی خبـر  : مذَع ـَـ. مذْع .مـذع 

که آن: مذّاع. را و بعضی را نهان داشتن
. سرّ نتواند نگاه داشـت، و دروغگـوي  

 :بول انداختن.  
. چراگاه فراخ آب و علـف : مرِیع .مرع

ـ  . مراعـۀ . أمرُع و أمـراع : ج : مـرُع ـُـ
  . مص

: عممرِ. ناك شدن جايعلف: إمراع
: . روغن بسیار بر سر کـردن : . نع

: مثَـل . به فراخی آب و علـف رسـیدن  
القوم ممرِعونَ، اذا : یقال. أمرَعت فانْزِلْ

رسیدي بـه  [کانت مواشیهم فی خصب 
شـتران آن قـوم   . مقصد، فرود آي زود

  . ]فراخی رسیدندآب و گیاه و به 
ــۀٌ رُوعۀٌ : أُمــب َصــراخ و [خ ــین ف زم

ــفپــرآ ــارِیع: ج. ب و عل ــۀ. ]أم رَعم :
  . مرغی مانند تذرو

شتاب رفتن آهو به: مزَع ـَـ. مزْع .مزع
  . و اسب
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پنبـه غـاز   : . جدا کـردن : تَمزیع
پنبه را با انگشـتان از هـم بـاز    [کردن 
  . ]کردن

. پـاره شـدن از خشـم   پـاره : تمزُّع
أنّه غَضب غَضْباً شـدیداً حتّـی   : حدیث

لیس : دأبوعبی. أنّ أنْفَه یتَمزَّعیلَ الی خَتَ
ی أحسبه یتَرَمـع، و  یتمزَّع بشیء و لکنِّ

و لم . بضَهو أنْ تَراه کأنّه یرْعد من الغَ
رْ أبوعبید أنْ یکونَ ینْکـ تَی مبمعنَـی   زَّع

او چنـان  [التقطُّع، و انّما استبعد المعنَـی  
خشمگین شد که پنداشـتم بینـی او از   

کنـد  ابوعبید گمان مـی . ترکدمیخشم 
که این کلمه یترّمع باشد، یعنی ببینـی  

وي معناي . اش از خشم بلرزدکه بینی
پاره شدن را براي تمـزُّع نادرسـت   پاره

ــا آن را در اینجــا دور  نمــی ــد، تنه   دان
  . ]پنداردمی

 ما علیه : یقال. گوشتپاره: مزْعۀ
ـ  و ما فیه . لَحمٍ رْعۀٌ من الماء، أي ج

آشـامی  . آن نیست گوشتی هم برتکه[
  . ]از آب هم در آن نیست

و پشـم و  [پاره از پر و پنبه : مزْعۀ
ماننـد  [، مثل المزْقَۀِ من الخرَقِ ]گوشت

  . ]اي از جامهپاره
  . باد شمال: مسع و نسع .مسع
ورزیدن و گـرد  : ]مشَع ـَـ[مشْع  .مشع

 گوسـفند : . ]کسـب و جمـع  [کردن 
  . دوشیدن

ــاع ــتان را   : امتش ــیر پس ــام ش تم
امتَشع من فالنٍ ما مشَع : یقال. دوشیدن

هرچـه از  [خُذْ منـه مـا وجـدت    . لک
ربـودن  : . ]فالنی یافتی بگیر و بـرو 

  . گرگ رباینده: ذئْب مشُوع. چیزي را
جنبانیدن سـتور  : مصع ـَـ. مصع .مصع
: رجل مصع. به شمشیر زدن: . دم را

به آب سـرد زدن  : . ضارب بالسیف
: . شتاب رفـتن به: . پستان ناقه را

ــداختن مــادر بچــه را  ــعت األُم [ان صم
درخشیدن برق و : . ]رمت به: بالولَد

: . بــرّاق: شــیء ماصــع . جــز آن
: ماصـعۀ . بازگشتن شیر از پستان ناقـه 

و کلُّ شیء ولِّی و ذهب فقد مصـع،  . نع
: مصعت اإلبـلُ . ماصع، أي ذاهب و هو

مصـع  . ذهـب : مصع البرْد. ذهبت ألْبانُها
ــع تَصفــی األرض و ام : ســرما [ذهــب

  . ]در زمین به گردش پرداخت. گذشت
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  . کردن مقاتله: اصعۀمم
ــاع ــیر   : إمص ــتران ش ــاحب ش ص

  . بازگشته شدن
درخــت ة میــو: . مرغــی: مصــعۀ

  .صعم: ج. ]تمشک[عوسج 
درخت و چـوب بریـده را   : تَمصیع

  . ماندن با پوست تا آب او خشک شود
تـر بـا    ماندن چوب: تَمظیع العود .مظع

  .پوست تا خشک شود
. آواز نیسـتان کـه بسـوزد   : معمعۀ .معع
 :آواز دلیران در معرکه .  

ــان ــا: معمع ــوم . ســختی گرم : ی
  . ا شدنددر گرم: معمع القوم. شدید الحرِّ

و [روزگار با مـال  زن ساخته: معمع
هـو   .فهم و تیزهـوش و گویـا   زن نیک
او در کارها شکیبا و پایـدار  : ذو معمعٍ

  .]است

یعمعمردم که هر که غالب باشد : م
 امعـۀٌ ال : یقـال . حزب بـاد [یار او شود 

. هر سو که باد آید بچرخـد : علیهمعولَ 
   .]معمی گویند جاي امعۀ،بهمردم 

ــعو هــی کلمــۀٌ تَــ. بــا: ملُّ علــی د
ـ م ألنّه قد یو هو اس. المصاحبۀ کَّنُ وس 

اي اسـت  کلمه[جاءوا معاً : تقول. ینونُ
ایـن  . رسـاند که معناي همراهی را مـی 

کلمه اسم است زیرا گاه ساکن شـده و  
  . ]آنان با هم آمدند: گیردتنوین می

ــع .مقــع ــه فحــشدشــنا: مقْ . م دادن ب
ــتعمل مجهــوالً سفــالنٌ : یقــال. ی ــع قم

ــب ةٍسءبهــا : و ــی مفالنــی را دشــنام [ر
خوردن شراب و آب سخت: . ]دادند

  . را
روي گشتن از تـرس و  گونه: امتقاع

. ]رنگش پرید[متُقع لَونُه، مج و أُ. اندوه
و بـالمیم أجـود   . کـک : بتُقعأُو  نْتُقعو أُ

معنـا بــا مـیم در امتقـع نیکــوتر    ایـن  [
  . ]است
. رفتـار تیـز سـبک   : ملَع ـَـ. ملْع .ملع

  . کک: انْمالع
: مثَـل . نبـات بیابان بی: ملیِع و مالع

یقال ذلـک فـی   . أودت به عقاب مالعٍ
: بقـولهم  هالواحد و الجمع، و هـو شـبی  

     بـه عنقـاء لَّقَـتو ح ،نْقـاءبه الع تطار
زیـرا  (قـاب بیابـان ربـودش    ع[مغْرِبٍ 

شـــکار کمتـــر توانـــد از چنـــگ آن 
و  اي ربـود افسانه مرغ: مانند). بگریزد
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و هــو . کــک: میلَــع]. بــه هــوا بــردش
معناي تیز و این کلمه به[السریع أیضاً 

  . ]چابک نیز است
ـ  . منْع .منع و هـو  . بازداشـتن : منَـع ـَـ

طاءاإلع نّاع. خالفنُوع و مع، منع: مان. 
 :   ــتن کســی را از کــاري و بازداش

  . بازایستادن: امتناع. چیزي
  . بازداشتن از یکدیگر: ممانَعۀ
عزیز شدن و استوار : منُع ـُـ. مناعۀ

رجل منیع و مکان منیـع و  . شدن جاي
هو فی عزٍّ منیعٍ و فی عزّ و . سدة منیعۀ

رَة، منَعۀ جمع مانعٍ، مثل کافر و کَفَ. منَعۀٍ
أي هو فی عزّ و من یمنَعه من عشیرته 

مرد و مکان و تخـت و درگـاه   [و تَبعه 
او نیرومند و ارجمند اسـت، و  . استوار

گرامی و در پناه یارانش اسـت، یعنـی   
ــاه کســانی از  نیرومنــد اســت و در پن
خاندان و پیروانش که از او پشـتیبانی  

  . ]کنندمی
ــع ــن : تمنُّ تَ[تحصبقومــم ــع بــه : هنَّ

قومش پشتگرم شـد و از او پشـتیبانی   
  . ]کردند

روان و تنـک شـدن   : ماع ـِـ. میع .میع

. چیزي چون روغن و مسکه و جز آن
 :گداختن .  

رفتن چیزي ریخته چون آب : میعۀ
: . شـادمانی : . و روغن و جـز آن 

: . اول جـوانی : . اول رفتار اسـب 
صمغ، و آن شلم است از : . اول روز

ختــی در روم و او ســائله و یابســه در
ــد  ــی از آن روان اســت و  [باش بخش

  .]شودبخشی هم خشک می
  فصل النون

بیرون آمـدن آب از  : نَبع ـَـُ. نُبوع .نبع
  . چشمه و جز آن

حتّی تَفْجـرَ لَنـا   «هآی. چشمه: ینْبوع
تـا آنگـاه کـه    «[» من األرضِ ینْبوعـاً 
ــمه  ــا چش ــراي م ــد ب ــین پدی اي از زم

  . ینابیع: ج. ]»آوري
ـ المواضـع التـی ی  : نَوابِع البعیر یلُس 

بـر انـدام   خوي هاي روزنه[منها عرَقُه 
  . ]شتر

درختی است کـه از وي کمـان   : نَبع
. هاي وي تیر سـازند سازند و از شاخه

  . چوبی از وي: نَبعۀ
نابِعموضعی: ی .عنْبشهري: ی.  
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ـ : یقال. دبر: نَباعۀ اذا ك،  ت بذَکَ
: نَباغَـۀ . ]تیـز دردادي [ردم، أي ضَرَطَ 

  . کک
. گواریـدن طعـام  : نَجع ـَِـ. نُجوع .نجع
 :  بـه طلــب نیکــویی و آب و علــف

اثـر  : . خـوردن رنـگ  در: . شدن
  . کردن سخن و پند و دارو

 ــوع ــاء نَج ــرٌ : م ــاك و [نَمی آب پ
: الدابــۀِ . اللَــبن: الصــبِی . ]گــوارا
ید آرد جو باشد کـه آن را  و مد. المدید

به آب تنک کنند به مثال دوغ و سـتور  
  . را خورانند تا فربه شود

  . مدید دادن ستور را: نَجع
ــۀ عــردن  : نُج ــاه ک ــف نگ آب و عل

  . ]جستجو کردن آب و چراگاه[
ــه طلــب آب و علــف و : انْتجــاع ب

موضـع  : منْتَجع. منفعت و نیکویی شدن
ــو هــؤُ. جســتن آب ۀٌ و الء قــوم ناجِع
ــونَ  نْتَجِعــتند در  [م ــومی هس ــان ق این

  . ]جستجوي جاهاي پر آب و گیاه
. خـون کـه بـه سـیاهی زنـد     : نَجِیع
: گوید[ف خاصۀً وهو دم الج: األصمعی

  . ]است آن بویژه خون شکم

  .آب بینی: نُخاعۀ .نخع
ـ . نَخْع . آب بینـی انـداختن  : نَخَع ـَـ

رد به نخاع رسانیدن کا: . کک: تنخُّع
ذَبحه فنَخَعـه، فهـی   : یقال. در ذبیحه را

جـانور را بریـد و    سـر [دابۀٌ منْخُوعـۀٌ  
ــانید   ــاعش رس ــه نخ ــارد را ب : . ]ک

دوستی و نصـیحت را بـا    نخالص کرد
  . کسی

و  مفْصلُ الفَهقَـۀِ بـینَ العنُـقِ   : منْخَع
 ةپیوند نخستین مهـر [ن أْس من باطالرَ

  .]پشت که میان گردن و سر است
حرام پشت کـه آن   ةمغز مهر: نَُخاع
اي از قبیلـه : نَخَـع  .مغز گوینـد را حرام

  . یمن
  . دور شدن از زمین خود: انْتخاع

ـ . نَزْع .نزع کشـیدن چیـزي از   : نَزَع ـِـ
مانندشدن به : . جاي خود و برکندن

. ذهـب : نَزَع الی أبِیـه فـی الشَـبه   . پدر
رگ . به پدرش رفت[العرْقُ نَزّاع : مثَل

بــدي یــا خــوبی بــه (کشــاننده اســت 
نَـزَع فـی   . کشیدن کمـان : . ])کردن

فـی قَلْـعِ   : فالن فی النَزْع. مدها: القوس
  . ]کندن استدرحال جان[ الحیاة
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نَزَع الی أهلـه  . آرزومند شدن: نزاع
. ]اش شـد آرزومند و خواهان خانواده[

که آرزومنـد  آن: بعیر نازِع و ناقۀ نازِعۀ
  .اه و جاي خود باشدچراگ

  . غریب: نَزِیع
نُزَّع الفحـلَ  : غَنَم ی، أي تطلبرامح

  .]گوسفندانی که نر بجویند ماده[
اسـبان کـه از قـومی    : نَزائع الخیـلِ 

 . البعیر و کذا . دیگر کشیده باشند
ــه بیگانگــان داده : النســاء ــان کــه ب زن

  . باشند
صـار  : مثَـل . پرداختن از کار: وعنُزُ

قـام بإصـالحه أهـلُ    : مرُ الی النَزَعۀِاأل
ــاةِ ــازِعٍ . األن ــع ن ــه [و هــو جم کــار ب

  . ]میانداران بردبار واگذار شد
و نَزِیع چـاه کـه قعـر او    : بِئْر نَزُوع

  . نزدیک باشد
رفتگـی هـر دو جانـب    مـوي : نَزَع
ة نَزْعـاء،  الیقال امـرأَ . نع: أنْزَع. پیشانی

راءعالمؤنّث ز ولکن نعت .  
یـک سـوي    ]رفتگـی مـوي [: نَزَعۀ

ــر  ــانی، و آن را نحری ــوده و [پیش آزم
دو [و همـا النَزَعتـانِ   . خوانند ]کاردان

  . ]سوي پیشانی
ــۀ عنازــردن   : م ــتن ک ــم کش ــا ه   ب

: یقـال . آرزومندشـدن : . خصومتبه
  .خصومۀٌ فی حقٍّ: بینهم نزاعۀٌ

خصومت کردن دو گروه بـا  : تنازع
  . هم

  . ان نزائع شدنصاحب شتر: إنْزاع
متسـرِّعاً الیـه   : یتُه منْتَزِعاً الی کذارأَ
شتاب به سوي فـالن  دیدمش به[نازِعاً 

  . ]رفتچیز می
ل و . برکندن و برکنده شـدن : انْتزاع

ــانْتَزَع . م ــیء ف ــت الش ــه : انْتزع اقْتَلَعت
فاقْتلع .  

نَزَّعم د  . یز برکنـده شـده  : ثُمامشُـد
 ةفـــی از تیـــرگیـــاهی عل[للمبالغـــه 

  . ]گندمیان
القـوس  لم یبقَ فی: یقال. تیر: منْزَع

 :کار به نهایت رسید.  
بازگشــت و پایــان کــار و : مَنْزَعــۀ

ه و الیه الرجلُ من أمـرِ  عجِرْما ی[تدبیر 
ــ: یقــال. ]رأْیــه و تــدبیره تَعلَمنَّ أینــا لَ

فۀً أضْعِنْزَعالمنزعـۀِ    .م فـالن قریـب :
ـ  الهِم المنزعـۀِ   . ۀقریب ـبطی شـراب :
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گمان دانـی تـو   بی[طیب مقْطَعِ الشُرْبِ 
تـر اندیشــه در  در پایـان کـار، سســت  

و (فالنــی بلنــدهمت  . ســامان کــار 
کـه  (خوشـبوي   ةباد. است) دوراندیش

ن پس از سرکشیدن جـام  آبوي خوش 
  . )]در دهان به جا ماند

: ج. نـوار و تنـگ سـتور   : نسـعۀ  .نسع
ن ،عنُس أنْساع ،عو سوعنُس .  

گوشتهاي بن دندان : نَسع ـَـ. نُسوع
ــدن  ــن  [دور ش ــه از ب ــتگی لث فروهش

  . ]دندان
  . باد شمال: نسع و مسع

داروي در بینی ریختنی و : نَشُوع .نشع
  . کک: نَشُوغ. در دهان افکندنی

  . سخن تلقین کردن: نَشَع ـَـ. نُشُوع
ــاع ــد: إنْش ــی چکانی . ندارو در بین

  . کک: انْتشاع
ـ . نُصوع .نصع خـالص شـدن   : نَصع ـَـ

پیـدا و  : . رنگ و سخت سپید شدن
: یقـال . خالص: ناصع. روشن شدن کار

أبفَیو أص ،عناص عضاألصـمعی . رُ ناص :
کلّ ثوبٍ خالصِ البیاض أو الصـفْرَة أو  

   ـعرَة فهـو ناصمسـپید نـاب، زرد   [الح

ــت ــد. یکدس ــه : گوی ــر جام ــه اي ه ک
یکدست سپید یـا زرد یـا سـرخ باشـد     

  . ]ناصع است
  . هاي سپیدنوعی از جامه: نَِصع

ــدا کــردن آنچــه در دل : إنْصــاع پی
  . باشد، و آهنگ جنگ کردن

. کک: نَِطَع. گستردنی از ادیم: نَِطْع .نطع
  . نُطُوع و أنْطاع: ج

: ج. کام و شکنهاي کام: نطْع و نطَع
  .نُطوع

ســـخن  دور شـــدن در: تنطُّـــع
ــخنی و ژرف[ ــوییشیواس در : . ]گ

تودمـاغی سـخن   [کام گفتن سـخن را  
  . ]گفتن

  . پودینه: ]و نَعنَع[نَعناع  .نعع
  . دور شدن: تَنَعنُع. دراز: نُعنُع

گیـاه  [بقْلَۀٌ ناعمۀ : نُعاعۀ، مثل لُعاعۀ
  . ]تر و نازك و خوردنی

و . و سود کردن ،سود: نَفَع ـَـ. نَفْع .نفع
الضُرِّ هو ضد .  

  . سودمندي: منْفَعۀ
نَفَعتُه بکذا فـانْتَفَع  . سودیافتن: انْتفاع

چیز به او سـود رسـاندم، او   با فالن[ به
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  . ]مند شدهم بدان بهره
جـاي  تنگ: . نقاع: ج. گرد: نَقْع .نقع

گرد آمدن آب، و آنچـه در چـاه گـرد    
أنّه نَهـی أنْ  : حدیث. آمده باشد از آب

نَعمی   ِاو از اینکـه آب چـاه از   [البِئْر
: . ]دیگــران دریــغ گــردد بازداشــت

زمین که خاك خـوش و پـاك دارد و   
ــتد ــع: ج. در وي آب ایس ــاع و أنْقُ . نق

انّه لَشَرّاب بـأنْقُعٍ، أي انّـه معـاوِد    : مثَل
 یها حتّـی یلألُمور یأْتـ ب غَ الـی أقْصـی   لُ

. ا راهـ بسیار بیاشامد او پاکترین[مراده 
در کارهـا  کـه  د آزموده نبه کسی گوی

چنان درآید که بیشـترین خواسـتش از   
  . ]آنها برآید
ترید، اشـکنه  [چاهک ثرید : أُنْقُوعۀ

و هرچـه  (که چربـی در آن گـرد آیـد    
  . ])آب از آبراهه بدان روان گردد

آنچه در آب تـر نهنـد چـون    : نَقُوع
  . مویز و جز آن

نْقَعه در آن آنچ[خنور تر نهادنی : م
  . کک: منْقَعۀ. ]چیزي را بخیسانند

برْمۀٌ صغیرةٌ یطْرَح فیه اللـبنُ  : منْقَعۀ
  ــبِی ــه الص مطْعــد و [و ی ــۀآون    قابلم

دار کـه در آن شـیر ریزنـد و بـه     دسته
  . ]کودك بخورانند

موضعی که در وي آب گـرد  : منْقَع
  . مناقع: ج. آید

ـ [نُقُوع  ن آب در گـرد آمـد  : ]نَقَع ـَـ
نَقَـع  . بلند شدن آواز و فریـاد : . جایی

تنقعواس الصوت : تفعبانـگ برآمـد  [ار[ .
 :  مهمانی از سفر رسیدن و گوسـفند و

: یقـال . جهـت آن مهمـان  شتر کشتن بـه 
تو انْتَقَع ۀَ، و أنْقعتیعالنَق تنَقَع :رْتنَح .

ۀٌ  و کلُّ یعـتها للضیافۀِ فهی نَقزَرزُورٍ جج .
و فی کالمهم اذا لَقی الرجلُ مـنهم قومـاً   

زَر لکـم     : یقول جـلکـم، أي ی نْقَـعیلُوا یم
نقیعـه را سـر   [کأنّه یدعوهم الی دعوتـه  

هر کشتنی را که بـراي مهمـانی   . بریدم
در زبانشان چنـین  . سر ببري نقیعه باشد

ــه   اســت کــه چــون مــردي از ایشــان ب
ــورد  ــی برخ ــیگروه ــ م ــا رک ــه آنه د ب

بفرمایید تا برایتان نقیعـه سـر   : گفت می
ــه    ــان را ب ــخن آن ــن س ــا ای ــریم، و ب بب

ســیراب : . ]خوانــدمهمــانی فــرا مــی
روِیـت  : نَقَعت بالمـاء . کک: انْتقاع. شدن

ما . بازداشتن خبر را: . ]سیراب شدم[
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ما عجت بکالمه : نقعت بخَبرِ فالنٍ نُقُوعاً
بـالخبر و  نقعـت  : األصمعی. و لم أُصدقْه

از خبــرش [بالشــراب، اذا اشْــتفیت منــه 
. آرامش نیافتم و آن را راست ندانسـتم 

بــه آن خبــر آرام  هنگــامی کــه: گویــد
ــادهگیــري و از آن  ســیراب گشــته و  ب

  . ]بیاسایی
الرَشْـف  : مثَل. تشنگی نشانیدن: نَقْع

 ــع ــش و أنْج ــع للعطَ ــد را [أنْقَ آب آون
 انــدك خــوردن بــه فرونشــاندنانــدك

تشنگی سـزاوارتر و سـودمندتر اسـت    
  .)]شتابزدگی گویند هنگاماین را (

عناق بـالغٌ : سم . مد : طَـرِي .  سـم
نْقَعی : مرَبخـون تـازه  . زهر کشـنده [م .

  )]در شیر(زهر پرورده 
. أنْقعـۀٌ : ج. مذ. چاه بسیارآب: نَقیع
 :در [ها که تر نهـاده باشـد   آب میوه

ــند  ــانده باش بانــگ و : . ]آب خیس
شیر خالص که سرد کننـد و  : . فریاد

  . کک: منْقَع. بخورند
و سـتور کـه    ،مهمانی مسافر: نَقیعۀ

النـاس نَقـائع   : یقـال . جهت آن کشندبه
  ـزّارالج زِرجهم کما یزِرجأي ی ،الموت

مـــردم کشـــتگان مهمـــانی [النَقیعـــۀ 
  . ]مرگند

تـر  : . سـیراب گردانیـدن  : إنْقاع
خیساندن [هادن میوه و دارو و جز آن ن

أنْقَعت لـه  : أبوعبید. دواء منْقَع. ]در آب
داروي پرورده در [تعارة شرّاً، و هو اس

در آب یـا  (بدي را برایش : گوید. شیر
در ایـن  . پنهـان کـردم  ) شیر پرورده و

، خیساندن و پروردن اسـتعاره از  سخن
ایسـتادن آب  : . ]پنهان ساختن است

در پـی  : . کـک : اسـتنقاع . یبه جای
  . آواز رفتن

ــاع ــفند  : انْتق ــتر و گوس ــتن ش کش
گشــتن : . تمغنیمــت پــیش از قســ

  .استقاع= روي گونۀ
بـه غـدیر فـرود آمـدن و     : استنقاع

کأنّک ثَبت فیه لتَتَبرَّد، و . اغتسال کردن
 تَنْقَعسم مانی گویی در آن می[الموضَع
. مـج . تـر نهـادن  : . ]تا خنک شوي

آن چیـز  [ستُنْقع الشیء فی الماء أُ: یقال
: . ]در آب نهاده شد تا خیس بخورد

  . گرد آمدن آب و ایستادن آن به جایی
شتابانیدن از کـاري  : نَکَع ـَـ. نَکْع .نکع
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شـتاب  به: أعجلَه عنه: نَکَعه عن األمر[
  . ]از آن کار بازش داشت

  . مرد احمق: هکَعۀٌ نُکَعۀٌ
گیـاهی  [سـر رافـه   : عۀُ الطُرْثُوثنَکَ
  . ]رنگ که بدان رنگ کنندسرخ

  . نع: أنْکَع. رفتگی بینیپوست: نَکَع
و هـو أخَـص مـن    . گونـه : نـوع  .نوع

  . الجنس
  . گوناگون شدن: تنوع
یقال جائع . تشنه: نائع. تشنگی: نُوع

رماه اهللاُ : نائع، و هم جِیاع نیاع، و یقال
گرســنه و تشــنه، و [لنُــوعِ بــالجوع و ا

خداوندش . آنان گرسنگان و تشنگانند
  . ]داگرسنه و تشنه دار

  . شدن در رفتنپیش: استناعۀ
 سـتم قـی کـردن   به: نَهع ـَـ. نُهوع .نهع

ــه دروغ  [ ــردن ب ــود ک ــی  ،]وانم بمعنَ
  . التَهوع

  فصل الواو
ك، و  کذَبت : یقال. کون: وباعۀ .وبع

ــک، و نَ ــکنَباعتُ ــرَطَ : باغَتُ ردم و ضَ
  .]پشتت تیز در داد[

: ج. رنجوري و دردمنـدي : وجع .وجع

جــاع و وِجــاعأو . . ــع وجوی جِــعو
عو یاج عجیرنجور و دردمند شـدن : ی .

فهو وجِع، و هم وجِعـونَ و وجعـی، و   
   جِعـاتی و وجـاعو بنوأســد . نسـوةٌ و

: اء، و ال یقولونیِیجع، بکسر الی: یقولون
فلمـا  . یِعلَم، استثقاالً للکسرة علی الیاء

اجتملتا مـا لـم    تمعتتا و احالیاءان قَوِی
و فالن یوجـع رأْسـه،   . تَحتملُه المفردةُ

انْ جِئْت بالهاء رفعـت  [بنَصب السین، و 
ـه، بِرَفْعهـا، و أنَـا      ]و قلترأْس ـهعجوی
ر عجأیوی و یأْسر عـی  جو التقـلْ  [أْس

نیِ روجِعـۀ تَقولُـه  یی و العاممـردم  . أْس
اسد در ییجع چون دو یاء کنار هـم  بنی
بخشـند  آیند و یکدیگر را نیرو می می

تواننــد بــار کســره را  و بنــابراین مــی
بپذیرنــد، یــاء نخســت را مکســور    

  . ]یسر . سازند برخالف یعلم می
: یعضَرْب وجِ. دردمند کردن: إیجاع

کوبشـی  [موجِع، مثلُ ألیم بمعنَی مـؤْلمٍ  
  . ]معناي دردآور دردناك، مانند الیم به

دردمنـدي نمـودن و مرثیـه    : توجع
  . گفتن مرده را

  . ]السافلَۀ، و هی الدبر[کون : وجعاء
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  .]آبجو[نبیذ جو : جِعۀ
: وداع. بــدرود کــردن  : تَودیــع .ودع

ن گشـن  ذخیره داشت: الفحلِ . بدرود
ما ودعک ربک و «هآی. از جهت گشنی

ــی ــا قَلَـ ــالوا»مـ ــا تَ :، قـ ــرَمـ ک کَـ
پروردگارت نه تـو را واگذاشـته و   «[

 . ]»نـه بــر تـو خشــم گرفتـه اســت   
  . دان نهادن جامه رادر جامه: الثَوبِ

شبه سپید کـه آن را  : ودعۀٌ و ودعۀٌ
صـدف سـپیدي کـه    [مورچه خواننـد  

 هســتۀ  شــکاف آن ماننــد شــکاف  
خرماســت و از دریــا برآرنــد و بــراي 

زخم بر گردن کودکان دور کردن چشم
  . ودعات: ج. ]آویزند
و الهاء عوض مـن  . آساییتن: دعۀ

آرامـش و  [مص : ودع ـُـ ]ودع[. الواو
: یقال. نع: ودیع و وادع. ]آسایش یافتن

نالَ فالنٌ المکارِم وادعاً من غیـر کُلْفَـۀٍ   
رنــج بــه بزرگیهــا نــی آرام و بــیفال[

  . ]دست یافت
عتَّدۀٍ: رجل مۀٍ و راحعد صاحب .  

: تــوادع. مصــالحه کــردن: موادعــۀ
  . تصالُح

ــال ــالمودوع،  : یقـ ــک بـ ي أعلیـ
بالسکـه،  . قارینۀ و الوعدو الیقال منه و

کما الیقـال مـن المعسـور و المیسـور     
هستگی بـر  آرامش و آ[عسرَه و یسرَه 

از ایـن  ). آرام و آهسـته بـاش  (تو باد 
کلمه به این معنا فعل نسازند، چنانکـه  

  .]دیگر کلمۀاز آن دو 
عرٌ بمعنَـی التَـرك  . بمان: دو هو أم .

ذَره و : ْذا و دعـه، کمـا یقـال    دع: یقال
سمعت  :قال المؤلّف، أصلَحه اهللاُ. ذَرهم

 و نصـیب تام صابنْ له نمـن    عم عـام
العربیۀ أنّ کَلمتَـی دع و ذَر أمـرانِ فـی    
معنَی التَرْك الّا أنّ دع للمخاطب بتـرك  
الشیء قبلَ العلْم به، و ذَر أمرٌ بترکه بعد 

لَ و روِي أنّ بعض األئمۀ سـأَ . ما علمه
أ «فخرالـدین الـرازي عـن آیـه     ماماإل

سونَ أحالً و تَذَرعونَ بعینَتَدقنَ الخال« :
یقل و تَدعونَ أحسنَ الخـالقینَ، و  لم لم

ــۀِ  الــی الفَصــاحۀ للمجانَس هــذا أقْــرَب
ألنّهـم  : بینَهما؟ فقـال، رحمـۀ اهللا علیـه   

اتَّخذوا األصنام آلهۀً و ترکوا اهللاَ بعد مـا  
علموا أنّ اهللاَ ربهم و رب آبائهم األولینَ 

کباراً، فلذلک قیل لهم و استنکاراً و است
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. تَذَرونَ، و لم یقل و تَدعون، واهللاُ أعلَم
ـه، و ال  : و قال الجوهريعدو الیقال و

وادع، و انّما یقال تَرَکَه، و هو تارِك، و 
ودعه فهـو  : ربما جاء فی ضرورة الشعر

در اینجا نگارنـده  [مودوع، علی أصله 
ــی باشــد  ــال قَرْش ــد ، و خکــه جم داون

ــاد،   ــو گردان ــت و نیک ــارش را راس    ک
دانـش  از گویـد کـه از کسـی کـه     می

و  و رسـا  اي درسـت زبان تازي اندازه
دو : اي فراگیر داشـت شـنیدم کـه   بهره

بـه معنـاي    دع و ذَر امر هسـتند  کلمۀ
رهاکردن، جـز آنکـه دع امـر بـه رهـا      
کردن چیزي است پیش از دانش بدان، 

انـد کـه   فتهگ. و ذَر پس از دانش بدان
ایـن   ةبرخی پیشـوایان از رازي دربـار  

ــد   ــخن خداون ــل را فــرا   «س ــا بع   آی
خوانیــد و بهتــرین آفریننــدگان را مــی

پرســیدند کــه چــرا در » نهیــد؟وامــی
ــۀ ــدعون نگفــت کــه   جمل ــز تَ   دوم نی

دلیل همانندي با تَدعون نیکوتر هـم  به
زیــرا آنــان بتهــا را بــه : اسـت؟ گفــت 

واگذاشـته   خدایی گرفته و خداونـد را 
دانســتند او  بودنــد پــس از آنکــه مــی

پروردگارشان و پروردگار پدرانشـان  
ــده  ــت، از روي نادیـ ــاري و اسـ انگـ

ــی ــد. گردنکش ــوهري گوی ــن : ج از ای
کلمه به این معنا نه فعل سـازند و نـه   
اسم فاعل، و به جاي آن از فعل تـرك  

برند، ولی گاه و اسم فاعل آن بهره می
  . ]تبه ضرورت در شعر آمده اس

  . ودائع: ج. زنهار: ودیعۀ
ودیعـت نهـادن بـه کسـی و     : إیداع

و هو مـن  . پذیرفتن از کسی ودیعت را
  . األضداد

ــتیداع ــتن  : اس ــتن خواس نگاهداش
  . ودیعت را

ــۀ عیدع و میــدج. کهنــه جامــۀ: م :
  . موادع

  . نامی از نامهاي کالکموش: أودع
  . نام جایی: ودعانُ

ــن: ورع .ورع ــن. دهترس ــکیتاب و : الس
أصحابنا یذهبون بالورعِ الی الجبـان، و  
 الصغیرُ الضعیف عرلیس کذلک، انّما الو

یـاران مـا   : گویـد [غَناء عنده  الذي ال
گیرنـد  معناي ترسو مـی  این کلمه را به

معنـاي   ولی چنین نیست، بلکه تنها بـه 
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ــوانگر    ــه ت ــت ک ــاتوانی اس ــرد و ن خ
  . ]نباشد

لُ فــالنٍ أوراع، أي انّمــا مــا: یقــال
ــ ــرد و  [غار صـ ــی خـ ــتوران فالنـ سـ

  . ]کوچکند
ضـعیف  : رعورع یو. وروع و وراعۀ

  . فایده شدنو بی
. پرهیزگـاري : ورِع ـِـ. ورِع و رِعۀ

رِعفالن . نع: وسۀ ئُیع  : الرِعرقلیلُ الـو
. ]فالنی سسـت و ناپرهیزگـار اسـت   [

  . پرهیز نمودن: تورع
رض(عن عمـر . بازداشتن: رِیعتَو( ،

تُراعـه، أي اذا   ورعِ اللص و ال: حدیث
 یته فی منزلک فادفَعـه و اکْفُفْـه و ال  رأَ

دزد را بگیرید و بـه  [تَنْظُرْ مایکون منه 
بازگردانیدن : . ]سخنش گوش ندهید

  . شتر را از آب
: ورِیعـۀ . هم سخن گفتن با: موارعۀ

  . نام اسبی
ــزَع. عوز .وزع ی عزــتن: و : . بازداش

ــراهم آوردن  ــکر را ف ــر لش . اول و آخ
  . بازایستادن: اتِّزاع

هـو  . برآغاالنیدن به چیـزي : إیزاع

ــوزع بــه ــرًي بــه : م او بــدان چیــز [مغْ
ــت   ــده اس ــه ش و . ا: وزوع. ]برانگیخت

رب أوزِعنـی  «هآی. الهام دادن: . مص
م سـاز  پروردگارا رهنمون«[» أنْ أشْکُرَ

پـاره بـول   پـاره : . ]»تا دارم سـپاس 
  . انداختن ناقه
استن شکر نعمـت  الهام خو: استیزاع

اســتَوزعت اهللاَ [را از خــداي تعــالی  
  .]شُکْرَه فأوزعنی

سـرهنگ و سـاالر لشـکر و    : وازِع
صـار  [وزعۀ : ج. سلطان: . بازدارنده

ناةِ قام باألمر أهلُ األ: األمرُ الی الوزعۀِ
کار را دوراندیشـان  : و الحلْمِ و الحکْم

 .]و بردباران و دانایان به دست گرفتند
أیضاً یسم والکَلْبی وازِعاً، ألنّه ی  کُـف
سـگ را نیـز وازع   [الذئْب عـن الغَـنَم   

خوانند چـون گـرگ را از گوسـفندان    
ــاز مــی ــ. ]داردب ــون«هآی عوزــم ی » فَه

ده آور گـرد پس ایشان بازداشـت و  «[
   .]»شوند

قسمت کردن بر جمعی براي : تَوزیع
  . دیگري، و پراکنده کردن

خـود دیـدن    قسـمت را بـر  : توزع
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  . ]میان خود بخش کردن[
  . اندامسخت: متَّزِع

  . جماعات: أوزاع من الناسِ
و مـنهم  . اي از همدانقبیله: األوزاع

یزاعاألو.  
ــعۀ .وســع س .ــع سی ــع سفراخــی و : و

. توانگري: . راخی کردن و گنجیدنف
. رس و توانـایی دسـت  :. کک: وسع

، أي علـی  »هلینْفقْ ذوسعۀٍ من سعت«هآی
دسـت از  بایـد کـه فـراخ   «[قدر سـعته  

و الهـاء فیـه   . ]»فراخی خود هزینه کند
  . عوض من الواو

رس و تـوانگري  بـا دسـت  : إیساع
أغْنیـاء  ، أي »انّـا لَموسـعونَ  «هآی. شدن

و همانــا مــا توانمنــدان   «[قــادرون 
فـراخ گردانیـدن   : . ]»بخشیمفراخی

ــی   ــت برکس ــک [نعم ــع اهللاُ علی سأو :
  . ]أغْناك

خــالف . فــراخ کــردن : تَوســیع
  . ییقضْالتَ

  . کک: استیساع. فراخ شدن: اتِّساع
فراخی، و فراخی نشستن در : توسع

  . مجلس

ــاع ــرس وس ــراخ: ف ــاماســب ف . گ
ساعـُـ. ۀو عسمص: و .  

رُضحو د یعسنام دو آب: و .  
عسـلَ   . نام پیغـامبري : یخو قـد أُد

علیه األلف و الالم، و همـا ال تـدخالنِ   
علی نظائره نحو یعمرَ و یزِید و یشْـکُرَ  

ــعر   ــرورة الش ــی ض ــا ف ــرِيء. الّ  و قُ
اي کلمـه [لَیسع بالمین لا ،»والیسع«هآی

رتازي که گـاه الـف و الم بـر    است غی
ــی  ــر آن در مـ ــرخالف  سـ ــد، بـ آیـ

نـام  . همانندانش، جز به ضرورت شـعر 
این پیامبر نیز دو گونـه خوانـده شـده    

  . ]است
ــع ــیعۀ .وش شــو: و ــۀزغ ــور[ ت ] ةماس

نوالــه : . ریســمان و مــاکوي بافنــده
خطهـاي بـرد   : . ]پنبه گلولۀ[پاغنده 

: . ]راه در پارچـــههـــاي راهرگـــه[
وشَـع :  . ن سپیدي موي بر سربرآمد

پیچیـدن  : تَوشـیع . کـوه شـدن   بـر : ـَـ
  . پاغنده

  برآمـدن گوسـفند بـر کـوه     : توشُّـع 
  . چرابه

شــکوفه بیــرون آوردن   : إیشــاع
  . درخت
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  . مثل نَشُوع. داروي دهان: وشُوع
ــیع شــاخ: و ــزهش ــدره  ری ــا و فَ ه

بوریایی کـه از شـاخ و بـرگ خرمـا     [
ف خانــه ســازند و بــر پروارهــاي ســق

که  ]اندازند و بر آن گل و خاك ریزند
  . بر سقف اندازند

ــع ــع .وص صــر از  : الو ــی خردت مرغک
انّ إسرافیلَ لیتَواضَع : حدیث. گنجشک

 اسـرافیل [ حتّی یصیرُ کأنّه ) عج(للّه
فروتنی کند کـه   در برابر خداوند چنان
  . ]گویی گنجشکی است

جـاي، و  : وضَـع یضَـع  . موضع  .وضع
ــر جــاي ــوع. نهــادن ب ــع و موضُ : وضْ

. و هـو مثـل المعقـول   . مصدرانِ کذلک
ضَعه غیـر هـذه   : یقال. موضع= موضَع

گونه گـذار آن  جز این: الوَِضْعۀِ و الضعۀِ
  . را

أینَ خُلِّفُـوا  . أثقال و رخت: وضیعۀ
خـود   بنۀقوم رخت و بار و [وضائعهم 

نحو  :. شورگیاه: . ]را کجا نهادند
وضائعِ کسرَي، کـان ینقُـل قومـاً مـن     
أرضٍ فیسـکنُهم أرضـاً أُخْـرَي، و هـم     

 حسالنُ و المحمانند پادشاه ایـران  [الش

که گروهی را از زمینی به زمین دیگر 
ــبانان و مـــی ــان پاسـ ــتاد، و آنـ فرسـ

. ]مرزداران در شهرهاي مـرزي بودنـد  
 :ــتر و   گیـــاه شـــور خـــوردن شـ

ناقـــۀ واضـــعۀ و . مل و . خورانیـــدن
ــوعۀ ــع: موضُ ــؤُ. ن ــحاب و ه الء أص

أصحاب حمضٍ مقیمـونَ فیـه   : الوضیعۀ
ــدگی   [ ــورگیاه زن ــین ش ــان در زم   این

ــدمــی ــر: . ]کنن ــاي ت ــه در  خرم ک
. امانـت  . خنورها نهند خشک ناشده

 :مردم فرومایه .  
فرومـایگی  : ی حسبِه ضَِـعۀٌ ف: یقال

  . گیاه شور: ضعۀ. باشد اندر تبارش
: . هـم  گروي بستن بـا : مواضَعۀ

بـر  : . ماندن خرید و فروخت با هـم 
  . چیزي موافقت کردن و قرار دادن

. نهـادن زن معجـر را از سـر   : وضْع
زنـی کـه   [خمار علیها  ال: ة واضعامرأَ

ــر  ــر س ــري ب ــدارد روس ــه : . ]ن بچ
ــه: . آوردن ــدن از درج ــرود افکن . ف

فالنی [من درجته  طَّح: وضَع منه فالنٌ
  . ]اش کاستاز پایه

در آخر طُهـر حمـل گـرفتن    : وضْع
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ماحملتْـه أُمـه   : یقـال . کـک : تُضْع. زن
مادرش او را در پایـان  [وضْعاً و تُضْعاً 

: ة واضـع امرأَ. ]پاکی آبستن نشد ةدور
  . نع

بعیــرٌ . تیــز رفــتن شــتر: الموضُــوع
   .شتر نیکوي تیزرفتار :الموضُوعِ حسنُ

زده زیـان : . تیـز رانـدن  : إیضاع
وضع فالنٌ فـی  . مردم در تجارت شدن

ــع، مــج ــه و أُوض ــو : تجارت ــرَ، فه خَس
اش زیـان  در بازرگـانی [موضُوع فیهـا  

دیـده  دید، پـس او در ایـن کـار زیـان    
  . ]است

ـ  . ضَِعۀ . فرومایـه شـدن  : وضُـع ـُـ
  . نع: وضیع

  . گردنی نمودنفروتنی و نرم: تواضُع
پست کردن سر شـتر را تـا   : اتِّضاع

  . پاي برگردن وي نهند و برنشینند
بردوختن جبه بعـد از پنبـه   : تَوضیع

  . نهادن
ضَّعوم : رجل ملیس بمستحک طَرَّحم

انـدام ماننـد   مرد خـوار و نـرم  [الخَلْقِ 
  . ]مخنَّث

و هو نعت حسـنٌ  . خطیب وعوع .وعع

ــان[ ــ. ]آورســخنگوي زب عوعآواز : ۀو
  . گرگ

. خـروش و جماعـۀ مـردم   : وعواع
 ذارهم :  گـوي پـر   یـاوه [نعت قبـیح

  . ]وهويهاي
  .جامه و خرما ]سبد[ سلّۀ: وفیعۀ .وفع
به جنگ درانـداختن کسـی   : وقْع .وقع

قـوم را بـه   [وقَعت بالقومِ فی القتال . را
سـخن  : . ]انـداختم  کشتار یکـدیگر 

قَعت من کذا و. درانداختن از هر جنس
  تیــز کــردن مــردم را : . و عــن کــذا

  . فسانسخن، و کارد و شمشیر را بهبه
وقَـع ربِیـع   . افتـادن : وقَع ـَـ. وقُوع
نخسـتین بـاران پـاییزي بـه     [باألرض 

فرود : . و الیقال سقَطَ. ]زمین رسید
هـذا حسـنُ الوِقْعـۀِ    . آمدن مرغ از هوا

  . ]نشینداین خوب می[
ۀوۀ. آسیب کارزار: قْععو . کک: واق

  . قیامت
وقَـع الشـیء   . جـاي افتـادن  : موقع

عقوآن چیز در جایش افتاد[ه م[ .  
جـاي فـرود آمـدن    : موقَعۀُ الطـائرِ 

  . مرغ
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چوب : . کرسی باز: میقَعۀُ البازِي
فسـان  : . گازر که جامه بر وي کوبد

  . ]پتک[خایسک : . دراز و سوهان
ۀ. سنگها: قَعوقَعیکـی : و . .  ـعقو

سـوده شـدن پـاي از سـنگها و از     : ـَـ
تنــک شــدن ســم : . زمــین درشــت

  . ابر تنک: . نع: وقع. ستور
حافر . شده از سنگسم تنک: وقیع
ــوع ــک: موقُ ــیر : . ک ــارد و شمش ک

  . سنگ و سوهان تیزکرده به
مغاکچه بر سنگ کـه در وي  : وقیعۀ

ــال[کُشــش : . آب ایســتد : . ]القت
وقَـع  . غیبت کـردن : . وقائع: ج. فتنه
رجـل  . ]پشت سرش سخن گفـت [فیه 

  . نع: وقّاع و وقّاعۀٌ
داغ گرد که بر دو : وقاعِ، مثل قَطامِ

  . کرانه ران ستور باشد
عکوفیان فعل متعدي را گویند: واق .

  .ايستاره: نَسر 
ا، به جنگ درانداختن کسی ر: إیقاع

و انداختن کسـی را در آنچـه او را بـد    
  . ]در بدي افکندش[أوقَعه بالشرِّ . آید

. کنایۀٌ عـن الجِمـاع  : مواقَعۀ و وِقاع

 :با یکدیگر به جنگ درافتادن .  
چشـم داشـتن بـه    : توقُّع و استیقاع

  . وقوع چیزي
نشـان، و نشـان کـردن بـر     : تَوقیع
روي آوردن صیقل بر تیز : . مکتوب
  : . شمشـــیر بـــه ســـوهان کـــردن

گمـان  : . ریش کردن سـتور را پشت
ألْقِ ظَنَّـک علـی   : عوقِّ. بردن چیزي را

  . ]آن چیز را ارزیابی کن[الشیء 
قَّعورجل . راه کوفته و نرم: طریق م

  و بعیر :کشیده مرد و شتر سختی
. کارد تیزکرده: سکّین . و سفرهادیده

. شـده ریـش  پشت: و حمار  بعیرٌ 
  . پیکان تیزکرده: مرْماةٌ موقَّعۀٌ

صلب و سـخت  : وکُع ـُـ. وکاعۀ .وکع
  . م: إیکاع. شدن مشک و جز آن

: سـقاء  . صـلب و اسـتوار  : وکیع
نـام  : . مشک کـه از وي آب نزهـد  

اسب استوار که خوي : فرس . مردي
  . نکند

انگشت ابهام پـاي بـر سـبابه    : وکَع
نکـه بـن آن ماننـد    چنا[نشستن مرد را 

: أوکَـع و رکْعـاء  . ]گرهی برجسته باشد
  . و مرد و زن فرومایه و گول. نع
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ۀُ الحراثَــۀ، و هــو  کَّســ: میکَعــۀ
ـ بالفارِ سـزَنْ   :ۀِیج. ]گـاوآهن  تیغـۀ [ب :
یکَعم .  

ــتیکاع ــت  : اس ــدن طبیع ــخت ش س
]تَوکَاستُهعدعم طبیعتُه: ت تاشْتد[.   

. گزیدن مار و کـژدم : ـوکَع ـَ. وکْع
 :   وقـت  به دسـت زدن پسـتان را بـه

دوشیدن، و به سر زدن بـره و گوسـاله   
و مـن کـالم   . وقت مکیـدن پستان را به

احلُـب و دع، فـانّ   : زُنْعالعرب، قالت ال
 احلُـب و : و قالت النَعجـۀُ . لک ما تَدع

ي انْهزِ الضَـرْع  کَع، فلیس لک ما تَدع، أ
: گویند که بز گوید[ما فیه  لَّواحلُب ک

مانـد از  بدوش و رها کن که آنچه می
بـدوش و  : و میش گویـد . آن تو است

ماند از آن تـو  چنگ بزن که آنچه می
  . ]نیست

حـریص  : ولـع یولَـع  . ولوع و ولَع .ولع
: ولُـوع . ]ولعـت بـه  [شدن بـه چیـزي   

  . نع و مص. حریص
بـه،   أُولـع . حریص گردانیدن: إیالع

بـه آن آزمنـد   [مغْرًي بـه  : فهو مولَع به
  . ]گردانیده شد

ولْـع والـع، کمـا    : یقـال . دروغ: ولْع
ساز دروغی دروغ[عجب عاجِب : یقال

. دروغ گفــتن : . )]!چــه دروغــی (
  . کک: ولَعان

  . ولَعۀٌ: ج. دروغگوي: والع
ما أدرِي ما : ما أدرِي ما ولَعه: یقال

ي مـا والعتُـه بمعنـاه    مـا أدرِ  و. حبسه
کـه  (دانم چه چیزي بازش داشت نمی[

  . ])بینمشنمی
  . ملون: بِرْذَونٌ . پیسه: عمولَّ

هــر رنگــی درآمیخــتن در : تَولیــع
  . ستور

  . غنچه و شکوفه ناشکفته: ولیع
  . اي از کنْدةقبیله: ولیعۀ

  فصل الهاء
ـ   : هبع .هبع اج شتربچه کـه در آخـر نت
نـه در  [و ال ربـع   ما له : یقال. زاید

پایان و نـه در آغـاز زاد و ولـد هـیچ     
ــد  ــرایش زاده نش ــۀ. ]ب عبــث: ه : ج. ن

  . هبعات
گـردن دراز کـردن   : هبع ـَـ. هبعان

  . شتربچه در رفتار
  . ]أکُول[بسیارخوار : هبلَع .هبلع
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  .پاي نشستن پاشنۀ بر: هبنْقَعۀ .هبقع
که همنشـینی  [متکبر احمق  :هبنْقَع

  . ]با زنان را دوست دارد
بـر  [جلَـس الهبنْقَعـۀ   : اهبنْقَع الرجلُ

ــنه ــه  پاش ــایش نشســت چنانک ــاي پ ه
  . ]ها بر سرانگشتان استوار بودپاشنه
به خواب رفتن : هجع ـَـ. هجوع .هجع

شکستن گرسـنگی نـه تـا    : . به شب
  . حد سیري

. اي از شـب پـاره : هجِیع من اللیـل 
  . خواب کردن: تَهجیع

  .خواب سبک: تَهجاع
بعـد نَومـۀٍ   : ت بعد هجعـۀٍ یأتَ: یقال
ــۀٍ کالجِلْســۀ مــن . کــک: هجعــۀ. خَفیفَ

  . الجلُوس
 ـعجهو م عجۀٌ و هعجمـرد  : رجل ه

  . غافل و گول
  . تسکین دادن گرسنگی را: إهجاع
نَّعجستبر[دراز دفزك : ه[ .  

  .دراز: هجرَع .هجرع
کلمۀٌ یسکَّنُ بها صغار اإلبل : هدع .هدع
اي اسـت کـه هنگـام    کلمـه [ت رَفَاذا نَ

ــا آرام رمیــدن بچــه شــتران بگوینــد ت

  .شترمرغ: هودع. ]گیرند
. روان شدن خـون : هرِع ـَـ. هرَع .هرع
رِعخون روان: ه .  

رِعرجل ه : کاءالب مردي که [سریع
. )]یــا تنــد راه بــرود(نــد زود گریــه ک

العبـت انـزال   موقـت  زنی که به: هرِعۀ
  . آیدش

  . مصروع: مهروع
جـاءه قَومـه    و«هآی. شتافتن: إهراع

و «[، أي یسـتَحثُّونَ الیـه   »یهرَعونَ الیه
قومش آمدند در حالی کـه برانگیختـه   

لرزیـدن  : . ]»شـتافتند به سویش می
أُهرِع [والً یستعمل مجه. از خشم و تب

ـ اذا کـان یرْعـد مـن غَ   : الرجلُ بٍ أو ضَ
  . ]أو فَزَعٍ حمی

: یـح  رِ. مرد ضعیف بـددل : هیرَع
  . ]تندباد[سریعۀُ الهبوبِ 

  . ناي شبان: ]و یراعۀ[هیرَعۀ 
رِمسـبک رفـتن  : اعاه . :  سـبک

المیم زائـدة  . دویدن آب چشم در گریه
  . ]فی مشْیِهأسرع : اهرَمع الرجلُ[

: مهـزَع . اي از شـب پـاره : هزِیـع  .هزع
  . کوبه
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شکسـته و  : انْهِزاع. شکستن: تَهزیع
: عزَهزَّعـت الشـیء فـانْه   [کوفته شدن 

  . ]کَسرْته فانْکَسرَ و انْدقَّ
  . جنبیدن نیزه و شمشیر: اهتزاع
زَعآخـرین تیـر کـه در کـیش     : أه

ـ ما فی کنا: یقال. ماند ]ترکش[ هنَت  ،
نیست اندر [، أي أحد و ما فی الدار 

کس در خانـه  هیچ. ترکشش تیري دگر
  . ]نیست

اهتـزاع و  . شتافتن: هزَع ـَـ. هزُوع
  . کک: تهزُّع
چشم برناگرفتن : هطَع ـَـ. هطُوع .هطع

  . از چیزي
گردن راست کـردن و تیـز   : إهطاع

  . گردنراست: مهطع. دویدن بعیر
  .آورمرد دراز تن: هطَلَّع

  . قی کردن: هع یهع. هعۀ .هعع
و . اسـب  سـینۀ پیش  ةدایر: هقْعۀ .هقع

یسـبِقُ   انّ المهقوع ال: یقال. یکْرَه ذلک
چنین : گویند. آن را ناپسند دارند[أبداً 

ــده اســبی هرگــز در اســب ــی برن   دوان
یکی از منـازل قمـر، و   : . ]شودنمی

نزدیک یکدیگر در  آن سه ستاره است
  . جوزا

کننـده و بـر   مرد بسیار تکیـه : هقَعۀ
  . سنده در میان قومفپهلو چ

ــۀ قَعیــر : ه آواز رســیدن شمشــیر ب
  . جایی

  . درخت تَنْضُب ]ةمیو[بر : همقع
: هکَعۀ. آرامیدن: هکَع ـَـ. هکُوع .هکع

  . أحمق
هلـع و  . خروشـیدن : هلع ـَـ. هلَع .هلع

لُوعحدیث. نع: ه :     ـیـن شـرِّ مـا أُوتم
 زَعجأي ی ،عنٌ خالبو ج عهال شُح دبالع

 یــوم: فیـه العبـد و یحــزَنُ، کمـا یقـال    
 مو لیل نـائ ،فـ . عاص انّ اإلنسـانَ  «هآی

ــاً ــقَ هلُوع ــاآرام[» خُل ــاب و ن از . بیت
بدترین چیزهایی که به بنده داده شـده،  

ــرس فراگ  ــت و ت ــرکش اس ــرآز س . ی
ــد و  « ــا کــه انســان ســخت آزمن همان

  . ]»ناشکیبا آفریده شده است
اذا کان یهلَع و یجزَع و : رجل هلَعۀٌ

ورزد مردي که آز می[یستجیع سریعاً 
خورد سیر کند و هرچه میو بیتابی می

  . ]شودنمی
ما له جـدي و  : ما له هلَّع و ال هلَّعۀٌ

ــاقٌ  ــه ب  [ال عن ــز دارد ن ــه ب ــه ن زغال
  . )]بینواست(
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ــۀ  لْواعو ه ــواع ــۀ هلْ ــریعۀٌ : ناق س
  . ]شتر تند و تیز و رام[حدیدة مذْعانٌ 

ذئْب هلَع بلَع، األول من الحـرْص و  
ــتالع گــرگ حــریص : الثــانی مــن االب

   .فروخورنده
و النعامۀُ . شترمرغ تیزگذرنده: هالع

  . هالعۀٌ
اشک  روان شدن: همع ـَـ. هموع .همع

و سرشک هوا کـه بـر درخـت افتـاده     
  . نع: هموع. کک: همع و همعان. باشد

عمه حابابر بارنده: س.   
  . گریستن به دروغ: تهمع
و . گـرگ : . شـتر تیـزرو  : هملَّع

  . الالم زائدة
نــام : . مـرد توانــا : همیســع .همسـع 
  . مردي

بعیـر  . نشان بن گردن شـتر : هنْعۀ .هنع
هنع: نُوعم . : یکی از منازل ماه و آن

پنج ستاره اسـت بـر منکـب جـوزا از     
  . سوي چپ

ــع ـــ. هنَ ــع ـَ نــردن و : ه ــتی ک   پس
ظَلیم أهنَـع و نَعامـۀ   . گردن شدنپست

 نْعاءاي کـه در  شـترمرغ نـر و مـاده   [ه

  .]گردنشان خمیدگی و پیچش باشد
و هو ضـد  . پست پشتۀ: أکَمۀٌ هنْعاء

  .سطْعاء
ـ  . هواع و هیعوعـۀ  .عهو قـی  : هـاع ـُـ

  . کردن
ستم قـی  به: تهوع. آوردنقی: تَهویع

  .کردن
ـ  . هیوع، هیـع و هیعـان   .هیع : هـاع ـَِـ

  . بددل کردن و ترسیدن
رفتن آنچه بریزند بر زمین از : هیعۀ

آنچـه  : . مثـل المیعـۀِ  . آب و جز آن
ترساند کسـی را از آواز و خـروش و   

  . و مانند آن ]کار زشت[ه فاحش
عهائ صاصروان گداختۀارزیز : ر .  

  . درخشیدن سراب: انْهِیاع
عالئ عو هائ ،الع بـانٌ  : رجل هاعج

زُوعـۀٌ   امرأَ. . جـۀٌ العترسـو و  [ة هاع
  . ]ناشکیبا

  . آواز سخت: هائعۀ
نام جحفَۀ کـه میقـات اهـل    : مهیعۀ

  . شام است در حج
  فصل الیاء

  . زعفران: أیدع .یدع
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  . به زعفران رنگ کردن: تَیدیع
واجب کردن حج را برخـود  : إیداع

: یقـال . جهت احرامبه تطیب زعفران به
: میـدوع . أوجبه: أیدع الحج علی نَفْسه

  .نام اسبی
کـه از   ]تهیناي میان[غَرْو : یراع .یرع

ریـزه  مگـس : . وي تیر و قلم سازند
اه پـرد و آن را کمیچـه نیـز    که شـبانگ 

 مـرد بـددل  : . یکـی : یراعۀ. خوانند
  . ]کک: یراعۀ[

  . زمین بلند: یفاع .یفع
نـع  : یـافع . گوالیـدن کـودك  : إیفاع

و . ]رسیدهکودك رشدکرده و به بلوغ[
عوفیقال. الیقال م :ـۀٌ، و   غالمفَعو ی فَعی

  . أیفاع و یفَعۀٌ أیضاً غلْمانٌ
ـ . نْع، ینْع و ینُوعی .ینع رسـیدن  : ینَع ـَـ

فـی   الیاء طقُسو لم تَ. کک: إیناع. میوه
و «آیـه  قُرِيء. المستقبل لتَقَویها بأُخْتها

. و هو مثل النَضْجِ و النُضْجِ[ینْعه  ،»ینْعه
افتد، زیرا با یاء دیگـر  در یینَِع یاء نمی

  . ]»اشو رسیدن میوه«. شوداستوار می
عییع و یانیج [رسیده  ةمیو: نمثل نَض

بٍ ینْع، مثل صاح: جمع الیانعِ. ]و ناضج
  .و صحبٍ
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  باب الغین

  
  فصل االلف

موضع بـین  : عینُ أباغَ، مع االضافۀ .أبغ
: و منه یـوم عـینِ أُبـاغَ   . الکوفۀ و الرَقَّۀ

  لَ فیـه المنـذرقُت بـنُ  یوم  مـاء  السـماء 
  . ]در آن کشته شد اوجنگی که [

  فصل الباء
ـ  . بدغ .بدغ آلـوده شـدن بـه    : بـدغَ ـَـ

  . نع: بدغٌ. نجاست و بدي
: شاب بـرْزغٌ، بـرْزوغٌ و بِـرْزاغٌ    .بـرزغ 

 تام تلیءمر و درست[مانـدام  جوان توپ
  . )]و نیز نشاط جوانی(

برآمـدن آفتـاب و دنـدان    : بـزُوغ  .بزغ
. نشـتر زدن حجـام و بیطـار   :  .شتر

  . نشتر: مبزَغ
  . رسیدن نوبهار: انْبِزاغ

مالیدن بر : بطغَ ـَـ. . بدغ= بطَغ .بطغ
پــاي بــر زمــین : . زمــین چیــزي را

  . کشان رفتن
بانـگ  [نوعی از هدیر شتر : بغْبغَۀ .بغغ

  . ]شتر در گلو
  . چاه که آب او نزدیک باشد: بغَیبِغ
  . ]چاالك[سبک  ةزدشتاب: مبغْبِغ

رسیدگی، و رسـیدن  : بلَغَ ـُـ. بلُوغ .بلغ
. به جایی و نزدیک شدن بـه رسـیدگی  

و «[، أي قاربنَـه  »ذا بلَغْنَ أجلَهنَّإف«هآی
  . ]»رسیدند هنگامی که به سرآمدشان

و الکفایـۀ  . ا: بالغ. رسانیدن: إبالغ
و دسـت بـه   . کـک : تبلیغ. ]بسـندگی [

ـ  و بـر شـتاب اسـب    [ردن عنان دراز ک
  . )]افزودن
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  . حد رسیدن: مبلَغ
أمـرُ اهللاِ  : یقـال . نیکو و رسیده: بالغ

ــغٌ، أي  ــ. بِلْ ــرِه«هآی غُ أمانّ اهللاَ بــال« .
اللهم سِمع ال بِلْغٌ، و سمعاً ال بلْغاً، : یقال

فرمـان خـدا   [یـتَم   ال معناه یسمع به و
ــی  ــت و م ــدروان اس ــ«. رس د خداون

ــاند   ــرانجام برس ــه س ــانش را ب . »فرم
خداوندا شنیده شود ولی نرسـد  : گویند

ــود  ( ــده شـ ــه دیـ ــز از . کـ در پرهیـ
جید بالغٌ، : یقال. )پیشامدهاي بد گویند

. براستی نیکو: أي قد انْتَهی فی الجودة
   .]حقٌّ: شیء بالغٌ
هـو مـع حماقتـه    : أحمقُ بِلْغٌ: یقال

ادانی که برسد بدانچـه  ن[یبلُغُ ما یریده 
  . تبع: بِلْغٌ ملْغٌ. ]خواهد

: بلیـغ . زبـانی چیـره : بلُغَ ـُـ. بالغَۀ
  . فَصیح

ــائم : بالغـــات، کالوشـــایات النمـ
  . ]دروغهاي بهآراییسخن[

أنّ عائشـۀَ  : حـدیث . سختی: بِلَغین
بلَغْـت  : حین أُخذَت) رض(قالت لعلّی 
در (هنگـامی کـه   عایشـه  [منّا البُِلَغین 
بازداشت شد بـه حضـرت   ) جنگ جمل

شد از مـا  هر سختی که می: علی گفت
  . ]دیدي

  . به تمامی رسیدن در کار: مبالَغَۀ
ــۀ بــراي [آنچــه بســنده باشــد : بلْغَ
  . ]زندگی

: لَّــغَ بکــذابتَ[بســنده کــردن : تبلُّــغ
سـخت شـدن بیمـاري    : . ]اکْتَفَی به

اش بیمـاري : دتاشْـت : لَّغَت به العلَّـۀُ بتَ[
  .]سخت شد

أکـارِع  [پایهـا  : بالغاء، هی األکارِع
  . ]هاي زمینکرانه: األرضِ

  . خاك سست: بوغاء .بوغ
. کـک : تبیغ. غلبه کردن خون: تبوغ
ــدیث ــغْ  : ح یتَبــۀِ ال ی ــیکم بالحجام عل

جیتَهفیقتُله، أي ال ی مکم الدیقال. بأحد :
بغْـیِ، فقُِلـب، مثـل    أصلُه یتَبغَّـی مـن ال  

ــذَ   بو ج ــذَب ــا  [ج ــد ت ــت کنی حجام
کدام از شما چیره خون بر هیچ) غلظت(

  . ]کشدبنشود و او را 
  فصل التاء

  . ]هاو زیور[آواز پیرایه : تَغْتَغَۀ .تغغ
  فصل الثاء

که سخن از میان دندانها آن: مثَغْثغ .ثغغ
  .گوید
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  . سرشکستن: ثَلَغَ ـَـ. ثلْغ .ثلغ
رطَـب کـه از نخـل بیفتـد و     : غمثَلَّ
  . بکفد
فی قال . سرشکستن: ثَمغَ ـَـ. ثَمغ .ثمغ

، )رض(مـرَ ثَمـغ هـی أرض لع  : المغرب
گفته [بخیبر  له، و یقال موضع یقال مالٌ

شده که آن زمینی بوده است در مدینه 
انــد مــالی دوم، و گفتــه خلیفــۀاز آن 

بــوده از آن او، و جــایی در خیبــر هــم 
  . ]نداگفته

و یقال هـو  . باالي کوه: ثَمغَۀُ الجبلِ
  .]نَمغَۀ[بالنون ال بالثاء 

صبغْتُه صبغاً : ثَمغْت الثوب: أبوعمرو
  . ]جامه را نیک رنگ کردم[مشْبعاً 

  فصل الدال
ــغ، دبــاغ و دباغَــۀ .دبــغ بـــُ: د ــغَ ـَ بد :

پیراســتن پوســت و رنــگ ســبز دادن 
ــه را ــدیث. جام ــا: ح ــا  دباغُه طَهوره

ــاك[ ــپ ــتن آن   ردنک ــان پیراس آن هم
  . ]است

دبـغ و  . آنچه به وي پیراینـد : دباغ
  . یک بار: دبغَۀ. کک: دبغَۀ

  . پیراسته شدن: انْدباغ

خارش درون گلو و ذکر : دغْدغَۀ .دغغ
بغـل   و غلغلک دادن زیر[وقت انزال  به

  . ]یا کف پا
  .أدمغَۀ: ج. مغز سر: دماغ .دمغ

مغَ ـَـُ. غدمسرشکستن چنانکه به : د
. نام آن شکستگی. ا: دامغَۀ. دماغ رسد
 ]ها در سر و روي شکستگی[و شجاج 

که احکام شرعی به وي متعلّق است ده 
قاشرَة و آن را حارصه نیـز  : نوع است

آنگاه باضعه، پس دامیـه، پـس   . گویند
متالحمه، پس سمحاق، پس موضـحه،  

ه، پس پس هاشمه، پس منَقِّلَۀ، پس آم
  . بعد از دامیه، دامعه نیز گویند. دامغه

سـخت   شکوفۀچیزي چون : دامغَۀ
که از میان درخت خرما بیرون آید کـه  
ــد نخــل را خشــک  آن را اگــر بگذارن

  . گرداند
  فصل الراء

وقـت  گذاشتن شتر را تا به: إرباغ .ربغ
ـ : یقـال . خوردوقت آب می و بی ت تُرِکَ

مغـاً  إبلُهم هرْبشترانشـان را رهـا   [الً م
ــتند آب   ــاه خواسـ ــا هرگـ ــد تـ کردنـ

  . ]بخورند
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ــۀ .ردغ ــۀ و ردغَ ــزار ســخت : ردغَ گل
  . ردغٌ و رِداغٌ: ج. ]الوحلُ الشدید[

  . احمق: ردیغ
. وي ةمیـان گـردن و تنـور   : مرادغ

  .یکی: مرْدغَۀ
ناك کردن باران زمین گل: إرزاغ .رزغ

و عیـب کـردن    ضعیف شمردن: . را
کندن زمین چندان که بـه  : . کسی را
  . گل رسد

رگلزار: غَۀز.  
ِزمــرد بــه گــل فروشــده و در : غٌر

  . دشواري افتاده
گـاه دسـت و   خرده: رسغ و رسغ .رسغ

پاي و آن باریکی پیوند سر دست بـود  
  . ]پیوندگاه و مچ دست و پا[

  . رسن که بر رسغ شتر بندند: رِساغ
  . دست و پاي شتر سستی: رسغ

  . آب باران نبه رسغ رسید: تَرْسیغ
فراخی عیش و بـه همـه   : رغْرَغَۀ .رغغ

  . وقت آب یافتن شتر
جهـت زن زچـه   طعام که به: رغیغَۀ

  .سازند ]زن نوزاییده تا چهل روز[
  . فراخی عیش و ارزانی: رفْغ .رفغ

  . عیش شدنفراخ: رفُغَ ـُـ. رفاغَۀ
  . یش فراخ و خوشع: رافغٌ و رفیغٌ

ــغ . فراخــی نمــودن در عــیش: ترفُّ
فـی  : هو فی رفاغیۀٍ مـن العـیش  : یقال

  . رفاهیۀ
رفْـغٌ و  . بغلهاي ران و دست: أرفاغ

  . یکی: رفْغٌ
ــان .روغ ـــ. روغ و روغ ــپو: راغَ ـُ ه ی

. دلمیــل کــردن بــه: . رفــتن روبــاه
اي پس به بهانـه «[» فراغَ الی أهله«هآی

ــانو  ــزد خ روي : . ]»اش رفــتادهن
ـ . ايآوردن بر کسی به بهانه فـراغَ  «هآی

پـس  «[، أي أقْبلَ »علیهم ضَرْباً بالیمینِ
  . ]»با کوبشی پرتوان بر آنان تاخت

روغـی جعـارِ و انْظُـرِي أیـنَ     : مثَل
بیا کفتار و بین نبـود تـو را راه   [المفَرُّ 

  .)]ترسو گویند ةاین را دربار(گریزي 
ــۀ و جســتن صــید و : ارتیــاغ إراغَ

: أرِیغُـوا بـی إراغَـتَکم   : یقال. خواستن
ـ  خواسـته [أطْلبوا بی طلبـتَکم   ان را از ت

  . ]من بخواهید
: . حیلـه کـردن در کـار   : مراوغَۀ

  . کشتی گرفتن
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ــۀ ــاهکشــتی: رِیاغَ  کشــتی جــاي[  گ
و أصله رِواغَـۀ، صـارت الـواو    . ]گرفتن

  . منه یاء لکسرة ماقبلَها
  . با یکدیگر دستان آوردن :تَراوغ

  فصل الزاء
ــۀِ، و هــی لغــۀ  .زغــغ یــه بالزُغْزُغ کلّمتُ

گفـتن کـه   اي سخنگونه[ لبعض العجم
ــد ــۀ. دیگــران درنیابن ــاه و : زغْزَغَ کوت

  . ]گفتن، و ریشخند کردنپنهان سخن
کند : . میل کردن: ]زاغَ ـِـ[زیغ  .زیغ

میل کردن آفتـاب بـه   : . شدن بینایی
   .پستی

به کنـاره کشـاندن   [کیابیدن : إزاغَۀ
  . کسی را از راه ]و از راه برگرداندن

  . سوي یکدیگر کیابیدن: تزایغ
نیرومنـد و  قـوم  [زائغُونَ : قوم زاغَۀٌ

  . ]توانا
  . خود را آراستن زن: تزیغ

  فصل السین
ـ  . سبوغ .سبغ تمـام و فـراخ   : سـبغَ ـُـ

  . شدن نعمت
ت را بـر  تمام گردانیدن نعم: إسباغ

  . تمام آوردن وضو: . کسی

بچه افکندن شتر که به زادن : تَسبیغ
ــد  ــده باش ــک آم ــوعی از : . نزدی ن

  . تصرفات عروض
ــابِغٌ ــب ســ دم دراز و [واف : ذَنَــ

  . ]بسنده
کـه بـر   آن: مسبِغ. فراخ ةزر: سابِغَۀ

  . فراخ باشد ةوي زر
دامن خود که بر زره : تَسبِغَۀُ البیضَۀِ

: یقــال. ]گــردن را بپوشــاند و[نشــیند 
  . بیضۀٌ لها سابِغٌ

ــابِغٌ ــل س ــیب: فح ــده . درازقض ض
شالکَم .  

. در خاك پنهـان کـردن  : سغْسغَۀ .سغغ
 : روغن بر روي طعام کردن و بر سر

  . مالیدن تا فرو خورد
و أصـل  . در خـاك آمـدن  : تَسغْسغ

سغْسغَ سغَّغَ بثالث غَینات، فأبدلوا مـن  
سیناً فرقاً بین فَعلَلَ و فَعـلَ، و  الوسطَی 

    ـروفانّما زادوا السـینَ دونَ سـایرِ الح
و کذلک القولُ فی جمیع . ألنّ فیه سیناً

ما أشْبهه من المضـاعف، مثـل لَقْلَـقَ و    
 کَعثَ و کَعثْعکلمه سه غـین داشـت   [ع

که غین میانی را به سین تبدیل کردند 
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. نـد زن جـدایی انداز وتا میـان آن دو  
سین را افزودنـد و نـه حرفـی دیگـر،     

بـه همـین   . زیرا در خود کلمه سین بود
هـاي مضـاعف هـم    سان در دیگر کلمه

  . ]انجام دادند
ـ  . ســلُوغ  .ســلغ    دنـــدان : ســلَغَ ـَــ
. سالگی افکنـدن گـاو و گوسـفند   شش

. و صالغٌ بالصاد أیضـاً . فهو و هی سالغٌ
و هو فی ذَوات اإلظْالف کـالبزُولِ فـی   

ات األخْفاف، و هو األقْصی األسنان ذَو
منهما، ألنّ ولد  لٌ ثمجنَۀٍ علَ سالبقرةِ أو

       بـاع ثـمر ثـم ـیثَن ـذَع ثـمج تَبِیع ثم
سدیس ثم سـالغُ سـنۀٍ أو سـنتین الـی     

ـلٌ أو  . مازادملَ سـنۀٍ حالشاةِ أو و ولد 
سال ثم يدداران ماننـد  آن در سم[ غٌج

سـاله اسـت در   شـتران نـه   دندان نیش
داران کـه شـکافته شـده و    میـان سـپل  

ــی ــدم ــرین   ،افت ــدانها دورت ــن دن و ای
ــدیگر  ــت از یکـ ــاي . دندانهاسـ نامهـ

ــال   ــفند از س ــاو و گوس ــاگون گ  گون
نخست زندگی بـه بـاال را نیـز آورده    

  . ]است
سرش : ثَلَغَه: هسسلَغَ رأْ[ثَلْغ = سلْغ

  . ]را شکست

  . زود نپزدگوشت که : لَحم أسلَغُ
ـ . سوغ .سوغ آسـان بـه گلـو    : ساغَ ـُـ

. ل و م. فروشدن شراب و فـرو بـردن  
 .ر کسـی  مرواشدن چیزي : ساغَ ـُِـ
  . له جاز: له غَسا. را

روا داشتن و روا کردن عطا : تَسویغ
  . را

: یقـال . رانیدن شراب رااگو: إساغَۀ
. أمهِلْنـی و ال تُعجِلْنـی  : أسغْ لی غُصتی

به مـن  [»یکاد یسیغُه یتَجرَّعه و ال«آیه
. وامــدارشــتاب بــهمــرا فرصــت ده و 

انــدك نوشــدش لــیکن گــوارا انــدك«
  . ]»نایدش

ــواغ ــزي  : س ــرد چی ــرو ب ــه ف آنچ
الغُصـصِ   الماء : یقال. درگلومانده را

  . ]برد هر غصه راآب فرو می[
این : هذا سیغُ هذا و سوغُ هذا: یقال

د که میان هـر دو  لفظ در دو بچه گوین
أُخْتُه سوغُه و : یقال. دیگري نزاده باشد

  . سوغَتُه
  فصل الشین

ــغغ ــغَۀ .ش ــزه در  : شَغْشَ ــدن نی جنبانی
  .نوعی از هدیر شتر: . مطعون
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  فصل الصاد
: ج. کـک : صـبغَۀ . رنـگ : صِـبغ  .صبغ

ـ . خـورش نان: . أصباغ و صـبغٍ  «هآی
ــل ــراي «[» ینَکلآلْــ ــی بــ و خورشــ

  . صباغ: ج. ]»خورندگان
. رنگ کـردن جامـه  : صبغَ ـَـُ. صبغ

و از دنبالـه رنـگ   . یـه مبالغۀٌ ف: تَصبیغ
ــب  ــال[درآوردن رطـ ــبغُونی : یقـ صـ

عندك، أي وضَعونی علی یـدیک، أو  
نزدت از من یاد کرده و : دسونی الیک

با دست و چشم به من اشاره کردنـد و  
ــه   ــراي آنچ ــرا درســت و مناســب ب   م

  .]واهی نشان دادند و شناساندندخمی

  . رنگین ]هايجامه[: ثیاب مصبغَۀٌ
  .نام مردي: صبِیغٌ
ایـن  [دین خداي تعـالی  : اهللاِ صبغَۀَ

  . ]سخن از قرآن است
: . یـا دم  فشاسـب سـپید  : أصبغ

  . مرغ سپیددم
غاءبسپید دنبه ]گوسفند[: شاة ص .  

میان چشـم و گـوش از   : صدغ .صـدغ 
 پیچۀ: معقْرَب . موي پیچه :. مردم
. ]سـدغ معقْـرَب  [و بالسین أیضاً . بافته

تمـیم یقـال لهـم    انّ قوماً من بنی: یقال
بلْعنْبر یقلِّبونَ السینُ صـاداً عنـد أربعـۀِ    

رُفالطاء و القاف و الغین و الخـاء،  : أح
ثانیۀً کُنَّ  اذا کُنَّ بعد السین، و ال یبالی أ

. م رابعۀً بعد أن تکـونَ بعـدها  أم ثالثۀً أ
ــون ــیقَل و  : یقول ــراط، س ــراط و ص س

ــی ــرَقْص ۀ و قَل، ســغَب سم ،ــرَقْت و ص ت
ــخَّرَ لکــم  ــخَّرَ لکــم و ص ۀ، و ســغَب صم

تمیم به نـام بلعنبـر در    گروهی از بنی[
کنار چهـار حـرف، سـین را بـه صـاد      
برگردانند، هنگـامی کـه آنهـا پـس از     

حرف دوم پس از سین  سین بیایند، چه
برخـی از  . بیایند چه سوم و چه چهارم

  . ]هاي آن هم آورده شده استنمونه
  . ]کک: مزْدغَۀ[نازبالش : مصدغَۀ

ـ  . صدغ دوش بـا دوش  : صـدغَ ـَـ
فـالن مـا   : یقـال . برابر رفتن بـا کسـی  

از ناتوانی از او [یصدغُ نَملَۀً من ضَعفه 
ــس مــی مورچــه ــم پ ــد اي ه ــا ]. مان م

  . ما صرَفَک: صدغَک عن هذا األمر
  . نشانی بر صدغ: صداغ

ـ : صداغَۀ . ضـعیف شـدن  : صدغَ ـُـ
واتّبع . روزه هفت بچۀضعیف، و : صدیغٌ
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ما ثَناه، و ذلک : فالن بعیرَه، فما صدغَه
 فالنی در پی شترش کرد ولـی  [اذا نَد

این زمانی است کـه  (آن را برنگردانید 
  . )]باشد و بگریزد شتر رم کرده

صلُوغ فی ذَوات األضْالف مثـل   .صـلغ 
سالگی افکندن گاو دندان شش: السلُوغ

  . و گوسفند
. صـموغ : ج. شلم درخت: صمغ .صمغ

و أنواعه کثیرةٌ، و أمـا الـذي یقـال لـه     
هایش گونه[الصمغُ العربی فصمغُ الطَلْح 

 تـازي فراوان است، امـا آنچـه صـمغ    
شود از درخت طلـح بیـرون   ینامیده م

: مثَـل . اي از ويپـاره : صمغَۀ. ]آید می
و ذلـک  . ترکتُه علی مثل مقْرِف الصمغَۀِ

رهـایش کـردم   [اذا لم تَترك لـه شـیئاً   
چون انگم را (همچون جاي کندن انگم 

این را . از بیخ آن از درختش جدا کنند
کسی گویند کـه هـیچ بـرایش     ةدربار

  .)]نگذاشته باشند
  . سیاهی با صمغ: حبرٌ مصمغٌ

  . دهان کرانۀدو : صامغانِ
درخستن درخت صـاب  : استصماغ

تلـخ   ةرا تـا از وي شـیر   ]سیماهنگ[

  . بیرون آید چون صبر
در کالبد ریختن : صاغَ ـُـ. صوغ .صوغ

ــه را ــواغ و . چیــزي گداخت غ، صصــائ
صاغَه اهللاُ صیغَۀً . آفریدن: . نع: صیاغ
خداوندش به آفرینشـی  [خَلَقَه : حسنۀً

  . ]نیکو آفرید
ــیاغَۀ ــردن: ص ــري ک ــائغ. زرگ : ص

  . زرگر
من عملِ رجـلٍ واحـد   : سهام صیغۀٌ

  .]تیرهاي ساخت دست یک نفر[
ــوغُ هــذا  آن  ةایــن انــداز[هــذا ص

  . برابر: و هما صوغانِ. ]است
ـ  : یقال ب، و هـو  ذفالن یصـوغُ الکَ

ۀٌ: حدیث. تعارةاسباغُونَ   کَذـوها الصبکَذ
دروغـی اسـت   . سازد فالنی دروغ می[

  . ]اندکه دروغگویان بافته
  فصل الضاد

. گیاه و تره سبز و تـازه : ضَغیغَۀ .ضغغ
 :نا عنـد فـالن فـی    . خمیر تنکأقَم

نزد فالنی در فراخـی و  [خصبٍ : ضَغیغٍ
  . ]آسایش ماندیم

دنـدان  خاییدن مـردم بـی  : ضَغْضَغَۀ
   .چیزي را
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  فصل الفاء
ـ . فَدغ .فـدغ  کفانیـدن چیـزي   : فَدغَ ـَـ

  . کاواك را
پـرداختن  : فَرَغَ ـُـ. فُرُوغ و فَراغ .فرغ

  . از کاري
جهت را به خودفراغت کردن : تفرُّغ

  . کاري
توانایی خود را بذل کردن : استفراغ

تهـی کـردن معـده را از    : . در کاري
  . فزونیها

  . آبریخته شدن : فَرِغَ ـَـ. فَراغ
 ، أيحلقـۀ مفْرَغَـۀ  . ریخـتن : إفْراغ

مصموانبِ ۀُمریخته که پیونـد وي  : الج
. دهنه و هر چیز گرد بسـته [ پیدا نباشد

درهم مفْـرَغٌ، أي مصـبوب فـی قالـبٍ     
درم ریختـه در قالـب   : لیس بمضْـروبٍ 

یـدور البحـثُ فـی    . ولی ضـرب نـزده  
ــۀٍ ــه مفْرَغَ ــی: حلْقَ ــه  گفتگــو ب در نتیج

ریخـتن  : . ]گـردد  اي بسته مـی  دایره
  . خون

: . ریخـتن آب و جـز آن  : تَفْریغ
خالی کردن خنـور را از آنچـه در وي   

  . باشد

  . آب ریختن برخود: افْتراغ
فَرِّغٍ بنُ یزیداز [ نام مردي شاعر: م

  . ]حمیر
 : فَرْغانِ. مخرج آب از دلو: فَرْغ

مؤخَّر، و همـا  الدلْوِ ال الدلْوِ المقدم و 
و کـلُّ واحـد منهمـا    . من منازل القمـر 

، بـین کـلِّ کـوکبین قَـدر     نَیرانِکوکبانِ 
آن دو از [العـین   أْيِفی ر خَمسِ أذْرعٍ

منازل ماه هستند و هـر کـدام از آنهـا    
روشنند که میـان آن دو بـه    ةدو ستار

  جـدایی را بــه چشــم  گــز پــنج  ةانـداز 
   .]توان دیدمی

  . ب پشت مردآ: فُراغَۀ
کوبش [: ضَربۀ فَرِیغَۀٌ و طعنۀ فَرْغاء

اسـب  : فرس فَرِیـغٌ . فراخ ]ةو زخم نیز
  . گامفراخ

هـدراً لـم   : مـه فرْغـاً  ذهب د: یقال
  . ]خونش به رایگان رفت[یطْلَب به 

از زبر چیزي فرو : فَشَغَ ـَـ. فَشْغ .فشغ
: . ]روي چیزي را پوشـاندن [گرفتن 

: إفْشـاغ . آوردن کسی رابه زیر تازیانه 
  .کک

 ۀ فَشْــغاءــیمــوي پیشــانی  : ناص
  . فروگرفته ابرو را
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پراکنده شدن سـپیدي مـوي   : تفشُّغ
ــر  ــیب  فَتَ[در س ــه الشَ ــغَ فی ــرَ کَ: شَّ ثُ

غلبه کردن خون و رفـتن  : . ]وانْتَشَرَ
ــدن در میــان خانــه در  : . آن در ب

به میان پاي دختر درآمـدن  : . آمدن
  . ردنو بکارت زائل ک

گیاهی است که بـر  : فُشاغ و فُشّاغ
  . درخت پیچد

  فصل الالم
شکستگی زبان، یعنی حـرف  : لُثْغَۀ .لثغ

لَثغَ . لَثَغ. راء را الم یا سین را ثاء گفتن
  . نع: ألْثَغُ و لَثْغاء. مص: ـَـ

گزیدن مار : لَدغ ـَـ. لَدغ و تَلْداغ .لدغ
دغَه لَ .مارگزیده: ملْدوغ و لَدیغ. و کژدم
به او زخم زبـان  [طعنه زد او را : بکلمۀٍ

  .]زد
  فصل المیم

غلطیدن سـتور در  : مرَغَ ـَـ. مرْغ .مرغ
  .علف

: تمـرُّغ . در خاك غلطانیدن: تَمریغ
  . ل

ــۀٌ  ــراغٌ و مراغَ ــرَّغٌ، م تَمــاي : م ج
  . غلطیدن

نـام  : . لقب مـادر جریـر  : مراغَۀ
  . موضعی

  . خوانند روده که او را أعور: ممرَغَۀ
: . روان شـــدن لعـــاب: إمـــراغ

سست کردن : . ناصواب بسیار گفتن
  . خمیر را و تنک کردن از بسیاري آب

  . آب دهان: مرَغ
  . انداختن لعاب از دهان: تمرُّغ

نوعی از خوردن چیـزي و  : مشْغ .مشغ
  . مانند آن

  . خاییدن: مضَغَ ـَـ. مضْغ .مضغ
آنچــه خاینــد آن را چــون : مضـاغ 

هذه کسرَةٌ لینۀُ : یقال. ک و مانند آنعل
اي  ایـن تکّـه  [ نرم به خاییـدن : المضاغِ

  . ]توان آن را خایید است که می
 قَلْب االنسانِ . پاره گوشت: مضْغَۀ

  . من جسده
  . خاییده: مضاغَۀ

  . بن هر دو زنخ: ماضغانِ
  . آمیزش کردن: مغْمغَۀ .مغغ
: یقـال . گوینـده احمق فحش: ملْغٌ .ملغ
 تبـع گاه [باالزدواج، و قد یفْرَد  بِلْغٌ 

  . ]بلغ آید و گاه تنها
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  فصل النون 
ظاهر شـدن و  : نَبغَ ـَـُ. نَبغ و نُبوغ .نبغ
آنکه در اصل شاعر بوده باشد شـعر  بی

  . گفتن و نیکو گفتن
نَوابِغ از شعرا چون نابغـه ذُبیـانی و   

ء فیـه  و الهـا . نابغه جعدي و غیر ایشان
  . للمبالغۀ

درخستن به انگشت : نَدغَ ـَـ. نَدغ .ندغ
  . خستن به سخن: . و نیزه زدن

که او را درخستن عـادت  آن: منْدغ
  . باشد

بـازي کـردن بـا هـم     عشق: منادغَۀ
  . ]الس زدن[

  . ]گیاه مرزه[سعتر دشتی : نَِدغ
ـ . نَزْغ .نزغ تبـاهی افکنـدن و   : نَزَغَ ـَـ

من بعد أنْ «آیه. ن مردمبرآغاالنیدن میا
از «[» الشَیطانُ بینی و بینَ إخْوتی غَنَزَ

پس آنکه اهریمن میان من و بـرادرانم  
طعن کردن به زبـان  : . ]»آشوب کرد

  . ]طَعنَ فیه، مثل نَسغَه و نَدغَه: نَزَغَه[
درخســتن بــه : نَســغَ ـَـــ. نَســغ .نسـغ 

سـوزن  : . طعنـه کـردن  : . تازیانه
  . جهت نشان و نقش رابر دست به زدن

ــغَۀ نْســان کــه از : م ــر کلیچــه و ن پ
اي از دسـته [پرهاي مرغ و آهن باشـد  

پرهاي دم مرغ یـا سـوزنهایی از آهـن    
  . ]که نانوا به آن بر روي نان نگار زند

بـاز بـر   : . تازیانه درخسـتن : إنْساغ
درخت از بـن بعـد از    ]سبز شدن[زدن 

  .بریدن
نعره زدن چنانکـه  : ـَـ نَشَغَ. نَشْغ .نشغ

تلقـین  : . بیهوش خواهـد کـه شـود   
و هـو علـی   . کردن و سخن آموزانیدن

  . التشبیه
: نَشُوع. داروي دهان و بینی: نَشُوغ

  . مص: نُشُوغ. کک
  . دارودان: منْشَغَۀ

نَغـانغ  : ج. مگوشت بـن کـا  : نُغْنُغٌ .نغـغ 
پزشـک  : ضَرَب الطبیب نَغانغَ المعذورِ[

پسربچه را جـا   ةفروافتاد زبان کوچک
: اللغادیــــدالنغــــانغ، أي  .انــــداخت

ــان    ــک زب ــو نزدی ــه گل ــتهاي ت گوش
ذُن کوچک که مردم به آنهـا نبـات األُ  

یغْمـزُ،  حنـک و  أُ: عذر الصـبِی . گویند
دسـت در گلـوي کـودك    : فهو معذور

ــد و حلقــش را برداشــتند : یقــال. کردن
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  ـرَدغَه حتـی بنَغان لـویش  بـه گ : ضَرَب
  .]کوبید تا مرد

. زبـر آن : الجبلِ أْسِ و نَمغَۀُ الرَ .نمغ
 ِهم : الناسیارگزیدگان مردم[خ[ .  

  فصل الواو
: وباغَۀ و وباغَـۀ، بـالغین و العـین    .وبغ
تیـز  [ضَـرَطَ  : ك کَذَبت : یقال. کون

  .]در دادي
ـ . وتَغ .وتـغ  منـد شـدن و   بـزه : وتغَ ـَـ

  . ]م و هلَکأث: وتغَ[هالك شدن 
بـه زیـان   : . هالك کـردن : إیتاغ

  . آوردن دین خود را از بزه و گناه
رکویی کـه در فـرج ناقـه    : وثیغَۀ .وثغ

کنند وقتی که خواهند تا بر بچه دیگـر  
و قد . خود پندارد بچۀمهر آرد و آن را 

  .]درج [  مرَّ فی درجۀ من باب الجیم
  . ناقه را وثیغه ساختن: وثَغَ ـِـ. وثْغ

ــوز .وزغ جــانوري چــون کربســه : ۀغَ
  . وزغٌ، أوزاغٌ و وِزغانٌ: ج. ]مارمولک[

کـردن کـودك را در   صورت: تَوزیغ
وزغَ : یقــال. یســتعمل مجهــوالً. شــکم

  .]صور فی البطْن[: الجنینُ 
ناقـه بـول    انداختن دفعهدفعه: یزاغإ

: یقـال . باشـد  را، و آن به وقت آبسـتن 
ـلُ مـن اإلبــل تُـوزِغُ بــالبول، و    الحوام

نیـزه خـون ریـزد    [ الطعنۀُ تُوزِغُ بالـدم 
  . ]برون
  . چیزي اندك: شیء وشْغٌ .وشغ

  . کم کردن عطا را: إیشاغ
آب خوردن سـگ  : ولَغَ ـَـ. ولُوغ .ولغ

ولَـغَ الکلـب بشَـرابِنا، و فـی     . از خنور
  .شرابنا، و من شرابنا

لَــغُ یو. خورانیــدن ســگ را: إیــالغ
 ه[: الکلببلَغَه صاحأو[ .  

ــتیالغ ــاك ناداشــتن مــردم از : اس ب
  .نکوهش و عار

: ولْغَۀ. خنور که در وي خورد: میلَغ
  .دلو خرد
لیس شیء من الطیور یلَغُ غیر : یقال
اي جز مگس چنـین  هیچ پرنده[الذُباب 

ــورد  ــرا (نخ ــنزی ــۀ ای ــوردن  گون خ
  . )]درندگان است

  فصل الهاء
  . به خواب شدن: هبغَ ـَـ. وغهب .هبغ
   ]ناگهـانی [مـوت سـبک   : همیـغ  .همغ

وي آن [ الخلیل و بالعین عند. شتاببه
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  . ]را همیع گوید
فی الخصـبِ و  : إنّهم لَفی األهیغَینِ .هیغ

ــالِ   ــنِ الح ســی و  [ح ــان در فراخ آن
  . ]آسایشند

سال فراخی از علوفـه و  : عام أهیغُ
  . علف

 وغن بسیار کردن بـر ثریـد  ر: تَهییغ
  . ]ترید[
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   باب الفاء

  
  فصل االلف

پایـه نهـادن   بر سه: تَثْفیۀ= تَأْثیف .أثف
  .دیگ را

ــأثُّف ــودن : ت ــا ب ــک ج ــر ی : . ب
  . نهانخانه ساختن جاي را

: آثف. کردنرويپس: أثَف ـِـ. أثف
  . ]تابع[ نع

ــۀ .أرف ــد چیــزي : أُرفَ . أُرف: ج. ح
: و یقال. األُرف تَقْطَع کلَّ شُفْعۀٍ: حدیث

أي مالٍ أُقْتُسم و أُرف علیه فـال شُـفْعۀَ   
حـق  (هـا حـق شـفعه    مرز و اندازه[فیه 

همسایه در خرید ملک پـیش از دیگـر   
هر مـالی  . بردرا از میان می) خریداران

هایش براي هـر  دازهکه بخش شده و ان
کس روشن شده باشد دیگر حق شـفعه  

  . ]در آن نیست
ـــ. أزف .أزف ــدن : أزِف ـَ ــک آم نزدی

، أي »أزِفَت اآلزِفَۀُ«هآی. کوچ و شتافتن
هنگـام کـوچ نزدیـک    «[دنَت القیامـۀُ  

  . نع: آزِف. ]»شد
ــدانی  ــو المتَ ــآزِف، ه ــاه: المتَ . کوت

بنْطـیء؟  مـا المح : قلت ألعرابِی: أبوزید
: ما المتَکاکی؟ قال: قلت. یالمتَکاک: قال
 .ما : قلت و  أنـت أحمـقٌ  : ؟ قـال

  . کَنی و مرَّرَتَ
اندوه سـخت و  : أسف ـَـ. أسف .أسف

خشـمناك شـدن   : . اندوهگین شدن
  . ]أغْضَبه: أسفَه. غَضب: أسف علیه[

  . دریغ و درد خوردن: تأسف
   .به خشم آوردن: إیساف
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شونده و مرد زود اندوهگین: أسیف
خشـمناك و  : . کک: أسوف. تنگدل

  . أُسفاء: ج. بنده: . اندوهگین
ــیفَۀ ــزي  : أس ــه چی ــک ک ــین تن زم

  . نرویاند
 ــف وسو ی ــف وسی ،ــف وســام : ی ن

  . و بالهمز أیضاً). ع(پیغمبري
  . نام دو بت: إساف و نائلَۀ

  . أشافی: ج. درفش: إشْفَی .أشف
  . خیار کَبر: لَصف. کَبر: أُصف .فأص

و التنوینُ . قَذَراً له: أُفّاً له و أُفَّۀً له .أفف
نـاخوش و دلتنـگ   [ کک: تُفَّۀً. للتنکیر

اسم فعل است براي آشکار ساختن . باد
تنـوین  . ناخوشدلی و دلتنگی از چیزي

آن بــراي نکــره بــودن اســت و حــرف 
 أُف: پایــانی آن بیشــتر مجــرور اســت

ــف  : فأُ( چــرك گــوش را گوینــد و تُ
سپس آنها را براي هـر  . چرك ناخن را

خواستند از آن رها چیزي گفتند که می
شوند تا اینکه به دنبال کاربرد بسـیار،  

هر چیـز آزاردهنـده بـه     ةآنها را دربار
   .])کار بردند
فال تَقُلْ لَهما «هآی. اف گفتن: تَأْفیف

ّتنوین ، ثالثٌ بالتنوین و ثالثٌ بال »أُف
 لغات تپس بـدانها مگـو آوخ  «[س« .

گانـه، بـا و   این کلمه را با اعـراب سـه  
  . ]گونه گویند تنوین، به ششبی

  . تبع: أُفّاً و تُفّاً
: ذاك علـی إف ذاك و إفّانـه  : یقال

دو (آن به هنگام آن بـود  [حینه و أوانه 
چیز کـه بـه دنبـال هـم و در پـی هـم       

  . )]باشند
ـ    تَعفَّـۀِ ۀِ ذاك، مثـال  جاء علـی تَئفَّ

ــه   ــۀٌ من ــی تَفْعلَ ــی آن [ذاك، و ه در پ
  . ]آمد

پـاالن  : إکـاف الحمـارِ و وِکافُـه    .أکف
شَـددت  : آکَفْت الحمار و أوکَفْتُه. نهادن

را پاالن نهـادم و آن   خر[علیه اإلکاف 
  . ]را تنگ بستم

. هزار و هـزار دادن : ألَف ـِـ. ألْف .ألف
واحـد، و   هـذا  : یقـال . و هو مـذکّر 

و الیقـال  [أقْرَع  هذا . الیقال واحدةٌ
ایـن هـزار   . این هـزار تاسـت  : ]قَرْعاء  

هـزار تمـام   : . کم و کاست اسـت بی
خوگرفتن به جـایی  : . کردن و شدن

. الــف دادن: . کســی و چیــزي و بــا
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ــۀَ «هآیــ إلیــالف قُــرَیشٍ إیالفهــم رِحلَ
فــی و الص ــتاء ــول. »الش ــت أهلَ: یق کْ

قریشـاً مکّـۀَ، و     أصحاب ـفالفیلِ ألُول
   ،رحلۀَ الشـتاء و الصـیف قریش لتُؤَلِّف
  هــن ذ ــوا م ــا، اذا فَرَغ ــع بینهم مأي تَج

ضـربتُه لکَـذا   : أخَذوا فی ذه، کما تقول
دادن بـراي جـاي  «[لکذا، بحذف الـواو  

ــریش  ــوچ   ) و(ق ــه ک ــان ب خوگرفتنش
ــتان   : فرمایــــد. »زمســــتان و تابســ

سواران را نابود سـاختم تـا قـریش    فیل
ــا اینکــه   ــایگیر شــود، و ت در مکــه ج
قـریش بــه کـوچ زمســتان و تابســتان   
خوگیرد و به هر دو بپردازد، و چون از 
یکــی آســودند بــه دیگــري پردازنــد، 

) و(زدمش به این دلیـل  : چنانکه گویی
ــی   ــف را م ــل، و واو عط ــه آن دلی -ب

ـــ. . ]انــدازي خــوگرفتن و : ألــف ـَ
  . گرفتن به کسی و جاییدوستی

ــف ــار و دوســت،  دوســتی، و: إلْ ی
  . فأالئ: و جمع األلیف. کک: ألیف

فخوگیرنده: آل . :ج. هزاردهنده :
: أُلْفَــۀ. ارأُلّــاف، مثــل کــافر و کُفّــ   

آلَــف مـن غُــرابِ  : یقـال [خـوگرفتگی  

  .]خوگیرتر از کالغ نخلستان: عقْدةٍ
سـی را  الـف دادن ک : الَفَۀ و إالفمؤَ

آلَفْتُه أُولفُه إیالفـاً،  . به کسی یا به جایی
صـار  . لَفْتُه الموضـع أُؤَالفُـه مؤَالَفَـۀً   آو 

  . صورةُ اَفْعلَ و فاعلَ واحداً فیه
سـازواري دادن دو چیـز را   : تَأْلیف

بخشی از [المؤَلَّفَۀُ قُلوبهم : و منه. با هم
. ]دلجویی شـدگان : سخن خداوند است

 :ؤَلَّفَـۀ، أي   . ام کردنهزار تمم ألْـف
  . ]کم و کاستهزار بی[مکملَۀ 

: إیتالف. هم سازوار آمدن با: تألُّف
سـازوار یـافتن کسـی را بـر     : . کک

  . ]تَأَلَّفْتُه علی اإلسالم[چیزي 
: . اول هرچیزي: . بینی: أنْف .أنف

آنُـف،  : ج. ]دماغـه [بیرون آمدگی کوه 
. سختی سـرما  :البرد . أُنُوف و آناف

 ِالناب :جـاء  : یقال. طَرَفُه حین یطلُع
دنـدان   لبۀ[أشَد العدوِ : الشَد أنْف یعدو

دوید توان می همۀ اب. نیش چون برآید
  .]آمد و می

یبینی کالن: أُناف]األنْف العظیم[ .  
  . نفس از بینیزن خوش: أنُوف
تـا  : . بر بینی زدن: أنَف ـِـ. أنْف

. رسیدن آب در حـوض و جـوي   بینی
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 :   مرغــزار ناخورانیــده را ســپردن
  . ستور

مرغزار ستور نارسیده: روضۀ أُنُف .
آتیـک  : یقـال . جام ناخورده: أْس کَ

مـن ذي قُبـلٍ، أي فیمـا     :أُنُـف  من ذي
  . ]نزدت آیمآینده [یستَقْبلُ 

به مرغـزار سـتور نارسـیده    : إیناف
ـ  : . رسانیدن ستور را ردن دردمنـد ک

  . بینی ستور را
یفَـــۀُ النبـــتزمـــین زود : أرض أن

تلک أرض أنَـف بـالد   : یقال. رویاننده
آن زمینی است که پیش از دیگـر  [اهللا 

  . ]سرزمینها سبز می شود
. ننـگ داشـتن  : أنف ـَـ. أنَف و أنَفَۀ

: نَف من فالنٍآیت أحمی أنْفاً و ال ما رأَ
ـ : . تـر از وي ندیـدم  با ننگ د دردمن

: أنـف . شدن بینی شتر از چوبک مهـار 
ــع ــأْنُوف،  . ن م ــاس ــاذٌّ، والقی ــو ش و ه

ــدره، و  ی صــتَک ــذي یشْ ــدورِ للّ صکالم
المبطُونِ للّذي یشتکی بطْنَه، و جمیع ما 

ـ : حـدیث . فی الجسد علی هذا ؤْالمنُ م
ــاد، و انِکالجمــلِ ا ــد انْق ــف، إنْ قی ألن 

یخَ علی صخرةٍ استُناین کلمـه  [تناخَ اس

شد، ماننـد  شاذّ است و باید مأنوف می
مصدور براي کسـی کـه از درد سـینه    

ــراي آن کــه از درد بنالــد، و مبطــون ب
دردهــاي  همــۀشــکم بنالــد، و بــراي 

مـؤمن ماننـد شـتر    . جسمی چنین است
اگر گرفتار آید . مهارزده دردمند است

بپذیرد، و اگـر بـر سـنگی سـخت هـم      
  . ]جاي داده شود بنشیند

از سرگرفتن کار و آغـاز  : استیناف
  . کک: ایتناف. کردن

: و سـالفاً  کـذا  : یقال. اکنون: آنفاً
مـاذا  «آیـه [شـین  چنین بود اکنون و پی

   .]»تازه چه گفت؟«: »قالَ آنفًا
  . چیزي کرانۀتیز کردن : تأْنیف

إیـف الـزرع،   : یقـال . آکُفت: آفۀ .أوف
: وفزرع مئُ. رسیده شد کشت آفت: مج
  . نع

  فصل التاء
ــۀ  .تحــف ــۀ و تُحفَ ــان[تُحفَ : ج. ]ارمغ
فتُح .  

  . تحفه دادن: إتْحاف
: . تندي میان لب بـرین : تُرْفَۀ .تـرف 

  . تازگی از نعمت و آسایش
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راه بی: . به نعمت پروردن: إتْراف
  .گردانیدن نعمت کسی را

ـ  . تَلَـف  .تلف . هـالك شـدن  : تَلـف ـَـ
  .بیابان: متْلَف

  . هالك گردانیدن: فإتْال
هدراً : ذهبت نفس فالنٍ تَلَفاً و ظَلَفاً

  . ]جانش تباه شد[
دارایـی  [کننـده  بسیار تبـاه : متْالف

  .]را خود
 مثـالُ . کک: تَنُوفیۀ. بیابان: تَنُوفَۀٌ .تنف

  . و برِیۀ دوٍّ و دوِیۀ، و برٍّ
  فصل الثاء

ـ  . ثَقْف و ثَقافَۀ .ثقف ـ : ثَقُـف ـُـ رك زی
ثَقُـف فهـو ثَقْـف،    . شدن و سبک شدن

فهو ضَخْم مثال ضَخُم .  
آنچـه نیـزه را بـدان راسـت     : ثقاف

  . کنند
  . راست کردن نیزه: تَثْقیف
ثَقفْتُـه ثَفْفـاً،   . یـافتن : ثَقف ـَـ. ثَقْف

فهو . ]یافتمش[صادفْتُه : مثال بلعته بلْعاً
  . ثَقُف، مثل حذُر

ـ  . ثَقْـف =  ثَقف ـَـ. ثَقَف : ثَقَـف ـَـ
زیـرك و تردسـت   [فَطنـاً   صار حاذقـاً 

  . ]شد

یفاي از هوازنپدر قبیله: ثَق .یثَقَف :
  . منسـ

قِّیفتیزنیک سرکۀ: خَلٌّ ث .  
  فصل الجیم

ـ  . جأْف .جأف : . افکنـدن : جـأَف ـَـ
و قـد  . صرَعه: جعفَه= جأَفَه. ترسانیدن

  . ده و گرسنهترسن: جئف، فهو مجؤُوف
: أجحـف بـه  . بـردن : إجحـاف  .جحف
به. به ذهب فحنـا   : أجـه و دبأیضاً قار
  . ]شد شنزدیک. بردش[منه 

انبوهی کـردن و نزدیـک   : مجاحفَۀ
فشـار  [زاحمـه و دانـاه   : جاحفَه. شدن

  . ]آورد و نزدیکش شد
مقارِبـاً  : مرَّ الشیء مضرّاً و مجحفـاً 

  . ]ر و نزدیک شدآن چیز زیانبا[
روان شدن شکم از هیضـه  : حافج

سـیلٌ  . نع: رجل مجحوف. ]روي شکم[
 :     سیل کـه زمـین را بکـاود و ببـرد

ـ : موت .  هرچه هست ذْیبکـلِّ  ه ب
 مرگ همگانی و فراگیر[شیء[ .  

ریختن آب دلو که به سـر  : جِحاف
  . چاه رسیده باشد و دریدن دلو

  .دلو با آب: جحوف
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جایی میان مکه و مدینه که : ۀجحفَ
جـاي  میقات اهل شام اسـت و نـام آن  

ــۀ بــوده اســت عیهالســیلُ . م فحفــأج
  تیـمها، فسلبأه ]   سـیل آن جـاي و

ـ    ه مردمش را یکجا با خود بـرد، پـس ب
  . ]ین نام خوانده شدا

. تکبر کـردن : جخَف ـِـ. جخْف .جخف
  . نع: جخّاف، مثل جفّاخ

ر کـردن بـه زیـادت از    فخ: جخیف
أنّـه  : عمر، حـدیث عن ابن. حد خویش

   عـمحتّـی س سو هو جال نام  ه، أي
نشسته خوابش بـرد تـا اینکـه    [غَطیطُه 

  . ]آواز شکمش به گوش رسید
پریدن مـرغ  : جدف ـِـ. دوفج .جدف

  .بریدهبال
بیـل کشـتی   : . بال مرغ: مجداف

  . کک: مجذاف. ]پارو[
: . و هو إبدالُ جدث. گور: جدف

. شراب که سرگشاده باشـد خنـور وي  
 :  نباتی که در یمن باشد که خـوردن

  . آن تشنگی شکند
ناسپاسی کردن نعمت را و : تَجدیف

: حـدیث . کک: إجداف. کم شمردن آن

روزي خداونـد را  [ال تُجدفوا بنعمۀ اهللا 
  . ]اندك مشمرید

  . نث: جنادفَۀ. کوتاه سطبر: جنادف
ـ . جذْف .جـذف  :  .بریـدن : جذَف ـِـ

ــتن ــتافتن در رف ــرغ : . ش ــدن م   پری
  .بریدهبال

ــذاف جــداف: م جــل م ــاروي [ مث پ
: مجـدافا الطَیِـر  . مجاذیف: ج. قایقرانی

  .]دو بال پرنده
کاویدن زمین را و به بیل : جرْف .جرف

و قـد  . خاك و گـل برکنـدن از زمـین   
ـ هذَ: جرَفْت الشیء ـُـ بـه کلِّـه   ب أو [ت

آن چیـز یـا بیشـترین آن را     همۀ. جلِّه
  .]برکندم و بردم

  . بیل: مجرَفَۀ
علـی  «آیـه . کندآب: جرُف و جرْف

 آبکنـدي کنـار   بـر «[ »فا جرُف هارٍشَ
  . جِرَفَۀ: ج. ]»سست و سراشیب

. کاویـدن سـیل زمــین را  : تَجریـف 
  . کک: تجرُّف

مرگامرگی ستور کـه آن را  : جارِف
  .طاعون: . ت خوانند ترکانیو

  . داغ سرین شتر: جرْف
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سیل که همـه چیـز را   : سیل جراف
طعـام را   همۀمردي که : رجل . برد

  . خورد
  . پیمانه: جِراف

  . آسان گرفتن کاري را: جزَف .جزف
  .گزاف: جِزاف، مع

افکنـدن و بـر   : ]جعف ـَـ[جعف  .جعف
. برکنـــدن: . زمـــین زدن کســـی را

  . ل: انْجِعاف
یفعاي از یمنپدر قبیله: ج .  

: یقـال . عتی از مـردم جمـا : جفَّۀ .جفف
 و جـاء القـوم  . النـاسِ  دعیت فی جفَّـۀِ 

 ال): رض(عبـاس  قال ابـن . واحدةً جفَّۀً
    ـمفَّـۀً،  نَفَلَ فی غنیمـۀٍ حتّـی تُقْسأي ج

و غـالف شـکوفه، و   . کک: جف. کلُّها
ند و دلو مشک کنانه که پاره از وي ببر

  . سازند
  . بکر و تمیم قبیلۀدو : جفّانِ

ــ ــزه: ۀجفافَـ ــت ریـ ــاي سپسـ   هـ
  .]خشک و کاهعلف[

  . نام جایی: جفاف الطیرِ
اإلبـل  : یقـال . علف خشک: جفیف

شتران [: و قَفیف جفیِففیما شاءت من 

ــد در ــام ]ســرگرم چراین ــک و  تم   خش
  . خشک از علفنیم

   .زمین بلند و نرم: جفْجف
خشـک  : جف ـِـ. جفاف و جفُوف

  . شدن
خشک شـدن جامـه کـه    : تَجفْجف

و أصـلها تَجفَّـف،   . هنوز نمناك باشـد 
فأبدلوا من الفاء الوسطَی جیماً کما قالوا 

 شَّشن تَبم ششْبدر اصل کلمه، فاء [تَب
  . ]میانی را بدل به جیم کردند

الثوب فج . الثـوب هرچـه  : و قَف
  .و خشک شودنیک

 ]عرقگیـر [خشک کردن و : تَجفیف
  . بر پشت اسب انداختن

نمـه، و آنچـه خـوي     اسب: تَجفاف
والتـاء زائـدة   . اسب را بدان پاك کننـد 

و ) بــراي اســب(برگســتوان : تجفــاف[
  . )]براي انسان(خفتان 
رندیدن گـل و  : جلَف ـُـ. جلْف .جلف

  . بریدن و برکندن: . جز آن
تگی کـه پوسـت و   سرشکس: جالفَۀ

کـه  آن: طَعنۀٌ . گوشت سر رفته باشد
. و هو خالف الجائفَۀ. به اندرون نگذرد
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 :   سال تنگی و قحط و یـوت سـتور
  . ]ستوران بمیرند همۀکه [

ــۀٌ عظیمــۀ أصــابهم : أصــابتْهم جلیفَ
قحطی بزرگـی  [موتانِ و هم مجتلَفون 

   ]:روي آورد و آناننــــد بــــه آنهــــا
  . رسیدگانیوت
  . از بن برکندن: جتالفا

  . هالك کردن مال کسی: تَجلیف
هــاي وي کــه از کنــارهآن: مجلَّــف

کـه چیــزي از وي  آن: . رفتـه باشــد 
آنچـه  : خـالف المسـحت  [مانده باشـد  

آن کـه  : . ]همه از میان رفتـه باشـد  
تنگسال بر وي گذشـته باشـد و مالهـا    

  . تلف شده
ــف ــی : جِلْ ــم ته ــلوخ : . خُ   مس

هرچـه  : . کـرده کفانیده و تهـی شکم
أعرابِـی  : یقال. تهی باشد از خنورمیانه
 :ن . جافالشاةِ، و أو اصله م الفج

أْسٍ و ال قَوائم و ال ر هی المسلُوخۀُ بال
اصـل  . باش درشت و سـتبر بیابان[ بطْنٍ

بی سـر   ةکندآن از گوسفندهاي پوست
  .]شده است تهی و پا و شکم

ـ   .جنَف .جنف . میـل کـردن  : جنـف ـَـ

ـ  » فَمـنْ خـاف مـن مـوصٍ جنَفـاً     «هآی
ــس هر«[ ــه  پـ ــد کـ ــه از آن بترسـ   کـ

  .]»کننده به ستم گرایدوصیت
ــزي: إجنــاف ــه چی . میــل آوردن ب

نَفکمـا یقـال  : أج ،نَفبالج جاء :أالم ،
ـ    س، أي أي أتَی بما یـالم علیـه، و أخَ

از حـق گـرایش یافـت،    [أتَی بخَسیسٍ 
کاري کرد که سـزاوار  : ه گویندچنانک

چشمی کاري از سر تنگ. نکوهش شد
  . ]خشکی کردو ناخن

ـ . مـالَ : تَجانَف فالنٌ إلثْمٍ غیـرَ  «هآی
آنکـه بـه گنـاهی    بی«[» ف لإثْمٍنمتَجا

  . ]»بگراید
نَفرِ[کوزپشت : أجی الظَهننْحم[ .  
  . نام جایی: جنَفَی

شکم و : . زمین پست: جوف .جـوف 
درگذرانیدن طعنه . . رون هر چیزيد

در پـیش  : . کـک : إجافَۀ. به اندرون
أجفْت الباب، و أجفْتُه الطعنـۀَ و  . کردن

در را : گویـد [جفْتُه بها، عن الکسـائی  
ــرو     ــکمش ف ــزه را در ش ــتم، و نی بس

  . ]کردم
  . طعنه که به اندرون گذرد: جائفَۀ
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و مـرد  [ شـکم بارگیر کالن: مجوف
  . ]ترسو
تجوافاسفراخ شدن: تجافَۀ و اس .  

ــوفی. نــوعی از مــاهی: جــواف ج :
  . کک

کـاواك شـدن   فراخ و درون: جوف
  .چیزي کاواك: أجوف. شیء

  .شکم و فرج: أجوفانِ
 ــوفج الءۀ : دـــعســـطلهاي [واس

  . ]فراخ
فاءوکاواك: شجرة ج .  

  .تهی و کاواك کردنمیان: تَجویف
سگی بر شـکم  ستور که پی: مجوف

  . دارد
به اندرون چیزي : اجتیاف و تجوف

  . شدن
یفواندرونفراخ: شیء ج .  

أخْلَی من جوف حمار، هـو  : قولهم
و شجرٌ اس فیه ماء ،فی أرض عاد واد م

حماه رجلٌ یقال له حمـار، مـات بنُـوه    
ظیماً و قتلَ کلَّ من مـرَّ بـه   عراً فْفکَفَرَ کُ

ـ   لَن، فأقْبیممن المسل ـن أسم نـار لِفَت 
فأح فوقَرَالج     ـن فیـه و غـاضتْـه و م

: العرب بـه المثـلَ فقـالوا    بترَضَه، فَماؤُ
أکْفَرُ من حمارٍ، و واد کجوف الحمارِ، و 
کجوف العیرِ، و أخْرَب من جوف حمارٍ 

ــام دره  [ ــار ن ــوف حم ــت در ج اي اس
ی بود و سرزمین قوم عاد که در آن آب

درختانی که مردي به نام حمار به آنها 
پسرانش مردنـد و او بسـیار   . رسیدمی

  ناســپاس شــد و هــر مســلمانی را کــه 
پس آتشی از پـایین  . کشتدید میمی

آن دره برآمــد و او را ســوخت و آن  
شد، و تازیان ایـن   آب هم به زمین در

  . ]اش زدندمثلها را درباره
: ج. فتــهگرمــردار بـوي : جِیفَـۀ  .جیـف 

یافو أج فجِی .  
بوي گرفتن مردار و مـردار  : تَجییف

  . شدن
  فصل الحاء

مـات  . حتُـوف : ج. مرگ: تْفح .حتف
 تْفهفالنٌ حمن غیر قتلٍ و : أنْف اذا مات

به مرگ [ال ضَرْبٍ، و ال یبنَی منه فعلٌ 
) ص(این سـخن از پیـامبر  ( طبیعی مرد

   .])است
 سٍأو بـنُ  حنْتَفدو برادر، : حنْتَفانِ

  . أوس بن و سیف
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سپر که در وي چوب و : حجفَۀ .حجف
: ج. پی نباشد و از پوست و چرم باشد

فجح .  
  . سپرمبارز صاحب: محاجِف
  . معارضه و مدافعه کردن: محاجفَۀ

ــافحا ــتن از  : تج ــود را بازداش خ
  . کاري

ـــ. حــذْف .حــذف ــذَف ـِ انــداختن : ح
. دم ستور گرفتناز موي و : . چیزي
 :به عصا انداختن چیزي را . : پاره

. از سر بیرون انداختن به زخم شمشـیر 
 :انداختن حرفی از کلمه .  

چیزي که از پوسـت و جـز   : حذافَۀ
شیء : ما فی رحله . آن انداخته شود

أکلَ الطعام فمـا تـرك منـه    . طعاممن ال
در خـورجینش هـیچ خـوردنی    [ حذافَۀً
اك را خـورد و چیـزي از   خـور . نیست

  .]آن به جا نگذاشت
  . آماده کردن و نیکو کردن: تَحذیف
گوســفندان ســیاه ریــزه از : حــذَف

: حدیث. یکی: ذَفَۀح. گوسفندان حجاز
ذَفح ناتکأنّها ب.  

  . نام اسبی: حذْفَۀ

. کرانه و تیزي هر چیزي: حرْف .حرف
 :یکــی از حــروف هجــا . :ــۀ  ناق

ـ . الغر ناقۀار و میان استوباریک و «هآی
   ـرْفاهللاَ علـی ح ـدبعنْ ین الناسِ مم« ،

أي علی وجه واحـد، أي فـی السـرّاء    
برخی از مـردم خداونـد   «[دونَ الضَرّاء 

ــار و یکســویه مــی ، »پرســتندرا برکن
یعنی از یک روي، در آسایش زندگی 

  . ]نه در سختیهاي آن
: . الغرکـردن ســتور را : إحـراف 

: محـرِف . یاده شدن مال کسینیکو و ز
اذا : جاء فالن بـالحلْقِ و اإلحـراف  . نع

فالنی مال فراوانـی  [جاء بالمالِ الکثیر 
  . ]آورد

فحــاربخــت و مــرد بــی: رجــل م
  . كبارو هو خالف م. محروم

ـ : و قد حورِف کَسب فـالنٍ  دد اذا شُ
عـن  . فی معاشه، کأنّه میلَ برِزقـه عنـه  

منِ عـرَقُ  موت المؤْ: ، حدیثمسعودابن
الجبینِ تَبقَی علیـه البقیـۀُ مـن الـذُنوبِ     
فیحارف بهـا عنـد المـوت، أي یشـدد     

اش بـه  پیشـه [علیه لتُمحص عنه ذنوبه 
اش از او تنگی دچار شد، گویی روزي
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ایمـان همـان    مرگ انسان بـا . برگشت
عرق پیشانی اوسـت و دیگـر گناهـان    

هنگام مرگ از او فـرو  او نیز  ةبازماند
ریـزد، یعنـی چنـدان بـر او سـخت      می

ــی ــه م ــانش از او  گرفت ــا گناه شــود ت
  . ]زدوده گردد

شـیء  : و منـه . تخم سپندان: حرْف
رِّیفـلٌ  . گـز چیزي تند زبان: حصب 

: حرْفَـۀ . بختیبی: . ]پیاز تند و تیز[
  .کک

  . ورپیشه: محتَرِف. پیشه: حرْفَۀ
 کار من و یار مـن مه: فالن حرِیفی

  . ]است[
: . کسب کـردن : حرَف ـِـ. حرْف

ــرِف [مثــل القَــرْف . خراشــیدن حهــو ی
  . ]یقْرِف: لعیاله

میل که بـه جراحـت فـرو    : محراف
  . برند تا غور آن معلوم شود

گردانیدن سخن از موضـع  : تَحریف
الذین یحرِّفُـونَ الکَلـم عـن    «هآی[خود 

دن قلـم را محـرَّف   بری: . ]»مواضعه
  .]قلم را کج بریدن[

 میـل : تحرُّف، انْحراف و احرِیـراف 
  . کردن و برگشتن

ما لی عن هذا األمر محـرِف، و مـا   
ــی واحــد، أي  ــرِف، بمعنَ صلــی عنــه م

تـوان کنـاره    از این کـار نمـی  [ متَنَحی
: نیـز محـرِف  (گرفت و چشـم پوشـید   

  . )]وران پیشه کارگاه
  . باد سرد: حرْجف .حرجف
. ماهی ]پولک[پشیز : حرْشَف .حرشف
 : پشیز کارد و شمشـیر . :  گیـاهی

که آن را کنکـر خواننـد بـه بعضـی از     
  .زبانها

  . زمین درشت: حرْشَفَۀ
. اسـتخوان سـر سـرین   : حرْقَفَۀ .حرقف

المریض اذا طالَت ضَجعتُه دبـرَت  : یقال
هنگامی که بیمـار بسـیار بـه    [حراقفُه 
و پهلــو بخوابــد آن اســتخوانها  پشــت

  . ستور الغر: حرْقوف. ]شوندزخم می
آنچـه فـرو ریــزد از   : حسـافَۀ  .حسـف 

  . شده از درخت خرماي تباه
ـ : حسف پـاکیزه کـردن   : حسف ـِـ

  . خرما از آن خرماهاي تباه
  . ریزه شدنریزه: انْحساف

چیزي که بـه دسـت پـاك    : حسف
  . کنی آن را
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لَـی حسـیفَۀٌ و   فی صـدره ع : قولهم
من  ازدر دلش [غَیظٌ و عداوة : حسافَۀٌ

  . ]خشم و کینه دارد
أ : مثَـل . بدترین خرمـا : حشَف .حشف

ــۀٍ  ــوء کیلَ ــفاً و س خرمــاي پســتم [حشَ
: . ]کم کنـی؟  هم پیمانه را ،دهی می

  . ]پستان خشک[الضَرْع البالی 
  . حشف بار آوردن نخله: إحشاف

  . جايتا ختنه سر نره: حشَفَۀ
مـرد  : متَحشِّف. کهنه جامۀ: حشیف

  . جامهکهنه
 ،گر خشک: حصف ـَـ. حصف .حصف

اگزمـاي  [ شدن پوسـت  و با گر خشک
  . ]خشک با سوزش

ــیف صخــرد و اســتواردرســت: ح .
  . مص: حصف ـُـ. حصافَۀ

: . استوار کردن کـار را : إحصاف
شـتاب  بـه : . استوار تـافتن رسـن را  

فـرس محصـف و ناقـۀ    . شتن فرسگذ
  .نع: محصاف

: . اســتوار شــدن : استحصــاف
ــی     ــر کس ــار ب ــدن روزگ ــخت ش س

 :. ]اشْــتد: استَحصـف علیــه الزمـانُ  [

ــف. تنــگ شــدن فــرج صتَحســرْج م    فَ
  . ]ضَیقٌ[: 

ــۀ .حفــف ــوردن بافکــار : حفَّ ــورد [ن ن
  . ]جوالهه
فشانه و تیغ معجربافی: ح .  

. حفّـان : ج. جوجه شترمرغ: حفّانَۀ
  . نث= مذ

پیمانـه تـا   : . خدمتکاران: حفّان
  . لبها پر شده

ـ  . حف و حفاف برهنـه و  : حـف ـِـ
حفَّـت  . ساده کردن زن روي را از موي

آن زن [ةُ وجهها، واحتَفَّـت أیضـاً   المرأَ
ــک : . ]اش را ســتردمــوي چهــره نی

ساده کردن لب را از مـوي و برهنـه و   
گرداگـرد  : . مـوي کـردن سـر را   بی

و تَـرَي المالئکَـۀَ   «هآی. آمدن چیزي را
و «[» حــافِّینَ مـــن حـــولِ العـــرْشِ 

گـردش گرداگـرد    فرشتگان را ببینی به
. خـدمت کـردن  : حف ـُـ. . ]»عرش
منْ حفَّنا أو رفَّنا فلْیقْتَصد، أي من : یقال

و قیـل  . طَّف علینا و حاطَناعخَدمنا أو تَ
ما لفالن حـاف و ال  : یقال. هذا حدیثٌ

 هر کس براي مـا کنـد کـاري و    [راف
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رو بـود و   مهر آرد به مـا، بایـد میانـه   
نـه کسـی را دارد    .اندازه را دارد نگاه

که کاري برایش بکند و نه کسی کـه  
  .]بدو مهر ورزد

. بـدي عـیش و کمـی مـال    : حفَف
 حفَّتْهم الحاجـۀُ ـُــ، و هـم قـوم    : یقال

 حاوِیجفُوفونَ، اذا کانوا محنیاز آنـان  [م
  . ]بینوایان .را بینوا کرد

  . بی روغن ماندن سر: حفُوف
روغن گذاشـتن سـر را   بی: إحفاف

ــدتی ــه  : . م ــب ب آواز آوردن از اس
  .دوانیدن

ــف ــب در  : حفی ــدن از اس آواز آم
آواز کـردن بـال مـرغ در    : . دویدن
  . پریدن

ــوي گرداگــرد ســر: حفــاف : ج. م
  . أحفَّۀ

  . دو کرانه هر چیزي: حفافانِ
  . گرد چیزي درآوردن: تَحفیف
خـوردن آنچـه در دیـگ    : احتفاف

خـوردن آنچـه   : اشْتفاف. باشد از طعام
  . در جام باشد از شراب

. قُبـه  بـی  ]کجـاوه [بـارگیر  : محفَّۀ

  . بارگیر با قبه: هودج
حقـاف  : ج. کژ ةتودریگ: حقْف .حقف
و أحقاف.  

تـوده و  خم گرفتن ریـگ : احقیقاف
: حدیث. اعوج: احقَوقَف الهِاللُ. ماه نو

أنّه مرَّ بظَبیٍ حاقف فی ظلِّ شـجرة، أي  
نَّـی فـی   ثَمنْحنٍ، و هو الذي انْحنَـی و تَ 

او بـه آهـویی برخـورد کـه در     [نَومه 
ــده  و درختــی چنبــره زده ســایۀ خوابی

  .]بود
واذْکُـرْ أخـا   «هآی. دیار عاد: أحقاف

قافه باألحقوم إذْ أنْذَر به یـاد  «[» عاد
برادر قوم عـاد را آنگـاه کـه    ) هود(آر 

  . ]»دادنها هشدار میه آدر احقاف ب
سوگند : حلَف ـِـ. حلْف و حلف .حلف

و هو أحـد مـا   . کک: محلُوف. خوردن
جاء من المصـادرِ علـی مفْعـول، مثـل     

  .ل و المعسورالمجلود و المعقو
  .سوگند و عهد: حلْف

ــالف ــوگنددادن: إح ــف و . س تَحلی
  . کک: استحالف

: تَحـالُف . عهد کردن بـاهم : محالَفَۀ
حـالَف بـین    )ص(أنّـه : حـدیث . تَعاهد
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قریش و األنْصار، یعنـی آخَـی بیـنهم،    
ـ ألنّه ال حلْف فی اإل بـزرگ   آن[الم س

قــریش بــا انصــار پیمــان  قبیلــۀمیـان  
معنـاي   در اینجا حلف بـه (هاد برادري ن

زیـرا  ) پیمان برادري است نـه سـوگند  
  . ]در اسالم سوگندي نیست

هم قوم من ثَقیف، و یقال : األحالف
هم أسد و غَطَفانُ، ألنّهم تَحـالَفوا علـی   

ــر  ــدیگر   [التَناص ــاري یک ــر ی ــرا ب   زی
  . ]پیمان شدندهم

ــف ــم: حلی ــمه ــدســوگند و ه . عه
و طَی، و أیضاً فزارة و بنوأسد : حلیفانِ

  . تیززبان و فصیح: اللسانِ . أسد
ــاء ــه : حلْف ــر [غَیشَ ــاهی از تی  ةگی

گیـاه  . گندمیان که از آن حصـیر بافنـد  
: أبوزیـد . یک بـن از وي : حلَفَۀ. ]دوخ

. مثل طَرْفاء و طَرَفَۀ، و قَصباء و قَصـبۀ 
  . حلفَۀ: قال األصمعی
  . نهمیقات اهل مدی: ذو الحلَیفَۀ

کژي پاي چنانکه سرهاي : حنَف .حنف
و . نع: أحنَف. پاي سوي یکدیگر سپرد

: یقال. نام مردي که او را صخْر خوانند
نَفْتُها ضربتله فحفالناً علی رِج .  

ــف حتَ. مســلمانی کــردن: تحنُّــف نَّ
الرجلُ اذا عملَ عملَ الحنیفیـۀِ، و یقـال   

بـد  عاألصـنام و تَ  اخْتَتَنَ، و یقال اعتَزَلَ
درآمد، خود را ختنه  حنیفیبه مذهب [

ــرد، از  ــت و   بکـ ــاره گرفـ ــان کنـ   تـ
   .]پرست شدیگانه

  .دینمسلمان و راست: حنیف
نْفاءنام اسبی: ح . :حنیفـه  نام ابی
  .اي از عرب پدر قبیله

نعمــان بــن ثابــت  کنیــۀ: أبوحنیفَــۀ
األعظم الکوفّی و هو االمام.  

ازار از پوست کـه زنـان   : وفح .حوف
  . حائض و کودکان پوشند

ــۀ ــه: حافَ ــوادي. کران ــا ال دو : حافَت
  . وادي کرانۀ

  . از کرانه چیزي کم کردن: تحوف
ـ . حیف .حیف جـور و سـتم   : حاف ـِـ

  . ]جار: حاف علیه[کردن 
تَنَقَّصته من : تَحیفْتُه[تحوف : تحیف

  .]هایش کاستماز کرانه: حافاته
  فصل الخاء

: خنْـدف . نوعی از رفتار: خَنْدفَۀ .خدف
  . ايقبیله
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ـ  . خَـذْف  .خذف سـنگریزه  : خَـذَف ـِـ
  . فالخن: مخْذَفَۀ. انداختن به انگشتان

  . خر تیزروماده: خَذُوف
کودکـان کـه    بازیچۀ: خُذْروف .خذرف

کشـند  کرده را ریسمان در می چرم پاره
  از گرداننـــد و از وي آو و او را مـــی 

ت کَــرَتَ: یقـال . خَـذارِیف : ج. آیـد مـی 
ر ــیوف ــاً  الس ــذارِیف، أي قطَع ــه خَ أْس

ماننــد خــذروف  ســرش راشمشــیرها [
ــاره ــاره پ ــدکردپ ــوب. ن ــذْرف الث : تَخَ
  .]تَخَرَّقَ

ــذْراف ــورگیاه: خـ ــوعی از شـ . نـ
  . یکی: خذْرافَۀ

. میـوه چیـدن  : خَرَف ـُـ. خَرْف .خرف
  . اجتَنَیتها: تُهاخرفت الثمار و اخْتَرَفْ

. آنچه چیـده شـود از میـوه   : خُرْفَۀ
ــرُ : یقــال التَم  ِمةخرمــا میــو[الصــائ 
  . ]دار استروزه

ــۀ ــرَف. راه: . بســتان: مخْرَفَ : مخْ
تـرکتُکم علـی   : عن عمر، حدیث. کک

  روم از میـان شـما مــی  [ الـنَعمِ مخْرَقَـۀِ  
اي که نعمتها آسان در دسـترس  گونهبه

  . ]شماست

  .]ايجامیوه[دان میوه: مخْرَف
  .ماههشش ةکربره و اسب: خَرُوف
نخلها که خرما از وي بـاز  : خَرائف
  . کرده باشند
خَرْفـی و خَرَفـی،   . تیرمـاه : خَرِیف

قـد  . باران تیرمـاه : . تیرماهی: منسـ
و خَرَفَت . ]أصابنا مطَرُ الخَریف[خُرِفْنا 

ــۀٌ تیرمــاه بــاران : األرض فهــی مخْروفَ
مقدمـۀ  در متون کهـن، ماننـد   [رسیده 
معنـاي تیرمـاه آمـده     ، خَریف بهاألدب
  .]است

کالمشـاهرة  . تیرماه معاملۀ: مخارفَۀ
در تیرمـاه  : مخارفَـۀً عاملْتُه [من الشَهر 

  . ]ا او معامله کردمب
. تیرماهی زادن گوسفندة بر: إخْراف

به تیرماه درآمـدن  : . نع: مخْرِف ةشا
  . قوم

زده کـه هـر   نام مردي پري: خُرافَۀُ
گفت از پریـان آن را بـه   چیزي که می

داشتند و هر سخن کـه آن را  دروغ می
هـذا حـدیثُ   : نداشتندي گفتنـدي باور 

و عـن  . ]این سخنِ خرافه است[ خُرافَۀَ
و ال . خُرافـۀُ حـقٌّ  : ، حدیث)ص(النبی
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تدخلُه األلف و الالم ألنّه معرفۀٌ، الّـا أنْ  
ــدتُرِ ــن  ی ــات الموضــوعۀِ م ــه الخُراف ب

الـف  . خرافه راست گوید[حدیث اللیل 
و الم بر سر آن درنیامده، زیرا معرفـه  
ــه از آن   ــز آنگــــاه کــ   اســــت، جــ

هاي شـبانه را بخـواهی   پردازيداستان
  . ]بگویی

  . حکایتهاي شب: الخُرافات
بازگشتن عقـل از  : خَرِف ـَـ. خَرَف

ــالن ــالیک ــلُ [. س ــرِف الرج ــد خَ از  :ق
  . نع: خَرِف. ]کالنسالی تبه شد عقل او

و یام دو قبیله از یمن: خارِف .  
انـدازان  دسـت : زَف ـِـخَ. زْفخَ .خزف
  . رفتن

  . سفال: خَزَف
بـه زمـین   : خَسف ـِـ. خُسوف .خسـف 

فخَسفْنا به و «هآی .متعد بالباء. فروشدن
ضــدارِه األر ــوالً، . »بِ ــتعمل مجه سو ی

: ، و فی حـرف عبـداهللا  »بِنا لَخُسف«هآی
انْطُلـقَ بنـا   : النْخُسف بنـا، کمـا یقـال   

ــه«[ ــود و خانـ ــین خـ ــه زمـ اش را بـ
ــردیم ــد در  (» فروب ــخن خداون ــن س ای

مجهـول خوانـده شـده، و     گونۀاینجا به

در خوانش عبداهللا از این سخن از باب 
هر آینه بـه زمـین   «) انفعال آمده است

خانه به چشم: . ]»شدیمفرو برده می
قـال  . کُسـوفُه : القمرِ . فروشدن دیده

کَسفَت الشمس و خَسف القمـرُ،  : ثعلب
گونه باید گفـت  این[(هذا أجود الکالمِ 

ــه ــت  ) ک ــن اس ــخن ای ــوترین س : نیک
خورشید گرفت و تاریـک شـد و مـاه    

  . ]گرفت و تاریک شد
بالخَسف، فالن رضی . کمی: خَسف

، أي الخَسـف  بـات فـالن  . أي بالنَقیصۀِ
عاًجائ ] ـفنا علی الخَسنوشـیدیم  : شَرِب
و . ]آنکـه خـوراکی خـورده باشـیم    بی

،فه الخَسه   سامفاً، و سـامه خَسو سام
بـه  [ المشَقَّۀَکلَّفَه و أواله الذُلَّ و : خُسفاً

شب را گرسـنه سـر   . اندك خشنود شد
او را به رنـج و سـختی افکنـد و    . کرد

جاي برآمدن : لرَکیۀِا . ]خوارش کرد
   .آب از چاه

چـاه کـه آب وي منقطـع    : خَسـیف 
  انّ العبــاس : یقــال. خُســف: ج. نشــود

عمرَ عـن الشـعراء    ئَلَعبدالمطلب سبن
إ القیس سابقُهم، خَسـف لهـم   رَام: فقال
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  ـحورٍ أصن معانٍ ععینَ الشعرِ فافْتَقَرَ ع
ـ خَسف لهم من الخَ: یقال. بصرٍ و یفس ،

   و منـه قـول   . هی البِئْـرُ الغَزِیـرةُ المـاء
الحجاج للذي أمـرَه أنْ یحفـرَ لـه بِئْـراً     

ــلَ ــد : ففَع ــلْت؟ یری ــفْت أم أوشَ أخَس :
أنْبطْت ماء غَزِیراً أم قلیالً وشَـالً؟ قولـه   
افْتَقَرَ، أي فَتَح، و هو من الفَقیـر، و هـو   

قوله عن  و. کاریز دهانۀفَم القَناةِ، یعنی 
أنّ امـرؤ القـیس مـن    : معانٍ عورٍ، یرید

الیمن، و أنّ الیمنَ لیست لهـم فَصـاحۀٌ،   
جــی ــوراًلُعف ــانی ع ــول. هم مع ــتَح : یق فَ

امرؤالقیس من معانٍ عـورٍ أصـح بصـرٍ    
شاعران از عمر پرسـید،   ةعباس دربار[

امرؤالقیس از همه برتر است، : او گفت
گشـود و  شـعر را بـراي آنـان     چشمۀ

راهشان را هموار کـرد و چشمشـان را   
خسـیف  . به معانی شعر روشن سـاخت 

بـه همـین   . معناي چاه پـرآب اسـت   به
معناست سـخن حجـاج بـه کسـی کـه      
ــاج از او   ــد و حج ــاهی کن ــراي او چ ب

آیا چاه پر آبی کنـدي یـا کـم    : پرسید
آب؟ امرؤالقیس از مـردم یمـن بـود و    
ــخنی    ــتی در نیکوسـ ــردم دسـ آن مـ

س او معانی شعري را بـراي  نداشتند، پ

  . ]ساختو روان آنها روشن 
  . ]و چاالك[الغر : خاسف

  . نرمیهاي زمین: أخاسیف األرضِ
ـ  . خَشْف و خَشْـفَۀ  .خشف : خَشَـف ـِـ

آواز آمـدن از  : . جنبیدن و دریـافتن 
بـه سـنگ   : . برف که بـر وي رونـد  

  . کوفتن
  . برف: خَشیف

شــتر : . مــرد شــتابنده: خَشُــوف
  . کک: خاشف و خاشفَۀ. ورشب

خْشَفروي دلیـر  که بـه شـب  آن: م
  . باشد

الخُطّـاف  : و یقال. پرهشب: خُشّاف
  . نام مردي: خَشّاف .]رو دزد شب[

رفتن در زمـین  : خَشَف ـُـ. خُشُوف
]فی األرض: خَشَف ذهب[ .  

ــف ــف .خص ـــ. خَص ــف ـِ ــل : خَص   نع
: نعـل خَصـیف  . زده و نعل دوختنپاره

طَفقا یخْصـفانِ علیهمـا مـن     و«هآی. نع
، أي یلْزِقانِ بعضَـه بـبعضٍ   »ورقِ الجنَّۀِ

و بـه گـردآوردن   «[لیستُرا به عورتَهما 
 برگ درختان بهشت برخاسـتند تـا بـر   

  . ]»خود بپوشانند
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  . لخت نعل: خَصفَۀ
و منه . نعل دو تاه دوختن: اخْتصاف
صـفانِ،  یخ ،»یخْصفانِ«، آیهقرأَ الحسنُ

    فـی الصـاد و حـرَّك التاء غَمالّا أنّه أد
  بالکسـر الج الخـاءن تو . مـاع الســاکنَی

بعضهم حول علیها حرکۀَ التـاء ففَتَحهـا   
حسن آن را در بـاب افتعـال خوانـده    [

است، جز آنکه دو حرف تاء و صـاد را  
در هم ادغام کرده و حرف خـاء را نیـز   

تَصـفانِ  برخی هـم یخْ . کسره داده است
  .]اندخوانده

  . دوزيدرفش نعل: مخْصف
خَصـف و  : ج. زنبیل خرمـا : خَصفَۀ

صافخ . :اي از عربپدر قبیله .  
اسب و گوسفند که تهیگاه : أخْصف
مـاد، فیـه   لَونٌ کلَونِ الرَ: . سپید دارد

س یـاضو ب جبـلٌ  . واد  و ظَلـیم ، 
رنگی مانند رنـگ خاکسـتر کـه هـم     [

کـوه  . در آن است و هم سپیديسیاهی 
  . ]و شترمرغ به این رنگ

و . رنـگ لشکر آهـن : ۀٌ خَصیفیبتکَ
هـا بخَیـلٍ، أي   خُصـفَت مـن ورائ  : یقال

أُردفَت، فلهذا لم تـدخلْها الهـاء، ألنّهـا    

و لو کانت للَونِ الحدیـد  . بمعنَی مفعولَۀٍ
 و کلّ. لقالوا خَصیفَۀٌ، ألنّها بمعنَی فاعلۀٍ

 یفتَمعا فهو خَصن اجلشکري که [لونَی
به همـین دلیـل   . از پس آن اسبان آیند

خصیفه نگفته است، زیرا خود خصـیف  
اگـر بـه معنـاي    . معناي مفعـولی دارد 

چنانکــه در معنــاي (رنــگ آهــن بــود 
گفتند ، خصیفۀ می)آورده استنخست 

شـیر بـا   : . ]که معنـاي فـاعلی دارد  
  .ماست آمیخته

ـ  خَصف. خصاف نـه مـاه    بچـۀ : ـِـ
اي و نیز ناقه. نع: خَصوف. افکندن شتر

که بعد از مدت حمل به یک ماه زایـد،  
  . یعنی به سیزده ماه

ثَل: خَصافـرَأُ   : نام اسبی، مهـو أج
ی خَصافن خاصو ذلـک أنّ . م  بعـض 

الملوك     ـتَفْحسبه لیـن صـاحـه ملَه طَلَب
آن  از تـر  بـاك  بـی [فَمنَعه إیاه و خَصاه 

او کسی بـود کـه برخـی از    . مرد است
پادشاهان اسب تنـدرو او را خواسـتند   
تا با اسبان ماده آمیزش دهند، ولـی او  

  . ]اخته کردنپذیرفت و اسبش را 
و . تیز دادن: خَضَف ـِـ. خَضْف .خضف
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تیزدهنده اي [یا خَضاف : منه قیل لألمۀِ
  از دشـنامهایی اسـت کـه بـه کنیـزان      (

  . )]دادندمی
ـ : خَطف ـَـ. خَطْف .طفخ : و خَطَف ـِـ

ـ . ربودن ـ ی لغـۀٌ جیـدة فَ  و األُولَ یحۀص .
ــ ــارهم «هآی ــف أبص ــرِيء»یخْطَ  ، و قُ

ــاً   ــر أیضـ ــ«[بالکسـ  را اندیدگانشـ
  . ]»برباید

و قـرأَ  . ربـودن : اخْتطاف و تخطُّف
، »الّا مـن خَطـف الخَطْفَـۀَ   «آیه ،الحسن

 غَمفأد علی مـا  بالتشدید، یرید اخْتَطَف
-جز آن«[نفسره فی باب الالم فی قتل 

 حسـن در ]. »که یک بار چیزي برباید
. خوانــده اســت طَّــفخــوانش خــود، خَ

 پایـۀ خواسـته، پـس بـر     اختطف را می
قتل خواهـد آمـد آن را    کلمۀآنچه در 

  . ]شده است طَّفادغام کرده و خَ
ــاف : . ]پرســتو[ فراشــتوك: خُطّ

ـ  ة آهن کژ که محور بکـر  ر وي چـاه ب
: ج. هرچه کژ و سرتیز باشد: . گردد

  .خَطاطیف
الس خالیِبنـاخن  [خَطاطیفُهـا  : باعِم

  .]جانوران شکاري

  . ]که دزدانه بشنود[دیو : خَطّاف
مرغی است : ظلِّه . گرگ: خاطف

ــد  ــراف خوانن ــه او را رف ــرقٌ . ک : ب
  . درخش که چشم را خیره کند

. خطا کردن تیـر نشـانه را  : إخْطاف
 شااواؤُ: لحالغري شکم[ه انْط[ .  

ــۀ ــه : خَطیفَ ــام از آرد و شــیر ک طع
  . ]اي فرنیگونه[عرب را باشد 

یفروشتر شتاب: جمل خَط .  
: . آن نوع از رفتـار شـتر  : خَطَفَی
  . لقب مردي

شـتاب  بـه : خَذْرفَـۀ = خَظْرَفَـۀ  .خظرف
  . رفتن شتر و گام فراخ نهادن

سپل  :. خفاف: ج. موزه: خُف .خفف
  . أخْفاف: ج. شتر

خـرج فـالنٌ   . سبک: خف و خَفیف
  . فی جماعۀٍ قلیلۀ: من أصحابهخف  فی

ـ  . خفَّۀ : تَخْفیـف . سـبکی : خَـف ـِـ
  .سبک کردن
ــوف ــه: خُفُ ــدك شــدن و ب زودي ان

ــتن  ــوم [رف ــف الق ــت  : خَ ــوا و خَفَّ قَلُّ
  . ]زحمتُهم

سبک شـمردن و خـوار   : استخفاف
  . داشتن
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  . نام مردي: . کسب: خُفاف
. سـبک حـال شـدن مـرد    : إخْفاف

 ال کَئُـوداً انّ بینَ أیـدیِنا عقَبـۀً   : حدیث
 ـفخها الّا المجوزاي سـخت  گردنـه [ ی

فراپیش ماست، جز کـه سـبکبار از آن   
رو شـدن  با ستوران سبک: . ]نگذرد

]القوم فافاً: أخَفهم خدواب کانت[ .  
ر بسـیار  جایی که در وي شی: خَفّانُ

  . باشد
قرنـی بعـد از   : . سپس: خَلْف .خلف
اینانند [سوء، باالضافۀ  الء هؤُ. قرنی
سـخن تبـاه و   : . ]آیندگانی بـد پس
سکَت ألْفاً و نَطَقَ خَلْفاً، أي : یقال. خطا

. طاءسکت عن ألف کلمۀٍ ثم تکلَّم بالخَ
ـ کان أعرابی مع قومٍ فح: قیل قَـۀً  ببقَ ح

 فأشار نحو إسته و قال انّهـا   ورشَفتَ
دم فرو بست از سـخن از  [نطقت خلفاً 

چـو زد دم   گفـت او خطا  یک هزار، بر
ــان. گشــت خــوار ــان بیاب باشــی در می

شرمنده . گروهی بود، باد گندي در داد
ن آ: پشـتش را نشـان داد و گفـت    شد،

تَـرَك  : یقـال . خطـا بـزد دم   بود که بـر 
  ســوء پشــت ســرش : فــالنٌ خَلْــف 

جـا   بد بر) یا بازماندگانی(اي بازمانده
این کلمه را هم براي واحد و هـم  . نهاد

فَخَلَـف  «آیـه  . مثنّی و هم جمع گوینـد 
ــلوةَ وا الصأضــاع مــن بعــدهم خَلْــف« :

کـه  پس از آنهـا جانشـینانی آمدنـد    «
آب : . ]»نمـــاز را تبـــاه کردنـــد  

ترین اسـتخوانهاي  کوتاه: . برکشیدن
ــو ــوف: ج. پهل ــتور : . خُلُ ــاي س ج
و هــو بالتحریــک . فرزنــد: . بســتن

نٌ و بالسکونِ سسحیءفرزنـد  : خَلَف[ ی
هو خَلْف سوء من أبِیه، : یقال. ]شایسته

ص و خَلَفقٍ من أبِیهد . :که سپس آن
کـلّ مـا اسـتَخْلَفْتَه مـن      :. کسی آید

   .]جانشین[شیء 
 شـتر بـه کرانـه میـل     : بعیر أخْلَـف

  . کننده
نِ فَأْسخَلْفَی تبر دو [تبرتیشه : ذات

  . ]سر
دروغ و دروغ کـردن وعـده   : خُلْف

ــردن آن  ــالف ک ــی خ ــی . را، یعن   و ه
ایـن  [ی بِ فی الماضذالمستقبل کالکَفی

ـ    ةدربار  ةدربـار ب ذآینـده اسـت، و کَ
  . ]گذشته
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  .سر پستان ستور و مردم: خلْف
تَذْهب هذه و تَجِـیء  : یمشینَ خلْفَۀً

ـ    آینــد و از پــس هــم مــی[ذه خلْفَــه ه
. آمد و شد روز و شـب : . ]روندمی
و هو الـذي جعـلَ اللَیـلَ و النَهـار     «هآی

هموست کـه شـب و روز را   «[» خلْفَۀً
 خلْفَــۀٌ القــوم  . ]»در پــی هــم آورد 

شـطْرَةٌ، نصـف    خلْفَۀٌ بنوفالنٍ. مخْتَلفون
آمد و شد  قوم در[ذُکُور و نصف أُناث 

فرزندان فالنـی نیمـی پسـر و    . تندهس
گاهی که بـه  : أخَذَتْه . ]نیمی دخترند

من أین : کم من أینَ . حاجتگاه رود
: . ]کشـید  از کجا آب مـی [تَستَقُون 

شده روید، علف که بعد از علف خورده
: الشجرِ . و علف که به تابستان روید

هم در آغـاز فصـل میـوه    [دو بره  ةمیو
  . ]در پایان آن دادن درخت و هم

  . یکی: خَلفَۀ. شتران آبستن: خَلف
ــف خْلــه : م ــه از ن ــتر ک ــالگی ش س

عامٍ  : یقال. نث= مذ. درگذشته باشد
  . ]سالهشتر ده و یازده[عامین  و 

شتري کـه آبسـتن نمایـد و    : مخْلفَۀ
  . نباشد

یکــی از مخــالیف یمــن، : مخْــالف
مـرد  : رجـل  . هـا ها و قصبهیعنی ده

  . کننده وعده رایارخالفبس
مرد [مرد بسیارخالف : رجل خالفَۀٌ

و و نکند، ببخشـد  خیري که بگوید بی
ــۀَ هــو. ]ندهــد أي : مــا أدرِي أي خالفَ

الناسِ هـو، غیـر مصـروف للتأْنیـث و     
. ]دانـم او دیگـر کیسـت    نمی[التعریف 

: أهل بَِیته، و خالف أهـل بیتـه   فالن 
هیچ بخـاري از او  [خیرَ فیه  اذا کان ال

: . ]شـود اش بلنـد نمـی  براي خانواده
ــف: ج. ســتون خیمــه و خرگــاه خَوال .

، »رضُوا بأنْ یکونوا مـع الخَوالـف  «هآی
  . أي مع النساء

  . ]المستَقی[آب برکشنده : الخالف
): رض(قال عمـر . خالفت: الخلِّیفَی

اگـر  [ألذَّنْـت   لو أطَقْـت األذانَ مـع   
همراه با کـار خالفـت اذان   توانستم می

  .]گفتمهم بگویم می
: خَلیفـانِ . راه میان دو کـوه : خَلیف

  . دو بغل ناقه
و . ]پیشواي بزرگ[معروف : خَلیفۀ
جمعـوه  . خَالئف و خُلَفاء: ج. قد یؤنَّث
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علی إسقاط الهاء، فصار مثل ظریـف و  
ظُرَفاء، ألنّ فعیلۀَ بالهاء ال تُجمع علـی  

س ،الءـلِ أنّـه   فُعن أجعوه ممي أنّهم جو
جمـع خلفـاء بـا    [یقَع الّا علی مـذکّر   ال

انداختن هاء در مفرد انجام شده اسـت،  
زیرا وزن فعیله بر فعـالء جمـع بسـته    

شود، جدا از آنکه این جمـع از آن  نمی
روي است که ایـن کلمـه تنهـا بـراي     

  . ]رودمذکر به کار می
بـه جـاي کسـی بـودن در     : خالفۀ

به جاي کسی خلیفه کـردن  : . ريکا
و قــال موســی ألخیــه «هآیــ. کســی را

به  موسی«[» هارونَ اخْلُفْنی فی قَومی
جانشـینم بـاش   : برادرش هارون گفـت 

ـ  . . ل و م. ]»در قوم مـن  : خَلَـف ـُـ
  . سپس کسی آمدن

مـزه  : . بوي گرفتن دهان: خُلُوف
تبـاه  : . و بوي گردانیدن شیر و طعام

: . ]فَسـد : لَـف فـالنٌ  خَ[شدن کسـی  
ــو    ــردن و ن ــرون ک ــه بی ــی جام کهنگ

: خَلَفْـت الثـوب  [درآوردن به جاي آن 
و یلب   البـال ـطُه فأخرجـتس   منـه ثـم ی
اي کـه از  غُیـب، قبیلـه  : حی . ]لَفَفْته

: . ایشان هـیچ کسـی نمانـده باشـد    
و هو من  .]حضَّرٌ[ ماندگان حاضر سپس

  . األضداد
: . تغیر شدن بوي دهانم: إخْالف

أخْلَف اهللاُ : . کهنه را جامۀنیکو کردن 
علیک گفتن کسی را کـه مـالی از وي   

ـ ما ذَ رفته باشد، أي رد علیک مثلَ ه ب
لــه والــد أو أخٌ أو  فــإنْ هلــک. منــک

اهللاُ علیـک، بغیـر    : غیرهما قلت خَلَـف
خَلیفَـۀَ مـن فَقَدتَـه     األلف، أي کـان اهللاُ 

اي بـه  مانند آنچه از دست داده[علیک 
اگر هم پدر یـا بـرادر یـا    . تو برگرداند

  دیگــــري را از دســــت داده باشــــد 
خداوند جانشین او براي تـو  : گوییمی

: . وعده را خالف کـردن : . ]باشد
دسـت بـه   : . خالف یافتن وعـده را 

بـرآوردن  : . شمشیر بردن تا برکشـد 
ــۀ  ــوه دادن[خلْفَ ــ. ]می ــت البعی : رَأخْلَفْ

یِ  حـیی خُصلا ییله ممه عن ثقَبلْت حو
تنـگ پـاالن   [البعیر کیال یحتَبِس بولَـه  

او پیچیـده   ةشتر را که گرد غالف نـر 
: . ]بنـد نشـود  بود باز کردم تا شاش

اذا : أخْلَفَت النجوم: یقال. آب برکشیدن



  1159/ باب الفاء   
  

 

حو لم یکـن فیهـا مطـرٌ   لَأم ت .  أخْلـف
ان قد ذهب لـه شـیء   اذا ک: فالنٌ لنفسه

ــرَ    ــه آخ ــل مکانَ ــت[(فجع    در جاهلی
ستارگان زمین را خشک و :) گفتندمی
ــدبــی ــاران کردن ــاران نیاوردنــد( ب  ).ب

داد فالنی هرگاه چیـزي از دسـت مـی   
بـر از  (گذاشـت  چیزي به جاي آن مـی 

  . )]شدرفته اندوهگین نمیدست
خلیفه : . آب برکشیدن: استخالف

: یقـال . خـود کردن کسی را بـه جـاي   
پس از او جانشین [بعده : جلست خَلْفَه

  . ]شدم
  . خالف کردن: خالف و مخالَفَۀ

الفخْلَفَـۀ . درخت بید: شجرُ الخم :
  . بیدستان

  . آمد و شد داشتن: اخْتالف
: ة فـالنٍ هو یخالف الـی امـرأَ  : یقال

ــا    ی ــا زوجه ــاب عنه ــا اذا غ او [أْتیه
مسـرش  هنگامی که فالنی نیست بـا ه 

  . ]آمد و شد دارد
یک پسـتان ناقـه را تمـام    : تَخْلیف

ماندن  سپس: . خَلَّف بناقَته. دوشیدن
. ماندن از کسـی  سپس: تخلُّف. کسی را

لَّف عنِّـی، أي تـأخّرَ   خَتَلَّفْتُه ورائی فَخَ
او را پشت سر جا گذاشتم، او هم جـا  [

  . ]ماند
فـی خُلُـقِ فـالنٍ خلَفْنَـۀٌ، أي     : یقال

ــدة الخـــ فالنـــی [الف، والنـــون زائـ
  . ]خورده دارد شیشه
سسـتی رسـغ   : خَنَف ـِـ. خناف .خنف

: ناقۀ خَنُوف. شتر ]دست و پاي ستور[
  . سرپیچیدن شتر از مهار: . نع

: یقال. بینی برکشنده از تکبر: فنخا
اش دیـدم بینـی  [یتُه خانفاً عنِّی بأنْفه رأَ

  . ]گیردرا براي من باال می
: حـدیث . کتان سطبر سـپید : فخَنی

ــف  ــا الخُنُ ــت عنّ ــان را جامــه[تَخَرَّقَ م
  . ]بردرید و پاره کرد

خْنَفنام مردي: أبو م .  
: خاف ـَـ. خَوف، خیفَۀ و مخافَۀ .خوف

فهـو خـائف، و قـوم خُـوف،     . ترسیدن
و . علی األصل، و خُیـف، علـی اللفـظ   

  . خَف: األمرُ منه
 ال : رجل خـاف کمـا   شـدید ،فخَـو

رجل صات، أي شدید الصـوت،   :یقال
، فانْقلبـت  ]مثل فَرِقٍ و فَـزِعٍ [علی فَعلٍ 

  . الواو ألفاً لفتحۀ ما قبلها
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: خاوفَه فخافَـه . ترسانیدن: مخاوفَۀ
غَلَبه بالخوف، أي کان أشد خَوفـاً منـه   

با یکدیگر در ترس برابـري کردنـد و   [
  . ]توانست که بترساندش

: یقـال . ترسانیدن: ۀ و تَخْویفإخافَ
   خُـوفو طریـق م ،یفخع مجدرد و [و

که دیگران و رهـروان را  (راه ترسناك 
  . )]به ترس افکند

کــم کــردن : . ترســیدن: تخــوف
: وفَـه خَتَ. خفْـت : وفْتُه علیه الشـیء خَتَ[
آن . از آن چیـز بـر او ترسـیدم   (قَّصه نَتَ

  . )]را کم کرد
ــه ــم  خریطــه: خافَ انبــان از [از ادی

ــته ــت پیراس ــل  ]پوس ــه در وي عس ک
  . چینند
راه و جاي بلنـدتر از آب : خَیف .خیـف 

: . پوسـت پسـتان  : . فروتر از کوه
  . مسجد الخَیف در منا. جایی به مکه

  . به مسجد خیف شدن: إخافَۀ
فاءناقه که پوست پستان او : ناقۀ خَی

  . فراخ باشد
فقضـیب او  که غالف آن: بعیر أخْی

  .فراخ باشد

: خَیفانَـۀ . رنـگ بهملخ رنگ: خَیفان
  .یکی

یک چشم سـپید و دیگـري   : خَیف
  . نع: فرس أخْیف. سیاه شدن اسب

الناس أخْیـاف، أي مختلفـون   : یقال
ــد[ ــردم گوناگونن ــاف. ]م ــوة أخْی : إخ

  . مادریان: بنَو األخْیاف. برادران مادري
  فصل الدال

دو پهلـوي  : ا البعیرِدفّ. پهلو: دف .دفف
کوهان فرودافتاده بر : فَّفدسنام م. شتر
  . شتر يپهلو

فدایـره [آنچه در سورها زنند : د[ .
فکک: د .  

ـ . دفیف : دافَّـۀ . نـرم رفـتن  : دف ـِـ
. مـرُّه فُویـقُ األرض  : الطـائرِ  . لشکر

فُوفنو مـن األرض   : عقاب دـدالذي ی
رانــه اذا انْقَــضپــرواز پرنــده [ فــی طَی
عقـابی کـه در   . اندکی باالتر از زمـین 

فرود پرشتاب خـود بسـیار بـه زمـین     
  . ]نزدیک شود

ــاً   ــۀً و دفاف ــلَ مدافَّ ــت الرج : دافَفْ
ــه  ــزْت علی هــخت  [أج ــرد س ــر آن م ب

  . ]گرفتم
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بر یکدیگر نشسـتن  : تَداف]  تَـداف
القوم :ربعضُهم بعضاً ک آن قـوم بـر   (ب

  . ])یکدیگر سوار شدند
ما أمکـنَ  : کلخُذْ ما استَدف : یقال

هرچــه آسـان بــود و آمــاده  [و تَسـهلَ  
  . ]بگیر

اسـتتب و اسـتقام   : اسـتدف أمـرُهم  
  . ]کارشان آماده گشت و راست شد[

رفتـار پیـران، و   : دلَف ـِـ. دلیف .دلـف 
مشَـی و  : دلَـف الشـیخُ  [آهسته رفـتن  

الخَطْو قارب . : لشکر در پیش آمدن
  . ]حرب

تیر که نزدیک نشـانه افتـد و   : دالف
از جایی که افتـاده باشـد دور    ]سپس[

سبب بار  گام نزدیک نهنده به: . شود
دلَّـف، مثـل   : ج. گران که برداشته باشد

  . راکع و رکَّع
لَّف دتَ[رفتن و نزدیک شدن : تدلُّف

  . ]شَّی و دنامتَ: لیها
ــف  ــف، ا[أبودلَـ ــدول از دالـ   ز معـ

  . ]هاي تازیان استکنیه
جانوري اسـت دریـایی کـه    : دلْفین

  . غریق را نجات دهد در دریا از غرق

بیماري مـالزم، و  : نف ـَـد. دنَف .دنف
ـ = نث= مذ. گران شدن بیمار . ج= مثـ

، و همـا و هـم و هـنَّ    ة رجل و امرأَ
 .   َقلـت امـرأ ،ـفنرجل د ة فإنْ قلت

ــت و ثَ ــۀٌ، أنَّثْ ــتدنفَ ــت و جمع نَّی . :
. نزدیــک شــدن آفتــاب بــه فروشــدن

. ]دنفت الشمس و أدنَفَـت [کک : إدناف
 :ل و م . بیمار کردن]  المـریض فند

نَفَه المرضو أد.[ نَِفدفهو م .  
تر کردن دارو را : داف ـُـ. دوف .دوف

. به آب، و سودن و ترکـردن مشـک را  
صاً و تامـاً، و  فهو مدوف و مدووف، ناق

ــدوف، أي مبلــولٌ و  ــک م سکــذلک م
ــحوق ســ . م ــم ی ــن  و ل ــولٌ م أْت مفع

نات الـواو بالتمـام الّـا    العین من ب المعتلّ
ــانِ ــدووف، و : حرف ــک م ســوب  م ث

ت و قد حـذفَ . مصوونٌ، و هذانِ نادرانِ
ي الواوینِ لثۀِ علی الـواو،  قْإحدلِ الضم

ي علی احأقْو و الیاءمالها منها، فلهـذا  ت
جاء ما کان من بنـات الیـاء بالتمـام و    
النُقْصان، نحو ثوب مخـیطٌ و مخْیـوطٌ   

العـین داراي حـرف واو   اي معتلکلمه[
بر وزن مفعول کامل نیامده اسـت جـز   
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گـاه چـون ضـمه بـر واو      .آن دو کلمه
  ســـنگین اســـت یکـــی از واوهـــا را 

چون یاء براي اینکه ضـمه   .اندازندمی
ــرد از واو نیرومنـــدتر اســـت،  بگ    یـ

بـر وزن  یـائی  العـین  هـاي معتـل  کلمه
تواننـد  مفعول هم به هر دو گونـه مـی  

  . ]بیایند
یــافجمــل . جــایی بــه جزیــره: د

ییافـ : د و هـو الضَـخْم الجلیـل    . منسـ
  . ]شتري بسیار درشت و ستبر[

  فصل الذال 
ـ . ذَرف و ذَرفان .ذرف رفـتن  : ذَرف ـِـ

مجارِي الـدمعِ  : مذارِف .اشک از چشم
ت مـذارِف  سـالَ . یکی: مذْرف. مدامع[

  .]از چشمانش روان شداشک : عینَیه
ــان ــت  : ذَرف ــار سس ــی[رفت  المشْ

الضعیف[ .  
رف ذَ. فزون آمدن بر صـد : تَذْریف

ۀائَعلی الم :از صد بیشتر شد[ه زاد[ .  
 اذْرعفَّت اإلبلُ، بالـدال و الـذال   .ذرعف
اذْرعـف  . مضَت علی وجوههـا : جمیعاً

ـ   : الرجلُ فی القتال ـتَنْتَلَ مـن الصاسف ،
آن . شـتاب رفتنـد  شتران بـه [ دمقَأي تَ

  . ]مرد در نبرد پیشقدم شد

ذَعفْــت : یقــال. زهــر: الــذُعاف .ذعـف 
فهو مـذْعوف و   ،الذُعافسقَیتُه : الرجلَ

  . ]به آن مرد زهر خوراندم[ف مذْؤُ
مرگ [سریع : افت ذُعاف و ذُؤَمو

  . ]زودکُش
سـبک و سـبک   : ذَف ـِـ. ذَفیف .ذفف
  . سبک و زود: خَفیف . شدن

ــذْفیف ــتن: ذَف و تَ ــته را کش . خس
  . کک: ذفاف

  . نام مردي: ذُفافَۀ. آب اندك: ذفاف
ـ . ذَلَف .ذلف خـردي بینـی و   : ذَلف ـَـ

  . نع: أذْلَف و ذَلْفاء. راستی تیغ آن
  . زهر کشنده: ذَیفان و ذیفان .فذی

  فصل الراء
ـ . رأْفَۀ و رآفَـۀ  .رأف سـخت  : رؤُف ـُـ

ـ . بخشودن و مهربان شـدن  و : رأَف ـَـ
ـ  ف، رءوف و رؤُ. فهـو . کـک : رئف ـَـ

  . تاماً و ناقصاً
. جنبیدن زمین: رجف ـُـ. رجف .رجف
  . سخت جنبیدن: رجفان. لرزه: رجفَۀ

  . ریاد: رجاف
أرجفـوا  [درشدن به کاري : إرجاف
  .]خاضُوا فیه: فی الشیء
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واحد األراجِیـف األخْبـار   : أرجاف
خبر نادرست و جنجال ساختگی براي [

در . دن و گمراه کـردن دیگـران  یترسان
  . ]إرجاف آمده است لسانو  صحا
. تنـک  مسـکۀ : رخَف و رخْفَـۀ  .رخف
. ناً رقیقـاً صار الماء رخْفَۀً، أي طی: یقال

آب [و قد یحرَّك ألجلِ حرف الحلـق  
گاه . والي گرفت و اندکی لجن شدگل

  .]دلیل حرف خاء، رخَفَۀ گویندهم به
ــف ــت   : رخْ ــک و سس ــر تن خمی

ــتَرْخی  [ ســاء الم ــرُ الم ــینُ الکثی . ]العج
: . م: إرخاف. مص: رخف ـَـ. رخَف

  .نوعی از رنگ
ــیننده و  : رِدف .ردف ــوار نش ــپس س س

: . هرچه در پس چیزي مـالزم باشـد  
یکـی از حــروف علـت کــه   : . سـرین 

  . پیش از حرف روي آرند در شعر
  .روز و شب: رِدفانِ
  . بر نشاندن در پس: إرداف
و در . ردف بـودن ملـک را  : رِدافَۀ

ا ردف رجاهلیت چنان بودي که یکـی  
خویش کردندي ملوك در کل مصـالح  
ــوردن و   ــت و خ ــت و خاس ــا نشس ت

دن، و هرآینه دوم ملـک در هـر   آشامی
کاري آن ردف بودي، و چون ملک به 
جنگ رفتی تـا بازگشـت بـه جـایش     
نشستی و از غنیمت چهاریـک نصـیب   

  . او بودي
  . جاي نشستن ردف از ستور: رِداف

. پـس سـوار بـر نشسـتن    : ارتداف
  . نع: مرْتَدف

ــف ــدف: ردیـ : . رِداف: ج. مرْتَـ
لـنجم  ا: . نزدیـک نسـر واقـع    ةستار

الذي ینُوء من المشرقِ اذا غـاب رقیبـه   
خـاور  اي کـه از  سـتاره [فی المغـرب  

دیگـري در   ةبرآید همانگاه کـه سـتار  
  . ]فرو رود باختربرابرش در 

. تَبِعـه و أتْبعـه  : ردفَه أمـرٌ و أردفَـه  
ـ : یقال رُ کان نَزَلَ بهم أمرٌ فرَدف لهم آخَ

آن کار [» دفَۀتَتْبعها الرا«هآی. أعظم منه
-گرفتـار مـی  . درپی پـیش آمـدش  پی

ــه گرفتــاري     ــدند و از پــس آن ب ش
از پـی آن  «. آمدندبزرگتري دچار می

  . ]»آیدبربانگی دگر 
وادتنۀهاي فزونی که از شاخه: فر 

  . نخل برآمده باشد
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حداءکننــدگان و یــاران  : ردافَــی
سرودخوانان براي شتران که هنگـامی  [

شود دیگري ه میکه یکی از آنها خست
  . ]گیردجایش را می

ــدن  : إرداف ــدیگر برآم ــی یک در پ
  . ستاره

رادفَۀُ الجرادنـر بـر    نشستن ملخ: م
هـذه  : یقـال . ماده و سیومی بر هـر دو 

ایـن  [تَحمـلُ ردیفـاً    ال: ابۀٌ ال تُرادفد
جانوري است که در پس خـود ردیـف   

  . ]داردبرنمی
  .پیاپی شدن: تَرادف

ــتردا درخواســتن تــا ردیــف : فاس
  . کنند

رفتـار  : رسف ـُِـ. رسف و رسفا .رسف
  . ]مشْی المقید[با بند بر پاي 

  . راندن با قید ستور را: إرساف
ــف .رشــف ـــ. رشْ ــف ـُِ ــدن: رشَ . مکی

: مثَـل . ]امتَصه: ارتَشَفَه[کک : ارتشاف
ـ رَالرَشْف أنْقَع، أي اذا تَ یالً شَّفْت الماء قل

انـدك  انـدك [قلیالً کانَ أسکَنَ للعطش 
ــرو     ــر ف ــنگی را بهت ــدن آب تش مکی

د و خـوبتر،  کارگشـاتر بـو  (نشـاند   می

  .)]ترجستن روزي کنی آهسته
ــوف ــوش: رشُ ــن زن خ ــزه ده  م

  . ]خوشبوي دهان[
. سنگ بر سنگ برنهاده: رصفَۀ .رصـف 

مزِج هذا الشراب مـن  : یقال. رصف: ج
ناز فصر فاً آخَماءصر فَی عرَ، ألنّه أص

له و أرقُّ، أي مسیلُه مـن رصـف الـی    
ــاه  منازعــۀً منــه إی بــادهایــن [رصــف 

آمیخته به آبـی اسـت کـه در کـوه از     
سنگی به سنگی فروریزد، زیـرا چنـین   

تـر و روشـنتر   را پـاکیزه  بـاده آبی آن 
  .]نمایدمی

کمـان   و پیها کـه بـر تیـر   : رِصاف
  . یکی: رصفَه. پیچند

ـ . رصف هـم   سـنگ بـر  : رصف ـُـ
ـ  : . نهادن در بنا : . زدن رپی بـر تی

هذا أمـرٌ ال  : یقال. پاي بر پاي پیچیدن
رْیفلیِـق   بک، أي ال صایـن کـاري   [ی

  . ]تو نیست شایستۀاست که 
ایستادن با یکدیگر نزدیک: تراصف

  . قوم در صف
: رصــافَۀ. فــرجزن تنــک: رصــوف

  . موضعی
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ــ صو جــواب رصــیفعمــل ر یف :
کـار اسـتوار و پاسـخ    [محکم رصـینٌ  

  . ]شکندندان
سـنگهاي تفسـیده کـه    : رضْف .رضف

: رضْـفَۀ . شیر را به وي در جوش آرند
از [خُذْ من الرَضْفَۀِ ما علیها : مثَل. یکی

ــر آن    ــه ب ــر آنچ ــیده بگی ــنگ تفس س
کـردن  زیرا بـراي گـرم  (چسبیده است 

ــنگهاي داغ را در آن  ــیر، ســــ   شــــ
  گذاشـتند و انـدکی شـیر بـه آنهـا      می
خشک آنچـه  یعنی از ناخن. چسبیدمی
مانـد و  توانی بگیر وگرنـه بـازمی  می

داغ کردن : رضَف ـِ . . )]شود تباه می
  . به سنگ تفسان

  . کردهتابشیر سنگ: رضیف
رْضُوفم واءکردهبر سنگ بریان: ش .  

ــدر مرْضُـــوفَۀ  ــگ بـــه  : قـ   دیـ
در سـفر  [ان پختـه  هاي تفسـ سنگریزه

بردنـد و  پاکیزه را با خـود مـی   شکنبۀ
ــود گوشــت را همــراه   هرجــا آتــش نب
ــته و  ــنگهاي داغ در آن گذاشـــ   ســـ

  .]پختندمی
ـ   . فرعا .رعف : رعف ـَــُ و رعـف ـَـ
  .بینی و رفتن آن خون

فواعر هاي خونچکاننیزه: رِماح .  
درگذشتن و پـیش  : رعف ـَـُ. رعف

  .کک: استرعاف .نع: فراع. شدن اسب
  . بینی کوه:  .تیزي بینی: راعف

کردن سنگریزه  دآلوخون: استرعاف
  . سم ستور را

فعلت ذاك علـی الـرَغْم مـن    : یقال
آن را بـر خـالف   [مراعفه، مثل مراغمه 
  . ]خواستش انجام دادم

ــاف ــتابانیدن: إرع ــردن : . ش پرک
  . مشک را

ه در تک چاه صخره ک: راعوفَۀُ البِئْرِ
اندازند یا بر سر چاه نهند کـه مسـتقی   

 )ص(أنّه: حدیث. بر وي باشد ]جوآب[
ه فی جف طَلْعـۀٍ  حینَ سحرَ جعلَ سحرُ

ــرِ ــۀِ البِئْ ــنَ تحــت راعوفَ فپیــامبر [ و د
شد، آن جادو افسون می و هرگاه جادو

خرمـا   شکوفۀو افسونش را در غالف 
اي خرهنهادند و در زیـر چنـان صـ   می

ــی  ــال م ــدچ ــال  . ]کردن ــۀ، مث أُرعوفَ
  . راعوفَۀ= أُعجوبۀ

أرغفَـۀ،  : ج. گـرده نـان : رغیـف  .رغف
  . رغُف و رغْفان
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چـوبی پهـن   [خانـه  ة بروار: رف .رفف
که دو سوي آن را در دیوار فرو کرده 
و چیزهاي دیدنی خانه را بـر روي آن  

ــد ــوف: ج. ]گذارن ــه: . رفُ اي از رم
ـ . . میش گـرد  : . مکیـدن : رف ـُـ

مـنْ حفَّنـا أو رفَّنـا    : مثَـل . فراز گرفتن
 دقْتَصکاري و  ما کند برايکس ره[فلْی
رد، باید میانهمهري آود و اندازه رو بو

  . )]حفف (را آرد به کار 
 ما له حـاف و ال راف، و قـد  : یقال

رد که دستش را بگیـرد،  نه کس دا[مرَّ 
  . ]ر او مهري بیاردب نه هم آن که

ـــ. رفیــف : رف. درخشــیدن: رف ـِ
. ]و نـرم [تنـک   جامـۀ : ثوب . کک

  . جنبان درخت تر: شجرٌ 
  : . هــاي ســبز جامــه: رفْــرَف

هاي زره که کرانه: . هاي خرگاهدامنه
بـال  : . یکـی : رفْرَفَـۀ . آونگان باشد

وقتی کـه خواهـد تـا    جنبانیدن مرغ به
ناحیـه  ج رَّكح: ف الطائرُرفْرَ[فرود آید 

حرِوی لَ الشیءید علیهقَأنْ ی ع[ .  
مرغـی کـه آن را خـاطف    : رفْراف

ــد  ــز گوین ــه نی ــدســایه[ظلِّ ــا، پرن  ةرب

خود را در آب  سایۀکوچکی که چون 
. بیند بر آن فرود آید تـا آن را بربایـد  

 ازیــر[شــترمرغ نــر : . ]جنبانــکدم
  .]دوداه میزند و آنگنخست بال می

ــف .رنــف ــرِّ : رنْ الب جــرام هــه[ب اي بوت
. بیابانی با گلهاي زیبا بـه رنـگ انـار   

  . ]بهرامه
فـرود  : . فرود کفـل مـردم  : رانفَۀ

  . دنبه
سست کردن ستور گوش را : إرناف
کان اذا نَـزَلَ علیـه   : حدیث. از ماندگی

 ــذْرِف ــواء تَ و هــو علــی القَص الــوحی
فناها و تُرْنییِ   عحقْل الـوها من ثبأُذُنَی

  هنگامی کـه وحـی بـر پیـامبر فـرود      [
  آمـــد و او ســـوار بـــر قصـــواء مـــی

شــتري کـــه انــدکی از ســـر   مــاده (
بود، آن شـتر از  ) گوشهایش بریده شده

گرانی بار وحی از چشـمهایش اشـک   
ریخـت و گوشـهایش را فـرو     فرو می

  . ]انداختمی
تنک کـردن شمشـیر را   : إرهاف .رهف

  . نع: سیف مرْهف. ]آن لبۀکردن تیز [
: ج. زمین با کشت و علف: رِیف .ریف

  . أریاف
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چریـدن سـتور در   : ]راف ـِـ[ریف 
رعــت : رافَــت الماشــیۀُ [آن زمــین 

الرِیف[ .  
ناك و فراخی به زمین علف: إریاف

نــاك شــدن زمــین علــف: . رسـیدن 
ــا[ ــف : أریفْن ــی الرِی ــرْنا ال ص . ــت أرافَ

  .و هی أرض ریفَۀٌ. ]أخْصبت: ضاألر
  فصل الزاء

آن [أعجلْتـه  : زأَفْت الرجلَ زأْفـاً  .زأف
  . ]مرد را به شتاب واداشتم

أثْقَلَه فلم یقْـدر أنْ  : هف فالناٌ بطْنَأزأَ
 شکمش را چنان انباشـت کـه   [یتحرَّك

علــی  إزآف. نتوانســت جنــب بخــورد
  . ]یشتافتن در کشتن زخم: الجریحِ
ـ  . زحف .زحـف  : . رفـتن : زحـف ـَـ

ــودك   ــدن ک ــر  [غژی ــتن ب ــته رف آهس
سپل کشان رفتن شـتر  : . ]نشیمنگاه

تیر که فرود نشانه افتاده : . شدهمانده
نزدیک آن افتد سـپس  [باشد تا نشانه 

إبل . سهم زاحف. ]بلغزد تا به آن برسد
ــفواحفَــۀٌ و ززاح . : لشــکر رونــده

  . سوي دشمن
کشـان رفـتن شـتر از    سپل: افإزح

ــدگی ــتران : . مان ــان ش ــد چن خداون
: مزْحاف. شده شتر مانده: مزْحف. شدن

  .شتر که رفتار او چنین باشد
  . کشانسپل ناقۀ: زحوف

اتیالح فزاحجایهـاي غیژیـدن   : م
  . ماران

: حف الیهزَتَ[تکلّف رفتن  به: تزحف
ش آهسـته و سـنگین بـه سـوی    : تَمشَّی
  . ]رفت

آتش کـه از شـیح و   : نار الزَحفَتَینِ
افروزنـد کــه   ]گیـاهی و درختـی  [أالء 

ــرد ــز زود درگی ــدین دو چی ــل . ب و قی
ما لَنا نَراکُنَّ رسـحاً؟  : ةٍ من العربالمرأَ
تْنا  : فقالتـحسأر ]   ي بـه زنـی تـاز

سـرین  چرا باید شـما را الغر : گفته شد
ــت  ــیم؟ گفـ ــراي (: ببینـ ــالش بـ  )تـ

وزي پیوسته ما را چنین کـرده  افر آتش
  . ]است

جاي لغزان از باال بـه  : زحلُوفَۀ .زحلف
و هی . نشیب که کودکان بر وي بلغزند

لغۀُ أهل العالیۀ، و تمیم یقولونَه بالقـاف  
  . زحالف و زحالیف: ج. ]زحلُوقَۀ[

ــۀ ــدن : زحلَفَ ــپوختن و غلطانی . س
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دحرَجته  :زحلَفْتُه فتَزَحلَف[. ل: تزحلُف
رَجحفتَد[ .  
زر و هرچه آراسـته و  : زخْرُف .زخرف

  . آراسته: مزَخْرَف. آبدار باشد
الماء خارِفروهاي آبراه: ز .  

ـ [زرف  .زرف . شتاب رفـتن : ]زرف ـُـ
ــزْراف. کــک: إزراف و م وفرــۀ ز : ناق
زرفَت الناقۀُ، و أزرفْتُها أنَـا، أي  . سریعۀ
   .حثَثْتُها

ـــ. زرف ــازه شـــ : زرِف ـَـ ن دتـ
  . جراحت
. کـک : زرافَّۀ. جماعت مردم: زرافَۀ

جانوري است : و زرافَۀ . زرافات: ج
  . که آن را اشتر گاو پلنگ خوانند

. جاي کشتن بر: زعف ـَـ. زعف .زعف
، سم زعاف، و مـوت  . کک: إزعاف

  . ]زهر کشنده، مرگ درجا[و ذُؤَاف 
  . کوتاه دست و ساقها: زِعنفَۀ

: ج. زره فـراخ : زغْفَـۀ و زغَفَـۀ   .زغف
غَفو ز غْفز .  

سـخنش را  [ زاد: زغَف فی حدیثـه 
  . ]به دروغ افزود

زْغَفت : رجل مممرد با رغبت و نَه

  . ]پرخور و آزمند[
ــف ــزه مــرغ و   : زِف .زف ــاي ری پره

  . شترمرغ
نُ الزَفَفیب فقٌ أزیـ  : ه ر شـترمرغ ن

بسیار زِف .  
عـروس بـه   : زف ـُـ. زف و زِفاف

ــ: یقــال[ شــوي فرســتادن خانــۀ ت زفَّ
ف حفُـو العروس الی زوجِهـا، بمعنَـی ال  

لها و اإلسـراع بنَقْلهـا و تحویلهـا الـی     
   .کک: إزفاف و ازدفاف. ]بعلها

محفَّه کـه عـروس را در وي   : مزَفَّۀ
  . برند

شـتاب  تاب و بـه ش: زف ـِـ. زفیف
پـس  «[» فأقْبلُوا الیه یزِفُّـونَ «هآی. رفتن

: إزفـاف . ]»شتابان به سـراغش رفتنـد  
قـد  : یقال لطائش الحلْمِ. شتاب راندنبه

ر فبـه نـادان ناشـکیبا گوینـد    [أْلُـه  ز :
شترمرغش دویدن گرفت، یعنی به بچه

. ]کار یا سـخن نابخردانـه آغـاز کـرد    
 ــو ه ــزِف، و ه ــریح تَ ــیس وال ــوب ل ب

نـه  باد [بالشدید، ولکنّه فی ذلک ماضٍ 
  . ]وزد چندان تند می

  . آواز باد از درخت: زفْزَفَۀ



  1169/ باب الفاء   
  

 

   ــزَف ــۀٌ و زفْ ــح زفْزافَ ــدباد [ری تن
  . ]پیوسته

  . زلَف: ج. حوض پرآب: زلَفَۀ .زلف
. هـاي نزدیـک بـه شـهر    ده: مزالف

  . یکی: مزْلَفَۀ
  . نزدیک گردانیدن: إزالف
. نزدیکـی و منزلـت  : و زلْفَـی  زلْفَـۀ 

و ما أموالُکم و ال أوالدکـم بـالّتی   «هآی
ــی ــدنا زلْفَ ــرِّبکم عنْ ــ. »تُقَ ــی اس م و ه

ــدنا    ــرِّبکم عن ــاً، أي تق ــدرِ أیض المص
دهـا و فرزنـدان شـما    دارایـی «[الفاً إز

چیزهایی نیستند کـه شـما را نـزد مـا     
  . ]»سازندنزدیکتر و بلندپایه 

زلَـف  : ج. اي از اول شبهپار: زلْفَۀ
 لْفاتلُفـات [و زلَفات و زـ . ]و ز و «هآی

هایی از آغـاز  و پاره«[» زلَفاً من اللَیلِ
  . ]»شب

  . ]التقدم[پیش شدن : زلْف
  . تقدم کردن: تزلُّف و ازدالف

میان عرفات [جایی به مکه : مزْدلفَۀ
سبکی : ]زهف ـَـ[زهف  .زهف. ]و منا
  . تنو جس

ــاف ــتابانیدن و : ازده ــتافتن و ش   ش

  . ]تعجال و تقحماس[عنف درشدن به
. ســــخن دروغ آوردن: إزهــــاف

بـه او  [ب ذأتَیته بالکَ: أزهفْت له حدیثاً
سـخنی  : أزهفت الیه حدیثاً. دروغ گفتم

: . ]دروغ و ناپســند بـــه او بســـتم 
  . افکندن ستور کسی را

 الشیء فهأُز]فهدبه: ]و از بذُه .
 فزْهآن چیز از دست رفت[فهو م[ .  

ذَهـب بـه و   : أزهفَه فالنٌ، و ازدهفَه
  . ]فالنی بردش و نابودش کرد[أهلَکَه 

خرامیدن شتر در : زاف ـِـ. زیف .زیف
دم در زمین کشـیدن کبـوتر   : . رفتن

: . وقت بانـگ کـردن   نزدیک ماده به
. ه الدراهمقد زافَت علی. ناروا شدن درم

درمهـا نـاروا شـد و روي    [. م: تَزْییف
  . ]م زیف و زائفهرد. دستش ماند

  فصل السین
تَـرَك  [ترقیـدن  : سئف ـَـ. ساف .سأف

دست و ریـش شـدن بنهـاي     ]خوردن
  . ناخن
  . پرده: سِجف .سجف

: . پــرده فروهشــتن : إســجاف
  . شدن شبتاریک
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ــحف .ســحف ـــ. س ــحف ـَ فربهــی: س 
. ]گوسفند[مازه برداشتن از پشت پشت
 :سر ستردن .  

مازه که بر پشت فربهی پشت: سحفَۀ
  . باشد

مازه که برداشته فربهی پشت: سحفَۀ
باران درشـت کـه زمـین را    : . باشند

سـمعت حفیـف   . ]بروبد و ببرد[برندد 
ــی و  فَتَالرَحــح آواز [ها، أي صــوتَها س

ــیا را   ــنگ آس ــر (س ــام آرد ک دن هنگ
  . ]شنیدم) گندم

ــۀ   ــحوف و ناق ــاة س ــه آن: ش ک
بیمـاري  : سـحاف  .فربه دارد ةمازپشت
  . مسلول: مسحوف. سلّ

ــخف ــخْفَۀ .س ــري از : س ــی و الغ تنک
از [ مـن جـوعٍ   بـه  : یقال. گرسنگی

  . ]گرسنگی الغر شده است
سخُف . سخافۀ. سبکی عقل: سخْف

  . عقلکم: فهو سخیف. مص: ـُـ
: حامقْتُه: ساخَفْتُه[مجامعۀ : خَفَۀمسا

  .]اش یاري کردماو را در نادانی
: سدفۀ و سدفَۀ، بـه لغـت نجـد    .سدف

روشنایی، و : تاریکی، و به لغت غیرهم

  کک: سدف. هو من األضداد
صـبح و برآمـدن    :. شـب : سدف

  .وي، به دو لغت
  .کوهان: سدیف

روشــنایی بــا تــاریکی   : ســدفَۀ
ه، چنانکه میان صبح و إسـفار  درآمیخت

  . باشد ]دمیدن سپیده[
: . تاریـک شـدن شـب   : إسداف

روشـن شـدن   : . مقنعه فروهشتن زن
افْتَحه حتّـی  : الباب أسدف: یقال. صبح

البیت یءضفوا : یقال. یـدـرَجوا،  : أسأس
ــراج  ــن الس ــه [م در را بــازکن تــا خان

  . ]چراغ روشن کردند. روشن شود
فزونـی کـردن   : سرِف ـَـ. فسرَ .سرف

در [ضـد القَصـد   . در خرج مال و جاه
. خیرگـی عقـل  : . ]رويبرابر میانـه 

 : فرامـوش  [غفلـت  ماندن چیزي بـه
وکردگی خ: . خطا کردن: . ]کردن

انّ للَّحـمِ  : حـدیث . و حریصی ]اعتیاد[
سرَفاً کسرَف الخَمرِ، أي ضَراوةً، و یقال 

گوشت هم مانند می [هو من اإلسراف 
  . ]آوردمی خوکردگی
رِفرجـل  . نام جایی: س  َالفُـؤاد :
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خطاکـار و  مرد [اد و غافلُه مخْطیء الفُؤَ
  . ]کارفراموش

اندازه و برگـزاف خـرج   بی: إسراف
   .و نام مردي. نع: مسرِف. کردن

هـاي  سپیدمور کـه از ریـزه  : سرْفَۀ
هو : مثَل. ون زنبورچوب خانه سازد چ

-او استادتر و سازنده[ أصنَع من سرْفَۀٍ

  . ]تر از موریانه است
ـ  . سرْف بـرگ درخـت   : سـرَف ـِـ

  . خوردن سرْفَۀ
  . زمین بسیار سرْفه: أرض سرِفَۀٌ
ــرافیلُ ــروف: إس ــو اســ . مع م و ه

: أعجمی، و فی لغۀٍ إسرافینُ، کما قـالوا 
  . جِبرِینُ و إسماعینُ و إسرائیِنُ

ــرعف ــرْعوف .ســ   نــــازك و : ســ
  . نث: سرْعوفَۀ. گوشتسبک

  . ملخ :. زن درازباال: سرْعوفَۀ
پرورش نیکو دادن کـودك  : سرْعفَۀ

  . کک: سرْهفَۀ. را
سر کودك که آن  شکوفۀ: سعفَۀ .سعف

شـاخ  : . ]زردزخم[را شیرینه گویند 
  . سعف: ج. نخل

ریشـه شـدن بـن    : سعف ـَـ. سعف

شیرینه که بر پیفـوز شـتر و   : . ناخن
 ةو روي وي بیرون آید و موي مـژ  سر

ــرَب در   ــه غَـ ــد، چنانکـ او را بریزانـ
  . نع: أسعف و سفْعاء. گوسفند

ذا إف. سپید پیشانی اسب موي: أسعف
  . ابیضَّت کلُّها فهو األصبغُ

أسـعفْتُه  . حاجت روا کردن: إسعاف
   .]نیازش را برآوردم[بحاجته 

دسـت دادن و سـازواري   : مساعفَۀ
  . ]مواتاة و مساعدة[کردن 
  . تنگ پاالن شتر: سفیف .سفف

. بافته بوریاي از برگ خرما: سفیفَۀ
فـُـ. س ففاف. مص: سکک: إس .  

ــفُوف ــه : سـ ــه بیختـ داروي کوفتـ
ـ . سف. ناکرده معجون . مـص : سفف ـَـ
  . کک: إسفاف

حبۀٌ منه و قُبضَـۀٌ  : سفَّۀٌ من السوِیق
  . ]یک دانه یا یک مشت آرد[

. ذَر علیـه : أسف وجهه النَؤُور: یقال
کأنّما أُسف وجهه، أي تغیـرَ و  : حدیث

  نیــل بــر [کأنّــه ذُر علیــه شــیء غیــره 
ــره ــدچه ــره . اش پراکن ــویی چه اش گ

که چیـزي بـر   ايگونهدگرگون شد، به
  . ]آن بپاشند
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أنّ : حـدیث . یز نگریستنت: إسفاف
الشَعبِی کَرِه أنْ یسف الرجلُ النظرَ الـی  

او دوسـت نداشـت   [أُمه و ابنَته و أُخْته 
مـردي بـه مـادر و دختـر و خـواهرش      

نزدیک شـدن ابـر بـه    : . ]خیره شود
نزدیـک  [ت پریدن مرغ سپ: . زمین

باریک گرفتن : . ]زمین پرواز کردن
ــف الرجــلُ[کــار  ــداقَّ : قــد أس م ــع تتب

آن مرد به کارهـاي باریـک و   : األمورِ
  . ]دشوار روي آورد

کار حقیر و بالیـه از هـر   : سفْساف
یحب معالی األمورِ  انّ اهللاَ: حدیث. چیز

پسندد خدا کارهـاي  [ها سفْسافَو یکْرَه 
. ]بزرگ، نیاید پسندش همه کار خُـرد 

 :خاك نرم تنک .  
فْسسمعطا و لئیمکممرد : ف .  

بادي که خاك نـرم را بـر   : مسفْسفَۀ
  . انگیزد

  .گرد آرد بیخته: مسفْسفَۀ
انْتخـالُ الـدقیقَ و نَحـوه    : السفْسـفَۀ 

  .]بیختن آرد و مانند آن[
. آسمان: . آسمان خانه: سقْف .سقف

سـقُفاً  «هآی و قُرِيء. سقُف و سقُوف: ج

. . ]»قـره سـقفهایی از ن «[» من فضَّۀٍ
: لَحی : یقال. خانه پوشیدن: سقَف ـُـ

ریــــش دراز و [طَوِیــــلٌ مســــتَرْخٍ 
  . ]فروهشته

: سـقیفَۀ . هاي کشـتی تخته: سقائف
و منهـا سـقیفَۀُ   . و صفّه پوشـیده . یکی
  . ساعدةٍبنی

. دراز و کوز شـدن : سقف ـَـ. سقَف
  . نع: سقَفأ

قُفپیشواي ترسایان: أُس.   
. أسـاکفَۀ : ج. کفشـگر : إسکاف .سکف

 آسـتانۀ : أُسـکُفَّۀُ البـابِ  . کک: أُسکُوف
  .در

ـ . سلْف .سلف همـوار کـردن   : سلَف ـُـ
عن عبید . ماله: مسلَفَۀ. زمین را به ماله

أرض الجنَّۀِ مسـلُوفَۀٌ،  : عمیر، حدیثبن
زمـین بهشـت   [أي مستَوِیۀٌ أو مسـواةٌ  

  . ]و نشیب استفراز هموار و بی
ـ  . سلَف : . درگذشـتن : سـلَف ـُـ

. أسالف و سـلّاف : ج. پدران درگذشته
 :    نوعی از بیع که بهـا پیشـی دهنـد

خریـد  فـروش و پـیش  پیش[چون سلَم 
  . بیع سلَف کردن: إسالف. ]کردن کاال
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: تسلُّف. بها پیشی گرفتن: استسالف
  . کک

  . ]ستبر[انبان دفزك : سلْف
  . اشتاشکنن: سلْفَۀ

پیش  :. ناشتاشکن دادن: تَسلیف
  .فرستادن

  .]متقدم[رفته پیش: سالف و سلیف
  . شویان دو خواهر: سلف و سلْف

و هـو  . سالهزن چهل و پنج: مسلف
این کلمه تنهـا  [وصف خُص به اإلناث 

  . ]رودبراي زنان به کار می
  . گردن و دوش کرانۀ: سالفَۀ

  . یش به آب روندهستور پ: سلُوف
آنچه چکد از انگـور پـیش   : سالف

: سـالفَۀ . خمر و شراب: . از فشاردن
  . هر چه فشارده شود

. یکـی : سـلَف . بچگان کبک: سلْفان
  . نث: سلَفَۀ. مثال صرَد و صرْدانٍ

: ج. باخه، یعنی کَشَف: سلَحفاة .سلحف
فسالح .  

زنـه  برگ مرْخ و آن آتش: سنْف .سنف
  . تاس

رسن که : . سینه شترپیش: سناف

  . ]تنگ پاالن[بر سینه شتر بندند 
سـناف بسـتن بـر    : سنَف ـُِـ. سنْف

  . شتر
شتر که رحل سپس اندازد : مسناف

  . بندو بر وي سناف بندند یعنی پیش
. شدن اسب از اسـبان پیش: إسناف

 :ـن تَ . محکم کردن کارملـرَ حفـی   ی
أسـنَف  . عی باإلسـناف : مثَل أمره یقال

الخیلَقَتَ: الفرس مـ . د ـ إف ذا سمفـی  ع ت
الشفَۀ فهـی مـن هـذا، و هـی      عـنسر م

ـ    ـلَ فـی سالخَی متتقد الفرسو اذا . رهای
     نَفَۀً، فهـی الناقـۀُ التـی شُـدسم سمعت

  ـنافکسـی کـه در   ة دربـار [علیها الس
فـرو  : سـرگردان باشـد گوینـد    کارش
اگـر  . سرگشته در استواري کار ماند و

در شــعر مســنفه بشــنوي یعنــی پــیش 
افتـادن اســب از دیگــر اســبان، و اگــر  

شتري که بـر  مسنَفه بشنوي، یعنی ماده
  . ]آن تنگ پاالن بسته باشند

ـ . سوف .سـوف  بـوي کـردن   : ساف ـُـ
ــال ــزي را و ه ــتیاف. ك شــدنچی اس :

  .]شَم: استاف یستاف استیافاً[بوییدن 
و . و أصلُها من الشم. دوري: مسافَۀ
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راب التُ ذَالةٍ أخَکان الدلیلُ اذا کان فی فَ
م أ علی قَصـد هـو أم علـی    لَعمه لیفشَ

ـ  . جور کثُـر اس تعمالهم لهـذا الکلمـۀِ   ثم
حتّی سومسافۀً م دعاصـل معنـاي   [ا الب

چـون  رهیـاب  کلمه از بوییدن است و 
سـپرد  ی راه میآب و علفدر بیابان بی

در راه ببینـد  تـا   کردخاك آن را بو می
. رودزند یا بیراهـه مـی  درست گام می

دلیل کاربرد فراوان، دوري را سپس به
  . ]مسافت نامیدند

چینه از سنگ یـا  [هر عرَقی : ساف
  . از دیوار ]خشت

  .ریگ تنک: سائفَۀ
زمین میان ریـگ و درشـتی   : سافَۀ

ت میان ریگ و زمین درشـت و سـخ  [
  . ]هموار

  . جایی است به مدینه: أسواف
. شدن ستوربیماري و هالك: سواف

. کـک : سـواف . موت :المالِ  وقع فی
یقــال األدواء کلُّهــا بالضــم، مثــلُ  کمــا

 النُحـازِ و الـدکاعِ و القُـالبِ و الخُمـالِ    
   .]بیماریها را همه بر وزن فُعال گویند[

فون سرانجام و زود باشد، و ای: س

. اي است که بر فعل مستقبل درآیدکلمه
ــات الســوف: یقــال ــیش : فــالنٌ یقْت عی
باألمانکنداو به آرزو سر می[ ی[ .  

ــویف ــدن  : تَسـ ــأخیر افکنـ در تـ
فردافردا کردن براي پرداخـت چیـزي   [

ــاري  ــام ک ــا انج ــردن : . ]ی داردار ک
هـالك  : إسـافَۀ . ]امروز و فردا کردن[

. هلـک مالُـه  : أساف الرجلُ. شدن مال
حتّی ما ی تَشْأسافوافی السهذا اذا . ک

دارایی آن مـرد نـابود   [ود الحوادثَ عتَ
به رخدادها و از دست دادن چنـان  . شد

ــت کــه دیگــر از بیمــاري و   خــو گرف
  .]نابودي ستورانش گله نکرد

ــال ــ: یق ــرِيس اذا : وفْت الرجــلَ أم
لَّمــه أمــرَك و ح ــنَمکَّکْتَ صــه ی ــه فی ع تَ

 کارم را به آن مـرد سـپردم و   [مایشاء
ــد    ــه خواه ــا هرچ ــردم ت او را داور ک

   ].بکند
ــیاف و : ج. شمشــیر: ســیف .سـیف  أس
  . سیوف

طویلٌ ممشُوقٌ ضـامرُ  : رجل سیفانُ
ــبطْنِ  ــک[ال ــرد دراز و باری ــدام و م ان

  . ة سیفانَۀٌو امرأَ. ]الغرشکم



  1175/ باب الفاء   
  

 

. زدن بـه شمشـیر  : ساف ـِـ. سیف
شمشـیر، و زننـده بـه     مـرد بـا  : فسائ

  . شمشیر
افیافَۀ: ج. شمشیرگر: سیس .  

یکدیگر [تَضاربوا بالسیف : تَسایفوا
بـاهم  : مسـایفَۀ . ]را به شمشـیر زدنـد  

  .شمشیر زدن
الخَرَز فْتتـه  : أسدرز دوختـه  [خَرَم

  . ]را شکافتم
: . أسیاف: ج. ساحلُ البحرِ: سیف

رخت چسبیده هاي دآنچه در بن شاخه
آن [و هـو کـاللیف و لـیس بـه     . باشد

نـه بـه    چیزي است مانند گیاه لیف، اما
  . ]خوبی آن

  فصل الشین
ریش سـوختنی کـه زیـر    : شَأْفَۀ .شأف

و بـا سـوختن آن از میـان    [قدم برآید 
: یقــال. بــه خشــم آوردن : . ]رود

ــ تأْصــأْفَتَه لَ اهللاُاس ــا  :شَ ــه اهللاُ کم بأذْه
خداونـدش  [رْحۀَ بالکَی أذْهب تلک القَ

از ریشه برکند، چنانکه آن زخم را بـا  
النّمــاء و :  .بــردداغ کـردن از میــان  

ــاع ــدن  : االرتف ــردن و برآم ــد ک   . رش

هاي برآمده بر پوسـت تـن نیـز    دانه به
سـوختنی  : شَئف ـَـ.  ].شأفۀ گوینـد 

  . اندام برآمدن بر
  . شُدوف: ج. شخص: شَدف .شدف
جبل . بلندي و جاي بلند :شَرَف .شرف

ــرِف ــد: مشْ ــوه بلن ـــ. . ک ــرُف ـُ : شَ
  . بزرگی، و بزرگ و بلندقدر شدن

: ج. قـدر مرد بـزرگ : رجل شریف
  . شُرَفاء و أشْراف

کسـی را و   نبزرگ داشـت : تَشْریف
  . بزرگ گردانیدن

ـ . شَرْف چیـره شـدن بـه    : شَرَف ـُـ
  . مغلوب به: مشْروف. بزرگی

بلنـد  بلندتر و: أشْرَف .  ـبنْکم :
شانه و دوش [طَویِلَۀ : أُذُنٌ شَرْفاء. عالٍ
  . ]گوش دراز. بلند

: المـالِ  . شُرَف: ج. کنگره: شَرْفَۀ
  . تر مالگزیده

أحـنُّ  : مثَـل . سالکالن ناقۀ: شارِف
ن شارِفها  ،ملَدیناً علی ونح ألنّها أشَد

ــانتر از [ ــۀمهرب ــالن ناق ــر  ک ــال ب   س
مثل بازِل و بزْل، و . شُرْف: ج. ]اشبچه

تیــر کهنــه و  :ســهم . عائــذ و عــوذ
  . دیرینه
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ـ تَ. عـده شَـرَفاً  : رَّف بکذاشَتَ رَّفْت شَ
َرْبتُـه  : أَ و أشْـرَفْتُه الملَوآن را بـراي  [ع
جـاي   از. دانست بزرگی و برتريخود 
  . ]بانی باال رفتمدیده

: . اطالع یافتن برچیـزي : إشْراف
منظـر  : مشْرَف.  به زیر نگریستناز باال

  . بر بلندي
. بلنـدیهاي زمـین  : مشارِف األرضِ

ــرَفیۀ ــه  : مشْ ــوب ب ــیرهاي منس شمش
ــارِف، و آن ده ــار  مش ــت از دی ــا اس ه

سیف مشْـرَفی، و الیقـال   : یقال. عرب
مشارِفی، ألنّ الجمع ال ینْسـب الیـه اذا   

بِی و ال یقال مهـال . کان علی هذا الوزن
 رِيــاق ــن [و ال جعــافرِي و ال عب در ای

وزن چیزي را بـه جمـع کلمـه نسـبت     
ــوب    ــرد آن را منس ــه مف ــد، بلک ندهن

  . ]سازند
مفاخرت کردن با یکدیگر : مشارفَۀ

برآمـدن و مطلـع شـدن    : . به شرف
  . برچیزي

. خاسـتن اسـب   پـاي  بـر : اشْتراف
شْتَرِفالخَلْـقِ   : فرس م شْـرِفاسـب  [م

  . ]لقتبلندخ

دسـت برداشـتن تـا در    : استشراف
چیزي نگرد و دست بر بـاالي چشـم   
داشتن چنانکه عادت نگریسـتن اسـت   

پیش چشم کردن سـتور و  : . از دور
ــی را   ــال کس ــردن و از  [م ــگ ک درن
  . ]نزدیک نگریستن

برگ کشت که دراز و انبوه : شرْیاف
تبـاه   از ترس[شود چنانکه برند آن را 

ــرْ: یقــال. ]شــدن آن اذا : یفْت الــزَرعشَ
  . قَطَعت شرْیافَه

  . نُمیرٍآبی در بنی: شُرَیف
ــاروف ــوهی : ش ــام ک ــع. ن : ، م

  . جاروب
سرهاي استخوانهاي : شَراسیف .شرسف

: شُرْسـوف . پهلو که سوي شکم باشـد 
  . کرکرانک

. خشــک از الغــري: شاســف .شســف
  . مص: شُسف ـُـ. شُسوف

ـ : شَسیف ک گوشت نزدیک به خش
  .شدن

: شظاف. تنگی و سختی: شَظَف .شظف
  . کک

. آبـی درخت خشک از بـی : شَظیف
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  آبـی خشـک و ســخت   از بـی [شَـظُف
  . ]شد

الطالخ فعیرٌ شَظطُ اإلبـلَ   : بخـالی
آمیزنـده بـا   شتر نیـک [مخالطۀً شدیدة 

  . ]شتران
السهم فـ اذا دخلَ بین الجِ: شَظ د و لْ

فـرو   تیر میان پوست و گوشت[م حاللَ
  . ]رفت

ــعفَۀ .شــعف ــوه: شَ ــعف، : ج. ســر ک شَ
  . شُعوف، شعاف و شَعفات
عافالش بهرجل أص :رادرُ  یبه شَـع 

ه رکه موي سـرش آمیختـه بـه     آن[أْس
  . ]سفیدي و سرخی باشد

  .گیسوي کودك: شَعفَۀ
ما علی رفاتیه الّا شُعأْس :  راتیشُـع

بـر سـرش    جز چند تار مو[من الذُؤَابۀ 
بینـواي   ةایـن را دربـار  (چیزي نیست 

  .)]چیز گویندبی
: . کک: شُنْعوف. سر کوه: شُنْعاف

  . و النون زائدة. مرد بلند
ـ  . شَعف بیمـار و شـیفته   : شَـعف ـَـ

شَـعف فـالن   . گردانیدن دوسـتی دل را 
الحسـنُ   و قـرأَ . بکذا، فهو مشْعوف بـه 

ـ «هآی ـ شَـعفَها،  ، »فَها حبـاً غَقد شَ العین ب
فـالن   شیفتۀاو [المهملۀ، أي بطَنَها حباً 

حسن آیه را با عـین خوانـده   . چیز شد
همانا که دلش را به مهـر بـرده   «است 
کردن ستور را به  فوعمش: . ]»است

  . ]مالیدن آن به ستور[قطران 
کنت  لکنْ بـ : مثَل. جایی: شَعفَینِ

قالـه رجـل الْـتَقَطَ منْبـوذةً و     [. جدوداً
ــی     رشهـا و تَمأتْراب ـبآهـا یومـاً تُالع

. احلبونیِ فانِّی خَلفَۀٌ: علی أربعٍ و تقول
. شیر بـودي اما در شعفین خشک و بی

اي این را مردي گفتـه اسـت کـه بچـه    
روزي . وپر گرفـت سرراهی را زیر بال

  کــه بــا همسـاالن خــود بــازي   شدیـد 
که بر چهار دسـت و  کند و درحالیمی

مـرا بدوشـید   : گویـد رود مییپا راه م
 ةایـن را دربـار  (که شیرم فراوان است 

کسی گویند که از بینوایی بـه نـوایی   
  .)]برسد و آنگاه به آنچه دارد بنازد

بیماري زیـر تهیگـاه از   : شَغاف .شـغف 
: یقال. و هو غالف القلبِ. جانب راست

أي ب ،ــبو قــرأَ. شَــغافَهغَ لَــشَــغَفَه الح   
ـ «هآی) رض(عباسابن . »ها حبـاً فَغَقد شَ



    صراح اللغۀ/  1178
 

 ةپـرد [به تحـت الشَـغاف   لَ حخَد: قال
یعنی بـه  (دلش رسید  ةمهر به پرد. دل

دلـش را   ةهمانا به مهر پـرد «). نهانش
  . ]»فروگرفت

ـ  . . تنک ةپرد: شَف .شفف : شَـف ـُـ
کک : شَفْشَفَۀُ الهم. نزار کردن غم تن را

]زَلَه: شَفْشَفَه الهموه تـنش  غم و انـد : ه
  . ]را بگداخت

فـِـ. ش کردن فزونی و سود: شَف .
  . هو من األضداد

ثـوب  . تنـک شـدن جامـه   : شُفُوف
قیِـقٌ  : شَِفیف . ]نـازك  جامـۀ [رشَـف :
: شَف جسـمه [الغر شدن تن : . کک
  . ]نََحلَ

  . بعضی را بر بعضی گزیدن: إشفاف
 ]ع البـرْد لَـذْ [گزیدن سـرما  : شَفیف

یجِد فی أسـنانه شَـفیفاً، أي    فالن: یقال
سوز سرما را در دنـدانهایش هـم   [برداً 

  .]کندحس می
هـذا  . سردباد که با نم باشـد : شَفّانٌ

این پگاهی است کـه  [ شَفّانٍداةٌ ذات غَ
ــت  ــده اس ــدار آم ــرد و نم ــادش س . ]ب

  . باد خنک: شَفْشاف

  . باقی آب در خنور: شُفافَۀ
ـ خوردن باقی آب به: تَشافُف ه تمام

لـیس الـرِي   : مثَل. خورده نماند که پس
 يسیراب شدن به پرخـور [عن التَشاف 

. استقصا کـردن در کارهـا  : . ]نیست
  . کک: اشْتفاف

  . شُنُوف: ج. گوشوار برین: شَنْف .شنف
ــنیف ــادن زن را : تَشْ ــوار نه . گوش

  . ل: تشنُّف
دشـمنی و ناپسـند   : شَنف ـَـ. شَنَف

  . داشتن
  .]المبغض[ر دادشمن: شنْف

شَنَفْت الی الشیء، مثل شَفَنْت، و هو 
 گوشۀبه آن چیـز از  [نظرٌ من اعتراضٍ 

میلی نگریست، یـا از آن  چشم و با بی
  . ]رویگردان شد

انّک من : حدیث. دراز: شنَّخْف .شنخف
ــومٍ شــنَّخْفینَ   ــان  [ق ــو از درازقامت ت

  . ]هستی
 دینار. زدودن: ]شاف ـُـ[شَوف  .شوف

ــوف ــو : مشُـ ــار زدوده و [مجلُـ دینـ
  .]رخشان

. خــود را آراســتن دختــر: تشــوف
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آن دختـر   ةچهر[زینَت : شیفَت الجاریۀُ
: . ]آراسته و اندامش زیور داده شـد 

النسـاء  . چیـزي تـا بنگـرد    برآمدن بر
طوحشَتَیفْنَ من السنْظُرْنَ : ولْنَ و یتَطاوی
خود را بـاال   زنان بر چیزي برآمدند و[

  . ]کشیدند تا بنگرند
گـــردن دراز کـــردن و : اشْـــتیاف

  .نگریستن در چیزي
  . اطالع یافتن بر چیزي: إشافَۀ

 طَلیعـتُهم [دیدبان قـوم  : شَیفَۀُ القومِ
  . ]الذي یشْتاف لهم

  فصل الصاد
ــحف ــحفَۀ .ص ــۀ: ص ــزرگ کاس : ج. ب
أعظم القصـاعِ الجفْنَـۀ   : کسائی. صحاف

ـ   القَص ثـم    شَـرَةَ، ثــمالع یهـا تُشْـبِعۀ تَلع
، ثم المئْکَلَۀ تُشْبِع الخَمسۀَالصحفَۀ تُشْبِع 

الرَجلَین و الثالثۀَ، ثـم الصـحیفَۀ تُشْـبِع    
بزرگترین آوندها دیگ : گوید[الرجلَ 

است، به دنبال آن قابلمه اسـت کـه ده   
بـزرگ   کاسـۀ نفر را سیر کنـد، پـس   

 کاسـۀ سـپس  است کـه پـنج نفـر را،    
کوچکتر از آن که دو یا سه مـرد را، و  

کوچک است که یک مرد  کاسۀآنگاه 

  .]را سیر کند
 صحف و صحائف: ج. نامه: صحیفَۀ

]   هشَـرَةُ جِلْـدأي ب ،هجرخسـار : الو .
ــه األرضِ  ــحیف، أي وجــ روي : صــ

  . ]زمین
ــحِف صو قــد : فــراء. کُرّاســه: م

   الضَـم العـرب ـتثقلتاس  ۀَ فـی حــروف
: فکسروا میمها و أصلُها الضم، من ذلک

ــزَل و   ــرَف، مغْ ــدع، مطْ ــحف، مخْ صم
ألنّها فی المعنَـی مـأْخوذةٌ مـن    . مجسد

ـ    فیـه الص ـتعمأي ج ،فحأُصو ح ،ف
    ،ـد، و أُطْـرِفسـقَ بالجأي أُلْص ،دسأُج

و کـذلک  . أي جعلَ فی طََرَفَیه علَمـانِ 
لَ المر و فُتین أُدگوید[غْزَلُ، انّما هو م :

هـایی سـنگین   تازیان ضمه را در کلمه
. یافته و مـیم آنهـا را مکسـور کردنـد    

آنگاه آنها را همراه با معنایشـان آورده  
  . ]است

  . خطا در نبشته: تَصحیف
ــدف ــدف .ص ـ . ص ــ ــدف ـِ روي : ص
زنی کـه روي  : ة صدوفامرأَ. گردانیدن

. غـالف مرواریـد  : . داندآرد و بازگر
رانها نزدیک و سـمها  : . یکی: صدفَۀ
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رویـه میـل   دور نهادن اسـب و بیـرون  
: . نع: فرس أصدف. کردن سم ستور

حتّی اذا «هآی. کک: صدف. بریدگی کوه
ــدفَینِ  ــینَ الص ــاوي ب ــمتَین و »س ، بض

تا آنگاه که میان دو کـوه را  «[فتحتین 
ــاخت  ــر س ــته و براب ــر : . ]»انباش ه
مانند آمـاج  [چیزي که بلند نهاده باشد 

  . ]و نشانه
  . ]وجدته: صادفْتُه[یافتن : مصادفَۀ
فوادشتران که یـاران خـود را   : ص

خور یابنـد و منتظـر باشـند در    در آب
  . یکی: صادفَۀ. پس ایشان نوبت آب را

منهم  لُیقْب ال: یقال. توبه: صرْف .صرف
  ٌلــد ــه[و ال ع ــه ن ــا توب اي از آنه

. حیلـه : . ]اي پذیرفته آید و نه فدیه
ــال ــور : یق ــی األُم ــرَّف ف تَصــه لی و . انّ

» فَما تَستَطیعونَ صـرْفاً و ال نَصـراً  «هآی
. کنـد اندیشـی مـی  او در کارها چـاره [
اي کنیـد و نـه   اکنون نه توانید چـاره «

ــه : الــدهرِ . ]»یــاري بجوییــد ثاندح
: صـرْفانِ . ]روزگاررخدادهاي سخت [

  . روز و شب
شَبه : . یکی از منازل قمر: صرْفَۀ

  . ]مهره[

نعل  ]بند[سرخی که شراك : صرف
خـالص هـر   : . را بدان رنـگ کننـد  

  . چیزي
: . آواز چرخ دلـو : صرِیف البکْرَةِ

ناقــۀ . بانـگ در و بانــگ دنـدان شــتر  
 ـرُوفص : ــرِیفنَــۀُ الصیاي کــه ناقــه[ب
. سـیم : . ]بسیار بانگ کنـد دندانش 

صـرِیفاً ولکـن    ما أنتم ذَهباً و ال: یقال
 ةنه زر باشید و نه از نقـر [أنتم الخَزَف 

پاك، جز از جنس سـفال آن هـم همـه    
  . شیر گرم دوشیده: . ]خاك

خَمـرٌ  . جـایی بـه عـراق   : صرِیفُونَ
  . منسـ: صرِیفیۀ

  . جنسی از خرما: . ارزیز: صرَفان
مرد محتال تصـرف کننـده    :صیرَف
سیم : و صرّاف. کک: صیرَفی. در کارها

. قوم صیارِفَۀٌ، و الهاء للنسبۀ. کنندهسره
  . کک: صیارِیف

ــال ــدنانیر : یق ــدراهم بال ــرَفْت ال ص
ــاي [ ــه درمه ــره را ب ــارنق ــدیل  دین تب

بینَ الدرهمینِ صرْف، أي : یقال. ]کردم
ــلٌ ــدیث. فض ــرْف : ح ص ــب ــنْ طل م 

و هــو تَزْیینُــه بالزیــادة فیــه . الحــدیث
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هرکس در سخن پیامبر دسـت بـرد و   [
  .]بر آن بیفزاید

ــرْف ـــ. ص ــرَف ـِ ــدن و : ص گردانی
  . باشگونه کردن

  .کک: منْصرَف. برگشتن: انْصراف
  . جاي برگشتن: فمنْصرَ

ــرُوف ــار : ص ــهاي روزگ  [ .گردش
ه، ملماتُـه، م  : الدهرِ بـه،  تاراتُه، نَوائ بـخال

ه،   بـوایِقُه، نَوازِلُه، نَوائوایِقُه، طَوارِقُه، عب
دولُــه، تُولُــه، عاهاتُــه، محنُــه، مصــایِبه، 
ــوالتُه،    ــه، ص ــطَواتُه، نُکُوب ــه، س خُطُوب

ــرُ وائــه، د قایِعــوارِفُه و هو ــه، ص ، دواغلُ
نـر  [سگ  خوسه شدن ماده:  .]عوادیه

  . کک: صراف. ]خواستن
ــریفتَ ــزي : ص ــدن چی : . گردانی

تصـرُّف دادن  : . شراب ساده خوردن
  . کسی را

  . دست در کاري کردن: تصرُّف
اصبرگشتن در کسب چیزي : رافط

جویی کـردن در پـی بـه دسـت      چاره[
  . ]آوردن چیزي

. برگردانیــدن خواســتن: استصــراف
  ــارِه ــرَفْت اهللاَ المکـ ــدا [استَصـ از خـ

شـتی و هـر   درخواستم تا دور سـازد ز 
  . ]ناپسندي را

نـوعی از شـراب اهـل    . صعف .صـعف 
  . یمن

صف و به ،دسته: صف ـُـ. صف .صفف
اذا : صـفَفْت القـوم فاصـطَفُّوا   . ایسـتادن 

قوم را [القتال صافُّوهم فی. أقَمتَهم صفّاً
. صـف شـدند  صف کردم، آنها هم بهبه

: . ]صـف کنیـد  آنها را در کارزار به
بـراي کبـاب   [سیخ کشیدن گوشت در 

صف کشیدن شتران پاها به: . ]کردن
صفَّت اإلبلُ قَوائمها، فهـی صـافَّۀٌ و   . را

وافص . :  صفّه سـاختن زیـن را . :
یا بیشـتر در   ]شیردوش[در دو محلبه 

ناقــۀ . پــی یکــدیگر دوشــیدن ناقــه را
ناقه که چند قدح شیر دهد بـه  : صفُوف

  . یک دوشیدن
بــان، ایــوان ســایه[ف معــرو: صــفَّۀ

  . کوههزین: . ]دارسقف
  درکشـیده  سـیخ گوشـت بـه  : صفیف

  . جهت بریانیبه
: صفْصـاف . زمین همـوار : صفْصف
  . درخت بید
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  . زمین سخت: صلْفاء .صلف
: صـلیفانِ . گردن کرانۀیک : صلیف
و دو چوب که بر دو جانـب  . دو کرانه

  . پاالن باشد که محمل را بر وي نهند
بی : . الف زدن: صلف ـَـ. صلَف

ة صـلفَۀٌ، و  امرأَ. بهره شدن زن از شوي
فالئاهللاُ  : ةیقـال للمـرأَ  . هنَّ ص ـلَفأص

الی زوجک غَّضَکأي ب ،فْغَکو مـن  . ر
ک بالدثَـل أمثالهم فی التمسـنْ  : ین، مم

یحظَ عنـد   الدینِ یصلَف، أي الیبغِ فی
رْزۀَ الناس و ال یبـه زن  [قُ منهم المحب

از آنچـه   .خیر از شویت نبینـی : گویند
هرکـه در  : انـد ورزي گفتـه دین ةدربار

ــدازه  ــداري زد و زانـ دیـــن الف دینـ
گشت، مهر مردم را بداد از کـف فتـاد   

  . ]از چشمشان
خنـور کـه   : . مزهطعام بی: صلف

ابر بسـیاررعد  : اب حس. آب کم برد
. لَف تحت الراعدةرب ص: مثَل. بارانکم

ـ عد ثـم ال ی وتَللرجل ی بیضْرَ وم بـه  قُ
 ةدربـار . هیاهوي بسیار و کار سـبک [

کسی گویند که وعـده آسـان دهـد و    
   .]از او برناید يکار

  . زدنالف: تصلُّف
  . مرد الفی: رجل صلف و متَصلِّف

ــنف ــنْف .ص ــنْف= ص ــه: ص : . گون
  . ـمنس: عود صنْفی. موضعی

ــنفَۀُ اإلزار ــزر : ص ــار[طــرّه می  ةکن
  . ]جامه

گونه کردن چیـزي را  گونه: تَصنیف
  .و جدا کردن بعضی از بعضی

: صـوفَۀ . پشم گوسـفند : صوف .صوف
ــه  ــص من ــاره[أخَ ــدر . ]اي پشــمپ   و پ

 أخَـذْت بـه   : یقـال . اي از مضَرقبیله
رقَبته، و بطوف رقبته، و بصاف رقبتـه،  

بته، و بقـاف  ، و بقُوف رقو بطاف رقبته
و . لْـد رقبتـه  ، أي بجِرقبته، کلُّها بمعنًی

لِّی فی نُقْرَةِ القَفا قیل بشَعتَدپـس  [ره الم
 فروهشـتۀ یا مـوي  . گردنش را گرفتم

  .]پس سرش را گرفتم
صاف شبسیارپشم ]قوچ[: کَب .  

بسـیار  : صاف ـُـ. صوف و صؤُوف
 صاف الکبش بعد مـا : یقال. پشم شدن

گوسـفند نـر پـس از کـم شـدن      [زمرَ 
فهو صاف، أصوف . ]پشمش پرپشم شد

فو صائ .  الکـبش ـوِففهـو  . کـک : ص
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 فونُ الصبی وِفص قـوچ بسـیار   [کبش
ـ . . ]پرپشم بـه یـک سـو    : صاف ـُِـ

و به یک سو شـدن  . رفتن تیر از نشانه
ــی  ــدي از کس ــن  [ب ــهم ع ــاف الس ص

ـ  . عـدلَ عنـه  : الهدف ی شـرُّ  صـاف عنِّ
  . ]فالنٍ

  . به یک سو کردن: إصافَۀ
 :. تابســتان و گرمــا: صــیف .صـیف 

تابستان بـه جـایی    : .باران تابستانی
صـاف  [کـک  : اصـطیاف . اقامت کردن

طافبالمکان و اص :  بـه الصـیف أقام[ .
 . موضع تابستانی: مصیف و مصطاف

فتابستان گرم: صائ .  
حـار و  : یوم صائف و لیلـۀ صـائفَۀ  

  . کک: یوم صاف. حارة
ــل . تابســتانی معاملــۀ: مصــایفَۀ مث

عاوۀ و الممیاورَة و المالمشاهماننـد  [ۀ م
  . ]دادوستد ماهیانه، روزانه و سالیانه

ة غزو: . خواربار تابستانی: صائفَۀ
  .روم و آن به تابستان بودي همیشه

. صفْنا، أي أصابنا مطرُ الصیف: یقال
یفَت األرض، فهـــی مصـــیفَۀ و صـــ و

 یوفَۀ، اذا أصابها مطرُ الصیفصبـاران  [م

زمـین بـاران   . تابستانی بـر مـا باریـد   
  . ]تابستانی خورد

به یـک  : صاف ـِـ. صیف و صیفُوفَۀ
  . تیر از هدف نسو افتاد

شدن مـرد  سالی بچهبه کالن: إصافَۀ
اي کـه در پیـري شـده    بچه: صیفی. را

بـه تابسـتان   : . نـام مـردي  و . باشد
. دور کردن بدي از کسـی : . درآمدن

صرَفَه و عدلَ : أصاف اهللاُ عنِّی شرَّ فالنٍ
ید اش را از من بگردانخداوند بدي[به 

  . ]و دور ساخت
ی هذا الشیءفَنیی  : صفـیی لصکَفـان .

: صـیفی و مشَـتِّی  و م مقَیظیهذا : یقال
قَـیظ و الصـیف و الشـتاء    فی ال یکْفینی

. این چیز براي تابستانم بسـنده اسـت  [
تابسـتان و تابسـتان و    چلّـۀ این براي 

   .]زمستانم بسنده است
  .تابستانی کردن: تَصیف
 أصـابتْنا  . بـاران تابسـتان  : صیفَۀ

باران تابستانی پرآبـی بـر مـا    [غَزِیرَةٌ 
  . ]بارید

  فصل الضاد
خالف . وانیسستی و نات: ضَعف .ضعف
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فهـو  : ضَعف ـُـ. . کک: ضُعف. القُوةِ
نالَ فالنـاً ضَـعف، أي أصـابه    [ضَعیف 

فاش اش اندك و خـانواده دارایی: ضَع
  .]بسیار شد

قــوم . ضــعیف گردانیــدن: إضْــعاف
،عاففَۀٌ  ضو ضَع فاءمردم نـاتوان [ضُع[ .
 : دو چند کردن چیـزي را .  فْتأضْـع

. عوف، علی غیرالقیـاس الشیء، فهو مضْ
 :خداوند ستوران ضعیف شدن .  

  . ضعیف یافتن: استضعاف
یـک چیـز را دو چنـدان    : تَضْـعیف 

: مضـاعفَۀ و تَضـایف  . کردن با زیادت
  . کک

الشیء فعفاه . مثل چیزي: ضـعض :
ذَقْنـاك  أَاذاً لَ«هآی. أمثالُه: أضْعافُه. مثْاله

ـ    ، أي »اتضعف الحیـاةِ و ضـعف المم
آنگـاه دو  «[ضعف العذابِ حیاً و میتـاً  

چنــدان شــکنجه در زنــدگی و مــرگ 
ــال. ]»چشــاندیمتمــی ــع: یق ــی  وقَّ ف

توقیع نهـاد بـه میـان    : أضْعاف الکتاب
  .]کتاب ةیا در کنار[خطها 

األول فـی  . هو ضَعیف مضْعف: یقال
بدنه و الثان   ته، کما یقـال قَـوِيی فی داب

او ناتوان است و ستوران نـاتوان  [مقْوٍ 
  . ]هم دارد

بـه  : . ناتوان گردانیـدن : تَضْعیف
  .ناتوانی منسوب کردن

  . دوگان حلقه بافته ةزر: مضاعفَۀ
 ال: یقـال . بسیاري عیال: ففَضَ .ففض
    شْغَلُه و ال ثَقَلٌ، أي ال یشـغله عـنی

کهه و نُسجح تاعیالٌ و ال محدیث. ع :
من خُبزٍ و لَحـمٍ  ) ص(اهللابِع رسولما شَ

أي کثرة األیـدي علـی    ضَفَف،الّا علی 
نه زن و فرزندان و نه کسب و [الطعام 

کدام او را از حـج و عبـادتش    کار هیچ
ــد ــان و   . بازندارن ــز از ن ــامبر هرگ پی

) همـراهش (گوشت سیر نشد جز آنکه 
دسـتهاي فراوانــی بـه ســوي خــوراك   

. و سـختی حـال  تنگی : . ]دراز بود
 :حاجــت . :ــه علــی . شــتاب لَقیتُ

رجل . ]شتاب دیدمشبه[عجلۀٍ  :ضَفَف
له قلـیالً و   أنْ یکونَ المالُ: ضَف الحال

نْ یمرد بدحال کـه مـالش   [أْکلُه کثیراً م
: . ]خـورانش بسـیار   مـال  هـم  کم و

  . آب انبوهی کردن مردم بر
. اذا کثُـروا علیـه  : تَضافُّوا علی الماء
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اذا کثُر علیه الناس، مثـل  : مضفُوف ماء
شْفُوهم .  

اذا : فالن مضفوف، مثل مثْمود: یقال
  . ]فالنی تهیدست است[نَفد ما عنده 

 همـۀ دوشیدن ناقه بـه  : ضَف الناقۀ
  .کف دست

  . جانباه: ضفَّتاه. جوي کرانۀ: ضفَّۀ
یکـون واحـداً و   . مهمان: ضَیف .ضیف

ــیاف و جمعــاً، و قــد یجمــع علــ ی أضْ
. و ضَـیفَۀٌ  ة و امرأَ. ضُیوف و ضیفان

 ]ـُـ شدن آفتاب بـه  نزدیک: ]ضاف
: . کـک : تضیف و تَضْییف. فروشدن

: . به یک سـو رفـتن تیـر از نشـانه    
  .کسی فرودآمدن غم بر

ـ  . ضیافَۀ مهمـان شـدن   : ضـاف ـِـ
  . کک: تضیف. نزدیک کسی

. مهمــان داشــتن کســی را: إضــافَۀ
میل دادن چیـزي را  : . کک: تَضْییف

ترسیدن و حذر کردن از : . به چیزي
ملجـأ کـردن کسـی را بـه     : . کـاري 
به فالن : ألْجأْته: أضَفْتُه الی کذا[کاري 

المضاف فـی  : و منه. ]چیز پناهش دادم
کـه  آن[الذي أُحـیطَ بـه    الحرب، و هو

. ]او را در جنگ گرفته باشند دگرداگر
 : ا بـه اسـمی،   اضافه کردن اسـمی ر

غالم زیـد، فـالغالم مضـاف و    : کقولک
و الغـرض باإلضـافۀ   . زید مضاف الیـه 

   التَخْصیص و التعریف، و لهـذا الیجـوز
إضافَۀُ الشیء الی نفسه، ألنّه ال یعـرِّف  

اضافه یـا چیـزي را بـه چیـزي     [نفسه 
ــه  تخصــیص مــی ــا آن را معرف ــد ی   ده

 تـوان چیـزي را   سازد، بنابراین نمیمی
توانـد   به خودش اضافه کرد، زیرا نمـی 

  .]خودش را معرفه سازد
کـاري کـه از وي ترسـیده    : مضُوفَۀ

  . شود
ــري : مضــاف ــه دیگ ــده ب . بازخوان

  .پهلو: ضیف
تنگ شدن [تضایق : تَضایف الوادي

   .]رودبار کرانۀدو 
و النون زائدة، و هو . طفیلی: ضَیفَنٌ

مهمان  که همراهآن[فَعلَنٌ و لیس بفَیعل 
  . ]بیاید

  فصل الطاء
  . کنابر ت: طَخاف .طخف

  . غم که دل را فرو گیرد: طَخْف
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  . نام جایی: طخْفَۀ
زدن : ب طلَخْـف، بزیـادة الـالم   رْضَ
  . سخت
یکـون واحـداً و   . چشـم : طَرْف .طرف

ـ . األصـل مصـدر  جمعاً، ألنّه فی  ال«هآی
ــرْفُهم  ــیهم طَـ ــد الـ ــک «[» یرْتَـ   پلـ

ــی ــدنم ــتننگ: . ]»زنن دو : . ریس
االسـد خواننـد از   ستاره که آنها را عین

طَرَفَـه  [بازگردانیـدن  : . منـازل قمـر  
چشم بـر هـم   : . ]صرَفَه و رده: عنه

أطْبـقَ أَحـد جفْنَیـه    : طَرَف بصرَه[زدن 
 یکـی از پلکهـایش را بـر   : علی اآلخر

. یــک بــار: طَرْفَـۀ . ]دیگـري گذاشــت 
تنـدتر از  [ أسرَع من طَرْفَۀِ عـینٍ : یقال

چیـزي بـر   :  ].یک چشم به هم زدن
  . چشم زدن که آب روان شود از چشم

  روان از چشــــم آب : مطْروفَــــۀ 
  . رسیدگیمزخ

سرخی که در چشم  نقطۀنیز : طَرْفَۀ
تَـراه   ال: یقـال . حادث شـود از زخـم  

أي الع ،الطَوارِفچشـم بـد دور از   [ون ی
کـه  بـود  یا اینکـه او جـایی   (وجودش 
  . )]نبیندش چشم بد

 فرس : یقال. اسب گرامی: طرْف
هـو نعـت الـذکور    . من خَیـلٍ طُـرُوف  

  . کریمجوانمرد و : . خاصۀً
کرانه چرا کردن  بر: طَرِف ـَـ. طَرَف

ـ  : ناقۀ طَرِفَۀٌ. ستور علـی   تالتـی ال تُثْبِ
 الـذي ال : رجـل طَـرِف  . واحـد  مرْعی

بٍ ة واحـدة، و ال صـاح  علی امرأَ تیثْبِ
ــک  [واحــد ــته در ی ــه پیوس شــتري ک

مردي که پیوسته با یک . چراگاه نماند
. ]نکند، و نیز با یک دوست سر زن به
 :کرانه . :رجل . گروهی از چیزي

طَرِف : نِ مـن جالطَرَفَی أیضاً کریم  هتَـی
أبواه و إخْوتـه و  : أطْراف الرجلِ. أبویه

ال : یقـال . له محرَمٍ قریبٍ أعمامه و کلُّ
ـ    ره أم یدري أي طَرَفَیـه أطْـولُ، أي ذَکَ

 طَرَفَیه، أي فَمه و کلمال ی: یقال. لسانه
و بزرگوار از هر دو سـوي   نژاده[ إستَه

پدر و مـادر و بـرادران و   . پدر و مادر
. عموها و هر خویشاوند نزدیک محـرم 

درازتر اسـت یـا    اش نره روشن نیست
ــانش ــا روشــن نیســت آنچــه  زب از ، ی

ی گذشته، بیشتر اسـت یـا آنچـه    گزند
هنگامی که کسی مسـت  ( .مانده است
) :روش هـم بگیـرد گوینـد   کند و شکم
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اختیار دهان باال و پایینش را از دسـت  
  . ]داده است

جـا چـرا   ناقه که جابه: ناقۀ مطْراف
  . کند

و . یکـی : طَرَفَۀ. درخت گز: طَرْفاء
هـم  [واحد و جمـع   یقال . نام مردي
  . ]ز و هم درختان گزدرخت گ

نگرد زنی که در مردان می: مطْرُوفَۀ
 ةٌ امـرأَ : یقـال . و در شوي خود نـی 

بالرجال، و هی التی طَمحت عینُها الیهم 
و صرفت بصرُها عن بعلهـا الـی سـواه    

زنی که چشم از شوي خود برگیـرد و  [
  . ]به مردان دیگر دوزد

که چشم بر یـک  آن: مطْروف العینِ
  . نداردکس 

رداي خز با علَـم  : مطْرَف و مطْرَف
  . و اصله الضم. ]با نقش و نگار[

و هـو افتعـالٌ   . نو خریـدن : اطِّراف
  . منه

ــتطراف ــزي را : اس ــمردن چی . نوش
فعلت ذاك فی مستَطْرَف األیام و : یقال

در [مطَّرَف األیام، أي مسـتَأْنَف األیـام   
  . ]کردم آن کار جوانیآغاز 

ــد و  طــارِف و طَرِیــف، خــالف تال

ـ طَرُف . طَرافَۀ. مال نو: تَلید . مـص : ـُـ
رْفَـۀٍ و  جاءنـا بطُ [نو و شگفت . ا: طُرْفَۀ

طَریف ءچیزي براي ما آورد که : بشَی
تالـد و تلیـد   . نداشتیم یا ندیده بـودیم 

ــرده  ــزي اســت کــه از م ــگ آن چی ری
  .]باشد پدران در دست انسان مانده

نسب آن را گوینـد کـه   در : طَرِیف
و پدران بسیار گذشته باشـند میـان او   

و هو خـالف القُعـدد، و   . جد بزرگ او
کسـی   اي است کـه  کلمه[قد یمدح به 

  . ]بستایند را بدان
اطالع یـافتن  : . نوآوردن: إطْراف

  . برچیزي
ــۀ ــی  : طَرِیفَ ــه آن را نَص ــاهی ک گی

: یقال. خوانند چون رسیده و سپید شود
دشـت  [ه  ف البلـد، أي کثُـرت   أطْـرَ 

  . ]سپیدپوش شد
  .ناكزمین طریفه: أرض مطْروفَۀ

  . خیمه از أدیم: طراف
اذا : جاء فـالنٌ بطارِفَـۀِ عـینٍ   : یقال

فالنی با مـالی فـراوان   [جاء بمالٍ کثیر 
  . ]آمد

خرگاه و خیمه دامنها دروا : طَوارِف
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هــاي آن را بــاال زده تــا کنــاره[کــرده 
  . ]بنگرندرا  بیرون

ــر : تَطْریــف لشــکر زدن و  کرانــۀب
. بازگردانیـــدن خصـــم را در حـــرب

  . نع: مطَرِّف
اسب سپید سر و دم و هـر  : مطَرَّف

اسب کـه سـر و دم او یکرنـگ باشـد     
  .برخالف اعضاي او

  . خلقت نیکواندامتمام: مطْرَهف .طرهف
  . اندك: طَفیف .طفف

کّوكالم و  طَفَّه. پري پیمانه: طََفاف
کلُّکم بنوآدم طَـف  : حدیث. کک: طَفَفَه

الصاعِ لم تَملَؤُوه، و هـو أنْ یقْـرُب أنْ   
اي فرزنـدان آدم،  [ یفعـلُ  یمتَلیء فـال 

اي هسـتید کـه   شما همه همچون پیمانه
ایـد  تا نزدیک به لبه و نه تا لبه پرشده

یعنی شما در اینکه همـه از فرزنـدان   (
و نارسایی یک پدر هستید در ناتوانی 

مانند همید، تنها برتري در میـان شـما   
  . )]به پرهیزگاري است
آنچه زیادت آید از : طُفاف و طُفافَۀ

  . المکْیال پیمانه، و هو ما فوقَ
  . با طُفافه پر کردن پیمانه را: إطْفاف

ه و هو أن تَملَـأَ . کم پیمودن: تَطْفیف
طَفَّـف  : حدیث. هبِوانه، أي جالی أصبارِ

بِی م الفرسنیجِسب د   قٍ حتّـی کـادیرز
یساوِي المثَجِسأي و ،بِد ی، و قیـل ب :

و لم ی بقاراسـبم برجسـت   [غْ هناك لُب
کی آن مسجد برد، یعنـی  یو مرا تا نزد

   ].نزدیک آن شد ولی به آن نرسید
خنور که برتر از لبها پـر  : إناء طَفّان

  . شده
: فْطَفَـۀ طَ. هاي درختکرانه: طَفْطاف

  .تهیگاه
خُذْ ما طَـف لـک و أطَـف و    : یقال
تطفکـنَ     : اسلـک و أم تَفَـعخُذْ مـا ار

  . ]بگیر آن را که آسان آیدت پیش[
. هدر و باطـل : ]طَلَف ـُِـ[طَلَف  .طلف

د ه طَلَفـاً ذهبراً : مـده . :  دهـش و
و . أطْلَفَنـی و أسـلَفَنی  : یقـال . بخشش
لَفقْ: السبه من بخشش کرد، [تَضَی ما ی

سلف وامی است کـه  . و به من وام داد
  . ]بازپرداخت آن را بخواهند

  . إتْالف و هدر کردن: إطْالف
هـاي دیـوار   کرانه: طَنَف و طُنُف .طنف

: . که به خشـت فـرو گرفتـه باشـند    
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ــش  ــاالي[پوش ــراي ]ب ــو . در س و ه
السیور . :سر کوه .  

  . برآینده سر کوه: مطْنف
گـرد  : طاف ـُـ. طَوف و طَوفان .طوف

. کک: تَطْواف و استطافَۀ. چیزي گشتن
ــرد بســیارطواف: رجــل طــاف : . م

 کننـد  بـاد [شناج، و آن خیک باشد که 
غـائط و  : . به وي از آب گذرنـد  ]و

  . غائط کردن
  . به حاجتگاه شدن: اطِّیاف
: . نام شـهري : . عسس: طائف

   .]بین گوشه و قبضه[کمان  خانۀ
. گروهــی از هــر چیــز  : طائفَــۀ

ــ ــن   ولْ«هآی ــۀٌ م ــذابهما طائفَ ع دــه یشْ
ــ ؤْالمــن. »نینم ــال اب ــاس ق ): رض(عب

باید که گروهـی از  «[الواحد فما فوقه 
  . ]»آنها باشند ۀشکنجمؤمنان گواه 

بـاران و آب کـه از زمـین    : طُوفان
ــد   ــرق کن ــز را غ ــه چی ــد و هم . برآی

فـان  پـس طو «[» فأخَذَهم الطوفانُ«هآی
  . ]»آنها را فروگرفت

أخَذَه بطُـوف رقَبتـه و بطـاف    : یقال
رقبته، مثل صوف رقبته، و قد مـرَّ فـی   

  . ]پس گردنش را گرفت[فصل الصاد 
ــوف ــردن: تَط ــواف ک ــف. ط : تَطْوی

  . مبالغۀٌ فیه
ــۀ ــزي و  : إطافَ ــه چی ــدن ب فرودآم

ألَـم بـه و   : أطـاف بـه  [نزدیک شـدن  
  . ]قاربه
ـ : طَهـف  .طهف گـاورس،  [ان زغـاره  ن
  . ]ارزن

صـلِّیان بلنـد، و آن گیـاهی    : طَهفَۀ
  . است که آن را به فارسی زبوده گویند

  . ابر برآمده: طَهاف. سرشیر: طُهافَۀ
خیـال و آمـدن   : طاف ـِـ. طَیف .طیف

: . کــک: مطــاف. خیــال در خــواب
ف من اذا مسهم طائ«هآی قُرِيء. وسوسه
هرگاه «[ و هما بمعنًی طَیف،، »الشَیطانِ
  . ]»اي از شیطان به آنها رسدوسوسه

  فصل الظاء
ظُـرُوف  : و منـه . خنـور : ظَرْف .ظـرف 

: . ]عنـد النحـویین  [الزمانِ و المکان 
  .زیرکی

ظُرَفاء، ظراف و : ج. زیرك: ظَریف
الیکون الظرف الّا فی اللسان، [ظُرُوف 

رف ظـ : و الظریف أي بلیغٌ جید المنْطقِ
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زبـان نگوینـد و ظریـف     ةرا جز دربار
ــان  ــخنور زبـــ ــی ســـ   آور و یعنـــ

اذا کـان  : دوم خلیفۀسخن . گفتارنیک
-دست دزد زبـان : یقْطَعاللص ظَرِیفاً لم

یعنـی زبـان رسـایی    (آور بریده نشود 
توانــد از خــودش دفــاع دارد کــه مــی

  .)]کند
  . زیرك شدن: ظَرُف ـُـ. ظَرافَۀ

  . یف شدنپدر پسران ظر: إظْراف
  . تکلّف ظرافت نمودنبه: تظرُّف

سم شکافته چون سم گاو : ظلف .ظلف
: ظُلَّـف  ظُلُـوف . و گوسفند و امثال آن
  . ]سمهاي سخت[شداد، و هو توکید لها 

ظَبـی  . بر سم زدن: ظَلَف ـِـ. ظَلْف
ظْلُوفآهویی که تیر بر سـم آن  [نع : م

  . ]زده باشند
یفئُ ا: رجل ظَلیمکانٌ . لحالِس :

. مـرد بـدحال  [شـدید :  شـرٌّ  . خَشنٌ
  . ]بدي سخت. جاي درشت و ناهموار

زمین که در وي سـنگهاي  : أُظْلوفَۀ
  .أظالیف: ج. تیز باشد
ی ظَلیفاً، أي ذهب فالنی بغالم: یقال

بهـا   را مفـت و بـی   پسرکم[بغیر ثَمنٍ 

ـ : لشیء بظَلَفه و ظَلیفَتـه أخَذَ ا. ]برد ه کلَّ
  . ]آن چیز را برد همۀ[

الً راً بـاط ده: ذهب دمه ظَلَفاً و ظَلْفاً
آنکـه  بـی (خونش بـه رایگـان رفـت    [

  . )]خونخواهی داشته باشد
ه عن الشیءنفس ن أنْ : ظَلَفها منَعم

خودش را بازداشـت از  [أْتیه تَفْعلَه أو تَ
اینکــه آن کــار را بکنــد یــا ســراغش 

  . ]رود
پـی ناپدیـد   : أظْلَفْتُه ظَلَفْت أثَرِي و

کردم، یعنی بر زمین درشت رفـتم کـه   
  . ]جا نماند و رد پایم بر[اثر نکند 
ـ . ظَلَف از [بـاز ایسـتادن   : ظَلف ـَـ

  . سختی معیشت: . ]انجام کاري
عزیزةٌ عند نفسها : ة ظَلفَۀُ النفسِامرأَ

کـه   زن خودشناس و گرامی و پارسـا [
. ]دخود را از عیب و آلودگی پـاك دار 

 فَۀٌأرضزمین سخت که اثر نگیرد :ظَل .
 :    یکی از چهارچوب کـه بـر پـاالن

  . ظَلفات الرَحل: ج. شتر بندند
أخـذَه بظَــوف رقَبتـه و بظــاف    .ظـوف 

پـس  [بصوف رقبته، و قـد مـرّ   = رقبته
  . ]گردنش را گرفت
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  فصل العین
مـرد  : رجل عتْرِیف و عتْـرُوف  .عترف

خَبِیثٌ فاجِرٌ جرِِيء [ر دلیر بدکار کارگذا
  . ]ماضٍ

  . خروس: عتْرُفّان
قـد  [الغـري  : عجِف ـَـ. عجف .عجف
جِفالغر شد: ع[ .فاءجف و عجنع: أع .

عجاف، علی غیرقیاس، ألنّ أفْعلَ و : ج
لی فعال، ولکنّهم بنَـوه  یجمع ع فَعالء ال
مانٍعلی س .   ـی الشـیءنقد تَب و العرب

عدوة بِنـاء علـی   : ضده، کما قالوا علی
و فَعولٌ اذا کانَ بمعنَی فاعلٍ ال . صدیقَۀ

  تازیـان گـاه چیـزي را    [یدخُلها الهـاء
از ایـن  . بندنـد جمع مـی  آن مانند ضد

عجاف را کـه جمـع غیرقیاسـی     ،روي
اســت بــر وزن ضــد آن، یعنــی ســمان 

   ].اندجمع بسته) فربه(
  . ]دمال اندك ش[عجُِف المالُ 

 ــف جــلٌ أع ــق : نَص ــان و [رقی پیک
  . ]باریک ةسرنیز

اذا آثَـرَه  : عجف نَفْسـه علـی فـالنٍ   
خوراك را از خـود  [بالطَعامِ علی نفسه 

  . ]بازداشت و به فالنی داد

  . الغر کردن: إعجاف
  . کمتر از سیري خوردن: تَعجیف

: عجرَفَۀٌ، عجرَفیـۀٌ و تَعجـرُف   .عجرف
جملٌ فیه : یقال. باکیی و بیزدگشتاب
باالةَ ، أي الفیه م.   

اذا کـانَ  : فالن یتَعجرَف علی فـالن 
او [یرْکَبه بما یکْـرَه و ال یهـاب شـیئاً    

فالنی را برخالف میلش بدانچه خواهد 
  . ]وادارد و از چیزي هم باك ندارد

  . درازپاي تیزرو مورچۀ: عجرُوف
  . حوادثُه: یفُهعجارِف الدهرِ و عجارِ

ــدف .عــدف ـــ. ع ــدف ـِ ــوردن : ع خ
و عـدوفاً و  عدفاً ما ذُقْت : یقال. چیزي

و باتَت . ال عدافاً و ال عدوفَۀً، أي شیئاً
الدابۀُ علی غیر عدوف، أي علـی غیـر   

لَفضَرَ . عچیزي نچشیدم[و هذه لغۀُ م .
ــۀ ــد قبیل ــر گوین ــب را : مض ــتور ش   س

  . ]علوفه سر کردبی
 أعطـاه : یقال. از ده تا پنجاه: عدفَۀ

و مرَّ عدف من اللیـل،  . من المال عدفَۀً
اي از مـال را بـه او   پاره[أي قطْعۀٌ منه 

، . ]اي از شـب گذشـت  پاره. بخشید
ــنفَۀ ــرّ: کالص ــی  ةطُ ــکجامــه، یعن  مان
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   .]جامه ةکنار[کرباس 
  .خاشاك: عدف

و هذه . خوردن: عذَف ـِـ. عذْف .عذف
 و ال عـذْفاً مـا ذُقْـت   : یقـال . لغۀُ ربِیعۀَ

و باتـت  . عذوفاً و ال عـذافاً، أي شـیئاً  
   لَـفأي بـال ع ،ذُوفۀُ علی غیر عالداب

و . هـیچ نچشـیدم  : ربیعه گوینـد  قبیلۀ[
  . ]علوفه سر کردستور شب را بی

ــۀ و عرْفــان .عــرف ـــ. معرِفَ ــرَف ـِ ع :
ــناختن  ــال. ش ــرِ: یق ــا أع ــد م ألح ف

ــرِف  ــرَعنی، أي مــا أعتَ صکســی را [ی
شناسم کـه بتوانـد مـرا بـر زمـین      نمی

  . ]افکند
بـوي  : . فش اسب بریـدن : عرْف

مــا أطْیــب : یقــال. خــوش و نــاخوش
 مسک السوء عـن  یعجِزُ ال: مثَل .عرْفَه
رْفء   عـوچـه بـوي خوشـی دارد   [الس .

ــد   ــویش درآی ــد ب ــت ب ــار(پوس  ةدرب
کسی گویند کـه از کـار زشـت بـاز     نا

ــتد ــد  : نایس ــار آی ــد ک ــان را گن ناکس
  .)]پدید

عــرِف . ریــش کــف دســت: عرْفَــۀ
خرجت به تلک القَرْحـۀُ، فهـو   : الرجلُ

در کـف دسـت   [معروف، أي ذو قَرْحۀٍ 
  . ]آن مرد زخم پدید آمد

. نیکـویی : . شناخته مرد: معرُوف
  .کک: عارِفَۀ

: . شـناختگی : عرْف، ضد النُکْـرِ 
أواله عرْفاً، أي معروفـاً  : یقال. نیکویی

. مقـر آمــدن : . ]بـه او نیکـی کــرد  [
له علی ألْف عرْفاً أي اعترافـاً، و  : یقال

 و (پذیرم که هزار نیکی می[هو توکید
 ]یال[فش : . ]به گردنم دارد) یا حق

» و المرســالت عرْفــاً «هآیــ. اســب
  ة اده شــدســوگند بــه بادهــاي فرســت«[

انبـوه چـون یـال    یعنـی بـه  (» درپیپی
ــب   : . تـــاج خـــروس : . )]اسـ

: ج. کک: عرْفَۀ. کک: عرُف. تودهریگ
رافو أع رَفالذي فی . ع رافیقال األع

أعـراف  [سور بینَ الجنّۀ و النار : القرآن
  . ]میان بهشت و دوزخاست  يدیوار

جــاي فـش اســب و تــاج  : معرَفَـۀ 
  . خروس

: عرْفـاء . چیز با فـش : عرَفشیء أ
  .کفتار

  . دراز شدن فش: إعراف
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: . با فش شـدن اسـب  : اعرِیراف
مــوج : . آمـاده شـدن مـرد بـدي را    

  . برآوردن دریا
عرْفی الّا  ما عرَف: عرْف، من قولهم

ــا عرَفَنــ  ــأخَرَةٍ، أي م ــراً  ب ــا أخی ی الّ
تازگیهـا  نشناخت مرا جز تازگیها یـا  [

  . ]مرا شناخت
: یقـال . الحجۀروز نهم از ذي: عرَفَۀ

هذا یوم عرَفَۀَ، غیر منون، و ال تدخلُـه  
  . األلف و الالم

رَفاتجاي وقوف آوردن به منا: ع .
مـع   و هو اسجفی لفظ الجمـعِ فـال ی م .

ال واحد له بصحۀٍ، و هی معرفۀٌ و : فراء
تَـزولُ   إنْ کانَ جمعـاً، ألنّ األمـاکنَ ال  

 ــار ــد، و خــالَف   کفص ــیء الواح الش
دنالزَیالء هؤُ: تقول. ی نَۀً، تَنْصسحب 

ــه نکــرةٌ ــت ألنّ و هــی مصــروفۀ. النَع .
قـال  . »ذا أفَضْـتُم مـن عرَفـات   إف«آیه

انّما صرِفَت ألنّ التاء صـارت  : األخفش
مــل سینَ و بمنزلــۀ الیــاء و الــواو فــی م

تنـوینُ  مسلمونَ، ألنّه تذکیرُه، و صـار ال 
بمنزلۀ النون، فلما سمی به تُـرِك علـی   
حاله، و کذلک فی أذْرِعات و عانات و 

مفرد درستی ندارد، و : گوید[عرَیتنات 
با اینکه اسـم جمـع اسـت معرفـه هـم      

رونـد و   است، زیرا جایها از میان نمـی 
پیوسته برجـا هسـتند، بنـابراین ماننـد     

، هسـتند شـده  یک چیز یگانه و شناخته
 زیـد اسـت   تثنیـۀ زیدین کـه  رخالف ب
ــام   ( ــا ن ــاگون ب ــان گون ــی دو انس یعن

ا جایهاي نیکـویی  هاین: گویی .)یکسان
 ااي زیـر صفت را منصوب کـرده . است

عرفـات منصـرف    کلمـۀ . نکره اسـت 
پس آنگاه که از عرفات راهـی  «. است

  صـرف کلمــه  : اخفـش گویـد  . »شـدید 
آن مانند یـاء و   اءدلیل آن است که تبه

در مسلمین و مسلمون، زیـرا  واو است 
مذکر بودن این دو  نشانۀاین دو حرف 

کلمه هستند، و تنوین هـم ماننـد نـون    
پس آنگـاه   .شده است در این دو کلمه

که نام جایی باشد، این تاء بـر جـایش   
هـاي  افتد، ماننـد نمونـه  ماند و نمیمی

  . ]یادشده
أُصـیب  : یقـال . مرد شـکیبا : عارِف

ـ   شـد  [اً، أي صـبوراً  فالنٌ فوجِـد عارِف
یــا ( گرفتــار فالنــی و شــکیبایی کــرد

  .کک: عرُوف. ])شکیبا یافتندش
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و . کارشناس مرد نیک: رجل عروفَۀ
  . الهاء للمبالغۀ

  . علیم و عالم: عرِیف و عارِف
شناسـنده و کـارگزار قـوم    : عرِیف

. عرَفاء: ج. و هو دونَ الرئیس. ]نقیب[
  . عریف شدن: عرُف ـُـ. عرافَۀ

ـ  . عرافَۀ . عریفـی کـردن  : عـرَف ـُـ
سـالها  [عرَف فالن علینـا سـنینَ   : یقال

  . ]مهتر و کارگزار ما بود
. شناسا کردن و آگاهانیـدن : تَعریف

 :شــده جســتنگــم . : خوشــبوي
بهـا  ، أي طَی»عرَّفَها لهـم «هآی. گردانیدن

: . ]»برایشان خوشبو کـرده اسـت  «[
وقـوف  : . اسم نکره را معرفه کـردن 

  .آوردن به عرفات
  .موقف در عرفات: معرَّف
  . گوي و طبیبفال: عرّاف

پرسـیدن  : . اقرار کـردن : اعتراف
تَهم لْأَس: اعتَرَفْت القوم[خبر و شناختن 

  .]عن خبرٍ لتَعرِفَه
مـا   رَّفْـت عتَ[معرفت جستن : تعرُّف
  . ]لَّبت حتّی عرَفْتطَتَ: عند فالن
فالناً فاستَعرِف الیه حتّـی   ائْت: یقال

و خـودت را  بیـا نـزد فالنـی    [یعرِفَک 
  . ]معرفی کن که بشناسدت

  . یکدیگر شناختن: تَعارف
 ــارِف ــوم مع ــناخته : ق ــان ش  مردم

  . ]بزرگان[
ـ ة حسنَۀُ المعارِف، أي الوامرأَ جو  ه

 ــظْمـا یمنهـا  رُه . ــرَفعها مزن [واحــد
  .]دیدارخوبروي خوش

: ج. میخ رحل شـتر : عرْصاف .صفعر
ــیف راصع .  ــوفُه و رْصو ع ــاف اإلک

  . کک: عصفُوره
روي برتـافتن  : عزَف ـُِـ. عزُوف .عزف

: عزَفَت نَفْسـی عـن الشـیء   [از چیزي 
  . ]زهدت فیه و انْصرَفَت عنه

آواز پري و بانگ : عزَف ـِـ. عزِیف
  . عزَفَت الجنُّ. کردن آن

ابر کـه آواز آیـد از   : عزّاف سحاب
  . أسدنام ریگی در بنی: . وي

چغانـــه، و آن نـــوعی از : معــزَف 
آلتهـاي  : فزِمعـا : ج .هاسـت رودجامه

  . لهو
  . زننده و سرودگوي چغانه: عازِف

ــاحِ ــزْف الرِی ــواتها : ع ــگ [أص بان
  . ]بادها
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. راه رفـتن بی: عسف ـِـ. عسف .عسف
ــف و اعتســاف کــک: تعس.  :ــد  حق

  . بزرگ
  . راه و ستمکاربی: عسوف

فکه نزدیک آمده باشـد  : ناقۀ عاس
  .زندبه مردن و دم سخت می

ــاف ــس  : عس ــو از نف ــدن گل   لرزی
  . شتاب وقت مردنبه

: عسفانُ. عسفاء: ج. مزدور: عسیف
  . جایی

  سـخت شـدن چشـم    : عسـقَفَه  .عسقف
  . آب شدن آنوقت گریه و بیبه

ــف ــ .عصـ ــت : فعصـ ــرگ کشـ . بـ
ـ «هآی م فصولٍأْکُکع« ـلَ  ، أي کـزَرعٍ أُک

ــه  ــی تبنُ قــه و ب بماننــد کــاهبرگ «[ح
اي کـه  ، یعنی بـرگ و خوشـه  »جویده

اش اش خورده شده و کاه و پوستهدانه
ـ . . ]مانده باشد نارسـیده  : عصف ـِـ

. سخت وزیـدن بـاد  : . درودن کشت
فو یوم عاص ،وفصو ع فریح عاص ،

ي تَعصــف فیــه الــریح، و هــو فاعــل أ
م لیل نـائ : بمعنَی مفعول فیه، مثل قولهم

 ناصب مروز . باد تنـد و سـرکش  [و ه

ــه   معنــاي تنــدباد، و آن فاعــل اســت ب
فیه، یعنی روزي کـه در آن بـاد   مفعول

. کســب کــردن : . ]ســخت بــوزد 
شــتاب رفــتن  بـه : . کــک: اعتصـاف 

ناقه سوارش را : هاالناقۀُ تَعصف براکب[
نَعامۀ عصوف و ناقـۀ  . ]بردشتاب میبه

وفصیقال. سریعۀٌ: ع :  ـفصتَع الحرب
جنگ آن [تَذْهب بهم و تُهلکهم : بالقوم

  . ]بردقوم را از میان می
ریـح  . سـخت وزیـدن بـاد   : إعصاف

:  .]باد تند و سـخت [ معصف و معصفَۀ
ف مع. با برگ شدن کشـت و مکـان   صـ :

. سـب شـتاب رفـتن ا  بـه : . کثیرُ الزَرعِ
ـ ه: أعصف الرجلُ: یقال رْب  [ک لَ و الحـ

. تَــذَْهب بهــم و تُهلکُــم: تَعصــب بــالقومِ
آن : أعصف الرجلُ، أي جار عن الطَریـقِ 

  .]مرد به بیراهه افتاد
برگ کشت که در میـان او  : عصیفَۀ

  .خوشه باشد
ریـزد از  آنچـه از خوشـه ب  : عصافَۀ
  . برگ و کاه

: . میل کردن: عطَف ـِـ. عطْف .عطف
دوتـاه کـردن   : . خم دادن چـوب را 
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ــالش را ــخن   : . ب ــه س ــخن را ب س
ــدن ــه و . بازگردانی ــوف علی األول معط

ــان ــردن : . ی معطــوفالث ــانی ک مهرب
بازگشـتن  : . ]أشْـفَقْت : عطفت علیه[

: عطـف علیـه  [بر چیزي و حمله کردن 
  . ]کَرَّ

ــۀٌ عــاطفظَ ــدها اذا : بی ــف جِی طتَع
 ضَتبآهویی که چون دست و پـاي  [ر

خود گرد آورد تـا بخوابـد گـردنش را    
  . اسب ششم رهان:  ].هم خم کند

طوفالناقۀ الع : وعلی الب فطالتی تَع
 بچـۀ اي که بر پوست شترناقه[فتَرْأَمه 

بچـۀ کـرده مهـر آورد و ماننـد     رکاهپ 
  . ]خو گیردخودش به آن 

ــه   ــف علیـ ــتَعطَفَه، فعطـ از او [اسـ
  . ]مهربانی خواست، بر او مهر آورد

فسون یا مهره که زنان فسون : عطْفَۀ
  . کنند بدان مهره مردان را

  . کک: عطاف. ردا: معطَف
و قـد  . ردا برافکندن برخود: تعطُّف

و منه . تَدیت بالرِداءار: طَّفْت بالعطافعتَ
ــی ــمی الس ــاً س ــر[ف عطاف ــود ردا  ب خ

ــدم ــه شمشــیر را  . افکن از آن اســت ک

مهربـانی کـردن   : . ]اندعطاف نامیده
ــفَقَ: طَّــف علیــهعتَ[ مهــر : عاطفَــۀ. ]أشْ

  .خویشی
  .ف بعضُهم علی بعضٍطَع: تَعاطَفوا

کمانهـاي  [ قسی معطَّفَۀٌ، و لقـاح  
کـرده بـر    شتران مهربـان کرده، مادهکج
  . ]بچه

ا عطَفوا عدةَ ذَود علی فصـیلٍ  و ربم
بسـا  چه[واحد فاحتلَبوا ألْبانَهنّ لیدررنَ 

شتر را بر یـک بچـه مهربـان     چند ماده
ســازند و آنگــاه شیرشــان را بدوشــند 
براي اینکه با این کـار شـیر بیشـتري    

  . ]دهند
: العربیـۀُ  و هی هـذه [قوس معطوفۀٌ 

هـایش را  تازي که گوشـه  کمانی است
عطَّفْت العیدانَ، شـدد   .]رده باشندخم ک

  . ]را بسیار خم کردم هاچوب[للکثرة 
کـلِّ   جانباه، و کذا : عطْفَا الرجلِ

طْفَـه، اذا   : یقال. شیءثَنَی فالن عنِّـی ع
به خودپسـندي روي از  [أعرَض عنک 

: جـاء یجـرُّ عطْفَیـه   : یقال. من برگرفت
ــد  ــندانه آمــ ــراز و خودپســ   گردنفــ

اش را اي کـه دو سـوي جامـه   نـه گوبه
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   .])کشان آمدبا ناز و دامن(کشید می
  .خم گرفتن: انْعطاف

الواد طَفنْعپیچ دره [ خم وادي: يم
  . ]یا رودبار

عـف  . عف، عفَّۀ، عفاف و عفافَۀ .عفف
. پارسـایی و بازایسـتادن از حـرام   : ـِـ

یففو ع فیفَۀ. پارسا: عففَّۀٌ و عنث: ع .  
ــه اهللاُ[. م: إعفــاف خداونــدش : أعفَّ
  . ]پارسا کرد

بازایستادن، و بازایستادن : استعفاف
  . خواستن
: . تکلفنمودن بهپارسایی: تعفُّف

باقی شیر را که در پستان مانـده باشـد   
  . دوشیدن و خوردن

  . باقی شیر در پستان: عفَّۀ و عفافَۀ
تَعــاف یـا هــذا ناقتَــک، أي  : یقـال 

فالنی شترت [األُولَی  ۀِبها بعد الحلْبأُحلُ
  . ]را بار دوم هم بدوش

= جاء فالن علی عفّانِ ذلـک  : یقال
فالنـی  [علی حینه و أوانـه  : إفّان ذلک

  . ]هنگام آن آمد
خم دادن چیزي : عقَف ـِـ. عقْف .عقف

کـژ  : تَعقیـف . خـم گـرفتن  : انْعقاف. را

ـ : یقال. کردن چیزي را عقَـف،  ی أأعرابِ
 ــاف ــان[أي ج ــش و  بیاب ــاش دروی ب

  . ]نیازمند
بیماري که قوائم ستور را کژ : عقاف

  . کند
ـ  . عکْف .عکف . بازداشـتن : عکَـف ـُِـ

ما عکَفَک : یقال. »و الهدي معکوفاً«هآی
ـک  نَعن هذا، أي ما مو قربانیهـاي  «[ع

چـه چیـز تـو را از    . »شما را ۀشتبازدا
  . ]؟این بازداشت

کاف فـی االعبازداشـتن  : المسـجد ت
  . خود را در مسجد

چیـزي مقـیم بـودن و     بـر : عکُوف
أقْبـلَ  : عکَف علی الشیء[روي آوردن 

واظنامٍ «هآی. ]باًعلیه مکُفُونَ علی أصعی
در پاي بتانی از آن خـود گـرد   «[» لهم
. گرد چیزي برگشـتن : . ]»آمدندمی

 جـواهر [ظْمِ عکف الجوهرُ فی الـنَ : یقال
  . ]در رشته گرد آمد و یکدست شد

فالن عاکف علی فَـرْجٍ حـرامٍ   : یقال
  . ]فالنی بر کار ناشایست پایدار است[

. آن خورش ستور و جـز : علَف .علـف 
  . عالف: ج
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خورش دادن ستور : علَف ـِـ. علْف
  . را

  . جاي علف: معلَف
درخت طلـح کـه آن را    ةمیو: علَّف

  .یکی: علْفَۀ. شتر خورد
  .علْفه برآوردن طلح: إعالف

  . خوارشتر طلح: علیفَۀ و علُوفَۀ
رحلهاي منسوب به کسی : عالفیات

  . که نام او عالف بوده است از قُضاعۀ
ــوف ــافی : علْفُ ــرد ج ــن و [ م خش

  . سال کالن ]تندخوي
ــف .عنــف ـــ. عنْ ــف ـُ ــتی و : عنُ درش

: عنُف علیه و عنُف بـه [درشتی نمودن 
  . عنُف: ج. نع: عنیف. ]تندي نمود به او

: . درشـت گـرفتن کـار   : اعتناف
: اعتنفت األمرَ[کراهت داشتن چیزي را 

نْـــفاذا أخذْتَـــه بع .األرض تنفـــتاع :
ـ اذا کانت فی ب: إبل معتَنفَۀٌ. ]کَرِهتَهـا  د لَ

  . لم یوافقْها
  . سرزنش و مالمت کردن: تَعنیف

و . اول آن: بِ و األمـر عنْفُوانُ الشَبا
  . کلِّ شیء کذلک 
نَعـم  : ك نَعـم  . حـال : عـوف  .عوف

و کـان بعـض   : أبوعبید. بالُک و شأْنُک
ـ  ولُ العـوف الفَـرْج، فذکرتُـه    أَالناس یتَ

حال و روزت نیکو [عمرو فأنْکَرَه ألبی
برخی از مردم عوف را بـه  : گوید. شد

 گیرنـد، ایـن را بـه   معناي شرمگاه می
ــذیرفت  ــتم، آن را نپ ــوعمرو گف  أُم. ]اب

فوملخ :ع .  
: عوافَـۀ . سعددو مرد از بنی: عوفانِ
  . نام مردي

ننـگ داشـتن و   : عاف ـَـ. عیافَۀ .عیف
: . نـع : عـائف . کراهت داشتن طعـام 

  . مرغفال گرفتن به
  . گويمتَکَهن، یعنی فال: عائف
ـ  . عیف گـرد آب و مـردار   : عـاف ـِـ

شتن مرغ و فرودآمـدن خواسـتن بـر    برگ
  .ا: عیفَۀ. نع: طیرٌ عائفَۀ. آن

ستور تشنه که آب را بـوي  : عیوف
  . کند و نخورد

  فصل الغین
کـرکس  : . زاغ سـیاه : غُـداف  .غدف

بــال و مــوي : . غــدفانٌ: ج. پرنــاك
  . سیاه دراز
فرو رها کردن زن پـرده را  : إغْداف
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فروهشـتن شـب   : . بر روي خویش
ــار ــرأَ[یکی را ت ــدفَت الم ــاأغْ : ةُ قناعه

: أغْــدف اللیــلُ. أرســلَتْه علــی وجههــا
فروهشـتن صـیاد   : . ]أرخَی سـدولَه 
 نِؤْمانّ قلب الم: حدیث. دام را بر صید

أشَد ارتکاضاً مـن الـذَنْبِ یصـیبه مـن     
همانـا کـه   [العصفُورِ حـینَ یغْـدف بـه    

گنـاهی   جنبش و لـرزش دل مـؤمن از  
که بـدان دچـار شـده اسـت بیشـتر از      
ــاده   ــه دام افت ــه ب ــت ک ــکی اس گنجش

  . ]باشد
درختی که پوسـت را بـه   : غَرْف .غرف

مـدبوغٌ بـه   : سـقاء غَرْفـی  . وي پیرایند
  . ]مشک پیراسته با پوست آن درخت[

رنجور شدن شـتر  : غَرِف ـَـ. غَرَف
  . از خوردن غرف

هـم از هـر    درخت انبوه در: غَرِیف
نــوعی از : غرْیــف. نســی کــه باشــدج

  .درخت
 قبضـــۀاي از دوال پــاره : غَرِیفَــۀ 

پاره چرمی براي [ شمشیر آویزان باشد
  . نعل: . ]زینت شمشیر

. ل: انْغراف. بریدن: غَرَف ـَـ. غَرْف

 : ــه ــتن ب ــت پیراس ــرفپوس   : . غ
. کـک : اغْتـراف . فتنرمشت آب برگبه

. یک بار آب برداشتن به دسـت : غَرْفَۀ
: . غـراف : ج. یک مشـت آب : غُرْفَۀ

غُرْفات، غُرُفـات  : ج. ]باالخانه[برواره 
و غُرَف .  

  . مثلُ الجِراف. بزرگ پیمانۀ: غراف
  .]ما یغْرَف به[کفلیز : مغْرَفَۀ
ــوف .غرضــف مثــل . کرکرانــک: غُرْضُ
  . غضروف

ـ  . غَضْف .غضف شکسـتن  : غَضَـف ـِـ
گوش سست انداختن سگ : . چوب

ــت[ ــف. ]نفروهش ــک: غَضَ ــب . ک کلْ
  . نع: أغْضَف

ـ . غَضَف تاریـک شـدن   : غَضف ـَـ
  . نع: لیل أغْضَف. شب

أغْضَف عیش :مسهم . ناع : ُغلیظ
زنـدگی  [و هو خالف األصمعِ . یشِالرِ

: غاضـف . ]پـر  تیر آکنده. خوش و خرّم
  .نیکوحال

  . تاریک شدن شب: إغْضاف
ــف ــیاه : غُضْ ــنگخوار س ــا [س القَط

  . ]الجونُ
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: ضَّـف علیـه  غَتَ[ نمیل کرد: تغضُّف
خمیده و دوتـا و  : سرَکَتَو مالَ و تَثَنَّی 
. کژ شدن و شکسـتن : . ]شکسته شد

 :فرودریدن چاه .  
ــاف ــردم : انْغض ــدن م ــرد ش  در گ

  . ]دخَلُوا فیه: انْغَضَف القوم فی الغُبار[
عـیش  . فراخـی عـیش  : غَطَـف  .غطف

ــا. أغْطَــف، مثــل أغْضَــف پــدر : نُغَطَف
  . ايقبیله

  . باز بچۀ: . مهتر: غطْرِیف .غطرف
تکبـر  : غَطْرَفَـۀ، ثَغَطْـرُف و تَغَتْـرُف   

  . کردن
آنقدر کـه بـه وي معیشـت    : غُفَّۀ .غفف

  . توان کرد از علوفه و جز آن
ــاف ــف  : اغْتف ــتور عل ــوردن س خ

روزگذار به بهاران و اندك فربـه شـدن   
  . ستور
ر پوشش شیشه و شمشـی : غالف .غلف

شیشه را در [غَلَفْت القارورةَ . و جز آن
  . ]پوشش نهادم
ــالف ــاختن : إغْ ــالف س در : . غ

  . غالف کردن چیزي را
. غالیه کردن موي و ریش را: غَلْف

  .درختی مثل غَرْف: . کک: تغلُّف
ی شیئاً، کأنّه  الذي ال: قلب أغْلَفعی

» و قالوا قلوبنا غُلْف«هآی. أُغْشی غالفاً
لی که چیزي درنیابد گـویی کـه در   د[

دلهـاي مـا در   : و گفتند«. پوشش است
رجـل  . ]»پرده است و چیـزي درنیابـد  

 :و . ختنهأقْلَف، یعنی بی سیف أغْلَف
  ــاء ــوس غَلف ــان در  [ق ــیر و کم شمش

. و کذلک کلُّ شیء فی غالف. ]پوشش
  . زندگانی فراخ: عیش 
سال فراخ: غَلْفاء ۀٌنَس. لقـب : غَلْفاء 
  .مردي
ناویدن درخت : ]غاف ـِـ[غَیفان  .غیف

میـل  : . کک: تغیف. از چپ و راست
  . به جایی در رفتن باس نکرد

حملَ فالنٌ فی الحرب فغَیـف،  : یقال
به جنـگ رفـت امـا    [ذَب و جبنَ أي کَ

  . ]ترسید و گریخت
ــاف ــت  : غ ــوعی از درخ ــاه [ن گی

  . ]کهور
  فصل الفاء 

ــوف .فــوف ــاخن  ســپیدي کــه: فُ در ن
سـپیدي مغـز   : . پدید آیـد  ]جوانان[



  1201/ باب الفاء   
  

 

ما أغْنَـی عنِّـی فـالنٌ    : یقال. خرما دانۀ
و پوسـت  . یکـی : فُوفَۀ. فُوفاً، أي شیئاً

أفْواف، باإلضـافۀ،   برْد. خرما دانۀسرخ 
و هی جمع فُوف .ففَوم رْدبرد تنک : ب

  . با خطها
أفْیـاف و  : ج. جاي همـوار : فَیف .فیف

  .فُیوف
  . فَیافی: ج. صحراي گشاده: یفاءفَ

یـوم مـن أیـام العـربِ     : یحِفَیف الرِ
  . ]جنگهاي تازیان جنگی از[

  فصل القاف
قــدح : . ســر کاســۀ: قحــف .قحــف

: مثَــل. أقْحــاف و قُحــوف: ج. چــوبین
ر ماه بأقْحافر ـکَتَه بداهه، اذا أسـ أْس ۀٍ ی

، لـه قـد و ال    ما: یقال. أوردها علیه
به [د و ال خَشَبٍ لْح من جِدأي ما له قَ

ي بزرگ و دشـوار درافکنـدش،   اکاره
یعنی چنان گرفتارش کرد کـه دهـانش   

اي از پوسـت دارد و  نه کاسه. را بست
  . )]بینواست(نه از چوب 

. بر کاسه سـر زدن : قَحف ـَـ. قَحف
 :ف باشدیقال. خوردن آنچه در قح :

ـ  . شَرِبت بـالقَحف   الیـوم : ولهمو منـه ق

 أي الیـوم ،قافو غَداً ن حافـ خَ ق و  رٌم
ــ ــرٌ  داًغَ ــۀ[أم . کاســه را نوشــیدم هم

خوردن به امرءالقیس گفته باده هنگام (
) اند و او گفـت شد که پدرش را کشته

باید خـورد، فـردا   امروز مرا شراب می
امـروز روز  ( آن کار کنیم اندیشۀهمه 

الشـیء  قحـاف  . )باده و فردا از آنِ کار
أخْـذُه و الـذِّهاب   : و مقاحفَتُه و اقْتحافُه

  .]به
: سیل قُحاف و قُعاف، مثل جحـاف 

  .سیل که همه را برد
  . باران سخت: قاحف

  . فحپرخوردن از ق: اقْتحاف
: و قُـذُف  نیـۀٌ قَـذَف، و فـالةٌ     .قذف

ــان [ ــد و بیاب ــده  ]مقص دور و دراندازن
  . مردم را
قُذَف : ج. سر کوه: . کنگره: قُذْفَۀ
  . و قُذَفات

قَذَّفمرد بسیارگوشت: رجل م .  
ـ . قَذَف . سـنگ انـداختن  : قَذَف ـِـ

الحـاذف  . حاذف و قاذف بینَ مه: یقال
بالح فبالعصــا، و القــاذف [ة جــارحــاذ

 انـداز زننده است و قاذف سـنگ چوب
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کسی گویند کـه میـان    ةاین را دربار(
 ةآن دربـار  یۀپـا  .دو بدي گرفتار باشد

خرگوش است که با چوب براننـدش و  
. ])با سنگ بزنندش و شـکارش کننـد  

 :قی کردن . :دشنام دادن . :  بـه
نسـبت   ]زشتی و کـار زشـت  [فاحشه 

   .دادن کسی را
ــاذُف ــدیگر را انــداختن و  : تَق یک

ــنام دادن ــاذف. دش ــرس متَق ــب : ف اس
  . روشتاب

  . ]رِیۀُ السعرْس[تیزي رفتار : قذاف
لْبدها : ةٌ قَذُوفدعلب ،شهري [طَرُوح

ــم دو   ــردم را از ه ــه م ــت ک  ردوردس
  . ]اندازد
  . بعید: ل قَذَف و قَذیفمنزِ

  . ]شیء یرْمی به[انداخته : قَذیفَۀ
: و منـه . پوست هر چیزي: قرْف .قرف
  انَۀپوست انـار [الرم[ . ِزنان : الخُب

ـ . سوخته بر تنور مانده و . یکـی : ۀقرْفَ
فالنٌ قرْفَتی، أي : یقال. نوعی از داروها
و بنـوفالنٍ قرْفَتـی، أي   . هو الذي أتَّهِمه

فالن سلْ بنی. الذین عندهم أظُنُّ طَلبتیِ
رْفَۀٌ، أي تَجِدرَها  عن ناقتک فانّهم قخَب

و هـی  . أمنَع من أُم قرْفَـۀَ : مثَل. عندهم
امرأَاس گمـان  . بـدگمانم به فالنـی  [ةٍ م

ــان باشــد آنچــه خــواهمدارم  ــزد آن . ن
شترت از آنان بپرس که از ماده ةدربار

تـر  تر و بازدارندهسخت. آن خبر دارند
و آن زنی بود که شمشـیر  (از ام قرفه 

  پنجــاه مــرد از محــارم خــود را در    
  . )]اش آویزان کرده بودخانه

خنور از پوست شـتر و گـاو   : قَرْف
ــد  ــه آن را پیراینـ ــه کـ   و در وي قلیـ

  . پخته و یخنی بنهندتوابلبه
ما أبی و ال أقْرَصعین ـ فَرَت ی يتد :

نه چشـمم  [داناه : أقْرف له. ما دنَت منه
نـزدیکش  . دید و نه دستم بـدو خـورد  

  .]شد
قْرِفکه پـدرش  بدنژاد و آن: فرس م

که مـادرش  اصیل نباشد، و همچنین آن
  . اصیل نباشد

ـ . قَرْف سـر ریـش تـازه    : ـقَرَف ـِ
: . کسب کـردن : . ل: تقرُّف. کردن

ــردن   ــب ک ــه [عی ــرِف لعیال ــالن یقْ : ف
کْیسالرجلَ. ب تُه: قرفتبع[ .  

هو یقْرَف بکذا، أي یرْمی به و : یقال
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 قْرُوففهو م ،متَّهکـار مـتهم   به فـالن [ی
  .]است

ــال ــرِف  : یق ــل مقْ ــی مث ــه عل ترکتُ
غَۀِ، و هو موضعمشْر الصأي الق ،رْفالق .

ترکتُه علی مثل لیلۀ : و هو شبیه بقولهم
رهایش کردم در جـایی ماننـد   [الصدرِ 

جایی است کـه پـس   (جاي چیدن شلم 
از چیدن شـلم نشـانی از آن بـر جـاي     

رهـایش  : کـه گوینـد  مانند این). نماند
کردم در شبی مانند شـب بازگشـت از   

که هر کسی دنبـال کـار خـودش    (آب 
ــی ــار   دروم ــه کســی ک و کســی را ب

  . )]نیست
  .متهم شدن: . ورزیدن: اقْتراف

  . شتر نوخریده: بعیر مقْتَرَف
ــرَف ـــ. قَ ــرِف ـَ نزدیــک آمــدن : قَ
ــاري ــدیث. بیم ــکَوا  : ح ــاً شَ أنّ قوم

تَحولـوا  : وباء أرضـهم، فقـال  ) ص(الیه
مـن   هو : یقال. فانّ من القَرَف التَلَف

ـ بِوثَ قـومی از بیمـاري   [ه ی، للذي تَتَّهِم
 آن گرامـی فراگیر در سرزمینشان نزد 

کوچ کنیـد کـه مـرگ    : نالیدند، فرمود
ــت  ــاري اس ــن بیم ــه . در ای ــت ک   اوس

  . ]ام را برده باشدتواند جامهمی
: . گنـاه آمیزش کردن بـه : مقارفَۀ

. جامعهـا : تَهقارف امرأَ. مجامعت کردن
أنّ : ، حـدیث )رض(ۀو منه عـن عائشـ  

ص(النبی(    ـرافنُباً مـن قج صبِحکانَ ی
  .غیر احتالمٍ ثم یصوم

و . چیـزي درپیچیـده  : قَرْطَـف  .قرطف
  . هی قَطیفَۀ

  . می: قَرْقَف .قرقف
سـوختن روي  : قَشف ـَـ. قَشَف .قشف

ــره از    ــدن چه ــر ش ــاب و متغی از آفت
لَوحتْه الشـمس أو  : قد قَشف[درویشی 
: یقـال . نـع : رجـل قَشـف  . ]الفقرُ فتغیرَ

بـه  [، أي ضَـیقٌ  أصابهم من العـیش  
  . ]تنگی زندگی دچار شدند

عـیش قـانع بـه    مرد تنـک : متَقَشِّف
ــذار و  ــۀروزگ ــیف  خرق ــه و [قَش کهن

  .]گرفتهچرك
شکسـتن بـاد   : قَصف ـِـ. قَصف .قصف

ــف. کشــتی را قاص ــح ســخت : . ری
و آنچـه  . کـک : قَصـیف . غریدن رعـد 

  . ازي کردنب: . بریزد از درخت
ــف ـ . قَص ــ ــف ـَ ــیده و : قَص پوس
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. هدیر شتر: . زودشکن شدن درخت
ــفَۀ ــک: قَص ــف . ک ــل قَص ــرد : رج م

  . شکسته شدن: تقصف. زودشکن
ــف ــم= أقْصــدان: أقْص   پــیش  دن

  .شکستهنیمه
از [فرودریــده  ةتــودریــگ: قَصــفَۀ

. قَصف و قُصفانٌ: ج. ]بخش بزرگ آن
 :نردبـان  پایۀ .  ِانبـوهی و  : القـوم

تـدافُعهم و  [ یکدیگر را سپوختن قـوم 
فُـرّاطٌ   النَبِیونَا و أنَ: حدیث. ]ازدحامهم

مـن  [لقاصفینَ، و ذلک علی باب الجنَّۀ 
و پیامبران دیگر پیشـگام درآمـدن بـه    
بهشتیم و در پی ما امتهایند که بـر در  

  . ]بهشت انبوه گردند
: نـه انْقَصفُوا ع. مندفع شدن: انْقصاف

رهایش کـرده و از وي  [تَرَکُوه و مرُّوا 
   ].گذشتند

. قَضافَۀ. تنگی و باریکی. قَضَف .قضف
: ج. نحیـف : قَضـیف . مـص : قَضُف ـُـ

  .قضاف
 خوشـۀ بریـدن  : قَطَف ـِـ. قَطْف .قطـف 

وقـت درودن  : قَِطاف .انگور و مانند آن
: قطاف. زدن ستور تنک گام:  .انگور

  . گام تنک

. قُطُـوف : ج. انگـور  خوشـۀ : قطْف
هـایش در  خوشـه «[» قُطُوفُها دانیۀٌ«هآی

  . ]»دسترس است
افتـاده از   ]انگور دانۀ[غُژم : قُطافَۀ

  . مثلُ جرامۀ من التمر. خوشه
. به وقت درو رسیدن انگور: إقْطاف

 القـوم و أقْطَف ،الکَرْم اذا حـانَ  : أقْطَف
هنگـام چیـدن   [وقت قطـاف کُـرومهم   

ابتُهم قَطوفـاً  داذا کانت : . ]انگور شد
گـام و کنـدرو   ستوران آن قوم تنـک [

  . ]شدند
  . روگام و آهستهستور تنک: قَطوف
قَطـائف  : ج. چادر درپیچیده: قَطیفَۀ
و . و قُطُــف فــحائ یفَۀ و صــح مثــل ص

  .صحف، کأنّهما جمع قَطیف و صحیف
  . نان گوزینه و لوزینه: قَطائف
  . ]خُدوش[راشیدگیها خ: قُطوف
گیــاه پهــن : . خراشــیدن: قَطْــف

. برگهاي وي که آن را شرنگ خواننـد 
  . جایی: قَطیف. یکی: قَطْفَۀ
سیل : قُعاف، مثل قُحاف و جراف .قعف

بــاران : قــاعف، مثـل قــاحف . درشـت 
  .درشت
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ــف ـــ. قَع ــف ـَ ــدن : قَع ــن برکن از ب
ـ   : . درخت حف خـوردن آنچـه در ق

  . باشد
  . از بیخ درافتادن دیوار: انْقعاف

  . تره و سبزي خشک: قَف .قفف
 جامـۀ خشک شدن : قَف ـِـ. وفقُفُ

 جامـۀ خشک شدن : . شسته و علف
دروا شدن مویهـاي  : . شسته و علف
قـام مـن   : يرِقَـف شَـع  [اندام از ترس 

دزدي کردن بـه میـان   سیم: . ]الفَـزَع 
  .انگشتان
  . دزدسیم: قَفّاف
اإلبلُ فیما : یقال. خشک گیاه: قَفیف

شتران هرچه [و جفیف قَفیف  شائَت من
ــک    ــاه خش ــبزي و گی ــد از س بخواهن

  . ]دارند
  . قفاف: ج. زمین بلند: قُف و قُفَّۀ

ــۀ درخــت خشــک پوســیده، و : قُفَّ
کرده که در وي تهی کدوي خشک میانه

کَبِـرَ فـالنٌ حتّـی    : یقال. زنان پنبه نهند
که سالخورده شد  چندان[ صار کأنّه 

ــیده   ــک و پوس ــی خش ــان درخت  چون
  . ]گشت

  . باز ایستادن ماکیان از بیضه: إقْفاف
ــتقفاف ــک : اس ــدن و خش درترنجی

م و انْضَ: واستقف الشیخُ[شدن از پیري 
  . ]نَّجشَتَ

  . لرزیدن از سرما: قَفْقَفَۀ
. ختنـه مانـدن  بـی : قَلف ـَـ. قَلَف .قلف
غالف سـر  : ۀ و قَلَفَۀلْفَقُ. ختنه بی: أقْلَف

  . نره
  .غالف خرما: قَلیف
ـ  : قَلْف : . بریـدن قُلْفـه  : قَلَـف ـِـ

گــل ســر خــم : . خشــودن درخــت
هاي کشـتی  دوختن تخته: . برداشتن

  . بر هم و در قیر گرفتن درزهاي وي
مـرد  : . اسب سپیدگردن: أقْنَف .قنف

  . نث: قَنْفاء. خردگوش
ابـــر : . گـــروه مـــردم: قَنیـــف

  . اي از شبپاره: . سیاربارانب
خردي گـوش و درشـتی آن   : قَنَف

  . ]ستبري و چسبیدگی آن به سر[
  . بینیکالن: قُناف

: یقـال . باالي گوش: قُوف األُذنِ .قوف
رقَبته، و بقاف رقبته، و قـد  بقُوف أخذَه 

پـس گـردنش را   [مرَّ فی فصل الصـاد  
  . ]صوف . گرفت
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: . یکی از حـروف معجمـه  : قاف
  .کوه گرداگرد زمین

: یقـال . قافَـه : ج. شـناس پی: قائف
قُفْت أثَرَه، أي أتْبعته، مثل قَفَـوت أثَـرَه   

 .]نشانه و پی پـایش را دنبـال کـردم   [
هـو  : یقـال . کـک : اقْتیاف. مص: قَوف

  بهتــرین ردیــاب و  [ أقْــوف النــاسِ 
  . ]شناس استپی

  فصل الکاف
مثل کذْب . گاهشانه: کتْف و کَتف .کتف

  .أکْتاف: ج. و کَذب، و کبد و کَبِد
کتـف مرد فراخ: أکْتَف . :  الفـرس

الذي فی أعالیفی غَراص    ـراجتْفـه انْفک
اش شانه کـه در سـر شـانه   اسب لنگ[

  . ]گشادگی باشد
  . بند در: . کینه: کَتیفَۀ

ملخ کـه در پریـدن آمـده    : الکُتْفان
راد بعد ی الجیقال ه. یکی: کُتْفانَۀ. باشد

الغَوغاء، أولها السرْو ثم الدبا ثم الغَوغاء 
 ثم .  

دو : . آهسته رفتن: کَتَف ـِـ. کَتْف
: . رحل را بر یکـدیگر بسـتن   کرانۀ

در پشــت [دو دســت را سپســایگی  

کتف جهجهـان رفـتن   : . بستن ]شانه
و قـد  . ]شانه بـاال انـداختن در رفتـار   [
ــتَکَ ــلُ و تَفَ ــتکَت الخی ــفَتَاذا ار: تَّفَ ع ت
  .یشْوع أکتافها فی المرُفُ

رسن که دست را سپسایگی : کتاف
  . به وي بندند

ــف ــتور از  : کَتَ ــی س  ]درد در[لنگ
  . نع: جمل أکْتَف و ناقۀ کَتْفاء. کتف
  . سطبري: کَثُف ـُـ. کَثافَۀ .کثف

  . سطبر شدن: تکاثُف. سطبر: کَثیف
بوییدن خر کمیز : ـکَرَف ـُِ. کَرْف .کرف

ــا     ــردن و لبه ــر دروا ک ــاده را و س م
  .گردانیدن وي در آن حال

. بیخ درخت بریده: کُِرْناف و کرْنافَۀ
  . کَرانیف: ج

  .دوات لیقۀ: . پنبه: کُرْسف .کرسف
: ج. اي از هـر چیـز  پاره: کسفَۀ .کسف

فسو ک فسن قـرأَ : یقال األخفش .کم 
، جعلَه واحـداً، و  »ءکسفاً من السما«آیه

: گوید[، جعلَه جمعاً »کسفاً«آیه من قرأَ
، آن »اي از آسمانپاره«هر که بخواند 

را یکی گرفته است، و هر که بخوانـد  
، آن را جمــع »هــایی از آســمان پــاره«

  . ]گرفته است
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ـ . کَسف بریـدن عرقـوب   : کَسف ـِـ
: تکسـف . پاره کـردن جامـه  : . شتر
  .پاره کردنپاره
. م: کَسـف . آفتـاب گـرفتن : سوفکُ

ــکَ: یقــال و کســفَها اهللاُ فَس ،الشــمس ت
بدحال شدن : . گرفتن ماه: . کَسفاً

رجل کاسـف  : یقال. روي شدنو ترش
الحالِالبالِ، أي س ءأي . ی هجالو فکاس

ثَـل . عابِسسـاکاً، أي أ    أ: مـفاً و إمکَس
. المرد بـد روز و حـ  [عبوساً مع بخلٍ 

 خشـکی بـا  ترشرویی و نـاخن . ترشرو
  ]هم؟

ـ  . کَشْـف  .کشف گشـاده و  : کَشَـف ـِـ
  . ل: انْکشاف و تکشُّف. برهنه کردن

بـرق  [ملَـأَ السـماء   : شَّف البـرقُ کَتَ
  . ]آسمان را فراگرفت

کاشَفَه [پیدا کردن دشمنی : مکاشَفَۀ
لو تَکاشَفْتم ما : یقال. بادأَه بها: بالعداوةِ

اش را بـه او آشـکار    دشـمنی  :تمتَـدافَنْ 
هایتان بر شما آشـکار  اگر بدي. ساخت
ــی ــور  مـ ــه گـ ــدیگر را بـ ــد یکـ   شـ

  . ]سپردیدنمی
. آبسـتن در هـر سـال    ناقۀ: کَشُوف

  .مص: کشاف

صــاحب شــتران آبســتن : إکْشــاف
  . شدن

مویهاي پیشانی باال رسته و : کَشَف
و ذلـک الموضـع   . نـع : أکْشَف. پیچیده
بـیخ دم چسـبیده بـه    [مغزه : . کَشَفَۀٌ

سـپر در  مـرد بـی  : . اسب ]استخوان
  . حرب
: کَف ـُـ. . أکُف: ج. پنجه: کَف .کفف

: . ل و م. بازایستادن و بازایستانیدن
. دوباره دوختن جامـه را بـر یکـدیگر   

  مشْــرَجۀٌ مشْــدودة  : عیبــۀ مکْفُوفَــۀ 
: . ]دان نیک دربسته و استوارجامه[

اه شدن دندان شتر از تمام سوده و کوت
  . ]نع[ بعیرٌ کاف و ناقۀ کاف. پیري

لَقیتُه کَفَّۀَ کَفَّـۀَ، أي کفاحـاً، و   : یقال
مانِ و هما اس. ذلک اذا استَقْبلْتَه مواجهۀً

الفـتح، مثـل   جعال واحـداً و بنیِـا علـی   
اینهـا  . رو شدمبا او روبه[ خَمسۀَ عشَرَ

 هفتحـ  دو اسمند که یک اسم مبنی بـر 
  .]اند شده

 . الثـوبِ  . کلُّ ما استطالَ: کُفَّۀ
دامـن و  . کنـاره و نـورد جامـه   [ لِمالرَ

  .]تودهریگ کرانۀ
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 . المیـزان  . کلُّ ما استَدار: کفَّۀ
اللثَّـۀ، و هـی    . الصائد، و هی حبالتُه

دام  :. تـرازو  کفـۀ [ما انْحـدر منهـا   
  .]لثه ةکنار :. شکارچی

  .کفَف: ج. ترازو پلۀ: یزانِالم کَِفَّۀُ
هاي نگار که بـر دسـت   دایره: کفَف

  . عروس نهند
الشــیء فــاففــراز گــرفتن هــر : ک

  . چیزي
  . ]مهلَقیتُهم کافَّۀً، أي کلَّ[همه : کافَّۀ

: یقـال . مکافیف: ج. نابینا: مکْفوف
  . ]نابینا شد[کُف بصرُه 
. روزگـذر : . اندازه و مانند: کَفاف
اللّهــم ارزقْ آلَ محمــد کَفافــاً : حـدیث 

پروردگــارا خانــدان محمــد را روزي [
  . ]بخشبسنده 

دست پیش چشم داشتن : استکفاف
دسـت  : . وقـت نگریسـتن از دور  به

: الفـراء . خـواهش  پیش کسی داشتن به
حولَ الشیء القوم تکفاذا أحـاطوا  : اس

فـالن  . کـک : تکفُّـف . به ینْظُرون الیـه 
کَتَیالناس ئَلُهم شیئاً : فَّفسآن : گوید[ی

قوم گـرد آن چیـز را گرفتـه و بـه آن     

فالنی از مردم گـدایی  . کردند مینگاه 
  . ]کندمی

آن مـرد را  [کَفَفْتُـه  : کَفْکَفْت الرجلَ
  . ]بازداشتم

مـک  کـک [روي  ةکنجـد : کَلَف .کلف
رنگ روي میان سـرخی  : . ]رخسار

لَـف و  رجـل أکْ : یقـال منـه  . و سیاهی
ت أکلف و بعیر أکلف، و ناقۀ کَلْفاءیکُم .

  . و رنج و سختی. ا: کُلْفَۀ
أُولعـت بـه   : کَلفْت بهذا األمـرِ : یقال

کَلفْـت  . ایـن کـار شـدم    شیفتۀسخت [
سـختی بـر    آن کار را با رنـج و : األمرَ

ســخت  : کَلفْــت بــه  . دوش کشــیدم 
  .]دوستدارش شدم

قت کـار  طا ةزیاده از انداز: تَکْلیف
  . فرمودن کسی را

  بـه خـود گـرفتن کـاري را     : تکلُّف
. خود نهـادن  فرمودن کسی و رنج بربی

آینده به کاري که فزونـی  پیش: متَکلِّف
  . باشد از حاجت

ــۀً، اذا : یقــال ــت الشــیء تَکْلفَ   حملْ
آن چیـز  [و هو تَفْعلَـۀٌ  . قْه الّا تکلُّفاًتُطلم

   .]دشواري بر دوش گرفتمرا به
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ـ  .کنف ـ  . فکَنْ فـراز گـرفتن   : کَنَـف ـُـ
: کَنَفْت الشیء[چیزي را و نگاه داشتن 

  . ]حطْتُه و صنْتُه
  . یاري دادن: إکْناف
  . یکدیگر را یارمندي کردن: مکانَفَۀ

. جناحـاه : کَنَفا الطـائر . کرانه: کَنَف
  . ناحیتُها: کَنَفَۀُ اإلبلِ

ـرُك فـی کَنَفـۀ    : ناقۀ کَنُوفالتـی تَب 
شتري کـه در  [حدباء : شاة کَنْفاء. اإلبل

پنهـان   )پناه شتران دیگر(سوي شتران 
گوسـفندي کـه دور از   . شده یا بخوابد

  . ]له راه رودگ
آن را [أحاطوا به : تَکَنَّفُوه و اکْتَنَفُوه

  . کک: تَکْنیف. ]در پناه گرفتند
و . عیاعاء یکون فیه أداةُ الروِ: کنْف

کُنَیف ملئَ علْمـاً  : دیثبتَصغیره جاء ح
دان کــوچکی توشــه. دان شــبانتوشــه[

  . ]سرشار از دانش
: . پوشـنده : . خانهپنهان: کَنیف

شتر که  هیرحظ: . خالجاي: . سپر
کَنَفْـت اإلبـلَ   . از درخت و شاخ سازند

  .]براي شتران خوابگاه ساختم[ـُِـ کنیفاً 
  . کنیف ساختن: اکْتناف

از [عـدلْت عنـه   : ءکنفت عن الشی
  . ]آن چیز برگشتم

نـام  : . سرخ ةتودریگ: کوفَۀ .کوف
به کوفـه  : تَکْویف. کک: کوفانُ. شهري
  . رفتن

ی کُوفانٍ، أي فـی عـزٍّ و   فانّه لَ: یقال
، أي فـی أمـر   و تـرکتُهم فـی   . منْعۀٍ

 مستدیر، و یقال فـی ع و م ـ نـاء قَّۀ و شَ
ـ  [دوران  ه سـر  او در ناز و ارجمنـدي ب

آنهـا را در رنـج و سـختی و    . بـرد می
  . ]سرگردانی رها ساختم

بـه کوفیـان   : . گردگشتن: تکوف
مانند کردن خود را و نسبت کـردن بـه   

  . ایشان
تذکَّرُ . یکی از حروف معجمه: کاف

. و تؤَنَّثُ و کذلک سائر حروف الهجـاء 
 :َت شْهی حرف   موقـع و قد تَقَـع ،بیه
الجرّ کما یقال مٍ فیدخل علیها اس حرف

  :]امرء القیس[فی وصف فرس 
  و رحنا بِکَابنِ الماء یجنَب وسطَنا
  تَصوب فیـه العینُ طَـوراً و تَرْتَقی

آرامـی بـرفتیم و    چو مرغـابی بـه  [
  شد آن میانْمان رانده می
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فروافتاد و  و هر دم چشم بر وي می
   شد دیگر بار بر می

ند که در میـان  ک اسبی را توصیف می(
درپـی بـه آن    شد و پی آنها کشیده می

  )].کردند نگاه می
و قد تکون ضمیر المخاطـب المجـرور   

غالمک و ضَرَبک، : والمنصوب کقولک
تفتح للمـذکّر و تکسـر للمؤنّـث فرقـاً     

و ال  طابِالخ و قد تکون حرف. بینهما
لها من اإلعراب، کقولـک موض ع : ،ذاك

و هــی . یــدكک و روولئــتلــک، أُ
للخطاب هاهنا فقط و لیست مٍباس .  

  . کُهوف: ج. غار و پناه: کَهف .کهف
ـ  . چگونه: کیف .کیف مـبهم  و هـو اس م

غیر متمکِّن مبنی علـی الفـتح، و انّمـا    
و هـو  . قـاء السـاکنین  تحرِّك آخره اللْ

بمعنَـی  لالس قَعتفهام عن األحوال و قد ی
و اذا . »نَ باهللاکیف تَکْفُرو«هالتعجب، آی

صح أنْ یجـازي بـه،   » ما«ضممت الیه 
اسـم مـبهم   [کیفما تَفْعلْ أفْعـلْ  : کقولک

غیرمتمکّن و مبنی بر فتح است و ایـن  
کلمه براي پرسـش از احـوال اسـت و    

. رودگاه هم براي تعجب بـه کـار مـی   

» !ورزیـد چگونه به خداوند کفر مـی «
اگر ما را به آن بچسـبانی اسـم شـرط    

شـود و دو فعـل را مجـزوم    رکب میم
  . ]هرگونه کنی همان کنم من: سازدمی

  فصل الالم
مغاکی بر : . وادي میانۀ: لَجف .لجف
  .چاه کرانۀ

  . مغاکی کردن گرداگرد چاه: تَلْجیف
ــت چــاه [انْخَســفَت : البِئْــرُ تَلَجفَ

  . ]فروریخت
  . جامه در خود پیچیدن: الْتحاف .لحف

نـد پوشـانیدن   کقزآ: ـلَحف ـَ. لَحف
  .قزآکند پوشیدم او را: لَحفْتُه. کسی را

  .قزآکند: لحاف
مثـلُ  . یاري کردن بـا هـم  : مالحفَۀ

  . المکانَفَۀ
ـ . ستیهیدن: إلْحاف یسـئَلُونَ   ال«هآی

در خـواهش از مـردم   «[» الناس إلْحافاً
  .]»پافشاري نکنند

براي [لیس للْملْحف مثلُ الرَد : یقال
گر گســتاخ هــیچ چــون پاســخ خواهشــ
  . ]نیست نگرفتن

  . مالحف: ج. چادر: ملْحفَۀ
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. سـنگهاي سـپید تنـک   : لخـاف  .لخف
  . یکی: لَخْفَۀ

ـ  . . تنک مسکۀ: لَخْف : لَخَـف ـَـ
  .زدن سخت

نـوعی  : . خیـار کَبـر  : لَصـف  .لصف
  . خرما

ــامِ  ــل قَط ــاف، مث ــعی از : لَص   موض
  . تمیمبنی

ـ  . لَطافَۀ .لطف  ریـزه و خـرد  : لَطُـف ـُـ
  . شدن چیزي

ــلُ و . نرمــی در کــار و کــردار: فطْ
  . التوفیق و العصمۀ: اللُطْف من اهللا تعالی

تْنـا  جاء. ا: لَطَف. برَّه به: ألْطَفَه بکذا
لَطَفَۀٌ من فالن، أي هۀ دچیـز  با فـالن [ی

از فالنی ارمغانی بـه  . به او نیکی کرد
  . ]ما رسید

: تلطُّــف. دننیکـویی نمـو  : مالطَفَـۀ 
  . نرمی کردن
قضیب فحل را در فرج ناقه : إلْطاف

  .کردن چون فحل نتواند
ادخال فحل قضیب خود : استطالف

  . را
: تَلْفیـف . درپیچیـدن : لَف ـُـ. لَف .لفف

  . منَعه: لَفَّه حقَّه. مبالغه فیه
ــف و الْ ــافتتلفُّ ــه در خــود : ف جام

. ، بمعنًیهتَف فی ثوبفَّف و الْلَتَ. پیچیدن
  .کک: تَف بهو الْ

  . ]انبوهی گیاه[کثرتُه : فاف النَبتتالْ
بیرونی که بر پا و مرده  جامۀ: لفافَۀ

  . لَفائف: ج. و جز آن پیچند
وا و من لَـف لَفَّهـم، أي و   جاء: یقال

آمدند همراه هرکس کـه  [من عد فیهم 
  . ]شداز آنان شمرده می

کنـده از هـر   گروه مـردم پرا : لَفیف
ــاي ــ. ج ــاً «هآی ــم لَفیف ــا بِک ، أي »جِئْن

تَمجمینَع مختلینط .  طعـام :  اذا کـان
 فـالنٌ  . مخلوطاً من جنسین فصاعداً

شما را یکجا بـاز   همۀ«[صدیقُه : فالنٍ
خـوراك آمیختـه از دوگونـه    . »آوریم
. ]فالنی دوسـت فالنـی اسـت    ،به باال
 :اي را گویند که از سـه حـرف   کلمه

  . اصلی وي دو حرف علّه باشد
. درپیچیـده هـم درختـان بـه  : ألْفاف

و . واحـدها لـف  . »و جنّات ألْفافاً«آیه
کُنّا لفّاً، أي مجتمعین فـی موضـعٍ   : یقال

و بوسـتانهایی پـر از درختـان    «[واحد 
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گروهی گردآمده در یک جـاي  . »انبوه
  . ]بودیم

 عـی بطـیء  : بینُ اللَفَـف  فرجل ألَ
. ]نـاتوان و درمانـده در سـخن   [الکالم 
 .سنگ آهسـته مرد گران . :  جـاي

  .انبوه بسیارمردم
ــرأَ ــاءامـ ــرین  زن کـــالن: ة لَفّـ   سـ

فَخـذانِ لَفّـاوانِ   : و منـه . گوشـت آکنده
  . ]رانهاي فربه و گوشتالود[

  . سر در بال کشیدن مرغ: إلْفاف
نبـات ملْتَـف   : تَالفیف مـن عشْـبٍ  

  . ]پیچیدهوه و درهمگیاهان انب[
ـ  . لَقْـف  .لقف سـبک گـرفتن   : لَقـف ـَـ

  . چیزي را
فرودریـدن  : . افتادن دیوار: لَقَف

. هـاي وي حوض و فراخ شـدن کرانـه  
فو لَق فض لَقونع: ح.  

. هـاي حـوض و چـاه   کرانه: ألْقاف
  .یکی: لَقَف و لَجف. مثل ألْجاف

  لَقْـف قٌ : رجـل ثَقْــفحــاذ یــفخَف
  . ]و چست و زیرك تردست[

دریـغ خـوردن و   : لَهِف ـَـ. لَهف .لهف
هـف  لَتَ[کـک  : تلهـف . اندوهگین شدن

  . ]سرَححزِنَ و تَ: علی الشیء

و . دریـغ فـالن  : یا لَهف فالنٍ: یقال
: ملْهوف. بر وي ]من[دریغ : لَهفی علیه

  .مظلوم فریادخواه
  . خورندهدریغ: لَهفان. بیچاره: لَهِیف

: لیفَـۀ . پوست درخت خرما: لیف .یفل
  . یکی

  فصل النون
: . خوردن طعـام : نَئف ـَـ. نَأَف .نأف

نَئـف  . نَئفْت مـن الطعـام  [سیراب شدن 
  . ]ارتَوي: فی الشراب

ـ  . نَتْـف  .نتف . برکنـدن مـوي  : نَتَـف ـِـ
  .مبالغۀ فیه: تَنْتیف
  .برکنده شدن موي: تتاف و تَناتُفانْ

  .برکندنآلت : منْتاف
  .موي برکنده و افتاده: نُتافَۀ
گیاه برچیده به دسـت و جـز   : نُتْفَۀ

  . نُتَف: ج. آن
ـ الـذي ینْتـف مـن الع   : رجل نُتَفَۀٌ م لْ

ــیه  تَقْصسکــه دانشــی آن[شــیئاً و ال ی
  . ]بیاموزد و آن را پی نگیرد

: ج. جـاي بلنـد  : نَجف و نَجفَـۀ  .نجف
  . تودهریگبغل : نَجفَۀُ الکَثیبِ. نجاف

  . در پاشنۀ: نجاف
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  . نُجف: ج. پیکانتیر پهن: نَجِیف
نْجوفع : غار مغار گشاده[موس[ .  
بستن قضیب تکـه را  : نجاف التَیسِ

  . نع: تیس منْجوف. تا گشنی نکند
. بیـرون آوردن چیـزي را  : انْتجـاف 

فْــتــ: انْتَج ــی مــا فــی اسأقْص تخرجت
ــبن ــرْع مــن اللَ الــریح تَجفَــت انْو . الضَ

ــتَفْرَغَتْه : الســحاب هرچــه شــیر در [اس
آب ابر را  همۀباد . پستان بود دوشیدم

  . ]و فرو ریخت تهی کرد
ـــ. نَحافَــۀ .نحــف ــف ـُ الغــري و : نَح
  .نزار کردن: إنْحاف. نع: نَحیف. نزاري
: نَـداف . پنبه زدن: نَدف ـِـ. نَدف .ندف
دفَت نَــ: یقـال . کمـان وي : فمنْـد . نـع 

و الدابۀُ تَنْـدف  . رمت به: السماء بالثَلْجِ
فی سها ییدعِ یجفاً، و هو سرعۀُ ررها نَد

سـتور در رفـتن   . آسمان بـرف باریـد  [
  . ]کندجا میشتاب جابهدستانش را به

  .زده پنبۀ: نَدیف و منْدوف
آب چـاه را   همۀ: نَزَف ـِـ. نَزْف .نزف

چــاه خشــک آب  همــۀبرکشــیدن، و 
و . نَزَفْت مـاء البِئْـرِ کلَّـه   . ل و م. شدن

نَـزِف .  . مج. رُو نُزِف البِئْ. رُئْنَزَفَت البِ
  . ایستادن اشک: ـَـ

ـ أنْزَفَت البِ أنْـزَف  . ذهـب ماءهـا  : رُئْ
یصـدعونَ  ال «هآی. منَعها: العبرَةَ صاحبها

ــونَ ــکَرُونَ »عنهــا و ال ینْزِفُ سأي ال ی ،
جلـو اشـکش   . آب آن چاه خشک شد[

نـه از نوشـیدنش سـردرد    «. را گرفت
. »خـرد گردنـد  گیرند و نه مست و بی

  . ]به این معنا باید یونزَفونَ باشد
مسـت  : منْزَف، مثل منْزُوف و نَزِیف

  . شده و بیهوش
  . نُزَف: ج. آب و شراب اندك: نُزْفَۀ
م کثیـرٌ  اذا خـرج منـه د  : الـدم  نَزَفَه

: مثَل. یضْعف، فهو نَزِیف و منْزُوف حتّی
آنقدر خـون  [أجبنُ من المنْزوف ضَرَطاً 
ترسـوتر از   .از او رفت تا سسـت شـد  

  . ]که از ترس تیز در داد تا مردآن
اذا : نُزِف الرجلُ فی الخُصومۀِ: یقال

و أنْزَف القوم اذا انْقَطَـع  . انْقَطَعت حجتُه
 هم أو ماءـ . رهمئْبِشراب ال «آیـه  رِيءو قُ

آن مـرد  [، بالکسر لهذا المعنَی »ینْزِفونَ
ــانش   ــم آورد و بره ــارویی ک در روی

یـا آب چـاه آن قـوم     بـاده . بریده شـد 
از ایـن معناسـت کـه آن    . پایان یافـت 

  ســخن خداونـــد را در بــاب إفعـــال   
  . ]خوانندمی
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ـ . نَسف .نسف برکنـدن بنـا و   : نَسف ـِـ
بـاد  : . ت برکندن بناآل: منْسفَۀ. علف

  . سکو: منْسف .بردادن خرمن و جز آن
آنچه افتـد از بـاد بـردادن    : النُسافَۀ

ــدم ــال. گن ــلِ  : یق ــافَۀَ و کُ ــزِلِ النُس اع
 صآنچه افتاده فرو نـه، پـاك را   [الخال

  . ]دریاب و خور
تمـام نـاکردن   : . برکندن: انْتساف

و . از خـوف  ن را و آهسـته گفـتن  سخ
رنگـش دگرگـون   [امتُقـع  : نُهوانْتُسف لَ

  . ]شد
ــفانِ الکــالم، أي : یقــال تَناسهمــا ی
آن دو مرد با هم راز و سخن [یتَسارانِ 

  . ]پنهانی گفتند
نشان خرگزیدگی و لگد بـر  : نَسیف

  . اندام ستور
ــوف ــر نَس ــیف: ج. بعی ناســل م : إب

یقـال  . شتران که علف را از بیخ برکنند
ف السـنْبک، اذا أدنـاه   انّه لنَسو: للفرس

اسـبی کـه در   [من األرض فـی عـدوه   
دویدن جلو سمش را به زمین نزدیـک  

ــد  ــده   (کن ــاك را پراکن ــین خ و اینچن
  . )]سازد

به خود کشیدن : نَشف ـَـ. نَشْف .نشف
جامه خوي را، و کاغـذ سـیاهی را، و   

ــوض آب را ــف. ح ــک: تنشُّ أرض . ک
  .ا: نَشَف. نع: نَشفَۀ

  . اي سیاه سوختهسنگه: نَشَف
  . ]پاسنگ[خوار سنگ پاي: نَشْفَۀ

  . سرشیر وقت دوشیدن: نُشافَۀ
  . سرشیر خوردن: انْتشاف
  . سرشیر خورانیدن: إنْشاف

أمست إبلُکم تُنَشَّف و تُرَغَّی، : یقال
أي لها نُشافَۀٌ و رغْوةٌ، مـن التَنْشـیف و   

ــۀ  ــیر  [التَرْغی ــبانگاه سرش ــترانتان ش   ش
   .]دهندمی

و هـو مـن   . داد: . نیمه: نصف .نصف
 زید بـن  و قرأَ. نصف= نُصف. اإلنْصاف
پـس یـک   «[» فَلَها النُصـف «هثابت، آی

  . ]»نیمه براي اوست
  . پرخنور نیمه: إناء نَصفانُ

. مصغـ: نُصیف. سالزن میانه: نَصف
و  ة امـرأَ : یقـال . هاء، ألنّها صفۀٌ بال

ف و قوم أنْصاف أنْصا ساء، و نرجل 
ــفُونَ و نَص . :  ــو ــف، و ه ناص ــع جم

  . ]نوکر[الخادم 
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  . نَواصف: ج. روآب: ناصفَۀ
: . چیزي نیمۀ: . معجر: نَصیف

ما بلَغْتم مد أحدهم و ال : حدیث. پیمانه
یکی از آنها شدید  ةنه به انداز[ نَصیفَه
  . ]یکی نیمۀو نه 

رسیدن هـر  نیمهبه: نَصف ـُـ. نَصف
. ]بلغت نصفَه: نَصفْت الشیء[چیزي را 

ب ینَصف الشَ. نَصف عمرَه. نَصف القرآنَ
صف النهار و نَ. نَصف اإلزار ساقَه. رأْسه

. قـرآن رسـید   نیمـۀ به [ انْتَصف بمعنًی
ــه   پیــري ســرش را  . ســال شــد میان

پـاپوش یـک نیمـه از    . سپید کـرد نیمه
  . ]نیمروز شد. ساقش را پوشاند

وقَعــوا فــی  [راه  نیمــۀ: منْصــف
فنْصالطریقِ بینَهمـا : الم ففی نَص . :
هر چیـزي از آونـد و راه    نیمۀمیانه و 
  .]مناصف: ج. و جز آن

. چـاکري کــردن : نصـاف و نصـافَۀ  
  .خَدمهم: نَصفَهم

  . مناصف: ج. چاکر: منْصف
داد دادن و راستی کردن و : إنْصاف

  . داد: نَصفَۀ. ه نیمه رسیدنب
ــاف ــه : انْتص ــتدن و ب ــه داد س  نیم

  . معجر برافکندن زن: . رسیدن
معجـر  : . خـدمت کـردن  : تنصف

  . پوشیدن
  . یکدیگر را انصاف دادن: تَناصف
معجر بر : . دو نیم کردن: تَنْصیف

دو بخـش  : مناصـفَۀ . کسی افکندن سر
  . کردن مال را

پسـتان را   همۀ: ـنَضف ـَ. نَضَف .نضف
  .کک: انْتضاف. مکیدن شتربچه

: . نطاف: ج. آب صافی: نُطْف .نطف
  . نُطَف: ج. آب مرد

 ةفروشـند : نـاطفی . شکرینه: ناطف
  . آن

ـ . نَطَفان لیلـۀ  . رفـتن آب : نَطَف ـُِـ
شبی که تـا بامـداد وي بـاران    : نَطُوف

  . بارد
  . نُطَف: ج. گوشوار: نَطَفَۀ

. ر گـوش نهـادن  گوشـوار د : تنطُّف
 : بـه نَما تَ[آلوده شدن به عیب طَّفْت :

  . ]طَّنْتلَما تَ
و . گوشوار کردن دیگري را: تَنْطیف

کنیـز  [وصیفَۀٌ منَطَّفَـۀٌ، أي مقَرَّطَـۀ  : منه
  . ]گوشگوشواربه
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هـم  : یقال. آلودگی به عیب: النَطَف
اتُّهِم : نَطف الرجلُ .النَطَفأهلُ الرِیبِ و 

بۀٍبرَی .الشیء فنَط : ـدو یقـال  . فَس :
  ۀِ علـی الـدالشَج رَةِ   ماغِإشرافبو الـد

علی الجالبعیـرُ   . فو ـفآنـان  [و قد نَط
آن مـرد گمـان   ة دربار. پلیدند آلوده و

نَطَـف  . آن چیز تباه شـد . آلودگی رفت
ــیدن  در معنـــایی دیگـــر یعنـــی رسـ
شکستگی سر به مغـز، و زخـم پشـت    

پشـت سـتور زخـم    . نستور به شکم آ
  . ]شد

: نَطـف . متهم کردن کسی را: إنْطاف
  . نام مردي

: نَظیف. پاکیزگی: نَظُف ـُـ. نَظافَۀ .نظف
  .نع

  .کردنپاك: تَنْظیف
  . جستن نمودن و پاکیپاکی: تنظُّف

. تمام گـرفتن چیـزي را  : استنظاف
باج  همۀ[ أخَذَه تماماً: ظَف الخراجنْاستَ

  .]و سرگزیت را گرفت
جاي بلند و هموار که فرود : نَعف .نعف

کالهمـا  : سـرْو و خَیـف  . از کوه باشـد 
  . نعاف: ج. بمعناه

ماندن چیـزي بـه دیگـري    : انْتعاف
]الشیء ترکتُه الی غیره: انْتعفت[ .  

ــقَ ــت الطری ــتُه : ناعفْ از راه [عارضْ
  .]آن رفتم ةبرگشته و از کنار

ــۀ ــل  : نَعفَ ــپس رح ــه س ــتی ک پوس
  . زندآوی

کـرم کـه در بینـی شـتر و     : نَغَف .نغف
 دانۀکرم : . یکی: نَغَفَۀ. گوسفند باشد

انّ یـأْجوج و مـأْجوج   : حـدیث . خرما
یسلَّطُ علیهم النَغَف فیأْخُذ فـی رِقـابِهم   

ــی [ ــرم م ــا ک ــی آنه ــد و در بین اندازن
  . ]کشندگردنشان را به بند می

  . هواي میان دو کوه: نَفْنَف .نفف
شکستن تارك سر : نَقَف ـُـ. قْفنَ .نقف

: . و نزدیک دماغ رسیدن شکستگی
به اندرون رسـیدن جراحـت و ریـش    

  .کفانیدن حنظل را: . ستور
ــاف  ــۀ و نقـ ــدیگر را  :مناقَفَـ یکـ

قحـاف و غـداً    الیوم: یقال. سرشکستن
أي الیوم ،قافرٌ  نرٌ و غداً أمامروز [خَم

بکوشیم بـه نوشـیدن مـی، فـردا همـه      
  . )]قحف (ن کار کنیم آ ۀاندیش

ــخَّ  ــک الم ــم  : أنْقَفْتُ ــک العظْ أعطیتُ
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استخوان را به تو دادم [لتَستَخْرِج مخَّه 
  . ]تا مغزش را درآوري

ال تکونوا کالجراد رعی وادیاً : یقال
مانند [و أنْقَف وادیاً، أي أکثرَ بیضَه فیه 

ملخ نباشید که یک دشت را بخـورد و  
  .]را پر از تخم خود کند یک دشت
  . بیرون آوردن چیزي: انْتقاف
شَـبه سـپید   : . منقار مرغ: منْقاف

  .که آن را مورچه خوانند
  .گوشتمرد سبک کم: منْقُوف

کـه در   ]هـا گره[غدودها : نَکَف .نکف
: یقـال . یکـی : نَکَفَـۀ . پس گوش باشد

اذا ظَهـرَت  : کَّفَت اإلبلُ، فهـی منَکِّفَـۀٌ  نَ
بــر بنــاگوش شــتران آمــاس [فاتُهــا نَکَ

  . ]برآمد
  . آماس بناگوش: نُکاف

  . دو اصل استخوان زنخ: نَکَفَتانِ
یفنَک نام موضـعی : ذات .  یـوم :

ــه  قْعــی[روز و ــریش و ] جنگ ــان ق   می
  . کنانهبنی

قَطَعتـه، و  : نَکَفْت الغَیـث و انْتَکَفْتُـه  
 و هـذا غَیـثٌ ال  . ذلک اذا انْقطع عنـک 

ال یقْطَـع و  : فالن بحرٌ ال ینْکَف. فینْکَ

 نْزَحباران را پشت سـر گذاشـتم  [ال ی .
هرجا (آید این بارانی است که بند نمی

فالنی دریایی ). باردبروي همچنان می
  . ]ناپذیربیکران و پایان است

ـ  . نَکْف آب چشـم پـاك   : نَکَـف ـِـ
. پـی گـم کـردن   : . کردن به انگشت

: فْـت أثَـرَه و انْتَکَفْتُـه   نَکَ[کک : انْتکاف
میل کردن : . ]پی پایش را گم کردم

: نَکَفْت عنـه . و عدول نمودن از چیزي
ضـرب  : یقـال . مثل کَنَفْـت . عدلْت عنه

او را زد، [هـذا فـانْتکف فضـرب هـذا     
  . ]سپس برگشت و این را هم زد

از کاري بـه کـار   [انْتکاث : انْتکاف
  . ]ندیگر شدن، و پیمان گسست

: . أنْــواف: ج. کوهــان: نَــوف .نــوف
ـــ. . زن فــرج ــاف ـُ بلنــد و دراز : ن
  . اينام پشته: تَنُوف. شدن

نافم دبسٍ،  أبو: عشَم هاشمٍ و عبد
  ینـافو النسبۀُ الیـه م .   و کـانَ القیـاس

عبدي، الّا أنّهم عدلوا عن القیاس إلزالَۀِ 
قیاس بایـد   پایۀمنسوب آن بر [اللَبسِ 

شد عبدي، اما بـراي پیشـگیري از   می
  . ]درآمیختگی منافی گفتند
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و . یخفَّف و یشـدد . افزونی: نَیف .نیف
، و عشـرةٌ و  : یقـال . أصله من الـواو 

ۀٌ و ائَم .و کلّ ما فهـو   زاد قْدعلی الع
 الثان قْدف[ی حتّی یبلُغَ العف و نَینَی .

 ،صد تـا و انـدي   ،ده تا و اندي: گویند
و آنچه افزون بر یکانهاي دهگان باشد 

  . )]یعنی صد(تا برسد به دهگان دوم 
بـر هفتـاد   [زاد : نَیف علی السـبعینَ 

  . ]هفتاد و اندي: افزود و گفت
: ، و ناقـۀ  قصرٌ نیاف، و جمل 

طَویلٌ فی ارفاعت .  
أنافَـت  . أشْـرف : أناف علی الشـیء 

الدعلی الراه مۀِائَم : بر آن چیـز  [زادت
هاي نقـره گشـت از صـد    سکه. برآمد
  . ]فزون

  فصل الواو 
ـ  . وجـف و وجِیـف   .وجف : وجـف ـِـ
  .نوعی از رفتار شتر: . طپیدن

. راندن شـتر بـر آن رفتـار   : إیجاف
أوجفْتم  فما«آیه. فأعجف أوجف: یقال

 ، أي مـا »علیه مـن خَیـلٍ و ال رِکـابٍ   
به تاخت واداشتش و الغـرش  [أعملْتم 

نـه اسـبی بـر آن تاختیـد و نـه      «. کرد
  .]»شتري

بال بسیار : . گیاه انبوه: وحف .وحف
، و شَـعرٌ  : یقـال . موي نیکـو : . پر

 شْبع فحافَـۀ . و واحوفَۀ و وحو .
  .مص: وحف ـُـ

فنام موضعی: واح.  
زمین کـه در وي سـنگهاي   : وحفاء

ـ . سیاه باشد : ج. سـیاه  ةصـخر : ۀوحفَ
  . وِحاف

  .موضعی: وِحاف القَهرِ
اذا ضـرب بنَفْسـه   : وحف الرجل ـِـ

ضو کذلک البعیرُ. األر . ـفحکـک  : و
بـراي  . آن مرد خـود را بـر زمـین زد   [

  . ]شتر نیز چنین است
  .شتر نزار: موحف

  .خوابگاه شتران: مواحف اإلبل
   .به عصا زدن: تَوحیف

ـ . خْفو .وخف زدن خطمـی  : وخَف ـِـ
: إیخـاف . چندانکه لعاب بیـرون دهـد  

  .لعاب آن: وخیفَۀ. کک
کـه  کـار، آن آشفته[احمق : موخف

  .]همه چیز را به هم آمیزد
قَطَرَ : ودف اإلناء. ودف ـِـ. ودف .ودف

  .]از آوند آب چکید[
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قطره قطره چکانیدن پیـه  : استیداف
  .را

  مرغــزار ســبز  : ودفَــۀ و ودیفَــۀ 
ودفَـۀً و  أصـبحت األرض  [. نـاك علف

زمین شد پرگیاه و جمله : واحدةًودیفَۀً 
  .]سرسبز
نزدیــک نهــادن گــام و : تــوذُّف .وذف

. ]و شانه بـاال انـداختن  [خرامان رفتن 
 :شتافتن . ـ مرَّ فـالنٌ ی فالنـی  [وذَف تَ

  .]شتابان گذشت
اخ فـر : ورف ـِـ. ورف و ورِیف .ورف

  .گوالیدن نبات: . افتادن سایه
لّ وارِفـ : ظ واسـ نَ. ع بت :   ٌـرناض

ــرَةِ  ــر[شــدید الخُضْ ــاه ت ــازه و  و گی ت
  .]سرسبز
ــف  .وزف ـــ[وزف و وزِیـ : ]وزف ـِـ

: وزف. مثـل زفیـف  . شتافتن در رفتـار 
رَعلُوا الیه «هآی و قُرِئَ. أسزِفُّونَفَأقْبی« ،

. در رفتن شتاب کرد[ بالتخفیفیزِفُونَ، 
  .]»پس شتابان به سراغش رفتند«

پوست از سر ریش باز : توسف .وسـف 
شَّرَ و تَقَشْـقَش  قَه و تَتَوسف جِلْد. شدن

  .]پوشش برآمده و کنده شد[ بمعنًی

ـ  [صـفَۀ  و وصـف   .وصف : ]وصـف ـِـ
  .صفت کردن
  .با هم صفت کردن: تَواصف
  .صفت گرفتن: اتِّصاف

أنْ تَبیِع الشیء بصـفۀٍ  : مواصفَۀبیع ال
به نکه آکه چیزي را بی[من غیر رؤْیۀ 

تنهـا بـا یـادکرد     خریدار نشـان دهـی  
  .]فروشیبصفت آن 
. خدمتکار، غالم یا کنیـزك : وصیف

ــفاء: ج صــۀ . و ــالوا للجاری ــا ق : و ربم
: وصف ـُـ. وصافَۀ. وصائف: ج. وصیفَۀ

  . خدمتکاري
ج پرسیدن از طبیبعال: تیصافاس .  

ــواد، و عنــد  لْمِ و الســفَۀُ کــالع والص
ـ   و هـو اس ،ین النعتالفاعـلِ و  النحوی م

ا المفعول، نحو ضارِبٍ و مضْروبٍ، أو م
، نحو مثْـلٍ  یرْجِع الیها من طریق المعنَی

ــرَي ذلــک جــرِي م جو مــا ی ،هــب و ش .
یت أخاك الظریـف، فـاألخُ   رأَ: یقولون

 وف و الظریـف هـو الصـفۀ،   هو الموص
 الشـیء  الیجوز أنْ یضـاف : فلهذا قالوا

     ـه، ألنّ الصـفۀَ هـو الموصـوفالی نَفْس
چیـزي اسـت کـه بـه     (صـفت  [عندهم 
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ماننـد دانـش و   ) موصوف استوار است
سیاهی، و نزد عالمان نحو همـان نعـت   
است، یعنی اسم فاعل و اسم مفعول یـا  

دو آنچه از راه معنـا بـه یکـی از ایـن     
ــد  ــازگردد و همــین کــار از آن برآی . ب

ــد ــدم : گوین ــرادر زیرکــت را دی در . ب
اینجا برادر موصوف و زیـرك صـفت   

: اندبراي همین است که گفته. آن است
توان یک چیز را به صفتش اضافه نمی

توان یک چیـز را بـه   کرد، چنانکه نمی
خودش اضافه کـرد، زیـرا نـزد ایشـان     

یعنــی (صــفت همــان موصــوف اســت 
ــرا ــر دو ب ــه ه ــرك در آن جمل در و زی

  .)]یکی هستند
بسـیار  : ]وطـف یوطَـف  [وطَف  .وطف

  .نع: أوطَف. مژه و ابرو شدن
طَفأو شیعیش نرم و خوش: ع.  
طْفاءها فروهشـته  ابر دامنه: سحابۀٌ و

  .ناكو باران
باریکی ساق و ذراع از : وظیف .وظـف 
  .أوظفَۀ: ج. ستور

و مرَّ . اذا قَصرْت قَیده: وظَفْت البعیرَ
رسـن شـتر را کوتـاه    [یتْـبعهم  : یظفُهم

  .]پشت سرشان راه افتاد. کردم
روزمره از طعام و خدمتکار : وظیفَۀ

ــد آن ــه : تَوظیــف .و ذکــر و مانن وظیف
  .کردن
چیزي : . ضعف بینایی: وغْف .وغف

که بر شکم قچقار بندند تا گشنی نتواند 
  .کرد
  .شتاب دویدنبه: یغافا

: وقوف. ایستادن: وقَف ـِـ. وقْف .وقف
مطّلـع  : . ل و م. ایستانیدن: . کک

وقـف کـردن بـر    : . کردن بر چیـزي 
ولکنّها . کک: إیقاف. مساکین چیزي را

لغۀٌ ردیئَۀ، و لیس فی الکالم أوقَف الّـا  
وقَفْت عـن األمـر الـذي    أ: حرف واحد

تفیه، أي أقْلَع ذکر األصمعی و و . کنت
: العالء أنّه قالعمرو بنالیزیدي عن أبی

مـا  : لو مررت برجلٍ واقـف فقلـت لـه   
در زبـان،  [یتُه حسـناً  أوقَفَک هاهنا؟ رأَ

باب إفعال این کلمه را بـه کـار نبرنـد    
ــا   ــک معن ــز در ی ــه  : ج ــاري ک   از ک

. کردم دست برداشته و باز ایسـتادم می
اگـر  : عمرو آورده شده که گفتاز أبی

به مردي ایستاده برخورد کنـی و از او  
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چه چیز تو را اینجا نگه داشـته  : بپرسی
است؟ این سخن را که از بـاب إفعـال   

: . ]دانـم  استفاده شده است نیکو مـی 
  .دستیانه از عاج

ــف قوــتادن : م ــاي ایس ــا . ج موقف
: . شکنهاي دو تهیگاه اسـب : الفرسِ

ـ  : ةموقفا المرأَ : و یقـال  .مدالوجـه و القَ
ةِ و یـداها و مـا البـد مـن     عینُ المـرأَ 

گفتـه  . چهـره و پـا  [إظْهاره لها موقفها 
چشــمان و دسـتانش و آنچــه از  : شـده 

  .]اي نداردآشکار کردنش چاره
: . وقوف آوردن در حـج : تَوقیف

. واقف گردانیـدن کسـی را بـر چیـزي    
المرأَفْقَّو ةَت :جعلت فی یدی  ،قْـفها الو

  .]دستبند زنان[القُلْب یعنی 
فرس مفَتـه    : فقَّوظاذا کـان فـی أو

اسبی که در سـاقهاي  [البیاض کالوقْف 
دسـتبند   نۀدست و پایش سپیدي به گو

  .]باشد
دو گروه با هـم بـه جنـگ    : تواقُف

  .ایستادن
  .درنگ کردن و چشم داشتن: توقُّف

با کسـی در کـاري   : موافَقَۀ و وِقاف

 .فروایستادن

  .ایستادن خواستن: فاستیقا
ــۀ ــاه   : وقیفَ ــه در پن ــوهی ک ــز ک   ب

و [اي ایستاده باشد از بیم سگ صخره
  .]پایین نیاید تا شکار شود

فکوچکی از انصار قبیلۀ: واق.  
: وکَف ـِـ. وکْف، وکیف و تَوکاف .وکف

چکیدن سـقف خانـه از بـاران، یعنـی     
نطْـع  : . لغۀٌ فیـه : إیکاف. درده کردن

  .]رمیچ ةسفر[
ما زِلْت أتَوکَّفُـه حتّـی   . توقُّع: توکُّف

آنقدر او را چشم داشتم تا اینکه [لَقیِتُه 
  .]دیدمش

. عیب . مند شدنبزه و بزه: وکَف
، أي لـیس علیــک فـی هــذا   : یقـال 
عیب . :کوه نۀکرا.  

: یقــال. پشــماکند: وِکــاف و إکــاف
الب کَفْتُـه  غْآکَفْتاسـتر را پـاالن   [لَ و أو

  .]دمنها
با کسـی إلـف   : وِالف، مثل إالف .ولف

نــوعی از : . و هـو الموالَفَـۀ  . گـرفتن 
با هـم آمـدن   : . کک: ولیف. دویدن

  .قوم برابر
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 ــف ــرق ولی ــابع : ب ــش [متت   آذرخ
  .]درپیپی

بـرگ  : وهف ـِـ. وهف و وهیف .وهف
ما : یقال. بیرون آوردن نبات و گوالیدن

ـ تَرْ، أي مـا ی یوهف له شیء الّا أخذَه فع 
شـد جـز   چیزي بـه او پیشـکش نمـی   [

آنکه بـه روا  بی(گرفت آنکه آن را می
  .])و ناروا بودن آن بیندیشد

  فصل الهاء
ـ . هــتْف  .هتـف  ــ آواز و آواز : هتَـف ـِ
: هـتَف بـه هتافـاً  . هـتَف الطائرُ. کردن

قوس هتّافَۀٌ  .]بر او بانـگ زد [صاح به 
کنندهبانگکمان [ـَفَی تو ه[.  

مردم و شـترمرغ جـافی   : هجف .هجف
  .]شکموزن و فراخسنگین[سنگ گران
چیزي بلند و برافراشته از : هدف .هدف

: . توده و پشته و مانند آنبنا و ریگ
  .مرد بزرگ: . تیر نۀنشا

: الیـه  . أشْـرَف : أهدف علی التَلِّ
 انْتَصـب : فدهلک الشیء واستَ . لَجأَ

آن چیز . به او پناه برد. بر پشته برآمد[
به تو نزدیـک شـد و در دسـترس تـو     

  .]آمد

  .]زن فربه[لَحیمۀ : ة مهدفَۀٌمرأَا
فــتَهد ســن م ســتون [عــریض : رکْ

  .]پهن
. هـا گروهی از مردم و خانـه : هدفَۀ

  .مثلُ الخبطَۀ
کردن در اطناب: هرَف ـِـ. هرْف .هرف

تَعرِف  بما ال تَهرِف ال :یقال. مدح و ثنا
. ]ستایش مکن آنچـه نشناسـی آن را  [
 :رسانیدن نخل بر خود را زود.  

رَفالرجلُ، مثل أح رَفـ : أه ه نَما مالُ
دارایی آن مرد بسیار شد، هرِّفُوا الـی  [

  .]واعجلُ :ةِالصال
اي که آب بـاران  خرقه: هرْشَفَّۀ .هرشف

ــه د  ــین و ب ــد از زم ــه وي بردارن ــو ب ل
  :]الراجزُ[یقال . فشارند به خشکسال

رْشَفَّهله ه نْ کانتمی لطُوب  
  کَفَّه منهاو نَـشْـفَۀٌ یـملَأُ 

  اياي خوشا آن کس که دارد خرقه[
  .]و خویشــم دلـتا بـدان پر سازد او ه

 :سالپیر کالنگنده.  
شـترمرغ  : هـزَف، مثـال هجـف    .هزف
  .سنگگران
کشـت  : . آبتنک بیابر : هف .هفف
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ها از وي از وقت درو درگذشته که دانه
. نوعی از ماهی ریـزه : . ریخته باشد

  .عسل بی ]کندوي[ نۀال: شُهدةٌ 
. درخشـان [خَفیف : . براق: هفّاف

. تنـک  یۀسا: لٌّ ظ. ]چست و چاالك
 ریح : باد آرمیده و خـوش .  ـیصقَم
 فْهــافقیــقٌ شــفّاف : و هپیــراهن [ر

  . ]نمانازك تن
  ].نازك نیک مۀجا[ریش هفْهاف 

ـ . هفیف . شـتاب رفـتن  بـه : هف ـِـ
ــه و مهفَّفَــۀامــرأَ میــان باریــک: ة مهفْهفَ
  .]سرزنده[ روحسبک

  .تیزخاطر: . بددل: یهفُوف
ــف ــوف .هل ــران: هلَّ ــافی  گ ــان ج   ج

  .ریشکالن
. فســوس خندیــدنبــه: إهنــاف .هنــف

  .کک: مهانَفَۀ و تَهانُف
  .باد گرم: هوف .هوف
و آن بادي باشـد   :مثل الهوف ،هیف .هیف

  ذَهبـت : یقـال . که از جانب یمـن وزد 
لأدها، أي لیانکـلَّ   ألنّهـا تُ [هـا  عادات فِّـفج

بو تُی هشیءوزد باد مانند گذشته مـی . س
  .)]کند زیرا هر چیزي را خشک می(

زده سـموم  :من الهیف ،تَهیف الرجلُ
: کمـا یقـال  . شد ]گرمازده از باد گرم[

ــتا ،تَشَـــتَّی زده  زمســـتان[ مـــن الشـ
  .]شد) سرمازده(

: مهیاف. شوندهزود تشنه قۀنا: هافَۀ
  .کک

ــاف ــش: اهت طــلٌ. ع ــانُ رج : هیف
  .عطْشانُ

القوم طـاش  : أهافصاروا ذو إبلٍ ع
  .]شتران آن قوم تشنه شدند[

جل أهیف، و ر. باریکی میان: هیف
، و فـرس  ]و قـوم هیـف  [ة هیفـاء  امرأَ

فاءیه.  
]ــد ــاف العبـ ــقَ: هـ ــده : أبـ آن بنـ

  .]گریخت
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  باب القاف

  
  فصل األلف

ـ . إباق .أبق گـریختن  : أبقَ ـُـِ و أبِقَ ـَـ
  .بنده

  .کنب: أبق .پنهان شدن: تأبق
: إیتــراق. بیــداري :أرِقَ ـَـــ. أرق .أرق
  .بیدار کردن: ریقتَأْ .نع: أرِقٌ. کک

بیماري زرده اسـت  : یرَقان= أرقان
: یقـال . زار افتدکه در مردم و در کشت

  .زرع مأْروقٌ و میرُوقٌ
جاءنا بأْم الرُبیقِ علـی أُریـقٍ،   : یقال

ــراي مــا بــال و ســختی [أي الداهیــۀ  ب
  .]آورد

  .نام موضعی: أُراقُ
  .تنگی: أزق .أزق

  .گاهحرب: . جايتنگی: مأْزِق
ام تنـگ  سینه[ضاقَ : تَأزقَ صدرِي

  .]شد
رجل . آفاق: ج. کرانه: أُفْقٌ و أٌفُقٌ .أفق

، و بعضـهم یقـول   بمعنًـی أفَقـی  أٌفُقی و 
مـردي کـه بـراي    [أُفُقی، و هو القیاس 

هـا و  آوردن روزي بـه کرانـه  دسـت به
  .]دسرزمینهاي دوردست رو

و کـذلک  . اسـب نیـک  : فرس أُفُقٌ
  .األُنْثَی منه

  .که در غایت کرم باشدآن: آفق
به اوج بخشش [مص : أفقَ ـَـ. أفَق

ــا    ــز آنه ــخنوري و ج ــش و س ــا دان ی
و  آفـقٍ قُوبِلَ مـن   آفقٌ فرس. ]رسیدن

اسـبی کـه   [اذا کان کریم الطَرَفَین : آفقَۀٍ
  .]نژاده باشدمادر از دو سوي پدر و 

 .أفَـقٌ : ج. پیراسـته پوست نیم: قأفی
  .مثل أدیم و أدم
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: أفیق. پیراستن پوست: أفَقَ ـِـ. أفْق
مثل أدیم و آدمـۀً، و  . آفقَۀٌ: ج. پیراسته

  .رغیف و أرغفَۀ
فی  . ذهب فی األرض: أفَقَ فالنٌ

فَضَّلَ و أعطَی بعضـاً أکثَـرَ مـن    : العطاء
هـاي دوردسـت زمـین    به کرانه[بعضٍ 
ــت ــران   . رف ــیش از دیگ ــی ب ــه برخ ب
  .]بخشید

  .کک: إیتالق. درخشیدن: ألُّقتَ .ألق
و . إلَـقٌ : ج. نـث : إلْقَـۀ . گرگ: إلْق

 رِکَو الیقـال للـذَ  . ربما قالوا للقرْدة إلْقَۀٌ
 احبو ر رْدگاه به میمـون  [إلْقٌ، ولکن ق

ماده إلقه گویند ولـی بـه نـر آن إلـق     
  .]ویندنگویند، بلکه قرد و رباح گ

و انْ . دیـوانگی : أولَق، مثال فَوعـل 
ش ئْت جعلت    ـلَ، ألنّـهعلی مثال أفْع

أُلقَ الرجـلُ، فهـو مـأْلوقٌ، علـی     : یقال
  .مجنون: مفعول، مؤَولَق

  .خیززن سبک: ة ألَقَیامرأَ
متَألِّق، و هـو علـی وزن إمـعٍ    : إلَّق

  .]آذرخش درخشنده[
طعام از مسکه: قَۀألو.  

ـ . أنَق .أنق شـادي و شـادمانه   : أنقَ ـَـ
  .شدن

ی الشیءآنَقَن :نبجیأع. یـقٌ شیء أن :
 جِبعنٌ مسآن چیز مرا بـه شـگفت   [ح

  .]انگیزچیز نیکوي شگفت .آورد
تأنَّقَ فی األمر، اذا عملَـه بنیِقَـۀٍ، أي   

کـاري نمـود از   ریـزه : وقَ فی األمـر نَتَ
کاري اسـت  ریزه: له إناقَۀٌ و أناقَۀ .خود
اذا وقع فیها : فالنٌ فی الروضۀ . او را

مرغزار خوش آمدش و بـه  [معجباً بها 
  .]شگفتش آورد

أعـزُّ مـن   : مثَل. مردارخوار: األنُوق
یهـا   ضِ األنُوقِ، بکاره و أوـرِزألنّها تُح

ءبۀ، و فی رعوس الجبال و األماکن الص
از تر نیافتنی دست[هی تُحمقُ مع ذلک 

زیرا این پرنده تخمش را . تخم کرکس
ــی   ــاس م ــتوار پ ــایی اس دارد و در ج

ــه ــاي    الن ــا و جاه ــر کوهه ــر س اش ب
با ایـن حـال، شـکار    . دشوارگذر است

  .]شودمی
أوقَـی علیـه   : یقـال . گرانی: أوق .أوق
حملْته المشَـقَّۀَ و  : أْویقاًو أوقْتُه تَ. أوقَه

. نـد بارش را به دوش او افک[المکْروه 
ــه رنــج و ســختی درافک ــاو را ب ده و ن

  .]خوارش کردم
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جِرْجیـر دشــتی و او را  : أیهقـان  .أهـق 
ــی   ــه پارس ــد ب ــداو گوین ــزك [ان ترتی

  .]وحشی
  فصل الباء

درانیدن سیل جـوي  : بثَقَ ـُـ. بَِثْق .بثق
  .دریدن بند آب: انْبِثاق. را و جاي را

چشمه کـردن   یک: بخَقَ ـَـ. بخْق .بخق
چشمش را کـور  : عورتُها: ینَهبخَقْت ع[

  . ]کردم
  .]کوري زشت چشم[ عور: بخَق
خرقه که زیر معجـر افکننـد   : بخْنُق

  .تا معجر چرب نشود
. درخشـیدن بـرق  : برَقَ ـُـ. بروق .برق

: یقـال . بروق: ج. درخش: برْق و برِیق
 ،ــب بــرقُ خُلَّــبٍ، باإلضــافۀ، بــرقٌ خُلَّ

ـ فیـه م بالصفۀ، و هـو الـذي لـیس      رٌطَ
: التُبرْقلْ علینـا : یقال. باراندرخش بی[
به مـا سـخنی   ) بارانمانند درخش بی(

  .]مگو که به آن کار نکنی
رعدت السماء و برَقَت برَقاناً، : یقال

تعأي کَم.  
ـ تَ: رعد الرجلُ و برَقَ هدد .  تـدعر

و قـد مـرَّ فـی    . تَزَینَت: ةُ و برقتالمرأَ

 دعآن مـرد ترسـانید   [باب الدال فی أر
آن زن آرایش کرد و زیـور  . و بیم داد

  .]بست
ــوم ــرَقَ الق ــرقُ: أب ــابهم الب  . أص

ــلُ ــیفه: الرج بس ــع لَم . ا ــۀ و ت لناقُ
 رَقَـتبــذَ: ب و لَنَبِها و تَاذا شــالَت ــتقَّح

: ج. لیست بالقحٍ، فهی بـروقٌ و مبـرِقٌ  
ن مرد شمشیر کشـید و  آ[نُوقٌ مبارِیقُ 

شتر دمش را بلند کـرد و  ماده. ترسانید
  .]آبستن نمود و نبود

اللَبنُ یصب علیـه إهالـۀٌ أو   : البرِیقَۀ
سق : ج. نٌ قلیلٌمرائشیر کـه انـدکی   [ب

. ]پیه یا روغـن بـر آن ریختـه باشـند    
صـبوا علیـه   : أبرَقوا الماء بزَیـت : یقال

زرَ. تاً قلیالًیـ قَ لنـا طعامـاً بزَ  و ب یأو  ت
ــ سنٍم ــاً رْب ــر آب [ق ــدکی روغــن ب ان

خوراکی آمیخته به روغن یـا  . ریختند
  .]کک: تَبارِیق. کره براي ما ساخت

در ) ع(نام سـتور کـه رسـول   : براق
  .شب معراج بر وي نشست

. خیـره شـدن چشـم   : برِقَ ـَـ. برَق
، »ذا برِقَ البصرُ و خَسـف القَمـرُ  إف«هآی

و آنگـاه کـه   «[یرَ فلـم یطْـرِف   حتَأي 
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. ]»چشم خیره گردد و مـاه تیـره شـود   
 : درد کردن شکم گوسفند از خوردن

أشْـکَرُ  : مثَل. برْوقَۀ، و آن گیاهی است
ــا    ــۀٍ، ألنّه ــن برْوقَ ــرُّم ت أَاذا ر تَخْضَ

 تر از بروقه، که چـون  رویان[السحاب
  .]ابر بیند شود سبز و خرم

شم نیکـو گشـادن و تیـز    چ: تَبریق
  .نگریستن

ــع ــق، م ــروف : إبرِی ــا [مع ــز ی آبری
ــه ــارِیق: ج. ]آفتابـ ــیر: . أبـ    شمشـ

  .درخشندهنیک
خاك با سنگ و ریگ و گل : أبرَق

رسن : . کک: برْقاء و برْقَۀ. درآمیخته
و کلّ شـیء اجتمـع   . که دو رنگ دارد

فیه سو ب فهـو  واد یاض    حتّـی أنّهـم
ــییســم ــاء ون  الع نیــز کــوه دو [نَ برْق
هرچه در آن سـیاهی و سـپیدي   . رنگ

باشد تا آنجا کـه چشـم را نیـز برقـاء     
  .]نامیدند

ــارِق ــا درخــش: ب ــر ب ــام : . اب   ن
جــایی نزدیــک : . اي از یمــنقبیلــه
  .شمشیر: بارِقَۀ .کوفه

  .برْقانٌ: ج. بره: برَق، مع

: أُبیـرِقٌ . دیباي سـطبر : استَبرَق، مع
  .مصغـ

  .جماعات مردم و اسب: برازِیق .قبرز
درخـت  [أزهـرَ  : ابرَنْشَقَ الشجر .برشق

  .]شکوفه داد
  .شادمان: مبرَنْشق

  .کک: بساق. خدو: بزاق و بصاق .بزق
ـ  . بـزْق  آب دهــان [مـص  : بـزَقَ ـُـ
  .]انداخت

ـ  . بسـق . بـزاق : بساق .بسق : بسـقَ ـُـ
ـ . بالیـدن درخـت  : بسوق. مص و «هآی

ــ ــقاتالنَخْـ ــان «[» لَ باسـ و خرمابنـ
: التُبسقْ. طالَ: بسقَ النَخْلُ. »سرکشیده

زبردست شدن کسـی بـر   : . ]التُطلْ
  .اقران خود
شــیر درآمــدن در پســتان : إبســاق

ــاج ــیش از نت ــوقٌ . پ ــقٌ و ن سبــۀ م ناق
  .نع: مباسیقُ
ــق ــاق .بص ــزاق: بص ــوعی از : . ب ن

  .درخت خرما
  .نداختنخدو ا: بصقَ ـُـ. بصق

  .سنگ سپید درخشان: بصاقَۀُ القَمرِ
ـ   : بِطاقَۀ .بطق ب ورقَیعۀٌ تُوضَـع فـی الثَ
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ــم ــا رقْ ــثَ فیه ــر نِمال ــل مص ــۀ أه   ، بلغ
ــاره[ ــا را روي آن   پ ــه به ــذي ک کاغ

نویســـند و میـــان پارچـــه گذارنـــد 
  .)]کارت، بلیط: امروزه(

از سـپاه  [سـرهنگ  : بِطْرِیق، مع .بطرق
  .بطارِقَۀ: ج .و مرد مبارز، ]روم
  .سختیابر فروریزنده به: بعاق .بعق

سخت فروریختن ابر بـاران  : انْبِعاق
ناگـاه فرودآمـدن   : . کـک : تبعق. را

انّ اهللاَ تعـالی  : حـدیث . چیزي بر کسی
اهللاُ     بِه االنْرَکْی معـاقَ فـی الکـالم، فـرَح

خداونـد ناپسـند   [عبداً أوجزَ فی کالمه 
هـان بـه زبـان    آنچه ناگهر دارد گفتن 
اي رحمت کنـد بنـده  خداوند آید، پس 

  .]را که سخن کوتاه گرداند
: حــدیث. شــکافتن خیــک: تَبعیــق

ــا و  ــرونَ إبلَن نْحــا، أي ی ــونَ لقاحن یبعقُ
شترانمان را بکشند و [یسیِلونَ دماءها 

  .]خونشان را بریزند
ــاة   ــل عبنْقـ ــاةٌ، مثـ ــاب بعنْقـ عقـ

  .]تیزچنگال[
  .نام جایی: . بقّ: ج. پشه: بقَّۀ .بقق

. مرد بسیارگوي: رجل بقاقٌ و بقاقَۀٌٌ

ــاق. و الهــاء للمبالغــۀ ــقَّ  .کــک: بغْب أب
  .کثُر کالمه: الرجلُ

ــۀ ــقَ . هزبانــگ کــو: بقْبقَ قْبو منــه ب
الکُوز.  

 . کثُر ولـدها : ةُ و أبقَّتبقَّت المرأَ
ت بمطرٍ شدید: السماءجاء.  

  .نوعی از خرما: بلْعق .بلعق
. کک: بلْقَۀ. سیاهی و سپیدي: بلَق .بلق

 .نــع: أبلَـقُ و بلْقــاء . و پیسـگی ســتور 
 یجـرِي : مثَـل  .ابلق شدن اسب: ابلقاق

ذَمقٌ و یلَیب .و هو اسفرسٍ م کان یقُبِس 
دود مـی [و هو مع ذلـک یعـاب   الخَیلَ 

ــنود    ــم ش ــرزنش ه ــق و س ــخت بلی س
ویند که نیکـویی کنـد   کسی گ ةدربار(

  .)]و نکوهش شود
ـ تَ: مثَـل . نام حصـاري : األبلَقُ م رَّد

و هما حصنانِ قَصـدتْها  . مارِد و عزَّ 
زباء ملکۀُ الجزیرة فلما لم تَقْدر علیهما 

آنها دو دژ بودند که زبـاء  [قالت ذلک 
خواست آنهـا را بگیـرد و نتوانسـت و    

ی و چیره رد سرکشکرد ما: آنگاه گفت
  .]او شد ابلق چو

خانـه از  : . نام شـهر مصـر  : بلَق
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: بلْقـاء  .جماعت انبـوه : . پشم و نمد
  .شهري به شام

. تمـام گشـادن در را  : بلَقَ ـُـ. بلْق
  .کک: إبالق

  .گشاده شدن: انْبِالق
  .باللیق: ج.بیابان: بلُّوقَۀٌ

  .آبهاي گردآمده در جایی: بالثق .بلثق
. کـک :بنیقَۀ[ ک پیراهنتخش: بنقَۀ .بنق

  .]بنائق و بنیق: ج
  .اسب ة سینۀدو دایر: بنیِقَتانِ

. گوي گلـین کـه اندازنـد   : بنْدق .بندق
: ج. یمناي از و پدر قبیله. یکی: بنْدقَۀ
 بنْدقَـۀُ  حـدأَ ورائـک   حدأَ: مثَل. بنادق

یمنـی بودنـد و    قبیلۀحدأ و بندقه دو [
ه بر حـدأ شـبیخون زده و   یک بار بندق

هنگـامی کـه   . أموالشان را برده بودنـد 
ــین    ــانند چن ــی را بترس ــد کس بخواهن

نگاه کن نگاه کن پشت سـرت  : گویند
  ].ایستاده

چیـزي  : . نـاي بـزرگ  : بـوق  .بوق
أصابتْهم بوقۀٌ منکرة، و هی  :یقال. باطل

رگبـار  [دفْعۀٌ من المطر انْبعجت ضَـرْبۀً  
  .]فروریختبر ما  هیکبار یسخت

: ج. بــاقَتْهم  . ســختی: ۀالبائقَــ
یدخُل الجنۀَ مـنْ ال   ال: حدیث. البوائقُ

یأْمنُ جاره بوائقَه، أي ظُلْمه و غَشْـمه،  
ـ  . بوق. هو غوائلَه و شََرَّ مـص  : بـاقَ ـُـ

بـه بهشـت   . سختی آنها را فراگرفـت [
اش از ستم و درنیاید کسی که همسایه

و آرام نداشـــته بــدي و بـــدرفتاري ا 
ت علیهم بائقَـۀُ شـرٍّ، مثـل    انْباقَ. ]باشد

أي انْفَتَقَت ،تانْباقَ علیهم الدهرُ .انْباج :
ــا یخــرُج   ــۀِ، کم ــیهم بالداهی هجــم عل

گرفتار سختی بـدي  [الصوت من البوق 
روزگار بدي و سختی بر آنـان  . شدند
  . ]تاخت

  .]سبزي و تره ستۀد[تره  بند: باقَۀ
ـ  . پیسی :بهق .بهـق  ص رَو لیس مـن الب

اي سپید باشـد کـه   بهک، و آن گونه[
بر پوست تن پدیـد آیـد، جـز بیمـاري     

  .]پیسی
  فصل التاء

پر شـدن مشـک از    :تَئقَ ـَـ. تَأق .تأق
. ]ملَأْتُـه : قْت السـقاء أتأَ[م : قإتْئا. آب
 :ثَل. پر خشم شدنقٌ و أنَا : مأنت تَئ

خشـم گـرم و    تو از[مئقٌ، فکیف نَتَّفقُ 
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داغ، چگونـه تـوانیم کـرد     گریهمن از 
بدي کردن و من  ةیعنی تو آماد( اتفاق

هم ناپذیراي هر گونه آزاري، بنابراین 
تـوانیم همـراه و هماهنـگ    چگونه مـی 

  .])شویم؟
  .نده به بديبشتا: تَئقٌ

سختی غضـب، و شـتاب بـه    : قَۀتَأَ
سـخت در خشـم   [ بـه  : یقـال . بدي

  .]بدي ةاست و آماد
. تریاك، یعنی پادزهر: تَرْیاق، مع .قتر

ألنّهـا  [و تسمی الخمرُ ترْیاقاً و ترْیاقَۀً 
مباله بمی را تریاك خوانند چرا . تَذْه

  .]که اندوه را ببرد
تَرْقَیـت الرجـلَ   . چنبر گردن: تَرْقُوة

به چنبر گـردنش  [ه تَرْقُوتَأصبت : تَرْقاةً
  .]کوفتم

آرزومنـد   :تاقَ ـُـ. تَوق و تَوقان .توق
اقٌ الی ما لـم ینـلْ   المرْء تَو: یقال. شدن

آرزوي آن کند انسـان کـه نـاوردش    [
  .]به دست

  فصل الثاء
بسیار : ثَبقَ ـِـ. ثَباق و ثَبقان، ثَبق .ثبق[

ثَبـقَ  . شدن آب جوي و تیزرو شدن آن

آب رود بسـیار  : النهرُ، و ثَبقَـت العـینُ  
ـ . گردید و شـتاب گرفـت   هـاي از  ايه

  .]چشم اشک فروریخت
سحاب ثادقٌ، و . جد: ثَدقَ المطرُ .ثدق

ابـر  . باران نیک فروریخـت [واد ثادق 
اسم : ثارِق. ]شتابرود روان به. ریزان
  .فَرَسٍ
آن کـه   دمچۀ[قمع خرما: ثُفْرُوق .ثفرق

و (هسته را به چوب خوشه پیوند دهـد 
: ج. ]دانـه انگـور، بـی   شـۀ چوب خـو 

  .و هی أقْماع البسرِ و غیره. یقثَفارِ
  فصل الجیم

یجتمعانِ فی کلمۀ  الجیم و القاف ال
 واحدة من کالم العـرب، الّـا أنْ یکـونَ   

رَّباً أو حعمنحوکایۀَ صوت ،:  
  .]نان[گرده : جرْدقَۀ، مع .جردق
اي گونـه [سـر مـوزه   : جرْموق .جرمق

  .]کفش که باالي موزه پوشند، خرکش
گروهـی از عجـم کـه بـه     : جرامقَۀ

  .موصل ساکن بودند
  .]جوسه[کوشک : جوسق .جوسق

  .موضعی در شام: جِلِّقٌ .جلق
و [جوالیــق : ج. جــوال: جوالَــقِ
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  .]جوالقاتجوالق و 
که بـا آن  [گروهه کمان: جالهق .جلهق

. ]انداختنـد هاي گلین میگلوله و مهره
 :جواله، یعنی بافنده . : یک دوك
سمان، و به پارسی آن را کُله گوینـد  ری
  .]وهه یا گلوله و کالفه نخرگ: و جله[

بانـگ در کـه بـاز و    : جلَنْبلَق .جلنبلق
یکی . جلَنْ جدا از بلَقْ است[فراز شود 

بانگ باز شدن و دیگري بسـته شـدن   
  .]در است

و هـو معـرَّب   . معـروف : منْجنیِق .جنق
ـ . نیک، یعنی فالخن بزرگچهمن ی و ه

کُنّـا نُجنَـقُ   : یقال. مؤَنَّثۀ و وزنه مفْعلیل
و . منْجنیِقـات : ج. مرَّةً و نُرْشَقُ أُخْـرَي 

قیل هی فَنْعلیلٌ، المیم من نفس الکلمۀ، 
ألنّ جمعها مجانیِقُ، تَصغیرها مجینیِـقٌ،  
و ألنّها لو کانت زائـدةً و النـونُ زائـدةً    

ل اال  الجزائـدتانِ فـی أو سـم، و  تمعت
األســماء و ال فــی فــی هــذا الیکــونُ 

ــالِ   ــی األفْع ــی لیســت عل الصــفات الت
و لو جعلت النـونَ مـن نفـس    . المزیدة

االس الحرف صار  اً، و الزیـاداترباعی م
ال تُلْحقُ بِبنات األربعۀ أوالً، الّا األسماء 

الجاریۀ علـی أفعالهـا، نحـو مـدحرِج     
یـر بـه   یک بار گلوله و بـار دیگـر ت  [

گفته شـده کـه   . شدسوي ما پرتاب می
میم از خود کلمه است و اگـر زیـادي   
بود، به همراه نون کـه آن هـم زیـادي    
است دو حرف زیادي در آغـاز کلمـه   

آمد، و چنین چیزي نه در اسـمها و  می
ــال   ــه در صــفتهاي غیرمشــتق از افع ن

اگر هم آن نون را از خود . مزید نیست
شود، عی میکلمه بدانی آنگاه اسم ربا

ــارحرفی در   ــمهاي چه ــه اس ــال آنک ح
گیرند، جز آغاز خود حرف زیادي نمی

اســمهایی کــه مشــتق از افعــال چهــار 
  .]حرفی باشند، مانند آن نمونه

: کـک  ،جوق[گروه مردم : جوقَۀ .جوق
  .]جوخ، جوخه

  فصل الحاء
: حبقَۀ. پودنه، پونه[ پودینه: حبق .حبق
  ].یکی

   .تیز دادن: ـِـ حبقَ. حبق
. نوعی از خرماي تباه: عذْقُ الحبیقِ

ـ مـن التَ  لَـونَینِ أنّه نَهی عن : حدیث رم :
ــی   ــقِ، یعنـ ــونِ الحبیـ ــرُورِ و لـ   الجعـ
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او از دادن دوگونـه خرمـا   [الصـدقه فی
خشـک ریـز و   : براي صدقه بازداشت

  .]سبز فرسوده
  .گوسفند ریزه: حبلَّق

حدقٌ و : ج. سیاهی چشم: حدقَۀ .حدق
حدلَقَـۀ،   .تیز نگریستن: تَحدیق .حداقٌ

  .تَحدیق: بزیادة الالم
و «آیـه . مرغزار با درخـت : حدیقَۀ

. ]»و بوستانهایی انبوه«[» حدائقَ غُلْباً
 :بوستان با دیوار.  

ــه   ــدقُوا ب ــلِ و أح ــدقُوا بالرج ح :
  .]گرد آن مرد را گرفتند[وا به أحاطُ

شــبدر [ سپســت دشــتی: حنْــدقُوق
  . ]وحشی
 قـۀ حـد : بِـد لقَۀ، مثـال الهد الحد .حدلق

أکــلَ : یقــال. خانــهچشــم: . بــزرگ
من الشاة الذ قَۀَئْبلدقال أبوعبیـد . الح :

. و ال أدرِي ما هو هو شیء من جسدها
هــو العــین : اللحیــانیقــال أبوالحســن 

-چیزي است از تن آن و نمـی : گوید[

آن چشـم  : لحیـانی گویـد  . دانم چیست
  .]است
حـذَقَ  . حِذْق و حذاقَۀً و حـذاقاً  .حذق

زیرکـی، و زیـرك شـدن و نیکـو     : ـِـ
. لغـۀٌ فیـه  : حذقَ حذْقاً. دریافتن کودك

یقـال  . مهـرَ فیـه  : حذَقَ الصبِی القـرآنَ 
هـذا یـوم   : للیوم الذي یخْتم فیه القرآنَ

و فالن فی صنعته حاذقٌ بـاذق،  . حذاقه
بـه  . بی را نیکو آموخـت ودك نُک[تبع 

روزي که کودك خوانـدن نبـی را در   
روز : رسـاند گوینـد  آن به پایـان مـی  

فالنی . نبی همۀاستادي او در خواندن 
  .]در کارش زیرك و استاد است

بریــدن و گزیــدن تیــزي و : حــذْق
تـرش شـدن   : حـذُوق . ترشی زبـان را 

: حـذَقَ فـاه الخَـلُّ   . حمض: حذَقَ الخَلُّ[
زَهحم[.  

تیززبـان  : حـذاقی . مقطـوع : حذیق
  .امکگشاده

دعـوي زیرکـی   : حذْلَقَـۀ و تَحـذْلُق  
  .کردن
اهللاِ، فی حرَقِ : یقال. آتش: حرَق .حرق

سوختگی جامـه از  : . اهللا أي فی نار
  .سوختن: حرَقَ ـِـ. . کوفتن گازر

بساییدن دندان از : حرَقَ ـُـِـ. حرْق
سـحقَه حتّـی   : نابـه حرَقَ . خشم بر هم
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رِیفله ص عمرُقُ علیـک  . سحو فالن ی
. دندانش را به هـم سـایید  [األُرم غَیظاً 

  .]بساید بر تو دندان را ز خشمش
  .نیک سوزانیدن: إحراق و تَحریق

 و هو عمرو بن. لقب مردي: محرِّقٌ
هند، ملک من العـرَب، فسـموه بـذلک    

ریقه متمـیم کـانوا   مـن بنـی   رٍفَنَ ۀَائَلتَح
چنین نامیدندش زیرا صد نفـر  [أعادیه 

تمـیم را کـه دشـمنش بودنـد      قبیلۀاز 
  .]سوزاند

  .سوخته شدن: تحرُّق و احتراق
و . کــک: قِیــحرِ. ســوزش: حرْقَــۀ

  .سوخته
و نَسـلَ، فهـو    طَّـع قَتَ: حرِقَ شَـعرُه 

رِ و الجرِقُ الشَعـرِقٌ  . ناححسـحاب ح :
مویش فروریخـت، پـس   [شدید البرقِ 

ــاه آن ــو و پکوت ــتم ــده اس ــر . ربری اب
  .]آذرخشسخت

فـرس  . آب سخت شور: اقٌماء حر
راقُ العوِحوِه  : دـدتَرِقُ فی عحاذا کان ی

دود کـه گـویی   اسبی کـه چنـان مـی   [
ــت  ــه اس ــش گرفت ــۀ . ]آت : و حراقَ

والعامـۀُ  . ]گیـره آتش[چخماق  ختۀسو

  .لغۀٌ فیه: حرُوقاء. تقولُه بالتشدید
  نــوعی از کشــتیها کــه   : حرّاقَــۀ

انـدازي در وي  انـدازان آلـت نفـط   نفط
  .دارند

: محـرُوق . دو سر سـرین : حارِقَتانِ
آن که پـی مفصـل   [سر سرین گسسته 

رانش بریده شده یا مفصل رانش جـدا  
  .]شده باشد

 ف، تَـیم بـن  ونام دو معـر : حرْقَتانِ
  .قیس قَیس و سعد بن

ــۀ کــاچی، آب [گــرم  آشــام: حرِیقَ
فالن وجدت بنی: یقال ]جوشـیده و آرد 

چیـزي  دیـدم  [لهم عیش الّا الحرائقُ  ما
  .]ندارند بخورند جز کاچی

ـ  : الحارِقَۀُ من النساء . جِرْالضَّـیقَۀُ الفَ
  خیـرُ النسـاء  : ث، حدی)رض(عن علی 

   .الحارِقَۀُ
 ]دو[بـر یکـدیگر سـودن    : حرْقان

  .ران
  .مجامعت: محارقَۀ

م و دگـروه مـر  : حـزْق و حزْقَـۀ   .زقح
: حــدیث. مرغــان و زنبــور و جــز آن

وافرٍ صزْقانِ من طَیةدربار[( کأنّهما ح 
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) بقره و آل عمران فرمـود  ةجایگاه سور
گویی که آنهـا دو گـروه از پرنـدگان    

مثل . حزَق: ج. ]بال و هماهنگندگشاده
: حازِقَۀ، حزِیق و حزِیقَـۀ . فرْقَۀ و فرَق

  .کک
. در رفتنکه گام تنک نهد آن: حزُقّ

، تَـرَقَّ  قَّۀٌ حزُقَّـۀ حزُ: یقال. کک: حزُقَّۀ
قَّهنَ بیـ تَرَقَّ . ع ی، أي إرقَ أمرٌ من الترقِّ

سخنی است کـه زنـان هنگـام بـازي     [
کردن با کودکانشان و رقصـاندن آنهـا   

تاتی تاتی، بـاال بـاالتر، چشـم    : گویند
  .]مادر

  .به رسن بستن: ـحزَقَ ـِ. حزْق
  .مرد سخت بخیل: متَحزِّق
کـه مـوزه بـر وي تنـگ     آن: حازِق
ال ي لحـاقنٍ و  أْال ر: یقـال . آمده باشد

که  اندیشه و نگرشی ندارد آن[ لحازِقٍ
پیشابش را نگـه داشـته و یـا کفشـش     

هـرکس آرامـش نداشـته    (تنگ باشـد  
  . )]اش سودي نبخشد باشد رایزنی
ــردي از : حــازوق ــام م . خــوارجن

  .کک: حزاق
کردن بند تنگی، و تنگ: حرْزقَۀ .حرزق

  .بر کسی

ــرْزق حدر تنگــی و بنــد مانــده: م. 
  .کک: محزْرق

سـزاوار و  : . خالف باطل: حقّ .حقق
: ج. واجـــب: . درســت و راســت  

هـذه  : یقـال . أخَص منـه : حقَّۀ. حقُوق
حقیقـت  : . ]من است ةاین بهر[ حقِّی

مـا عـرَف الحقَّـۀَ منِّـی     ل: یقـال . چیزي
رَبیـک، هـو    : و قـولهم . هـقُّ ال آتلَح

یینٌ للعرب، یرفعونها بغیـر تنـوین اذا   م
عنـه الـالم   أزالُوا جاءت بعد الالم و اذا 

کـان ذلـک   : یقـال . حقّاً ال آتیک: قالوا
 ـقِّ لعند حـقِّ لقاحهـا، أي    قاحهـا و ح

چــو حقیقــتم [حــینَ ثَبــت ذلــک فیهــا 
تازیان را سـوگندي  . انست گریختبد

اگـر  . سوگند که نـزد تـو نیـایم   : است
تنوین است پس از الم بیاید مرفوع بی

. و اگر بی الم بیاید تنوین نصـب دارد 
ــد ــین : گوین ــودچن ــداد   ب ــام رخ هنگ
اش یناش، یعنی آنگاه که آبستآبستنی
  .]گشتآشکار 

ــۀ ــروف : حقَّ ــۀ[مع ــاي  جعب چیزه
: ج. ]ري، زنگرانبها یا خوشبو، گرفتـا 

  .حقٌّ، حقَقٌ و حقاقٌ
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. شتر به سال چهـارم درآمـده  : حقّ
حقـاق و  : ج. نـث : حقَّۀ و حـقّ أیضـاً  

کتاب مثل ِ. حقُق: و جمع الحقاقِ. حقَق
ت الناقۀُ جاز: قیل. حقائقُ: جج. بتُو کُ

قَّ، اذا جازالحالسنۀَ و ت دلم تَل . و أتَت
أي الوقــت الــذي ، الناقــۀُ علــی حقِّهــا
شتر از زمـان  ماده[ضُرِبت فیه عام أولَ 

یک سال از آبستنی . زایمانش گذشت
  .]شتر گذشت ماده

وسـط  : سقَطَ فالنٌ فی حاقِّ رأْسـه 
وسـطه  : اءتجِئْتُه فی حـاقِّ الشـ  . رأْسه

 نۀدرست میا. سرش میاندرست افتاد [
  . ]زمستان نزدش آمدم

  .قیامت: الحاقَّۀ
ـی کـلُّ واحـد    : حاقَّهعه و ادمخاص

: یقـال . حقَّه: ذا غَلَبه قیلإمنهما الحقَّ، ف
، أي خصـومۀٌ  حقاقٌ ما له فیه حقٌّ و ال

با او کشـمکش کـرد و هـر کـدام از     [
آنها خود را سزاوار آن بهـره دانسـت،   
پـس چـون یکـی از آنهـا چیـره شــود      

او را نـه در  . آن را ثابـت کـرد  : گویند
  .]ت و نه کشاکشیاي اسآن بهره

  .خصومت کردن: تَحاقّ

خصومت کردن دو کس با : احتقاق
احتَقَّ فالنٌ و فالنٌ، و الیقال : یقال. هم

  .للواحد، کما الیقال اخْتَصم للواحد
تقَّ الفرسرَ: احتَقَّۀٌ. ضَمحال : طعنۀ م

رمی فالنٌ الصید . تذَفَو قد نَ .زیغَ فیها
قَتَل بعضـاً و  : رَّم بعضاًفاحتقَّ بعضاً و شَ

. اسـب الغـر شـد   [أفْلَت بعض جرِیحاً 
فالنـی  . نیـزه کـارگر شـد   . کاري ةنیز

ست، برخی را افکنـد  بشکار را به تیر 
  .]در رفتندزخمی  همو برخی 
سخن و کردن راست : حقَّ ـُـ. حقّ

. درست کردن حق بر کسـی : . وعده
لـت مـا   اذا فع: حقَقْت حذْره و أحقَقْتُـه 

اذا : حقَقْت الرجلَ و أحققتُه. کان یحذَره
اذا تَحقَّقْتَه : و أحققتُه حقَقْت األمرَ .أثْبتَّه

آنچـه از آن  [و صرْت منه علـی یقـین   
ــام دادم  ــت انج ــروا داش ــرد را . پ   آن م

حقیقت . نیزه در جاي میخکوب کردمبه
  .]آن کار را دانستم

حقیـقٌ   ذا، وحقَّ له أنْ یفْعلَ ک: یقال
تفعلَ هـذا، و   حقَّ لک أنْ. أنْ یفعلَ کذا

قْتقحقیقٌ بـه   ح أنْ تفعلَ هذا، أي أنْت
تو سزاواري : و محقُوقٌ به، أي خَلیقٌ له
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  .اء و محقُوقُونَأحقّ: ج. بدان
: إحقاق. واجب شدن: حقَّ ـِـ. حقّ

  .م
ــتحقاق ــتیجاب : اس شایســته و [اس
  .]سزاوار بودن

ــتَ ــحقَّ ــده الخب ــح : رُقَ عن ــر [ص خب
  .]برایش درست بود

  .درست و راست کردن کالم: تَحقیق
ــقٌ ــالم محقَّ ــینٌ: ک صــوب . ر : ث

 چـۀ پـار . سخن اسـتوار [محکَم النَسج 
  .]شدهبافتهنیک

آنچـه  : . خالف المجـاز : الحقیقَۀ
فـالنٌ  . واجب شود بر کسی حمایت آن

ناي بنیادین آنچه در مع[ الحقیقۀِحامی 
ــه کــار رود اش از خــانوادهاو . خــود ب

  .]درفش[علَم : . ]کندپشتیبانی می
: . اسـبی کـه خـوي نکنـد    : أحقّ

اسبی که سمهاي پاي بر جاي سـمهاي  
ــتن  ــد در رف ــدر[دســت نه کــه آن: أقْ

سمهاي پایش از جاي سمهاي دسـتش  
که سمهاي پایش بـه  آن: شَئیت. بگذرد

: حقَـق  .]جاي سـمهاي دسـتش نرسـد   
  .مص

بلند برداشتن اسب دسـت  : الحقْحقَۀ
شَرُّ : یقال. و پاي را و جنبان رفتن وي

هـو السـیرُ فـی أول    : و یقال. السیرِ 
بدترین سواري [اللیل، و نُهِی عن ذلک 

آن سـواري در  : گوینـد . حقحقه اسـت 
ــه از آن    آغــــاز شــــب اســــت کــ

  .]اندبازداشته
ابِ و الب : و منه. معروف: حلْقَۀ .حلق
  ِدستگیره یـا کلـون گـرد در،    [القوم

علــی  ،حلَــقٌ: ج. ]آیــی مــردمگــردهم
حلَقٌ، مثل بـدرة و  : ج: یقال. غیرقیاس

الواحد حلَقَۀ و الجمع حلَـقٌ  : یقال. بِدر
  .و حلَقات
، یقـال قـوم   . جمع حـالق : حلَقَۀٌ

به کسانی گویند [للذینَ یحلقُونَ الشَعرَ 
  .]ان را بسترندکه موهایش

. کـک : حلْقُوم. خشکناي گلو: حلْق
  .حلُوق: ج

  .مال بسیار: . خاتم ملک: حلْق
ـــ. حلْــق ــقَ ـَ لمــوي ســتردن: ح .
حلَـقَ معــزَه، و  : یقــال. کـک : احـتالق 

شَعرٌ حلیـقٌ،  . الیقال جزَّه الّا فی الضَأْن
و لحیۀٌ حلیـق، أي محلُـوقٌ، و الیقـال    
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: موي بزش را چیـد و نگوینـد  [ حلیقَۀ
 .]مـیش  ةپشمش را برید، مگـر دربـار  

 :بر حلق زدن.  
ــق ــق : تَحلی ــی الحلْ ــۀٌ ف : . مبالغ

به شـکل  : . بلندتر رفتن مرغ در هوا
نـام  : محلِّـق . حلقه داغ کردن ستور را

  .مردي
کـه از زبـري   [گلیم درشت : محلَق

  .]کندگویی موي را از جا می
ـ  : قحال . حوالـقُ : ج. یرپسـتان پرش
 :  تاك بررفته بـر درخـت . :  کـوه

أي مـن   ،حـالقٍ جـاء مـن   : یقال. بلند
ــرِف ــان مشْ ــفْتَ ال. مک ــک ع لْ ذاك أُم

. أثْکَلَها اهللاُ حتّی تَحلـقَ شَـعرَها   ،حالقٌ
خَمشَـی  : یقال عند األمـر یعجـب منـه   

کأنّه من الحلْقِ و العقْـرِ و  ! عقْرَي حلْقَی
ــدش  الخَ ــو الخَ ــشِ، و ه ــدیث. م : ح
نَ قیـل لـه انّ صـفیۀَ بنـت     حی )ص(هأنّ
یٍّحفقال ی ،ضلْقَـی، مـا   : حائقْرَي حع

هو عقْراً : قال أبوعبید. أُراها الّا حابِستَنا
حلْقاً بالتنوین، أي أصـابها اهللاُ بـالعقرِ و   

. آمـد از جـایی بلنـد   [وجعٍ فی حلْقهـا  
 سـوگت درت به این کار را مکن که ما

فرزنــدش بنشــیند، یعنــی خداونــد بــی
. گرداند تا سوگوار موهـایش را بکنـد  

: زدگی از چیـزي گوینـد  هنگام شگفت
وپابریده و گلـوگیر  د و دستزخم خور

هنگامی که به پیامبر گفتـه شـد   ! شود
کــه آن دختــر بــزرگ شــده و عــادت 

ــود  ــه اســت، فرم ــه یافت ــازا و : ماهان ن
ــز آن   ــنمش ج ــود، نبی ــوگیر ش ــه گل ک

ایـن دو  : ابوعبیـد . مـا باشـد   شتۀبـازدا 
جز آنکه محـدثان  (کلمه با تنوین است 

ــه آورده آن ــدگون ــد )ان ــی خداون ، یعن
  .]آسیبش زند و گلوگیرش کند

و [ مــرگ: مِحــالقِ، مثــل قَطــا  
ت علـی الکسـرِ ألنّـه    ینب. ]خشکسـالی 

حنیـثُ و الصـفۀُ   فیها العـدلُ و التأْ  لَص
مبنـی  [حالقَۀٍ عن و هی معدولۀٌ . الغالبۀُ

بر کسـره اسـت زیـرا هـم معـدول از      
حالقه است و هم مؤنث بوده و معنـاي  

  .]صفت در آن غالب است
  .درد حلق: حالق

. ما حلقَ من شَـعره : حالقَۀُ المعزَي
ــز محلُوقــۀ    . بــز ةشــدمــوي چیــده[عنْ

  .]مويبز چیدهماده
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انّ : یقـال . م فی الحلْـق اس: الحالق
ــهر   ســـرش [ الحـــالقِلَجیـــد  أْسـ

  .]گلوستخوش
  .حلقه نشستن مردم: تحلُّق
ـ  . حلَق پوسـت رفـتن و   : حلـقَ ـَـ

ســرخ شــدن قضــیب اســب و خــر از 
  .گشنی کردن

لتَغْلب علـی   یوم: یوم تَحالقِ اللممِ
جنگ پیروزي تغلب بـر  [وائلٍ بن بکْرِ 
  .]بکر

: محلْقـن . رسیدهخرماي نیم: حلْقان
  .یکی: حلْقانَۀ و محلْقنَۀ. کک

قـوةَ الّـا بـاهللا     الحـولَ و ال  :حولَقَۀ
  .گفتن
عقلی بی: حمقَ ـَـ. حمق و حمق .حمق

ـ  . حماقَۀ. نع: حمقٌ. و گولی : حمـقَ ـُـ
ة حمقاء، و قوم و امرأَ .نع: أحمقُ. مص

  .نسوةٌ حمقٌ و حمقَی و حماقَی
حمقَـت  [زار کاسد شدن بـا : حماقَۀ

  .ْ]تسدکَ: السوقُ
ــۀ   ــی الرِجلَ ــاء، و ه ــۀُ الحمق : البقْلَ

  .درخت خرفه
: . احمق یافتن کسـی را : إحماق

ة، أحمقَـت المـرأَ  . بچگان احمـق زادن 
گول  بچۀآن زن [ ۀفهی محمقٌ و محمقَ

  .]زایید
ــاق ــیار : محم ــۀزن بس ــق  بچ احم

  .زاینده
  .ردنبه حماقت نسبت ک: تَحمیق
  .به گولی یاري دادن: محامقَۀ

  .احمق شمردن: استحماق
  .خویشتن را گول ساختن: تَحامق

ــازار: انْحمــاق : . کاســد شــدن ب
: انْحمـقَ الثـوب  . فرسوده شـدن جامـه  

  .أخْلَقَ
رِيدعال و جماق، مثال سآبلـه  : ح

  .زدهآبله: محموق. که بر اندام برآید
بـاطنُ أجفانهـا    :حمـالقُ العـینِ   .حملق

ــذي ی ــال سدــلُو ــا ه الکُح ــه طَّغَ، أو م تْ
ــۀِ   األج ــاضِ المقْلَ ــن بی ــانُ م درون [ف

پلکهاي چشم که سرمه آنجـا را سـیاه   
چشم کـه   ةکند، یا آنچه از سفیدي کر

  .]پلکها بپوشانند
فتح عینَیه و نظرَ نظراً : حملَقَ الرجلُ

ــدیداً  ــمانش را[ش ــز  چش ــود و تی گش
  .]تنگریس
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حنـقَ   . حناق: ج. خشم: حنَق .حنق
  .نع: حنقٌ. خشم گرفتن: ـَـ

باریک : . به خشم آوردن: إحناق
خـر  : حمـار محنـقٌ  . شدن کوهان شتر

 .باریک و الغرشده از بسیاري گشـنی 
  .شتران الغر: محانیق

ـ . حوق .حوق . روفـتن خانـه  : حاقَ ـُـ
: قَـۀ محو. خاکروبـه : حواقَه، مثل کُناسۀ

  .جاروب: مثل مکْنَسۀ
  .گرداگرد سر نره: حوق

ـ  . حیق .حیق . فـراز گـرفتن  : حـاقَ ـِـ
ــ ــا   و«هآی ــییء الّ ــرُ الس ــقُ المکْ ال یحی

أحاطَ بهـم و  : حاقَ بهم العذاب .»بأهله
و نیرنگ زشت جز سزاوارانش «[نَزَلَ 

شکنجه و سـختی بـر    .»را در بر نگیرد
  .]تشانسرشان فرود آمد و فراگرف
  فصل الخاء

و . دراز: رجل خبقٌّ، مثال هجـف  .خبق
انْ ش     إتْباعـاً للخـاء البـاء کسـرت ئْت

  .طویلٌ سریع :فرس أشَقٌّ . ]خبِقّ[
  .نوعی از دویدن: خبِقَّی

خَـدارِنُ،  : ج. عنکبوت: خَدرنَق .خدرق
  .بحذف القاف

و  ،سـرگین : خَـذَقَ ـِــُ  . خَـذْق  .خذق
کـون  : مخْذَفَـۀ . مـرغ سرگین افکنـدن  

  . مرغ
ــرْق  .خــرق ـــُ[خَ ــرََق ـِ . درانیــدن:  ]خَ

ــق ــک: تَخْری ــرق و . ک ــراق و تخُّ انْخ
، فی ثَوبه : یقال. دریدن: یراق، لاخْرِ

اش پـاره  جامه[و هو فی األصل مصدر 
: . خُرُوق: ج. زمین فراخ: . ]است

  ].جبتُها: األرض خَرَقْت[بریدن مسافت 
: ج. نـاك پست علـف زمین : خَرِیق

و . وزنـده  باد سـرد سـخت  : . خُرُقٌ
گذشـتن  : یاحِاخْتراقُ الرِ. قیاسه خَرِیقَۀٌ

  .بادگذر: مخْتَرَق .بادها
. دستی کردن در کـرم فراخ: تَخْریق

 :دروغ گفتن از خود.  
  .نیک کریم: خرَّیق.جوانمرد: خرْق
: ج[ زدهپـاره  مۀجا :. پاره: خرْقَۀ

نام مـردي  : ]الطُهوِي[قِ ذوالخرَ. ]خرَق
  .]پیش از اسالم[شاعر 

شمشـیر  : . ]تازیانه[ة رد: مخْراق
یلَـف   ثـوب:  . ]مخارِیق: ج[چوبین 

لضْرَبخـارِیقُ   : حـدیث . بـه  یالبـرقُ م
المــالئ ــالن . ۀِکَ ب صــاح: حــربٍ ف



  1241/  باب القاف  
  

 

فیها رُح فخاي که آن را پارچه[وبٍ ی
ــد ــا آن بکوبن ــد و ب آذرخــش . درپیچن

که بـا  (فرشتگان است  فتۀدستمال درتا
فالنـی  ). آن ابرها را بکوبنـد و براننـد  

  .]کاردان جنگ و چاالك در آن است
شـدن از  سرگشـته : خَرِقَ ـَـ. خَرَق

: أخْرَقْتُـه . نـع : خَـرِق . بـیم یـا از حیـا   
ــتُه  ــا  [أدهشْ ــدم، ی ــیم افکن ــه ب او را ب

ــاختم ــدن: . ]شــرمگین س ــول ش . گ
: مثَل. نع: رَقُ و خَرْقاءأخْ. گولی: خُرق

ــاء ع ال ــدم الخَرْق تَعــۀً، أي أنّ الع ــلَّ  لَلَ
کثیرةٌ موجودةٌ تُحسنُها الخَرْقـاء فَضْـالً   

-نادیده نگیرد نادان بهانـه [عن الکَیسِ 

هاي بسـیاري اسـت   اي را، یعنی بهانه
که نادان بدانها چنگ درزند و کـارش  

آن : ءخَرِقَ بالشی. را آب و رویی دهد
  . ]را ندانست و درست انجامش نداد

مـیش  : . نام زنی معروف: خَرْقاء
. که در گوش او شـکاف کـرده باشـند   

  .باد سخت :ریح 
شَقَقْتُه : خَرْبقْت الثوب، و خَبرَقْتُه .خربق

  .أفْسده: خربقَ عملَه. و قطعتُه
  .نوعی از ادویه: خَرْبق

  .نام مردي از صحابه: خرْباق
 هجده: فالن فی خَرْباقفی ضَرْط.  

مـرد سـر فرودافکنـده و    : مخْرَنْبِقٌ
لینْباع، أي لیثـب اذا   : مثَل .خاموش

ت لداهیۀٍ کَو معناه أنّه س. أصاب فرصۀً
. او دفروافکنده سـر تـا برجهـ   [یدها یرِ

بیفکنده  دارد آهنگ تباهی و بدي، سر
  .]از آن خاموش است

أرض . خرگـوش  بچـۀ : خرْنـق  .خرنق
: . نـاك خرگـوش زمین بچه: قَۀٌنمخَرْ

  .نام زنی شاعر
نام کوشکی به عراق که آن : خَورنَق

  .را نعمان األکبر نهاده بود
زدن و بـه  نیـزه : خَزَقَ ـِـ. خَزْق .خـزق 

: خَــزَقْتُهم بالنَبــلِ. هــدف رســیدن تیــر
  .]به تیرشان دوختم[أصبتُهم بها 

ضَی مـن  هو أم: یقال. سنان: قخازِ
: . ]تـر او ز سرنیزه بود برنده[ خازِقٍ
  .رسیدههدفتیر به
  .خازِق= خاسق  .خسق

جنبیدن : خَفَقَ ـُـِ. خَفْق و خَفَقان .فقخ
طپیدن دل و سراب، و برق و  : .علَم
لَماعِ الخَفَق، فانّما : ۀؤْبو أما قولُ ر. باد
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یـقُ الـریح  . ه للضرورةرَّکَحهـا  : خَفوِید
ینکه آن شاعر فاء خفق را فتحـه داده  ا[

بانـگ  . ضرورت شـعري اسـت   یۀبر پا
سرجنبانیدن از : خَفَقَ ـِـ. . ]بلند بـاد 

سهم ؤُکانت ر: حدیث. خواب و غنودن
سرهایشــان [تَخْفـقُ خَفْقَــۀً أو خَفْقَتَـینِ   

به نعل : . ]جنبیدگاهی در خواب می
ــین  ــه دره : . رازدن زم ــه[ب  ]تازیان

ــ ــۀ. ی رازدن کس  بــه: . دره: مخْفَقَ
: خَفَقَه بالسیف ـُــِ [ پهناي شمشیر زدن

شمشیر : مخْفَق. ]ضربه به ضربۀً خفیفۀً
: . پهن، و هر چیزي کـه پهـن باشـد   

  .بال زدن و پریدن مرغ
ــاق ــه  : إخْف ــتاره ب روي آوردن س

ــدن ــی: . فروش ــید  ب ــت و ص غنیم
ـ بازگشتن  مـراد   ازي و صـیاد، و بـی  غ

بال زدن مرغ در : . بازگشتن جوینده
آن [لَمع بـه  : أخْفَقَ الرجلُ بثوبه. پریدن

  .]اش عالمت دادمرد با جامه
ــو ــتاره: قخُفُ ــدن س ــال. فروش : یق

 غُیوبـۀِ النَجمِ، أي وقـت   وردت خُفُوقَ
پـروین   ةهنگام فـرورفتن سـتار  [الثریا 

   .]درآمدم

  .مشرق و مغرب: خافقانِ
مردي کـه  [پاي قدمپیشپهن: خَفّاق

ة خَفّاقَـۀ  امـرأَ . ]پیش پایش پهن باشـد 
  .]باریکزن شکم[خَمیصۀٌ : الحشَی

ــقٌ ــالة خَیفَ ــعۀٌ: فَ ــرس . واس : ف
ـ  بیابـان  [کـک  : ضَـلیم  . داًسریعۀٌ جِ
ــترده ــیار   . گس ــترمرغ بس ــب و ش اس

  .]تندرو
ــق ــختی: خَنْفَقی ــر و : . س زن دلی

  .داهیۀ . النون زائدة. ]چاالك[سبک 
خـر کـه از فـرج او    ماده: وقخَقُ .خقق

  .آواز آید از الغري
آواز کردن فـرج، و  : ـِـ خَقَّ. خَقیق

آواز فـرج  : خَقْخَقَۀ .غالف قضیب اسب
  .و قضیب اسب

ــرَةُ ــت البکْ ــا : أخَقَّ ــع خَرْقُه اذا اتَّس
  .]چرخ چاه گشاد شد ةشکاف ماسور[

. کفتگـی زمـین  : أُخْقُوق و لُخْقُـوق 
تُه فـی أخـاقیق   فوقَصت به ناقَ: حدیث

ــی األرض   ــقوقٌ ف ــی ش ــرْذان، و ه جِ
ــین   [ ــکافهاي زمــ ــترش در شــ شــ

  .]فروافکندش و گردنش را شکست
اذا  یرُدالغَــ[حــوض خشــک : خَـقّ 
  .]لَّعقَجف و تَ
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اندازه کردن پـیش  : خَلَقَ ـُـ. خَلْق .خلق
اج . از بریدن جـالّـا    : قال الح مـا خَلَقْـت

  الّـا و تد عـو ال و ،تفَرَی  ت انـدازه  [فَیـ
نکردم من جـز آنکـه بریـدم آن، خـود     
. وعده ندادم کس جز آنکـه وفـا کـردم   

 :    اندازه گـرفتن پوسـت جـانوران و
فَـرْي هـم   . سازي آن براي بریدن آماده
ــه ــدن و راه    ب ــکافتن و بری ــاي ش معن

ســپردن و انجــام دادن کــاري پــس از 
  :زهیرٌ بنُ أبی سلْمی. آهنگ آن است
  و بعـ  رِي ما خَلَقْتو لَأَنت تَفْ

  ـض القومِ یخْلُقُ ثم ال یفْرِي
تو هر آهنگ و کاري را به پایان 

  بري آن را می
نه چون برخی دگر کاهنـگ بنمایند و 

  .]برگردند
 :آفریدن . : آفریده و آفریـدگان . :

. »و تَخْلُقُـونَ إفْکـاً  «آیـه . دروغ بربافتن
ي منْحولَـۀ  هذه قَصیدةٌ مخْلوقَـۀٌ، أ : یقال

اي  چکامـه ایـن  . »و دروغی بربافیـد «[
ــه  ــت بربافتـ ــري  (اسـ ــه دیگـ ــه بـ کـ

  . )]اند بربسته
ــۀ ــو: خَلیقَ ــدگان: . خ : ج. آفری

ــق ــال. خَالئ ــم : یق ــقُ اهللاِ  ه اهللاِ، خَلْ
  .و هو فی األصل مصدر. أیضاً

  .آفرینش: خلْقَۀ
. کـک : مخْتَلَـق . خلقتتمام: خَلیق

 :سزاوار . :خوگیر .  
و قـد خُلـقَ   . سـزاوارآمدن : القَۀخَ
بـراي آن کـار آفریـده شـده و     [ لذلک

  .]سزاوار آن است
ایـن  [مجدرة لـه  : هذا مخْلَقَۀٌ لذلک

  .]آن است یستۀشا
فیهـا أثَـرُ   : سحابۀ خَلقَـۀٌ و خَلیقَـۀٌ  

ابري که نشان دارد از بـارش و  [المطر 
  .]از باران

در سخن [ تامۀُ الخَلْقِ: مضْغَۀ مخَلَّقَۀٌ
گوشـتی  از پاره: خداوند هم آمده است

  .]گرفتهشکل
  .]تیر نرم[القدح اذا لُینَ : المخَلَّق
إنْ هذا «هآی. دروغ بربافتن: اخْتالق

  ایــن نیســت جــز   «[» الّــا اخْــتالقٌ 
  . کک: تخلُّق .]»بافیدروغ

 ]خوي زدودن[خوي گرفتن : تخلُّق
  .و خوشبوي شدن
خـالص  : یقال. خوي: خُلْق و خُلُق
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 ةکننـد پـاك [الفـاجِرَ   المؤْمنَ و خـالقُ 
   .]تبهکارساز مومن و سرشت

  .خوي نیکو ورزیدن: مخالَقَۀ
الخَالقَ لـه فـی   : یقال. بهره: خَالق
نزدیــک بــه ایــن در ســخن ([اآلخــرَة 

نیسـت او را   ):خداوند هم آمـده اسـت  
  .]اي در آخرتبهره

ــمت : أخْلَــقُ صم لَــسو  صــاف[أم
  .]ثرناپذیرا

و ال  : صخرة خَلْقاء ـمصلیس فیها و
ســـنگ بـــزرگ بـــی درز و [کســـر 
  .فرجزن بسته: ، أي رتْقاء. ]شکاف

. و ملْحفَـۀٌ   ثـوب  . کهنه: خَلَقٌ
: ج. ألنّه فی األصـل مصـدر  . نث= مذ 

ـ : ملْحفَۀ خُلَیقٌ. خُلْقان بـال هـاء   . مصغـ
 تلحــقُ تَصــغیر ألنّـه صــفۀٌ، و الهـاء ال  

نُصیف فـی تصـغیر   : الصفات کما تقول
  .ة نَصفامرأَ

  .کهنه شدن: خَلُقَ ـُـ
. ل و م. کهنه شدن و کردن: إخْالق

 : اذا : أخْلَقْتُـه ثوبـاً  . کهنه پوشـانیدن
اذا : ثـوب أخْـالقٌ  . کَسوته ثوبـاً خَلَقـاً  

برْمـۀٌ  : کانت الخُلُوقَۀُ فیه کلَّه، کما یقال

ــمالٌ رض أ، و أعشـــار، و ثـــوب أسـ
 بباساي کهنـه بپوشـاندم بـر    جامه[س

یکســره فرســوده، چنانکــه  مــۀجــا. او
سـراپا   مـۀ دیـگ ده نفـره، جـا   : گویند

  کهنـــه، و زمـــین سراســـر همـــوار و 
  .]آببی

طـال  : تَخْلیـق . بوي خـوش : خَلُوق
به بوي  ]مالیدن و خوشبو کردن[کردن 

  .گردانیدنخلقو تمام. خوش و زعفران
ـ  کـالعرْنیِنِ مـن   : رسخُلَیقاء من الف

  .]اسبان نژاده و گزیده[اإلنسان 
اخْلَوي : لَقَ السحابـتَوو یقـال . اس :

ـ : الرسـم  . صار خَلیقاً للمطر تَاسي و
: گویند. ابر پراکنده گرد آمد[باألرض 

 نـۀ خـا  ننشـا . کـه ببـارد   دیک شـد نز
  .]شده با خاك یکسان گشتویران
ـ  . خَنـق  .خنـق  . نخبـه کـرد  : خَنَـقَ ـُُـ

  .کک: تَخْنیق
  .خبه شدن: اخْتناق و انْخناق

جاي خبه : . به خبه مرده: مخَنَّق
  .و بیماري. کک: خُناق. کردن از گلو

  .رسن که بدان خبه کنند: خناق
دوال [بنـد و حمیلـه   گـردن : مخْنَقَۀ

  .]شمشیر
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ــق .باریــک چــۀکــو: خــانق : مخْتَنَ
  .جايتنگی
  .حلقه: خَوق .خوق

ـ [گر : خَوق قُ و   . ]رَبجبعیـر أخْـو
قاءناقۀ خَو :  رْبـاءةشـتر نـر و مـاد   [ج 

مفـازةٌ خَوقـاء و   . فراخ شدن:  ].گر
  .واسعۀ: بِئْرٌ خوقاء
سعتها، و هو م الفَرْجِ، لاس: باقِ خاقِ

  .خازِ بازِ الکسر، مثلمبنی علی 
  فصل الدال

سریشم که بدان گنجشک و : دبق .دبـق 
پلیـدي  [عذرة : بوقاءد .مانند آن گیرند

  .)]و نیز چسب و آنچه کش آید(
و األغلـب علیـه   . نام شـهري : دابِق

بیشـتر آن را مـذکر   [التذکیر و الصرف 
چون از آغـاز نـام   (گیرند منصرف می

  .)]جویی بوده است
: و قد دحقَـه النـاس  . دور: دحیق .دحق

یقـال  . ]راندند مردم او را[یبالَی به  ال
ــه اهللاُ و أســحقَه أدح: یضــاًأ خداونــد [قَ

  . ]دور و نابودش کناد
ـــ. دحــق ــت . مــص: دحــقَ ـَ دحقَ

ملْه: الرَحبالماء فلم تَقْب تمیقال. ر : حقَب

زهـدان  [اهللاُ أُماً دحقَت بـه، أي ولدتْـه   
خدا . آب را بیرون داد و آن را نگرفت

آن مــادري را زشــت گردانــد کـــه    
مـادري  رو سـیه ( دفرزندي چون او زا

  .])کو را بزایید
اي که رحم وي بیـرون  ناقه: دحوق

ــدحاق .آمــده باشــد بعــد از والدت : انْ
  .بیرون افتادن رحم

= دریـاق  . درقٌ: ج. سـپر : درقَۀ .درق
  .ترْیاق

و  وِلْـدانٌ  : یقـال . کودکان: دردقٌ
الصغار من : . غار اإلبلص :. درادقُ

  .یءشکلِّ 
وق، مــعدــار. ر  شــراب نــۀپیمــا: ف

  .]دوره[
ـ  ادرنْفقْ .درفق ضِ راشلّاً، أي امعرْمداً م

  .]، بشتاب و بگذررو شتابان[
ــق ــق .دس سیــراب: د ــپیدي س : . س

ـ م: یقال. حوض پر آب الحـوض   تأَلَ
آبگیـر پـر   [ه حتّی دسقَ، أي ساح مـاؤُ 

، . ]شد تا آنکـه از آن روان گشـت  
ــع   وان و ســینی خــ[طشــت خــوان : م
  .]اينقره
سـپردن و کوفتـه   : دعقَ ـَـ. دعق .دعق
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. بـرانگیختن و رمانیـدن  :  .کردن راه
دعقَت اإلبلُ . دعقَ الطریقُ، فهو مدعوقٌ

شـتران  [ثلمتْـه مـن جوانبـه    : الحوض
  .]هاي آبگیر را فروریختندکناره

  .جماعۀٌ من اإلبل: دعقَۀ
مـردم را  اسـبان کـه   : خَیلٌ مداعیقُ

  .فروکوبند در جنگ
  .جانوري: دعشُوقَۀ .دعشق
، مثل عام . واسع: عیش دغْفَقٌ .دغفق

ــلٌ ــب : دغْفَ خْصــاه و  [م ــر گی ــال پ س
  .]فراوانی

  .ریختن آب: دفَقَ ـُـِ. دفْق .دفق
. آب جهیـده : ماء دافقٌ، أي مدفُوقٌ

و هو من . کاتم، أي مکْتُوم ستْرٌ: کقولهم
: دفَقَ اهللاُ روحـه . دفقَ الماء، مج: قولک

خـدا جـانش   [اذا دعـی علیـه بـالموت    
  .]بگیرد ناگهانی

فَّقَتي   دکَفّـاه النَـد :  تاه، شـدـبد ص
از هـر دو دسـتش آب فـراوان    [للکثرة 
  .]بریخت

. کـک : تـدفُّق . شـدن ریخته: انْدفاق
. سیل که پر کند رودبـار را : سیلٌ دفاقٌ

  .رفتارجهجهان: ناقۀ 

فجفَقّ، مثال هیقال. شتر تیزرو: د :
  ــرَعقَّی، اذا أسفشَـی فــالنٌ الـدســیرٌ  .م

  .شتابرفتن به: أدفَقُ
بعیـرٌ  . آمدگی دندان شتربیرون: دفَق

  .نع: أدفَقُ
وا جاء: جاء القوم دفْقَۀً واحدة: یقال

  .]یکباره بیامدآن قوم به[بمرَّةٍ واحدة 
: و هو خالف دقاق. یکبار: دقیق .دقق
تب [حمی الدقّ : و منه. کک: دقّ. کک

  .]هرروزه
قلیلَـه و کثیـرَه   : أخذت دقَّه و جِلَّـه 

  .]اندك و بسیار او را گرفتم[
بــاریکی، و باریــک : دقَّ ـِـــ. دقَّــۀ

  .کک: استدقاق. شدن
: . کـردن باریـک : إدقاق و تَدقیق

: یـق دق. کردنآرد نرم: . نیکو گرفتن
أتَیتُه فما أدقَّنی و ال أجلَّنی، : یقال. آرد

بـرفتم  [أي ما أعطانی دقیقاً و ال جلیالً 
  .]نزد او اما نه اندك داد و نه بسیار

خاك نرم که به باد رفته شـود  : دقَّۀ
  .دقَقٌ: ج. از زمین

در [بـا هـم بـاریکی کـردن     : مداقَّۀ
ــاب ــاب و کت ــوفتن و آرد :  .]حس ک

  . کردن
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: ج. کـک : مدقّ. کوبه: مدقّ و مدقَّۀ
  .مداقُّ

  .آواز سم اسب: دقْدقَۀ، مثل طَقْطَقَۀ
: انْدلَقَ السیف. پیش شدن: انْدالق .دلق

       رـلٍّ، و کـلّ مـا نَـدمـن غیـر س خرج
شمشیر بی کشـیدن  [خارِجاً فقد انْدلقَ 

بیرون زد، و هرچه از جاي خود بیرون 
  .]آید

ـــدلَــقَ [دلْــق  دلَقْــت . لغزانیــدن: ]ـُ
شمشـیرم را  [أزلَقْتـه  : السیف من غمده
  .]از نیام برکشیدم

اذا کان سـلس  : سیف دالقٌ و دلوقٌ
تیغـی کـه آسـان    [الخروجِ من غمـده  

  . ]برآید از نیام
  .نام مردي: دالق

ـ . طَعنَه فانْدلَقَت أقْتـاب بطْنـه   قَ لَدانْ
بـه نیـزه   [هـم  هجم: السیلُ علی القـوم 

ــت زدش و روده ــرون ریخ ــایش بی . ه
  .]سیل بر آن قوم تاخت

منْدلقَـۀٌ  : غارة دلـوقٌ و خیـل دلُـقٌ   
شبیخون سخت و اسبان [شدیدةٌ الدفْعۀِ 

  .]هیکباره سرازیرشوند
. شکسته از پیـري  دندان قـۀ نا: دلوق

و . و المـیم زائـدة  . کـک : دلْقاء و دلْقم
بزُولِ شارِف ثـم عـوز   یقال للناقۀ بعد ال

    ثـم جمعـاء ثـم رِشمحج طٌ ثمطْلل ثم
ــها هرَمــاً     أضْراس اذا ســقطت ،ــم دلْقَ

سرهم شتر پشتنامهاي گوناگون ماده[
و پــس از اینکــه  ،ســالگیپــس از نــه

  .]دندان نیشش شکافته شد
  .دله: دلَق، مع

درآمدن بر کسی : دمقَ ـُـ. دموق .دمق
: انْدمقَ علـیهم بغْتَـۀً  . دستوريبیبناگاه 

درآمـدن  : . اذا دخَل علیهم بغیر إذْنٍ
دمقَ الصائُد فی قُتْرَته، و . صیاد در کازه

کسـرت أسـنانَه   : دمقْت فاه. انْدمقَ فیها
  .]دندانهایش را شکستم[

و باد و برف کـه از  [دمه : دمق، مع
  .]انسان را در برگیرد سوهمه

ناقـۀ  . سریعۀٌ جـداً : قۀ دمشْقٌنا .دمشق
  .کک: دمشْقٌ

  .الشام م بلدةِاس: دمشْق
: . سـنگ تابـان گـرد   : مدملَق .دملق

  .سم لغزان گرد
یک درهم که شش[دانگی : الدانق .دنق

للـدانقِ  و ربما قالوا  ،کک: دانَق. ]است
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هامرداناقٌ، و للدرهم د . : ستور الغر
  .افتاده

نگریسـتن در کـاري و   نیک: تَدنیق
ـ تُـدنِّقُوا ف ال : یقال. استقصا کردن یقَنَّد 

ــیکم  ــر  [عل ــان را زی دیگــران و کارش
بین نگذارید که با شـما نیـز چنـین    ذره

ــه نزدیــک: . ]شــود شــدن آفتــاب ب
. ی فروشدن چشمکبه مغا: . فروشدن

 :سست نگریستن.  
أحمـقُ مـائقٌ   : یقال. گولی: دوق .دوق

ــقٌ  ــاد[دائ ــودنن ــول و ک  ،دوق. ]ان گ
  .مص: داقَ ـُـ. دؤُوق و دواقَۀ

ـ . دهق .دهق . شـکنجه کـردن  : دهقَ ـَـ
 :شکستن و بریدن.  

ــاق ــام را : إده ــردن ج ــر ک : . پ
  .برانگیختن آب را

و کَأْسـاً  «آیه[ جام پر: أْس دهاقٌکَ
  .]»دهاقاً

: دهمقَـۀ . شکستن و بریـدن : دهدقَۀ
عـام و هرچـه   و تنکی و نرمـی ط . کک

لـو  : ، حدیث)رض(عن عمر. نرم باشد
أنْ ش قَ ئْتمهدولکّـن اهللاَ   ی ،لْـتلی لَفَع

کم أذْهبـتُم طَیبـات  «عاب قوماً فقال آیه

اگـر  [»فی حیاتکم الدنْیا و استَمتَعتم بها
خواستم که برایم از خوراکهاي نرم می

 توانســتم، ولــیو گــوارا بســازند مــی
هــی را ســرزنش کــرد و خداونــد گرو

تواناییهایتــان را در زنــدگی «: فرمــود
دنیا بـه کـار زدیـد و بـدانها کامیـاب      

: دهقَـنَ الطعـام  . کـک : دهقَنَـۀ  »گشتید
: تَـدهقُن . تـاجِر : مـع . فار: دِهقان. أالنَه

زیرکــی در کســب و کــار و : تکــیس
  .]گردآوردن دارایی

  فصل الذال
  .سپست دشتی: ذُرق .ذرق

ـــ .ذَرق ــرغ : ذَرقَ ـُ ــرگین م و  ،س
ذَرقَ الطائرُ و زرقَ . سرگین افکندن آن

  .یبمعنً
  .رویانیدن زمین سپست را: ذْراقإ

شیر آمیختـه بـا   [مذیق : لبنٌ مذَرقٌ
  ].آب

  .گیاهی: ذُغْلُوق .ذعلق
آرام آرامی و بـی بی: ذَلقَ ـَـ. ذَلَق .ذلـق 
  .تیز زبان شدن: . شدن

ــی: إذْالق ــربـ آب : . دنآرام کـ
ریختن در سوراخ سوسمار تـا بیـرون   

  .آید
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  .تیز کردن طرف هر چیزي: تَذْلیق
: . مجراي محـور در بکـره  : ذَلْق

تیزي زبان و تیزي سنان و تیـزي هـر   
سان ل. تیز شدن زبان: ذَلُقَ ـُـ. . چیز

  .نع: ذَلیقٌ و ذَلَقُ و أذْلَقُ
سان ذَلْقٌ طَلْقٌ، ذَلیق طَلیـق،  ل: یقال

زبـان تیـز و   [ق طُلُق و ذُلَـق طُلَـق   ذُلُ
  .]گشاده

ــقُ  ــللاذَولَ ــانِ و الس ــا : نانس   طَرَفُه
  .]هاي تیز زبان و سرنیزهلبه[

ــذُلْقُ ــروف ال ــه از : ح ــایی ک حرفه
و هی . هاي زبان و لب بیرون آیدکرانه

ستَّۀٌ، ثالثۀٌ منها ذَولَقیۀٌ، و هـی الـراء و   
  و النون، و ثالثـه شَـفَوی ۀ، و هـی  الالم

ی اینکه هر ستندان[الفاء و الباء و المیم 
مجـرد بناچـار    خماسـی اسم ربـاعی و  

یکی یا دو و یا سه حـرف از اینهـا را   
. قَعضَب، جعفَر و سـفَرْجل : دارد، مانند

اي ربـاعی یـا خماسـی    اگر هـم کلمـه  
کـدام از ایـن حرفهـا را    دیدي که هیچ

کـه آن کلمـه بـه زبـان      بـدان نداشت 
. مده و از ایـن زبـان نیسـت   تازي درآ

دیگر حرفها جز ایـن شـش را مصـمتَه    

اي رباعی اند، یعنی از آنها کلمهنامیده
یا خماسی بی یکـی از حـروف ذَالقَـه    

  .]ساخته نشده است
. زبـان فصـیح : خَطیب ذَلیقٌ و ذَلـقٌ 

  .نث: ذَلیقَۀ و ذَلقَۀ
تیززبـــانی و : ذَلُـــقَ ـُــــ. ذَالقَــۀ 

  .فصاحت
ذاقَ . ذَواق، مذاق و مذاقَـۀ  ذَوق، .ذوق

ذُقْت . شیئاً: ما ذُقْت ذَواقاً. چشیدن: ـُـ
جـذَبت  : ذقت القـوس . خَبرْتُه: ما عنده

ــ ــت مــا ش ملتَرَهــا و عتُها وچیــزي [د
زه . آزمودم آنچه نزد او بـود . نخوردم

ــختی آن را     ــا س ــیدم ت ــان را کش کم
  .]بدانم

بالَ أمره أذاقَه اهللاُ و. چشانیدن: إذاقَۀ
خداوند سرانجام بدي کـارش را بـدو   [

  .]چشانید
  .پاره پاره چشیدن: تذوق

ـ م: أمر مستَذاقٌ معلـوم  ج کـار  [رَّب
  .]آزموده و دانسته

دلتنـگ از آنچـه   [ مرد ملول: ذَواق
  .]در آن است
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  فصل الراء
ها که بر بره و رسن با گوشه: رِبق .ربق

. وشـه از آن یکی گ: رِبقَۀ. بزغاله بندند
: ج. رِبقَۀَ اإلسالمِ من عنُقهخَلَع : حدیث

لکم العهد : حدیث. رِبقٌ و أرباق و رِباقَ
ریسمان اسـالم را  [ أْکلُوا الرِباقَما لم تَ

). از دین گسسـت (از گردنش برداشت 
شـکنی  تا زمانی پیمان دارید که پیمان

  .]نکرده باشید
  .در ربقه کشیدن: ربقَ ـُـِ. ربق

در ربقه درآمـدن، و در دام  : ارتباق
ربقْـت الجـدي   [بسته شدن گردن آهو 

: . صید به دام افتـاده : ربِیقَۀ. ]فارتَبقَ
رمـدت  : یقـال . بستهگردن لۀبره و بزغا
ء األربـاقَ  قْ ربـقْ، أي هیـی  بالضَأْنُ فرَ

ـ  در [رْبٍ ألنّهـا تُضْـرِع   فانّها تَلد عن قُ
ــده کــه نادرســت  صــحا ال ــرِع آم  تُضْ

، و لیس کـذلک  الولَدأْس علی ر ]است
فذلک قـالوا فیهـا رنَّـقْ رنِّـق،     . المعزي
پستان میش بزرگ شده اسـت  [بالنون 

پس شُل کن شل کن، یعنی بندها را از 
زایـد،  گردنش درآور که بـزودي مـی  

زیرا میش، برخالف بز، در دم پـس از  

نجاسـت کـه   از ای. دهدزاییدن شیر می
بمـان و  : اندآن کلمه را با نون هم گفته

  .)]به زایش آن(چشم بدار 
ــقِ أُم ــۀ : الرُبیـ ــختی و [الداهیـ سـ

  . ]گرفتاري
و هـو ضـد   . بستن: رتَقَ ـُـ. رتْق .رتق

ــق ــته: . الفَتْ ــ. بس ــاً  «هآی ــا رتْق کانَت
ــا ــد آن دو «[» فَفَتَقْناهمـ بســـته بودنـ

  .]بگشودیمشان
تدنبسته ش: اقتار.  

  .شدهشدن بکارت زایلبسته: رتَق
ــرأَأ ــاءم ــی ال: ة رتْق ــتَطاع  الت سی

ذلـک الموضـع منهـا     جماعها الرتتاقِ
انـدام   نبـود دلیـل بسـته  زنی کـه بـه  [

  .]اش نتوان با او نزدیکی کردجنسی
  .ها بر هم بستهکرانه مۀدو جا: رِتاق

  .شراب خالص: رحیق .رحق
روزي و روزي : ـرزقَ ـُـــ. رِزق .رزق
و مـا  «هآی. باران: . مرسوم: . دادن

أنْزَلَ اهللاُ من السماء من رِزقٍ فأحیا بـه  
و آنچه خداوند از آسـمان  «[» األرض

فرو باریده از بارانی که زمین را بدان 
. بـار دادن یک: رزقَۀ. ]»زندگی بخشد
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رزو أر ــد ــاعهم : اقُهــمزقــات الجنْ أطْم
  .]انهاي سربازجیره[

ــزاق تــکر  : إر ــرفتن لش ــوم گ مرس
 گــرفتندسـتمزد ماهیانــه یــا ســالیانه  [

ــربازان ــافتن: . ]س ــ. روزي ی و «هآی
، أي »بونَتَجعلُونَ رِزقَکـم أنّکـم تُکَـذِّ   

ــ«هو آیــ. شُــکْرَ رِزقَکــم ماء و فــی الس
، و هو اتِّساع فی »تُوعدونَرِزقُکم و ما 

القَلیـبِ،   التَمرُ فی قَعـرِ : اللُغَۀ، کما یقال
تـان را آن  و بهـره «[یعنی سقْی النَخْلِ 

ــه مــــی  دروغ) آن را(گذاریــــد کــ
در آسمان اسـت روزي  «و . »بشمارید

، و ایــن »شــما و آنچــه وعــده شــوید
اي فراخی در زبان اسـت،  کاربرد گونه

خرمــا در تــک چــاه : چنانکــه گوینــد
اســت، یعنــی بــه آب کشــیدن از چــاه 

  .]است و آبیاري درخت آن
  .با بخت: ل مرزوقٌ، أي مجدودرج

  .هاي کتان سپیدجامه: رازقیۀ
  .روستا: رزداق، مع .رزدق

ــع ــز   : رزدق، م ــر چی ــته از ه رس
ــ[ ــ طْالس ــلِ، و الص ــن النخ ــن رُ م ف م

  .]الناس

. روسـتا : رستاق و رسداق، مـع  .رستق
  .]شهر مۀحو[و هی السواد . رساتیق: ج

ـ  ر. رشْـق . رشْـق  .رشق ـ : شَـقَ ـُـ  رتی
  .انداختن

هو الوجه مـن الرَمـی، فـاذا    : رِشْق
رمی القوم بأجمعهم فـی جهـۀٍ واحـدة    

انـدازي،  راي تی گونه[رمینا رِشْقاً : قالوا
چنانکه همگان بایستند و با هم به یک 

  .]سوي تیر اندازند
ــاق ــتن: إرشـــ   : . تیزنگریســـ

  .درازکردن آهوگردن
 قد باریک و نیکو: رشُقَ ـُـ. رشاقَۀ

یفُـه  طحسـنُ القَـد لَ  : رجل رشیقٌ. شدن
  .]مرد باریک و بلندباال[

  .اي از قبایل سیاهانقبیله: رشانیق
ـ  . رِفْق و رفْق .رفق و  ،نرمـی : رفَـقَ ـُـ

. سود و نفع: . فنْضد الع. نرمی کردن
نرمی کردن و سود داشتن کسی : إرفاق

ــق. را ــه، رفَ[نرمــی کــردن : ترفُّ ــت ب قْ
  .]، بمعنًیأرفَقْتُه و تَرَفَّقْت به

: یقال. رِفاق: ج. سفرگروه هم: رِفْقَۀ
ــی الســفر   ــا ف ــه، و تَرافَقْن ــا او [رافَقْتُ ب

  .]همسفر شدم، و در سفر همراه شدیم
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فاذا تَفَرَّقوا . رفَقاء: ج. مرافق: رفیق
ــذَ ــه اس ــۀِ و الب ــ م الرُفْقَ ذْیهــ ب اسم 

ــل   .الرفیــق ــع، مث و هــو واحــد و جم
: . »ک رفیقاًولئحسنَ أُ«هآی. الصدیق

اگر همسفران یا همراهان [ضد األخْرَق 
پراکنده شوند دیگر رفقه نیستند ولـی  

چـــه «. تواننـــد رفیـــق باشـــندمـــی
ــتانی ــدنیکودوس ــد. »ان ــول و  ]ض گ

  .درشت
بستن بازوي شتر تـا آهسـته   : رفْق

  .رود
  .ندندرسن که به آن ب: رِفاق

آنچـه بـه   : . آرنج: مرْفَق و مرْفق
و «هآی و من قرأَ. وي نفع یابند از کاري

جعلَه مثـلَ  » یهیئْ لکم من أمرِکم مرْفَقاً
جعلَـه اسـماً   » مرْفقاً« مقْطَعٍ، و من قرأَ

جِدسطْلَـعٍ،  . مثل مرْفَقاً، مثلُ مم و یجوز
بـراي  و تـا از کارتـان   «[و لم یقْرَأْ به 

  .]»شما آسایشی فراهم آورد
ــدار ــقُ ال رافــرف : م ــاي آب و ب ج

همچــــون [انــــداختن و ماننــــد آن 
  .]دستشویی و دیگر وسایل رفاهی

أخـذَ  : و قد تَمرْفَقَ. نازبالش :مرْفَقَۀ

  .]نازبالشی براي خود برگرفت[ مرْفَقَۀً
علی مرْفَـقِ   متَّکئاً: بات فالن مرتَفقاً

  .]رنجش تکیه دادشب به آ همۀ[یده 
جمل أرفَقُ و . برتافتگی آرنج: رفَق

فْقاءکه آرنجشـان از کنـار   [نع : ناقۀ ر
  .]پیچ خورده باشد

لُ المطْلـب  هس :ماء رفَقٌ و مرْتَع 
نـام  : رافقَـۀ  .]آب و چراگاه زودیـاب [

  .شهري
: . چیزي تنک: . بندگی: رِقّ .رقق

  .زمین نرم
: قُّ مـن رقیـقٍ  أر: یقال[ بنده: رقیق

به بـرده رقیـق   (خوارتر از بنده و برده 
اند به دلیل نرمی سخن و فروتنی گفته

مفــ  . نرم: . تنک: . )]و خواري او
  .ج= 

. و که بر وي نویسندپوست آه: رقّ
ــورٍ فــی رقٍّ«آیــه در پوســتی «[» منْشُ

ـ پشت، یعنی کَ سنگ: . ]»گشاده ف شَ
  .رقُوق: ج. بزرگ

هر زمین که بر : . هرينام ش: رقَّۀ
  لــب رود باشــد کــه آب برآیــد از وي 

  .وقت مدبه
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زمین هموار که روي او نـرم  : رقاق
و . کـک : رقَـق . باشد و زیر وي سخت

فی عظْمـه رقَـقٌ،   : یقال. سستی و کمی
  .أي ضَعف، و فی ماله رقَقٌ، أي قلَّۀٌ

یخْبِزُ  عندي غالم. نان تنک: الرُقاق
دارم کــه  پســري[ :قــاقَالرُو  الجــرْدقَ

  .گرده و نان تنک ]پزد می
  .تنکی : .مص :رقَّ ـِـ. رِقَّۀ

  .بنده کردن :. کردن تنک: إرقاق
  .دل شدنتنک: ترقُّق
کـردن   نیکو: . تنک کردن: تَرْقیق
  .سخن را

ــترْقاق ــدن  : اس ــک ش ــتَ[تن قَّ رَاس
ــیء ــتَغْلظَ : الش اس ــیض ــده : ]. نق بن

  .گرفتن
و . جایهاي شـکم تنک: البطْنِ مراقُّ

  .ال واحد له
به هـر سـو   : . درخشیدن: تَرَقْرُق

ــم  ــتن آب چش ــرابِ . رف ــراقُ الس : رقْ
  .و هر چیزي ش سرابدرخش

ــۀ ــوز: رقْرَقَ ــدن ک : . آب ةجنبانی
  .برگشتن آب در چشم

  .نگریستن: رمقَ ـُـ. رمق .رمق
  .پیوسته نگریستن: تَرْمیق

هـذه  . رمه: ع، م. باقی جان: رمق
تَموت  النخلۀُ تُرامقُ بعرْقٍ، ال تَحیا و ال

این درخت خرما به یـک ریشـه بنـد    [
  . ]شود و نه خشکاست، نه سبز می

آن که اندك دوستی تـو در  : مرامق
یبـقَ فـی   الـذي لـم  [دل او مانده باشد 

  .]قلبه من مودتک الّا قلیلٌ
  .محکم ناکردن کار: مرامقَۀ

ِمـاقٌ، أي   ما فی عقَـۀٌ و رمیشه الّا ر
ــۀٌ  ــري   [بلْغَ ــور و نمی ــز روزي بخ ج
  .]ندارد

 بوضعیف، کما یقال ثَ: أرماقٌحبل 
  .]ریسمان سست[أخْالقٌ و أسمالٌ 

. سست شدن کار: ارمقاق و ارمیقاق
. ضَـعف : ارمقَّ األمرُ، و ارمـاقَّ الحبـلُ  

 الـذي : عیش رمـق . دونٌ: عیش مرَمقٌ
 کسمقَُ یروزي . زنـدگی پسـت  [الرَم

  .]جان را نگه دارد ةاندك که ماند
: مقَ الرجلُ الماءرَتَ[آشامیدن : ترمق

  .]حساه
شدن آب و جز تیره: رنقَ . رنَق .رنق
آب : کَـدر [ماء رنْقٌ و عیش رنـقٌ  . آن

  .]تیره و زندگی تار
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: . کک: إرناق. تیره کردن: تَرْنیق
سسـت  : . یختن خواب با چشمدرآم

. سستی تن و بینـایی : . شدن در کار
 :  ــزي و ــتن در چی ــته نگریس پیوس

: یقــال. مثــل تَرْمیـق و تَــدنیق . انتظـار 
رمدت المعزَي فرَنِّـقْ رنِّـق، أي انْتظـرِ    

تَضَـع الّـا بعـد     الوالدةَ، ألنّها تُرْئی و ال
أیضاً، و ربما قالوه بالمیم و بالدال . مدة

پسـتان بـزت بـزرگ    [أي رمّقْ و دنِّقْ 
زادنـش  (شده است، پس بمان و بنگـر  

شـود  ، زیرا پستانهایش بزرگ مـی )را
مقیم بودن :  ]زاید ولی تا چندي نمی

قوم بر یـک جـاي و احتبـاس کـردن     
  .]ماندن و بازایستادن[

اذا خَفَقَ بجناحیـه فـی   : رنَّقَ الطائرُ
یـت فالنـاً   لَق. لـم یطـرْ  الهواء و ثَبت و 

وعٍ أو منْکَسرَ الطرف من ج: مرَنِّقَۀً عیناه
شتاب بـال زد و آنگـاه   پرنده به[غیره 
فالنـی را  . گونه ماند و بـال نـزد  همان

دیدم که چشمانش از گرسنگی یا جـز  
  .]خوردآن تکان نمی

. آب تیغ: السیف . آب کار: رونَق
  األمــرِ و ی منــهزیبــایی [ الضُــح

  .]روشنایی چاشتگاه. کار
ـ : تُرْنُوق و تَرْنُوق ینُ الـذي فـی   الط

والي رودبـار و  گـل [األنْهار و المسیل 
  .]جویبار و رهگذر سیل

ــاخ: روق .روق   : . أرواق: ج. شــــ
: . اول هر چیزي: . اي از شبپاره

و نیـز پـرده کـه    . کـک : رِواق. کاشانه
یـت  ب: یقـال . درکشیده باشند از سـقف 

ـ : یقـال . مرَوقٌ أروِقَـۀٍ، و الکثیـرُ    ۀُثالثَ
أولـه  : الشبابِ و ریقه و ریقـه  . روقٌ

ــلِّ شــیء. ]آغــاز جــوانی[ ــقُ ک یر و :
 اذا طـالَ : هروقَلَ فالنٌ أکَ: یقال. أفْضَلُه

عمـرش  [حـات أسـنانُه   تَعمره حتّـی تَ 
چندان دراز شد کـه دنـدانهایش کـرم    

: داهیۀٌ ذات روقَینِ. ختخورد و فروری
  .]سختی و بالي بزرگ

ه ضرب فالن أرواقَ. هاخیمه: أرواق
حینَ : حدیث. بموضع کذا، أي فَسطاطَه

. و مـد أطْنابـه  أرواقَـه  ضرب الشیطانُ 
ــال ــه و  : یق ــک أرواقَ ــالن علی ــی ف ألْقَ

و . شَراشرَه، و هو أنْ تُحبه حباً شـدیداً 
و . اذا عدا و اشْـتد عـدوه  : ألْقَی أرواقَه
نَّ اذا أقام بالمکان و اطْمـأَ : ألْقَی أرواقَه
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و مطَرَهـا  : و ألْقَت السحابۀ أرواقَهـا . به
. جاي زداش را فالنفالنی خیمه[وبلَها 

اش را برپـا کنـد و   آنگاه که دیو خیمه
فالنی بارهـایش  . رسنهایش را بگسترد

او کسـی  و  ،را همه بر دوشـت افکنـد  
دوید و . است که بسیار دوستش داري

. خیمه زد و آرام گرفـت . شتاب گرفت
رمـی بأرواقـه   . ابر باران درشت بارید

 أسـبلَت  . سوار سـتور شـد  : علی الدابۀِ
چشـــم اشـــکش را : العـــینُ أرواقَهـــا

  .]فروریخت
. فروهشتن شب تـاریکی را : تَرْویق

 :پالودن شراب را.  
خـوش آمـدن و بـه    : راقَ ـُـ. روق

ــی را ــگفت آوردن کس ــافی : . ش ص
  . شدن شراب

  .شراب نۀپالو: راووق
و . سـانٌ ح :غلمان روقَۀٌ و جوارٍ 

ــقٍ هــو جمــع رائ .وقٌلْغکــک : مــان ر
  .]پسران خوبروي و دختران زیبا[

تـرین دراز شـدن   دندان پیش: روق
درازتــر شــدن دو دنــدان [از فــرودین 

  .نع: قُأرو. ]یینیباالیی از دندانهاي پا

ریختن آب و خـون و ماننـد   : إراقَۀ
  .آن

برنشستن گرد بر : رهقَ ـَـ. رهق .رهق
ــیدن آن ــزي و فروپوش ــ. چی و ال «هآی
: حـدیث . »یرْهقُ وجوههم قَتَرٌ و ال ذلَّۀٌ

قْـه،    اذا صرْهفلْی کم الـی الشـیءلَّی أحد
ــه و ال ــه  أي فَلْیغْشَ ــد من عبو هــیچ «[ی

ــره   ت ــر چه ــواري ب ــی و خ ــان یرگ ش
هنگامی که یکی از شـما بـر   . »ننشیند

ــی  ــاز م ــزي نم ــد آن را چی ــذارد بای گ
ــی   ــرد، یعن ــانی(فراگی آن را ) اشپیش

خود : . ]بپوشاند و از آن دور نباشد
: فیه رهـقٌ . را بر حرام و تباهی داشتن

غشْیانٌ للمحارِمِ مـن شُـرْب الخَمـر و    
گرم اسـت  به کارهاي حرام سـر [نحوه 

سـتم  : . ]از خوردن می و ماننـد آن 
ــ. کــردن فــال یخــاف بخْســاً و ال «هآی

پس نه از کاهشـی  «[، أي ظُلْماً »رهقاً
سفاهت و : . ]»بترسد و نه از ستمی

، أي سفَهاً و »فَزادوهم رهقاً«هآی. طغیان
شان پس بر نادانی و سرکشی«[طُغْیاناً 

نزدیــک آمــدن و : . ]»افزودنــدمــی
طَلَبتُه حتّی رهقْتُـه،  . دریافتن چیزي را
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ــه  ــه و أدرکْتُ ــوت من جســتمش [أي دنَ
  .]چندانکه نزدیکش شده دریافتم

تکلیــف کــردن و دشــوار : إرهــاق
ــردن ــک اهللاُ. ک ــی ال أرهقَ قْنال: ال تُرْه 

ال تُرْهقْنی «هآی. تُعسرْنیِ ال أعسرَك اهللا
 ــرِي ع ــن أم ــم ــی تُ ، أي ال»راًس کَلِّفْن

ــدازد    [ ــه نین ــختی ک ــه س ــدازم ب مین
در کارم بر مـن  «. خداوندت به سختی

تأخیر کـردن نمـاز   : . ]»سخت مگیر
: أرهقَه طغیاناً. را تا به وقت نماز دیگر

حملَنی : أرهقَنی إثْماً فرَهقْتُه. غَشّاه ایاه
ــه    ــی حملْتُ ــاً حتّ ــی  [إثْم ــه سرکش ب

ــتن ــد   . واداش ــاهم درفکن ــه گن او و ب
  .]درافتادم به آن

نزدیک رسیدن کـودك بـه   : مراهقَۀ
  .نع: مراهق. بلوغ

ــق ــی را : تَرْهی ــتن کس ــتهم داش . م
ــلَّی علــی امــرأَ) ص(أنّــه: حــدیث ةٍص 
  .ي تُتَّهم و تُؤَبنُ بشَرٍّأتُرَهقُ، 

ــقٌ رَهــل م ــاسِغَم: رج ــی بالن و  شَّ
  : ]ْمۀَابن هر[و قال  .الضیفانِ

  جالِ المرَهقُونَ کمایرُ الرـخَ
  خـیرُ تـالعِ البِـالد أکْلَؤُها

پیامبر بر زنـی کـه مـتهم شـده و بـه      [
. شـد نمـاز خوانـد   بـدي سـرزنش مـی   

ــته   ــه پیوسـ ــردي کـ ــردش را  مـ گـ
کننـدگان و مهمانهـا گرفتـه    درخواست

  .باشند
  ز مردان بهترین، بخشندگان باشند

  .]تـرها فرازیـنچـو از بـاالبلنـدي
ـ وم رِهـاق م الق: یقال ۀٍ، أي زهـاء  ائَ

   .یعنی نزدیک صد: ۀۀٍ و مقدار مائَمائَ
  .زعفران: ریهقان

أخص منه : رِیقَۀ. آب دهان: رِیق: ریق
  .أریاقٌ: ج. ]اندکی از آن[

قُ کلِّ شیءیلُه، و قـد  : رأفْضلُه و أو
الشـبابِ و   : ، و منـه ]ریـق [یخفَّف 
   .]آغاز جوانی و باران[المطر 

آب [ آب ناشــتاخورده: مــاء رائــق
کـــه پـــیش از ناشـــتا  پـــاك و زالل

  .]خورند
هـو یرِیـقُ   : یقال. جان دادن: ریوق

دارد [بنفسه، أي یجود بها عند المـوت  
  .]دهدجان می
ـ [ ریق . درخشیدن سـراب : ]راقَ ـِـ

  .کک: تریق
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  فصل الزاء
ـ  . زبـق  .زبق  .برکنـدن مـوي  : زبـقَ ـُـ

. و هـو مقلـوب انْزَقَــب   دخـل، : انْزَبـقَ 
  .روغن یاسمین: زنْبق
و قـد  . ]جیـوه [ سـیماب : بق، معئْزِ

بالهمز و ی رِبکْأُعرُس مثل زِئْبِـر الباء ،. 
ــقٌ زَأْبــدوددرم ســیماب: درهــم م و . ان

  .مزَبق: العامۀُ تقول
. نـام مـردي  : . مـاه : زِبرِقـان  .زبرق

 ــوب ــت الث ــفَّرْتُه : زبرَقْ ــه[ص را  جام
  .]زردرنگ کردم

جـاي  : زحلُوقَۀ، مثـل زحلوفَـۀ   .زحلق
  .زحالیق: ج. ]سرسره[لغزیدن کودکان 

  .دحرَجه فتَدحرَج: زحلَقَه فتَزَحلَقَ
 یکـی از بدمـذهبان  : زِنْدیق، مع .زندق

و الهـاء عـوض   . زنادقَۀ: ج. ]زندیک[
. زَنـادیقُ من الیاء المحذوفَۀ، و أصـلُه ال 

ـ . زنْدقَـۀ  مواالس. زَنْدقَقد تَ مـن  ع رِّب
 زندقه . بدمذهب شد[الزَنْد، و هو کتاب

از زند گرفته شده و به تازي درآمـده،  
برگردان اوسـتا  ( و زند نام کتابی است
  .])ساسانیان ةبه زبان پهلوي در دور

. چشم شـدن گربه: زرِقَ ـَـ. زرق .زرق

. نـع : قاءأزرقُ و زر. چشمیگربه: زرقَۀ
ازرِقـاق  . أزرقُ و ماءأزرقُ لٌ صنَ: یقال

پاك  ةپیکان یا سرنیز[کک : و ازرِیقاق
  .]آب پاك و روشن. و زدوده
  .نث=مذ. سخت کبودچشم: زرقُم
: . جمع أزرق و زرقاء: زرق

  .هاتودهریگ: . سنانهاي نیزه
زرقَـت عینُـه   . ذَرقَ: زرقَ الطائرُ ـُـِ

مـرغ  [یاضُها رَ بهاذا انْقَلَبت و ظَ: وِيحنَ
چشـمش را بـه سـویم    . فضله انـداخت 

  .]گرداند
و هـو رمـح   . زدن به مـزْراق : زرق

رحل سـپس  : . ]کوچک ةنیز[قصیرٌ 
  .افکندن شتر
دو دیوارچه دو طرف چاه : زرنُوقانِ

که نعامه را بـر وي نهنـد، و آن چـوبی    
ـ . زندباشد که بکره را از وي درآوی نْ إف

کانتا من خَشَب فهما دعامتـانِ، و قیـل   
نَعامتانِ، و المعترضۀ علیهما هی العجلَۀُ، 

م و الغَرْباگـر آن دو از  [بالعجلَـۀ   لَّقٌع
چرخ گوینـد،  چوب باشند آنها را چوب

وبی را که بـر  چنعامه هم گفته شده، و 
شود عجله گوینـد کـه   آن دو نهاده می



    صراح اللغۀ/  1258
 

  .]نددلو آب را بدان آویز
جره، و آن باز سـپید   زبا: زرق، مع

   .زرارِیق: ج. باشد
  .کشتی خرد: زورق

: حـدیث . جبۀُ صـوف : انقَۀزرم .زرمق
لما أتَـی فرعـونَ أتـاه و    ) ع(موسی أنّ

موسـی هنگـامی کـه سـراغ     [ علیه 
اي گشاد از پشم بـر  فرعون رفت جامه

  .]تن داشت
ـ . زعق .زعق و بانـگ  فریـاد  : زعقَ ـَـ
ـ  . زعـق . کردن ترسـیدن در  : زعـقَ ـَـ

و قـد أزعقـه   . نـع : زعق .حالت نشاط
أزعقْتُه فهو . الخوف حتّی زعقَ و انْزَعقَ

از (تـرس  [مزْعوقٌ، علـی غیـر قیـاس    
. تــا اینکــه ترســید ترســاندش) چیـزي 

  .]ترساندمش
: طعام مزْعوق. آب شور: ماء زعاقٌ

  .طعام شور
  .بدخوي :زعفُوق .زعفق
أزقـاق، زِقـاق و   : ج. مشک: زِقّ .زقق

  .زقّان، مثل ذئاب و ذُؤْبان
سـه  أْخُه من قبلِ رلْس: تَزْقیقُ الجِلْد

  .]کندن پوست از سوي سر[
ــاق ــذ. کوچــه: الزُق ــث= م ــال . ن ق

أهلُ الحجاز یؤَنِّثونَ الطریقَ و : األخفش
و  الزُقـاقَ  الصراطَ و السبیلَ و السوقَ و

زقّـاق و  : ج. یذکِّرون هذا کلَّـه بنوتمیم 
  . أزِقَّۀ

ـــ[زقّ  ــرغ خــورش: ]زقَّ ـُ دادن م
  . دهان را به چوزه

ــۀ ــودك   : زقْزَقَ ــردن ک ــرقیص ک ت
  .]رقصاندن او[

ـ  . زلَـق  .زلق جـاي لغـزان و   : زلـقَ ـَـ
  . م: إزالق. لغزیدن

مـوي  : . بچه افکندن ناقه: إزالق
  . ستردن

ـ : مزْلَق و مزْلَقَۀ : زلّاقَـۀ . زانجاي لغ
ـ . کک ، أي »فتُصـبِح صـعیداً زلَقـاً   «هآی

ــیء   ــا ش ــیس به ــاء ل و «[أرضــاً ملْس
  . ]»گیاه گرددخشکزاري بی

الذي یغْلَـق بـه   : مزْالق، أي مزْالج
ــاح   ــال مفْت ــتَح ب ــاب و یفْ ــین، [الب زرف

شتري که [کثیرةُ اإلزالق : . ]کلیدان
  . ]بسیار بچه بیفکند

  . فکندها بچۀ: زلیق
: تَزْلیـق . سر سـتردن : زلَقَ ـُِـ. زلْق

  . کک
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رجل زلقٌ و زملـقٌ، مثـل هدبِـد، و    
که پیش از مجامعت آن: زمالق و زملق

  . انزال افتدش
ــق لَّیــوعی از  : ز ــفترنگ، و آن ن ش

  . ]شلیل قرمز[پشم  شفتالوست بی
حلقۀٌ تُوضَع تحـت حنـک   : زِناق .زنق

جع الدابۀ ثمبرأْسـه   ی شَـدط یل فیها خَی
رسـنی کـه زیـر حنـک     [ماحه تَمنَع جِ

ستور بندند و بندي در آن نهاده و بـه  
بندند تا از سرکشـی بـازش    رسر ستو

زنَقْـت  . گلوبند زنان از زیور: . ]دارد
الفرس.  

و أظُنُّه معرّباً مـن  . جاي زناق: زنَق
  . زنخ

: مزْنُـوق  .باریک تنگ کوچـۀ : زنَقَۀ
  . ام اسبین

فـی لغـۀ أهـلِ    . سیماب: زاووق .زوق
و قیل لکلّ منقَّشٍ مزوقٌ، و إنْ . المدینۀ

  . لم یکن فیه زِیبقٌ
کــردن آراســتن و درســت: تَزْویــق

  . کتاب و سخن را
زه : القمـیص  . نـام مـردي  : زِیق
  . پیراهن

سـرمه کـردن و آراسـتن زن    : تزیق
  . خود را

کنـده شـدن   مغزآ: زهقَ ـَـ. زهق .زهق
برآمـدن  : . استخوان و پرشـدن مغـز  

ــ. جــان ــم «هآی ــهم و ه ــقَ أنْفُس و تَزْه
ذَهقَت نفسه : و حکی بعضهم. »کافرون

و جانشـان  «[زهوقاً لغۀٌ فی زهقَت : ـَـ
پـیش  : . ]»که کافرندبرآید درحالی

نیسـت  : . شدن اسب از اسبان دیگر
و باطـل  «[» و زهقَ الباطـلُ «هآی. شدن

ــوق. ]»از میــان رفــت هنــع: ز . : از
  . نشانه درگذشتن تیر

فَج الجبلِ و : . ئْر بعیدةٌ القَعرِبِ: زهوق
چاه ژرف، و راه میـان کـوه   [المشْرِف 

  .]بلند
سـتور فربـه   : . مغز آکنـده : زاهق

  . زهقٌ: ج. شدهمرد هزیمت: . پرمغز
سبکی [نَزَق : . زمین پست: زهق

  . ]در هر کارو شتابزدگی 
. کشتن و نیسـت گردانیـدن  : إزهاق

 : درگذرانیدن تیر از نشـانه . :  پـر
گـردن آوردن   بـر : . کردن خنـور را 

یـت فالنـاً   رأَ. ستور زین را و رحـل را 
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ــ: مزْهقــاً ــذّاً فــی س غمرهی .فــرس  ذات
فالنـی را  [ذات جـرْيٍ سـریعٍ   : أزاهیقَ

اسـب تنـد و   . رفتدیدم که شتابان می
  . ]تیزرو

برجستن و رمیدن ستور به : انْزِهاق
  . زدن

حمـرٌ  . والـالم زائـدة  . فربه: زهلُوق
  . ]گورخران فربه[زهالقٌ 
  . سخت خندیدن: زهزَقَۀ .زهزق

  فصل السین 
سابقْتُه . درگذشتن: سبقَ ـُِـ. سبق .سبق

ـ  . فسبقْتُه قْنا فـی العتَباسقْنا : ودو . تَسـاب
. ، أي نَنْتَضلُ»ذَهبنا نَستَبِقُ«هقیل فی آی

اذا سبقَ النـاس  : له سابقۀٌ فی هذا األمر
بـا او مسـابقه دادم و از او پـیش    [الیه 

در . در دویــدن مســابقه دادیــم. افتـادم 
» رفتـه بـودیم مسـابقه دهـیم    «معناي 

او در ایـن  . تیراندازي کنیم: گفته شده
کار پیشـینه دارد و در آن از دیگـران   

  . ]ستپیش ا
آنچه گرو بندند بدان در اسب : سبق

  . دوانیدن و تیرانداختن و مانند آن
قَیداه من سیرٍ و غیره : سباقا البازِي

دو بند پاي باز که از چـرم و جـز آن   [
  . ]باشد و آن را از رفتن باز دارد

. درم نبهره: درهم ستُّوقٌ و ستُّوقٌ .ستق
و کلّ ما کـان علـی هـذا المثـال فهـو      
    تجـاء ـرُفل الّا أربعـۀَ أحمفتوح األو

سـبوح، قُـدوس، ذُروح و   : نَوادر و هی
  . ستُّوق، فانّها تُضَم و تُفْتَح

ــتَقَۀ ســتین: م ــتین درازآس : ج. پوس
  . مساتق
ــحق .ســحق ـــ. س ــحقَ ـَ ــودن: س . س

. پویـه رفـتن  : . سوده شدن: انْسحاق
 :کهنه جامۀ.  

سـحقاً لـه   . يدور: سحق و سـحق 
از رحمـــت  بـــاد اوو رانـــده دور [

  . ]خداوند
  . دور: سحیق

: أسحقَه اهللاُ[دور گردانیدن : إسحاق
سوده : . کهنه شدن جامه: . ]أبعده

خشــک شــدن : . شـدن ســپل شــتر 
پســتان بــا شــیر و بــر ســینه و شــکم 

  . چفسیدن آن
أتـانٌ  . سحق: ج. نخل دراز: سحوق

  و حمار :ِیلطَو .  
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  .دراز: سوحق
  . المیم زائدة. نخل دراز: سمحوق
ـ . نام پیامبري معروف: إسحاقُ نْ إف

به االس أردت   لـم تصـرفْه و انْ اردت م
أسـحقَه  : اگر بگویی[به المصدر صرفته 

السفرُ إسحاقاً، أي أبعـده، آنگـاه آن را   
  . ]منصرف سازي

ــمحاق ــک: س ــت تن ــز، و  پوس مغ
الشَجۀُ [بدان پوست رسد شکستگی که 

الی قشرةٍغَلَاذا ب ظْـمِ   رقیقـۀٍ  تفـوقَ ع 
  .]سمحاقاً: تمیس أْسِالرَ

 یقُ السـماءماحهـاي ابـر  پـاره : س .
: سماحیقٌ من شَحمٍ علـی ثَـرْبِ الشـاة   

  .گوسفند ةهاي پیه بر رودپاره
 .]دندسـتب [ دسـتیانه : سوذَق، مع .سذق
 :یق و . چـــرغذَنـــوذَنُوق و ســـیس

  . کک: سوذانق
. شب آتش افـروختن مغـان  : سذَق

  . معرّب سده
حریـر   ]هاي شقه[ شقهاي. سرَق .سرق

و هــو . ]هــاي دراز از آنپــاره[ســپید 
و [معرّب سره، مثل بـرَق معـرَّب بـره    

یلْمقٌ معـرب یلمـه، و اسـتبرقٌ معـرب     

استبره که اصل آن ستَبره بـوده اسـت،   
  .]ی نیکوابریشم جامۀیعنی 

سرِق . دزدي کردن: سرَقَ ـِـ. سرَق
و . سرَقَ ماالً منه: یقال. دزدي: و سرِقَۀ

سـرِقَ  : مثَـل . سـرَقَه مـاالً  : ربما قـالوا 
از دزد چیزي را زدنـد  [ رَحالسارِقُ فانْتَ

  . ]او خودکشی کرد
و . به دزدي نسـبت کـردن  : تَسریق

ــرِئَ ــ قُ ــک «هآی ــرَقَإنّ ابنَ ــرِّقَ ،»س س 
ــرت را دزدي  «[ ــه پســ ــا کــ   همانــ

  . ]»اندبربسته
گوش داشتن پنهانی سخن : استراق
اســتَرَقَ : اســتَرَقَ الســمع [ کســی را

  .]مستَخْفیاً
در پـی  [هو یسارِقُ النَظَرَ الیه : یقال

 ويآنکـه  آن است تا به او بنگـرد بـی  
: انْسراق). اهتَبلَ غَفْلَتَه لینْظُرَ الیه( بداند

: انْسـراق . ان شدن از قوم و دررفتنپنه
  . ]ستی در نیرو و تنس

  . دو موضع: سرَّقٌ و مسرُقانُ
نـام مـردي از   : سراقَۀُ بـنُ جعشُـمٍ  

  . صحابه
  . ]ستبر[دیباي گنده : استَبرَقٌ
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  . سرادقات: ج. سراپرده: سرادق .سردق
  . خانه با سراپرده: بیت مسرْدقٌ

  . اهشورگی: سرْمق .سرمق
ـ [سفْق  .سفق در بـاز کـردن   : ]سفَقَ ـُـ

ــانو  صـــحادر [ . ]در را بســـتن: لسـ
در بســته : انْســفَقَ البــاب[. ل: انْســفاق

به او سیلی : سفَقَ وجهه، أي صفَقَ. شد
  .]زد

ــفیقٌ  یقٌ، أي صــف ــوب س ــۀ: ث  جام
  . بافتهسخت

و قد سـفُقَ، و  . دیدگیشوخ: سفاقَۀ
. شـرم شـد  بـی [قـح  و: هو سفیقُ الوجه

  . ]شرم استپررو و بی
قُ السیففاسپرنگ شمشـیر  . ، معس

  . ]خطی به درازا بر هر دو روي آن[
ــلق ــلَق .س ــوار : س ــت هم ــاع [دش الق

ففْصلْقان: ج. ]الصلَق، بزیـادة   . سـمس
  . سمالق: ج. کک: المیم

ــلَق ـُـــ[ســلْق  ســتان افکنــدن : ]س
]لَقَه الطبیبا بـر پشـت   پزشک او ر: س

سلْقَیتُه سـلْقاء،  : و ربما قالوا. ]خوابانید
جعبیتُـه  : یزیدون فیه الیـاء، کمـا قـالوا   
او را به [جِعباء، من جعبتُه، أي صرَعتُه 

ــت ــون    پش ــا آن را واژگ ــدم، ی افکن
بسـطَها ثـم   : سـلَقَها و سـلْقاها  . ]کردم

ــا ــتن و : . جامعه ســخت ســخن گف
ـ . ندن به زبارآز سـلَقُوکم بألْسـنَۀٍ   «هآی

ــدادبــا زبانهــایی تیــز آزارتــان «[» ح
  . ]»دهند

ــتَلْقَی علــی ظهــره: اس ــام و هــو . ن
  . اسلَنْقَی، و هو افْعنْلَی: و یقال. افْتَعلَی

. ]فریــاد زد[صـاح  : صــلَقَ= سـلَقَ 
. کـک : سلّاق. خطیب بلندآواز: مسالق

ر سـخنو [خطیـب مسـقَع مسـلَقٌ    : یقال
زبـان کـه در سـخن    بلندآواز و گشاده

دادن مشــک و روغــن: . ]فرونمانــد
پخته کـردن سـبزي و   نیم: . مزاده را

 جـوال  گوشـۀ : . بیضه را در دیـگ 
نشـان ریـش پشـت    : . افکندندرهم

ستور که نیکو شده باشـد و جـاي آن   
  . سپید مانده
ــلْق ــلْقَۀ. گــرگ: س ــث: س  زن و. ن

ــان ــدر : . دراززبـ ــدر [چکنـ چغنـ
  . ]خودرو

ــلیقَۀ بــر  نشــان نــوار و تنــگ: الس
فالن یـتکلَّم  . سرشت: . پهلوي ستور

  . بطَبعه ال عن تَعلُّمٍ :بالسلیقَۀِ
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ــالق ــاي : س ــدگی دهــان و بنه دمی
جوشـهاي  [دندان، و دمیدگی بر انـدام  

ــته  ــان، و پوس ــن   ده ــدن ب ــته ش پوس
  . ]دندانها

  . به دیوار بر شدن: تسلُّق
  . رخت فرو ریزدآنچه از د: سلیق

وع سلُوقیۀ رد. نام دهی به یمن: سلُوقٌ
ۀو کیلُوقمنسـ: الب س .  

بلنـد شـدن و   : سمقَ ـُـ. سموق .سمق
  . دراز شدن

منوعی از بـر درخـت اسـت    : اقس
  . ترش

ــالتخفیف   ــماق، ب س بــذ دروغ : کَ
  .ساده

دو چوب یوغ که بر گردن : سمیقانِ
  . گاو نشیند

  . ناگوارد شدن: سنقَ ـَـ. قسنَ .سنق
سوقٌ و سیقانٌ : ج. معروف: ساق .سوق

  . و أسؤُقٌ
أسـوقُ و  . ساق شـدن خوب: سوق

قاءوساقمرد و زن خوش[نع : س[ . :
ولَدت ثالثَۀَ بنینَ علـی  : یقال. درازساق

ساقٍ واحد، أي بعضُهم علی إثْر بعـض،  

سه پسر پشت سـر  [لیست بینهم جاریۀٌ 
  . ]م زاییده

: حـرٍّ  . درخـت  تنۀ: ساقُ الشجر
، »یوم یکْشَف عن سـاقٍ «هآی. قمري نر

روزي که کار سخت و «[أي عن شدة 
  . ]»دشوار گردد
  . مفاخرت کردن: مساوقَۀ

ــا[ه مــؤَخَّرُ: ســاقَۀُ الجــیش ــۀدنب  ل
  . ]لشکر

: الحـربِ  . نث= مذ. بازار: سوق
  .]گیرودار جنگ میانۀ[حومۀُ القتال 

ـ . ســوق   : . رانــدن: ســاقَ ـُــ
پیمان راندن از ستور و جز آن به دست

کابینش را هرچه باشد برایش [عروس 
  . بر ساق زدن: . ]فرستادن

خود را بـازاري کـردن بـه    : تسوق
بازاریـابی کـردن و   [خرید و فروخت 

   ]خرید و فروش
 عامۀرعیت، [مردم فرومایه : سوقَۀ

  . سوقٌ: ج. ]مردم
  . ل: انْسیاق. راندن: اقاستی

ــیقَۀ  ــل وسـ ــیقَۀ، مثـ ــتور : سـ   سـ
  . راندهغارتبه
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  . باران که باد او را راندابر بی: سیق
دادم [أعطیتُک تَسوقُها : أسقْتُک إبالً

  . ]شتري به تو برانی آن را
  .بر یک روش راندن: سیاقَۀ

یــت فالنــاً رأَ. جــان کنــدن: ســیاق
دیدم فالنـی  [ ند الموتینْزِِع ع: یسوقُ

  . ]کند جان می
  . ]آرد گندم یا جو[پست : سوِیق

  . باد سخت: . مرد دراز: سهوق .سهق
  فصل الشین

آرزومند شدن بـه  : شَبِقَ ـَـ. شَبق .شبق
  .جماع
: شبراق. کردنجامه پاره: شَبرَقَۀ .شبرق
: شَـرْبقَۀ . کـردن گوشت پـاره : . کک
  . گیاهی: شبرِق. کک

شُـبارِق،  . هاي جامـه پاره: بارِیقشَ
  . شلوار: مع

. أشْـداق : ج. کـنج دهـن  : شَدق .شدق
: خطیب أشْدقُ. فراخی کنج دهن: شَدق

  . ]آور زبانسخنور و [ گشاده کام
نماینــــده فصــــاحت: متَشَــــدق

ــخنورنما [ ــران را و آن(سـ ــه دیگـ کـ
  . )]ریشخند کند

: شـارِق . طَلَع . آفتاب: الشَرْق .شرق
ـــ:  .کــک ــرَقَ ـُ جــاي برآمــدن : شَ

: . کـک : شُـرُوق . آفتاب، و برآمـدن 
ــز آن   ــفند و ج ــوش گوس ــکافتن گ ش

  .]شکافتهگوسفند گوش: شَرْقاء[
ــرِقانِ ــتانی و : مشْـ ــرق تابسـ مشـ

  . زمستانی
شَـرْقَۀ و  . آفتابگاه: مشْرَقَۀ و مشْرُقَۀ

ــراق ــه آفتابگــاه : تشــرُّق. کــک: مشْ ب
  . نشستن

  . ن شدنروشن و تابا: إشْراق
شکافته شدن گوش: شَرِقَ ـَـ. شَرَق

ناك اندوه و غصه: . نع: شَرْقاء. ستور
: شَرِقَ برِیقه و بالمـاء، أي غُـص  . شدن

ــد  ــرو مان ــوش ف ــه گل . آب و خــدو ب
الـی شَـرَقِ    الصـالةَ یـؤَخِّرونَ  : حدیث

الموتَی، أي الی أنْ یبقَی مـن الشـمسِ   
ما ی مقدارنقَبن حیاةِ مشَرِقَ برِیقه  ی م

نماز را تـا آن هنگـام کـه    [عند الموت 
از خورشید جز اندکی نمانده است بـه  

ــی ــس م ــداز پ ــه ان ــی ب ــدازد، یعن  ةان
ــد ــدگی آن ةبازمان ــرگ  زن ــه دم م ک

  .]است
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گوشـت  [ال دسم علیـه  : لحم شَرِقٌ
  .]چربیبی

: یقـال . رفتن سوي مشـرق : تَشْریق
ق بسـیار  فر[شَتّانَ بینَ مشَرِّقٍ و مغَرِّبٍ 

که سوي خاوران پوید و است میان آن
ــاختر روي آورد آن : . ]کــه ســوي ب

سـه  : التَشْریقِ أیام. قدید کردن گوشت
تشـریق گفتنـد چـون    [ روز بعد از نحر

ــدن در    ــک ش ــراي خش ــتها را ب گوش
گذاشتند، یا چون در این سه آفتاب می

ــاره  ــی را پ ــت فراوان ــاره روز گوش   پ
یـا  ) حم اذا قَطَّعتَـه شَرَّقْت اللَ(کردند می

چون در ایـن روزهـا گوشـت فـراوان     
امتَلَأَ حتـی یکـاد   : شَرَقَ الشیء(شد می

یضفنام مردي: شَرِیقٌ. ]ی.  
  . مسجد خَیف: . نمازگاه: قمشَرَّ

ســرخی غــروب بعــد از : شَــفَق .شـفق 
ــتن  ــا نمــاز خف ــاب ت ــاه از : . آفت تب

  . هرچیزي
  . کک: شَفَق. مهربانی: شَفَقَۀ

ترسیدن بر کسی یا چیـزي  : إشْفاق
أشْـفَقَ علیـه، فهـو    . از مهربانی بر وي

ترسـیدن از  : . مشْفقٌ و شَـفیقٌ علیـه  

: قال ابنُ دریـد . خاف: أشْفَقَ منه. کسی
و أنْکَـرَه أهـلُ   . شَفقْت و أشْفَقْت بمعنًی

  . اللُغَۀ
بید : یقال. شَقوق: ج. کفتگی: شَقّ .شقق

، شُـقاقٌ و الیقال [جله شُقُوقٌ فالنٍ و برِ
 ــدواب ــون بال ــقاقُ داء یک ــا الشُ . و انّم

ــرك دارددســت ــی ت ــاي فالن : . ]وپ
کفانیـدن و برآمـدن   : شَقَّ ـُـ .. صبح
. کسـی  دشوارآمدن کار بـر : . دندان

چشـم بازمانـدن   : . شَقَّ علیه األمـرُ 
اذا نظرَ الی شیء : شَقَّ بصرُ المیت. مرده

و : قال ابن السکیت[د الیه طَرْفُه ال یرْتَ
و هـو الـذي    ]شَقّ المیت بصرَه: ال تقلْ

ضَرَه الموتصـا،   شَقَّ فـالنٌ : یقال. حالع
ــقَّت العصــا. أي فــارقَ الجماعــۀَ : وانْشَ

نگاه مرده به چیـزي مانـد   [رَّقَ األمرُ فَتَ
. او از گروه جدا شد. و دیگر پلک نزد

  . ]کار پراکنده گشت
مـچ دسـت و   [کفتگی رسـغ  : قشُقا

  .ستور ]پاي
چیزي نیمۀ: قّش . : کـوه  کرانـۀ .
 :ــی و . بــرادر و دوســتهــو أخ 

ــام کــاهنی معــروف: . نَفْســی : . ن
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لم تَکُونوا بالغیه الّـا بِشـقِّ   «هآی. سختی
  ، و هــــذا قــــد یفْــــتَح »األنْفُــــسِ

ــد جــز  نمــی«[   توانســتید آنهــا را ببری
گاه شَـقّ هـم    به این معنا. »دشواريبه

  . ]گویند
: . اي از چوب و تختـه پاره: شقَّۀ

  . چیزي نیمۀ
خـالف  . شـکافته پـیش  جامۀ: شُقَّۀ

ولکـن بعـدت   «هآی. سفر دور: . جبۀ
شـاقَّۀٌ، و ربمـا    : یقال. »علیهم الشُقَّۀُ

ولی راه دراز و دشوار «[قالوه بالکسر 
دشـواري  . »بر آنان گران آمـد ) تبوك(

  . ]گاه هم شقَّۀ گویند. توانفرسا
هذا، اذا انْشَـقَّ   هذا . برادر: شَقیق

 الشیء بنصفَین فکـلُّ واحـد منهمـا    
  . ]آن است نیمۀاین [ رِاآلخَ

ـ وجـع ی [درد نـیم سـر   : شَقیقَۀ ذُ أْخُ
 ةنـام جـد :  . ]أْسِ و الوجـه نصف الرَ

گشادگی میان دو : . نُعمان بن المنْذر
: ج. که در وي علف باشد کوه از ریگ

  .ج= مفـ . الله: شَقائقُ النُعمانِ. شَقائق
  . نث: شَقّاء. طویلٌ: فرس أشَقُّ

خــــالف و : مشــــاقَّۀ و شــــقاق

  . دشمنایگی کردن
: . چیـزي  نیمـۀ گـرفتن  : اشْتقاق

سـخنی را  : . گرفتن حرفی از حرفی
در خصومت به چـپ و راسـت بـردن    

در  قصد، و به چپ و راسـت رفـتن  بی
کـردن و زیـر بـار    سرکشـی [آن حال 

  . ]درستی نرفتن
سخن را نیکو بیرون آوردن : تَشْقیق

  . هیزم و جز آن کفانیدن: . ]از دهان[
  . کک: انْشقاق. شکافته شدن: تشقُّق

بانگ کردن شـتر فحـل، و   : شَقْشَقَۀ
  . گنجشک

وقت بانگ و  شتر که به ریۀ: شقْشقَۀ
ــرون آرد   ــان بی ــتی از ده ــا. مس ل یق

  . تَشْبیهاً بالفَحل ،شقْشقَۀٍ ذو: للخطیب
مرغی که آن را به فـال  : شَِقرّاق .شقرق

  . کک: شَرِقْراق. بد دارند
  . نام مردي: . دراز: مقشَمقْ .شمق
. میان دو نصاب از زکات: الشَنَق .شـنق 

ــناقَ، أي ال ال: حــدیث ــذُ ش  مــن یؤْخَ
ــنَقِ  ــتم الشَ ــی ی ــدازه، [حتّ میــان دو ان

ــت ز ــات نیس ــفند، (ک ــتر و گوس در ش
هنگــامی کــه شمارشــان بــه ده برســد 
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ــد ــات . زکــات دارن ــر ده زک ــزون ب اف
ندارد، مگر آنگاه که از بیست بگذرد، 

: . کم از دیـه : . )]و به همین سـان 
  . درازي سر
  . مشک بند سر: شناق. دراز: شَناق

سر وا : . مشک بستن سر: إشْناق
یدن کــردن شــتر و ایســتادن، و ایســتان

  . ل و م. شتر
بازایستانیدن شتر را : شَنَقَ ـُِـ. شَنْق

وقتـی کـه بـر وي    به کشیدن مهـار بـه  
  . نشسته باشی

خوذ من أْو هو م. مقطَّع: لحم مشَنَّقٌ
ــناقِ ــوقَ ذو  أشْ ســۀ، و ذلــک أنْ ی یالد

ـ  ذا کانـت معهـا   إالحمالَۀِ الدیۀَ کاملۀً، ف
 دیات جِراحات فتلـک هـی األشْـناقُ،   

و یقـال  . کأنّها متعلِّقـۀٌ بالدیـۀ العظْمـی   
ــذي ی ــل قَأیضــاً للعجــین ال معو ی ــع طَّ

و  ،تکـه شـده  گوشت تکه[ : تیبالزَ
شــده از تــاوان دیــه اســت، آن گرفتــه

که پرداخت تاوان بـر   گونه که آنبدین
 دیـۀ اوست صد شتر را بیاورد، و اگر 

زخمهاي دیگـر هـم بـر او بـود، اینهـا      
ــمرد  ــناق ش ــیأش ــوند،ه م ــویی  ش   گ

 دیـۀ هایی هسـتند کـه بـه همـان     پاره
شده  تکهبه خمیر تکه. بزرگتر آویزانند

  . ]که در روغن پزند نیز گویند
ــوق ــوق .ش ـــ. شَ ــاقَ ـُ ــد : ش آرزومن

  . گردانیدن
هـو   :و مشُوق. هو المعشوق :شائق

قٌ و أنَا[ قالعاشفهو شائ ،ی الشیءشاقَن 
  .]وقٌمشُ

ــتیاق . منــد چیــزي شــدنآرزو: اشْ
بـه  : تَشْویق. آرزومندي نمودن: تشوق

  . آرزو آوردن
ــهِیقُ الحمــار .شــهق ــ: شَ رُ صــوتهآخ .
: یقـال . أولُـه : و زفیـرُه . کـک : تَشْهاق

ــه  یــرُ إخْراجالــنَفَسِ و الزَف دــهِیقُ ر الشَ
گفته . پایان بانگ خر، و آغاز بانگش[

شهیق فرو بردن دم و زفیر بیرون : شده
  . مص: شَهقَ ـَِـ. . ]آن استدادن 

. کوه بلند: شاهق. بلند شدن: شُهوق
ـ اذا کـان ی : فالن ذو شاهقٍ د غَضَـبه  تَشْ

چـون بـه خشـم    (خشم است او سخت[
  . )]آید کند بانگ بلند

شَـهقَۀً  شَهِقَ فـالنٌ  . زدن نعره: شَهقَۀ
 دادببانگی بکرد و جان [فمات[ .  
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  .]بلند ةخند[ضَحک تَشْهاقٌ 
  . نام کوهی: شیق .شیق

ـ . شیاق، مثل نیاط بسـتن  : شاقَ ـِـ
  . ]نُطْتُه: شقْت الطُنُب الی الوتَد[طناب 

  فصل الصاد
ـ  . راستی: صدق .صدق . بذخـالف الکَ
 .َقدراست گفتن: ـُـ. ص . : راست

واجعـلْ  «هآی. ثنا و نام نیکو: . کردن
مـرا  و «[» لی لسانَ صدقٍ فی اآلخرینَ

، ]»در میان آینـدگان خوشـنام گـردان   
یعنی زبان ثناگوي گردان از بهر من در 

صدقَ فی الحـدیث،  : یقال. آیندگانپس
صـدقَنی سـنَّ   : مثَـل . و صدقَه الحدیثَ

هـدع،  : بکْرِه، و ذلک أنّه لما نَفَرَ قال له
و هی کلمۀٌ تُسکَّنُ بها صـغار اإلبـل اذا   

قُو. نفرتدتال و صراست گفت، [هم الق
. گونه که بود به او گفت سخن را همان

اش را به من درست گفـت  سن شتربچه
مـردي اسـت کـه هنگـام      ةاین دربار(

خرید شتري، فروشنده سـن آن را سـن   
و همان هنگـام آن شـتر   ) شتربچه گفت

رمید و صـاحبش بـراي آرام کـردنش    
هدع را بـه کـار بـرد کـه بـراي       کلمۀ

در اینجـا  . ها گویندربچهآرام کردن شت

خریدار دانست کـه فروشـنده راسـت    
اگـر  ( گویـد و آن سـخن را گفـت    می

سنّ را مرفوع بخـوانیم معنـایش    کلمۀ
ــود : چنــین اســت از آنچــه در دلــش ب
با آنها چنـان کـه بایـد    ). آگاهم ساخت

  . ]جنگیدند
با یکدیگر راست شدن در : تَصادق

  . دوستی و سخن
: . نگـوي داشـت  راسـت : تَصدیق

  . نع: مصدق. صدقات گرفتن
ــدق ــدقه دادن: تصـ ــ. صـ انّ «هآیـ

قاتــد ــدقینَ و المصـ ــلُه »المصـ ، أصـ
 غصـاداً و أُد التاء ینَ فقُلبتقدتَصـ م م ت

گمـان مـردان و زنـان    بـی «[فی مثلها 
  . ]»دهندهصدقه

. دوسـت : صـدیق . دوسـتی : صداقَۀ
قـد یقـال   و . أصـدقاء : ج. نث: صدیقه

  .صدیقٌ: للواحد و الجمع و المؤَنّث
بـا هـم دوسـتی    : مصادقَۀ و صداق

  .کردن
أخَـص أصـدقائی، و   : فالن صدیقی

انّما یصغَّر علی جهۀ الماو بهتـرین  [ح د
تصـغیر آن از روي  . دوست من اسـت 

  . ]ستایش است
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الذي هـو دائـم الصـدق، و    : صدیق
ــدقُ  صــذي ی ــونُ ال ــل  یک ــه بالعم قولَ

که به گفتـارش  همواره راستگو، و آن[
  . ]کندعمل می
رجـل  . راست و درست ةنیز: صدق

  و ،قــاءالل  ٌقــد ص ــرِ، و قــوم النَظَ
  . ]بیندیدار و راستمرد راست[

ایـن  [مـا یصـدقُه   : هذا مصداقُ هذا
اســت آنچــه آن را راســت و درســت  

  . ]نمایاند
انّـه  : الجـواد  جاع و الفرسیقال للشُ

لذو مصدقٍ، أي صادقُ الحملَۀِ و صادقُ 
الجرْيِ، کأنّه ذو صدقٍ فیما یعدك مـن  

دالوري که راست بر سر دشمن [ذلک 
فرود آید و اسبی که تیز بدود، گـویی  

ــی   ــم م ــا چش ــه از آنه ــد در آنچ دارن
  . ]راستگو باشند

  . آنچه به درویش داده شود: صدقَۀ
. پیمـان و کـابین زن  دسـت : صِداق

ــدقَۀ ــک: ص ــ. ک ــاء  «هآی ــوا النس و آت
و «[کـک  : ، و الصدقَۀ»صدقاتهِنّ نحلَۀً

ــان را  ــابین زن ــان  ک ــت خودش ــه دس ب
  . ]»بسپارید

کـابین  [پیمان نامیدن دست: إصداق
  . ]نهادن یا دادن به زنان

  . صنادیق: ج. معروف: صنْدوق
فتد آتش که از آسمان ا: الصاعقَۀ .صعق

، و صـعقَتْهم  صـعقَتْهم  . و رعد شدید
ــیهم   ــت عل ــماء، اذا ألْقَ ــاع الس  قَۀَالص

آسمان بـر آنـان   . آذرخش آنان را زد[
. بانــگ عــذاب: . ]آذرخــش افکنــد

  . مص: صعقَ ـَـ. صعق
بیهـوش  : صعقَ ـَـ. صعقَۀ و تَصعاق

فصعقَ مـنْ فـی   «هآی. م: إصعاق. شدن
السن  ماواتفی األرضِو م« أي مات ،

پس هرکـه در آسـمانها و هرکـه در    «[
  . ]»میردزمین است می

. آوازسـخت : حمار صـعقُ الصـوت  
ــعقُ بــاأللف و الــالم . نــام مــردي: الص

  .الالزمتانِ له، کالنَجم للثُرَیا
خَـولٌ بالیمامـۀ، و   : بنوصـعفُوقٍ  .صعفق

هو غیرُ منصرف للعجمۀ و التعریـف، و  
ء علی فَعلُولٍ شیء غیره، و أما لم یجِی

ــ ــوب ف ــمونَه أو إالخَرْنُ نّ الفصــحاء یضُ
ـ     دونه مـع حـذف النـون، و العامۀُ یشد

ــال  ــا، و یق ــوم  : یفتحونه ــعافقَۀُ ق الص
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یحضُرونَ السوقَ للتجارة و ال نَقْد معهم 
و لیست أموالٍ، فلهم ر وسذا اشْتَرَي إء

شـیئاً دخلـوا معهـم   التج قـال  . فیـه  ار
و قـال  . صعفَقی: الواحد منهم: األصمعی

صـعافقَۀٌ و صـعافیقُ   : ج. صعفُوقٌ: غیره
  پـول و  آنها گروهـی هسـتند کـه بـی    [

ــازار  بــی ــه ب ــراي بازرگــانی ب   کــاال ب
روند، و چـون بازرگانـان خریـدي    می
  . ]شوندمی انبازکنند با آنها در آن  می

ر هم دست ب: صفَقَ ـِـ. صفْق .صفق
دست بـر دسـت   : . زدن که آواز آید

: . دیگــري زدن در بیــع و بیعـــت  
او را از [صفَقْتُه فانْصـفَقَ  . بازگردانیدن

اش بازگردانـدم، او هـم از آن   خواسـته 
صـفقت  . در فراز کردن: . ]بازگشت

تُــه: البــابددــفَقَ عینَــه. ر هــا و : صرد
ــها  گردانــد و آن را  ش راچشــم[غَمضَ

ابریشم ربـاب را جنبانیـدن   : ]. بست
  . ]تا آواز دهد[

  . بازگشتن: انْصفاق
ــفیق ــر هــم زدن: تَص : . دســت ب

شـراب از  : . جنبانیدن بار درخت را
: . خنور به خنـور دیگـر گردانیـدن   

  . ستور را از چراگاه گردانیدن
. یک بار دست زدن در بیـع : صفْقَۀ

 رابِحـۀٌ و   ك، و  ربِحت : یقال
ســود کــردي، خریــدوفروش [ رَةٌخاســ

  . ]سودسودآور یا بی
آن قوم در [تَصافَقَ القوم عند البیعۀ 

  . ]خریدوفروش بر دست یکدیگر زدند
گـرد  : . در فـراز کـردن  : إصفاق

بـر  [أصفَقَ علیـه  . آمدن مردم بر کاري
در خـوردن  : . ]گرد آمدنـد  آن کار

أُصـفقَ لـه أنْ یفْعـلَ    [ دست به کـاري 
انجام دادن آن کار برایش فراهم : مرَاأل
گوسـفند را روزي یـک بـار    :  .]شد

  . دوشیدن
جنبیدن درخت از بـاد، و  : اصطفاق

  . ابریشم از زخمه
. ]بـاکی و بـی [رویی شوخ: الصفاقَۀ

 : ــه ــی جامــ ــختی و [تختگــ   ســ
ثوب صـفیقٌ و وجـه   . ]بافتی آنسخت

نُ صفیق بـفاقَۀِ یزمخـت و   ةچهـر [ الص
  .]شرم بی

پوست تنک از زیر پوسـت  : صفاق
  . که بر وي موي روید



  1271/  باب القاف  
  

 

: الجبلِ . کک: صفْق. کرانه: صفْق
کـوه و پرتگـاه    ةکنار[صفْحه و ناحیتُه 

  .]آن
آب که در مشـک نـو بـوي    : صفَق

وردنـا  : یقـال . گرفته و زرد شده باشد
به آبـی درآمـدیم زرد و   [ ماء کأنّه 

  . ]گرفتهبوي
ـ . صلْق .صلق ـ ص . آواز سـخت : لَقَ ـُـ

از [لیس منّا من صلَقَ أو حلَقَ : حدیث
ــا نیســت کســی کــه   در ســختی و (م

بانگ و فریاد بلند سر دهد ) سوگواري
. به عصا زدن. . ]یا مویش را بتراشد

  . صلَقَ= أصلَقَ
الفحلُ یصطَلقُ بنابِه، و ذلـک  : یقال
أنْیابهــا التــی : صــلَقات اإلبـلِ . صـرِیفُه 

قُ تُصشتر گشن دندانهایش را به هم [ل
دنـدانهاي شـتر کـه بـه هـم      . سایدمی

  . ]شوندساییده می
  بانــگ و فریـاد کــردن زن  : تصـلُّق 

ــه ــع ب ــت وض ــراء . وق ــال الف ــی : ق ف
و صلَقُوکم  ،»سلَقُوکم بألْسنَۀٍ حداد«آیه

در آن آیه، هـر دو کلمـه   : گوید[لغتانِ 
  . ]به یک معناست

القـاع الصفْصـف   : صلَق، مثل سـلَق 
  . ]گیاهبیابان و هامون هموار و بی[

ــالئق ــاي تنــک  : ص ــزُ [نانه الخُب
  . ]الرِقاقُ

  . اي از خُزاعۀقبیله: بنو المصطَلقِ
پیر با فریاد و بانـگ  گنده: صهصلق

 شدیدةُ الصیحۀِ[کک : صهصلیق. سخت
  . ]و الصخّابۀِ

  . صیقٌ: ج. گرد: صیق .صیق
  ل الضادفص

تنـگ و  : ضاقَ ـِـ. ضیق و ضیق .ضیق
ضـاقَ  . تنگ: ضَیق. شدنتنگی و تنگ

 ه  ال: عنه الشـیءـعسضـاقَ الرجـلُ  . ی :
آن مـرد  . آن چیز بر او تنگ آمد[بخلَ 
  . ذهب مالُه: أضاقَ. ]خشک شدناخن

گرفتن بر کردن و تنگتنگ: تَضْییق
ضقْت و ذَرعـاً، أي ضـاقَ   : یقال. کسی

  . ]از آن درماندم[رعی به ذَ
قَ القوموا فی خُلُقٍ : تَضایعتَّساذا لم ی

وخـوي یـا   آن قـوم در خلـق  [أو مکان 
  . ]جاي بر یکدیگر تنگ گرفتند

تأْنیـثُ األضْـیقِ،   : ضُوقَی و ضـیقَی 
صارۀ مـا    تواواً لسکونها و ضـم الیاء
  . قبلها
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  فصل الطاء
: یقال. قأطْبا: ج. تاه چیزي: طَبق .طبق

وافَقَ شَنٌّ طَبقَه، و همـا قبیلتـانِ تَقـابال    
وافَقَ شَنٌّ طَبقَه وافَقَه : فَتَساویا فقیل فیه

 تَنَقَهگفته شده کـه آنهـا دو قبیلـه    [فاع
بودند که با هم برخورد کردند و برابـر  

زنـی   ةاز نخست این را دربـار (آمدند 
اند به نام طبقه که با زیرك و دانا گفته

ي دانا و هوشیار سـازگار آمـده و   مرد
اي از پاره: . )]پیوند زناشویی بستند

 مـن اللیـل و    مضَی . شب و روز
بخـش بیشـتر   [معظَـم منهـا   : من النهار

اسـتخوان  : . ]شـب یـا روز گذشـت   
تنک که میان دو پیوند استخوان پشـت  

ضروف میـان هـر دو مهـره از    غ[باشد 
گـروه مـردم و   : . ]هـاي پشـت  مهره
مـن   مـن النـاسِ، و    أتانـا  . ملخ

پس یکدیگر زاده از بـره و  : . الجراد
بـاران  : . ولَّدتْها طَبقـاً و طَبقَـۀً  . بچه
حـال  : . ، أي عاممطرٌ : یقال. عام

، أي »لَتَرْکَبنَّ طَبقاً عن طَبـقٍ «هآی. مردم
گمـان  بـی «[حاالً عن حالٍ یوم القیامۀ 
 بنـت . ]»یـد از حالی به حال دیگر درآی

: و یقـال للداهیـۀ  . پشـت سـنگ  :طَبقٍ
طَبقات النـاسِ فـی   . طَبقٍإحدي بنات 

ــ مــا[بهم رات ــه. یکــی از باله ــاي  الی ه
ــه   ــردم در پایـ ــاگون مـ ــاي  گونـ هـ

  . ]شان اجتماعی
ــ بــاقٌو السط ــها فــوق : ماوات بعضُ

 آسمانها یکـی برتـر از دیگـري   [بعض 
  . ]است

 آنچــه[مــا عالهــا : طبــاقُ األرضِ
  . درختی: طُباق. ]باالي زمین است

ــاء ــذي ال: جمــل طَباق ــرِب ال . یضْ
یِیمن الرجال، أي الع ناتوان: الطَباقاء .  

. اذا کانت ال تَنْبسطُ: طَبِقَت یده طَبقاً
طَبقَـت  . شدمشت دستش [نع : ید طَبِقَۀٌ

انگشتهایش گرد آمد : األصابِع ـُـ طَبقاً
ابـر  : السحاب طُبوقاًطَبقَ . و مشت شد

: آسـمان را پوشـاند، طَبـقَ الحـقَّ     همۀ
همان راست و درست را گفت یا کـرد  

  . ]بایدکه 
دست میان دو ران نهادن در : تَطْبیق

  بر پیونـد رسـیدن شمشـیر    : . رکوع
و یقـال  . وقت زدن و جـدا شـدن آن  به

انّـه یطَبـقُ   : للرجل اذا أصـاب الحجـۀَ  
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ردي کـه درسـت و بجـا    به م[المفْصلَ 
زند به جایی درست می: گویند، بگوید

سم بـر سـم نهـادن    : . ]که باید بزند
زمین  همۀ: . اسب در رفتن و دویدن

  .   نع: سحابۀ مطَبقَۀ. فروگرفتن آب باران
: . موافقت و برابر کـردن : مطابقَۀ
: . رفتن با بند بر پاي: . چفسانیدن

ب در رفتن بر جاي سم دست نهادن اس
مرَنَ علی العمـل  : طابقَ فالنٌ. و دویدن

  . ]در کار زبردست شد[
  . اتفاق کردن: تَطابق
أطْبـقَ  [فراز آمدن بر کاري : إطْباق
بر کـار دسـت   : أصفَقَ علیه: علی األمر

: أطْبقُوا علـی األمـر  . یافت و چیره شد
برهم نهادن چیزي و : . ]أجمعوا علیه

  . پوشیدن تو بر تو
تب که شـب و روز  : الحمی المطْبِقَۀُ

چهار حـرف   : الحروف. خنک نشود
  . صاد، ضاد، طاء و ظاء

: طابِق، مع. تو بر تو پوشیدن: تطبق
  . تابه

أطْرِقَـۀ  : ج. نث= مذ. راه: طَریق .طرق
  . و طُرُق

. طَرِیـق : ج. بلنـد نخل نیک: طَرِیقَۀ
 :    نهالین دراز کـه از پشـم و جـز آن

هـذا  . گزیـدگان قـوم  : . اشندبافته ب
قـومهم، و   قومه، و هـؤُالء   رجلٌ 

و . طَرائقُ قومهم أیضاً للرجال األشْراف
، أي کنّا فرَقـاً  »کُنّا طَرائقَ قدداً«منه آیه

ــۀً ــا  مختلف ــن مــردي اســت [أهواؤُن ای
ــد ــدگان    ةگزی ــان گزی ــومش، و این ق

ایـم  گروههایی بـوده «. قومشان هستند
روش : . ]»ي گونـاگون هابا خواسته
 طریقـۀٍ  مـا زالَ فـالنٌ علـی   . و مذهب

او پیوسـته  [واحدةٍ، أي حالـۀ واحـدة   
  . ]روشی یکسان داشت

آب باران که در وي سـتور  : الطَرْق
و منـه قـول واحـد    . بول انداخته باشد

]ــی ــراهیم النَخَع ــالطَرْقِ: ]اب ــوء ب  الوض
وضـو گـرفتن بـا    [أحب الی من التَیممِ 

دارم تـا تـیمم   تر مـی ب را دوستآن آ
آب : . کــک: مطْــرُوق. ]بـا خـاك را  

الضَـرْب  [فـال سـنگ زدن   : . گشن
: بالحصـی، و هــو ضَــرْب مــن الــتکهن 

اي فـالگیري بـا ریـگ و سـنگ     گونه
أخَـذْنا فـی   : یقـال . است و پیشـگویی 
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ــرفتیم و  : التَطْریـــق ــنگ گـ ــال سـ فـ
. متکهنـون : طُـرّاق . ]پیشگویی کـردیم 

  .پشم زدن: . متکهنات: قطَوارِ
. چوب که بدان پشـم زننـد  : مطْرَقَۀ

:  آهنگران] پتک[خایسک .  
ةُ یوما طَرْقَۀً أو اخْتضبت المرأَ: یقال

ــرَّتین   ــرَّةً أو م نِ، أي مــرْقَتَی آن زن [طَ
  . ]بنددبار حنا می روزي یک یا دو

: ج. خط که بر کمـان باشـد  : طُرْقَۀ
ـ . عادت و خـو : . طُرَق ازالَ ذلـک  م

پیوسته بر ایـن  تو [أْبک ، أي دطُرْقَتَک
  . ]خو و روش بودي

هذه طَرْقَۀُ رجلٍ واحـد، أي صـنْعۀُ   
دسـت یـک    سـاختۀ ایـن  [رجل واحد 

  . ]مرد است
: قُوةٌ: ما به [قوت : . پیه: طرْق

  . ]هیچ نیرویی ندارد
پی : . دام صیاد: . رسته: طَرَقَۀ

واحدةٍ،  طَرَقَۀٍ لیت اإلبلُ عجاء. شتران
رٍ واحـد  و علی خُفّ واحد، أي علی أثَ

شــتران در پــی هــم و بــه دنبــال هــم [
: ثنْـی القرْبـۀِ   ، أي. طَرَقٌ: ج ].آمدند

 :. ]تـاخوردگی مشـک  [نورد مشک 

الم عناقتاالبهـا و آبگیرهـا  [یـاه  م[ .: 
  .سستی زانوي شتر

ــرَق ـــ. طَ ــرِقَ ـَ ــص : طَ کجــی [م
بعیـر أطْـرَقُ و   . ]یماريساقهاي پا از ب

نع: ناقۀ طَرْقاء .:   پر بر هـم نشسـته .
بال [ناح الطائر، أي الْتَف اطَّرَقَ ج: یقال

  . ]پرنده از پر پوشیده شد
. فیه رِخْوةٌ و ضـعف : رجل مطْرُوق

مطْرُوقـه   انّ تحـت : یقال. مص: طرِّیقَۀ
ةً، أي انّ فی لأْونْدلَعیاده أحیانـاً  ینه و انْق

او،  نرمـی زیر افتادگی و [بعض العسر 
  . ]و نیرنگ نهفته شاید رنگ

ایـن  [تلْوه و نظیره : هذا مطْراقُ هذا
. مطـارِیق : ج. ]لنگه و همتاي آن است

 ]آمدنـد شـتران  [: ت اإلبلُ مطارِیقَجائَ
  . در پی یکدیگر

بول انـداختن سـتور در آب   : طَرْق
  . ایستاده

. بـه شـب آمـدن    :طَرَقَ ـُـ. طُرُوق
. روز ةو سـتار . آینـده شـب  بـه : طارِق
الـذي  : رجـل طُرَقَـۀٌ  [مبالغۀٌ فیه : طُرَقَۀ

طارِقَـۀُ  . ]یسرِي حتّی یطْرُقَ أهلَه لـیالً 
ــلِ ــیرتُه : الرج ــذُه و عش ــه و [فَخ قبیل
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طَرُوقَۀُ . گشنی کردن: . ]مرد ةخانواد
أُنْثـاه، التـی بلغـت أنْ یضْـرِبها     : الفحلِ
  . الفحلُ

فروافکندن و خـاموش   سر: إطْراق
أطْرِقْ کَـرا أطْـرِقْ کَـرا، إنّ    : مثَل. بودن

خاموش شو اي تلیلـه  [النَعام فی القُرَي 
ایـن  (خاموش، آنجا که شترمرغ نشیند 

کـه بـه   خودستا گویند یا آن ةرا دربار
. بـرد خود در بزرگی گمـان نیـک مـی   

تلیله مرغی کوچـک اسـت و در ایـن    
ــ  ــه ش ــان ب ــخن، بزرگ ــد س   ترمرغ مانن

اند چون این پرنـده را   نیز گفته. اندشده
ــه  ــد ک ــاد زنن ــد فری آرام : از دور ببینن

چنـین   پرنده هـم . بگیر که دیده نشوي
اي بـر او انداختـه و    کند و سپس جامه

فحل بـه عاریـت   : . )]شکارش کنند
ــه ــنی را دادن ب ــت گش ــتن : . جه رف

کـه  آن: مطْـرِق . شتران بر پی یکـدیگر 
  .اشد در خلقتچشم بسست

ـ : علی لفظ أمرِ االثْنـین  ،أطْرِقا اس م
لَدب.  

و . أُلْبِست: أُطْرِقَت بالجِلْد و العصب
التی یطْرَقُ : مجانُّ المطْرَقَۀ. تُرْس مطْرَقٌ

بعضـها علــی بعــض، کالنعــل المطْرَقَــۀِ  
بـا پوسـت و پـی پوشـیده     [المخصوفَۀ 

ه سپرهاي فراگیر ک. سپر پوشاننده. شد
توبرتو دوخته باشـند، ماننـد کفشـهاي    

  . ]توبرتو ساخته
نعل که بـر مـوزه    ةپار: طراقُ النعلِ

: ج[ پر بر هم نشسته :ریش طراقٌ. زنند
  .]طُرُق و أطْرِقَۀَ

نعل بـر یکـدیگر زدن بـر    : مطارقَۀ
طارقَ الرجلُ بـینَ نعلـین و بـین    . موزه
 و کـلُّ . مخصـوفۀٌ : نعل مطارقَـۀٌ . ثوبین
راقٌ خَصنعل و جامـه را   ةدو پار[یفَۀٍ ط

دو . هم نهاد و آنها را برابـر سـاخت   بر
ــید ــم پوشـ ــه را روي هـ ــل . جامـ نعـ

آن یـک   بردوختـۀ  ةهر پـار . بردوخته
  .]طراق است

  . به عاریت خواستن فحل: استطراق
وقــت کفانیــدن شــدن   : تَطْریــق

گذاشتن هنگام تخم[سنگخوار بیضه را 
ک فی غیر و الیقال ذل. ]مرغ سنگخوار

ـ طَ. طاةالقَ حـانَ خـروج   [: ت القطـاةُ  رَّقَ
ــها ــ، و طَ]بِیضُ ــدها، اذا رَّقَ ت الناقــۀُ بول

و لم ی بنَشعنهـا س لَدالو لْ خروجو . ه
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بچـه در زهـدانش گیـر    [ة کذلک المرأَ
. ]کـرد و بیـرون آمـدنش دشـوار شـد     

جحده ثم  اذا کانَ قد: رَّقَ فالنٌ بحقِّیطَ
اذا : رَّقْـت اإلبـلَ  طَ. ذلـک  رَّ بـه بعـد  أقَ

رَّقْت له من طَ. أو غیرهکَلَإٍ حبستَها عن 
پذیرفت، سپس آن حقم را نمی[الطریق 

ــذیرفت ــتم، از  . را پ ــتران را بازداش ش
  . ]براي آن راه ساختم. گیاه یا جز آن

کتـب  . خراج زمـین : طَسق، مع .طسق
عمر الی عاملٍ له فی رجلین مـن أهـل   

ارفَعِ الجزیۀَ عن رءوسهما : الذمۀ أسلَما
 قَ و خُذهما الطَسضَیدوم خلیفۀ [من أر

دو  ةبــه یکــی از کــارگزارانش دربــار
مرد از اهل ذمه که مسلمان شده بودند 

سرگزیت را از آنها بردار و از : نوشت
  . ]زمینهایشان باج بگیر

جعـلَ  : طَفقَ ـَـ یفعلُ کـذا طَفَقـاً   .طفق
و منـه   .]ن کنـد آغاز کـرد چنـی  [ یفعلُ

و طَفقا یخْصفانِ علیهمـا مـن ورق   «هآی
بـاغ  [ بردوختن گرفتند از برگ: »الجنَّۀ

طَفَـقَ ـِــ   : یقـال أیضـاً   .]بر خودشـان 
  . ]آغاز کردن[طُفُوقاً 
آواز سـم  : طَقْطَقَۀ، مثـل دقْدقَـۀ   .طقطق
  . اسب

  . روییگشاده: طَلُقَ ـُـ. طَالقَه .طلق
رجل طَلْقُ الووج یقُ الوجـه، و   هطَل

و طَلْقُ الل ،حمنِ، أي سیدسـانِ  طَلْقُ الی
ــان   ــقُ اللس ــاده [و طَلی ــرد گش رو، م

لسـانٌ  . ]زبـان دسـت، و گشـاده  گشاده
طَلْقٌ ذَلْقٌ، طَلیـقٌ ذلیـقٌ، طُلُـقٌ ذُلُـقٌ و     
طُلَقٌ ذُلَقٌ، أربع لغـات، و قـد مـرَّ فـی     

  . ]زبان گشاده و روان[فصل الذال 
یکن فیهما اذا لم: لْقٌ و لیلۀٌ یوم طَ

ــؤْذي  ی ــیء ــرٌّ و ال ش ــب [ قُ روز و ش
. درد زه: . ]بی سرما و گزنـد  معتدل

آن [ةُ تُطْلَقُ طَلْقاً، مج و قد طُلقَت المرأَ
طَلَـقَ  . . ]زن به درد زادن دچار شـد 

طَلَـقَ یـده   [ گشادن به نیکـی دست: ـُـ
  . ]بخیرٍ

طَلَقـاً   عدا الفـرس . تک اسب: طَلَق
. دوید یک تک یـا دو تـک  : أو طَلَقَینِ

 :بند از پوست خام . :   ِسـیرُ اللیـل
لوِرد الغب، و هو أنْ یکونَ بین اإلبل و 

ی الطَلَـقُ،  بین الماء لیلتانِ، فاللیلۀُ األُولَ
و اإلبلُ بعد التَحویز طَوالقُ، و هی فـی  

 رفـتن شـتر بـراي    [اللیلۀ الثانیۀ قَوارِب
اي کـه میـان    گونـه   به آب، بـه  رسیدن



  1277/  باب القاف  
  

 

شــب . آنهــا و آب دو شــب راه باشــد
نخست را طَلَق گوینـد و شـتران را از   
زمان آغاز راه تا پایـان شـب نخسـت    
طوالق گوینـد و آنهـا را در شـب دوم    

: طَلَقَ ـُـ. طَلْق و طُلُوق. ]قوارب نامند
  .طَلَقَت اإلبلُ و أطْلَقْتُها. مص

إبلُهماذا طَلَقَ: أطْلَقَ القوم ت .  
ــالق ــدي : إطْ ــردن بن ــا ک : . ره

  . گشادن به نیکیدست
بعیر . از بند رسته و رها کرده: طَلیق

  . أطْالقٌ: ج. مقید غیر: طُلُقٌ و ناقۀ طُلُقٌ
بغیـر  : حبِس فالن فی السجن طُلُقـاً 

اذا : فـرس طُلُـقُ إحـدي القـوائم    . قید
کانت إحدي قوائمهـا ال تَحجیـلَ فیهـا    

آنکه بر دست و پـایش  زندانی شد بی[
اسبی که یکی از چهار دست . بند زنند

  . ]و پایش سفید نباشد
  أنـت . هو لک طلْقاً. حالل: طلْق

آن براي تـو  [ج منه خارِ: من هذا األمر
  . ]تو بیرون از این کاري. رواست

ــالق ــقٌ. رفــتن: انْط لو . مصغـــ: نُطَی
  . مطَیلیقٌ مطَیلقٌ و: تصغیرُ منْطَلق
ــتطالق ــتن شــکم: اس ــقٌ. رف : تُطَیلی

  . مصغـ

سالمت یافتن سـلیم، یعنـی   : تَطْلیق
ــدن درد آن ــده، و آرمی ــقَ . مارگزی طُلِّ

مارگزیـده  [ فهـو مطَلَّـقٌ  . السلیم، مـج 
  . طالق دادن زن را:  .]بهبود یافت

ـ . طَالق رهاشـدن از قیـد   : طَلَقَ ـُـ
ــۀٌ. نکــاح ــالقٌ و طالقَ ــی ط رجــل  .فه
کک : طُلَقَۀٌ: الطالقِ للنساء کثیرُ: مطْالقٌ

  . ]طالق دهد زن بگیرد وکه بسیار [
مرْسلَۀٌ تَرْعی : ناقۀ طالقٌ و نعجۀٌ 

تو الطالقُ من اإلبـل التـی   . حیثُ شاء
ـ یتْرُکُها  ـتطلقَ : یقـال . ی لنفسـه الراعاس 

ی ناقۀً لنفسـه، اذا أخـذَها لنفسـه    الراع
ی کـه رهـا شـوند تـا     شتر و میشماده[

شترانی که شبان رهایشان . آزاد بچرند
خواهـد از آنهـا شـیر    چون نمـی (سازد 

اي را براي خـودش  شبان ناقه). بدوشد
  . ]برگرفت
. رفتن آهو که روي نگردانـد : تطلُّق

ما تَطَلَّقُ نفسی لهذا األمـر، أي ال  : یقال
 آرد دلم به این کار روي نمـی [تَنْشَرِح

  . ]خواهدو آن را نمی
طِّالقِ طُتَیلیقٌ، بقلب الطاء تَصغیرُ اإل

ـ     ی، کمـا فــی  تـاء لتحـرُّك الطـاء األُولَ
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التَصـغیر االضْــطراب ضُــتَیرِیب، بقلــب  
  .الطاء تاء لتحرُّك الضاد

: . أطْـواق : ج. بندگردن: طَوق .طوق
فی : یطَوقهو فی . کک: طاقَۀ. توانایی

ــعی  ســۀ. ]آن در تــوانم اســت[و : اطاقَ
  . توانستن

: تطوق. کسی طوق بستن بر: تَطْویق
کبوتر که در گردن او طـوق  : مطَوقَۀ. ل

طَـوقَنی  . کلَّفْتُکَه: طَوقْتک الشیء. باشد
طَوقَت لـه نَفْسـه   . قَوانی: اهللاُ أداء حقِّک

 =تعطَو : لَتهو س تخَّصآن چیـز  [ر
). انجام دهیکه (را به گردنت گذاشتم 

خداوند مرا بـه پرداخـت حقـت توانـا     
دلـش خواسـت چنـین کنـد و     . گرداند

  . ]انجام آن را برایش آسان کرد
طاقات و : ج. ]گنبد[معروف : طاق

نـوعی از  : . هو معرَّب تـاك . طیقان
نعلٍ و طاقَـۀُ ریحـانٍ    : یقال. هاجامه

  . ]یک دانه نعل، یک دسته ریحان[
ه و چـاه و  بیرون آمدگی کو: طائق

  .چوبی از کشتی: . میان هر دو
  العینفصل 

ـ . عبق .عبق خوشـبوي شـدن   : عبِقَ ـَـ

] ــب ــه الطی ــقَ ب ــد : عبِ ــبوي ش . ]خوش
: اعبنْقَی الرجـلُ . و سختی. کک: عباقیۀ

  . ]بالیی شد آن مرد[صار داهیۀً 
ذات مخالب : عقاب عبنْقاةٌ و عقَبناةٌ

دادو تـأْخیره، مثـل   بتقـدیم القـاف   : ح
: یقال. ]چنگالزعقاب تی[جذَب و جبذَ 

بقَی فـی  جراحۀٍ تَ رُ، و هو أثَبه شَینٌ 
اش نشـان زخـم   در چهـره [حرِّ وجهـه  

  . ]است
مـا  . چربش مسکه در مشک: عبقَۀ

ـ [شیء من سـمنٍ  : فی النحیِ  ه دنمان
  . ]چربشی در مشک خالی

ـــ. عتْـــق .عتـــق و آزادي : عتَـــقَ ـِـ
نیکوشـدن  : . جمـال : . آزادمردي

. درگذشتن اسـب از دیگـران  : . مال
 :تاقَـۀ  . آزاد شدنتـاق و عکـک : ع .

فـالن مـولَی   : یقـال . نع: عتیق و عاتق
عتاقَۀٍ، و مولًی عتیقٌ، و موالةٌ عتیقـۀٌ، و  
موالٍ عتَقاء، و نساء عتائقُ، و ذلـک اذا  

ادکـرده اسـت، و   آز ةفالنی برد[أُعتقْنَ 
ــان آزادکــرده  . ]کنیــز و بردگــان و زن

صار عتیقاً، أي : عتَقَ فالن بعد استعالجٍ
پس از [رقَّت بشَرَتُه بعد الجفاء و الغلَظ 
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درمان آب به پوستش دوید و رنگـش  
  . ]باز شد

عتیـقٌ  . دیرینه شدن: عتُقَ ـُـ. عتاقَۀ
  . دنانیرٌ عتُقٌ. نع: و عاتقٌ

آنچه مهـر او  : . خمر کهنه: عاتق
. زن جـوان : . شکسته باشند از خمر

شابۀٌ أولَ ما أدرکـت و لـم   : جاریۀٌ 
دختر جوانی کـه هنـوز   [تَبِنْ الی زوجٍ 

اش پیوند زناشویی نبسته و از خانواده
ــان : . ]جــدا نشــده اســت ــۀکم  کهن

مرغ که به پریدن هزوچ: . رنگسرخ
  . کتف مرد: . نزدیک باشد

علیه ی تَقَتعمتُقَتینٌ، و ع :  تمقَـد
و ونَـثْ   جحظَها فلـم یفکأنّه ح ،تاز [ب

ــر او واجــب شــده   ــیش ســوگندي ب پ
  . ]است

نیکو کـردن  : . آزاد کردن: إعتاق
درگذرانیـدن اسـب را بـه    : . مـال را 
  . دوانیدن

طَرِیدةً  درَاذا طَ: فالن معتاقُ الوسیقَۀِ
أنْجاها و سشـتران را   گلـۀ او [قَ بهـا  ب
  . ]بردراند و پیش میبسختی می

  . کک: عتیق. آزادکرده: معتَق

گرامی : . دیرینه از هرچیز: عتیق
 ،، و مـاء رجـل  . گزیده: . و آزاده
. ي و شَحم، کلّ واحد منهـا  تَمر، بازِ

مرد گزیده و [عتاق : ج. رائع :فرس 
آب، : و برگزیــــده از هرچیــــز. آزاده

اسب نیکو و نـژاده و  . خرما، باز و پیه
. الجـوارِح منهـا  : و عتاقُ الطیرِ. ]تیزرو

ــاقُ  ــات العت بِیحــا  : األر ــب منه النَجائ
شتران نیکـو و  ماده. پرندگان شکاري[

و یقـال  . الکعبـۀُ : البیت العتیـقُ . ]نـژاده 
، لجمالـه، أو لقـول   رٍ الصدیقِ کْبیألبِ

أنت ): ص(النبی  خلیفۀبـه  [من النار 
  اش چنـین  رویـی دلیـل تـازه  نخست به

گفتند، یا چون پیـامبر بـه او گفتـه    می
  .]تو آزاد آمدي زآتش: بود

قَنْطَرةٌ عتیقَۀٌ، بالهـاء، و قنطـرةٌ   : قیل
ــی  جدیــد، بــال هــاء، ألنّ العتیقــۀَ بمعنَ

الفاعلۀِ، و الجدید بمعنَی المفعولِ، لیفْرَقَ 
لُ و بین مـا الفعـلُ واقـع    بین ما له الفع

عتیقه معنـاي  . پل کهنه و پل نو[علیه 
ــرخالف  فــاعلی دارد و هــاء گرفتــه، ب
جدید که معناي مفعولی داشـته و بـی   
هاء آمده است تا میـان آن دو جـدایی   

  . ]باشد
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  .کهنه و دیرینه کردن: تَعتیق
  . شراب کهنه: معتَّقَۀ

و منـه  . درخت خرما با بر: عذْق .عذق
أنَـا عـذَیقُها   : الحباب بـن المنـذر  قول 

رَالم بمنم آن نخل پربار و بلنـدش [ج 
) رجــب([ . .ـــ ــذَقَ ـِ ــدن : ع بری

. . کـک : تَعـذیق . هاي خرمـا شاخه
ـ  بـه خـالف رنـگ گوسـفند     : عذَقَ ـُـ

. جهـت عالمـت  پشمی بر وي بستن به
  . آن پشم نشان: عذْقَۀ. کک: إعذاق

  . خرما خوشۀ: عذْق
اذا ظهـرت  : اإلذْخرُ و أعـذَقَ  عذَقَ

اذا رمیتَه بـالقبیح  : عذَقْت الرجلَ. ثمرتُه
بـه آن  . گورگیـاه بـر داد  [و وسمتَه به 

  .]مرد زشت گفتم و نشان زشتش دادم
: . بنـا  رسـتۀ : . خوي: عرَق .عرق

صف اسبان و مرغـان و هرچـه صـف    
زنبیــل از بــرگ خرمــا : . زده باشـد 

جـرَي الفـرس   . تـک اسـب  : . بافته
اسـب  [طَلَقاً أو طَلَقین : عرَقاً أو عرَقَینِ

ــک  ــکی ــا دو  پ ــک ی ــدپ  . ]دوی
ما یرْشَح لـک الرجـلُ بـه، أي    : الخاللِ

عطةَ یپایـۀ آنچه کسـی بـر   [یک المود 

ـ  . . ]دوستی پیشکش دهد : عـرِقَ ـَـ
شَّمت لک عرَقَ القرْبۀ، جتَ. خوي کردن

و . م قرْبـۀً بنفسـه  اذا حملَ رجـلٌ کـری  
القرْبـۀِ، أي  عـرَقَ   لَقیت من فالنٍ: یقال
الشانّمـا تَ . ةُد رَبو أصله أنّ القحلُهـا  م

عن ال مرُ و مالزواف مـا  . ینَ لهاإلماءو رب
و احتاج الی حملها  رَ الرجلُ الکریمقَتَافْ

بنفسه فیعرَقَ لما یلحقُه مـن المشـقَّۀِ و   
بـراي تـو در افتـادم    [من الناس یاء الح

از دستش به رنـج و  : گویند. به سختی
ــا. ســختی افتــادم ایــن ســخن از  یــۀپ

مشـــکها را کنیـــزان  آنجاســـت کـــه
گـاه  . که یـاوري نـدارد  و آن ،برگیرند

گـردد و از  مردي بزرگـوار بینـوا مـی   
روي نیاز خـود آن را برگیـرد و زیـر    
بار آن و از شرم دیگران به رنـج افتـد   

  .]ندخوي کو 
  . اذا کان کثیرَ العرَقِ: رجل عرَقَۀٌ

شـترانش  [نتاجها : ما أکْثَرَ عرَقَ إبله
  . ]!بسیار زادندچه

و هـو  . گردانیـده شیر مزه: لبن عرِقٌ
جالذي یشَ لُعو ی قاءعلی البعیر فی س د

ذا إلیس بینَه و بین جنب البعیر وِقایۀٌ، ف
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 یرَتغَو تَ أصابه عرَقُ البعیر أفْسد طعمه
آن شیري است که در مشـکی  [رائحتُه 

شتر بندنـد چنانکـه چیـزي     ریزند و بر
میان آن و پهلوي شتر نباشـد، و چـون   

ــوي ــزه   خ ــد م ــدان رس ــتر ب  اش راش
  . ]برگردانده و بویش را دگرگون سازد

: . نــوار گرداگــرد خیمــه: عرَقَــۀ
یک دسته : . چوب میان دیوار نهاده

  . انند آناز مرغ و اسب و م
گیاهی است زرد که بـه وي  : عرُوق
  . رنگ کنند
من [: حدیث. عرُوق: ج. بیخ: عرْق

لعـرْقٍ  و لیس  ]أحیا أرضاً میتۀً فهی له
أنْ یجِـیء  : و العـرْقُ الظـالم  . ظالمٍ حقٌّ

یاهــا غیــرُه الرجــلُ الــی أرضٍ قــد أح
فیغْرِس فیهـا أو یـزْرع لیسـتوجِب بـه     

 اي را هــر کــس زمــین مــرده[(األرض
و ) زنده و آبـادان سـازد از آن اوسـت   

 کاشـتۀ . حقی نباشـد  ناروا کاشتۀبراي 
آن اســت کــه کســی بیایــد در  نــاروا

زمینی کـه دیگـري پـیش از او زنـده     
کرده است چیزي بکارد یا کشت کنـد  

 .]تا با این کـار زمـین از آن او گـردد   

: فــی الشــراب . رگ مــن المــاء :
اي اندك از آب در رگه[دار است رگ
  . ]است باده

 رْقٍذاتجاي احرام اهل عـراق   :ع
  . در حج

گوشت از استخوان : عرَقَ ـُـ. عرْق
: . کـک : تعرُّق. باز کردن و بخوردن

: ج. اســتخوان گوشــت از وي رندیــده
لم یجیء شیء مـن  : السکیتابن. عراقٌ

   منهـا تُـؤَام رُفالجمع علی فُعال الّا أح
م رباب، و ظئْرٌ نَشاةٌ ربی و غَ ،ؤَمٍجمع تُ

و عــراقٌ، و رخْــلٌ و   و ظُــؤَار، و 
  رخالٌ، و فَرِیرٌ و فُـرار، و ال نظیـرَ لهـا    

ــال  : گویــد[  ــر وزن فُع هــیچ جمعــی ب
  . ]هاي یادشدهنیامده است جز نمونه

  . گوشتمرد کم: معرُوقٌ و معتَرَقٌ
. نـث = مذ. شهرهاي معروف: عراق

 :   دوال که بدان درزهـاي مشـک را
  .عرُق: ج. فروگیرند و دوزند

  .کوفه و بصره: عراقانِ
بیخ رها : . به عراق رفتن: إعراق

. دار شدن شرابرگ: . کردن درخت
صار عرِیقاً، و هـو الـذي   : أعرَقَ الرجلُ
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. و کـذلک الفـرس  . له عرْقٌ فی الکـرم 
الکـرم و   فالن معرِقٌ، یقـال ذلـک فـی   

و قد أَعرَقَ فیه أعمامـه و  . جمیعاً للُؤْما
آن مـرد جـوانمرد و بخشـنده    [أخْوالُه 

اسـب  . دار شـد شد، یعنی در آن ریشه
فالنی جوانمرد شـد،  . نیکو و نژاده شد

هـایش نیـز   عموها و دایی. یا پست شد
  . ]دار شدنددر آن ریشه

  . رفتن در زمین: عرَقَ ـِـ. عرُوق
  . نام شاعري: عارِقٌ
: و منه. ممزوج کردن شراب: تَعریق

رجل معـرَّقُ الخَـدینِ، اذا   . طالء معرَّقٌ
ـ کان قلیلَ لَ ـ ح . مـی سـیکی  [ نِیدمِ الخَ

گوشــت  هــایش کــممــردي کــه گونــه
پر ناکردن دلو و مشـک را  : . ]باشـد 
  . از آب

: و التقـل . چوب چنبر دلـو : عرْقُوة
اذا کان ثانیـه   عرْقُوة، و انّما تُضَم فُعلُوةٌ

الخَشَـبتانِ  : عرْقُوتانِ. نونٌ، مثل عنْصوة
اللتانِ تُعرَضانِ علی الدلْو کالصـلیب، و  
   ان مـابین واسـطالخشبتان اللتان تضم

چـوب کـه   دو پـاره [الرَحل و المؤَخَّره 
: ج. ]دلو گذارند دهانۀمانند صلیب بر 

عراقی أو عرْق، بحذف التاء و الـواو، و  
رْقُورْقاةً. هو جمع عع الدلو ترْقَیاذا : ع

چوب را بر آن دو پاره[شددتَهما علیها 
  .]دلو بستم دهانۀ

یراقالع سختی: ذات .  
. زمـین شـکافتن  : عزَقَ ـِـ. عزْق .عزق

و الیقال ذلک لغَیـر  . نع: أرض معزُوقَۀٌ
آلــت زمــین : معزَقَــۀ و معــزَق. األرضِ

  . یشه و جز آنکاویدن چون  ت
حریص شدن و : عسقَ ـَـ. عسق .عسق

أُولع به، لَزِمـه و  : عسقَ به[برچفسیدن 
  . کک: تعسق. ]لَزِقَ به
ــق ــق .عش ـ . عشْ ــ ــقَ ـَ شــد : ع از ح

: عاشق. کک: عشَق. درگذشتن دوستی
  . نث= مذ. نع

  بســـیار : عشِّـــیق، مثـــال فســـیق
  . آرندهعشق

  . عاشقی نمودن: تعشُّق
: ج. نث: عشَنَّقَۀ. دراز سبک: عشَنَّقٌ

  . عشانقَۀ
  . گیاهی: عشْرِق .عشرق

ـ  . عفْـق  .عفق بسـیار گشـنی   : عفَـقَ ـِـ
الیـزالُ  . غایـب شـدن  : . کردن خـر 



  1283/  باب القاف  
  

 

ــۀَ ــقُ العفْقَ فعبــۀَ : فــالنٌ یالغَی یــبغاو [ی
هـدف  یـا بـی  (شـود  مـی  پنهانپیوسته 

  . )]کندرفت و آمد می
الغَنَم بعضَـها علـی بعـض     انّه لیعفِّقُ

گوسفندان را [یرُدها عن وجهها : تَعفیقاً
  روي هــم نگــاه گردانــد و روبــهبرمــی

  . ]داردمی
المنصـرِف  : منعطف، و یقـال : منْعفق

: کـه برگـردد، و گوینـد   آن[عن المـاء  
  . ]گردداز آب بازکه آن

: عفّاقَۀ. ]تیز در داد[حبقَ : عفَقَ بها
   .دبر

شتاب [سرعۀُ اإلیراد و کثرتُه : عفْق
. ]هنگام درآمدن به آب و بسـیاري آن 

 :     رجوع کـردن شـتران هـر روز بـه
. و کلّ راجعٍ مختلف عـافقٌ . سوي آب

    ـرُ الرجـوعـقُ، أي تُکْثفزیـاد  [انّک لتَع
  . ]کنیرفت و آمد می

مضَوا فیهـا  : انْعفَقَ القوم فی حاجتهم
در پــی نیازشــان آن قــوم [و أســرعوا 

  . ]رفتند و شتاب گرفتند
و منـه  . خفَّۀُ الشـیء و قلَّتُـه  : عنْفَقَۀ

الشُعیرات بین الشَـفَۀ السـفْلَی و   : العنْفَقَۀ

موهـاي  . سبکی و اندکی چیزي[الذَقَن 
  . ]ریز میان لب پایینی و چانه

الیزالُ یجِـیء  : رجل معفاقُ الزیارةِ
ذْو یراً هزائ آید و ه پیوسته میکآن[ب
  . ]کشدرود و سرك میمی

نام مردي که او را در قحـط  : عفاقٌ
  . خوردند

. چیزي سسـت و پرگوشـت  : عفْلَق
 :فرج فراخ . :و . زن گول بدسخن

  . الالم زائدة
مـوي  : . پشم شـتربچه : عقیقَۀ .عقـق 

مـوي شـکمی   : . همزاد سر کـودك 
عقیـقٌ و  . هرچه از ستوربچگان باشـد 

العقَّـۀُ فـی النـاس و    : یقـال . کک: ۀٌعقَّ
برق : . الخمر و لم یسمع فی غیرهما

تیـر کـه   : . که در میان ابر درخشـد 
و العـرب  . سوي آسمان پرتـاب کننـد  

نْ رجـع السـهم   إیفعلونَه فی الجاهلیۀ ف
لَمد، و انْ  طَّخاً بالدرْضُوا الّا بـالقَوم لم ی

حاهم  رجعوا لحساً میو صالَحوا علی نَق
. الدیۀ، و کان مسح اللحی عالمۀً للصلْح

لم یرجع ذلک السـهم  : األعرابی قال ابن
ــاً  یــا نَق ــین [الّ ــت چن تازیــان در جاهلی
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ــاز   مــی ــالود ب ــر خون ــر تی ــد، اگ   کردن
  گشــت جــز بــه قصــاص رضــایت مــی
گشـت   ند و اگر پـاك بـاز مـی   ددانمی

دستی به ریششان کشیده و با گـرفتن  
کشیدن  دست. کردندبها سازش میخون

  . ســـازش بـــود نشـــانۀبـــه ریـــش 
ــیابــن ــاك : االعراب آن تیــر همــواره پ

که گوسفند و جز آن: . ]گشتبازمی
نخست مولود قربان کردنـدي   هفتۀدر 

  .جهت آن مولودبه
شَقٍّ و خَرْق  و کلُّ. شکافتن: انْعقاق

هـر شـکاف   [ل و غیره فهو عقٌّ مفی الرَ
  . ]توده و جز آن گو پارگی در ری

نـام وادیـی   : . نگین سرخ: عقیق
هرچه سیل بشکافد : . نزدیک مدینه

  . أعقَّۀٌ: ج. از زمین
 هفتۀقربان کردن روز : عقَّ ـُـ. عقّ

اذا ذَبـح  : عقَّ عن ولَـده [نخست مولود 
ـ  عنه یوم أُسلَـقَ   بوعه، و کـذلک اذا ح

 .موي نخستین بچه ستردن: . ]عقیقَتَه
 :تیر سوي آسمان انداختن .  

. پدر و مـادر آزردن : عقُوق و معقَّۀ
قَقٌ، مثل عامرَفهو عاقٌ و عمج. رٍ و ع :

ذُقْ عقَقُ، أي : حدیث. مثال کَفَرَة. عقَقَۀٌ
اذا : أعقَّ فالنٌ. ذُقْ جزاء فعلک یا عاقُّ

حملت فهـی  : أعقَّت اإلبلُ. جاء بالعقُوق
ب األبلَـقَ  لَطَ: و قولهم. قَقٌع: ج. عقُوقٌ

قُوقَ، ملٌ لمـا الیکـون، و ذلـک أنّ    ثَالع
و . األبلقَ ذَکَرٌ و الیکون الـذکرُ حـامالً  

نَـوي رِخْـو تُعلَفُـه اإلبـلُ     : نَوي العقُوقِ
ما سقَقُ، و ربالعوـ م واةَ عقیقَـۀً  ا تلک النَ

 ســزاي کــارت را بچــش اي نافرمــان[
ن در جنگ احـد بـا   سخنی که ابوسفیا(

جان حمزه، عموي پیـامبر،   دیدن تن بی
این کلمه معـدول از عـاقّ   . به او گفت

و بـراي مبالغـه اسـت، ماننـد غُــدر از     
فالنـــی  .)غـــادر و فُســـق از فاســـق

ــرد  ــانی ک ــرپیچی و نافرم ــتران . س ش
 ،آنچــه نشــود ةدربــار. آبســتن شــدند

زیـرا  . در پی ابلق آبسـتن بـود  : گویند
ــر اســت و  ــر آبســتن نشــودابلــق ن . ن

روییـده از هسـته کـه    هاي تـازه جوانه
خوراك شتران آبستن کنند، و گـاه آن  

  . ]را عقیقه هم نامند
لُ من کلِّ حافرٍ، و هو وامالح: عقاق

آبستن [جمع عقُقٍ، مثل قُلُصٍ و قالص 
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  . ]داراز هر ستور سم
أظْهـرت  . بار شکم و پشـت : عقاق

خــر مـاده [ کـک : عقَــق. األتـانُ عقاقـاً  
  . ]آبستن نمود

قْعقع :قَـۀ . ]زاغ دشـتی [ ۀکَّعقْعع :
  . بانگ کردن وي

  . کوچکی از عرب قبیلۀ: عقَّۀ
  قٌّ، مثـل قُـعقَّـه اهللاُ، مثـل   . ماء عأع

خداونـد تلخـش   . آب تلـخ [أمرَّه : أقَعه
  . ]گرداند

آنچه از بـن  : ومرُو الکُ عقّانُ النَخیلِ
أعقَّـت  . زنـد و بیرون مخرما و درخت 

  . و الکَرْمۀ النَخْلۀُ
اي از پاره: علَقَۀ. خون بسته: علَق .علق
و کرمک سیاه آبی که او را ازلوك . وي

 . علَـقٌ : ج. خواننـد ] زلوك و زالو[
علَقَ  جشمت الیک. عرَقُ القربۀ= القرْبۀِ
در راهت رنج و سختی بسیاري [ القرْبۀِ

ــقٍ ذو. ]کشــیدم ــا :علَ ــوهین : . م ک
ــه بکــر گوشــه ــه وي  ةاي ک چــاه را ب

أداةَ : علَقَـک  أعرْنی. درآویزند از قامت
وسایل چرخ چاهت را به مـن  [بکْرتک 

علقَهـا و علـقَ   . عشق: . ]عاریه بده

هوِیهـا  : و علقَ حبها بقَلْبِـی . بها علوقاً
ام کـرد، مهـرش   دلباخته. عاشقش شد[

  . ]به دلم نشست
علقَـت  : مثَـل . طَفقَ: یفعلُ کذاعلقَ 

 ،بنْدرَّ الجقَها و صعالرُّ و مالح أي جاء
چنـین   آغـاز کـرد  [یلُ حالرَ ال یمکنُنی

سمان یمردي به چاهی رسید و ر. (کند
خود را به ریسمان دلو چاه درآویخـت  

ــاه   ــاحب چ ــزد ص ــاه ن ــت و و آنگ رف
: پرسـید . خواست تا در کنـارش بمانـد  

ــه د ــه چ ــتب ــل؟ گف ــه : لی ریســمانم ب
صاحب چاه . ریسمانت درآویخته است

. نپذیرفت و دسـتور داد از آنجـا بـرود   
جایش نشست آن و ملخ  سر:) او گفت

آواز داد، یعنی هوا گـرم شـد و رفـتن    
ــوانم ــود  . نت ــاي خ ــه در ج ــراي هرچ ب

  .]علقَ الشیء معالیقَه: نشیند، گویند
 :. بار گرفتن زن: علقَ ـَـ. علُوق

  . درآویختن آهو در دام
خوردن شتر سرهاي : علقَ ـَـ. علْق
  . را ]هاي باالي درختسرشاخه[عضاه 

در دهـان چسـبیدن   : علقَ ـَـ. علَق
وقــت آب ســتور را بــه ]زالـو [زلــوك 
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علقَت بها العلَقَـۀُ  : علقَت الدابۀُ. خوردن
ــاء  ــرب الم ــی شُ ــزش: . ف   : . آوی

ذار باشد ستور قدر از علف که روزگآن
  . را

. قوت روزگـذار : . آویزش: علْقَۀ
نـزدش  [شـیء  : عنـده  لم یبـقَ لـی   

  . ]چیزي برایم نماند
أصاب ثوبِی علْقٌ، و هـو مـا علقَـه    

ام گیـر  به جامه) خاري(چیزي [فجذَبه 
  . ]کرد

 هـذا  . گرانمایه از هر چیز: علْق
ن این چیـز چنـا  [مضنَّۀٍ، أي ما یضَنُّ به 

خشـکی  نـاخن  گرانمایه است که بـدان 
  . أعالق: ج. ]کنند و آن را آسان ندهند

  . طفل نوزاده جامۀ: علْقَۀ
آنچه  :. کک: عالقَۀ. مرگ: علُوق

اي کـه بچـه   ناقه: . درآویزد به مردم
مـا  . دیگري را بوي کند و شـیر ندهـد  

هیچ شـیري  [شیء من اللبن : بالناقۀِ 
چرا کنـد شـتر    آنچه آن را: . ]ندارد

  . چون علف و جز آن
خوردن شتر سرهاي : علَقَ ـُـ. علْق
. را ]هاي باالي درخـت سرشاخه[عضاه 

أرواح : حـدیث . عوالـقُ : ج. نـع : عالقٌ
الشُهداء فی حواصلِ طَیرٍ خُضْـرٍ تَعلُـقُ   

ــن ورقِ الجنَّــۀِ   شــهیدان در  روان[م
دان پرندگان سبزرنگی اسـت کـه   چینه

  . ]خورندیاه بهشت را میبرگ و گ
علــف و جـــو  [سپســـت : علیــق 

  . ]ستوران
ستور که جهـت میـر همـراه    : علیقَۀ

و  ،علیقَـۀً  علَّقْت مع فالن. میاره فرستند
شـتري همـراهش   [ علیقَـۀً  أرسلت معه

  . ]کردم تا خواربار بیاورد
ــوق  ــالق و معلُ عــه از وي : م هرچ

  . چیزي درآویزند
: معلَــق. ماران خــردسوســ: معــالق

  . یکی
 ]یـا آویـزه   دسـته [ عالقـۀ : عالقَۀ

  .کمان و تازیانه و مانند آن
آویزش دوسـتی و آویـزش   : عالقَۀ
آنچه بدان روز گذراننـد  : . خصومت
شـیء مـن   : ما بها من عـالقٍ . از قوت

  . ]آنجا هیچ چراگاهی نیست[مرْتَعٍ 
  . خصومتسخت: ذو معالقٍ

کـه چنـگ   آن: ثَمانیـۀ عالقیۀ، مثل 
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ــه چیــزي کــه از وي دســت   ــد ب درزن
  . بازندارد
ــ لَّیطعــی ــال قُب ــه : ق، مث ــاهی ک گی

کک، مثـال  : علَّیقَی. درآویزد بر درخت
  . قُبیطَی

. سگ حریصماده: . غول: العولَق
طویلُ الـذَنَبِ  : العولَقِ هذا الکالم طویلُ

ــه [ ــا دنبال دار ایــن ســخن درازدامــن ی
  . ]تاس

زلوك افکندن بر اندام تـا  : اإلعالق
. چنگال در زدن بـه چیـزي  : . بمکد

 اإلعـالقِ ود أحب الی مـن  داللَ: حدیث
تــر دارو ریخــتن در دهــان را دوســت[

: . ]دارم تا زالـو انـداختن بـر انـدام    
. گــاهبرداشــتن زن بچــه را از حاجــت

القــوس ــت ــۀً: أعلَقْ . جعلــت لهــا عالق
 لَقْتأعلَـقَ فُلَـقَ، و    جِ: و أفْلَقْتبع ئْـت

و یقال . هی الداهیۀُ، ال تُجرَي مثل عمرَ
: و یقـال للصـائد  . الجمع الکثیـرُ : العلَقُ

أعلَقْت فـأدرِك، أي علـقَ الصـید فـی     
براي کمان آویـزه یـا دسـته    [حبالتک 

ــادم ــختی آوردي . نه ــاري و س . گرفت
ق علَ. مانند اسم عمر غیرمنصرف است

ــه  ــم گفت ــراوان ه ــروه ف ــدرا گ ــه . ان ب
ــد  ــکارچی گوین ــداختی  : ش ــه دام ان ب

  . ]دریاب آن را
: یقال. دوستش داشت[ أحبه: اعتَلَقَه

و علقَـت  . أحببتُهـا : علقْت فالنۀَ عالقَۀً
  .]تَشَبثَت به: هی بقَلْبِی

ــق ــوعی از : . درآویخــتن: تَعلی ن
ــط ــۀ. خ ــوي: معلَّقَ ــزن ش ــدهمگ . ش

لَّـقَ  عتَعلَّقَه و تَ .»فتَذَروها کالمعلَّقَۀِ«هآی
: و قولهم. تَعلَّقْتُه بمعنَی علَّقْتُه. به، بمعنًی

لیس المتعلِّقُ کالمتـأنِّق، أي لـیس مـن    
تَیبن یسیرِ کمتَلَّغُ بالشیء الیلُ أْکُأنَّقُ و ی

ما یشـوي  تا او را چون زن بـی «[ شاء
در کـه بـا انـدك    به سـختی  . »وانهید

بسازد، نباشد چـون بـه نعمـت در کـه     
  . ]تازد

ــی ــاهی: العلْقَ ــذ. گی ــه . ج= م و ألفُ
ـ  نیث فالللتأْ الـذي  : بعیـر عـالقٌ  . ونُینَ

  . ]شتري که آن گیاه خورد[ یرْعی 
 ]ژرفا، گـودي [مغ : عمق و عمق .عمق

دور از  کرانـۀ : . چاه و وادي و کـوه 
  .أعماق: ج. دیدار

  . ژرف شدن: عمقَ ـُـ. اقَۀعم



    صراح اللغۀ/  1288
 

. کـک : إعماق. مغاك کردن: تَعمیق
 :دور اندیشیدن در کار.  

به منبـع   :طَّعنَتَ ، أيمقَ فی کالمهعتَ
  . سخن رسید

و العامـۀُ  . منزلی در راه مکـه : عمق
  .عمقٌ: تقول

  . موضعی: أُعامقُ
نوعی از درخـت در زمـین   : عمقَی

شتر کـه آن  : مقٌبعیر عا. حجاز و تهامه
  . درخت را خورد

گروهـی از  : عمـالیق و عمالقَـۀ   .عملق
  . مردم
 هـم  . کـک : عنْق. گردن: عنُق .عنق
آنهـا  [مائلونَ الیک و منتظروك : الیک

به تو روي دارنـد و چشـم بـه راه تـو     
  . أعناق: ج. ]هستند

  .نث: عنْقاء. درازگردن: أعنَقُ
ــاء . ســختی :. لقــب مــردي: عنْق

ت بـه  مغْرِبٍ، و طار حلَّقَت به : یقال
نْقــاءــ. الع االس رٌ معــروفمِ و هــو طــائ

سیمرغ به اوج آسـمان  [مجهولُ الجِسم 
ــردش ــده. ب ــام  آن پرن ــه ن ــت ب اي اس

  .]نشانشناخته و به تن ناشناخته و بی

: معنَقَـۀ . بنـد سـاختن  گردن: إعناق
  .بندگردن

ردن دســت در گــ: معانَقَــۀ و عنــاق
. کک: تعانُق و اعتناق. یکدیگر افکندن

  . نع: عنیق
و قـد  . نوعی از رفتـار سـتور  : عنَق

نَقَ الفرسناقٌ. أععو فرس م :نَقِ جالع دی
شتاب و با گامهـاي فـراخ   آن اسب به[

  . ]رفت
ــۀ: عنــاق ــقٌ و : ج. مــاده بزغال أعنُ

ــوق ــت از دواب : . عنُ ــانوري اس ج
  . ناامیدي: . ختیس: . ]گوش سیاه[

ــوق .عــوق ـــ. ع ــاقَ ـُ . بازداشــتن: ع
تکک: یاقاع .  

گرفتاریهـا و  [ موانعه: عوائقُ الدهرِ
  . ]هاي نو به نو در روزگار بازدارنده
. م: تَعویــق. مشــغول شــدن: تعـوق 

  . مثَبطٌ: معوقٌ
ذو تَعویـقٍ و  : رجل عـوقٌ و عوقَـۀٌ  

األُمـور تَحبِسـه   تَرْبیث ألصـحابه، ألنّ  
مردي کـه بسـیار درنـگ    [عن حاجته 

ــزي او را از    ــواره چی ــون هم ــد چ کن
  . ]پرداختن به نیازش باز دارد
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ةُ عنـد زوجهـا و ال   ما عاقَت المـرأَ 
ـقْ بقلبـه   : القَتآن زن بـه دل  [لم تَلْص

  . ]چسبد و پسند او نباشدشویش نمی
رنـگ کـه   سـرخ [اي ستاره: عیوق

و أصـلُه فَیعـولٌ،   . ]یـد پس از ثریـا برآ 
ــ  ــواو، و األُولَ ــاء و ال ــی الی ــا التَقَ ی فلم

  . ساکنۀٌ، صارتا یاء مشددة
  ). ع(نام بت قوم نوح پیغمبر: یعوق

نـام  : . نـث = مذ: دراز: عوهق .عهق
شتري که به وي نسـبت کننـد شـتران    

زاغ : . فراشتوك کـوهی : . نیکو را
شتر : . گاو سیاه کبودرنگ: . سیاه

: الصـحاح قـال صـاحب   . سیاه شگرف
ما العوهقُ؟ : سلَیمقلت ألعرابِی من بنی

الطویلُ من الرُبـد، یعنـی النَعـائم    : فقال
د، و أنْشدالرُب :  

  کأنَّنی ضَمنْت هقْالً عوهقا
  أقْتاد رحلی أو کُدراً محنقا

ــد [ ــوهري گویــ ــازي : جــ   از تــ
که عوهق چیست؟  باشی پرسیدمبیابان
، و این گون شترمرغان دراز تیره: گفت

  : شعر را برخواند
گویی که بربستم میان بر یک 

  شتـرمرغ جوان

اي چوب کجاوه یا چنان خرگوره
  .]الغر بدان

  .دریا کرانۀ: عِیقَۀ .عیق
  فصل الغین

ــق ــوق .غب ــبانگاهی، و : غَب ــراب ش ش
: غَبقَ ـُـ. غَبق. خوردن و خورانیدن آن

  . ل: اغْتباق. مص
و قـد غَـدقَت   . آب بسیار: غَدق .غدق

چشـمه پـرآب   [غَـزُرت  : عینُ الماء ـَـ
  . ]شد

نوجـوان نـرم و   [ناعم : شاب غَیدقٌ
  . کک: غَیداقٌ. ]نازك
مرد کریم: اقدغَی : سوسماربچه .

أولُه حسلٌ ثم غَیـداقٌ ثـم   : قال أبوزید
 ـداً میکون ضَب خٌ ثمطَبیق  .رِکاًمغَیـاد :

  . ماران
ــرَق .غــرق ـــ. غَ ــرِقَ ـَ آب از ســر : غَ

فهـو غـارِقٌ و   . غَرِقَ فی الماء. گذشتن
  . غَرِقٌ

ــراق ــردن: إغْــ ــه کــ   : . غرقــ
مبالغه کردن : . کشیدن کمان راسخت

  . در مدح و ذم و جز آن
فهـو مغَـرَّقٌ و   . غرقه کـردن : تَغْریق
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محلـی بهـا    :رَّقٌ بالفضَّۀغَم جامل. غَرِیقٌ
  . کشتن: . ]لگام به نقره آراسته[

  . فراگرفتن همه را: استغراق
درآمیختن اسب بـا اسـبان   : تراقغْا

  .دیگر و درگذشتن از ایشان
ــراق ــدن   : اغْرِی ــرآب ش ــم پ چش

  . ]دمعتا: اغْرَورغَت عیناه[
. غُرْقَۀ، مثل الشُرْبۀ من اللبن و غیره

  . غُرَقٌ: ج
ــق ــ: غُرْنَی ــی  مرغ ــان آب ی از مرغ

بهـا   و اذا وصـف . ]کلنـگ [ گردندراز
  . الرجالُ فواحدهم غرْنَیقٌ و غرْنَوقٌ

. انـدام جوان نازك: غُرْنُوقٌ و غُرانقٌ
 :ــت ــام ب ــق و : ج. ن ــق، غَرانی غَران

  . غَرانقَۀ
: غاسق. تاریکی اول شب: غَسق .غسق

اذا ، اللیـلُ [تاریکی بعد از غروب شفق 
ـ . ]أقْبلَ الغَسقُ فَقُغاب الشَ و مـن  «هآی

قَبقٍ اذا واللیلُ : قال الحسن. »شَرِّ غاس
غَسـقَ  . . اذا دخلَ، و یقال انَّه القمـر 

أغْسـقَ  . أظْلَـم : غَسقَ اللیـلُ . مص: ـِـ
اللیـلِ   غَسـقِ أخَّرَ المغْرب الی : المؤَذِّنُ

ــه   «[ ــاه ک ــاریکی آنگ ــیب ت و از آس

اســـت  آن شــب : گویــد . »فراگیــرد 
هنگامی که بگسترد، و آن را مـاه نیـز   

گـو  اذان. شب تاریک گشـت . اندگفته
غروب را تا آغاز تـاریکی شـب پـس    

  . )]اذان نگفت تا آنگاه(انداخت 
و . کـک : غَساق. سرد گَنده: غَساق

بقرائَتَینِ  ، قُرِئَ»الّا حمیماً و غَساقاً«هآی
جز آبـی جوشـان و سـردآبی    «[جمیعاً 

  . ]»گند و روان
هر ساعت بـه آب  : غَفَقَ ـِـ. غَفْق .غفق

  .آمدن شتر
  . جاي بازگشتن: مغْفق و منْغَفَق

روز شــراب خــوردن  همــۀ: تغفُّــق
] ــراب ــقُ الش ــلَّ یتَغَفَّ ــه : ظَ ه یومــرِب شَ

عمأج[ .  
و هـی  . در بستن: ]غَلَقَ ـِـ[غَلْق  .غلق

  . کک: إغْالق. لغۀ ردیئَۀٌ متروکۀ
األب ما غَلَّقْتد للکثرة، و ربشد ،واب

درهـا را   همـۀ [أغْلَقْت األبـواب  : قالوا
  . ]بستم

مغْلَقٌ، و هو فُعل بمعنَـی  : باب غُلُقٌ
  . مفعول، مثلُ قارورةٍ فُتُحٍ و جِذْعٍ قُطُلٍ

  . کک: مغْالق و مغْلُوق. کلید: غَلَق
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: مغْلَق. ]أزالم[تیرهاي قمار : مغالق
  . یکی

ــ. غَلَــق ـــغَل ــرَهنُ ـَ ــتحقَّه : قَ ال اس
المرْتَهِنُ، و ذلک اذا لم یفْتَک فی الوقت 

ال یغْلَقُ الـرَهنُ بمـا   : حدیث. المشروط
رهــن بســته مانــد، یعنــی راهــن [فیــه 

نتوانســت در هنگــام بایســته آن را از 
 ةدست مرتهن رها سازد، بنـابراین بهـر  

رهن هرچه باشـد بسـته نمانـد،    . او شد
هنگـام آن را از دسـت   یعنی راهـن بـه  
  . ]مرتهن رها سازد

احتَد فالن فنَشب فی حدته و غَلـقَ  
خشمگین شـد و در خشـمش چنـدان    [

پیش رفت کـه بـدخو شـد و پرخـاش     
  . تمیمنام مردي از بنی: غَلّاق. ]کرد

یبـرَأُ   غَلقَ ظهرُ البعیرِ لکثرة الدبرِ ال
پشت شتر از بسیاري زخمها تباه شد، [

  . ]ه بهبود نیابدچنانک
  . بسته شدن سخن: استغالق

، هـو  [سخن مشـکل  : کالم غَلقٌ
أي ضَیقُ الخُلْـقِ عسـرُ الرِضـا و قلیـلُ     

ــبرِ ــند و  : الصـ ــدخوي و ناخرسـ او بـ
  .]ناشکیباست

پوست غلْقَـه داده، و  : إهاب مغْلُوقٌ
آن درختی است که اهل طائف ادیم به 

  . وي پیرایند
ــق .غلفــق ــز: غَلْفَ و  ]جلبــک[الوه چغ

سبزي که بر سر آب باشد، و گیاهی که 
. برگهاي وي بر روي آب گسترده شود

 ــیش ــی :ع خر . ــوس ــوةٌ : ق رِخْ
. ]کمان نرم و فروهشته. زندگی فراخ[

  . الالم فی هذه الحروف زائدةٌ: یقال
ـ . غَمق .غمق نـم برآمـدن از   : غَمقَ ـَـ
و . قَلٍذات نَدي و ث: أرض غَمقَۀٌ. زمین

ــۀٌ ــۀٌ غَمقَ ــۀ : لیل ــر [لَثقَ ــر و پ ــین ت   زم
بـاد، شـب   شب نمـدار و بـی  . واليگل

  . ]شرجی
ه خَمـۀً  یحاذا وجدت لرِ: نبات غَمقٌ

گیـاه  [ساداً من کثرة األنْـداء علیـه   و فَ
گندیده که از بسیاري نـم بـر رویـش    

  . ]بوي بد دهد
ـ . حکایۀُ صوت الغُراب: غاقِ .غیق نْ إف

 نشانۀتنوین . بانگ کالغ[نَونْت نکَّرْتَه 
  .]نکره بودن آن است

ــقَ [رأي شــدن مخــتلط: تَغْنیــق غَی
علـی  : أْیهالرجلُ فی ر ثْبِتاخْتلطَ فلم ی

شیء[ .  
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  فصل الفاء 
ــق .فتــق ـــ. فَتْ ــقَ ـُ : . شــکافتن: فَتَ

ــادن  ــۀگش ــک را ناف ــرب : . مش ح
فـتخ و ورم کـه   : . افتادن میان مردم

  .]باد فتق[ آیدنزد خصیه پیدا 
: فَتْقـاء . فرج شـدن زن گشاده: فَتَق

فراخی : . صبح: . خالف رتْقاء. نع
سـال فـراخ و   [و قد فَتـقَ العـام   . سال

   ].روزي فراوان شد
أفْتَقَ القوم :   ماذا انْفَتَـقَ عـنهم الغَـی .

اذا أصاب فَتْقـاً فـی   : أفْتَقَ قرنُ الشمسِ
صـادفَنا   :قـد أفْتَقْنـا  . السحاب فبدا منه

فَتْقاً، و هو الموضع الذي لم یمطَرْ و قـد  
ابر از فراز سـر آن قـوم   [مطرَ ما حولَه 
خورشید از میان ابرهـا  . پراکنده گشت
ــاران در بــه جــاي بــی. آشــکار شــد ب

گرداگـردش بـاران   کـه  افتادیم، جایی 
  . ]ببارد و آنجا نبارد
سـال  [قلیـل المطـر   : عام ذو فُتُوق

  . ]باران کم
ــرأَ ــقٌام ــالکالم : ة فُتُ ــۀٌ ب زن [متَفَتِّقَ

  . ]تیززبان حاضرجواب
یقُ اللاللسـان   : سانِرجل فَت حدیـد

  . ]سخنور تیززبان[
شـتري  [تَّقَ سـمناً  فَاذا تَ: جمل فَتیقٌ

مشْـرِق  : صبح . ]که از فربهی بترکد
  . ]برآمده ةسپید[

انْفتـاق و  . گشادن و شکافتن: تَفْتیق
  .شکافته شدنگشاده و : تفتُّق

   .درودگر، و هو فَیعلٌ: فَیتَق
ـ  . فَـرْق و فُرْقـان   .فرق جـدا  : فَـرَقَ ـُـ

  . کردن
ــۀً،    ــاً و تَفْرِقَ ــیء تَفْرِیق ــت الش فَرَّقْ

  . بمعنًی فانْفَرَقَ وافْتَرَقَ و تَفَرَّقَ،
أجدي : مثَل. یقفارِأخَذْت حقِّی بالتَ

: األعرابـی قـال ابـن  . من تَفارِیقِ العصا
ـ   ذا إالعصا تُکْسرُ فیتَّخَذُ منها سـاجور، ف

ذا إت منه األوتاد، فذَخالساجور اتُّ کُسرَ
ذا إعرانُ البخاتی، ف همن ذَخکسر الوتَد اتُّ

ر فُرِضه اتُّخـرُّ   ذَأْسي تُصمنه التَـواد ت
ــالف  ــدك حقــم را انــدك[بهــا األخْ ان

چـوب چـون   : گویـد . گرفتم نه یکباره
سگ سازند،  ةشود از آن قالدشکسته 

ــیخ    ــود از آن م ــته ش ــون آن شکس چ
سازند، چون میخ چوبی شکسته گـردد  

بینـی   ةاز آن چوبی سازند کـه در پـر  
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مانندي که سرنیزه یا میخ(شتر گذارند 
، و چون سر ایـن  )دهدپیوند را به نیزه 

ــتان    ــتن پس ــراي بس ــد از آن ب را ببرن
هایشـان شـیر   بهره برند تا بچـه  شتران

ــارتر از شکســتن چــوب . رنــدنخو پرب
انّـک  : گونه نیز گفته شدهاینمثَل این (

همانـا کـه از   : خیرٌ من تفـاریق العصـا  
این را زنی . چوب صد بهره هم بهتري

ــار  ــازي دربـ ــوان و   ةتـ ــر نوجـ   پسـ
اندام ولی بدخو و لجبازش گفته سست

است که چون چنـد بـار بـه او آسـیب     
ند اش را به مادر دادزدند و هر بار دیه

از بینــوایی رهــا شــدند و آن زن ایــن 
  . )]سخن را گفت

 ، فمــن قــرأَ»و قُرْآنــاً فَرَقْنــاه«هآیــ
ـ  : مخفَّفاً قال و مـن  : بیناه، من فَـرَقَ ـُـ
و «[ نزلناه مفرَّقاً فـی ایـامٍ  أ: شدده قال

بخـش و آشـکارش   قرآنی کـه بخـش  
، آن کس که مخفّـف بخوانـد   »ساختیم

کس کـه  آنبه همان معناي باالست، و 
آن را در زمانهاي : مشدد بخواند یعنی

  . ]گوناگون فرو فرستادیم
ــرْق ــۀ: فَ ــه و آن   پیمان ــل مدین اه

مثل بطْن . فُرْقانٌ: ج. شانزده رطل است
  . و بطْنان، و حمل و حمالن

آنچه فـرق کننـد   : . قرآن: فُرْقان
و لقد «هآی. به وي در میان حق و باطل

: فُـرْق . »نَ الفُرْقـانَ آتَینا موسی و هارو
  : قال الراجز. مثل خُسران و خُسر. کک

  .و مشْرِکیٍّ کافرٍ بالفُرْقِ
و براستی که به موسی و هارون «[

  : راجز گوید. »فرقان دادیم
  .]به قرآن يمشرکان کافربس 

  . شدن جدا هم از: مفارقَۀ و فراق
  . جدایی: فُرْقَۀ

  لقبــــی اســــت کــــه : فــــاروق
را بـه آن ملقّـب   ) رض(ابالخطّعمربن

  . کردندمی
و کـذلک  . تارك سر: مفْرِق و مفْرَق

: و یقـال . سـر دوراهـه  : مفْرِقُ الطریـقِ 
 للمفْرِق مفارِقٌ، کأنّهم جعلوا کلَّ موضعٍ

هـر  [منه مفْرِقاً، فجمعـوه علـی ذلـک    
راههاي دیگري دارد بـه پـیش    هدوراه

هــاي باشـد بـه هـر دوراهـه، دوراهـه     (
   .)]دیگر

لـه طَریقـانِ    اتَّجـه : فَرَقَ له الطریقُ



    صراح اللغۀ/  1294
 

  . ]راهش به دوراهی رسید[
رمیدن و برجسـتن  : فَرَقَ ـُـ. فُرُوق

أتان فارِقٌ و . خر از درد زه ناقه و ماده
  . فَوارِقُ و فُرَّقٌ: ج. ناقۀ فارِقۀٌ
  . ابر جداشده از ابرها: فارق
ـ  . فَرَق فَرِقْـت  . ترسـیدن : فَـرِقَ ـَـ

ة فَرُوقَـۀٌ و  امرأَ. فَرِقْتُک :و التقل. منک
: مثَـل . أیضاً، و ال جمع له فَروقۀٌرجل 

 بثــاً، و ریر ــبلَــۀٍ تَهجع بــۀٍر  فَروقَ
شتابی کـه درنگـش در   بس[یدعی لَیثاً 

پی است، یا چه ترسـو نـام شـیران بـر     
. دوري میان دو پشـته : . ]وي اسـت 

 : ــتر ــپل ش ــان دو س : . دوري می
تـر از  یـک ران اسـب فـزون   برآمدگی 

شاخ شاخ: . نع: فرس أفْرَقُ. دیگري
. نع: یک أفْرَقد. جدا شدن تاج خروس

الذي ناصیتُه کأنّها مفروقـۀٌ  : رجلٌ أفْرَقُ
مردي که موي پیشـانی  [و لحیتُه أیضاً 

. ]یا ریش او از هم جدا و تنـک باشـد  
هذه أرض : أفْراقٌ و فَرَقٌ، من قولهم: ج

و فی نبتها فَرَقٌ، اذا کان متفرّقاً و فَرِقَۀٌ، 
  ایــن زمینــی اســت [لــم یکــن متّصــالً 

 انـدك و پراکنـده   بـا گیاهـان  گیـاه  کم
: یقـال . ]چنانکه روي آن را نپوشـانند 

فَلَـقِ الصـبح   = الصبحِ فَرَقِ هو أبینُ من
  . ]است آشکارتر از روشنایی سپیده[

اي پاره: . اي از گوسفندرمه: فرْق
کـلُّ فـرْقٍ    فانْفَلَقَ فکانَ«هآی .از چیزي

از هم شکافت و هـر  «[» کالطَود العظیمِ
  .]»اي چون کوهی بزرگ گشتپاره

اي میان بصـره و  پشته: ذات فرْقَینِ
  . کوفه

گـروه  : فَرِیـق . گـروه مـردم  : فرْقَۀ
أفارِیقُ العرَبِ، و : حدیث. بیشتر از وي

  . ۀٍهو جمع أفْراقٍ، و أفْراقٌ جمع فرْقَ
قیـل  . شـدن  از بیمـاري بـه  : إفْراق
رابِیةُ: ألع؟ فقال إفْراقِ  ما أمارالمورود

ــاء ــول. الرُحض ــرْء   : یق ــۀُ ب ــا عالم م
باشـی  از بیابـان [المحمومِ؟ فقال العرَقُ 

بهبـودي بیمـار    نشـانۀ پرسیده شد که 
  .]کردن خوي: دار چیست؟ گفتتب

فارِقُهـا ولـدها بمـوت    : ناقۀ مفْـرِقٌ 
  . ]مردهبچه ناقۀ[

] شـنبلیله [خرما که به حلْبه : فَرِیقَۀ
: . ]زائـو [پزند به جهـت زنـان زاج   

چند گوسـفند جداشـده از گوسـفندان    
  . دیگر به شب
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جانوري است گَنده کـه  : مفَرِّقُ النَعمِ
  . آن را خُنْفُساء گویند

و هو الذي ینْذر قُـدام  . برید: فُرانق
و ربمـا  . روانـک األسد، و هو معـرّب پ 

سوقاً مجانوري کـه  [ا دلیلَ الجیش فُران
افتــد و دیگــر پیشــاپیش شــیر راه مــی

جــــانوران را از ســــر راهــــش دور 
گاه به راهنماي سـپاه جنگـی   . سازد می

  . ]نیز گویند
  . نام شهرهایی: افْرِیقیۀ

خمیر که  گلولۀ[زواله : ۀفَرَزدقَ .فرزدق
ه نـان  درست کردن یک گرد ةبه انداز

 و. مـع . فَـرَزدق : ج. ]باشـند  جدا کرده
شـاعري  و لقب . أصلُه بالفارسیۀ پرازده
فَـرازِقُ، ألنّ  : ج. که او را همام گوینـد 

 أحــرف ســۀِخَمم اذا کــان علــی االســ
ذف آخۀ حمنه فی الجمع  رُأصلی حرف

و انّما حذفت الدالُ من هـذا  . و التصغیر
تاء، و هی مـن  م ألنّها من مخرج الاالس

حروف الزیادات و کانت بالحذف أولَی، 
: جحنْفَـل  ج وکقولک فی تصغیر مدحرِ

فیحو ج رِجیحو  د حـارِجد ل، و الجمع
لُ، و الّا فالقیاسحافو کذلک : ج ،فَرازِد

اسمهایی کـه  [فُرَیزِقٌ و فُرَیزِد : التصغیر
پنج حرف اصلی داشته باشند در جمـع  

در . افتدصغیر حرف پایانی آنها میو ت
  دلیــل ایــن اســم افتــادن حــرف دال بــه

مخرج بودن آن با حـرف تـاء اسـت    هم
که از حرفهاي زیادي در اسمهاسـت و  
به افتادن سزاوارتر اسـت، و گرنـه بـر    

افتـاد و  قیاس باید حرف قاف مـی  پایۀ
  . ]فَرازِد و فُرَیزِد: شد گفته می

بیـرون  : سقَ ـُِـفَ. فَسق و فُسوق .فسق
بیرون آمدن : . آمدن رطَب از پوست

ـ . بنده از فرمـان  ففَسـقَ عـن أمـرِ    «هآی
ــه و از فرمـــان «[، أي خَـــرَج »ربـ

  . ]»پروردگارش سرپیچی کرد
و یقـال فــی  . دائـم الفســق : فسـیق 

یا أیها : یرید. یا فُسقُ و یا خُبثُ: النداء
، و هو معرفـۀ،  الفاسقُ و یا أیها الخَبِیثُ

یـا فُسـقُ   : یدلُّ علی ذلک أنّهم یقولون
تقـول  . الخَبِیثُ، فینْعتُونه باأللف و الالم

  . ساقِ، مثل یا قطامِیا فَ: ةللمرأَ
  . موش: فُویسقَۀ

نشــاط و حــرص و  : فَشَــق .فشــق
باغَتَـه  : فاشَقَه. و قد فَشقَ ـَـ. خوشدلی
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ناگهـان او را  . آز آن مرد فراوان شـد [
: فَشَقَ ـُـ فَشْقاً الشـیء . گرفت و کشت

  .]آن چیز را شکست و جدا ساخت
  . بانگ کردن سگ با ترس: فَقْفَقَۀ .فقق

نـادان  [أحمـقُ هـذَرةٌ   : رجل فَقاقَۀٌ
  . کک: فَقْفاقَۀ و فَقْفاق. ]زیانکار

: انْفـقَّ الشـیء  [گشاده شدن : انْفقاق
انْفَرَج[ .  

ـ . فَلْق .فلق : تَفْلیـق . نشـکافت : فَلَقَ ـِـ
فـی رِجلـه   . لَّـقَ فَفَلَقْتُه فانْفَلَقَ و تَ. کک

فیه  فَلْقِ لَّمنی منکَ: یقال. شُقُوقٌ: فُلوقٌ
پــایش . شــکافتمش، آن هــم شــکافت[

 ]با من سخن گفت. خوردگی دارد ترك
  . شاز شکاف دهان

قُلْ أعـوذُ  «هو اما آی. دمسپیده: فَلَق
ـ »برَب الفَلَقِ و یقـال ، یقال هو الص ،بح :

بـرم بـه   بگـو پنـاه مـی   «[الخَلْقُ کلُّـه  
زمـین  : . ]»آفـرینش  همۀپروردگار 

فُلْقـانٌ، مثـل   : ج. پست میان دو پشـته 
نَ ذلـک  کـا : ربما قالوا. خَلَقٍ و خُلْقان

گـاه  [کـذا  بفالقِ کذا و کـذا، أي بفَلَـقِ   
زمـین پسـت   آن چیز در فـالن : گویند

 ةکنــد: . ]میـان دو زمـین بلنـد بـود    

: . پـاي زنـدانی نهنـد    زندان کـه بـر  
مـررت بجـرَّةٍ فیهـا    . شکاف هر چیزي

ویی شکسـته  ببه سـ [وق قُفُلُوقٌ، أي شُ
  .]برخوردم

ــیض فُِالقــاً الب أفْالقــاً : صــار صــار
  . ]مرغ شکست و دو نیمه شدتخم[

أفْلَـقَ  . کار شگفت: . سختی: فلْق
 قـد : و هو شاعر مفْلـقٌ . الرجلُ و افْتَلَقَ

آن مرد کـار  [جاء بالفَلْق، أي بالعجِیب 
ــرد  ــگفتی کـ ــوآور و  . شـ ــاعر نـ شـ

چوب که او را کفاننـد  : . ]نیکوسخن
هـر  [ کلّ واحد منهما . جهت کمانبه

چوب کمـان را هـم   پاره از آن دو پاره
  . ]گویند

 فلْقَــۀَ أعطنــی. چیـزي  ةپــار: فلْقَـۀ 
نـیم آن کاسـه را   [الجفْنَۀِ، و هی نصفُها 

  . ]من بده به
: یقال. جاء بعلَقَ فُلَقَ، و هی الداهیۀُ

 ــت ــت أفْلَقْ ــقَ  جِ: أعلَقْ ــقَ فُلَ ــت بعلَ ئْ
  . ]سختی آوردي. دشواري آورد[

ـ : مرَّ یفْتَلقُ فی عدوه ـب  یجی بالعأْت
مته ن شدویدانگیز میشگفت[د[ .  

یـا  : و العـرب تقـول  . سختی: فَلیقَۀ
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  . ]ز این سختی و رنجواي ا[للفَلیقَۀِ 
  . مغاکی پیش حلقوم شتر: فَلیق

: مفَلَّــق. کفیــدهشــفتالو دانــه: فُلَّیــق
شـکافد  اي شفتالو که میگونه[مجفَّف 

توخـالی   شـکافتۀ . و دانه بیرون دهـد 
  . )]دانهبی(

  . فَیالق: ج. لشکر: فَیلَق
فَنَّقَـه غیـرُه و   . تـنعم : تَفَنَّقَ الرجلُ .فنق

: أملَـد فـانقٌ  . عیش مفـانقٌ . نَعمه :فانَقَه
 مــاع آن مــرد بــه نــاز و در فراخــی [ن
دیگري او را در نـاز و نعمـت   . زیست

. زندگی در نـاز و نعمـت  . پرورش داد
  .]اندام نازپروردنازك

: ةٌ امـرأَ . فربـه  جوانـۀ : ناقۀ فُنُـقٌ 
  . ]زن نازپرورد[منَعمۀٌ 

. فْنـاقٌ فُنُقٌ و أ: ج. فحل نیکو: فَنیق
نامی [ماء الفُحول م من أسهو اس: یقال

  . ]از نامهاي شتران فحل و گزیده
ـ . نقیض تَحـت . زبر: فَوق .فوق انّ «هآی

ــتَحیِی اهللاَ ال  ســا  ی ــثَالً م م ــرِب أنْ یضْ
وبقَهاعفمـا  : قال أبوعبیـدة . »ضَۀً فَما فَو

أعظَم منهـا، یعنـی   : و قال الفراء. دونَها
 خداونــد شــرم«[العنْکَبــوت  الـذُباب و 

اي و بزرگتـر از  از اینکه به پشه نکند
تـر  یعنی پایین: ابوعبیده. »آن مثل زند
بزرگتر، یعنی مگـس  : فراء. و کوچکتر
  . ]و عنکبوت

و  ،]سکسـکه [هکّه : فاقَ ـُـ. فُواق
فالن یفُـوقُ بنَفْسـه   . هکه شدن مردم را

اذا کانـت نفْسـه علـی الخـروج     : فُؤُوقاً
  . ]نی به دم مرگ رسیدفال[

. أفْواقٌ و فُوقٌ: ج. تیر سوفار: فُوق
ــاقَ ــت الســهم فانْف ــهکســرت : فُقْ  فُوقَ

 سـوفار [جعلت له فُوقاً : فَوقْتُه. فانکسرَ
بـراي  . تیر را شکستم آن هم شکسـت 

  . ]تیر سوفار نهادم
رجع فالن . سوفارتیر شکسته: أفْوق

 نَصـلَ  بسـهمٍ منکَسـرٍ ال  : بأفْوقَ ناصلٍ
بـا تیـر   [فیه، أي رجع بحظّ لیس بتمامٍ 

 ةشکسته بازگشت، یعنی بـا بهـر  پیکان
  .]اندك و نارس

 السـهم فُوقَـه فـی    : وافَقْت وضـعت
تَر لبهالو یمفَقْتُه. أرو الیقـال . کک: أو :

پیکان تیر را [أفْوقْتُه، و هی من النَوادر 
  .]در کمان نهادم تا تیر افکنم

میان دو دوشـیدن شـیر کـه     :فُواق
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را بـه   ستوربچه[ساعتی مکانند بچه را 
تـا شـیر    ]مکیدن پستان ستور وادارند

ما أقام عنده الّا . فرود آورد باز بدوشند
. ناقـۀٍ  فُـواقِ  یادةُ قَدرالع: حدیث. فُواقاً

بـالفتح و   ، قُـرِيء »ما لها من فُواقٍ«هآی
ـ    ۀٍ و الضم، أي ما لَها مـن نَظـرَةٍ و راح

جـز انـدکی نـزدش    [کک : فَواق. إفاقَۀٍ
سرزدن به بیمـار و دیـدنش بـه    . نماند
زمان دو شیر دوشـیدن از ناقـه    ةانداز
، »که در آن هیچ درنگی نیست«. است

دهنـد تـا   یعنی هیچ زمانی به آنان نمی
آن خـــروش (بیاســـایند و از آســـیب 

  . ]بهبودي یابند) آسمانی
ن آن شیر که میان دو دوشـید : فیقَۀ

صارت الواو یـاء  . جمع شود در پستان
فیقٌ ثم أفْواقٌ، مثل : ج. لکسرةِ ما قبلها

  . شبر و أشْبار، ثم أفاوِیقُ
ما اجتمع فی السحاب مـن  : أفاوِیق

آبـی  [ماء، فهو یمطر ساعۀً بعد سـاعۀٍ  
آیـد و زمـان بـه    که در ابرها گرد مـی 

  . ]باردزمان فرو می
ناقـه شـیر را در   گـردآوردن  : إفاقَۀ

ناقۀ مفیقَـۀٌ و  . پستان میان دو دوشیدن

  . مفاویقُ: ج. مفیقٌ
سـقَیته اللـبنَ فُواقـاً    : فَوقْت الفَصیلَ

: وقَ الفَصـیلُ اذا شـرِب اللـبنَ   فَتَ. فُواقاً
أنّـه  : موسی، حدیثو منه عن أبی. کک

  عـاذٌ قـراءةَ القـرآنِ، قـال   تَذاکرَ هو و م
أنَا فأتَفَوقُه تَفَوقَ اللَقُوحِ، أما : أبوموسی

أي ال أقْرَأُ جزْء بمرَّةٍ، و لکنِّی أقْرأُ منـه  
شیئاً بعد شیء فی آناء اللیـل و النهـار   

. دادم انــدك شــیرشــتر را انــدكبچــه[
ابوموسی أشـعري در گفتگـو بـا معـاذ     

ولـی  : خواندن نُبی گفتـه اسـت  ة دربار
 خـوانم چـون  من آن را اندك اندك می

شیردوشـیدن از شـتران پرشـیر، یعنــی    
خـوانم  یکباره یک جزء از آن را نمـی 

انـدك آن را در زمانهـاي   بلکه انـدك 
  . ]خوانمگوناگون شب و روز می

ــاق ــدن: افْتی ــد ش ــاقَ . حاجتمن افْت
  . فاقَ: الرجلُ، و الیقال

  .درویشی و حاجت: فاقَۀ
  . پیوند سر با گردن: فائق

ـ     رَضـه و مـن ستَفاقَ مـن مکْرِهاس :
از بیماري بهبود یافت، از مستی [أفاقَ 

  . ]به هوش آمد
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سع فیه وتَی: فالنٌ یتَفَیهقُ فی کالمه .فهق
نَتَو یالء،   . طَّعـتق، و هـو اإلمو أصلُه فَه

در سخن فراخی نمـود  [کأنّه ملَأَ به فَمه 
گـویی دهـانش آکنـده از    . و پر گفـت 

  . فراخ: قهِمنْفَ. ]سخن بود
پر شدن خنور : فَهِقَ ـَـ: هق و فَهقفَ

  . م: إفْهاق. چنانکه از سر بیرون شود
جراحـت کـه خـون از وي    : فاهقَۀ

  . روان باشد
و هـو أول  . اسـتخوان گـردن  : فَهقَۀ

أصـبت فَهقَتَـه   : و فَهقْت الرجـلَ . الفَقار
بـه اسـتخوان   . هـاي پشـت  آغاز مهره[

  . ]گردنش کوفتم
  فصل القاف

بیابان [ قاع . جاي هموار: قٌقَرِ .قرق
  . ]فراز و نشیبهموار و بی

کُرْبق و . نام جایی: قُرْبق و قُرْبق .قربق
. هــو البصــرةُ: أبوعبیــدة. کــک: کُرْبــق

هـو الحـانوت، معـرّب    : النَضْرُبن شُمیلٍ
  . کُلْبه
شب [بات فالنٌ قَلقاً . آرامبی: قَلَق .قلق

  . م: القإقْ. ]را ناآرام سپري کرد
  . درازمرد نیک: قُوقٌ و قاقٌ .قوق

و الهمـزةُ  . زمـین درشـت  : قیقاءة .قیق
مبدلۀ من الیاء، و الیاء األُولَی مبدلۀ من 

و هـو فعـالء   . الواو، ألنّ جمعها القَواقی
ملحقٌ بسرْداحٍ، ألنّه الیکون فی الکالم 

و قـد یجمـع   . مثل القَلْقالِ الّـا مصـدراً  
و قیـل  . قَیـاقٍ : لفظ فیقـال أیضاً علی ال

کأنّـه   قیقـاءةٍ  جمعها قیق، یرید به جمع
  . أخْرَجه علی جمع قیقَۀ

  فصل الالم
مـرد زیـرك هوشـیار    : لَبِق و لَبِیق .لبق

ـ  [لَباقَۀ . سخنچرب : ]لَبِقَ ـَـ و لَبـقَ ـُـ
القَ بـه  : قد لَبِقَ، و لَبِقَ به الثوب. مص

. زیــرك و نرمخــوي و تردســت شــد[
  . ]ه به تنش چسبیدجام

: یقـال . الملَینُ بالدسم: الثَرِید الملَبقُ
  . ]ترید پرچربی و نرم[بقَۀٌ لَةٌ میدرِثَ

ـ . لَثَق .لثق . شـدن  تـري و تـر  : لَثقَ ـَـ
مبتَـلٌّ  : طائر لَثقٌ. م: إلْثاق. کک: الْتثاق

  .]خیس ةپرند[
لَحقَه . در رسیدن: لَحقَ ـَـ. لَحاق .لحق

ل و : إلْحاق. ]به او پیوست[لَحقَ به و 
ــارِ : و فــی الــدعاء. م انّ عــذابک بالکفّ

ملْحــقٌ، و بفــتح الحــاء أیضــاً صــواب 
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 پیوسـته اسـت  ات به کـافران  شکنجه[
  . ])رسد می(

: لَحـقَ [میـان شـدن   باریـک : لُحوق
  . ]ضَمرَ

کـه  آن[خوانده برچفساینده : ملْحق
و خــود را بــه کســی وابســته ســاخته 

: رِيقافی أو العسکَملْحقُ الثَ. پیوند دهد
  . ]فرهنگی یا نظامی وابستۀ

خواندن تا به هـم شـوند   : استلحاق
  . ]به خود بازخواندن یا وابسته ساختن[

لَحقَ بعضُها بعضـاً  : تَالحقَت المطایا
  . ]اسبها به هم رسیدند[

ــقٌ ــن   : الح ــه ب ــب معاوی ــام اس ن
  . سفیان ابی

. چه به اول خود ملحق شودآن: لَحقٌ
 :   ــد از اول ــه بع ــا ک ــر و خرم انجی

  . دررسد
شکافی در زمـین ماننـد   : قُوقلُخْ .لخق

: حـدیث . کالکموش و جـز آن  سوراخ
فــاً مــع النبــیص(أنّ رجــالً کــان واق (

. فوقَصت به ناقتُه فی أخـاقیقِ جـرْذانٍ  
ــمعی ــال األص ــاقیقُ،  : ق ــی لَخ ــا ه انّم

ــقوقٌ فــی واحــدها لُخْقُــوقٌ، و  هــی شُ

همراه رسول خـدا بـود    مردي[األرض 
که ناگهان شترش رم کـرد و او را در  

  . ]شکافهاي زمین فروافکند
لُسوق . برچفسیدن: لَزِقَ ـَـ. لُزُوق .لزق

ــوق ــک: و لُص ــاق و  . ک ــزاق، الْتس الْت
: إلْزاق. لَزِقَ به والتَزَقَ به. کک: الْتصاق

  . کک: إلْساق و إلْصاق. م
ــی، و فــالنٌ ل ــی و لَزِیقزْقــی و بِل زْق

او [بجنْبِی : بالسین و الصاد فی جمیعها
بـه مـن نزدیـک یــا بـه مـن چســبیده      

  . ]است
ــه: الزوق ــا ب شــدن مرهمــی کــه ت

  . جراحت چسبان ماند
  . چیزي نااستوار: ملَزَّق

برچفسیدن شـش  : لَسقَ ـَـ. لَسق .لسق
: لَصـق . بر تهیگـاه و پهلـو از تشـنگی   

  . ]الدعی[پسرخوانده : صقملْ. کک
لَعـقَ فـالنٌ   . لیسیدن: لَعقَ ـَـ. لَعق .لعق

. ]او مـرد [مـات، و هـو کنایـۀٌ    : إصبعه
. یک بـار لیسـیدن  : لَعقَۀ. لیسیدنی: لُعقَۀ

  .داروي لیسیدنی: لَعوق
. کبچه و آنچه به وي لیسـند : ملْعقَۀ

  . مالعق: ج
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  . حریص: رجل وعقٌ لَعقٌ، تبع
ـ  . لَفْق .لفق درهـم آوردن درز  : لَفَـقَ ـِـ

  . درز کرانۀیک : لفْق. جامه به دوختن
دو درز یا دو سخن را به هم : تَلْفیق

  . آوردن
 ــوم ــقَ الق ــورهم  : تَالفَ ــت أُم متَالء

  . ]کارهاي آن قوم به هم پیوسته شد[
ـ رَخْزَأکاذیـب م : أحادیثُ ملَفَّقَـۀٌ  ۀ فَ

   .]سخنان دروغ و برساخته[
  . برچشم زدن: ]لَقَّ ـُـ[لَقّ  .لقق

مـن وقـی شَـرَّ    : حدیث. زبان: لَقْلَق
: و قَبقَبِه و ذَبذَبِه فقد دخَلَ الجنّـۀَ [لَقْلَقه 

هرکس که از آسـیب زبـان و شـکم و    
گمـان بـه   اش نگه داشته شـود، بـی  نره

. لَقـالق : ج. لکلـک : . ]بهشت درآید
  . کک: لَقْالق

لکلک، و هر بانگی که بانگ : لَقْلَقَۀ
سختی : . به اضطراب و حرکت باشد

. تَلَقْلُق، مثل تَقَلْقُل، مقلـوب منـه  . آواز
 ــیء ــت الش ــه : لَقْلَقْ ــز را [قَلْقَلْت آن چی

  . ]جنباندم
ــقٌ  ــرْف ملَقْلَـ ــز  : طَـ ــم تیـ   چشـ

  . حرکتسبک

ـ  . و لُمـوق [لَمق  .لمـق  پـاك  : ]لَمـقَ ـُـ
شـم او را  چ[لَمقَه بعد مـا نَمقَـه   . کردن

. ]پاك کرد پس از آنکه به چشمش زد
 :قْتُه. چشم مالیدنلَم ـ بب رِي، مثـل  ص

: لَمـقَ عینَـه  . به او چشم دوختم[رمقْتُه 
لَمـقَ  . با کف دست به چشـمش کوبیـد  

ـ  آن را نوشـت، آن را پـاك   : الشیء ـُـ
  . ]کرد، از اضداد است

هذا یصلُح فـی  . شیئاً: ما ذُقْت لماقاً
ایـن  . هـیچ نخـوردم  [الشُـرب  األکل و 

سخن در خـوردن و نوشـیدن بـه کـار     
  . ]رود

هـیچ  [مـا تَلَمـج   : ما تَلَمـقَ بشـیء  
نخورد، یا خوراك به دهانش هیچ مـزه  

  . ]نکرد
  . ]کره، سرشیر[مسکه : لُوقَۀ .لوق

ال : یقال. أصلَحه بالزُبد: لَوقَ طعامه
 یصـیرَ ی لُینَ لی حتّ: کُلُ الّا ما لُوقَ لیآ

ـ : یقال. کالزُبد فی لینه د هی الطعام بالزُب
قَـۀ  وألُلُوقَـۀ و  : و فیه لغتـانِ . و الرُطَب

. خوراکش را با کره چرب و نرم کـرد [
نخواهم خورد جـز آنکـه خـوراکم پـر     

آن : گوینـد . کره و چرب و چیل شـود 
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ــره و     ــه از ک ــت آمیخت ــوراکی اس خ
  . ]خرماي تازه

  . ]هیچ نخوردم[ شیئاً: ما ذُقْت لَواقاً
. سپید و سپید شـدن : لَهِقَ ـَـ. لَهق .لهق
  . و گاو سپید. کک: لَهاق. نع: لَهِقٌ

  . سپید شدن: لَهقَ ـَـ. لَهق
آنچه در وي مبالغـه نکـرده   : لَهوقَۀ

ــار  ــخن و ک ــود از س ــاده[ ش روي زی
مثـل  . نیکو نمودن خود را:  .]نکردن
ـ  رَأنْ یظْهِ الرجلُ من السـ   خاء یس مـا ل

کسی خود را مانند اینکه [علیه سجِیتُه 
 سرشـت او و  بخشنده بنماید ولی خـو 

  . ]این نباشد
در فـالن  : قد لَهوقَ کذا و تَلَهوقَ فیه

  . نمایی نکردکار یا سخن افزون
برچفسـیدن  : ]القَ ـِـ. و لَیقَه[لَیق  .لیق

ــانیدن و   ــر دوات، و برچفس ــیاهی ب س
ــردن  ــو ک ــت. ل و م. نیک ــدواةُ القَ : ال

أصـلَحت مـدادها،   : لَصقَت، و لقْتُها أنَـا 
سـیاهی دوات بـه پشـم و    [فهی ملیقَۀٌ 

سیاهی دوات را خوب . آن چسبید لیقۀ
  .]و درست کردم

ــۀ آنچــه در دوات نهنــد چــون : لیقَ

: ألَقْتُهـا إالقَـۀً  . الس و موي و جـز آن 
جیقَۀًت فیها لْعدر آن لیقه نهادم[ ل[ .  

ةُ عنـد زوجهـا و ال   ت المـرأَ ما عاقَ
بقَلْبـه  : القَت قَتآن زن بـه دل  [ما لَص

  . ]چسبدشوهرش نمی
: القَ به الثـوب . الذَبه: القَ به فالنٌ

جامـه  . فالنـی بـه آن چسـبید   [لَبِقَ به 
  . ]اش بوداندازه

یعلَـقُ   یلیقُ بک، أي ال هذا األمرُ ال
ایـن کـار   [خورد بـه تـو   در نمی: بک

  . موافقُک: الئقٌ بک. ]ر تو نیستدرخو
 مـا : لیقُ درهماً من جودهی فالن ما

سمقُ بـه  کُیلْصاز بخشـندگی  [ه و ال ی
  .  ]شودیک درم هم در دستش بند نمی

ـ : ما بـاألرض لَیـاقٌ   در ایـن  [ع مرْتَ
  . ]زمین هیچ چراگاهی نیست

ـ : أالقُوه بأنْفسهم تالطوه ألْزَقوه و اس
سباندند و پسـر خـود   او را به خود چ[

ما لقْت بعـدك بـأرضٍ و مـا    . خواندند
ــی أرض ــیچ  : أالقَتْن ــو در ه ــس از ت پ

ســرزمینی بنــد نشــدم و خــاکش مــرا 
یلیقُ ببلَد، و ما یلیقُـه   فالن ال. نگرفت

شود و هیچ شـهري  جا بند نمیهیچ: بلد
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مـا  . داردگیـرد و نگـاه نمـی   او را نمی
ما یلیقُ هذا األمرُ  یلیقُ أنْ تَفْعلَ کذا، و

تـو نیسـت کـه چنـان      شایستۀ: بفـالنٍ 
چسـبد و  کنی، و این کـار بـه او نمـی   

  .]فالنی اهلش نیست
  فصل المیم

ـ  .مأق ـ ه: مأَقَۀ مئقَ ـَـ ه برافتـادن از  کّ
و  مئقَ الصـبِی . ]هق کردنهق[گریستن 

ا مئـقٌ  أنت تَئقٌ و أنَ: مثَل. امتاقَ، بمعنًی
تو از خشم گرم و مـن از  [فقُ فکیف نَتَّ

 گریه داغ، چگونه تـوانیم کـرد اتفـاق   
) تأق([.   

قَـۀ  اذا دخـلَ فـی المأْ  : أماقَ الرجلُ
: ماننـد أکْـأَب  . هق افتادآن مرد به هق[

  . ]دخَلَ فی الکَأْبۀ
و [اإلمـآق  ما لم تُضْـمروا  : حدیث

، یعنـی الغـیظَ و البکـاء    ]أْکلُوا الرِماقَتَ
ـ مما یلْ کم من الصزَمو یقـال . ۀقَد : أراد

پیامبر بـه   نوشتۀاز ([به الغَدر و النَکْث 
تـا   ):برخی گروههاي نمایندگی یمنـی 

آنگاه که خشم و دشـمنی در دل نهـان   
  ، یعنــی )و دورویــی نورزیــد(نداریــد 

. دلیل آنچه از صدقه بایـد بپردازیـد  به

 شـکنی یعنـی خیانـت و پیمـان   : گویند
  . ])نکنید(

آماق و أمـآق  : ج. کنج چشم: قمؤْ
]ی األنْفلالعین مما ی حاظ. طَرَفوالل :

  . ]طرفُها الذي یلی األُذُنَ
العین، و هو فَعلی  مؤْقُ= مأْقی العینِ

و الیاء فی آخره لإللْحاق و فَعلی بکسر 
. الالم نادر ال أُخْت لها، فـأُلْحقَ بمفْعـلٍ  

الـالم   معتـل لیس فـی  : السکیتقال ابن
مأْقی العـین، و مـأْوِي   : مفْعلٌ الّا حرفانِ

سـمعتُهما بالکسـر،   : قـال الفـراء  . اإلبل
  یمل بـالفتح، نحـو رفْعکلّه م تُـه  والکالم

. ، و غَزَوته مغْزًيمرْمی، و دعوتُه مدعی
لْ علی ما و ظاهتَأَورُ هذا القول إنْ لم ی

زن فَعلـی  این کلمه بـر و [ذکرناه غلطٌ 
است و یاء آخـر آن بـراي الحـاق بـه     

السـکیت تنهـا دو   ابن. وزن مفْعل است
ــل معتــل کلمــۀ فْعالعــین را بــر وزن م  

شناسد که یکی از آنها همین کلمـه  می
گویـد کـه آنهـا را بـا     فراء مـی . است

کسره شنیده ولی آنچه در زبان آمـده  
ایـن   رويهمه بر وزن مفْعـل اسـت و   

آنچه وي گفته اسـت  ایۀ پسخن اگر بر
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  . ]خواهد بود نادرستتاویل نشود 
: . باطل کردن: محقَ ـَـ. محق .محق

: . ]کاستن[کاهانیدن : . پاك کردن
ــزي را  ــا چی ــوختن گرم ــق و . س تمح

  . ل: امتحاق
: مِحـاق [سه شب آخر مـاه  : محاق

  . ]کک
 ةسـرنیز [مرقَّقٌ محـدد  : نَصل محیقٌ

  .]و باریک زتی
: یـوم مـاحقٌ  . ]أحرَقَه: محقَه الحرُّ[

: جاءنا فی مـاحقِ الصـیف  . شدید الحرّ
. ذهب ببرکتـه : محقَه اهللاُ. فی شدة حرِّه

ـ . یئَـۀ لغۀٌ فیه رد: أمحقَه یمحـقُ اهللاُ  «هآی
 قاتــد ــی الصـ ــوا و یرْبِـ روز [» الرِبـ

گرماي تابستان نزد  در اوج. بسیارگرم
اش را کاسـت  داوند افزونـی خ. ما آمد

خداوند ربـا را بکاهـد و   «. و تباه کرد
ــاه  ــتب ــدقهگردان ــزون د و ص ــا را اف ه
  . ]»سازد

  . کاهیدن: إمحاق
آمیختن شـیر بـه   : مذَقَ ـُـ. مذْق .مذق
آمیخـتن  : . نع: ممذوق و مذیق. آب

: فالن مـذّاقٌ و ممـاذقٌ  . دوستی با طمع

. یمـذُقُ الـود  و [غیر مخْلصٍ فی الوِداد 
ــی  ــی م ــتی دوروی ورزد و از در دوس

  . ]راستی به دور است
  .مرَق: ج. شوربا: مرَقَۀ .مرق

ــرَق ــیرینه : م ــه[ش ــت  گون اي آف
  . که در کشت و پالیز افتد ]گیاهی

ـ  . مرْق شـوربا کـردن در   : مـرَقَ ـُـ
اإلهـاب  [گرفتـه  پوست بوي: . دیگ

ســـرود کنیزکـــان و  : . ]منْـــتنُلا
ــانفرو ــت : . مایگـ ــوي از پوسـ مـ

  .بسیار کردن شوربا: إمراق. بازکردن
ــۀ ــت  : مراقَ ــم از پوس ــوي و پش م

  . جهت ستورعلف برکنده به: . برکنده
. بیرون گذشتن تیر از نشـانه : مرُوق

ســموا بــذلک . گــروه خــوارج: مارِقَـۀ 
ین کما یمـرُقُ  یمرُقُون من الد): ع(لقوله

رویـد الغَـزْو   : مثَـل  .السهم من الرَمیـۀ 
     حتّـی یخـرج هِـلِ الغَـزْورِقُ، أي أمنْمی

و أصلُه قولُ امـرأَ . الولد ـ  ةٍ کانـت زُو تَغْ
کرَ لها الغـزو فقالـت ذلـک    فحبِلَت، فذُ

پایـۀ گفتـۀ   مارقه نامیـده شـدند بـر    [
از دیـن  : آنهـا  ةدربار) ع(حضرت علی

گونـه کـه تیـر    رونـد همـان  بیرون می
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گـذرد  شکافد و از آن میمینشانه را 
آن  روي دردین را با زیاده ةیعنی پرد(

  هــاي آن در  درنــد و از انــدازه مــی
جنـگ را بگـذار تـا بچـه     ). گذرندمی

زنـی اسـت    گفتـۀ ایـن  . درآید بیرون
جنگجو که آبستن شد و چـون نـزدش   

کـاري  (از جنگ یاد کردند چنین گفت 
  . )]و وقتی

ــرِّق مــرودگوي: م ــرَّقَ. س ــد م  و ق
  . تَمرِیقاً

رُه عحانَ له أنْ ینْتَف شَ: دلْأمرَقَ الجِ
هنگام برکندن پشـم و مـوي   [و صوفُه 

  . ]پوست فرارسید
. جامه پاره کـردن : مزَقَ ـُـ. مزْق .مزق

: ممـزَّق . ل: تمـزُّق . مبالغۀٌ فیـه : تَمزیق
ـ . کالتَمزیق ،مص و مزَّقْنـاهم کـلَّ   «هآی

ــزَّقٍ مــخت پراک«[» م ــدهو س شــان  ن
  . ]»ساختیم با بیشترین پریشانی

: و یقـال . لقب مردي شـاعر : ممزَّق
  . ممزِّق

: ج. دریـده  جامـۀ هـاي  پاره: مزَق
  . مزْقَۀٌ

پرنـده  [رمی بذَرقه : مزَقَ الطائرُ ـُِـ

  . ]فضله انداخت
  . تیزرو: ناقۀ مزاقٌ و نزاقٌ

یاءقزَینام ملکی از ملـوك یمـن   : م
پوشید هر روز دو جامه میکه گویند [

درید تا نه خود آنهـا   و شب آنها را می
  . ]را دوباره پوشد و نه دیگري

شـتاب زدن و  به: مشَقَ ـُـ. مشْق .مشق
ــه: . خســتن ــوردنب ــتاب خ   : . ش

مــوي را شــانه : شــتاب نوشــتن بــه
نرم و [کشیدن دوال تا بیازد : . کردن

جذب هر چیز بـراي  : . ]نازك گردد
جذْب الشـیء لیمتَـد و   [و طول  درازي
  . پاره کردن جامه: . ]یطُولُ

آنچه از موي و کتان و مثل : مشاقَۀ
آنچه از موي سـر یـا   [آن به شانه افتد 

ــس ــدپ ــیش از   ةمان ــف پ ــان و کن کت
  .]ریسیده شدن که به شانه جدا گردد

  . بریدن: ربودن : امتشاق
 رسیدن ران به ران: مشقَ ـَـ. مشَق
ــر  ــوزش آن دو[دیگ ــایش و س . ]و س

ة مشَــقَ الرجــلُ، فهــو أمشَــقُ، و المــرأَ
شْقاءم .  

 جامـۀ : ممشَّـق . گـل سـرخ  : مشْق
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: المشیقُ من الثیاب .داده بدان گلرنگ
شـده و   بسـیار پوشـیده   مـۀ جا[ اللَبِیس

  .]کهنه
ــوقٌ  ــیقٌ و ممشُ شــرس م ــب : ف اس

  . میانباریک
ـ  سشُوقَۀٌ، أي حمـوامِ جاریۀ منَۀُ الق :

  . باالکشیده
در : . ]تـذوق [چشیدن : تمطُّق .مطق

التَصـویت  [کام و زبان آواز بـرآوردن  
ــیبالل ــارِ األعلَ از خوشــی : ســان و الغ

خوراك یا چیزي دیگر زبان را به کـام  
چسباندن و سـپس بـا کشـیدن و جـدا     

ملـچ و  . کردنش آواز بلندي بـرآوردن 
  . ]ملوچ کردن

مـن بعـد   : یقال. لب العمقق: معق .معق
پـس از  [من بعـد بعـد بعـداً    : معقا معقٍ

از پـس دوري  ( اي دورتردوري کرانه
و قد یحـرَّك، مثـل   . ])بود دوري دگـر 

  . عمیقٌ: نَهر معیقٌ. نَهرٍ و نَهر
هو ما بعد من : أمعاق، مثل األعماق

هــاي دور کرانــه[أطــراف المفــاوِز  
  . أماعقُ و أماعیقُ: جج. ]یابانهاب

ـ  . مقّ .مقق  شـکوفۀ کفانیـدن  : مـقّ ـُـ

  .درخت خرما تا گشن دهند آن را
همیشه شیر پستان مـادر را  : امتقاق

  . مکیدن کره
انـدك خـوردن شـراب    اندك: تَمقُّق

لـم  : أصابه جـرْح فمـا تَمقَّقَـه   . ]تمزُّز[
د زخمـی بـه او رسـی   [یضُرَّه و لم یباله 

ــه آن    ــم ب ــزد و او ه ــیبش ن ــی آس ول
  . ]نپرداخت

  . طویل: فرس أمقُّ
کـه سـخن را از اقصـاي    آن: مقامقٌ

و تقـدیرة فُعافـلُ بتَکْریـر    . حلق گوید
فیـه   :و یقـال . مقـانق : و ال تقـل . الفاء

قَۀٌ و لُقّاعاتقْمرگوست[ ماو پ[ .  
ـ  . ملْـق  .ملق : . محـوکردن : ملَـقَ ـُـ

زدن : . کیدن شیرم: . شستن جامه
بسـیار  : . شتاب رفـتن به: . عصابه

  . زدهشتاب: میلَق. سیر نمودن
: تملّــاق. چاپلوســی کــردن: تملُّــق

ـ : لَّـقَ لـه  متَملَّقَه و تَ. کک دد الیـه و  وتَ
  . طَّف لهلَتَ

دوستی و نرمی بسیار : ملقَ ـَـ. ملَق
ي الذ: رجل ملقٌ. و أصلُه التَلْیِین. کردن

ی بلطعبر زبـان  [سانه ما لیس فی قلبه ی
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سـتایش کنـد   (آرد ولی در دل نـدارد  
گرم او بر زبان، و لیکن نـدارد بـه دل   

ــین همــوار: . )]همچنــان ــۀ. زم : ملَقَ
  . یکی

 غام، صارلَقَ، باإلدو ام لَقَ الشیءانْم
لَسأم . نِّیم : آن چیـز نـرم و   [أفْلَت

  . ]شداز دستم رها . رخشان شد
ــۀ ــان  : ملَقَ ــنگ رخش ــفاةُ [س الص

لْساءالم[ .  
. درویش شـدن و درویشـی  : إمالق

» إمالقٍ وا أوالدکم خَشْیۀَلُتَقْتُ و ال«هآی
ــیم تنگدســتی  «[ ــدانتان را از ب و فرزن

  . ]»نکشید
: یقـال . گـولی و بیهوشـی  : موق .مـوق 

مـوقَی،  : ج. ]نادان کـودن [أحمقُ مائقٌ 
قَی و نَومکَیمثل ح .ؤُوقواقَۀ و مم ، .

  . موزه سر: ، مع. مص: ماقَ ـُـ
مـاقَ البیـع   [ارزان آمدن بیـع  : موق

  . ]رخُص: ـُـ
سخت سپید کـه بـه هـیچ    : أمهق .مهق

رنگـی آمیـزش نـدارد و بـرّاق نباشـد      
  . ]مانند رنگ آهک[

ــق هــبزي آب: م ــاء  . س ــینٌ مهق ع

  . ]سبزآب چشمۀ[
الشراب قْتهتَه ساعۀً بعد ا: تَمذا شرِب

ظَلَّ یتَمهقُ شَکْوتَه : و منه قولهم. ساعۀٍ
. انـدك بـاده خـوردم   روز انـدك  همۀ[

  . ]پیوسته از اندوه و دردش ناله کرد
  فصل النون

بـر  : . نوشـتن : نَبق، مثل النَمـق  .نبق
: نَبِقَـۀ . کک: نَبِق. درخت سدره ]میـوه [

ـ   . نَبِقـات : ج. یکی مـم، کَلۀ و مثـل کَل
  . کَلمات

ــ: نخــل منَبــقٌ علــی س ــطَفصر طْم
و کذلک کلُّ شیء مستَوٍ مهـذَّبٍ  . واحد

درختــان خرمــاي کنــار هــم در یــک [
هر چیزي که پیراسته و کنار هم . رسته

  . ]در یک رسته باشد
حبقَ حبقـاً غیـر   : بها . کتَب: نَبقَ
بـاد  . نوشـت [کک : أنْبقَ الرجلُ. شدید
   .]در داد

: انْباقَ علینا بالکالم مثل انْباع: یقال
زبـانش را بـر مـا دراز کـرد و     [انْبعثَ 

  . ]سخن به ما پریدبه
. فشاندن و جنبانیدن: نَتَقَ ـُـ. نَتْق .نتـق 

، أي زعزَعنـاه  »و إذْ نَتَقْنـا الجبـلَ  «هآی
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) فـراز سرشـان  (و آنگاه که آن کوه «[
. کشیدن دلو از چاه: . ]»را جنباندیم

 :پوست باز کردن . :   بسـیار بچـه
  . فهی ناتقٌ و منْتاقٌ. شدن زن

زنـد  . اذا أسرَعت الحمـلَ : ناقۀ ناتقٌ
 : ٍشـتاب  اي که بارش را بهناقه[وار

چنانکه بندهاي بار سست گـردد  (ببرد 
اي زنـه آتـش ). و گاه آن بار فرو ریزد

: فرس . ]که زود از آن آتش درآید
ـ  کـه از تیـز   [رفتـار  هسخت فشاننده ب

رفتن سوارش را به درد و تنگی نفـس  
  . ]دراندازد

ــزق ــزَق .ن ـ . نَ ــ ــزِقَ ـَ ــبکی : نَ و [س
  . ]شتابزدگی در هر کار

برسـکیزیدن  : نَزَقَ ـُـ. نَزْق و نُزُوق
برجسـتن و پیشــی گـرفتن بــر   [اسـب  

  . م: إنْزاق و تَنْزیق. ]اسبان دیگر
سـرکش   ناقۀ[ناقۀ نزاقٌ، مثل مزاق 

  .]دروو تن
. دنـدان راسـت   رسـتۀ : ثَغْرٌ نَسقٌ .نسق

 خَرَز :کشیدهشبه دررشته . : سخن
  . ]سامانو به[داده ترتیب

  . نظم و ترتیب دادن: تَنْسیق

سـخن را بـر یـک    : نَسقَ ـُـ. نَسق
  . سیاقت راندن

  . داروي بینی: نَشُوق .نشق
  . دارو کردن در بینی: إنْشاق

بینــی آب و جــز آن در : استنشــاق
  . بوي کردن چیزي را: . کردن
بـۀ نَشمنه ریحاً طی ت : قْتمو . شَـم

     مکروهـۀُ النَشَـقِ، أي الشَـم هذه ریـح
ایـن بـویی   . بوي خوش آن را بوییدم[

  . ]بدبوست
رسـن کـه در گـردن     حلقـۀ : نُشْقَۀ

  . بند ستوربهائم در افکنند در گردن
فیهـا   علـقَ : نَشقَ الظَبی فی الحبالۀ

  .]آهو به دام افتاد[
ل فی أُمورٍ ال الذي یدخُ: رجل نَشقٌ

منها ی یتخلَّص کـه خـود را در   آن[کاد
کارهایی درافکند که سخت بتوانـد از  

  . ]آنها به درآید
نیک گویـا  : منْطیق. سخن: منْطق .نطق

  .و بلیغ
: إنْطـاق . سخن گفتن: نَطَقَ ـِـ. نُطْق

  . به سخن درآوردن
ناطَقَه و اسهـم سـخن    بـا : تنطاقم

  . گفتن
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ما لَه ناطقٌ و ال صـامت، أي  : یقال
نه سـتوري دارد و  [حیوانٌ، و ما سواه 

  . ]سیم و زرينه 
: . ]کمربند[بند مردان میان: نطاق

اي که زنـان آن را پوشـند و در   پارچه
میـانش بســته، جانـب بــاالیش را بــر   
جانب زیرینش فروهشته تـا بـه زانـو    

انب زیرینش تا به زمین گذارند و جمی
قٌ و فَو لیس لها حجزَةٌ و ال نَی. رسدمی

نه جاي بستن دارد [نُطُقٌ : ج. ال ساقانِ
و نه جاي گشـادي  ) شلوار نیفۀمانند (

  .]بندمانند شلوار و نه ساق
  نطـــاق پوشـــیدن زن، و : انْتطـــاق

بستن مرد به منْطَقَه، و آنچه بـه آن  میان
من یطُلْ هـنُ أبِیـه    :مثَل. میان را بندند

ـ تَأبِیـه ی  ینْتَطقْ به، أي من کثُر بنو وي قَ
بیش آیـد پسـر،    شکسی کو پدر[بهم 

  . ]بدانها شود استوار و قَدر
بستن منطقـه  : تَنْطیق. کمربند: منْطَقَۀ

  . ل: تنطُّق. کسی بر
ـ بی ال: جبلٌ أشَم منَطَّقٌ السـحاب   غُلُ

ــاله  ــراز  [أع ــه ف ــوهی ک ــرد ک آن نگی
  . ]ابري

اذا جنَبـه و  : جاء فالن منْتَطقاً فرسه
آمد و اسـبش را در کنـارش   [لم یرْکَبه 

  . ]کشید و بر آن سوار نبودمی
  : . ]تهیگـــاه[میـــان : ناطقَـــۀ

  . گويسخن
بانگ کردن شـبان  : نَعقَ ـِـ. نَعیق .نعـق 

  . کک: نَعقان و نُعاق. گوسفندان خود را
  .نزدیک جوزا ةستاردو : ناعقانِ

. کـردن زاغ بانـگ : ]نَغَقَ ـِـ[نَغیق  .نغق
  . کک: نَعیق

التی تَـبغم بعیـدات بـینٍ،    : ناقۀ نَغیقٌ
اي که پی در پی ناقه[أي مرَّةً بعد مرَّة 

  .]اندك بانگ کند فاصلۀو به 
  . مردن ستور: نَفَقَ ـُـ. نُفُوق .نفق

فَـقَ  نَ. رایج و روان شدن بیـع : نَفاق
البیع : یقـال . فـروش بسـیار شـد   [راج :

مارنْفُقُ الحبی این تعریف هم : دونَ ذا ی
مـردي خـري   (رود خر به فـروش مـی  

براي فروش به بـازار بـرد و کسـی از    
. خر تعریف کرد و فروشنده چنان گفت

این را جایی گویند که ارزش و بهـاي  
کاري یا چیزي بدون تعریف از آن هم 

   .])به دست آید
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 عل منـافق، یعنـی دورویـی   ف: نفاق
  . نع: منافق. کردن

نَفقَـت نفـاقُ   . نفـاق : ج. هزینه: نَفَقَۀ
هـاي  درم یا هزینه[فَنیت نَفَقاتُهم : القومِ

  . ]آمد آن قوم سر
. سپري شـدن هزینـه  : نَفقَ ـَـ. نَفَق

نَفقَ الزاد : یو فَن دآمـد  توشه سـر [نَف[ .
 : ن که به سـوي  در زمی[راه باریک

أي  ،نَفَقَه ضَلَّ دریص: مثَل. ]جایی رود
اش را  راه خانـه کوچولـو  موش[جحرَه 
  . ]گم کرد

سـریع انْقطـاعِ   : فرس نَفـقُ الجـرْيِ  
اسبی که زود از دویـدن ببـرد   [ يِرْالج

  . ]و باز ایستد
بـه رواج  : . هزینـه کـردن  : إنْفاق

. درویش شـدن : . بازار رسیدن مردم
: کْتم إذاً لَأَ«هآی. سپري شدن مالسم

بگـو اگـر شـما بـر     («[» خَشْیۀَ اإلنْفاقِ
هاي رحمـت پرورگـارم دسـت    گنجینه

باز هم از بـیم تنگدسـتی زفتـی    ) دییاب
  .]»کنید و بازایستید

  . مرد بسیار نفقه: منْفاق
یکـی از سـوراخهاي   : نُفَقَۀ و نافقاء

بلِ اذا أُتی من ق: یقال. نهانی کالکموش
ـ ب النافقاء برَرَالقاصعاء ضَ ه فـانْتَفَقَ،  أْس

ــ ــوي  [ج رَأي خَ ــانوري از س چــون ج
ــه ســویش   ســوراخ آشــکار و فــراخ ب
بیاید، موش با سرش به راه باریـک و  

  . نَوافق: ج. ]نهانی زند و بیرون رود
أخذَ فی نافقائه : نَفَّقَ الیرْبوع و نافَقَ

 موش دشتی به سـوراخ نهـانی خـود   [
ین و منه اشْتقاقُ المنافقِ فی الد. ]درشد

در دیـن را از   وير نام ریاکـار و دو [
که همواره راهـی بـراي   (اند آن گرفته

رهایی از فرمانهـاي دیـن بـراي خـود     
  .نام مردي: منْتَفق. )]کنددست و پا می

  . نیفَقٌ: و العامۀ تقول. ازار نیفۀ: نَیفَقٌ
انگ کردن چغـز و  ب: نَقَّ ـِـ. نَقیق .نقـق 

ي أرو: مثَـل . کژدم و ماکیان و جـز آن 
  . ]تر از غوك سیراب[من النَقّاقِ 

: یقـال . بانـگ چغـز و مـرغ   : نَقْنَقَۀ
و کذلک النعامۀ . تَنَقْنَقَ الدجاجۀُ للبیض

ــم   [ ــراي تخ ــاده ب ــترمرغ م ــرغ و ش م
  . ]ندردنق کگذاشتن نق

  . نَقانق: ج. شترمرغ نر: نقْنق
  . نبشتن: نَمقَ ـُـ .نَمق .نمق
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  . آراستن به کتابت: تَنْمیق
: . بالش خـرد : نُمرُق و نُِمرُِقَۀ .نمرق

  . نهالین زین
زنه فَعلَۀ و أصـله  و. شترماده: ناقَۀ .نوق

لَّتقَۀٌ فأُعن، . نُوق: ج. نَودنَۀ و بدمثل ب
و فَعلَـۀٌ ال یجمــع  . و خَشَـبۀ و خُشْــب 

لَّۀ منه علی أنْوقٍ، و جمع الق. علی ذلک
وها    فاسمۀَ علـی الـواو فقـدتَثْقلوا الضم

    ضوا مـن الـواو یـاءعو نَقٌ، ثمفقالوا أو
ج نُقٌ، ثمفقالوا أیقَ مو . عوها علی أیـان

قد تُجمع الناقُۀ علی نیاقٍ، مثال ثَمرَة و 
ثمار، الّا أنّ الواو صارت یاء لکسرة مـا  

  . قبلها
 نَـوقَـۀٌ  بعیر منَوذَلَّلَـۀٌ  : قٌ، و ناقـۀ مم

رائـض  : نَواق. ]رام و فرمانبر[مروضۀٌ 
  .]شتربان[ شتر

. استَنْوقَ الجملُ، أي صار ناقۀً: مثَل
یضْرَب لمن یخْلطُ حدیثَه بحدیث آخرَ 

 ةدربـار . شتر نر رام همچون ماده شـد [
کسی گویند که از چیزي سخن گویـد  

از چیـز دیگـري   سـخن   ،و در میان آن
  . ])گویی آشفته( گوید

  . نیاق: ج. بلندتر جایی در کوه: نیق

. آراســتگی نمــودن در کــار: تنـوق 
یضْـرَب   تنوقٍ خَرْقاء ذات: مثَل. ا: نیقَۀ

للجاهل باألمر و هو مع جهلـه یـدعی   
ــۀَ و ی ــالمعرف ــی اإلرادة تَ ــادان [أنَّقُ ف ن

که بـه  کسی گویند  ةدربار. کارآراسته
کاري نادان باشد و باز هم خود را دانا 

  .]بنماید و بدان کار کوشد
کوشش در نیکو [مثل انْتقاء : انْتیاق
  . ]کردن کارها و آراسته

  . بانگ خر: نَهقَ ـَِـ. نَهِیق و نهاق .نهق
دو تندي رخسـار اسـب و   : ناهقانِ

ـ وانَ. خر مـار  . کـک : قهـقُ الحو نَواه :
آنجا که بانگ عرعـرش  [مخارِج نُهاقه 
  . ]آیداز گلو برمی

  فصل الواو 
ـ  . وبوق .وبق . هـالك شـدن  : وبـقَ ـِـ

هم نا بینَلْعج و«هآی. جاي هالکی: موبِق
ــان پرتگـــاهی  «[» موبِقـــاً و میانشـ

وبِقَ یوبـقُ  : و فیه لغۀٌ أُخْرَي. ]»نهادیم
  .و یبِقُ وبقاً
  . هالك کردن: إیباق

ـ . ثقَۀ .وثق ثـ و اعتمـاد کـردن و   : قَ ـِـ
  . استوار داشتن
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: موثــق. عهــد و اســتواري: میثــاق
مواثق و مواثیق، علی األصل، : ج. کک

  . و میاثق و میاثیق
ـ . عهد کردن بـا هـم  : مواثَقَۀ و «هآی

و پیمـانش  «[» اثَقَکم بـه ومیثاقَه الذي 
  . ]»را که با شما بست

ــاق ــردن: إیث ــد ک ــاق .بن ــد: وِث . بن
بـر  (پس بنـد را  «[» فشُدوا الوثاقَ«هآی

ــیران ــتوار ) اس ــاس ــق. ]»ازیدس : وثی
  . وِثاق: ج. استوار

  . استوار شدن: وثُقَ ـُـ. وثاقَۀ
از او [مـا یوثَـقُ بـه    : أخََذَه بالوثیقَۀ

 پایۀوثیقه گرفت، یعنی آنچه بتواند بر 
  .]آن استوارکاري کند

ــق ــد  : تَوثی ــردن و معتم ــتوار ک اس
  . داشتن

  . استوارکاري: توثُّق
  . وثیقه گرفتن از کسی: استیثاق

. باران و باریـدن : ودقَ ـِـ. ودق .ودق
 :ثَل. نزدیک شدنرُ الـی  : میقَ العدو

یضْرَب لمن خَشَع للشیء . منه دنا: الماء
گورخر بـه آب نزدیـک   [لحرْصه علیه 

ــد ــار. ش ــه از   ةدرب ــد ک ــی گوین کس

بر آن فروتنی آزمندي به چیزي در برا
نیازي کـه بـه چیـزي     همۀیا با (نماید 

دارد از آن بترسد، پس آرام و فـروتن  
به سویش رود، چون گـورخر تشـنه و   

آرام : . )]آهسته آمدنش نزدیک آب
استأْنَسـت  : ودقَت بـه [یافتن به چیزي 

خـواه شـدن مادیـان و    گشـن : . ]به
فـرس  . کک: إیداق و استیداق. خرماده

ــان  ــقٌو أت ــع: ودوقٌ و ودی . ا: وِداق. ن
  . ]خواهدنر می[بها وِداقٌ : یقال لألتان

ــینِ الداهیـــۀ، أي ذات : ذات ودقَـ
ــینِ، کأنّهــا جــاءت مــن وجهــین  هجو

سختی و گرفتاري، گـویی کـه از دو   [
  . ]سوي بیاید
سوي که چیزي از آن[جاي : مودق
  . ]آنجا آید
  . تیز: وادق. سختی گرما: ودیقَۀ

. ]سـکه [سیم و مضـروب  : ورقٌ .ورق
و الهـاء عـوض   . کک: رِقَه. کک: وِرق

فی الرِقَۀِ ربع العشْـرِ  : حدیث. عن الواو
: ج. ]صدقه در سکه چهارصدم اسـت [

انّ الرِقیِنَ : یقال. مثل إرة و إرِینَ. رِقینَ
ــینَ  ــنَ األفـ ــد [تُغَطِّـــی أفْـ درم پوشـ
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: ال فی الرفعو یق. ]را نـادان  ساريسبک
  . هذه الرِقُونَ

ــنده: وراق ــده و نویس : . کاغذبرن
  . مرد بسیارسیم

: ورقَـۀ . برگ و کاغـذ بریـده  : ورق
  . یکی

ــۀٌ و ورِیقَــۀ  ]درخــت[: شــجرة ورِقَ
  . بسیاربرگ
  . گیاه و سبزي زمین: وراق
ـــ[ورق  ــرفتن از : ]ورقَ ـِ ــرگ گ ب
ــرون آوردن : . درخـــت ــرگ بیـ بـ

  .کک: و تَوریق إبراق. درخت
  . درخت سبز: وارِقَۀ

: الصـائد  . کثُر مالُه: أورقَ الرجلُ
دصاذا لم ی . الغازِي : غْـنَماذا لم ی . 

نَلْ : الطالبمالش فـراوان شـد  [اذا لم ی .
. در جنگ غنیمـت نیافـت  . شکار نکرد

  . ]جوینده دست نیافت
ــد: ورق ــتدار مــن ال م علــی مــا اس
و هـو   أولـه  : بوعبیدةقال أ. األرض

مثل الرَش، و البصیرةُ مثل فرْسنِ البعیر، 
و الجدیۀُ أعظَم من ذلـک، و اإلسـباءةُ   

خـون کـه   [أسـابِی  : فی طولِ الرُمح، ج

نخسـت  : گویـد . گرد بر زمـین بچکـد  
گردمانند است، سپس مانند بستۀ خون 
سپل شتر، آنگـاه بیشـتر از آن و    ةکنار

. ]درازي نیـزه  ةه به اندازروان، تا اینک
 ِداثُهم: القومأح . : مراهالمالُ من د

ــک   ــر ذل ــل و غی ــوم[و إب ــان ق . جوان
  . ]دارایی از درم و شتر و جز آن

  . عیب: فی القوس ورقَۀٌ: یقال
: . شـــتر خاکســـترگون : أورقُ
-سال بی[فیه  ال مطرَ: عام . خاکستر

  . ورقٌ: ج. ]باران
قاءرمادهگرگ : و . : کبوتر مـاده .

 :فاخته .  
. جاءنا بأُم الرُبیقِ علـی أُریـقٍ  : یقال

کأنّه أراد وریقـاً، تصـغیرُ أورقَ، فقلـب    
ــاً   ــواو ألف ــتر   [ال ــر ش ــوار ب ــولی س غ
رنــگ بــه ســوي مــا آورد خاکســتري

پندارند ایـن سـخن مـردي     تازیان می(
، یعنی ما است که غول دیده بوده است

  . )]ي بزرگی دچار کردرا به گرفتار
قــاءرراقٍ و : ج. نــام مــردي : وو

ــحاري    ــحارٍ و ص ــل ص ــی، مث . وراقَ
قاوِيرلوا مـن واو التأْنیـث   . منسـ: ودأب

  . واواً
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فالنُ بنُ مورقٍ، و هـو شـاذّ، مثـل    
ــد  حوــب و  [م ــوزن، موه ــل، م و موک
  . ]موظب

گرد کردن و بار : وسقَ ـِـ. وسق .وسق
جمعتــه و : قْت الشــیءوســ[کــردن 

، اذا »و اللَیلِ و مـا وسـقَ  «هآی. ]حملْته
  و البِحـار لَّلَ اللیلُ الجِبالَ و األشْجارج

و «[و األرض فاجتَمعت له فقد وسـقَها  
، »به شـب و آنچـه فراگیـرد   ) سوگند(

هـا و درختـان و   آنگاه کـه شـب کـوه   
دریاها و زمین را بپوشاند، همه برایش 

: . ]رد آیند و شب همه را بپوشـاند گ
و منه سمیت الوسیقَۀ، و هی من . راندن

شـترانی کـه   [اإلبل، کالرُفْقَۀ من الناس 
آنهــا را بــا هــم براننــد، ماننــد گــروه  

بــار : . ]همسـفران در یـک کـاروان   
. برداشـتن : . شصت صـاع : . شتر
تا [ال أفعلُه ما وسقَت عینی الماء : یقال

آن ) بیـنم  تـا مـی  (م آب باشـد  مبه چش
بـار گـرفتن ناقـه و    : . ]نکنمکار را 
فهی ناقۀ واسقٌ و نُوقٌ وِسـاقٌ،  . جز آن

مثـل نــائم و نیـام، و نُــوق مواســیقُ و   
  . مواسقُ، علی غیرقیاس

  . ]سامان دادن[ترتیب دادن : اتِّساق
تنـگ کـردن بـار را    تنـگ : تَوسیق

]الح قْتسـقاً  جعلتهـا  : ۀَطَنْوسـقاً وسو :
  . ]باربار کردمتنگ یا  تنگگندم را 

  . گرد آمدن شتر: استیساق
بسیار : . بار کردن شتر را: إیساق

  . بار آوردن درخت
مرغی که بال بر هم زند در : میساق

  . میاسیقُ: ج. پریدن
گوشـت یـک   : وشیق و وشـیقَۀ  .وشق

. جهـت توشـه  جوش قدیـد کـرده بـه   
بوشیقَۀٍ یابِسۀٍ من لَحـم   أنّه أُتی: حدیث

ــال ــید فق ــ: ص ــی ح ــرِم انّ حأي م ،رام
گوشت شکار بریده و خشـک کـرده   [

محـرم هسـتم   : برایش آوردنـد، گفـت  
یعنی نباید در این حال گوشت شـکار  (

  . )]بخورم
اللحم شَقْتـ  و وشْـقاً، واتَّشَـقْتُه   : ــِ

  . بمعنًی
  . نام مردي: . نام سگی: واشقٌ

آواز که از شـکم  : وعیق و وعاق .قوع
ـ  . . ستور آید وقت رفتـار  : وعـقَ ـِـ

  . مص
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عسرٌ، و به وعقَۀٌ، و هی : رجل وعقٌ
روي مرد سخت[و شدةُ الخُلُقِ الشَراسۀُ 

  . ]و تندمزاج و تندخوي
بــه بــدخویی و دشــواري : تَوعیــق

  . نسبت کردن کسی را
  . ردنموافقت و سازواري ک: وِفاق .وفق

با هم یکی شـدن و  : توافُق و اتّفاق
بـه او  [صادفْته : وافَقْتُه. پشتی کردنهم

  . ]برخوردم
ــه : تَوفیــق دســت دادن کســی را ب

  . کاري
وفقْت : یقال. توفیق جستن: استیفاق
و هـو مـن   . صادفْتَه موافقاً: أمرَك تَفقُ

کارت را سازگار با خواسـتت  [التوفیق 
  . ]یافتی

 حلُوبتُـه  . سازوار و بسنده :وفْق
فَضْلَ فیه  لَها لبنٌ قَدر کفایتهم، ال: عیاله

اش اسـت،  خـانواده  ةشیر شترش بسند[
  . ]نه بیشتر

أتَیتُک لوفْقِ األمرِ، و تَوفاقِ األمـر،  
یفـاق  کـان ذلـک لم  : و یقـال . و تیفاقه

الهِاللِ و تیفاقه و تَوفاقه، أي حین أُهلَّ 
بــا آن کــار نــزدت  هماهنــگ[لُ الهِــال

آشـکار   ةاین معنا دربـار : گویند. آمدم
  .]شدن ماه نو بوده است

. سوفار تیر بر زه کمان نهادن: إیفاق
أوفَقْـت السـهم و أوفَقْـت بـه، و     : یقال

  . أفْوقْت: الیقال
بانگ سگ نزدیک خوف : وقْوقَۀ .وقق

  . ]هنگام ترس[
. ]ترسو[جبان : وقْواق، مثل وکْواك

 :قْـواقِ فـوقَ    . نام درختیو بـالد الو
ینبالد الص .  

ــق ــق .ول ـــ. ولْ ــقَ ـِ ــتافتن: ولَ : . ش
و منــه . گفـتن دروغ: . رفـتن همیشـه 

ةُ عائکم تَلَقَّونَهإذْ «هشۀ، آیقراءنَتبألْس« ،
هنگـامی کـه بـا زبانهایتــان    «[ تَلقُونَـه 

آنچـه در  (» گفتیدآن دروغ می ةدربار
است، » تَلَقَّونَه«شناخته آمده  قرائتهاي

زبـان آن را از یکـدیگر   بـه یعنی زبـان 
ولَـقَ بالسـیف   . زدن: . )]گرفتیـد می

 أي ضَرَبات ،لَقاتبار  با شمشیر چند[و
  . ]زد

  . طعامی از مسکه و آرد: ولیقَۀ
: ناقـۀ  . نوعی از رفتار ناقه: ولْقَی

  . سریعۀٌ
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ــق ــوانگی: أولَ ــوعی از دی و هــو . ن
أُلـقَ الرجـلُ فهـو    : أفْعلُ، ألنّهـم قـالوا  

: و یقــال أیضــاً. مـأْلُوقٌ، علــی مفعـول  
فإنْ جعلتَه من هذا . مؤَولَقٌ، مثال معولَق

درست آن اسـت کـه ایـن    [فهو فَوعلٌ 
کلمه اگر از ولَقَ ـِـ باشد بر وزن أفْعل 

معنـاي   است، ولی اگر از أُلقَ باشد بـه 
ـ جـن (جنَّ   بـر وزن ) ه شـد زده و دیوان

  . ]فَوعل است
و . دوسـت داشـتن  : ومقَ ـِـ. مقَۀ .ومق

و نـام  . نع: وامق. من الواو عوضالهاء 
  . معروفی

  . کمند: وهق و وهق .وهق
ــۀ ــحۀ  : مواهقَـ ــدة و مواضَـ مواغَـ

گـردن  : . ]هماهنگ بودن در رفتار[
  . دراز کردن شتر در رفتن

الرِکاب قَتتَواه : تَسـای شـتران  [رَت
  . ]پا به پاي هم رفتند

  فصل الهاء
  .چاکر و خادم: هبنیق .هبق

لقب مردي، یضْرَب به المثَـلُ  : هبنَّقَۀ
  . فی الحمق

  .آهنگر و زرگر: هبرَقی .هبرق

: . مهـره : مـع . مهرَق، فـار  .هرق
  . مهارِق: ج. روي کاغذ
ریختن آب و خـون و جـز   : هراقَۀ

و أصـله  . صـبه : لماء یهرِیقَههراقَ ا. آن
أریـقَ  : أراقَ یرِیقُ، و هی فـی األصـل  

یؤَریِقُ، فأبدلوا : یرْیِقُ، و أصل مضارعه
الحرکۀَ و السـکونَ بـین الـراء و الیـاء     

و اسـتَثْقَلوا الهمـزتَین فـی    . فصار یرِیقُ
أُهرِیقُه، مبدلـۀٌ  : رِیقُه، فقالواا أُأَأنَ: قولهم
أهـرَقَ المـاء   : فیه لغۀٌ أخْـرَي و . بالهاء

أبـدلوا مـن   : قال سـیبویه . یهرِقُه إهراقاً
الهمزة الهاء ثم ألْزمت فصارت کأنّها من 
    بعـد األلـف أدخلـت نفس الحرف، ثم
علی الهاء و تُرِکـت الهـاء عوضـاً مـن     
حذفهم حرکۀَ العین، ألنّ أصـل أهـرَقَ   

یهرِیـقُ   أهـراقَ : و فیه لغۀ ثالثـۀ . أریقَ
إهرِیاقاً، فهـو مهرِیـقٌ و ذاك مهـراقٌ و    

ــراقٌ ههــذا شــاذٌّ. م . ــطاع ــره أس و نظی
فجعلـوا  . أطاع یطیـع = یسطیع اسطیاعاً

-السینَ عوضاً من ذهاب حرکـۀ عـین  

و . فکذلک حکم الهاء فی یهرِیقُ. الفعل
و مثال یهرِیقُ یهفْعلُ، و مهـراقُ مهفْعـلُ   

یمکن أنْ ینْطَقُ بـه   أما مثال یهرِیقُ فال
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و . ألنّ الهــاء و الفــاء جمیعــاً ســاکنتانِ
مطـرٌ مهـرَورِقٌ،   : و یقال. کذلک مهراق

  .]رگبار باران[من باب افْعیعال 
  . آوازرعد سخت: هزِق .هزق

  .بسیار خندیدن: إهزاق
  . زن بسیارخنده: مهزاق

رفتار سـخت  : قَۀهقْهقَۀ، مثل حقْح .هقق
  . و سیر شدید

  . ]هش[گیاه تازه : همق .همق
ـ : مشَی الهمقَی شَی علی جانبٍ اذا م

ـ   کـژ مـژ راه   [ب مـرّةً  مرَّةً و علـی جان
  . ]رفت
و . کـک : هـیقَم . شترمرغ نر: هیق .هیق

  . المیم زائدة
  فصل الیاء

. زردي که در کشت افتـد : یرَقان .یـرق 
 :وقٌ و  : لیقا. بیماري زردهـأْرم عرز

  . ]کشت آفت زردي زده[میرُوقٌ 
 أبـیض  دسـتیانۀ : معرّب یاره ،یارق

  . ]دستبند سپید[
أبـیض  : یقـال [سخت سـپید  : یقَِقٌ .یقق

و لَیاح قٌ و وابِصقَقٌ و لَهاینهـا   همۀ: ی
را زمانی گویند که چیزي سخت سپید 

  .]باشد
بـز  دهمـا : یلَقَـۀ . سپید از هر چیـز  .یلق

  . سپید
: ج. معــرّب یلمــه. قبــا: یلْمــق .یلمــق
  .یالمقُ
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  باب الکاف
  

  فصل األلف
  . یکی: أراکَۀ. درخت شور: أراك .أرك

ـــ. أُروك ــه در : أرِك ـُِــ همیشــ
به جایی مقیم : . اراکستان بودن شتر

رعـت األراك، و  : أرکَـت اإلبـلُ  . بودن
. فهی أرِکَـۀٌ . اذا أقامت فی األراك: قیل
أرکَـت اإلبـلُ بمکـان    : قیل. أوارِك: ج

شـتران در  [زِمتْـه فلـم تَبـرَح    کذا، اذا لَ
. ]فالن جـا ماندنـد و از آنجـا نرفتنـد    

ــان ــلُ بالمک ــه: أرك الرج ــام ب : . أق
ــت    ــاس جراح ــتن آم أرك [فرونشس

رْحه و تماثَـلَ : الجمرسکنَ و[ .  ـرتظَه
ـ اذا ذهبت غَثیثَتُه و ظَ: أرِیکَۀُ الجرْح رَ ه

ـ لجِو لـم یعلُـه ا   مه صحیحاً أحمرَحلَ د لْ
خونابه و چرك زخم از میان رفـت و  [

گوشت سالم و سرخ که هنـوز پوسـت   
  . ]رویش را نگرفته بود آشکار شد

ـــ. أرك ــتر از  : أرِك ـَ ــاري ش بیم
مثـل  . نـع : أرِکَۀٌ و أراکَی. خوردن اراك

  . طَلحۀٌ و طَالحی
  . أرائک: ج. تخت آراسته: أرِیکَۀ

: أُرك. نـــام یـــک وادي: أرِیـــک
   .موضعی
ــک ــۀدو : إســکَتانِ .أس . فــرج کران

ــوکَۀ ــتُها   : مأْس ــأَت خافضَ ــی أخْطَ الت
زنی کـه  [فأصابت غیرَ موضع الخَفْض 

او خطا کرده و جایی جـز جـاي    ختّانۀ
  . ]اش را بریده باشدختنه
: ج. کـک : أفیکَـۀ . دروغ: إفْـک  .افک

  .أفائک

 



    صراح اللغۀ/  1320
 

  . گويدروغ: أفّاك
: . مـــص: أفَـــک ـِــــ. أفْـــک

از چیـزي، و برگردانیـدن   بازگردانیدن 
، »أجِئْتَنا لتَأْفکَنا عن آلهتنـا «هآی. چیزي

اي تـا مـا را از   آمده اآی«[أي لتَصرُفَنا 
  . ]»خدایانمان بازگردانی؟

آن [انْقَلَبـت  : ائْتَفَکَت البلدةُ بأهلهـا 
  . ]شهر با مردمش زیر و زبر شد

شـهرهاي قـوم لـوط کـه     : مؤْتَفکات
بادهـایی کـه   : . اسـت  برگردانیده شـده 

  . مختلف وزد از هر جهتی
ــأْفوك ــعیف: م ــل و راي ض ــل . عق مث

ک    «هآی. مأْفُون ن أُفـ عنـه مـ ؤْفَـکقـال  . »ی
نَ  : مجاهد نْ أُفـ ؤْفَنُ عنه مـی .أْفُوکـۀٌ أرض م :

  ها مطرٌ و لیس بهـا نبـاتبصرجـل  . التی لم ی
 :خیــراً  ال ــیبصپــذیرش و بــاور (از «[ی

ــه ــتاخ) ب ــر آنرس ــته شــود ه ــه یز بازداش ک
یعنـی  : گوید. »مغز باشدخرد و سبک سست

اندیشــه و کــه سســت بازگردانیـده شــود آن 
ــر آن . خــرد باشــدکــم زمینــی کــه بــاران ب

مــرد . گیــاه باشــدنباریــده و خشــک و بــی
  . ]خردي که کاري از او نیاید سست
مثل األجـۀ،  . سختی گرما: األکَّۀ .أکک

یـح  رِ رُّ المحتَدم الذي الالحاألکَّۀَ  الّا أنّ
  جۀُ التَـوهجـز آنکـه اکّـه    [فیه، و األج

باد است و اجه اوج گرمـاي  گرماي بی
  . سختی روزگار: . ]سخت تابستان

و ائْتَک یومنا، و هو من افْتَعلَ، فهـو  
 یکو أک گرمـاي روز سـخت   [یوم أك

  . ]شد
ـ  . پیغـام : ألوك .ألـک  : ۀمأْلُـک و مأْلُکَ

  . کک
ــن : حــدیث. ســرب: اآلنُــک .أنــک م

و لـم  . استمع الی قَینَۀٍ صب فی أُذُنَیه 
و أشُـد   ،یجِیء علی أفْعل واحد الّـا  

هـرکس بـه زن   [ألنّه من أبنیـۀ الجمـع   
خوان گوش دهد گوشـش پـر از   آوازه

 کلمـۀ جـز آن دو کلمـه،   . سرب گردد
دیگري بر وزن أفْعل نیامده، زیرا ایـن  

  .]ز وزنهاي جمع استا
. ]فراوان و انبـوه [درختان : أیک .أیک
ـ  و من قـرأَ . یکی: أیکَۀ أصـحاب  «هآی

» لَیکَۀَ« و من قرأَ. فهی الغَیضَۀ» األیکَۀِ
القریۀفهی اس کَّۀَ و . مو یقال هما مثل ب

» )مـدین (نشـینان  بیشـه «هرکـه  [مکَّۀ 
و . انبوه از درختـان  بیشۀبخواند، یعنی 
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بخوانـد، آن نـام شـهر    » لیکـۀ «ه هر ک
  .]است

  فصل الباء
ـ  . بتْک .بتک سـیف  . بریـدن : بتَـک ـُِـ
کبرنـده تیغ [صارِم : بات[ . :  گـرفتن

  . چیزي را و کشیدن آن
آنچـه برکشـیده شـود چـون     : بِتْکَۀ

: ج. موي و پر مرغ و پشم و ماننـد آن 
بِتَک . :   ـۀٌ مـن اللیـلمهتـاریکی  : ج
  . شب

ــک آذانَ ــامِ بتَّ ــا، شــدد : األنْع قَطَّعه
ــ. للکثــرة ــامِ«هآی ــتِّکُنَّ آذانَ األنْع بفلْی «

که خداوند حالل ( را گوش چارپایان [
ــت  ــرده اس ــکافت) ک ــوش  «. ش ــا گ ت

  . ]»چارپایان را بشکافند
ـ  . برُوك .برك . خفـتن شـتر  : بـرَك ـُـ

و هـو قلیـلٌ، و   . فرو خوابانیدن: إبراك
و . تُه فَاسـتَناخَ أنَخْ: یقال. األکثر اإلناخَۀ

و کلُّ شـیء ثبـت و   . ما له مبرَك جملٍ
 رَكفقد ب آن . بیشتر اناخه گوینـد [أقام

آن هــم بــر زمــین . شــتر را خوابانیــدم
. خوابگاهی براي شتران نـدارد . نشست

  . ]هرچه بایستد و بماند

: . بـرُوك : ج. شـتر بسـیار  : برْك
. و حوض بزرگ. کک: بِرْکَۀ. شتر سینۀ

زیـرا آب در آنجـا جـایگیر    [بِـرَك  : ج
مـا أحسـنَ بِرْکَـۀَ    : یقال. ]شود و بماند

ـ  . هذه الناقۀ ـرُوك، مثـل   و هـو اسللب م
خوب بـه  این ناقه چه[الرِکْبۀ و الجِلْسۀ 

  . ]آرامدمیرود و خوابگاه می
: . سینه بر زمـین نهـادن  : ابتراك

بـه زیـر سـینه    : . شـتاب دویـدن  به
  . گرفتن کسی را

پاي داشتن و ثبات ورزیدن : راکاءب
یقـال فـی   . در کارزار و کوشش نمودن

در [أي ابرُکُــوا ! بـراك بـراك  : الحـرب 
  . ]بکوشید و بتازید: کارزار گویند

  . گوالیدن و افزون شدن: برَکَۀ
دعــا کــردن کســی را بــه : تَبریــک

  . برکت
رِیکك: طَعام ببارم .  

ــال ــک و : یق ــک و لَ ــارك اهللاُ فی  ب
أنْ بورِك منْ فی «هآی. علیک و بارکَک

بـارك،  : تَبارك اهللاُ. »النارِ و من حولَها
مثل قاتَلَ و تَقاتَلَ، الّا أنّ فاعلَ یتعـدي  

فزونـی و نعمـت   [یتعـدي   و تَفاعلَ ال
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که خجسته باد آن کس «. خدایت دهاد
. »که در آتش است و آن کو گـرد آن 

ست، جز اینکـه  تبارك نیز به همان معنا
  . ]شودمتعدي نمی

فرخنـــده [منْـــت یتَ: رَّکْـــت بـــهبتَ
: تبـراك . ]گرفتمش، فزون گشتم از آن

  . موضعی
مرغی است سـپید از مرغـان   : برْکَۀ

  . نوعی از کشتیها: براکیۀ. برَك: ج. آبی
زنی که شوي خواهد و او را : برُوك

ــید ــري رس ــد  ةپس ــوده باش ــوان ب . ج
نـام  : بِـرْك  .هـا  نوعی از جامه :برْنَکان

  . موضعی از نواحی یمن
ـ  . بشْـک  .بشک : . شـتافتن : بشَـک ـُِـ

. دروغ گفـتن : . دوختن جامـه دورادور 
 ــک ــو یبشُ ــذبه ــه : الکَ   او دروغ [یخْلُقُ

و  [ گـوي بسیار دروغ: بشّاك. ]بافدمی
  . ]بافی دروغ: ابتشاك

  رفتـــار و ســـبک: ناقـــۀٌ بشَـــکَی
  . روحسبک

ــک ــاسِ  .بعک ــۀُ الن ــتَمعهم : بعکُوکَ جم
  .]مردم ةگروه گردآمد[

بازداشتن و مزاحم : بک ـُـ. بکَّۀ .بکک

گــردنش را [دقَّهـا  : بـک عنقَـه  . شـدن 
  .]نام بطن مکۀ: . باریک کرد

 القـوم مـوا : تَباكحداز . ـکنـام  : أب
  . موضعی

کلَبعو همـا کلمتـانِ   . نام شهري: ب
ـ ج لُ اسعلَتا واحدةً، فبع   ـکـنَمٍ و بص م
تلـک البلـدةِ و    اس بِنـاء رجلٍ اخْتَرَع م

مه و اساها باسمـ  . م صنمس فـإنْ ش ئْت
اس تنَیباألو ـ م ئْت لَ علی الفتح و انْ ش

الثان ربتـرِف، و  أعنْصی بإعراب ما الی
ــ انْ شــان ــفْت األولَ الــی الث ی و ئْت أضَ

أع الثـان لَ و خَفَضْتاألو یربت . ِلـیعب :
بکِّی، علی ما ذکرناه : ئْتو انْ ش. منسـ

دو اسم است که یـک  [فی عبد شمس 
بعل نـام بتـی اسـت و    . اسم شده است

گذار آن شهر که نام خـود  بک نام پایه
  . و نام آن بت را بدان شـهر داده اسـت  

توانی اسم نخست را مبنی بـر فـتح   می
ــی ــوانی اســـم دوم را  یمـــ. کنـ تـ

ه فتوانی اضـا می سازي، وغیرمنصرف
کرده و نخست را إعراب داده و دومی 

  .)]بعلبک(را مجرورسازي 
. سـال شتر بسـیار کـالن  : بلْعک .بلعک
 :ق= نوعی از خرمالْعب .  
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: یقـال . بن هر چیـزي : بنْک، مع .بنک
اینـان  [األرضِ بنْـک   الء قـوم مـن  هؤُ

ــتند ــی هس ــن از  مردم ــاد و ب ــن بنی ای
. ]زمــینپاســی از شــب  :. زمینســر

البنْـک مـن هـذا الطیـبِ     : دریدقال ابن
 ــی ــد[عرب ــه: گوی ــه  ب ــاي گون اي معن

  . ]تازي است ،خوشبوي
مقیم شدن به جـایی تَبنَّکـوا   : تبنُّک

، و هـی  ]و التُنّاء[أقاموا به کالتَناءة : فیه
ن تَنَـأَ اسم م   ةً، و  تُنُـوءاً و تَ [بالبلـدنـاء

، أي أقـام  ]تَنا یتْنُو تُنُواً، بغیر همزٍ: یقال
ــا  ــد [به ــا ماندن ــهر . در آنج در آن ش
  . ]ماند

ــدك ــادك .بن ــائق : بن ــتکهاي [بن خش
  . ]پیراهن

برجستن خـر نـر   : باك ـُـ. بوك .بوك
  . بر ماده

موضع، : تَبوك، و هی تَفْعلُ من البوك
ــیو رأَ ــاً ) ص(ي النب ــحابه  قوم ــن أص م

بی ـوكتَب یسأي یـدخلون فیهـا   وکُونَ ح ،
مـا  : القدح و یحرِّکونه لیخرج الماء، فقـال 

فسمیت تلـک الغـزوةُ   . زِلْتم تَبوکونَها بوکاً
نام جـایی اسـت، و پیـامبر در    [ غزوةَ 

آنجا دید که گروهی از یارانش بـر سـر   

ریگـزار زننـد گـرد     چاهی خـرد کـه در  
در آن گردانند تا آب بیـرون   آمده و تیر

کنیـد   پیوسته تیر در آن مـی : فرمود. آید
ــی ــدو م ــه آب  ( گردانی ــا ب ــی اینج یعن

پس آن جنگ، جنگ تبـوك  ). رسید نمی
  . ]نام گرفت

أولَ : لَ بـوك لَقیتُـه أو : قال أبوزیـد 
ـ   : یقـال . شیء : بوکـاً : باکَـت الناقُـۀ ـُـ

نَتمس .ـ و ح ناقـۀ  : ی ابـن السـکیت  کَ
نخسـت  : گویـد [ئک، أي فَتیۀٌ حسنَۀ با

ناقـه فربـه   . ور شـدم به دیدار او دیده
  .]جوان نیکو ناقۀ. شد

  فصل التاء 
  . گذاشتن: تَرَك ـُـ. تَرْك .ترك

در خریـد و  [تارکْتُـه البیـع متارکَـۀً    
فروش با او به آشـتی و سـازش روي   

  . ]آوردم
تْرُكأُ: تَراك .لفعل األمـر  و هو اس م

  . ]رها کن، بگذار و بگذر[
چیـزي  [ما اتَّرَك شَیئاً، و هو افْتعلَ 

  . ]را وانگذاشت و رها نساخت
: تَرِکَۀُ المیـت، أي تُراثـۀُ المتْـروك   

  . مالی که از مرده مانده باشد
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زنی که مانده باشـد و او را  : تَرِیکَۀ
شـترمرغ کـه    بیضۀ: . کسی نخواهد

ــد  ــته باش ــه  : . گذاش ــزاري ک مرغ
  . ]تَرائک: ج[ریده مانده باشد ناچ

  . تَرْك: ج. خود آهنین: تَرْکَۀ
مـردم از اوالد یافـث    طایفـۀ : تُرْك

  .أتْراك: ج). ع(نوحبن
  . تکَک: ج. ازاربند: تکَّۀ .تکک

و . فالن أحمقُ فاك تاك، تبع: یقال
فـالن أحمـقُ تـاك    : قد یفْـرَد و یقـال  

فالنی نـادان بسـیار گـول و کـودنی     [
ـ   ]ما کنت تاکّـاً [. ]است ت و لقـد تَکَکْ

أبیت الّا أنْ تَحمقَ و تَتُک : یقال. تُکُوکاً
نادان شـدم   )نادان نبودم پیش از این([

نخواسـتی جـز کـه نـادان     . اکنون ببین
  . ]باشی و کودن بمانی

ـ هکَّـه و هرَّجـه، اذا ب  : تَکَّه النَبِیذُ  غَلَ
 مســت(او کــارگر شــد  بــاده در[منــه 
  . )]کرد

الشیء خْتُه : تَکْتَکْتطَئْتُه حتّی شَدو
  . ]زیر پا افکندمش تا اینکه بشکست[

ـ  .تمک ـ  . کتَم دراز شـدن  : تَمـک ـُـ
  . نع: سنام تامک. کوهان شتر

  

  فصل الحاء 
ــک ــۀ  .حبـ ــاك و حبِیکَـ   راه در : حبـ

توده و شـکن آب و زره مـوي و   ریگ
جمع  حبک، و: جمع الحباك. مانند آن
ـ [حبائک : الحبِیکۀ ـ «هآی و الس ذات ماء
کبسـوگند بـه آسـمان پـر از     «: »الح

أنّ شَـعرَه  : و فی حدیث الدجالِ. ]»راه
 کبح کبمویش بافت در بافـت و  [ح

  . ]چین و شکن است پر
نیکو بافتن جامـه  : حبک ـِـ. حبک

  . را
استوار و نیکو کـردن هـر   : احتباك

کانت ) رض(شۀَ انّ عائ: ثحدی. چیزي
ة، أي تَحتَبِک تحت الـدرعِ فـی الصـال   

او در نماز جامه [تَشُد اإلزار و تُحکمه 
ــی  ــتوار م ــود اس ــر خ : . ]بســترا ب

  . مثل اإلحتباء. گردپاي نشستن
  . ستور استواراندام: محبوك

ــۀ، مثــل عبکَــۀ  ]آرد[پســت : حبکَ
  . کردهلوله

و . نـث : حبرْکـاة . کنـه : یحبرْکَ .حبرك
هما شُبیظُ الطویـلُ الظَهِیـرُ   لالرجلُ الغ رب

انـدام  گاه مرد سـخت [القَصیرُ الرِجلَین 
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بلند نیرومند پاکوتـاه را بـه آن ماننـد    
  . ]کنند

ــرِك ـــ: حبیـ ــف . مصغـ ألنّ األلـ
المقصورةَ تُحذَف فی التصغیر اذا کانـت  

. لغیـره سواء کانت للتأْنیـث أو   ،ۀًخامس
ــرَي  ــی قَرْقَ ــول ف ــی  : تق ــرٌ، و ف ققُرَی

: جحیجِــب، و فــی حوالیــا: جحجبــی
یلیوح .فیه اذا کانت األلف و انّما تَثْبت 

هنگام تصغیر اگر الف کوتـاه  [ممدودةً 
افتـد، چـه الـف    می پنجم باشد پایۀدر 

ولی اگر الـف  . تأنیث باشد و چه نباشد
  .]ماندد میممدودة باشد بر جاي خو

ـ  [حتْک و حتَکـان   .حتک   : ]حتَـک ـِـ
ال . شتاب رفتن و گـام خـرد نهـادن   به

و ربمـا  . أدرِي علی أي وجـه حتَکـوا  
نـدانم بـه   [جهـوا  وعتَکـوا، أي تَ : قالوا

  .]کدام سو برفتند
یتَکوتَک و حوکوتاه الغر: ح .  

رِئـالُ  [شـترمرغ بچگـان   : حواتک
  . ]النَعامِ
. ضـد السـکون  . جنـبش : حرَکَۀ .حرك
ــراك، أي : یقــال ــه ح   تکــان [ مــا ب
  . ]خوردنمی

ــک ــدن: تَحریـ ــرُّك. جنبانیـ : تحـ
  .جنبیدن

محـراثُ الـذي   [کـاو  آتش: محراك
   ].تُحرَّك به النار
رِكغالم ح :  ـیذَک یفکـودك  [خَف

  .سر کتف اسب: حارِك. ]زبر و زرنگ
 حارك زدن اسب: حرَك ـُـ. حرْك

  .]اش زدن تا تندتر بدودبر شانه[را 
: ج. سر سرین: حرْکَکَۀ، مثل حرْقَفَۀ

  . حراکک و حراکیک
ــزك ــزاك .ح تــود   : اح ــه خ ــه ب جام

  . درکشیدن
کسی را بـه بنـد   [حزَك ـِـ . حزْك

: حزَقْتُـه = حزَکْتُه. ]بستن و در پیچیدن
   .شَددته
: حسـکَۀ . خـارمغیالن : حسک .حسک

آنچه از آهـن سـازند چـون     :. یکی
ــر  ــارمغیالن و ب ــم   راه خ ــکر خص لش

  . ور شدنکینه: حسک ـَـ. . اندازند
فی صـدره علـی حسـیکۀٌ و    : یقال

ـ   ـغْنٌ و عساکَۀٌ، أي ضدارد بـه  [داوة ح
. ]من در سـینه هـم دشـمنی هـم کینـه     

  . ]قُنْفُذ[خارپشت : حسیکَۀ
ـ  . حشْک .حشک پرشـدن  : حشَـک ـِـ

حشَـکَت  . کک: حشُوك. یرپستان از ش
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ــۀُ ــۀ   : النخل ــی نخل ــا، و ه ــر حملُه کثُ
کشُـود  .حاشو ح شُوكالتـی  : ناقۀ ح

  . یجتمع اللبنُ فی ضَرْعها سریعاً
ترکتُها و لم أحلُبهـا  : حشَکْت الناقۀَ
ناقه را واگذاشـته و  [حتّی یجتمع لبنُها 

ــد  ــا شــیرش گــرد آی . ]ندوشــیدمش ت
القوم شَکتَشَ: حعوا احتَمقوم [دوا و اج

بنـد  چوب دهـان : حشاك .]گردآمدند
  .گوساله

الریح شَکَتح :   و اخْتلفـت فتضـع
ــا ــک. مهابه واشح ــاح ــات : ری مختلف
 هاببادهایی که از وزیـدنگاههاي  [الم

  . ]گوناگون بوزند
آسـمان  [حشَکَت السماء ـُِـ حشْکاً 

. ریـزه نبـارا : حشْکَۀ. ]ریزه باریدباران
  . نام جویی: اكحشّ

ـ . حک .حکک مـا  . بسـودن : حک ـُـ
. ما تَخـالَج : منه شیءحک فی صدرِي 

اذا لم ینْشَـرِح  : کذاما حک فی صدرِي 
 ام بـر چیزي از آن در سینه[له صدرك 
 اینچنین). به دلم کارگر نشد(جا نماند 

حـک  : یقـال . برایم آشکار و یقین نشد
آن کار در دلم مانـد  : ی صدرياألمرُ ف

عـن  ) ص(سـئلَ النبـی  . و بیرون نرفت
البِرُّ حسنُ الخُلْـقِ، و  : البِرِّ و اإلثْمِ، فقال

اإلثْم ما حک فی نَفْسک و کَرِهـت أنْ  
   .]یطَّلع الناس علیه

خویشـتن را بـه چیـزي    : احتکاك
حک نفسـه  : احتک بالشیء[درمالیدن 

  . ]علیه
کاویدن بـا  : . مروسیدن: تحکُّک

ـ تَی: حکَّـک بِـی  تَفالن ی. کسی و م رَّس
تَیلشَع خودش را آمـاج بـدي   [رِّي رَّض

کند و بدي به من بدي می(کند من می
  . )]انگیزدمرا نسبت به خودش برمی

هم پهلـو   برابري کردن و با: محاکَّۀ
  . سودن

مـا بقیـت فـی    . خارش و گر: حکَّۀ
ــۀٌفیــه  ــنٌّ : حاکَّ در دهــانش دنــدان [س
  . ]نماند

و انّمـا  . سنگهاي سپید نرم: حکَک
ظهرَ فیه التضعیف للفـرق بـین فَعـلٍ و    

حـک نگفتنـد تـا بـر وزن فَعـل      [فَعل 
  . ]شمرده نشود
سونش : سم سوده، حکاکَۀ: حکیک
ما یسقُط عن الشـیء عنـد   [هر چیزي 

کالح[.  
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در عطَـن  چوب کـه  : جِذْلُ المحکَّک
نهاده باشـند تـا شـتر گـرگین     ] شترخان[

ــد   ــه وي درمال ــود را ب ــولُ [خ ــه ق و من
الحبابِ ابن المنْذر األنْصاري یوم سـقیفۀ  

أنَــا جــذَیلُها المحکَّــک، و  :]ســاعدةَبنــی
برَجقُها المذَیشْتَفَی برَأْیـه و  . عأنّه ی أراد

آن  اسـتوار و بلنـد، و   تنۀمنم آن [تدبیره 
اوسـت   :گویـد . نخل پربار دور از گزند

) در برابر آنچه در سقیفه پـیش آمـد  (که 
 ( کندبا اندیشه و خردش آن را چاره 

  . ])رجب
سخت سـیاه  : حلَک ـُـ. حلُوکَۀ .حلک

ــدن ــیالك. ش لــک: اح ــاك. ک : احلنْک
  . باریک و سیاه شدن

ــک و  .ســیاهی: حلَــک حال دــو أس
. ]سـیاه خترنـگ سـ  [ حانک، بمعنًـی 

: و انْ قلـت . الغُـرابِ حلَـک   أسود مثل
 سـیاه [مثل حنَک الغُراب، تُرید منقـاره  

سـیاه ماننـد نـوك     .مانند رنگ کـالغ 
  .]آن

: . نـــوعی از پوشـــش: حلَکَـــۀ
: حلْکـاء . کرمکی کـه در ریـگ باشـد   

  .سخت سیاه: حلَکُوك. کک

: . حمـک : ج. شپش: حمکَۀ .حمک
یـزه باشـد از هـر    ه رچـ مورچه، و هر

  . جنس
لبیشـه کـردن   : حنَک ـُِـ. حنْک .حنک

خـوردن  : . کـک : احتنـاك . ستور را
حتَنکَنَّ ذُریتَه لَأَ«هآی. ملخ گیاه زمین را

سـتَولینَّ  أَیریـد لَ : قال الفـراء . »الّا قَلیالً
گمان فرزنـدانش را لگـام   بی«[علیهم 

یعنی بـر آنـان   : گوید. »زنم جز اندکی
ــواهم   چ ــود خ ــی خ ــده و در پ ــره ش ی

آزمـوده  : . استوار شدن: . ]کشاند
  .فَهِمتُه و أحکَمتُه: حنَکْت الشیء. شدن

دوال : . آزمایش و تجربه: حنْکَۀ
. که میخهاي پاالن به وي استوار کننـد 

  . مثل برْمۀ و بِرام. حناك: ج
زیر زنخ و پیفوز از مـردم و  : حنَک

  . جز آن
اذا مضَغْت : لصبِی و حنَّکْتُهحنَکْت ا

ی بِو الص. راً أو غیره ثم دلَکْتَه بحنَکهمتَ
و م نوكحمح خرما یـا جـز آن را   [نَّک

ــپس آن را بــا     ــدن و س ــدکی جوی ان
انگشت در دهان کودك مالیدن تا فـرو  

  . ]بردن آن را برایش آسان کنی
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ـ : حنَّکَتْه السـنُّ و أحنَکَتْـه   ه أحکَمتْ
ــک و   ــو محنّ ــور، فه ــارِب و األم التَج

ــک  ــوده[محنَـ ــا  آزمـ ــا و کارهـ   هـ
  . ]اش ساختآبدیده

أشدها أکْالً، : هذا البعیر أحنَک اإلبلُ
و هو شاذٌّ ألنّ الخلْقَۀَ الیقـال فیهـا مـا    

. این شتر پرخورترین شترهاست[أفْعلَه 
و این شاذّ است زیرا آنچه به آفـرینش  

تعجب بـه   صیغۀاش ارهگردد درببرمی
  . ]کار نبرند

عمامـــه از زیـــر زنـــخ : تَحنُّـــک
  . برآوردن

ـــ[حــوك و حیاکَــۀ  .حــوك : ]حــاك ـُ
و . حاکَۀٌ و حوکَۀ: ج. فهو حائک. بافتن

ــکوائنســوة ح . : بــاذروج، [بــاذرو
  . ]گیاهی است

  . جاي بافندگی: محاکَۀ
ــک ــان .حی ـــ. حیک ــاك ـِ ــتن : ح   رف

حرَّك منْکبیه و فَحـج  : حاك .باالکوتاه
  در [بـــین رِجلَیـــه فـــی المشْـــی    

رفتن دو دوش خـود را تکـان داد و   راه
ضَـبۀٌ  . ]گشاد گشـاد و گـرازان رفـت   

ــۀٌ ــعت  : حیکانَ اذا س ــک ــخْمۀٌ تَحی ضَ

سوسمار درشتی که چون خود را بـاد  [
  . ]گونه راه رودکند آن

ـ   ، یحاك فیه السیف و أحـاك بمعنً
ضربه فما أحـاك فیـه   . أي أثَّرَ و عملَ

ـلْ   : السیفمعشمشـیر در آن  [اذا لـم ی
ــد ــی . کــار کــرد و آن را بری زدش ول

  . ]شمشیر در آن کار نکرد
کار کـردن سـخن در دل، و   : حیک

مـا یحیـک فیـه    [شمشیر در زخمگـاه  
المؤَثِّرْ فیه: المنباشد نکـوهش  : اذا لم ی

  . ]بر او کارگر
  ل الدالفص

ــار . تــــک دوزخ: درك .درك و النــ
 کـک : درك. درکات و الجنّۀُ درجـات 

ما لی فی هـذا األمـرِ درك، أي   : یقال[
: ما لی فیه منْفَعۀٌ و ال مدفَع عن مضَّـرةٍ 

. ]زیانی بازداردم ازنه سودي داردم و 
 :دلــو  گوشـۀ اي کــه در پــارهرســن

آیـد از  آنچـه در پـی پدیـد    : . بندند
چـاره و  [الـدرك   علیه ضَمانُ. عوارض

کـک  : درك. ]پیامدها بر اوسـت  تاوان
] :    به درون چیـزي درشـدن و بـدان

: بکِّــرْ ففیــه درك : یقــال. راه بــردن
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  .]سحرخیز باش تا کامروا گردي
أدرکْتُــــه و . در رســــیدن: إدراك

  رکتُـه ببزمانَـه، و أد ـ أدرکت ي، أي رِص
: أدرك التمـرُ . بلـغَ : ك الغالمأدر. یتُهرأَ

الدقیقُ. نبع أدرك : یبه او رسـیدم [فَن .
زمانش را ) آن اندازه زندگی کردم تا(

کودك بالید و جـوان  . دیدمش. دریافتم
آرد تـه  . خرما رسید و رطب شـد . شد

چنـدان ره  : مشَیت حتّی أدرکْتُه. کشید
  .]سپردم تا که به او رسیدم

  .یابندهدر نیک: دراك
 ت ما فات و تَدارکْتُه، بمعنًیاستَدرکْ

بود چاره کـرده و   دست شدهآنچه از [
  . ]دریافتم

القوم كقُوا: تَدارحتّی اذا «هآی. تَالح
یعاًاادمکُوا فیها جکوا،  »رو أصلُه تَـدار ،

 ــتبتُلفــی الــدال و اج التــاء ــتمغفأُد
ـ [األلف لیسلَم السکونَ  وم بـه هـم   آن ق

تا آنگـاه کـه همگـی در آن    «. رسیدند
تـاء در دال ادغـام شـده و    . »گرد آیند

انـد تـا   پیش از خود هـم الفـی گرفتـه   
  . ]جایش بماند سکون هم بر

أدرك ثَـرَي المطـرِ   : تَدارك الثَرَیانِ

نم بـاران بـر نـم زمـین     [ثَرَي األرضِ 
  . ]نشست

راكد :رِكــ . أدــو اس م لفعــلِ و ه
ــر،  ــاف الجت األم ــرَت الک ــاع و کُس م

الســاکنین، ألنّ حقَّهــا الســکونُ لألمــر 
  . رانده: درِیکَۀ، أي طَرِیدة. ]دریاب[

: . پیـاپی شـدن  : مدارکۀ و دراك
: دارك الرجلُ صوتَه[در پی آواز رفتن 

  .]تابعه
راكرِکَۀُ. نام سگی: ددنام مردي: م.  

و ال تـارك  ال بارك اهللاُ فیـک و ال  
خداوندت نیفزاید و [ دارك، کلُّه بمعنًی

  . ]نسازد سامانت
  .سپید و شسته آرد: درمک .درمک

نُوكدـک  [نوعی از افکندنی : رنرد
  . ]اي گستردنیگونه. کک: و درنیک

مالیدن و نـرم  : دعک ـَـ. دعک .دعک
چرم و [دعکت األدیم و الخصم . کردن

ـ . ]دشمن را نـرم کـردم   : ل دعـک رج
 کحجولجباز ستیزه[م[ .  

رَّسا متَ: تَداعک الرجالنِ فی الحرب
آن دو در کارزار در پی آسـیب زدن  [

  . ]و از میان بردن یکدیگر برآمدند
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  . جماعۀٌ من اإلبل: دعقَۀ= دعکَۀ
ـ . دك .دکک کـوفتن و ریـزه   : دك ـُـ
و بـه  «[» فدکَّتا دکَّۀً واحدةً«هآی. کردن
. ]»کوبش در هـم کوبیـده شـوند    یک
 :  ــوارکرده ــه و هم ــین کوفت : ج. زم

کُوكـ . د أنْ  مـلُ ت، یح»جعلَـه دکّـاً  «هآی
 ــاً، أو أراد یکــونَ مصــدراً، أي دکَّــه دکّ
ــرِئَ بالمــد، أي  ــه ذا دكّ، و قــد قُ جعلَ
جعلَه مثْلَ دکّاء و حذَف مثْلَ ألنّ الجبلَ 

د دکّـا  شای. »دشیهموار گردان«[مذکّر 
ــا   در اینجــا مصــدر تأکیــدي باشــد، ی

ـ کوفتـه گردان : خواسته بگوید دش، و ی
، یعنی آن کـوه را  هدکّاء هم خوانده شد

ماننـد را   کلمۀمانند دکّاء کرد، سـپس  
کوه مذکر اسـت و   کلمۀانداخت، زیرا 

اذا دکَّتْـه  : رجل مـدکُوك  .]دکّاء مؤنث
ــی  مــا [الح مــردي کــه تــب او را از پ
  . ]اشدانداخته ب

یالرَک کَلْتفَنْتُه بالتراب : دچـاه را  [د
  . ]انباشته و پنهان کردم از خاك

صارت دکّاوات، و : تَدکْدکَت الجبالُ
هی روابٍ مـن طـین، واحـدتها دکّـاء     

کوهها کوفته شده و فـرو ریختنـد، و   [

  .]هایی از خاکندآنها پشته
ــاء ــۀ دکّ ــا : ناق ــنام له ــۀ[ال س    ناق

دك و دکّـاوات، مثـل   : ج. ]انکوهـ بی
  . حمر و حمراوات

كکَکَۀ: ج. کوه نرم: دـر  . دحمثل ج
  . و جِحرَة

كفرس أد :ـ تَاذا کان م یاً عریِدان ض
ـ خَ: ج. رِهالظَ لٌی  كکوتـاه   هاياسـب [د

  . ]پشتپهن
 كـدرجل م :    طْءالـو شَـدید قَـوِي

ویۀ علی العمـل  قَ: و أمۀٌ مدکَّۀٌ. لألرض
مرد نیرومنـدي کـه اسـتوار گـام بـر      [

  . ]کنیزك توانا بر کار. زمین کوبد
. ریگ بـر زمـین چسـبیده   : دکْداك

لَ جریرَ بن عبـداهللا  أَس) ص(أنّه: حدیث
سهلٌ و دکْداك، و سلَم : عن منزله فقال

 زمین هموار و پـر از ریـگ،   [و أراك
ــرت و درخــت مســواك  ــاه ک : ج. ]گی

کادیکدکادو د ك . یـککل دوح :  تـام
  . ]سال تمام[

دکانچـه کـه بـر وي    : دکَّۀ و دکّـان 
  . نشینند
  . مالیدن به دست: دلَک ـُـ. دلْک .دلک



  1331/ باب الکاف   
  

ـ . برگشتن آفتـاب : دلُوك أقـمِ  «هآی
ــقِ   ــی غَس ــمسِ ال ــدلُوك الشَ ــالةَ ل الص

نمـاز  «[غروبها : دلُوکُها: ، و یقال»یلِلال
ــا دار ــید  را برپ از (از برگشــتن خورش

. »تا تاریکی فراگیر شب) آسمان میانۀ
  .]از فرورفتن خورشید: گفته شده

ــۀ ــۀ : مدالَکَ امــروز و فــردا [مماطَلَ
  . ]کردن و کاري را کش دادن

بـوي خـوش کـه بـه خـود      : دلُوك
  . درمالند

خاك کـه بـاد بیختـه باشـد     : دلیک
]یه الریحفالذي تَس التراب[ . :  طعـام
  . خرما و مسکه از

وقـت  خویشتن مالیـدن بـه  : تدالُّک
  . شستن اندام

اذا لـم یکـن   : فرس مدلوك الحجبۀِ
 ــراف ــه إشْ تبجــر دو [لح اســبی کــه ه

  . ]استخوان سر سرینش برآمده باشد
هـی الناقـۀُ   : دلْعک، مثل دلْعس .دلعک

درشـت   ناقۀ[الضَخْمۀ مع استرخاء فیها 
  . ]اندامو سست

گـرد، و  چرخ دلو سبک: دموك .دمک
آسـیاي  :  رحـی . هرچه تیزرو باشد

  . نام اسبی: . کنندهزود آس

شـتاب دویـدن   به: دمک ـُـ. دمک
  . خرگوش

ــوك مـــ. د ــک ـُ مــان شــدن : د تاب
]الشــیء ــکمد :لَــسأم نــرم و : صــار

  . ]شد صاف
: أصابتْهم دامکَۀٌ من دوامـک الـدهر  

گرفتـار سـختی و   [اهیـه  داهیۀٌ مـن دو 
  . ]آسیبی از سختیهاي روزگار شدند

بـازکن، یعنـی    نچـوب نـا  : مدمک
و هو ما یوسـع  [و هی المطْلَمۀ . نغروج

  . ]وردنه: به الخُبزُ
ــدماك مــن البِ: م ــاء الســاف  ةرد[ن

  .]سنگ یا خشت و آجر در دیوار
ککْممی . سخت: دحر :  ُشـدیدة

که آرد را بسیار ریـزه  آسیابی [الطَحن 
  . ]کندمی

ـ  : نَصل مـدملَک  .دملـک  م لَـسأمد رو
. ]سـاخت پیکان نرم و گـرد و خـوش  [

آن [دملَکْت الشیء فتَدملَک : تقول منه
، مثـل  حـافر  . ]را نرم و گرد ساختم

  . ]سم گرد و هموار[مدملَق و مدملَج 
ــوك ــرُ المــدور : دملُ جســنگ [الح

  . ]دگر
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مالیـدن  : داك ـُـ. دوك و مداك .دوك
  . و ساییدن دارو و بوي خوش

. سـاي سنگ صالیه و بـوي : مداك
  . کک: مدوك

بـاتُوا فـی   : بات القوم یدوکونَ دوکاً
وقَعـوا فـی دوکَـۀٍ و    . اخْتالط و دوران

: تداوك القوم. فی خصومۀٍ و شرٍّ: دوکَۀٍ
آن قـوم  [أو شـرّ   تَضایقُوا فـی حـربٍ  

بـه دشـمنی   . آمیزش و دادوستد کردند
در جنگ یا بدي بـر  . و بدي درافتادند

  .]گرفتند سختیکدیگر 
ـ  . دهـک  .دهک آس دسـت : دهـک ـَـ

  . شکستن: . کردن ]دستاس، آرد[
 وكهبسیارشکننده و ریزکننده[د[ .

  . دهک: ج
ــۀ: ج. خــروس: دیــک .دیــک و  دیکَ
  . دیوك

  فصل الراء
درآمیخــتن : ربــک ـُـــ. ربــک .ربــک

ــزي را ــک . چی تَبفار ــیء ــت الش : ربک
  . خَلَطْته فاخْتلطَ

نَشب فیه و : ارتَبک الرجلُ فی األمر
ــ ی ــد ــم یکَ ــه خَتَل در آن کــار [لَّص من

گرفتار شد و نزدیک بود گرفتار بماند 
  . ]و رها نشود

نیکو سـاختن  [إصالح الثَرید : ربک
  . ]اشکنه

طعامی که از خرما و مسکه : ربِیکَۀ
غَرْثانُ فاربکُوا له : مثَل. و ماست سازند

باشی به خانـه آمـد، بـه    تازي بیابان[(
ــژده ــد، گفـــتنـــوزادي مـ : اش دادنـ

:) بخورمش یا بنوشمش؟ زنـش گفـت  
و (گرسنه است برایش ربیکـه آوریـد   

آهـو و  خوب، بچـه : چون سیر شد گفت
  . )]مامانش چطورند؟

پویـه دویـدن   : رتَک ـُـ. تَکانر .رتک
. و الیقال هذا الّـا للبعیـر خاصـۀ   . شتر

  . م: إرتاك
دست را با گردن : رك ـُـ. رك .رکک

گناه را بر گـردن  : . به هم غل کردن
جزوي بر جزوي : . کسی الزم کردن
رککت الشیء بعضَـه  . از چیزي افکندن

  . طَرَحتُه: علی بعض
رِکـاك : ج. یـزه باران نـرم ر : رِك .

السماء کَّتت بـالرِّك  : أرجـاء .  أُرِکَّـت
  . ]زمین باران ریزه خورد[األرض، مج 
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الشیء كر : فقَّ و ضَـعیـک . رکر :
أنّـه  : حدیث. استَضْعفَه: استَرَکَّه. ضعیف

غـار علـی   ی لَعنَ الرُکاکَۀَ، و هو الذي ال
غیرت را لعنـت کـرد،   او مرد بی[أهله 
ــر خــانوادهی آنیعنــ  رشــکاش کــه ب

: رك. نام آبی: رکَک. )]نث=مذ(نورزد 
  . کک

رْتَککْرانُ مـه   : سن کالماذا لم یبـی
مستی که سخنش را روشن نگویـد و  [

  .]دیگران درنیابند
. ســرین و رانهــازن کــالن: رکْراکَــۀ

شَحمۀُ الرُکَّی، علی فُعلَـی، و هـو   : مثَل
ـ   .الذي یـذوب سـریعاً   ضْـرَب لمن ال ی

 .پیـه زودگـداز  [یغنِّیک فی الحاجـات  
سـختیها   کسی گویند که هنگام ةدربار

شـود و   به او نیـاز باشـد، آب مـی   که 
هـــیچ کمکـــی (رود زیـــرزمین مـــی
  . )]کند نمی

 حقـد عـولج و أُصـل   : سقاء مرْکُوك
  . ]مشک پیراسته و کارآمده[

اقامت کـردن  : رمک ـُـ. رموك .رمک
مقیم کـردن دیگـري   : إرماك. اییبه ج

  . را

ــۀ ــان بــرذون  : رمکَ ــب [مادی اس
رِمــاك و رمکــات، و   : ج. ]تاتــاري 

ماكأر .  
ـ شیء أسود یخْلَطُ بالم: رامِک ک س

  . ]چیزي سیاه که با مشک درآمیزند[
ــۀ ــتر  : رمکَ ــاي ش ــوعی از رنگه ن

 جمـلٌ . ]تـر خاکستري یا اندکی تیـره [
مو ناقۀ ر کمأر کـاك . کـاءمبـدان  : إر
  . رنگ شدن شتر

وكرْمیوم : و منه. موضعی به شام: ی
 وكرْمجنگ یرموك[الی[ .  

کأنّـه  : مرَّ فالن یتَرَهـوك : یقال .رهـک 
ــیته  ــی مشْ ــوج ف مــان او[ی ــان  جنب جنب

  . ]گذشت
  فصل الزاء

مانده : بعیرُه ]زحوکاً[زحک ـَـ  .زحک
أعیـت  : لُـرجـ ـالک ـأزح. شد شتر او

رنجـور  و شـتر آن مـرد خسـته    [ هتُداب
  .]مثل أزحف. گشت
. بـاالي نـاکس  کوتـاه : ازعکـی  .زعک

ــوك ــک: زعکُ ــه . ک ــتر فرب : ج. و ش
یکعاکو ز کعاکز .  

ــرْمط .زکــک ــک، أي مقَ ــی الزَکی : مشْ
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رفتن گامهـا را  در راه[رفتار تنگاتنگ 
زکَّـت  : یقـال . ]هم گذاشتن به نزدیک

ــۀُ، کمــا یقــالالداجــۀُ: ر مامالح زافَــت 
دراج با شتاب رفت، ماننـد بـال و دم   [

گشودن کبـوتر و کشـیدن آنهـا روي    
  .]زمین در رفتن

كزول : زهالغر و نزار[م[ .  
ــازِك ــت: رجــل زک ــرد زش روي م

  . خوار
جـانور پرنـده    ةدمغـز : زِمکَّـی  .زمک

]کجاي رویش دم پرنده. کک: زِم[.  
  بـــاالي کوتـــاه: زونَّـــک .زنـــک

  . رويزشت
  فصل السین

گداختن زر و : سبک ـِـ. سبک .سبک
: ج. گداختـه ة نقـر  ةپـار : سبِیکَۀ. نقره

  .سبائک
کنْبنابِک : ج. سم ستورپیش: س سـ .

تُخْرِجکم الرُوم منهـا کَفْـراً کَفْـراً    : حدیث
نْبک   الی مـن سـ   ضاألر به األرض، فَشـَّ
ظتـه  لْجون الیها بالسنْبک فی غیخْرَ التی

رومیان شما را ده بـه ده از  [و قلَّۀ خیره 
. آنجا بیرون کنند و به دوردستها براننـد 

ــده     ــوي آن ران ــه س ــه ب ــی را ک   زمین

خیـري بـه   شوند از نظر سختی و کممی
  . ]سنبک مانند کرده است

تاریــک و ســیاه : اســحنْکاك .ســحک
: مسـحنْکَک  شَـعرٌ . مـوي  شدن شب و

شدید السواد .  
بـه آن پیوسـت   [لَزِمه : سدك به .سدك

  . )]به آن آزمند شد(و از آن جدا نشد 
  . ریختن خون: سفَک ـِـ. سفْک .سفک

: . بسـیارخونریز : سفّاك، کسفّاحٍ
  . ]توانا بر سخن[القادر علی الکالم 

. بنــد آهــن و مســمار: ســک .ســکک
ــکِّیــ: ج. کــک: سکاكس . :ةزر   

دوز کردن میخ: سک ـُـ. . حلقهتنگ
. از بن برکنـدن گـوش  : . در به آهن

 :رفتن شکم .  
: أُذُنٌ سـکّاء . خردي گوش: سکَک

کلُّ سکّاء تَبِیض، و کلُّ شَرْفاء : یقال. نع
دتَل .کّاءالتی ال أُذُنَ له، و الشَرْفاء: الس :

  شْـقُوقَۀ  التی لها أُذُنٌ و انْ کانـتهـر  [م
گذارد،  گوش یا خردگوشی تخم میبی

گـوش،  و هر گوشدار، هرچند شـکافته 
  . ]زایدبچه می

کر شـدن و تنـگ شـدن    : استکاك
  . انبوه شدن گیاه: . سوراخ گوش
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. ]گـاوآهن  تیغـۀ [آماج آهن: سکَّۀ
 :ــان نشــانده رســتۀ ــه . خرمابن و من

 خیرُ المالِ مهـرَةٌ مـأْمورةٌ، أو   : قولهم
و معنَی هذا الکالم خیـرُ المـال   . مأْبورةٌ

 عرأو ز تاجبهترین دارایی مادیان پر[ن 
، آهـن کارآمـد  زاد و رود است، یا تیغ

زاد و رود سـتوران یـا کشـت و     یعنی
: . خـرد کوچـۀ  : . ]درختان پربار

  .درم و دینارة مهر
کچاه تنگ: س . :سوراخ کژدم .

 :نوعی از بوي خوش .  
هواي میان زمین : سکاکَۀسکاك و 

ــال. و آســمان ــو أَلَ واهللاِ: یق ــدك و ل جِ
فی الس تکاك، أي فیما بین السماء نَزَو

گر بـر   و رات سوگند دریابم[و األرض 
  .]روي خود در هوا

. اي از یمــنپــدر قبیلـه : سکاسـک 
یککْسمنسـ: س .  

درکشــیدن : ســلَک ـُـــ. ســلْک .ســلک
لَکْناه   کـذلک «هآی[چیزي در چیزي  سـ

گونـه آن را   این«. »المجرِمینَ وبِلُفی قُ
: إسالك. ]»در دلهاي مجرمان کشاندیم

  .رشته: سلْک. ل: انْسالك. کک
: ج. نـث : سـلَکَۀ . بچـه کبک: سلَک

  . سلْکانٌ

. مستقیمۀٌ تلْقاء وجهـه : طعنۀٌ سلْکَی
و لیسـت بمخْلوجـۀٍ، أي    سـلْکَی : مثَل

راست بـه   اي نیزه[وجۀ مستقیمۀٌ ال بمع
راســت اســت و کــج . اشســوي چهــر

  .نام مردي: سلَیک .]نیست
ـ  . سمک .سمک . برداشـتن : سـمک ـُـ

ــمکاً   س ــماء ــمک اهللاُ الس ــد [س خداون
. سقف خانـه : . ]آسمان را برافراشت

: سـمک الشـیء  [بلنـد شـدن   : سموك
 تَفَـعار[ .کــنام ســامس :عــالٍ مرتفــع .

از [اصعد فی الدرجۀ : ی الرَیمِسمک فأُ
  .]نردبان باال برو پلۀ

  . آسمانها: مسموکات
چوب دو شاخه که خرگاه : مسماك

  . را به وي دروا کنند
سـماك أعـزَل   : دو ستاره: سماکانِ

دو [و سـماك رامـح    ]از منزلهاي ماه[
  . ]گویند پاي أسد هم به آنها می

 :ج. یکـی : سـمکَۀ . مـاهی : سمک
ریـزه  ماهی: سمیکاء. سماك و سموك

  . کنند آن راکه خشک
سیهک و سیهوك، مثل سیهج و  .سهک

ســهکَت الــریح . ســخت بــاد: ســیهوج
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األرض :  ها، و ذلک التـرابتراب أطارت
 ] باد سخت وزید و خاك بلند کـرد .

  . ]آن خاك را سیهک گویند
  .]گاه بادوزش[ممرُّ الریحِ : مسهک
رفــتن ســبک: ســهک ـُـــ. سـهوك 

ـ سـریع ال : فـرس مسـهک  . ستور يِرْج 
  . بسودن: سهک ـَـ. . ]تندرو[

. بوي مـاهی و زنـگ آهـن   : سهک
ـ   ک و مـن صمي من السدیإ الحدیـد  د

ي من اللَبدهِکَۀٌ، کما یقال یدسن و الزُب :
دستم بـوي  [غَمرَةٌ : وضرَةٌ، و من اللحم

  . ]ماهی یا بوي زنگ آهن گرفته است
رمـد و حکَّـۀٌ   : بعینه سـاهک : یقال

  . ]کند و خارش داردچشمش درد می[
كوهکْتُه فتَسوهس : رَ و هلکببـر  [أد

زمین زدمش، به پشت افتاد و از میـان  
  . )]یا روي گرداند و نابود شد(رفت 

ــواك .ســوك ــدان: س ــوب دن ــالچ . م
مثل کتـاب و  . سوك :ج. کک. مسواك

ــوك: یقــال. کُتُــب و  س ــتاك فــاه، واس
دنـدانش  [وك و لم یذْکَر الفم فیهما ستَ

 کلمـۀ در دو فعل دیگر . را مسواك زد
  . ]دهان را نگویند

كاإلبلُ تَتَساو تتتمایلُ مـن  : جاء
ــیها  ــی مشْ ــد [الضــعف ف شــتران آمدن

که از ناتوانی به چپ و راست درحالی
  . ]شدندیخم م

  فصل الشین 
ـ [شَبک  .شبک درآمیختن و : ]شَبک ـُـ

: و منـه . به یکـدیگر درآوردن چیـزي  
هـم   انگشـتان را در [تَشْبیک األصـابعِ  

  . ]کردن
ــباك ــبکۀٌ مــن الحدیــد: شُ : ج: مشَ

یـا  (آهنـی   شبکۀاي از پنجره[شَبابِیک 
  . )]چوبی

پیونـد خویشـاوندي   [ رحم مشْتَبِکَۀٌ
  . ]استوار

میانشـان  [قَرابۀٌ : بینهما شُبکَۀُ نَسبٍ
  . ]پیوند خویشاوندي پدري است

ا موو ربما س. شباك: ج. دام: شَبکَۀ
اآلبار شباکاً، اذا کثُـرت فـی األرض و   

 ــت بچاههــاي فــراوان آشــکار و [تَقار
  . ]نزدیک به هم

تـاریکی  [اخْـتَلَطَ  : واشْتَبک الظَالم
  . ]هم شد و انبوه گشت در

ــرِیک .شــرك ــاز: شَ ــرَکاء و : ج. انب شُ
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ج. نث: شَرِیکَۀ. أشْراك :کشَرائ .  
و  اشْـتراك . کـردن  انبـازي : مشارکَۀ

  . کک: تَشارك
اذا کـان  : یت فالناً مشْـتَرَکاً رأَ: یقال

ــالمهموم   ــه ک ثُ بنفْســد ــدمش [یح دی
  . ]گفتبا خود سخن میاندوهگین 

  . ]ي دادنانباز[: شَرِك ـَـ. شرْکَۀ
ــرِکْتُه فــی الب ــشَ یــراث ع و الم در [ی

ریـگ انبـازش   خرید و فروش و مـرده 
  . ا: شرْك. ]کردم

  . أشْراك: ج. کُفْر: شرْك
 یشْـرِکو م شْرِكباهللا، فهو م أشْرَك .

، أي اجعلْـه  »أشْرِکْه فـی أمـرِي   و«هآی
ــرِیک ــه شَ ــازش «[ی فی ــارم انب و در ک

  . ]»کن
. شُرُك: ج. از دوالبند نعل : شراك

شـراکاً   جعلَ لـه : أشْرَك النَعلَ و شَرَّکَه
طَرائقُ : أُ فی بنی فالن شُرُكلَالکَ :قولهم

ــان باریکــه[ ــزد آن ــزار ن ــایی از علف ه
  .]است

  : . یکـــی: شَـــرَکَۀ. دام: شَـــرَك
  .راه میانۀ: . راهشاه

سـریعاً متَتابِعـاً   : لَطَمه لَطْماً شُـرَکیاً 

اش سـیلی  درپـی بـه چهـره    یتند و پ[
  . ]زد

: ج[ خالف الیقین. گمان: شَک .شکک
ــکوك ــ .]شُ ــذا و  کَشَ ــی ک ـــ ف کْت ـُ

در آن [کَّکْت، و شَکَّکَنی فیه فـالنٌ  شَتَ
ــه   ــه گمــان شــدم، و فالنــی در آن ب ب

: . لنگیدن ستور: . ]گمانم انداخت
ــک بــه. ســیدنفبرچ ــزِقَ: شَ بــه آن [ لَ

  .]چسبید
یارموي که الغري بس ناقـۀ : شَکُوك

  .]شُک: ج[ و فربهی وي پیدا نباشد
 دسـتۀ چوبی کـه  : . سالح: شکَّۀ

چوبی کـه  پاره[تبر را به وي فانه کنند 
اش در شــکاف تبــر گذارنــد تــا دســته

  .]استوارتر شود
رجل شاك السـالح، و شـاك فـی    

مـرد بـا   : السالح، و الشاك فی السالح
دیـد  قوم شُـکّاك فـی الح  . سالح تمام

  . ]افزار پوشیدهقوم سراپا جنگ[
خَرَقْتـه و انْتَظَمتُـه   : شَکَکْتُه بـالرُمح 

  . ]زدم نیزه را تا استخوانش[
: ج. گروهــی از مــردم : شَــکیکَۀ

  . شَکائک
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. قـوت : . خار و تیزي: شَوکَۀ .شوك
قوت و تیـزي  : شاك ـَـ. . شَوك: ج

شــاك الرجــلُ، فهــو شــائک . نمــودن
کی السالح أیضاً، مقلـوب  السالح، و شا

شاك . پیدا آمدن پستان دختر: . منه
دندان نشتر برآمـدن  : . ثَدي الجارِیۀ

  . ت أنْیابهعلَطَ: شاك لَحیا البعیرِ. شتر را
کدرخت خارناك: شجر شائ .  
  . بسیارخار: شجرة شاکَۀٌ

به خار درخسـتن،  : شاك ـُـ. شَوك
ــدن ــه خــار در آم ــ. ل و م. و ب کْت شُ

ــوکَۀًدســأدخَلْــت فــی ج: الرجــلَ . ه شَ
  . دخلت فی جسدي: شاکَتْنی الشوکۀُ

ـ   ــ ــاك ـَ ــیکَۀ ش ــاکَۀ و ش ــه : ش ب
وقَعت : و قد شکْت. خارستان درافتادن

  . فیها
: . پستان دختر برآمدن: تَشْویک

موي برآمـدن  : . دندان نشتر برآمدن
پر شدن جوجه سیخ: . بعد از ستردن

: . ]أنْبـت : شَوك الفَـرْخُ [مانند آن و 
  . خار بر سر دیوار نهادن

کاءة شَورْدزبر[بافته برد درشت: ب[ .  
. بسیارخار شـدن درخـت  : إشْواك

  . نع: أرض مشْوِکَۀٌ و شجرة مشوِکۀ
ــربِ ــوکَۀُ العق ــژدم: شَ ــیش ک  . ن

کـه   ]بافنـده [بافکـار   ةکُرنـد : الحائک
و آهـار  [ ندروي جامه به وي هموار کن

و . ]بافنـدگان  شـانۀ . بر تار جامه مالند
 :. نیرو و توانـایی : [ هی الصیصیۀ

  .]پیروزي بر دشمن
  فصل الصاد

بـوي خـوي   : صئک ـَـ. صأَك .صأك
بـوي تـن هنگـامی کـه     [زدن از مردم 

  .]خوي کند
صـعالیک  . درویـش : صعلُوك .صعلک
  . ]مهتران تازیان[بانُها ذُؤْ: العرب
لُکتَصاإلبلُ. درویشی: ع لَکَتعتَص :

  . ]پشم شتران ریخت[طَرَحت أوبارها 
ـ  . صـک  .صکک کـوفتن و  : صـک ـُـ

ــ. زدن ــکَّت وجههــا«هآی ــه «[» فص و ب
. در فـراز کـردن  : . ]»خـود زد  ةچهر
ــع ــک، : ج. ]ســیلی[چــک : ، م أص

  .صکاك و صکُوك
 ــیم ــک و ظَل رجــل أص :ــه آن ک

سسـت و لـرزان   [ زنـد  هـم  بـر زانوي 
  . ]زانو



  1339/ باب الکاف   
  

ــک و حمــار  صجمــل م : قــوي
  .نث: مصکَّۀ. شدید

  . سختی گرما میان روز: صکَّۀ
یٍّ، و هو اسمکَّۀَ عیتُه صرجـلٍ، و  لَق م
در گرماي [ یقال هو تصغیرُ أعمی مرخَّماً

  . ]نیمروز دیدمش
مـرد  : صـمکُوك و صـمکیک   .صمک
: لـبنٌ  . ]خشـن [خوي جـافی  درشت

  . يوِقَ: صمکْمک. لَزِج
خَثُـرَ جـداً حتّـی    : واصمأَك اللـبنُ 

ین  یرَصبشیر ستبر و ماننـد پنیـر   [کالج
  . غَضب: الرجلُ . ]شد

لَ أو: صـوك و بـوك   لَلَقیتُه أو .صوك
 ور بـه دیـدار او دیـده   نخسـت  [شیء
ـــ. . ]شــدم بــوي خــوش : صــاك ـُ

صـاك  [جـز آن   گرفتن جامه و اندام و
یبخوشبوي شد: به الط[ .  

صاك . صوك: صاك ـِـ. صیک .صیک
ـ الطیب بجِ پوسـتش بـوي خـوش    [ه دلْ

  . ]گرفت
  فصل الضاد 

مرد و شتر : ضبراك و ضُبارِك .ضبرك
  .ضَبارِك: ج. درشت و ضخم

: ضَحک ـَـ. ضَِحک و ضَِحک .ضحک
متعـد  . یک بار خنده: ضَحکَۀ. خندیدن

: ضَحک به و منه، بمعنًی[باء و بمن بال
صـوت  : ضَـحک القـرْد  . ]به او خندید

: إضْـــحاك. ]بوزینــه بانــگ کــرد   [
  . خندانیدن

ــی  ــاحک، بمعنً ــاحک و استض    تَض
خنــده زور خندیــدن و خــود را بــهبـه [

  . ]واداشتن
کـه  [بسـیارخندنده  : رجل ضُـحکَۀٌ 
کـه بـر   آن: ضُـحکَۀ . ]مردم را بخنداند

  . خندندوي 
  . آنچه از وي خنده آید: أُضْحوکَۀ

  . زن بسیارخنده: ة مضْحاكامرأَ
دندان : ضاحکَۀ. ابر با برق: ضاحک

راه : ضَـحوك . که در خنده پیـدا شـود  
  . فراخ

ــحک ــکوفه : ضَ ــینَ  [ش ــع ح الطَلْ
قُّشَنْی[ .  

: ج. نابینـا و درویـش  : ضَرِیک .ضرك
و ضُرَکاء کضَرائ .  

نوعی از رفتـار کـه   : ۀضَکْضَکَ .ضکک
  . آن را سکسک گویند
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ــیر: رجــل ضَکْضــاكة و امــرأَ. قَص
درشت و زن [تَنزَةُ اللَحمِ مکْ: ضَکْضاکَۀٌ

  . ]فربه
سبزشدن زمین بـه  : اضْمئْکاك .ضمک
  . ]روِي و اخْضَرَّ: اضْمأَك النبت[نبات 

ــنک ــنْک .ض ــگ: ضَ ــناك. تن زن : ضَ
  .گوشتآکنده

  .]رفتگی بینیگ[زکام : ضُناك
ضْنُوكزکُوم : مبینی همـراه   گرفته[م

   .]با عطسه و آبریزش آن
  فصل العین

ــۀً  .عبــک ــۀً و ال لَبکَ ــت عبکَ ــا ذُقْ . م
فالعبکۀُ مثل الحبکَۀ، و هی الحبـۀُ مـن   

و اللبکۀ. یقوِالس :و ما فـی  . قطعۀُ ثَرید
ـ  النحیِ  أي شیء مـن الس ،ن، مثـل  م

هیچ [ عبکَۀً ما أُبالیه: ولهمو منه ق. عبقَۀ
انـدکی  : لبکۀ. آرد دانۀ: عبکۀ. نخوردم
. در خیـک روغـن هـیچ نمانـد    . اشکنه

  . ]هیچ پروایش ندارم
عتک به . مص: عتَک ـِـ. عتْک .عتـک 
ـذ   . لَزِقَ به: الطیبالبولُ علـی فَخ عتک
ــۀ ــبِس : الناق ــوي خــوش [ی ــتب . گرف

  . ]پیشاب بر ران ناقه خشک شد

اذا [کمان دیرینـه و سـرخ   : کَۀعات
رَّتمو اح تمقَد[ . :حدیث. نام زنی :

نٍ  [) ص(قال النبینَـیح أنَـا ابـنُ   : ]یـوم
و هـنَّ  . العواتک من سلَیمٍ، یعنی جداته

 ـکواتع عست :  ـ  بنـت ه  ـدج الل أُم
جـد   هـاللٍ أُم  بنت مرَّةَ بنِ هاشم، و 

ــرَّةَ بــنِبنــ هاشــم، و  م ت هــاللٍ أُم 
و مٍهاش ، بـنِ  مـرّةَ  ابنِ األوقصِ بنت 

بِ بن هالل أُمهبن و نافم دبـرَةَ   عهز
من قبل أُمـه أمنَـۀَ   ) ص(جد رسول اهللا

و ـ بنت بٍه    هـاتـک أُمر العواتو سـائ ،
ـ عات[سـلَیم  النبی من غیر بنی زنـی  : ۀکَ
من : پیامبر. خود زند که بوي خوش بر

سلیم هسـتم،   قبیلۀپسر زنان خوشبوي 
آنهــا نــه تــن . یعنــی مادربزرگهــایش

سلیم و بودند که سه تن از آنان از بنی
  . ]انددیگران از بیرون آن قبیله

یکتاي از عـرب قبیلـه : ع . ـیتَکع :
  . منسـ

عرکت . مالیدن: عرَك ـُـ. عرْك .عـرك 
نامتَه تنظُر: السسـرْقٌ أم ال   اذا لَمأ به ط

کوهان را مالیدم تا ببیـنم افتـادگی و   [
  . گوشمالی دادن: . ]کجی دارد یا نه
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ــۀ ــردن: معارکَ ــارزار ک ــرَك، . ک معتَ
. جـاي حـرب : معرَك، معرَکَۀ و معرُکَـۀ 

  . انبوهی در معتَرَك: اعتراك
 ـراكإبلَه الع درردهـا جمیعـاً   : أوأو

ــاء ــ. الم نَص ــب ــادر، أي و نُص ب المص
أوردها عراکاً، ثم أُدخلَ علیه األلـف و  

مـررت بهـم الجمـاء    : الالم، کما قـالوا 
 ـبن نَصهللا، فیم یرَ، و الحمدو لـم  . الغَف

یغیر األلف و الالم المصـدر عـن حالـه    
ــه آب آورد و  [ ــی ب ــترانش را همگ ش

نصـب عـراك   . آنها بر آب انبوه شدند
ودن است، سپس الف و مصدر ب یۀپابر 

: الم بر سر آن درآمده، چنانکه گوینـد 
همگی آنها گذشتم، و سـتایش   کناراز 

کـه در ایـن دو    آن. از آن خداوند است
دهد آنها را مصدر گرفتـه  سخن، نصب 

است و الف و الم بر سر مصدر هم آن 
گفتـه  (انـدازد  را از مصدر بـودن نمـی  

ب عراك و الجمـاء الغَفیـرَ منصـو   : شده
از کنارشـان  : حال بودن پایۀهستند بر 

کــه همگــی و انبــوه گذشــتم درحــالی
ولی الحمد مصدر است نه چیـز  . بودند
  . )]دیگر

: العرِیکَۀِ  فالن لَینُ. طبیعت: العرِیکَۀ
سلرِیکَتُه. سع کَانْ :النَتتُـه  رَسنَخْو ت

و اافرازي گردن. فالنی نرمخوي است[
  . ]پستی گرفت

وك من النـوق، مثـل الشَـکُوك    العرُ
اي که آرنجش به پهلویش بگیرد ناقه[

  . ]و آن را زخم کند
ــۀ   ــرُوك، و أرض معروک عــاء م : م

مزْدحم علیه، و التـی عرَکَتْهـا السـائمۀُ    
 تبدآب و زمینی که چنـدان  [حتّی أج

بر آنها گـرد آینـد و انبـوه شـوند کـه      
  . ]گیاه گردندخشک و بی
ــرُوك ــدن  :ع ــائض ش ــت [ح عرَکَ

  . ]حاضَت: ةُ ـُـالمرأَ
بانـان  گیـران و کشـتی  ماهی: عرَك

مثـل عـرَب و   . یکی: عرَکی. ]ملوانان[
رَبِیع.  :رِك. آوازکک: ع .  

رِكرجل ع :رِیعرِکُـونَ  . صقـوم ع :
 ــــرّاعص اءــــدمــــرد توانــــا و [أش  

. ردش را در جنـگ اواندازنده همنیک
  . ]و چیره در نبردقوم نیرومند 

: لَقیتـه عرَکـات  . مـرَّةً : لَقیتُه عرْکَـۀً 
ــرّات  ــدمش [م ــار دی ــک ب ــا . ی باره
  . ]دیدمش
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  . شتر قوي درشت: عرَکْرَك
درشـت و  [زن با گوشـت  : عرَکْرَکَۀ

  . ]گوشتالود
چسبیدن و : عسک ـَـ. عسک .عسـک 

  . ]لَزِمه: عسک بالشیء[الزم شدن 
  . ]أحمق: أعفَک[گول : عفک .عفک
ـ [عک  .عکک بازداشـتن از  : ]عک ـُِـ
امـروز و  [ت کردن لمماط: . حاجت

حق کسـی   ]فردا کردن و پس انداختن
ــه[را  ــه، و  : عکَکْتُ تــن حاج ــته ع سبح

. محبوسـۀٌ : إبل معکُوکۀٌ. ]ماطَلْته بحقِّه
دوباره گفتن خواسـتم  : عککتُه الحدیثَ

  . سخن را
عکَـک و  : ج. مسـکه  خنـور : عکَّۀ
: العشارِ . گرم ةتودریگ: . عکاك

و أعکَّـت  . لُو النُوقَ عند لقاحهـا عنٌ یولَ
دلَت لوناً غیـر لونهـا سـمناً    باذا تَ: الناقُۀ

شتران آبسـتن پدیـد   رنگی که بر ماده[
رنـگ شـتر از فربهـی دگرگـون     . آید
: و عکَّۀ و عکیـک و عکـاك   . ]شد

  . ماتیزي گر
کـرِّ  : یوم عالح ـِــ   . شـدید ـکع

: رجـل  . کـک : عکیک. حمی: یومنا
  . صلْب شدید

ـ  کَّه بالسعه  : طواش تازیانـه [ضـرب
خـوار  اسـب تازیانـه  : فرس معک. ]زد
  . ]دودچون آرام می[

کدائم شدن و گرم شـدن تـب   : ع
]عمتْه: یکَّتْه الحمتْه و أحلَزِم[ .  ُبـن 

  . نام مردي: عدنانَ
ائْتَزَر فالنٌ إزرةَ عـک وك، و  : یقال

هو أنْ یسبِلَ طَرَفَی إزارِه و : إزرةَ عکَّی
رَه ضُیسائ شلوارش  گوشۀفالنی دو [م

را آویــزان کــرد و جــز آن دو را گــرد 
  .)]اي از پوشیدن شلوارگونه(کرد 

هـذه أرض  : یقال. نام شهري: عکَّۀُ
ۀَ کَّع و أرضو ال اف، ضـ تُ ، تُضاف

ایــن زمــین گــرم، یــا ایــن [أي حــارةٌ 
  . ]زمینی بسیار گرم است

كکَوو هـو  . فربه کوتاه درشـت : ع
ــن    ــیس م ــین، و ل ــر الع ــع، بتکری فَعلَّ

  . جاي درشت سخت: . المضاعف
ــک ــک .عل ــروف : علْ ــه  [مع ــقز ک س
  . ]بجوند

خاییدن علـک را،  : علَک ـُـ. علْک
  . اسب لگام راو 

 ــک لــیء ع ــزِج : ش ــبنده و [لَ چس
  . ]کشسان
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: . عوالـک : ج. رگ رحم: عولَک
رگ پنهان در گوشت فرج اسب و خر 

  . و گوسفند
اعلَنْکَـد و اجتمـع   : اعلَنْکَک الشَعرُ

  . ]موها فراوان و پرپشت شد[
خفـتن شـیر و   : عنَک ـُـ. عنک .عنک

  . ستبر شدن آن
ــریـــگ: عانـــک ــته و  ةودتـ   بسـ

خـون  : دم . سـرخ : . شـده سخت
  .سرخ

غیژیـدن شـتر بـر ریــگ    : اعتنـاك 
  . فشرده

 اللیلِ ثُلُثُ[یک آخر شب سه: عنْک
یالباق[ . :نَک. درعکلیدان: م .  

  فصل الفاء
ـ  . فَِتْک و فُتْک .فتک ناگـاه  : فَتَـک ـُِـ

: ج. دلیـر : فاتک. گرفتن و ناگاه کشتن
 د اإلیمـانُ الفَتْـک، ال  قَی: حدیث. فُتّاك

ــؤْمنٌ  م ــک فْتــاي [ی ایمــان دســت و پ
را بسـته  ) تـرور (غافلگیري و کشـتن  

 که ایمان دارد چنـین نکنـد   و آن ،است
) ص(این سخن را نخستین بار پیـامبر (

-قتل را سه گونه دانسـته ). گفته است

اند، نخست فتک، دوم غیلَۀ، که کسی 
از را به نیرنگ بـه جـایی بکشـانند و    

پاي درآورنـد، و سـوم غَـدر، کـه بـه      
کسی پناه و امان دهنـد و سـپس او را   

   .]بکشند
  . نام دهی از خیبر: فَدك .فدك

کینام مردي: أبو فُد .  
مالیـدن جامـه و   : فَرَك ـُـ. فَرْك .فرك

وقـت مالیـدن   : إفْراك. خوشه و شپش
مـا   یقـال للنَبـت أولَ  . شدن خوشـه را 

طْلُــعی :ثــم ،ــمنَج  ثــم ،ــبفَــرَّخَ و قَص
ثم ،فصأع   ـدصأح ثم ،أفْرَك لَ، ثمبس

پلـه  روید پلـه به گیاه از آغاز که می[
از زمین سر برزد، شـاخه  : چنین گویند

داد و انبوه شد، پیچیـده شـد و خوشـه    
دار شد، آبدار برآورد، دانه کرد و مایه

کفمـال شـد، و    شایسـتۀ شد، رسـید و  
. ]نگام درو فرا رسـید سپس براي آن ه

 .دشمن داشـتن زن شـوي   : فَرِك ـَـ
: فَرِکَهـا زوجهـا  . نع: فَرُوك و فارِك. را

و لم یسمع هذا الحرف فـی غیـر   . کک
زن و  ةاین سخن جـز دربـار  [الزَوجین 

  .]شوهرها شنیده نشده است
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فَرَّكمردي کـه زنـان او را   : رجل م
  . دشمن دارند

  .]شانه[نْکب سست شدن م: انْفراك
. سستی بـن گـوش  : فَرِك ـَـ. فَرَك

ــۀٌ  گــوش سســت و [أُذُنٌ فَرْکــاء و فَرِکَ
  . ]آویزان
  . نوعی از شفتالو: فرْسک .فرسک
ـ  . فَک و فُکُوك .فکک جـدا  : فَـک ـُـ

کردن دو چیز به هم درشده از یکدیگر 
: . کـک : تَفْکیـک . و خالص کـردن 

ز ا: . دارو در دهان کردن کـودك را 
آزاد : . گرو بیرون آوردن گروهی را

. یکــی از دو زنــخ: . کــردن بنــده را
مرگجـاي  [مقْتَلُ الرجلِ بین فَکَّیه : یقال

ــان دو آروار ــرد می ــت ةم ــان ( اوس زب
  .])سرخ که سر سبز را دهد بر باد

آنچه گرو را بـه وي  : فَِکاك الرهنِ
گروي را از گـرو  : افْتکاك. بیرون آرند

  . بیرون آوردن
آزاد : . از هم جدا شـدن : انْفکاك

انْفکَّـت رقَبـۀُ   . ]برده از بردگـی [شدن 
: و ما انْفَک فالنٌ قائمـاً . فالنٍ من الرِقّ

سـقَطَ فـالن فانْفکَّـت قدمـه أو     . مازالَ

ــبعه ــ: إص ــت و زالَ انْفَرَج ــردنش [ت گ
فالنـی  . گشت رها از زیر بـار بردگـی  

د و پـا یـا   او افتـا . پـا بـود   پیوسته بـر 
  . ]انگشتش از جا در رفت

گـولی و سسـتی و   : فَکک ـَـ. فَکَّۀ
ســتارگان گردآمــده : . گــول شــدن

: قـال األصـمعی  . سپس سـماك رامـح  
ــاکین    ــعۀُ المس یانُ قَصــب یها الصــم یس

  . ]بینوایان نامند کاسۀکودکان آن را [
تاك أحمقُ: هو فاك .  شـیخ فـاك :

  .پیر فرتود
ــ ــالن یتَفَکَّ ــه  ا: کف ــن ب ــم یک ذا ل

ــقٍ   مــن ح م ــک ــادانی [ تَماس او از ن
  . ]کندهرزگی می

گشاده پیوند کتف از ضعف و : أفَک
ـ  . فَکَک. سستی : . مـص : فَکـک ـَـ

انّمـا هـو   : قال األصمعی. انْفساخُ القدمِ
فَکَّه ـُـ فَکّاً، فـأُظْهِرَ  : الفَک، من قولک
. از جا در رفتن پـاي [التضعیف ضرورةً 

  اصـــل آن فـــک اســـت،    : ویـــدگ
خاطر ضرورت شـعري فَکـک شـده    به

  . ]است
 ةپار: . ریسمانچرخـۀ  : فَلْکَۀ .فلک
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: ج. گـرد  ةتـود ریـگ : . زمین گـرد 
فَلَک .  

. گردشــدن پســتان دختــر: تَفْلیــک
بنـد سـاختن از   دهان: . کک: تفلُّک

  . موي و پشم شتربچه را تا شیر نخورد
. نـث = مـذ = ج= مفـ. کشتی: فُلْک

، جـاء بـه   »فی الفُلْـک المشْـحونِ  «هآی
ـ  و الفُلْـک التـی   «همذکّراً و واحداً، و آی

رِي فی البتَجحتّی اذا «همؤَنّثاً، و آی» رِح
. جمعـاً » کنتم فی الفُلْک و جرَینَ بِهـم 

فکأنّه یذْهب بها اذا کانت واحـدةً الـی   
و . المرْکَب فیذکَّر، و الی السفینۀ فتؤَنّث

سیبویه فُلْک جمع تکسـیر فُلْـک   عند 
الذي هو واحد، و لیسـت مثـل الجنُـب    
الذي هو واحد و جمع، ألنّ فُعالً و فَعالً 

ــرْب و رِتَشْــیکانِ فــی الشــیء مثــل الع
العرَب، و العجم والعجم، فلمـا جـاز أنْ   

مجـد،  ید و أُسل، مثل أسلٌ علی فُعفَع ع
جأنْ ی لم یمتنعمـل   عل علی فُعدر «[فُع
، که کلمه مفـرد مـذکر   »کشتی انباشته

و در آن کشــتی کــه در دریــا «آمــده 
، که کلمه مؤنث آمـده، و  »روان گردد

تا آنگاه که در کشتیها سـوار شـوید،   «

، کـه  »و آنها سرنشینان را پـیش برنـد  
گـویی هنگـامی کـه    . جمع آمده است
آن را  برنشسـت معنـاي   یکی است بـه 

معناي کشـتی آن را   و به ،گرفتهمذکر 
سـیبویه مفـرد و جمـع    . گیردمؤنث می

داند، ولی تکسیر این کلمه را یکی می
جنُب که هم مفرد و هـم   کلمۀنه مانند 

جمع باشد، زیرا وزن مفرد فَعل و جمع 
هـر چیـز کـه بـه کـار       ةآن فُعل دربار

  پس هنگامی کـه  . روند اشتراك دارند
 ،ع بسـت توان فَعل را بـر فُعـل جمـ   می
توان فُعل را هـم بـر خـودش جمـع     می

یعنی فُلْـک مفـردي باشـد کـه     (بست 
  . )]جمعش هم خودش شود

: ج. چرخ و گردون و سـپهر : فَلَک
و یجوز أنْ یجمـع علـی فُعـلٍ،    . أفْالك

  . مثل أسد و أُسد، و خَشَب و خُشْب
گیـاهی ماننـد نـی    [برْدي : فَیلَکُون

د و کاغـذ  سـاختن که از آن حصیر مـی 
  . ]پاپیروس. براي نوشتن

فنک [ستیهیدن : فَنَک ـُـ. فُنُوك .فنک
. مقیم بـودن : . ]لَج فیه: األمرِ فی هذا
 :ـک فـی   = پیوسته خوردن طعامفَن

  . الطعام فُنُوکاً
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اي روباه کوچـک  گونه[دله : فَنَک
دراز و خالدار که پوستش بسیار گوش

  . ]گرانبهاست
جاي یکی شـدن  [ زنخ کرانۀ: فَنیک

: إفْنیِـک . ]دو آرواره اندکی زیر گوش
تَـنْس   اذا تَوضّـأْت فـال  : حـدیث . کک

ــینِ  ــامی[الفَنیکَــــ ــه  هنگــــ   کــــ
ــا را نمــاز مــیدســت ــري آن دو ج گی

، یعنـی جـانبی العنْفَقَـۀِ    ]فراموش نکنی
کـه  [عن یمینٍ و شمال، و هما المغْفَلَۀُ 

  . ]شونداین دو جا بیشتر فراموش می
  ل الکاففص

  . کَراکی: ج. کلنگ: کُرْکی .کرك
  . ]کلیچه، یوخه[کاك : کَعک .کعک

  فصل الالم
أمر . آمیختن کار: لَبک ـُـ. لَجک .لبک
مخـتلطٌ : لَبِک . :    آمیخـتن پسـت بـا

  . انگبین و جز آن
  . درآمیخته شدن کار: الْتباك

بـز و  [مثـل بکیکَـۀ   : لَبِیکۀٌ من غَنَم
  . ]هم به آمیختهگوسفندان مردم 

ما ذُقْت : یقال. اي از تریدپاره: لَبکَۀ
نـزدش هــیچ  [ لَبکَــۀً عنـده عبکَـۀً و ال  

  . ]نخوردم

ــک .لحــک ـــ. لَح ــک ـَ درآوردن : لَح
. چیزي در چیزي و چسـبیدن بـه هـم   

دخـلَ بعضُـها   : لُوحک فَقار ظَهره: یقال
هـم   استخوانهاي پشـتش در [فی بعض 
  .متداخل: الحکشیء متَ. ]فرو رفت

  . استوارخلق ناقۀ: متَالحکَۀ
دراز ماننـد  کرمکی کبـود دم : لُحکَۀ

  . ]مارمولک[کریشه 
. مثل صـک . زدن: لَک ـُـ. لَک .لکـک 
 : چیزي که به وي رنگ سرخ کننـد .

رد آن: لُکد .  
ــاك ــردن : الْتک ــوهی ک ــل . انب جم

کضَخْم: لُکال.  
  . لکاك: ج. پرگوشت: لَکیک

ما ذُقْـت لَماکـاً، أي شـیئاً، کمـا      .کلم
ما تَلَمـک عنـدنا   . ما ذُقْت لَماجاً :یقال

بلَماجٍ : بلَماك جنـزد مـا هـیچ    [ما تَلَم
  . )]لب به خوراك نزد(نچشید 

کظَ: تَلَمتَلَم . ُه : البعیرییي لَحلَو
پس از خوردن، زبانش را گـرد دهـان   [

ــتخوانهاي . چرخانـــــد   شـــــتر اســـ
  . ]هایش را چرخاندارهآرو
ـ . لوك .لوك فـالن  . خاییـدن : الك ـُـ
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او در [یقَع فـیهم  : یلُوك أعراض الناس
گوید و آنهـا را  آبروي مردم سخن می

  .]سازدرسوا می
ـ کُـن ر : ألکْنی الی فالنٍ: یقال ولیِ س
و أکْثَروا من هـذا  . یتملْ رِسالَحالیه و تَ

: أنْ یقـال  و قیاسـه . اللفظ فی أشعارهم
و هذا و انْ کان مـن  . أالکَه یلیکُه إالکَۀً

، ســالۀُالرِ واأللُــوك فــی المعنَــی، و هــ
پیک من باش بـه  [فلیس منه فی اللفظ 

این لفـظ را در  . مرا نامۀسویش، و ببر 
ــیار آورده ــدشــعرها بس ــه در . ان اگرچ

قیـاس اسـت،    پایۀ ، یعنی نامه، برمعنا
سـی  قیاولی در لفظ از آن جداسـت و  

  .]نیست
  فصل المیم

متَک [ زن ختنۀ ةماندباقی: متْک .متک
ـــه: ـُــــ الشـــیءقَطَع[ . :زمـــاورد 

ــم [ ــت و تخ ــوراکی از گوش ــرغ خ . م
متکاي زن : . ترنج:  ]کک: متْک
  .ناکردهختنه

ـ  . محک .محک . دنسـتیهی : محـک ـَـ
  . رجل محک و مماحک بمعنًی

دشـمنی  سـتیزه و  [مالجۀ : مماحکَۀ

  . کک: تَماحک. ]کردن
. چنـــگ در زدن: إمســـاك .مســـک

کـک  : تمسک، استمسـاك و امتسـاك  
ــه، و   [ ــکت ب تمس ،ــیء ــکْت الش سأم

ــه  استمســکت بــه و امتســکت بــه، کلُّ
و . کک: تَمسیک. ]اعتصمت به: بمعنَی
رِ  « قُرِيءـمِ الکَـوافصکُوا بعسو ال تُم «

زنــان کــافر و بــه پیونــد زناشــویی «[
ــافران    ( ــه ک ــته و ب ــه برگش ــود ک   خ

ــته ــدپیوس ــد) ان ــک. ]»میاویزی تماس :
   .خویشتن داشتن

ســکَت : أمســکت عــن الکــالم  
  .]خاموش ماندم[

. کـک : مسـک . مرد بخیل: مسیک
: فیه إمساك و مسـاك و مسـاکَۀٌ  : یقال

. ]خشــک اســتزفــت و نــاخن[بخْــلٌ 
ذي ال و یقال هو ال. بخیل: رجل مسکَۀٌ

مسـک  : ج. یعلَق بشیء فیتخلَّص منـه 
که چون به چیـزي چنـگ در زنـد    آن[

  . ]دیگر آن چیز از دستش به در نرود
جــایی کـه آب ایســتد در  : مسـاك 

  . وي
و مـن  : . بقیه از هر چیـز : مسکَۀ
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از [اآلبار الصلْبۀ التی التحتاج الی طَیٍّ 
که خاکش درشـت و سـخت   چاهها آن

نباشــد تــا گــرد آن را بــوده و نیــازي 
  . ]بگیرند

و کانـت  . مشـک : مـع . مسک، فار
تازیـان آن را  [العرب تسمیه المشـموم  

پوسـت  : مسـک . ]نامیدندبوییدنی می
الیعجِزُ مسک السوء مـن  . مسوك: ج[

وءالس رْفپوست بد بـویش درآیـد،   : ع
یا بدسرشتی پنهان نماند هر چنـد روي  

: مسـوك الثَعالـبِ   هم فی. و ریا ورزند
ــه  ــاه رفت ــت روب ــد در پوس ــی (ان یعن

  )].خودباخته و هراسانند
کسمجامـۀ [بـه  مصـبوغ : ثوب م 

  .]آلود مشک
: مسـکَۀ . دسـتیانه از عـاج  : مسک

  . یکی
. مطولٌ: رجل معک. مطْل: معک .معک

کماعمـرد  . گـول و نـادان  [مماطلٌ : م
در که آن. نادان و سرسخت در دشمنی

ــد    ــدي کن ــدهی کن ــت ب : . ]پرداخ
  . دلَکْتُه: معکت األدیم. مالیدن

رَّغَت، و معکْتُهـا أنَـا   متَ: تَمعکَت الدابۀُ

مـن آن را  . یدتچارپا در خاك غل[تَمعیکاً 
  . ]اندمتدر خاك غل

کُوکاءعفی م قَعدر بـدي  [فی شَرٍّ : و
  . ]افتاد

ـ . مک .مکک ـ . مکیـدن : مک ـُـ لٌ رج
مصـانُ و ملْجـانَ، و هـو الـذي     : مکّانُ

رْیمن  ضَع لُالغنملُب ؤْمحمـرد  [ه و ال ی
ــه  ــتی ک ــه (پس ــرس اینک ــگ از ت بان

ــنوند و  ــیدن را بشـ ــیر دوشـ از او شـ
گوسفندان را ندوشـد، بلکـه   ) بخواهند

  . ]آنها را بمکد
ــک ــرون  : تَمکُّ ــتخوان بی ــز اس مغ

: حـدیث . مغز استخوان: مکاکَۀ. آوردن
 تُمکِّکُــوا علــی غُرَمــائکم، أي ال   ال

با وامـداران خـود سـتیزه و    [تَستَقْصوا 
  . ]سختگیري نکنید

همه شیر پستان را مکیدن : امتکاك
  . کرّه

و هــو ثــالثُ  . پیمانــه: مکُّــوك
مناً و سـبعۀُ أثْمـانِ   : کَیلَجات، و کَیلَجۀ

اثْنَتـا  : رِطْـالنِ، و الرِطْـلُ  : و المنـا . مناً
إسـتار و ثُلُثـا   وقیـۀُ  األُرَةَ أُوقیۀً، و عشْ

ــتار ــتارٍ، و اإلس ــلَ و : إس ــۀُ مثاقی عبأر
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درهم و ثالثَۀُ أسـباعِ  : نصف، و المثْقالُ
مٍ، و الدرهمهرقُ: دیقَ، و الدانوانتَّۀُ دس :

طَســوجانِ، و  :قیراطــانِ، و القیــراطُ 
تانِ، و ا :الطسوجبۀُحبـنِ  : لحثُم سدس

درهمٍ، و هو جزْء من ثَمانیـۀٍ و أربعـینَ   
آن سـه  [مکاکیک : ج. جزْءاً من درهم

اش یک مـن  پیمانه است که هر پیمانه
هشتم مـن اسـت، دو مـن یـک     و هفت

رطل، هر رطل دوازده اوقیه، هر اوقیه 
سوم استار، هر اسـتار  یک استار و یک

مثقال یک درهم چهار مثقال و نیم، هر 
هفتم درهم، هر درهم شش دانگ، و سه

هـر دانـگ دو قیـراط، هـر قیــراط دو     
طسوج، هر طسوج دو حبـه، هـر حبـه    

هشتم درهم، و این نیـز بخشـی از   شش
وهشت بخش یـک درهـم اصـلی    چهل
  .معروف: مکَّۀُ. ]است
ـ  . . معـروف : ملْک .ملک : ملَـک ـِـ

  .راه میانۀ: . ملک کردن
ـــ[ملْــک  خمیــر کــردن : ]ملَــک ـُِ

، و یمینـی و هذا الشـیء مَلْـک   . سخت
حأفْص المرأَ. الفتح لَکْتتُها زَتَ: ةَمجبا [و

ــتم  ــویی بس ــد زناش : . ]آن زن پیون

  . بنده: مملُوك. خشک
ملــک گردانیــدن چیــزي : تَملیــک

. فهو مملِّک و المـالُ مملَّـک  . کسی را
 : کـردن   خشک گردانیدن و سـخت

صـلَّبها  : ملَّک النَبعۀَ. چوب را به آفتاب
  . ]اذا یبسها فی الشمسِ مع قشْرِها[

زن : . خمیر سخت کردن: إمالك
فالن، و ال تقـل   من إمالك جِئْنا. دادن

ــه  الکاز زن دادن بــه فالنــی و [مــن م
ــدیم  ــی او آم ــۀٌ  أُ .عروس ــت فالن ملکَ

خـودش  حـق طـالق آن زن بـه    : أمرَها
  . ]داده شد

ملَکُوت، من الملْک، کالرَهبوت من 
ـ  لـه  : یقال. الرَهبۀ ةُ  راقِالعلْکُـوو م ،

و هو الملْـک  : العراق أیضاً، مثل التَرْقُوة
  . و العزّ

فهو ملْک و ملـک  . پادشاهی: ملْک
 ،کلمن م مخفَّف لْککأنّ الم ،یکلو م

. مالـک أو ملیـک  و الملک مقصور من 
  . ملُوك و أمالك: ج

  . مواضع که در ملْک آید: مملَکَۀ
زور آنجـا را بـه  [ملَکَه قَهراً : تَملَّکَه

  . ]گرفت
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شـــاه زنبـــوران : حـــلِملیــک النَ 
  . ]یعسوبها[

کنّا عبِید مملَکَـۀٍ و لـم نکـن    : یقال
القنُّ أنْ یکـونَ  : قال الکسایی. عبید قنٍّ

أنْ یغْلـب  : ملک هو و أبواه، و المملَکَۀُ
تعبدسهم و هـم فـی األصـل    علیهم و ی

رارشْـتَرَي  : و یقال. أحنُّ هو الممـا  [الق
کـه   زادبـرده  ةاسیر جنگی بودیم، بنـد 

نبودیم، یعنی انسـانهاي آزادي کـه در   
شوند نه کسانی کـه از  جنگ اسیر می

قـنّ  . نـد آیپدر و مادر برده به دنیا می
  . ]شده نیز گویندرا چیز خریداري

ما فی مَلْکه شیء، و ما فـی ملَکَتـه   
شــیئاً: شــیء ــکلمــنُ . ال یسفــالن ح

ــۀِ ــنْعِ: الملَکَ ــنَ الص ســان ح ــی  اذا ک ال
یء سیال یدخلُ الجنّۀَ : حدیث. ممالیکه
هیچ در دستش نیسـت و هـیچ   [الملَکَۀِ 
ــدارد ــدمتک . نـ ــا خـ ــی بـ   ارانش فالنـ

به بهشـت در نیایـد   . رفتار استخوش
که بدرفتار باشد با کسانی که به او آن

  . ]خدمت کنند
ــا أَلَــ: یقــال و إم لْــکــا م نَّ فإمبذْه

فإما ملْـک و إمـا   : هلْک، و یقال أیضاً

 ــک ــی[هلْ ــی ب ــن م ــان م ــا  گم روم ی
  . ]پادشاهی یا هالکت

: و یقـال . ما یقـوم بـه  : مِالك األمرِ
 القلب  ـدسلَی    . الجـوو مـا لفـالنٍ م

لم یملکْـه الّـا اهللاُ   : مالکَۀٍ دونَ اهللا تعالی
. تن اسـت  دقلب بنیا. پایه و بنیاد کار[

ــز    ــروري، ج ــاز و س ــدارد کارس او ن
  . ]خداوند بزرگ برترین

الكما له م :کتَماس .  و ما تَمالَـک
  مــــا تَماســــک : أنْ قـــالَ ذلــــک 

نتوانست نگوید . نداردداري خویشتن[
  . ]آن را

چهار [قوائمها و هادیها : ملُک الدابۀ
  . ]دست و پاي ستور، و پیشاهنگ گله

قــال . ج= مــذ. فرشــته: ملَــک
أصلُه مأْلَک بتقـدیم الهمـزة،   : الکسایی

من األلُوك، و هی الرِسالۀ، ثم قُِلبـت و  
ثـم تُرِکـت   . ملْـأَك : قُدمت الالم فقیـل 

. ملَـک : مزتُه لکثرة االستعمال، فقیـل ه
مالئکَۀٌ : فلما جمعوها ردوها الیه فقالوا

 کالئاصل آن با همزه بوده : گوید[و م
معنـاي پیـام و نامـه،     الوك به کلمۀاز 

ــه ــا جاب ــزه و  ســپس ب جــایی الم و هم
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بسـیاري کـاربرد    پایـۀ  افتادن همزه بر
هنگـامی  . ملَـک : این کلمه، شده است

انـد، همـزه را بـه    آن را جمع بسـته  که
 المـاء  : یقـال . ]انـد کلمه بازگردانده

کار بـه دسـت آب   [یقوم به األمرُ : أمرٍ
چون اگر قومی به آب دسترسی (است 

داشته باشند کارشان روا و برپا خواهد 
  . )]بود

نام مرغی از مرغـان  : مالک الحزینُ
ــی  ــرغ[آب ــاهیخوار م ــانِ. ]م دو : مالک
مالـک بـن زیـد و مالـک بـن       مالک،
  . حنْظَلَۀ

  فصل النون
  . نَبک: ج. سرتنک پشتۀ: نَبکَۀ .نبک

  . ]کوچک[تلهاي خردمکان : نباك
ج. مرتفع: نابِک :نَوابِک .  

  . سوسمار ةنر: نزْك .نزك
: ج. کوتـاه  ةنیـز : مـع . فـار  ،نَیـزَك 

و کذلک اذا نَزََغَه و . طعنَه: نَزَکَه. نَیازِك
چنـین  . به او نیـزه زد [فیه بالقول  طعنَ

رجـل  . ]است چون با زبان نیشش زند
  . عیاب: نَزّاك

غَسلْتُه بالمـاء و  : نَسکْت الشیء .نسک

آن چیز را بـا آب  [ته، فهو منْسوك طَهرْ
  . ]شستم و پاك کردم

ـ . نُسک . عبـادت کـردن  : نَسک ـُـ
   .تعبد: نَسک و تَنَسک. عابِد: ناسک

  . پارسا شدن: نَسک ـُـ. نَساکَۀ
ــ ــانی: یکَۀنَسـ ــک و : ج. قربـ نُسـ
کنَسائ .  

بهمـا   و قُـرِيء [جاي قربان: منْسِک
ــ ــم   «هآی ــکاً ه نْســا م ــۀٍ جعلْن ــلِّ أُم لک

هر امتـی روشـی در    براي«: »ناسکُوه
  .]»آنند ةبندگی نهادیم که آنان روند

ـ نَـوِك  . نَواکَـۀ . گـولی : نُوك .نوك : ـَـ
و . کـک : مسـتَنْوِك . نـع : أنْوك. حماقۀ

کَی و نُوكقوم نَو .  
ــه نــادان [وجدتُــه أنْــوك  : أنْوکْتُ

: ما أنْوکَه، و لم یقولـوا : قالوا. ]دیدمش
  . ]چه نادان است[أنْوِك به 

جامـه پوشـیدن   : نَهک ـَـ. نَهک .نهک
لَبِستُه حتّی : نهکت الثوب. تا کهنه شود

ــقَ مبالغــه کــردن در خــوردن : . خَلُ
انْهک مـن هـذا الطعـام، و    : یقال. طعام

از این [انْهک عرْضَه، أي بالغْ فی شَتْمه 
ــور  ــتر بخ ــوراك بیش ــرویش را . خ آب

  . ]بیشتر بریز
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ـ  مکَتْه الحتْـه و أضْـنَتْه و   : ینَهدهج
ــقَنَ ــه ص لحم تــب گوشــتش را آب [ت

= هکـاً و نَهکَـۀً  نَهِکَتْه الحمی ـَـ نَ. ]کرد
دنف و ضَنی، : و قد نُهِک. نَهکَتْه الحمی
 وكنْهاز سختی یـا بیمـاري زار   [فهو م

  . ]و نزار شد
بانَــت علیــه نَهکَــۀُ المــرض : یقــال

ــانه[ ــاري در او  نش ــختی بیم ــاي س ه
  . ]آشکار شد

ـ   نَهکـاً و  : نَهِکَه السلطانُ عقوبـۀً ـَـ
انْهکُـوا  : حـدیث . هفی عقوبت غَبالَ: نَهکَۀً

 کَنَّها النـارأو لَتَنْه قابغوا فـی   : األعبـال
و کـذلک  . غَسلها و تَنْظیفها فی الوضوء

وه جانْهکُوا و: یقال فی حثِّ علی القتال
پادشاه [أجهِدوهم، ابلُغُوا جهدهم : القومِ

هـا را  پاشـنه . اش کـرد  بسیار شـکنجه 
را خوب بشـویید و گرنـه آتـش آنهـا     

در بـرانگیختن بـه   . پاك خواهـد کـرد  
بکوشید بـا جنگـاوران   : کارزار گویند

  . ]شان و همپاي آنان بجنگیدبرجسته
شُ: رجل نَهِیکجاع . سیف :ع قاط

و األسـد  . ]شمشـیر بـرّان  . دالور مرد[
 .  

  . دلیر شدن: نَهک ـُـ. نَهاکَۀ
تناولُها بما ال یحـلُّ  : انْتهاك الحرْمۀِ

حرمت را شکست و بـه نـاروا دسـت    [
  . ]یازید
ـ [ نَیک .نیک . جمـاع کـردن  : ]ناك ـِـ

کاك. نع: رجل نائثَـل . للمبالغـۀ : نَیم :
تَنایـک  [ من ینـک العیـرَ ینـک نَیاکـاً    

چــرت بــر آن قــوم چیــره شــد: القــوم .
 کَــتفــانُتَنایپلکهــا بــر هــم   : األج

  .]فروافتاد
  فصل الواو 

جاجـۀ  د. چربش گوشـت  :ودك .ودك
دیـک   .مرغ چاق و چله[سمینۀ : ودکَۀٌ

یکدو[ .  
أي النـاسِ  : ما أدرِي أي أودك هو

  . ]دیگر کیست دانم اونمی[هو 
  . جایی: . ايتودهریگ: ودکاء

بـاالي  [نث . برسوي ران: ورِك .ورك
و قد یخفَّف، مثل فَخـذ و  . ]ران، سرین

فَخْذ.  
  . بر پهلو خفتن: ورك ـِـ. وروك

فی  وضْع الورِك: تَورك علی الیمنَی
ل الیالصالة علی الرِجی : حدیث. ینَمنَه
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ــجدأنْ  ســاً  ی گذاشــتن [الرجــلُ متورک
از . سـرین روي پـاي راسـت در نمـاز    

  . ]سجده بازداشت درگونه نشستن آن
نَـی رِجلَـه و   ثَ: رك علـی الدابـۀ  وتَ

ــع ــه وض رِکَیي وــد ــرْج  إح ــی الس . ف
: ةُ الصـبی رکَـت المـرأَ  وتَ. کک: تَوریک

و پایش را خم کرد [حملَتْه علی ورِکها 
ــا یــک ســرین روي پــاالن نشســت   ب

زن کودك را زیـر  ). وري نشستیک(
بغل گرفت و روي یـک سـرین خـود    

  . ]نشانید
جاوزتُـه، و ورکْتُـه   : ورکْت الجبـلَ 

: ورکْـنَ . أي جعلتُه حیالَ ورِکـی  ورکاً،
قَرَفَه : رك فالن ذَنْبه علی غیرهو. عدلْنَ

لـیس  : ی هـذا األمـر  فرك و انّه لَمو. به
از کوه درگذشـتم، یعنـی آن   [ب نْفیه ذَ

آن زنــان پــس . را پــس پشــت نهــادم
فالنی گنـاهش را بـه   . پشت بازگشتند

 او گنـاهی در ایـن  . گردن دیگري نهاد
  . ]کار ندارد

رِكورِکَۀٌ و مول منعـل بیـرون،   : نَع
المـورِك  : قال أبوعبیدة. یعنی نعل موزه

ـ  : و المورِکَۀُ ـی الراکثْنالذي ی الموضع ب

واس املَه علیه قُدـلَّ   طَرِجـلِ اذا مۀِ الرَح
آن جایی اسـت در  : گوید[من الرُکُوب 

جلو و میـان پـاالن کـه هرگـاه سـوار      
شود پـایش را دوال کـرده و   ته میخس

یا گاه چهارزانو زده و (گذارد آنجا می
  . )]گذاردپاهایش را آنجا می

که سوار [ رحلپیش بالشچۀ: وِراك
هنگام خستگی یک پا یا دو پـایش را  

  ].گذارد روي آن می
ـ  . وشْـک  .وشک . شـتافتن : وشُـک ـُـ

سـرُع  : وشُک ذا خُروجاً یوشُک: یقال
  . ]ب رفتشتابه[

و عجِبت من وشْک ذلک األمـر، و  
وشْک ذلک األمر، و من وشْکانِ ذلـک  

ــراأل ــک األم ــکانِ ذل ــن : مــر، و وشْ م
ته ساز شـتاب آن کـار در شـگفت    [رْع

  .]شدم
شـتاب  [سرْعۀُ الفـراق  : وشْک البینِ

  . ]جدایی از هم
ــاً  ــکانَ ذا خُروجـ ــالنَ : وشْـ   عجـ

  . ]شتاب رفتبه[
ــرج ــکاً خ شــریعاً: و ــرأَ و. س ة ام

یکشسریع: و .  
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یوشـک أنْ  : یقال. شتافتن: إیشاك
یوشَـک أنْ  : والعامـۀُ تقـول  . یکونَ کذا

و هو لغۀٌ ردیئۀ  یکونَ کذا، بفتح الشین،
مـردم آن را  . نزدیک است چنان شود[

گویند که سخن تبـاه  مفتوح میبا شین 
   .]و سستی است

هــذا . مســارِع: مواشــک مســتعجِلٌ
   و الیقال منـه واشَـک ،یقال بهذا اللفظ

گونه این معنا را همین. تندرو ةشتابند[
  . ]فعل آن نه باگویند 
و قد وعکَتْـه  . تیزي تب: وعک .وعک

 وكعوی، فهو ممتبش باال گرفـت  [الح
   ].و سخت شد

غلطانیدن سگ صـید را در  : إیعاك
بـه آب  انبوهی کردن شتران : . خاك

  . ا: وعکَۀ. خوردن
افتـادن در دویـدن و   سخت: وعکۀ

هم  کارزار دلیران چنانکه در: . رفتن
  . آویزند
  . بددل و ترسنده: وکْواك .وکک

  فصل الهاء
. پـرده دریـدن  : هتَک ـِـ. هتْک .هتک

شدد للمبالغۀ : هتَّک األستار. ل: انْهِتاك
تْکَۀ، ه. ]ها را بردرید و پاره کـرد هپرد[

  .دریدگیپرده.: ا
  . ]افْتَضَح: تَهتَّک[رسواشدن : تهتُّک

و الکاف . هنُود[هندوان : هنادکَۀ .هدك
  . ]یکی: هنْدکی. زائدة

گشاده شدن پیوندهاي : انْهِکاك .هکک
  . زن وقت والدت

. بلـغَ منـه  : النَبِیـذُ  هک فالنـاً : یقال
ــکرَ : مثــل أي س ،ــکــه، فانْه بــاده [تَکَّ

گرفتش، یعنی بـر او کـارگر شـد و او    
ــلُ کــذا امــ. مســت کــرد فْعی ــک نْهی :

  . ]کند میچنین پیوسته 
کـ  . ه فرودریـدن چـاه   : هـک ـُـ

  .زدن به شمشیر: . ]تَهور البِئْرِ[
هالك، هلُوك، مهلَکَۀ، مهلُکَـۀ و   .هلک

ـ . نیست شدن: ]هلَک ـِـ[تَهلُکَۀ  و «هآی
و خود «[» وا بأیدیکم الی التَهلُکَۀِتُلْقُ ال

را بــه دســت خــویش بــه نیســتی     
  . نیستی. ا: هلْک. ]»میفکنید

  . هالك کردن: إهالك و استهالك
ل . نع: هالک. مثل إهالك. م: هلْک

فـالنٌ  : مثَـل . هلْکَی و هلّـاك : ج. و م
 ـکوالفی اله کو هـذا شـاذٌّ کمـا    . هال
فالنی خود را بـه  [ ذکرناه فی الفَوارِس
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افکند و نیسـت  پرتگاههاي مرگبار می
  .]مفازة[بیابان : مهلَِکَۀ. ]شودمی

افْعلْ ذاك إما هلَکَـت هلُـک،   : یقال
: أي علی کـلّ حـالٍ، کمـا یقـال    . غص

بکـن آن  [افْعلْ هذا و لَو خَرِبت الـدنیا  
بکن ایـن   :مانند. کار را، هرچه بادا باد

  . ]ان گردد این دنیاویر کار را هرچند
افتـاد  [سـقَطَ  : تهالَک علی الفـراش 

  . ]روي بستر
رمت : واهتَلَکَت القَطاةُ خوف البازِي

ــک  هالســنگخواره از [بنفســها فــی الم
ــود را   ــاز خ ــرس ب ــرده و ت ــاب ک پرت

  . ]تا بگریزدکوشد  می
. درافتنده بر مـرد رويزن به: هلُوك

 :لٌ رج: و الیقال. کارزن بالیه .  
الشـیء  [هرچـه فـرو افتـد    : هلَک

  . ]الذي یهوِي و یسقُط
ــۀُ ــتی: الهلَکَ ــال. نیس ــی : یق  ه

آن نیسـتی  [الهلْکاء، و هو تأْکیـد لَهـا   
  .]است شدنینابود

یکآهنگر: هال .   ـکالـی الهال بنُس
خُزَیمـۀَ، و کـان   أسـد بـن  بن[عمرو ابن

: یـونُ القُ: أسـد لبنی حداداً، و لذلک قیل
  . ]آهنگران

وقَـع فـی وادي   : قال الکسائی یقال
: مثل تُخُیـب، و معناهمـا  . تُهلِّک، غص

  . ]به راه تباه و بیهوده درافتاد[الباطل 
جد کـردن و سـتیهیدن   : انْهِماك .همک

]کمفی األمر انْه :و لَج دـک . ]جتهم :
  . کک

 أ: حـدیث . متحیر شـدن : تَهوك .هوك
تَهم  ــود ــت الیه ــا تَهوکَ ــتم کم ــونَ أن وکُ

و التهوك . والنَصاري، أي متَحیرون أنتم
أیضاً مثل التهـور، و هـو الوقـوع فـی     

آیا شـما هـم ماننـد    [الشیء بقلَّۀِ مباالةٍ 
ــودي ــیحییه ــا و مس ــرگردان ه ــا س ه

ــده ــی مانـــ ــد؟ بـــ ــروا و ایـــ   پـــ
  .]باك در کاري افتادنبی
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  باب الالم
  

  فصل األلف
ال واحد لها من لفظها و . شتر: إبِل .أبل

هی مؤَنَّثۀ ألنّ أسماء المجموع التـی ال  
واحـد لهــا مـن لفظهــا اذا کانـت لغیــر    

  ــا الزم ــثُ له ــین، فالتأْنی میو اذا . اآلد
صلْخَغَّرتَها أد  لَـۀٌ و    تَهـا الهـاءیفقلـت أُب

. أبالٌ: ج. ما قالوا لإلبِلِ إبلٌو رب. غُنَیمۀٌ
و اذا قالوا إبِالنِ و غَنَمـانِ، أي قَطیعـانِ   

اسمهاي جمعی که از لفظ خـود  [منهما 
مفـرد ندارنـد اگـر بـراي جـز آدمیــان      

در تصـغیر  . باشند مؤنث خواهنـد بـود  
  یـــک هـــاء بـــه آنهـــا افـــزوده      

 گلۀمعناي دو  آنها به تثنیۀ ، وگرددمی
  .]است گوسفند گلۀشتر و دو 

ـ : إبلی. زمین شترناك: مأْبلَۀٌ . منسـ

 تیحاشاً لتَـوالـرات  بفتح الباء اسی الکَس
ــر [ ــد کس ــتن چن ــز از گف ــراي پرهی    ةب

  . ]درپیپی
للقَِنْیـۀ   فـإنْ کانـت  . مهملَۀٌ: إبلٌ أُبلٌ

فهی إبلٌ مؤَبلَۀٌ، و انْ کانت کثیـرةً قیـل   
  شـــــتران آزاد [إبـــــلٌ أوابِـــــلُ  

اگـر بسـیار فـراوان و    . هاشـده چراربه
 ،فراهم گرد آمده باشند براي شترداري

آنهـا   ،مؤبله، و اگر تنها فراوان باشـند 
  . ]را أوابل گویند

و کـذا  . فرَقـاً : جائَت إبلُک أبابِیـلَ 
هکـذا یجِـیء فـی معنَـی     . طَیراً أبابِیلَ

  التکثیر، و هو من الجمع الذي ال واحـد
بـولٌ، مثـل   واحـده إ : له، و قال بعضهم

ــول جــال بعضــهم. ع ــل: و ق ــال . إبی ق
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لـم أجِـد العـرب تعـرف لـه      : األخفش
. گـروه آمدنـد  شـترانت گـروه  [واحداً 

ــروه  ــدگان گ ــد پرن ــروه آمدن ــن . گ   ای
ــت، از آن بـــه ــاي فراوانـــی اسـ معنـ

برخی بـراي  . جمعهاست که مفرد ندارد
انـد، ولـی اخفـش    آن مفردي هم گفتـه 

آن مفــردي بــراي تازیــان ندیــده کــه 
در قـرآن هـم   » طَیراً أبابِیلَ«. دنبشناس

  . ]آمده است
ـ  . أُبول بـه سـبزه و علـف    : أبـلَ ـُِـ

: ج. نـع : آبِـلٌ . بسنده کردن شتر از آب
  . أُبالٌ

باز بودن از مجامعـت  : أبلَ ـِـ. أبل
: حـدیث . کک: تَأبل. ]نزدیکی نکردن[

لَ آدمعلی ابنه المقتولِ کـذا  ) ع(لقد تَأب
حضـرت  [یصـیب حـواء    کذا عاماً الو 

ــته   ــر کش ــرگ پس ــدهآدم در م اش ش
ــوا دوري    ــال از ح ــد س ــدین و چن چن

  . ]کرد
. دانا شدن به کار شتر: أبِلَ ـَـ. أبالۀ

فهو أبِـلٌ و آبِـلٌ، بالقصـر و المـد، أي     
  . حاذقٌ بمصلَحۀ اإلبل

أنُّقـاً  أشـدهم تَ : فالن من آبِلِ الناس

ــل و أ ــۀ اإلب یــی رِع ــا ف ــم به او [علَمه
کاراترین و داناترین مردم به چرانیـدن  

  . ]شتر و شترداري است
یلاإلبـل  : رجل إب مـردي  [صاحب

  .]شتردار
جهت شیر شتر گردآوردن به: تَأْبیل

اقْتُنیت، فهی مأْبولَۀ : أُبِلَت اإلبلُ. و بچه
شتران براي شیر و پشم و بچه خریده [

  . ]و گردآورده شدند
ال یثْبت علی اإلبـل  : ن ال یأْتَبِلُفال

اذا رکعلیها فیما . هاب قُمو کذلک اذا لم ی
توانـد  او نمـی [یصلحها، عن أبی عبید 

ــی  ــی نم ــد، یعن ــد شترســواري کن توان
ــه دارد   ــتر نگـ ــودش را روي شـ . خـ

گونه که او بـر نگهبـانی   همان: ابوعبید
  . ]و چرانیدن آنها پایدار نیست

ــۀ . رد و گرانــی از طعــامنــاگوا: أبلَ
کلُّ مالٍ أدیت زکاتَه فقد ذهبت : حدیث
  هــر دارایــی کــه زکــاتش را    [ه

پرداخت کنی گرانی و آفتش از میـان  
و أصلُه وبلَۀ من الوبالِ فأُبدلَ . ]رودمی

دحو أصلُه و دباأللف، کقولهم أح الواو .  
بـزرگ از   ةپشتوار[بند هیزم : إبالَۀ
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أي بلیـۀٌ   ،إبالَۀٍضغْثٌ علی : ثَلم. ]هیزم
و الیقال ایبالَۀٌ، . علی أُخْرَي کانت قبلها

ألنّ اإلسم اذا کان علی فعالَۀ بالهـاء ال  
یبدلُ من أحد حرفَی تضعیفه یاء، مثـل  
صنّارةٍ و دنّامۀ، و انّما یبدل اذا کان بـال  

یل و أبِو إبالَۀ . هاء، مثل دینارٍ و قیراط
  . کک: أبِیلَۀ

نام شـهري  : . اي خرماپاره: أُبلَّۀ
  .]کنار بصره[

و کان یسـمی  . زاهد ترسایان: أبِیل
عیســـی را [األبِیلـــینَ  ) ع(عیســی 

  . ]نامیدندپارساي پارسایان می
گام نزدیک نهـادن  : أتَلَ ـِـ. أتَالن .أتل

  . چنانکه رفتار خشمگین باشد
: ج. یکــی: أثْلَــۀ. شــورگز: أثْــل .أثــل

فـالن  : أثْلَۀٌ، یقال: و قیل لألصلِ. أثَالث
ینْحِت أثْلَتَنا، اذا قال فی حسـبه قبیحـاً   

آبـروي خـانوادگی مـا     ةفالنی دربار[
  .]زشت گفت

مجد . با اصل و استوار کردن: تَأْثیل
  . ]ارجمندي استوار[مؤَثّلٌ و أثیلٌ 

و فی وصی . گرفتن اصل مال: ثُّلأَتَ
 مـن مالـه غیـرَ    لُأْکُانّه ی: ، حدیثالیتیم

توانـد از   وصی می: فرمود[ماالً  متَأثِّلٍ
دارایی یتـیم بخـورد، نـه اینکـه آن را     

  . چاه کندن: . ]خود گرد آورد براي
نـام کـوهی، و   : أُثـال . بزرگی: أثال

  . مردي
  . مهلت: أجل .أجل

: قال األخفش. مثل نَعم. آري :أجلْ
 ف می التَأحسنُ من نَعص  ـمدیق، و نَع

ـ   فـاذا قـال   . تفهامأحسنُ منه فـی االس
  قلـت ،سوف تذهب   ُو هـو أحسـن ،
تَذْهب، قلت نَعـم و   من نَعم، و اذا قال أ

اي اسـت کـه   کلمـه [ هو أحسن من 
در تصدیق از نعم بهتر اسـت، ولـی در   

اگــر . نعــم از آن نیکـوتر اســت  پاسـخ 
: گـویی مـی . رويبـزودي مـی  : بگوید

-روي؟ مـی آیا می: و اگر بپرسد ،آره

  . ]بله: گویی
. از بهر تو: أجلک  نم. از بهر: أجل

  . ]کک: أجالك و إجالك[کک : إجل
  . آجال: ج. گاو وحشیماده: إجل

ـ [صارت آجاالً : جلَت البِهامأَتَ  ۀگل
  .]گاوان درنگ کرده و جمع شدند

ـ . إجل درد گـردن، و درد  : أجِلَ ـَـ
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أجِـلَ  . گردن از ناهمواري بالینگرفتن 
از [نام علـی عنقـه فاشْـتَکاها    : الرجلُ

  . ]درد گردن گله کرد
ــل ــت دادن: تَأْجی ــالج : . مهل ع

ــردن درد گــردن ــال. ک ــلٌ : یق ــی إج بِ
ی، أي داولُونــأج ــی ف ــردنم درد [ون گ
  . ]است درمانم کنید

ــل ــذَ = إج ــو ال ــل، و ه ــن  رُکَإی م
ــذي ــو ال یســمی  األوعــال، و یقــال ه

بعـض  : قال أبوعمرو. گوزن: بالفارسیۀ
األعراب یجعل الیاء المشددة جِیمـاً، و  

برخی تازیان یـاء  [انْ کانت غیر طَرَف 
ــاء از   ــه ی ــد اگرچ ــیم کنن مشــدد را ج

  . ]حرفهاي کناري زبان نیست
: أجِل و آجِلَۀ، ضد عاجِل و عاجِلَۀ

  . آن جهان و هرچه با مهلت باشد
لَ أج. شور انگیختن: ـأجلَ ـُِ. أجل

بـه  [جناه و هیجـه علـیهم   : علیهم شرّاً
ــر آنهــا   آنهــا بــدي کــرد و بــدي را ب

  . ]برانگیخت
: ج. ]آبگیـــر[آب گـــول: مأْجـــل

جلٌ جلَ الماء، و ماء متَأَأَو قد تَ. مآجل
آن آب گـرد آمـد و   [مجتمع : و أجِیلٌ

  .نام موضعی: أجلَی. ]انبوه شد
شیر خفتـه و  : . رد گردند: إدل .أدل

نا بإدلَۀٍ مـا تُطـاقُ   جاء: یقال. شدهترش
شیري براي [حمضاً، أي من حموضتها 
شـد لـب بـه    ما آورد که از ترشی نمی

  . ]آن زد
صـار  : أزلَ الرجلُ ـِـ. تنگی: أزل .أزل

گرفتـار تنگـی و   [فی ضـیقٍ و جـدب   
  . ]خشکسالی شد

ب ذکَو  ما فی حبی . دروغ: إزل
  . ]م دروغ را راهی نیستیدر دوست[

وه حبس: أزالوا مالَهم. بازداشت: أزل
ستورانشـان را  [عن المرعی من خوف 

  . ]از ترس از چرا بازداشتند
  . ]تنگنا[مضیق : مأْزِل، مثل مأْزِق

-سینه[ ضاقَ: زقَأَي و تَرِدزلَ صأَتَ

  . ]ام تنگ شد
: یقـال . دیرینگی و همیشـگی : أزل

یلذکرَ. هو أز أهل العلم أنّ أصلَ بعض 
لم یـزَلْ، ثـم   : هذه الکلمۀ قولُهم للقدیم

نُسب الی هذا فلم یستَقم الّا باخْتصـارٍ،  
الیـاء ألفـاً ألنّهـا     تلَدیزَلی، ثم أُب افقالو

ح مأخَف فقالوا أزلی، کما قالوا فـی الـرُ  
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ـ أزنـی، و نَ  المنسوب الی ذي یـزَنَ  لٌص 
ثْرِب أثْرَبِیآن دیرینه و [، منسوب الی ی

 صــرفیونبرخــی از . همیشــگی اســت
معنـاي   ةانـد اصـل کلمـه دربـار    گفته

یزل بوده، سـپس منسـوب و   دیرینه لم
یزَلی، آنگـاه یـاء بـه الـف     : شده کوتاه

: چـون الـف سـبکتر اسـت     ،تبدیل شده
ــز ــد نی ــی، مانن لــی و ســرنیز ةأز  ةأزن

  .]رَبیأثْ
. درخت بلند با خار و نیـزه : أسل .أسل

هر خاري که بلنـد  [و کلّ شَوك طویلٌ 
باریکی : سانِأسلَۀُ الل. ]باشد أسل است

  . و تیزي زبان
ــد. کشــیده: أســیلٌ . هــو أســیلُ الخَ

اي چهــرهاو [مــص : أســلَ ـُـــ. أســالَۀ
  . ]باریک و کشیده دارد

 علـی شَـبه  : یههو علی آسالٍ من أبِ
ــن أبِ ــه و عم ــاتی ــ الم   او [الق و أخْ

هاي رفتاري پـدرش  وخو و نشانهخلق
  . نام ریگی: مأْسلٌ .]را دارد
: ج. بــیخ و بــن و نــژاد: أصــل .أصــل
دار و نـژاد ریشـه  [مؤَصـلٌ   . أصول
ــیلَتهمجــاء. ]کهــن معهم: وا بأصــأج . ب

. کلِّـه بأصـله  : أخذت الشـیء بأصـیلَته  
و األصلُ . لٌصفَ ال و لیس لهم : یقال

و الفصلُ الل همگـی آنهـا   [سان الحسب
نـه ارج  . آن چیز را گرفتم همۀ. آمدند

و بزرگــواري خــانوادگی دارنــد و نــه 
  . ])گویا و شیوا( زبان

الوقت بعـد العصـر   [شبانگاه : أصیل
ــرب  ــی المغ ــل، : ج. ]ال ــال و آأُص ص

و یجمع علی أُصالنٍ، مثل بعیرٍ . أصائلُ
ــر عــالوا  و ب ــع فق ــغَّروا الجم ــم ص انٍ، ث

أُصیالنٌ، ثم أبدلَوا من النون الماً فقـالوا  
لَقیتُـه  : یقـال بالتشـدید أیضـاً   . أُصیاللٌ

انـدکی  : و أُصیالناً و مؤْصـالً [أُصیالالً 
  .]پیش از تاریکی شب دیدمش

قد آصلْنا، و نحـن مؤْصـلینَ،   : یقال
ریکی بـه تـا  [أي داخلُون فی األصـیل  

  . ]پیش از شب درآمدیم
محکم و بـا اصـل   : أصلَ ـُـ. إصالَۀ

 محکـم و بـا اصـل   : جد أصیلٌم. شدن
  . ]ذوأصلٍ و رأْيٍ عاقلٌ: رجل أصیلٌ[

و فـی ذکـر   . نـوعی از مـار  : أصلَۀ
گـویی  [ أْسه کأنّ ر: الدجال، حدیث

  . أصلٌ: ج. ]سرش چونان آن مار است
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و ألفُـه  . ورآخور سـت : اصطَبل .اصطبل
  ۀ، ألنّ الزیادةَ ال تلحق الرباعیـاتلیأص
من أوائلها، الّا األسـماء الجاریـۀَ علـی    

عدات أبقال . أفعالها، و هی من الخماسی
الف [انّه لیس من کالمِ العرب : ابوعمرو

آن اصلی است، زیـرا حـرف زایـد بـه     
شـود،  آغاز اسمهاي رباعی افزوده نمی

فعـل خـود گرفتـه     جز اسمهایی کـه از 
شده باشند، و افـزوده شـدن بـه آغـاز     
. اسمهاي خماسی نیز بسیار دور اسـت 

ــازي    ــان ت ــم آن را از زب ــوعمرو ه   اب
  .)]کلمه التین است(داند نمی

إطْل . أیاطلُ: ج. تهیگاه: أیطَل. أطل
  . آطالٌ: ج. کک: و إطل

ت لَأفَ[ناپدید شدن : أفَلَ ـُِـ. أُفُول .أفل
الشمس :غابـأْفون،  . ]تدالُ مأْفُول، إبم

  . ]گول و کم خرد[و هو الناقص العقل 
: أفیـلٌ . شـتران خـرد  : إفال و أفائل

  . نث: أفیلَۀ. یکی
  . خوردن: أکَلَ ـُـ. أکْل و مأْکَل .أکل

  . یک بار خوردن تا سیري: أکْلَۀ
ــۀًلْــت أُأکَ. لقمــه و گــرده: أُکْلَــۀ  کْلَ

ـ : واحدةً هـذا  . ۀلُقْمۀً أو قُرْص  لـک :

فالن . کک: ما أُکلَأي أُکْل، . طُعمۀ لک
حظّ من الدنیا و رِزقٍ واسع  ذو: ذو أُکْلٍ

این لقمه بـراي تـو   . یک لقمه خوردم[
ــا روزي و بهــره . اســت ــی از دنی فالن

ــراخ دارد ــال. ف ــع  : یق ــۀٍ تَمنَ رب أُکْلَ
ــ ــو اي بســا کــه لقمــه: التأکَ اي از ت

   .]هابگیرد لقمه
نخــل، و هرچــه آن را  ةمیــو: لأکْــ
: ه و انْقَطَع . »أُکُلُها دائم«هآی. خورند

ذو عقلٍ و مـال و  : أکْلٍ رجل ذو. مات
اذا کان کثیرَ الغَـزْلِ  : أکْلٍ ثوب ذو. أْير

هایش میوه«[ أکْلٍو قرطاس ذو . صفیقاً
مرد خردمنـد  . او مرد. »است همیشگی

  و  پر رشـته  جامۀ. نظرو دارا و صاحب
ــهســخت ــر آن . بافت کاغــذي کــه خمی

  .]درست و سخته باشد
اذا : کْلَۀٍأُ انّه لَذو. غیبت: أُکْلَۀ و إکْلَۀ

کان یغْتاب الناس، کأنّه من قوله تعالی، 
یحب أحدکم أنْ یأْکُلَ لَحم أخیـه   أ«هآی

  او پشــت ســر مــردم بــدگویی [» میتــاً
 آیا هیچ کدامتان دوست دارد«. کندمی

  . ]»اش را بخورد؟گوشت برادر مرده
جِـد  أَانّـی لَ . أُکال: ج. خارش: إکْلَۀ
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ي فی جسد ] در تنم احساس خارش
مثـل  . نـوعی از خـوردن  : . ]کنممی

او [انّه لَحسنُ اإلکْلَـۀِ  . الجِلْسۀ و الرِکْبۀ
ــوش ــت خ ــوراك اس ــه (خ ــی اینک یعن

  داده و خـــورد یـــا لـــم نشســـته مـــی
  . )]زدهتکیه

ـ هـم قلیـلٌ ی  : أْسٍۀُ رهم أکَلَ عهم بِشْ
واحدر ـلٍ    . أْسآنهـا  [و هـو جمـع آک

   .]کنداندکند و یک کلّه سیرشان می
: أکَّلْتَنی ما لم آکُـلْ، آکَلْتَنـی أیضـاً   

 ــه علــی آنچــه  خورانیــدي مــرا[ادعیتَ
ــوردم ــت ( نخ ــن بربس ــه م ــه ا هب ي آنچ

اذا أمکَنْتَـه منـه   : آکَلْتُک فالناً. ])نکردم
  . ]ستت را بر فالنی باز کردمد[

ــال ــدن: إیک ــار : خورانی ــت الن أکَلَ
آکَــلَ النخــلُ و . الحطَـب و آکَلْتُهــا أنَــا 

 آتش در هیزم گرفت، و من آن [الزرع
نخـل و کشـت   . را به هیـزم خورانـدم  

سـخن چینـی   : . ]میوه و دانه دادنـد 
  . کردن میان مردم

آکَلْتُـه،  : یقال. با هم خوردن: مؤَاکَلَۀ
فصار . أي أطْعمتُه، أکَلْتُه، أي أکَلْت معه

و . أفْعلْت و فاعلْت علی صورةٍ واحـدة 

بـه او خـوراك   [ال تقل واکَلْتُـه بـالواو   
در اینجـا  . دادم، و با او خوراك خوردم

ــه     ــک گون ــه ی ــال و مفاعل ــاب افع   ب
  . ]اندشده

  .مهتران قبیله: آکال
مأْکَلَـۀ و  . ]الکسب[ورزیدن : مأْکَل

. موضعی که از وي خورده شود: مأْکُلَۀ
نـزد او  [ مأْکَلَـۀً و مأْکُلَـۀً  اتَّخَذْت فالناً 

  . ]خوراك خوردم
تابـه و جـز آن کـه در وي    : مئْکَلَۀ

  . گوشت پزند
ــاالً   ــت أک ــا ذُقْ ــاً : م ــیچ [طَعام ه

  . ]نخوردم
جهت خـوردن  گوسفند که به: أکُولَۀ
  . فربه کنند
هـی  . دهشخوردنی و خورده: أکیلَۀ

 ِعبو انْ کـان  . الس و انّما دخلتْه الهاء
ـ   ـۀ االسعلیـه  بمعنَی مفعولۀٍ لغَلَب آن [م

. درندگان اسـت  ةشده و بازماندخورده
معناي مفعول اسـت، و هـاء آن    فعیل به

  . ]معناي اسمی آن است نشانۀ
  . خورنده: . کاسههم: أکیل

ـــ. أکــال ــلَ ـَ ــرآوردن : أک مــوي ب
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م و زحمــت دادن آن شـتربچه در شــک 
. فهی ناقۀ أکلَۀٌ. رحم مادر را به خارش

خـارش و خـورده شـدن    : . ا: أُکال
  . کک: کُّلأَائْتکال و تَ. ا: أکَلٌ. دندان

ـ حی: بضَفالن یأْتَکلُ من الغَ و  قُرِتَ
تَیوجسوزد و برافروخته از خشم می[ ه

  . ]است
والَهم یأْخذُ أم: لُ الضُعفاءأْکفالن یستَ

دارایـی آنهـا را   (د را خورناتوانان او [
  . )]گیردمی

یرْعـی  : ظَلَّ مالی یؤَکَّـلُ و یشَـرَّب  
ــاء   ــف یش ــه  [کی ــه ک ــترانم هرگون   ش

  خورنـد و   چرنـد، مـی  خواهنـد مـی  می
  . ]آشامندمی

أطْعمـه النـاس   : أکَّلَ مالَـه و شَـرَّبه  
اش را بـه دیگـران خورانـد و    دارایی[

  . ]نوشاند
ــ: کَّــلَ الســیفأَتَ ــدة وتَ مــن الح جه

  . ]شمشیر از تیزي سخت درخشید[
: آکلَـۀ . سـلطان : . خورنـده : آکل
آن بیمـاري کـه انـدك انـدك     [خوره 

  . ]اندام را بخورد
  . رعیت: . شدهخورده: مأْکُول

سـخن  [ نالیـدن : ألَّ ـِـ. ألّ و ألیل .ألل
 عجِب ربکـم مـن ألِّکـم و   ): ص(پیامبر

خــدایتان در : قُنُـوطکم و رِزقــه ایــاکم 
شگفت آید از نالیدن شـما در سـختیها   

ــديو نا ــان امیـ ــنودي از (تـ و ناخشـ
ــت او ــدي در  ) خواس ــگ و کن و درن

ـ .  .]جستن روزي درخسـتن  : ألَّ ـُـ
. ]حرْبـۀ بالطَعنَـه  : ألَّه یؤُلُّه ألّاً[به حربه 

 :     و فـی  [جمـع ألَّـۀ، و هـی الحربـۀ
اش اي کـه سـرنیزه  نیـزه : ضنَصلها عرَ

پهن باشـد چنانکـه تـاب و درخشـش     
روشــن و : . إاللٌ: ج. ]داشــته باشــد
ألَّ لَونُـه ـُــ، أي صـفا و    [ تابان شـدن 

. رنگش روشـن شـد و درخشـید   : برَقَ
روشـن بـاد   رنگـت  : ونُک ألیلٌلَ: یقال

ــاد ( ــوش بـ ــال و روزت خـ : . )]حـ
   .سریع: فرس مئَلٌّ. شتافتن
خَرِیرُه و [صوتُه : الماء . لهنا: ألیل

  . ]بانگ و آواز آب: قَسیبه
 ـقاءلَ السـرَ غَتَ: ألـه یرِیح ت .  لَـتأل

. بوي مشک برگشـت [ت دسفَ: أسنانُه
  . ]دندانهایش کرم خورد

عهـــد و : . هـــو اهللا تعـــالی: إلّ
  . خویشی
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  . نام کوهی در عرفات: األلّ
سـتیخ کـردن   : . تیز کردن: تَأْلیل

  . وشگ
  . ]رجاء[امید : أمل .أمل

: تَأْمیـل . امید داشـتن : أملَ ـُـ. أمل
نام اسب هشـتم از اسـبان   : مؤَمل. کک

  .]دوانیاسب مسابقۀ[رهان 
أملَه، و هو کالجِلْسۀ : ما أطْولَ إملَتَه

و دراز است امیـد و   چه دور[و الرِکْبۀ 
  . ]آرزویش

ــلأَتَ ــردن در  : م ــر ک ــه و نظ اندیش
  . يچیز

ریـگ کـه یـک میـل      پشـتۀ : أمیل
  .موضعی: . عرض او باشد

بیان کـردن آنچـه   : ولأَتَأْویل و تَ .أول
ــاز گــردد ــه وي ب أولَ الیــه [ ســخن ب

ــآلَ  ــیء فـ ــه او  : الشـ ــز را بـ آن چیـ
  .]بازگردانید و آن هم بازگشت

ــال : لآ ــل و عی ــس: . اه روان پ
  . نمایش سراب: . ]أتْباع[

ــۀ ــت: آلَ ــزاردس : . التآ: ج. اف
: . ]تـابوت [ جِنازه: . چوب خیمه

او دچـار بـدي و   [سوء بآلَۀِ هو . حالت

  . ]سختی است
ـ . إیالَۀ آلَ . سیاسـت رانـدن  : آلَ ـُـ
األمیرُ رتَهعـه و  : ألَ فـالنٌ مالَـه  . یساس

ــلَحه  پادشــاه مــردمش را بخــوبی [أص
ــرد ــترانش را . سرپرســتی ک ــی ش فالن

. بخـوبی سرپرسـتی و نگهـداري کـرد    
  . ]کک: ائْتیالُ المالِ

بخـوبی  [قد أُلْنا و إیلَ علینـا  : یقال
. ]سرپرستی شدیم و با مـا رفتـار شـد   

 :طَ. بازگشتنفآلَ الـی  خْب الشراب ت
 عجرِ کذا و کذا، أي رباده را پخـتم  [قَد

آلَ الشیء یـؤُولُ  . تا فالن اندازه گشت
أُلْـت  . آن چیـز بازگشـت  : أوالً و مـآالً 

. از آن چیز روي گردانـدم : لشیءعن ا
. ]کار به اینجا رسید: آلَ األمرُ الی کذا

 : آیِـل . سطبر شدن عسل و قطـران :
من األوعـال،   رُکَاً الذَضأی و. أُیلٌ: ج. نع

: إیـل . و یقال هو الذي بالفارسیۀ کَوزنْ
  . ]گوزن نر[کک 

  . نیکو کردن و سیاست راندن: ائْتیال
  . فصل وألسنذکره فی : أول

کسـان سـراي و   : . کسان: أهل .أهل
أهالت، أهالت و : ج. کک: أهلَۀ. جاي
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آهال، مثـل  : و قد جاء فی الشعر. أهال
  . فَرْخ و أفْراخ

  . جاي با کسان: هلٌآمنزلٌ 
  .چربش: إهالَۀ

ــتَأْهل سکــه چــربش خــرد و آن: م
  . خورد

: فالن أهـلٌ لکـذا، و ال تقـل   : تقول
 شایسـتۀ او [و العامۀ تقولـه  مستأْهلٌ، 

  بـــه درد آن  (فـــالن کـــار اســـت   
  .)]خوردمی

زن خواسـتن و بـا   : أهلَ ـُِـ. أُهول
: قـال الکسـائی  . کک: تأهل. اهل شدن

با آن مرد [أهلْت بالرجل، اذا آنَست به 
  . ]همدم و همنشین شدم

مرْحباً و أهالً، أي أتَیت سعۀً : قولهم
استَأْنس و ال تَستَوحش و أتیت أهالً، ف

به جایی فـراخ آمـدي و نـزد کسـان     [
خودت، پس همدم شـو و دوري مکـن   

ماننــد اینکــه ). یعنــی خــوش آمــدي(
صـادفت  : أهالً و سـهالً، یعنـی  : گویند

: أهالً ال غرباء و وطئْت سـهالً ال حزْنـاً  
نزد کسان و نزدیکان خـود آمـدي نـه    

سـرزمینی   مردمانی ناشناس، و پـا بـر  

آباد نهادي نه در بیابان، یعنـی خـوش   
آمدي، سرافراز فرما و مهمان ما شو و 

از همـین  . خـودت بـدان  ة ما را خانواد
روست کـه بـه عنـوان مفعـول مطلـق      

  . ]منصوب شده است
آهلَک اهللاُ فـی الجنّـۀ،   : قال أبوزید

و أهلَّـک  . أي أدخَلَکَها و زوجک فیها
خداونـدت  [أهالً لـه   جعلک: اهللاُ للخَیر

ــت درآرد ــه بهش ــو را  ب ــا ت و در آنج
خداوند تـو را سـزاوار   . همسري بخشد

  .]نیکی گرداند
نام خداي تعـالی بـه عبرانـی یـا      .أیل

  .سریانی
جبرائیــل و میکائیـل، انّمــا  : قـولهم 

  .]خدا ةبند[اهللاِ و تَیم اهللا  عبد: کقولهم
  فصل الباء

بـن   گوشـت میـان بغـل و   : أْدلَۀب .بأدل
  .بآدل: ج. پستان

نام جایی که سحر و شـراب  : بابِلُ .ببل
غیرمنصــرف [را بــه وي نســبت کننــد 

است چون هر نام مؤنث بـاالتر از سـه   
  .]حرف اگر معرفه باشد چنین است

. بریدن و جدا کـردن : بتَلَ ـِـ. بتْل .بتل
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آن زن را طـالق  [طَلَّقَها بتَّۀً بتْلَۀً : یقال
  .]بریدداد و پیوندش را 

عذْراء المنقطعۀُ من األزدواج، : بتول
و یقال هی المنطقعۀ الی اهللا تعالی عـن  

زن بریده از پیوند زناشـویی، و  [الدنیا 
ــد ــوي  : گوین ــه س ــاکرده ب زن دنیاره
لقب حضرت مریم، : و بتیل . خداوند

هی نعت فاطمـۀ  : . ])ع(مادر عیسی
ص(بنت النبی( . :    نهـالی کـه از بـن

برآمده باشـد و از آن درخـت   درخت 
و هر یک از . کک: بتیلَۀ. مستغنی شده

  .بتائلُ: ج. اعضا با گوشت وي
لٌمتج= مف. آن درخت اصل: ب .  

قِ لـم یرْکَـب   لْتامۀُ الخَ: ة مبتَّلَۀٌامرأَ
لحمها بعضُـه بعضـاً، و ال یوصـف بـه     

انـدام  زن نیکـوآفرینش خـوش  [الرجلُ 
جاي خود باشـد  که همه جاي تنش در 

نه آنکـه گوشـت بـر گوشـت افـزوده      
امـا  (زنان اسـت   ةاین صفت ویژ. باشد

هیف که کمـر بـاریکی و فرورفتگـی    
زنان است و  ةشکم را گویند هم دربار

رجـل أهیـف و امـرأة    : یقال. هم مردان
  .]هیفاء

جهت خـداي  از دنیا بریدن به: تبتُّل
ـ . ککــ: تَبتیـل . تعـالی   تَبتَّـلْ الیــه «هآی
ــیالً تــه او  «[» تَب ــره ب ــود را یکس و خ
  .انقطاع: انْبِتال .]»بسپار
: بجلـی . اي از یمـن قبیلـه : بجِیلَۀُ .بجل
  .منسـ

ــۀُ ــلَیمٍبنــی قبیلــۀبطنــی از : بجلَ س .
یلجمنسـ: ب.  

ــل جرگ دســت ســتور، چــون : أب
  .أکْحل از مردم

  .مرد و شتر بسیارپیه: باجِلٌ
: . کک: بجِیلٌ .جسیم: شیخ بجالٌ

  .مرد بزرگ و مهتر
  .تعظیم کردن: تَبجیل

لَه الشیءجآن چیـز او را  [کَفـاه  : أب
  .]بسنده شد

: قال األخفـش . سندهببس و : بجلْ
بجلْـک  : یقولـون . هی ساکنۀ الالم أبـداً 

کما یقولون قَطْک، و ال یقولون بجلْنـی  
بجلـی و  : کما یقولـون قَطْنـی، و یقـال   

ــ لجــبِی ب ســه  [ی، أي ح ــش همیش الم
تو را بس است، و : گویند. ساکن است

مرا بس اسـت، ولـی بـا جـیم     : نگویند
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شـده بـه ضـمیر    ساکن یا مفتوح اضافه
  .]شیاء گویند

  .نام مردي: بحدلٌ .بحدل
  .برجستن: بحظَلَۀ .بحظل

ـ  . بخْل و بخْل و بخَـل  .بخل : بخـل ـَـ
باخـل  . کک: بخُلَ ـُـ بخْالً. زفْتی کردن

  .نع: و بخیل
  .بخیل یافتن: إبخال

  .نسبت کردن به بخل: خُّلتب
فرزنـد  [الولد مبخَلَـۀٌ مجبنَـۀٌ   : یقال

سخت : بخّال .]ترس و زفتی است یۀما
  .بخیل
  .بدل: بدیل .بدل

. هرچه به جاي دیگـري بـود  : بِدل
و شبه، و مثَلٍ و مثْل، و نَکَـل   شَبه مثلُ
لٍ و لم: قال أبوعبید. کْلو نع فی فَعمسی

  .و فعل غیر هذه األربعۀ األحرف
  .درد دستها و پایها: بدلَ ـَـ. بدل

و . کـک : تَبـدیل . بدل کردن: إبدال
بدلَـه اهللاُ مـن   : یقـال . دیگرگون کـردن 

ـ  خداونـد ترسـش را بـه    [أمنـاً   فوالخَ
  .]آرامش و ایمنی دگرگون ساخت

عوض کردن ایـن  : تبدلاستبدال و 

» رَ باإلیمانو من یتَبدلَ الکُفْ«هیآ .به آن
و هر که ایمان را به کفـر دگرگـون   «[

  . ]»سازد
بـا هـم معاوضــه   : مبادلَـۀ و تَبـادل  

  .کردن
تَخْلُـو   قوم من الصـالحین ال : أبدال

الدنیا مـنهم، اذا مـات واحـد اَبـدلَ اهللاُ     
گروهـی از  [کـی  ی: بدیلٌ. مکانَه بآخَرَ

راستان و نیکوکاران که دنیـا از آنـان   
ــان    ــی از آن ــاه یک ــد، هرگ ــی نمان ته
درگذرد، خداوند جایش را به دیگـري  

  .]دهد
  .درباختن : . دادن: بذَلَ ـُـ. بذْل .بذل

جاءنـا  . ژنـده  مـۀ جـا : بِذْلَۀ و مبذَلَۀ
در [یـاب بِذْلَتـه   فـی ث : فالن فی مباذله

  .]نزد ما آمداش هاي ژندهجامه
  .درباختن چیزي را: ابتذال
  .نگاه نداشتن چیزي را: تَبذُّل

. مویهـاي گـردن خـروس   : برائل .برأل
مویهـاي گـردن دروا کـردن وي    : برْألَۀ

  .وقت جنگبه
  .براطیلُ: ج. سنگ دراز: بِرطیِل .برطل

و قد یشـدد  . ]قَلَنْسـوة [کاله : برْطُل
الالم.  
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احـد البراغیـلِ، و هـو    و: بِرْغیل .برغل
الد التی بین الرِیف و البرِّ، مثل األنْبار البِ

  .و القادسیۀ
ــزُول .بــزل ـــ. ب ــزَلَ ـُ دنــدان نشــتر : ب

و . نـث = مذ . فهو بازِلٌ. برآوردن شتر
ۀ، و ربما بزَلَ فی عالتاس السنَۀذلک فی 
و گاه در سال هشـتم آن  [ۀ نَالسنۀ الثام

بازِلٌ من الرِجـالِ، أي  . ددندان را برآور
مرد نیرومند و : کاملُ القوةِ شدید المنَّۀِ

  .بزُلٌ، بزَّلُ و بوازِل: ج. ]پرتوان
  .نیز دندان بزول که برآید: بازِل

ــراب ــت الش ــا و : بزَلْ ــت إناءه ثَقَب
آوند باده را سوراخ کـرده  [استَخرجتُه 

  .]هصفّا: بزَلَ الشراب. و آن را برآوردم
شکستگی که خـون از  : شَجۀ بازِلَۀٌ

شـکافته  [تشقَّقَ : تَبزَّلَ. وي روانه باشد
  .]شد

  .شکفتن غنچه: انْبِزالُ الطَلْعِ
لیس عنده شیء مـن  : ما عنده بازِلَۀٌ

 و لم یعطهمبازِلَۀً  اهللاُ عنده ترك ما. مالٍ
، کما ت لهم یقما ب: یقال. شیئاً : بازِلَۀً 
بقیت لهم ثاغیۀٌ و ال راغیۀ، أي  ما: یقال

خـدا هـیچ   . هیچ ستوري ندارد[واحدةٌ 

. برایش نگذاشت، و چیزي بـه او نـداد  
یک شـتر هـم نـدارد، چنانکـه     : گویند
نه گوسفندي برایشـان مانـد و   : گویند

  .]نه شتري
  .]کار سخت[ةٍ دذو ش: أمرٌ ذو بزْلٍ

ــزَل بــه وي  : م ــراب را ب ــه ش آنچ
  .پاالیند
ــزْ ــو: الءب ــاض . راي نیک ــالن نَه ف
ــزْالء ظــام : بببــاألُمور الع امــو او بــه [قَ

پـردازد  کارهاي بـزرگ و سـخت مـی   
  .]گرداندآنها را می و

حرام کـردن  : إبسال. حرام: بسل .بسل
= مفــ  . از اضـداد اسـت  . حالل: بسل[

رجـل  : کمـا یقـال  . نث= مذ= ج = مثـ 
ــ عـدلٌ و امـرأَ   ل، رجـالنِ عــدل و ة عد

  .]تانِ عدل، و قوم عدلامرأَ
  .]أُجرَةُ الراقی[مزد افسونگر : بسلَۀ
فهـو  . دلیري نمودن: بسلَ ـُـ. بسالَۀ

حمله کردن در : مباسلَۀ. بسلٌ: ج. باسلٌ
  .حرب

 ةمانـد بـاقی : . زشت روي: بسیل
  .شراب

. به هالك سـپردن کسـی را  : إبسال
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، قـال  »ما کَسـبت أنْ تُبسلَ نَفْس ب«هآی
ــدة ــلَم : أبوعبی ــی «[أي أنْ تُس ــا کس ت

گـردآورده اسـت   ) از گناهـان (بدانچه 
  .]»گرفتار نگردد
خویشــتن را در حــرب : استبســال

افکندن، و دل نهادن بر آنکه کشته شود 
اسـتقتلَ، و هـو أنْ   : استَبسـلَ [یا بکشد 

یطْرَح نفسه فی الحرب و یرید أنْ یقْتُلَ 
  .]تَلَ المحالۀأو یقْ

  .اهللا گفتنبسم: بسملَۀ .بسمل
هو : مثَل. یکی  :بصلَۀ. پیاز: بصل .بصل

تـر از پیـاز   پوشـیده [ بصـلٍ  أکْسی من
  .]فراوان پوشد جامهاست، یعنی او 

: ج. ضـد حـق  : . ناچیز: باطل .بطل
این جمـع  [أباطیل، کأنّهم جمعوا إبطیالً 

قیـاس   یۀر پـا غیرقیاسی است، وگرنه ب
  .]أباطیل جمع ابطیل است

ـ  . بطْل و بطُـول و بطْـالن   : بطَـلَ ـُـ
هـدراً  : ذَهب دمه بطْـالً . م: إبطال. مص

ــت  [ ــان رف ــه رایگ ــونش ب ــی (خ کس
  .)]اش نکردخونخواهی

. بطُولَۀ و بطالَۀ. نث: بطْلَۀ. دلیر: بطَلٌ
  .]دلیر شدن[مص  : بطُلَ ـُـ

. کـار شـدن  و بـی  نیز معطّـل : بطالَۀ
  .نع: بطّال
و . بعولَـۀ : ج. جفت و شوهر: بعل .بعل

نـام   :. و بعلَـۀٌ  : ة أیضاًیقال للمرأَ
درخت کـه از   : ). ع(بت قوم  الیاس 

آنکـه آن را جـویی   بیخ آب خورد بـی 
ما شَرِب بعالً ففیه العشْرُ : حدیث. باشد

 یشـۀ آنچه از درخت خرما کـه بـه ر  [
نـه از آسـمان و نــه   (د خـود آب خـور  

ــد  ــه آن آب دهن ــه ب ــدقه) اینک اش ص
: بعلَ ـَــ الرجـلُ  : .  ]دهم اسـت یک

هذه الناقـۀ؟ أي   من : یقال. صار بعالً
ایـن ناقـه از آن   [من ربهـا و صـاحبها   

  .]کیست؟
کلَبعکلمـۀ در [نام شهري : ب   سـام

  .]أبرَص از آن یاد شد
. کــردنزناشـویی  : بِعـال و مباعلَــۀ 

ــ: حــدیث ــلٍ و شُِ ــام أکْ ــالٍبٍ و رْأی  بِع
روزهاي تشریق که تا سه روز پـس  [(

ــت   ــردن اس ــانی ک ــاي ) از قرب روزه
خوردن و نوشـیدن و نزدیکـی کـردن    

  .]است
آن [تُالعبـه  : ةُ تُباعلُ زوجهاو المرأَ

  .]کندزن شوهرداري می
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ـ [بعلَ الرجلُ  آن [  دهـش : ]بعـالً   ـَـ
ة و امـرأَ . ]هراسـان شـد  مرد ترسـید و  

  .]زن هراسان[بعلَۀٌ 
. بِغـال : ج. نـث   :بغْلَـۀ . استر: بغْل .بغل
: تَبغیـل . اسـتربان : بغّـال . مبغُوالء: جج

  .نوعی از رفتار
: . یکی: بقْلَۀ. تره و سبزي: بقْل .بقل

کـلّ نبـات   : یقال. زارتره: مبقَلَۀ. خرفه
بقُـول   :ج.  اخْضَرَّت له األرض فهـو  

  .]و أبقال[
ـــ. بقُــول ــلَ ـُ ریــش بــرآوردن   :بقَ

دندان نشتر برآمـدن سـتور     :. کودك
  .را

أبقَـلَ  . سبز شـدن شـورگیاه  : إبقال
و لم یقولوا مبقلٌ، کما . الرِمثُ، فهو باقلٌ

قالوا أورس فهـو وارِس، و لـم یقولـوا    
شـورگیاه  [مورِس، و هو مـن النـوادر   

سبز شدن زمین : . ]دبرآمد و سبز ش
  .به گیاه

: تبقُّل. چریدن ستور سبزه را: ابتقال
  .کک

ــاة. معــروف: باقلّــاء و بــاقآلء : باقلّ
و هـو اسـم   . أعیا من باقـلٍ : مثَل. یکی

ـ    یـاً بأحرجل من العرب، اشْـتَرَي ظَبد 
شَع بکـم اشْـتریتَۀ؟   : رَ درهماً، فقیل لـه

ـ  ج رَابِعه و أخْــأصــ رَّقَح کَفَّیــه و فَــتَففَ
یرُ بـذلک الـی أحـد عشـرَ،     لشسانَه، ی

فی العی  فانْفَلَت الظَبی، فضربوا به المثلَ
آن مـردي تـازي   . تر از باقـل زبانبی[

بود که آهویی خرید بـه یـازده درم و   
چــون بهــاي آن را از او پرســیدند، دو 
دستش را گشود و انگشتانش را از هم 

ــ  ــانش را نی ــرد و زب ــاز ک ــان ب ز از ده
درآورد تا برساند که بهاي آهو یـازده  

این را  و ،آهو گریختدرم بوده است، 
ناتوانی و درماندگی در سـخن   ةدربار
  .]گفتند
آرد و پسـت بـا   : بکیِلَۀ و بکالَـۀ  .بکل

  .روغن سرشته
. آمیختن آرد و پست : بکَلَ ـُـ. بکْل

 : آمیختن سخن.  
به : . سخن در هم آمیختن: تبکُّل

: . زدن و دشنام فروگرفتن کسـی را 
  .غنیمت گرفتن

ظَلَّت الغنم بکیلَـۀً واحـدةً، و   : یقال
عبِیثَۀً واحدةً، اذا اخْتَلَطَ بعضُـها بـبعضٍ   
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: بکیِـلٌ . ]میش و بز در هـم آمیختنـد  [
  .اي از همدانقبیله
جاء فالن . بلَلٌ: ج .و نم تري: بلَّۀ .بلـل 

لَّــۀٍ و و لــم ینــا بهلَّــۀٍ ال أْتقــال . ب  
ــن ــکیتاب ــرَح و   : الس ــن الفَ ــۀُ م الهلَّ

ما . االستهالل، و البلَّۀُ من البلَلِ و الخیر
آمد امـا نـه   [شیئاً : بلَّۀً أصاب هلَّۀً و ال

. سروري آورد و نه افزونـی و بـارانی  
  . تري رطب: بلَّۀ .]هیچ نیافت

. هو لک حـلٌّ و  : یقال. مباح: بِلّ
کنت أري أنّ بِلّـاً إتْبـاع   : قال األصمعی

رُ بن حتّی زعمتَمعسلیمان أنّ بِلّاً فی  الم
باحرَ میممن : قال أبوعبید. لغۀ ح ،فاءش

بلَّ الرجلُ من مرَضه و أبـلَّ، اذا  : قولهم
: گویـد . آن برایت حالل و رواست[برَأً 

تـا  دانسـتم،  این کلمه را اتباع حلّ مـی 
به زبـان  را این کلمه  سلیمان ابن اینکه

ابوعبیـد  . به معناي روا دانستحمیري 
  آن را درمــان و رهــایی از بیمـــاري   

آن مـرد از  : شـان داند، از این گفتـه می
  .]اش بهبودي یافتبیماري
، أي ]و ذي بِلَّی[ي بِلِّی هو بذ: یقال
یعرَف موضُعه، و یستعمل هـذا   بعد و ال

رَف أیـنَ هـو، و   یع فی کلّ من بعد و ال
او ناکجـا آبـاد   [بذي بِلَّیانٍ : یقال أیضاً

  کس است، یعنی جایی دور رفته و هیچ
ایـن را بـراي هـر    . دانـد کجاسـت  نمی

کسی گویند که به جایی دور رود کـه  
  .]ندانند کجاست

 ـــبِـــاللُ بـــنُ حمـــؤذّن : ۀَمام  
 ما فی: یقال. من الحبشۀ) ص(اهللارسول

ک بِاللٌ، أي ماءقائلُّ بـه   ، و کلُّسبما ی
: و منـه یقـال  . الحلْقُ من الماء و اللَـبن 

ــلُوها   ــا، أي ص ــرَحم بِبِاله ــحوا ال انْضَ
هیچ آبـی در مشـکت   [بصلَتها و نَدوها 

بالل هر چیـزي را گوینـد کـه    . نیست
از . گلو را تر کند، چه آب و چـه شـیر  

پیونـــدهاي : آن اســـت کـــه گوینـــد
ار داریـد  خویشاوندي را تـازه و اسـتو  

در اینجــا تــري و خیســی اســتعاره از (
  اســتواري پیونــد خویشــاوندي اســت،
 چنانکه خشکی استعاره از جدایی ایـن 

  .)]پیوندهاست
یصـیبک   ال: تَبلُّک عنـدي بالَّـۀٌ   ال

ال : یقـال أیضـاً  . خیـرٌ  دي و العندي نَ
هـیچ بخشـش و   [تَبلُّـک عنـدي بـاللِ    
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  .]نیکی از من به تو نخواهد رسید
ویت فالناً علی بلَّتـه و باللَتـه، و   طَ

احتَملْتـه  : بلُوله و بلُولَته، و بلُلَته و بلَلَته
علی ما فیـه مـن اإلسـاءةِ و العیـب، و     

دارتُی دبـر بـدي او   [ه و فیه بقیۀٌ من الو
شکیبایی کرده و از آن چشم پوشـیدم،  

که هنوز و با او مهربانی کردم درحالی
: جمع البلَّـۀ . ]ی در او بوداندکی دوست

  .بِاللٌ
اذا طَویتـه  : طَویت السقاء علی بلُلَته

 مشک آب را با همان تري و [و هو نَد
  .]اش بر هم پیچیدمنمناکی

و بــاد [بـاد نمنـاك   : بلیـل و بلیلَـۀ  
  .]ترین بادهاستنمناكکه جنُوب 

و پریشـانی  [انـدوه  : بلْبلَۀ و بلْبـال 
  .]بالبِل: ج. فتگی اندیشهسینه و آش

  .مرد سبک : . هزاردستان: بلْبل
آمیختـه  [درآویخـتن زبـان   : تَبلْبل

پاکیزه چریدن سـتور  : . ]شدن زبانها
تَتَبعتْه فلم : أَلَتَبلْبلَت اإلبلُ الکَ[علف را 

  .]تَدع منه شیئاً
ـ . بلّ . بـه شـدن از بیمـاري   : بلَّ ـِـ

  .کک: إبالل و استبالل

بلَّلَـه، شـدد   . تر کـردن : بلَّ ـُـ. بلّ
ــلَّ  ــۀ، فابتَ آن را بســیار خــیس [للمبالَغَ

رحــم : . ]کــرد، آن هــم خــیس شــد
لـو   بلُّـوا أرحـامکم و  : حدیث. پیوستن

پیونـدهاي  [بالسالم، أي نَدوها بالصـلَۀ  
خویشی را تازه و شاداب نگـه داریـد،   
اگرچه با درود گفتن به یکدیگر، یعنی 
با پیوستن و رفت و آمد آنهـا را تـازه   

ما یبلُّه عندي بـاللٌ  . و زنده نگه دارید
: فَضْل و بالّۀٌ، أي الینْداه منِّی خیرٌ و ال

  .]او نزدم نه بخششنه نیکی یابد 
نٍ، : عاءیقال فی الداهللاُ بـاب لَّکأي   ب

ــه اهللاُ  ــري   [رزقَکَ ــو را پس ــد ت خداون
  .]دهاد

. رْت به و صار فی یديظَف: بللْت به
تُفارِقْنی أو تُؤَدي  ئن بلَّت بک یدي اللَ

اگـر دسـت   . بر او دسـت یـافتم  [حقَّی 
یابم به تو یک زمان، نه یـابی رهـایی   
ز من نه امان، جز آنگه که حقـم دهـی   

  .]گمانبی
ــلُّ  ــل أبـ ــتمکار  : رجـ ــرد سـ مـ

و  رجل : قال الکسائی. سوگندخوار
و الذي ال یدرك ما عنده ة بلّاء و هامرأَ
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بـدکار  [ملْسـاء  : و صفاةٌ بلّاء. من اللُؤْم
 ةکـــه انـــدازشـــرم و آزرم، آن بـــی
. اش را در نیابنـد خویی و پسـتی  ستیزه

  .]سنگ بزرگ و صاف
یکی از حروف عطف به معنـی  : بلْ

و هـو لإلضْـراب عـن    [نه چنان اسـت  
ل للثانی، کقولکاألو :   ی زیـدنما جـاء

یت زیداً بل عمـراً، و  رو، و ما رأَبل عم
جاءنی أخوك بل أبوك، تَعطف بها بعد 

، و به جاي رب ]النفی و اإلثْبات جمیعاً
  :کقول الراجز[نیز آمده است در شعر 

همي بالجاهلینَ العدی الهمأع[  
هـمهم بعد تقَطَـع همهـلْ مب  

ــه، و آیــه مهم بص«أي ر  ــرآنِ و القُ
ذي الذکْرِ، بلِ الذینَ کَفَروا فـی عـزَّةٍ و   

انّ : قال األخفش عـن بعضـهم  . »شقاقٍ
 مالقَس لْ هاهنا بمعنَی انّ، فلذلک صارب

العـرب فـی    تعملتربما اس: قال. علیها
ــقَ ــتئْناف آخَ طْــع کــالمٍ و اس ــد نْشرَ، فی

  :الرجلُ منهم الشعرَ فیقول
  بلْ

  ناً و شَجواً قد شَجاما هاج أحزا
تُعـد فـی    قولُه بلْ لیست من البیت و ال

وزنه، ولکن جعلت عالمۀٌ النْقطـاع مـا   
و مثـل هـذا یسـمی خَزْمـاً فـی      . قبلَه

ــلْ . الزیــادة و حزْمــاً فــی النُقْصــان و ب
حــرف نــاقصٍ، و نُقْصــانُها مجهــولٌ، و 

ـ   و انْ ش ،لْ و قَـدکذلک ه  جعلـت ئْت
بلْو، هلْو و قَـدو، و  : نها واواً، قلتنقصا
انْ شجعلتَه یاء ن یجعـلُ . ئْتو منهم م 

ــ رِنقصــانَها مثــل آخ  مغــد حروفهــا فی
  [بلٌّ، هلٌّ و قَد : فیقول

ها کز پی هم ه بسیار ویرانهـچ
  گذشتم از آنها

هدایت فرو بسته بود از همه قوم (
  )آنجا گمراه

یـاد   ةدارنـد صاد، سـوگند بـه قـرآن    «
بلکه آنان کـه  ) خدا که از او گریزانند(

. »کفر ورزیدند در سرکشی و سـتیزند 
بـل  : اخفش از زبان برخی گفتـه اسـت  

نـاي انّ اسـت، از همـین    مع بهدر اینجا 
. روي بر آن سوگند خورده شده اسـت 

بسیار پیش آیـد کـه تازیـان    : بازگوید
پس از پایان دادن بـه سـخنی و آغـاز    

ا به کار برند، چنانکه سخنی تازه آن ر
ــده و     ــعري خوان ــان ش ــی از تازی   یک

  :گویدمی
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  بلکه
اندوه و به غمهایی که  به نزد دامن

  غمگینش بکرد
اینکه در آغاز بلکه گفتـه اسـت، ایـن    

اي از وزن کلمه از شعر نیست و پـاره 
اي شود، بلکه نشـانه  آن هم شمرده نمی

. است از پایان یافتن سخن پـیش از آن 
خزم و حـزم اسـت،    کلمۀو مانند آن د

بـل  : باز گویـد . براي افزودن و کاستن
اي است ناقص که روشن نیسـت  کلمه

چه حرفـی از آن کاسـته شـده اسـت،     
توانی بـه  می. هل و قد کلمۀمانند دو 

در این سه کلمـه واو   هجاي حرف افتاد
برخی هم همـان حـرف   . بگذاري یا یاء
گذارنـد و در آن ادغـام   پایانی را مـی 

  .]دکننمی
ــول .بــول ـــ. ب ــالَ ـُ ــز : ب ــز و کمی کمی

  . کالجِلْسۀ. ا: بِیلَۀ. أبوال: ج. انداختن
یعتَرِیـه البـولُ کثیـراً    : أخذَه البـوالُ 

پیشـابش گرفــت، یـا بســیار پیشــاب   [
  .]کرد

بسیار خـوردن  [کثرةُ الشرابِ مبولَۀٌ 
  .کمیزدان: مبولَۀ. ]آور استباده پیشاب

لَنُبِیلَنَّ الخیـلَ فـی   : دیدهیقال فی التَ
ستوران را در میـدانهایتان  [عرَصاتکم 

  .]داریمبه پیشاب کردن وامی
ــتبالَۀ ــرفتن: اس ــول فراگ ــوالنُ. ب ب :

  .اي از طَیقبیله
. حـال : . آسـایی تن: . دل: بال
 :ی  : یقـال . ماهی بزرگخَطَـرَ ببـال :
فـی سـعۀٍ مـن    : فالن رخی البالِ. یبقلبِ

ما حالُک؟ لیس هـذا  : ك  ما. العیش
به دلم افتاد، یا بـر  [مما أُبالیه : من بالی

. زنـدگانی اسـت  او فـراخ . دلم گذشت
اي؟ ایـن بـرایم مهـم نیسـت و     چگونه

  .]دارمنکاري به آن 
و أصـــلُه . دانبـــوي: بالَـــۀ، مـــع

  .بِیلَه: بالفارسیۀ
. نفـرین : . اندك و آسـان : بهل .بهل
 اهللاِ لعنـۀُ :  و بهلَتُـۀ علیه بهلَـۀُ اهللاِ : یقال

خـدا بـر او    شکنجۀاز خدا و  دور باد[
ـ  . . ]باد گذاشـتن بـه مـراد    : بهـلَ ـَـ

او : بهلْتُه و أبهلْتُه، اذا خَلَّیته و إرادتَـه [
ــتم     ــودش واگذاش ــت خ ــه خواس را ب

: باهلَـۀُ . )]گذاشتم هرچه خواهـد کنـد  (
  .اي از قَیس عیالنقبیله



    صراح اللغۀ/  1376
 

ال  سمۀَ علیهـا و  لتی الا: ناقۀٌ باهلٌ
: ج. صرار، تَرْعی حیثُ تشاء عرانَ و ال

: ج. نـع : ناقـۀ مبهلَـۀٌ  . مص: إبهال. بهلٌ
اي کـه نـه داغـی بـر تـن      ناقه[مباهلُ 

بنـدي و نـه چـوبی در    دارد، نه پستان
  .]اش، هر جا که خواهد بچردبینی پرة

  .یکدیگر را لعنت کردن: مباهلَۀ
» ثم نَبتَهِلْ،«هآی. زاري کردن :ابتهال

زاري آنگاه به«[أي نُخْلص فی الدعاء 
  .]»دعا کنیم

ــول ــده : بهل ــرد خندن ــام : . م ن
ـ  . معروفی بهلُـلَ،   اللُ بـنُ یقال هـو الضَ

  . ]مثل ابن ثُهلُلَ[باطل : و معناه. غص
  . تخم سرو: أبهل

و . نـام مـردي از تمــیم  : بهدلَـۀُ  .بهـدل 
سـید قُـرّاء الکوفَـۀ، و    : هدلَۀَب عاصم بن

  .م أُمهاس أبِی النَجود، و  هو ابنُ
ــل .بهصــل صهــن: ب ــلَۀ. آورت صهزن : ب

  . باالکوتاه
  التاءفصل 

دچار کینه [ صیب بتَبلٍأُ. کینه: تَبل .تبل
  .تُبول: ج. ]و دشمنی شد

 تَبلَه الحب. أفناه: تَبلَه الدهرُ و أتْبلَه

ــه ــقَمه : و أتْبل ه و أســد ــار [أفْس روزگ
عشق بیمار و تبـاهش  . نابودش ساخت

  .]کرد
. تَوابِــل: ج. حــوائج و ابـزار : تابِـل 

ــدر : یقــال منــه الق ــت در دیــگ [تَوبلْ
  .]چاشنی ریختم

أهونُ من : مثَل. شهري به یمن :تَبالَۀُ
و کـان عبـدالملک   . علی الحجاجتَبالَۀَ 

لمـا أتاهـا اسـتَحقَرَها فلـم     ولّاه ایاها ف
ــدخلْها  ــوارتر[ی ــم  از خ ــه در چش تبال
عبـــدالملک حجـــاج را بـــه . حجـــاج

فرمانروایی تبالـه گماشـت و او چـون    
بدانجا رفت در چشـمش چنـان خـوار    

  .]آمد که به آنجا درنیامد و بازگشت
از دهـان افکنـدن   : تَفَلَ ـُــِ . تَفْل .تفـل 

. منـه  مثل البزْقِ، و هو أقَـلُّ . چیزي را
. أولُه البزْقُ ثم التَفْل ثم النَفْت ثم الـنَفْخ 

غیرمتَطَیبِ : رجل تَفلٌ. الراقی : و منه
آب [ة متْفـالٌ  النَفَس بینُ التَفَلِ، و المـرأَ 

مــردي کــه دهــانش . دهــان افســونگر
که بوي خوش (ناك  زن بوي. بدبوست

  .)]به کار نبرد
  .ناك کردنبوي: إتْفال
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  .التاء زائدة. روباهبچه: ل و تُتْفُلتَتْفُ
  .تالل  :ج. توده: تَلّ .تلل

: و کـذلک . تبـع : رجل صـالٌْ تـالٌّ  
اللَۀ، و هو الضـاللُ  نا بالضَاللَۀ و التَجاء

براي ما بیراهـی و گمراهـی   [بنُ التَالل 
ــی   ــد گمراهـ ــراه فرزنـ آورد، و او بیـ

  .]است
یتَـلُّ بـه، أي   : رمح . سخت: متَلٌّ

صبه ی اي کـه بـا آن از پـاي    نیـزه [رَع
  .]دراندازند

لفرسـه فَحـالً، و    لُبطْی: ذهب یتالُّ
براي اسبش در پـی یـافتن   [هو یفاعلُ 
  .]گشن بود

زالزِل و : تَالتـــل. گــردن : تَلیــل 
  .سختیها

: تَلْتَلَـه [کوزه، و جنبانیدن آن : تَلْتَلَۀ
  .]زعزَعه و أقْلَقَه و زلْزَلَه

کَبـه  : صرَعه، کما یقـال : ینبِللجتَلَّه 
  .]روي درانداخت او را به[لوجهه 

 ءهو بتلَّۀ سوء، أي بحالَۀ سـؤْ : یقال
او بـدحال یـا   . ءببِیئَـۀِ سـؤْ  : کما یقـال [

  .]سست و افسرده است
دراز شـدن و راسـت   : اتْمهـالل  .تمهل

أي طـالَ و  . کک: اتْمأَلَّ و اتْمأَر. شدن
لَ: و یقال[ اشْتَدتَدأي اع .   ـنامـلَّ سهاتْم
  .]استَوي و انْتَصب: البعیرِ
ــۀ .تــول ــۀٌ و دولَ ــا : تُولَ ســختی، جاءن

  واهــد ــی ال ــه، و ه التوــه و د التی بتُو
دردسرها و سـختیهایش را بـراي مـا    [

  .]آورد
ــۀ ــۀ و تُولَ ــادوي : تولَ ــوعی از ج ن

 که میان زن و[تعویذ، و فسون دوستی 
  .]شوهر مهر آورد

  الثاءفصل 

ــول .ثــأل : ج. ]آزخ، زگیــل[آژخ : ثُؤْلُ
  .ثَآلیل

نـام   : . سـال گوزن کـالن : ثَیتَل .ثتل
  .کوهی
کالنی و فراخـی  : ثَجِلَ ـَـ. ثُجلَۀ .ثجل
: مزادة ثَجالء. نع: أثْجلُ و ثَجالء. شکم

: ثَجـلٌ شـیء م . ]دان فراختوشه[واسعۀ 
  .ضَخْم

رمـاه  : نٌ فالنـاً األثْجلَـینِ  طَعنَ فـال 
فالنـی بـه فالنـی    [بداهیۀٍ من الکـالم  

تازیـان بـراي   (زشت و سـخت گفـت   
گفتن سختی کاري و آسیبی یا زشـتی  
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بندند، اما گـاه  سخنی کلمه را جمع می
ــه   ــاال آن را تثنیـ ــخن بـ ــد سـ   هماننـ

  .)]سازندمی
تباه خوردن چنانکه سـر  : ثَرْملَۀ .ثرمل

  .ریش و دهن بیاالید
و [نام مردي : . روباه ماده: ثُرملَۀ

  .]چاهک میان لب باال
شـیر بـز و    افزونی بیپستان: ثُعل .ثعل

پسـتان اضـافه در   [ ثُعـول : ج. گوسفند
  .]ستوران ماده

دندان زیـاده و کـژ و   : ثَعلَ ـَـ. ثَعل
ة امرأَ رجل أثْعلُ و. راست برآمدگی آن

الءنع: ثَع.  
عـلَ القـوم   أثْ[مخالفت کردن : إثْعال

  .]خالَفوا: علینا
أرض . و هو معرفۀٌ. نام روباه: ثُعالَۀُ

کثیرُ الثَعالب، کمـا قـالوا معقَـرَةٌ    : مثْعلَۀٌ
  .لألرض الکثیرة العقارِب

  .اي از طّیپدر قبیله: ثُعلُ
آنچه به تـک نشـیند از هـر    : ثُفْل .ثفل

لونَ أْکُی: فالنٍ مثافلیِنَترکُت بنی. چیزي
فْلَ، أي الحـب، و ذلـک أشَـد حـالِ     الثُ
البوِداذا لم یکن لهم لبنُ و ی تَيـ ع  ونَیشُ

هنگامی که از آنها جـدا شـدم   [ بحبالْ
نـد، یعنـی   دخورمغز دانه و هسـته مـی  

گرفتار سختی و بینوایی بودند چنانکه 
حتی ستوري نداشـتند کـه از شـیرش    

  .]بخورند
یءطرو رانشتر گ: جمل ثَفالٌ، أي ب .

پوستی که پهن کننـد  [آرد  ةسفر: ثفال
و باالي آن با دست آرد کنند تا بر آن 

  .سنگ زیرین دستاس: . ]ریزد
مثـل  . أثْقال: ج. گرانی و بار: ثقْل .ثقل

و أخْرَجت األرض «هآی. حمل و أحمال
و زمـین  «[آدم ، أي أجساد بنی»أثْقالَها

ــد   ــرون ده ــرانش را بی ــاي گ . ]»باره
  .آدمیان و پریان: قَالنِثَ

ــۀ ــۀً  وجــدت. گرانــی: ثَقَلَ فــی ثَقَلَ
در تنم احسـاس  [فُتُوراً و ثقْالً : جسدي

  .]سستی و سنگینی کردم
. گرانی و گران شـدن : ثَقُلَ ـُـ. ثقَل

  .نع: ثَقیل
  .رخت مسافر و حشَم وي: ثَقَل

همه [بأمتعتهم کلِّها : احتَملوا بثَقلَتهم
  .]هایشان را برداشتندکاالو بارها 

چربیـدن چیـزي بـر    : ثَقَلَ ـُـ. ثَقْل



  1379/ باب الالم   
  

پـا در  [دروا کردن : . چیزي در وزن
ــردن  ــوا ک ــه  ]ه ــفند را ب ــت گوس جه

  .برسنجیدن گوشت وي
ــرأَ ــالٌ، أي رزانٌامـــ   زن : ة ثَقـــ

  .سرینگران
  .سنگ گردانیدنگران: تَثْقیل
. ل و م. گرانبار کردن و شدن: إثْقال

ةُ، فهــی و أثْقَلَـت المــرأَ أثْقَلَـه الحمــلُ،  
و قیـل  . مثْقل، أي ثَقُلَ حملُها فی بطْنها

أتْمرَت، : کما یقال  أي صارت ذات ثقْلٍ،
بار گرانبارش کرد، [تَمرٍ  أي صارت ذا

ــدانش   ــودك در زهــ و آن زن از کــ
  .]بار شدسنگین

  : الشـــیء . ســـنگ زر: مثْقـــال
  .سنگ چیزيهم

یـنْقُص، و   ن الاذا کـا : دینار ثاقـلٌ 
  .]درستزر  سکۀ[دنانیر ثَواقلُ 

مؤْنتَـه و ثقْلَـه   : ألْقَی علیـه مثاقیلَـه  
توشه و آذوقـه و بـارش را بـر دوش    [

  .]او افکند
فرزنـد شـدن   بـی : ثَکلَ ـَـ. ثُکْل .ثکل
: ثَکلَتْه أُمه. نع: ة ثاکلٌ و ثَکْلَیامرأَ. زن

مـه  أثْکَلَـه أُ . گم کنـاد او را مـادر وي  

خداونــد مــادرش را بــه ســـوگش    [
  .]بنشاند

: مثْکـال [کـرده  زن فرزندگم: ثَکُول
الحرب للوالـدات مثْکَلَـۀٌ،   : یقال. ]کک

جنـگ  [الولَد مبخَلَـۀٌ مجبنَـۀ   : کما یقال
چـون  (آور اسـت،  براي مادران سـوگ 

چنانکــه  ،)فرزندانشــان کشــته شــوند
و  چشــمیتنــگ مایـۀ فرزنــد : گوینـد 

  .]هراس است
ــول  ــال و أَُثْکُـ ــال و = إثْکـ عثْکـ

  .خرما شۀخو: عثْکُول
بسیار از گوسـفند و بـز    رمـۀ : ثَلَّۀٌ .ثلل

و یقال هی للضَأْن خاصۀً، و . درآمیخته
ــۀٌ ــزَي حیلَ عــۀً للم ــلٌ: ج. خاص : . ثلَ

کسـاء جیـد الثَلَّـۀِ، أي الصــوف    . پشـم 
رسـن از    :حبـلُ  . ]نیکوپشـم  مۀجا[

، الیقـال للشَـعرِ و ال للـوبر    و . پشم
: ع الصوف والشعرُ و الوبرُ قیلمتَذا اجإف

این کلمه را بـراي  [کثیرةٌ   عند فالنٍ 
موي و کرك نگوینـد، و اگـر پشـم و    

نـزد  : موي و کرك با هم باشند، گویند
: ثُلَّـۀ . ]فالنی پشم و پیل فراوانی است

  .گروه
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ي کثیرُ و قد أثَلَّ الرجلُ، فهو مثلٌّ، أ
گوسـفند و   رمـۀ آن مـرد داراي  [الثَلَّۀِ 

  .]بز، یا پشم فراوان شد
آنچه [ما أُخْرِج من تُرابها : ثَلَّۀُ البِئْر

  .رخنه: . ]دناز خاك چاه درآور
  .رخنه برآوردن: إثْالل

. سرگین انداختن سـتور : ثَلَّ ـُـ. ثَلّ
 : ــاه ــه چ ــتن ب : . خــاك در انباش

تَحفرَ أصلَ  و هو أنْ. ویران کردن خانه
نْقاضفی تدفع ثم طثَـلَّ اهللاُ  : یقال. الحائ
: و ثُلَّ عرشُـهم . عرشَهم، أي هدم ملْکَم

ــزُّهم  ع دیــوار را  پایــۀاینکــه [ذهــب
برکنی و سـپس آن را فشـار دهـی تـا     

ــزد ــرو ری ــان را . ف ــد سرزمینش خداون
نیرومنـدي و ارج آنهـا از   . نابود کـرد 
ثَلَلْت [ختن سیم فروری  :. ]میان رفت

مراهالد :بتصهاب[.  
هـالك شـدن و     :ثَلَّ ـُـ. ثَلَل و ثَلّ
  .ل و م. هالك کردن

. آب در مغـاکی  ةبازمانـد   :الثَمیلَۀ .ثمل
آب و علف در  ةماندباقی . ثَمیلٌ: ج

مـا  . هر چیز ةماند باقی: . شکم ستور
ما أکَلْت : ثَملْت شَرابِی بشیء من طعام

ــلَ ــمی   قب ــک یس ــرَب، و ذل   أنْ أشْ
 ،مدپیش از آنکه بنوشم چیـزي نخـور  [

  .]و آن چیز اندك از خوراك را گویند
: ثُملَۀ. باقی آب در تک خنور: ثَملَۀ

پاره که بـا وي قطـران و    پشم: . کک
: ثُمال. کک  :مثْملَۀ. روغن در شتر مالند

جمـع،   . کـک : مثَمـل . زهر کشـنده 
ــۀٍ ــاقی: ثُمالَ ــوض و  ب ــک ح آب در ت

اي از قبیلــه: ثُمالَــۀُ. خنــور، و سرشــیر
  .عرب

أثْمـلَ  . بسیار سرشیر بسـتن : إثْمال
باقی گذاشـتن  : . کثُرت ثُمالَثُه: اللبنُ

  .کک: تثْمیل. چیزي را
غیـاثٌ و  : قومه  فالنٌ . پناه: ثمال

او فریادرس و پنـاه قـومش   [عیاذٌ لهم 
  .]باشد

  .جايپناه: مثْمل
لَ ـَـ. لثَمشراب دریافتن کسی : ثَم

ــلٌ .را ــع : ثَم ــه    آن[ن ــاده گرفت ــه ب ک
  .]باشدش

له مـن    ال واحد. گروه زنبور: ثَول .ثول
  .لفظه

جماعــۀٌ مــنهم : ثَوِیلَــۀٌ مــن النــاس
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 وتیمن ب تگـروه مـردم   [ متفرِّقۀجاء
  .]هاي گوناگوناز رده

به دشـنام و زدن فروگـرفتن   : تثول
علَوه بالشَتْم : علیه القوم لَوثَتَ[کسی را 
  .]و الضَرْب

ـ . ثَول . دیـوانگی گوسـفند  : ثَوِلَ ـَـ
گوسفند و بـز  [شاةٌ ثَوالء و تَیس أثْولُ 

  .]دیوانه
: . فروریخته شـدن خـاك  : انْثیال

انْثـالَ  [فروگرفتن مردم از هـر جانـب   
هجمن کلِّ و وا: علیه الناسبانْص[.  

هـو  : و یقـال . نـام کـوهی  : ثَهالنُ .ثهل
قـال  . الضَاللُ بنُ ثُهلُلَ، مثل بهلُلَ، غص

  .الباطلِ هو من أسماء: ابوعبیدة
: بعیر أثْیلُ. غالف قضیب شتر: ثیل .ثیل

  .گیاهی: . قضیبشتر بزرگ
  الجیمفصل 

. اسم علم کفتار: لُ، علی فَیعلجیأَ .جأل
. نث: لَۀجیأَ. و هی معرفۀٌ بال ألف و الم

و ربما قالوا جیلٌ للتخفیـف و یترکـون   
الیاء مصححۀً، ألنّ الهمـزةَ و انْ کانـت   

ۀ لْمیقاةٌ فی النبگاه [قاةً فی اللفظ فهی م
اندازند و یـاء  براي آسانی، همزه را می

گذارنـد، و آن  به جا مـی گونه  همانرا 
افتد ولی در همزه با اینکه در گفتن می

  .]شودنظر گرفته می
دو : جـبالنِ . جِبال: ج. کوه: جبل .جبل

  .کوه طَی و آن أجأ و سلْمی است
بـه  : . به کوه شدن مـردم : إجبال

  .سختی زمین رسیدن چاه
 انّـه لَـذو  . آفرینش: جِبلَۀ، أي خلْقَۀ

آفـرینش   او درشت[عظیم الخلْقَۀ : جِبلَۀٍ
  .کوهان: جبلَۀ. ]است

و «آیـه . نآفرینش و آفریدگا: جِبِلَّۀ
. ، و قَرَأَها الحسنُ بالضَم»الجِبِلَّۀَ األولینَ

ــات : ج ــتین «[جِبِلّ ــدگان نخس و آفری
  .خَلََقَه: جبلَه اهللاُ. ]»را

  .آخر ملوك غَسان: أیهم جبلَۀُ بنُ
  .کثیر  :حی . مال بسیار: مال جِبلٌ

زن [غَلیظـۀُ الخَلْـقِ   : ة مجبـالٌ امـرأَ 
  .]رینشآفدرشتستبر و 

درشـت و  [غلیظٌ جاف : شیء جبِلٌ
  .]خشک

 و فیه لغات قُرِيء. جمع مردم: جبل
، »و لَقَد أضَلَّ منکم جِبِلّاً کثیـراً «هبها آی

و جـبالً و جبلّـاً و جِـبالً      و أیضاً جبالً
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و همانا که گروهی بسیار از شـما را  «[
  .]»گمراه کرد
  .قدح چوبین: جنْبل

ب فی حتَو یس. موي انبوه: لالجثْ .جثـل 
، و هـی المعتدلـۀُ فـی    نَواصی الخیل 

جثُـلَ  . جثُولَۀ و جثالَـۀ . ولرة و الطُالکثْ
  .مص: ـُـ

: شـجرةٌ  . سـیاه  چـۀ مـور : جثْلَۀ
ــزك ســتبر و [ درخــت بســیاربرگ دف

  .]تنومند
 . اذا نَفَـش ریشَـه  : اجثَأَلَّ الطیـرُ 

: النبـت  . تالللقتَهیأً غَضب و : الرجلُ
پرنـده  [اهتَزَّ و أمکنَ ألنْ یقْبض علیـه  

آن . پرهایش را بـاد کـرد و برافراشـت   
گیاه . کشتار شد ةمرد خشمگین و آماد

بالید و چنان شـد کـه بتـوان آن را در    
  .]دست گرفت

  .بر پاي ایستاده: مجثَئلٌ
زنبــور و ملــخ بــزرگ : جحــل .جحــل

هنگـام  زنبور نر درشت مانند ملخ که [
. ]نهدفرو افتادن بالهایش را بر هم نمی

:  مشــــــــک بــــــــزرگ . :  
. پرست که آن را حربا نیز گویندآفتاب

 :ل، یعنی گوهعغلطانج . : ]  َـلحج
ـــ . مبالغــۀ فیــه: تَحجیــل. افکنــدن: ]ـَ

  :جحملَه، بزیـادة المـیم  . صرَعه: جحلَه
  . ]فرو افکندش[کک 

  .زهر: جحال
  .فربه و گرداندام: دلجح .جحدل

  .]درافکندش[صرَعه : جحدلَه
عظـیم:    رجل . لشکر: لجحفَ .جحفل
  .]مرد گرانسنگ و ارجمند[القَدر 

-که براي سـم [پتفوز اسب : جحفَلَۀ

  .]داران مانند لب است براي انسان
رمـاه و صــرَعه  : جحفَلَـه و جعفَلَــه 

  .]تیر زد و انداختش[
  .اجتمعوا: قومتَجحفَلَ ال

  .والنون زائدة. لبکالن: جحنْفَل
  .جدول: ج. ]عضْو[اندام : جدل .جدل

:  .چـرخ، شـاهین  [چـرغ  : أجدلُ
کوشـک  : مجدل. ]بازوي تافته و ستبر

  .]مجادلُ: ج[
خرمـا سـفال سـخت     ةغور: جدالَۀ

ــاکرده ــدال: ج. ن ج . :ــه . زمــین ترکَ
  .]هایش کردافتاده بر زمین ر[بالجدالَۀ 

ــه  ــه فجدلَ ــاألرض،  : طَعنَ ــاه ب رم



  1383/ باب الالم   
  

بـه نیـزه زد و بـر    [فانْجدلَ، أي سـقَطَ  
  .]قَتَلَتْه: جدلَتْه الخَیلُ. زمین کوفتش

. خصـومت کـردن  : مجادلَۀ و جِدال
  .ا: جدل

محکم تافتن رسـن  : جدلَ ـُـِ. جدل
 حسنَۀُ الجدلِ: الخَلْقِ مجدولَۀُ جاریۀٌ. را
 ةزر: درع مجدولَـۀٌ . انـدام دختر خوش[

  .]نیک تافته  و استوار
ــدول جــه از الغــري : م برپیچــان ن

  .]تافته و تکیده[
کـودك از آب  [د تَشْم: غالم جادلٌ

و الجادلُ . ]و گل درآمده و نیروگرفته
من ولد الناقۀ فوقَ الراشح، و هو الـذي  

ــه   ــع أُم ــی م ــوِي و مشَ ــه[قَ ــتر بچ ش
گرفته و نیرومندگشته چنانکه با ازشیر

  .]مادرش بپوید
دانـه در  [جدلَ الحـب فـی سـنْبله    

  .]اش مایه گرفت و سخت شدخوشه
ــدیِل ــت، و : ج ــه از پوس ــار ناق مه

  .]دوال، تسمه[حمیل 
قَمیلٌ و شَددالنِ مـن اإلبـل   : جفَح

دو شـتر نـر   [کانا للنُعمان بـن المنْـذر   
  .]بزرگ از آن او

: . قبیله: . ]شاکلَۀ[خو : ۀجدیلَ
نام زنی که ام قبیلـه  : . ]ناحیۀ[کرانه 
  .منسـ: جدلی. است

  .کک: مجدولَۀ. بافته ةزر: جدالء
  .نام مردي: . سنگ: جنْدل
  .ناكنام جاي سنگ: جنَدل
  .]النهرُ الصغیر[جویچه : جدول

و منـه  . درخـت  تنۀبیخ و : جِذْل .جذل
بابرِ   قول الحنْـذلُها   : بـنُ المـذَیأنَـا ج

 کَّکحاسـتوار و بلنـد   تنـۀ منم آن [الم 
)  فـالنٌ  : یقال .])رجـب   مـالٍ، اذا

او در چـارواداري  [کان رفیقاً بسیاسته 
  .]چربدست است

ایستاده چون سـتون  برجاي: جاذل
ها برپـا دارنـد   مانند آنچه در شترخان[

ــود را بــدان      ــتران گــرگین خ ــا ش ت
  .]رانندبخا

شادي و شـادمانی  : جذلَ ـَـ. جذَل
: اجتـذال . م: إجذال. نع: جذْالنُ. کردن

  .]ابتَهج: اجتَذَلَ. أفْرَحه: أجذَلَه[ل 
و نـام  . کک: جرْول. سنگ: جرَل .جرل

ــده ــردي  درن ــب م ــو[اي، و لق او و ال
  .]بجعفَرٍ لإللْحاق
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ــرِلٌ  ــۀٌ و مکــان ج ذات [أرض جرِلَ
   ]سنگســـــتان و جـــــاي: لَجـــــراوِ

ضـاَ جمـع   و أی. أجـرال : ج. ناكسنگ
  .جرَلٍ، مثل جبل و أجبال

ـ خَ: . رنگ سرخ: جِرْیال رم . 
: الخَمـرِ  . ]سرخ[اي زر گونه: الذَهبِ

  .اي شرابگونه
  .شتر سطبر: جِرْدحل .جردحل

. هیـزم سـطبر و خشـک   : جـزْل  .جزل
ة امـرأَ . صـلْب مسـتقیم  : الرَأْيِ فالن 

اذا کانـت ذات رأْيٍ    جزْلَۀٌ بینَۀُ الجزالَـۀِ، 
درسـت و   یشـۀ مرد و زن دانا با انـد [

نیرومند اسـت بـراي   : هو جزْلٌ. استوار
  :لَفْـظٌ  . ]گیـرد آنچه بـه گـردن مـی   

  .صلْب صحیح، خالف رکیک
عطاء جـزْلٌ  . بزرگ و بسیار: جزِیل

لَ اهللاُ أجـزَ : یقال[جِزالٌ : ج. کثیر: و 
  .]عطیتَه، أي کَثَّرَها و وفَّرَها و عظَّمها

أجزَلْت لَه مـن  . بسیار دادن: إجزال
  .أکثرت له: العطاء

ـ  . جزْل جزَلْـت  . بریـدن : جـزَلَ ـِـ
آن چیـز را دو  [قطْعتین : الشیء جِزْلَتَینِ

  .]پاره کردم

ــۀ ــر  : جِزْلَ ــن التَم ــۀ م ــۀٌ عظیم قطْع
  .]خرمابزرگ از بخشی [

زمنُ صرامِ النخـلِ  : هذا زمنُ الجِزالِ
  .]اکنون زمان بریدن خرماست[

بعیـر  . ریش کوهان: جزِلَ ـَـ. جزَل
  .نع: أجزَلُ

: . جـوان : . کبوتربچـه : جوزل
  .زهر
: جعلَـۀ . خرمابنـان کوتـاه  : جعل .جعل
. کـک  :مجعل. کردن: جعلَ ـَـ. . یکی
و «اً، أي صیرَنی، و آیهو جعلَنی نَبِی«آیه

جعلُوا المالئکَۀ الذینَ هم عباد الـرَحمنِ  
ــموهم  و مــرا پیــامبري «[إناثــاً، أي س

و فرشــتگانی را «و . »گردانیـده اســت 
ــد رحمــن هســتند   کــه بنــدگان خداون

  .]»مادینه نامیدند
  .کک: جِعالَۀ و جعیلَۀ. مزد: جعل

ــل عغلطــانگــوه: ج . : نــوعی از
جعـلَ  . عـالن جِ: ج. انوران آبی سیاهج

  .کثُر فیه الجِعالنُ: الماء جعالً
: ج. مال دیگ و خنوردست: جِعال

  .جعل
ــ ــدرأَجعلْ ــال  : ت الق ــا بالجِع أنْزَلْته
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  :. ]دیگ را با دستمال پایین نهـادم [

أجعلْت لفالن من الجعلِ [مزد دادن پاي
ــۀ یطــی الع ــنی : . ]ف ــه گش ــدن ب   آم

  .سگماده
اجتعلَ اللیلَ کحبـل  [کردن : اجتعال

شب را چو ریسمانی کشـیده  : الممدود
ــرد ــاً  . ک ــاشِ ثَوب ــن القُم ــلَ م تَعاز : اج
  .]اي ساخت ریزها جامه خرده
  .آبابر بی: جفْل .جفل

آورد آب : . پشــم بســیار: جفــال
هرچـه  : . سرجوش دیـگ : . سیل

  .به بسیاري وصف کنند آن را
فْلَۀٌ من صوفـزَّةٌ منـه  : جو هـو  . ج

مفعولٍ مثل آیـه اس م»    ـنِ اغْتَـرَفإلّـا م
اي پشـم بریـده از   پـاره [» غُرْفۀً بِیـده 
که به دستش کفـی  جز آن«. گوسفندان

  .]»برگیرد) از آن آب(
دعوتُهم الجفَلَی و األجفَلَـی، و هـو   

و . و الناس الی طَعامـک عامـۀً  عدأنْ تَ
فـی   دعـی فـالنٌ فـی النَقَـرَي ال    : لیقا

الجفَلَی، أي دعی فـی الخاصـۀِ ال فـی    
ــۀ  ــوارك   [العام ــه خ ــه ب ــان را هم آن

او ویـژه فراخوانـده   : گویند. فراخواندم

  .]شد نه با گروه
  فَلَـۀً، و جـاءفَلَۀً و أزأج القوم وا جاء

همگـی  [بجمـاعتهم    :بأجفَلَتهم و أزفَلَتهم
األجفَلَـی و  : قـال بعضُـهم  . ]آنان آمدند

  .الجماعۀُ من کلِّ شیء: األزفَلَی
ــلَ ــرَع  :جفَ ــل. أس ــزَعج : جاف منْ

  .]آرام و پریشان بی[
  .ترسنده و بددل: إجفیل
  .شتاب و شتافتنگریختن به: إجفال
  .گروه مردم گریزان  :جفالَۀ

  .مسرِع: ریح مجفلٌ و جافلَۀ
أذْهبتْــه و : ابِأجفَلَـت الـریح بـالتر   

. ]باد خاك را برکنـد و پراکنـد  [طَیرَتْه 
: انْجفَـلَ القـوم  [برکنـده شـدن     :انْجِفال

  .]انْقَلَعوا کلُّهم فمضَوا
  .جلُول  :ج. بادبان: جلّ .جلل

. جِـالل : ج. پوشـش سـتوران  : جلّ
ــج ــۀ: ج ــه: . أجِلَّ ــیء . هم : الش
  .گل: ، مع. معظَمه

: جلَّـۀ . جلَـل : ج. گکار بزر: جلَّی
  .خنور خرما

و  ما لَه دقٌّ. کشت دروده یۀپا: جِلّ
نه اندك [دقیقٌ و ال جلیِل ما لَه : ال 



    صراح اللغۀ/  1386
 

  .])هیچ ندارد( نه بسیارو باشد او را 
. یکی: جلیل. سالشتران کالن: جِلَّۀ

مسـانُّ  : مشْـیخَۀٌ  . مثل صبِی و صبیۀ
  .]سالپیران کالن[

: . کتـاب حکمـت و ادب  : مجلَّۀ
  .هرچه باشد از کتاب بزرگ

ــاللُ  ــۀُ اهللا: اهللاِج ظَمــن . ع ــه م فعلتُ
 آن کـار را بـه  [مـن أجلـک   : جاللک

  .]خاطر تو کردم
ـ . جاللَۀ بزرگـی و بـزرگ   : جلَّ ـِـ

جلَّـت الهـاجِنُ   . مسن شـدن : . شدن
 غُرَتلَد، أي صدختـر نارسـیده   [عن الو

ه هـم کـوچکتر   از بچـ ) شدهشوهرداده(
  .]است

: حدیث. گاو پلیدخوارماده: الجلّالَۀ
از خـوردن شـیر   [  الجلّالَـۀ  نُهِی عن لَبنِ

  .]چنان گاوي بازداشته شده است
  .بزرگ ناقۀ: جاللَۀ. بزرگ: جالل
و . کار بزرگ، و کـار آسـان  : جلَل

ــداد  ــن األضْ ــو م ــ. ه ذاك م ــت ن فعل
ـ  لَلــ: کجـ م لآن کــار را بــه[ک ن أج 

  .]اطر تو کردمخ
یـز  : . مسـن : . بـزرگ : جلیل

  .که از وي ازار خرگاه سازند ]گیاهی[
  .جالئلُ: ج. یز بن: جلیلَۀ

ــل لْجــو  : ج ــلَ، و ه ــد جالجِ واح
روح شادمان زنگوله، و سبک[معروف 
  .م موضعٍاس :. ]در کار

بانـگ  : . بانـگ جلْجـل  : جلْجلَۀ
. جنبانیدن چیـزي بـه دسـت   : . رعد

  .ابر با رعد: مجلْجِل
سـاخَ فیهـا و   : تَجلْجلَ فـی األرض 

: د البیـــتواعـــتَجلْجلَـــت قَ. دخـــلَ
تضَعحـدیث . تَضَع :   انّ قـارونَ خـرج

علی قومه یتَبخْتَرُ فی حلَّۀٍ لَـه فـأمرَ اهللاُ   
األرض فأخَذَتْه، فهو یتَجلْجلُ فیها الـی  

ــۀ  ــوم القیام ــت [ی ــرو رف ــین ف   . در زم
. هـاي خانـه جنبیـد و فرونشسـت    ایهپ

قارون در پوششی گرانبها گردنفـراز و  
نــازان خــود را بــه قــومش نشــان داد، 

او  زمـین خداوند به زمین فرمان داد و 
را فروگرفت، چنانکـه تـا رسـتخیز در    

  .]رودآن فرو می
الجِلٌحآوازخر روشن: مار ج.  

ــالن لْجــنیز: ج ــال. گش ــو : و یق ه
ــم فــی قشــره ق سمالس ــد صحبــلَ أنْ ی
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کنجد در پوستش پیش از آنکـه درو  [

 جلْجـالنَ أصبت . حبۀُ القلبِ: . ]شود
  .]دلش زدم نۀدابه [قلبِه 

بیـرون شـدن از   : جـلَّ ـُــِ  . جلول
جلَـوا و خَرَجـوا   [شهري به شهر دیگـر  

  .، فهم قوم جالَّۀٌ]الی بلَد آخَرَ
. پشک ستور برچیدن: جلَّ ـِـ. جلّ

أْکُـلُ العـذرةَ   منه سمیت الدابۀُ التـی تَ  و
فـالن  انّ بنی: یقال. کک: اجتالل. جلّالَۀٌ

وقُودهم الجِلَّۀُ و الوأْلَۀُ، و هـم یجتَلُّـونَ   
سوخت آنها [الجِلَّۀَ، أي یلْتَقَطُون البعرَةَ 

پشکل و سرگین گوسفند و شتر است، 
دست پشـکل برگیرنـد بـراي    و آنها به

  .]شآت
فـالنٌ  . قدر گردانیدنبزرگ: إجالل

ی مـا أعطـان  : ما أجلَّنـی و ال أحشـانی  
ــیۀً جلیِلَــۀً و ال یلَــۀ. حاشلالتــی : و الج

صـغار  : نُتجت بطْناً واحداً، و الحواشـی 
ما أعطانی : ما أجلَّنی و ما أدقَّنی. اإلبل

: دقیِقَۀٌما لَه جلیلَۀٌ و ال . کثیراً و ال قلیالً
بزرگی بـه   قۀنه نا[ما لَه ناقۀٌ و ال شاة 

نه بسیار مرا داد . من داد و نه کوچکی
نــه ناقــه دارد و نــه   . و نــه انــدك 

  .]گوسفندي
ــر [فرازگــرفتن : تَجلیــل جلَّــلَ المطُ

ــاران : األرض ــۀبــ ــین را  همــ زمــ
. جلّ بر اسـب افکنـدن  : . ]فراگرفت

بـه   زمین را همۀابر فرازگیرنده : مجلِّل
  .باران

: تَجلَّلَـه . زبر چیـزي شـدن  : تجلُّل
بر آن برآمـد و بیشـتر آن   [أخَذَ جاللَه 
  .]را فراگرفت

فالن یتَجـالُّ  . بزرگی نمودن: تَجالّ
فالنی خود را از [یترفَّع عنه : عن ذلک

  .]شماردآن برتر می
لُوالءنام دهی به فارس: ج .یللوج :

  .منسـ
جِمال، أجمال،  :ج. شتر نر: جمل .جمل

اي از پدر قبیله: . جِماالت و جمائلُ
  .مذْحج

شترگله با شتربان و اسـباب  : جامل
یقال لإلبـل اذا کانـت   : ابن السکیت. آن

هذه جِمالَـۀُ  : ذُکُورةً و لم یکن فیها أُنْثَی
» کأنّه جِمالَۀٌ صفْرٌ«آیه و قُرِئَ. فالنٍبنی

شند به گروهی از شتران که همه نر با[
: اي میان آنها باشد گویندآنکه مادهبی
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. اسـت فـالن خـانواده   شـتران   گلۀاین 
شـترانی  ) هاي آتـش زبانه(گویی آن «

  .]زردفام هستند
صار جمالً، اذا أربع : استَجملَ البعیرُ

شتر جمل شد، هنگامی که چهارسـاله  [
  .]شود

ــۀ ــتربان: جمالَ ــۀ و . ش ــل الخَیالَ مث
  .الحمارة
ـ . لجما خـوبی و خـوب   : جملَ ـُـ

 .نث: جمیلَۀ و جمالء. نع: جمیل. شدن
  .آراستن: تَجمیل

  .أجملُ من الجمیل: جمال
  .جِمالنٌ: ج. مرغی: جمیلٌ
  .و نام زنی. جملٌ: ج. همه: جملَۀ

: . جمله کـردن حسـاب  : إجمال
نیکو کردن : . نیکویی کردن کسی را

بسیار شـدن  : . پیه گداختن: . کار
  .شتر

ـــ. جمــل ــلَ ـُ مپیــه گــداختن: ج .
  .پیه گداخته: جمیل. کک: اجتمال

نیکویی و خوبی کردن بـا  : مجاملَۀ
  .کسی

یمالالخَلْـقِ  : رجل ج ناقـۀ  . عظـیم

بالفَعل من اإلبل فی عظَم  تُشَبه: جمالیۀ
. آفـرینش و سـتبر   مرد درشـت [الخَلْقِ 

بزرگـی و درشـتی بـه    اي کـه در  ناقه
  .]شتر نر ستبر و تنومند مانند شود

رسن کشتی که آن را قَلْـس  : الجمل
حتّـی  «عباس آیهابن و قرأَ. نیز خوانند
شـدید  تبالضم و ال ، الجملُ،»یلج الجملُ

کشـتی   یـۀ الچنـد  رشتۀتا آنگاه که «[
  .]»رود )در سوراخ سوزن(

ــل مــودن: تَج ــوبی نم ــه : . خ پی
: ةو منـه قیـل للمـرأَ   . ه خـوردن گداخت

و  محتَجملــی و تَعفَّفــی، أي کُلــی الشَــ
اشْرَبِی العفافَۀَ، و هی ما بقی فی الضَرْع 

پیه گداختـه خـور اي زن و   [من اللَبن 
  . ]شیر در پستان را ةبرجاماند

ـ  . جول و جوالن .جول گـرد  : جـالَ ـُـ
  .کک: اجتیال و انْجِیال. برآمدن
وستوران خرد: النُ المالِج.  

  .کوهی به شام: جوالن
: یقال فی المیسر. برگردانیدن: إجالَۀ

 هامدر قمـار بـا تیـر گوینـد    [أجِلِ الس :
  .]جا کنتیرها را بگردان و جابه

ــوال ویــل. برگشــتن: تَجکــک : تَج
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  .]طَوف: الدجولَ فی البِ[

این [اخْتَرْته منه : جلْت هذا من هذا
: واجتَلْت منـه . ]جاي آن برگزیدمبهرا 

جالَ بعضُـهم  : تَجاولوا فی الحرب. کک
    التجـاوعلی بعض، و کانـت بیـنهم م

در جنگ برخی از آنهـا گـرد برخـی    [
  .]دیگر برآمدند و به هم تاختند

  .سپر: . شاماکچه: مجول
. کـک : جـال . دیوار سر چاه: جول

عقـلٌ و عزِیمـۀ   : مـا لَـه   . أجوال: ج
خـرد و آهنـگ   [البِئْر جولِ  تَمنَعه، مثل

استواري ندارد که او را بازدارد، مانند 
کــه آن را از فــروریختن (دیــوار چــاه 

  .)]پاس دارد
و  . خالف العلْـم . نادانی: جهل .جهل

  .نادانستن: جهِلَ ـَـ. جهالَۀ
خـود را  [نادانسـته آوردن  : تَجاهل

نی بــه نــادا: تَجهیــل. ]بــه نــادانی زدن
  .منسوب کردن
سـبک  : . نادان شمردن: استجهال

  .داشتن
کـاري کـه بـر جهـل دارد     : مجهلَۀ

  .کسی را

  .بیابان بی کوه و نشان: مجهل
ــال ــۀ  : یق یلــی الجاه ــک ف ــان ذل ک

الجهالء، هو توکید لألول یشْتَقُّ له مـن  
به، کما یقالاس ؤکَّدو : مه ما ی ،دوات دتو

آن در جاهلیـت  [ء و یوم أیـوم  لیلۀٌ لَیال
دوم برگرفتــه از  کلمــۀجاهالنــه بــود 

نخست و تأکیدي بـر آن اسـت،    کلمۀ
میخ استوار، شب تاریک و روز : مانند

  .]پایانی ماه
: من الناسِ . ترك و روم: جِیلٌ .جیل

 نْفجِیـلٌ   [ص ینُ جِیـلٌ و الـرومج. الص :
  .]أجیال

ــیالنُ ــرین : جِــ   قــــومی در بحــ
خسرو پادشاه ایران [کسرَي  ةدادترتیب

  .]آنان را در آنجا جایگزین کرد
 . اي از عبـد القَـیسِ  قبیله: جیالنُ

 ةتـود [ما أجالَتْـه الـریح منـه    : الحصی
جـا  هایی که باد آنهـا را جابـه  سنگریزه

  .]کندمی
  الحاءفصل 

. حبـال و أحبـل  : ج. رسن: حبل .حبل
 :ــد ــان : . عه ــل ال[ام ــوارمث : جِ

. پیوستگی: . ]همسایگی و پناه دادن
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 :دراز کشـیده  ةتودریگ . :  پـی و
هـو  : مثَـل . رگ بـازو : . رگ گردن

راعک، أي فی القُرْب منک ذحبلِ  علی
نزدیک است ست، ا تاو بر بند بازوی[

  .]و به او دسترسی داري
. درخت بلنـد خـاردار   ةمیو: الحبلَۀ

و ) ص(اهللا لیتُنا مع رسولقد رأَ: حدیث
دیـدم  [و ورقُ السمرِ  ما لَنا طَعام الّا 

که با پیامبر بودیم و خوراکی نداشـتیم  
درخت خـار و بـرگ درخـت     ةجز میو

نوعی از پیرایه که در حمیل : . ]طلح
  .باشد

  .خوارسوسمار حبله: ضَب حابِلٌ
: یفـرُّ  یقال للواقف مکانَه کاألسد ال

کـه چـون شـیر بـر     بـه آن [حبِیلُ براحٍ 
. ]جایش بماند و در نرود چنان گوینـد 

  .حبول: ج. سختی: حبل
فهـی   ةُحبِلَت المرأَ. بار شکم: حبل

حبلَی، و نسوة حبالَی و حبالَیات، ألنّـه  
و . لیس لها أفْعلُ ففارقَ جمع الصـغْرَي 

 األصلُ حبالی، بکسـر الـالم، ألنّ کـلَّ   
انْکجمعٍ ثالثُه أل الـذي    ف سـرَ الحـرف

لوا مـن  بعددأب رَ، ثمعافو ج ساجِدها کم

الیاء المنقلبۀ من ألف التأْنیث ألفاً فقـالوا  
حبالَی بفتح الالم للفـرق بـین األلفَـین،    
کمــا قلنــاه فــی الصــحارِي، و لیکــون 
الحبالَی کحبلَی فی ترك صرفها، ألنّهـم  

ــم ــقَطت الیــاءیبــدلوا لَ لــو ل لــدخول  س
حبلـی و  . فی جوارٍ نوین، کما تَسقُطُالت

الوِيبو ح لَوِيبیقال : أبوزید. منسـ: ح
کـان  : یقـال . حبلَی فی کـلّ ذات ظُفُـر  

 ذلک فی محبـل فـالنٍ، أي فـی وقـت    
نتـاج النتـاجِ و   : الحبلَۀِ  . أُمه بهحبلِ 

حبـلِ   نُهِی عن بیع: حدیث. ولد الجنین
چون این کلمـه  . زن آبستن شد[الحبلَۀِ 

مـذکر نــدارد پــس جمــع آن بــا جمــع  
صغري کـه مؤنـث اصـغر اسـت فـرق      

اصل این کلمـه حبـالی اسـت،    . کندمی
زیرا هر جمعی که حرف سوم آن الـف  
ــور    ــف مکس ــس از ال ــرف پ ــد ح   باش

گـردد، سـپس یـاء منقلـب از الـف      می
تأنیث را به الف تبدیل کردند و حبالَی 

تا میان دو الف فـرق   شد با الم مفتوح،
صـحاري هـم    کلمـۀ باشد، چنانکه در 

گفته شد، و نیز براي اینکه حبالَی نیـز  
مانند حبلَی غیرمنصرف باشد، چرا کـه  

کردنـد،   اگر یاء را به الف تبـدیل نمـی  
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. افتـاد با آمدن تنـوین بـر سـر آن مـی    
دار جـانوران نـاخن   ة همۀدربـار : گوید

آن : گوینـد . این کلمه را به کـار برنـد  
رخداد هنگامی بود که مادر فالنـی او  

فرزند فرزنـد، و فرزنـد   . را آبستن بود
از فروش فرزند جنین بازداشـته  . جنین

و آن چنان بود که پـیش از  (شده است 
ــرار    ــه، قـ ــین مادینـ ــدن جنـ   زاده شـ

گذاشتند که پس از زاده شـدنش و  می
ــتین   ــدنش، نخس ــتن ش ــزرگ و آبس ب

  .)]فرزندش را خرید و فروش کنند
  .آبستن کردن: إحبال

  .دام: حبالَۀ. شاخ رز: حبلَۀ و حبلَۀ
: مثَل. تار: . دام ةگسترند: لالحابِ
آمیخت تـار و پـود   : بالنابِل اخْتَلَطَ 

هنگامی گوینـد کـه کـاري آشـفته و     [
  .]پریشان شود

رسنی که به وي بر درخـت  : حابول
ــد  ــاال رون ــا ب ــول. خرم بحــید : م ص

  .درآویخته به دام
 محتَبـلُ . صید کردن بـه دام : احتبال

نـام  : حبـال . پیوند سـم اسـب  : الفرسِ
  .مردي

  مـــرد : . نـــام مـــردي: حنْبـــل

  .پوستین: . باالکوتاه
و مـا أجِـد   . بد: ما لی عنه حنْتَأَلٌ .حتل

  .]اي ندارماز آن چاره[بداً : منه حنْتاالً
: . نوعی از درخت کـوه : حثْیل .حثل
  .کوتاه مرد

ــۀ ــرنج: حثال  :. پوســت جــو و ب
  .خرماي کوفته و کنجاره

دادن کـودك را   آبـه  سبوس: إحثال
  .]یعنی بد خوراك دادن به کودك[

. بــرنجنپـاي : . بنـد : حجِـل  .حجـل 
 .سپیدي دست و پـاي سـتور  : تَحجیل
  .نام اسبی: تَحجلُ

اسبی که چهار دست : فرس محجل
ــفید باشــد ــاي او س ــرِ . و پ  جلَینِال

و . که پایها سفید باشدآن: نِیدالی مطْلَقُ
جیل واقن مـا  الیکون التَحیدأو ی دعاً بی

. لم یکن معها أو معهما رِجل أو رِجالنِ
ید و رِجلٍ مـن شـقٍّ فهـو      فإنْ کان 

ممسک األیامنِ مطْلَقُ األیاسر، أو علی 
او کثُر و انْ کان من خالف قَلَّ . العکس

سفیدي یک دست یـا دو  [فهو مشْکُولٌ 
دست بسنده نیست که به اسبی محجل 
گویند، مگر آنکه یک یا هـر دو پـاي   
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اگـر دسـت و پـاي    . آن نیز سفید باشد
راست سفید باشد به آن راسـتها سـفید   

. چپها غیرسفید گویند، و برعکسبه و 
اگر هم دست راسـت و پـاي چـپ یـا     

ـ  ا یـا دو  برعکس، یا دو دست و یک پ
پـا و یــک دســت سـفید باشــد بــه آن   

  .]مشکول گویند
رفتـار بنـدي و   : حجـلَ ـُــِ  . حجالن

بر یـک پـا یـا    [جهجهان رفتن : . مرغ
روي هــر دو پــا برجســتن ماننــد رفتــار 

  .]زندانی که بند بر پایش باشد
الصغار التی ضُرَبِت : الت اإلبلحاجِ

ــت علــی بعــض قوائمهــا  ــوقُها فمشَ س
ــترا[ ــی از   ش ــه یک ــر ک ــک ن ن کوچ

ساقهایشان کوفته شده و بر سـه سـاق   
  .]دیگر راه روند و بلنگند

 لَتجه مـن  : البعیرُاحدقَی اذا أطلقت
بنـد  [یده الیسرَي و شددتَه فی الیمنَـی  

از دســت راســت شــتر برداشــته و بــر 
  .]دست چپش نهاده شد

. حجـال : ج. عروسـی  نۀخا: حجلَۀ
 :لٌ،: ج. کبکجلَی حجالنٌ و حجح .

ــا  ــی الّ ــیء الجمــع علــی فعلَ و لــم یجِ

  .ظرْبی جمع ظَرِبانٍ، و حجلَی: حرفان
  .یکی: حجلَۀ. ریزه ةشترکر: حجل

الءجگوسفند سپید سمها: ح.  
  .سرفراخ شیشۀ: حوجلَۀ

چشمش گـود  [غارت : حجلَت عینُه
  .]افتاد
ستم  به میل کردن: حدل حدلَ ـِـ .حدل

رجـلٌ  . ]مالَ علیه بـالظُلْم : حدلَ علیه[
 :ٍلدغیرُ ع.  

مرد کژمیان و کتـف و  : رجل أحدلُ
  .آمدهسوي سینه بیرونگردن به

الءــد ــوس حـ ــینه : قـ ــان سـ   کمـ
کمانی که یکی از سرهاي [آمده بیرون

  .]آن راست شده باشد گشتۀبر
  .پیراهن و ازار نۀکرا: حذْل .حذل

حذلَت . افتادن مژه: ـَـ حذلَ. حذَل
من بثْرَةٍ تکـونُ فـی   [سقَطَ هدبها : عینُه

چشــمش از آبلــه و   ةمــژ: أشْــفارها
جوشـهاي ریــزي کــه در پلکــش بــود  

نوعی از حبوب کـه نـان   : . ]ریخت
  .سازند

شلم که از بن درخت بیرون : حذال
  .آید
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  .دراز: حرْجل .حرجل
  .]اسپند، اسفند[سپند : حرْمل .حرمل
  .عفَتَار: احزَأَلَّ .حزل

  .کوتاه استوارخلقت: حزَنْبل .حزبل
سوسمار که از بیضـه  بچه: حسل .حسل

. حســـول: ج. بیـــرون آمـــده باشـــد
 آتیک سنَّ ال: مثَل. سوسمار: الحسلِأبو

تَسـقُطُ أبـداً    أبداً، ألنّ سنَّها ال: الحسلِ
 هرگز نزدت نیـایم، زیـرا   [حتّی تموت

افتد مگر آنگاه کـه  ن سوسمار نمیدندا
  .]بمیرد

  .نث: حسیلَۀ. گوساله: حسیل
  .سبوس: حسالَۀ، مثل حثالَۀ

کارناآمدن از به: محسول و مخْسول
آن را پسـت و  [رذَلَـه  : حسلَه. هر چیز

  .]مد کردآناکار
اش بهـره [أُخـس حظُّـه   : حسلَ بـه 

  .]اندك شد
 و یرْکَـب  صرُقَی: فالن یحسلُ بنفسه

ــدناءةَ  ــا ال ــت و  [به ــودش را پس او خ
  .]سازدفرومایه می
خرماي خشـک تبـاه کـه    : حسیلَۀ

  .شیرین نشود

سوسمار، و از هر بچه: حسکل .حسکل
  .]و حسکلَۀٌ[حساکلُ : ج. جانوري

: الکالمِ . کردنآماده: تَحصیل .حصل
 بازگرداندن سخن به[رده الی محصوله 
  .گیاهی: حصیل .]معنا و مفهوم آن

بقیتُـه و  : حاصلُ الشیء و محصـولُه 
. یکـی : حصـیلَۀ . بقایـا : حصـائل . نَقْده

  . زنی که خاك معدن گرد کند: محصلَۀ
اذا اشْـتَکَی  : حصلَ الفـرس حصـالً  

بطنَه من أکْلِ التُرابِ الذي علـی النَبـت   
از  اسب خاك روي گیـاه را خـورد و  [

  .]درد نالیدشکم
. ناشـده خرما سـخت  ةغور: حصل

  .یکی: حصلَۀ
  .غوره کرد ]خرمابن[: أحصلَ النخلُ

آنچه مانده باشد در خرمن : حصالَۀ
  .از حبوب

ــلَۀ ــرغ : حوصـ ــنگدان مـ : ج. سـ
  .حواصل

 یقـال . هحوصـلَتَ ملَأً : حوصلَ الطیرُ
  پرنـــده [حوصـــلی و طیـــرِي : منـــه
: از آن گوینـد . ش را پـر کـرد  دانچینه
  .]دانت را پر کن و بپر چینه
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ـ  . حظْل .حظل بازداشـتن از  : حظَـلَ ـُـ
بـر او  : حظَـلَ علیـه  [تصرف و حرکت 

رجل حظـلٌ و  . ]سخت و تنگ گرفـت 
. گیـر در خانـه  مرد سخت تنگ: حظّال

  .ا: حظالن
مشْـی  [رفتـار خشـمگین   : حظَالن

  .]ضْبانِالغَ
. یکی: حنْظَلَۀ. خدرخت تل: الحنْظَل
، الحنْظَـلِ اذا أکثَر من أکْل : حظلَ البعیرُ

  .فهو حظلٌ و إبلٌ حظالَی
. تمـیم بـزرگ از بنـی   قبیلۀ: حنْظَلَۀُ

  .األکْرَمونَ : یقال لهم
 ال. بـاك داشـتن    :حفَلَ ـِـ. حفْل .حفل

: حفَلْت بـه . باك مدار به وي: تَحفلْ به
ــه  ــت ب ــاك[بالَی ــتم از آن ب : . ]داش

حفَـلَ القـوم و   [کک : احتفال. گردآمدن
 عنـده  . ]اجتمعوا و احتشدوا: احتَفَلوا

جاي : محفل و محتَفَل. جمع: من الناس
. پستان پرشـیر : ضرع حافلٌ. گردآمدن
بۀٌ حافشُعحاف کثیـرُ السـیلِ  : لل و واد .

الس فَلَتفْالًحح ها : ماءقْعو دن آسما[ج
جلَوته، فتَحفَّـلَ و  : حفَلْتُه. ]نیک بارید

  .]آراستمش، پس آراسته شد[احتَفَلَ 

هـو  : یقـال . هر چیز سۀسبو: حفالَۀ
ثالتهم، أي ممفالتهم و حخیرَ  ن المن ح

او از کسانی است که هیچ سـود  [فیهم 
  .]اي نداردو بهره

مبالغه کننده در هـر  : رجل ذو حفْلَۀٍ
در [جد فیـه  : مر حفْلَتَهأخذَ لأل. چیزي

  .]آن کار کوشید
تفــلَ الــوادتَلَــأَ بــه : ي بالســیلاحام

  .]آب شدرودخانه از سیل پر[
چندگاه نادوشـیدن ناقـه را   : تَحفیل

پسـتان و  جهت فـروختن تـا بـزرگ    به
: شـاة محفَّلَـۀٌ و مصـرّاةٌ   . پرشیر نمایـد 

عـن  ) ص(اهللاِ نَهی رسولُ: حدیث. کک
  .و التَحفیل التَصرِیۀِ

 ةآوردبیـرون کشـت بـرگ  : حقْل .حقل
زمین خوش : . هنوز پایه سطبرناشده

 البقْلَۀَ بِتتُنْ ال: مثَل. یکی: حقْلَۀ. پاکیزه
  .]ز ناکس نیاید بجز ناکسی[الّا الحقْلَۀَ 
آلـود  خـاك  ةدرد شکم از تر: حقْلَۀ
: ج. و قد حقلَت اإلبـلُ حقْلَـۀً  . خوردن
  .أحقال
یلَۀحیـلٌ . آب تـره در شـکم  : ققح:  

  .موضعی
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فـروختن کشـت سـبز یـا     : محاقَلَۀ
  .و قد نُهِی عنه. کشت نادروده به گندم

سـبب   بازماندن از جماع بـه : حیقال
بازمانـد پیـر   : حوقَلَ الشیخُ. سستی نره

  .از جماع
  .کارسست بی ةنر: حوقَلَۀ

آنچه پیدا نشود صـوت و  : حکْل .حکل
: سـانه حکْلَـۀٌ  فـی ل . از سـخن معنی او 
بسـته و  زبـان [یبِـینُ الکـالم    عجمۀٌ ال

  .]سخن گنگالج است و روشن نگوید
ــر  الخب ــی ــلَ عل ــکَلَ  :أحکَ و . أشْ

خبر را بر من بسـته و  [اشْتکلَ : احتکلَ
  .]پوشیده کرد

  .کوتاه ناکس: حنْکَل
ـ . حــلّ .حلـل  ــ . گشــادن گــره: حـلَّ ـُ

فـرود  : . ن کنجدروغ: . ل: انْحالل
نیـز  : محـلّ . کک: حلُول و محلّ. آمدن

القومِ و حلَلْــت بــ. جــاي فــرود آمــدن
القوم لَلْتنزد آن قوم فـرود  [ بمعنًی ، ح

  .]آمدم
: حـلّ . حالل شـدن : حلَّ ـِـ. حالل

حـلَّ العـذاب   . واجب شـدن   :. کک
و . نَـزَلَ : وجب، و یحلُّ علـیهم : علیهم

» فیحلُّ علـیکم غَضَـبِی  «ا آیهبهم قُرِئَ
، یـا  »پس خشمم بـر شـما روا شـود   «[
بیرون : . ]»خشمم بر شما فرود آید«

ت جرَخَ: ةُحلَّت المرأَ. آمدن زن از عده
انْقَضَی : حلَّ الدینُ ـِـ حلُوالً. من عدتها

بیـرون  : . ]زمـان وام سـرآمد  [أجلُه 
  .کک: إحالل. آمدن حاجی از احرام

حـرام  . حالل: لّح ضـد . :  لقـب
از احــرام : و حــاللٌ  رجــلٌ . مــردي
. و أنت حـرْم   أنت : یقال .آمدهبیرون
 :رَمالح یقـال . ما جاوز :   فیـا حـال

تـو بیـرون از   [اذْکُـرْ حلّـاً، أي اسـتَثْنِ    
. احرام هسـتی و تـو در احـرام هسـتی    

اي : گوینـد . آنچه بیرون از حرَم باشـد 
ند خـوري گشـودن آن را   که سـوگ آن

یعنـی اسـتثنا کـن تـا     (نیز به یـاد دار  
  .)]گشایش سوگند بر تو آسانتر باشد

قومی [نُزُولٌ و فیهم کثرةٌ : قوم حلَّۀٌ
کــه بــه جــایی فــرود آینــد و فــراوان 

ــاللٌ. ]باشــند ح ــی و ح : ]اي قبیلــه
ــا    ــم ج ــایگی ه ــه در همس ــزرگ ک ب

ـ : ـُـ حلَّ. و حلول . ]گیرند ه به محلّ
. و هـی موضـع النَحـر   . رسیدن قربانی
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هو : یقال. »حتّی یبلُغَ الهدي محلَّه«آیه
تا اینکـه  «. کشتارگاه[: صدقٍحلَّۀِ  فی

او در . »قربــانی بــه جایگــاهش برســد
  .]جایگاه راستی و درستی است

بـاش و جـاي فـرود    جـاي : محلَّۀ
  .آمدن

جــایی کــه در وي : مکـان محــاللٌ 
مهلـت  : محلُّ الـدینِ . آیندبسیار فرود 

  .وام
و . یکی: حلَّۀ. بردهاي یمانی: حلَل

أیضاً إزار و رِداء، و الیسمی حلَّۀٌ حتّی 
حلّـه نگوینـد جـز آنکـه     [ نِیبویصیرا ثَ

  .]شلوار و باالپوش هر دو با هم باشد
ــل ــوي: حلی ــۀ. ش و   . زن: حلیلَ

  .اییمرد و زن فرودآینده به ج: حلیلَۀ
سـوراخ  : . سـوراخ نـره  : إحلیل
انّهـــا : و منــه . أحالیــل : ج. پســتان 

ــخُوب األحالیــلِ  لَ ــیر [أُشْ آن آواز ش
  .]دوشیدن است

ــالل ــرود آوردن: إح حــالل : . ف
. ]أحلَلْت المـرأَةَ لزَوجِهـا  [ کردن زن را

 :    به ماههاي حـالل درآمـدن، و بـه
  .]بیرون حرَم درآمدن[جایی 

  .حرِمغیر م: حالل
  .دیگ و دستاس: محلَّتانِ
دیگ و دسـتاس و دلـو و   : محلّات
أي مـن کـان عنـده هـذه     . کارد و تبر

  لَّ حیثُ شـاءح کـه  یعنـی آن [اآلالت
این ابزار را با خود داشته باشد، هر جـا  

  .]بخواهد فرود آید و خانه کند
لَّتـ  نزلَ: الشاةُ أح عها رْاللبنُ فی ضَ

آنکـه بزایـد    بی ندگوسف[من غیر نتاجٍ 
  .]شیر در پستانش گرد آمد

لِّــل فــی النحکننــده حــالل: کــاحم  
درآینده در : فی السبقِ . طالقه راسه

شرط آنکه اگر سبق یابد بگیرد رهان به
  .و اگر مسبوق شود ندهد

ــه  ــلَّ بنفس ــۀَ  : أح ــتوجب العقوب اس
  .]سزاوار پادافره شد[

بـه   اذا أکثـرَ النـاس  : مکان محلَّـلٌ 
جایی که مـردم در آن بسـیار   [الحلُولَ 

  .]فرود آیند
  .فرود آمدن: احتالل
  .استثنا کردن در سوگند: تحلُّل

  .حالل شمردن: استحالل
. از جاي جنبانیدن کسی را  :حلْحلَۀ
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 :بالناقـۀ . راندن شتر را لْتلْحاذا   :ح

قلت  بورٌ للناقۀ و حجلْ، و هو زلها ح
ر، و حلٍ أیضاً بـالتنوین فـی   زجرٌ للبعی

حلْ حلْ گفتن بـه ناقـه بـراي    [الوصل 
حوب و حـوب و حـلٍ حـلٍ    . راندن آن

  .]براي راندن شتر نر است
ــایی : تَحلْحـــل دور شـــدن از جـ

  .]زالَ: تَحلْحلَ عن مکانه[
و هو ضـد  . حالل گردانیدن: تَحلیل

ما : لیقا. حلَّلْتُه تَحلیالً و تَحلَّۀً. تَحریم
ـ فعلت مـا ح : فعلتُه الّا تَحلَّۀَ القَسم ت لَّلْ

قـد  «و منـه آیـه  . به یمینی و لـم أُبـالغْ  
ــۀَ  ــم تَحلَّ ــرَض اهللاُ لک ــان فَ و . »مکأیم

ـ  ال: حدیث للم موتی  الدؤْمن ثَالثـۀُ أو
فتَمسه النار الّا تَحلَّۀَ القَسمِ، أي قَدر مـا  

بِرُّ اهللاُ تعالی قَسه فیه، لقوله آیهیو إنْ «م
منکم الّا وارِدها کانَ علی ربـک حتْمـاً   

ثم قیل لکلِّ شیء لم یبالَغْ فیه  .»مقْضیاً
آن را [ضـربتُه تَحلـیالً   : یقـال . تَحلیـلُ 

آن کــار را نکــردم جــز . محــالل کــرد
. بــراي گشــودن ســوگندم، نــه بیشــتر

بـر  خداوند گشودن سـوگندهایتان را  «
مـؤمنی کـه سـه    . »ساخت بایسته شما

فرزندش بمیرد، آتش او را درنیابد جز 
آن اندازه که براي گشودن سـوگند از  
آن بگذرد، یعنی آن اندازه که خداونـد  

او روان سازد، که  ةسوگندش را دربار
ــوده یــک از شــما و هــیچ« :خــود فرم

) و ایـن (نیست جز آنکه به آن درآیـد  
گشـته  اي روانبر پروردگارت بایسـته 

سپس براي هرچه که در آن به . »است
نـرم  . انداندك بسنده گردد تحلیل گفته

  .]و اندك زدمش
فهو أحـلُّ  . سستی پی ستور  :الحلَل

  .الحلَلِ بینُ
  .حالحل: ج. مهتر بزرگ  :حالحل

بار پشت، و بـه  : حملَ ـِـ. حمل .حمل
و ساء لهم یوم القیامۀِ «هآی. سر برداشتن

و بـد بـاري اسـت    «[وِزراً ، أي »حمالً
  .]»برایشان در روز رستخیز

. بـار درخـت  : . بار شـکم : حمل
 :ـد أنْ فـی    . بار کردنیرقـال ابـن د 

حملَت . و حمل : الشجِر لغتانِحملِ 
حملَـت  «آیـه . ةُ و الشـجرةُ حمـالً  المرأَ

ة حامــلٌ و یقــال امــرأَ. »حمـالً خَفیفــاً 
لَۀ، اذا کانت حلَیحامب .لٌفَمن قال حام 
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و مـن  . قال هذا نعت الیکون الّا لإلناث
قـال حاملــۀ بنـاه علــی حملَـت فهــی    

و هذا اذا حملت علی ظَهرها أو . حاملۀ
رأْسها شیئاً فهی حاملۀٌ الغیر، ألنّ الهاء  

انّما تَلْحـق للفَـرْق، فأمـا مـا الیکـون      
 للمذکّر فقـد اسـتُغْنی فیـه عـن عالمـۀ     

بهـا فانّمـا هـو علـی       نیث، فإن أُتیالتأْ
و أما قـولُ  . هذا قول الکُوفیین. األصل

ــرُ   ــون هــذا غی ــانّهم یقول ــرِیین، ف صالب
مستَمرٍّ، ألنّ العرب تقول رجـل أیـم و   

ــرأَامــرأَ ــم، و رجــل عــانس و ام ة ة أی
ة عانس، مـع االشْـتراك، و قـالوا امـرأَ    

 جــۀ م ــبِیۀٌ و کلب صــر   م ــع غی ــۀٌ، م رِی
قـولُهم  : فالصـواب أنْ یقـال  . االشْتراك

حاملٌ و طالق و حائض و أشْباه ذلـک  
عالمۀَ فیها للتأْنیـث   من الصفات التی ال

 فهی أوصاف مذکَّرَة وصف بها اإلنـاثُ، 
أنّ الرَبعۀَ و الراوِیۀَ و الخُجأَةَ أوصاف  و

ردار زن بـا [مؤَنَّثَۀ وصف بهـا الـذُکْرانُ   
باري سبک «. شد، و درخت بار گرفت

بــه زن بــاردار هــم حامــل . »برداشــت
که حامل گویـد  آن. گویند و هم حامله

بر این پایه گوید که آن را صفتی جـز  
دانـد، و آن کـه حاملـه    براي زنان نمی

اسم فاعـل از فعـل مفـرد     یۀگوید بر پا
مؤنث گوید، و چنـین اسـت کـه اگـر     

سـرش  زنی چیزي را بر پشـت یـا بـر    
بگذارد جز حامله به او نگوینـد، زیـرا   
آن هاء را براي جدایی میـان مـذکر و   

افزایند، بنابراین آنچه بـراي  مؤنث می
تأنیـث   نـۀ نیاز از نشـا مذکر نباشد بی

ــانه را    ــم آن نش ــر ه ــود، اگ ــد ب خواه
اصل کلمه خواهد بـود   یۀبیاورند بر پا

اهـل کوفـه    گفتۀاین ). معنا یۀنه بر پا(
بصره چنـین گوینـد کـه     اما اهل. است

تـوان گفـت، زیـرا    این را همه جا نمـی 
تأنیـث   نـۀ نشاهایی را بیتازیان کلمه

هم براي مذکر و هم بـراي مؤنـث بـه    
 نـۀ هایی را با نشابرند، و کلمهکار می

ــار    ــه ک ــث ب ــراي مؤن ــا ب ــث تنه   تأنی
پس درسـت اسـت کـه گفتـه     . برندمی

 نــۀنشـا برخـی از صـفتهاي بــی    :شـود 
ي مذکر هستند که بـراي  تأنیث صفتها

و   رونـد، توصیف مؤنث بـه کـار مـی   
ــا   برخــی از صــفتهاي مؤنــث همــراه ب

تأنیث هستند که براي توصـیف   نۀنشا
  .]روندمذکر به کار می

 هـم  : یقـال . جمع حامـلٍ : حملَۀ
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آنـــان [القـــرآنِ   العـــرشِ، و هـــم 
ــان    ــند، و آنــ ــدگان عرشــ بردارنــ

  .]نگاهدارندگان قرآنند
حملَ [گ کردن به جنگ آهن. حملَۀ

ــرب  ــی الحـ ــه فـ ــرب : . ]علیـ حـ
حملـت علـی   [برانگیختن میان قـومی  

حمـلَ علـی   . ]أرشْت بیـنهم : فالنبنی
در رفـتن  [جهدها فیـه  : نفسه فی السیر

  .]کوشید
آن را بـه  [کَفَلْـت  : حملْت به حمالَۀً

  .]عهده گرفتم
لْتمبمعنًـی   ح ،لْـتتَماللَه و احإد .

  :الشاعرقال 
فلم أُجِب لْ و قالتمفلم أح لَتأد  
ـرُ أبـِیـها إنَّـنـی لَـظَـلُـوملـَعـَم  

اش را در رويگســــتاخی و زیــــاده[
شـاعر  . دوستی پذیرفتم و ندیده گرفتم

  :گوید
فـزون گفت بـرنتابیدم، بـگفت پاسخ 

  ندادم من
به جـان آن پـدرش سـوگند سـتمگر     

  ].ام بسیاربوده
ــل مــره: ح ــالن: ج. ب مح . : اول

  .بروج

  .یاري دادن به برداشتن: إحمال
اذا نـزلَ  : أحملَت الناقۀُ فهی محمـلٌ 

ةُ لبنُها من غیـر حبـلٍ، و کـذلک المـرأَ    
ــی [ ــه ب ــیدن از   ناق ــا دوش ــتنی ی آبس

  .]پستانش شیر آمد
از او [سأَلْتُه أنْ یحملَنی : استحملتُه

  .]خواستم تا ستوري بدهد سوار شوم
بـردن  [کلَّفْته حملَها : سالَۀَحملْتُه الرِ

: تَحمـلَ الحمالَـۀَ  . ]نامه را به او سپردم
   .]تاوان را بر دوش گرفت[حملَها 

آنچه برداشته شود از دیه و : حمالَۀ
  .تاوان و جز آن

کـوچ  [ارتَحلـوا  : تَحملُوا و احتَملوا
  .]کردند

ـ . مـالَ : تَحاملَ علیه ت علـی  تَحاملْ
به او [ قَّۀٍشمت الشیء علی لَّفْکَتَ: نَفْسی

ــود   . روي آورد ــر خ ــج ب ــا رن آن را ب
  .]هموار کردم

ــل تَحامــعاً و   : م ــون موض ــد یک ق
و . نـا  هذا : تقول فی المکان. مصدراً

، أي ما فی فـالن  : تقول فی المصدر
هـواداري  . ایـن جـاي ماسـت   [تَحاملٌ 

  .]ستمگرانه در او نیست
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ــل ــارگیر : محمـ ــاوه[بـ : ج. ]کجـ
به او [معتَمد : ما علی فالنٍ . محامل

  .]اعتمادي نیست
  .دوال شمشیر: محمل، مثال مرْجل

. دوال شمشیر: . نام اسبی: حمالَۀ
ــل: ج ائال : قیــل. حم ــلُ الســیف مائح

واحد لها مـن لفظهـا، و انّمـا واحـدها     
  .محمل

تدخلُه الهاء و فَعولٌ . بارگی: حمولَۀ
ایـن وزن هـر   [اذا کان بمعنَی مفعولٍ به 

 شمعناي مفعول باشد هاء بر سـر  گاه به
  .]درآید

: حمـولٌ، بـال هـاء   . بارهـا : حمولَۀ
اإلبلُ التی علیهـا الهـوادج کانـت فیهـا     

شترانی که کجاوه بر [نساء أو لم یکُنَّ 
ها پشت دارند، چه زنانی در آن کجاوه

  .]باشندباشند و چه ن
الذي یحملُ من بلَده صـغیراً  : حمیل

اي کـه در  بچـه [و لم یولَد فی اإلسالم 
ــرورش   ــرده و پ کــودکی از وطــنش ب
ــلمان زاده    ــرزمین مس ــد، و در س دهن

مانند خـس  [آورد آب: . ]نشده باشد
کفیــل و [پــذرفتار : . ]و خاشــاك

  .پسرخوانده: . ]ضامن
ســـیل  :[موضـــعی : حومـــل

  .]ابر سیاه پرباران :. خروشان
: . حیلـه : . توانـایی : حـول  .حول
حالَ علیـه  [گذشتن : حالَ ـُـ. . سال

: . ]سـال بـر او گذشـت   : مرَّ: الحولُ
حالَـت  . یکساله شدن کودك و سـراي 

  یلـوفهو ح ،و حالَ الغالم ،خانـه  [الدار
یکساله شـد، و کـودك یکسـاله شـد،     

شـتن  برگ: . ]پس او یکسـاله اسـت  
و . کمان از حالت اول و کژ شـدن وي 

کلُّ ذي حافرٍ أولَ سنَۀٍ حولی، و األُنْثَی 
برجسـتن بـر   : . حولیات: ج. حولیۀٌ

. از عهد برگشتن: . اسب و برنشستن
 : حـالَ لَونُـه  [روي  نـۀ برگشتن گـو :

مانع شدن میـان دو  : . ]داسو یرَ وغَتَ
ـ  . چیز حـالَ  [ر گشـتن  به جاي دیگ

جنبیـدن  : . ]تَحـولَ : الی مکانٍ آخـرَ 
]تَ: حالَ الشخصحرَّك[.  

آبستن ناشـدن ناقـه و نخـل    : حیال
: یقال .و هی إبلٌ . بعد از گشن دادن

ــه و    لَیوــه، و ح ــه و حوالَ ــدوا حولَ قَع
و . حوالَیه، و التقل حوالیه، بکسر الـالم 
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إزائه، و أصـلُه  قعد حیالَه و بحیاله، أي ب
برابــرش  . گــردش نشســتند [الــواو 
  .]نشست

جمـع حائـل مـن    : . حیال: حول
قـال  . و حولَلٍحولٍ  حائلُ: یقال. النُوق

اذا لم تَحمل الناقُۀ أولَ السنَۀِ : الکسائی
: ج. یحملُ علیها فهـی عـائطٌ و حائـلٌ   

ــولٌ و   ــوطَط، و ح ــوط و ع ــیطٌ و ع ع
ـ إف. حولَلٌ م تَحمـل السـنۀَ المقْبلـۀ    ذا ل

أیضاً فهو عائطُ عیط و عـائطُ عـوط و   
ــلٍ  ــولٍ و حولَ ــلُ ح و حائ ،ــوطَط و . ع

ــدراً و ال  ــوطَط مص ــل ع ــهم یجع  بعض
اگـر ناقـه سـال    : گویـد [یجعلُه جمعـاً  

آبســتن ) پــس از گشـن دادن (نخسـت  
نشود عائط و حائل است و اگـر سـال   

هـا  پس از آن نیز آبستن نشـود آن نام 
برخی هـم عـوطط را مصـدر    . را گیرد

  .]اند نه جمعگرفته
داهیـۀٌ  : هو حولَۀٌ مـن الحـولِ  : یقال

اسـت از   فریبکاري هم او[من الدواهی 
  .]روزگارفریبکاران 
پوست که با بچه بیرون آید : حِوالء

آب کـه بـر سـر کـودك     : . از شکم

ــه ــد ب ــال . وقــت زادن ويبیــرون آی ق
کالم فعالء مع المـد  لیس فی ال: الخلیل

  .الّا حوالء و عنَباء و سیراء
حـال،  : ج. گشت هر چیـزي : حالَۀ

  .حاالت و أحوال
أنّ جبریـلَ  : حدیث. گل سیاه: حال

ت بـه  والبحرِ فحشَ حالِقال أخَذْت من 
فَمه، یعنـی فَـم فرعـونَ حـین أُغْـرِقَ      

هـیچ  : آنگاه که فرعـون گفـت  : (گفت[
  خـــدایی کـــه خـــدایی نیســـت جـــز 

از گل ) اسرائیل به او ایمان آوردندبنی
سیاه دریا برگرفتم و دهـانش را بـدان   

: . گردونچـه کـودك  : . ]پر کـردم 
ـ متْنُ الفرسِ و :. پشتواره طُ ظَهِـره  س

 دبالل عجاي زین بر پشت اسب[موض[.  
 بچـۀ شـتر : . شتر نازاینده: حائل

ـ ألنّه اذا نُـتج و و . ماده ـ  عقَ ـ علی ه اس م
، و سـقْب رَ کَتذکیرٍ و تأْنیـث فـانّ الـذَ   

نُتجـت الناقـۀُ حـائالً    : یقـال . األُنثی 
حنَس  ۀً، و ال أفعـلُ ذاك مـا أرـ ز م أُم ت

مـاده نیکـویی    بچـۀ شتراز ناقه [  حائلٍ
تـا آنگـاه کـه ناقـه بنالـد و      . زاده شد

ماده کنـد آن کـار را    بچۀآرزوي شتر
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  .)]کار را نکنمهرگز آن (نخواهم کرد 
. برگشتن از جایی به جـایی : تحول

ال یبغُــونَ عنهــا «و منــه آیــه. ا: حــوِل
) چـــه در آننـــد (از آن «[» حـــوالً

ــد  ــونی نجوین ــتواره : . ]»دگرگ پش
حمـلَ الکـارةَ   : تحولَ الرجـلُ [برداشتن 

: ولَ حـاالً حتَ. الحال: الکارةُ. علی ظَهره
  .حیلت کردن: . ]حملَها
برجسـتن  : . محال گفـتن : الَۀإح

حالَـت  : أحـالَ الرجـلُ  . بر پشت اسب
سال گذشت و شـترش  [إبلُه فلم تَحملْ 

یا یک سال باردار شـد و  (آبستن نشد 
بـر   آوردنروي : . )]یک سال نشـد 

: أحـالَ علیـه بالسـوط یضْـرِبه    . کاري
و تَجنَّب روضۀً و أحالَ یعـد : مثَل. أقْبلَ

. سراغش رفـت تـا بزنـدش    با تازیانه[
ــت    ــختی را گرف ــت س ــاغ را بگذاش ب

کسی گوینـد کـه آرامـش را     ةدربار(
: . )]رها کند و بـه رنـج روي آورد  

گشـت شـدن    سـال : . برگشتن سـال 
فهو محیـلٌ و  . سراي و طعام و جز آن

أحـالَ  . حوالـت کـردن وام  : . محوِل
وامش را بر او برات داد و [علیه بدینه 

یک سال به جاي : . ا: الَۀحو. ]سپرد
أحالَ الرجلُ بالمکـان و أحـولَ   . بودن

یــک ســال در آنجــا   :أقــام بــه حــوالًَ[
ــد ــو و : . ]مانـ ــتن آب از دلـ ریخـ

  .نگونسار کردن دلو را
خواستن چیـزي و کـاري   : محاولَۀ

]الشیء لْتته: حاودوِیل. ]أرا: ح.  
 و ل. برگشتن و برگردانیدن: تَحویل

  .م
یلَـۀ [چاره : حالَۀمیقـال . ]ح :  ـرْءالم

  محالَـۀَ الموت آت ال . یعجِزُ ال المحالَۀُ
. اي نـدارد آن مرد ناتوان است و چاره[

  .]آید و تدبیري نیستمرگ می
  .]البد[ناچاره : ال محالَۀَ

. گـر حیلـه : رجل حولَۀٌ، أي محتالٌ
و مـا  . أکثُر حیلَۀً: هو أحولُ منک: یقال

گرتر از تو چارهاو [أحولَه، فی التعجب 
و یـــاب چـــه انـــدازه چـــاره. اســـت

  .]!ستجو چاره
و . بصیرٌ بتَحویل األُمور  :رجل حولٌ

 قُلَّب یلومرد آگـاه بـه گـردش    [هو ح
او بــه گــردش روزگــار و    . کارهــا 

  .]دگرگونیهاي کارها بیناست
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. مـص : حوِلَ ـَـ. حول. کاژ: أحولُ
کـک  : و احولَّـت . ت عینُه فهـو  حوِلَ

بـین  چـپ یـا کـج   (چشمش کاژ شـد  [
  .م  :أحولْتُها أنَا. )]شد

. محـال شـمردن و شـدن   : استحالَۀ
الشیء لْتتَحاس : ـ تَنَظَرْت هـل ی حرَّك .
لیست بمستَوِیۀٍ، ألنّهـا   : أرض مستَحیلَۀٌ

و . استحالَت عن االسـتواء الـی العـوجِ   
به آن چیز نگاه [ک قوس مستحیلۀٌ کذل

زمـین  . خـورد کردم ببینم آیا تکان می
  .]کمان کج. کج و خمیده

ــۀ .حیــل ــیار : حیلَ ــزان بس ــزَي [ب عالم
  .]الکثیرة

و هو مـن  . چاره: . دستان: حیلَۀ
: یقال. ]و کذلک الحیلُ و الحولُ[الواو 

  .قوةَ حولَ و ال ال= قُوةَ  حیلَ و ال ال
أحـولُ منـک، اذا   : أحیلُ منـک  هو

: ما أحیلَه، فی التعجـب . کان أکثرُ حیلَۀً
ــه  ــا (او از تــو فریبکــارتر [مــا أحولَ ی

چه انـدازه فریبکـار   . است) سازترچاره
  .]!است) یابیا چاره(

ما له حیلَۀٌ، و ال محالَـۀ، و ال  : یقال
ــول، و [احتیــال، و ال محــال  ال و ال ح

ــل، و ال ــ حوِی یــل و ال أح یــیح  لُ بمعنً
یلَـۀ، و  : تقول. واحدالح یلَۀ تركمن الح

همـه بـه یـک    . من الحذَرِ ترك الحذَر
گري ندانـد  کارسازي و چاره: معناست

. گـري اسـت  ترك چاره گاه خود چاره(
خرد را به پرهیز باشد نگاه، رها کـردن  

  .)]گاه، بیم و پرهیز
  الخاءفصل 

ــل ــل .خب ــاهی: خَب ــول: ج. تب و . خُب
  .أیضاً قطع األیدي و األرجلِ: الخُبول

بـه  : بـه  : یقـال . دیـوانگی : خَبل
درمانـدگی و  [شیء من أهـل األرضِ  

از اندوه یا عشقی کـه خـرد   (آشفتگی 
از مـردم بـه او رسـیده    ) را تباه سـازد 

  .]است
أفْسـد  : و قد خَبلَه و خَبلَه و اخْتَبلَه

د یا اندامش را تبـاه  خر[عقلَه أو عضْوه 
  .]کرد

  .روزگار: مخَبل
کأنّـه قُطعـت أطْرافُـه    : رجل مخَبل

گویی دست و پایش بریده شده باشـد  [
نـام  : . )]و نیز مرد گیج و سرگشته(

  .شاعري معروف
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روزگار [ملْتَوٍ علی أهله : دهر خَبِلٌ
  .]سخت و پیچان بر مردم

علـی   فـالنٌ  : یقال. تباهی: خَبال
لَو خَرَجوا فیکم ما «هآی. ه، أي عناءأهل

ــاالً  ــا خَب ــم الّ ــا[زادوک ــۀاو م ــج  ی رن
اگر در میانتـان بـه   «. اش استخانواده

شدند جز بر آشـفتگی  جنگ بیرون می
. نام اسـبی : . ]»افزودندکارتان نمی

نـاً  ؤْممنْ قَفـا م : و أما الذي فی حدیث
خَبـالِ  بما لیس فیه وقَفَه اهللاُ فی ردغَۀَ ال

هـو  : حتّی یجِیء بالمخْرَج منه، فیقـال 
قولُه قَفا، أي قَـذَف، و  . صدید أهلِ النار

هـر کـس آنچـه را در    [الطینَۀ : الرَدغَۀُ
در  خداوند ،ؤمنی نیست به او بربنددم

ــا  ــن زرداب و چرکـ ــۀالي و لجـ  بـ
دوزخیان بازش دارد تـا آنگـاه کـه از    

  .]آنچه بربسته است به درآید
ستور بـه عاریـت دادن تـا    : إخْبال

  .شیر او را بخورد یا برنشیند
: مخاتَلَـۀ . فریفتن: خَتَلَ ـُـِ. خَتْل .ختل
با یکـدیگر  [فریفته شدن : تَخاتُل. کک

ــریفتن ( ــدیگر را فـ ــود را  ،)یکـ   و خـ
  .]خورده نمودنفریب

. فرود ناف تا زهـار : خَثْلَۀُ البطنِ .خثـل 
  .کک: خَثَلَۀ
سرگشـتگی و   :خَجِلَ ـَـ. خَجل .خجل

فیریدن از نعمـت  : . بیخودي از شرم
. ]نــاز و گردنفــرازي از دارا شــدن   [

اذا ] و اذا جعـتُنَّ دقعـتُنَّ  [انّکنَّ : حدیث
شَبِعتُنَّ خَجِلْـتُنَّ، أي أشـرْتُنَّ و بطـرْتُنَّ    

ــان  [ ــما زن ــوید   (ش ــنه ش ــون گرس چ
چون سـیر گردیـد،    )زمینگیر گردید و

ــ ــتن روزسســـت گشـ ي ته و از جسـ
سسـتی و نـاتوانی در   : خَجل. بازمانید

، سـپس بـه معنـاي    جستن روزي است
از سـر سرگشـتگی    فروماندن از سخن

. ]و ترس یا شرم بـه کـار رفتـه اسـت    
  .م: إخْجال

: بـه خَجلَـۀٌ  . مرد شـرمگین : خَجِل
 یاءشرم و آزرم دارد[ح[.  

. جـاي بسـیار آب و علـف   : خَجِل
 تأنّ رجالً ضَلَّ: عن أبی هریره، حدیث

    نُـقٌ فـأتَی علـی وادـنٍّ   خَجِـلٍ له أیغم
أینقَـه فیـه   م بٍ فوجدششـتران  مـاده [ع

مردي گم شدند، پـس در جسـتجو بـه    
جایی پرآب و گیـاه رسـید و آنهـا را    

  .]آنجا یافت
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پـري و آکنـدگی   : خَدل و خَدالَۀ .خدل
: خـدلم . نـع : ة خَذْالءامرأَ. ساق و بازو

مخَلْخَلُهـا   :یقـال . والمـیم زائـدة  . کک
جاي خلخال از ساق پاي [ضَخْم : خَدلٌ

  .]آن زن درشت است
ـ . خذْالن .خذل . فروگذاشـتن : خَذَلَ ـُـ
 : خود رمۀبازماندن آهو از .  خَـذَلَت

و یقال هو . قامت علی ولدها: الوحشیۀُ
: تَخاذَلَـت . مقلوب، ألنّها هی المتروکـۀُ 

 حیوان دشتی از رمه جدا شدماده[کک 
گوینـد کـه در   . اش مانـد و کنار بچـه 

اینجا خذلت مقلـوب از أخـذلت بـوده    
است، زیرا رمه از آن جدا شـده اسـت   

بازمانـدن برخـی   : خَـذْل  .نه آن از رمه
آهـوي  : ظَبیـۀٌ خاذلَـۀ  . از برخی دیگـر 
  .]بازمانده از رمه

 .یکــدیگر را فروگذاشــتن: تَخــاذُل
اتوان پاهایش ن[ضَعفَتا : تَخاذَلَت رِجاله

  .]شد
خـاذلٌ الیـزالُ یخْـذَلُ    : رجل خُذَلَۀٌ

. که دوسـتان خـود را یـاري نکنـد    آن[
کـه مـردم او را یـاري    آن: رجل خُذْلَۀ

  .]نکنند

حملَهـم علـی   : خَذَّلَ عنه أصـحابه 
ــه  ــا   [خذْالن ــت ت ــاران او را واداش ی

  .]اش نکنندرهایش ساخته و یاري
  .زن گول: خذْعل .خذعل
  .یکی: خَرْدلَۀ. سپندان: خَرْدل .خردل

  .کک: خَرْذَلَۀ. بریدن گوشت: خَرْدلَۀ
  .زن گول: خرْمل، مثل خذْعل .خرمل
  .بریده شدن: انْخزال .خزل

اخْتَزَلَه عـن القـوم،   . بریدن: اخْتزال
  .]او را از قومش برید[مثل اخْتزعه 

نـوعی از رفتـار   : خَوزلَی و خَیزَلَی
ــ [ ي و خَیرزــو ــل خَ ــازان و : زَريمث ن

  .]خرامان رفتن
در [عـرِج  : خَزْعلَ فـی مشْـیته   .خزعل

  .]راه رفتن لنگید
: قـال الفـراء  . ظَلْع: ناقۀ بها خَزْعالٌ

لیس فی الکالم فَعالل مفتوح الفاء مـن  
غیر ذَوات التضعیف الّا حـرف واحـد و   

ــی  ــار، و . ه ــا قَهف ــب فیه و زاد ثعل
و زاد . قَهقَـرٌّ هـو  خالَفَه الناس و قـالوا  

فأما فـی  . أبومالک قَسطال، و هو الغُبار
المضاعف ففَعالل فیه کثیر، نحو زلْـزال  

: گویـد . اي که لنگی داردناقه[و قَلْقال 
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بر وزن فعالل از غیرمضاعف تنها یک 
ثعلـب  . کلمه آمده وآن خزعـال اسـت  

قهفار هـم بـر آن افـزوده، ولـی      کلمۀ
ــه و آن  ــران نپذیرفتـ ــرٌّقَهرا قَدیگـ  هـ

قسـطال، یعنـی    کلمۀابومالک . گویند
در (افزایــد گردوغبـار را بــر ایـن مــی  

خَرْطـال، گیـاهی علفـی     کلمۀ، قاموس
امـا  ). خوراك ستوران، نیز آمده اسـت 
  .]این وزن در مضاعف فراوان است

چیزهـاي  : خُزَعبِل و خُزَعبِیل .خزعبل
. سـخنهاي خنداننـده  : خُزَعبِیلَـۀ . باطل
اي پاره[ات بعض خُزَعبِیالتک ه: یقال

ــده  ــخنهاي خنـ ــز از سـ آورت را بریـ
  .]بیرون
چیـزي بـه   : مخْسول و محسول .خسل

  .]مرْذول[کار ناآینده 
رجـال خُسـلٌ و   : ج. رجل مخَسلٌ

  .خَُسال، أي ضعفاء
درختـی  [مقْـل خشـک   : خَشْل .خشـل 

: خَشْـلَۀ . مقـل  نـۀ دا: ]. است، بلسان
ــی ــرهاي د: . یک ــتس ــرنجن و  س ب

. وس األسوِرةِ و الخَالخیـل ؤُر[ خلخال
  .]کک: خَشَل

 ]ناکارآمد و فرومایه[بالیه : خَشَل
خـوار  [ذَلَّ : و قـد تَخَشَّـلَ  . از هر چیز

  .]گشت
ــلیل ــ[روان : خَنْشَ ــاررّان و ب : در ک

  .]الماضی
آنچه به وي پیمان بندند : خَصل .خصل

بنــدي در شــرط[در نصــال و جــز آن 
أحرَز فالنٌ : یقال. ]اندازي و جز آنتیر

  .غَلَب: و أصاب خَصلَهخَصلَه 
لَ القومی: تَخاصنوا فی الرَمتَراه.  

: خَصلَت القوم ـُـ خَصالً و خصـاالً 
قـوم   همـۀ در تیرانـدازي، از  [فَضَلْتُهم 

  .]برتر آمدم
یک دسته موي : خُصلَۀ. خو: خَصلَۀ

شـت ران و  گو: خَصیلَۀ. پشم و جز آن
  .بازو

هاي درخت سر فـرود  کرانه: خُصل
  .افکنده

ــل= مخْصــل  قْصشمشــیر بــرّان : م
  .]کک: مخْضَل و مخْذَم[

: أخْضَـلْته [تـر کـردن   : إخْضال .خضـل 
  .]بلَلْته

  .نبات نازك: . تر: خَضلٌ
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  .مرغزار سبز: خَضیلَۀ
  .تر شدن: اخْضالل و اخْضیضال

گ شدن بسیار شاخ و بر: اخْضیالل
  .درخت

الخصـب و نَضـارةُ العـیشِ    : خُضُلَّۀ
  .]فراوانی و فراخی زندگی[

سستی و سخن : خَطلَ ـَـ. خَطَل .خطل
  .سست و تباه گفتن

ــالء أُذُنٌ ــۀٌ. گــوش سســت: خَطْ  ثَلَّ
گوسـفند گوشـهاي سسـت     رمۀ: خُطْلٌ

ــا ــاده از گرم ــالب. افت ــذلک الک . و ک
  .و نام مردي. نع: أخْطَلُ

ح خَطممضطرب: لٌر .   ـوادرجـل ج
 : طاءاإلع تیري که به نشـانه  [سریع

  .]مرد شتابان در بخشش. نخورد
دشـنام  [أفْحـش  : أخْطَلَ فی کالمـه 

. خَطَـل . داد، یا سست و پریشان گفـت 
  .]کک: خَطلَ ـَـ

  .نر بۀگر: خَیطَل
  .شاخ دراز: . نره دراز  :خُنْطُول

ــل ــه: خَناطی ــتر گل ــاو ش ــاي گ . ه
  .یکی: ۀخُنْطُولَ
: خَیعلَـۀ  .آستینپیراهن بی: خَیعل .خعل

ــانیدن آن ــل. پوش عــیدن آن : تَخَی پوش
ــه فتَخَیعــلَ [ ته الخَیعــلَ ســبألْ: خَیعلْتُ

  .]هسِفلَب
. راه در ریـگ : . سـرکه : خَـلّ  .خلل
 صـرِیمۀٍ أفْعی  :کما یقالخَلٍّ  حیۀُ: یقال

. مرد ضعیف با خَلَل: . ]مار ریگزار[
 :ما هو بِخَـلٍّ و ال : یقال. کهنه مۀجا 

: خَلَّ ـُـ. . شَرَّ خیرَ فیه و ال ال: خَمرٍ
. شتر را تا شیر نمکدشکافتن زبان بچه

 :سیخ در گلیم خستن . :  درویـش
  .شدن

ــۀ ــو: خَلَّـ ــت: . خـ : . حاجـ
: . رخنـه : . شتربچه: . درویشی
  .می ترش
خُبـزُ  : یقـال . علـف شـیرین  : الخُلَّۀ

بعیـر خَلـی و   . إلبلِ و الحمض فاکهتُهاا
 کثیرة : أرض مخلَّۀٌ. منسـ: إبل خَلیۀ

 ضمگیاه نـان شـتر    شیرین[لیس بها ح
دوست : . ]اشاست و شورگیاه میوه

ألنّه مصدر، و قد . نث= مذ . و دوستی
مجالل ععلی خ.  

ــۀ ــام شمشــیر: خلَّ : . پوشــش نی
ر میان دندان آنچه د: . پوشش کمان

  .ماند
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  . خالل: ج. گشادگی و رخنه: خَلَل
فتَرَي الودقَ یخْرُج «بهما آیه و قُرِئَ
، و من خَلَلـه، و هـی فُـرَج    »من خالله

طَـرُ   فی السحاب یخرجپـس  «[منها الم
الي هاي باران را ببینی که از البـه دانه
ــا(آن  ــد ) ابره ــرون آی ــاهی : . »ب تب
  .]کار

و مـا یخَـلُّ بـه    [کـاو   ندندا: خالل
: ج. ]کــنپــاكمــاهوت: الثــوب أیضــاً

المخالَّۀ [دوستی کردن با هم : . أخلَّۀ
  .]و المصادقَۀ

خَاللَـۀ و  . بلَـح [خرما  ةغور: خَالل
  .]یکی: بلَحۀ

. درویش بدحال: . دوست: خَلیل
  .کک: خلّ. نث: خَلیلَۀ

کـاوي افتـد و   آنچه از دندان: خُاللَۀ
فالن : مثَل. ان انگشتان بیرون آیداز می

و خَلَلَـه و خُلَلَـه، أي مـا    خُاللَتَه  لُأْکُی
ـنانه اذا تَ    یخرُجاو [لَّـلَ  خَمـن بـین أس

خوراك در میـان دنـدانهایش    ةبازماند
  .دوستی: و خَِاللَۀ . ]خوردرا هم می

  الغــر و   :خَـلَّ ـُــِ  . خَـلّ و خُلُـول  
ـ [خَـلَّ لَحمـه   . گوشـت شـدن  کم لَّ و قَ

ُفخْلُولٌ. ]نَحیل مهزول: فَصحدیث. م :
 شتۀگما[مصدقاً أتاه بفَصیل مخْلولٍ  أنّ

ــرفتن ــه  گ ــرایش بچ ــدقه ب ــتري ص ش
  .]جداشده از مادر و الغرشده آورد

خَـص  : عم فی دعائه و خَلَّ و خَلَّلَ
ویـژه  ) برخـی را (همه را فراخواند، و [

  .]فراخواند
: أُخـلَّ بـه   .درویش کـردن : إخْالل

حاجتمند : . ]نادار و بینوا شـد [افْتَقَرَ 
مــا : مــا أخَلَّــک الــی هــذا. گردانیــدن

ــک  جوــن  [أح ــه ای ــو را ب چــه چیــز ت
چرانیـدن شـتر در   : . ]نیازمند کـرد 
تباه بار آوردن نخـل  : . علف شیرین

: . ]أســاءت الحمــلَ: لَّـت النخلــۀُ أخَ[
ن أخَـلَّ فـال  . ماندن مردم جاي خود را

  .]او آنجا را رها کرد[ترکَه : بمرکزه
اخْتَلَّ الـی  [حاجتمند شدن : اخْتالل

و منـه قـولُ ابـن    . ]احتاج الیـه : الشیء
 علیکم بـالعلْم فـانّ أحـدکم ال   : مسعود

 تاجحخْتَلُّ الیه، أي متی یـتَی یرِي مدی
دانـش فـرا گیریـد    [الناس الی ما عنده 

مـردم را  کدام ندانیـد کـی   چرا که هیچ
. الغر شـدن : . ]به دانشتان نیاز افتد
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 : ه[به تیر دوختنـزِلَ : اخْتلَّ جسمه .

اخْتَلَّه بسه: مٍهانْتَظَم[.  
ــل ــدان: تخلُّ ــردن دن : . خــالل ک

باران بـه یـک   : . سپري شدن چیزي
در میـان  : . جاي مخصوص باریـدن 

لَّـلَ  خَتَ. نَفَـذَ : تَخَلَّلَ الشـیء [قوم شدن 
تخلَّـلَ  . یکـن عامـاً  خَـص و لـم  : المطُر
اللهم: القومهم و خدخلَ بینَ خَلَل[.  

. خَالخیـل : ج. بـرنجن پاي: خَلْخال
  .لغۀٌ فیه أو مقصور منه: خَلْخَل

انگشـتان  : . سرکه کـردن : تَخْلیل
در میان یکدیگر آوردن، و در محاسن 

چنـان کـردن در   : تخلُّـل . وقت وضوبه
  .وضو
و [جامـه   ةپـرز ریشـه و  : خَمل .خمل

. ]کرك و خواب قالی، و پـر شـترمرغ  
:  نهالین گرد.  

 ةتودریگ: . درخت انبوه  :خَمیلَۀ
  .با درختان
و ظَلْـع    عـرَج [لنگی سـتور  : خُمال

  .]فی قَوائم اإلبل
. خُمـول . قـدر نـام و بـی  گم: خامل
  .م: إخْمال. مص: خَملَ ـُـ

. دارنـده چیـزي را  نگـاه : خائـل  .خول
یرْعـی  : فالن یخُـولُ علـی أهلـه   : یقال

ــیهم  ــت  [علـ ــدار و سرپرسـ او نگهـ
  .]اش استخانواده

ــل ــدن : تَخْوی ــک گردانی دادن و مل
: خَولَـه اهللاُ الشـیء  . چیزي را به کسـی 

  .ملَّکَه ایاه
سـنت  : المالَ أخُولُـه  و قد خُلْتأح

هو خالُ مالٍ و خائلُ : یقال. القیام علیه
الٍ، أي حسنُ القیامِ علیه مالٍ و خَولی م

ــردم [ ــار ک ــان را نیکــو تیم او . چارپای
  .]ستوران را نیک تیماردار است

کـانَ  : حـدیث . تیمار داشتن: تخول
ص(النبی (خافَـۀَ    خَتَیلُنـا بالموعظـۀِ مو

 ونُنــا،خَتَی: و األصــمعی یقــول. السـآمۀ 
تخولْت فـی فـالنٍ   . أي یتَعهدنا بالنُونِ،

ــمت : الً مــن الخیــرخــا و توس أخَلْــت
پیامبر از بیم آنکه دلتنـگ و افسـرده   [

ــان     ــدرز تیمارم ــد و ان ــا پن ــویم ب   ش
اصمعی کلمه را به جاي الم . داشتمی

ــی  ــون م ــا ن ــی ب ــد، یعن ــا : خوان از م
ــی  ــتاري م ــداري و پرس ــرد نگه در . ک

فالنی نشان از خوبی و نیکویی دیـدم  
  .]و به آن پی بردم
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. یکـی : خائل. حشَمه: خَولُ الرجلِ
 :علی قد یکون واحداً و هو اس قَعی م

اطرافیان مرد از خـانواده  [العبد و األمۀِ 
گاه این . و خدمتکاران و همسایگان او

نـاي بنـده و   مع بهکلمه اسم مفرد است 
  .]کنیز

: . أخْـوال : ج. برادر مـادر : خال
: . هـا نوعی از جامه: . علَم لشکر

. گیـاهی : . ر در رفتـار چمیدگی ستو
  .خواهر مادر: خالَۀ
. خویشـی از جهـت مـادر   : ؤُولَۀخُ
ــال ــا : یق ــادري [ بینن ــاوند م خویش
  .]هستیم

به خال گرفتن : استخوال و استخالۀ
: . کسی را، و خال خواندن کسـی را 

به عاریـت خواسـتن سـتور تـا از وي     
  .انتفاع گیرد

 اي ازقبیلـه : خَوالنُ. نام زنی: خَولَۀ
  .یمن

تَطایرَ الشَرَر أخْولَ أخْولَ، أي : یقال
، و هو الشرر الـذي یتطـایرَ مـن    متفرِّقاً

اذا ضُرِب الحار دیدالح . القـوم و ذهب 
ــولَ ــولَ أخْ ــتَّیرَّفَتَ: أخْ ــوا شَ و همــا . قُ

یـا علـی الفـتح    اسنال واحداً و بعمانِ ج
اخگــر پراکنــده بیــرون جســت، و آن [

کـه از آهـن تافتـه بــه    اخگـري اسـت   
قوم پراکنده و پریشـان  . کوبش برجهد

آنها دو اسـمند کـه یـک اسـم     . رفتند
کـه  آن: أخْـولٌ . انـد مبنی بر فتحه شده

  .]هاي بزرگوار و بسیار دارددایی
شخص، و آنچه دیده شود : خَیال .خیل

: خَیالَـۀ . به خواب از صـور و جـز آن  
جهـت رمانیـدن    علَمی که بـه : . کک
: . ]مترسـک [ن بر پـاي کننـد   مرغا

  .تغلب رازمینی مر بنی
ــل ــواران: خَی ــبان و س ــه. اس و «آی

، و »الخَیلَ و البِغالَ و الحمیرَ لتَرْکَبوهـا 
ــه ــتَطَعت«آی ــنِ اس م ــتَفْزِز ــنْهم   و اس م

ــب علــیهم بخَیلــک و  لک و أجتــو بص
ــک جِلــک »ر الَتجک و رــان ، أي بفُرْس

سترها و خرها تا بر آنهـا  و اسبان و ا«[
هر کـه را از ایشـان   «، و »شوید رسوا

آوازت بلغـزان و بـا   بـیم  توانستی بـه  
  .]»سوارگان و پیادگانت بر آنان بتاز

  .]أصحاب الخُیولِ[بانان گله: خَیالَۀ
. سیاه که بر اندام باشـد  نقطۀ: خال
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:  یالنٌ: ج. نشانلُ. خمرد : رجل أخْی

و . کـک : مخْیـول مخیـل و  . نـاك خال
ـ : خُییل. مخُولٌ، مثل مقُول: یقال . مصغـ
فیم  ـل فـیمین قالـه  ن قالَه بالیاء، و خُو

: خُِـیالء . منشیکبر و بزرگ: . بالواو
و ذو خُـیالء،   خالٍ،اخْتالَ فهو ذو . کک

. نام کوهی: . و ذو مخیلَۀٍ، أي ذو کبرٍ
 :یلَتَهـا و   . ابرخـنَ مسهـا خالَما أح :

و أخالَـت السـحاب و   . خَالقَتَها للمطـر 
لَتو خای لَتأخْی :ی المطـرُ  کانتتُرَج .

السماء لَتغَتَ: تَخَیمی چـه نیکوسـت   [ت
یا گمان بـه باریـدن   (آن ابر به باریدن 

آسمان . از آن ابر امید باران است). آن
أخَلْـت فیـه   . ]را ابر پرباران پدید آمد

یـت فیـه   و رأَ. سمتوتَ: رخاالً من الخی
نشان [کک   :ولْت فیه خاالًخَمخیلَۀً، و تَ

علی مـا  . از خوبی و نیکی در او دیدم
چـه خیـال   : اخْتَلْت، أي علی ما أوهمت

. ثوب من ثیـاب الجهـال  : . ]کردي؟
قد خالَ الرجلُ فهو خائلٌ، أي متَبخْتـر  

ـ   و پر بها نرم مۀجا[ ر تـن  که نادانـان ب
  جمـع . ]منش دیده شوندکنند تا بزرگ

و کذلک . مثل بائع و باعۀ. خالَۀ: خائل

 :مثـل قولـک  . رجل أُخائلٌ، أي مخْتالٌ
مـرد  [ لقاطعِ الـرَحمِ  رجل أُباترٌ و أُدابِرٌ

پندناپذیري که خویشـی بگسـلد و از   
  .]هیچ چیز پروا نکند

ــر  ــلٌ للغی ــالن مخی ــه  : ف ــقٌ ل خَلی
  .]کی استنی شایستۀ[

التـی بلـغَ   : أرض متَخَیلَۀٌ و متَخایلَۀ
زمینی که [نبتُها المدي و خرج زهرُها 

  .]گیاهش برآید و بلند شود و گل دهد
خَیِـلَ  . خَیل، خیلَۀ، خَیلُولَۀ و مخیلَۀ

منْ یسـمع یخَـلْ   : مثَل. گمان بردن: ـَـ
هر آنچه   :مانند(هرکه شنود گمان برد [

ایــن را هــم . ه بینــد دل کنــد یــاددیــد
اند که یعنی هر که بد دیگـران را   گفته

بشنود، آنها را ناپسـند دارد، بنـابراین   
گیري از مردمـان   راه سالمت در کناره

و أخواتها  و هو من باب ظَنَنْت. )]است
 و الخبـر، فـإنِ   إِالتی تدخلُ علی المبتد

أو  وسـطْتها  بهـا أعملْـت، و انْ    أْتدابتَ
مـال و      أخَّرْتیـار بـین اإلعفأنت بالخ
یاً عن و تقول فی مستقبله، حاک. اإللْغاء

إخــالُ، بکســر األلــف و هــو : نفســک
ــح ــی  . األفْص ــا عل ــد یفتحونه و بنوأس
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از افعال قلـوب اسـت کـه بـر     [القیاس 
مبتدا و خبر درآیند و آنها را مانند دو 

اگر پـیش از مبتـدا   . مفعول نصب دهند
کنـی، و   رآیند این کار را مـی و خبر د

اگــر در میــان آن دو یــا پــس از آنهــا 
توانی این کـار را بکنـی یـا    بیایند می

هـم   مضـارع لم وحـده  کدر مـت . نکنی
شیواتر آن است که برخالف قیـاس آن  

 اسـد بنـی . ور بگـویی سـ مک ةرا با همز
  .]گویند أخالُآن را  قیاس برپایۀ

 هـذا أمـرٌ ال  . مشـتبه شـدن  : إخالَۀ
اسـت   ياین کـار [ هیشْتَبِ ، أي الیخیلُ

  .]پوشیدگی و دشواريبی
وضَـعت    :خَیلْت للناقـۀ و أخْیلْتُهـا  

قُرْب  منه الذ فْزَعفـال  ولدها خَیاالًَ لی ئْب
خَیلْـت  . شُـبه : خُیلَ الیه کذا، مج. یقْرَبه

  :لیـه عخَیلْـت  . وجهت التُهمۀَ الیـه : الیه
هجۀَ الیهومالتُه ت. علینا السماء لَتخَی :

ــأَ   یو تَه ــت ــدت و برَقَ عــر ر ت للمط
شتر مترسـکی نهـادم تـا    نزدیک بچه[

. گرگ از آن بترسد و نزدیکش نشـود 
ــت  ــان پنداش ــوي او  . چن ــت را س تهم

آسمان تندر و آذرخـش زد و  . گرداندم
  .]بارش شد ةآماد

فَرَّست فیـه  اخْتَرْته و تَ: تَخَیلْت علیه
: تَخایـلَ . بهشَتَ: یلَ له أنّه کذاخَتَ. الخیرَ
: لْتُه فتَخَیـلَ لـی، کمـا یقـال    یخَتَ. کک

ــتَ تُه فتَصرــوصراو را [م  و ل. لــی و
ــافتم  ــان نیکــی ی ــدم و در او نش . گزی

پنداشـتمش، بـه   . پنداشت چنـان اسـت  
  .]پندارم آمد
 :و همچشمی[برابري کردن : مخایلَۀ

  .]مباراة
نام مرغی که آن را بـه فـال   : أخْیلُ
و هو منصرف . نام مردي: . بد دارند

یصـرفه فـی    فی الفکـرة، و بعضـهم ال  
فی النکـرة، و یجعلـه فـی     المعرفۀ و ال
  .]من التَخَیل[األصل صفۀً 
عقَیـلٍ،  اي از بنـی قبیلـه : بنواألخْیلِ

  .رهطُ لَیلَی األَخْیلیۀِ
  دالالفصل 

ـــ. دأْل و دأَالن .دأل ــوعی از : دأَلَ ـَ ن
  .]سنگین و آهسته راه رفتن[رفتار 

وقع القوم . دآلیل: ج. سختی: دؤلُول
  .فی اخْتالط من أمرِهم: دؤْلُولٍ  فی

ــل ئجــانوري چــون راســو: د . :
: یحیـی  قال أحمد بن. اي از کنانهقبیله
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ـ  اس نعلم ال . ذاماً جاء علی فُعل غیـر ه

م و الی المسمی بهذا اإلس: قال األخفش
نُسب أبو األسود الدؤَلی، الّا أنّهم فتحوا 
الهمزةَ علی مذهبهم فی النسبۀ، استثقاالً 

لن مع یـاء النسـبۀ، کمـا    تَوالی الکسرتَی
  ـرِيـرٍ نَمالی نَم بنْسمـا قلبـوا   . یو رب

الهمزةَ اذا  الهمزةَ واواً و قالوا دولی، ألنّ
انْفَتَحت و قبلها ضّمۀٌ فتَخْفیفُها أنْ تقلبها 
واواً محضۀً، کما قالوا فی جؤَنٍ جونٌ، و 

ــونٌ  ــؤَنٍ م ــی م ــی. ف ــال الکلب ــو : ق ه
     فقلبـت الهمـزةُ یـاء ییلأبواألسود الـد

ـ تَالـدالُ ل  ترَت، و کُسرَسحین انْکَ لَس م
 یلَ و بِیعجز این : یدگو[الیاء، کما فی ق

شناسـیم کـه بـر ایـن وزن     اسمی نمـی 
ابواالسـود بـه ایـن    : اخفش. آمده باشد

 یـۀ ، جـز آنکـه بـر پـا    دهاسم نامیده ش
روش خود در نسـبت، همـزه را فتحـه    

گاه هم همـزه را بـه واو قلـب    . اندداده
مفتوح کـه   ةاند، زیرا تخفیف همزکرده

پیش از آن ضمه باشـد تنهـا قلـب بـه     
را دیلی خوانـده و   کلبی آن. واو است

مکسور قلب به یـاء شـود    ةهمز: گوید
و بنابراین دال پیش از آن نیز مکسـور  

  .]گردد

ــل ــل .دب بـــِ. د ــلَ ـُ بــردآوردن و : د گ
یـک دسـته از هـر    : دبلَۀ. پیچیدن لقمه

نیرو دادن زمین را به   :و دبول . چیز
ــر    ــتن ه ــز آن، و پیراس ــرگین و ج س

ه فقد دبلْتَه و و کلُّ شیء أصلَحتَ. چیزي
چــه آن را نیکــو و پیراســته آن[دملْتَــه 
  . ]سازي

  .]جداوِل[حوضهاي خرد : دبول
دبالً دبِـیالً، کمـا   : یقال. سختی: دبل
ــال ــاکالً  : یق ــالً ث ــدمردگی [ثُکْ فرزن

  .]جانفرساي زن
دمـل  [ غربیلکریش: الدبیلَۀ، مصغـ

ــکم  ــان ش ــاري    : ]می ــوعی از بیم ن
أصابتْه : دبلَتْه . سختی: . ]طاعون[

  .]گرفتار رنج و سختی شد[الداهیۀُ 
: . خـر خطـائی خردانـدام   : دوبل

  .لقب مردي
: . نـام مسـیح کـذّاب   : دجـال  .دجل

  .کک: دجالَۀ. گروه بزرگ
  .بغیر الف و الم. جوي بغداد: دجلَۀُ

اندام شتر بـه قطـران    همـۀ : تَدجیل
ــه علــی . انــدودن المشــاعر و اذا جعلتَ

 سو اگـــر روي داغ و [فـــذلک الـــد
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   سنشانهاي شتر قطـران مـالی آن را د
  .مالیدهقطران: بعیر مدجل. ]گویند
. مغاکی در زمـین و وادي : دحل .دحـل 

و . دحول، دحال، أدحال و دحـالن : ج
: . دخلت فی الـدحل : دحلْت ـَـ فیه

  .مرد شرمسار خبیث
دحلْـت  . اطـراف چاه فـراخ : دحول

گرداگرد چاه [حفَرْت فی جوانبها : البئْرَ
  .]را کندم

  .دام صیادپاي: داحول
  .مرد فربه کوتاه: رجل دحلٌ

ــول .دخــل ـــ. دخُ ــلَ ـُ ــدن: دخَ . درآم
و جـاي  . کـک : مـدخَل  .کـک : ادخال

ــدن ــدقٍ، و  . درآم خَلَ صــد م ــت دخَلْ
  .الً حسناًمدخَ

ــ .درآوردن: إدخــال خَلمجــاي : د
رب أدخلْنـی  «آیه. درآورده و. درآمدن

در (پروردگـارا، مـرا   «[» مدخَلَ صدقٍ
ــاري  ــر ک ــتی  ) ه ــتی و درس ــه راس ب

  .مدخَلَ أیضاً و قُرِئَ. ]»درآور
آن چیـز   اندك اندك[خَّلَ الشیء دتَ

ــد )در آن( ــلِ و  . درآم فاصــداخُلُ الم تَ
ــا ــدها و   : دخالُه ــدن بن ــم درآم ــه ه ب

هماننـد و در  : تَـداخُلُ األُمـورِ  . یوندهاپ
  .]هم و آمیخته شدن کارها

و هـو خـالف   . درآمد چیزي: دخْل
تَـرَي  : یقال. عیب و تهمت: . الخَرْج

الفتْیانَ کالنَخْلِ و مـا یـدرِیک بالـدخْلِ    
جوانان را ببینی سرکشـیده، نهانشـان   [

. کـک : دخَـل . ]را چه دانی درکشـیده 
فیـه دخَـلٌ و دغَـلٌ،    مـرُ  هـذا األ : یقال

وا أیمانَکم دخَـالً  ذُتَتَّخ و ال«آیه. بمعنًی
ــنَکم ــۀً »بیـ ــراً و خَدیعـ و «[، أي مکْـ

سوگندهایتان را دسـتاویز نیرنـگ بـه    
و هـم دخَـلٌ فـی    . ]»یکدیگر نسازید

وا معهم و لیسوا منهم باذا انْتَس: فالنبنی
آنها به فالن خاندان منسوبند ولـی از  [

  .]ستندآنان نی
طرفی که به تن رسـد  : داخلَۀُ اإلزارِ

نهـانی  : الرجلِ . ]درون شـلوار  یۀال[
. ]اشاز کار و آهنـگ و اندیشـه  [مرد 
او از [هـو عـالم بدخْلَتـه    . کک: دخْلَۀ

  .]نهان وي آگاه است
که در کار کسـی  آن: دخیل و دخْلُل

  .مداخله کند
. دخاخیـل : ج. مرغـی خـرد  : دخَّل
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 :ه از بیخ درخت رسته باشدعلف ک.  

خـورده  شتر آب: ]فی الوِرد[دخال 
را به میان دو شـتر تشـنه درآوردن در   

  .خورآب
فـی عقلـه   : دخلَ فالنٌ فهو مدخُول

  .]داردسنگ برمیعقلش پاره[دخَلٌ 
  .زنبیل خرما: دوخَلَۀ و دوخَلَّۀ

، نَخْلََـۀٌ  . دیـده زن شوي: مدخُولَۀ
  .پوسیدهمیان: لجوفأي عفنَۀُ ا

  .موضعی: دخُول. الغر: مدخُول
آهسـته و  [نوعی از رفتار   :دربلَۀ .دربل

  .]سست
نـوعی از  : درقْـل، مثـل سـبحل    .درقل
  .جامه

نوعی از لعبت و بازیچه : درکلَۀ .درکـل 
  .]اي رقص گروهیو گونه[

ــام : . شــتري بلنــد: دعبِــل .دعبــل ن
  .]ۀاز خُزاع[شاعري معروف 

: . تبـاهی : دغَـل، مثـل دخَـل    .دغل
  .درخت انبوه

ــال ــاهی و فســاد درآوردن در : إدغ تب
أدخَـلَ فیـه مـا    : أدغَلَ فی األمر[کاري 

ناك شدن درخت: . ]یخالفُه و یفْسده

  .سختیها و بالها: دغاوِل. زمین
. نام مـردي : . پیلبچه: دغْفَل .دغفـل 
 عیش: ]فـراخ  ]زندگانی . عـام  :

  .سال فراخی
یکـون  . گیاهی است تلـخ : دفْلَی .دفـل 

ن و النَواحداً و جمعاً، ین  وـن  . ینـوفم
جعلَ ألفَه لإللحاق نَونَـه فـی النکـرة، و    

  .ینونه من جعلَها للتأْنیث ال
و هی خصـاب،  . پربار  نخلۀ: دقَل .دقل

تیر کشتی : . یکی: دقَلَۀ. جمع خَصبۀ
قـد  : یقـال . اي بالیـه خرم: . ]دکل[

درخــت خرمــا خرمــاي [أدقَــلَ النخــلُ 
  .]پست بار آورد
اذا اخْتُص بشـیء مـن   : دوقَلَ فالن

اي خـوراك ویـژه بـرایش    پاره[أْکولٍ م
  .]آورده شد تا بخورد

ـ [گل تنک : دکَلَۀ .دکل الرقیـق  ینُالط[ .
 :گروهی که به سلطان گردن ننهند.  

ـ   : تدکُّل زرگ خـود را برداشـتن و ب
ــی: هــم یتَــدکَّلونَ علــی. کــردن لَّلُون دتَ

گیرنـد و از  خودشان را براي من مـی [
  .]دانندمن برتر می

ــۀ و . راه و راهنمــاي: دلیــل .دلــل دِاللَ
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و بالفتح . رهنمونی کردن: دلَّ ـُـ. دلُولَۀ
  .برراه: دلِّیلَی. أعلَی

 .ةُدلَّت المـرأَ . ناز کردن: دلَّ ـِـ. دلّ
. ]هی حسنۀُ الـدلِّ و الـدالل  [ناز : دالل
  .ناز کردن: تدلُّل

فـالن یـدلُّ   . ا :دالَّۀ. أدلَّ فأملَّ: یقال
ي یـدلُّ  علی أقْرانه فی الحرب، کالبـازِ 

نـاز  [یثـقُ بـه   : هو یدلُّ به. علی صیده
کرد چندانکه به ستوه آورد و دلتنـگ  

او در نبرد بر سر همـاوردانش  . ساخت
-آید و آنها را از پاي درمـی  د میفرو

آورد، مانند باز که از باال شـکارش را  
و بـر  (به دوستی وي اعتمـاد  . گیردمی

  .]کندمی) او گستاخی
الـدلُّ قَرِیـب المعنَـی    : قال أبوعبیدة

يِ، و هما من السدمن الهکقـار  ینۀ و الو
فی الهیئَۀِ و المنْظَـر و الشَـمائل و غیـر    

ن أصـحاب عبـداهللا   کـا : حـدیث . ذلک
یرْحلونَ الی عمرَ فینظُرون الی سـمته و  

دلّ در : گوید[به   هدیِه و دلِّه فیتَشَبهونَ
معنـا نزدیـک بــه هـدي اسـت، یعنــی     

ر رفتار و دیدار و آرامش و سنگینی د
-یـاران ابـن  . و جـز آن  سرشت و خـو 

دوم رفتـه و بـه    خلیفۀسوي  مسعود به
ــق و   ــنش و خل ــوي اوروش و م - خ

ــد وي    ــود را هماننـ ــته و خـ نگریسـ
  .]ساختند می

 لَ الشـیءلْدـ تَ: تَد لِّیاً  حتَـدم آن [رَّك
ماننـد  (چیز لغزید و به پایین روان شد 

  .)]رفتن آب در دره
  .اضطراب کردن: دلْدال
نـوعی  : . خارپشت بزرگ: دلْدل

نام استر امیرالمـؤمنین  : . از جانوران
  ).رض(بی أبی طالبعلی

ــل ــال .دم ــرگین: دم ــاي : . س خرم
  .بوگرفته

ـ [دمل  . نیرو دادن زمین را: ]دملَ ـُـ
 :  بـینَ   [اصالح کردن چیـزي لْـتمد

  .]أصلحت: القوم
ــۀ ــی  : مداملَ ــا کس ــردن ب ــدارا ک م

  .]مداجاة[
نیکــو شــدن ریــش و   : انْــدمال

  .جراحت
  .دمامیل: ج. نوعی از ریشها: دمل

ــۀ  .دول ـــ[دول و دولَ گــردش : ]دالَ ـُ
لَنـا  : یقـال . نیکی و ظفر به سوي کسی



  1417/ باب الالم   
  

: ج. ]بر آنان چیره شدیم[علیهم الدولَۀُ 
  .دول

صـار الفَـیء   . نوبـت غنیمـت  : دولَۀ
لهـذا و   رَّةًتکون م: بینهم یتَداولُونَۀدولَۀً 

غنیمـت میانشـان چرخیـد،    [مرَّةً لذاك 
بـار بـراي   بار براي اینـان و یـک  یک

ــان ــإ: . دول و دوالت: ج. ]آنـ م سـ
آنچـه  [الشیء الذي یتَـداولُ بـه بعینـه    

: الدولَۀ. ]خودش میان مردم روان گردد
قـال  . و قیل همـا لُغَتـانِ بمعنًـی   . الفعل

ـ  ی سحملْأَمحمدبن سالم الج  یـونس ت
کَی الیکونَ دولَۀً بینَ األغْنیـاء  «عن آیه

: ءالعـال قال أبوعمرو بـن : ، فقال»منْکم
الدولَۀُ بالضم فی المال، و الدولَۀُ بـالفتح  

: قــال عیســی بــن عمــر. فــی الحــرب
 لْتاهما تکون فی المال و الحرب سواءک

ایـن سـخن    ةگوید که از یونس دربار[
میـان  ) این ارزانیهـا تنهـا  (تا «خداوند 

» توانگرانتان دسـت بـه دسـت نگـردد    
گفـت کـه ابـوعمرو دولـۀ را     . پرسیدم

دانـد و دولـۀ را   رایی میگردش در دا
عیسـی هـم   . چرخش پیـروزي جنگـی  

گوید که آنها هر دو یکسان هم بـراي  

  .]اند و هم جنگگردش در دارایی
. تُه بعلَـی لَص. چیره گردانیدن: إدالَۀ

 :ـن . دولت و غنیمت دادنصلتُه بم .
مـرا بـر او   [ انْصرْنی علیـه : أدلْنی علیه

ر برابـر او  د[أدلْنی منـه   .]چیره گردان
  .]به من برتري و داده ارزانی دار

اماألی دالَت :تداوِلُها کما . دارواهللاُ ی
و تلْـک األیـام نُـداوِلُها بـینَ     «هقال آی
. روزگـار گردیـد و واگشـت   [» الناسِ

ي (و این روزهـا  «. خداوندش بگرداند
ــروزي ــردم ) شکســت و پی ــان م   را می

  . ]»گردانیممی
لَتْه األیيتَداوـرَّةً و   : دأخَذَتْه هـذه م

و . ]دست بـه دسـت گردیـد   [هذه مرّة 
دوالَیک، أي تَداولٌ بعـد تـداولٍ   : قولهم

نیـز اسـم   (یکی یکی، نوبت به نوبت [
  .])معناي نوبت، بار است به

جامـه فرسـوده   [بلی : دالَ الثوب ـُـ
: و قد جعـلَ وده یـدولُ، أي یبلَـی   . شد

اختــه کــرد و  برنــگاش رادوســتی
  .]دگرگون ساخت
: القـوم  . اسـتَرْخَی : انْدالَ الـبطنُ 

شـکم  [ولُوا من مکـانٍ الـی مکـان    حتَ



    صراح اللغۀ/  1418
 

آن قوم از جایی به جاي . فروهشته شد
  .]دیگر شدند

ــن  ــال اب ــکیتق ــی  : الس ــدولُ ف   ال
حنیفۀ ینْسب الیه الـدولی، و الـدیلُ   بنی

یلیس ینسب الیه الدا و هم. فی عبدالقَی
ـ  أحدهما دیل بنُ: دیالنِ رُ شَنّ، و اآلخَ

و أما الدئلُ فهو حی من . عمرو دیل بن
  .کنانۀ، و مرَّ ذکره

. ]یکسـاله [خورده گیاه سال: دوِیل
  .و هو فَعیل

 بدواهیـه : جـاء بدوالتـه  . تُولَـۀ = دولَۀ
  .]سختیهایش را آورد[

  فصل الذال
. نـرم رفـتن  : ـَـ ذَأَلَ. ذَأْل و ذَأَالن .ذأل

  .ذَآلیل  :ج. گرگ یۀپو: ذَأَالنُ الذئْبِ
. غـص . و هی معرفـۀ . گرگ: ذُؤَالَۀ

گرگ را به [بالحبالَۀ ذُؤَالَۀَ خَش : یقال
  .]ذُؤْالن و ذئْالن: ج. دام انداز

ذَبلَ . و ذُبول . ماهیگوش: ذَبل .ذبل
ـ  باریـک  : . پژمـردن   :ـُـ، و ذَبلَ ـُـ

  .شدن اسب
  .نام کوهی: یذْبلُ. پژمرانیدن: بالإذْ

  .ذُبال: ج. ]موي فتۀبا[پلیته : ذُبالَۀ

: ج. کینــه و دشــمنایگی: ذَحــل .ذحــل
ــول ــال. ذُح ــه: یق لبذَح ــب ــین : طل ک

  .خواست از وي
  .کک: ذلَّۀ. ضد عزّ. خواري: ذُلّ .ذلل

ــۀ و مذَلَّــۀ ـــ. ذلَّ . خوارشــدن: ذَلَّ ـِ
ـ  : ج. نع: ذَلیِل عیـرُ  . اء و أذلَّـۀٌ قـوم أذلّ

  .میخ: المذَلَّۀِ
و هو ضـد  . نرمی و رام شدن: الذلّ
. ذُلَل: ج. شدهستور رام: ذَلول. الصعوبۀ
ــال ــض: یق ــذلِّ  بع ــلِ و  ال ــی لأله   أبقَ

ــال  ــدکی[الم ــکیبایی   ان ــی و ش نرم
تر اسـت خـانواده و دارایـی    نگهدارنده

  .]را
: لذُلْـذُ . عطف دامن: ذَالذلُ القَمیصِ

و هو مقصور . کک: ذَلَذلُ القمیصِ. یکی
  .ذَالذل

نــرم  : إذْالل، تَــذْلیل و اســتذالل  
، »و ذُلِّلَت قُطُوفُها تَذْلیالً«هآی. گردانیدن

   ــتلِّیها و دیــدناقع تیــوو «[أي س  
هـــایش آویختـــه در دســـترس میــوه 

  .]»است
  .فروتنی و خواري نمودن: تذلُّل

ــاء  صــار: أذَلَّ الرجــلُ أصــحابه أذلّ
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  .]یاران آن مرد خوار و فروتن شدند[

: یقـال . علی وجهه  :جاء علی أذْالله
بـه شـیوه   [، أي علی حاله دعه علی 

ــد  ــود آم ــال  . و روش خ ــه ح او را ب
  .]خودش بگذار

نـوعی از رفتـار   : ذَملَ ـُــِ . ذَمیل .ذمل
  .شتر
. فرامـوش کـردن  : ذَهلَ ـَـ. ذَهل .ذهل

  .غافل گردانیدن: إذْهال
ــول ـــ. ذُه ــلَ ـَ شــدن و غافــل: ذَه

  .فراموش کردن
و همـا  . بکـر اي از بنـی قبیله: ذُهلٌ

بنُ ثَعلَبـۀَ، و   بنُ شَیبانَ و  : ذُهالنِ
ذُهـلٍ  جاء بعد : یقال. کالهما من ربیعۀَ

  ءـدلٍ، أي بعد هپاسـی  [من اللیل و ذَه
  .]پس از شب آمد

 . ذُیول و أذْیال: ج. دامن: ذَیل .ذیل
. . آنچه زمین را روبـد از بـاد  : الریح

از سـر نـاز یـا    [دامن کشـیدن  : زالَ ـِـ
  .]منشیبزرگ

فروهشتن دامن و ریشه و جز : إذالَۀ
نَهی : حدیث. خوار و رام کردن: . آن
الخَیلِ، و هو امتهانُها بالعمل و إذالَۀِ  عن

الَـۀٍ، و  أخْیلُ مـن مذ : مثَل. الحمل علیها
ـ خْبتَهی األمۀُ، ألنّها تُهانُ و هی تَ از [رُ تَ

کردن اسـبان از راه خـوار کـردن و    رام
ــت  ــا بازداشـ ــر آنهـ ــتن بـ   . بارگذاشـ

تــر از کنیــزك، چــرا کــه خیــالخــوش
خوارش کنند و او خوش خرامد که در 

چـادر  : مالء مذَیلٌ. ]اندشمارش آورده
  .درازدامن

: ذَیـال . درازاسـب دم : فرس ذائـلٌ 
. درازدامـن  ةزر: . نـث : ذائلَـۀ . کک
، و هو الهـوانُ و الخـزْي   ذَیلٌ : یقال

  .]کنندهخواري پست[
أواخـرُ مـنهم   : جاء أذْیالٌ من الناس

 )دسـت از  پـایین (هـاي   بازمانـده [قلیلٌ 
  .]مردم آمدند

  فصل الراء
: ج. نـث   :رأْلَـۀ . شترمرغبچه: رأْل .رأل

مرغـزاري  : ت الرِئـال ذا. رِئال و رِئْالن
  .معروف

  .ستارگان: رئال
ــترْآل   بـــــزرگ شـــــدن : اســـ

دراز گوالیـدن نبـات   : . بچهشترمرغ
به این معنا، گیاه بـه گـردن شـترمرغ    [
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  .]مانند شده است
شـتاب  بـه [أسـرع  : مرَّ فالنٌ مـرائالً 

  .]گذشت
نوعی از درخت کـه بعـد از   : ربل .ربل

. آرد گذشتن تابستان برگ و بار بیرون
ـ   .  .ربول: ج نَمـوا و  : ربـلَ القـوم ـُـ

  .کثُروا
ــۀ ــۀ. درون ران: ربلَ : ج. کــک: ربلَ

  .ربالت
. رآبِیل: ج. و هو مهموز. شیر: رِئْبالٌ

 ئْبذ  ُصو ل :خبیث.  
غیـرُ  ی[نماید شیري می: فالن یتَرَأْبلُ

 ــدــلَ األسعــلُ ففْعو . ]علـی النــاس و ی
  .ه ترك الهمزةیجوز فی

األرض لَتس : تَرَببالی بعد اخْضَرَّت
کثُـر  : ةُلَت المرأَبرَتَ. عند إقْبال الخَرِیف

  زمین پس از خشک شـدن، بـا  [لحمها 
آن زن فربـه و  . سرسبز شد زآمدن پایی

  .]گوشتالود شد
  .ا: ربالَۀ. اللَحمِ کثیرُ: رجل ربِلٌ

  .]کک: ۀربالَ. سمن[فربهی : ربِیلَۀ
ــبحلَۀ .ربحــل ــۀٌ، مثــل س دختــر : رِبحلَ
  .اندامشگرف

هموار خواندن و آرمیده و : تَرْتیل .رتل
» و رتَّلِ القُرْآنَ تَرْتَیالً«آیه. پیدا خواندن

  .]»و قرآن را آرام و شمرده بخوان«[
: ثغـرٌ  . سـخن همـوار  : کالم رتَلٌ

ــتۀ ــوار  رس ــدان هم ــلٌ . دن تــل ر   : رج
  .اي دندانهمیانهگشاده
عهـد  : . أرجل: ج. پاي: رِجل .رجل

رِجـلِ   کان ذلـک علـی  : یقال. و زمان
گـروه  : . فالنٍ، أي فی عهده و زمانه

ملخ انبوه، و هو جمع علـی غیـر لفـظ    
 و مثلُه کثیرٌ فی کالمهم کصـوارٍ  الواحد،

لجماعۀِ البقُور، و خَیطٌ لجماعۀ النعـام،  
: القَـوسِ : . و عانَۀٌ لجماعـۀ الحمیـر  

: و یـد القـوس  [زیـرین کمـان    شـۀ گو
آهن داغ : الطائرِ . ]باالیی آن شۀگو

: غُـرابِ ال . ]که با آن نشان گذارنـد [
جـاء  : یقـال [نوعی از بند پسـتان ناقـه    

یجرُّ رِجلَیه، أي جـاء مـثْقَالً الیقْـدر أنْ    
  .]یحملَ رِجلَیه

مقـاء،  و هی البقلۀُ الح. خرفه: رِجلَۀ
و آن را [تَنْبت الّا فـی مسـیل    ألنّها ال

گیاه نادان نامند زیرا جز در گذر آبهـا  
. )]و بنابراین زود برکنده شـود (نروید 
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 :ثَل. راهآبقُ مـن : مملَـۀٍ  هو أحرِج 
ایـن سـخن را   ( تر از خرفه است نادان[

به کسی گویند که به کاري درآیـد و  
ربـوط  به چیـزي پـردازد کـه بـه او م    

  .رِجلٌ: ج. راهآب: . ])نیست
ـ  . رجل : . شـدن پیـاده : رجِـلَ ـَـ

. گذاشتن ستور را با بچـه بـه چراگـاه   
  .بهم أرجالٌ :]ج[. بهمۀٌ 

ــال ــردن: إرجــ ــاده کــ : . پیــ
  .فروگذاشتن

به مراد خود پستان : رجلَ ـُـ. رجل
علَّقْتُهـا  : رجلْت الشـاةَ . مکیدن شتربچه

  .]دو پاي گوسفند را بستم[ برِجلها
 اسب یک: . پايمرد کالن: أرجلُ
  .کک: شاة رجالء. پاي سفید

ــل رْجمــن [مســین  دیــگ : م رــد ق
  .]نُحاسٍ

: ج. پیـاده : راجِـل، خـالف فـارِس   
. کـک : رجـالنُ . رجل، رجالَۀ و رجال

ــی و رِجــال: ج ــالنَ و . رجلَ جمثــل ع
رجالَی : ج. کک :رجِلٌ. عجلَی و عجالٍ

  .مثل عجالَی
ــل جــرد: ر ــرأَ. م ــالف الم : ج. ةخ

ــلُ ــاالت و أراجِ ــال، رِج ــال . رِج و یق
ـ   :ةللمرأَ لَۀٌ، کما یقال للرججو  ر ـرْءل م
اسـت کـه    ؤاصل مرء همان امـر [إمرؤٌ 

آن وجوبـاً   ةشـدن، همـز  هنگام معرفـه 
شـۀُ  عائ کانـت : یقـال . ]المـرْء : افتدمی

ــۀَ ا) رض( . مصغـــ: رجیــل. لــرَأْيِرجلَ
کأنّـه  . کـک : رویجِل، علی غیر قیـاس 

  .تَصغیرُ راجِلٍ
مـردي و  : رجلَۀ و رجولَۀ و رجولیۀ

سپیدي یـک پـاي   : . قوت در رفتار
  .اسب

اسبی که سوده نشـود پـاي   : رجِیل
  .ي علی المشْیوِقَ: رجلٌ . او

ــالء جــرَّة ر ــوار : ح ــتان هم سنگس
  .سنگناك

: یقـال . موي فروهشـته : عر رجِلٌشَ
مـویش را نـرم و   [رجلَ شعرَه تَرْجیالً 

  .]آویخته فروهشت
: ارتَجلَ الرجلَ[پاي گرفتن : ارتجال
به بدیهه شعر و خطبه : . ]أخَذَ برِجله

گاه رهوار و گاه گـام رفـتن   : . گفتن
گـرد کـردن   : . اسـب  ]آهسته رفتن[

  .جهت بریان کردن ملخ به
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پیاده رفتن: لترج . :  به چاه فـرو
  .برآمدن روز: . شدن
. باش مـرد درخت و جاي: رحل .رحل
 :ـل  : ج. پاالن شترحو . رِحـال و أر

یا ابنَ ملْقَی الرِحالِ و : قولهم فی القَذْف
: در دشنام گوینـد [ ملْقَی أرحلِ الرُکْبانِ

أیضـاً الطَنـافس   : رِحال. ]اي حرامزاده
یرِیفرشهاي دستباف حیـره [ۀ الح[ . :

کـوچ  : . پـاالن بـر نهـادن   : رحلَ ـَـ
: رحیـل . کـک : ارتحال و ترحل. کردن
علـی   صـبرت : رحلْت له نَفْسـی . کوچ
  .]بر آزارش شکیبایی بکردم[أذاه 

  .کوچ کردن خواستن: استرحال
إزار خَـزٍّ فیـه علَـم    : مـرْط مرَحـلٌ  

نرم و نـازك   شلوار از ابریشم یا پشم[
  .]داراي آذین و نگار

الـذین  : رحلَتـی  أنتم. مقصد: رحلَۀ
آماج مـن شـمایید، روي   [أرتَحلُ الیهم 
  .]به شما دارم

کوچ [نا  دنَت . کوچ کردن: رِحلَۀ
  .کوچ فرمودن: تَرْحیل. ]ما نزدیک شد

فربه شـدن سـتور پـس از    : إرحال
راحله : .]توانا شدن بر کوچ[الغري 

  .ن کسی راداد

. رواحـل : ج[ستور بـارکش  : راحلَۀ
ر شَتمول. ]پیر شد: لُهواححکـک : ر .

ـ و قیل المرْکَب من اإلبل، ذَ راً کـان أو  کَ
  .مرد بسیار راحلۀ: مرْحلٌ. أُنْثَی

  .یاري کردن به کوچ: مراحلَۀ
یـۀٌ  وِقَ: جمل رحیلٌ و ناقـۀ رحیلَـۀ  

  .علی السیر
ــل حــت : أر ــب پش ــفیداس : . س

شاة رحالء گوسفند . سیاه گوسفند پشت
که پشت او سپید باشد و دیگرها سیاه، 

سـیاه  یعنی پشـت [و علی العکس أیضاً 
  .]و جز آن سفید

جهـت  زین چـرمین کـه بـه   : رِحالَۀ
ــوب   ــد و در وي چ ــاختن آن را نهن ت

و اذا عجِـلَ الرجـلُ   . رحائل: ج. نباشد
تَ: قیل رِّبه بالشَالی صاحاس تمقْد  ك

هنگــامی کــه کســی در آزار یــارش [
  .]شتاب ورزد چنین گویند

: ج. فرودآمـــدن جـــاي: مرْحلَـــۀ
  .مراحل

: حملٌ[رِخال : ج. ماده ةبر: رخلٌ .رخل
مـاده دارد و   ةکه بـر آن: متَرَخِّل. نر ةبر

  .]پرورش دهد
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رذالَـۀ و  . ناکس و فرومایـه : رذْل .رذل
ــۀ ـــ. رذولَ ــص: رذُلَ ـُ : و رذالٌ . م

رذُول، : ج. فرومایه و بالیه از هر چیـز 
ذَالءذال و رذَلَه غیرُه، فهو . أرذَلَه و رأر

دیگري او را پسـت و نـاکس   [مرْذُولُ 
  .]کرد

بعیـر  . موي فروهشته: شَعر رسلٌ .رسل
 ٌلَۀسرِ [نرم رو : و ناقۀ رـیلُ السهس[ .

  .قوائم ستور: رِسال
افْعلْ کـذا و  : یقال. نرم روش. رِسل
: اتَّئد فیه، کمـا یقـال  : رِسلک کذا علی

: و منه فی الصدقۀ حدیث. علی هینَتک
دطَی فی نَجنْ أعهاالّا ملرید . تها و رِسی

الشةَ و الرَدنرم و آهسته چنـین و  [ خاء
ــان کــن ــز آن. چن کــه در ســختی و ج

أرسـلَ  . شـیر : . ]آسانی صدقه دهـد 
  .با شیر شدند: ومالق

. نامه و پیغام کردن بـا هـم  : مراسلَۀ
التی : ة مراسلٌامرأَ. فهو مراسلٌ و رسیل

یموت زوجها أو أحسـت أنّـه یطَلِّقُهـا    
زنـی کـه   [رَ و تُراسـلَه  فهی تَزَینَ آلخَ

شـوهرش بمیــرد یــا بدانــد کــه وي را  
طالق دهد پس خود را بـراي دیگـري   

  .]نگاري کند و نامهبیاراید و با ا
: رِسـالَۀ . فرستادن به پیغـام : إرسال

ــام ــل و رســول. پیغ رْســتاده و : م فرس
: مرْسـالت . رسلٌ و رسـل : ج. پیغامبر

. نیز پیغـامبر : رسول. بادها و فرشتگان
: ، و لم یقل»انّا رسولُ رب العالَمین«آیه

رسلُ رب العـالمین، ألنّ فـی فَعـوالً و    
مثل عـدو  . ج= مفـ = نث = مذ : یالًفَع

ــدیِق  ــا  «[و صــــ ــا مــــ   همانــــ
آوران پروردگــــار جهانیــــان پیــــام
  .]»هستیم

ــل ســاره: ر ــۀ[اي از پ شــتر و  ]گل
ــت. أرســال: ج. گوســفند ــلُ  جائَ الخی

سـتوران گـروه   [قَطیعاً قَطیعـاً  : أرساالً
  .]گروه آمدند
ــال   شــتر : . تیــر کوتــاه : مرْس

  .یلمراس: ج. رونرم
الـذي یراسـلُه فـی    : رسیلُ الرجـلِ 

کـه در تیرانـدازي و   آن[نضالٍ و غیره 
پشتیبانی و جز آن بـا کسـی همراهـی    

  .]کند
: . فروهشته شدن موي: استرسال

ــردن و مؤانســت جســتن  گســتاخی ک
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  .]انْبسطَ و استَأْنس: استَرْسلَ الیه[
ترسلَ فـی  [آهستگی کردن : ترسل

اتَّأَ: تهقراءنرم و آهسته خواند: فیها  د[ .
 :نامه و رساله ساختن از خود.  

  .مرد سست: رطْل. نیم من: رِطْل .رطل
مـوي چـرب کـردن    : تَرْطیلُ الشَعرِ

مویش را بـاز  : رطَّلَ شَعرَه، أي أرسلَه[
ــلٌ. کــرد و فروهشــت مــرد : رجــل رطْ

  .]سست با مفاصل نرم
. گلــه از اســب: رعــل و رعلَــۀ .رعــل

یلرکک: ع . :رِعـال : ج. بلند نخلۀ .
 :  بریدگی گوش گوسفند که آونگـان

  .رعل: ج. نع: شاة و ناقۀ رعالء. باشد
  .درازنیز گوسفند گوش: رعالء

در پــی یکــدیگر رفــتن : اســترعال
  .رو گله شدنپیش: گوسفند 

. سبک و سـخت زدن نیـزه  : ارعال
ــجۀُ سوالع ــت ــت رعلَتُ: أرعلَ ــا خرج ه

خــار (درخــت خــاردار خــار بــرآورد [
  .])درخت درآمد

. مرَّ فالنٌ یجرُّ رعلَه، أي ثیابه: یقال
کشـان  دامن[کثیراً : و ترکت عیاالً رعلَۀً

عیال بسـیاري را رهـا کـردم    . گذشت
  .])گرگ کنیۀ: رِعلَۀ أبو(

أرعـلُ  : یقال لما تَهدلَ مـن النبـات  
  .]شتهگیاه دراز بالیده و فروه[

ــل ــل : راع ــت و  [دقَ ــاي پس خرم
  .]بالیه

  .]خیار المالِ[گزین مال : مرَعل
و قیـل هـو   . تـره : رعلُول و رعلُول

  .الطَرْخُون
  .]از سلَیم[دو قبیله : رِعلٌ و ذَکْوانُ

گوشـت  [پاره کردن پاره: رعبلَۀ .رعبل
  .]و جز آن

  .]زَّقمم[پاره پاره: مرَعبل
فی أطْمـارٍ و  : جاء فالنٌ فی رعابِیلَ

هـاي کهنـه و پوسـیده    با جامه[أخْالق 
  .نام مردي: رعبل. ]آمد

و . نوعی از علف و ترشی: رغْل . رغل
  .قیل هو السرْمق

ت لَــغَأر[رویانیـدن رغـل   : إرغـال 
تَتْه: األرضأنْب[ . : شیر دادن زن بچه

شـدن شـتر از   گم: . کک: إزغال. را
  .راگاهچ

غـالم  . واسـع   :عیش أرغَلُ و أغْرَل
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 :نـام  : رِغالٍ أبو. ]أقْلَف[ناکرده ختنه

  .مردي
خوردن بزغاله شیر : رغَلَ ـَـ. رغْلَۀ

رغَـلَ  [آنکه رها کرده باشند مادر را بی
  .]بها غافلٌها و صاحضَعر: الجدي أُمه

الذي اغْتنم کـلَّ شـیء و   : رم رغُولٌ
کـه هرچـه یابـد خـورد، چـه      آن[ه أکَلَ

  .]خوب و چه بد
ــل ــل .رف ـــ. رفْ ــلَ ـُ ــدن و : رفَ   خرامی
. فلٌ و هی رفلَۀفهو ر. کشان رفتندامن

ــ ــم  لُو هــی تَتَرَفَّ ــیتها، و انْ ل فــی مشْ
آن [تُحسن المشْی فی ثیابها قیل رفْالء 

خرامد، و اگر اش نیکو میزن در جامه
أرفَـلَ  . ]گوینـدش نیکو نخرامد رفالء 

  .کک: فی ثیابه
  .واسعۀ: معیشۀ رفلَۀٌ. گول: رفلٌ

گشاد  مۀجا[ هجفثوب رفَلٌّ، مثال 
طویلُ الذَیلِ و : فرس . ]و درازدامن

  .و کذلک البعیر. الذَنَب
پر کـردن  : . بزرگ داشتن: تَرْفیل

  .چاه را از آب
: ج. بلنـد  نخلـۀ : رقْلَۀ، مثل رعلَۀ .رقل

  .مثل رِعال. قالرِ

ناقـۀ مرْقـلٌ و   . پویه رفتن: اإلرقال
که بسیار تند آن[ اإلرقالِ کثیرة: مرْقالٌ

  .]و پویه دود
  .لقب مردي: مرْقال
رسن که بر درخـت بـه وي   : راقُول

  .برآیند
به یک پاي لگـد  : رکَلَ ـُـ. رکْل .رکـل 
  .زدن

جنگ لگـد کردنـد بـا    : تَراکَلَ القوم
  .یکدیگر
دو پهلـوي  : مراکلُ الدابۀِ. راه: لمرْکَ

ستور که بر وي لگد رسد در رانـدن و  
  .تاختن

زمــین کوفتــه بــه ســمهاي : مرَکَّلَــۀ
  .اسبان
ــحاتهرَتَ ســلُ بم ــلَ الرج ــ: کَّ ها برَضَ

آن مـرد بـا   [برِجله لتَدخُلَ فی األرض 
پایش بر بیـل فشـار داد تـا در زمـین     

  .]فرود رود
: رملَـۀ . رِمـال : ج. ریـگ : رمـل  .رمل
  .کفتار: أُم رِمال. و شهري به شام. یکی

: رمالن. پویه دویدن: رملَ ـُـ. رمل
: . نـام بحـري از عـروض   : . کک
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خطهـاي  : . أرمـال : ج. باران انـدك 
  .پاي گاو دشتی مخالف رنگ او

: رمـالء . گوسفند قوائم سـیاه : أرملُ
. زنمــرد بــی: . مــیش قــوائم ســیاه

  .شويزن بی: ۀأرملَ
  .درویشان: . بیوگان: أرامل

لَتمهـا    : ةُالمرأَ أرعنهـا زوج مـات
  .]شوي آن زن درگذشت[

درویشان و محتاجان از مرد : أرملَُۀٌ
  .و زن

ــیرَ و أرملْتــه صالح ــت ــفَفْته : رملْ س
. ]بوریا را با برگ درخت خرما بـافتم [

اذا رمـلَ  قد رملَ سرِیرَه و أرملَه، : یقال
بـراي  [شَرِیطاً أو غیره فجعلَه ظَهراً لـه  

تختش نوارهایی از حریـر و کتـان یـا    
ــاد و آن را   ــان نه ــف درخت ــرگ و لی ب

  .]آراست
ــالء مــنَۀ ر ــلُ و س مســال : عــام أر  

  .بارانبی
ترمـل و  . بـه خـون آلـودن   : تَرْمیل

زاد شـدن قـوم   بـی : إرمـال . ل: ارتمال
]لَ القوممأر :همنَفزاد د[.  

ــل ــالن .رمعـ ــادن : ارمعـ ــاپی افتـ   پیـ

: ارمغْـالل . هـاي اشـک از چشـم   قطره
. آب رفـتن از دهـان کـودك   : . کک
 :  چکیدن روغن از بریـان گـرم . :

  .فریاد و نعره زدن
ادرنْفـقْ مرْمعلّـاً، أي امـضِ    : قولهم

  .]شتاب بگذر به[راشداً 
سخت مالیدن مسـکه در  : تَرْویل .رول

پاي بر نهادن اسب تـا بمیـزد   : . ننا
]ــرس ــی ل: رولَ الفـ ــولَأدلَـ : . ]یبـ

. فروگذاشتن اسب آب دهان در تـوبره 
  .الفرس یرَولُ فی مخْالته: یقال

فالن . کک: راوول. آب دهان: روال
ــیلُ  ــهیســ ــه: رِوالَــ ــال . لُعابــ   قــ

و اللُعـاب و  روالُ و المرْغ : السکیتابن
أیضـاً سـنٌّ   : راوول. ه بمعنًیالبصاق کلُّ

سـان و الفـرس، و أنْکـره    زائدة فی اإلنْ
  .األصمعی

سسـت و جنبـان   : رهلَ ـَـ. رهل .رهل
فـرس رهـلُ   . شدن گوشت اندام اسب

گوشـت را  [رهلَ اللحم ترهیالً . الصدر
  .]سست و جنبان کرد

ماننـد  [نـوعی از رفتـار   : رهبلَۀ .رهبل
ــه  ــۀ، گون ــتن و  اي  هرْولَ ــان راه رف می

  .جاء یتَرَهبلُ. ]دویدن
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  فصل الزاء
: مزْبلَـۀ و مزْبلَـۀ  . سـرگین : زِبـل  .زبل

  .جاي سرگین
ـ . زبل نیـرو  : زبلْـت األرض .زبلَ ـِـ

  .دادم زمین را
ـ . زنبیل: زبیل  شَـددت ذا کسـرتَه  إف

فقلت زِبیلٌ أو زِنْبِیـل؛ ألنّـه لـیس فـی     
  .حکالمهم فَعلیل بالفت

: و ما فـی اإلنـاء   . موضعی: زبالَۀ
 در آوند چیزي نیست[شیء[.  

آنچـه  [ۀُ بفیِهـا  لَملَه النَما تَحم: زِبال
  .کوتاه: زأْبِل. ]مورچه با دهانش بردارد

ــۀ .زجــل ــردم: زجلَ ــی از م : ج. گروه
  .زجل

لَعنَ : یقال. انداختن: زجلَ ـُـ. زجل
دا لعنــت کنــد خــ[زجلَــت بــه   اهللاُ أُمــاً

ــداختش  ــس ان ــه پ ــادري را ک : . ]م
  .ورفرستادن کبوتر نامه

  .کوتاه ةنیز: مزْجل
: ج. چـوب سـربند مشـک   : زاجِـل 

  .زواجِل
منی شترمرغ : زاجل، بالهمز و غیره

  .نر

ـــ. زجــل ــلَ ـَ شــادي و [آواز : زجِ
  .]بازي کردن و بانگ برداشتن

ــلٌ ــد : ســحاب زجِ عــا [ذو ر ابــر ب
  .]تندر
  .خمر: . معروف: جبِیلزنْ

: زِنْجِیـل . انـدام مرد ضعیف: زِئْجیل
  .کک
ـ  . زحول .زحل دورشـدن از  : زحـلَ ـَـ

ــل. جــاي ــک: تزح ــلٌ و . ک حــو ز فه
  .زِحلیل

جایی که آنجا رونـد چـون   : مزْحل
و قـد  . دور شوند از جایی، یعنی مقصد

ــ: یقــال. یکــون مصــدراً ی عنــک انّ ل
جـدا از تـو هـم    [حاً مزْحالً، أي منْتَـد لَ

جاي باشد مرا، یعنی بی تو هـم تنگـی   
  .]نیابم

. معروف، یعنی کیـوان  ةستار: زحل
زحـل،   ةپـنج سـیار  [و هو من الخُـنَّس  

. ، غص]مشتري، مریخ، زهره و عطارد
  .مثل عمرَ

و شادمان [نشاط : زعلَ ـَـ. زعل .زعل
ــدن ــفته   :. ش ــگ و آش از درد دلتن
ه خـــود از گرســـنگی بـــ :. شـــدن



    صراح اللغۀ/  1428
 

، و نیـز  ]شـادمان [فهو زعـلٌ  . ]پیچیدن
  .گرسنه

  .نشاط آوردن به: إزعال
ــل  .زعبــل بعــی گــول: ز ــام زن : . ن

کودك که هرچه خورد نگـوارد او را و  
شود و گردن باریـک  شکمش کالن می

  .]زعابِل: ج[
  .دفعه از کمیز و غیر آن: زغْلَۀ .زغل

بـول انـداختن شـتر دفعـه     : إزغال
خون بیرون جهانیدن زخم از : . دفعه

دانه دادن کبـوتر و مـرغ   : . جراحت
: ی زغْلَـۀً مـن سـقائک   إزغلْ ل. بچه را
ل بـ  ص انـدکی شـیر   [نٍ بی شَیئاً مـن لَ

  .]برایم بریز
  .کودك: . مرد سبک: زغْلُول

: جاءوا بـأزفَلَتهم . جماعت: أزفَلَۀ .زفل
  .]همگی آمدند[بجماعتهم 
: تْـه إزفلَّـۀٌ  ذَأخَ[بکی عقل س: إزفلَّۀ

  .]خرد شدکم
گروهـی از  [األزفَلَی، مثل األجفَلَی 

ــردم ــانی. م ــدن همگ ــاهم . فراخوان دع
ــی ــۀ: األزفَلَ ــی  هم ــان را ب ــتثنا آن اس
  .]فراخواند

  .کوتاه: زونْکَل .زکل
لغزیدن پاي در گل، : زلَّ ـِـ. زلیل .زلل

ـ . زلَلَ. و زبان در سخن ـ : زللَ ـَـ . کک
. جـاي لغزیـدن  : مزَِلَّـۀ . ا: زلَّۀ و زِلِّیلَی

  .لغزانیدن: استزالل
جـاي لغزیـدن   : زحلُوقَۀٌ زلٌّ و زلَلٌ

  .لغزان
ـــ[زلُــول  شــدن درم در کــم: ]زلَّ ـِ

   .وزن
  .ناقص: درهم زالٌّ

ــزال ــۀ و زِلْ ــک: زلْزَلَ ــدننی . جنبانی
  .سختیها: زالزِل. ا: زلْزال. ل: تَزَلْزُل
متاع و رخت: لَزِلز.  

ة امـرأَ  و. سـرین مرد سـبک : األزلُّ
ــاء ــث : زلّ ــمع [ن و السأي ، ــذ   ئْبال

حسگرگ الغرسرین و تیزرو کـه  : األر
هـو  : مثَل. ]از کفتار و گرگ زاده شود

  مـن الـذ رَعلّئْبِ أستیزروتـر از  [ األز
و هــذه الصــفَۀُ الزمــۀٌ . ]چنـان گرگــی 

ئْبللذ.  
  .آب خوش :ماء زالل

ــت دادن: إزالل ــدیث. نعم ــنْ : ح م
أزلَلْـت الیـه   . أُزِلَّت الیه نعمۀٌ فَلْیشْکُرْها
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کس کـه  هر آن[أعطَیت : من حقِّه شیئاً
نعمت دهنـدش روان، سپاسـش بـدارد    

اي از حقـش را بـه او   پاره. سزاوار آن
  .]دادم

ــۀالزِ لِّی :  ــی ــدةُ الزَالل ــو، [واح زیل
  .]گستردنی

 :أزمـالً سـمعت لهـا   . آواز: لأزم .زمل
. لِّـه بکُ: أخـذت الشـیء بأزملـه   . صوتاً

: مـل زمل، أي ح[کثیرة : عیاالت أزملَۀٌ
ــار ــه. ب ــه، أي احتَملْ ــار را : ازدملْ آن ب

تاء پس از زاي در بـاب افتعـال   (بردار 
  .)]تبدیل به دال شده است
ــۀ ــولٌ و أُزمولَ مــوزن : أُز ــو و گ آه

ــ ــدهگبان ــل. کنن ــول و : و قی مــو إز ه
  .إزمولَۀ

ابزار کفاشان براي [نشکرده : إزمیل
  .]سوراخ یا نازك کردن چرم

امـرد ضـعیف   : زمل، زمیل و زمـال 
  .نث: زمیلَۀ. ترسنده

شتر که رخت و توشه بر وي : زاملَۀ
عـدیلی کـردن بـر یـک     : مزاملَۀ. نهند

برابر یـا   در کجاوه بر روي شتر[زامله 
  .]کنار هم نشستن

زملَـه  [درپیچیدن به جامـه  : تَزْمیل
  .]لَفَّه: فی ثوبه

یـا أیهـا   «آیـه . تَـدثَّرَ : زَملَ بثیابـه تَ
. اش پیچیـد خود را در جامـه [» المزَّملُ

  .]»پیچیدهدرخودبهروپوشاي«
که پشت دیگـري  آن[ردیف : زمیل

 : بر ستور سوار شود، یار و همسـفر 
  .]که کار تو را نمونه گیردآن

مرد : . أزوال: ج. شگفت: زول. زول
ــد    ــگفتها نمای ــه ش ــف ک ــبک ظری س

  .نث: زولَۀ. ظرافت به
در [نیک متحـرك در رفـتن   : زوال
  .]زواك :قاموس

کلُّ [جنبنده و دونده و آینده   :زائلَۀ
تَشیء یحرَّك[.  

  .دور کردن از جایی: إزالَۀ: ازدیال
سـخت  [مروسیدن به کاري : ولَۀمزا

به کاري یا به چیزي چسبیدن و آن را 
  .]مثل المحاولَۀ و المعالَجۀ. پی گرفتن
با یکدیگر کارزار [تَعالَجوا : تَزاولُوا

  .]کردند
درگشتن و دورشدن : زالَ ـُـ. زوال
آن را [أزالَه و زولَـه فـانْزالَ   . از جایی
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  .]شد گرداند و دور کرد، آن هم دور
مازالَ و ما زِیلَ یفْعلُ کذا، و قد ذُکرَ فی 

  .]کاد [ کاد
  .نام کوهی: . لغزان : زهلُول .زهل
. دور کردن از جاي: زالَ ـِـ. زیل .زیل
زالَ اهللاُ . پاره کـردن و جـدا کـردن   پاره

اذا دعـی علیـه   : زوالَه و أزالَ اهللاُ زوالَه
ــالك  ــالبالء و اله ــابو[ب ــدش ن د خداون

زِیـلَ قلبهـا مـن    : [زِیلَ زوِیلُـه  . ]کناد
  .]الفَزَع

زِلْتُـه  . زِلْ ضَأْنَک من معـزاك : یقال
میشـت را  [فلم ینْزَل، و مزْتُه فلم ینْمزْ 

آن را جدا کردم ولـی  . از بزت جدا کن
  .]جدا نشد

. قَرَّفَـــتَرَّقْتـــه فَفَ: زیلْتُـــه فتَزَیـــلَ
میانشــان  پــس«[» فزَیلْنــا بیــنَهم«هآیــ

  .]»جدایی افکنیم
ــۀ و زِیــال ــراق: مزایلَ ــۀ و ف . مفارقَ

  .تَباین: تَزایل
  .دوري رانها از یکدیگر: زیل

  فصل السین
ــأل ــؤْل .سـ ــته :سـ ــرِئَ. خواسـ  و قُـ

بالهمز و » أُوتیت سؤْلَک یا موسی«هآی

این کلمه در سخن خداوند هـم  [تَلْیین 
: ستبا همزه و هم بی آن خوانده شده ا

شـــد اي  هات بـــه تـــو دادخواســـته«
  .]»موسی
. خواسـتن : سأَلَ ـَـ. ال و مسأَلَۀسؤَ

 فَّـف خَو قـد ی . نَسأَلُ عنـه و بـه  : یقال
و األمـرُ مـن   . سالَ یسالُ: همزتُه فیقال

  .اسأَلْ: سلْ، و من المهموز: المخفَّف
  .الکثیرُ السؤَ: رجل سؤَلَۀٌ

  .ضاًبعضُهم بع أَلَس: تَساءلُوا
ــأَ ــأَلَتَهأس ســؤْلَتَه و م ت : لْتُه ســی قَضَ
  .]اش را برآوردمخواسته[حاجتَه 

نـام  : . خوشه: . باران: سبل .سبل
رگ سرخ که : . اسبی نیکو در عرب

  .در چشم پدید آید
: . خوشه بیرون درآوردن: إسبال

: یقـال [ باریدن اشک و باریـدن بـاران  
: . ]دبر او پرگـویی کـر  : أسبلَ علیه

  .سست کردن بند ازار
قَـلْ هـذه   «آیه. نث= مذ. راه: سبِیل

بِیلو آیه»یس ،»  بِیلَ الرُشْـدا سرَوو إنْ ی
بگو این اسـت راه  «[» یتَّخذُوه سبِیالً ال

اگر راه راسـت و اسـتوار را   «، و »من
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ــد  ــیش نگیرن ــد آن را در پ در (» ببینن
سخن نخسـت مؤنـث و در سـخن دوم    

ی یا لَیتَن«هآی. )]ده اسـت مذکر آورده ش
، أي سـبباً و  »اتَّخَذْت مع الرَسولِ سبِیالً

اي کاش همراه پیـامبر راهـی   «[وصلَۀً 
  .]»گرفتمدر پیش می
ــبیل ــالی : تَسـ ــداي تعـ در راه خـ

جعلَها : سبلَ ضَیعتَه[درباختن چیزي را 
  .]اهللا فی سبِیل
  .السبیل رونده و آیندهابن: سابِلَۀ

  .هاي دلودهانه: الُ الدلْوأسب
ــبِل ســر قمــار: م ــو . ششــم تی و ه

فَحصالم.  
  .سبال: ج. بروت: سبلَۀ
نـام  : . سـنابِل : ج. خوشه: سنْبلَۀ

خَـرَج  : سنْبلَ الـزَرع . برجی در آسمان
  .سنْبلُه

. اي در بهشـت نام چشمه: سلْسبِیل
ـ . »عیناً فیها تُسـمی سلْسـبِیالً  «آیه ال ق

هی معرفۀٌ، ولکـن لمـا کـان    : األخفش
زِیدت فیه األلف، کما   علیه الوقف لآلیۀ

کانَـت قَـوارِیراً، قَـوارِیرَ مـن     «قال آیه
ــۀٍ اي در آنجاســت کــه چشــمه«[» فضَّ

کلمـه  : گویـد . »سلسبیل نامیـده شـود  
معرفه است ولی چـون در پایـان آیـه    
آمده و بر آن وقف شـده الفـی بـه آن    

ه اســـت، چنانکـــه در افـــزوده گشـــت
هـایی از  هـایی اسـت، آبگینـه   آبگینه«

  .]»سیم
ــف .ســبحل جــال ه ــبحل، مث زن و : س

ــک   ــمار و خی ــتر و سوس ــر و ش دخت
و سبحلَلٌ  سقاء . نث: سبحلَۀ. ضَخم

  .]مشک و دلو دراز و ستبر[
  .اهللا گفتنسبحان: سبحلَۀ

ــبغل ــبِغْالل .س ــه  : اس ــدن جام ــر ش ت
  .]کک: ازبِغْالل[

جاء فالن یمشی سـبهلَالً،  : یقال .سبهل
هـو  : و قیـل . أي باطالً فی غیـر شـیء  

قـال  . الضَاللُ بن السـبهلَلِ، أي الباطـل  
ـ انّی ): رض(عمر أنْ أري أحـدکم  أَکْرَه لَ

سبهلَالً، ال فی عمل الدنیا و ال فی عمل 
جاءنا فالن سـبهلَالً، أي  : یقال. اآلخرة

فالن بیهوده آمد و شد [ لیس معه شیء
ــرد ــت . ک ــوده اس ــز بیه ــا آن چی   . او ی
  پسندم که یکی از شـما بیهـوده و   نمی
پروا باشد، چه در کار دنیا و چه در بی
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افـزار و  جنـگ بـی . کار روز بازپسـین 
نزد مـا  ) دست خالی(هیچ چیز دیگر بی

  .]آمد
ــجل، مــذ .ســجل ــا آب: س ــو ب : ج. دل
ـ . سجال فانْس الماء لْتجلَسته  : جبـبص

 ــب ــم  [فانْصـ ــتم، آن هـ آب را ریخـ
پر کـردن حـوض از   : إسجال. ]ریخت

  .آب
  .دلو ضخم: سجِیلَۀ

  .نع: ناقۀ سجالء. پستان دراز: سجِیل
سجلّ : تَسجیل. چک با مهر: سجِلّ

  .کردن
و قـالوا هـی   . سـنگ گـل  : سجیل

   بنـارِ ج ـینٍ طُبِخَـتجارةٌ من طـ ح ه نَّم
القوم، لقوله تعالی،  یها أسماءمکتوب عل

» مـن طـینٍ   حجـارةً لنُرْسلَ علیهم «هآی
گویند که آن سنگی است از گل کـه  [

بــه آتــش دوزخ پختــه شــده و بــر آن 
نامهاي هر مردمی نوشته شـده اسـت،   

تا بـر آنـان   «این سخن خداوند  یۀبر پا
  .]»فروفرستیم سنگهایی از گل

 مفاخرت کردن با هـم در : مساجلَۀ
و . رانــدن و آب خورانیــدن و جــز آن

الحـرب  : و منـه قـولهم  . أصلُه من الدلْو
جنگ دست [ تَفاخَروا: تَساجلُوا. سجالٌ

مانند دلو که گـاهی  (گردد به دست می
  .])دست این است و گاهی دست آن

بن الحنَفیۀ  قال محمد. مباح: مسجل
ــ ــی آی ــا  «هف ــزاء اإلحســانِ الّ ــلْ ج ه
. ، هی مسجلَۀٌ للبرِّ و الفـاجِر »اإلحسانُ

  هـــی مرْســـلَۀٌ  : قـــال األصـــمعی 
گویند که [یشْتَرَطْ فیها برٌّ دونَ فاجرٍ لم

آیا پاداش نیکی جز «معناي این سخن 
نیکوکار اسـت   ةهم دربار» نیکی است
: اصـمعی . دربدکار و پرده ةو هم دربار
 ةمرز اسـت و تنهـا دربـار   معنایش بی

چـه نیکوکـار و چـه    (نیکوکار نیسـت  
بدکار اگـر نیکـی کنـد پاداشـش جـز      

  .])نیکی نباشد
الکــالم لْتــج ــلْته : أس سســخن [أر  

  .]درازا گفتمبه
  .آیینه: معرومی، سجنْجل، 

: . سـپید از پنبـه   مۀجا: سحل .سحل
و  سـحول أسـحال،  : ج. سیم نقد سپید

فـی  ) ص(اهللاکُفِّنَ رسـولُ : و قیل. سحل
: و یقـال . ثْوابٍ سحولیۀ کُرْسـف ثالثه أ
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. سحولٌ موضع بالیمن، و هی تُنْسب الیه
و قولُـه  . و قد روِي فیهـا الفـتح أیضـاً   

ف وکُرْسۀ، کقولهمصیولحلس ف :رَمر ت
 چـۀ پیامبر را در سـه پـار  [بحیۀٍ ذراعٍ 

. اي کفــن کردنــدســپید ســحولی پنبــه
ت در یمـن  سحول و سحول جـایی اسـ  

  .]که این پارچه به آنجا منسوب است
  .بچهخرگوش: سحلَۀ

: . زبان گویا: . سوهان: مسحل
دو : مسـحالنِ . خرگوره: . نام مردي

  .لگام حلقۀ
ــحیل ــتۀ: س ــن   رش ــه و رس ناتافت

جامــه از ریســمان : . داده تــاب یــک
  .بافته تاه دو: مبرَم. بافته تاه یک

  .د دو تاه باشدآنچه تاروپو: متْآم
: . دشـنام دادن : سحلَ ـَـ. سحل

سـحلْت  . بسـودن درم : . رسن تافتن
لَتحفانْس راهمالد : تالسدرمهـا را  [ام

ــان   ــوده و رخش ــم س ــا ه بســودم، آنه
: مراهسحلتُه الـد . نقد کردن: . ]شدند

ــدها ــه نق ــت ل ــه : . عجلْ زدن چنانک
ي گشـادن بـاد رو  : . پوست برخیزد

  .زمین را از خاك و خاشاك

و . جرَي به: انْسحلَ الخطیب فی الکالم
ــحلَه  سم ــب کــه  : ر ــی خُطْبت ــی ف مضَ

آن را  شتاب سـخن گفـت و  سخنگو به[
ــان داد ــی  . پای ــخنش را پ ــخنگو س س

  .]ایستادنگرفت و از آن باز
 سـینۀ آواز کـه در  : سحیل و سحال

سـحلَ  . وقت بانگ کردنخر برگردد به
و منـه سـمی العیـرُ الفَـالةِ     . الحمار ـِـ

  .مسحالً
: قال ابن دریـد . دریا نـۀ کرا: ساحل

وي آن [هو مقلوب، و انّما الماء سحلَه 
داند زیرا آب را مقلوب از مسحول می

  روبـد و بـا خـود    دریـا را مـی   نـۀ کرا
سـونش زر و نقـره   : سـحالَۀ . ]بـرد می

  .]کالبرادة[
  .دریا شدند نۀبه کرا: القوم  ساحلَ
  .درخت مسواك: إسحل

ــحبل ــحبل .س ــروف: س : . وادي مع
ــراخ ــخم : . وادي ف ــک ض : . مش

  .سوسمار ضخم
= مذ. نوزاده لۀبره و بزغا: سخْلَۀ .سخل

نیز نام : سخال. سخْل و سخال: ج. نث
بار آوردن نخله بدان : تَسخیل. موضعی
  .موضع
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 نـوعی از : . مردان ضعیف: سخَّل
نرم مردم مدینه به خرماي هسته[خرما 

  .]سخّل گویند
به عیـب و ضـعف نسـبت    : تَسخیل

ــردن ــخُولَۀٌ . ک سم ــب ــۀ : کواک مجهولَ
  .]کک: مخْسولَۀ. ستارگان ناشناخته[

  .فروهشتن جامه: سدلَ ـُـ. سدل .سدل
اي کـه پـیش   پـرده : سدل و سدیل

سـدول، أسـدال و   : ج. هودج درکشند
دائلس.  

  .موي فروهشته: شَعر منْسدل
  .سدول: ج. جواهر رشتۀ: سدل

سـه درِه،  [ سه دلّـه : مع. سدلَّی، فار
کأنّه ثالثۀُ بیـوت فـی بیـت    . ]سه اتاقه

  .واحد
که خوراکش هالهل [مرغی : سنْدل

  .]است
ــربل ــرْبال .س ــراهن: الس ــرْبلْتُه . پی س
  .فلَبِسه ألْبسته : فتَسرْبلَ

و هـو  . نـث = مذ. ازار: سراوِیل .ولسر
     ـراوِیالت، و قیـل أنّهـا جمـعس واحد

  .سرْوال و سرْوالَۀ، و األولُ أقْوي
ألْبســـته [: ســـرْولْتُه فتَســـرْولَ  

  .]السراوِیلَ فلَبِسه
پـا  [کبوتر پرپـاي  : حمامۀٌ مسرْولَۀ

  .]پري
اسـب کـه سـپیدي    : فرس مسـرْولٌ 
  .ا و رانها گذشته باشدقوائم او از بازوه

: سـیطَل . پنکان با دسـته : سطْل .سـطل 
  .]سطُول: ج[کک 

ــعل ــعال .س ـ . س ــ ــعلَ ـُ ــرفه و : س س
جاي سـرفه در  [حلق : مسعل. سرفیدن

  .]کک: ساعل. گلو
سعالء، یمـد و یقْصـر   . غول: سعالة

. ]یعنی هم سعالء گویند و هم سـعلَی [
ت صـار : ةُالمـرأَ  لَتواستَسع. سعالی: ج

آن زن [ت صخّابۀً بذیۀ ، اذا صارسعالةً
  .]روي و بدزبان و بدخوري شدزشت
ــغلٌ .ســغل ــی: س ــرد ب ــدخو و م آرام ب

کودك لجبـاز  [ صبِی : یقال. بدخوار
  .]و بدخوراك

  .ناقۀ طویلۀ: مسمغلِّۀ، بزیادة المیم
 :. چرب کردن سـر را : سغْبلَۀ .سغبل

  .به روغن تر کردن طعام را
: سُـفل، سـفُول، سـفال و سـفالَۀ     .سفل

نقیض عِلْو، علُو، عالء . فرودي و پستی
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ــالوة ــفالَۀِ الــریح و   . و ع بس تــد قَع
حیثُ تَهـب، و  : و عالوةُ الریح. عالوتها

وزیـدنگاه بـاد، و   [سفالَتُها بإزاء ذلـک  
م آنجـا کـه بـاد بـه آن سـو رود و آرا     

نیز آنچه از خـاك و جـز   : سفاله. گیرد
آن که آب از فراز کـوه بـه فـرود آن    

  .ناکسی: سفُلَ ـُـ. سفالَۀ. ]آورد
  .نقیض عالی. فرود و پست: سافل
. ]المقْعدة و الـدبر [بن مردم : سافلَۀ

. مردم فرومایه: . قوائم ستور: السفلَۀ
هـو  : ، و الیقـال سـافلَۀٍ  هو مـن : یقال

فسۀُو . لَۀٌ، ألنّها جمعرجـل  : تقول العام
و یخفَّـف أیضـاً   . سفلَۀٌ من قـوم سـفلٍ  

  .هو من سفْلَۀِ الناس: فیقال
  .به نشیب فرودآوردن: تَسفیل
  .به نشیب آمدن و فروشدن: تَسفُّل
  .]صغار اإلبلِ[شتران ریزه : أسافل
ــفرجل ــه[آبــی : ســفَرْجل .س : ج. ]بِ

  .سفارِج
برکشیدن شمشیر و : ـُـ. سلّ. سلّ .سلل

سـلَلْت  [کـک  : استالل. کارد و جز آن
تَلَلْتُه: السیفـلَّۀ، أي  . ]استُه عند السأتَی

وقـت برکشـیدن   : عند استاللِ السیوف

  .]هنگام جنگ نزدش آمدم[ شمشیر
ــلَّۀٌ ــرِقَۀ : س ــی : یقــال. ]دزدي[س   ف

سلَّ . کننداز هم دزدي می[ فالن بنی
. قسـارِ : سـلّال . سـرَقَ : سلّاً و أسـلَّ ـُـ 

تهیدسـتی    :الخَلَّۀُ تَدعو الی السلَّۀ: یقال
. تـک اسـب  : . ]فراخواند بـه دزدي 
ه علـی   خرجت . فرس شدید السلَّۀِ
. اسب تیزتک[دفْعتُه : الخیل فی السباق

در مسابقه یکباره از جا کنده شد و بـر  
ـ : . ]دیگر اسبان پیشی گرفـت  ور خن

که طعـام و جامـه و بـار در وي نهنـد     
  .]سبد و زنبیل[

ــالّ ــک در وادي : سـ آب و راه تنـ
مثل حائرٍ و . سلّان: ج. ]رودبار تنگ[

  .حورانٍ
  .مسالّ: ج. سوزن کالن: مَسلَّۀ
م و هو اس. اي از هوازنقبیله: سلُولٌ

  .أُمهم
: . نوزاده بچۀشتر: . بچه: سلیل

مـن   : یقـال . كناوادي فراخ درخت
زار، طلح[غالٌّ من سلَمٍ : سمرٍ، کما یقال

ــا آن (زار کــرت: ماننــد گیــاهی کــه ب
پلیته که : . نث  :سلیلَۀ. ])دباغی کنند
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پنبه و پشم غاز کرده در وي پیچنـد و  
  .ریسند

أسـلَّه اهللاُ فهـو   . بیماري سلّ: سالل
خداوند او را به بیمـاري سـلّ   [مسلُولٌ 

  .]دچار کرد
آنچه بیرون کشـیده شـود از   : ساللَۀ
 [آب پشـــت مـــردم : . چیـــزي
  .]النُطْفَۀُ: اإلنسانِ

رشـوت  : . دزدي کـردن : إسالل
و . ال إغْاللَ و ال إسـاللَ : حدیث. دادن

هذا یحتَملُ الرَِشْـوةَ و السـرِقَۀَ جمیعـاً    
اي در حدیبیــه بــه پیــامبر در نوشــته([

و نـه  نـه خیانـت   :) مردم مکـه فرمـود  
  .]دزدي پنهانی و پاره دادن

ــالل ــان  : انْس ــدن از می ــرون آم بی
رمتْنـی بـدائها وانْسـلَّت    : مثَـل . چیزي

ــاریش[ ــبت   بیم ــن نس ــه م در داد را ب
حالی که بیماري از تنش بیرون زده و 

   .کک: تسلُّل. ]است آشکار شده
آب روشن و : ماء سلْسلٌ و سلْسالٌ

شـنی آن  دلیل پاکی و رو به[خوش که 
ــود  ]آســان ــرو ش ــو روان و ف ــه گل . ب
  .کک: سالسل

و . جـرَي : تَسلْسلَ الماء فی الحلْـق 
ــا  ــلْتُه أنَ لْســ : س ــببتُه أنَ ــه ص   آب [ا فی

مـن آب  . اندك در گلو روان شداندك
  .]را در گلو ریختم

آنچـه در  : البـرْقِ  زنجیر : سلْسلَۀ
و ریگ . سالسل: ج. پهناي ابر پیدا آید

. ر یکـدیگر چفسـیده و سـخت شـده    ب
  .چیزي در هم پیوسته: شیء مسلْسلٌ

ثـوب  : یقـال . جامـه کهنـه : سمل .سمل
 مـۀ جـا [رمح أقْصـاد  : أسمالٌ، کما قالوا

: کهنه و پوسیده، ماننـد آنکـه گوینـد   
ــز ــمول .]شکســته ةنی ـــ. س ــملَ ـُ س :  
  .کک: إسمال. شدن جامهکهنه

در بـن  آب انـدك  : سملَۀ و سـملَۀ 
. سمل، سمول و أسمال: ج. خنور مانده

  .مردي ۀیکن: أبو سمالٍ
. چشم بیرون کردن: سملَ ـُـ. سمل

الـدعاء علیـه   سـملَت عینُـه فـی   : یقال
: . ]نفرین شد و چشمش برکنده شد[

. کـک : إسمال. صلح کردن میان قومی
 :   پاك کردن حـوض از گـل و الي
]الحوض لْتمس :ـأَةِ و    نَقَّیمتـه مـن الح

کننـده در صـالح   سـعی : سامل. ]الطین
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  .]اشو بهبود زندگی[کار 
  .]فنجان کوچک[پنکانچه : سوملَۀ

  .]الغر شد[ضَمرَ : اسمأَلَّ اسمئْالالً
یاءأَلُ بن عادومنام مردي: س.  

. نقـیض الجبـل  . زمین نرم: سهل .سهل
ــهلَۀٌ س ضأر .یلــه ـــ: س ــی  .منس عل

  .خونرم: الخُلُقِ رجل . غیرقیاس
جـوي  : نَهر سـهِلٌ . ریگ نهر: سهلَۀ

  .ناكریگ
: . به زمـین نـرم رسـیدن   : إسهال

ـ  . سـهولَۀ . شکم رانـدن دارو  : سـهلَ ـُـ
  .]ضد حزُونۀ[نرمی 

  .آسان کردن: تَسهیل
  .مسامحه کردن: تَساهل

ــهیلٌ. داشــتن ســهل: استســهال س :
  .ايستاره

أسـولُ و  . سستی زیرنـاف . سول .لسو
الءوولٌ. نع: سو قوم س.  

ولَت لَـه   . آراستن کـاري : تَسویل سـ
ــه ــه: نَفْس ــه ل ــش [ زینَتْ ــار را(دل ) آن ک

  .]برایش آراست و آسان نمود
مستَرْخٍ بـین السـولِ   : سحاب أسولُ

  .]ابر سست و فروهشته[

: ج. ]، نوژبهنَوجبه[تُوجبه : سیل .سیل
رفتن آب : سالَ ـِـ. و سیالن . سیول

  .و خون و جز آن
  .راندن آب: إسالَۀ و تَسییل

ــیل ســل. روآب: م ســک: م : ج. ک
  الن جمـعسلَۀ و مسل و أمسسایِلُ، مم

  .علی غیرقیاس
قصـبه  : . سپیدي پیشـانی : سائلَۀ

  . ]پیشانی ستوران[بینی 
ـتط : الغُرَّةُ سالَتاس رُضَـتو ع الَت .

ــمراخ   ــی الش ــت فه ــإنْ دقَّ ســپیدي [ف
اگـر باریـک   . پیشانی دراز و پهن شد

  .]باشد آن را شمراخ گویند
روان شـدن لشـکر از هـر    : تَسایل

  .جهت
  .شمشیر و کارد دنبالۀ: سیالن

. ریش مـرد  نۀدو کرا: مسالَا الرجلِ
دو بغـل و  [عطْفـاه  : ه . یکی: مسالٌ

  .]دو سوي او
نوعی از درخت باخار: یالس.  

  فصل الشین
ــبل ــبل .ش ــیربچه: ش ــبل و : ج. ش أشْ
  .شیر با بچگانماده: لَبؤَةٌ مشْبِلٌ. أشْبال
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: أشْبلَ علیـه [مهربانی کردن : إشْبال
طَفع[ . :   بچگان پـروردن زن بیـوه

]لَتلهاالمرأَ أشْبعةُ بعد ب:  صعلـی  رَب ت
  .]جوزَتَأوالدها فلم تَ

  .گوالیدن کودك: شَبلَ ـُـ. بولشُ
. انگشـتان درشـت : األصابعِ شَثْلُ .شثل
 .ـن    . مـص : شَثُلَ ـُـو هـو إبـدالٌ م

  .شَتْنٍ
الینصـرف  . نام مردي: شَراحیلُ .شرحل

ألنّـه علـی زِنَـۀِ      فی معرفۀٍ و ال نکـرة، 
  .جمعِ الجمع

: ج. زبانه و درخش آتـش : شُعلَۀ .شعل
  .شُعل

  .شُعل: ج. سوزان پلیتۀ: شَعیلَۀ
جـایی کـه در آن   [معروف : مشْعلَۀ

  .مشاعل: ج. ]آتش افروزند
خنـور از چـرم کـه در وي    : مشْعل
مثل تـامر  [إشْعالٍ  ذو: شاعلٌ. نبیذ کنند

  .]و البِن
پراکنده شدن غارت و جـز  : إشْعال

دســتبرد گســترده [أشْــعلَت الغــارةُ . آن
  .]شد

راد ملَۀٌ و جشْعلٌکَتیِبۀ ملشـکر  : شْع

بـه  : . و ملخ پراکنده بـه هـر جهتـی   
أشْـعلَ إبلَـه   . قطران درگـرفتن شـتر را  

آب چکیدن از مشـک از  : . بالقَطْران
خرج منه الدم : أشْعلت الطعنۀُ. هر جاي
جــاي زخــم نیــزه خــون جــاي[متفرِّقــاً 

  .]چکید
ــتعال ــش : اشْ ــروختن آت : . دراف

  .درافروختن سر به موي سپید
سپیدي در دم اسب و جز آن  :شَعل

فرس أشْعلُ و بغْلَـۀ  . ا: شُعلَۀ. پیدا شدن
الءشَع .   ضـیالالً، اذا ابلَّ اشْـعو قد اشْع
 فإنِ. الذَنَبِبعض غُ  ابـبکلُّه فهو أص یض

اي از دمش پاره. اسب و استر سپیددم[
آن سـپید شـود آن    همۀاگر . سپید شد

  .]را اصبغ گویند
مثـل  [ینَ متَفَـرِّق : م شَعالیلَذهب القو

: شَعل. ]آن قوم پراکنده رفتند. شَعارِیر
  .نام مردي

. کـار : شَغْل، شَغَل، شُغْل و شُـغُل  .شغل
 :ــغال : ج. نــاپروایی ــغُول[أشْ . ]و شُ

. شَغَلْت فالناً، فأنَا شاغلٌ و هو مشْـغول 
فالنـی را بـه کـار    [أشْـغَلْتُه  : و الیقال
توکید لَـه، مثـل     :شاغلٌشُغْلٌ . ]گماشتم
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شُـغلْت عنـک بکـذا،    : یقـال . لیل الئل
 ــو [واشْـــتَغَلْت بـــراي آن کـــار از تـ

  .]بازماندم
ما أشْـغَلَه، و هـو شـاذٌّ،    : و قد قالوا

گـاه  [یسم فاعلُـه  یتَعجب مما لم ألنّه ال
سازند کـه  تعجب می صیغۀاز این فعل 

 صـیغۀ شاذ است، زیرا از فعل مجهـول  
ایـن صـیغه از فاعـل    (عجب نسـازند  ت

  .)]شود نه از مفعولساخته می
ــکل ــکْل .ش ــد: شَ ــکال و : ج. مانن أشْ
هذا أشْکَلُ بکذا، أي أشْبه : یقال. شُکُول

  .]این به آن مانندتر است[
زن [ شـکْلٍ ة ذات امـرأَ . ناز: شکْل

  .]نازان
  گوســـفند  : أشْـــکَلُ و شَـــکْالء  

  .مص: ـشَکلَ ـَ. شَکَل. سپیدتهیگاه
لَنـا  . کـک : أشْکَلَۀ. حاجت: شَکْالء

ما را سـوي تـو   [ حاجۀٌ: قبلَک أشْکَلَۀٌ
  .]نیاز باشد

ــکْلَۀ ــم،  : شُ ــپیدي چش ــرخیِ س س
ــوادها  لَۀ فــی ســه ماننــد رنــگ [کالشُ
عین شْـکَالء،  . ]میشی در سیاهی چشم

و دم أشْکَلُ، و رجـل أشْـکَلُ، اذا کـان    

  .کوهی سدر: أشْکَل. فیه بیاض و حمرَةٌ
روش و سوي و : . تهیگاه: شاکلَۀ

، أي »کلٌّ یعملُ علی شـاکلَته «هآی. خرد
ــه    ــه، و جهت ــه، و طَرِیقَت ــی جدیلَت عل

هرکسی بر منش و روش خود کـار  «[
  .سپیدي بناگوش: شاکل. ]»کندمی

رسن : . شُکُل: ج. بندپاي: شکال
پاالن شتر که بندنـد تـا پـاالن سـپس     

و اسبی که سـه قـوائم    اسب،: . نرود
سپید بـودش و یکـی لـون دیگـر، یـا      

یکـی سـپید و سـه دیگـر     [عکس آن 
  .]رنگ دیگر
أشْـکَلَ  . شدن کـار پوشیده: إشْکال

. کـک : اشْتکال. ]و الْتَبس[ اشْتَبه: األمرُ
ــکَلَ النخــلُ ــه و أدر: أشْ طَبر طــاب ك

رطب خرمابن رسـید  . کار پوشیده شد[
  .]و نیکو شد

أدرك بعضُـه و أیفَـع   : بنَلَ العتَشَکَّ
انگور رنـگ گرفـت و برخـی از آن    [

  .]رسید
کال  بالشـ ـُـ الفرس شَکَلْت .   عـن

دیر و     : البعیر کالَه بـین التَصـ ت شـدشَـد
. قَیدتــه بــاإلعراب: الکتــاب . الحقَــب
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 الکتـاب عنـه اإلشْـکالَ    : أشْکَلْت لْـتأز
میـان تنـگ   بنـد  . بند زدماسب را پاي[

پــاالن شــتر و تنــگ زیــر شــکم آن را 
گـذاري  کتـاب را اعـراب  . استوار کردم

پوشـیدگی و نـاخوانی کتـاب را    . کردم
  .]از آن زدودم) گذاريبا اعراب(

  .کک: تَشاکُل. موافقت: مشاکَلَۀ
  .کوچکی از عرب قبیلۀ: شَکَلٌ

شَلَلْت اإلبلَ [راندن : شَلَّ ـُـ. شَلّ .شلل
ا: لَلشَ. ]فانْشَلَّت . :دوختن جامه.  

: جـاءوا شـالالً  . پراکنـدگان : شالل
ــرُدونَ ــاءوا یطْـ ــلَ   جـ ــد [اإلبـ آمدنـ

ــد و مــی کــه شــتران را درحــالی  راندن
  .]کردندپراکنده می

 ال. تباه شدن دست: ـَـ. شَللَ. شَلَل
و أشَـلَّها اهللاُ  . تَکْلَـلْ  تَشْلَلْ یـدك و ال 

خداونـد  . دستت خشک و سست مباد[
. ]تش را خشک و نـاتوان سـاخت  دس

نع: أشَلُّ و شَلّاء . یالرَم ن أجادیقال لم
و ال شَـلَّ  . ال شَلَالً و ال عمی: الطَعنَ أو

که خـوب  به آن[عشْرُك، أي أصابِعک 
تباه مبـاد  : تیر اندازد و نیزه زند گویند

و تبـاه مبــاد  . دسـتت و نابینـا نگــردي  

ت دستت درد نکند و چشـم (انگشتانت 
ــه : . ])روشــن بــاد داغ جامــه کــه ب
  .شستن نرود
ــلَۀ ــدن آب: شَلْشَ ــاء ذو . چکانی م

ــالٍ  ــلٍ و شَلْش ــرانٍ : شَلْشَ آب [ذو قَطَ
ــه ــه روانچکــ ــل. ]چکــ : متَشَلْشــ

ــت ــلٌ . الغرگوشــ ــل شُلْشُــ : رجــ
  .گوشت سبک

ــلیل پیرهنچــه کــه در زیــر زره : شَ
: . أشـلَّۀ : ج. کوتـاه  ةزر: . پوشند

ـ     تر پوشــند پـالس کـه بــر کیمخـت ش
پالسی از پشم یا موي کـه بـر کفـل    [

میـان  : . ]شتر در پس پاالن پوشـند 
کــه بیشــتر آب ســیل از آنجــا  [وادي 
  .]گذرد

  .کار دور: . نیت: شُلَّۀ
ـ . شُمول .شمل فـراز گـرفتن   : شَملَ ـُـ

ــه همــه رســیدن: . چیــزي را : . ب
سوي دست چپ برگشتن باد و وزیدن 

ــر شــاملٌ. او بــر کســی ــع: أم کــار [ ن
ع اهللاُ شَملَهم، أي مـا  مج: یقال. ]فراگیر

رَّقَ اهللاُ شَملَه، أي و فَ. تَشَتَّت من أمرهم
ما اجتمع من أمره، کأنّـه مـن األضْـداد    
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ــراهم  [ ــا را ف ــدگی آنه ــد پراکن خداون

ــد گــــردآورده . آورد اش را خداونــ
  .]ساختپراکنده 

ــمل ـــ. شَ ــملَ ـَ ــرفتن : شَ ــراز گ ف
]لَهم األمهم: رُشَممآنها  همۀآن کار : ع

: . ]را فراگرفت تا اینکه گرد آمدنـد 
. آبستن شـدن ناقـه از گشـن دیگـري    
. شَملَت ناقتُنا لقاحـاً مـن فَحـل فـالنٍ    

مـن مطَـرٍ، و أخْطَأَنـا     أصـابنا  : یقال
     ه و وابِلُـه، أي أصـابنا منـه شـیءبوص

و شَـملَۀٌ و   ما علی النخل الّـا  . قلیل
لهـا     شَمالمـن حقلیـل م یلُ، أي شـیء

بـر خرمـابن   . باران اندکی بر ما بارید[
یـت شَـمالً   رأَ. ]جز اندکی خرما نیست

انـدکی از  [قلـیالً  : من الناسِ و اإلبـل 
  .]دیدم را مردم و شتران

ــمالیلُ هــاي پراکنــده در شــاخه: شَ
 و ذَهبـوا . ، مثلُ شَماطیطَثوب . نوك

پوســیده و  مــۀجا[متفــرِّقین : شَــمالیلَ
  .]پراکنده رفتند. پارهپاره

ــملَۀ گلــیم خــرد کــه بــه خــود : شَ
  .درکشند

الذي یشْتَملُ [شمشیر کوتاه : مشْمل

ــه : . ]علیــه الرجــلُ، أي یغَطِّیــه بثَوب
  .کک: مشْملَۀ. گلیم خرد
بـادي کـه از طـرف قطـب     : شَمال

شَملٌ، : و فیها خمس لغات. شمالی وزد
مأَل، بالهمز، و شَـأْمل،  شَمل، شَمال، شَ

و شمال، شَومل، شَمول [شَمأَلّ . بالقلب
شَماالت، و شَمائلُ : ج. کک: ]و شَمیل

عـوا  مکـأنّهم ج [أیضاً علـی غیرقیـاس   
  .]شمالَۀً، مثل حمالَۀٍ و حمائلَ

: و منـه . وزیـده آب شمال: مشْمول
شـراب  [خَمر مشْمولَۀٌ، و نار مشـمولۀ  

تشی که بـاد شـمال بـر آن    خنک، و آ
  .خَمر: شَمول. ]وزیده باشد

أشْـمل، و  : ج. دسـت چـپ  : شمال
عـن  «آیـه . شَمائلُ أیضاً علی غیرقیاس

از راســت و از «[» الیمــینِ و الشَــمائلِ
خو و : . کک: شمالل. ]سوهاي چپ

غـالف پسـتان   : . شَمائل: ج. عادت
  .نورس نخلۀغالف : . گوسفند

  .در غالف گرفتن: ـُـ شَملَ. شَمل
. ]تنـدرو  ناقـۀ [خَفیفَـۀ  : ناقۀ شملَّۀٌ

أسـرَع  : شَـملَلَ . کک: شمالل و شملیل
  .]شتاب گرفت[
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فـإنْ  [سوي باد شمال شدن : إشْمال
شُـملوا، فهـم   : أردت أنَّها أصابتْهم قلت

. ]باد شمال بـر آنهـا وزیـد   : مشْمولون
 :    را یک نیمه یـا بیشـتر از مادگـان

میـوه و خرمـا   : . آبستن کردن گشن
  .باز کردن از درخت نخل

: . جامه در خود پیچیدن: اشْتمال
  .فراز گرفتن

  .شتر سبکرو: شَمرْدل .شمردل
نیکــوي خــوب   ناقــۀ: شَــمرْدلَۀ

  .صورت
ــمعل ــمعالل .ش ــردن و  : اشْ ــتاب ک ش

ــدن   ــده شـ ــوم  [پراکنـ ــمعلَّ القـ   اشـ
  .]بادروا و تفرَّقوا: بلَالطَفی

  .تیزرو ناقۀ: مشَْمعلّ
هودلَۀ الیعسرودخوانی [قرائَتُهم : شَم

  .]آنها در روز عید فُهر
برداشـت سـبوي   : شالَ ـُـ. شَول .شول

إشـالَۀ و  . برداشتن شتر دنبال را: . را
شـالَت الناقـۀُ بـذَنَبِها و    [کـک  : اشتیال
: . ]ارتفـع : شالَ ذَنَبهـا . رفَعتْه: أشالَتْه

برآمدن : . ل و م. شدن دم شتر دروا
شتران که شـیر کـم   ماده: . ترازو پلۀ

کرده باشند و هشت ماه از نتاج ایشان 
الفَحلَُ یحمی شَـولَه  : یقال[ گذشته باشد

ــوالً ــاده : معقُ ــر از شــتران م اش شــتر ن
چنـد زانوبسـته   کنـد هر پاسـداري مـی  

یک مرد هر سـختی و بـاري را   (باشد 
آنکـه بـه ناموسـش    آورد جز می تاب
حرمتـی شـود، هـر انـدازه هـم کـه       بی

شَـولَت  . یکـی : شـائلَۀ . ])ناتوان باشـد 
مانده آب باقی: . صارت شائلَۀً: اإلبلُ

  .أشْوال: ج. در بن مشک
به نیزه به سـوي یکـدیگر   : تَشاول

  .کک: مشاولَۀ. حمله کردن در حرب
  برداشـــته  دم شـــترمـــاده: شـــائل

  .شُولٌ :ج. جهت آبستنیبه
ــولَۀ ــه در: شَ ــژدم ک ــد دم ک وا باش

ــاد[ و منــه تســمی  . ]زدن نــیش ةآم
الَۀَ: العقــربــو دو ســتاره کــه از : . شَ

حمـۀُ  : یقـال لهمـا  . منازل قمـر اسـت  
. نام زنی گول: . ]نیش کژدم[العقرب 

: و فیها لإلنسان حین ینصح إنْساناً مثَل
هـی  : السکیت قال ابن. الناصحۀُ أنت 

مۀٌ لعدوانَ و کانت تنصح موالیها فتعود أ
 ةدربـار [نَصیحتُها وباالً علیهم لحمقهـا  
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دهــد کســی کــه دیگــري را پنــد مــی
او کنیزي . اندرزگویی لۀشوتو : گویند

بود از عدوان که مالکان خـود را پنـد   
داد و چون گول و نادان بود پنـدش  می

ــان   ــراي آن ــاري و دردســر ب ــه گرفت   ب
  .]امیدانجمی

دهمـین  [نام مـاهی معـروف   : شَوال
ماه از سال قمري، پس از ماه رمضـان،  

عنوان ونه روز دارد و گاه بهکه بیست
: ج. ]صــفت أل بـــر ســرش درآیـــد  

  .شَواالت و شَواوِیل
ــوِلٌ خــدمت مــرد ســبک  :رجــل شَ

. چابـک و زرنـگ در کـار   [کار سبک
  .]مثل شُلْشُل
  .]منْجلٌ صغیر[داس خرد : مشْول

آمیختگـی  [چشـمی  میش: شُهلَۀ .شهل
. ]رنگ سیاه و کبود در سـیاهی چشـم  

: أشْهلُ و شَـهالء . مص: شَهِلَ ـَـ. شَهل
  .نام مردي: شَهل. نع

  .حاجت: شَهالء
میانسـال  [عقل زن میانه تمام: شَهلَۀ

یوصـف   لها خاصـۀً ال  مو هو اس. ]دانا
  .بها الرجالُ

و سـخن  شر گفتن با هـم  : مشاهلَۀ
گویی بـه  بدرفتاري و دشنام[گردانیدن 

ــم ــۀُ   : ه ــۀ و مراجع صقارة و مــار مش
  .]الکالمِ

  فصل الصاد
. گلـوگرفتگی : صحلَ ـَـ. صحل .صحل

  .نع: هو صحلُ الصوت، أصحلُ
: . سـر شـتر بـزرگ  : صـنْدل  .صندل

  .معرّب چنْدن. چوب خوشبوي
یالنــنْد ص =یناندــی ــور : ص و [پیل

ـ ت: تَصـنْدل . داروساز : زُّل مـع النسـاء  غ
ــا   ــتن و عشــقبازي کــردن ب ســخن گف

  .]زنان
ــعل ــعل .ص ــر : ص ــردم خردس : . م

. خر پشمهاریخته: . شترمرغ خردسر
الءعلَۀ. نث: صعکک: ص.  

: صـعل . بـرگ کـژ بـی   نخلۀ: صعلَۀ
  .باریکی
  .گیاهی: صفْصل .صفصل

  . کک: صقْلَۀ. تهیگاه: صقْل .صقل
اسـب دراز تهیگـاه و   : فرس صـقلٌ 

  .میان
ـ  . صقْل و صـقال  زدودن : صـقَلَ ـُـ
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. کـک : سقْل. شمشیر و آیینه و جز آن
  .صقَلَۀ: ج. نع: صاقل

  .صیاقلَۀ: ج. زداینده: صیقَل
  .شمشیر: . زدوده: صقیل
نـام  : مصـقَلَۀ . آلـت زدودن : مصقَلَۀ

 الفرس فی صقاله، أي فـی : یقال. مردي
آن اســـب زیـــر [صـــوانه و صـــنْعته 

  .]اوست سرپرستی و پرورش نیکوي
خرمـاي  : صقَعل، مثـل سـبحل   .صقعل
  .خشک

. پوست: . زمین خشک: الصلَّۀ .صلل
ــال ــد  : یق یج ــف ــلَّۀِخُ ــش [ الص کف
. یک افتدباران که یک: . ]چرم خوش

  .گیاه: صالل. صالل: ج
مار خرد کـه فسـون نپـذیرد    : صلّ

اذا : انّهـا لَصـلُّ صـفاً   : یقال. ]ار کبرام[
و یقال للرجـل  . کان منْکَرَةً مثل األفْعی

انّه لَصـلُّ أصـاللٍ،   : اذا کان داهیاً منْکَراً
آن ماري کشـنده  [أي حیۀٌ من الحیات 

ــار . اســت ــاي مرگب ــاري از ماره او م
فـالنٍ،    هو: یقال[گیاهی : . ]است

ي فالنی اسـت، و  او همتا: و هما صلّانِ
  .]آن دو همانندند

ــلِّیان ــره: ص ــانٌ . ايت ــو فعلی . و ه
یقال للرجل اذا أسرع فی . یکی: صلِّیانَۀٌ

تَعتَتَعو لم ی فلـرِ    : الحیـذَّ العـذَّها جج
و ذلک أنّ العیرَ ربمـا اقْتَلَعهـا   . الصلِّیانَۀَ

  بـه مـردي کـه    [من أصلها اذا ارتَعاهـا  
سوگند خورد و اندیشه نکنـد  شتاب به

چـون   ،شتاب سـوگند خـورد  به: گویند
خوشبو را از بیخ  ةگورخر دشتی که تر

جایی براي بازگشـت از آن  (کند برمی
  .])نگذاشت

مـوي پیشـانی   : . فاخته: صلْصل
  .اسب

آب در تــک  ةمانـد بـاقی : صلْصـلَۀ 
  .حوص

گل با ریگ آمیخته، یعنی : صلْصال
ــزن  ــژن، غریژنــــگ [غریــ   : غریــ

والي سیاه و بدبو در بن حـوض و  گل
ذا طُبِخَ بالنار فهو إف. ]ته تاالب و جوي

چون در آتش پخته شود فَخّـار  [الفَخّار 
  .]گویندش

ــامِ ــلَۀُ اللج لْصــوتُه : ص ــگ [ص بان
  .]لگام

ــی ــلَ الحلْ لْصتَص : تــو ــگ [ص بان
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ــد  ــد ش ــه بلن ــور و پیرای ــلَّلَت . ]زی ص
  .وتص: اللجام، شُدد للکثرة

ـ  . صلُول گنـده و بـدبوي   : صـلَّ ـِـ
. شدن گوشـت، پختـه باشـد یـا خـام     

ــلُّ . کــک: إصــالل الخیــلُ تَص تجــاء
اذا سـمع ألجوافهـا صـلیلٌ، أي    : عطَشاً

 ــوت ــالی [ص ــد درح ــبان آمدن ــه اس ک
درونشـان از تشـنگی خشـک شــده و    

  .]دادبانگ می
: صلَّ المسمار و غیـره ـِــ صـلیالً   

وصت.  
: طین صلّالٌ و صلْصـالٌ و مصـالل  

مصوت، کما یصـوت الخَـزَف الجدیـد    
گل خشک که مانند سفال تازه بانگ [

  .]دهد
أصـابتْهم الداهیـۀُ   : صلَّتْهم الصالَّۀُ ـُـ

  .]گرفتار سختی و دشواري شدند[
ـ  . صـمول  .صمل سـخت و  : صـملَ ـُـ

ــملٌّ. درشــت شــدن رجــل ص : شــدید
یجد ریاً فخَشُنَ لم: صملَ الشَجرُ. لْقِالخَ

درخــت آب . مــرد تنومنــد و اســتوار[
: صـامل . ]ندید و خشک و سخت شـد 

  .خشک
انبـوه  : . سـخت شـدن  : اصمئْالل

  .]تَفالْ: لَّ النباتاصمأَ[شدن نبات 
ســــختی و [داهیــــۀ : مصــــمئلَّۀ

  .]گرفتاري
دن زیادتی کـر   :]صالَ ـُـ[صول  .صول

برجسـتن و  : . ]استطالَ: صالَ علیه[
وثَب صـوالً و  : صالَ علیه[حمله کردن 

 صـولٍ رب قولٍ أشَد من : یقال. ]صولَۀً
  .]چه بسیار گفته گرانتر ز تازش[

به یکدیگر حملـه  : مصاولَۀ و صیال
  .یتواثَبانِ: والفَحالنِ یتَصاوالنِ. آوردن

. ده شدن شـتر کشن: صؤُلَ ـُـ. صآلَۀ
شتري که به مردم حمله [جمل صؤُولٌ 
  .]کند و بکشد

: أي أَُتـیح لهـم    صیلَ لهم کذا، مـج، 
  .تقدیر کرده شد ]براي آنها چنین[

خنور که در وي حنظل تـر  : مصول
  .نهند تا تلخی از وي رود

نام : صولٌ. چابق تازیانه ةگر: صیلَۀ
  .موضعی

بانگ : ـصهلَ ـَ. صهِیل و صهال .صهل
مثـل نَهِیـق و   . اسب و بانگ کـردن آن 

  .نع: فرس صهالٌ. نُهاق للحمار
  فصل الضاد

ـ   ضَـؤُلَ . ضَـآلَۀ . نزار: ضَئیل . ضأل : ـُـ
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  .راي شدنو ضعیف. مص
 نـزار نیـک : ضُؤَلَۀٌ. باریک: متَضائلٌ

  . ]که مردم را خوار شمارد و آن[
  .]مار باریک[دقیقَۀ : حیۀ ضَئیلَۀٌ

و . سـختی : ضئْبِل، مثـال زِئْبِـر   .بلضأ
و هـو مـن   . ربما جاء بضم الباء فیهمـا 

  .النوادر
و منه أتـانُ  . آب اندك: الضَحل .ضحل

سـنگ  [یغْمرُهـا لقلَّتـه    ، ألنّه الالضَحلِ
ــه آب آن را    ــاه ک ــر چ ــر س ــزرگ ب ب

ولـی خـیس باشـد و جلبـک     (نپوشاند 
  .])گرددرویش را بگیرد و لیز 

 .نیسـت شـدن و رفـتن    :اضْمحالل
ــحالل ضزیــدعــن أبــی ،کــک: ام . :

: اضْـمحلَّ السـحاب  [گشاده شدن ابـر  
تَقَشَّع[.  

ــکل ــیکَل .ض ــر : ضَ ــه از فق : ج. برهن
  .ضَیاکلَۀ

: . شـدن ضایع: ضَلَّ ـِـ. ضَالل .ضلل
ضَـلَّ المـاء   . مغلوب شدن: . شدنگم

یظْهر أثَرُه فی  غُلب بحیثُ ال: فی اللبن
و منه حکایۀً عن إخْوة یوسـف،  . بنالل

، أي هـو  »انَّ أبانا لَفی ضَاللٍ مبِینٍ«آیه

مغلوب فی متهما،حب   ۀ یوسفیعنی محب
ــهو  ــی . أخی ــن موس ــۀ ع ، )ع(و حکای

، »قال فَعلْتُها إذاً و أنَا من الضـالِّینَ «آیه
    ۀ الـدـبِیصین أي من المغلـوبین فـی ع

در سـخن از  . آب در شیر ناپدید شـد [
براسـتی کـه پـدرمان    «برادران یوسف 

ــف ( ــر یوسـ ــتگی در ) از مهـ گمگشـ
، یعنـی شـیفتگی بـه    »آشکاري اسـت 

یوسف و برادرش او را از خود بیخـود  
گفت « :در سخن از موسی. کرده است

از خـود  آن کار را کردم هنگـامی کـه   
، یعنی از واماندگان »بودم گمگشتگان

 :. ]بینی دینـی در سختگیري و کوته
 هو ضُلُّ بـنُ : یقال. ا: ضُلّ. هالك شدن

. یعرَف أبوه یعرَف و ال ضُلٍّ، اذا کان ال
او [الـتَاللِ   هـو الضَـاللُ بـنُ   : و کذلک

. شدهگم: ضالَّۀ. ]زاده است گمنام گمنام
  .نث= مذ

زمـین کـه در وي راه   : أرض مضَلَّۀٌ
  .گم شود

ــلَّل ــلِّیلٌ و مضَ ــی : ض ــیار در پ بس
و کـان یقـال إلمـرئ     .ضاللت رونـده 

 گمگشـتۀ شـاه  [الملک الضلِّیلُ : القَیس
  .]جوگمراهی

  .زمین درشت: ضَلَضل و ضَلَضلَۀ
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سنگ بزرگ چنانکه او را  : ضُلَضلَۀ
  .توان برگرفت

   شــادر ضَــالل و ضَــاللَۀ، ضــد :
قُلْ إنْ ضَلَلْت فإنّما أضلُّ «آیه. گمراهی

و هـی   فهـذه لغـۀُ نَجـد،   . »علَی نَفْسی
ضَـللْت  : و أهلُ العالیۀِ یقولون. الفَصیِحۀُ

بگو اگر گمراه شـوم جـز ایـن    «[أضلُّ 
نیست که خـود بـه زیـان خـویش بـه      

و هـی    هو ضالٌّ تالٌّ،. ]»امبیراهه رفته
  او گمراه بیراه اسـت، [الضَاللَۀُ و التَاللَۀُ 

  .]و آن گمراهی و بیراهی است
 هالك: . ضایع گردانیدن: إضْالل

ــنَ : یقــال. کــردن فاذا د ،ــتیــلَّ المأُض
أضْـلَلْت   .مرده بـه خـاك سـپرده شـد    [

دانـم  شترم را گم کردم و نمـی : بعیرِي
اگر آن چیـز بـر جـاي    . کجا رفته است

ضَلَِلْت  :]باشد و تو آن را نیابی، گویی
. تَعرِف موضـعهما المسجد و الدار، اذا لم

و . تَدي لهیه و کذلک کلُّ شیء مقیمٍ ال
: فی الحدیث عـن الرجـل الـذي قـال    

، أي لَعلِّی أضـلُّ اهللاَ  ]ذَرونی فی الریح[
یرِید أخْفَـی علیـه و أغیـب    . أضلُّ عنه

أئذا ضَلَلْنا فی «هعنه، من قوله تعالی، آی

انّک : تقول. ، أي خَفینا و غبنا»األرض
جاي [تهدي المتَضالَّ  تَهدي الضالَّ و ال

چنـین اسـت   . د و خانه را نیـافتم مسج
. هرچه بر جاي باشد و به آن راه نبرنـد 

شـاید  ) به بادم سپارید( :از زبان مردي
: خواهد بگویـد می. خداوند مرا درنیابد

ــمش    ــردم و از چش ــیده گ ــر او پوش ب
ایـن سـخن از اینجاسـت    . پنهان شـوم 

آیا هنگامی که در زمـین پراکنـده و   «
ـ  : گـویی می. »ناپدید شدیم وانی تـو بت

ــی ــه ب ــا،  ک ــازآوري ام ــه ره ب ره را ب
کـه بیراهـی زنـد    تـوانی آن چگونه می

  .]خود را
. منسوب کردن به ضـاللت : تَضْلیل

، »انَّ المجرِمینَ فی ضَـاللٍ و سـعرٍ  «آیه
 جویـان  همانا کـه تبـاه  «[أي فی هالك

  .]»در گمراهی و آتشند
، ]و تُضَـلِّلَ [وقَع فـی وادي تُضُـلِّلَ   

طل، مثل تُخُیب و تُهلِّک، کلُّـه  معناه البا
ــص  ــاهی   [غ ــودگی و تب ــه راه بیه ب
  .نام مردي: مضَلَّلٌ. ]درافتاد

  .ضُلٌّ بتَضْاللٍ: و یقال للباطل
  .طلب ضاللت کردن: استضالل
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. آب انـدك : ]مثل ضَحل[ضَهل  .ضهل
 :  بازگشتن به سوي کسی نه به وجـه

 انـدك : . ]ضَهلَ الیه[مقاتله و مغالبه 
انـدك و تنـک شـدن    : . اندك دادن

ــهلَ الشــراب[شــراب  ــلَّ و رقَّ: ضَ . ]قَ
هل ضَهلَ الـیکم خبـرٌ؟ أي وقَـع    : یقال

براي شما چیزي پـیش آمـده، خبـري    [
  .]شده است؟

بخشـش  [نَـزْرةٌ قَلیلَـۀ   : عطیۀ ضَهلَۀٌ
  .]اندك

: شـاةٌ  . آبچـاه کـم  : بِئْر ضَهول
  .شیر گوسفند کم

ۀ ضاهملَۀٌج : چاه کـم [قلیلۀُ الماء-

  .]آب
و أضْـهلَ  . أرطَبـت : أضْحلَت النخلۀُ

خرمابن رطب [بدا فیه اإلرطاب : البسرُ
). آنکه هنگام برآمـدنش باشـد  بی(داد 

خرماي نارسیده رنگ گرفت و اندکی 
  .]پخته شد

  .یکی: ضالَۀ. سدر دشتی: ضال .ضیل
و أضـــــالَت األرض لَتأضْـــــی :  

  .ك شدناضاله
  فصل الطاء

غولـک سـیم   : . دهـل : الطَبـل  .طبل
: یقال. مردم: .]قلّک نگهداري سکه[

اإلنسانِ  هو، أي أي ما أدرِي أي الطَبلِ
دانم او دیگـر چگونـه آدمـی    نمی[هو 

  .]است
ــۀ ــیش: طُوبالَ ــاالت: ج. م و . طُوب

به قـوچ طوبـال   [الیقال للکَبش طوبالٌ 
  .]نگویند

رنـگ  [رنگی رمـاد  سبز: طُحلَۀ .طحل
: رماد أطْحلُ و شـراب  . ]خاکستري

الـذي  : فـرس  . نه تیره و نه روشـن 
اسـبی کـه   [یعلُو خُضْرَتُه قلیـلُ صـفْرَةٍ   
ــر ســبزي ــدکی زردي ب ــد، ان اش بچرب

. نـام کـوهی بـه مکـه    : . ]خاکستري
: ، و یقـال منـاةَ  عبد یضاف الیه ثَور بنُ

خانـه   چون او در آن کـوه [ثَور أطْحلَ 
  .]گفتندکرده بود چنین می

 انّ الفـرس ال : یقـال . سپرز: طحال
لٌ لسرْعته و جرْیـه،  ثَو هو م. له طحالَ

البعیـرُ ال مـرارةَ لـه، أي ال    : کما یقـال 
به اسـب چـون پرشـتاب و    [جسارةَ له 

. اسب سپرز نـدارد : تیزرو است گویند
صفرا نـدارد،   کیسۀشتر : چنانکه گویند
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  .]ك نیستبایعنی بی
ـ  . طَحل . بـر سـپرز زدن  : طَحـلَ ـَـ

  .أصبت طحالَه، فهو مطْحولٌ: طَلَحتُه
دردمنـد شـدن از   : طَحلَ ـَـ. طَحل

. گـرفتن آب  شدن و بوي تباه: . سپرز
  .کک: طَهِلَ ـَـ. طَهل

برتـر   ]ةبـار [ خسـۀ پـا : طرْبـال  .طربل
  .بلند بزرگ در کوه ةصخر: . دیوار

  .هاي شامصومعه :طَرابیِلُ الشام
  .باال انداخت کمیز را: طَرْبلَ بولَه

ــل ــع  .طرجه ــۀ، م ــه : طرْجِهالَ پیکانچ
  .کک: طرْجِهارة. ]فنجان[

. ]غبـار [گرد : . بسیار: طَیسلٌ .طسل
  .کثیر: ، و نَعم ماء 

  .درخشیدن سراب در صحرا: طَسل
مـردم و جـانوران    ةنـوزاد : طفْل .فلط

أو «آیـه . الجنُبِ مثل. ج= مفـ . وحشی
یا کودکانی «[» الطفْلِ الذینَ لم یظْهرُوا

: یقـال . أطْفـال : ج. ]»اندکه آگاه نشده
  .]دار شدآن زن بچه[ةُ أطْفَلَت المرأَ

 قـۀ نـا و  :. آهوي با بچـه : مطْفل
  .مطافلُ و مطافیلُ: ج. نوزاده ةباکر

جاریۀ طَفْلَـۀٌ، و بنـان   . نازك: طَفْل

 : و انّماأنْ ی جازالبنانُ و هـو  وص ف
جمع بالطَفْلِ و هو واحد، ألنّ کلَّ جمعٍ 
لیس بینه و بین واحده الّـا الهـاء فانّـه    

یودانـدام، و  دختـر نـازك  [و یـذکَّر   ح
رواســـت . انگشـــتان نـــرم و نـــازك

انگشتان را که جمع است با طَفْـل کـه   
مفرد است وصف کرد، زیرا هر جمعـی  

و مفردش جـز هـاء   که جدایی میان آن 
  .]تواند مفرد و مذکر گرددنباشد می

. میلُها الی الغـروب : تَطْفیلُ الشَمسِ
و قد طَفَّـلَ  . طَفَّلَت الشمس الی الغروب

ــلَ ــه  : اللی ــلَ ظَالم ــه  [أقْب ــید ب خورش
شب نزدیک شد . فروشدن نزدیک شد

اشـتر  : . ]یا تاریکی آن آغاز گشت
ادر جـدا  را با بچگان نرم راندن تا از م

  .نشوند
پـس از  [بعد از نمـاز دیگـر   : طَفَل

. آمدم شـبانگاه : أتَیتُه طَفَالً. ]نماز عصر
 :ه   : لیق. بارانجـاد ـدهول   ـاالثُرَی
اي کـه  براي زمین نشیب و فرورفتـه [

ــتار ــاران س ــده  ةب ــر آن باری ــروین ب پ
  .]باشد

  .نام کوهی: طَفیل
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یلناخوانده به مهمـان آینـده  : طُفَی. 
  .مص: تَطَفُّل
طُلَّت . طالل: ج. باران ریزه: طَلّ .طلـل 

األرض، و طَلَّها النَـدي، فهـی مطْلُولَـۀٌ    
: یقـال . زمین باران خـورد و تـر شـد   [

 نٌ و ال لَه لیستسله ح طُاللَۀٌ، أي لیس
آب و رنگی ندارد: ماء[.  

: طَلَّـۀٌ  خَمـرٌ . تُـه امرأَ  :طَلَّـۀُ الرجـلِ  
  .لذیذةٌ

ــل ــاي  : طَلَـ ــراي و جـ ــر سـ   اثـ
: یقـال . أطْالل و طُلُـول : ج. شدهخراب
ــا ــک اهللاُ  حیـ ــک، أي طَلَلَـ و طَاللَتَـ

  .]خدا کالبدت را زنده کناد[شَخْصک 
ناقه هـیچ شـیر   [لَبنٌ : ما بالناقۀِ طُلٌّ

  .]ندارد
و هـو الـداء     رماه اهللاُ بالطُاللَۀ،: یقال

ــۀ  ــالُ و الداهی ــه درد [العض ــد ب خداون
ذیر و گرفتــاري ســخت  ناپــدرمــان

  .]دچارش کرد
طَلَّـه اهللاُ و  . طَلَّ دمه، فهـو مطْلُـول  

قــال أبوعبیــدة فیــه . أهــدره: أطَلَّـه اهللاُ 
ه، و أُطـلَّ  مطَلَّ دمه، طُلَّ د: ثالثُ لغات

دخونش به رایگـان رفـت و از آن   [ه م

خداونـد خــونش را  . خونخـواهی نشـد  
  .])یا کناد( رایگان کرد
بر آن برآمد یـا  [أشْرَف : لیهأطَلَّ ع

  : مطَـــــلّ. از آن آگـــــاهی یافـــــت
  .]اندازچشم

ایـن  [لـیس بمسـفرٍ   : هذا أمر مطـلٌّ 
  .]کاري است ناآشکار

ــالَّ  ــتَطالَ[تَط و اس[ــرَأَب : ، أي إشْ
  .گردن دراز کرد تا درنگرد

. الي تک حوض: طَملَۀ و طَملَۀ .طمل
 الماء صار ًکَلَـۀـلَ   .، کما یقال دواطُّم

آب [منـه    ما فی الحوض، و هو افْتُعـلَ 
آب  همۀ. گل و الي گرفت و تیره شد

  .]آبگیر الي و لجن شد
پهـن  [نان بازکردن : طَملَ ـُـ. طَمل

: مطْملَۀ. ]کردن نان با وردنه و چوبـک 
رانـدن  : . ]وردنـه [بازکن  نَغْروج نان

ــت الناقــۀَ[دور ســتور را  ــرْتُها : طَملْ س
  .]اً فَسیحاًسیر

  .دزد: طمل
. خـالف العـرْض  . درازي: طُـول  .طول
 .لَ ـُـطـالَ  : یقـال . دراز شـدن : طَو

و أصله من طَولْت، . الشیء، و طُلْت أنَا
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ألنّ نعتَه طَوِیلٌ، فنُقلت الضمۀُ الی الطاء 
 الج طت الـواوقو سو . مـاع السـاکنین  ت

فَعلْـت   الیجوز أنْ تقولَ منه طُلْتُـه، ألنّ 
ــإنْ أر ــدي، ف ــتیت تَعددالیتع ــه قل : تَ

طـاولَنی  : و اما قولـک . طَولْتُه أو أطَلْتُه
لْتُه، فانّمـا تَعنـی بـذلک کنـت     فالنٌ فطُ

أطْولَ منه، من الطُولِ و الطَـول جمیعـاً   
توانی چون فَعلَ ـُـ متعدي نیست نمی[

ــه: بگــویی ــل و . طُلْتُ ــدي آن تفعی متع
ــ ــۀ اس ــا  . تإطالَ ــن در درازي، ی ــا م ب

توانــایی و تــوانگري همچشــمی کــرد 
  .]پس بر او برتر آمدم

منّت نهادن و فزونی : طالَ ـُـ. طَول
کردن بر کسی، و غالب آمدن در فضل 

منـت  : طالَ علیه و تَطَولَ علیه. و منّت
  .نهاد و فضل کرد بر او
ــوال ــۀ و إطْ ــردن: إطالَ : . دراز ک

انّ : حـدیث  .بچگان درازبـاال زادن زن 
بـاال هـم گـاه    کوتـاه [القَصیرَةَ قد تُطیلُ 

  .]بلند گردد
ــل ــت دادن : تَطْوی ــه[مهل ــولَ ل : طَ

  .]أمهلَه
ــتطالَه ــردن : اس ــر ک دراز : . تکب

قَتَلوا منهم أکثَـرَ  : استَطالوا علیهم. شدن
اینهـا از آنـان کشـتند    [مما کانوا قَتَلوا 

بــیش از آنچــه آنــان از اینــان کشــته 
  .]دبودن

. گردنکشی و تکبـر کـردن  : تَطاول
 :وقت نگریستنگردن دراز کردن به.  

طالَ طُِولُک، و طَیلُک و طَولُـک، و  
عمـرُك، أو غَیبتُـک   : طَوالُک و طیالُک

ــدگانی[ ــت  زن ــا نبودن   ات دراز شــد، ی
  .]درازا کشیدبه

رسـن دراز کـه سـتور را بـه     : طول
 أوخِ للفـرس مـن  : یقـال . علف بندنـد 

لوو منه. کک: طَوِیلَۀ. هط : رطَوِیلَۀُ الـد .
أرخِ طَوِیلَتَه فی المرْعـی  : طَولْ فرسک

ــر (بنــد اســب را دراز کــن [ ــا آزادت ت
ــد رشــتۀ). بچــرد ــاه . مرواری در چراگ

  .]پابند اسب را درازتر کن
طـوال و  : ج. دراز: طَوِیل و طُـوال 

نـام  : طَویـل . نیـک دراز : طُوال. طیال
  .از عروضبحري 

ال آتیک طَوالَ الدهرِ و طُولَ الـدهر  
  .]هرگز نزدت نیایم[

دیر است که چشم : طالَما انْتَظَرْتُک
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یصـح  أدخَلـوا علیـه مـا ل   . دارم ترامی
 حا صطَۀٍ، و الّا لَمن بال واسالفعلَی ترکیب

فلما دخلت ما . طالَ انْتَظَرْتُک: یقالَ أنْ
رَصالفعلُ مصدی راً، أي طالَ انْتظارِي ت

  .بک
و هی طُولَی، و هـم  . درازتر: أطْولُ

آنچـه  : جمـلٌ  . أطاوِلُ، و هنَّ طُـولٌ 
  .لفج برین او دراز بود

  .درازينیرو کردن به: مطاولَۀ
در [بمعنَـی ماطَلْتُـه أیضـاً    : طاولْتُه

پرداخت حقش امـروز و فـردا کـرده و    
  .]آن را پس انداختم

لُ الّـا فـی   معتَیس و ال. فایده: طائل
فیه، اذا لم  طائلَهذا أمرٌ ال : یقال. النفی

این کاري است [یکن فیه غَناء و مزِیۀ 
نـه  : و ال نائـلٌ  مـا عنـده   . سـود بـی 

. الفَضْـل : الطائـلُ . بسیار دارد نه انـدك 
  .]العطیۀ أو بلْغَۀ: النائل

ــۀٌ  ــنهم طائلَ ــداوةٌ : بی ــان [ع میانش
  .]تدشمنی اس

  .]پابلند[مرغی : طُول
مقابِلَتُهـا فـی الهبـوبِ    : یحِطَیلَۀُ الـرِ 

سـختی و تنـدي وزش   . نَیحتُهـا [طُوالً 

  .]درازاباد به
و همزتـه  . ابـر و تیرگـی  : طهلئَۀ .طهل
شـیء مـن    : ما علی السـماء  . زائدة
  .غَیمٍ

: طَهملَـۀ . خلقـت زشـت : طَهمل .طهمل
  .طَهاملُ: ج. نث

  صل الظاءف
. ظــالل: ج. سـایه و پنـاه  : ظـلّ  .ظلـل 
تـاریکی  : اللیـلِ  . ابـر  یـۀ سا: ظالل
ـ تَرْك الظَبیِ  ]تْرُکَنَّهأَلَ[: مثَل. شب . هظلَّ

رهـایش  ([یضْرَب فی النُفُور عن الشیء 
ــنم ــزد از   ) ک ــه بگری ــو ک ــو آه همچ
و مکان . دائم یۀسا: ظَلیلٌ .]اش سایه
فالن یعیش فـی  . همیشه با سایه: ظَلیلٌ
او در پنـاه فالنـی   [فی کَنَفه : فالنٍظلِّ 

  .]کندزندگی می
فـی  «و قُـرِئَ آیـه  . پوش سایه: ظُلَّۀ

در «[» ضُلَلٍ علـی األرائـک متَّکئُـونَ   
هایی بـر تختهـاي آراسـته تکیـه     سایه
. اول ابر که سایه افکنـد : . ]»اندداده
م تَحتَه غَی: ، قالوا»عذاب یومِ الظُلَّۀِ«آیه

 ومماندگفته. »ابر روز تیره شکنجۀ[س :
 .]تابري که زیـرش بـاد سـوزان اسـ    
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  .بانسایه: مظَلَّۀ
أظَـلَّ  . شـدن روز نـاك سایه: إظْالل

افکنـدن  سـایه : . کان ذا ظـلٍّ : یومنا
نزدیـک آمـدن   : . درخت و جـز آن 

أظَلَّـک شـهرُ   . کسی یعنی سایه افکندن
ه به تو نزدیـک  فالن ما[دنا منک : کذا
  .]شد

ــتظالل ــاه: اس ــایه پن ــه س جســتن ب
  .]استَذْري بها: استظلَّ بالشجرة[

ملْتـه  ع: ظَللْت أعمـلُ کـذا ظُلُـوالً   
» فضَلْتم تَفَکَّهونَ«آیه. بالنهار دونَ اللیل

و هو من شواذّ التخفیف و قـد فسـرناه   
روز  همۀزده  پس شگفت«[فی مسس 

  .]»از آن سخن گویید
  .درون سپل شتر: أظَلَّ

  فصل العین
فـرس  . سطبر بازو: عبلُ الذراعین .عبل
 ياسـبی کـه   [غلـیظُ القـوائمِ   : الشَو

چهار دست و پایش درشـت و اسـتوار   
ــلٌ. اســت بــۀُ الخَلْــقِ . ]فهــو ع زن [تام

ــدام اســتواردرشــت ــبالت و : ج. ]ان ع
ۀُ یــمم جاریــۀٍ، و أُاســ: و عبلَــۀُ. عبــال

و هم حی من قـریش، یقـال    ،رَيالصغْ

لهم العبالت، و النسبۀ الیهم عبلی تـرده  
نـام  [الی الواحد، ألنّ أُمهم اسمها عبلَۀُ 

اش دختري، و امیۀ الصغري کـه قبیلـه  
از قریش بودند کـه بـه آنهـا عـبالت     

گفتند و منسوب بـه آن را از مفـرد   می
  .]ساختند که نام مادرشان بود می آن

لعـ  . ب مـا  [ تـافتن رسـن  : عبـلَ ـُـ
چـه  : عبلَک، أي ما شَغَلَک و حبسـک 

چیــز تــرا ســرگرم کــرد و بازداشــت؟ 
  .]مرْدود: معبول. رددته: عبلْتُه

و هـو کـلّ ورقٍ   . تافته ریشۀ: عبل
مفْتولٍ، مثـل ورق األثْـلِ و األرطَـی و    

أعبلَ األرض، أي غَلُـظَ  : یقال. الطَرْفاء
آن [هدبه و احمرَّ، و صلَح أنْ یدبغَ بـه  

شده است، ماننـد بـرگ    هر برگ تافته
-شاخه. درخت ریگزار و گز  گز،شوره

هـــاي درختـــان آن زمـــین دراز و   
فروهشته شـد و برگهـایش درشـت و    

چنانکـه بتـوان بـا آنهـا دبـاغی       ،قرمز
  .]کرد

ــل بـــ. ع ــلَ ـِ بــت : ع ــرگ درخ ب
ــیدن ــمعی. فروتراشـ ــت أ: أالصـ عبلَـ

و فـی شـجرةٍ   . سـقَط ورقُهـا  : الشجرةُ
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 تَحتَها سبعون نَبِیاً، فهـی ال  سرَّ: حدیث
تَقَع  تُجرَد، أي ال تُعبل و ال تُسرَف و ال

ــرْفَۀٌ، و ال یــفیهــا سطُقُس وهــا، و ال قُر
ی  ــرادبــرگ آن درخــت  [أْکُلُهــا الج

ــت ــار. فروریخ ــد و   ةدرب ــت بلن   درخ
زیر آن : آمده است) مکهدر (خاري بی

انـد،  هفتاد پیامبر به خاك سـپرده شـده  
درختی که نه آن را موریانه زنـد، نـه   
برگش فروریزد و نه ملخ برگهایش را 

  .پیکان در تیر کردن: . ]خورد
  .پیکان پهن دراز: معبلَۀ
: عـبالء  صـخرةٌ . سنگ سپید: أعبل

  .مثل بطْحاء و بِطاحٍ. عبال: ج. نث
بارش [ثقْلَه : ألْقَی علیه عبالَتَه :یقال

  .]را بر دوش او افکند
  .نوعی از گلهاي کوهی: عبال

بلندي میان دو [کند : عنْبل و عنْبلَۀ
آنچـه  : ، السامیو فی . ]لب فرج زن

ــه ــذارد ختن ــاکرده از زنبگ ــل. ن : عنابِ
  .سطبر
. کار گذاشتن سـتور را بی: عبهلَۀ .عبهل

دبلَ اإلبلَ أو : لَۀٌ من الهمزةو العینُ مهبع
  .أهملَها: أبهلَها

 حافظَ ال راعی لها و ال: إبل معبهلَۀٌ
  .]شبان بی  شتران[

  .ملوك یمن: عباهلَۀُ
: عتَلَۀ، أي بیرَم النَجارِ و المجتاب .عتل

کمــان : . کــاوکــن و چــوبســوراخ
: . دسـتی درشـت  چوب: . فارسی

  .گز آبستن نشودناقه که هر
  .عتَالء: ج. مزدور: عتیل
سخت کشیدن چیزي : عتَلَ ـُـِ. عتْل

عتَلَه و عتَنَـه،  : یقال. نع: رجل معتَلٌ. را
آن را ســخت [بــالالم و النــون جمیعــاً 

  .]کشید
ــلّ ــد  : عتُ ــت آزاردهن ــرد درش  ةم

» عتُلٍّ بعد ذلک زنـیمٍ «هآی. گويسخت
. ]»تبـار بی افزون بر آن، درشتخویی«[
 :سطبر ةنیز.  

. عتَـل . شـتابنده  بـدي به: رجل عتلٌ
  .مص: عتلَ ـَـ
معـک،   ]ال أتَعتَّلُو [ال أنْعتلُ : یقال

آیـم و از  با تو نمی[أي ال أبرَح مکانی 
  .]خورمجایم تکان نمی

مـرد  : رجـل عثْـولٌّ، مثـل قثْـولّ     .عثل
ــلٌ. سســت و فرومایــه أُم . کــک: عثَوثَ

  .کفتار: عثْیلٍ
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ــل   : عثْجـــل، مثـــل أثْجـــل   .عثجـ
  .شکمبزرگ
  .خرما شۀخو: عثْکُول و عثْکال .عثکل

کثُرت شَـمارِیخُه، أي  : تَعثْکَلَ العذْقُ
زیـنَ بأمثـالِ   : عثْکـلَ الهـودج  . عثاکلُه

خرما بسـیار   شۀهاي خوشاخه[العثاکلِ 
هـاي  کجاوه با شاخ و برگ خوشه. شد

  .]راسته شدخرما آ
: ج. کک: عجول. گوساله: عجل .عجل

: بقـرة معجِـلٌ  . نـث : عجلَـۀ . عجاجِیل
  .ايقبیله: . گاو با گوسالهماده

عجِلٌ، مثل قرْبـۀ  : ج. مشک: عجلَۀ
. و قرَب، و عجال، مثل رِهمۀ و رِهـاب 

 :نوعی از گیاه.  
گاري کـه گـاو آن   [گردون : عجلَۀ

ــد ــال: ج. ]را بکش ــلٌ و أعج جع . :
چوب بر پهناي : . عجل: ج. دوالب
  .سر چاه

ـ . عجل و عجلَۀ . شـتافتن : عجِلَ ـَـ
عجلَـی،  . نـع : عجُِلٌ و عجول و عجالنُ

ــی عجــالَی، مثــل : ج. نــث: مثــل رجلَ
  .رجالَی، و عجال، مثل رِجال

: . ایـن جهـان    :عاجِل و عاجِلَـۀ 

  .آجِلَۀنقیض آجِلٍ و . مهلتبی
أخَـذَه و لـم   : عاجلَه بذَنْبه و أعجلَه

، أي »أعجِلْـتم أمـرَ ربکـم   «هآی. یمهِلْه
ــبقْتم  ــی[أس ــهاو را ب ــگ ب ســزاي درن

آیـــا از فرمـــان «. گنـــاهش رســـانید
  .]»پروردگارتان پیشی گرفتید؟

ــا: . شــتابندهنیــک: عجــول  قــۀن
  .کردهگم بچه

شــتاب حاضــر هرچــه بــه: عجالَــۀ
الراکــب،  التَمـرُ  : یقـال . شـود آورده 

عجلْـتم، کمـا   : و یقـال . رَضَح یعنی ما
و [الراکـب   الثَیـب  : مثَل. لَهنْتم: یقال

خرمـا  . غـذا خوراك سردستی، و پـیش 
غـذا  پـیش . رهرو اسـت  ةخوراك آماد

  .]بیوه مناسب مسافر است. دادید
ــالنُ جــام مــردي : ع ــاه [ن ــام م و ن

  .]شعبان
  .مرغی: عجالنَم أُ

عجلْـت  . بـرانگیختن : إعجال و تَعجیل
ملَـۀٍ  : اللَحجخْته علی عگوشـت را  [طَب

  .]با شتاب پختم
 لْتجله من الکراء کذا، و ع لْتجتَع

 ]پـیش [ کرا و ]پیش[: له من الثَمن کذا
  .بها دادم
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إعجالَۀ، أي ما یعجلُـه الراعـی مـن    
  .ناشتاشکن: لحلْباللَبنِ الی أهله قبلَ ا
  .إعجالۀ آرنده: معجل و متَعجل
ــتعجال ــتابانیدن: اســـ   : . شـــ

  .شدنپیش
. خالف جور. داد: عدلَ ـِـ. عدل .عدل
 :گـواهی و داد   یسـتۀ داددهنده و شا

. برابــر کــردن :. کــک: معدِلَــۀ. دادن
. چیـزي نـه از جـنس وي   چیزي را به

او را [ یت بینهماسو: عدلْت فالناً بفالنٍ
و قـوم   رجـل  ]. با فالنی برابر کردم

ٌولدو ع ،.  
  .پسند گواهی شدن: عدلَ ـُـ. عدالَۀ
 لنگـۀ [تنـگ بـار   : . مانند: عدل

  .أعدال: ج. ]بار
عدل، بالفتح، مـا عـادلَ   : قال الفراء

الشیء من غیر جِنْسه، و بالکسـر، مـن   
ــه ــال. جنســه و مثل ــدلُ: یق ــدي ع  عن

غالمک و عدلُ شاتک، اذا کان غالمـاً  
فـإذا  . یعدلُ غالماً و شـاةً تَعـدلُ شـاةً   

أردت قیمتَه مـن غیـر جنسـه فتحـت     
العینَ، و ربمـا کَسـرَها بعضـهم و کأنّـه     

آنچه برابر با چیـزي باشـد   [منهم غَلَطٌ 

برابر با چیزي : از جنسی دیگر، و عدل
ــنس  ــان ج ــت و  . از هم ــد کودک همانن

ــد گوســفندت را دارمه ــا اگــر . مانن ام
بهاي آن را از جـنس دیگـر بخـواهی،    

گاه برخـی از تازیـان   . عدل: گوییمی
ــدل گوینــد کــه   بــه ایــن معنــا هــم ع

  .]نمایدنادرست می
  .سنگتنگ و همهم: عدیل
. کردن میـان دو چیـز  اندازه: معادلَۀ

 :توقف کردن.  
 شایسـتۀ : . کـردن راسـت : تَعدیل

  .گردانیدنگواهی 
برگشـتن  : عدلَ ـِـ. ]و عدل[عدول 

عدلَ و انْعدلَ عـن  [کک : انْعدال. از راه
از گشـنی بازمانـدن   : . ]جار: الطَرِیقِ

  .فحل
یقْبـلُ منهـا صـرْف و ال     ال: حدیث

و . فالصرْف التَوبۀُ، و العدلُ الفدیۀ. عدلٌ
یؤْخَـذْ   لٍ الو إنْ تَعدلْ کُلَّ عد«منه آیه

أو عدلُ «و آیه. ، أي تَفْد کلَّ فداء»منها
ــیاماً ذلــک »ذلــک ص ــداء ــه [، أي ف ن

. بازگشتی از او پذیرفته آید نه تاوانی
) اشبـراي رهـایی  (و اگر هر تـاوانی  «



  1457/ باب الالم   
  

ــه نشــود  ــد از او پذیرفت ــا «و . »بده ی
  .]»برابر آن روزه

و هو . مشرك: . داددهنده: عادل
  .برَبه غیرَه، أي یشْرِك به الذي یعدلُ

و . فالنٌ علی یدي عـدلٍ   وضع: مثَل
رهو اس فـی کـلّ     م ضْـرَبجلٍ قَتّـال، ی
شیء سئدسـت عـدل    فالنی به[منه  ی
 .خـو  درندهو عدل نام مردي بود  ،افتاد

هر گاه از چیزي بیکبـار ناامیـد شـوند    
  .]چنین گویند
ــدولَی، و هــی منْســوبۀٌ ب: عدولیــۀ ع

  .قریۀٌ بالبحرین
یلودلّاح[کشتیبان : عم[.  

ــدمل ــدمول  .ع ل و عمــد ــه : ع دیرین
  .]قدیم[

. نث= مذ. سرشتر بزرگ: عنْدل .عندل
 :لَۀ. درازنْدنث: ع.  

و  .عنـادلُ : ج. هزاردستان: عنْدلیب
-بلبل آواز مـی [یصوت : البلْبلُ یعنْدلُ

  .]خواند
: عـذَل . نکوهیدن: عذَلَ ـُـ. عذْل .عذل

الم نفسه : عذَلْنا فالناً فاعتَذَلَ. نکوهش
 تَباو را نکوهش کردیم، او هـم  [و أع

  .]خود را سرزنش کرد
مثـل  [کننـده  بسـیار مالمـت    :عذَلَۀ

  .]ضُحکَۀ و هزَأَة
 سـئلَ . رگ خون استحاضـه : عاذل

رض(عباس نُاب ( تح مِعـن داضَـۀ  االس
تَستَثْفرْ بثـوبٍ  ذلک العاذلُ یغْذُو، ل: فقال

از او [قولـه یغْـذو، أي یسـیلُ    . ولْتُصلَّ
آن : این رگ پرسش شد، گفـت  ةدربار

رگی است که خون از آن روان شـود،  
باید دامن جامـه را پیچیـده و از میـان    

آن را بـر کمـر    لبـۀ دو ران گذراند و 
  .]بست و نماز خواند

ــام م ــذالتایــ ــاي : عتَــ   روزهــ
  .گرمسخت

الذي یعذَلُ إلفْراطه فی : رجل معذَّلٌ
روي در بخشش که از زیادهآن[الجود 

  .]بسیار سرزنش شود
. روانجماعـت پیـاده  : عرْجلَـۀ  .عرجل
 :لَـۀ، بـه لغـت    . گروهی اسبانرْجح

  .کک: تمیم
جاي خفتن پالیزبان در : عرْزال .عـرزل 

جز آن از خـوف   پالیز بر سر درخت و
صیاد در کـازه از   ةگردآورد: . سباع
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-گوشت خشـک [صید قدید و جز آن 

ــۀســود شــکار در شــده و نمــک  کلب
  .]شکارچی

نیک  :. ستبر[دفزك : عرْطَل .عرطل
  .]قد و باالدراز، و جوان خوش

سـختیها و  : عراقیل، أي عراقیب .عرقل
دشـوار و  : عرْقَلَۀ، أي تَعویج[ دشواریها

بـا او  : عرْقَلَ علیه کالمه. سازيیدهپیچ
  .]سخن راست و روشن نگفت

. سو شـدن به یک: اعتزال و تعزُّل .عزل
  .ا: عزْلَۀ. معنًیو اعتَزَلَه و تَعزَّلَه ب

یکـی از دو  : . سـالح بـی : أعزَل
روشـن در   ةیکی از دو سـتار [سماك 

جنـوب، و برابــر آن در شــمال ســماك  
ابـر  : . دماسب کـژ : . ]رامح است

  .قوم عزْلٌ، عزْالنٌ و عزَّلٌ: ج. بارانبی
  .نام موضعی: أعزَلَۀ
: ج. داندهان زیرین توشـه : عزْالء

  .عزالی، و بالفتح أیضاً مثل صحاري
: . کـار کـردن  بـی : عزَلَ ـِـ. عزْل

دور شدن از کنیـزك و  : . جدا کردن
 عزَلَ عنها، و أنَا بمعـزِلٍ عـن  : یقال. زن

مـن از ایـن   . از او گوشه گرفـت [هذا 

  .]کار جدایم
که ستوران به گوشه بـرد  آن: معزال

-آن: . مرد سست و گول: . چرابه
. که از اهل قمار دور باشد از خساست

 :عازِیل: ج. نیزه قومی بیم.  
: ج. چرا گذاشتهشتر به: عزْهولٌ .عزهل

  .کبوتر نر: عزاهیل عزْهل و عزْهل
: . نـث = مـذ . انگبـین : عسل .عسـل 
. طعـام سـاختن بـه انگبـین    : ـُـِ  عسلَ
  .انگبین گیرنده: عاسل

  : زنْجبیــل معســلٌ، و معجــون   
  .انگبین سرشتهبه

کبت انگبـین، یعنـی زنبـور    : عسالَۀ
مـا لفـالنٍ   : یقال. جاي شهد: . عسل

و مـا  . مضْرِب عسلَۀٍ، یعنی من النَسـب 
رِف له مراقَـه   أعلَۀٍ، یعنـی أعسع ضْرِب

بـرایش رگ و  . تبـار اسـت  فالنی بی[
   .]شناسماي نمیریشه

  .عالمت جهودان: عسلی الیهود
العسیلَۀُ فی الجِماع، شُبهت تلـک   و

اللــذّة بالعســل، و صــغِّرَت بالهــاء، ألنّ 
الغاللِ التأْنیث بسو یقال أُرِید . علی الع

و هی القطْعۀُ منـه، کمـا قیـل     به العسلَۀ
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خشـنودي  [للقطعۀ مـن الـذَهب ذَهبـۀٌ    
 انگبـین گرفتن زن و مرد از هم بـه  کام

ماننــد شــده اســت، و در تصــغیر هــاء 
گرفته، زیرا ایـن کلمـه بیشـتر مؤنـث     

معناي آن عسـلَۀ اسـت   : اندگفته. است
  .]اي از آن خشنوديیعنی پاره
کـه بـا آن   [جاروب عطّـار  : عسیل

  .فیل ةنر: . ]خوشبوها را گردآورد
  .عسل جستن: استعسال

  .دادن کسی را عسل توشه: تَعسیل
ـ  . عسل و عسالن پویـه  : عسـلَ ـِـ

ــردم   ــرگ و مـ ــدن گـ ــب[دویـ   : خَبـ
: . ]شـتاب دویـدن  کشیدن و بهگردن

: ج. ذئْـب عاسـلٌ  : یقـال . جنبیدن نیزه
 ةنیـز [و رمح عسـالٌ  . عسلٌ و عواسلُ

  .]رجنبدهبسیا
  .دستزننده و سبکسخت: عسلٌ
  .والنون زائدة. روشتاب قۀنا: عنْسل

  .درخشیدن سراب: عسقَلَۀ .عسقل
ــاقیل ــراب: عس ــوعی از : . س ن

شَمحۀُ : و یقال لها. سماروغ سپید کالن
گونـه از  به این[یکی : عسقُول. األرضِ

  .]قارچ پیه زمین هم گویند

ـ  : عسـقُالنُ  ی عــروس شـهري، و ه
  .الشام

: . أعصــال: ج. روده: عصـل  .عصـل 
ن دمکژي ب . :  درختی که به خـوردن

کـژي  : . آن شتر را شکم روان شـود 
-مرد دنـدان [نع : أعصلُ. دندان و ساق

دنـدان  : نـاب أعصـلُ  . ]ساقکج، و کج
  .کژ

  .درخت کژ: شجرة عصلَۀٌ
ــلٌ صــهام ع ــۀ : س جوعــاي [م تیره

  .]خمیده
پیچـان رود در  تیر که پـیچ : معصل

  .هوا
. کـک : عنْصالء. پیاز کوهی: عنْصل

و یقال للـذي  . موضعی: . عناصلُ: ج
طریـقُ  . أخَذَ فی طریق العنْصـلَینِ : ضَلَّ

طریقٌ من الیمامۀ الـی البصـرة   : العنْصلِ
ــه گمــراه گوینــد[ راه بیهــودگی در : ب

  .]پیش گرفت
نّه لَعضْـلَۀٌ  ا: یقال. سختی: عضْلَۀ .عضل

او [أي داهیۀٌ من الـدواهی    من العضَل،
  .]بالیی از بالهاست

: . عضْـالن : ج. کالکموش: عضَل
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ــه ــو . ايقبیل ــونِ أخــو  و ه ــنُ اله ب
آنهـا دو کـوه   [الدیشِ، و همـا القـارةُ   

: . ]کوچک جدا از کوههاي دیگرنـد 
و کلّ لَحمـۀٍ مجتمعـۀٍ   . گوشتهاي ساق

-هر تکه[فی عصبۀٍ فهی عضَلَۀٌ مکْتنزةٍ 

گوشت گردآمده و پیچیده بر یک پـی  
ــد ـــ: . ]را ماهیچــه گوین ــلَ ـَ ضع :

  .نع: عضلٌ. ناك شدنعضله
بیماري و کـار  : داء عضالٌ و أمرٌ 

ــو [ســخت  کــه درمــانگران را بــه زان
  .]درآرد

درمانـده  : . شـدن سخت: إعضال
: ج. شوبیرونکار بی: أمر معضلٌ. کردن

  .معضالت
بازداشتن بیـوه را  : عضَلَ ـُـِ. عضْل

: أیمـه  الرجـلُ عضَـلَ  [از شوي کـردن  
  .]جیمنَعها من التَزْو

کار بر کسی تنـگ گـرفتن   : تَعضیل
ضَیقْت علیه و حلْت بینَه : عضَّلْت علیه[

آمدن دشوار بیرون: . ]و بینَ ما یرِید
عضِّـلَۀٌ، و  شـاة م . کودك و بره از رحم

ضِّل بال هاءعگوسفند دشوار زاینـده : م .
ــیلُ: ج عاضم ــنَم انبــوه شــدن و : . غَ

عضَّـلَت  [تنگ آمدن زمـین بـه مـردم    
  .]ضاقَت بِهم لکَثْرتهم: األرض بأهلها
بسیار شاخ و برگ شدن : اعضئْالل

ــأَلَّت الشــجرةُ[درخــت  ــالْ: اعضَ ت و تَفَّ
ــرَکَ ــانُهاثُ ــه .]ت أغْص ــون : و من غُص

  .معضَلَّۀٌ
ـ ما أحسنَ . شخص: عطَل .عطل : هعطَلَ

ــه   ــه و تمامـ ــطاطَه و قامتَـ ــه [شَـ   چـ
. انـدام و خـوش قـد و باالســت   خـوش 

 شـۀ خـو :  .]نـث : عطلَـۀ : نـع : عطل
پیرایـه مانـدن   بـی : عطلَ ـَـ. . خرما

فهـی عطْـلٌ، عطُـلٌ،    . کـک : تعطُّل. زن
سـتعمل العطَـلُ   و قد ی. عاطل و معطال

فی الخُلُو من الشیء و انْ کان أصلُه فی 
عطلَ من المـالِ و األدب،  : یقال. الحلْیِ

گاه این کلمه بـراي  [فهو عطْلٌ و عطُلٌ 
  برهنــه بــودن از چیــزي و نداشــتن آن 

معنـاي  کار رود، اگرچه در بنیـاد بـه  به
از . برهنه بـودن از پیرایـه بـوده اسـت    

ـ  : عطْلَـۀ . ]وایی نـدارد دارایی و ادب ن
  .بیکاري

کمـان  [ال وتَـرَ علیهـا   : قوس عطُلٌ
  .]زهبی
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مـردان  : . رسنشتران بی: أعطال
  .سالحبی

نُـوقٌ  : ج. ]نیکوانـدام [ناقۀ عطلَـۀٌ  
زن و اسب : عیطَل. عطالت، أي حسانٌ

  .و شتر درازگردن
آن [عمـلَ لـه    بقی ال: تَعطَّلَ الرجلُ

  . ]اندمرد بیکار م
: بِئْـر معطَّلَـۀٌ  . گذاشتنخالی: تَعطیل

) رض(شـۀ و عـن عائ . خالیۀٌ عن أهلها
عطِّلُوهـا، أي  : ةٍ تُوفِّیت، حدیثفی امرأَ

چاهی که مردم گرداگرد [أنْزِعوا حلْیها 
آن رفته باشند و از آبـش بهـره نبرنـد    

قـرآن نیـز    یۀاین دو کلمه بخشی از آ(
: ه مــرده بــودزنــی کــ ةدربــار). اســت
  .]هایش را از او جدا کنیدپیرایه

  .زمین موات: معطَّل
شـتران  [ال راعـی لهـا   : إبل معطَّلَـۀٌ 

  .]شبانبی
  .تمیمکوهی در بنی: عطالَۀ
خلقــت  زن تمــام : عطْبــول  .عطبــل 

  .عطابِلُ و عطابِیلُ: ج. نیکواندام
در : عظال و معاظَلَـۀ و تَعاضُـل   .عظل

زبـر یکـدیگر رفـتن    سگ بـر  پی ماده

جراد عاظلٌ . سگان نر به گشنی، و ملخ
  .ملخ دو سه بر هم نشسته: و عظْلَی

یوم للعرب، رکب فیـه  : یوم العظالَی
رکـب اإلثْنـانِ و   : و یقال. بعضُهم بعضاً

جنگـی در میـان   [  الثالثۀُ الدابۀَ الواحدةَ
) از انبـوهی (تازیان کـه در آن برخـی   

: اندو گفته. ر سوار بودندبر برخی دیگ
جنگی کـه دو و سـه نفـري بـر یـک      

  .]ستور سوار بودند
گردآمـدن قـوم بـر چیـزي     : تعظُّل

  .]اجتمعوا علیه: تَعظَّلَ القوم علی فالن[
نوعی از تصـرف در قـوافی   : عظال

  .]تضمین، یا تکریر[شعر 
زدن بـه میـان   جاي دسـت : عفْل .عفل

ـ پاي گوسفند به ی و جهت دانستن گران
  .سبکی وي

اي گونـه [فـنج مـاده   : عفَل و عفَلَۀ
فتق رحم در برخی زنـان، و ماننـد آن   

  .نع: عفْالء. ]شتردر ماده
: . جـان مرد گـران : عفْشَلیل. عفشـل 

الکسـاء :  . پیرگوشت گنده زن سست
  .]گلیم بسیارپشم زمخت[الجافی 

خـرد و  : . سـرخ  مـۀ جا: عقْل .عقل
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عقَـلَ ـِــ     :قـال ی. دریـافتن :  .دانش
عقْالً و معقُوالً أیضـاً، و هـو مصـدر، و    

ألنّ المصـدر ال    هو صـفۀٌ، : قال سیبویه
ــ یــول الب ــی مفع ــأْتی عل ــ، و یۀَتَّ ل وأَتَ

کأنّه عقلَ له شـیء، أي  : فیقول المعقولَ
 دو أُی بِسـ  ح و یسـتَغْنَی  : قـال . ددو شُ

مصـدراً   بهذا عن المفْعـلِ الـذي یکـون   
داند، زیـرا  سیبویه معقول را صفت می[

آید گمان بر وزن مفعول نمیمصدر بی
و معقول را تاویل کرده و در معنـایش  

گـویی چیـزي بـرایش پابنـد و     : گوید
-به ایـن . بازداشت و استوار شده باشد

معقول از وزن مفعل که  کلمۀگونه، با 
عاقـل  . ]گردندنیاز میمصدر است بی

دیه، و دیه دادن کشته : . نع: و عقُول
قـال  . أعطَیـت دیتَـه  : عقَلْت القَتیـلَ . را

الدیۀُ بذلک ألنّ اإلبلَ  تمیس: األصمعی
قَلُ بفکثُـر   کانت تُع المقتول، ثـم یلو ناء

هـذا الحـرف حتـی سـمیت      استعمالُهم
الدو   ی تلـک دراهـم ۀُ بذلک و انْ کانت

عقـل نامیدنـد زیـرا     خونبهـا را [دنانیرَ 
 نۀشتران در برابر خونبها را در جلو خـا 

  بســتند، ســپس شــده مــییــاور کشــته

دلیل کـاربرد فـراوان، دیـه را عقـل     به
: . ]نامیدند، اگرچه پول باشد نه شتر

عقلـت لـه دم   . ماندن قصاص را به دیه
بـا گـرفتن   [ترکت قصاصه للدیۀ : فالنٍ

ـ   ی را خونبها از او خونخـواهی از فالن
از جهت کسـی دیـه و   : . ]واگذاشتم

غَرِمت عنـه  : عقلت عنه. تاوان پذیرفتن
جِنایتَه، و ذلک اذا لَزِمتْه دیـۀٌ فأدیتَهـا   

فهذا هو الفرقُ بین عقَلْتُه و عقلـت  . عنه
تَعقلُ العاقلَۀُ  ال: حدیث. له و عقلت عنه

عداً و الم عهـو أنْ  : قال أبوحنیفـۀ . داًب
جرٍّیعلی ح العبد یقال ابن أبی لیلَی. ن :

    ـرُّ علـی عبـدالح ـینجقـال  . هو أنْ ی
ی فی ت أبا یوسف القاضلَّمکَ: األصمعی

ذلک بحضْرة الرشـید فلـم یفَـرِّقْ بـینَ     
تـاوان  [عقَلْته و عقَلْت عنه، حتّی فَهمتُه 

بزهکــاري او را دادم، و آن هنگــامی  
نش باشـد وتـو   است که تاوان بر گـرد 

این اسـت فـرق میـان    . آن را بپردازي
قبیلـه و خویشـان   . سه کاربرد این فعل

 پدري در قتـل عمـد و قتلـی کـه بـه     
. دست برده انجام بگیرد تاوان نپردازند

کسی انسان  ةیعنی اینکه برد: ابوحنیفه
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یعنـی  : لیلـی ابن ابـی . آزادي را بکشد
. اي را بکشـد اینکه انسان آزادي بـرده 

نزد رشید با ابویوسف قاضـی  : اصمعی
در این بـاره گفتگـو کـردم، او فرقـی     
میان عقَـلَ و عقَـلَ عـن نگذاشـت، تـا      

: ج. پناه: . ]اینکه معنایش را دانستم
. به کـوه بلنـد پنـاه جسـتن    : . عقُول

ـ تَام: عقَلَ الوعلُ ع فـی الجبـل العـالی    نَ
ــاه  [ ــا پن ــوه زد و آنج ــه ک ــوهی ب بزک

عقَـلَ  . نام کـوهی  و. نع: عاقل. ]گرفت
سـایه درسـت   [قام قائم الظَهِیـرَة  : الظلُّ

یعنی نیمروز شد (بر باالي انسان افتاد 
ــا ســایه   ــان چیزه ــن زم چنانکــه در ای

ساق دست [بستن وظیف : . ])ندارند
و ذلک الحبلُ . هم و ساق شتر به ]و پا

بسـتن دارو  : . عقالٌ و جمعـه عقُـل  
عاقَلْتُـه  . ابضداروي ق: عقُول. شکم را

خـرد بـا او   بـه [غَلَبتُه بالعقل : فعقَلْتُه ـُـ
هماوردي کردم پس بر او چیـره شـدم   

  .])یعنی از او خردمندتر بودم(
شـکلی از اشـکال   : . بنـد : عقْلَۀٌ

یعتَقلُ الناس بهـا،   لفالنٍ : یقال. رمل
فالنـی در  [اذا صارع، یعنی بند کشـتی  

ند که با آن دامی کشتی بند و ترفندي
 و بـه  . ]کندهماوردانش را خاك می

  .]زده استافسون[من السحر 
نـام مـردي، و   : . جايپناه: معقل
  .نام جایی
: یقـال . دیـۀ  :معقُلَۀٍ. موضعی: معقُلَۀ

أي بقیـۀٌ  معقُلَـۀٍ   لَنا عند فالنٍ ضَمد من
بخشـی از تـاوان   [من دیۀٍ کانت علیـه  

النی مانده است که به هنوز بر گردن ف
صـار دم  : یقال. تاوان: . ]ما بپـردازد 

علی قومه، أي غُرْماً علـیهم   معقُلَۀًفالنٍ 
القـوم  : و منـه قیـل  . یؤَدنَه من أمـوالهم 

علی معاقلهم األُولَی، أي علی ما کـانوا  
یتَعاقَلُونَ فی الجاهلیۀ فکذا فی اإلسالم 

خـون فالنـی تـاوانی شـد بـر گـردن       [
شــان قــومش کــه آن را از دارایــی  

ــد ــان   . بپردازن ــه هم ــوز ب ــوم هن   آن ق
هاي نخست پیش از اسالم تـاوان  شیوه

  . ]خون دهند
خویشان کشـنده کـه   : عاقلَۀُ الرجلِ

  .دیت بر ایشان قسمت کنند
نـام   :عقّـالٍ ذو . لنگی سـتور : عقّال

  .اسبی
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تـوده و وادي  جوي و ریگ: عاقُول
رهاي پوشـیده و  کا: عواقیلُ األمور. کژ
  . هم در

ــلُ، مصغـــ قَییــلٌ. قبیلــه: عقنــام : ع
  .مردي

کریمــۀُ [زن گرامــی قبیلــه : عقیلَــۀ
یالح[ . :شتر گرامی . :  گرامـی از

ــزي ــر چی ــال. ه ــدرةُ : یق ــرِ ال  البح
ــد [ ــد گزی ــت ةمرواری ــلُ . دریاس قائع

  .]سخنان برگزیده: الکالمِ
ــال ــد: عق ــۀص ــاله ق ــی . یکس   عل

 قـۀ صد[تَینِ نَصدقۀُ س: عقاالنِ فالنبنی
  .]دو سال بر گردنشان است

  .تافتگی پاي شتر: عقَل
ــه: إعقــال   ســایه شــدن مــردم در ب

  .روزنیم
شـدد  . بسـتن زانـوي شـتر   : تَعقیل

  .للکثرة
پاي گوسفند در میان پـاي  : اعتقال
نیـزه در  : . وقـت دوشـیدن   گرفتن به

بنــد : . میـان پـاي و رکــاب گـرفتن   
اعتُقلَ  و. حبِس: و اعتُقلَ الرجلُ. نکرد

: یقــال. یقْــدر علـی الکــالم لــم: لسـانُه 

ــغْزَبِیۀَ، و هــو أنْ  ــه الشَ صــارعه فاعتَقَلَ
آن مرد در بند [یلْوي رِجلَه علی رِجله 

بــا او کشــتی . زبــانش بنــد آمـد . شـد 
گرفت و پایش را در پاي او پیچانـد و  

  .]خاکش کرد
ـ  : تعقُّــل  خــود آوردن   ههــش بـ

ــودن [ ــود نم ــدي از خ ــلَ. خردمن : تَعقَّ
ــال   ــا یق ــلَ، کم ــف العق ــم و حتَ: تکلَّ لَّ

  .]یسکَتَ
عـاقلی نمـودن کـه نباشـد     : تَعاقُل

أري من نَفْسـه ذلـک و لـیس    : تَعاقَلَ[
  .]به

: مشَطَتْه عاقلَـۀٌ  .ةُ شعرَهاعقَلَت المرأَ
. آن زن مـویش را شـانه کـرد   [ ماشطَۀٌ

  .]ن مویش را آراستز آرایشگر
ما أعقَلَه عنک شـیئاً، أي دع  : قولهم

 بگـذار گمـان را و رهـا    [عنک الشَک
ایـن سـخن    قاموسصاحب . کن آن را

را تصــحیف  صـحاح جـوهري صـاحب   
دانـد و درسـت آن را چنـین گفتـه     می

  .]ما أغْفَلَه عنک شیئاً: است
. هـم نشسـته   بـر  ةتودریگ: عقَنْقَل

 :ج. سوسمار ةرود :لُعقاق.  
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ــۀ و عقْبــول .عقبــل : ج. تَبخالــه: عقْبولَ
  .عقابِیلُ
رخـت بـر هـم    : عکَلَ ـُـ. عکْل .عکل
عکَلُـوهم معکَـلَ   [بازداشتن : . نهادن
ءوآنها را در جـاي بـدي بازداشـت    : س

کوشش : . بر زمین زدن: . ]کردند
رانـدن  : . مردن: . کردن در کاري

. ستن زانـوي شـتر  ب: . ]ساقَه: عکَلَه[
پابنــد [عقــال : عکــال. عکَلْــت البعیــرَ

  .]شتر
أشْـکَلَ  : أعکَلَ علی الخبرَ و اعتَکَلَ

  .]خبر بر من دشوار و پوشیده شد[
ــلَ   ــل احتَکَ ــورانِ، مث ــلَ الثَ : اعتَکَ

  .تَناطَحا، یعنی سرون زدند با هم
کَلَ ببه ، أيهرأْیِع سددریافت :ح.  

ــرَ  سالم ــت ــتَاج: جۀعکلَ ــا م ع فیه
 يدرنشین شددرد در چراغ ته[الد[.  
  .نام شهري: . ايقبیله: عکْلٌ

 ةتــودریـگ : . زن گـول : عوکَـل 
  .کک: عوکَلَۀ. بزرگ کم از عقَنْقَل

  مـرد پیـر   : . الغـر  کنـۀ : عـلّ  .علل
  .اندامریزه

لّاتالرجـلِ مـن    : بنو الع هـم أوالد

نسو بـذلک ألنّ الـذي   ةٍ شَتَّی، سـمی ت
ها ناهلٌ ت قبلَتَزَوجها علی أُولَی قد کانْ

فرزندان یک مـرد از  [ثم علَّ من هذه 
این نام از آنجاست که . زنان گوناگون

چون مردي زنی بـر زن دیگـر بگیـرد،    
مانند سـیرابی اسـت کـه بـاز هـم آب      

  .]خورد
. دوباره خـوردن آب : علَّ ـُـِ. علَل

 :یقال. ل و م. یدندوباره خوران : 
آب نوشیدن پـس از سـیرابی   [بعد نَهلٍ 

  .])آب بر آب خوردن یا خورانیدن(
ــالل ــاره  : اع ــتران دوب ــد ش خداون

بازگردانیدن شـتر را  : . خورده شدن
ــالغین : و یقــال. ســیراب ناشــده هــو ب

المعجمه، کأنّه من العطَش، و األولُ هـو  
انـد کـه ایـن    برخی هم گفته[المسموع 

إغْـالل اسـت، از تشـنگی، ولـی      کلمه
شـود إعـالل   آنچه گفته و شـنیده مـی  

  .]است با عین
المضروب لَّ الضارِبعلیـه  : ع عتاب

عالَّـۀٍ،    عرَض علی سـوم : مثَل. برْالضَ
یعرَض علیها  ال  أي لم یبالغ، ألنّ العالَّۀَ

ض علـی  رْب عرْضاً یبالَغُ فیه کالعرْالشُ
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فروشنده کاال . (درپی زدشپی[ۀ الناهلَ
آنکه بهایش را افزون گوید بـه  بی) را

یـا خـوراك بـرایم    (من پیشـنهاد کـرد   
کـه سـیر بـودم و او هـم      آورد درحالی

ــرد   ــارف نک ــی تع ــۀ   ،)خیل ــرا عالّ زی
اند که خود سـیرابند و دوبـاره   شترانی

آنها را به آب نبرنـد، بـرخالف ناهلـۀ    
آب  انـد و آنهـا را بـه   که شتران تشنه

  .]برند
و کاري که کسی را [بیماري : علَّۀ

  .نع: علیل. ]از کار دیگر باز دارد
ــتالل ــدن: اع ــار ش ــه : . بیم بهان

بازداشتن کسی را : . جستن بر کسی
گناهی بـر  [تَجنَّی علیه : اعتَلَّه. از کاري

اعتـلَّ علیـه   . او بست که او نکرده بود
او را از : أمـرٍ اعتاقَه عـن  : بعلَّۀٍ و اعتَلَّه

: علـی علّاتـه  : قولهم. ]کاري بازداشت
  .علی کلّ حالٍ

. سیراب کردن بعد از سیرابی: تَعلیل
 :ــوه ــرَي   می ــد أُخْ ــرّةً بع ــدن م   چی
مشغول کردن کسـی را  : . ]درپیپی[

فالنی [فالن یعلِّلُ نفسه بتَعلَّۀٍ . به چیزي
  .]داردخودش را به چیزي سرگرم می

بـه آن  [تَلَهی بـه و تَجـزَّأَ   : هتَعلَّلَ ب
  .]سرگرم شد و به همان بسنده کرد

اي از پـاره [علَّ الشیء فهو معلُـولٌ  
ــا و    ــس آن نارس ــد پ ــم ش ــز ک آن چی

  .]نابسنده است
یکی از [جوز یوم من أیام الع: معلِّل

ــرزن  ــرماي پیــ ــاي ســ    : .روزهــ
اش را پس اندازد که پرداخت بدهیآن

. زیر آن شانه خالی کنـد  و به بهانه از
:  ــوه ــا میـ ــاقی یـ ــه  سـ ــین کـ   چـ
  .]دهد یا میوه چیند درپی میپی

و [ آنچه بـه وي بهانـه کننـد   : عاللَۀ
بـاقی  : . شـیر  بقیۀ: . ]عذر آورند

  .هر چیزي
تـا غایـت رفتـار او    : تَعالَلْت الناقۀَ

  .راندم
  .عاللی: ج. ]باالخانه[برواره : علِّیه

علَّک : یقال. مگر: یبمعنً علَّ و لَعلَّ،
لِّتَفْعلُلُ و علِّی أفْعما . ی أفْعلُ و لَعو رب

و أصلُه بغیر الـالم  . علَّنی و لَعلَّنی: قالوا
األُولَی، و انّما زِیـدت توکیـداً و معنـاه    

ل وٍّالتوقُّعرْجو فیه طَأ م ،خُوفـ و م و م ع
و و هـو حـرف مثـل انَّ و أنَّ    . إشْفاقٌ
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 لَیت و کأنَّ و لکنَّ، الّا أنّها تَعملُ عمـلَ 
هِها به، فتَنْصلِ لشَبعالفاإلس ب  و تَرْفَـع م

ــص مــا بعــدها . الخبــرَ خْفــهم ی و بعضُ
لعلَّ زید قائم، و علَّ زیـد قـائم   : فیقول

شاید آن کار را بکنـی، و شـاید ایـن    [
ــه  . کــار را بکــنم ــون وقای ــم ن گــاه ه

اصـل  . یاء مـتکلم درآورنـد   آن و میان
آن عــلَّ اســت و الم نخســت را بــراي 
تاکید بر سرش درآوردنـد و معنـایش   
چشمداشت چیزي است که امیـد بـدان   

ــی   ــا از آن مـ ــد یـ ــند، ودارنـ    ترسـ
این کلمـه  . خواهند و نگران آنندآنچه 

مانند حروف مشبهۀ بالفعل است، اسـم  
. کنـد را منصوب و خبر را مرفوع مـی 

م پـس از آن را مجـرور   برخی هم اسـ 
  .]کنند

استخوانی که برآید بر شـکم  : علْعل
سر دنده که مشرف بر معده [مثل زبان 

و . کـک : علْعلْ. چکاوك نر: . ]باشد
  .]چون بر آید[اندام مرد 
: یعلُول. نشسته همابرهاي بر: یعالیل

  .هاي آب]حباب[غوز : . یکی
 :. کـار کـردن  : عملَ ـَـ. عمل .عمل

  .مرد کارکن: عملٌ و عمولٌ. نام مردي
در کـار  : . کـار فرمـودن  : إعمال

  آوردن
کارکرد : . به کار داشتن: استعمال

  .جستن
  .اضطراب کردن در عمل: اعتمال
  .]در کار[استوار  قۀنا: یعملَۀ

  .راه رفته و مسلوك: طریق معملٌ
آن سـر  [نزدیک سنان : عاملُ الرُمحِ

تـر  پـایین (زدیک سنان است نیزه که ن
. )]نیـزه کـه در سـنان باشـد     نـۀ از زبا
  .اي از یمنقبیله: عاملَۀ

و [عمالَـــۀ . عمـــل دادن: تَعمیـــل
  .مزد کارکن: ]عِمالَۀ

کـاري گرفـت از   : تَعملَ فالنٌ لکذا
خود را به کـاري گماشـت و در   [خود 

  .]آن کوشش کرد
. ]بِهالذَیالُ بذَنَ[کشان دم: عمیثَل .عمثل
 :دامن فرواندازنده . :ثَلَۀ. شیریمع :
  .]تنومند[شگرف  قۀنا

ـ  [عـول و عولَـۀ    .عول آواز : ]عـالَ ـُـ
أعـولَ  . کـک : عوِیل. برداشتن در گریه

لُ : حدیث .کاءفی البوعالمذَّبععلیه ی .
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القوس لَتوأع :تَصو در گریه بانگ [ت
بـر  ) مـرگش در (کـه  آن. و ناله سر داد

: انـد گفتـه (او زاري کنند شکنجه شود 
که وصیت کند که در مرگش یعنی آن

بر او چنـین کننـد، یـا کـافري کـه در      
مرگش بر او چنین کنند، یا کسـی کـه   
از راه وحی حالش را بـه پیـامبر خبـر    
داده بودند، به همین دلیل آن را با الف 

کمان بانگ ). و الم معرفه آورده است
  .]داد

ناز کردن بر کسی و بار بـر  : تَعویل
أدلَلْت علیـه  : عولْت علیه[کسی نهادن 

یـــاري : . ]دالَّــۀً و حملْـــت علیـــه 
اسـتَعنْت  : عولْت بفالنٍ و علْتُه. خواستن

. احملْ علی مـا أحببـت  : ، کأنّه یقولهب
از [. ا: عول. مستَعانٌ: ما لَه معولٌ: یقال

ز مـن یـاري بجـو    . ماو یـاري خواسـت  
یـاور  . او یاوري ندارد. بخواهیهرچه 

  .]و پشتیبان
که از باران بـدان  [گریز باران: عالَۀ

جـایی  [بنَیتهـا  : عالَۀً عولْت. ]پناه برنـد 
  .]براي گریز از باران ساختم

عیالَۀ لوـ . و ع داري عیـال : عالَ ـُـ

عالَ الرجـلُ  . کردن و نفقه و قوت دادن
: علْتُه شَـهراً [تَهم و أنْفَقَ علیهم قا: عیالَه

ــه  ــت معاشَ ــز : کَفَی ــاه ه ــک م ــۀی    ین
المیـزانُ،    عالَ. ]اش را پـذیرفتم زندگی
لفهو عائذلـک  «و منه آیـه . لٌ، أي مائ

 أنْ ال: قـال مجاهـد  . »تَعولُـوا أدنَی ألّا 
: عالَ فـی الحکْـم  . تَجوروا تَمیلوا و ال
قُلَ غَلَبنی و ثَ: عالَنی الشیء. جار و مالَ

اشْ: عالَ األمرُ. علی و تَفاقَم تـرازو  [تد
این نزدیکتر است بـه اینکـه   «. کج شد

در داوري کج . »کجروي و ستم نکنید
آن چیز بر من گـران  . رفت و ستم کرد

آن کــار ســخت و . آمــد و چیــره شــد
  .]بزرگ شد

عیلَ : قولهم. غُلب: عیلَ صبرِي، مج
. أي غُلب مـا هـو غالبـه   ما هو عائلُه، 

یضْرَب للرجل الذي یعجب من کالمـه  
أو غیر ذلک، و هو علی مذهب الـدعاء  

در برابر آنچه بـر  . ام سرآمدشکیبایی[ 
این . آن چیره بود ناتوان و نیازمند شد

کسـی گوینـد کـه از سـخن      ةرا دربار
شگفت آید،  خود یا هر کار دیگرش به

  .]ندشگویو این را از سر دعا 
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عالَـت البیقُـورا،   : الشعرو ما قیل فی
أي انّ السنَۀَ الجدبـۀَ أثْقَلَـت البقَـرَ بمـا     

آنچـه در  [حملَت من السـلَعِ و العشَـر   
گاوهـا گرانبـار شـدند،    : شعر آمده که

یعنی خشکسالی گاوها را بـا آنچـه از   
خاروخاشاك بر آنها بـار کـرده بودنـد    

ــرد  ــار کــ ــا(گرانبــ لی، در خشکســ
خاروخاشاك به دم گاوهـا بسـته و آن   

ــش ــاال  را آت ــوه ب ــا را از ک   زده و آنه
ــی ــاران   دبرم ــان ب ــه پندارش ــا ب ــد ت   ن

  .])هنگام بر آنان بباردبه
ــول زیــادت کــردن و بــرآوردن : ع

شـدن  دادن و افـزون بهره[سهام فریضه 
: و قد عالَت الفریضُـۀ . ]بر اصل حساب

 ــتتَفَعت و ســهام فریضــه بــاال رفــ[ار
ویلَه و عولَـه،  : یقال. ارزش آن کم شد

واي بـر او بـاد و   : أي ویلٌ لَه و زیادةٌ
ــر از آن اي از قبیلــه: عــوالٌ. ]افزونت

  .عرب
ــول ــین: معـ ــزرگ  [ میتـ ــر بـ   تبـ

  .معاوِل: ج. ]شکنسنگ
دو : معاوِلُ و هـداد، و همـا حیـانِ   

  .أزد از بنی قبیله

 ك، و   :یقال. ، مثل ویبعولَ
زید، و عولٌ لزید، و قد ذُکرَ فـی ویـب   

عالَ عولُـه و  . واي بر تو، واي بر زید[
ــه  ــلَ عولُ ــوگش   : عی ــه س ــادرش ب م

  .]بنشیند
: و الیقـال . تیـزرو  قـۀ نـا : عیهل .عهل

: و ربمـا قـالوا  . کـک : عیهلَۀ. جملٌ 
و  ة امـرأَ . عیهلٌّ، للضرورة فی الشعر

ـ تَ التی ال :عیهلۀٌ رُّ نَزَقـاً ستَق .  ریـح :
زنی که از چابکی یک جا بند [شدیدةٌ 

  .]تندباد. نشود و از پا ننشیند
زنـی کـه   : . پادشاه بزرگ: عاهل

  .شوي ندارد
ـ  . عیل .عیـل  خرامـان رفـتن   : عـالَ ـِـ
: عیـال  رجـل . نـع : فرس عیـالٌ . اسب

  .متبختر
. ]سـوء الغـذاء  [بـدخوارگی  : تَعییل

 :گذاشتن اسب در بیابان.  
: عـیالنٌ . نام مردي: قَیس بن عیالنَ

  .کفتار نر
ـ  . عیلَۀ و عالَۀ . درویشـی : عـالَ ـِـ

ـ . کک: عیول . »و إنْ خفْـتم عیلَـۀً  «هآی
ترك أوالده . هو عائلٌ و هم عیلَۀٌ: یقال
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ــی  ــامی و عیلَ ــفُ: یت ــر از «[ راءقَ و اگ
ــیدید ــتی ترس ــد. »تنگدس انش را فرزن
عـالَنی الشـیء   . یتیم و بینوا واگذاشت

  .]أعوزنی و أعجزَنی: ـِـ
زن و فرزنـد و هرکـه   : عیالُ الرجلِ

واحـد  : عیـلٌ . در نفقه و مؤنت او باشد
مثل جیـد و جِیـاد و   . عیائلُ: ج. العیالِ
  .جیائد

مـرد  : معیلٌ. بسیارعیال شدن: إعالَۀ
  .نث :معیلَۀ. بسیارعیال

علْت الضـالَّۀَ عـیالً و عیالنـاً،    : یقال
فأنَا عائلٌ، اذا لم تَدرِ أي وجهۀٍ تَبغیهـا  

ندانستم که گمشـده را در کـدام سـو    [
  .]جستجو کنم

ی الشیءی: عالَنزَنجقـد  : و منـه . أع
. آن چیـز بـه تـنگم آورد   [عیلَ صبرِي 

  .]ام سرآمدشکیبایی
ــوال ــدن: إع ــریص ش ــ. ح الَ و أع

  .حرَص: أعولَ
  فصل الغین

: غالم أغْرَلُ. غالف سر نره: غُرْلَۀ .غرل
  .ختنهبی

  .فراخ: عیش أغْرَلُ

  مـرد  [مستَرْخی الخَلْـقِ  : رجل غَرِلٌ
  .]اندامسست

ــرْین ــل و غرْیآب کــه در تــک : غ
الي : . حوض و خنور مانـده باشـد  

آورد که بر روي زمـین و مغاکهـا   سیل
  .اشد و خشک شدهمانده ب
مـص  : غَرْبلَـۀ . غربیـل : غرْبـال  .غربل

  .و بریدن ]الک کردن[
مقتـولٌ  [برآماسـیده   کشـتۀ : مغَرْبل

  .]منْتَفَخ
ــت البیضــۀُ .غرقــل ــده شــد : غَرْقَلَ پلغ

]ترذمرغ گندیدتخم: م[.  
  .نره: غُرْمول .غرمل
آهـوبره کـه در حرکـت و    : غَزال .غزل

. لَـۀٌ و غـزْالنٌ  غزْ: ج. رفتار آمده باشد
ــۀُ یالظَب ــت ــزالٍ : أغْزَلَ ــارت ذات غَ ص

  .]دار شدآهو بچهماده[
ــۀ ــان و ســخن: مغازلَ ــا زن ــتن ب گف

ــردن  ــول[عشــقبازي ک ــا و : تق غازلْتُه
. مص: غَزِلَ ـَـ. غَزَل. ا: غَزَل. ]غازلَتْنی

هـو أغْـزَلُ مـن امـرئ     : مثَل. نع: غَزِلٌ
قبازتر او از آن شاعر نیـز عشـ  [القیس 

  .]است
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تَحادثوا : تَغازلُوا. تکلَّف الغَزَلَ: تَغَزَّلَ
بـا  . ورزي وانموداز خود عشق[بالغَزَل 

بـراي  : ةتغزَّلَ بالمرأَ: هم از عشق گفتند
  .]زن غزل گفتآن 

 . آهوبره مـاده : . آفتاب: غَزالَۀ
جاءنا فـی غُزالَـۀِ   [اول چاشت : الضُحی
  .]ا آمددر آغاز روز نزد م: الضُحی
. کک: اغْتزال. رشتن: غَزَلَ ـِـ. غَزْل

 :غْزُولرشته، بمعنَی م.  
هـو أعـرَي مـن    : مثَل. دوك: مِغْزَل

أصلُه الضَم و انّما هـو  : قال الفراء مُغْزَلٍ
و أغْزَلَـت  . من أُغْزِلَ، أي فُتـلَ و أُدیـرَ  

تر از دوك برهنه[أدارت المغْزَلَ : ةُالمرأَ
آن زن دوك را تـاب  . اسـت رشـته  بی
  .]داد

غَزِلَ الکلب :   طْلُـبفَتَرَ، و هـو أنْ ی
الغَزالَ حتّی اذا أدرکَه و ثَغـا مـن فَرَقـه    

 عنه و لَهِی رَفسگ سست شد، و [انْص
آن هنگام دویدن در پی آهوسـت کـه   
چون به آن رسد، آهو از تـرس بانـگ   
ــا   ــازگردد و آن را ره ــگ ب ــد و س کن

  .]سازد
غُسلٌ و . شستن: غَسلَ ـِـ. لغَس .غسل

  .شسته: غَسیل و مغْسول. ا: غُسلٌ
آنچه با آن سـر  [سرشستنی : غسل
چون خطمی و گل و ماننـد   ]را شویند

غسلینَ، و هو ما انْغَسلَ مـن  : و منه. آن
خــون و [لُحــوم أهــل النــار و دمــائُهم 

. چرکی که از تن دوزخیان روان گردد
افـزوده اسـت، ماننـد    یاء و نون در آن 

  .]عفرِّینَ
  .غسل آوردن: اغْتسال
. کـک : مغْتَسـل . آب غسل: غَسول

ایـن  «[» هذا مغْتَسلٌ بارِد و شَراب«هآی
ــو و    ــراي شستش ــت ب ــرد اس ــی س آب

  .جاي غسل: . ]»آشامیدنی
ــل ِغْســرده شســتن: م : ج. جــاي م

  .مغاسل
آب دسـت و روي شسـته،   : غُسالَۀ

که با آن شستشـو   آبی[ یعنی مستعمل
  .]شده باشد

الذي یکْثرُ الضـراب و  : فحل غُسلَۀٌ
جانور نري که بسیار گشـنی  [یلْقح  ال

  .]کند ولی آبستن نسازد
ـ    نْظَلَـۀ بـن الراهـیلُ  : بیقال لحغَس

المالئکۀِ، ألنّه استُشْهِد یوم أُحد فغَسلَتْه 
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فرشتگان گویند،  شستۀبه او [المالئکۀُ 
ــر ــد و   زی ــته ش ــد کش ــگ اح ا در جن

  .]فرشتگان شستندش
اخْضَـأَلَّت  = اغْضَـأَلَّت الشـجرةُ   .غضـل 

درخت سرسـبز شـد و شـاخ و بـرگ     [
  .]فراوان برآورد

. غَیطَـل : ج. درخت انبوه: غَیطَلَۀ .غطل
 :ل: ج. گاو با شیرآهو و مادهغَیاط .
 :انبوهی . :برآمدگی تاریکی شب.  

. خبريبی: غَفَلَ ـُـ .غَفْلَۀ و غُفُول .غفل
و به یادداشت ماندن چیـزي  . م: إغْفال

ــه [داغ کــردن ســتور را را، و بــی أغْفَلَ
خبر گذاشت، یـا  دیگري او را بی: غیرُه

آن چیـز را  : أغْفَلَ الشیء. خبر شمردبی
أغْفَلَ . آنکه فراموشش کندرها کرد بی

  .]ستور را داغ نزد: الدابۀَ
صد غافـل شـدن   قبه: تَغافُل و تغفُّل

  .از چیزي
زمین مانده کـه در وي  : أرض غُفْلٌ

ــر عمــارت نباشــد ــال. اث ــوات : أغْف م
سـتور  : دابـۀٌ  . ]آبادانیزمینهاي بی[

  .تجربهمرد بی: رجلٌ . داغبی
جانبـا  : والمغْفَلَۀُ التی فـی الحـدیث  

ابوبکر مردي را دید که وضـو  [العنْفَقَۀِ 
ریـز و  مویهاي : ساخت، به او گفتمی

ــه را    ــایین و چان ــب پ ــان ل ــدك می ان
  .]فراموش نکن

معروف، یعنـی درآمـد هـر    : غَلَّۀ .غلل
: ج. چیزي از حبوب و نقود و جـز آن 

  .غَلّات
ــل ــان: غَلَ ــان درخت : ج. آب در می

آب که بر روي ریـگ گـاه   : . أغْالل
ــدا شــود ــاه ناپی ــدا و گ ــه : . پی پالون

لُّ غُلَّ الرجلُ یغَ. تشنگی: . ]المصفاة[
آن [غَلَالً، مج، فهو مغْلُول، أي عطْشان 

  .]مرد تشنه شد
: غُلّ و غُلَّـۀ . سوزش تشنگی: غَلیل

خرما با سپست  دانۀ: . کینه: . کک
  .جهت ستورکوفته به

  .شتاب رفتن: غَلْغَلَۀ
پیغام که از شـهر بـه شـهر    : مغَلْغَلَۀ

  .برند
نـاك، و  زمین پسـت درخـت  : غالّ

ــ ــلَم و طَلْ حمنبــت س . :ج. گیــاهی :
  .غُلّانٌ

  .کک: مغْتَلّ. سخت تشنه: بعیر غَلّانُ
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نعـم غَلُـولُ الشَـیخِ هـذا، أي     : یقال
چه خـوراك  [الطعام الذي یدخلُه جوفَه 

ــراي    ــن ب ــت ای ــازگاري اس ــرم و س ن
  .]پیرمرد

شاماکچه که در زیر جامه و : غاللَۀ
  .زره پوشند

غَلَّ  .داشتنکینه و کینه: غَلَّ ـِـ. غلّ
  .کان ذا غَش أو ضغْنٍ و حقْد: صدره

و قیـل  . أغْـالل : ج. بنـد گردن: غُلّ
بـه زن  [قَمـلٌ   : ة السیئَۀِ الخُلْقِللمرأَ
شپشو و اگر هـم   شکنجۀ: گویند بدخو

غُلَّ قَملٌ، یعنـی  : مجهول گویند نۀگوبه
ایـن از آنجاسـت کـه    ( شپش بزنـدش 

ت و کردند دسـ چون برده را زنجیر می
اي از موي یـا  پا یا گردنش را با تسمه

ــی  ــرك م ــدي   ک ــون چن ــتند و چ   بس
زد و گذشت آن تسمه شپش هم میمی

. )افـزود اي دیگر بر گرفتار میشکنجه
مـا لَـه أُلَّ و   : یقـال . غُلّ نهـاده : مغْلُول

دیلٍ و قَیمن أل اي گونه( :غُلَّ، أي شیء
و دیوانـه  گرفتـار گـردد   ) نفرین اسـت 

  .]بازداشت گردد و زنجیر شود چنانکه
ــلّ ــدن: غَ . ل و م. درآوردن و درآم

غَلَّ الکَبش قَضیبه من غیـر  . غَلَّه فانْغَلَّ
آن را [غَلَّ فالنٌ المفاوِز . أنْ یرْفَع األلْیۀَ

اش قوچ نره. فرو کرد، آن هم فرورفت
آنکه سرین میش را بلند را فرو برد بی

و به میـان آن  فالنی به بیابان زد . کند
  .]درآمد

ـ . غُلُول خیانـت کـردن در   : غَلَّ ـُـ
، و »و ما کان لنَبی أنْ یغُلَّ«هآی. غنیمت

. معلومـاً و مجهـوالً   ئَیغَلَّ أیضـاً، قُـرِ  
 خُونَ، و الثـانلُ أنْ یـلُ أنْ  فاألوتَمحی ی

أي یؤْخَــذُ مــن  یخــانُ، یکــونَ بمعنَــی
ي ینْسـب  أنْ یخَونَ، أ غنیمته، و بمعنَی

الغُلُـولُ مـن   : قال أبوعبیـدة . الی الغُلُول
غَلَّ من المغْنَم، أي : یقال. المغْنَم خاصۀً

و هیچ پیـامبري را  «[خانَ، و أغَلَّ مثْلُه 
هـاي جنگـی خیانـت    نرسد که در بهره

. مجهول هم خوانده شده اسـت . »ورزد
معلـوم یعنـی خیانـت ورزد، و     نۀگوبه

واند به ایـن معنـا   ت مجهول می نۀبه گو
هـاي جنگـی بـه او    باشد کـه در بهـره  

خیانت ورزنـد، یـا بـه ایـن معنـا کـه       
ابوعبیـده  . برچسب خیانت بـر او زننـد  

هـاي  غلول تنها خیانت در بهـره : گوید
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ــاي  در بهــره: گوینــد. جنگــی اســت ه
ــرد  ــت ک ــی خیان ــدیث. ]جنگ ال : و ح

إغْاللَ و ال إسـاللَ، أي ال خیانـۀَ و ال   
ر صــلح حدیبیــه فرمــود تــا د([ســرِقَۀَ 
: . ]نـه خیانـت و نـه دزدي   ) نوشتند

. کـک : تَغَلْغُـل . رفتن آب میان درختان
  .]شتر سیراب نشد[لم یرْو : غَلَّ البعیرُ
غلّـه قـوم   : . تشنه داشتن: إغالل
غلّه کرد آب : یاعأغَلَّت الض. فرارسیدن

و فـراهم  [غلّـه کشـانیدن   : . و زمین
رویانیدن : . ]کردن آن براي خـانواده 

تیز : . زمین گیاهی را که غالّ خوانند
ـ : أغَـلَّ الرجـلُ بصـرَه   . نگریستن  ددشَ

  .النَظَرَ
ــتغالل ــه آوردن خواســتن و : اس غلّ

کلَّفَه أنْ یغـلَّ  : استَغََلَّ عبده. برکشانیدن
اش را واداشـت تـا بـرایش    برده[علیه 

ــاند ــه کش ــتَغَلّات . ]غلّ ســه : الم غلّ
  .نگرفت

ــل ــل  .غم ـ [غَم ــ ــلَ ـُ ــت : ]غَم   پوس
پیچیده به جایی  ]تر کرده[داده خورش

. ]و پشـم آن بریـزد  [نهادن تا نرم شود 
 ةخرمـا و میـو  : . نع: غَمیل و غَمین

: . رس را خوابانیدن تا تمام رسدنیم
  .موضعی

ــول غْمــزي   آن: م ــر وي چی ــه ب ک
نبات که بر : . درپوشند تا خوي کند

د و یکدیگر را پوشـیده  هم نشسته باش
  . باشد

و . وادي با درخت و علـف : غُملُول
کذلک کلُّ ما اجتَمع من شجرٍ أو غَمـام  
أو ظُلْمۀ، حتّی تسمی الزاوِیـۀُ غُملُـوالً   

آمده و انبـوه از درخـت   هر چیز فراهم[
 شـۀ یا ابر یا تاریکی، تا آنجا کـه گـو  

که رخت و ابزار گوناگون را (خانه را 
نیــز غملــول ) ا انباشــته کننــددر آنجــ

  .]نامند
بناگـاه گـرفتن و   : ]غالَ ـُـ[غَول  .غول

: . خــاك بســیار: . هــالك کــردن
دوري بیابان و کشـیدگی  : . موضعی

زیـرا بیابـان   : ألنّه یغْتالُ من یمـرُّ بـه  [
 :. هرچه بروي دراز است و گسـترده 

فیها غَـولٌ و   ال«آیه. ]سستی و دردسر
ـ  ، أي لـیس فیهـا   »ا ینْزَفُـونَ ال هم عنْه

نـه در آن سـردردي   «[غائلَۀُ الصـداعِ  
ــت    ــت و سس ــه از آن مس ــت و ن اس
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  .ربودن بناگاه: . ]»شوند
ــول ــاه  : غُ ــه ناگ ــروف، و هرچ مع

أغْــوالٌ و : ج. فروگیـرد و هــالك کنـد  
، أي وقَـع فـی   غالَتْـه  : یقـال . غیالنٌ
تالُـه  الحلْمِ، ألنّه یغْ و الغَضَب . مهلَکَۀٍ

ــه   ــذْهب بــ ــانی  [و یــ ــه بیابــ   بــ
خشـم ویرانگـر   . وعلف درافتـاد  آببی

شــکیبایی اســت، زیــرا آن را از میــان 
  .]برد می

شْیتَغْتالُ الم ضتَبِینُ  ال: هذه أرسی
تها   شْفیها المـعها و سـدعمن ب ایـن  [ی

ــه از درازي و   ــت کــ ــی اســ زمینــ
  .]کشدگستردگی آن راه به بیراهه می

: ةُولَت المرأَغَتَ. گوناگون شدن: تغول
هر دم آن زن بـه نمـایی و بـه    [ونَت لَتَ

  .]رنگی به در آمد
گـرفتن در  و پیشی[شتافتن : مغاولَۀ

  .]دادن و کشتن و جز آنرفتن یا فریب
و . ا: غیلَــۀ. بناگــاه کشـتن : اغْتیـال 

او را : قَتَلَـه غیلَـۀً  : اغْتالَه[األصلُ الواو 
  .]جایی دور برد و کشتفریفت و به

آهنـی نـازك و   [کـارد  سیخ: مغْول
که در میان عصـا و تازیانـه    ]مانندنیزه

  .نام مردي:  .دارند
نَبت مـن  [گیاهی از شورها : غَوالن

  .]الحمض
یـدخُلُها   و ال. شـیر  بیشـۀ : غیـل  .غیل

 یلَـۀ نگوینـد   [الهاءج. ]به این معنـا غ :
الشــجرُ  تَغَیــلَ. جنگــل: . غُیــول

  .]درختان انبوه شدند[
غَلُظَ و : اغْتالَ الغُالم. زن فربه: غَیلَۀ

  .]پسربچه درشت و فربه شد[سمنَ 
: حـدیث . الجِماع مع الرِضاع: الغیلَۀ

  :یقـال الغیلَـۀِ   لقد هممت أنْ أنْهی عـن 
 أضَرَّت    ـه وأُم ـتیفالنٍ، اذا أُت لَدبو

مرد بـا زنـش در   نزدیکی [هی تُرْضعه 
تالش کردم که از . زمان شیردادن بچه

فالنـی بـا زنـش    : گویند. غیله بازدارم
داد نزدیکی کرد اش را شیر میکه بچه

اي گونــه: . زیــان دیــد فرزنــدشو 
کشتن که کسی را به نیرنگ و فریـب  

   .]به جایی بکشانند و از پاي درآورند
ــل ــ: غَی ن اســب نــام آن [م ذلــک اللَ

نگام نزدیکـی بـا مـرد بـه     شیري که ه
  .]بچه داده شود

سقَتْه : ةُ ولدها و أغْیلَتأغالَت المرأَ
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: أغـالَ فـالنٌ ولـده   . الغَیلَ، فهی مغْیِـلٌ 
آن زن بـه  [غَشی أُمـه و هـی تُرْضـعه    

اش فالنی با مادر بچه. اش غیل دادبچه
ــه   ــامی ک ــههنگ ــی  بچ ــیر م داد را ش
ــرد ــه : . ]نزدیکــی ک در آب روان ک

ما سقی بالغَیلِ ففیه : حدیث. کشتها رود
     لْو ففیـه نصـفبالـد یـقشْرُ، و ما سالع

آنچه از کشـت و گیـاه کـه بـا     [العشْر 
دهم زکـات   آب روان آبیاري شود یک

دارد، و آنچه بـا دسـت آبیـاري شـود     
بـــازويِ ســـطبر : . ]بیســـتم یـــک

  .پرگوشت
 قلیلُفالنٌ [کک : مغالَۀ. بدي: غائلَۀ

. ]آزار اســتاو کــم: الغائلَــۀِ و المغالَــۀ
  .بالها و سختیها: غَوائل

ــیالنَ ــو: أُم غَ ــمر   ةمی ــت س درخ
  .]درخت طلح[

و هو ذو الرُمۀِ بنُ . نام مردي: غَیالنُ
  .عقْبۀَ الشاعر

  فصل الفاء
. ]و فُـؤُولٌ [أفْؤُلٌ : ج. شگون: فَأْل .فأل

ه الطیـرَه  کان یحب الفَأْلَ و یکْرَ: حدیث
پسندید و فـال  پیامبر فال نیک را می[

  .]داشتبد را ناپسند می
  .کک: افْتئال. فال گرفتن: لتَفَؤُّ

ــال ــان : فئ ــازي کودک ــوعی از ب . ن
  .مص: مفائلَۀ

  .پلیته: فَتیلَۀ .فتل
ریـم  : . خرمـا  رشـتۀ دانـۀ  : فَتیل

  .میان انگشتان
سپسایگی : . تافتن: ]فَتَلَ ـُـ[فَتْل 

ــدن ب اش کســی را از اندیشــه[رگردانی
ما زالَ فـالنٌ یفْتـلُ   : یقال. ]برگردانیدن

مـن فـالنٍ فـی الـذُِروةِ و الغـارِب، أي      
او پیوسته دور [یدور من وراء خَدیعته 

چرخد و آهنگ فـریبش  و بر فالنی می
  .]را دارد
دوري میان آرنج و پهلوي شتر : فَتَل

ــج  [ ــا برآمــدگی و ســختگی آرن . ]آنی
رْفَقٌ أفْتَلُ، و قومنُ الفَتَلِ  مي بیدفُتْلُ األی

آرنج سخت و برآمده، یا دور از پهلو، [
  .]و قومی که دستانشان چنان است

  .یکی: فُجلَۀ. ترب: فُجل .فجل
آهسـتگی و  به[رفتار پیران : فَنْجلَۀ

  .]فروهشتگی
فُحول، فحـال و  : ج. گشن: فَحل .فحل
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ـ  .فحالَۀ . ]گشـنی کـردن  [مـص  : ۀفحلَ
شـتر  [أرسلْت فیها فحـالً  : فَحلْت إبِلی

 ةستار:  .]نري میان شترانم فرسـتادم 
ــردي: . ســهیل ــام م . حصــیر: . ن
دخَلَ علـی رجـلٍ مـن    ) ع(أنّه: حدیث

 األنصار و فی ناحیۀ البیت   من تلک
الفُحولِ فأمرَ بناحیۀٍ منه فرُش ثم صلَّی 

ـ  [علیه  یکـی از   نـۀ ه خـا آن گرامـی ب
اش انصـــار درآمـــد کـــه در گوشـــه

شده از برگهـاي درخـت   حصیري بافته
خرماي نر بود، پس فرمود تا آن را در 

اي از خانه پهن کنند، سـپس بـر   گوشه
آن آب پاشـیده شـد و او بـر آن نمــاز    

  . ]گزارد
گشن با اصل نیکـو از شـتر   : فَحیل

مرد نژاده  :. و هر جانور نر نیرومند[
. فَحــلٌ : یقـال . ]و بخشـنده و توانـا  

  .عاریت دادنفحل به: إفْحال
خرمابنـان نـر، یعنـی    : فُحالُ النخلِ

فیه فَحلٌ : و قد یقال. فَحاحیل: ج. بربی
. و فُحولٌ، و ال یقال فُحالٌ الّا فی النخل

  .سلیطه: ة فَحلَۀٌامرأَ
  .بزرگ شدن کار: استفحال

  .به فحل مانستن: تَفَحل
 أغْزَلُ من: مثَل. کفتاربچه: علفُرْ .فرعل

ــلٍ  ة فُرْعدــراو ــزَلِ و الم و هــو مــن الغَ
که چون در پی (کفتار ترسوتر از بچه[

آهو کند، آهو بر آن بانـگ زنـد و آن   
 در این سـخن  اگر هم. بترسد و برگردد

معنـاي پیرمـرد باشـد معنـاي      فرعل به
ــت  ــین اسـ ــل چنـ ــقبازتر از : مثـ عشـ

  .])پیرمرد
. کـک : مفْسول. مرد ناکس :فَسل .فسل

ــول: ج ســال و فُسأفْســالٌ، ف ،ــالءفُس .
  .مص: فَسلَ ـُـ. فَسالَۀ و فُسولَۀ

و ریـم  [سونش آهن : فُسالَۀ الحدید
کـاري بـر روي   آهن که هنگام چکـش 

  .]آن ریخته شود
وقت نشـاط مـرد   زنی که به: مفَسلَۀ

  . کشی و بهانه کندگردن
ــیلَۀ ــیل و فَسج. خرمــا نهــال: فَس :

  .فُسالن
اسـب کـه در میـدان    : فسـکل  .فسکل

مـرد کاهـل   : رجل . سپس همه آید
قـال  . فُسـکُلٌ : و العامـۀُ تقـول  . ناکس

خَیـلُ الرِهـانِ عشـرةٌ أولُهـا     : أبوالغوث
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    ـلِّی ثـمصالم لِّی و هو السابِق، ثـمجالم
المسلِّی ثم التالی ثم العاطف ثم المرْتاح 

مؤَمل ثم الحظـی ثـم اللَطـیم ثـم     ثم ال
ده [السکَیت، و هو الفسکلُ و القاشُـور  

نخسـت تـا    ةاسب مسـابقه را از برنـد  
  .]سپسین اسب نام برده است

: ج. بـددل  ةمـرد ترسـند  : فَشـل  .فشل
ــلَ ـَـــ. فَشَــل. أفْشــال مــص: فَش . :

کجاوه  ةپرد[چیزي از ساختگی هودج 
ن پهـن کننـد و   یا چیزي که زنان در آ

  .]روي آن نشینند
سـر  : فَیشَلَۀ. روان شدن آب: تَفَشُّل

  .نره
یک بخش از چهار بخش : فَصل .فصل

. فُصـول : ج. سال، و از سخن و جز آن
 ]لَ ـِـجدا کردن و جدا شدن: ]فَص .

  .]خَرَج: فَصلَ من الناحیۀِ[ل و م 
  .جدا شدن: انْفصال
  .زبان: مفْصل
. بـازکردن کـودك را  از شـیر  : فصال

  .کک: افْتصال
  .کردن دو شریکجدایی : مفاصلَۀ
ــل فْصــدام: م ــد ان ــلُ : . پیون نْفَصم

ۀ، یکون بینهما رضْراض الجبلِ من الرَملَ
ریگسـتان  [صغار یصفُو مـاؤُه   و حصی

هـاي کوچـک   میان دو کوه با سنگریزه
  .]است) و سرد(که آبش پاك 

یکـی  : . قرآن یۀتمامی آ: فاصله
ــله  از ادوات عـــروض، و آن دو فاصـ

سـه حـرف متحـرك و    [صغري : است
 تــرَب ــد ضَ ــاکن مانن ــس از آن س و  ]پ

چهار حرف متحـرك و پـس از   [کبري 
انّ منْ : حدیث. ]آن ساکن مانند ضَرَبتَا

. أنْفَقَ نَفَقَۀً فاصلَۀً فلَه مـن األجـرِ کـذا   
 فتَفْسیره هی التی فَصلَت بـین إیمانـه و  

کـه هزینـه کنـد تـا ایمـانش      آن[کُفْره 
ــه دور گــردد   هرچــه بیشــتر از کفــر ب

  .]پاداشش را بیابد
ــیل ــار: فَص ــوار درون حص : . دی

فُصالنٌ و : ج. از مادر جداشده بچۀشتر
  .فصالٌ

. گروه نزدیکان مـرد : الرجلِفَصیلۀُ 
 همـۀ بـا  [بـأجمعهم  : جاءوا بفصـیلتهم 

  .]شان آمدندخانواده
قْد ملٌعمروارید که میان  رشتۀ: فَص

  .هر دو لؤلؤیی شبه درکشیده باشند
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: . کـردن  ]آشـکار [پیدا : تَفْصیل
فصل فصل ساختن : . جدا جدا کردن

اندام اندام کـردن  : . کتاب و سخن را
  .قصاب گوسفند را

ــل صــاکم: فَی ــح :. ]داور[ ح م کْ
که میان حقّ و باطـل   ]داوري: ضاءالقَ[

  .جدا کند
خـالف  . فزونـی : فَضْل و فَضیلَۀ .فضل

  .نَقْص و نَقیصۀ
: أفْضَلَ علیه[نیکویی کردن : إفْضال

ــلَ ــزيافــزون: . ]تَفَضَّ . آوردن از چی
أفْضَـلْت منـه شـیئاً و    [کک : استفضال

  .]لْت بمعنًیاستَفْضَ
  .نیکویی جستن: استفضال

ة مفْضالَۀٌ علـی  رجل مفْضالٌ، و امرأَ
ــت ــا، اذا کان ــمحۀً  قومه ــلٍ س ذات فَضْ

ــرد گشــاده[ ــز(دســت رادم ــرد : و نی م
و بخشنده بر  بزرگوار، و زن )دانشمند
  .]قومش

ــل ــویی: متَفَضِّــ ــده و نیکــ   کننــ
یرِیـد  «آیه. جوینده بر اقران خودفزونی

خواهد بر شما می«[» أنْ یتَفَضَّلَ علیکم
  .]»برتري جوید

. برگزیدن کسی را بر کسی: تَفْضیل
 :فاضَـلَۀ . ردن بر فضل کسیک حکمم :

: فاضَـلْتُه ففَضَـلْتُه  . نبرد کردن به فضـل 
ــل  ــه بالفَضْ ــا او در نیکــویی و [غَلَبت ب

بــر او چیــره  وفزونــی برابــري کــردم 
  .]شدم

فَضَـلَ  . مانـده زیاده: فَضْلَۀ و فُضالَۀ
منه شیء ـُــ، و فَضـلَ ـَــ، و أُخْـرَي     

هـو   مرکَّبۀ من بابینِ و هو فَضلَ ـُــ، و 
هـذا عنـد   : قال سیبویه. نَظیرَ لَه شاذٌّ ال

: قـال . أصحابنا انّما یجِیء علی اللُغَتَینِ
  تـدو ک وتتَم تـُـ و م مو کذلک نَع

تُکُود.  
لَبِسـت  : ةُ فـی بیتهـا  تَفَضَّـلَت المـرأَ  

المفْضَلُ و ذلک ثوب واحد ال کُمی لـه  
فُضُلٌ، مثـال   ةُو المرأَ. کالْخَیعلِ و نَحوه

ــلُ   ــذلک الرج ــبٍ، و ک آن زن در [جنُ
  گشـاد و   مـۀ جـا تـک (اش مفضل خانه

آستینی که براي راحتی یـا کـار در   بی
بـر  ) خانه پوشند، چه زنان و چه مردان

  ].تن کرد
انّه لَحسنُ الفضْلَۀِ، مثل الرِکْبـۀِ  : یقال

ــۀ  ــوش[و الجِلْسـ ــا  او خـ ــه یـ   جامـ
  .]پوش استخوش
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زمـنٌ مـن   : ل، مثال هزَبـر فطَح .فطحل
روزگـاري  [یخلَقِ الناس فیه األزمانِ لم

 : .کهن پیش از آفریده شدن انسـان 
: ج. دانشـمند بـزرگ   :. شتر تنومنـد 

  .نام مردي: فَطْحل. ]فَطاحل
ـ  . فَعـل  .فعل  و قُـرِئَ . کـردن : فَعـلَ ـَـ

» و أوحینـا إلـیهم فعـلَ الخَیـرات    «هآی
و به آنان کـردار  «ه در این کلم[بالفتح 

ــردیم  ــا را وحــی ک ــم » خوبیه ــل ه فَع
  . ]خوانده شده است

  .فعال: ج. کردار: فعل
مثل . مص: . کرم و نیکویی: فَعال

  .ذَهاب
کانت له فَعلَۀٌ حسنَۀ أو قَبِیحۀ : یقال

  .]او را کرداري نیک یا زشت بود[
بافتن بـر کسـی    بهتان و دروغ: افْتعال

بـر او  : اخْتَلَـقَ : لیه کَذباً و زوراًافْتَعلَ ع[
  .]دروغ و ناروا بست

فَعلْتُـه فانْفَعـلَ،   . شـدن کـار  : انْفعال
  .کَسرْته فانْکسرَ: کقولک

. یبنَی منه فعـلٌ  و ال. لرزه: أفْکَلٌ .فکل
، اذا ارتَعـد مـن بـرْد أو    أخَذَه : یقال

از سرما یا ترس به لـرزه افتـاد   [خَوف 

مه منصرف است، ولی اگر نـام  این کل(
دلیل معرفه بودن و وزن کسی گردد به

  .])شودفعل غیرمنصرف می
: ج. رخنه روي کـارد و تیـغ  : فَلّ .فلل

شمشـیر کنـد و   [نـع  : سیف أفَلُّ. فُلُول
هزیمت : فَلَّ ـُـ. و فَلَل . ]شکستهلبه

هزیمت خـوردن و  : . کردن لشکر را
  .ه فانْکَسرَکَسرَ: فَلَّه فانْفَلَّ. شکستن
شدن و خفتن روي تیـغ  رخنه: تفلُّل

نَصـل مفَلَّـلٌ، اذا أصـاب    . ]کند شـدن [
ــرَتْه  ــارةَ فکَس ــا  [الحج ــر ی ــان تی پیک

سنگ و  فتهاي که به سنگ گرسرنیزه
  .]آن را شکسته باشد

. جاء فَلُّ القوم، أي منْهزَموهم: یقال
رجل فَلٌّ، و قوم فَلٌّ، و : یقال. ج= مفـ 
خـورده یـا   شکست[کک : ل و فاللفُلُو

  .]خوردگان جنگ آمدندشکست
رَ فَــلَّ   : یقـال  ــن أمـمــن قـلَّ ذَلَّ و م

انـدك باشـد خـوار و    ) قـومش (هرکه [
  .]هرکه افزون باشد چیره گردد

. نبات و تـري زمین خشک بی: فلّ
ــالل ــه: إفْ ــیدن، و  ب ــین رس ــان زم   چن

  .ستور و مال ماندنبی
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دندان : . نبوهموي ا: فَلیل و فَلیلَۀ
  .نشتر شتر که رخنه شده باشد

شـراب  : شراب مفَلْفَـلٌ . پلپل: فُِلْفُِل
  .گززبان

ــرْعِ  ــا الضَ ــلَ قادمت ــودت : تَفَلْفَ اس
  .]سر پستانها سیاه شد[حلَمتاهما 

 داء محـذوف هو ن: یا فُلُ، بالتخفیف
من یا فُالنُ، ال علی سـبیل التَـرْخیم، و   

و ربمـا  . یـا فُـال  : لقالوالو کان ترخیماً 
  .قیل ذلک فی غیر النداء للضَرورة

ـ : فَهلَلُ .فهل ـ اس م ـ أن م سالباطـلِ  ماء .
او [غـص  . هو الضاللُ بن فَهلَـلَ : یقال

  .]زاده استگمراه بیهوده
  .]یکی: فُولَۀ[باقلَّی و نخود : فُول .فول
ول و فیلَـۀ  : ج. پیل: فیل .فیل أفْیال، فُیـ .
 ضَـعیف : الـرَأْيِ  رجـل  . یلبـان پ: فَیال

  .کک: فالُ الرَأْيِ. الرأْي
  .راي شدنسست: فالَ ـَـ: فَیلولَۀ
بـه  : . راي کـردن ضـعیف : تَفْییـل 

  .ضعیف راي نسبت دادن
  .رايضعیف: فَیلٌ

گوشـت تنـدي   : . رگ ران: فائل
  .ورك

  فصل القاف
  .و هو نقیض بعد. پیش: قَبل .قبل

ل، نَقل و قُبرقُببر و دبد انـدام  : یض
الهدف و بـدبرِه،  بقُبلِ وقَع السهم . پیش

قَأي من ممدـلِ  و انْـزِلْ  . ؤَخَّرهه و مبقُب
 قُبلِ و کان ذلک فی. بسفْحه: هذا الجبلِ

. فـی أولـه  : الصـیف  قُبـلِ  الشتاء و فی
أقْصد قَصدك و : إذَنْ أقْبِلَ قُبلَک: یقال
جك  أتَونحـو تیـر بـر پـیش و پـس     [ه

. کوه فـرود آي  دامنۀدر . هدف نشست
. آن در آغاز زمستان، و تابسـتان بـود  

  .]آورمبنابراین به تو روي می
  .]بوسیدن: تَقْبیل[بوسه   :قُبلَۀ
جهتی که روي به وي آرند در : قبلَۀ

. جهۀَ ألمرِه ال: و ال دبرَةٌ ما لَه . نماز
کارش پـس و  [جهتُک : ك من أینَ 

رویت بـه کـدام سوسـت    . پیش ندارد
  .]؟)آهنگ کجا داري(

لَجهسقُبالَتَه، أي تُِجاه رویاروي : ت
  .او نشستم

دوال پیش نعـل کـه بـه    : قبالُ النَعلِ
قابلْـت النعـلَ و   . میان انگشـتان باشـد  

  .جعلْت لها قبالَینِ: أقْبلْتُها
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ــه ــرَ بقَوابِل األم ــذْت ــه و بأ: أخَ لوائ
کار را از همان آغازهایش بـه  [حدثانه 

  .]دست گرفتم
ــۀ ــدهشــب: قابِلَ ــام: . آین ــاف  م ن

  .کک: قَبِیل و قَبول. ]ماما[
آمدن و وزیـدن  پیش: قَبلَ ـُـ. قُبول
  .باد صبا

ـ . قَبـول  ــ دلـو را از ســاقی  : قَبِـلَ ـَ
. و هو مصدر شاذّ. پذیرفتن: . گرفتن

، ]بـاد صـبا  [پـیش  باد : . کک: تَقَبل
  .ضد دبور

سـال آینـده   : عام قابِـلٌ، أي مقْبِـل  
قَبح اهللاُ منه : یقال. ]قَبلَ و أقْبلَ بمعنًـی [

و بعضُهم الیقـولُ فیـه   . ما قَبلَ و ما دبرَ
زشت گرداناد یزدان هرچه پـیش  [فَعلَ 

. آیــد از او و هرچــه پــس باشــد از او
د برخی هم این معنا را بـا ثالثـی مجـر   

  .]نگویند
. بلندي زمـین کـه پـیش آیـد    : قَبل

ــاً   ــلِ شَخْص ــذلک القَب ــت ب در آن [رأَی
درآمـدگی  : . ]بلندي کسی را دیـدم 

. آمدگی پاشنهپیش هر دو پاي و بیرون
یکن رئـی قبـلَ   رأَینا الهِاللَ قَبالً، اذا لم

. إقْبالُ السـواد علـی األَنْـف   : . ذلک
. نع: رجلٌ أقْبلُ. ها أنَاقَبِلَت عینُه و أقْبلْتُ

الءهها : شاةَ قَبجلَ قَرْناها علی والتی أقْب
. مــاه نــو را پــیش از دیگــران دیــدیم[

سـوي   رفتگی سیاهی چشمان بـه پیش
سیاهی چشمش بـه سـوي بینـی    . بینی

. کشیده شد، و من آن را چنـین کـردم  
اش گوسفندي که شاخهایش بـر چهـره  

و  اندیشـه بـی : . ]پیش آمـده باشـد  
لَّم فالنٌ قَـبالً  کَتَ. استحضار سخن گفتن

الً . فأجاءزْتُه قَـبجـزاً   : و رجتَه رأنْشَـد  
اندیشه سخن گفـت  بی[تکن أعددتَه لم

آنکه پیشاپیش آمـاده  بی. و نیکو گفت
کرده باشم برایش شعري در بحر رجـز  

مهره که بر گـردن اسـب   : . ]خواندم
: . ونزخم و افسـ جهت چشمبندند به

أنْ تَشْرَب اإلبلُ الماء و هو یصب علی 
جمع قَبلَـۀٍ، و هـی الفُلْکَـۀ    : . رؤُسها

اي کـه از  گونـه آب خوردن شتران به[
جمـع  . باال آب بر سرشان ریخته شـود 

و (ریسـمان   خۀمعناي چرقَبلَۀ است به
زخـم و  چشـم  جهـت اي که بهنیز مهره

ه قَبالً و رأَیتُ. ])افسون بر گردن آویزند
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أو «آیـه . مقابلَـۀً و عیانـاً  : قُبالً و قـبالً 
الًیقُب ذابهم العیالً،  و قُرِئَ ،»أَتبأیضاً ق

ــاً  ــکارا [أي عیان او را رو در رو و آش
یـا شـکنجه آشـکارا برابرشـان     «دیدم 
  .]»بیاید

 لـی  : یقـال . طاقت: . نزد: قبل
، أي  و ما لی به. فالنٍ حقٌّ، أي عنده

 قبـلٍ  ال أُکلِّمک الی عشْرٍ من ذي .طاقَۀٌ
 فتَأْننزد فالنی حقی دارم[أي فیما أس .
تا ده روز آینـده بـا   . توان آن را ندارم

  .]تو سخن نخواهم گفت
جماعـت مـردم   : . پذرفتار: قَبِیل

زیاده از سه گروه، چون روم و زنـج و  
 حشَرْنا علیهم کلَّ و«هآی. قُبل: ج. عرب

، أي قَبِیالً قَبِیالً، و قیل عیاناً »شیء قُبالً
و هــر چیــزي را برابرشــان گــرد    «[

آنچه پیش رویه فرود : . ]»آوریم می
آنچـه  : دبِیـر . آرد ریسمان را ریسـنده 

و منه [وقت رشتن سپس رویه برآرد به
آینـده را  : ما یعرِف قَبِیالً من دبِیر: قیل

پاکـار و  : . ]شناسداز رونده باز نمی
  .]کارگزار یا مهتر قوم[عریف قوم 

قَبلَ [پذرفتاري کردن : قَبلَ ـُِـ. قَبالَۀ

ــۀً ــه قَبالَ ــت و : ب ــر عهــده گرف آن را ب
فـی  : نحـن فـی قَبالَتـه   . ]ضمانت کرد

  .]او کارگزار ماست[عرافَته 
گروهـی از مـردم   [معـروف  : قَبِیلَۀ

. قَبائـل : ج. ]همه فرزنـدان یـک پـدر   
  .سر کاسۀهاي رهپا: قَبائل

آمدن و روي آوردن بـر  پیش: إقْبال
أقْبلَ مقْـبالً، مثـل   . نقیض إدبار ،چیزي
ــه ــدقٍ «آیـ ــدخَلَ صـ ــی مـ   » أدخلْنـ

در (مـرا   «سویی روي آورد، مانند به[
ــاري  ــر ک ــتی   ) ه ــتی و درس ــا راس ب

چیــزي پــیش کســی   : . ]»درآور
ـ . أقْبلْنا الرِماح نحو القوم. داشتن ه أقْبلْتُ
ـی قُبالَتَـه   : الشیءللْته یعهـا را  نیـزه [ج

ضــامن . ســوي آن قــوم نشــانه رفتــیم
  .]رسیدنش به آن چیز شدم

دو کتاب را بـا هـم راسـت    : مقابلَۀ
. کک: تَقابل. رویاروي شدن: . کردن

کریم النَسبِ من قبل أبویه : رجل مقابلٌ
. ]نژاد از سوي پـدر و مـادر  مرد نیک[

گوش بریـده و از  گوسفند پاره: شاةٌ 
پـس  : شـاة مـدابرَةٌ  . شدهپیش آونگان

  .گذاشتهآونگان
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: اقْتَبلَ أمـرَه . برگرفتن کار را: اقْتبال
کـارش  [ارتَجلَها : اقْتَبلَ الخُطْبۀَ. استَأْنَفَه

بیـدرنگ سـخنرانی   . را از سر گرفـت 
مـردي  [تـر  جوان: مقْتَبلُ الشَبابِ. ]کرد

یري در او آشـکار نشـده و   پ نۀکه نشا
  .]شودگویی هر روز جوانتر می

  .ضد استدبار. آمدنپیش: استقبال
. کشتن: قَتَلَ ـُـ. قَتْل، تَقْتال و قتْلَۀ .قتل

جایها کـه بـه زدن بـر    : مقاتلُ اإلنْسانِ
مقْتَـلُ  : یقـال . آنجا مردم کشـته شـود  

جاي مرد میـان  کشتن[الرجلِ بینَ فَکَّیه 
: . ])زبان اوسـت ( اوست ةدو آروار

قَتَلْـت الشـیء   . نیکو دانستن چیـزي را 
، أي لـم  »و ما قَتَلُـوه یقینـا  «هآی. خُبراً

ــوا بــه علْمــاً  آن چیــز را نیــک [یحیطُ
ــتم  ــی«دانس ــاه   و ب ــدان آگ ــان ب گم

  .آمیختن شراب به آب: . ]»نبودند
. کـک : قیتـال . کـردن کُشـش : قتال
یــدگان ورز[کننــدگان کشــش: مقاتلَــۀ

  .]براي جنگ
همـا  : یقـال . أقْتال: ج. دشمن: قتْل

ــثْالن   ــتْالنِ، أي م ــان[ق آن دو . و حتْن
  .]همانندند

  .به کشتن دادن: إقْتال
  .کشتن خواستن: استقتال

و قُتِّلُـوا  «آیـه . بسیار کشـتن : تَقْتیل
ــیالً د للکثــرة»تَقْتــلٌ. ، شــد : رجــلُ مقتَّ
تَلَـه العشْـقُ   مذلَّلٌ قَ: قَلْب مقتَّل. مجرَّب

. مرد آزموده» .و سخت کشته شوند«[
  .]عشق کشتۀدل رام و 

رِجالٌ . کشته: ة رجل قَتیِلٌ و امرأَ
: ةُ قلتفإنْ  لم تُذْکَرِ المرأَ. و نسوةٌ قَتْلَی

هذه قَتیِلَۀُ فالنٍ، و مرَرت بقَتیِلَۀٍ، ألنّـک  
لُک به طَرِیقَۀَ اإلسمردان و زنـان  [مِ تَس

ــاد  . دهشــکشــته ــام آن زن را ی ــر ن اگ
 شـدة کشـتۀ ایـن زن  : گویینکنی، می

شـده  فالنـی اسـت، و بـه زنـی کشـته     
برخوردم، زیرا با آن همانند اسم رفتار 

  .قاتلَۀٌ: ة قَتُولٌامرأَ. ]کنیمی
 :قَتـالٍ  ناقـۀ ذات . نَفْس و تن: قَتال

بـر  : قَتَلَـه : و یقال منه. آور استوار و تن
أَسه، صدره، و ر: کما یقال. تن زد او را

  .]بر سینه یا سر یا قلبش زد[أَده و فَ
فـإنْ  . قُتلَ الرجلُ، فهو مقْتُـولٌ : یقال

کان قَتَلَه العشقُ أو الجِنُّ قیـل اقْتُتـلَ، و   
آن مرد کشته [الیقال فی هذینِ الّا کذا 
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اگر عشق یا پري کشته باشـدش،  . شد
  آن را از بـــاب افتعـــال گوینـــد و در 

  .]ه جز این نگویندباراین
برگشتن : . به حاجت آمدن: تَقَتُّل

تَقَتَّـلَ الرجــلُ  . و درپیچیـدن در رفتـار  
ةُ فـی  تَّلَـت المـرأَ  قَتَ. تَأَتَّی لهـا : لحاجته
آن [سـرَت  کَتَقَلَّبت و تَثَنَّت و تَ: مشْیتها

ــی   ــازش پرداخــت و در پ ــه نی ــرد ب م
آن زن در . برآوردن آن کوشـش کـرد  

  .]فتن چرخید و خمید و دوتا شدراه ر
: یقـال . کردنکُشش: تَقاتُل و اقْتتال

  ألنّ التـاء ،غَمدتَقاتَلُوا و اقْتَتَلُوا، و لم ی
: غیر الزمۀٍ، و منهم من یـدغم و یقـول  

قتَّلُوا یقَتَّلُونَ، بحذف األلف من اقْتَتَلُوا و 
نَقْل الحرکۀ التاء الی القـاف، و تَصـدیقُ   

نِ، آیهذلک قراءسـ  «ةُ الح ـنْ خَطالّا م ف
و مـنهم مـن یکْسـرُ    خَطَّـف،  ، »الخَطْفَۀَ

القاف فیهما لالتقاء السـاکنین، فالفاعـلُ   
   قَتَّـلٌ و مــن الثـانل متِّــلٌ، مـن األوقی م

مقُتِّلٌ، : و أهلُ مکّۀَ یقولون. بکسر القاف
خـی  در اقْتَتَلوا بر[یتْبِعونَ الضَمۀَ الضَمۀَ 

ادغام نکرده، و برخی هـم بـا انـداختن    
الف و دادن حرکت تاء به قاف دو تـاء  

کنند، و درستی این را در هم ادغام می
کــار خــوانش حســن اســت از ســخن  

ــه  ــد کـ ــوانش (خداونـ ــه در خـ   آنچـ
شده از این آیـه، خَطـف اسـت    شناخته

باال ادغام  ةبه شیو گرفته واخْتَطَف ) را
برخی هـم  . ستکرده و خَطَّف خوانده ا

. قاف را در هـر دو بـاب کسـره دهنـد    
دنبـال مـیم مضـموم     مردم مکه هم بـه 

دهنـد و مقُتِّـل   قاف را هـم ضـمه مـی   
  .]گویند

 ةمـرد فرومانـد  : قثْولّ، مثل عثْولّ .قثل
  .سست

  . شدنخشک: قَحلَ ـَـ. قُحول .قحل
. انـدام بـدحال  مرد خشـک : متَقَحل

  .قَحل
: قَحلٌ و قَحـل  شیخ. کک: قَحلَ ـَـ

. شـده پیر پوست بر اسـتخوان خشـک  
  .خوردهپیر سال: إنْقَحلٌ

ــال ــک: إقْح ــردن خش ــت [ک أقْحلْ
تُه: الشیءسبأی[.  

ــال ــاري گوســفند  : قُح ــه [بیم ک
  .]پوستش را خشک کند

و جـاي بسـتن   [پـس سـر   : قَذال .قذل
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همـا  . ]لگام اسب در پس پیشانی اسب
  .لأقْذلَۀٌ و قُذُ: ج. قَذاالنِ

. کـردن  ]سـتم [جور : قَذَلَ ـُـ. قَذَل
 :  قَذَلْتُـه [در پس سـر زدن :  ضـربت

  .]قَذالَه
مرد خـوار  : قذَعلٌ، مثال سبحل .قذعل

  .قدربی
ــذعالل ــذَعلَّ[دشــوار شــدن : اقْ : اقْ

  .]عسرَ
. زن پسـت خسـیس  : قُذَعملَۀٌ .قذعمل
. انـدام شـتر شـگرف  : . مصغـ: قُذَیعم

هـیچ  [شیء : ما عنده . کک: قُذَعمل
  .]ندارد
و . ستور شگرف سطبر: قَنْدفیل .قندفل

-فارسی گنـده  کلمۀاز [نَّ أنّه معرّب ظُ

  .]پیل
  .فرومایه: . نام اسبی: قُرْزل .قرزل

ــۀ .قرطــل ــار خــر: قرطالَ : ج. تنــگ ب
  .قرْطال
  .]دریایی[جانوري : قَرَعبالنَۀ .قرعبل
. یکی: رْقَلقَ. پیراهن زنان: قَراقل .قرقل

  .و هو الذي تُسمیه العامۀُ قَرْقَر
: مثَـل . خـار درخـت بـی  : قَرْمل .قرمل

خواري کـه پنـاه بـه    [ذَلیلٌ عاذَ بقَرْملَۀٍ 
چــون ایــن (خــوار دیگــر بــرده اســت 

  .])درخت سست و شکننده است
شـــتر [بختـــی  ةشـــترکر: قرْمـــل

  .]دوکوهان
  : . شـــتران دوکوهانـــه: قَرامـــل

  .زنان بندموي
ـ  : . لنگی زشت: قَزَل .قـزل  : قَـزِلَ ـَـ
لنگان : ]قَزَلَ ـَـ[قَزَالن . نع: أقْزَلُ. مص
  .رفتن

: قَسطال. گَرد: قَسطَل و قَصطَل .قسطل
لغۀٌ فیه کأنّه ممدود منه مع قلَّـۀِ فَعـاللٍ   

ممدود همان کلمـه  [فی غیر المضاعف 
ــالل از    ــه وزن فَعـ ــا اینکـ ــت بـ اسـ

  .]ك استغیرمضاعف اند
سـرخی  : . قوس قزح: قَسطَالنیۀ

  .شفق
سـیف مقْصـلٌ و   . بریـدن : قَصل .قصل
. ]شمشـیر بسـیار برنـده   [قَطّاع : قَصال

. ما قُطع من الزَرعِ و هو رطْـب : القَصیل
گیـاه و  [ القَصـیلَ  علَفْتُها: قَصلْت الدابۀَ

جو سبزي که بـراي خـوراك سـتوران    
سـتوران را خویـد    .بریده باشند، خوید

  .]خوراندم
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  .ضعیف و فرومایه: قصل
ــالَۀ ــۀ: قُص ــدم  کفّ ــدازه [گن آن ان

کردن جدا کننـد  گندمی که هنگام پاك
  .]کک: قَصل. تا دوباره کوبیده شود

گیـاه  [قَصل فی الطعام، مثل الـزُوانِ  
ــار هــم     شــلمک کــه تــا ســالی ســه ب

. ]هایش خوراکی اسـت روید و دانهمی
  .یکی: قصلَۀ
َلَۀقشتر گلۀ: ص.  

  .قَطَعه: قَصملَه .قصمل
زیـرا  [عصـا  شبان سـخت : مقَصمل

ــرم   ــه ن ــبانان ب ــیف  ش ــایی توص   عص
  .]شیر بیشه :. شوندمی

  .ناکس: قُصعل، مثل قُرْزل .قصعل
مقْطُـول و  . بریدن: قَطَلَ ـِـ. قَطْل .قطل
  .نع: قَطیل

ــل ــردي: قَطی ــام م ــۀٌ . ن اذا : نَخْلَ
خرمابنی که [ن أصلها فسقطَت قُطعت م

  .]و بیفتدشود از بن بریده 
  .]بریده شاخۀ[مقْطُول : جِذْع قُطُلٌ

ــۀ ــد : مقْطَلَ ــه وي برن ــه ب : ج. آنچ
  .مقاطلُ

اي از گلیم و جامـه کـه   پاره: قَطیلَۀ

: قـاطُول . خود را به وي خشـک کننـد  
  .موضعی
  .موضعی به عراق: قُطْرُبلُ .قطربل
گل : أقْعلَ الکَرْم. گل انگور: قُعال .قعـل 

  .آورد رز
  .قَواعلُ: ج. کوه بلند: قاعلَۀ
  .نوعی از رفتار: قَعولَۀ

پـیش پایهـا   [مثـل قَعولَـۀ   : قَعثَلَۀ .قعثل
  .]ها را دورنزدیک گذاشتن و پاشنه

تیـري کـه نیکـو    : ]و مقْثَعلّ[مقْعثلّ 
  .تراشیده باشندنه

قفـل کـردن   : إقْفال. معروف: قُفْل .قفل
أقْفَلَ البـاب و قَفَّـلَ   [کک : تَقْفیل. در را

مقْفَــلُ . ]األبـواب، مثــل أغْلَـقَ و غَلَّــقَ  
  .بخیل: الیدینِ

. آنچه خشک شود از درخـت : قَفْل
  .کک: قَفیل

  .تازیانه :. گیاهی :قَفیل
  .درم با سنگ: درهم قَفْلَۀٌ

ـ . قُفُول . از سـفر بازگشـتن  : قَفَلَ ـُـ
قَفَلَ : . گروه از سفر بازگردنده: قافلَۀ

  .خشک شدن: ـِـ
  .شدهاسبان باریک: خَیلٌ قَوافلُ



    صراح اللغۀ/  1488
 

بازداشـتن  : . خشک کردن: إقْفال
أقْفَلْـت الجنْـد مـن    [لشکر را از رفـتن  

  .]مبعثهم
که آن را [رگ سر بازو : قیفال، مع

  .]فصد کنند
هـم   در[پراگرفتن دست : اقْفعالل .قفعل

  .]ن، یعنی تشنّج و انقباضکشیده شد
  .کفلیز: قَفْشَلیل، مع .فشلق

  .قومی از خزرج: قَواقل .ققل
مثال سـرِیر  . قُلُل: ج. اندك: قَلیل .قلل

. قــوم قَلیلُــونَ و قَلیــلٌ أیضــاً. و ســرُر
» فَکَثَّـرَکم إذْ کُنْـتم قَلـیالً    واذْکُرُوا«آیه

یـاد آریـد هنگـامی را    به«. قوم اندك[
  .]»دید و بسیارتان کردکه اندك بو

  .شدنکمی و کم: قَلَّ ـِـ. قلَّۀ
چیــز و بــی: . کــردنکــم: إقْــالل

أقَلَّه غیـرُه  [برداشتن : . شدندرویش
: أقَـلَّ . أراه إیاه قَلـیالً : و قَلَّلَه فی عینه

دیگـري  (أطاقَ حملَها : أقَلَّ الجرَّةَ. افْتَقَرَ
ا کوزه ر. بینوا شد. او را اندك بازنمود

  .)]بر دوش کشید
  .نمودنکم: . کردنکم: تَقْلیل
الحمـد للّـه علـی    : یقال. کمی: القُِلّ

سپاس خداي را بر انـدك  [و الکُثْرِ  القُلِّ
نیسـت  : و ما لَه قُلٌّ و ال کُثْر. ]و بسیار

الرِبا و إنْ کَثُرَ : حدیث. او را کم و بیش
 یعـرَف  و یقال لمخْمولٍ ال. فهو الی قُلٍّ

هرچند ربا فزون [هو قُلُّ : هو و ال أبواه
بـه  . و بسیار، نابود شود در آخـر کـار  

گمنامی که خودش و پـدر و مـادرش   
  .]شناخته نباشند چنان گویند

قـال  . یتْرُك قلیالً و ال کثیراًلم: یقال
ــدة ــاألدونِ،  : أبوعبی ــدءون ب بــإنّهم ی ف

ا نه انـدك ر [القَمرانِ و العمرانِ : کقولهم
تازیـان در  : گوید. رها کرد و نه بسیار

ــار، از کــوچکتر آغــاز ایــن ــه گفت   گون
مــاه و خورشــید، و : کننــد، ماننــدمــی

دوم  خلیفۀعمر و پدرش که بنعبداهللا 
عبـدالعزیز از خلفـاي   یا عمـر بـن  (بود 

ــی ــه و بن ــۀامی ــاي  خلیف دوم از خلف
  .)]راشدین
. باالي هر چیزي: . سر کوه: قُلّه
 : قُلَل: ج. سر مردم ]كتار[تار . :

  .خنور بزرگ
. ]و سسـت و لـرزان  [فسـرده  : قلٌّ
ــدةٌ  أخَــذَه  از [مــن الغَضَــب، أي رِع
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  .]خشم به لرزه افتاد
ــتقالل ــم: اس ــمردنک ــد : . ش بلن

ــدن ــت  : . برآم ــردن و رخ ــوچ ک ک
اسـتقلَّت  . عده قلـیالً : استقلَّه[برگرفتن 

السماء :تتَفَعار .تقلّ القاسضَـوا و  : ومم
  .]قَلیل[اندك : قُالل. ]ارتَحلُوا

ــلٌ و فــرس ســبک : . رجــل قُلْقُ
  .]چابک و تندرو[

  .گیاهی که تخم سیاه دارد: قلْقل
  .گیاهی: قُلْقُالن
  .جنبانیدن: . بانگ کردن: قَلْقَلَۀ

 ،جنــبش. : ، اقَلْقـال . مــص: قلْقـال 
اضـطراب  : تَقَلْقُـل . مثال زِلْزال و زلْزال

  .دنکر
  .یکی: قَملَۀ. شپش: قَمل .قمل

: . با شـپش شـدن  : قَملَ ـَـ. قَمل
  .مرد حقیر: قَملی. کالن شدنشکم

و أما قُملَۀُ الزَرعِ فدویبـۀٌ  . کنه: قُمل
هـاي  امـا حشـره  [أُخْرَي تَطیرُ کالجراد 

کشتزاران جنبندگان کـوچکی هسـتند   
  .]پرندکه مانند ملخها می

بـدا ورقُـه   : العـرْفَج و الرَمـثُ  أقْملَ 
بارهنـگ آبـی و   [صغاراً أولَ ما یتَفَطَّرُ 

ــر زدن از شــوره ــاه در آغــاز ســر ب گی
  .]زمین برگهاي کوچکشان پیدا شد

ــل ــل .قمث ــت: قَمیثَ ــار زش ــیح [رفت قَبِ
  .]المشْیۀِ

. اسب از سی تا چهـل  گلۀ: قَنْبلَۀ .قنبل
 :قَنابِل: ج. گروه مردم.  

هو : قال أبوعمرو. سرکالن: قَنْدل .ندلق
 ٌلنْدسر و درازسرکالن: و ع.  

  .]ادیلنقَ: ج: چراغ[معروف : قنْدیل
نام تـاج  : . بزرگ نۀپیما: قَنْقَل .قنقل

  .کسري
ـ   قالَ. قَول، قَولَۀ، مقال و مقالَۀ .قول : ـُـ

و همـا  . کَثُرَ القیلُ و القـالُ : یقال. گفتن
ذلـک  «قـالَ فـی آیـه    قُـرِئَ و . سمانِا

عیسی بنُ مریم قَولَ الحـقِّ الـذي فیـه    
کثُرت قالَـۀُ  : یقال. کک: قالَۀ. »یمتَرُونَ
بـاال   یۀدر آ. گفتگو فراوان شد[الناسِ 

جاي قول، قال هم خوانده شده اسـت  به
این است عیسـی پسـر مـریم، سـخن     «

گفتـار  . »راستینی که در آن به گمانند
  .]مردم فراوان شد

رجل قَؤُولٌ و قوم قُولٌ و قُولٌ، مثال 
  .]گوینده، گویندگان[صبور و صبر 
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رجل مقْولٌ و مقْوالٌ، و قُولَۀٌ و قَوالٌ 
  .آور بسیارسخنمرد زبان: و تقْوالَۀٌ

مهتر، به لغت اهـل  : . زبان: مقْول
  .مقاوِل: ج. یمن

 :قَیلَـۀٌ . أقْـوال : ج. ملک حمیرَ: قَیل
و أصلُه قَیلٌ، کأنّه الذي لـه قَـولٌ   . ملکه
که سخنش پذیرفتـه   آن[أقْیال : ج. نافذ

  .]است
مثل راکـعٍ و رکَّـع   . جمع قائل: قُول

  .]گویندگان[
یکـی از دو  [چوب که بر قُلَّـۀ  : قال

اي تله کـه  چوب الک دولک، و گونه
  .زنند ]پاي آهو را در آن گیر اندازند

ـ  بـر کسـی سـخنی    : لإقْوال و تَقْوی
قَـولْتَنی مـا لـم أقُـلْ، و     . دعوي کردن

از زبـانم سـخنی   [ادعیتَه علَی : أقْولْتَنی
  .]گفتی که خود نگفته بودم

بر او دروغ [کَذَب علیه : تَقَولَ علیه
  .]بست

بـر او داوري  [تَحکَّـم  : اقْتالَ علیـه 
  .]کرد

با کسی قول کردن : مقاولَۀ و تَقاول
  .گفت و شنید کردنو 

قُولُ وحـدها فـی   و العرب تُجرِي تَ
ــتفهام م ــل، االس مــنُّ فــی الع ــرَي تَظُ ج

متَی تَقُولُ الدار تَجمعنا، و عالم : کقولهم
تَقُولُ الرُمح یثْقلُ عائقی، أي متَی تَظُـنُّ  

فنُصب الدار و الرُمح کمـا  . و عالم تَظُنُّ
تقـولُ را   کلمـۀ تازیـان  [نِّ ینْصب بالظَ

 کلمـۀ  نـۀ گوتنهایی براي پرسش بهبه
کـی گمـان   : برند ماننـد کار میتظنُّ به

 چهداري که خانه ما دو را گرد آورد؟ 
پنداري که سنگینی کند بر دوش مـن  

دار و رمـح منصـوب    کلمـۀ نیزه؟ دو 
گونه که اگر بـا تظـنُّ بـه    همان اند  شده

  .]شدندرفتند منصوب میکار می

و بنُوسلَیمٍ یجرُونَ متَصرِّف قُلْت فی 
ــنِّ،  ــرَي الظَ جــتفهام أیضــاً م غیــر االس

فعلَـی مـذهبهم   . فیعدونَه الـی مفعـولَینِ  
آنها هم دیگـر  [یجوز فتح انّ بعد القول 

هاي فعلی این کلمه را مانند ظَنّ صیغه
  برنـد، چنانکـه دو مفعـول    کـار مـی  به

آنـان، پـس    ةبه شیو بنابراین. گیردمی
از قول رواست که به جاي إنّ، أنّ هـم  

  .]بیاید
گلـه  : . ژنده هیئت شدن: تَقَهل .قهل
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از نیازمندي خـود گلـه   [کردن حاجت 
  .]کردن

مــرد : رجـلُ متَقِّهـل، مثــل متقحـل   
شــده و پوســت بــر اســتخوان خشــک

  .بدحال
ـ . قَهل ناسپاسـی نعمـت و   : قَهلَ ـَـ
  .نیکویی

ابایست مشغول شـدن و  به ن: إقْهال
ضـعیف  : انْقهـال . نفس خود را آلـودن 

  .شدن و افتادن
، و يروزنـیم [روزي میـان : قائلَۀ .قیل

  .]خواب نیمروز
ـ . قَیلُولَۀ . روزان خفـتن نـیم : قالَ ـِـ

فهو قائلٌ . و هو شاذّ. کک: قَیل و مقیل
و قوم قَیلٌ، مثل صـاحب و صـحب، و   

  .قُیلٌ
مهتـر بـه لغـت    : . ينام مرد: قَیلٌ

روز نـیم : . ملوکُها: أقْیالُ الیمن. یمن
. م: تَقْییـل . کـک : تَقیل. شراب خوردن

قَیلَه فتَقَیلَ، أي سقاه نصف النَهـارِ  : یقال
 نوشـانید، او   بادهنیمروز به او [فشَرِب

نـام مـادر أوس و   : قَیلَـۀ . ]هم نوشـید 
  .خَزْرج

أقَلْتُه البیـع، و   .برانداختن بیع: إقالَۀ
قلْتُه البیع، و هی لُغَـۀٌ قَلیلَـۀ   : ربما قالوا

گـاه هـم   . فروش را با او بـه هـم زدم  [
. ]این معنا را از ثالثـی مجـرد گوینـد   

 : درگذاشتن گنـاه .  ـأْتهـذا   و لـم ی
ــی   ــی ف ــحاحالمعنَ ــلو  الص و  المجم

 المصـادر ، و ذکَره الزوزنی فـی  الدیوان
  .]عثْرَتَک و أقالَکَهاأقالَ اهللاُ : لسان[ 

استَقَلْتُه البیع . إقالَۀ خواستن: استقالَۀ
از او خواستم تـا فـروش   [فأقالَنی ایاه 

هـم   رهم زند، او هم آن را برایم ب ررا ب
  .]زد

فالنـی بـه   [أشْـبهه  : تَقَیلَ فالنٌ أباه
نـام کـوهی   : قیـالٌ . ]پدرش رفته است

  .بلند در بادیه
  فصل الکاف

قـد  [مص : إکْوِئْالل. کوتاه: وأْلَلکَ .کأل
ــوأَلَّ الرجــلُ بــاال و آن مــرد کوتــاه: اکْ

  .نع: مکْوئلٌّ. ]اندام شددرشت
کَبلْـت األسـیرَ و   . بند سطبر: کَبل .کبل
: . قَیدتُه، فهو مکْبول و مکَبـل : کَبلْتُه

درنوشـــتگی : . مـــص: کَبـــلَ ـِــــ
  .لب دلو ]خمیدگی[



    صراح اللغۀ/  1492
 

  .پوستین کوتاه: بلٌفَرْو  کَ
بازداشتن و تأخیر کردن در : مکابلَۀ

همسایه تا چون دیگـري   نۀخریدن خا
و قـد  . خواهد بخرد او شُفْعه طلب کند

ایـن  [کَبلْتُـک دینَـک   : یقال. کُرِه ذلک
وامـــت را . کـــار را ناپســـند دارنـــد

ــت    ــو پرداخ ــه ت ــتم و آن را ب بازداش
  .]نکردم

مغ و جـز  یک لخـت از صـ  : کُتْلَۀ .کتل
  .آن

  .زنبیل پانزده صاع: مکْتَل
و النون . کوتاه: کُنْتَأْل. کوتاه: مکَتَّل

  .زائدة
اي کـه دسـت بـه وي    نخلـه : کَتیلَۀ

  .نرسد
  .نوعی از رفتار: تَکَتُّل

. ]مؤَخَّرُ السفینَۀِ[بن کشتی : کَوثَل .کثل
  .کک: کَوثَلّ

ــل ــلُ .کح ــط  : کَح ــال قح ــنَۀُ [س الس
ــۀُ بدجــۀٌ ال. ]الم ــی معرف ــدخُلها  و ه ی

کَحلَـتْهم  . األلف و الـالم، ینْصـرَف و ال  
خشکسـالی بـه   [أصـابتْهم  : السنُونَ ـَـ

صرَّحت . آسمان: . ]آنها روي آورد

 :لمیکن فی السماء مثَل. غَیم :  تبـاء
عرار کشته شد در برابـر  [عرارِ بکَحلَ 

هر  نام دو گاو که(کحل که کشته بود 
ایـن را  . به شاخ دیگري کشته شدیک 

دو چیز برابر گوینـد، هـر یـک     ةباردر
  .])در برابر دیگري

  .مال بسیار: . سرمه: کُحل
رگ میانگی دست که آن را : أکْحل

عـرْقُ  : و الیقال. اندام گویندرگ هفت
  .گون چشممرد سرمه: . األکْحل

لیس : و یقال. مص: کَحلَ ـَـ. کَحل
ـل   التَکَحنِ کالکَحنَـییةدربـار [لُ فی الع 

ــیاهی پلـــک : انـــدگفتـــه) ص(او سـ
  .]چشمانش مانند سیاهی سرمه نبود

زن [ة کَحــالء عـین کَحیـلٌ، و امـرأَ   
چشمی که گـویی سـرمه کشـیده    سیاه
  .]است

  . کشسرمه: مکْحل و مکْحال
  . دو استخوان بازوي اسب: مکْحالنِ
: لَ الرجـلُ تَمکْح. دانسرمه: مکْحلَۀ

ــذَ  ــۀًأخَ ــرد ســرمه[ مکْحلَ ــی آن م دان
  .]برگرفت
. سـرمه درکشـیدن  : کَحلَ ـَـ. کَحل
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ـ  . کک: تکحل و اکْتحال : کُحیـلٌ، مصغـ
  .نفط که در شتر مالند

جـاء  : یقـال . سستی پـاي : کَرْبلۀ .کربـل 
ـ     ی فـی الط شـمی کَرْبِالً، کأنّـهی مشمین ی

گـل راه   چنان سست آمد که گویی در[
  .پاك کردن گندم: . ]رودمی

کـه   ]زنـان کمان پنبه[منْدف : کرْبال
  .بدان پنبه و پشم زنند

الءرض(علی مقتل حسین بن: کَرْب.(  
: کَسالنُ. کاهلی: کَسلَ ـَـ. کَسل .کسـل 

ـ . کُسـالَی و کَسـالَی  : ج. نع و انْ ش ئْت
  .کَسرْت الالم، مثل صحارِي

ــرأَ ــالٌام ــرَح  ال: ة مکْس تَب ــاد  تَک
مجلسها، و هو مـدح لهـا، مثـل نَـؤُومِ     

ــحی  ــت [الضُــ ــر (زن سســ و دختــ
کـه از جـایش برنخیـزد و    ) نازپرورده

و ایـن ستایشـی اسـت از     ،بیرون نرود
  .]او، مانند خوابیده در چاشتگاه

خـالَطَ  : مـاع أکْسلَ الرجلُ فـی الجِ 
آن مــرد بــا زنــش [أهلَــه و لــم ینْــزِلْ 

أکْسـلَ  . ]ولی نـه تـا پایـان   درآمیخت 
  .کک: الفَحلُ
. همچنـد چیـزي   :. بهـره : کفْل .کفل

دو «[» یؤْتکم کفْلَینِ مـنْ رحمتـه  «آیه
: . ]»بهره از رحمتش را به شما دهـد 

: ج. که بر ستور نتواند قـرار گـرفتن  آن
گلیم که گـرد کوهـان شـتر    : . أکْفال

ـ : ذو الکفْـلِ . درپیچند تا برنشـینند  ام ن
  ).ع(پیغامبري
ـ . کَفالَۀ : کَفیـل . پـذرفتاري : کَفَلَ ـُـ
. کَفَلْـت عنـه بالمـالِ لغَرِیمـه    . پذرفتار

ــه   بنَفْس ــت ــتانکارش،  [کَفَلْ ــراي بس ب
. جـاي او پـذیرفتم   پرداخت مال را بـه 

  .]او شدم) ضامن(پذرفتار 
کَفَّلْتُـه  . بـه پـذرفتاري دادن  : تَکْفیل

منْته إیاه فکَفَلَ ضَ: المالَ، و أکْفَلْتُه أیضاً
آن مال را بـرایش  [هو به کَفْالً و کُفُوالً 
. کـــک: تکفُّـــل. ]بـــه ضـــمانت دادم

ــه ــی   «آی ــی ف زَّنــا و ع ــالَ أکْفلْنیه فق
من کـن آن   ةپس گفت بهر«. »الخطاب

  .را و غلبه کرد مرا به سخن رویاروي
 و قُـرِئَ . تعهد کسـی  ةپذیرند: کافل

، بکَسرِ الفاء مخفَّفـاً  »و کَفَّلَها زکَرِیا«هآی
و سرپرسـتی او را بـه زکریـا    «[أیضاً 
  .]کَفلَ هم خوانده شده است »وانهاد

  . پیوسته روزه داشتن: کَفْل
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ولَّیتَـه  اذا : اکْتَفَلْت بکذا. سرین: کَفَل
سر  گذشتم و آن را پشتاز آن [ فَلَککَ

  . ]نهادم
  .ریش بزرگ: کَنْفلیلَۀ

و «آیـه . گرانـی : . عیال مرد: کَلّ .کلل
ــواله ــلٌّ علــی م و او ســربار «[» هــو کَ

: . یتـیم : . کُلُول: ج. ]»مهترش است
  .که او را نه پدر باشد و نه فرزندآن

ـ [کَاللَۀ  پسـران   :. مـص : ]کَلَّ ـِـ
هو ابنُ عمی : و العرب تقول. عم دورتر

، و ابنُ عم الکَاللَـۀِ، اذ  ]و کَاللَۀٍ[کَاللَۀٌ، 
حاً و کان رجـالً مـن العشـیرة    یکن لَلم
اي او پسرعموي کالله: تازیان گویند[

مــن اســت، هنگــامی کــه پســرعموي 
نزدیک نباشد، بلکـه مـردي از ایـل و    

  .]خاندان باشد
ـ . کَالل و کَاللَۀ مانـده شـدن   : کَلَّ ـِـ

ت : کَلَلْت من المشْی[ یـیۀ،   . ]أع کَـلّ، کلـَّ
ن شمشـیر  کندشـد : کَلَّ ـِـ. کَاللَۀ و کُلُول

  .نع: کَلیل. ]و باد[و زبان و چشم 
ــۀ ــرد: کلَّ ــه  ةپ ــک و پش ــه تن   خان

  .]بندپشه[
. لَفْظُه واحد و معناه جمـع . همه: کُلّ

کُلٌّ حضَرَ و کـلٌّ حضَـرُوا، علـی    : یقال
و بعـض معرفتـانِ،    . اللفظ و المعنَی

بال ألف و الم، و فیهما معنَـی اإلضـافۀِ   
ایـن کلمـه هـم بـا     [ف تُضأضَفْت أو لم

 آید، بنافعل مفرد و هم با فعل جمع می
کـلّ و بعـض،    کلمۀدو . بر لفظ یا معنا

انــد و معنــاي بــی الــف و الم، معرفــه
اضافه در آنهاست، چه آنهـا را اضـافه   

  .]کنی و چه نکنی
یکــی از : . تــاج مرصــع: إکْلیــل
گیـاهی  : الملک . ابر: . منازل قمر
  .از داروها

مـرد کوتـاه   : لْکُل و کُالکـلٌ رجل کُ
  .گوشتدرشت سخت

  .سینه: کَلْکَل و کَلْکال
خداونـد  : . مانـده کـردن  : إکْالل

: أکَـلَّ الرجـلُ بعیـرَه   [شدن شتران مانده
: . ]کَــلَّ بعیــرُه: أکَــلَّ الرجــلُ. أعیــاه

  .صاحب عیال و خویشان محتاج شدن
ابـر  [ملمـع بـالبرْقِ   : سحاب مکَلَّلٌ

ــلَّ الغَمــام . ]بــا آذرخــشدرخشــان  اکْتَ
  .]ابر درخشید[لَمع : بالبرْقِ

ــل ــانیدن: تَکْلی ــاج پوش ــۀ . ت روضَ
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رجـل  . مرغزار با گلهاي شکفته: مکَلَّلَۀٌ
. مرد کوشا و جِدکننـده در کـار  : مکَلَّلٌ
و لـم   حملَ فکَلَّلَ، أي مضَی قُدماً : یقال
مخنَ    . یـبو قد یکـون کَلَّـلَ بمعنَـی ج .
حملَ فما کَلَّلَ، أي ما جبنَ، کأنّـه  : یقال

ترس بـه  پیش رفت و بی[من األضداد 
این کلمه . آن کار یا پیکار روي آورد

معنـاي  از اضداد اسـت و گـاه هـم بـه    
رفـت و  پـیش  .رودکار مـی ترسیدن به

  .]نترسید
ـ : یقـال . تبسم کردن: انْکالل رَ و کَشَ

ــی ــلَّ، بمعنً ــرَّ و انْکَ ــه  ، أيافْتَ ــدو من تَب
: هـر سـه بـه یـک معناسـت     [األسنانُ 

. ]آشکار شد یشچنانکه دندانها خندید
 :روشنایی برق نمودن تاریکی ابر به
  .]روشن شدن تاریکی ابر به آذرخش[

تمام و : کَملَ ـُـ و کَمَلَ ـَـ. کَمال .کمل
کَمـلَ  [و الکَسـرُ أردؤُهـا   . تمام شـدن 

ــت ــت و آن را سس ــاربرد اس ــرین ک  ت
  .]کار برنداندك به

تمـام  : إکْمال و تَکْمیـل . تَم: تَکاملَ
  .گردانیدن
نـام  : . و قـوم کَملَـۀٌ  . تمام: کامل

  .اسبی

کَمالً، أي کُلَّه   أعطه هذا المالَ: یقال
  .]این دارایی را به او بخش همۀ[

  .تمام کردن خواستن: استکمال
گیاهی که آن را : . بیابان: کُملُول

  .برْغَست خوانند ]ارسیبه پ[
. نـث : کَهلَـۀ . سالمرد میانه: کَهل .کهل

قـال  . هل فی أهلک من کاهلٍ: حدیث
منْ کاهلَ، أي من أسنَّ و صار : أبوعبید

ات کسـی هسـت   آیا در خـانواده [کَهالً 
  .]که سالش از سی گذشته باشد

: حـدیث . میان و کتف ستور: کاهل
 یمتَم ضَرَ، و علیـلُ  ممحتمـیم  [ها الم

دو شانه  نۀمضر چون میا قبیلۀدر میان 
. ]است که گرانیها بـر آن نهـاده شـود   

 :اي از أسدپدر قبیله.  
. شـدن  ]میانسـال [دو مویه : اکْتهال

 :تمام رسیدن نبات .  ـلَ النَبـاتاکْتَه :
گیاه قد کشـید و  [م طُولُه و ظَهرَ نَوره تَ

  .]گل داد
  .یی یا آبینام جا: کنْهِل
ــل ــل  .کهب بــل و کَنَه بنــوعی از : کَنَه
  .و النون زائدة. درخت

ماننـد،  گیاهی نـی [برْدي : کَوالن .کول
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  .، و علف]پاپیروس
: ولَ القوم علیهکَتَ[گردآمدن : تکول

  .]معوا علیهجتَ
. پیمودن: کالَ ـِـ: . پیمانه: کَیل .کیل

ألنّ و هـو شـاذّ،   . کک: مکال و مکیل
: مکْیـال . المصدر من هذا الباب مفْعـلٌ 

انّه لَحسنُ الکیلَـۀِ، مثـل   . ا: کیلَۀ .پیمانه
أحشَـفاً و سـؤء   : مثَل. الجِلْسۀِ و الرِکْبۀ

و   تُعطینـی حشَـفاً   تَجمع أنْ ، أي أکیلَۀٍ
 ـیل یءـلَ   أنْ تُساو پـر و پیمـان   [الکَی

کاالي بد  هم. گذاردو کم نمی ددهمی
  .]؟کاهیو هم از آن می یده می

و اذا کـالُوهم أو  «آیه. کلْت له: کلْتُه
ــرُون خْســوهم ی ــم »وزنُ ــالُوا له ، أي ک

و چون برایشان «. برایش پیمانه کردم[
  .]»بپیمایند یا بسنجند کم گذارند

ــه ــت علی ــه: اکْتَلْ ــذْت من ــالَ . أخَ ک
طعـذُ  المماز او گـرفت [ی و اکْتالَ اآلخ .

  .]دهنده پیمانه زد و گیرنده گرفت
: مکیل و مکْیول، بـالنَقْص و التَمـام  

کیلَ الطَعام و کُوِلَ الطعام، : یقال. پیموده
قَ الصید، و اسـتُوِ   دو بوع المتاع، اصطُوِ

مالُه، بقلب الیاء واواً حینَ ضُم ما قبلها، 

    حـرف الساکنۀَ التکـونُ بعـد ألنّ الیاء
خوراك پیمانه زده شد، کـاال  [ضموم م

فروختــه شــد، شــکار بــه دام افتــاد، و 
ستورانش رانده شد، بـا قلـب یـاء بـه     
واو، زیـرا یـاء سـاکن ماقبـل مضـموم      

  .]شودتبدیل به واو می
ــل  ــۀ و تکای ــدیگر  : مکایلَ ــه یک ب

  .فهو مکایِلٌ و متَکایِل، بال همزٍ. پیمودن
-آتش[ناراً لم یخْرِج : کالَ الزَنْد ـِـ

  .]زنه آتش نداد
. آخـرُ صـف فـی الحـرْب    : الکَیول

و ) ص(اهللانّ رجالً أتَی رسـولَ : حدیث
هو یقاتلُ العدو، فسأَلَه سیفاً یقاتـلُ بـه،   

 فعلّک أنْ أعطَیتُک أنْ تقوم فی: فقال له
فأعطاه سیفاً، فجعـلَ  . ال: فقال. الکَیولِ 

نزد پیامبر آمد و براي مردي [یقاتل به 
جنـــگ بـــا دشـــمنان از او شمشـــیر 

شــاید : پیـامبر بـه او فرمـود   . خواسـت 
ــو در واپســین   ــه ت ــتۀربخــواهم ک  س

پیـامبر  . او نپـذیرفت . جنگاوران باشی
ــرد  ــه نبــ ــیري دادش و او بــ شمشــ

قـام  : تَکَلَّی الرجـلُ : و یقال. ]پرداخـت 
و األصــلُ تَکَیـلَ، و هــو  . الکَیـولِ  فـی 
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ــرد در واپســین  آن[ مقلــوب  ســتۀرم
  .]جنگاوران جاگرفت

  فصل الالم
و هـی کلمـۀُ شـک، و    . مگر: لَعلَّ .لعل

لَعلِّی . أصلُها علّ و الالم فی أولها زائدةٌ
ــ ــیأفْع ــلُ، بمعنً ــی أفْع لَّنشــاید [ لُ و لَع
  .]بکنم
. و هو واحد بمعنَی جمع. شب: لَیل .لیل

و قـد  . و تَمـر مثل تَمـرَة  . واحدها لَیلَۀٌ
جمع علی لَیالٍ، فزادوا فیها الیـاء علـی   

ــل و أهــال. غیرقیــاسٍ ــره أه و . و نظی
کان فی األصـل لَـیالةٌ فحـذفَت،    : یقال

ــۀ یلیــلُ و . ألنّ تصــغیرها لُی ــلٌ ألْی لی 
الءلٌ، و لیلۀٌ لَیشب تاریک: الئ.  

ــن الیــوم ــۀ م میاوــۀ، مثــل م   : مالیلَ
مانند معامله کـردن در  [ن مزد کردشب
ــه. روز ــب  : الیلَ ــک ش ــراي ی آن را ب

  .]اجاره کرد
: یقـال . اللَیـالی : ج. نام زنـی : لَیلَی

ولـد   هـار اللیلُ أیضاً ولَد الکَرَوانِ، و النَ
یـا  (تلیله  بچۀ[الحباري، و هما طائرانِ 

 بچـۀ را لیـل گوینـد و   ) مرغ کـورلی 
  .]هوبره را نهار

  فصل المیم
و . هـذا مثْلُـه و مثَلُـه   . مانند: ثْلٌم .مثل

هـو مثَیـلُ هـذا، و هـم     : العرب تقـول 
یرِیدون أنّ المشـبه بـه حقیـرٌ    . أُمیثالُهم

تازیـان بـا مصـغّر    [کما أنّ هذا حقیـر  
کردن ایـن کلمـه، کـوچکی را هـم در     

  .]نمایندبه و هم در مشبه میمشبه
  .صفت: . أمثال: ج. داستان: مثَل

مانند: ثالم . : کالبـد . : بسـتر .
  .أمثلَۀ و مثُل: ج. فرمان: . مثُل: ج

نگاشتن پیکرنگاشـته ماننـد   : تَمثیل
  .پیکري

  .تَماثیل: ج. پیکرنگاشته: تمثال
ـ [مثُول  خـدمت پـیش    بـه : ]مثَلَ ـُـ
و هـو  . بر زمین چسبیدن: . ایستادن

  .من األضداد
م رســو: ماثــل. پایــهچــراغ: ماثلَــۀ

هـاي خانـه کـه از میـان رفتـه      نشانه[
  .]باشد

. گوش و بینی بریـدن : مثَلَ ـُـ. مثْل
  .مانند شدن به چیزي: . ا: مثْلَۀ

  .مثُالت: ج: . عقوبت: مثُلَۀ
مثَـلَ  [مثله کـردن کشـته را   : إمثال
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قصـاص  : . ]جدعـه : بالقَتیل و أمثَلَه
ـ : یقال للحاکم. کردن صی، و أقلْنثی، أمن

قصـاص  : به فرمانروا گوینـد [و أقدنی 
  .]بگیر) از فالنی(مرا 

. أدناهم الی الخیـر : فالنٌ أمثَلُ القومِ
تـر  او گزیـده [خیارهم : هم أماثلُ القومِ

آنهــا . و نیکوکــارتر قــومش اســت  
الطریقُـۀ  [نـث  : مثْلَی. ]گزیدگان قومند

تــر و نزدیکتــر بــه راه گزیــده: المثْلَـی 
  .]درستی

ثُلَ ـُـ. ثالَۀمگرامی و افزون شدن : م
  .]صار فاضالً: الرجلُ  مثُلَ[

تَماثَـلَ  [از بیماري به شـدن  : تَماثُل
اش بهبـودي  از بیماري: أقْبلَ: من علَّته

امـروز  [نـع  : و هو الیوم أمثَـلُ . ]یافت
  .]حالش بهتر است
یت و تَمثَّلَ هذا البیـت،  تَمثَّلَ بهذا الب

) پـس از دیگـري  (ن بیـت را  ای[ بمعنًی
  .]خواند و برهان آورد

  .فرمانبرداري نمودن: امتثال
ـ   مجَِلَ. مجل .مجل آبلـه افتـادن و   : ـُـ

. م: إمجـال . شوخ بستن دست از کـار 
ــلُ جاإلبــلُ کأنّهــا الم تــۀً : جــاء ممتَلئَ

الءتل  کامجپـر،   آبلـۀ شتران مانند [الم
  .]سیراب آمدند

: یقال. سال و تنگیخشک: محل .محل
ــلٌ، و أرض  ــلٌ، و زمــان ماح لَــد ماحب

بلـد  : محلٌ و أرض محول، کمـا قـالوا  
و أرض ج ،بباسو بلد س بسبسدۀٌ و ب

  الجمـع رِیدون بالواحدوب، یدأرض ج
باران، رسیده، زمان بیسرزمین قحطی[ 

زمین تنگی و سختی رسـیده، چنانکـه   
آب و دور و دراز، سرزمین بی: گویند

در اینجـا  . بـاران و زمین خشک و بـی 
  نــاي جمــع مع بــهمفــرد را هــم  کلمــۀ

  .]گیرندمی
فهـو  . خشـک شـدن شـهر   : إمحال

و ربمـا جـاء   . ماحلٌ، و الیقال ممحـل 
ذلک فی الشرع . :   به قحـط رسـیدن

  .]أجدبوا: أمحلَ القوم[مردم 
محـلَ بـه الـی    . مکر و بـدي : محل

. سعی به، فهو ماحلٌ و محولٌ: طانالسل
تَجعلْه ماحالً مصدقاً  و ال: و فی الدعاء

چینی کـرد و  نزد فرمانروا از او سخن[
هنگام آفرین بـر کسـی   . بدش را گفت

ــد ــخن: گوینــ چینــــی و آن را ســ
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این سخن بخشی (شده مگردان  پذیرفته
ــدیثی اســـت از ابـــن ــعوداز حـ   : مسـ

کـــه ایـــن قـــرآن پـــایمردي اســـت 
ــانجیگري ــد، و  میـ ــه آیـ   اش پذیرفتـ

چینی است که سـخنش پذیرفتـه   سخن
گردد، هر کس آن را فراگیـرد و از آن  
پیروي نکند، این کتاب کارش را نـزد  

  .)]خدا بازگوید
ــۀ ــدة  : مماحلَـ ــاکَرَة و مکایـ   ممـ

ــل. ]زدن بــه هــمنیرنــگ[ مکــر : تمح
  .نمودن

بیابـان  : سبسـب  . دراز: متَماحلٌ
   دراز

ـ ماحتَأُمـور م : حـدیث . پایانبی ۀٌ، أي لَ
پایـان  آشـوبهاي بـی  [فتَنٌ یطُولُ أمرُها 

اسـت و  ) ع(این سخن از حضرت علی(
انّ مـن  : کلمه هم در آن منصوب است

  .)]ورائکم أُموراً متماحلۀً
چـرخ دلـو بـزرگ    : محال و محالَۀ

: محالَۀ. ]که شتران را به آن آب دهند[
ال . هـاي پشـت  یک از مهرههر [فَقارة 
  .]گمانبی: محالَۀَ

  .گردانیدهشیر مزه: ممحل

. گوشـت مرد خرداندام کـم : مدل .مدل
  .کک: مذْل

دسـتار بـر سـر و    : تنـدل = تمدل 
  .مندیل بر تن درپیچیدن

که خود را بـاز  دهنده و آن: مذل .مـذل 
  .نتواند داشت

ـ . مذَل سـتوه آمـدن از   بـه : مذلَ ـَـ
: . اهداشت سـتور یـا سـرّ کسـی    نگ

رِّي ـُـ مذْالً مذَلْت بس. شدن پايخواب
أیضاً أي قَلقْت به و ضَجِرْت . ]و مذاالً[

از رازي کـه نـزدم بـود    [حتّی أفْشَیتُه 
ستوه آمده و دلتنگ شـدم چندانکـه    به

  .]آن را آشکار ساختم
سسـت  [اسـترخاء و فُتُـور   : امذالل
: مـذَل . ]پـاي  خـواب رفـتن   شدن و به

  .کک
  .بیماري ضعیف که آرام نیابد: مذیل

هـاي  نـوعی از جامـه  : ممرْجل .مرجل
مراجِلُ میمهـا مـن   : قال سیبویه. منقّش

مـیم  [نفس الکلمۀ، و هی ثیاب الوشْیِ 
هـاي  معناي جامهاز خود کلمه است، به

  .]نگارین
ــل ــالطینِ  .مرطـ ــه بـ ــه : مرْطَلَـ   لَطَخَـ
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یا در پوستینش افتاد (آلودش کرد گل[
  .])و با آبرویش بازي کرد

  .راههآب: مسل، أي المسیل .مسل
  .]اي پنیرگونه[تَرْف : مصل .مصل

ــی : مصــالَۀ ــه از ماســت یعن آب ک
و پنیــر پــس از پخــتن و   [ســوزمه 

آنچه از خـم  : . یدابیرون تر ]فشردن
سـالَ  : مصـلَ الجـرْح  . و جراحت بزهد
قَطَـرَت  : صلَت اسـتُه م. منه شیء یسیر

از زخم انـدکی خونابـه آمـد از    [قلیالً 
  .]سوراخ پشتش اندکی آب آمد

  .]دهش اندك[قلیل : عطاء ماصلٌ
تبــاه کــردن و بــه نابایســت : امصــال

بچـه افکنـدن زن   : . خرج کردن مال را
دوشـیدن شـبان   : . که هنوز مضغه باشد

هـی  : شاة ممصـلٌ و ممصـال  . گوسفند را
یصیرُ لَبنُها متَزَیالً فی العلْبـۀ قبـلَ أنْ    التی

گوســـفندي کـــه شـــیرش در [یحقَـــنَ 
شیردوشه برگردد و جـدا شـود پـیش از    

  .]آنکه بسته و ستبر گردد
دراز کشیدن آهن : مطَلَ ـُـ. مطْل .مطل

دیر داشتن وام : . ممدود: ممطُول. را
 در پرداخـت [مطَلَه و ماطَلَـه بحقِّـه   . را

حقّش امروز و فـردا کـرد و آن را بـه    
  .]درازا کشاند

ــل ــل  .مع عـ [م ــ ــلَ ـَ عــودن و : ]م   رب
معلَنـی عـن حـاجتی و    . شتاب رفتنبه

مـرا در رسـیدن بـه    [أعجلَنـی  : أمعلَنی
ــه خواســته ــه شــتاب واداشــت و ب ام ب

خصی کردن خـر  : . ]دردسر انداخت
شتاب کـردن  : . نع: حمار ممعولٌ. را

: یقـال . بریدن و تباه کردن: . در کار
تَقْطَعوا بعضَـها   تُمعلوا رِکابکم، أي ال ال

شــترانتان را از هــم جــدا [مــن بعــضٍ 
  .]نکنید
درد شکم ستور از : مغلَ ـَـ. مغَل .مغل

بـه مغْلَـۀٌ   : یقال. علف با خاك خوردن
  .]درد سختی داردشکم[شدیدة 

شـکم   خداوند ستور بـا درد : إمغال
: . ]مغلَـت إبلُهـم  : أمغَلَ القوم[شدن 

  از او [أمغَـــلَ بـــه . غمـــازي کـــردن
  .]چینی کرد و بدش را گفتسخن

میش و بز کـه سـالی دو بـار    : مغْلَۀ
و هی غنم . أمغَلَت غَنَم فالنٍ. نتاج دهد

گوسفندان فالنی دوبار در سـال  [مغالٌ 
  .]زاییدند
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رده زنی که بچه از شیر بازنک: ممغل
به دیگـري آبسـتن شـود و هـر سـال      

  .بزاید
بدگفتن کسی را پیش : مغَلَ ـَـ. مغْل
او [انّـه لَصـاحب مغالَـۀٍ    : یقـال . کسـی 

  .]اي و بدگوستکینه
صـمغ  [نـوعی از داروهـا   : مقْـل  .مقـل 

. ]هـاي فـراوان دارد  درختی کـه گونـه  
  .پیه درون چشم: مقْلَۀ

ـ  . مقْل ـ . نگریسـتن : مقَـلَ ـُـ : همقَلْتُ
ما مقَلَتْه عینی منـذُ  [نَظَرْت الیه بمقْلَتی 

: . ]از پگاه تـاکنون ندیـدمش  : الیومِ
اذا : حـدیث . فروبردن به آب و جز آن

وقَع الذُباب فی طعام أحدکم فـاممقُلُوه،  
ثم انْقُلُوه، فانّ فی أحد جناحیه سـماً و  

  و انّـه ی ،ـفاءـ فی اآلخَرِ ش ـ قَ الس مو د م
هرگاه مگس در خوراك [الشفاء  یؤَخِّرُ

یکی از شما افتاد، آن را در خوراکتـان  
فروبرید و بگردانید، چرا کـه در یـک   
بالش زهر اسـت و در دیگـري درمـان    
آن، و مگس بال زهردار را در خوراك 

  .]کند، نه دیگري رامی
سنگی کـه بـدان آب بخـش    : مقْلَۀ

  .]آبدر بیابان هنگام کمبود [کنند 
  .یکدیگر را به آب فرو بردن: تَماقُل

آب کـه در تـک   : مکْلَۀ و مکْلَـۀ  .مکل
: مکَلَت البِئْـرُ  .چاه اندك اندك گرد آید

. قَلَّ ماءها و اجتَمع فی وسـطها و کَثُـرَ  
رکیتـک، أي جمـۀَ   مکْلَۀَ  أعطنی: یقال

ــک  تیکــا[ر ــۀآب می کــه (چاهــت را  ن
  .]ه من دهب) بیشتر است

چـاهی کـه   [مکُـلٌ  : ج. البِئْرُ مکُولٌ
آبش کم گردد، سپس انـدك انـدك در   
ــل  ــد مماکــ ــرد آیــ   : تــــک آن گــ

  .]آمده از هر چیزيفراهم
ــۀ و ملَــل .ملــل ــۀ، ماللَ ـــ. ملَّ ــلَ ـَ لم :  

. مللْتُـه و مللْـت منـه   . سـتوه آمـدن  به
رجـل مـلٌّ و ملـول و    . کـک : استمالل
  .کُلُّها نع: ة ملولَۀٌامرأَ ذو ملَّۀٍ، وملولَۀ و 

أملَّه و أمـلَّ  . ستوه آوردنبه: إمالل
أملَّ علیه . أدلَّ فأملَّ: یقال. أسأَمه: علیه

علیـه   أملَلْـت : یقـال . أیضاً بمعنَی أملَی
ستوه آوردش به[ الکتاب أملَلْتُه، بمعنًی

ــردو دلتنـــگ و افســـرده در . (اش کـ
ــتاخی و ) منشـــینیدوســـتی و ه گسـ

. روي پیشه کرد و به سـتوه آورد زیاده
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  .]نامه را بر او خواندم تا بنویسد
ــۀَ : بملَلْــت الثــو اذا خطْتَــه الخیاطَ

جامـه را پـیش از   [لَی قبلَ الکَـف  األُو
  .]دوزي کوك زدمدوباره
ملَلْـت  . خاکستر و ریگ گـرم : ملَّۀ

ا درون نـان ر [کوماج کردم : الخُبزَةَ ملّاً
  .کک: امتالل. ]خاکستر گداخته پختم
ــول ــل و ممل ــاج: ملی ــال. کوم : یق

أطْعمنا خُبزَ ملَّۀٍ، و أطْعمنا خُبزَةً ملـیالً،  
مـاد  ألنّ الملَّـۀَ الرَ [و التقل أطْعمنا ملَّۀً 

شده در خاکستر داغ به نان پخته. الحار
ـ : الملَّۀُ: أبوعبیدة .]ما داد رَةُ نَفْسـها  الحفْ

  .]خود آتشدان[
حرارةٌ یجِدها الرجلُ، و هـی  : ملیلَۀ

. به ملیلَۀٌ و ماللٌ: یقال. حمی فی العظْم
اذا : و هو یتَملْملُ علی فراشه و یتَملَّـلُ 

یستَقرّ مـن الوجـع، کأنّـه علـی ملَّـۀٍ      لم
از . گرماي برآمـده از تـب اسـتخوان   [

بسـترش آرام نـدارد   درد و بیماري در 
شـود، گـویی بـر    و پهلو به پهلـو مـی  

  .]خاکستر داغ خوابیده است
راه گشاده و : ]و ملیـلٌ [طَرِیق مملٌّ 

  .مسلوك

مرَّ : ]و امتَلَّ و تَملَّلَ[ملَّ فالنٌ یملُّ 
. ]شـتاب گذشـت  فالنی بـه [مرَّاً سریعاً 

  .نام جایی: ملَلٌ
: ج .و تـاوان [کیش و شریعت : ملَّۀ

  .]ملَل
کـه بـه چشـم    [میل سـرمه  : ملْمول

  .]کشند
: مویـل . أمـوال : ج. خواسته: مال .مول

: رجـلٌ  . مویلٌ: و العامۀ تقول. مصغـ
: خیرُ مالک ما نَفَعـک : یقال[کثیرُ المالِ 

ــی  ــه دارای ــه از هم ــود ب ــه آن ب   ات، ک
: ماننـد (دست آري بدان علم و ادب به

عک ما وظَکخیرُ مال[(.  
. با مال شدن: مالَ ـَـُ. مول و مؤُول

  .دار گردانیدنمال: تَمویل. کک: تمول
  .یکی: مولَۀ. عنکبوت: مول

  .آهستگی و زمان: مهل .مهل
  .ا: مهلَۀ. زمان دادن: إمهال و تَمهیل

  .مهلت خواستن: استمهال
  .درنگ کردن: تمهل

معتدل و راسـت ایسـتادن   : اتْمهالل
آرامیدن : . ]اعتَدلَ و انْتَصب: اتْمهلَّ[

  .و سستی
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مهالً یا رجلُ، و یا رجـالنِ، و  : یقال
. ةُ سـواء، أي أمهِـلْ  یا رجالُ، و یا امرأَ

ال مهـلَ واهللاِ،  : مهالً، قلت: ذا قیل لکإف
ما مهـلٌ  : و تقول. ال مهالً واهللاِ: و التقل

. آهسته اي مرد[ واهللاِ بمغْنیۀٍ عنک شَیئاً
گاه که بـه  . نث= مذ = ج = مثـ = مفـ 

: درنـگ کـن، گـویی   : تو گفتـه شـود  
خـدا کــه درنگـی در کــار   سـوگند بــه 

سوگند بـه  . آن را با تنوین نگو. نیست
خدا که هیچ درنگی به دردت نخواهـد  

  .]خورد
یغاثُوا بمـاء  «آیه. گداخته مس: مهل
با آبی چونان مـس گداختـه   «[کالمهلِ 

دردي زیـت  : . ]»ه فریادشان رسندب
 :ــم و زردآب بکــر، و عــن أبــی. ری

ادفنُونی فی ثَوبی هذَینِ، فانّمـا  : حدیث
مـرا در ایـن دو   [هما للمهلِ و التُـراب  

گور سپارید، که آن دو براي ام بهجامه
  .]ریم و زردآب هستند و براي خاك

میل، میالن، ممیل و ممـال، مثـل    .میل
معیب و معاب فـی اإلسـم و المصـدر،    

ـ  از راه جنبیـدن  : . خمیـدن : مالَ ـِـ
از راه یـا  : مالَ عن الطَرِیـقِ أو الحـقِّ  [

مـالَ  [جـور کـردن   : . ]حق برگشت
  .خم دادن: إمالَۀ. ]علیه فی الظُلْم

رجـلٌ  . کژي و خم در خلقـت : میل
ــاتقِ  ــلُ الع یــه  : أم نُقــی ع ــرد [ ف   م

میِلَ ـِـ مـیالً، فهـو   . شدهگردن زادهکج
  .]أمیلُ

. که شمشیر نباشـد بـا وي  آن: أمیلُ
 :که بر زین راست نتواند نشستآن.  

درشـت و  [دفزك  ةتودریگ: میالء
  .درخت بسیارشاخ: . ]ستبر

: اسـتمالَۀ . پیچان رفـتن پیچ: تمایل
سوي خود جنبانیدن کسی را به سـخن  

ـ  هاسـتَمالَ [خوش و نیکـویی   تَمالَ و اس
  .]بقَلْبه

  .متردد بودن میان دو چیز: تَمییل
منتهاي درازي بصـر از زمـین   : میل

 .]رس از روي زمینیک چشم ةانداز[
 :کشچوب سرمه . : آهن جرّاح و

. فرسنگ ]سومیک[یک سه: . کحال
 :قلمی که با آن بـر  [خاك  تختۀقلم

  .]بنگارندتخته و خاك و جز آن 
  فصل النون

نوعی از رفتار کـه  : ]نَأَلَ ـَـ[أَالن نَ .نأل
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راه رفـتن و  [گویی بر پشت بـار دارد  
رجل نَـؤُولٌ  . ]سر را به باال تکان دادن

  .نع: و ضَبع نَؤُول
ال واحـد لهـا مـن    . نـث . تیر: نَبل .نبل

نبال و : و قیل هو واحد و جمعها. لَفْظها
تیرسـاز  [تیردار و با خفتان : نَبال. أنْبال
  .]اندازو تیر

ــن و تــامر تیرگــر : نابِــل، مثــل البِ
ــاز[ ــونَ   . ]تیرس ــه أنْ یک ــان حقُّ و ک

بالتشــدید، مثــل جعــاب و قَــواس    
. مـص : نبالَۀ. ]سـاز ساز و کمانتیردان[
 :لُ القومِ. زیرك در کارهـم  : أنْبلَمأع

  .]ترین در تیراندازيتیزدست[بالنَبلِ 
مـا  : رَةٍما انْتَبلَ نَبلَـه الّـا بـأخَ   : یقال

و فیها أربع لغـات،  . انْتَبه له و ما بالَی به
نُبلَـه و نَبالَـه و نَبالَتَـه و      ما انْتَبلَ: یقال

ــه  ــد و آن را  [نُبالَتَـ ــاه نشـ از آن آگـ
  .]درنیافت جز در پایان

ــۀ ــۀ : نُبلَ یطــاداش[ع ــۀ :. پ  لقم
  .نُبل: ج. ]هر چیز ةبرگزید کوچک
ـ . الَۀنَب. آگاهی و فضل: نَبل : نَبلَ ـُـ

. نَبلٌ: ج. ]زیرك و دانا[نع : نَبِیل. مص
  .مثل کریم و کَرَم

و هـو  . کبار القومِ و صـغارهم : نَبل
  .من األضْداد

ةٌ امـرأَ [شگرف از هر چیـزي  : نَبِیلَۀ
 نسزن بسیار زیبا: فی الح[.  

اتَّقُـوا  : حدیث. سنگ استنجا: النُبل
ــنَ  العــ ]الــثَالثَ[الم واو أعــلَ د و  .النُب

از سـه چیـز   [المحدثون یقولونه بالفَتْح 
ــد و    ــی دارد بپرهیزی ــت در پ ــه لعن ک

از قضـاي  (سنگ استنجا آمـاده کنیـد   
درخت و  یۀحاجت در گذرگاه، زیر سا

گوینـدگان حـدیث آن را   ). کنار جوي
  .]نَبل خوانند

. نبرد کردن بـه تیرانـداختن  : منابلَۀ
و قـد  . ت أجود نَبالً منهکن: نابلْتُه فنَبلْتُه

ــاً    ــلِ أیض ــی النُب ــک ف ــون ذل در [یک
ــرد کــردم و از او   ــا او نب ــدازي ب تیران

در زیرکی و دانـایی نیـز   . تر بودم چیره
  .]سان به همین
غالب : . تیرانداختن: نَبلَ ـُـ. نَبل

بـه  : . آمدن بـه تیرانـدازي و فضـل   
رانـدن  : . مصلحت شتر قیام نمـودن 

قُمــت : نَبلْـت اإلبـلَ  [ سـخت سـتور را  
  .]بمصلََحتها، أو سقْتها سوقاً شدیداً
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 ةو گزیـد [تیـر خواسـتن   : استنبال
ــال. ]مــال را گــرفتن ــردادن : إنْب و [تی

  .]تیراندازي آموختن
ــل ــارةَ  . دادن: تَنْبیـ ــی حجـ نَبلْنـ

  .أعطنی: اإلستنجاء
فالناً بطَعام لْتینَب:    لْته شیئاً بعـدناو

خــوراکم را لقمــه لقمــه بــه او [ء شــی
  .]دادم

تیـر بـا   : . تیزدستی نمودن: تنبل
. فضل نمودن از خـود : . خود داشتن

 :مردن شتر و مردم و جز آن.  
  .کوتاه: تنْبال

ذْب  [کشیدن بـه پیشـایگی   : نَتْل .نتل جـ
شترمرغ کـه در وي   بیضۀ : ].قُدامٍالی 

 تـا [آب پر کنند و در بیابان دفـن کننـد   
  .کک: نَتَل. ]هنگام نیاز بخورند

ــتنتال ــدن : اس ــف ش ــیش از ص . پ
ـ تَ: استَنْتَلَ من الصـف  از [أصـحابه   مدقَ
آمادگی کردن : . ]یارانش پیش افتاد

  .]استَعد له: استنتلَ لألمرِ[کار را 
  .انبوه شدن علف: تَناتُل
  .نام مردي از عرب: ناتَل

نَثَـلَ  . فـراخ زره : نَثْلَۀ، مثـل نَثْـرَة   .نثل

نَثَرَهــا : و الیقــال. ألْقاهــا عنــه: درعــه
  .]اش را از تن افکندزره[

خـاك از چـاه بیـرون    : نَثَلَ ـَُـ. نَثْل
. خاك چـاه : نَثیلَۀ. کک: انْتثال. آوردن

چاهت [حفْرَتُک نَثَلٌ، أي محفُورة : یقال
  .]کنده شده است

 :یقال لکلِّ ذي حـافرٍ . سرگین: نَثیل
ــلَّ ــلَ، اذا راثَ  ثَ ــمدار [و نَثَ ــانور س ج

  .]سرگین افکند
استَخْرَجت ما فیها من : نَثَلْت کنانَتی

ــلِ ــی  . النَب ــا ف ــت م ــذلک اذا نَفَضْ و ک
تیرهـا را از ترکشـم   [الجِراب من الزاد 

مانند آن است هنگـامی کـه   . درآوردم
  .]توشه را از انبان درآوري

مـردم از  [انْصـبوا  : تَناثَلَ الناس الیه
  .]هر گوشه به سویش سرازیر شدند

. نَسل و فرزند و زه: نَجل نَجلَ ـُـ .نجل
کـریم  : فـرس ناجِـلٌ  . ولَـده : نَجلَه أبوه
ــلِ  ــژاده [النَج ــب ن ــداختن : . ]اس ان
تَنْجلُ الناقۀُ الحصی بمناسمها . چیزي را

  هـاي پـایش سـنگریزه    ناقه بـا کنـاره  [
. ه زخم فـراخ زدن نیزبه: . ]پراندمی

نیزه زخمـی  به[طَعنَه فأوسع شَقَّه : نَجلَه
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شکافتن پوسـت را و  :  ].گران زدش
ــاز کــردن ــولُ . ب نْجم پوســت [إهــاب

  .]شده از جانورشکافته و بازکرده
األرض لَــــتأي : نَج ،اخْضَــــرَّت

آب [ناك شد زمین ائْتَزَّت، یعنی زهاب
دن پـیش پـاي ز  : . ]از زمین برآمد

مـن  : یقـال . کسی را چنانکه درغلطـد 
نَجلَ النـاس نَجلُـوه، أي مـن شـارهم     

هرکه بستیزد بـه مـردم پـیش    [شاروه 
. ]پیش، دیگرانش دشمنی آرنـد بـیش  

 :بیرون آوردن.  
  .بسیار زه شدن زمین: استنجال

هاي برگ هرْم، و آن شکسته: نَجِیل
  .نوعی از درختان شوره است

ــل ــتران : نَواجِ ــرگ را ش ــه آن ب ک
  .بخورند
چشـم شـدن   فـراخ : نَجِلَ ـَـ. نَجل

رجل أنْجلُ . ]چشم و زیبا شدندرشت[
الءن نَجیل: ج. نع: و عنُج.  

واسع الجرْحِ : سنانٌ . داس: منْجل
  .]اي که زخم فراخ زند سرنیزه[

. نث= مذ). ع(کتاب عیسی: اإلنْجِیل
یفَۀَ و محالص ن أنَّثَ أرادفم  ن ذَکَّـرَ أراد

الکتاب.  

یقَـع  . یکـی : نَحلَـۀ . زنبـور : نَحل .نحل
کَر و األُنْثَی حتّی تقولَ یعسوب علی الذَ

به نر و ماده آن گوینـد  [و هو ذکَرٌ منه 
. الغـر : . ]و نرش را یعسوب گویند

 ]لَ ـُـسخن بستن بر کسی کـه  : ]نَح
  .او نگفته باشد

بـر   شعر و سـخن بربسـته  : منْحول
  .خود که دیگري گفته باشد

: نُحلَـی . دادن عطیـه : نَحلَ ـَـ. نُحل
  .عطیه

کابین زن دادن بی عوضـی و  : نحلَۀ
اي اسـت قرآنـی    ایـن کلمـه  [بی طلبی 

دادن و واگذاردن و چیزي را : معناي به
 (به کسی سپردن و از آن او کـردن  

پیدا کردن و نامیدن کابین : . ])صدق
  ةندن و چیسـتی و انـداز  بر زبان را[را 

دعــوي : . ]کـابین را روشـن کـردن   
  .کردن

ـ  . نُحول الغـري و الغـر   : نَحـلَ ـَـ
و بــالفَتْح . کــک: نَحــلَ جِسـمه . شـدن 
حأفْص.  

شتر [مهزول : جمل ناحلٌ. م: أنْحال
شمشیر باریک و : سیوف نَواحلُ. ]الغر
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  .]از کاربرد بسیار[تنک شده 
ـ : انْتحال ري را بـر خـود   شعر دیگ

خـود را بـه   : . کـک : تنحـل . بستن
فالنٌ ینْتَحلُ مذْهب کـذا  [مذهبی بستن 

  .]اذا انْتَسب الیه: و قبیلۀَ کذا
. کـک : نَخیل. درخت خرما  :نَخْل .نخل
: . نـوعی از زیـور  : . یکـی : نَخْلَۀ

  .بیختن: ]نَخَلَ ـُـ[
  .سبوس: نُخالَۀ
و . ]الـک [پرویـزن  : منْخَل= منْخُل

هو أحـد مـا جـاء مـن األدوات علـی      
  .مفْعل

استقصــا کــردن و بهتــر را : انْتخــال
  .برگزیدن
  .]تَخَیرْته: تَنَخَّلْتُه[گزیدن : تنخُّل

ــدرِ  ــلُ الص ناخ : ــح ــت [ناص دوس
  .]پاکدل

موضـعی میـان مکّـه و    : بطْنُ نَخْلَۀَ
  .طائف

  .نام شاعري: منَخَّل
  .هذَیل نام شاعري از: متَنَخِّل

از جایی به جـایی  : ]نَدلَ ـُـ[نَدل  .ندل
أخْرَجتها : نَدلْت الدلْو. ربودن: . بردن

  .]دول را از چاه درآوردم[من البِئْر 
  .]دزد تردست[نع : رجل منْدلٌ

دستار کـه  : . دستار خوان: المنْدیل
 و تَمنْدلْتبالمنْدیلِ تَنَدلْت . بر میان بندند

گردن بستم، یـا دسـت را    ستار یا شالد[
  .]با دستمال پاك کردم

یلنْدل . بوي خوش: منْـدشـهري  : م
از هند کـه آن عطـر بـه وي منسـوب     

  .است
فـدرنجک، یعنـی   : نَیدالن و نَیدالن

که به شبها چنان نمایـد کـه مـرد را    آن
، و هـو مقدمـۀُ   ]کـابوس [گیـرد  فرومی
  .الصرْع

  .دو پستان: نَودالنِ
. پیر جنبان از غایت پیـري : منَودل

ــتَرْخَتا: یقــال أي اس ،ــیاه خُص ــت . نَودلَ
مشَـی مسـتَرْخیاً   : مشَی الرجلُ منَـودالً 

ــدش فروهشــته شــد [ ــرد . دو گن آن م
  .]سست و لرزان راه رفت

انْـدولَ  [روان شـدن شـکم   : انْدوال
  .]سالَ: بطْنُه
نَذْل . ایه شدنفروم: نَذُلَ ـُـ. نَذالَۀ .نذل

  .نع: و نَذیل
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آنچه پیش مهمان فرودآینده : نُزْل .نزل
: . أنْـزال : ج. نهند از طعام و جـز آن 

طعـام کثیـرُ   . کک: نَزَل. فزونی و برکت
  .مهمان فرودآینده: نَزِیل. النُزْلِ و النَزَل

صلب و صاف شـدن  : نَزِلَ ـَـ. نَزالَۀ
زمین چنانکه به انـدك بـاران سـیل از    

  .نع: مکان نَزِلٌ. وان شودوي ر
 ةبخـت و بهـر  [مجتَمـع  : حظّ نَـزِلٌ 

  .]آمدهفراهم
منازِلهم، : وجدت القوم علی نَزِالتهم

-قـوم را در خانـه  [و علـی اسـتقامتهم   

هایشان، یا بر پایداري و درستی حـال  
  .]و روزشان یافتم

ـ . نُزُول : منْـزَل . فرودآمـدن : نَزَلَ ـِـ
  .به منَیفرود آمدن : . کک

جاي فرودآمـدن و سـراي و   : منْزِل
. کک، و مرتبه و حرمـت : منْزِلَۀ. آبخور

  .تُجمع و هی ال
ــتنزال ــادن، و  : اس ــه فروافت از مرتب

ــتادن  ــرود فرسـ ــزَل. فـ ــک، : منْـ کـ
» أنْزِلْنی منْزَالً مبارکـاً «آیه. فروفرستاده

فرخنـده  فـراخ و  مـرا بـه جایگـاهی    «[
  .]»درآور

  .آب مرد: نُزالَۀ. وردنفرودآ: إنْزال
ترتیـب  : . فرو فرسـتادن : تَنْزیل

  .دادن
  .درنگ فرود آمدن به: تنزُّل

ــزالِ ــزِلْ : نَ ــرود آي[أنْ ــو . ]ف و ه
اگـر معـدول از   [معدولٌ عـن المنازلَـۀ   

ــین   ــایش چن ــۀ باشــد، معن ــاب مفاعلَ ب
به نبرد آیید و یکـدیگر را  : خواهد بود

  .]از پشت ستوران به زیر آورید
 ]رو شـدن روبـه [فرود آمدن : لنزا

  .دو گروه با هم در حرب
الشدیدةُ مـن شَـدائد   [سختی : نازِلَۀ

  .]الدهرِ تَنْزِلُ بالناس
، و قـد نُـزِلَ، مـج    به . زکام: نَزْلَۀ

یک بار فرود : . ]سرما خورده است[
، أي »و لَقَد رآه نَزْلَۀً أُخْـرَي «آیه. آمدن

ــرَي  ــرَّةً أُخْ یگــر بــار همانــا کــه د«[م
  .]»دیدش
کانـت لَهـم جنّـات الفـرْدوسِ     «آیه

هو نُـزُولُ النـاسِ   : قال األخفش. »نُزُالً
باغهاي «در معناي [بعضهم علی بعضٍ 

، »بهشــت جــاي پــذیرایی از آنهاســت
یعنی برخی از مردم نـزد  : اخفش گوید
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  .]آیندبرخی دیگر فرود می
ـ  . نَسل .نسل فرزنـد و زه، و  : نَسـلَ ـُـ
. پر انداختن مرغ و افتادن آن:  .زادن

ــال. ل و م ــک: إنْس ــم . ک ــت پش و وق
ریختن شدن ستور را، و پیشـی کـردن   

  .تقدمتُهم: أنْسلْت القوم. بر قوم
  .از یکدیگر زادن: تَناسل
اي که به جهت زه نگـاه  ناقه: نَسولَۀ

  .دارند
ــل ــتان   : نَسـ ــه از پسـ ــیر کـ   شـ

  .دوشیدن بیرون آیدبی
ــیل ــوم عســل : نَس ــه و از م گداخت

آنچه افتد از پر و پشـم و  : . جداشده
  .کک: نُسال. جز آن

ـ . نَسل و نَسالن جامـه از  : نَسلَ ـِـ
. شــتاب دویــدنبــه: . کتــف افتــادن

سـوي   بـه «[» الـی ربهـم ینْسـلُونَ   «آیه
  .]»پروردگارشان بشتابند

گوشت برکشـیدن  : نَشَلَ ـُـ. نَشْل .نشل
ران : فَخذ ناشلَۀٌ. کک: انْتشال. از دیگ

  .گوشتکم
آلـــــت : منْشَـــــل و منْشـــــال

ــت ــگ  گوش ــیدن از دی ــیل. برکش نَش :

  .توابل پخته گوشت بی
جـاي  [جاي خاتم از خنْصر : منْشَلَۀ

  .]انگشت کوچکانگشتر در 
. پیکان تیر و کارد و نیـزه : نَصل .نصل

منْصل و . ]و أنْصل[نُصول و نصال : ج
  .تیغ: منْصل

زائل شـدن رنـگ   : نَصلَ ـُـ. لنُصو
بیرون افتادن پیکـان  : . حنا از دست

ــوي از   ــتور، و م ــم از س ــر، و س از تی
لحیـۀٌ ناصـلٌ، بـال هـاء     : یقال. خضاب

درماندن پیکان : . ]خضابریش بی[
: إنْصـال . و هو من األضْـداد . در جایی

و کان یقـال  . سنان از نیزه بیرون کردن
منْصـلُ األسـنَّۀِ و   : لرَجبٍ فی الجاهلیۀ

منْصلُ األلِّ، ألنّهم کانوا ینْزِعونَهما فیـه  
و ال یغْزُونَ و ال یغیرُ بعضُهم علی بعض 

: گفتنـد پیش از اسالم به ماه رجب می[
پیکانهاي باریک و پهـن از   ةدرآورند

هـا، زیـرا در ایـن مـاه     ها و زوبیننیزه
کردنـد و از جنـگ و   خود چنـین مـی  

  .]کشیدندست میچپاول د
پیوند میان گردن و سر، مـن  : نَصیل

  .]در زیر دو زنخ[تحت اللحیینِ 
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بیزار شدن از گناه و بیـرون  : تنصل
  .]تَبرَّأَ: تَنَصلَ من ذَنْبِه[کشیدن خود را 

استَنْصـلَ  . بیرون کشـیدن : استنصال
  .افکند باد گرم خاك را: الهیف السفا

تیراندازي با هم : ضالمناضَلَۀ و ن .نضل
غَلَبتُه فی النضال : ناضَلْتُه فنَضَلْتُه. کردن

با او در تیراندازي برابري کردم و بـر  [
. کـک : انْتضال و تَناضُل. ]او چیره شدم

انْتَضَـلوا  . و به سخن و شعر نبرد کردن
و فالن یناضلُ عـن  . بالکالم و األشْعار

او از [و دفَـع   لَّم عنه بعذْرِهکَفالنٍ، اذا تَ
جـاي او  کنـد و بـه  فالنی پشتیبانی می

  .]خواهدپوزش می
دســت انــداختن شــتر در : انْتضــال

انْتَضَلْت رجالً من [برگزیدن : . رفتن
  .]اخْتَرْت: القوم

 کنیـۀ : نَضْـلَۀَ  أبـو . نام مردي: نَضْلَۀُ
  .هاشم بن عبد مناف

اي که شراب پیماینـد  کوزه: ناطل .نطل
  .نیاطل: ج. به وي

  .سختی: . دلو: نَیطل
آب جوشـانیده بـه   : نَطَلَ ـُـ. نُطُول

آن : نَطُـول . داروها بـه جـایی ریخـتن   

  .آب
ـ : نُعیلَۀ. حذاء، نث: نَعل .نعل : . مصغـ

هـا از وي  زمین درشت کـه سـنگریزه  
: . ]و گیاهی در آن نرویـد [درخشد 

نَعلْت ـَـ و . کمان زنند شۀپی که بر گو
آهن و : السیف . نعل پوشیدم: تانْتَعلْ
  .بن نیام ةنقر

الـوحش   لحماریقال . با نعل: ناعلٌ
  رهۀ حافالبصدلیـل  به گـورخر بـه  [ل

  .]سختی سمهایش چنین گویند
أنْعلْـت خُفِّـی و   . نعل بسـتن : إنْعال

کفشم را پـاره  [نَعلْت : دابتی، و ال یقال
فـرس  . ]زدم، و ستورم را نعـل کـردم  

لِ کذامکذا و رِج دلُ یاسب که میان : نْع
وي سـپید   ]مچ دست و پا[سم و رسغ 

باشد و از آن برتر نگـذرد، و چـون از   
ودیـۀ  . رسغ برگذرد آن را مخَدم گویند

  .نهال از بیخ برکنده: منْعلَۀٌ
نـام مـردي   : . کفتار نـر : نَعثَل .نعثل

  .درازریش
رفتــار پیــران  :]مثـل نَقْثَلَــۀ [  نَعثَلَــۀ

  .سست
. تباه شـدن پوسـت  : نَغلَ ـَـ. نَغَل .نغل
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فاسد النَسبِ، و العامۀ تقـولُ  : فالن نَغلٌ
نَغلَ قَلْبـه علَـی   . ور شدنکینه: . نَغْلٌ

  : . ]دلــش از مــن کینــه گرفـــت   [
  .چینی و تباهی کردن میان مردمسخن

عطیه و عبـادتی کـه   : نَفْل و نافلَۀ .نفل
: نافلَـۀ . نافلۀُ الصالةِ: ود، و منهواجب نب

  .]ولَد الولَد[نبیره 
دور شدن و بیـزار شـدن از   : انْتفال

  .چیزي
  .گیاهی: . أنْفال: ج. غنیمت: نَفَل

تطـوع  : تنفُّـل . غنیمـت دادن : تَنْفیل
 ]فرمـــانبرداري افزونتـــر از واجـــب[

  .گذاردن
 ]سـه شـب آغـاز   [بعد از غُرَّه : نُفَلٌ

  .دیگرماه، سه شب 
: . مرد بسیارعطا: . دریا: نَوفَلٌ

  .نام معروفی
  .]مملَحۀ[نمکدان : نَوفَلَۀ

از جـایی بـه جـایی    : نَقَلَ ـُـ. نَقْل .نقل
موزه و نعل کهنه درپی کرده، : . بردن

 درپی کردن ]چنان دمپایی و کفشی[و 
جـاء فـی   : یقال. کک: نقل. ]پاره زدن[

ـ   [نَِقْلَینِ لـه    .]اش آمـد هبـا کفـش کهن
، )رض(مسـعود و عـن ابـن  . کک: منْقَل

ةٍ أفْضَلَ من رأَی المما من مصل: حدیث
ۀً، الّا امتها ظُلْمیمکاناً فی ب قـد    ةٌرأَأشَد

قال . یئست من البعولَۀِ، فهی فی منْقَلَیها
لـوال أنّ الروایـۀَ اتَّفَقَـت فـی     : أبوعبید

الکـالمِ   الحدیث و الشعر، ما کان و ـهج
هـیچ جـایی بـراي    [عندي الّا کَسـرَها  

ــاریکترین   ــر از ت ــذاردن زن بهت نمازگ
اش نیست، جز زنی کـه از  خانه شۀگو

ــد، او     ــته باش ــردن بازنشس ــوهر ک ش
و بـراي  (اش را به پا کند دمپایی کهنه

اگر هـم در  : اَبوعبید). نماز بیرون رود
حدیث و هم در شعر هماهنـگ بـا هـم    

ه بـود، نـزد مـن جـز منْقَـل      منْقَل نیامد
  .]توانست درست باشدنمی

آونـد  [رِکْوة : . راه در کوه: منْقَل
: منْقَلَـۀ . ])و آتشـدان (آبخوري چرمی 

راهی که مسافر در یـک روز  [مرْحلَۀ 
  .]پیماید
مـا یتَنَقَّـلُ بـه علـی الشَـراب      : نُقْل

آنچه براي دگرگونی چشایی بـر سـر   [
  .]باده خورند

من االنْتقال من موضـعٍ الـی   . ا: نُقْلَۀ
  .موضع
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پر که از تیري بر تیري دیگـر  : نَقَل
مکـان  . سنگستان با درخـت : . نهند
بـه بزرگـی یـک    [سنگ : . نع: نَقلٌ

. بیماري شتر در سـپل وي : . ]مشت
 :ـلٌ . حاضرجوابی در سخنرجل نَق :
  .نع

 . با یکدیگر سخن گفـتن : مناقَلَۀ
یده و رِجلَه علی غیـر   أنْ یضَع: الفرسِ

دویـدن  [حجرٍ لحسنِ نَقْله فی الحجارة 
ــر  اســب چنانکــه دســت و پــایش را ب

  .]سنگ نگذارد
: . ]و کلُّ طَرِیـقٍ نَقیـلٌ  [راه : نَقیل

ــوعی از ــار  ن ــته و  [رفت ــتن پیوس   رف
  .]درنگبی

هــو ابــنُ : یقــال[زن غریبــه : نَقیلَــۀ
پل شـتر  پاره که بر نعل و س: . ]نَقیلَۀٍ
  .نَقائل: ج. زنند

: تَنْقیـل . نیکـو کـردن مـوزه   : إنْقال
و بسـیار نقـل و حرکـت کـردن     . کک

  .]أکْثَرَ نَقْلَه: نَقَّلَه[
شکستگی که استخوان از  سر: منَقِّلَۀ

  .وي شکسته باشد
  .]تحول[برگشتن : تنقُّل

بـار دو بـار آب و علـف    یک: نقال
  .چرانیدن کسیخوردن شتر بی

اسـبی کـه در دویـدن    [لٌ فرس منْقَ
شـتاب از زمـین   دست و پـایش را بـه  

  .]بردارد
مــردم از جــایی بــه جــایی : ناقلَــۀ

ــان  باشــندگان در [رونــده، خــالف قُطّ
  .]جایی

  .نوعی از خرما به شام: أنْقالء
رفتار پیر که در رفتن گـرد  : نَقْثَلَۀ .نقثل

  .انگیزد
: . آهـن لگـام  : . بنـد : نکْـل  .نکل

و  رجـل  . بـر د نامـه لگام ستور مـر 
مردي که از وي : نَکَلٌ، مثل شبه و شَبه

  .در بند شوند دشمنان وي
خداونـد  [بما ینَکِّلُه : رماه اهللاُ بنُکْلَۀٍ

  .]در بندش کند
ــل ــرت : تَنْکی ــردن و عب ــت ک عقوب

  .ندیگران گردانید
  .عقوبت: نَکال
آنچـه  [الذي ینَکِّلُ باإلنْسانِ : منْکَل

ــا آن   ــی را ب ــد آدم ــکنجه کنن  : .ش
  .]سنگتخته
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ــول ـــ. نُکُ ــلَ ـُ ــتادن از : نَکَ بازایس
 ةترسند: نَکلٌ= ناکلٌ . دشمن و سوگند

  .دلضعیف
 .اسـب قـوي  : . مرد دلیـر : النَکَل

، النَکَلِعلی النَکَلَ انّ اهللاَ یحب : حدیث
أي الرجلَ القَوِي المجرَّب علی الفـرسِ  

دالور و خداونـد مـرد   [المجرَّبِ  القوي
ــار   ــر ب ــارآزموده را ب ــد و  ةک نیرومن

  .]آزموده دوست دارد
أرض . یکـی : نَملَـۀ . مورچه: نَمل .نمل
أصـابه  : طَعـام منْمـولٌ   نَملٍذات : نَملَۀٌ

ــه[النَمــــلُ    خــــوراك . زارمورچــ
دمیدگی انـدام کـه آن   : . ]زدهمورچه

  .]آبله، اگزما[را اطبا ذُباب خوانند 
. و هو عیب. سم اسبکفتگی : نَملَۀ

. یسـتَقرُّ  اذا کـان ال : فرس نَملُ القَـوائم 
اســب [کثیـرُ الحرَکَـۀِ   : فـرس ذو نُملَـۀٍ  

  .]اسب ناآرام و چاالك. وجوشپرجنب
: نَملٌ .کک: إنْمال. چینیسخن: نُملَۀ

  .نَمام
با هر سه حرکت [سرانگشت : أنْملَۀ

. ]فتحه، ضمه و کسره در همزه و مـیم 
  .ناملأ: ج

: ج. کک: نَول. نورد بافنده: منْوال .نول
واحـد، أي   منْوالٍهم علی : یقال. أنْوال

یعنی بر یک نوردنـد   علی طیۀٍ واحدة، 
  .]و روش هستند بر یک خو[

ـ . نَول عطـا  : . نوردیـدن : نالَ ـُـ
بـه  [نُلْت له بالعطیۀ، و نُلْتُه العطیۀَ . دادن

ــا. ]او چیــزي بخشــیدم ك أنْ  : لیق
تَفْعلَ کذا، أي حقُّـک و ینْبغـی لـک، و    

ــاول   ــن التَن ــلُه م أص] ــت ــک قُلْ :  کأنّ
سـت  ا سـزاوار تـو  . تَناولُک کذا و کذا

  .]که چنین کنی
  .صواب: . کک: نائل. عطا: نَوال

: تَقْبیـــل :[عطـــا دادن : تَنْویـــل
فما نَولَت حتّـی  . بوسیدن و بوسه دادن

نْدع تنداد بوسه تا نکردمش : هاتَضَرَّع
نرسیدم : ما أصبت من خَده نَولَۀً. زاري

  .]اي ز رخشبه بوسه
ــالٌ ــل ن ــی  : رج ــوالِ، یعن ــرُ النَ کثی

  .و هما ناالنِ و هم أنْوالٌ. بسیارعطا
أعطَیتُه فأخَذَه : ناولْتُه الشیء فتَناولَه

ــه او بخشــیدم و او هــم [ آن چیــز را ب
  .]گرفتش

  .]مناهل: ج[خور آب: لمنْه .نهل
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  .]به آبشخور[آینده و رونده : ناهلَۀ
و هـو مـن   . تشنه و سـیراب : ناهل
و . نَهل، مثل طالب و طَلَب: ج. االضْداد

. نهال، مثـل جبـل و جِبـال   : جمع نَهل
  .نام مردي: منْهال

: . نخست خـوردن : نَهِلَ ـَـ. نَهل
  .م: إنْهال. سیراب شدن: . تشنه شدن

نام : . چرغ: . گرگ: نَهشَلٌ .هشلن
  .مردي کنیۀ: نَهشَلٍ أبو. مردي

و أصـلُه نَیِـلَ   [نالَ ـَـ؛ یافتن . نَیل .نیل
بتْعی بلُ، مثل تَعنْیدادن: إنالَۀ. ]ی.  

رود مصر: یلُالن.  
از [نـام بتـی   : . نـام زنـی  : نائلَۀُ

  .]قریش
  فصل الواو

پنـــاه : لُوأَلَ یئـــ. وأْل و وءول .وأل
  .پناه: موئل و موئلَۀ. گرفتن

ــۀ ــتن : موائَلَ ــایش جس ــب [ره طَلََ
  .]النَجاةِ

. سرگین و مزبلـه : الوأْلَۀ، مثل وعلَۀ
ــودهم : یقــال ــا [ انّ وقُ ســوخت آنه

  .]سرگین است
  .ايپدر قبیله: وائلٌ

أثَّـرَت  : ت الماشیۀُ فـی المکـان  أوأَلَ
چهارپایـان در  [هـا  فیه بأبوالهـا و أبعارِ 

  .]آنجا پیشاب و سرگین کردند
استَوألَت [گردآمدن شتران : استیئال

  .]تمعتاج: اإلبلُ
و أصلُه . نقیض اآلخرِ. نخست: أول

أوأَلُ علی أفْعلُ مهموز األوسط، قُلبـت  
الهمزةُ واواً و أُدغم، یـدلُّ علـی ذلـک    

ــولهم ــذا أولُ منــک: ق ــل و أوا: ج. ه ئ
. أوالی، أیضاً علی القَلْب، و أولُونَ أیضاً

أصلُه وولٌ علی فَوعـل، قُلبـت   : و قیل
و لـم یجمـع علـی    . الواو األُولَی همزةً

تثقالهم اجاسأواوِلَ لنِ بینهما تیالواو ماع
و هو اذا جعلتَـه صـفۀً لـم    . ألف الجمعِ

ــه عامــاً : تَصــرِفْه، تقــول أولَ، و ال لَقیتُ
یتُه مـذْ  ما رأَ: و تقول. عام األولِ: تقول

: عام أولُ، بالرفع للصـفَۀ، کأنّـک قلـت   
ــا، و   ــن عامن لُ ملَ [أوــامٍ أو ــذْ ع م[ 

    ـذْ عـامبالنصب للظرف، کأنّک قلـت م
و ضَممتَه علـی الغایـۀ فـی    . قبلَ عامنا

و انْ . إبـدأْ بهـذا أولُ، أي قبـلُ   : قولک
 أظهرت فقلـت نصبت أًْ  : المحذوفـدإب

  .به أولَ فعلک کما تقول قبلَ فعلک
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فإنْ لم تَرَ شـیئاً یومـاً قبـل أمـسِ     
، فـإنْ  من أمـسِ  یتُه مذْ أولَما رأَ: قلت

مـا  : قلـت  لم تَرَه مذْ یومینِ قبلَ أمسِ،
من أمـسِ، و لـم    من أولَ یتُه مذْ أولَرأَ

یانی بـدل بـه واو   م ةهمز[تُجاوِز ذلک 
دلیل بـر آن  . و در آن ادغام شده است

. ایـن پیشـتر از توسـت   : اینکه گوینـد 
اصل آن بـر وزن فوعـل بـوده    : گویند

کـه واو نخسـت بـه همـزه بـدل شـده       
و چون کنـار هـم آمـدن دو واو    . است

که میانشان الـف جمـع باشـد سـنگین     
. بوده، بر أواول جمع بسته نشده اسـت 

غیرمنصـرف  اگر آن را صفت بگیـري  
: گـویی می. دیدمش سالدر این : است

ــالاز  ــدمش  پارسـ مرفـــوع و (ندیـ
، گـویی  و ظرف منصوب ،)غیرمنصرف

ــه باشـــی ــال: گفتـ  از پـــیش از امسـ
اگر غایـت چیـزي را نشـان    . ندیدمش

نخسـت بـا   : دهـی  دهی، آن را رفع می
اگر هم خـود آن چیـز را   . این آغاز کن

آغاز کارت بـا  : دهیبگویی، نصب می
  .از کناین آغ

اگــر چیــزي را از دو روز پــیش   

یـروز آن  پراز : گوییندیده باشی، می
اگــر از دو روز پــیش از  . را ندیــدم

: گـویی دیروز آن را ندیده باشی، مـی 
) پریـــر پریـــر( پریـــروزاز پــیش از  

. ]گـویی ندیدمش، و از آن پیشتر نمی
  .مثل أُخْرَي و أُخَرَ. أُول: ج. نث: أُولَی

ایـن در  [نُ األولیۀِ هذا أولُ بی: یقال
بزرگی و برتـري پـدران و خانـدانش    

  .]نخستین است
 ثقْـلُ [گرانی و ناگوارنـدگی  : وبلَۀ .وبل

  .]، مثلُ أَبلَۀوخامۀٍ
گران و ناگوار : وبلَ ـُـ. وبل و وبال

  .و عصاي سطبر. نع: وبِیل. شدن
. بند هیـزم : . عصاي سطبر: موبِل

  .کک: وبِیل
و قد . ، أي شهوةٌ للفَحلِبالشاة : یقال

 الغَنَم لَتبتَوخواهـان نـر    انگوسفند[اس
  .]ندشد

لَدالب لْتبتَوتُه، و ذلـک  : اسخَمتَواس
     نک و انْ کنـتـدقْـک فـی بوافاذا لم ی

آن زمین را نـاگوار یـافتم و بـا    [تُحبه 
ــد اگرچــه آنجــا را   ــنم ســازگار نیام ت

  .]دوست داشتم
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وبـلَ  . وبـل . قطرهباران بزرگ: لوابِ
  .نام آبی: وبال. أرض موبولَۀٌ. مص: یبِلُ

. و عذاب  ضَرْب . شدید: وبِیل
، أي شـدیداً  »فأخَذْناه أخْذاً وبِـیالً «هآی
  .]»پس سخت فروگرفتیمش«[

  .کتف از سر بازو نۀکرا: وابِلَۀ
. لیـف : وثیـل . رسن از لیف: وثَل .وثل
 :لَۀ. ردينام منام مردي  :واث.  

رجـل  . ترسیدن: وجِلَ ـَـ. وجل .وجل
جـاي  : موجِـل . کک: موجل. نع: وجِلٌ

ــع لغــات. تــرس : و فــی المضــارع أرب
و کذلک . یوجلُ، یاجلُ، ییجلُ و یِیجلُ

فیما أشْبهه مـن بـاب المثـال اذا کـان     
 فمن قال یاجلُ، جعلَ الواو ألفـاًَ . الزِماً

قبلَها، و من قال یِیجـلُ، فهـی    لفتحۀ ما
ــرون یــاء لغــۀُ بنــی کْسفــإنّهم ی ،ــد أس

المستقبلِ اذا کـان بعـدها یـاء أُخـرَي     
ــاألُخْرَي  ــاءینِ ب ــدي الی ي إحــو و . لتَقَ

أنَا إیجلُ، و نحن نیجلُ، و أنت : یقولون
و . و ال یکْسرون الیاء فی یعلَـم . تیجلُ

ـ  صـارت الـواو یـاء    . إیجـلْ : هاألمرُ من
گویـد  که یاجلُ میآن[لکسرة ما قبلَها 

پیشین بدل بـه الـف    فتحۀواو را براي 

گوید، کـه   که یِیجل میآن. کرده است
أسد است، یاء نخست بنی قبیلۀگویش 

را مکسور کرده، زیرا هـر یـک از آن   
اما . دارنددو یاء یکدیگر را استوار می

دلیـل سـنگینی   به(نند در یعلَم چنین نک
  .])کسره بر یک یاء

و الیقال فی . انّی منه لَأَوجلُ: تقول
وجِلَـۀٌ  : وجالء، و لکـن یقـال  : المؤنّث

  .]من از او ترسوترم[
. مـص : موحـل . گل تنک: وحل .وحل

لغـۀٌ ردیـۀ   : وحـل . والمکان. ا: موحل
  .]سست و ناشیواستاي  کلمه[

. ناك شدآنجا گل: نُاستَوحلَ المکا
وقَـع فـی   : الرجـلُ  ]یوحلُ وحالً[وحلَ 
: واحلَـه فوحلَـه  . و أوحلَه غیرُه. الوحلِ

دیگري . آن مرد در گل افتاد[غَلَبه فیه 
در گل نبـرد کردنـد   . در گل انداختش
  .]پس او چیره شد

: ج. نقـره  ةپـار : . آینـه : وذیلَۀ .وذل
  .]و وذیلٌ[وذائلُ 

قد تَوذَّلُوا : یقال. گوشت ةپار: وذالَۀ
ــمٍ  ــزُورِ، أي اقْتَطَعــوا بغیــر قَس مــن الج

اي از گوشـت گوسـفند یـا شـتر     پاره[
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تکه کردن جـدا  کشتنی را پیش از تکه
  .]کردند

. جانوري چـون سوسـمار  : ورل .ورل
  .وِرالنٌ، أورالٌ و أرؤُلٌ: ج

: ج. سـبب و دسـتاویز  : وسـیلَۀ  .وسل
ـ : الواسل. و وسائلُ وسیلٌ ب الـی  الراغ

  .اهللا
نزدیکی جستن به : تَوسیل و توسل

ه وسیلَۀً، و تَوسـلَ  وسلَ الی رب. چیزي
با کـاري  [تَقَرَّب الیه بعملٍ : الیه بوسیلَۀٍ

: . ]به پروردگارش نزدیکـی جسـت  
ــالً، أي  . دزدي ســی تَو ــالنٌ إبل ــذَ ف أخَ
  .]م را از دستم ربودفالنی شتر[سرِقَۀً 

  .نام آبی: مویسلٌ
و هـل  : مثَـل . آب انـدك : وشَل .وشل

کـی تـوان جسـت آب    [بالرَملِ أوشالٌ 
نـادانی   ةایـن را دربـار  (اندر ریگزار؟ 

گویند که راه و چاه کـارش را ندانـد،   
خشـــکی کـــه چیـــزي از یـــا نـــاخن

زیرا وشْـل آب  . انگشتانش به در نرود
یافت شود نـه  اندکی است که در کوه 

نام کوهی بـزرگ بـه   : . )]در ریگزار
  .تهامۀ

چکیـدن آب  : وشَـلَ یشـلُ  . وشَالن
ـ ج. ]نزدش زاري کـرد : وشَلَ الیه[ ل ب

  .یقْطُرُ منه الماء: واشلٌ
یتْبع بعضُهم بعضاً : جاء القوم أوشاالً

  .]درپی آمدندآن قوم پی[
و [کمــی بهــره، و سســتی : وشُــول

: فـالن واشـلُ الحـظِّ   . ]دنتهیدست شـ 
ناقـۀٌ  . ]بهـره اسـت  نادار و کـم [ناقصه 
  .بسیارشیر: وشُولٌ
: . أوصـال : ج. پیونـد : وصل .وصل

. پیونـد کـردن جامـه   : . ضد الهِجرانِ
این ماننـد  [هذا، أي مثْلُه  هذا : یقال

  .]آن است
وصلْتُه . رسیدن: وصلَ یصلُ. وصول
لْتصبـه او یـا بـه آن چیـز     [الیـه   و و

  .]رسیدم
. اتّصالٌ: بینهما . پیوستگی: وصلَۀ

  .وصل: ج
پیوسـتن و پیوسـته   : صـلَۀ  وصل و

مفاصـل  : أوصـال . عطا دادن: . شدن
  .]پیوندها[

الشاةُ التی تَلد سـبعۀَ أبطُـنٍ   : وصیلَۀ
فإنْ ولَدت فـی الثامنَـۀ   . عناقَینِ عناقَینِ
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حیاً ذَبــد ج هم، و انْ ولــدتــت هوهــا آلل
فال . وصلَت أخاها: جدیاً و عناقاً، قالوا

 بتشـرَ  یذْبحونَ أخاها من أجلها، و ال
و کـان للرجـالِ، و جـرَت    [ساء ها النلَبنَ

گوسـفندي کـه هفـت    . مجرَي السـائبۀِ 
اگـر در  . شکم دوتـا دوتـا مـاده زایـد    

 زاییـد، آن را بـراي  شکم هشتم نر مـی 
کردند، و اگـر نـر   خدایانشان برخی می

خـاطر مـاده   زایید، نر را بـه  و ماده می
کردنــد، و زنــان شــیر آن برخــی نمــی

و آن شــیر (خوردنــد گوســفند را نمــی
تنها براي مـردان بـود، و بـا سـائبه از     

ــی  ــین م ــز چن ــدشــتران نی : . )]کردن
  .زمین فراخ: . عمارت و فراخی

  .هاي مخطّط یمانیجامه  :وصائل
: مستَوصلَۀ. پیوندکننده موي: واصلَۀ

ــد کننــد ــر مــوي او پیون . آن زن کــه ب
لَعنَ اهللاُ الواصلَۀَ و المستَوصـلَۀَ  : حدیث

کناد زنی که مـوي دیگـري   خدا لعنت[
بر مویش پیوند کنـد، و زنـی کـه بـا     

  .]مویش چنین کنند
. لطـف  پیوستگی جستن بـه : توصل
ــل ــردن: تَواص ــتگی ک : وصــیلتَ. پیوس

  .مبالغۀ فی الوصل
  .رسانیدن و پیوندانیدن: إیصال

و . پیوسته داشتن: مواصلَۀ و وِصال
ــ: منــه واصــلۀَ فــی الصالمپیوســته [م و
  .]گرفتنروزه

پیوند رسن : . نام شهري: موصل
میـان ران و  : . ]جاي گره در رسـن [

  .سرین شتر
  .أواصلُ: ج. نام مردي: واصلٌ

وعـول و  : ج. کـوهی  بـز : وعـل  .وعل
. ]نـث : وعلَۀ. و وعل و موعلَۀ[أوعال 
تَظْهرُ التُحوت علی الوعول، أي : حدیث

از ([یغْلب الضُعفاء من الناسِ أقْوِیاءهم 
) هـاي نزدیکـی رسـتاخیز اینکـه    نشانه

  .]درماندگان بر نیرومندان چیره شوند
مـا لـی عـن    . چاره: . پناه: وعل

مرا زان [ما لی منه بد : وعی و ذلک 
  .]گزیريپناه و نباشد 

برآمدن بز کوهی و جـز آن  : توعل
بـر  : تَوعلْت الجبلَ، مثل تَوقَّلْت[بر کوه 

  .]کوه برآمدم
  .نام شاعري: وعلَۀُ

در درخـت  : وغَـلَ یغـلُ  . وغُول .وغل
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دخـلَ  : وغَلَ الرجلُ[رفتن و نهان شدن 
ــ ــی الشَ ــه ر وجف ــواري فی ــر : . ]تَ ب

. مجلس شراب کسی ناخوانده درآمدن
و الواغلُ فی الشَراب، مثـل  [نع : واغل

  .]الوارِش فی الطَعام
: . شرابی که واغـل خـورد  : وغْل

ما لی عن هذا . چاره: . مرد فرومایه
از این کار چـاره نباشـد   [بد : األمرِ 

  .]مرا
  .]ءالسیئُ الغذا[بدخوار : وغلٌ
در راه یا در دیـن  [تیز رفتن : إیغال
انّ هـذا الـدینَ متـیِنٌ    : حدیث. و دانش

چـو ایـن دیـن بـود     : فأوغلْ فیه برِفْـقٍ 
پایدار و متـین، بنرمـی در آن پـوي و    

  .]بر کار شو
ــل ــتن و دور درشــدن : توغُّ در [رف

  .]شهرها یا در دین و دانش
. برآمدن بـر کـوه  : وقَلَ یقلُ. وقْل .وقل

  . درخت مقْل: . کک: وقُّلت
وعلٌ وقلٌ، و وقُـلٌ، مثـل نَـدس و    

أوقَـلُ مـن   : مثَل. نَدس، و حذر و حذُر
بـز  [و هو ولَد األروِیۀِ، أي الوعل . غُفْرٍ

. ]تیزپـاتر از بـز کـوهی   . کوهی تیزپـا 

اذا أحسـنَ الـدخولَ بـینَ    : فرس وقـلٌ 
اســبی کــه بخــوبی بــر کــوه [الجِبــال 

  .]برآید
عاجِزٌ یکـلُ  : وکَلٌ، وکَلَۀٌ و تُکَلَۀٌ .وکـل 

 نـاتوانی [أمرَه الی غیره و یتَّکلُ علیـه  
که کارش را بر دوش دیگـري نهـد و   

یتَّکـلُ  : فـرس واکـلٌ  . ]بر او تکیه کند
علی صاحبه فی العـدو و یحتـاج الـی    

دابۀ فیهـا وِکـالٌ شَـدید،    : یقال. الضَرْب
ــلٌ  اســبی کــه ســوارش بایــد [أي کَس

ستور سسـت و  . بزندش تا خوب بدود
أسـاءت السـیرَ   : واکَلَـت الدابـۀُ  . ]تنبل

  .]ستور سست و بد راه رفت[
ــل ــروف: وکی ــل. مع ــل : تَوکی وکی

. گردانیدن و گذاشتن کار را بـر کسـی  
  .ا: وکالَۀ

و اعتماد بر  ،اعتراف به عجز: توکُّل
  .ا: تُکْالن. غیر خود کردن

ــرِي اتَّ ــی أم ــالنٍ ف ــی ف ــت عل : کَلْ
و أصلُه اوتَکَلْت، قُلبت الـواو  . اعتَمدته

  منها التـاء لَتدسار ما قبلَها، أُبإلنْک یاء
فأُدغمت فی تاء األفْتعال، ثم بنیت علی 
  هذا اإلدغـامِ أسـماء مـن المثـال و انْ     
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التـاء  تکن فیها تلک العلَّۀُ، توهماً أنّ لم
أصلیۀٌ، ألنّ هذا اإلدغام الیجوز إظْهاره 
فی حالٍ، فمن تلـک األسـماء تُکَلَـۀ و    
تُکْالن، تُخَمۀ و تُهمۀ، تُجـاة، تُـراث و   

ــوي ــۀٌ و . تَقْ ــإذا صــغَّرْت قلــت تُکَیلَ ف
تُعید الواو ألنّ هذه حروف  تُخَیمۀ، و ال

ــت فــی ال تصــغیر و أُلْزِمــت البــدلَ فَثَبتَ
در کارم به فالنی اعتماد کردم [الجمع 

این کلمه ). و کارم را به او واگذاشتم(
اوتکلت بوده که با قلب واو بـه یـاء و   
تبدیل یاء بـه تـاء و ادغـام آن در تـاء     

آنگـاه  . باب افتعال، اتّکلت شده اسـت 
اسمهایی از مثال با اینکـه ایـن حـرف    
علّه در آنها نبوده، به گمان آنکـه ایـن   

 یـۀ اء، تاء اصلی در کلمه است، بر پـا ت
انـد، چـرا کـه در    آن ادغام ساخته شده

در . این اسمها ادغـام را اظهـار نکننـد   
ــز واو را    ــمها نیـ ــن اسـ ــغیر ایـ تصـ

بـدل   مۀبازنگردانی، زیرا این تاءها الز
 يجـا  هستند و در تصـغیر و جمـع بـر   

  .]مانندمیخود 
کـار بـر   : وکَلَ یکـلُ . وکْل و وکُول

هـذا  . وکَلَـه الـی نَفْسـه   . اشتنکسی گذ

ــولٌ الــی ر ــرُ موکُ ــک األم او را بــه [أْیِ
و : در نیایش گویند(خودش واگذاشت 

: ال تَکلْنا الی أنْفُسـنا طَرْفَـۀَ عـینٍ أبـداً    
زدنـی هـم   هـم بـه  چشم ةخدایا به انداز

این کـار  ). هرگز ما را به خود وامگذار
  .]تو بازبسته است یشۀبه اند

  .بر یکدیگر اعتماد کردن: لَۀمواکَ
بانـگ و فریـاد   : ولْولَۀ و ولْـوال  .ولول

  .]أعولَت: ةُولْولَت المرأَ[کردن زن 
أولَ : وهلَۀٍ لَقیتُه أولَ. ترس: وهلَۀ .وهل

 در آغاز او را دیدم[شیء[.  
ـ . وهل وهـلٌ و  . ترسـیدن : وهلَ ـَـ
دن در غلط و سهو کر: . نع: مستَوهل

در آن کـژ  [وهـلَ فیـه و عنـه    . چیزي
  .]رفت و آن را فراموش کرد

دل به جایی رفتن : وهلَ یهِلُ. وهل
: وهـلَ الـی الشـیء   [که مراد آن نباشد 

دلش چیزي خواسـت و گمـانش جـاي    
  .]دیگري رفت

نـام  : . سـختی : . واي: ویل .ویـل 
ویلَه و ویلَ لَه، و : یقال. وادي در جهنّم

علیهـا الهـاء    و تدخلُ. ویاله: ی النُدبۀف
ویلٌ له و ویـالً لَـه،   : یقال. ویلَۀٌ: فیقال
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علی اإلب ـ فالرَفْع ـ داء، و النَت علـی  ص ب
فإذا أضَـفْتَه  . إضْمار الفعلِ، اذا لم تُضفْه

ایـن کلمـه ماننـد    ([یکن الّا النصـب  لم
ویــح اســت، جــز آنکــه معنــاي درد و 

هنگام شیون . واي بر او. )شکنجه دارد
و زاري بر مرده و یـاد از نیکیهـاي او   

گاه هـم هـاء بـر سـرش     . ویاله: گویند
: ألُمک ویلَۀٌ و علیـک أُخْـرَي  (درآید 

رفـع آن  . )واي بر مادرت و واي به تو
براي مبتدا بودن است، و نصب آن بنـا  

، )ألْزَمـه اهللاُ ویـالً  (بر فعل مقدر اسـت  
اگـر  . آن را اضـافه نکنـی  هنگامی که 

آن را اضافه کنی، تنها منصوب خواهد 
  .]بود

  فصل الهاء
 فرزنـد شـدن  بـی : ]هبِلَ ـَـ[هبل  .هبل

]ــه . ]فرزنــدمردگی: ، أي ثُکْــل هبِلَتْ
و بر (فرزند شد  مادرش بی[ثَکلَتْه : أُمه

گاه هم در معنـاي سـتودن   . او گریست
  چــــه دانــــا و : و شــــگفتی اســــت

: ، أيإهبـال . ])!ه است اواندیشدرست
  .ل و م: إهبال. ]کک[:  إثْکال

  .]زن فرزندمرده[ثُکُول : هبول

ــل  بهــت آن در [م ــحاحدرس و  ص
  .]زهدان نۀدها[راه رحم  :]مهبِل: لسان

فجلّ، مثال هبمـردم و شـتران   : ه
نـام  : هبالَـۀ . خـورده سـنگ سـال  گران

  .شتري معروف
دن گوشـت  گران کر: تَهبیل و أهبال

ــی را ــلٌ . کس بهــل م ــع : رج ــرد [ن م
  .]دگوشتالو

غنیمـت شـمردن و حیلـت    : اهتبال
ــردن ــه. ک ــت غَفْلَتَ ــت : اهتَبلْ از [اغْتَنَم

اش سود جستم و در دامـش  ناهشیاري
ــردم ــتَغلْ   . ک ــک، أي اشْ ــلْ هبلَ واهتَبِ
  .]به کار خودت بپرداز: بشَأْنک

دروغگـــو و [کـــذّاب : مهتَبِـــل
  .]بکارفری

الـذي یهبِـلُ   [صیاد فریبنـده  : هبال
محتـال  : ذئْب هبِـلٌ . ]الصید، أي یغْتَرُّه

  .]فریبکارگرگ [
  .نام بتی که در کعبه بود: هبلُ

و النـونُ  . رفتار کفتـار لنـگ  : هنْبلَۀ
  .زائدة
نیــک : هتَــلَ ـِـــ. هتْــل، هــتَالن .هتــل

. کـک : تَهتال، مثـل تَهتـان  . باریدن ابر
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  .]سحائب هتَّلٌ: ج[نع : سحاب هتلٌ
  .سخن پوشیده گفتن: هتْملَۀ .هتمل
  .زمین پست میان کوهها: هجل .هجل

فحش شـنوانیدن و دشـنام   : تَهجیل
. ]أسمعه القَبِیح و شَـتَمه : هجلَ به[دادن 
 :و تازیانه انداختن ببه چو.  

. مرد احمق: . شتر تیزرو: هوجل
 :نشان و زمین ناهمواریدشت ب.  

کبوتر نر و بانگ : هدلَ ـِـ. هدیل .هدل
الهدیلُ فَرْخٌ کان علی : یقال. کردن وي
فصاده جارِح من جـوارِحِ  ) ع(عهد نوحٍ

فلـیس مـن حمامـۀٍ الّـا و     : قالوا. الطَیرِ
اي گوینـد کـه آن جوجـه   [تَبکی علیه 

اي زمان نوح پیامبر کـه پرنـده   ربود د
هـیچ  : انـد گفتـه . کاري شکارش کردش

کبوتري نیست جز آنکه بر آن بنالـد و  
  .]بگرید

ـ  . هدل فـرو رهـا کـردن    : هـدلَ ـِـ
  .چیزي را
آونگـان کـردن   لفـج : هدلَ ـَـ. هدل

و . درازلفج بچـۀ شتر: فَصیل هادلٌ. شتر
ایـن بـراي شـتر    [ذلک مما یمـدح بـه   

  .نع: هدلٌ و أهدلُ. ]پسندیده است

ــدل ــا  : ته ــدن لبه ــت ش : . سس
: هـدال . هاي درخـت  فروافتادن شاخه

  .شاخ سرفرودآورده
  .کهنه مۀجا: هدمل .هدمل

ریــگ : هدملَــۀ، مثــال ســبحلَۀ  
  .بسیاردرخت

. تَلّ خرد: . مرد سبک: هذْلُول .هذل
-جامـه : ذَهب ثَوبه هـذالیلَ [هذالیل : ج

  .]تکه شداش تکه
بیـرون آمـدن بـول     جنبـان : هوذَلَۀ

اضطراب کـردن در دویـدن و   : . شتر
اضْـطَرَب  : هـوذَلَ الرجـلُ  [جنبیدن دلو 

هــوذَلَ . ]فـی عـدوِه، و کــذلک الـدلْو   
ــقاء الس :ــض ــا دوغ در[( تَمخَّ ) شــیر ی

  .]مشک جنبید
: . اي از مضَـر قبیله: هذَیلٌ، مصغـ

  .منسـ: هذَلی. نام مردي
  .عی از رفتارنو: هذْملَۀ .هذمل

ــۀ .هرجــل ــوریده : هرْجلَ ــار ش رفت
بـد و نـاهموار   : هرْجـلَ . کک: هرْجال[

  .]راه رفت
  .و المیم زائدة. شتر تیزرو: همرْجل
  .نیکو ةگزید قۀنا: همرْجلَۀ
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  .دراز: هرْطال .هرطل
ــل ــلُ .هرق رْقــک روم: ه ــال. مل : و یق

  .هرَقْلُ، علی وزن دمشْق
ــۀ، .هرکــل ــۀ هرْکَولَ ــی وزن بِرْذَونَ : عل

  .سریناندام لرزان دختر شگرف
  .جاي پرموج دریا: هراکلَۀ

ــعرٌ . برکنــدن مــوي: هرْملَــۀ .هرمــل شَ
قــد هرْمــلَ [مویهــاي افتــاده : هرامیــلُ

ــوبرَ مــوي ز : الصــیف عــن أعناقهــا ال
  .]گردنهایشان برکند تابستان

نوعی از رفتار و دویدن : هرْولَۀ .هـرول 
میان راه رفـتن و  : المشْیِ و العدو بین[

  .]دویدن
  .ضد الجِد. بیهوده: هزَلَ ـِـ. هزْل .هزل

هزِلَت الدابـۀُ هـزاالً،   . الغري: هزال
و هزَلْتُها أنَـا هـزْالً، فهـو مهـزُول     . مج

ــر شــد [ ــتور الغ ــر . س ــن آن را الغ م
  .إبلٌ مهازِلُ. ]کردم

زَلَ القومی: أهواشم ـنَۀٌ،  أصابتم سه
 زِلَتطٌ، فهچهارپایان قوم دچار [أي قَح

  .]خشکسالی شده و الغر گشتند
ما فیه هزْبلیلَۀٌ، أي شـیء،  : یقال .هزبل

  .]چیزي در آن نیست[

ــل ــیلَۀ .هش شــتري کــه  : ه   االغ و ش
ــی ــد و  بـ ــاحبش برنـ ــتوري صـ دسـ

  .بازگردانند
  .لشکر بسیار: هیضَل .هضل

ـ  : هیضَلَۀ : . سـال هزن ضـخم میان
آوازهـاي مـردم   : . بسیارشـیر  قـۀ نا
  .]أصوات الناسِ[

پیاپی شدن باران : هطَلَ ـِـ. هطْل .هطل
ــرِ و [و اشــک و رفــتن آن  تَتــابع المطَ

ــیالنُه ع و سمطــال. ]الــدــالن و تَه : هطَ
  .نع: سحاب هطلٌ و مطَر هطل. کک

. ]سحائب هطْـلٌ [جمع هاطلٍ : هطْل
یمد طْالءو الیقـال . ]باران پیوسته[ۀٌ ه :

ة حسناء، و امرأَ: کقولهم. سحاب أهطَلُ
  .رجلٌ أحسنُ: یقولوالم

  .کنندهشتر مانده: هطْل
  .رو و کاهلآهسته: ناقۀ هطْلَی

ــال ــوهی: هطّـ ــام کـ ــر : . نـ   ابـ
  .بارندهنیک

کـه  [گروهی اندك از مردم : هیطَل
  .هروبا:  .]بدانها غزا کنند

ــۀ  ــل[هیاطلَ یاطــی از : ]و ه گروه
مردم ترك و خلج و اهـل طَخَرسـتان   
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آن . که آنان را شکوه و پایگاهی بـود [
  .]اندرا قومی از هند هم گفته

  .شترمرغ جوانه: هقْل .هقل
. شکوه و کالبـد و پیکـر  : هیکَل .هکـل 
 :اسب دراز ضخم . :  بنـاي بلنـد .
 :ترسایان نۀخا.  

ثـم هـو   . و تا سه شبماه ن: هالل .هلل
-نام قبیله: . أهلَّۀ: ج. چنبر: . قَمرٌ

آب انــدك در تــک : . اي از هـوازن 
کــه بــا آن [ســنان دوشــاخ : . چــاه

سنگ آسیا که  شـۀ گو: . ]شکار کنند
ــود  ــته ب ــاران :[شکس ــاز ب  :. آغ

 بچۀپسر :. شتر الغر:  .گردوخاك
  .]زیبا

درخشـیدن بـرق، و روي از   : تهلُّل
رویش از [تَهلَّلَ وجهه، واستَهلَّ . شادي

  .روان شدن اشک: . ]شادي درخشید
ریختـه شـدن بـاران و ابـر     : انْهِالل

]السماء لَّتانْه : تـبـلَّ المطُـر  . صوانْه :
  .]سالَ بشدةٍ
قـد  : یقال. ال اله الّا اهللا گفتن: تَهلیل

أکْثَرْت من الهیلَلَۀ، أي من قول ال اله الّا 
حولَقَـۀ،  . بسیار ال اله اال اهللا گفتـی [اهللا 

اي  چهار کلمـه : بسملَۀ، سبحلَۀ و هیلَلَۀ
بـازپس  : .]انـد  گونـه آمـده   که ایـن 

نبـرد  [فما جبنَ : حملَ فما هلَّلَ. گشتن
هلَّـلَ عـن   . کرد و نترسید و نگریخـت 

هلَّـلَ عـن   . ولَّـی عنـه و نَکَـص   : األمرِ
ــیء ــز بــاز  : لَنَکَــ ، أيالش از آن چی

  .]ایستاد
رجـع  : هلَّلَ فالنٌ هلَـالً . ترس: هلَل

ــاً  ــاً و فَرَق ــرس بازگشــت و [فَزَع از ت
ــت ــاران: . ]گریخ ــتَهلَّت . اول ب اس

: و یقال. السماء، و ذلک فی أول مطَرِها
آسمان آغاز به بارش [هو صوت وقْعه 

آن را بانـگ باریـدن بـاران هـم     . کرد
  .]اندگفته

بِیلَّ الصتَهةِ    : اسعنـد الـوِالد صـاح
  .]نوزاد پس از زاده شدن گریه کرد[

. رفَع صوتَه فی التَلْبِیـۀ : أهلَّ المعتَمرُ
  ـۀۀِ علی الذَبِیحیمو مـا  «آیـه . بالتَس

، أي نُودي علیـه بغیـر   »أُهلَّ به لغَیرِ اهللا
مِ اهللاس .   الصـوت فْـعه کـ آن[و أصلُه ر

گــذارد بانــگ لبیــک حــج عمــره مــی
. بر کشتنی نام خدا را یـاد کـرد  . سرداد

و آنچه هنگام سربریدن نام جـز خـدا   «
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  .]»بر آن برده شده باشد
: اسـتَهلَّ . أُهلَّ الهِاللُ، واستُهِلَّ، مـج 

. ماه نو دیده شـد [أهلَّ : و الیقال. تَبینَ
ایـن معنـا را در بـاب    . ماه نو پیدا شـد 

أهلَلْنـا عـن لیلـۀِ    : یقال. ]ویندافعال نگ
: أهلَلْناه فَهلَّ، کمـا یقـال  : و الیقال. کذا

مـاه نـو   [أدخَلْناه فدخَلَ، و هو قیاسـه  
قیـاس نتـوان چنـان     یـۀ بـر پـا  . دیدیم
  .]گفت

 مـۀ جـا : ثـوب  . زهر: هلْهلٌ، مع
تنک بافتن جامـه را  : هلْهلَۀ. بافتهتنک

]  الثـوب ـاجلَ النَسلْهقَّ: هه و   أرـجنَس
نام امرَؤُ : مهلْهِل. رقیقٌ: شعرٌ . ]خَفَّفَه

ألنّـه أولُ مـن أرقَّ   . القَیس بـن ربیعـه  
هلْهلْت أُدرِکُـه، أي کـدت   : یقال. الشعرَ

نزدیک بـود بـه آن   . روانشعر [أُدرِکُه 
  .]برسم و دریابمش

  .آب بسیار و صافی: هالهل
ـ : یقال یلي هبذ ذهب  انٍ، اذا ذهـب

رفـت جـایی   [بحیث ال یدري أینَ هـو  
  .]که ندانند کجاست

کـک، أي  : هـالٍ . راندن اسـب : هال
  .]بیا نزدیکم[ اقْرُبِی

فـإذا جعلتَـه   . حـرف اسـتفهامٍ  : هلْ
تَهاسدقلـت ألبـی   : قال الخلیـل . ماً شد

هلْ لک فی ثَرِیدةٍ کـأنّ ودکَهـا   : دقَیش
قـال  . أشَد الهـلَّ : فقال عیونُ الضَیاوِنِ؟

اذا قیل لک فـی کـذا، أي   : السکیتابن
لی فیـه، أو انَّ  : هلْ لک فیه حاجۀٌ، قل

انّ لـی  : لی فیه، أو ما لی فیه، و التقـل 
ما أصاب عنده هلَّـۀً و  : و یقال. فیه هلّاً

هـلْ  . ۀو قد ذُکرَ فی بلَّ. ال بلَّۀً، أي شیئاً
 ،ـلْ أتَـی علـی    «آیـه أیضاً بمعنَی قَده

. ، أي قَد أتَـی »اإلنْسانِ حینٌ منَ الدهرِ
هلْ هی الّا کذا و کذا، : یقال. و بمعنَی ما
» غَیرُ اهللاِ خالقٍهلْ منْ «آیه. أي ما هی

اگـر آن را  . پرسـش اسـت   کلمـۀ هل [
: خلیـل  .کنـی سازي، مشدد هم می اسم
تریـد آبگوشـتی   : گفـتم  دقـیش  أبوبه 
اش چـون چشـم   چربـی  خوري کـه می

و هم (با کمال میل : هاست؟ گفتگربه
بر سر هل الف و الم درآورد و هـم آن  

: الســـکیتابـــن .)را مشـــدد ســـاخت
هنگامی که به تو چنین گوینـد، یعنـی   
ــاز داري و آن را    ــدان نیــ ــا بــ آیــ

بلـه، دارم، یـا   : خواهی، پاسخ گویی می
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بله، بـدان نیـاز دارم   : نه، ندارم، و نگو
نیـاز   کلمۀیازي ندارم، یعنی یا بدان ن(

نـزدش  : گوینـد  .)آوريرا دیگري نمی
گـاه  . بلَّۀ نیز آمد کلمۀدر . هیچ نیست

گمـان  بـی «معنـاي قـد اسـت،     هل بـه 
. »روزگارانی بر انسان گذشـته اسـت  

آن نیست جـز  : معناي ماي نافیه گاه به
جـز   آفریدگارينیست «. چنین و چنان

آیـه   صـراح صاحب ( »)یگانه(خداوند 
را از حافظه خوانده و به جـاي خـالقٍ،   

  .])إله نوشته است
ـ : لَّا قلته: یقال : اچرا نگفتی؟ و هلَّ

حی هلَا الثَرِید، : یقال .استعجالٌ و حثٌّ
. بشتابید، و بشـتاب : أي هلُم الی الثَرِید

ــذ ــث= م ـــ = ن ــاءه . ج= مف ــت ی فَتَح
لْ علی مع ه و بنَیتَهالجتماع الساکنین، 

ـ   ـ الفتح، و جعلتَهمـا اس داً، مثـل  ماً واح
و اذا وقَفْـت علیـه قلـت    . رَشَۀَ عسمخَ

ال، و األلفهیلبیان الحرکۀِ، کالهاء فی  ح
، ألنّ األلـف  »حسـابِیه «و » کتابِیه«آیه

ــاء ــرَ : حــدیث. مــن مخــرج اله اذا ذُک
علیـک  : معنـاه . الصالحونَ فحیلَ بعمـرَ 

و . أي انّه من أهـل هـذه الصـفۀ    بعمرَ،

یجوز فحیالً بالتنوین، یجعـلُ نکـرةٌ، و   
و قد یقولون حـی  . بال تنوین فی الوقف

حـی  : من غیر هلْ، کقـولهم فـی األذان  
علی الصالةِ، و حی علی الفَالحِ، و انّمـا  

و حکـی  . هو دعاء الی الصالة و الفَالح
یهـلَ الصـالةَ،   ح: أنّ بعض العرب یقول

ائْتُوا : یصلُ بهلْ کما یصلُ بعلَی، و معناه
هـال  [الصالةَ و اقْرَبوا منها و هلُموا الیها 

شــتاب خواســتن و بــرانگیختن  کلمــۀ
یاء حـی  . بشتاب سوي آبگوشت. است

را فتحه دهی و دو کلمه را با هم مبنی 
بر فتح سـازي و هـر دو را یـک اسـم     

 ،ر بر این اسـم وقـف کنـی   اگ. کنیمی
الفــی بــراي بیــان حرکــت بــه آن     

 مـۀ نـا «گونـه کـه در   افزایی، همان می
هایی بـراي بیـان    ،»حسابم«و » اعمالم

حرکت افزوده شده است، زیـرا الـف و   
ــم  ــاء ه ــده ــه از  . مخرجن ــامی ک هنگ

شـود از عمـر یـاد    نیکوکاران یـاد مـی  
  . کنیــد، یعنــی او از ایــن گــروه اســت

ا نکـره و بـا تنـوین    توان این اسم رمی
ــف آورد، و مــی   تــوان هــم هنگــام وق

گاه هم حی را بی هـلْ  . تنوین آوردبی
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بشتابید به سـوي  : گویند، چون در اذان
. نماز، و بشتابید بـه سـوي رسـتگاري   

اند که برخی تازیان در اذان حـی  گفته
بـه  : را به هل چسبانند، چنانکه به علَی

-د و بـه نماز آیید و بدان نزدیک شوی
  .]سویش شتابید

قد حیعلَ المؤَذِّنُ، کما یقال حولَقَ و 
گــو اذان[تَعبشَــم، مرکَّبــاً مــن کلمتَــین 

بسیار حی علـی الصـالة و حـی علـی     
بسـیار الحـول و   : الفالح گفت، چنانکه

در پیمـان یـا   (القوة الّا بـاهللا گفـت، و   
بسیار خود را به ) دوستیهمسایگی یا 

  .]عبد شمس بست
: و ربما ألْحقُـوا بهـا الکـاف فقـالوا    

   و الکـاف ،كـدیوکما یقال ر ،لَکهیح
للخطــاب فَقَــطْ، و ال موضــع لهــا مــن 

گاه هم کاف بـه آن افزاینـد،   [اإلعراب 
و این تنها کاف خطاب است و محلـی  

زیرا اسم نیسـت کـه   (از اعراب ندارد 
  .])اعراب بگیرد

. روان شدن اشک: هملَ ـُـ. همل .همل
. فاضَـت : هملَـت عینُـه  . کـک : همالن
لَتماشک از چشـمش روان  [کک : انْه

  .]شد
ــل مــه : ه ــتران ب ــذاش ــتۀچراگ    ش

مثـلُ نَفَـش، الّـا أنّ الـنَفَش     . شتربانبی
الیکون الّا لیالً، و الهملُ یکـون لـیالً و   

ــاراً ــل . نه ــالٌ و إب مــۀٌ و ه ، و هاملَ
شـتربان  فَـش شـتران بـی   نَ[نع : هواملُ

چـرا در شـب را گوینـد، و    رهاشده بـه 
: تَرَکْتُها همالً. ]همل هم شب و هم روز

اخْـتَلَطَ المرْعـی   : مثَـل . سدي بـال راعٍ 
ــلِ  مــی[باله ــردمب ــبان رهایشــان ک . ش

شبان در هم شدند دار و بیشتران شبان
: . ])کار آشفته و پوشیده شـد یعنی (

  .بازدارنده نباشدآب که او را 
فروگذاشـتن چیـزي را بـه    : إهمال

  .خود
ســخن کــه آن را اســتعمال : مهمــل

  .نکنند
مکـان  . ترسـانیدن : هالَ ـُـ. هول .هول

  .مخُوف: مهِیلٌ و مهالٌ
  .ترسانیدن: تَهویل. ترسیدن: اهتیال

ــل ــاننده: تَهاوِی ــاي ترس : . کاره
  .رنگهاي گوناگون

ـ  : مهول . ش خورنـده سوگند بـه آت
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ــۀ آن آتــش کــه بــه وي ســوگند : هولَ
  .خورند، و آن در جاهلیت بوده است

خود را به پیرایـه و لبـاس   : تَهویل
  .آراستن

ترسانیدن شتر بدانچـه خـود   : تهول
در [را در صورت گرگ نمایی بـه وي  

  .]ذئْب نیز گفته شد کلمۀ
  .خرمن ماه: هالَۀ

  .]کک: حولْول[مرد سبک : هولْولٌ
فـروریختن آرد در  : هالَ ـِـ. هیل .یله

: انْهِیال. انبان و ریگ و خاك و جز آن
ــنَۀً فَهِیلــیم: مثَــل. ریختــه شــدن سح .

یضْرَب لمـن عمـلَ عمـالً و هـو فیـه      
 یبصنکوکاري تو زن، انبان من پـر  [م

کسـی گوینـد کـه کـاري      ةدربار. کن
کـارت  ( کند و در کارش درست باشد

  . ])و از آن بازمایستگیر  را پی
ــۀ ــدقیقَ [ریخــتن : إهالَ ــت ال = أهلْ

لْتهِیل. ]ههالٌ و مفهو م.  
  .روان شدن: تهیل
: اذا جاء بالمالِ الکثیـر  للرجلِیقال 

ــل أي   ــانِ، و قی ــلِ و الهیلَم یباله ــاء ج
به مردي کـه دارایـی   [بالرَملِ و الرِیح 

هیـل و  : فراوانی با خود آورد، گوینـد 
کـه  (ان آورد، یعنی ریـگ و بـاد   هیلم

دارایــی در فراوانــی بــه ریــگ و بــاد 
  .])مانند شده است

نــام : . اي از یمــنقبیلــه: هــیالنُ
  .جایی

  فصل الیاء
کوتاهی دندان بـاال و کـژي   : یلَل .یلل
ة رجلٌ أیلُّ و امرأَ. ]به درون دهان[آن 
لّاءنع: ی.  

 .نام موضعی: یلْیلُ
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  باب المیم

  
  فصل األلف

زنی که هر دو فرج وي یکی : أتُوم .أتم
و أصله فـی السـقاء تَنْفَتـقُ    . شده باشد

ــیرانِ واحــدة  تــانِ فتَصاصــل آن [خُرْز
مشک است هنگامی کـه میـان    ةردربا

  .]دندو درز آن شکافد و یکی شو
ان گردآمده بـه  زن: . شیون: مأْتَم

شُـقِّقَت  : یقـال . شاديغم یا بهجایی، به
و خَدود، أي بأیدي مأْتَمٍ  جیوب بأیدي

ساءۀ. نۀ : و عند العامـیبصیقولـون . الم :
: فالنٍ، و الصواب أنْ یقـالَ  مأْتَمِکُنّا فی 

ـ ([مآتم : ج. کنّا فی مناحۀِ فالنٍ : أتَم ـِـ
ــز  ــان دو چی ــردآوردن می ــان ). گ گریب

ــید   ــان و خراش ــت زن ــه دس ــده ب ه دری
مــردم آن را بــال و ســختی . رخسـارها 

در ماتم فالنی بـودیم،  : دانند، و گویند

ــد   ــه گوین ــت ک ــت آن اس در : و درس
  .]سوگواري فالنی بودیم

  .نام وادي: أتْم
. کـار شـدن  بزه و بزه: أثم ـَـ. إثْم .أثم

أثَمـه  . نع: آثم، أثیِم و أثُوم. کک: مأْثَم
ـ   : اهللاُ ـُِـ فی کذا اً، فهـو  عـده علیـه إثْم

خداوند فالن کار را بر او گنـاه  [مأْثُوم 
. شمرد و سزاي آن را بـرایش گذاشـت  

: ج. پس او گناهکار شمرده شده اسـت 
  .خمر: . ]آثام

  .در بزه افکندن: إیثام
  .به بزه نسبت کردن: تَأْثیم
ــأثُّم ــزه: ت ــدن و خــود را ب ــار دی ک

ـ تَ: ثَّمأَتَ[بازایستادن از بزه  عنـه و  ح رَّج
کَف[.  

و مـنْ یفْعـلْ   «آیه. پاداش بزه: أثام
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کس آن کنـد  و هـر «[» ذلک یلْقَ أثاما
  .]»بیند) دشوار(سزایی

ــۀٌ مــۀ آث ــته: ناق ــوقٌ : ج. روآهس نُ
  .آثمات

. ]زار، نـی زاربیشه[غیشه : أجمۀ .أجم
. أجمات، أجم، إجام، آجام و أُجـم : ج

  .کما قُلْناه فی األکَمۀ و الثَمرة
به ستوه آمدن از یک : م ـَـأجِ. أجم

موضـعی بـه   : . نـع : آجِم. نوع طعام
  .شام

. نام حصنی از سنگ در مدینه: أُجم
 :   سـطّح  هر خانـه کـه چهارسـوي م

ف و یثقَّل فَّهو یخ: قال األصمعی. باشد
  .آجام: ج. ]أُجم و [

ت النار  ،. تد حرُّهاشْ: جم النهارتَأَ
. یجـاً جِیماً و أجِأَها لَانّ ل. أججتمثل تَ

ـ یفالنٌ یتَأَجم علی فالن و  ـ : طَّمأََتَ تد اشْ
 ــف ــه و تَلَه ــبه علی ــاي روز [غَضَ گرم

آن . آتــش افروختــه شــد. ســخت شــد
. کشـد آتش تند و تیز شده و زبانه می

او بر فالنـی سـخت خشـمگین شـد و     
  .]اندوه خورد

ــم .أدم ــت: أدیـ أدم و : ج. روي پوسـ

آدفَـۀ  ۀ، مثمغیـف و أرغل ر . : روي
  .زمین

درون پوســـت از جانـــب : أدمـــۀ
ــت ــرَة. گوش ــت: بشَ ــرون پوس : . بی

أهلی، أي  أدمۀَجعلت فالناً . قوم ةگزید
نمونــه و [گزیـدمش روگـاه   : إسـوتَهم 
  .اهل خود ]پیشواي

جمع لینَ األدمۀِ و : فالن مؤْدم مبشَرٌ
انـایی کـارآزموده   او د[خُشُونۀَ البشَرَة 

  .]است
وسـیلت بـه   : . گـونی گندم: أُدمۀ

بعیـرٌ   .سخت سپیدي شـتر : . چیزي
ماءو ناقۀ أد مج. نع: آد :مهو : یقال. أُد

الم دواألس ضیتَلَقْاألبآن [من اإلبـل   نِی
  .]چشم استشتر سپید سیاه

: . أُدمـانٌ : ج. گونمرد گندم: آدم
و أصله ). ع(بوالبشَرو هو أ. پدر آدمیان

بهمزَتَین، ألنّه أفْعلُ، الّا أنّهم لَینُوا الثانیۀَ، 
رَّکْفإذا ح  متها جعلتَها واواً و قلـت أواد

فی الجمع، ألنّ الغالـب علیهـا الـواو و    
لیس لها أصلٌ فی الیـاء معـروف، عـن    

اصل آن أءدم بوده است، جز [األخفش 
در . شـود ه مـی دوم نرم گفت ةآنکه همز
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دهی، بیشـتر   جمع که آن را حرکت می
 گفتـۀ شود، زیـرا بـه   تبدیل به واو می
  .]شناخته نیستبا یاء أخفش این کلمه 

ظَبیـۀٌ  . آهوان سپید بـا خطهـا  : أُدم
ماءمانَـۀ     . نث: أدفـی الشـعر أُد و جـاء
أدم . أدم. خـورش نان: و إدام . أیضاً

ي و سـازوار  ،خـورش کـردن   نـان : ـِـ
أدم اهللاُ بینهما، . أدم الخُبزَ باللَحم. کردن

عـلَ  فَعـلَ و أفْ [و کذلک آدم اهللاُ بینهمـا  
خـورش   به نان از گوشـت نـان  . بمعنًی

ــزود ــد میانشــان ســازگاري  . اف خداون
لـو نَظَـرْت الیهـا فإنّـه     : حـدیث . ]کرد

أحرَي أنْ یؤْدم بینکما، یعنی أنْ یکـونَ  
اگر بـه آن زن  [بۀ حالمفاقُ و بینکما الوِ

تـر آنکـه   شایسـته  را نگاه کنـی شـما  
  .]میانتان سازگاري و دوستی افتد

متُـونُ  : أیـادیم  .نام موضـعی : أُدمی
زمینهاي سـخت  [األرضِ، ال واحد لها 

  .]و بلند
نشان و علـم کـه در بیابانهـا    : مإر .أرم

آرام و : ج. جهت راه بـر پـاي کننـد   به
فمـن لـم   . »ذات العمـاد  إرم«آیه. أُروم

إسمه و لم یصرِفْه، ألنّه  یضف جعلَ 

القَبِیلـۀ،   ماس جعلَ عاداً اسم أبیِهم و 
و من قرأَه باإلضافۀ و . و جعلَه بدالً منه

لم یصرفْه جعلَه اسهم أو اسأُم ةٍ  ملْـدب م
آنکه . »ارم که ستونهاي بلند داشت«[

نکرده، ارم را نـام   عاد را به ارم اضافه
عاد گرفته و غیرمنصرف خوانده است، 
زیرا عاد را نام پـدر آن قـوم و ارم را   
نام قبیله گرفته، و ارم را بـدل از عـاد   

که اضـافه کـرده و ارم   آن. کرده است
را غیرمنصرف خوانده، ارم را نام مادر 

  .]قبیله یا نام شهر گرفته است
  .بیخ درخت و بیخ سرون: أروم
مـا بهـا أحـد    : لدار أرِیم و أرِمما با

  .]کس در خانه نیستهیچ[
ـ  . عـض علیـه  : أرم علی الشیء ـِـ

أکَلَـت  : أرمت السنَۀُ بأموالنا. أکَلَه: أرمه
ــیء ــلَّ ش ــه. ک ــۀٌ، أي : و من ــنَۀ آرِم س
آن را . آن چیـز را گــاز زد [مستَأْصـلَۀٌ  

سـتوران مـا را    همۀخشکسالی . خورد
 .و همه چیز را از مـا گرفـت   فروخورد

ــده ــخت : . ]خشکســالی نابودکنن س
  .کک: أزم ـِـ. تافتن رسن را

فـالن یحـرُقُ علیـک    . دندانها: أُرم
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مخاید بر تودندان می: األُر . :سنگ.  
ــنَۀُ األرمِ  ســۀٌ ح ومأْرــۀ م اذا : جارِی

ــقِ  ــۀَ الخَلْ دختــري کــه [کانــت مجدولَ
 أرض . دارددندانهاي سخت و نیکو 

ماءزمین تهی از درخت و گیاه: و أر[.  
  .سختی و قحط: أَزمۀ .أزم

أزِم . سخت شدن سال: أزم ـِـ. أزم
: أصابتْهم سنَۀٌ أزمتْهم أزمـاً . علینا الدهرُ
روزگار بر ما سـخت شـد   [استَأْصلَتْهم 

دچار خشکسالی شدند . و تنگ گرفت
. ت کـردن مالزم: . ]و از میان رفتند

دوستش را همراهی [لَزِمه : أزم بصاحبِه
. گزیدن: . ]کرد و به او پیوسته ماند

 :   ــز ــزي و پرهی ــتادن از چی بازایس
ـ : حدیث. کردن رَ سملَ الحـارِثَ  أَأنّ ع

ةَ نَابواء؟ فقـال األ : کَلَدما الدمیعنـی  ز ،
عمـر از  [و کان طَبِیب العـرب  . الحمیۀ

چیسـت دارو؟  : دپزشک تازیان پرسـی 
. سخت تـافتن  رشتۀ: . ]پرهیز: گفت

ــک : أرم ــه [ک ــیطَ و أرمتُ ــت الخَ مأز :
. نــوعی از گیســوي تافتــه: . ]فَتَلْتُــه

  .که لبها فراهم آوردآن: آزِم
  .بسیار مقیم بودن به جایی: تأزم

  : . راه تنگ: . جايتنگی: مأْزِم
جایی میان مشـعر  : مأْزِمینِ. جايحرب

  .و عرفه
هـذا  : یقـال . اسم علَم شیر: أُسامۀ .أسم
  ًبیشـه  این اسامه است شیر[غادیا[ .
 :نام مردي.  

: . أضَـمات : ج. خشـم : أضَـم  .أضم
 .]أضـم علیـه  [گـرفتن  خشـم : أضم ـَـ

نام کوهی: إضَم.  
: أُطْم و أُطُـم، مثـل أُجـم و أُجـم     .مأط

صلِ المدینۀ ونٌحـۀ . آطام: ج. ألهأطَم :
ــی  ــردم  [یک ــنگی از آن م ــایی س دژه
  .]مدینه

  .نام حصنی در یمن: أُطُم األضْبط
اؤْتُطــم علــی . قــبض شــکم: أُطــام
ــبِس بطْنُــه[الرجــل  شــکمش بنــد : احتُ

  .]آمد
اذا لم یبلْ : بعیر مأْطُوم، و أُطم البعیرُ

شتري کـه پیشـابش   [من داء یکون به 
  .]از بیماري بند آید

  .ش افروختنجاي آت: أطیمۀ
ــوم ــنگ: أطُ ــت س ــلحفاةُ [پش الس

  .]البحرِیۀ
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 متَـأَجعلیه، مثل ی تَأَطَّمفالن ی :  شَـد
  .]فالنی بر او خشم گرفت[غضبه علیه 

شترك کرد، یعنی موج : تَأَطَّم السیلُ
سیل باال گرفت و موجهـایش بـر هـم    [

تاریـک  شب سـخت  : اللیلُ  .ریخت
  .]کشیدآتش زبانه : النار . شد
. أکَمـات و أکَـم  : ج. پشـته : أکَمۀ .أکم

جمع األکَمِ إکام، مثل جبل و جِبـال، و  
جمع اإلکامِ أُکُم، مثل کتاب و کتـب، و  

  .جمع األُکُمِ آکام، مثل عنُق و أعناق
  .مآکم: ج. سرین: مأْکَم و مأْکَمۀ

ـ  . اَلَـم  .ألم . درد و درد کـردن : ألـم ـَـ
: کقـولهم . درد شکم شدي :ألمت بطْنَک

   ـدشطْنُـک و رب مرَك، أي ألأم تدشر
  .أمرُك

ــألُّم ــافتن: تـ ــالم. درد یـ درد : إیـ
  .رسانیدن
ــیم ــع،  دردنــاك،[دردگــین : أل موجِ

  .]مسمع معنايبهسمیع  مانند
: ج. مادر: . اصل هر چیزي: أُم .أمـم 
 عو أصلُ األم أُمهۀ، و لذلک تُجم. أُمات

األُمهـات للنـاس و   : یقال. علی أُمهات
ـ : أُمیمـۀ . األُمات للبهـائم  و نـام  . مصغـ

یا أُمت ال تَفْعلی و یـا أبـت   : یقال. زنی
یجعلونَ عالمۀَ التأنیث عوضاً من . افْعلْ

در [یاء اإلضافۀ، و یوقَف علیها بالهـاء  
تأنیـث را بـه    نـۀ آن دو کلمه، تاء نشا

انـد، و  یر متکلم وحـده کـرده  جاي ضم
در وقف هم به جاي ایـن نشـانه، هـاء    

. علَم لشـکر : الجیشِ . ]ساکن آورند
 فبیابـــان دوردســـت: التَنـــائ . 

: البیضِ . مکّه: القُرَي . زن: المثْوي
: النُجومِ . رئیسهم: القومِ . شترمرغ
ــرَّة  جــان[م راه : الطَریــقِ . ]کهکش

 . ]کفتـار [و هی الضَبع : یقال. بزرگ
: و یقـال أیضـاً  . پوست مغز سر: الدماغِ
 ِالــرَأْس . ــثخمــر: الخَبائ . 

. فاتحـه  ةلوح محفوظ، و سور: الکتاب
، و لم یقُلْ أُمهـات،  »هنَّ أُم الکتاب«آیه

و هـو کمـا یقـول    . ألنّه علی الحکایـۀ 
نحـن  : لیس لـی معـینٌ، فتقـول   : الرجلُ

و اجعلْنا «آیهفتَحکیه، و کذلک  معینُک،
، و »کتابنـد  بنیادآنها «[» للمتَّقینَ إماماً

یـادآوري   نۀگو، زیرا بهبنیادها: نفرمود
: مانند آنکه کسی گویـد . فرموده است

یاوري ندارم، و براي یـادآوري بـه او   
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و مـا  «مانند . ما یاور تو هستیم: گویی
  .»ســاز را پیشــواي پرهیزگــاران 

مرگ: مقَشْع . سـه، هلـیم  یهر: جابِر .
 ۀتب: کَلْب .  سـختی : الخُلْفُـف . 

 . جنـگ : ربیـق  . خورشـید : شَملَۀَ
 دفَـرٍ و   درنٍ،  حبابٍ،  درزٍ، 
  .]جهان، دنیا: دفارٍ

: ج. گروه از هر جنس حیـوان : أُمۀ
مـن   لـوال أنّ الکـالب   : حدیث. أُمم

اگـر سـگها نیـز    [لهـا  األُممِ ألمرْت بقَتْ
دیگر گروههـاي جانـداران   گروهی از 

آینـه فرمـان بـه کشتارشـان     نبودند هر
و هو فی اللفظ واحـد و فـی   . ]دادم می

. باالي مـردم : . المعنَی جمع، کالقَوم
ــال ــمِ  : یق ــوالُ األُم ط ــوه جســانُ الوح

راه دیــن و : . ]زیبارویــان بلنــدباال[
ال دینَ لَه و ال : له أُمۀَ فالن ال. شریعت
کنتم خَیـرَ أُمـۀٍ أُخْرِجـت    «آیه. نحلَۀَ له
شـما  «[، أي خَیـرَ أهـلِ دیـنٍ    »للناسِ

بهتـرین دینـدارانی هســتید کـه بــراي    
. هنگام: . ]»مردم پدید آورده شدید

و لَـئن أخَّرْنـا   «و » کَرَ بعد أُمۀٍاد و«آیه
عۀٍ مالی أُم ذابنْهم العةٍعودو پس «[» د

ــاد آورد   ــدي بــه ی و اگــر «. »از چن
شان را زمـانی انـدك بـازپس    شکنجه
  .]»اندازیم

ــۀ  ــۀ= إم طریقــت و دیــن: أُم . :
  .نعمت

ویلٌ لأُمه، فحذف لکَثْرَته فی : ویلُمه
عنْـدم زیـد،   : و یقال فی الشـعر . الکالم

ا حفلم ،دیز ي أُمنْدع رادیاألل فَتذ ،ف
ــق طَست  تي الجــد ــن عنْ م ــاء ــاع الی م

مـادر زیـد   . واي بر مادرش[الساکنین 
  .]نزد من است
و . هو ذَم و دعـاء علیـه  : ال أُم لک

 بچۀ(مادر بی[ربما وضع موضع المدحِ 
. ، که سرزنش و دشنام است!)سرراهی

  .]معناي ستایش به کار رود گاه هم به
 أم]ـه  . آهنگ کردن: ]ـَـُ أممه، أمأم

: . ]آهـنگش کـرد  [قَصـده  : و تَأَممه
شکستگی سر که بـه  : آمۀ. سرشکستن

ــیم و  .پوســت دمــاغ رســیده باشــد أم
  .شدهمرد دماغ تباه: مأْموم

سنگ [حجر یشْدخُ به الرَأْس : أمیم
  .]أمائم: ج. شکنند تیزي که بدان سر

السـنامِ   المتَأَکِّـلُ  مدلعالبعیرُ ا: مأْموم
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شتري که از سـنگینی بـار کوهـانش    [
  .]خراشیده و خورده شده باشد

أم . پیشـنمازي کـردن  : أم ـُـ. إمامۀ
أم . ]پیشنماز قوم شـد [القوم فی الصالة 

آن زن [صـارت أُمـا   : ]أُمومـۀً [ةُ المرأَ
  .اقتدا کردن: إیتمام. ]مادر شد
و األصـلُ  . مـۀ ئأ :ج. روپیش: إمام

أءممۀ علی أفْعلَـۀ، مثـل إنـاء و آنیـۀ،     
دغمت المیم فنُقلَت حرکتُهـا الـی مـا    فأُ
ــاء  قبلَ ــا ی ــا جعلوه ــا حرَّکوه ــا، فلم ه
ناسۀ[ تثقاالً للهمزتیمـنهم مـن   ، و ]أیِم

 تفقُلب. مصغـ: مۀأُوی. جمع بین همزتین
الضَـمۀُ   الواو ]الهمزةُ المتحرِّك بالفتحۀ[

: . قَلْـبٍ  مـۀ، بـال  ییما قبلَها، و قیل أُ
کلَّ شیء أحصیناه فی إمـامٍ  «آیه .کتاب
و هـر  «[، أي فـی کتـابٍ مبِـین    »مبِینٍ

  چیــــزي را در دفتــــري روشــــن   
رسن [مسطر چوب : . ]»ایمبرشمرده

: . ]بنایان که بدان بنا را راست کنند
. راه نۀرازمین و ک نۀکرا: . دراز رشتۀ

، أي طَرِیقٍ مبِین »انّهما لَبإمامٍ مبِینٍ«آیه
راهـی   نـۀ بر کرا) شهر(همانا آن دو «[

  .]»آشکارند

جلـو  [قُدامه : أمامهکنت . پیش: أمام
 کلمـۀ . بپـا، هشـدار  : أمامک. او بودم

  .نام زنی: أُمامۀُ .]ر استیتحذیر و تبص
ــم ــک : أم ــه نزدی ــه دور و ن : . ن

. من قُرْبٍ: أممٍ ذْتُه منأخَ. چیزي اندك
: دارِه دارِي . یسیراً: ما سئَلْتُه الّا أمماً

ــا مقابِلَتُ ــرفتمش[ه ــک گ ــز . از نزدی ج
  ام خانــــه. انــــدکی از او نخواســــتم

ــه ــهروب ــتروي خان ــؤَام. ]اش اس م :
  .مقارِب

ــأَمم ــدن  : تَ ــادر خوان ــت[م متَأَم :
  .]اتَّخَذَت أُماً

ــا: أم ــر. ی ــی ح ــی فه ــف ف ف عطْ
هما أنْ  : تفهام، و لها موضعانِاالسـدأح

ـ  االس ألفلَۀً لعادم تفهام بمعنَـی أيٍّ تَقَع .
زید فی الدار أم عمرو؟ والمعنَی  أ: تقول

ی أنْ تکـونَ منْقَطعـۀً   و الثـان . أیهما فیها
ـ  ا قبلَها خبراً کان أو استقـول  . تفهاماًمم

و . أم شاء یـا فَتًـی   انّها لَإبِلٌ: فی الخبر
ذلک اذا تَوهمتَه إبالً، ثم أدرکَک الظَـنُّ  
  لِ فقلـت أمعن األو رَفْتفانْص ،أنّه شاء
شاء، بمعنَی بلْ، ألنّه إضْراب عما کـان  
  قیِنٌ، و بعـدلْ یبعد ب قَعقبلَه، الّا أنّ ما ی
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ـ . أم مظْنُونٌ ـلْ  : تفهامو تقول فی االسه
 زید  تیا فَتًی؟ فأضْـرَب عمرو قٌ أمنْطَلم

عن سؤَالک عن انْطالقِ زیـد و جعلتَـه   
ـ   معها ظَـنٌّ و اس عن عمرو، فأمو  تفهام

آیــه. إضْــراب» بــن رفیــه م ــبیال ر
و هذا کـالم  . »أم یقُولُونَ افْتَراه العالَمینَ

لُه استفهاماً و لـیس قـولهم   لم یکن أص
شَکّاً، و لکنَّـه قـال   » افْتَراهأم یقولون «

بـلْ هـو   «: ثم قـال . هذا لتَقْبیح صنیعهم
کأنّه أراد أنْ ینَبه علی . »الحقُّ من ربک

الخَیـرُ  : ما قالوه، نحـو قولـک للرجـل   
رُّ؟ أنت تَعلَم أنّه یقول أحب الیک أم الشَ

ح عنـده مـا   خَیر، و لکن أردت أنْ تُقَبال
  .عصنَ

 ،لْ علی أملْ و هعلی ه خُلُ أمو تَد
أم هلْ عنـدك عمـرو، و هـلْ    : کقولک

ی أم عمرو؟ و ال یـدخُلُ أم علـی   أْتینتَ
ـ    لإلس ـعضلَ مـا وتفهام األلف، ألنّ أص

أحدهما األلف و التَقَع الّا فـی  : حرفانِ
ی أم و ال تَقَع الّا فـی  مِ، و الثانالأول الک

ط اوـ لس ، و هـلْ انّمـا أُقـیم مقـام     مالک
فی االس تفهام فَقَـطْ، فلـذلک لـم    األلف

  .تَقَع فی کلّ مواقعِ األصلِ

  :و أم قد تکون زائدةً، کقول الشاعر
  رقَصا یا هنْد أم ما کانَ مشْیِی

]ی تـبتشْیتکونُ م قُّصاـَلْ قَدو[،  
ي معناحرف عطف است به[أي ما کانَ 

یکی اینکـه  : استفهام و دو جایگاه دارد
معنـاي   اسـتفهام باشـد بـه    ةهمتراز همز

یک، زید در خانـه اسـت یـا    کدام: أي
ــود   معمــرو؟ دو ــیش از خ اینکــه از پ

ن خبــري آبریـده باشــد، چــه پــیش از  
  در معنــاي خبــري . پرسشــیباشــد یــا 

بینم اي آن شتر است که می: گوییمی
ـ . جوان، نـه کـه گوسـفند اسـت     ی یعن

نخست آن را شتر پنداشتی سـپس بـه   
گمانت آمد که گوسفند است، پـس از  

بلکـه  : سخن نخست بازگشتی و گفتی
گوسفند است، جـز آنکـه پـس از بـل     
آنچه گویی به آن یقین داري، و آنچـه  

در . پس از أم گویی در آن به گمـانی 
زیـد روان  : گـویی معناي پرسشی مـی 

است اي جوان یا عمـرو؟ در اینجـا بـا    
دن أم هم گمان زدي، هـم پرسـش   آور

کــردي و هــم از روان شــدن زیــد     
ــدن   ــتی و از روان شـ ــروبرگشـ  عمـ
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هیچ گمـانی در آن نیسـت   «. پرسیدي
-یا می ،که از پروردگار جهانیان است

و . »گویند آن را از خود بربسته اسـت 
ــه در   ــت ک ــخنی اس ــن س ــادای آن  بنی

ـ «پرسشی نباشد، و ایـن سـخن کـه     ا ی
خـود بربسـته   گوینـد کـه آن را از    می

گمـان نیسـت، بلکـه     یـۀ بر پـا » است
خداوند آن را بازگو کـرده تـا زشـتی    

: سـپس فرمـود  . کارشان را نشان دهـد 
ــوي   « ــت از سـ ــقّ اسـ ــه آن حـ بلکـ

خواسـته از   گـویی مـی  . »پروردگارت
مانند آنکـه  . اند آگاهی دهدآنچه گفته

خـوبی را بیشـتر   : گـویی به کسی مـی 
دانـی  دوست داري یا بـدي را؟ و مـی  

 یخـواه گوید خوبی را، ولی میمی که
کاري را که کرده است زشت بنمـایی  

  .تا دیگر چنان نکند
. أم و هلْ بر سـر یکـدیگر درآینـد   

یا آیا عمرو نـزد توسـت، و آیـا    : مانند
 ةتو نزدم آیی یا عمـرو؟ و أم بـر همـز   

استفهام درنیاید، زیـرا بـراي اسـتفهام    
یکـی  : انـد تنها دو کلمـه وضـع کـرده   

یاید جـز در آغـاز سـخن، و    همزه که ن

. دیگري أم که نیاید جز در میان سخن
و هلْ در استفهام تنها بـه جـاي همـزه    

  نشیند، نه به جاي أممی
  :زائدة است مانند) در شعر(گاه أم 

ودم ـــند، در جـوانی بـاي ه
  تارــرف هـیانـم

اکنون که پیر گشتم رفتار من (
  .])چنان است

ت قــخلنفربــه و کــال : تَــأْویم .أوم
ــتور را   ــف س ــدن عل ــؤَدم. گردانی م :  

  .سرخلقت و بزرگبزرگ
  .تشنگی ]سوزش[حرارت : أُوام

ـ رجـلٌ  . بیـوه : أیم .أیم کـان  ، س واء
ن قبلُ أو لم یم جـ تَزَو  ة امـرأَ . وجزَتَ

باً  أیضاً، بِکْراً کانتمرد بیوه، چـه  [أو ثَی
پیشتر زناشویی کرده باشـد یـا نکـرده    

 .]دیـده یزه یا شويزن بیوه، دوش. باشد
  .و أصلها أیائم فقُلبت. أیامی: ج

ـ . أیم و أیمـۀ و أُیـوم   بیـوه  : آم ـُـ
: حـدیث . ةُ من زوجِهاآمت المرأَ. شدن

ـۀِ  تَأنّه کان یمذُ من األیوآن زن بیـوه  [ع
او از بیوه شـدن بـه   . شد و شویش مرد

  .]بردخدا پناه می
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. أیمـه اهللاُ تَأْییمـاً  . وه کردنبی: تَأْییم
تمالرجلُ زمانـاً، اذا  أَةُ، و تَالمرأَ تَأَی می

  :یقال. زَوجتَی مکَثَ ال
  کـلُّ امرَئٍ ستَئیم منْـ
یمئأو منها ی رْسالع ه  

  :رُو قال آخَ
  أنِّی نَجوت بقُوف نَفْسک غیرَ

  مإخـالُ بـأنْ سییتَم أو تَئیـ
اب تَمییامرأَأي س یمآن [تُک نُک و تَئ

زن یا آن مرد چندي تنها ماند و پیوند 
  . زناشویی نبست

  هر آن کو همسرش نزدش بمیرد
  یوه گـرددـچـه زن یا مرد باشد ب

  :و دیگري گفته است
  رهـاندي خودت را گمانم بزودي

  .]پدر وان زنت بیوه گرددپسر بی
تُه هلَکَت امرأَ :ما لَه آم و عام: یقال

فعیمانُ الی . و یعیم م، حتی یئیماشیتُه و
زنـش و  [اللَبنِ، و أیمـانُ الـی النسـاء    

ستورانش مردند چنانکه هم بیوه شد و 
  .]هم نیازمند شیر

ــال ــلُ  : یق ــۀٌ، أي تَقْتُ مأْیم ــرب الح
جنــگ [الرِجـالَ فتَــدع النســاء أیــامی  

ـ   بیوه کشـد و   یساز اسـت، مـردان را م
  .]سازدزنان را بیوه می

أأَمتُها و أنَا أُئیمها، مثل أعمتُها و أنَا 
آن زن را بیوه کـردم یـا بیـوه    [أُعیمها 

او را نابینا کردم یا نابینـا  : یافتم، مانند
  .]یافتم

أصلُه أیم : السکیتقال ابن. مار: أیم
. فخُفِّف، مثل لَین و لَین، و هین و هـین 

  .أُیوم: ج
دود : ]ـُِـ[آم . . أُیم: ج. دود: إیام

دخَّنَ علی : آم الرجلُ. کردن زنبورخانه
تا (آن مرد برابر کندو دود کرد [النَحل 

 انگبـــینزنبـــوران بیـــرون رونـــد و 
  .])برگیرد

  فصل الباء
  .سختیها: بجارِم .بجرم
ــذم ــذْمٍ .ب ذو ب ــوب بســیار  مــۀجــا: ث

ــمان ــلٌ ذو . ریســ ــرد : رجــ مــ
صـاحب رأْيٍ و  : و قیـل . گوشتبسیار
ــزْمٍ ــل. ح ــلٌ: و قی ــلٌ عاق متحم  ــت وق

خردمنــد . و دورانـدیش دانــا [الغَضَـبِ  
  . ]بردبار هنگام خشم

ـ  . برَم .برم سـتوه و بـه سـتوه    : بـرِم ـَـ



  1539/  باب المیم  
  

 

: . کک: رَّم بهبتَ. سئمه: برِم به. آمدن
: ج. یدخُل مع القومِ فی المیسر الذي ال

سـتوه   از او به[برَماً قَرُوناً  أ: مثَل. امأبر
آنکـه در قمـار بـا    . آمد و دلتنگ شـد 

ــد   ــی نکن ــران همراه ــگ و . دیگ دلتن
ــا  آزرده ــا خرمــ ــا دو تــ   اي و دو تــ

گیـاهی  [عضـاه   ةمیو: . ]!خوريمی
ریـز   نۀنیز دا :[یکی : برَمۀ. ]خاردار
  .]چشمزفت تنگ :. انگور

ـ : . به سـتوه آوردن : إبرام توار اس
جامـه را ریسـمان دو تــاه   : . کـردن 
  .تافتن

: برِیم. تافتهبرهمرسن دو تاه : مبرَم
نشـانده   همپود بـر تـارو  مۀجا :. کک

  .]سود و فایدهمرد بی: مبرِم[
که زنان بـر کمـر   [پیسه رسن: برِیم

یا بازوي خود، یا بـه گـردن کودکـان    
. ]زخـم آویزند، براي دور کردن چشـم 

 : نگ گونـاگون پـرچم   که ر[لشکر
  .]ها در آن چنین دیده شودقبیله

  .بِرام: ج. دیگ: برْمۀ
  .]کک: أبرِمۀ. قُراد[کنه : برام

کـن، و آن  سـوراخ : مـع . بیرم، فـار 

 اسـکنۀ مـاه،  بر[هاسـت   نوعی از تیشه
که زبانش بگیـرد تـا   آن: برِم. درودگر

بـرُم  . آنجا که دیگران را به سـتوه آرد 
  .]اخالقمردم بد ):جمع صیغۀبه (

ــرجم ــۀ .ب مرْجــت : ب ــد انگش : ج. پیون
  .براجِم

انّ : مثَـل . تمیمقومی از بنی: البراجِم
  ـدواف یـراجِمِ الشَقبـدبخت کسـی   [ الب

عمـرو بـن   (است که پیک براجم باشد 
هند در خونخواهی از برادرش کـه بـه   

تمیم کشته شده بـود  دست یکی از بنی
ــر از آن  ــد نف ــورد ص ــا را ســوگند خ ه

نـه نفـر را    و هنگامی که نود. بسوزاند
ــه    ــوختگان ب ــوي س ــود، ب ــوزانده ب س

تمیم رسید و پنداشت رهگذري از بنی
. پزند و به آنجـا رفـت  که خوراك می

چون دانستند کـه کیسـت در آتشـش    
  .])انداختند و عمرو چنان گفت

. فـار [بیمـاري معـروف   : بِرْسام .برسم
میـان جگـر و قلـب     ةآمـاس پـرد  . مع

ــاجزور( ــاب ح ــم  . ])م حج رْســد ب و ق
مرْسبالرجلُ، فهو م .  

ــم رِیسرِی و إبــأب َابریشــم: م، مــعس .
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لیس فـی الکـالم افْعیلـلٌ    : األعرابی ابن
بتَوالی الکَسرات، و لکن افْعیلَـلٌ، مثـل   
اهلیلَج و ابرِیسم، و هـو منصـرف فـی    

ـ   بـه  المعرفۀ و النکـرة و انْ س تیدر [م
ه منصرف است، هـر چنـد   نکر معرفه و

  .]از آن نام و لقب به کسی دهی
. سخت اندوهگین شـدن : برْشَمۀ .برشم
 :  پیوسته نگریستن بـه چیـزي .  و

  .تیزي نظر: بِرْشام
  .لبمرد سطبر: بِرْطام .برطم

تَبرْطَم  .برآماسیدن از خشم: برْطَمۀ
از خشـم بـاد کـرد و    [تَغَضَّـب  : الرجلُ

  .]برافروخته شد
: بـرْعم . ناشـکفته  غنچـۀ : برْعوم .برعم
  .]حفَتَّتَالزَهر قبلَ أنْ ی[کک 

أخْرَجت براعیمهـا  : برْعمت الشجرةُ
ــالف و  [ ــت غ ــۀدرخ ــکفته  غنچ ناش

  .]برآورد
پیوسته نگریستن و مـژه  : برْهمۀ .بـرهم 

  .بر هم نازدن
اسم أعجمـی  ): ع(إبراهیم خلیلُ اهللا

إبراهـام و إبـراهِم،   : لغـات و فیه ثالثُ 
و ذلـک ألنّ  . مصغـ: أُبیرِه. بحذف الیاء

األلف مـن األصـل، ألنّ بعـدها أربعـۀُ     
تَلْحقُ بنـات   أحرُف أُصولٍ، و الهمزةُ ال

  وجِـبلها، و ذلک یاألربعۀَ زائدةً فی أو
حذف آخره کمـا فـی سـفَرْجلٍ فیقـال     

رِجفَیو کذلک القولُ. س ماعیل و فی إس
ـرِّد إسبو بعضُـهم  . رافیل، و هذا قولُ الم

ـ   م أنّ الهمزةَ زائدةٌ اذا کـان االسیتوه م
أعجمیاً فلم یعلَم اشْتقاقُه، فیصغَّره علی 

مٍ و سمیعیل و سرَیفیل، و هذا قول یبرَیهِ
لُ قیاسنٌ، و األوسو . سیبویه، و هو ح

ـ : منهم مـن یقـول   رَیبطَـرحِ الهمـزة   ب ،ه
ابـراهیم   کلمۀمبرّد همزه را در [والمیم 

گوید چـون پـس   گیرد و میاصلی می
از آن چهار حرف اصـلی آمـده اسـت،    

تواند در آغاز کلمـه  بنابراین همزه نمی
زاید باشد و در تصغیر، حـرف پایـانی   

ــدمــی ــد، مانن ــیرِف: افت و أُس عمــی أُس .
چـون   دانـد، سیبویه همزه را زایـد مـی  

ــت و اشــتقاق آن     ــه تــازي نیس کلم
شناخته نیسـت، و ایـن گفتـه بهتـر از     

قیـاس   یـۀ مبرّد است کـه بـر پـا    گفتۀ
نخسـت و مـیم    ةبرخی هم همـز . است

  .]دناندازپایانی را می



  1541/  باب المیم  
  

 

و هـم  . گروهـی از حکمـا  : براهمۀ
یجوزونَ علی اهللا بِعثَۀَ الرُسـلِ   الذین ال

را از  انکسانی که برانگیختن پیـامبر [
  .]دانندخداوند نمی

بـه دنـدان پـیش    : بـزَم ـُــِ  . بـزْم  .بزم
به انگشت : . عض: بزَم علیه. گزیدن

: بزْمـۀ  .سبابه و ابهام دوشیدن شـیر را 
  .کک: وزمۀ. یک بار خوردن

مانندي که دو زبانه[کمرساز : یمإبزِ
هم کند، یـا بـه زیـن     کمربند را در سر

: إبـزام  .، سـگک ستوران آویزان کننـد 
  .أبازِیم: ج. ]کک

:  .بنـد قـالده  [حمیل  رشتۀ: بزِیم
سبزي را  دستۀنازکی که  خۀبند یا شا

افزونی توشه و آنچـه   :. بدان بندند
  .]در ته دیگ بر جا ماند

. لب شیرین کـردن : بسم ـِـ. بسم .بسم
  .کک: ابتسام و تبسم. نع: باسم

  .دندان: مبسم
سام و بباممممرد بسیار تبس: س.  

  .نام مردي: بِسطام .بسطم
ــطام ــد  : بسـ ــهر ابویزیـ ــام شـ نـ

  ).رح(بسطامی

نــاگوار شــدن : بشــم ـَـــ. بشَــم .بشـم 
  .م: إبشام. به ستوه آمدن: . ]تُخَمۀ[

بوي که از وي درخت خوش: بشام
  .مسواك سازند

ــم .بصــم صــر  : ب نْصــت خ ــان انگش می
انگشـت  [و بِنْصـر   ]انگشت کوچـک [

: عتَب. ، یعنی چایک و دوم]کناري آن
ــان بنصــر و وســطی ــب. می ــان : رتَ می

میـان سـبابه و   : فتْـر . وسطی و سـبابۀ 
: فَـوت . میان ابهام و خنصر: رشب. ابهام

مـا  : یقـال [درازا میـان هـر انگشـتی    به
عتَبـاً و ال   فارقْتُک شبراً و ال فتْراً و ال

مـرد  : بصـمٍ  ذو رجـلٌ . رتَباً و ال بصـماً 
ــوب ذو. ســتبر ــمٍ ث صــۀجــا :ب ســتبر  م
  .]نخبسیار

  .]درخت بنه[درختی : بطْم .بطم
. بانـگ آهـو و شـتر   : بغَم ـِـ. بغام .بغم

مغوۀ بینع: ظَب . : گشاده ناگفتن سخن
اذا لـم تُفْصـح لـه عـن     : بغَمت الرجـلَ [

سـخنم را بـرایش   : دثُه بـه حمعنَی ما تُ
ـ  نروشـ  سـخن نــرم  : مباغَمــۀ .]تمنگف
  .گفتن

رنـگ کـه   سـرخ [چـوب  : بقَّم، مع .بقم
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: پارسی آن( رنگرزان بدان رنگ کنند
ـ   . ])بقَم، بکَـم  و لیس فـی کالمهـم اس م

نام مـردي،  : خَضَّم: علی فَعل الّا خمسۀ
: موضعی به شام، و بـذَّر : ، و شَلَّمو 

نـام موضـعی   : نام آبی در عرب، و عثَّرُ
]ۀبریزه که در رشتن بـه کـار   پشم: قام

چوب درودگـران، و مـرد    شۀنیاید، ترا
  .]خردسست و کم

: مأبکَم و بکیِ. لنگی: م ـَـبک. بکَم .بکم
  .گنگ

بها : یقال. هآماسیدن فرج ناق: إبالم .بلم
یـت شَـفَتَیه   رأَ. آماسیدن لـب : . بلَمۀٌ

  .]اندهدیدم دو لبش ورم کرد[مبلَمتَینِ 
اي کـه بانـگ نکنـد از    ناقـه : مبالم

  .غایت آرزوي گشن
: زشت نمودن کار را بر کسی: تَبلیم

کـارش را  [تُقَـبح   ال: ال تُبلِّم علیه أمرَه
  .]بر او زشت منما

ــم ــم و أُبلُ ــم، أبلَ لــل : إب پوســت مقْ
. یکـی : إبلمـۀ . ]پوست درخت بلسان[

ـ : یقال ی و بینک شنیـۀ،  المالُ بملقَّ اإلب
  .أي نصفانِ

کـاو  آهـن سـوراخ  : بیلَم، مثل بیـرَم 
  .]درودگران اسکنۀ[

اذا فَـرِقَ فسـکَت   : بلْـدم الرجـلُ   .بلدم
  .]مرد ترسید و خاموش شد[

کـه جنبـان   آن: بلْدم الفرسِ و بلْذَمه
  .اسب سینۀباشد از حلقوم و 

  .سنگ مضطربمرد گران: بلَنْدم
مجرَي الطعـامِ فـی   : عم و بلْعومبلْ .بلعم

الحلق، یعنی راه گذر طعام در حلـق و  
  .آن گلوي سرخ است

  .]ابتالع[فرو بردن لقمه : بلْعمۀ
ــم لْعــیارخوا : ب ــرد بس ــخت  رم س

  .برندهفرو
  .یکی از چهار خلط: بلْغَم .بلغم
تـار  [ابریشم سطبر رودجامـه  : بم .بمم

درشـت  ستبر عود و ساز، و نیـز آواي  
  .]آنها
یقَع علی الـذَکَر  . جغد: بوم و بومۀ .بوم
یـاد،  أو فَ صـدي األُنْثَی، حتّی تقـول  و 

  .]أبوام: ج[فیخْتَص بالذَکَر 
سـتور ریـزه چـون بـره و     : بهمـۀ  .بهم

مثل تَمـرَة و  . بهم: ج. بزغاله نر و ماده
  .بِهام: جمع بهم. تَمر، و شَعرَة و شَعر

جدا کردن بره از مادرش بـه  : یمتَبه
  .چرا
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. لشکر: . بهم: ج. سوار دلیر: بهمۀ
و لَیـثُ غابـۀٍ    بهمـۀٍ فالنٌ فـارِس  : یقال

لشکر و شیر بیشه دالور فالنی سوار [
  .]است

فروبسـتن  : . پوشیده گفتن: إبهام
. کـار فروبسـته  : أمـر مـبهم  . در و کار

ماء اإلشـارات،  هی أس: األسماء المبهمۀُ
: . الء و أُولئـک نحو هـذا، ذاك، هـؤُ  

  .أباهیم: ج. ]شست[انگشت نر 
علیه الکالم مهتَبتَغْلَقَ: اساس.  مهتَـب :

سخن بر او بسـته  [اذا أُرتج علیه . کک
  .]و پوشیده شد

یکرنـگ، چـه سـفید و چـه     : بهِیم[
ــیاه ــم : ج. س هو ب ــم هب . ــیم ــونٌ بهِ : لَ
قَمرٌ فیـه و   ال: لیل بهِیم. لطُه غیرُهالیخا

یحشَـرُ النـاس یـوم    : حدیث. ]ضَوء ال
القیامۀِ عراةً حفاةً بهماً، أي لـیس معهـم   

روز رسـتاخیز،  [أصحاء : شیء، و یقال
ــه     ــر گون ــاك از ه ــه و پ ــردم برهن م

مانند کـوري، کـري، لنگـی    (ی ینارسا
ـ . ]شوندبرانگیخته می...) و : یمفرس بهِ

  .یکرنگ
  .بهائم: ج. ستور: بهِیمۀ

تکـون  : قال سـیبویه . گیاهی: بهمی
واحدةً و جمعـاً، و ألفُهـا للتأْنیـث فـال     

ألفُها لإللْحاق، و الواحـدةُ  : و قیل. تنون
التکون ألـف فُعلَـی   : قال المبرّد. بهماةٌ

ــث  ــر التأْنی ــت األرض .لغی مهــر : أب کثُ
  .بهماها

  فصل التاء
دوگانه زاد  ]آن زن[: ةُأتْأَمت المرأَ .تأم

] متْـئتَهـا     . فهی مفـإذا کـان ذلـک عاد
  .زاینده دوگانه: متْآم ]فهی

م هذا، و هذا تَوأَ. دو همزاد: مانِتَوأَ
 و ال. وائم و تُـؤَام تَ: ج. مۀُ هذههذه تَوأَ

بــراي [مؤنَثّــه یجمــع بالتــاء  یمتنـع أنّ 
را بـا واو و نـون   تـوان آن  انسانها می

مینَ کـه  أَو تَو(مونَ تَوأَ: هم جمع بست
ــراي مؤنــث)منصــوب آن اســت : ، و ب

ــاتوأَتَ ــ. م ــومِتَ النُج مــتارگان : وائ س
  .]آمیختهدرهم

أصــله : یقــال. دوم تیــر قمــار: متَــوأَ
دي الـواوین   م، فأُبدلَتووأَ من إحـ التاء .
 :نام شهري بر لب عمان.  

تائفرس ماسبی که روشی بعد از : م
  .]پی در پی بتازد[ روشی آرد
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دوگانـه تـار و پـود بـافتن     : متاءمۀ
  .نع: ثوب متْآم. جامه را

شوهر عروسـش را  [أفْضاها : أتْأَمها
  .]زن کرد

  .هانوعی از پرده: أتْحمی .تحم
. نهایت هر زمینی و شـهري : تَخْم .تخم

در فالنـی  [من األرض  تَخْمٍفالنٌ علی 
: ج. ]جایی پایان ایـن سـرزمین اسـت   

تُخُـم،  : ج. تَخُوم األرضِ: و قیل. تُخُوم
  .مثل صبور و صبر

ــۀ ــذْکَرُ فــی اصــ: تُخَم لُها الــواو، فتُ
  .موضعها

  .نام جایی: ترْیم .ترم
سقطَت منـه  . تَالمیذ: تَالم و تَالمی .تلم

  .الذال
. نتمامی و تمام شـد : تَم ـِـ. تَمام .تمم

الشیء تتمام. تَمتمام   :تَتْمیم، إتْمام و اس
أتَمت الحبلَی . نام شاعري: متَمم. کردن

متها : فهی ملمح امأی تزن آبسـتن  [تَم
ــام زادش   ــرد و هنگ دوره را ســپري ک

. ، و ولد المولود لتَمامٍولَدت لتَِمامٍ. ]شد
التمام،  لیلُ. ماه شب چهاردهم :قمرٌ 

 درازترین شبها در سـال : بالکَسر الغیر

  .]شب یلدا[
اً و تُماً، ثالثُ مأبی قائلُها الّا تَِ: یقال

   ــح ــرُ أفْص ــاً، والکَس ــات، أي تمام لغ
ســـخنش را پیوســـته کـــرد و از آن [

  .]بازنگشت تا به پایان برد
  .ايقبیله: . سخت: تَمیم

ن م: حدیث. طومار و تعویذ: تَمیمۀ
ۀً  لَّقَعیماهللاُ لـه تَم هـی  : یقـال . فال أتَم

کُتـب فیهـا   خَرَزةٌ، و أمـا المعـاذات اذا   
بهـا   ) عج(اهللا القرآنُ و أسماء ـأْسفال ب

پنــاه بــه خــود آویــزد، هــرکس چشــم[
. خداوند آن را بـرایش کارسـاز نکنـد   

هـــایی اســـت آن مهـــره: انـــدگفتـــه
 رنگارنگ، اما آنچـه در آن از نُبـی و  
از نامهاي خداوند نویسند بر آن خـرده  

: أُمیطَت عنه التَمـائم . تُمائم: ج. نگیرند
کنایـه از  (هـا از او دور شـد    پنـاه چشم

  .])ماند و بزرگ شد تندرستاینکه 
الـذي  [سخن تاناك گوینـده  : تَمتام

ــۀٌ تَمــه تَم ــاء آن: فی کــه روي حــرف ت
  .]زبانش بگیرد

همـه  [مـوا  جاءوا کلُّهـم و تَ : تَتاموا
  .]آمدند و کسی باز نماند
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متَتسرَ: مبو الو الصوف الذي یطلب .
اي که در پی پـاره آن[و الموهوب تُمۀٌ 

تـا بافـت   (پشم و موي جسـتجو کنـد   
اي پـاره ). اش را به پایـان رسـاند  جامه

  .]تمم: ج. پشم یا موي
  .یکی: تَنُّومۀ. درخت بادیه: تَنُّوم .تنم
  .تُوم: ج. نقره ةغوز: تُومۀ .توم
ی و هـام ت. ]و مکّه[شهري : تهامۀُ .تهم
ـ اذا فتحت التاء لـم تُ . منسـ: تهامٍ دد، شَ

کما قالوا رجـل یمـانٍ و شَـآمٍ، الّـا أنّ     
األلف فی تَهامٍ من لَفْظها، و فی یمانٍ و 

و منهم مـن  . شَآمٍ عوض من یاء النسبۀ
و شَآمی، بالفتح مع  ، یمانیتَهامی: یقول

یمانُونَ : قوم تَهامونَ، کما قالوا. التشدید
= تَهمۀُ . ]روندقومی که به تهامه می[

  .مص من تهامۀَ :تَهم
: أتْهم الرجـلُ [به تهامه شدن : إتْهام

بسیار به تهامه : متْهام. ]صار الی تهامۀَ
  .شونده

  .ذْکَر هناكأصلُها الواو، فتُ: تُهمۀ
و . اي از بکْـر نـام قبیلـه  : تَـیم اهللاِ  .تیم

تَیمـه  : و أصله من قولهم. اهللاِ عبد: معناه
 مــی ــه، فهــو متَ ــده و ذَلَّلَ بأي ع ،ــب الح

ــرد  [ ــوارش ک ــرده و خ ــق ب ، و او عش

ــه اســت ــۀُ. ]دیوان ــه فالن ــه : تامتْ عبدتْ
تَـیم  . ]اش کـرد زن عاشق و بردهفالن[

ــریشٍ ــی ق ــوبکر  : ف ــروه اب ــه و گ قبیل
  ).رض(صدیق

  .لیلذْتَعبید و تَ: تَتْییم
گوسفند با شیر که در خانـه  : التیمۀ

چنـان  [ألهلهـا   : حدیث. دارند او را
اتَّـام  . اتِّیـام . ]گوسفندي زکات نـدارد 

تّامچنان گوسفندي[ذبح کردن : ی[.  
ماءنام موضعی: تَی . :دشت.  

  فصل الثاء
آن زن [أفْسـدتْه  : ثَتَمـت خَرْزهـا   .ثتم

  .]مشکش را تباه کرد
أثْجمـت  . کثُـر و دام : أثْجم المطُر .ثجم

 تمأنْج اماً ثمأی باران بسیار و [السماء
آسمان چند روز پیوسته . پیوسته بارید

بارید سپس باز ایستاد و ستارگان پیدا 
  .]شدند

ـ : ثَرِم ـَـ. ثَرَم .ثرم . دان پـیش افتادن دن
  .نع: أثْرَم

شکستن دنـدان پـیش   : ثَرَم ـِـ. ثَرْم
بر دندان [ثَرَمت ثَنیتَه فانْثَرَمت . به زدن

: إثْـرام . ]پیشش زدم، آن هـم شکسـت  
  .کک
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ــرْتُم .ثــرتم طعــام در  ةمانــدزیــادت: ثُ
  .خنور

آن چیـز  [نَزَعتـه  : ثَعمت الشیء ـَـ .ثعم
  .]را از جایش برکندم

ــی أرض فــالنٍ تَثَعمتْ ــی : نتْنبجأع
  .]زمین فالنی مرا به شگفت آورد[

گیاهی که آن را درمنه سپید : ثَغام .ثغـم 
 :المجمـل و فـی  . یکـی : ثَغامـۀ . گویند

 ضاءیۀ شجرةٌ بالثُغامهشَبرِ یرِ و الزَهالثَم 
درختی بـا میـوه و گلهـاي    [الشَیب  به

  .]سفید که پیري را به آن مانند کنند
  .سگ گزنده: ثَغم

ثَکمـت  . راه نـۀ میـا : ثَکَم الطریقِ .ثکم
راه را گـرفتم و   نـۀ میـا [لَزِمته : الطریقَ

آنجـا  : أقام بـه : بالمکان: ثَکم ـَـ. رفتم
  .]ماند
ـ  . ثَلْـم  .ثلم  . رخنـه کـردن  : ثَلَـم ـِـ

شمشـیر و   خنـۀ ر[اإلنـاء   السیف و 
  .]شکاف آوند

ــم ـــ. ثَلَ ــم ـَ ــ: ثَل ــه ش  . دنرخن
 ةشکستگی کنـار [انْثالم جرْفه : الوادي

ــم. ]رود و ریــزش آن ــۀ. نــع: أثْلَ ثُلْم :
: انْثالم و تـثلُّم . للمبالغۀ. م: تَثْلیم. رخنه

  .نام جایی: مثَلَّم. ل
ــم ــام .ثم ــز : ثُم ــی و  [ی ــاهی علف گی
ــۀ .]وردخــو ــۀ. یکــی: ثُمام ــام  :ثُمام ن

  .مرديو  ،جایی
ـُـ. ثَم ردن چیـزي را و  نیکو ک: ثَم

ثَممت : قیلو منه [مام مرمت کردن به ثُ
کارهـایم  : أصلَحتها و رممتهـا : ورِيمأُ

: قـولهم . ]را سامان داده و نیکو ساختم
جعجـع  : و قیـل . نّا أهلَ ثُمـه و رمـه  کُ

الدهرُ بِی عن ثُمه و رمه، أي عن قَلیلـه  
و اهـل رسـیدگی بـه کارهـا     [و کَثیره 

. سامان دادن به حـال و روزش بـودیم  
روزگار در اندك و بسـیارش بـر مـن    

برکنـدن گوسـفند   : . ]سخت گرفـت 
گـرد  : . نع: شاة ثَموم. علف را از بن

ــه .کــردن چیــزي را قُمــه و ی ثُمهــو ی :
خوب [یکْنُسه و یجمع الجید و الرَديء 

ــد  ــی را و ب ــارو م ــه را  ج ــد و هم   کن
مثَمـۀٌ  . نـع : رجل مثَم مقَـم . ]داردبرمی

دست به : . مقَمۀ بالهاء أیضاً للمبالغۀ
: ثَممت یـدي بـاألرضِ  . علف برمالیدن

دستم را به علفهاي [مسحت بالحشیش 
  .]زمین کشیدم
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ما لهم ثُم و ال . یک مشت گیاه: ثُمۀ
مـتهم، و   . رییهم و آنأسـاق قُماش فالثُم

الرُم  تیۀُ البرَمنه مشـک و آونـدي   [م
دارند و نه آنچـه سـامان خانـه بـه آن     

  .])هیچ ندارند(است 
ریخته شدن و گـداختن تـن   : انْثمام

]مفالنٍ، مثل انْه جسم انْثَم :ذاب[.   
یـدلُّ     . باز: ثُم طْـفع و هـو حـرف

علی الترتیب و التَراخی، و ربما أدخَلوا 
معناي  حرف عطف است به[ علیها التاء

  .پشت سر هم آمدن و زمان دادن
  قد أمرُّ علی اللَئیِمِ یسبنیـو ل

  یعنینی لت الـمضَیت ثُمت قـف
چـون فـرومایه بـبینم که دهد 

  دشنامم
ست نبردهبگذرم از وي و گویم که 

  .]نامم
نـا   . آنجا: ثَمعید بمنزلـۀ هو هو للتَب

براي دور مانند  مثَ[کک : ۀَثَم. للتَقْریب
  .]هنا است براي نزدیک

جـاي بریـدگی نـاف    : مثَم الفـرسِ 
  .کک: مثَمۀ. اسب

  .چه را گیرد بشکندکه هرآن: ثَمثام

ــمِ تَ ــیم العظْ ــه : ثْم ــتن [إبانَتُ شکس
  .]استخوان

  .گیاه سیر: ثُوم .ثوم
  .]قَبِیعۀُ السیف[ بند تیغ: ثُومۀ

  فصل الجیم
ـ . ومجثُ .جثم سـینه بـر زمـین      :جثَم ـُِـ

. و یعبرُ عن الهالك. نهادن مرغ و مردم
فأخَـذَتْهم الرَجفَـۀُ فأصـبحوا فـی     «آیه
لـرزه فـرو   پس زمین[» م جاثمینهدارِ

هایشــان از پــاي گرفتشــان و در خانــه
  .]»درافتادند

ۀُ و جثَمۀثّجکـه از  آن[خوابناك : ام
  .]خانه به در نرود

 الطَیـر مصبورة الّا أنّهـا فـی   : مۀمجثَّ
  ـثَمبِ و أشْباه ذلک، تُجۀً و األرانخاص
ثم تُرْمی حتّی تُقْتَـل، و قـد نُهِـی عـن     

آنچـه را بـر زمـین بچسـبانند،     [ذلک 
 بویژه از پرنده و خرگوش و ماننـد آن 
که بر زمین بندند و به آنها تیـر زننـد   
تــا کشــته شــوند، و از ایــن کــار     

  .]اندشتهبازدا
ما أحسنَ . تن: جثْمان، مثل جسمان

ــه  ــده: و جســمانَهجثْمانَ سقــال . ج
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ــمعی ــانُ: األصـ ــخْص :الجثْمـ و  .الشَـ
کجثْمـانِ  سنام : یقال. الجِسم :الجسمانُ

، و هو شَخْص الکَعبۀَیعنی بالبنیۀِ  .البنیۀِ
  ــدستــنش چــه زیباســت[و لـیس بج !

ــد ــاجث: گوی ــت و  م ــی اس ــود کس ن خ
کوهانی مانند : گویند. جسمان پیکرش

کعبه، و آن خود کعبـه اسـت نـه     نۀخا
  .]چهارگوشش

. یکـی از نامهـاي دوزخ  : جحیم .جحم
 :     در آتش و هـر آتـش بزرگـی کـه

من قولـه تعـالی،   . مغاکی افروخته باشد
» ابنُوا لَه بنْیاناً فألْقُوه فـی الجحـیمِ  «آیه

ـ  )از آتـش (بنایی «[ رایش بسـازید و  ب
  .]»در آتشش افکنید

قــال . جــاي ســخت گــرم: جــاحم
سـخت   مردنو [ و الموت : األعشَی
ــا. اســت ســوزان : فــالنٌ یتَجــاحم علین

بـر مـا گرفتـه    : یتَحرَّقُ حرْصاً و بخْـالً 
: یقــال. چشــمیخشــمی از آز و تنــگ

تنـور  : جاحم الحـرب . جحام من الرجال
  .]جنگ برافروخت

حــۀج ــر: م یمــه لغــت ح  .چشــم، ب
محچشـم چشم و فـراخ مرد سرخ: أج .

ماءحنث: ج.  
فَتَح عینَیه : ]جحماً[جحم ـَـ الرجلُ 

ــاخص  ــکار  [کالش ــمش را آش دو چش
ــۀٌ . ]ماننــد نشــانه گشــود معــین جاح

  .]حرکتچشم باز و بی[
  .تیز نگریستن: تَجحیم

بیمــاري کــه چشــم را   : جحــام
  .آماساند
جامإجبازایستادن از : حام، مثل إح

  .يزچی
: جحـرَم . خـویی تنک: جحرَمۀ .جحـرم 

  .نع
  .برآمده شتر تهیگاه: جحشَم .جحشم
  .چشمبزرگ: جحظَم .جحظم
بـر خــاکش  [صـرَعه  : جحلَمـه  .جحلـم 
  .]افکند
: . جـدم : ج. مرد کوتاه: جدمۀ .جدم

  .]بهاپست و بی[گوسفند بالیه 
. اصـل و بـن هـر چیـزي    : مجِذْ .جذم
اي از رسـن و  پـاره : جِذْمۀ. کک: جذْم

  .جِذَم: ج. تازیانه
  .نع: جذیم. بریدن: جذَم ـُـِ. جذْم

صار أجذَم، : ]ـَِـ جذَماً[جذم الرجلُ 
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دالی قْطوعـن : حدیث. و هو المتَ م علَّـم 
آن [ی اهللاُ و هو أجذَم ثم نَسیه لَقَ القرآنَ
بریـده  ) یا انگشتان دستش(دستش مرد 
زد سـپس آن را  که قرآن بیـامو آن. شد

بریـده خداونـد را   فراموش کند دسـت 
جـذْمی، مثـل   : جمع أجذَم. ]دیدار کند

  .حمقَی و نَوکَی
  .بریده شدن: انْجِذام
و قد جـذم  . بیماري معروف: جذام

. الرجلُ فهو مجذُوم، و ال یقـال أجـذَم  
 :از یمناي قبیله.  

آنچه از [بعد الحصد  ما بقی: جذامۀ
  .]برجا ماند شدهت دروشک

. منســـ  :جـذَمی . ايقبیلـه : جذیمـۀُ 
یذَمکک: ج.  

  .دوستی زود برنده: رجل مجذامۀٌ
برکنـدن  : . تیز رفتن شتر: إجذام
  .از چیزي

ــرَش  ــۀُ األب یمذــرَةِ  : ج ــک الحی لم
اءالزَب بصاح.  

جـرَم،  . کـک : جرِیمۀ. گناه: جرْم .رمج
  .]گناه کرد[أجرَم و اجتَرَم بمعنًی 

و . گـرم : و هو الحار. مع. جرْم، فار

ــبِالد ــرُوم مــن ال ــرُود : الج الص ــالف خ
ــر  [ ــیر، در برابـ ــرزمینهاي گرمسـ سـ

کوچـک اسـت    قبیلۀدو : . ]سردسیر
جرَم النخلَ ـِــ و  . بریدن: . در عرب

. صرَمه، فهو جارِم و هم جـرَّم : مهاجتَرَ
 ةمیـو [و هذا زمنُ الجِـرامِ  . کک: جِرام

ــد ــابن را چیـ ــام . خرمـ ــون هنگـ اکنـ
ــت ــاچینی اس ــردن : . ]خرم ــز ک فری

کسب کردن : . پشم گوسفند ]چیدن[
ــت. چیــزي لَمــه، مثــل ج ــت من رَمج :

: فالن جرِیمـۀُ أهلـه  : یقال. أخَذْت منه
ــبهم  ــی[کاس ــانواده  فالن ــراي خ اش ب

ــی  ــراهم م ــدروزي ف ــه. ]کن  و ال«آی
ــ جلَــ  رِیمٍ عــو ــنَآنُ قَ  ی أنْ المنَّکم شَ

 ال: ملَـنَّکم، و یقـال  یح ، أي ال»تَعدلُوا
و دشمنی با گروهـی شـما   «[یکْسبنَّکم 

  .]»را بر آن ندارد که داد نکنید
: . ]رنـگ [گونـه  : . تـن : جِرْم

عـت العامـۀُ   قـد أُول : قال أبوحاتم. آواز
فالنٌ صافی الجِرْمِ، أي الصـوت  : بقولهم

مـردم دوسـت   [و هو خَطاء . أو الحلْقِ
ــد بگوینــد آواز و فالنــی خــوش: دارن
این گفتـار نادرسـت    ، وخوش گلوست

  .]است
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آنچه ریخته شود از انگـور  : جرامۀ
  .]کک: جِرْمۀ[ و خرما در بریدن

  .خرما و انگور دروندگان: جِرْمۀ
انگـور  [بریده از بن دو میوه : جرِیم

 نـۀ دا: . جِـرام : ج. ]و خرماي بریده
: جِلَّــۀٌ : یقــال. کــک: جــرام. خرمـا 

  .سال بزرگشتران کالن
تمـام  : حول مجرَّم و سـنَۀٌ مجرَّمـۀ  

  .]سال کامل[
ــرُّم ــدن  : تج ــپري ش ــتن و س گذش

: تَجرَّم اللیـلُ . انْقَضَت: ت السنُونَرَّمجتَ[
دعوي گناه کردن بر کسـی  : . ]هبذ

  .تجرَّم علیه. که نکرده باشد
هی کلمۀٌ کانـت  : الجرَم، قال الفرّاء

فـی األصــل بمنزلــۀ البــد و المحالَــۀَ،  
ــی   ــرت حتّ ــک و کثُ ــی ذل ــرَت عل فج

ت ت الـی معنَـی القَسـمِ، و صـار    ولَحتَ
بمنزلۀ حقّاً، فلذلک یجاب عنه بـالالم،  

: یقولـون . هـا عـن القَسـم   کما یجـاب ب 
ـ  فْعلَنَّ کـذا،  أَالجرَم لَآتینَّک، و الجرَم لَ

ــاً  ــد[أي حقّ ــه: گوی ــن کلم ــود ای اي ب
ناچـار و نـاگزیر، و در پـی     معناي به به

ــه  ــیار، ب ــاربرد بس ــوگند   ک ــاي س معن

از همـین روي در پاسـخ   . دگرگون شد
. آیـد، ماننـد پاسـخ سـوگند    با الم مـی 

ــد ــز : گوین ــه ن ــم، و براســتی ک دت آی
  .]ن کنمیبراستی که چن

ــرثم ــۀ .ج رْثُومــل: ج ــا: . اص ــۀخ  ن
  .مورچه

رَنْثَمو اج الشیء رْثَمتَج :تَاجعم.  
ــۀ .جــرجم راجِمــم : ج ــی از عج گروه

  .باشندگان جزیره و شام
 بضقَتَ: تَجرْجم الوحشی فی وِجارِه

اش در جانور رمنده بـه النـه  [و سکَنَ 
  .]گرفت رفت و آرام

جرْدمۀ فی الطعـام مثـل جرْدبـۀ     .جردم
بسیار خوردن خوراك را تـا دیگـران   [

بسـیار  : . ]اندك خورند یـا نخورنـد  
  .]گويبسیار: جرْدم[گفتن 
برآمدگی [علّت برسام : جِرْسام .جرسم

  .]میان جگر و قلب ةپرد
انْدمل بعد : جرْشَم، مثل جرْشَب .جرشم

أحـد  : ، مثل برْشَم. لالمرَض و الهزا
پس از بیماري و [رَّه وجهه کَ: . النَظَرَ

. تیـز نگریسـت  . الغـري بهبـود یافـت   
  .]هم کرد و ترش نمود چهره در
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  .خواربسیار: جرْضُم و جراضم .جرضم
: یقـال  .اي از یمـن قبیله: جرْهم .جرهم

ضَـخْمۀ  : جمل جراهم و ناقۀ جراهمـۀ 
  .]تبردرشت و س[

 و منـه  . بریدن: ]جزَم ـِـ[جزْم  .جزم
الحرف، و هو فی اإلعـراب کالسـکون   

. جزَمت الحرف فانْجزَم: یقال. ناءفی البِ
. کـک : تَجـزیم . أْتهـا ملَ: جزَمت القرْبۀ

 تُه، بالراء و الـزاءرَمالنخلَ و ج تزَمج :
. مشک را پر کـردم [خَرَصته و جزَرته 

را بــر درخــت انــدازه زده و   خرمــا 
  .]دمیبر

و سـیر  [یـک بـار خـوردن    : جزْمۀ
  .]شدن

القــوم ــزَّم ــزُوا : ج جترســیدند و [ع
  .]کوتاه آمدند

 ــزْم ــم ج ــار [: قَلَ ــر قم ــم و تی    ]قل
شـیء یـدخَلُ فـی    : جـزْم . بریدهراست
یــاءــه،  ح ها فتَرْأَمــد ــبه ولَ سالناقــۀ لتَح

ــۀ  جرــرج [کالد ــه درون ف ــه  آنچ ناق
و (خـود پنـدارد    بچۀگذارند تا آن را 

دیگري مهربـان گـردد و    بچۀسپس به 
  .])آن را پذیرد

یک گله از شتر، و یک رمه : جِزْمۀ
  .]اي از چیزيو پاره[از گوسفند 

: جسـمان و جثْمـان  . تـن : جِسم .جسم
  .کک

ۀجـُـ. سام مسفهو . آور شدنتن: ج
  .جِسام :و جمع جسیم. جسیم و جسام

  .گزیدن کسی از میان قومی: تجسم
اخْتَرْتـه،  : تَجسمتُه مـن بـین القـوم   

ــمه   جِس تــد ــک قَص ــمجتَ. کأنّ س ت
نَ: األرض أخَذْتحها واز میان [ها أُرِید

روي زمــین بــه آن . شمقــوم برگزیــد
بر کاري : . آور شدنتن: . ]آوردم

بر بلندي کوه و ریگ : . بزرگ شدن
  .دنبرش

نام دهی بـه  : جاسم. آورتن: أجسم
  .شام

به تکلّف کاري : جشم ـَـ. جشْم .جشم
  .کک: تجشُّم. کردن

. تکلیـف کـردن بـر کسـی    : تَجشیم
  .کک: إجشام

: ألْقَی علَی فـالنٌ جشَـمه و جشَـمه   
. ]بارش را بـر دوش مـن افکنـد   [ثقْلَه 
  .شتر سینۀ: جشَم
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شَمثَقیف، و  ، واي از انصارقبیله: ج
  .تَغْلب، و هوازِن

: . طمع داشـتن : جعم ـَـ. جعم .جعم
سخت آرزومند گوشت گردیدن مـردم،  

اشتها شـدن  بی: . و شتر به شورگیاه
  .به طعام

ماءعو الیقـال  . سـال کـالن  قۀنا: ج
معللذَکَرِ أج.  

و . مرد کوتـاه و سـطبر  : جعشُم .جعشم
جـیم و شـین   بـا  [ جعشَـم أفْصـح  : قیل

  .]مفتوح شیواتر است
ـ  . جلْم .جلم جلَمـت  . بریـدن : جلَـم ـِـ

زُورظامهـا مـن    : الجأخَذْت ما علـی ع
گوشت را از استخوان گوسـفند  [اللَحم 

  .]یا شتر کشتنی جدا کردم
ــه تلْمبج الشــیء ــذْت ــه : أخَ بأجمع

  .]آن چیز را برگرفتم همۀ[
ــزُورِ جـۀُ الجلَم : هـا أجملَحــعم . 
 حشْـوٍ و ال  المسلُوخ گوسفند، ب: الشاةِ

 مکنـده و درون  گوسفند پوسـت [قَوائ-

  .]پاچهتهی و بی
و همـا جلَمـانِ   . کـارد فریـز  : جلَم

چینی که دو کـارد بـزرگ    قیچی پشم[

  .]دارد
و (بزغالـه  : جمع جلَـم [جِداء : جِالم

  .])ماه نو
ــام .جلخــم ــوم و : اجلخْم ــدن ق گردآم

  . ردنسرکشی ک
و قولهم فـی  . نام مردي: جلْهمۀ .جلهـم 

ـــَینِ، قــال : ســفیان حــدیث أبــی ملْهج
ــد ــوادي، و  : أبوعبیـ ــانبی الـ أراد جـ

  .]رودبار نۀدو کرا[المعروف جلْهمتانِ 
و تُحبـونَ المـالَ   «آیه. بسیار: جم .جمم

بسیار دوسـت  را و دارایی «[حباً جماً 
. آمده در چاهآب گرد: . ]»داریدمی
 : از پادشاهان باستانی [نام پادشاهی

  .]ایران، جمشید
بسیار شـدن آب در  : جم ـُِـ. جموم

جـم  . نزدیک آمدن وقت کار: . چاه
هنگـام روي  [دنـا و حـانَ   : قُدوم فالنٍ

  .]آوردن او به کار شد
اسب که : . چاه بسیار آب: جموم

ـ  [ هر زمان رفتار دیگر آرد ی پـی در پ
  .]بتازد

: ج. موضـع جمـع شـدن آب   : جمۀ
جمۀٍ جاء فی . جماعتی انبوه: . جِمام
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. ]با گروهی انبوه آمـد [و جمۀٍ عظیمۀ 
 :تمــامی مــوي ســر و انبــوهی آن .

یانمکه موهاي سرش بسیار آن[نع : ج
  .]و انبوه باشد

: ام المکُّوك و جمامـه و جممـه  مجَِ
ما علی ره ه فوأْسآنچه بر سـر  [قَ طَفاف

  .]پیمانه پس از پري آن بایستد
جممــت المکْیــالَ و أجممتــه، فهــو 

پیمانـه را  [اذا بلَغَ الکَیلُ جِمامه : جمانُ
عنـدي  : قـال الفـراء  . ]تا سر پر کـردم 

     مـاملْـؤُه، و جأي م ،حِ مـاءالقَـد جِمام
ح المکُّوك دقیقاً، و جمام الفـرس بـالفَتْ  

این کلمه با کسره بـراي  : گوید[الغیر 
رود، بــا آب و ماننــد آن بــه کــار مــی

ضمه براي آرد و مانند آن، و با فتحـه  
، یعنی آسودگی اسـب بعـد   ]براي اسب
جـم الفـرس جمـاً و    : یقال. از ماندگی

و جم الفَحـلُ،  . جماماً، اذا ذهب إعیاءه
 رابالض ماندگی و کـوفتگی  [اذا ترك

. اسب فرونشست و دوباره نیرو گرفت
جانور گشن گشنی را رها کرد و نیرو 

  .]و منی او گرد آمد
ــام ــتور  : إجم ــایش دادن س   را آس

أُجِم الفرس، و جـم  . جهت برنشستبه
أجمم نفسک یوماً أو یومین . أیضاً، مج

یک یا دو روز به خودت آسایش بده [
. نزدیـک شـدن کـار   : . ]و کار نکن

هنگـام جـدایی فـرا    [حانَ : جم الفراقُأ
  .]رسید

منْیانٌ أجرجـل  . کنگـره بـی  ]دژ[: ب
 :نیزه در حرب مرد بی .  ـاءمشـاةٌ ج :

جماعـۀُ  : ماء الغَفیرج. شاخگوسفند بی
  .مص: جمم. الناسِ

مانـــدگی افکنـــدن    :اســـتجمام
انّـی  : یقـال . ]برآسودن و نیرو یـافتن [
قْوي بـه  أَبِی بشیء من اللَهوِ لَستَجِم قَلْأَلَ

ــقِّ  ــی الح ــه [عل ــه بازیچ ــم را ب اي دل
سرگرم سازم تا آن را به ایستادگی بـر  

  .]حق نیرومند گردانم
سخن را ناپیـدا  : جمجمۀ و تَجمجم

لم یبینْ : جمجم الرجلُ و تَجمجم[گفتن 
ــه ــت و  : کالم بخشــی از ســخن را گف

  .]شتبخشی را پوشیده دا
. قدح چوبین: . سر کلۀ: جمجمۀ

 :چاه در شورستان.  
ــربِ  ــاجِم الع ــائلُهم : جم ــه [قب ک
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. ]گیردگروههاي کوچکتر را در بر می
در کـه گوینـد   [موضعی : دیرُ الجماجِمِ

  .]ساختند هاي چوبی میپیالهآنجا 
  .]یا انبوه[رسیده گیاه نیم: جمیم

ــۀجها .جهــم ومهــۀ و ج ــ. م هـــج   : م ـُ
  .عاجِز: رجل جهوم. روي شدنترش

روي ترش کردن به : جهِم ـَـ. جهم
ـ   جهم. روي کسی جهمتُـه و  . کـک : ـَـ

با رویـی تـرش بـا او    [ تَجهمتُه، بمعنًی
ــه ــدمروب ــو . ]رو ش ــه  ه جاو [الو
هو . کک: یاجهم المح. روي استترش

  .]القولَیغْلُظُ علی : یتَجهمنی
: جهمـۀ . أولُ مـآخیر اللیـلِ  : جهمۀ

  .]پایان تاریکی شب[کک 
  .موضعی: جیهم. آبابر بی: جهام

سر بزرگ مرد شگرف: جحضَم .مضجه
  .شیر: . گردروي

بزرگـی  : تَعظُّم و تَغَطْرُس[تَجهضُم 
  .]نمودن
  .دوزخ: جهنَّم .جهنم

ۀ جِهِنّامیکسـخت  و [چاه مغـاك  : ر
  .]ژرف

هنّجلقب مردي: ام.  

  فصل الحاء
. استوار کردن کـار : ـِـ  حتَم. حتْم .حتم
 :حکم کردن . :  واجب کردن کـار

هـو أخُ  [حتُـوم  : ج .قَضاء: . بر کسی
ــتْم ــرادر ســاده و بــی: الح آالیــش  او ب

  .]است
  .زاغ سیاه: . قاضی: حاتم

یالطائ حاتَم :ل است به ثَمردي که م
  .انمرديجو

  .طعام بر خوان ةماندباقی: حتامۀ
ریزه و جز آن از خوردن نان: تحتُّم

او [ذو هشـاشٍ  : تَحـتُّمٍ  هـو ذو . خوان
  .])دارا نیست(خورد ریزه مینان
ـ  . حثْم .حثم نـرم و  : . دادن: حـثَم ـِـ

آن چیـز را  [دلَکْتـه  : حثَمتُـه . رام کردن
  .]مالیدم و نرم کردم

 :[اي از خاك سـرخ  هپشت: حثْمۀ
  .]حثام: ج. بینی ةپر

تندي لـب بـرین مـردم    : ۀحثْرِم .حثرم
  .]بینی ةگودي زیر بینی، و پر[

: . آمدگی هر چیزبیرون: حجم .حجم
حجمـه فهـو   . حجامت کردن: حجم ـُـ
ومجحۀ. مجامـۀ . ا: حمجحم و مجحم :
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. نـع : ]و حاجِم[حجام . حجامت شیشۀ
ثَلم :جن حو انّه کان . امِ ساباطَأفْرَغُ م

مهم نَ یمجحفـی وشیـیئَۀً مـن   رُّ به الجس
به الم رْجِعوا، فضُرِبـ الکَساد، حتّی ی ل ثَ

ــین [ ــام رهگذرنش ــارتر از حج او . بیک
کسی بود که سپاهیان در راه جنـگ را  

گذشتند، از کسادي بـازار  که بر او می
کـرد تـا   نسیه حجامـت مـی  کارش، به

: احتجام. ]مزدش را در برگشتن بدهند
الصبِی ثَدي   ما حجم. مکیدن: . کک
کودك پستان مادرش را [مصه  ما: أُمه

. بازداشـــتن از چیـــزي: . ]نمکیــد 
مجتُــه عــن الشــیء فــأحمجکَفَفْتــه : ح

او را از آن [فکَف، و هـو مـن الشَـواذّ    
  .]ستادچیز بازداشتم و او هم بازای

چیزي است کـه بـر دهـان    : حجام
: حجمـت البعیـرَ  [شتر بندند تـا نگـزد   

جعلْت علـی فَمـه حجامـاً، و ذلـک اذا     
اش شتر بـه هیجـان آمـد و دهنـه    : هاج
  .کالجمل المحجوم: و فی حدیث. ]زدم

  .حوجم: ج. گل سرخ: حوجمۀ
افروخته شـدن آتـش، و   : احتدام .حدم

روز سخت : یوم محتَدم. روي از غضب

  .سخت سرخ شدن خون: . گرم
  .آواز آتش افروخته: حدمۀُ النار
  .آیندهدیگ زود جوش: قدر حدمۀٌ

ـ  . حذْم .حذم سـیف  . بریـدن : حـذَم ـِـ
یمذنع: ح . :  ـذُوم و  [سبک رفـتنح

از (روي کـردن  نـد کُ :. کک: حذَمان
ــدن: ).] اضــداد اســت . ســبک خوان

ــت ا :یقــال ــلْ، و اذا أقَم فتَرَس ذا أذَّنْــت
 مذگـوي و اقامـه   اذان را کنـد بر [فاح

  .]تند
نـام  : حذیمـۀ . باالزن پست: حذَمۀ

  .مردي
  .نام زنی: حذامِ، مثل قَطامِ

. شـتافتن : حذْلَمۀ، مثـل هذْلَمـۀ   .حذلم
مـرَّ کأنّـه یتَـدحرَج    : مرَّ یحـذْلم : یقال

-ت کـه گـویی مـی   شتاب رفچنان به[

  .نام مردي: حذْلَم .]یدتغل
ــرم ــ .ح ــرفتن: رْمح ــرام گ ــت . اح قال

رض(شۀُعائ :(هبأُطَی کنت)لِّـه و  ) صحل
ــه رْمح ــد ــه إ، أي عن رامــامبر را [ح پی

هنگـام احـرام گشـودن و بسـتن بـوي      
ـ  . . ]زدم خوش مـی  حـرام  : حـرُم ـُـ

  .کک: حرْمۀ. شدن
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. وا نباشدآنچه شکستن او ر: حرْمۀ
  .کک: محرَمۀ و محرُمۀ

ــۀ رْمناشایســتگی: ح . :ِالرجــل :
  .]مرد ةهمسر و خانواد[حرَمه و أهلُه 

رامرجل ح :رِمحرُم: ج. مو مـن  . ح
ـــرُمـــۀٌ حعبور أرة، : الشُـــهـــدذو القَع

  ـرْدثَالثۀٌ س ،بجرَّم و رحۀ، المجذوالح
 فَرْد سه مـاه دیگـر    جز رجب،[و واحد

نابایسـت،  : . ]پشت سـر یکدیگرنـد  
حرْم فی  و قُرِئَ. کک: حرْم. ضد حالل

قـال  . »لَکْناهاو حرام علی قَرْیۀٍ أه«آیه
و ناشـدنی  «[اجِـب  معنـاه و : الکسائی

) بازگشت بـه دنیـا بـراي مـردم    (است 
حـرام   کلمۀ. »ایمشهري که نابود کرده

سـت و  در آیه، حرْم هم خوانده شـده ا 
 ریزکسائی معنـایش را بایسـته و نـاگ   

  .]داندمی
الذین : حدیث. شهوت غلبۀ  :الحرْمۀ

ــیهم   ــثُ عل عۀُ تُبــاع ــدرِکُهم الس و  تُ
 یاءونَ الحلَبسکسانی که پایان جهان [ی

ــار آرزو و   ــد، گرفتـ ــان را دریابـ   آنـ
خواهی بسـیار شـوند و شـرم از    افزون

  .ناامیدي: . ]آنان برگیرند

 مکَّـۀُ  : یقال. گرداگرد کعبه: محرَ
. حرام: . مکّۀُ و المدینَۀ: الحرَمانِ. اهللاِ

ــن و زمــان ممثــال ز .ــی رْممنســـ: ح .
و سهام تُنْسب الی الحـرَم  . نث: حرْمیۀ

تیرهــایی کــه منســوب بــه گرداگــرد [
  .]اندکعبه

. کـک : تَحـریم . حرام کردن: إحرام
 :رآمـدن به ماههاي حرام د . :  بـه

أحـرَم  [معروف : الحج . حرمت شدن
بالحج و العمرَة، ألنّـه یحـرُم علیـه مـا     

. ]، کالصید و النسـاء کان حالالً من قبلُ
  .نع: محرِم
حرمت جسـتن بـه صـحبت    : مرُّتح
  .کسی

البیـت و   . محـرِم  مـۀ جـا : حرِیم
  .نام مردي: . گرداگرد وي: البِئْر

کـه  آن: محرَمٍ وذ. ناشایست :محرَم
 محـرَمٍ و ذهـو  [نکاح با او روا نباشـد  

  .]لم یحلَّ له نکاحها: منها
هراسـهاي  [مخاوِفُـه  : محارِم اللَیـلِ 

  .])که بزدالن را از رفتن بازدارد(شب 
اول دوازده ماه عرب، و سر : محرَّم

پوست که تمام پیراسـته  : جِلْد . سال
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ناقۀ  . لم یلَینْ بعد :طٌ سو. نشده باشد
التــی لــم تَــتم رِیاضَــتُها بعــد : محرَّمــۀٌ

. نو که هنوز نرم نشـده باشـد   نۀتازیا[
اي که هنوز رام نشده و نتـوان بـر   ناقه

  .]آن سوار شد
خـواه شـدن   گشـن : حرِم ـَـ. حرَمۀ

ــبعۀِ فــی النُــوقِ و . مــیش و هــی کالضَ
: ج. نـع : رْمـی شاة ح. الحناء فی النعاج

استَحرَمت الشـاةُ،  . شیاه حرام و حرامی
و کلُّ أُنْثَی من ذَوات الظّلْف خاصـۀً، و  

ــۀُ ــۀُ و الکَلْب ئْبالذ : تو أراد تــتَه اذا اشْ
ــلَ  ــاده [الفَح ــر م ــفند، و ه اي از گوس

سـگ  مـاده گـرگ و  سمداران، و مـاده 
  .]خواهگشن

: أفْعـلُ، کقـولهم   الحرام اهللاِ : قولهم
سوگند بـه خداونـد   [ال أفْعلُ  یمینُ اهللاِ
  .]که نکنم

حرَم . حرْمۀ، حرِیمۀ، حرْمان و حرِم
. نومیـد کـردن کسـی را از چیـزي    : ـِـ
  .کک: حرامإ

ــرَم ـــ الرجــلُ. ح ــرِم ـَ ــرَ : ح اذا قُم
بردم و چیـره  : قَمرْته: أحرَمتُه. ]باخت[

  .شدم به قمار بر وي

ح ــت ــالةُرِم ــرأَ  الص ــی الم = ة عل
ترُمح.  

ــه ــرومِل«آی حلِ و المــائ ــال . »لس   ق
بـراي  «[هو المحارف ): رض(عباسابن

  محــروم یعنــی : گویــد .»گــدا و بینــوا
  .]بخت و روزيبی

  .حیرَم: ج. گاوماده: حیرَمۀ
بـر  : . انبوهی کردن: احرِنْجام .حرجم

ــتر در بازگشــتن  ــادن ش . یکــدیگر افت
: احـرَنْجم القـوم  [عدد بسیار : محرَنْجِم
  .]ازدحموا

بـــر یکـــدیگر افتـــان : حرْجمـــۀ
ــتر ــدن ش ــل . بازگردانی اإلب ــت مرْجح

تمرَنْجفاح.  
ــزْم .حــزم ـــ. ح ــزَم ـِ اســتواري، و : ح

زمـین  : . استوار کردن تنگ بر ستور
و الحزْم مـن األرضِ أرفَـع مـن    [دروا 

ـ . و حزامــۀ . ]الحــزْنِ : حــزُم ـُــ
و فـراهم    هشیاري و آگـاهی در کـار،  

  .نع: حازِم. آوردن کار خویشتن
ــزُّم ــزام و تح تــتن : اح ــان دربس می

]زَّمو تَح تَزَماح :  و ذلک اذا شَـد ،بتَلَب
و بـراي  (کمربنـد بسـت   : وسطََه بحبلٍ

  .])کار آماده شد
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بند هیزم و کاغذ و علـف و  : حزْمۀ
  .نام اسبی:  .جز آن

بنـد  دسـت : . تنگ ستور: الحزام
یضْرَب . الطُبیینِ جاوز : مثَل. گهواره

تنـگ سـتور از سـر    [فیما جاوز حده 
چیزي و کـاري   ةدربار. پستان گذشت

و  خــود بگــذرد ةگوینــد کــه از انــداز
  .]سخت و توانفرسا شود

زامٍابنام مردي: نُ ح.  
صص فی الصدر کالغَ: زِم ـَـح. محزَ

ــد گرفتگـــی در ســـینه  [   : . ]ماننـ
فرس أحـزَم، و  . درآمدگی اسبتهیگاه

اسب شکم و پهلـو  [هو خالف األهضَم 
  .]شکمبرآمده، کالن

سینه که موضـع تنـگ    نۀمیا: حزِیم
نـام   :حیـزُوم . کـک : حیزُوم. بستن بود

  .اسبی
حسـمتُه  . بریدن: حسم ـِـ. حسم .حسم

مسفانْح . :أنّـه  : حـدیث . بازایستادن
اقْطَعوه ثم احسـموه،  : أُتی بسارِقٍ فقال

ـ  و فــی . ووه بالنــار لینْقَطــع الــدمأي اکْ
علیکم بالصـومِ فإنّـه محسـمۀٌ    : حدیث

دزدي را نـزد  [قِ، و مذْهبۀٌ لألشَـرِ  للعرْ

دســتش را ببریــد، : او آوردنــد، گفــت
غ کنید سپس جاي بریدن را به آتش دا

روزه بگیریـد کـه   . تا خونش بند آیـد 
رگ سرمستی را ببرد و سبکسـري را  

  .]ببرد
  .بدغذا بچۀ: محسوم
، اللَیـالی  : یقـال . الشُؤْم: الحسوم

سـبع  «آیه. ألنّها تَحسم الخیرَ عن أهلها
، أي متَتابعۀً »لَیالٍ و ثَمانیۀَ أیامٍ حسوماً

، زیرا خیر و شبهاي نافرخنده. گجسته[
هفـت شـب   «. بردخوبی را از مردم می

  .]»و هشت روز پی در پی
تیــزي : . شمشــیر بــرّان: حســام

  .شمشیر
مسی. موضعی: حمسنام زمینـی  : ح
  .در بادیه

به خشم آوردن : حشَم ـُِـ. حشْم .حشم
و . ا: حشْـمۀ . ]کـک : حشامإ[کسی را 

قـال  . هو اإلسـتحیاء، و الغَضَـب أیضـاً   
انّمـا هـو بمعنَـی الغَضَـبِ ال     : األصمعی

ذاك ممــا : و یقــال. بمعنَـی اإلســتحیاء 
ــاً، أي یغْ ــم فالن شحــی ه ضآن چیــزي [ب

  .]است که فالنی را به خشم آرد
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حشمت داشتن، یعنی شرم : احتشام
شَـمتُه و  احتَ. داشتن و به خشـم آوردن 

رجـل محتَشـم و   . احتَشَمت منه بمعنًی
یمشترشـروي  و مرد گرفته [ بمعنًی ،ح

  .]شرمگین از خشم، یا
چاکران مرد و کسانی : حشَم الرجلِ

  .که به جهت وي غضب کنند بر دیگران
 وابالد تشَمشْماًـِـ [حح[ :  تـلَحص

نـد و  دچارپایان گیـاه آغـاز بهـار خور   [
: صـاحت : حشَـمت الـدواب   .نیکو شدند
به شـدن پـس از   فر:  حشُوم. فریاد زدند

مـا  : مـن طَعامـه شـیئاً    ما حشَـم . الغري
  .]أکَلَ

ـ  . حصم .حصم : حصـم بهـا  . حصـم ـِـ
 حصم بها، محص بها،. باد در داد[حبقَ 

  .]حبج بها و خَبج بها، بمعنًی
 ــود ــم الع صــرَ : انْح ــوب [انْکَس چ

  .]شکست
مـرد  : . انگـور  ةغور: حصرِم .حصرم

  .کک: محصرِم. ي بخیلخو ترش تنک
زه بر کمـان اسـتوار   : حصرَم قَوسه

  .کرد
لَحنَ و : حضْرَم الرجلُ حضْرَمۀً .حضـرم 

در سـخن  [خالَف اإلعراب فـی کالمـه   

گفتن لحـن بـه کـار بـرد و اعـراب را      
کندن پوسـت  : حضْرَمۀ. نادرست گفت

  .]درخت، به زه کردن کمان، و آمیختن
حطَمتُه . شکستن: ـِـ حطَم. حطْم .حطم

  ــم ــانْحطَم و تَحطَّـ ــتمش و [فـ شکسـ
  .]شکست

  .مبالغۀٌ فی الحطْم: تَحطیم
سنَۀٌ : أصابتْهم . سالقحط: حطْمۀ
بدو ج .  ِتُـه : السـیلفْعتنـدي و  [ د

  .]سیل تیزي آغاز
ـ . حطَم سـال شـدن   کـالن : حطم ـَـ

  .ستور
مطحال از پیرياسب شکسته: ح.  
طــنُّح ــه الس شکســت داد او را : متْ
ــال  ــر  [س ــزود و پی ــرش برف ــال عم س
  .]گشت

ــۀ : رجـــــل . دوزخ: حطَمـــ
که بر سـتور  آن: و حطَم . خواربسیار

شَـرُّ الرِعـاء الحطَمـۀُ    : مثَل. رحم نکند
اند که سـتوران  بدترین شبانان کسانی[

درشــتی راننــد و بــر آنهــا مهــر را بــه
ز پیـامبر  ایـن حـدیثی اسـت ا   (نورزند 

بـدرفتاري فرمانروایـان    ةگرامی دربار
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با مردم که پیش از وي کسـی نگفتـه،   
و مانند بسـیاري از دیگـر سـخنان آن    

ــت  ــل شــده اس ــی مث ــال . )]گرام و یق
، ألنّها تَحطـم کـلَّ   للعکَرَةِ من اإلبل 

گیاه و علـف   همۀکه [شتر  لۀگ: شیء
خـورد و از میـان   بر سر راهش را مـی 

  .]بردمی
طدیوار بیرون کعبـه از سـوي   : یمح
  .مغرب

. هر چیـزي  ةشکسته و ریز: حطام
 :اندك مال دنیاوي.  

  .نوعی از مرغان، و کبوتر: حقْم .حقم
  حکَـم . فرمودن: حکَم ـُـ. حکْم .حکـم 
: حکَم لـه . به زیانش داوري کرد[علیه 

حکــم : . ]بــه ســودش داوري کــرد
بیـنکم   یحکُم اهللاُ«آیه. کردن میان کسی

خداونـد روز رسـتاخیر   «[» یوم القیامۀِ
ــد ــان داوري کن ــش و : . ]»میانت دان

  .حکمت
  .دانش حقیقت هر چیزي: حکْمۀ

کـــار و دانـــا و راســـت: حکـــیم
حکُـم  . کار و خداونـد حکمـت  استوار

  .صار حکیماً: فالنٌ

ــام ــار را : إحک ــردن ک ــتوار ک . اس
 بازداشتن سـفیه را از : . ل  :إستحکام
  .و حکَمتُه همت السفیأحکَ. سفاهت

اي از پـدر قبیلـه  : . حـاکم : حکَم
  .یمن

کام لگـام  : . زنخ گوسفند: حکَمۀ
آهنی در لگام اسب کـه از سـرپیچی   [

رفَـع اهللاُ  . قَدر و منْزِلَۀ: . بازش دارد
ــک  ــالی حکَمتَـ ــد ارج و : تعـ خداونـ
: ، جمـع حـاکم  . پایگاهت را بیفزایـد 

  .]اوران، دادرساند
و منـع کـردن از بـدي    . مص: حکْم
ــۀَ و أحکَمتُهــا . کســی را الداب ــت کَمح

ســتور را لگــام از تســمه و ریســمان [
  .]کتان یا کنب زدم

بازداشـتن سـتور از آنچـه    : تَحکیم
حاکم گردانیـدن کسـی را   : . خواهد

حکَّمتُـه فـی مـالی،    [در مال خـویش  
  .]کفاحتَکَم علَی فی ذل

بـه  : احتکام الـی الحـاکم و تَحـاکُم   
با خصـم  : محاکَمۀ. نزدیک حاکم شدن

  .به نزدیک حاکم شدن
ــم پســر : . نــام مــردي : محکَّ

  .ا حکمتب ةکارآزمود
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و أمـا الـذي فـی    . خوارج: مۀمحکِّ
انّ الجنَّۀَ للمحکَّمین، فهم قـوم  : حدیث

آنها گروهـی از  [من أصحابِ األُخْدود 
نان بودند که در شـکافهاي زمـین   مؤم

  .]سوزانده شدند
خـواب کـه دیـده    : حلَم ـُـ. حلْم .حلم

. کـک : احـتالم . شود، و خواب دیـدن 
حلَمت بکذا، حلَمتُـه و احتَلَمـت   : یقال
  .]خوابش را دیدم[به 

  .آهستگی و بردباري: حلُم ـُـ. حلْم
: . بردباري کردن به تکلّف: تحلُّم
بعیـر  . ن سوسـمار و جـز آن  فربه شـد 

یملین: حمس.  
حلـم نمـودن از خـود کــه    : تَحـالُم 

أري مـن نَفْسـه ذلـک و لـیس     [نباشد 
  .]به

تباه شدن پوسـت و  : حلَم ـِـ. حلَم
  .کرم درافتادن در وي

. و همـا حلَمتـانِ  . سرپستان: حلَمۀ
 :نوعی از نبات . :بزرگ کنۀ . :

  .حلَم: ج. کرم
ــات ــعی: حلَیم ــم. موض ــام : محلِّ ن

  .جویی، و مردي

به حلم : . بردبار گردانیدن: تَحلیم
جعلْتـه  : حلَّمتُه[منسوب کردن کسی را 

  .]حلیماً
بزغاله که از شـکم مـادرش   : حلّام

: حلّان. گوسفندان ریزه: . بیرون آرند
  .کک

  .شدهشیر سطبر: حالوم
ـ  .ناي گلوخشک: حلْقُوم .حلقم لْقَمهح :

  .]گلویش را برید[ هحلْقُوم طَعقَ
آن  ةگداختـه و جـرد   دنبـۀ : حم .حمم

رنـگ  مانـد کـه زرد  آنچه از آن مـی [
: حممــت اإللْیــۀَ. یکــی: حمــۀ. ]اسـت 
. قَصدت قَصدك: کحمحممت . أذَبتها

حممـت  . عجلْته: حممت ارتحالَ البعیرِ
خَّنْته: الماءس . . ـ فـی  . مـص : حم ـُـ

دنبـه را گــداختم و آب  [جمیـع ذلـک   
شـتر را  . چون تو آهنـگ کـردم  . دمکر
  .]آب را گرم کردم. شتاب راندمبه

الماء ماً  : ـَـ. ححـار صـار .  ـتمح
آب گـرم  [صـارت حممـۀً   : الجمرَةُ ـَـ

  .]اخگر خاکستر شد. شد
 ــم و أُح ــیء ــم الش ــو : ح ــدر، فه قُ

وممحـی، و هـی   . ممالرجلُ من الح مح
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أحمـه  : یقال. الحرارةُ العارِضَۀُ فی البدن
آن [اهللاُ، فهو محموم، و هو من الشَـواذّ  

. آن مــرد تــب کــرد. چیــز تقــدیر شــد
  .]خداوند گرفتار تبش کرد

 ـمحظرفــی کـه در آن آب گــرم  : م
  .کنند

أحـم  . نزدیـک آمـدن کـار   : إحمام
مرُ، و أجقْتُه: أیضاً األمحانَ و . : مهم

تـب  : . ]أهمـه : أحمه أمرٌ[شدن کار 
غنج شــدن زده و بیمــارتــب: . دادن

أحم الرجـلُ، و أحمـت   . مردم و جاي
ضی : األرمح ذات مرد تـب [صارت-

: . خیز شـد آن سرزمین تب. زده شد
ــرم    ــه آب گ ــردن، و ب ــرم ک آب را گ

  .]نسیاه گردانید: . شستن
بـاران کـه در   : . آب گرم: حمیم

. خویشـاوند : . خوي: . گرما بارد
 :گرما.  

مال و سـتور  : . آب گرم: حمیمۀ
  .گزیده

. به آب گرم غسل آوردن: استحمام
 :به گرمابه شدن . :خوي کردن.  

آنچه از دارایـی کـه   [مِتْعه : تَحمیم

 ]پس از طالق براي نفقه بـه زن دهنـد  
ــه رادادن زن م ــرآوردن : . طلّق ــر ب پ

: . برآمدن مـوي سـترده  : . جوجه
. سیاه کردن ]زغال[روي را به انگشت 

. متَّعها بشیء بعـد الطَـالق  : تَهحمم امرأَ
: أْسـه حمـم ر . طَلَع رِیشُـه : حمم الفَرْخُ

سخَّمت وجهه : حممتُه. اسود بعد الحلْق
آنکه سرش را تراشـید  پس از [بالفَحم 

اش را بـا زغـال   چهـره . مـوي بـرآورد  
  .]سیاه کردم
  .سخت سیاه: حمحم

مسیاه: أح .  ـتیکُم   ِـۀمنُ الحـیب .
: و فـی الکُمتَـۀِ لَونـانِ   : قال األصـمعی 

یکون الفـرس کُمیتـاً مـدمی، و یکـون     
و أشَــد الخَیــل جلُــوداً و . أحــم کُمیتــاً

رَ الحواف مالح تاسـب کمیـت کـه    [کُم
. اش چیـره باشـد  سیاهی آن بر سـرخی 

  : انــداســبهاي کمیــت دو گونــه: گویـد 
اش بچربـد،  اش بر سیاهیکه سرخیآن

اش چیـره  اش بر سرخیکه سیاهیو آن
دوم است که پوست  نۀباشد، و این گو

  .]و سم سخت دارند
چـه  خاکستر و انگشت و هر: حمم

  . سوخته باشد
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حمحـم محمبانـگ کـردن   : ۀ و تَح
  .جهت علفاسب به

  .نام اسبی: . دود: یحموم
سافلَۀُ اإلنسـانِ، و  [بن مردم : حماء

  .حم: ج. ]إستُه: یقال
. یکـی : حمیمۀ. کَرائم المالِ: حمائم

اإلبـلِ، أي   حمـائم أخذَ المصدقُ : یقال
گیرنده شـتران نیکـو و   صدقه[کَرائمها 

  .]ژاده را گرفتن
ما له سم و ال حم غیرك، أي : یقال

مـا لـی   . و قد یضَمانِ أیضاً. هم غیرك
 دأي ب ،مو ح مبه کسی جز تـو  [منه ح

  .]اي از او ندارمچاره. آهنگ ندارد
ــام ــام : احتم ــزي [اهتم ــگ چی آهن

کردن و بـراي رسـیدن بـه آن سـخت     
  .]کوشیدن

  .]آن را خواستم[ طالَبته: حاممتُه
  .تقدیر مرگ: حمام
 . معظَمـه : الحرِّ . سیاهی: حمۀ

سختی گرمـاي  [ما قُدر و قُضی : الفراقِ
عجِلَت بنا : یقال. تقدیر جدایی. نیمروز
قضاي جـدایی مـا و   : الفراقِ  و بکم
رنگــی : . شـتاب گرفــت  را بــهشـما  

 نـۀ دا: النَفْس . میان سیاهی و سرخی
و . ]حمم و حمـام : ج. ، و سیاهی آندل

أما حمۀُ العقرَبِ، بـالتخفیف، سـمها، و   
فیه ع الهاءورَ فـی المعتـلّ   ضو قد ذُک ،

  .]زهر کژدم[الالم 
و هـی عنـد العـرب    . کبـوتر : حمام

   ،ــت ــو الفَواخ ــن نح ــواقٍ، م ذَوات أطْ
القَمارِي، ساقِ حرٍّ، القَطا، الوراشـینَ، و  

و . ذلک، یقَع علی الذَکَر و األُنْثَیأشْباه 
الهاء فیه علی أنّه واحد مـن جِـنْسٍ، ال   

و عند العامۀ أنّها الدواجِنُ فقط . للتَأْنیث
تازیــان بــه پرنــدگان طوقــدار حمــام [

گویند، از فاخته گرفته تا قمري، قمري 
نر، سنگخواره، مرغ الهی و مانند آنها، 

جـنس   نۀاهاء آن نشـ . هم نر و هم ماده
مـردم تنهـا بـه    . است، نه مؤنث بـودن 

مانند ماکیان، مرغـابی  (پرندگان اهلی 
ــد...) و غــاز و ــۀ. ]حمــام گوین مامح :

و . حمام، حمامـات، حمـائم  : ج. یکی
و أمـا الیمـام   . ربما قالوا حمام للواحد

فهو الحمام الوحشی، و عند الکسـائی،  
ـ  ام هـو الـذي   الحمام هو البرِّي، و الیم

ی وتیالب کسائی حمام را غیراهلی [أْلَف
  .]داندو یمام را اهلی می
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: حمانُ. حمامات: ج. گرمابه: حمام
  .نام مردي
. گرفتهشتر تب: . تب شتر: حمام

یزِفُّونَ کما یـزِف الحمـام، أي   : حدیث
گرفته مانند شتران تب[الجمل المحمی 

  .]ندشتابان روي آور
ــۀ محــی : أرض م مح ــین [ذات زم

  .]زخیتب
و  کیـف  : یقـال . الخاصۀ: الحامۀ

ه أقْرِبـاؤُ : الء حامۀُ الرجـلِ و هؤُ. العامۀُ
: ج. خویشـان و کسان مرد از خانواده [

وامۀٌ. ]حشتران گزیده: إبل حام.  
ــوره: آل حــم ــه از س ــاي هفتگان ه

ـ   : قال الفراء. قرآن ک آلُ انّمـا هـو کقول
و . فالنٍ، کأنّه نَسب السور کلَّها الی حم

أما الحوامیم لیس من کـالم العـرب، و   
  .هو قولُ العامۀِ

 :. حناتم: ج. سبز ةکوز: حنْتَم .حنـتم 
تازیان ابرهـاي سـیاه را   [ابرهاي سیاه 

  .]گویندسبز می
  .گروه مردم: حنْذمان .حنذم
ـ  . حوم و حومان .حـوم  گـرد  : ـحـام ـُ

: حومان. چیزي برگشتن مرغ و جز آن
  .موضعی

ــۀُ . انبــوه از شــتر گلّــۀ: حــوم موح
معظَمـه، و کـذلک مـن المـاء و     : القتال

ترین جاي نبرد، و سخت[الرَمل و غیره 
. بیشترین بخش آب و ریگ و جـز آن 

  .]آمدن مرگ: الموت  حومۀُ
و ). ع(یکی از پسران نوح نبی: حام

غـالم حـامی و   : یقال. السودانِ بوهو أ
 ید حامباو پدر سیاهپوستان اسـت [ع .

  .]سیاهپوست ةکودك و برد
  فصل الخاء

خَتَمـت  . مهر کردن: خَتَم ـِـ. خَتْم .ختم
 د   الشــیءــتَّم شــد ــوم، و مخَ ــو مخْتُ فه
خَتَم اهللاُ له . تمام گردانیدن: . للمبالغۀ

را نیـک   خداوند پایـان کـارش  [بخَیر 
تمـام خوانـدن    :. ])یا سـازد (ساخت 

  .]بلَغْت آخرَه: قرآن را خَتَمت القرآنَ
بـه پایـان   : اخْتتام، نقیض االفْتتـاح 

  .بردن
: خَیتــام و خاتــام. انگشــتر: خــاتَم

خـاتَم   )ص(و محمد. خَواتیم: ج. کک
  .)ع(األنبیاء

  .انگشتري در انگشت کردن: تختُّم
ۀُ الشیءمرُه :خاتآخ.  

 ۤ ◌



  1565/  باب المیم  
  

 

گل و موم کـه بـر وي مهـر    : ختام
خـرُه،  آ، أي »ختامـه مسـک  «آیه. کنند

     ـکسـۀُ المحجِدونَـه رائرَ مـا یألنّ آخ
، چـرا کـه   »مهرش از مشـک اسـت  «[

ــوي   ــد ب ــان از آن دریابن آنچــه در پای
  .]مشک است

علیها خَتَم، أي طینَۀٌ مخْتُومۀ، : یقال
  ض بمعنَـی منْفـوضٍ و  مثل نَفَض و قَـب

  .مقْبوض
  .نع: ثور أخْثَم. پهناي بینی: خَثَم .خثم

رخنه شـد روي کلنـد   : خَثم المعولُ
  .]روي کلنگ پهن شد[

نـام  : خَیثَمـۀُ . پهنـاور : نَعل مخَثَّمـۀٌ 
  .مردي
نـام  : . گیرندهمرد فال: خُثارِم .خثـرم 
  .مردي
  .اي از یمنپدر قبیله: خَثْعم .خثعم
. چـاکري کـردن  : خَدم ـُِـ. ۀخدم .خدم

غالمـاً  . خُدام و خَـدم : ج. چاکر: خادم
چــه پسـر باشـد چــه   [کـان أو جارِیـۀً   

  .]دختر
  .خادم دادن کسی را: إخْدام
دوال که بـر دسـت و پـاي    : خَدمه

: الخَـدمتانِ [ برنجنيپا: . شتر بندند

. قومی حلقۀ: . خدام: ج. ]الخَلْخاالن
م، خَـدمک الذي فَـض   هللاِ الحمد: حدیث

سپاس خدایی را کـه  [أي فَرَّقَ جمعکم 
  .]گروهتان را پریشان ساخت

جـاي خلخـال از   : مخَدم و مخَدمۀ
  .ساق

گاه پـاي  سپیدي زیر خرده: تَخْدیم
  .نع: فرس مخَدم و أخْدم. اسب

مخْدومون، یـراد بـه   : قوم مخَدمونَ
قومی کـه چـاکر   [م الحشَ کثرةُ الخَدمِ و

  .]و نوکر فراوان داشته باشند
 ومخْـدآن کـه او را خـادم   : رجل م

  .پري باشد
ماءگوسفند سمها سپید: خَد.  

: تَخْـذیم . بریـدن : خَذَم ـِـ. خَذْم .خذم
  .تیغ برّان: مخْذَم. پاره پاره کردن
مرجـل  . اسب تیزرو: فرس خَذ :

  .جوانمرد
ــذْماء ــاده: خَ ــوش از په م ــز گ ــا ب ن

  .کفانیده
ــذَم ــز : خَ ــار تی ــی [رفت الســرعۀُ ف

ــذُوم. ]ریالســ ــیم خَ شــترمرغ [نــع : ظَل
  .]تیزرو
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ــ ــذامٍ نُاب ــعرا : خ ــردي از ش ي [م
  .]جاهلی

ـ  . خَرْم .خرم درز بـاز کـردن   : خَـرَم ـِـ
: . کـم کـردن و بریـدن   : . موزه را

ما نَقَصت : ما خَرَمت منه شیئاً[برگشتن 
ــت ــا قَطَع ــرَ. و م ــا خَ ــن م ــدلیلُ ع م ال

  .سار کوهبینی: . ]ما عدلَ: الطریقِ
یـا  کـه دیـواره   [بریـده  بینی: أخْرَم

آن  همۀاش بریده باشد، نه بینی شۀگو
ــدع گوینــد و گــوش]کــه آن را أج ،-

فـاذا لـم   . انْشَـقَّ : انْخَرَم ثَقْبـه  .سوراخ
ینْشَقَّ فهو أخْزَم، و ذلک الموضـع منـه   

طَــرَف عیــرِه  : فالکتْــ . الخَرَمــۀُ
اگـر  . گوشش شکافته و سـوراخ شـد  [

زَم اسـت، بـا زاء و آن   سوراخ نشود أخْ
ــه گوینــدجــاي ســوراخ شــده را خَرَم .

  .]استخوان شانه از سوي بازو شۀگو
: ج. سـار کـوه  بریدگی بینی: مخْرِم

عـینٌ  . هاي راه کـوه مخارِم، یعنی دهانه
خارِمم ذات :م ذات د چن چشمۀ[خارِج

  .نام مردي: مخْرَمۀ .]دهانه
ــرام و تَخــرُّم بریــدن و از بــن : اخْت

: اخْتَــرَمهم الــدهرُ و تَخَــرَّمهم. برکنــدن

روزگارشـان از  [اقْتَطَعهم و استَأْصـلَهم  
  .]بیخ برانداخت

: . سـکنَ غَضَـبه  : تَخَرَّم زنْد فالنٍ
  ــحاب ــم أص ــۀِ، و ه یــدیِنِ الخُرَّم دانَ ب

ــخِ ــۀ  التَناســ ــمش خ[و اإلباحــ شــ
دینان به کیش و آیین خرّم. فرونشست

  .]درآمد، باورمندان به تناسخ و إباحه
 بالخُرْمانِجاء فالنٌ . دروغ: الخُرْمان

  .]دروغ گفت[
  .با درزها ةصخر: خَورم

 ةدیـوار [بینی مـردم   نۀکرا: خَورمۀ
  .]آن

متکبـر  [مـنش  بزرگ: مخْرَنْشم .خرشم
رنــگ [ شـتۀ گنـه  گو: . ]فـی نفسـه  

  .الغر ]گشتۀبر
: خَـراطیم القـومِ  . بینی: خُرْطُوم .خرطم

جشَم : خُرْطُومانِ. خَمر: . مهتران قوم
  .بنُ الخَزْرجِ و عوف بن الخَزْرج

درخت کـه از پوسـت وي   : خَزَم .خزم
ــۀ. رســن ســازند ــوقُ . یکــی: خَزَم س

  .بازاري در مدینه: الخَزّامینَ
  .نام مردي :. مار نر: أخْزَم

مویین کـه در بینـی    حلقۀ: الخزامۀ
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خَزَمت . شتر کشند و مهار بر وي بندند
خَزَمت الجـراد فـی   . بالخزامۀِ ـِـ البعیرَ

  .ملخ را به سیخ درکشیدم: العود
 خْـزُومثْقُوبٍ مـرُ  طَو ال. یقال لکلِّ می

کلُّها مخْزومۀٌ، ألنّ وتَرات أُنُوفها مثقوبۀٌ 
اي مخـزوم  شـده هـر چیـز سـوراخ    به[

 ةگوینــد، ماننــد پرنــدگان کــه دیــوار 
  .]شان سوراخ استبینی

دو کس از دو راه مخـالف  : مخازمۀ
  .رفتن تا به یک جا پیش آیند

  .گاو، به لغت هذَیلماده  :خَزُومۀ
ــی ــروي : خُزام ــري [خی ــل خی  ]گ

  .دشتی
خْزُوماي از قریشپدر قبیله: م.  

  شــاعري از : زِمٍبِشْــرُ بــنُ أبــی خــا
  .اسدبنی

خَشَـمتُه ـِــ   . بن بینـی : خَیشُوم .خشم
ــماً ــرْت : خَشْ کَســوم ــیم . هخَیشُ خَیاش
و (هــاي کــوه  دماغــه[فُهــا وأُنُ: الجِبـالِ 

  .])آبشش آبزیان
و کـذلک  . سطبر بینی: رجل خُشام

  .]الذي له أنْف غَلیظ[الجبلُ 
. خَشَـم . با علّت بینـی : رجل أخْشَم

مافتـادن غضـروفهاي   [مـص  : ـَـ خَش
ــس    ــت دادن ح ــی، و از دس ــان بین می

  .]بویایی
السـکْرانُ  [خبـر  مست بـی : مخَشَّم

  .]شدید السکْرِ
 ـماللَح مـرَ  غَتَ: خَشگوشـت بـدبو   [ی

  .]کک: خَشَّم اللحم. شد
. جماعت زنبور انگبـین : خَشْرَم .خشرم

. زنبـور  نۀخا :. ال واحد لها من لَفْظه
 :گچ نگس . :نام مردي.  

  .]أصوات[آوازها : خُشارِم
ألنّـه  . نث= مذ= ج= مفـ: خَصم .خصم

 ـن    . فی األصل مصـدرو مـن العـرب م
ــول ثَی ــه فیق ــه و یجمع ــمانِ و : نِّی خَص

ومیم. خَصج. کک: خَص :ماءخُص.  
پیکار کردن بـا  : مخاصمۀ و خصام

خاصــمت فالنــاً  . ا: خُصــومۀ. هــم
متُه ـِـ، و ال یقال ـُـ، و هو شـاذّ فخَص .

أْخُذُهم و هـم  تَ«آیهو منه قراءة حمزة، 
ما کان مـن   یخْصمونَ، ألنّ، »یخصمونَ

 رَدلُ منه یفْعلْتُه، فانّ یلْتُه ففَعقولک فاع
یکـن عینُـه حـرف مـن      الی الضَم اذا لم

حروف الحلْقِ مـن أي بـابٍ کـان مـن     
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عالَمتُه فعلَمتُـه أعلُمـه،   : تقول. الصحیح
بالضم، و فاخَرْتُه ففَخَرْتُه أفْخَرُه، بالفتح 

و أما ما کـان مـن   . ألجلِ حرف الحلْق
  ــتبِع ،ـدتجــالمعتـلّ، مثــل ویمر ،ت ،

یتخَش یعو ست  ـرَدفإنّ جمیع ذلک ی ،
    الـواو، فإنّهـا تُـرَد الی الکسر، الّا ذَوات

ــی الضــم ــوتُه : تقــول. ال ــیتُه فرَضَ راضَ
و . أرضُـوه، و خـاوفَنی فخُفْتُـه أخُوفُـه    

: الیقـال . لیس فی کلّ شیء یکون هـذا 
ــه  ــتَغْنَوا عن ــه، ألنّهــم اس ــه فنَزَعتُ نازعتُ

  .بغَلَبتُه
» و هم یخَصـمونَ «آیهفأما من قَرَأَ 

ــمونَ فیقْلــب التــاء صــاداً  خْتَصریــد یی
ه و یمغدو     فی ،نْقُـل حرکتَـه الـی الخـاء

ــن ال ــنهم م ــاء   م ــرُ الخ کْســل و ی ینْقُ
تــاکنینِ الج ــاع السـ ــان «[مـ بگیردشـ

اگـر  » که بـا هـم سـتیزه کننـد    حالیدر
الفعل کلمه از حروف حلق نباشـد،   عین

الفعـل  از هر باب صحیح که باشد، عین
مضارع باب مفاعله در آن را مضـموم  

الفعـل  یناگر فعل معتل باشد، ع. سازند
مضارع را مکسور سازند، جز آنها کـه  

الفعل آنهـا واو اسـت،   الفعل یا المعین

الفعــل مضـارع اینهــا را نیــز  کـه عــین 
. مانند أرضُوه و أخُوفُه ،مضموم سازند

روشن اسـت کـه ایـن دگرگونیهـا در     
فعلهـا نیسـت، نمونـه اینکـه در      همـۀ 

برند نـه  منازعه، از فعل غَلَب بهره می
  . نازعتُه فغَلَبتُه: ویندنَزَع و گ

که کلمه را در آیه یخَصمون اما آن
گوید آن را از باب افتعال گرفته و بـا  
قلب تاء به صاد و ادغـام آن در صـاد،   

گونـه   و دادن حرکت تـاء بـه خـاء، آن   
برخی هم حرکـت تـاء را   . خوانده است

به خاء نداده، بلکه پـس از ادغـام، بـر    
هـم، خـاء را    آمدن دو ساکن کنار یۀپا

زیرا هـر گـاه حـرف    (مکسور خواندند 
ساکن حرکت بگیرد، حرکتش به کسره 
خواهد بود، و یخصمونَ خواندند، یعنی 
قرائتی که از میـان هفـت قرائـت ایـن     

ــی  ــا م ــون در قرآنه ــدکلمــه اکن  .)]آی
خصومتسخت: م خَص.  

دان و جـوال و جامـه   شۀگو: خُصم
ـ  وقَع المتاع فی. جز آن الوِعـاء،   مِخُص

و  ناحیتُـه : کلِّ شیء . أي فی زاوِیته
ضُـمت علیـه    مـا : أخْصام العینِ. جانبه
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 ــفار ــو[األشْ ــاال در گ ــۀک ــاردان  ش ب
. هـر چیـز   نـۀ گوشـه و کـرا  . گرفتجا

  .]هاي چشم که پلک بر آنها افتدکناره
السـیف   و. اخْتصام و تَخاصم بمعنًی

دشـمنی  [حدته  أکَلَه من: یخْتَصم جفْنَه
شمشـیر از تیــزي  . کـردن بـا یکـدیگر   

درسـت آن  (نیامش را خـورد و بریـد   
آمــده،  تهــذیبو  قــاموسچنانکــه در 

  .])یختضم است با ضاد، نه صاد
دهـان   همۀبه : خَضم ـَـ. خَضْم .خضم

  .خوردن
معظـم هـر   : . بازوسـطبر : خُضُمۀ

او در : قومـه خُضُـمۀِ  هـو فـی   [چیزي 
  .]تقومش اس نۀمیا

ضَممرد بسیارعطا: خ . :  جماعـۀ
این کلمه کـه  [سال شتر کالن: . کثیر

    ضَـمـنٌّ خسبرگرفته از شعري اسـت م
بوده که جوهري آن را مسنٌّ خوانـده و  

معناي درسـت   .دریافته است نادرست
  .]فسان یا چاقوتیزکنسنگ: آن

اي هلـیم  گونـه [کشـکینه  : خَضیمۀ
  .]گوشت گندم بی
نام مردي :خَضَم . :نام آبی.  

شاعري که جاهلیـت  : مخَضْرَم .خضرم
. یـد بِو اسالم را دریافته باشـد چـون لَ  

 ملَح :  ـنن ذَکَرٍ هو أو مي أ مردال ی
گوشــتی کــه روشــن نباشــد از [أُنْثَــی 

هـو مخَضْـرَم   . ]جانور نر است یا مـاده 
ــبِ النَس : ــی عــو د ــدرش آن[ه ــه پ ک

. نـاکرده  مـرد ختنـه   : .شناخته نباشد
:  سیاهپوستی که پدرش سفیدپوست

خوراکی که نه سنگین باشد  :. باشد
  .]و نه سبک

اي از گـوش  گوشـه : ناقۀ مخَضْرَمۀٌ
  .کردهختنه: ةُ امرأَ. بریده

ــرِم ــیار: خضْـ ــرٌ . عطابسـ  :بحـ
هر چـه فـراخ و بسـیار    : . آببسیار
قومی به : الخَضارِمۀ. خَضارِم: ج. باشد
و ذلک أنّ قوماً من العجم خَرَجوا . شام

ــالد   ــی ب ــوا ف ــالم فتَفَرَّقُ ل اإلســی أو ف
العرب، فمن أقـام مـنهم بالبصـرة فهـم     
األساوِرة، و من أقام منهم بالکوفۀ فهـم  
األحامرَة، و من أقام منهم بالشـام فهـم   

ه ر، و من أقـام مـنهم بـالجزی   الخَضارِمۀ
ام منهم بـالیمن  فهم الجراجِمۀ، و من أق

فهم األبناء، و من أقام مـنهم بالموصـل   
  .فهم الجرامقَۀ
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و أولُه حسلٌ، . سوسماربچه: خُضَرِم
 خٌ، ثمطَبم ثمضَب ثم ،.  

و هو من کلِّ طـائرٍ  . پیفوز: خَطْم .خطم
منْقاره، و من کلّ دابۀ مقدم أنْفه و فَمـه  

ــدگان[ ــوك، و : در پرنـ ــر نـ در دیگـ
.  .]جلـو بینـی و دهانشـان   : جانوران

ـــ ــم ـِ ــۀ . مهــارکردن شــتر را: خَطَ ناق
ــۀ خْطُومــع: م ــۀٌ. ن خَطَّمــوقٌ م ــدد : نُ ش

  .للمبالغۀ
   .یکی: مخْطم. أُنُوف: مخاطم

درازبینی: رجل أخْطَم.  
  .مهار: خطام

خرمــا کــه بــر وي  ةغــور: مخَطَّــم
  .خطهاي سپید پیدا آید

خیـرو  : خطْمـی . مـردي نام : خَطیم
  .]که سر بدان شویند[

مردي از : خَطْمۀُ. بلندي کوه: خَطْمۀٌ
  .انصار

: ج. آهـو  نۀخا: . دوست: خلْم .خلم
، یعنی یـاران و  ]و خُلُم و خُلُوم[أخْالم 

  .دوستان
تَخْلـیم و  [دوسـتی کـردن   : مخالَمۀ

برابر برگزیدن چیزي یا کسـی  : اخْتالم

  .]ابر و یکساننیک بر  :خالم. را
  .دراز: خَلْجم .خلجم
. گوشـت گنـده  : لَحم خام و مخم .خمم
ـِـ. خَم گنده شدن گوشت پخته یا : خَم
 هو السـمنُ ال : مثَل. کک: إخْمام .خام

یخم، یضْرَب للرجـل اذا ذُکـرَ بخَیـرٍ و    
: در ستایش از کسی گویند[أُثْنی علیه 

ــدبو ن   ــه ب ــت ک ــن اس ــردد او روغ   گ
. ])سرشت است و دگرگون نشودنیک(
 .ـُـ روفتن و پاك کردن چاه و : خَم

نَقـی  : موقَلْب مخْم. کک: اخْتمام. خانه
خَیرُ النـاسِ  : حدیث[من الغلِّ و الحسد 

 المخْموم القَلْبِ الذي ال غـش فیـه و ال  
بهترین مـردم پاکدالننـد   : فرمود. حسد

ــه  ــه و کــه در دلشــان ن ــودگی کین آل
خیانتی است و نـه رشـک و دردي از   

  .]دیگران برخورداريدیدن 
ــۀ، مثــل قُمامــۀ خاکروبــه و : خُمام

  .خاك چاه
 هو من خُمانِ الناسِ و خَمـانِ : یقال

ذالــن ر ــالنــاس، أي م ــردم [م ه او از م
  .]فرودست است

  .سست ةنیز: خَمان
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  لَّمکَتَهو أنْ ی: خَمخَمۀ، مثل خَنْخَنَۀ
 نوع من األکْـلِ : . الرجلُ کأنّه مخْنُونٌ

ــقَ ــی ســخن[یح بِ ــتن از بین ــر (گف از س
اي زشت از خوراك گونه .)گردنفرازي

  .]خوردن
او را علـف   نـۀ گیاهی که دا: خمخم

نـام  : خَمخام. کک: حمحم. شتر سازند
  .مردي

یرُ خُمجایی میان مکه و مدینه : غَد
  .بالجحفَۀ

: حـدیث . گیاه تازه و تـر : الخامۀ .خوم
مـن الـزَرع،    الخامـۀِ مثَلُ المؤْمن مثَـلُ  

تُمیلُها الریح مـرَّةً هکـذا و مـرَّةً هکـذا     
مؤمن چون گیاه سبز و شادابی اسـت  [

  .]سو بگردانشسو و آنکه باد این
خَیمــات و : ج. معــروف: خَیمــۀ .خــیم
و عنــد . خیــام: ج. کــک: خَــیم. خــیم

الشَــجر  یـدانِ بیــت مـن ع العـرب هـو   
  .]اي که از چوب درخت سازندخانه[

جـایی  به: . خیمه ساختن: تَخْییم
ضـرب  : بمکـانٍ کـذا    تَخَیم. مقیم بودن
جـا برپـا   اش را فـالن خیمـه [خَیمتَه به 

  .]کرد

ال واحد له من . خو و طبیعت: خیم
ریشـه و   :. پرنـد شمشـیر   :[لَفْظه 

  .کوهینام : خیم .]بن
ترسیدن و بددلی : خام ـِـ. خَیمومۀ

: تـال، و خـام فیـه   خام عـن الق [. کردن
عجنَ عنه و ربم. جبان: خائج[.   

: خمـت رِجلـی  [پاي برداشتن : خَیم
  .]رفَعتها

  فصل الدال
ــیء  .دأم ــاء الش ــدأّم الم ــی وزن [ تَ عل

لَّلَهـا  تَج: الفَحلُ الناقۀَ . غَمرَه: ]تَفَعلَ
شـتر نـر بـر    . آب آن چیز را پوشـاند [

  .دریا: دأْماء .]ناقه برآمد
تَراکَم علیه و تَزاحمـه  : تَداءمه األمرُ

  .]کار بر او انبوه شد و به تنگ آمد[
رفَعتـه  : دأَمت الحائطَ، مثل دعمتـه 

  .]دیوار را ستون زدم تا نریزد[
  .سخت سپوختن: ]دحم ـَـ[دحم  .دحم

میحمانُ و دحاسم: د.  
مـرد  : دحسمانٌ، قَلْب دحمسانٍ .دحسم
  .گون فربه گندم

  .نام مردي: دخْشَم .دخشم
ــان .درم ـــ. درم، درِم و درمـ : درم ـِـ
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نرم : . نزدیک نهادن خرگوش گام را
  .رفتن ستور

بنُ مال دارِمنام مردي: ک.  
ـــ. درم ــت  : درِم ـَ ــیدن گوش پوش

قوزك [نع : أدرم کَعب. لنگ پاي راشتا
: ة درمـاء امـرأَ . ]فروپوشیده از گوشت

ــث  ــا درم[نـ ــای: و مرافقُهـ  شآرنجهـ
ــت  ــیده در گوش ــت فروپوش : . ]اس

مرد [نع : رجل أدرم. سوده شدن دندان
  .]دندانبی

نـرم و   ةزر[لَینَۀٌ متَّسقَۀ : درع درِمۀٌ
  .]فراگیر

الذي عظُمت : لعراقیبِو األدرم من ا
انسـان و سـتور کـه سـر      شنۀپا[إبرَتُه 

. ]استخوان آن برآمده و بـزرگ باشـد  
  .ايقبیله: األدرم بنو

ماءرشـوره [هـا  گیاهی از شوره: د-

  .خرگوش: . ]گیاه
اذا ذَهبـت  : أدرمت اإلبـلُ لإلجـذاع  

غیرُها ر ها و طَلَععشتر دنـدانهاي  [واض
ریخت تا دندانهاي دیگـري  نخستینش 

  .]برآرد
مدرنَّۀٌ : دسسالکالن قۀنا[ناقۀ م[.  

ــۀ امرــاه: د ــاالزن کوت ــام : درِم. ب ن
  .مردي

ــم ــین، .درخ خْمربِیل   دــرَح ــال شُ : مث
  . سختی
ــم .درهــم هرــم= د رهو : ج. د ــم راهد

راهدیم.  
. بـر جـا   افتادن از پیـري : ادرِهمام

  مهرـداز [مانــده پیـر برجـاي  : شـیخ م
  .]کهنسالی

چـربش و چـرب   : دسم ـَـ. دسم .دسم
تدسـیم  [روغن تر کردن : تَدسیم. شدن

مِ علیه: الشیءسلُ الدعالمطُـر  . ]ج مسد
غْ: األرضباللَّها و لم یباران زمین را [ ب

  .]اندکی تر کرد
  .مرد فرومایه: دسمۀ

 ــم ــاب دســ ــاك : ثیــ   و [ریمنــ
  .]گرفتهوخش

آنچه گوش را بـدان اسـتوار   : دسام
سرپوش شیشه : . کنند، و جراحت را

  .مص: دسم ـُـ. دسم. و مانند آن
: درسـت آن [خرگـوش  بچه: دیسم

ــه ــرسبچ ــاهی: . ]خ ــمۀ. گی سید :
  .مورچه
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طَمـس و  : ]ـِــ دسـوماً  [دسم األثَرُ 
 منشان ناپدید شد[طَس[.  

  .ستون فرانهادن: م ـَـدع. دعم .دعم
مهتـر قـوم   : . ستون خانه: دعامۀ

ــا   ــد در کاره ــر وي کنن ــه ب ــه تکی . ک
  .دو چوب بکره: دعامتانِ

ــام ــزي  : ادع ــر چی ــردن ب ــه ک تکی
  .]اتَّکَأْت علیه: ادعمت علیه[

تکن بـه قُـوةٌ و   اذا لم: ال دعم بفالنٍ
  .]دارد و نه فربهی او نه نیرو[سمنٌ  ال

د ـیمالطَرِیـقِ  [اي قبیلـه : ع ـیمعد :
  .]راه نۀمیا

: ادغـام . فروگرفتن: دغَم ـَـ. دغْم .دغم
غَشـیهم  : دغَِمهم الحرُّ و أدغَمهـم . کک

  .]گرما فراگرفتشان[
ــم ــزه : أدغَ . ]بینــیســیاه[اســب دی

غْماءنث: د . غْمـاءثَـل . شاة دم :  ئْبالـذ
 غَـــمت بینـــی اســـگـــرگ ســـیاه[أد

کسی گویند کـه    ةدربارسوخته،  دماغ(
به چیزي دست نیافته اسـت و دیگـران   

  .])به او رشک برند
  .چردهمرد سیاه: دغْمان
. لگام در دهن اسـب کـردن  : إدغام

 :  ــی درآوردن ــه حرف ــی را ب . حرف
أدغَمــت الحـــرف و  [کــک  : ادغــام 
  .]ادغَمتُه

ــم ــه ســوي [شکســتن بینــی : دغْ ب
  .]درون
دندان شکسـتن بـه   : دقَم ـُِـ. مدقْ .دقـم 

دقَم فاه، مثل دمقَ، علـی القَلْـب   . مشت
ــدانش را    [ ــت و دن ــانش کوف ــه ده ب

  .]شکست
. دلَم. خر سیاه: . مرد سیاه: أدلَم .دلم

ـ  ــ ادالمَ [کــک : ادلیمــام. مـص : دلـم ـَ
الرجلُ و الحمار[.  

. داهیه و سـختی : . گروهی: دیلَم
 :ــمنان ــردم و  : . دش ــت م جماع

  .دراج نر: . مورچه و کنه
. شکسته از پیريدندان قۀنا: دلْقم .دلقم

  .المیم زائدة
ــۀ . تاریــک شــدن: ادلهمــام .دلهــم لیل

  .نام مردي: دلْهم. شب تاریک: مدلَهِمۀ
خانـه  دارو کـه بـر چشـم   : دمـام  .دمم

و پیشانی کودك مالند و  ]پشت پلـک [
  .جز آن
مــ. د مالیــدن [طلــی کــردن : ـدم ـُ
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ــدود    ودار ــزي و ان ــر چی ــز آن ب و ج
  .]کردن

پیه آکنده از : . رنگسرخ: مدموم
آنچه پیـه شـتر بـر آن    [شتر و جز آن 

أُوقـرَ  : و قد دم بالشَـحم . ]مالیده باشند
  .]ا پیه پوشیده شدب[

دیگ سـپرز و  : و دمیمقدر مدمومۀٌ 
ــی  ــز آن طل ــر وي ج ــرده ب أرض [ ک

دۀمومزمین انباشته از سرگین: م[.  
ـ . دمامۀ -زشـت : دمم ـُـ و دمم ـَـ

  .نع: دمیم. رویی
: دمــۀ. روش: . بازیچــه: دمــۀ

  .پشک
یکــی از : دامــاء، مثــل راهطــاء  

دمۀ و  .دوام: ج. سوراخهاي کالکموش
  .کک: دممۀ

مــوش [کَسـبه  : دم الیرْبـوع جحـرَه  
  .]را با خاك پر کرددشتی سوراخش 

  .هاي نرم خاکینپشته: دمادم
بر زمین چفسانیدن چیـزي  : دمدمۀ

دمدم . اندوهگین و هالك کردن: . را
کـم  : قلیلُ الدمدمۀِ[أهلَکَهم : اهللاُ علیهم

فدمــدم «آیــه . سـخن از خشــم بسـیار  

پـس خداوندشـان بـا    «: »علیهم ربهـم 
  .]»خاك یکسان کرد

وممیآبدشت بی: ۀد.  
جـاي  [المطْوِي من الکـرار  : المدمم

  .]پر از چاههاي کوچک سربرآورده
: دنّامۀ و دنَّمۀ، مثل دنّابـۀ و دنَّبـۀ   .دنم

  .کوتاه
ــۀ .دوم ـــُ. دوم، دوام و دیمومـ : دام ـَـ

درخـت مقـل، و مقـیم    : دوم. همیشگی
نَهی أنْ یبـالَ فـی المـاء    : حدیث. بودن

ـ . الدائم، أي الساکن ظـلٌّ دائـم و   : الیق
بازداشت از اینکـه در آب  [ دوم بمعنًی

  .]ماندگار یۀسا .ایستاده پیشاب کنند
جـوش  : . همیشه داشـتن : إدامۀ

  .کک: تَدویم. دیگ فرونشاندن
. همیشـه بـودن بـر جـایی    : تَدویم

 کأنّها ال: دومت الشمس فی کَبِد السماء
آسمان مانده  نۀرشید در میاخو[تَمضی 

مست : . ]گذردگویی که نمی  است،
. کردن خمر، و سر برگشـتن از مسـتی  

تر : . ]سرگیجه از مستی[دوار : دوام
: . سـودن زعفـران  : . کردن چیزي

نیــک : . زبـان گــرد دهــن درآوردن 
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برآمدن کبوتر و جز آن در هوا و گـرد  
دوم فـی األرض و فـی   : یقال. برگشتن

دوي : و أنْکَرَه األصـمعی، یقـول   .لهواءا
و منـه  . فی األرض، و دوم فی السـماء 

اشْتُقَّت الدوامـۀ، و هـی فَلْکَـۀٌ یرْمیهـا     
 طخیب بِیالص موعلـی األرض، أي   فتُـد

هی مشتقَّۀ من : و یقال. تَدور و تُصوت
. دومت القدر، أي سکَّنْتها مـن غَلَیانهـا  

الکَلْب مود :دعیداً یعدر زمین و در [و ب
اصـمعی تنهـا چـرخ    . آسمان چـرخ زد 

ــه   ــن کلم ــراي ای ــمان را ب   زدن در آس
چیزهـاي  :) برخـی گوینـد  . (پـذیرد می

هـا  گرد و برآمده مانند فرفره که بچـه 
کشــند از آن بــا نــخ روي زمــین مــی

برخــی هــم آن را . گرفتــه شــده اســت
دیــگ از گرفتــه شــده از فرونشــاندن 

سگ دوید و بسـیار  . دانندجوشش می
  .]دور شد
نزدیـک  [نام حصنی : الجنْدلِ  دومۀُ

و [و أهـلُ الحـدیث یفْتَحونهـا    . ]تبوك
  .]کک: دوماء الجنْدل. دومۀ: یقولون

  .]می، باده[ خمر: مدام و مدامۀ
  .آن که از بینی وي خون آید : مدیِم

کار را و  به درنگ انداختن: استدامۀ
تَأَنَّیـت  : استَدمت األمـرَ [دوام خواستن 

  .]به
  .پیوسته بر کاري بودن: مداومۀ
  .گرد برگشتن: تَداوم
ــت   : دودم ــه از درخ ــرخ ک آب س

حاضَت السمرَةُ، : یقال. سمرَة بیرون آید
  .منها ذلک خَرَجاذا 

: ج. عدد بسیار از هر چیـز : دهم .دهـم 
ـ . . دهــوم  ـ دهـ   فروگـــرفتن : م ـَــ

دهمهـم األمـرُ، و دهمـتْهم    . انبـوهی بـه 
آن کار بر سرشان خراب شد و [الخَیلُ 

سواران بناگاه بـر   ، وآنها را فروگرفت
  .]سرشان تاختند

فــرس أدهــم، بعیــر . ســواد: دهمـۀ 
 ماءهم، و ناقۀ دهم، لیل أدهاسب و [أد

  .]رنگ، شب تاریک و سیاهشتر تیره
سـیاه  : ادهیمام. ادهم شدن: دهماما

ادهـام  . صار أدهـم : ادهم الفرس[شدن 
الشیء : ـوادتانِ «آیـه . ]اسهامـدأي »م ،

 ة الخُضْرَة من الـرِيداوانِ من شدوو . س
و منـه  . لکلِّ أخْضَرَ أسـود  العرب تقول

ــ ستیــواد  م ــراقِ س ــرَي الع ــرة  اًقُ لکث
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، »فـام دو بهشت سـبز سـیه  «[خُضْرَتها 
یعنی از سرسبزي و سیرابی بسـیار بـه   

تازیان بـه هـر سـبزي    . زندتیرگی می
ــد  ــیاه گوین ــه   . س ــه ب ــت ک از آن اس

شهرهاي کنار رود و دریا از بسـیاري  
  .]سرسبزي آنها سیاه گویند

ماءهطْأَةٌ . دیگ: دو :]جاي پاي[ 
هیئـت  : . نـو : ة حمـراء وطْأَ. دیرینه

: النـاسِ  . سرخ خالص:  شاة. مرد
ـ . جماعت مردم داهیـۀ  : دهیماء، مصغـ

  .]سختی[
مهقال الشاعر. بند :أد:  

  أوعـدنی بـالـسجـنِ و األداهـمِ
  نَۀُ الـمناسمِثْشرِجـلی فـرِجلی [

  بـترسـانده مـرا از بـند و زندان
  .])که پایم دم به دم در رنج پویان(

م و أُمیهد همٍدسـختی و داهیـه  : ی .
 :قۀنام نا    ،یلـان الـذُهعمرو بن الرَی

کــه او را و بــرادران او را کشــتند و   
سرهاشان را بر دهیم بار کردند و مثـل  

أثْقَلُ من حملِ الدهیمِ، : مثَل. شده است
تـر از بـار   سـنگین [و أشْأَم من الدهیمِ 

  .]تر از دهیمدهیم، و گجسته

رجـل  . زمین نـرم : دهثَمۀٌأرض  .دهـثم 
ثَمهخويمرد نرم  :د.  
به ناخواسـت درآمـدن   : تَدهکُم .دهکم

  .در چیزي
  .پیر سالخورده: دهکَم

بـی بـرق و    سـتۀ باران پیـو : دیمۀ .دیم
 دیمـۀً  کانَ عملُه: حدیث. دیم: ج. رعد

چگـونگی کـار و    ةاز عایشه دربـار ([
پاسـخ  . پرسـیدند ) ص(پرستش پیـامبر 

کار و پرستش او آرام و پیوسـته  ) :داد
  .]بود

و قد دیمـت  . پیوسته باریدن: تَدییم
ماءالس.  

ــۀٌ وممیة دــاز ــد: مف عــۀُ الب مج. دائ :
  .]بیابان پهناور از هر سو[دیامیم 

  .زدهزمین باران: أرض مدیمۀٌ
  فصل الذال

یهمـزُ و  . عیب کردن: ذَأَم ـَـ. ذَأْم . ذأم
اذا [ذَأَمه و ذامه، فهو مـذءوم  : یقال. ال

ــه   ــل ذَأَب ــرَده، مث ــرَه و طَ ــه و حقَّ عاب :
ــوچک  ــرد و ک ــمرد و  شنکــوهش ک ش

  .]راندش
أکْرَهتَنـی علیـه   : أَمتَنی علی کـذا أذْ
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ناخواسـت بـر آن   مرا بـیم دادي و بـه  [
  .]کار واداشتی

ــم ـــ. ذَم .ذم ــدن: ذَم ـُ ــیم. نکوهی ذَم :
افعـلْ  : السکیت یقـال نقال اب. نکوهیده

منک  ، یعنی خَالکذا و کذا و خَالك 
أي ال ،  چنین و چنان کن، بی[تُذَم-

  .]آنکه نکوهش شوي
  .ذمام: ج. قلیلۀُ الماء: بِئْر ذَمۀٌ

کمیـز و  [بـول  : . آب بینی: ذَمیم
مانندي که از نره تکه و بز بیـرون  آب

ــد  ــتان   (آی ــه از پس ــیري ک ــز ش و نی
 بیضۀچیزي چون : . ])گوسفند ریزد

. بینی بیرون آیـد  مۀمور که از مسام نر
 ماء :مکروه.  

. امان و عهـد و زینهـار دادن  : الذمۀ
 همـۀ و [جهـود و ترسـا   : الذمـۀِ  أهلُ

زنهاریـان کـه در سـرزمین مسـلمانان     
: أذَمـه . زندگی کنند و گزیت پردازنـد 

  .]پناه و امانش داد: أجاره
آنجا [وجدته مذْموماً : هأتَیتُه فأذْممتُ

  .]یافتم اش رفتم و نکوهیده
: . سزاوار نکـوهش شـدن  : إذْمام

أتَی بما : أذَم الرجلُ[خوارمندي نمودن 

سـپس  : . ]تَهـاونَ : أذَم به. یذَم علیه
ــاهلی و   ــوار را از ک ــب س ــدن مرک مان

أذَمـت رِکـاب   . أذَم بـه بعیـرُه  . ماندگی
ـ  أعیـت و : القوم ت عـن جماعـۀِ   خَّرَأَتَ

شتران آن گـروه  [اإلبل و لم تَلْحقْ بها 
خسته شده و از دیگر شتران بازمانـده  

  .]و جدا شدند
رِقَّۀٌ و عـار مـن   : أخَذَتْنی منه مذَمۀٌ

: أذْهـب مـذَمتَهم بشـیء   . تلک الحرْمۀِ
مـا  : حدیث. أعطهم شیئاً فإنّ لهم ذماماً

عنِّی م بذْهۀَ الرَضاعِ؟ فقالیغُـرَّةٌ،  : ذَم
دبۀِ عذَمۀٌ، یعنی بمأو أم   مـامالرضـاعِ ذ 

کــانوا : و قیــل فــی تفســیره. المرْضـعۀ 
ـ  أنْ ی بِیصال الصونَ عند فبتَحسرُیوا أْم

: للظئْرِ بشیء سوي األجرِ، کأنّـه سـأَلَه  
ــی حــ   ــقطُ عنِّ سی ــیء ــی  قَّأي ش الت

از [الً نی حتّی أکونَ قد أدیتُه کامأرضَعتْ
حرمتی مـرا از او شـرم و ننـگ     آن بی

براي (چه چیزي حقّ شیر دادن را . آمد
از ) کسی که بـه مـن شـیر داده اسـت    

ــدازد؟ پاســخ دادگــردنم مــی آزاد : (ان
در تفسـیر  . برده، غالم یا کنیـز ) کردن

دوست داشتند پس  تازیان: اندآن گفته
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شـیرده   یۀن بچه، به دااز پایان شیر داد
جدا از مزدش پاداش دیگري نیـز داده  

چـه چیـزي   : شود، گویی پرسیده است
اي را که شـیرم داده اسـت از   حق دایه

اندازد تـا آسـوده باشـم کـه     گردنم می
  .]امآن را پرداخته همۀ

بخـل، خـالف   : مذَمۀ، بالفتح الغیر
خشـکی و بـدنامی، در   ناخن[المحمدة 

  .]یبرابر نیکنام
أتَـی بمـا   : استَذَم الرجلُ الی النـاس 

کـاري کـرد کـه ســزاوار    [یـذَم علیـه   
  .]نکوهش دیگران شد

متَذَم :تَنْکَفلَـم  لَو: یقال. اس   أتْـرُك
از سر ننگ [ثُّماً لتَرَکْتُه تذمما أَالکَذب تَ
اگر دروغ را از سـر پرهیـز   . بازایستاد

گمـان از ننـگ   از گناه وانگـذارم بـی  
  .]آن را وانهم و دروغ نگویمنکوهش 

مذَماً   : رجل مجِـد ومـذمبسـیار  [م
  .]نکوهیده

مــذ ــذي ال: رجــل م ــه  ال ــراك ب ح
: شـیء  . ]که توان جنبشی ندارد آن[

 یبعمعیوب[م[.  
تَعـدم   ال: مثَـل . عیـب : ذَیم و ذام .ذیم

ذمتُـه ـِــ، و   : یقـال منـه  . الحسناء ذاماً
ــ ــه بمعنًــ  ذَأَمتُ ــه کلّ ــن یه و ذَممتُ ، ع

األخفش، فهو مذیم، مـذْیوم، مـذْءوم و   
کس از بدي تهـی نیسـت   هیچ[مذْموم 

ــیچ( ــا ه ــان  ی ــوهش در ام ــس از نک ک
  .]نکوهش و خوارش کردم). نیست

  فصل الراء
پوست شـتربچه  : . شتربچه: رأْم .رأم

  .آکنده که آن را بو گویند
ر آوردن ناقـه بـر   رئم ـَـ مه. رِئْمان

ناقۀ رءوم و . بچه و بر آن پوست آکنده
گوسفند کـه  : رءوم من الشاء. نع: رائمۀ

جامه و هر چیزي را لیسـد و مهربـانی   
نیکو شـدن و فـراهم آمـدن    : . نماید

  .سر جراحت
ـــ. رأْم ــه : رأَم ـَ کفشــیر کــردن و ب

: قـال الشـیبانی  . سریشم استوار کـردن 
مثـل  [لقَدحِ، اذا أصـلَحته  رأَمت شَعب ا
تأَبو ر تترك و شکاف کاسه را : لَأَم

  .]گرفتم
: رِئْــم. آهــوان ســپید خــالص: أرآم

  .یکی
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  .سریشم: رؤْمۀ
مهربان گردانیدن ناقـه را بـر   : إرآم

وب . :   دارو کردن جراحت را تـا سـر
عطَفْناها علـی  : أرأَمنا الناقۀَ[فراهم آرد 

و . الْتَـأَم : م الجرْح رِئْماناً حسناًرئ. الرَأْمِ
أَمرَأَ: تُه أنَاأربته حتّی ییداو ملْتَئأو ی[.  
اي کـه بـر انگشـت    رشـته : رتیمۀ .رتم

جهت یاد کردن چیزي که گفته بندند به
  .کک: رتْمۀ. باشند

براي یـادآوري  [ رتیمه بستن: إرتام
  ].کاري که باید بکنند

  .رتَم: ج. ی از درختنوع: رتَمۀ
: رتَـم أنْفَـه  . شکسـتن : رتَم ـِـ. رتْم

: ما رتَم فالنٌ بکلمـۀٍ . مرْتُوم: . رثَمه
کســت، اش را شبینــی[لَّــم بهــا کَمــا تَ

مصـدر در معنـاي   (شده شکسته و خرد
  .]اي سخن نگفتکلمه .)صفت

ـ  . رثْم .رثم شکسـتن بینـی و   : رثَـم ـِـ
ــون ــردنخ ــود ک ــال: . آل ــردن  ط ک

بوي خوش بر بینی و آلـودن   ]مالیدن[
طَلَتْـه و  : ةُ ـُـ أنْفَها بالطیبرثَمت المرأَ[

لَطَخَتْه، کأنّها جعلت فی المـارِنِ شَـبِیهاً   
-بینـی  ةبه پر: بالدم فی األنْف المرْثُوم

اش بوي خوش مالید، مانند خونی کـه  
  .]در بینی شکسته است

: ثمامار. سپیدي لب برین اسب: رثَم
: رثْمـۀ . ]صار أرثَم: ارثَم الفَرَس[مص 

  .سپیدي
سپل شـتر  : خُف مرْثُوم، مثل ملْثُوم

  .آلود شودکه بر سنگ آید و خون
. سنگسـار کـردن    :رجم ـُـ. رجم .رجم

  .فهو رجِیم و مرْجوم، أي مقْتُولٌ
سنگهاي کالن باشـد  : رجم و رِجام

ـ    . ا خرپشـته شـود  که بر گـور نهنـد ت
ــیۀٍ. یکــی: رجمــۀ صال : و قیــل فــی و

ــرِي، أي ال ــوا قَب مــه  تُرَج ــوا علی تجعل
مبذلک أنْ ال. الرَج قبـرُه  أراد نَّمسو . ی

تَرْجموا قبـرِي، و   ال: المحدثون یقولون
اي نامـه در وصـیت [الصحیح أنّه مشدد 

گورم را خرپشته نسـازید،  : آمده است
گهاي بزرگ بـر آن منهیـد و   یعنی سن

درسـت  . آن را بلند و برآمده نسـازید 
ــی   ــه ثالث ــت ن ــل اس ــاب تفعی آن از ب

  .گور: رجم. ]مجرد
ــم جــه: ر ــتن ب ــخن گف ــان س . گم

صـار فـالنٌ   : یقال. »رجماً بالغَیبِ«آیه
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یوقَف علی حقیقـۀ أمـره    رجماً، أي ال
ــه«[ ــاهی گمان ــر ناآگ ــی از س از . »زن

  . ]ندنشدحقیقت کارش آگاه 
ســنگی کــه بــه [مرجــاس : رِجــام

ریسمانی بسته و بـه چـاه اندازنـد تـا     
. موضـعی : . ]ژرفاي آن دانسته شود

 أْسِخَشَبتانِ تُنْصـبانِ علـی ر  : رِجامانِ
 وعلیهما القَع بنْصدو چوب که [البِئْر، ی
چرخ چـاه   یۀبر سر چاه گذارند و دو پا

  .]روي آنها گذاشته شود
مرْجبـه   : رجل م مـرْجکأنّه ی ،شدید

یـرْجم فـی األرضِ   : فـرس  . معادیه
مرد سخت نیرومنـد، چنانکـه   [بحوافره 

اسـب  . دشمنانش به او کوبیـده شـوند  
گـام، چنانکـه گـویی بـه سـمها      سخت

  .]شکافدو می کوبدزمین را می
ةتَراججاروا بالحا بهـا  : موبـه  [تَرام

  .]هم سنگ پراندند
ناضَـلَ عـنهم   : عن قومه راجم فالنٌ

  .]از قومش پشتیبانی کرد[

 نـۀ وِجار الضَـبع، یعنـی خـا   : رجمۀ
  .کفتار

سـانٍ آخَـرَ   فَسـرَه بل : تَرْجم کالمـه 

. ]سخنش را به زبانی دیگر برگردانـد [
: ج. ]دیلمـــاج[تیلمـــاچی : تَرْجمـــان

تَراجِم، مثل زعفَران و زعافر، تَرْجمان، 
باعِ الجیم، مثل یسروع و و تُرْجمان، إلتْ

  .یسرُوع
ــۀ .رحــم مرْحــۀ و م محـــ. ر ــم ـَ حر :

. کـک : رحم. بخشودن و مهربانی کردن
و قد یحرَّك الحاء . »و أقْرَب رحماً«آیه

ــم : بالضــم و یقــال حمهربــانتر«[ر«[ .
رحمتُـه و تَرَحمـت   : یقال. کک: ترحم
بــر او بــه او مهربـانی کــرده و  [ علیـه 

  .]بخشودم
القوم مبعضُهم بعضاً: تَراح محر.  

رهبوت : یقال. رحموت، من الرَحمۀ
، أي لَأَنْ تُرْهب خیـرٌ  رحموتخیرٌ من 

  مــرْح ــن أنْ تُ ــابی ز   [م ــیم ی ــر ب اگ
  .]داناکسان، ترا بِه ز دلسوزي دیگران

ــل مرْحــ  ــدد  ورج ــرَحم، ش و م م
  .]شدهمهربانی بخشوده و[للمبالغۀ 

و همـا  . بخشـاینده : رحمن و رحیم
الرَحمـۀ و نَظیرُهمـا    سمانِ مشْتَقّانِ منا

و یجـوز تکریـرُ   . یو نَدیم، بمعنً نَدمانٌ
ــ ــی  اإلس ــتقاقُها عل ــف اشْ مینِ اذا اخْتَلَ
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     طَریق التوکید، کمـا یقـال فـالن جـاد
الّا أنّ الرحمنَ اس ،جِدبـاهللا  م خْـتَصم م 

أال . أنْ یسمی بـه غیـرُه   یجوز تعالی ال
قُلِ ادعوا اهللاَ أو «آیهتَرَي أنّه تعالی قال 

م الـذي  ، فعادلَ به االس»ادعوا الرَحمنَ
و کـان مسـیلمۀُ   . یشْرَکُه فیـه غیـرُه   ال

و . الکَـذّاب یقـال لــه رحمـانُ الیمامــۀِ   
دو اسم آنها [ رحیم أیضاً بمعنَی مرْحومٍ

تـوان دو  اند، و می مشتقّ از یک ریشه
درپـی  اسم با اشتقاق گونـاگون را پـی  

بـراي نشــان دادن تاکیــد آورد، ماننــد  
جـز آنکـه   . فالنی بسیار کوشنده است

نام رحمن تنها بـراي خداونـد اسـت و    
بینـی کـه   نمی. دیگري را به آن ننامند

بگو خداونـد را بخوانیـد   «: خود گوید
ــا رحمــن را بخوان ــدی ، و رحمــن را »ی

کـس  برابر با نامی گرفته است که هیچ
). یعنی نـام اهللا (در آن با او انباز نشود 

مسیلمۀ دروغگو را هم رحمـان یمامـه   
معناي مرحوم  رحیم نیز به. خواندندمی

  .]است
  .نام مکّه: أُم رحمٍ
ــم حــث. دانزه: ر ــی: . ن . خویش

  .کک: رِحم
از  دردمنـد بعـد  رحـم  قـۀ نا: رحوم

ـ . رحامۀ. نتاج . رحـم . مـص : رحم ـُـ
  .کک: رحم ـَـ

. کرکس[مرغ مردارخوار : رخَمۀ .رخم
  .]رخَم: ج

: یقـال . قریب مـن الرَحمـۀِ  : رخْمۀ
. بتُــه و لینُــهحه، أي م وقَعـت علیــه  

رخمه رخْمۀً و رحمه رحمۀً، هما : یقال
سنرمی کردبه او مهربانی و [ واء[.  

خْماءرة. سپیدسر: شاة رخَمکک: م .
  .فرس أرخَم. و الیقال مرَخَّمۀ

کـالم  . نرمـی آواز : رخُم ـُـ. رخامۀ
یمخیق : رقسخن نرم[ر[.  

انـداختن  : . نرم گردانیدن: تَرْخیم
  .حرف از آخر کلمه در ندا

فهی . زیر بال گرفتن ماکیان: إرخام
  .خم أیضاًمرْخمۀٌ، و مرْ

ما أدرِي أي تُـرْخُمٍ هـو، أي   : یقال
مثل جنْدب . کک: تُرْخَم. أي الناسِ هو

  : . و جنْـــدب، و عنْصـــر و عنْصـــر
  .اي از حمیرقبیله

  .موضعی: . سنگ سپید: رخام
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. مانند سدر دشتی[درختی : رخامی
: باد نرم و نسیم[.  

ـــ. ردم .ردم ــه بــ : ردم ـِ رآوردن رخن
ــۀَ [ الثُلْم ــت مدتها: ردــد ــه را : س رخن

درپـی  : . سـد بـرآورده  : . ]گرفتم
ردمـت  [ کـک : تـردم . را کردن جامـه 

جامـه را پـاره زده و   : الثوب و ردمتُـه 
  .]رفو کردم

مرَدو م یمدکهنه مۀجا: ثوب ر.  
الثوب مفهـو   : تَرَد ،ـتَرْقَعأخْلَقَ و اس

تَرَدزدن جامه کهنه و نیازمند پـاره [م م
  .]شد

مرَتَمموضع درپی کردن: د.  
  .تیز دادن: ردم ـُـ. ردام

: . ساکن بـودن بـر جـایی   : إردام
وِرد مـرْدم، و  : یقـال . برقرار بودن تب

یـا جـزوي   (تب پیوسته [سحاب مرْدم 
، و )از قرآن که پیوسته هر شب خوانند

  .]ابر پایدار
از سر بیرون شـدن  : رذَم ـُـ .رذْم .رذم

  .]پر و لبریز شدن آوند[آب از خنور 
 ذَمو ر ذُمــان ر ــود و  [جِف مــل ع مث

  .]هاي پر و لبریزقابلمه. عمد و عمد

از پنجـاه  [زاد : أرذَم علی الخَمسین
  .]فزون شد

ــده از  : رازِم .رزم ــین مان ــر زم ــتر ب ش
و . مص: رزم ـُِـ. رزوم و رزام. الغري

رزم : یقال للثابِت القـائم علـی األرض  
  .]استوار ایستاده بر زمین[

. اقامت دراز کردن بر جایی: مرازمۀ
 :  پی یکدیگر خوردن دو چیـز را، و

جمع کردن میان دو چیز بـه خـوردن،   
رازمـت  . چون نان و انگور و مانند آن

اذا : حـدیث . خَلَطَت بین مرْعینِ: اإلبلُ
ــ ــوأکَلْ ریــد مــوا، ی اتُم فرازِم ــد مالةَ الح

ــد [ ــزار چریدنـ ــتران در دو مرغـ . شـ
هنگامی کـه خـوراك خوردیـد پشـت     

ــد   ــپاس گویی ــرش س ــر روز (س ــا ه ی
خوراکی بخورید نه آنکه پیوسـته بـر   

  .])یک خوراك باشید
  :أضْـرَبه المـرَض  : رزِم الرجلُ، مـج 

اش از پـا درانـداخت و برجـا    بیمـاري 
  .ماند

آواز ناقه پیش بچه که دهـان  : رزمۀ
باز نکند بر مثال ناله، و هو أخْفَی مـن  

رزمـۀٌ و ال درةٌ، یضْـرَب   : مثَل. الحنین
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أنَّـت  : أرزمت الناقۀ. یفی لمن یعد و ال
ــدها  ــد ول ــاً . عن ــد أیض الرَع مزأر . 

ــباعِ ــواتُها : الس ــو [أص ــرم از گل   آواز ن
. تـر از نالـه  گشودن دهـان، آهسـته  بی

ناقـه  ). بانـگ توخـالی  (بگوید و نکند 
تنــدر . اش آهسـته آواز داد کنـار بچـه  

  .]بانگ و غرش درندگان. غرّید
  .بانگ شیر: رزِیم، بمعنَی زئیر

بـاد  : أُم مـرْزمٍ  .دو سـتاره : مرْزمانِ
  .شَمال

رزمـت  [گرد کـردن  : رزم ـُـِ. رزم
ته: الشیءعمۀ .]جمِزجامه و  ةپشتوار  :ر

  .]بقچه[جز آن 
  .ها بستنپشتواره: تَرْزیم

  .به خشم شدن: ارزِیمام
اي از تمیمپدر قبیله: رِزام.  

: روسـم .  نشـان، و آیـین  : رسـم  .رسم
نشان سـراي بـا زمـین    : الدارِ . کک

  .هموارشده
عنی مهر که بر چـوب  تمغا ی: روسم

کـه  [جهت انبار و جز آن کنده باشند به
غلّه را سر خرمن بـدان مهـر کننـد تـا     

شـیء  : . کک: روشَم. ]دزدیده نشود

هـاي  چیزي که سـکه [تُجلَی به الدنانیر 
  .]درخشان سازند را به آن زر

. کتـب : رسم ـُــ علـی کـذا و کـذا    
ــیم واســت : ر ــت جاهلی ــاي وق . کتابه

آن کار را به او فرمـودم  : رسمت له کذا
ــمه، أي ا[ تَســهفار او هــم فرمــان : متَثَلَ

  .]برد
  .آب روان: راسم
  .نشان سراي جستن: ترسم

ومسکه اثر سـپل وي بـر   آن: ناقۀ ر
ـ  . رسیم. زمین ماند از سختی : رسـم ـُـ

و قد رسم . مص، و نوعی از رفتار شتر
الـذي یبقَـی علـی    : رسـوم . ـِـ رسیماً

ــۀً    ــاً و لیل ــیر یوم ــک  آن[الس ــه ی   ک
  .]روز در رفتن باشدشبانه

تکبیـر  : . فرمـان بـردن  : ارتسـام 
: ارتَسم[آوردن و  دعا کردن بر چیزي 

  .]کَبرَ و دعا
ــم رَسالم ــوب ــط : ث ــا[مخطَّ ــۀج    م

  .]راهراه
  .مهر کردن انبار را :رشَم ـُـ. رشْم .رشم

  .مهر چوبین: روشَم
. . علف که نخستین برآیـد : رشَم
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ي بـردن طعـام و حـریص    بو: رشم ـَـ
مـرد کـه بـوي    [نع : أرشَم. شدن بر آن

  .]خوراك را ببرد و دلش بکشد
شَمچه بر وي خطها و نگـار  هر: أر

. چیـزي انـدك و نکوهیـده   : . باشد
  .قَلیلٌ مذْموم: غَیثٌ 

آذرخـش  [مثل أوشَـم  : أرشَم البرقُ
  .]اندکی درخشید

سنگهاي بـزرگ  : رضْم و رِضام .رضم
: رضْـمۀ . ر عمارت بـر هـم نهنـد   که د
رضَم علیـه الصـخْرَ ـِــ، و    : یقال. یکی

البناء : الرَضیم. رضَم فالنٌ بیتَه بالحجارة
بر آن سنگ بزرگ انـداخت،  [بالصخْر 
ــه ــزرگ   و خان ــنگهاي ب ــا س اش را ب
بـرآورده بـا سـنگهاي     نـۀ خـا . برآورد
  .]بزرگ

األرض تضَمع: رأثَرْتها للزَر .ضَمر 
به األرض :به األرض لَدالبعیرُ . ج ضَمر

ــه األرض ــه األرض  : بنَفْس ــی بنَفْس مر
آن . زمین را براي کشت شـیار کـردم  [

شـتر خـودش را بـر    . را زمین انداخت
أقـام  : رضَم الرجـلُ بالمکـان  . زمین زد

  .]به

کأنّـه قـد   : بِرْذَونٌ مرْضُـوم العصـبِ  
اري کـه گـویی   اسب تات[عصبه   نَّجشَتَ

فتن گـران  رگرفتگی عصبی دارد و در 
  .]و سست است

  .در گل افکندن: رطَم ـُـ. رطْم .رطم
الـالزِم  : الـراطم . نَکَـح : رطَم الرجلُ

پیوسـته و  . آن مرد زن گرفـت [للشیء 
  .]همراه با چیزي

در گل افتادن، و در کـاري  : ارتطام
 ارتَطَـم  .که نتوان از وي بیـرون شـدن  

به کاري دشوار درافتاد کـه  [ه أمرٌ علی
  .]برونشو از آن نتوانست

ــوم ــق : رطُـ ــرد احمـ   زن : . مـ
  .فرجفراخ
آب کـه از بینـی گوسـفند    : رعام .رعم

ــی ــه علت ــت. رود ب معـــ و  ر الشــاةُ ـَ
ــی  ــت، بمعنً معأر . ــوم عــاة ر ــع : ش ن

اش الغر کـه آب بینـی  گوسفند سخت[
  .]روان باشد
شـدن  و ستبر[ فزونی جگر: رعامی

  .کک: رغامی .]آن
سالشَــم ــتمعتَهــا : روببــت غَیقَبر

  .]فرو رفتن آفتاب را چشم داشتم[
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ألْصقَه : أرغَم اهللاُ أنْفَه. خاك: رغام .رغم
اب، ضشۀ فی الخو منه عن عائ. بالرَغامِ

ــه : حــدیث ــلتیه و أرغمی ــد [اس خداون
 اش را به خـاك مالیـد و خـوارش   بینی

ــت ــه   . داش ــخن عایش ــت س از آن اس
بـه  (حنا گذاشتن و وسمه کردن  ةدربار

ــود و وضــو     زنــی کــه چنــان کــرده ب
آنها را از خود دور کـن و  ): گرفتمی

  .]بر خاك ریز
 قَصـبۀُ و هی أیضاً . رعامی: رغامی

  .]هارگهاي شش، نایژه[الرِئَۀِ 
  .کردن با همخشم: مراغَمۀ

  .غضب نمودن: ترغُّم
ـ . و رِغْم رغْم آلـود  خـاك : رغَم ـَـ
ــۀ. شــدن رْغَمــال : حــدیث. کــک: م ق

ۀً): ص(النبیرْغَمم ثْتعیقـال . ب :  فعلـت
لم : رغَم فالنٌ. ذاك علی الرَغْمِ من أنْفه

ــی  ــدر عل ــافیقْ ــی . اإلنْتص أنْف ــم غر
برانگیخته شدم بـراي  : فرمود[) عج(للّه

نـی  ن بیخواري و به خاك مالیـده شـد  
کــار را کــردم آن ). پرســتان چندگانــه(

ــد  هر ــوش نیای ــد او را خ ــی . چن فالن
. دادخواهی کند و انتقام گیردنتوانست 

 ام براي خداوند خـوار و رام شـد  بینی
  .])فرمانبرش شدم(

. جــايگریزجـاي و رفـتن  : مـراغَم 
یـراً و  ثیجِد فـی األرضِ مراغَمـاً کَ  «آیه

وان هاي فـرا  در زمین گریزگاه«[» سعۀً
از :  ما لی عنـک . »و گشایش بیابد

  .]تو چاره و گریزگاهی ندارم
. نبشتن و مهر کردن: رقَم ـُـ. رقْم .رقم

فرجـــامی «[» کتـــاب مرْقُـــوم«آیـــه
ــته ــا: . ]»نگاش ــوعی از برده : . ن

رقَمـت  [جامـه و کتابـت کـردن     بۀکتا
ــر آن (جامــه را آراســتم : الثــوب ــا ب ی

 .کک: تَرْقیم .])برچسب بهـایش را زدم 
  .نباتزمین کم: مرْقُومۀ

 .مرغــزار: . وادي نــۀکــرا: رقْمـۀ 
تیرهاي منسوب بـه موضـعی   : رقَمیات

  .در مدینه
دو تندي دو بازوي سـتور  : رقْمتانِ

  .]مانندي در بازوي آن از درون ناخن[
روزي از روزهاي عرب : یوم الرَقْمِ

  .]یکی از جنگهاي آنان[
. الداهیـۀ : الـرَقمِ  بِنْت. سختی: الرَقم

الرَقْمـاء، اذا وقـع    قمِالـرَ وقع فی : یقال
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به چنان سختی درافتاد [یقوم به  فیما ال
  .]که برون شدن از آن نتواند

: ج. ]سـیاه و سـپید  [مارپیسه : أرقَم
مأراق.  

  .اي از تَغْلبقبیله :أراقم
لـوح کـه نامهـا و    : . نبشته: رقیم

هف بـر آنجـا نبشـته    اصحاب الک قصۀ
  .است
  .بر هم نشاندن: رکَم ـُـ. رکْم .رکم

 .]بر هم نشستن[ ل: ارتکام و تراکُم
 :گرد آمدن.  

الطــینُ  [گــل گردآمــده  : رکْمــۀ
  .]المجموع
نشسته، همتوده، و ابر برریگ: رکام
  .و جز آن

  .]شاهراه[راه  ةجاد: مرْتَکَم الطَریقِ
ـ ر. رم و مرَمۀ .رمم نیکـو کـردن   : م ـُِـ

: حدیث. خوردن: . چیزي با خلل را
کُنّا أهـلَ  : یقال. البقرُ تَرُم من کلِّ شَجرٍ

مـن   فـالثم . ثُمه و رمه، و ثَمـه و رمـه  
 الح، و الـرممـا بـه   [مـن األکْـل    اإلص

نکوداشت زندگی و خورد و خوراکش 
ــم و ال . ]رســیدیم ــی منــه حمــا ل ،

و ما له حـم و  . بد: و الضم فیهمابالفتح 
اي از آن چـاره [لیس لـه شـیء :   ال 

  .]او هیچ ندارد. ندارم
خـواه شـد   مرمـت : اسـتَرَم الحـائطُ  

اندود کردن و استوار کردن  هنگام گل[
  .]دیوار

لب گـاو، و هرچـه بـا سـم     : مِرَمۀ
  .باشد

ــام ــرْتَم [خــوردن : ارتم ــرةُ تَ و البق
  .]متهارَبم

دمـم و  : ج. پوسیده ةپاررسن: رمۀ
ــام ــه . رِم ــمی ذوو من ــۀِ س ــام [الرُم ن

دفع الی الشیء برُمتـه،  : یقال. ]شـاعري 
آن چیـز را بـه مـن     همـۀ [أي بجملَته 

  .]داد
استخوان : . پوسیدن: رم ـِـ. رِمۀ
. نـع : رمـیم . رِمـم و رِمـام  : ج. پوسیده

» العظام و هی رمـیم منْ یحیِ   قالَ«آیه
گفت چـه کسـی ایـن اسـتخوانها را     «[

ــده  ــیده ش ــه پوس ــاه ک ــده آنگ ــد زن ان
  .]»کند می

خاك نمنـاك : الرِم . و  هجـاء مبـالط 
ــرِم ــر : ال ــی [جــاءه بالمــال الکثی دارای
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  .]فراوانی برایش آورد
ظْمالع مأر .رِمو یقـال للشـاة   . ناقۀ م

م منها مضْـرِب،  ما یرِ: اذا کانت مهزولَۀً
  ـبصظامها لم یمن ع ظْمرَ عأي اذا کُس

: أرم القـوم . بیضـاء : نَعجۀٌ رماء. فیه مخٌّ
 قـۀ نـا . اسـتخوان مغـز گرفـت   [سکَتُوا 

بـه گوسـفندان الغـر    . دارمغزاستخوان
مغزي از استخوانش بـه دسـت   : گویند
قوم خـاموش شـدند   . میش سپید. نیاید

  .]و چیزي نگفتند
جهت سخن جنبانیدن لبها به: ترمرُم

]رَّكأي ما تَح ،رَمنجنبید: ما تَرَم[.  
نـوعی از درختـان، و گیـاه    : رمرام

  .بهار
  .موضعی: أرمام
رَمرَمما قالوا. کوهی: یو رب :لَملَمی.  

  .آواز و سراییدن: رنم ـَـ. رنَم .رنم
. کـک : تَـرْنیم . گردانیدنآواز : ترنُّم

پرنـده آواز  [م الطائرُ و ترنَّم القوس تَرَنَّ
و بانـگ  ) جنبانـده شـد  (کمان . سر داد

  .]داد
زادوا فیه الواو . ترنّم کردن: تَرْنَموت

  .و التاء کما زادوا فی ملَکُوت

: رمتُــه[جســتن : رام ـُـــ. روم .روم
الحرکۀُ الذي ذکرَه سیبویه، : . ]طَلَبته

ۀٌ مخْتَلَسخْتَفاةٌ لضَرْبٍ مـن  هی حرکۀٌ م
التخفیف، و هی أکثرُ من اإلشْمام ألنّهـا  

ـ  ۀ و انْ کانـت  تُسمع، و هی بزِنَۀِ الحرک
بینَ بینَ، کمـا قـال    مختلسۀً مثلَ همزةِ

  :الشاعر
أج مقَ جِـمالٌ و فـأأَنْ زرَةٌـیـار  

  ]و صاح غُراب البینِ أنت حزِینُ[
عولُنْ، و ال یجـوز  فَ قوله أأَنْ زم، تَقْطیعه

شَـهرُ  «آیـه کقوله تعالی، . تسکین العین
ن أخْفَی، انّما هـو بحرکـۀٍ   فیم» رمضانَ

یجــوز أنْ تکـونَ الــراء   مختلسـۀ، و ال 
األُولَی ساکنۀً، ألنّ الهاء قبلَها سـاکنٌ، و  

انّـا نحـنُ نَزَّلْنـا    «آیهکذلک قوله تعالی، 
ــذکْرَ ــنْ ال«و » الــ ــدي أمــ و » یهِــ

  و ال معتَبرَ. ، و أشْباه ذلک»یخصمونَ«
بقول الفرّاء انّ هذا و نحوه مدغَم، ألنّهم 

و من جمع بین . یحصلون هذا الباب ال
ــی موضــعٍ ال ــه  الســاکنَین ف ــح فی صی

اخْتالس الحرکۀِ فهو مخْطـیء، کقـراءة   
ألنّ سـینَ  » فَما اسطاعوا«آیهحمزَةَ فی 

مـن   تاالس ـهجتحریکُها بو فعال الیجوز
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حرکتی که سـیبویه از آن یـاد   [الوجوه 
کرده و آن حرکتی تند و پنهـانی و بـا   

ــه ــف در گفــتن آن اســت گون اي تخفی
ــک( ــتن ی ــت را گف ــوم حرک ، و آن )س

ــه حرکــت (بیشــتر از اشــمام    اشــاره ب
اسـت  ) آنکه آوازي از دهان برآیـد بی

ان شود، و آن همزیرا اندکی شنیده می
حرکت است اگرچه تند و پنهانی گفته 

اي شود، ماننـد گفـتن همـزه بـه گونـه     
  :بینابینی، چنانکه شاعر گفته است

اشتران را در مهار آورده گر از 
  ها رفتندپیش تو همسایه

وین جدایی را کالغ آوا بدادي، (
  )تو افسرده شوي اي دل؟ خود

پیداست که ساکن کردن جـزء عـو   
مانند سخن . تدر رکن فعولن روا نیس

خداوند که روا نیسـت راء نخسـت را   
ساکن گرفـت، زیـرا هـاء پـیش از آن     

ــه   ــر نمون ــت، و دیگ ــاکن اس ــاي س   ه
و (فـراء   گفتـۀ . شده و مانند آنهـا داده

در این باره و ماننـد آن کـه   ) پیروانش
یکی از دو حرف همسـان در دیگـري   

پایـه اسـت، چـون از    شود بی ادغام می

ـ  این باب آگاه نبوده هرکـه هـم در   . دان
ــد و    ــت را تن ــوان حرک ــه نت ــایی ک ج
پنهانی گفت میان دو ساکن جمع کنـد،  
ــد    ــت، مانن ــرده اس ــتی ک ــار نادرس ک

شـده، زیـرا   داده یـۀ خوانش حمـزه از آ 
سـین بــاب اســتفعال را بــه هــیچ روي  

  .]نتوان حرکت داد
فالناً و ر تموبفالنٍر تمجعلتُـه  : و

  الشـیء چیـز  او را جویـاي آن  [یطلب
  . ]گردانیدم
  .موضع جستن: مرام

ــۀ ــه : رام ــعی در بادی ــل. موض : مثَ
در رامتـین از  [تَسأَلُنی برامتَین شَلْجما 

ـ : رامـی . ]خـواهی من شلغم مـی  . منسـ
  و کذلک النسبۀ الی رام. علی غیرقیاس

ـ   و انْ ش ،لَـدزَ، و هو برْمهئْت    ـزِيرْمه
  .]شهر رامهرمز در خوزستان[

نـام  : رومـانُ . نوعی از درخت: مرا
  .مردي

و . هم من ولْد الرُوم بن عیصو: روم
رومی و روم، مثل زَِنْجی و زنْـجٍ،  : یقال

     فلیس بین الواحـد و الجمـع الّـا الیـاء
المشددة، کما بینَ تَمرة و تَمر لم یکـن  

الّّا الهاء.  
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رِهـم و  : ج. باران نرم دائم: رِهمۀ .رهم
نـام  : رهـم . نـع : روضَۀ مرْهومۀٌ. امرِه

  .زنی
ــحابۀُ الس ــت مهــام : أر ــت بالرِه أتَ

  .]آسمان باران نرم و پیوسته بارید[
: نَزَلْنا بفالنٍ فکُنّا فی أرهـمِ جانبیـه  

کنار فالنی فـرود آمـدیم و   [أخْصبهما 
  .]جا گرفتیم ودر سوي فراختر ا

  .آنچه بر جراحت نهند: مع: مرْهم
: ال تَرِمـه . دور شدن: رام ـِـ. ریم .ریم

، و رِمت من فالناً  رِمت: یقال. ال تَبرَحه
. از آنجـا دور مشـو  [ عند فالنٍ، بمعنًی

استخوان کـه  : . ]از فالنی دور شدم
ــردن جــزور   ــد از قســمت ک شــتر [بع

ــد ]کشــتنی ــا: . گــور: . مان  یــۀپ
لهـذا  : یقال. فزونی و فضل: . نردبان

این فزونتـر باشـد از آن   [ ذاك  علی
قد بقی . یک ساعت دراز: . ]دیگري
  ــار ــن النه ــاعتی دراز از روز [م س

  .]مانده است
ابـن دریـد عـن     الجمهـرَة قال فـی  

کنت : قال أبوعمرو بن العالء ،األصمعی
بالیمن فأتَیت دار رجلٍ أسأَلُ عنه، فقال 

مِ، أي اسمک فـی الـرَی   :ن الدارم رجلٌ
در یمن بودم کـه  : گوید[اصعد الدرجۀَ 

کسـی رفـتم تـا از او چیـزي      نۀبه خـا 
از : بخواهم، مردي از درون خانه گفـت 

  .]پله بیا باال
: ، رِیمالسامیو فی  الجمهرَةقال فی 
  .أرآم: ج. یهمز و ال. آهوي سپید

بالرجل، و بالساق بـه  : یرِیم عاذا قُط
از کـاروان  (انده گردیـد  بریده و بازم[

  .])پس ماند
تیره : . مقیم بودن به جایی: تَرْییم

ـ   : ریم[بودن  ن اکار یا رفـتن را تـا پای
: . ]روز و تاریک شدن پـی گرفـت  

  . بارانمقیم بودن ابر بی
مرْیم : رِیمی ن راملٌ مفْعنام مـادر  [م

  .موضعی: ترْیم. ])ع(عیسی
همـواره چنـین   : ما رام یفْعـلُ کـذا  [
در اینجا مـا رام کـار کـانَ را    . کردمی

ما یـرِیم یفْعـلُ ذاك، أي   . دهدانجام می
 ـرَحباذا . کنـد پیوسـته چنـین مـی   : ما ی

گهی که دور : یرِیم متَیماً رِمت ممن ال
گــردي زان کــه باشــد، همیشــه رام و 

  .]فرمانبر برایت
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  فصل الزاء
صـاح  : زئم بـه . آواز سخت: زأْمۀ .زأم

. بر سرش فریـاد زد [ذُعرَ : زئم، مج. به
ــد ــانده ش ــوردن : . ]ترس ــخت خ س

طَـرَح  : مـۀً زأْ أَم لـی فـالنٌ  ز. چیزي را
ــۀً ال أدرِي أ ــلٌ   کلم باط ــی أم ــقٌّ ه ح

دانم راست اسـت  گفت که نمی سخنی[
  .]یا ناراست

أَمز :مات .ؤَاممـرگ  [یه رِکَ: موت ز
  .]زشت
ــر، مثــل أأزتُــه علــی األمأَمتُــهرأَم :

او را به ناخواستش بر آن کار [أکْرَهته 
  .]داشتم
 لَّمکَما تَ. هی بمنزلَۀِ النَبأَة: زجمۀ .زجـم 

: سکَت فما زجم بحرْف. بنَبسۀٍ :بزَجمۀٍ
سیه. ما نَبصعـۀً  ما یمجآواز [شـیئاً  : ز

وش خـام . هیچ نگفـت . آهسته و پنهان
ــیچ . شــد و هــیچ ســخنی نگفــت در ه

  .]چیزي از او سرپیچی نکرد
خفیفــۀُ [آواز کمــان سسـت : زجـوم 

  .]اإلرنانِ
زحمتُه . انبوهی: ]زحم ـَـ[زحمۀ  .زحم

ازدحمو القوم علـی کـذا، و   . و زاحمتُه

بر او فشار آورده و بـه  [تَزاحموا علیه 
قــوم بــر فــالن چیــز . تنگنــا رانــدمش

  .]وهی کردند و به هم فشار آوردندانب
انْقَطَـع، و  : ]ـَــ زرمـاً  [زرِم البولُ  .زرم

. و أزرمـه غیـرُه  . کذلک کلُّ شیء ولَّی
ال تُزْرِموا ابنی، ): ص(قال النبی: حدیث

عوا طَقْتَ ، أي ال)ع(یعنی الحسن بن علی
پیشابش بریده شد، و چنـین  [علیه بولَه 

دیگــري آن را . داســت هرچــه برگــرد
ـ پیشـاب پسـرم را نبر  : فرمود. برید د، ی

 نـۀ اخـ کـه در  (یعنی حسن بـن علـی   
پیامبر پیشاب کـرد و چـون خواسـتند    

 همـۀ بگذاریـد  : فرمـود ) بازش دارنـد 
یـبِس  : زرِم الکَلْـب . ]پیشابش را بکند

ــته  ــی إس ــه، أي ف ــی جاعرَت ــرُه ف عج :
  .سرگین بر تهیگاه سگ خشک شد

رِمخوي و بخیلکمرد تن: ز.  
  .تنک کردن و بخیل کردن: تَزْریم

ــه ــه أُم ــت ب رِمــه : ز مــادرش [ولَدتْ
  .]زاییدش

مئزْررِئْمام. گرفته: ممص: از.  
  .]ابتالع[فرو خوردن : ازدرام .زدرم
. ]گلـو [موضـع اإلزدرام  : زردمۀ .زردم
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 : ه[فشردن گلومدرلْقَه: زرَ حصع[.  
قـال  . گفتن: زعم ـُـ. م و زعمزِع .زعم
الزعم القولُ من غیر صحۀٍ : المجملفی 

مادتالـذین کَفَـرُوا أنْ   «آیه. و ال اع معز
پایـه کـه بـر آن    گفتار بـی [» لَنْ یبعثُوا

کسـانی کـه کـافر    «. نتوان استوار بود
شدند پنداشتند کـه هرگـز برانگیختـه    

  .]»نشوند
: زعـیم . فتاريپـذر : زعم و زعامـۀ 

پذرفتار [الزَعیم غارِم : حدیث. پذرفتار
ــا زیانکــار(دهنــده  تــاوان )ضــامن( ) ی

  .]است
  .سالح: . مهتري: زعامۀ

  .رئیِسهم: زعیم القومِ
: إزعـام . طمع داشتن: زعم ـَـ. زعم

. کاري که بر آن اعتماد نباشد: مزْعم. م
 مزاعنـی  در سـخن فال [فی قول فالنٍ م

  .]جاي گمان و آز فراوان است
  .دروغ بربافتن: تزعم

اذا کانَ یشَک : ناقۀ زعوم و شاة 
ها طرْقٌ أم ال، فَتُغْـبطُ باألیـدي   بِ فیها أ

که درکجی زانو و ساق پاهایشـان در  [
ــا را     ــت آنه ــا دس ــند، و ب ــان باش گم

   .]بیازمایند
  .فروماندگی در سخن: زعموم

خشمگین شدن در سـخن  : تزغُّم .زغم
ـ حنَّ حنی: الفَصیلُ  تَزَغَّم. گفتن اً خَفیفـاً  ن

  .]شتر آهسته نالیدبچه[
طعـام کـه در وي خرمـا و    : زقُّوم .زقم

. خوردن آن: زقَم ـُـ. زقْم. مسکه باشد
انَّ شَـجرَةَ  «آیـه لَما نَزَل : عباسقال ابن

 یمِالزَقُّومِ طَعامل»األثهرُ ا: ، قال أبوجلتَم
انّهـا  «آیهفأنْزَلَ اهللاُ تعالی . بالزُبد نَتَزَقَّمه

شَجرَةٌ تَخْرُج فی أصلِ الجحـیمِ طَلْعهـا   
ــیاطینِ ــه رءوس الشَـ ــد[» کأنَّـ : گویـ

همانـا کـه   « :هنگامی که این آیه آمـد 
درخت زقّوم خوراك بسـیاردروغگوي  

ایـن  : ، ابوجهـل گفـت  »پیشه استگناه
ــیر   ــا و سرش ــان خرم ــه   هم ــت ک   اس

پـس خداونـد ایـن آیـه را     . خوریممی
آن درختی اسـت کـه   «فرو فرستاد که 

هـایش  در بن دوزخ درآیـد و شـکوفه  
  .]»گویی سرهاي دیوان است

ــام ــدن: إزق ــرو خورانی ــام. ف   :ازدق
أزقَمتُه الشیء، أي أبلَعتُـه  [فروخوردن 

  .]إیاه، فازدقَمه، أي ابتَلَعه
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افراط کـردن  : . لقمه کردن: تزقُّم
: الزُلْقُوم  :قال ابن درید. در لقمه خوردن

  .]گلو[الحلْقُوم 
  زکـم . بیماري سر و دمـاغ : زکام .زکم

. الرجلُ، مج، و أزکَمه اهللاُ، فهـو مزْکُـوم  
اذا کان آخرَ ولَـدهما  : فالن زکْمۀُ أبویه

  .]واپسین فرزند پدر و مادرش است[
: و زلَمۀً ، زلْمۀً، زلَمۀًلْمۀًهو العبد ز .زلم

و کذلک یقـال فـی   . حقّاً و قَداً و حذْواً
او درست مانا و مانند یک برده [األمۀ 
  .]کنیز هم چنین گویند ةدربار. است

هـو  : . کـک : زلَـم . تیر قمار: زلَم
ـ الذي یکون خَ واحـد :  . ف الظلْـف لْ

چـه  سم شکافته یـا آن [أزالم : ج. الوِبار
یکـی از هفـت روز   . در پس سم است

  .]سرماي پیرزن در پایان زمستان
ــزَلَّم ــذابد: م ــف : رجــلٌ . غ مخفّ

و  قـدح  . ]چسـت و چابـک  [الهیئَۀِ 
و کـذلک  . یـد قَـده و صـنْعتُه   أُجِ: زلیِم

  انـــدازه و تیـــر بـــه[عصـــاً مزَلَّمـــۀٌ 
. ]چوبدســت ماننــد آن. ســاختخــوش
  .راز نباشدزنی که د: مزَلَّمۀ

ــهمه  س ــم ــنَ مــا زلَّ سچــه [مــا أح  

  .]پرداخت کرده تیر خود راخوش
 ـذَعالج لَمسـخت و  [ روزگـار : األز

  .]تیزگذر
لَّمزضوالح لَأْتـه : تم .  هطـاءع :
دهـش بـه او   . آبگیر را پر کردم[قَلَّلْته 

  .]را اندك ساختم
ــام ــتن: ازلیم ــوچ : . زود برگش ک

بلند : . اي شدن چیزيبرپ: . کردن
ــت  ــدن چاش ــوم[برآم ــوا : ازالم الق ولَّ

ــوا ــراعاً، و ارتَحلُـ ــیء. سـ : ازالم الشـ
بانْتَص .النهار ضَحاؤُ: ازالم تَفَعهار.[.  

بـز   ]درفـش [نشان و دروش : زلَمۀ
و نشان که بر گـوش  . که در گلو باشد

: أزلَـم و أزنَـم  . باشد آن را زنَمۀ گویند
  .نث: زلْماء و زنْماء. نع

مهار و رشته که در چـوب    :زِمام .زمم
 . بینی شتر بندند و بر وي مهار بندند

زممـت  . آنچه دوال بر وي بندند: النَعلِ
: زمـم الجِمـالُ  . ـُـ النعلَ و البعیـرَ زمـاً  

  .شدد للکثرة
 مـُـ[ز مدر رفـتن   شـدن پـیش : ]ز

]یفی الس مه. ]رالتقدبأنْف مرَ، فهو کَتَ: زب
زام و قوم زمم، أي شُمخٌ بـأُنُوفهم مـن   
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ــر  ــا را باالبینـــی[الکبـ ــه از هـ گرفتـ
  .]گردنفرازي

أخَذَ الذئْب سخْلَۀً فذهب بهـا  : یقال
اً رعاًزامه، أي رافو   . أْس ئْبهـا الـذمو ز

ها، ازماي بـه دنـدان   گرگ بره[ بمعنًید
کـه سـرش    ت و آن را برد درحالیگرف

  .]را باال گرفته بود
ــۀ ــد: زمزَمـ ــالم : . آواز رعـ کـ

سخنی که هنگـام  [المجوسِ عند أکْلهم 
  .]خوردن گویند

  .جماعتی از مردم: زِمزِمۀ
زَممچاهی به مکّه: ز .  ُطَـلیو ع :

  .اسمانِ للناقۀ
سـرگین  [الجِلَّـۀُ مـن اإلبـل    : زِمزِم

  .کک: یمزِمزِ. ]شتر
دارِي مــن دارِه زمــم، أي  : یقــال

 لذي وجهِی زمـم بیتـه مـا   اال و. قَرِیب
أمرُ . جاهه و تلقاءهأي تُکان کذا و کذا، 

ام خانـه [قَصـد  : ، مثل أمـم فالنٍ بنی
) در برابر کعبه. (ستاش انزدیک خانه
اش که رویم برابـر خانـه  سوگند به آن

کارشــان . اســت چنــین و چنــان نبــود
أمرٌ زمم و أمـم  . نزدیک و آسان است

ددو ص :قارِبم[.  
مو یقال. موضعی: ز :دبهو الع.  

قَده قَـد  : زنْمۀ، زنْمۀ، زنَمۀ و زنَمۀ .زنم
حقّاً، کما مـرَّ فـی   : قال الکسائی. العبید

ــۀ  ــرده، [زلم ــا و ماننــد ب ــدازه و مان ان
درفش، [ وشرد: . ]راست و درست

شیء یقْطَع فـی األُذُن   .گوش بز ]نشانه
رام مـن  ذلک بالک لُلَّقاً، و یفْععم كفیتْرَ

انـدکی از گـوش کـه    [اإلبل و غیرها 
بریده شود و براي نشانه آویـزان رهـا   
گردد، و این کار را با شتران گزیـده و  

ي زنم و أزنَـم  بعیرِ: یقال. ]جز آن کنند
و . مۀ و زنْماء و مزنَّمۀ زن و مزنَّم، و ناقۀ

الضـائنَۀُ الزَنمـۀُ،   : أما الذي فی الحدیث
زنَمۀَ لها، و  فهی الکرِیمۀ، ألنَّ الضَأْنَ ال
آن ه در چآن[انّما یکون ذلک فی المعز 

معنـاي مـیش نـژاده و    حدیث آمده بـه 
 اگزیده اسـت، نـه گـوش بریـده، زیـر     

  .]بریدگی گوش تنها در بز است
یم و مزنَّمزمردي کـه بـه قـومی    : ن

. ملحق شده باشد که نه از ایشـان بـود  
، یقـال هـو   »عتُلٍّ بعد ذلـک زنـیمٍ  «آیه

ـ  عیم الذي یـرَف    اللَئـه کمـا تُعرَف بلُؤْم
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درشتخوي و افزون بـر  «[بزنَمتها  الشاةُ
  آن 
، گفتـه شـده کـه آن بـدکار     »تبـار بی

ــه پســتیفرومایــه اش اي اســت کــه ب
شود چنانکه گوسفند به گـوش  شناخته 

  .]اشبریده
  .نام فحلی: . شتران ریزه: مزَنَّم
نَموع قبیلۀ: أزرْبکوچکی از ی.  

  .نام سگی: زهمانُ .پیه: زهم .زهم
بوي ریم : زهومۀ. بوي گنده: زهمۀ
  .و چربش
چرب شدن دست و : زهم ـَـ. زهم

  .فربه :زهم. نع: زهم. ریم گرفتن
: زاهـم الخمسـینَ  . نزدیکی: مزاهمۀ

  .]به پنجاه نزدیک شد[داناها 
. نام اسبی، و نـام مـردي  : زهدم .زهدم
 :چرغ . : ـ  بچـۀ دو : زهـدمانِ . ازب

  .عبسبرادر از بنی
گوشت متفـرّق بـه هـر    : لَحم زِیم .زیم

  . موضع
منام اسبی، و موضعی: زِی.  

  فصل السین
سـئم   ]سـأْمۀ [سآمۀ  سأَم، سآم و .سأم

. نـع : رجـل سـئُوم  . به ستوه آمدن: ـَـ
مئکک: س.  

  .و المیم زائدة. کونکالن: ستْهم .ستهم
ـ . سجوم و سجام .سجم روان : سجم ـُـ

: عین سجوم. کک: انْسجام. شدن اشک
: أرض مسجومۀ. م: سجم ـُِـ. سجم. نع

  .]خوردهزمین باران[ممطورة 
 ــت مــل أثْج ــماء، مث الس تمــج أس: 

 تبآسمان بارید[ص[.  
شـتري  [یرْغُو  جملُ الذي ال: أسجم

  .]که بانگ نکند
و . نـع : أسـحم . سـیاهی : سمحۀ .سحم

 .عبارت است از گیسـو و ابـر و شـب   
  .کوهی: اسحمانُ

: سحم و سـحماء . نام سگی: سحام
  .درختی
ــخْمۀ .ســخم ــ. ســیاهی: س مأسنــع: ح .
سـیاه  : تَسـخیم . سیاهی دیـگ : سخام

  .کینه: سخیمۀ. گردانیدن
سالم خامنرمینـه   مـۀ جـا : ثوب س

رِیـش و  . چون خز و قـز و ماننـد آن  
لَینُ المـس، و ال هـو مـن    : سخام قُطْنٌ

نـرم، و بـه ایـن     پنبۀها و جامه[السواد 
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ــت   ــیاهی نیس ــا از س ــخام . ]معن و س
  .]گوارا ةباد[خوار مر نرمخ: سخامیۀٌ

. پشیمانی و اندوه  :سدم ـَـ. سدم .سدم
و یقال . نع: نادم سادم، و نَدمانُ سدمانُ

و ال  . هو إتْباع ـمما لَه ه    الّـا ذلـک
پشیمانی سرگشـته کـه نـه راه پـس     [

جز بـه آن آهنـگ    .دارد و نه راه پیش
  .]و شیفتگی ندارد

 مــد ــۀ س یکــر و ســت : دم، اذا ادفَنَ
 .]چــاه انباشــته از خــاك[شــده آکنــده
ومدشهر قوم لوط: س.  

مدرجـلٌ  . شهوتفحل غالب: س :
  .خشمگین

مدسیقٌ مبستهفحل دهن: فَن.  
دهان روده که مخرج ثُفْـل  : سرْم .سرم

  .]روده ته راست[است 
  .دراز: سرْجم، مثل سلْجم .سرجم
ــم .سســم ــی : ساس اســت ســیاه درخت

  .]آبنوس[
  .دراز: سرْطَم .سرطم
فالن فی أُسطُمۀ قومـه، أي  : یقال .سطم

. کـک : أُصـطُمۀ . فی وسطهم و أشْرافهم
أساطم و : ج. أُطْسمۀ، علی القَلْب، کک

  .أساتم، بالتاء به لغت تمیم
  .دریا نۀمیا: سطُمأُ

سـر  : . انبر: [تیزي تیغ : سطام
سـطُم و  : ج. چیزياصل هر : . بطري

النـاسِ، أي   العرَب : حدیث ].أسطمۀ
  .حدهم

ـ . مسع .سعم نـوعی از رفتـار   : سعم ـَـ
سـعمت  . سعم: ج[ .نع: ناقۀ سعوم. شتر

. أسـرَعت فـی السـیر و تَمـادت    : الناقۀُ
: سعم الصبِی وسـعمه . أرعاها: سعم إبلَه

فـراوان و در نـاز    کودك را با خوراك
  .]و فراخی پرورد

. کک: سقْم و سقَم. بیماري: سقام .سقم
. مـص : سقم ـَـ .. مثل حزْن و حزَن

  .نام وادي: . فهو سقیم، و أسقَمه اهللاُ
آغشـــته در [غنج بیمــار   :مســقام 

  .]بیماري
: . دلو که یک گوشه دارد: سلْم .سلم

  .نام مردي
یکی از دو کوه : . نام زنی: سلْمی

طَی .: أبـو . اي از دارِمقبیله :   نـام
  .مردي

قُشَیرٍ، و هما نام مردي از بنی: سلَمۀ
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  .الخَیر الشَرِّ، و  : سلَمتانِ
: ج. سـنگ : . نـام مـردي  : سلمۀ

  .سالم
  .اي، و نام مرديقبیله: سلَیم، مصغـ

  .نام کوهی، و نام مردي: سلْمانُ
 بیـع : و منـه . یش دادن بهـا پ: السلَم

. کک: استسالم. گردن نهادن: . السلَمِ
 :  ضـاهۀ . ]خـاردار [درخت عـلَمس :

  .یکی
ی ربما سم. ساللیم: ج. نردبان :سلَّم

رکاب چرمی که بر پاالن [الغَرْز بذلک 
  .]نهند

  .نام مردمان: سلّام و سلّامۀ
. کـک : سـلْم . آشتی و صـلح : سلْم

و . اسالم: . سالم کردن: . نث= مذ
أُدخُلُوا فی السلْمِ «آیهمنه قرأَ أبوعمرو، 

، یـذْهب بمعناهـا الـی اإلسـالم     »کافَّـۀً 
ابـوعمرو  . »همگی به آشتی درآییـد «[

ــاي ســلم را  در (اینجــا تســلیم  درمعن
ــد  ــر خداون ــت ) براب ــه اس   : . ]گرفت

لمـن سـالَمنی    أنَا : یقال. کنندهصلح
کــس آردم پــیش بــا هــر آنام آشــتی[

  .]آشتی

ــالم ــت: س ــی تحی ــدي و ب  [گزن
تو پاك و دور هستی از آنچـه  : علیک

  گوینـــد و بـــه تـــو ات مـــیدربـــاره
نـامی  : . گردن نهادن:  .]بندندمی

أي السلیم مـن  [ )عج(از نامهاي خداي
: و سـالم  . ]کلِّ عیبٍ و نَقْصٍ و تغیر

ــالمۀ. درختــی یکــی: س . :ز پــاکی ا
  .عیبها

  .نام آبی: سالم. درختی  :سالمان
استخوانی که در سپل شـتر  : سالمی

  .باشد
  .استخوانهاي انگشتان: سالمیات

. پوست میـان بینـی و چشـم   : سالم
 :نام مردي.  

کأنّهم تَفـاءلوا لَـه   . مارگزیده: سلیم
مارگزیـده و زخمـی رو بـه    [بالسالمۀ 

گون اند از سر شـ مرگ را چنین نامیده
بینی نیک براي او تا تندرسـت  و پیش

: . درسـت : . ]کـک : سالم. گردد
بخشـی از  [سـالم  : قَلْب . نام مردي

هم از آن یـاد نشـده    صحاحآیه که در 
 »الّا مـن أتَـی اهللاَ بقلْـبٍ سـلیمٍ    «: است

که خدا را دلی پـاك و روشـن   جز آن«
  .]»آورد
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ــذي : الســکیت یقــالقــال ابــن ال بِ
نِ، و ال بذي تَسلَمونَ، و ال بـذي  تَسلَما

: قال معنـاه . تَسلَمینَ، و ال بذي تَسلَمنَ
. و کذا کان کذا ال واهللاِ الذي یسلِّمک ما

و . کـان کـذا   ال سـالمتک مـا  : و یقال
اذْهب بذي تَسـلَم یـا فَتَـی، و یثنَّـی و     

قـال  . یجمع أیضاً، أي اذْهب بسالمتک
و قولُه ذي مضاف الی تَسلَم،  :األخفش

من األس ألنّه لیس شیء ،رماء و هو ناد
ـ   الی الفعل غیـر أس ضافماء الزمـان،  ی

ــالی،  ــه تع ــهکقول ــع «آی ــوم ینْفَ ــذا ی ه
، و مثله قول الشاعر »الصادقینَ صدقُهم

  :]األعشَی[
  بآیۀِ یقْدمونَ الخَیلَ زوراً

ها منابِکداماکأنّ علی س  
سوگند : گویند[أضاف آیۀَ الی یقْدمونَ 

گزنـد سـازد   به خدایی کـه تـو را بـی   
ــین و چنــان نبــود     ســوگند بــه  . چن

  بـرو کـه   . ات که چنان نبـود گزنديبی
هـاي  در نمونه. گزند باشی اي جوانبی

هـاي مخاطـب   شده، ذي به صـیغه داده
اینکـه  : اخفش گویـد . شده استاضافه 

شود بسیار انـدك  اسمی به فعل اضافه 

است، جز اسمهاي زمان، ماننـد سـخن   
اکنــون روز ســود بخشــیدن «خداونــد 

. »راستی راسـتگویان بـه آنـان اسـت    
  :مانند آن شعر أعشی است

چنان اسبانشان را پرتوان در پیش 
  رانند

که گویی بر سر سمهایشان سرسام 
  دارند

ه اضـافه شـد  بـه فعـل   که در آن اسـم  
  .]است

عیـب  گزند و بیبی :سلم ـَـ. سالمۀ
سلم فالنٌ من . رهایش یافتن: . شدن

  .اآلفات سالمۀً
. گزند داشـتن رهانیدن و بی: تَسلیم

سـلَّم الیـه   . سـپردن : . سلَّمه اهللاُ منها
آن چیـز را  [الشیء فتَسلَّمه، أي أخـذَه  
گردن : . ]به او سپرد و او هم گرفت

. سالم کـردن : . دادن به حکم و قضا
  .]به او درود گفت[سلَّم علیه 

پـیش دادن  [بیع سلَم کـردن  : سالمإ
کار به کسـی  : . ]بها براي خرید کاال

  .سپردن
و مـنْْ یسـلم   «آیـه . أسلَم أمـرَه لـه  
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. کارش را به او سـپرد [» وجهه الی اهللاِ
کـــه رویـــش را ســـوي خـــدا و آن«

: . بــه صــلح درآمــدن: . ]»ســپرد
: أسلَمه[فروگذاشتن : . اسالم آوردن

  .]خَذَلَه
  .مصالَحۀ: مسالَمۀ. تَصالُح: تَسالُم
لـب یـا   بسودن سنگ را بـه : استالم

  .دستبه
: انْقاد: استَسلَم[دادن  گردن :استسالم
  .]گردن نهاد

ـ   دبغْتـه بالســلَم  : سـلَمت الجِلْـد ـِــ
  .]پوست را با گیاه کرت پیراستم[

بین الخنْصر و البِنْصـر   عرْقٌ: أُسیلم
رگی میان انگشت کوچک و کنـاري  [

  .]آن
ــلْتم .ســلتم ســختی: س . :غــول . :
  .سالقحط

ــلْجم .ســـلجم ــلٌ . دراز: سـ و  جمـ
الجِمالجِ: ج .سسـالجِم . متیرهـاي  : س

: . پـرآب  کهنۀچاه : [دراز پیکان 
: سـأَلْتَنی بـرامتَینِ سـلْجماً   : یقال. شلغم
ــی ــی از   زن ــک و ته ــانی خش در بیاب

شوهرش شلغم خواست و او هم چنـین  

هر نیـازي گوینـد    ةاین را دربار(گفت 
دسـت آوردنـش   که یا نباشد و یـا بـه  
  .]سخت و دشوار باشد

  .ايقبیله: سلْهم. نام مردي: سلْهِم .سلهم
هلبرگشتن ]رنگ[گونه : امماس.  

لَهِمسپریده رنگ[ گشتهگونه: م[.  
: ج. زهـر : . سوراخ: سم و سم .سمم

ــمام  وم و ســم ــانِ و  . س ــموم اإلنْس س
سـوراخهاي گـوش و بینـی و    : سمامه

سـوراخهاي  : مسام الجسد. دهان مردم
ما لَه سـم و ال حـم   : یقال. بن هر موي

جز تو خواسته [غیرك، و یضَمانِ أیضاً 
  .]اي نداردو چاره
مـر   کلُّ شـیء یخـرُج مـن   : سحالب

از دریـا برآیـد، ماننـد     هرچـه  [کالودعِ 
دو رگ : سـمانِ . ]ماهیصدف و گوش

: . زهـر دادن : سم ـُـ. . بینی اسب
. قصـد کـردن  : . زهر در طعام کردن

تممک سمك : سدقَص تدآهنگ [قَص
صلح کردن در میـان دو  : . ]تو کردم

. را استوار کـردن  قارورهسر : . کس
 ایاطبخشـی از  [سوفار سـوزن  : لخ

آیه که در صحاح هم از آن یـاد نشـده   
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حتّی یلـج الجمـلُ فـی سـم     «آیه ،است
یاطتا رسن درشـت کشـتی در  «: »الخ 

: سـمت النعمـۀُ  . ]»سوراخ سـوزن رود 
تالنعمـۀُ  . آن نعمت ویژه شد[ خَص مس

فـالن  . ]او سـاخت  ةنعمت را ویژ: الیه
یسبرُه و ینْظُرُ ما غَوره : األمرَیسم ذلک 

آزمایــد و بــه فالنـی آن کــار را مــی [
  .]نگردژرفاي آن می

کیف السـامۀُ و  : یقال: خاصۀ: سامۀ
آن خوشـــی و روزي ویـــژه [العامـــۀُ 

ــی ( ــا گروه ــی ی ــد) کس ــه . ش چگون
ویژگـان  (گزیدگان با مردم درخورنـد  

  .])مردم کجا ةکجا و تود
 ـمسلُ المـه و خویشـان  : ۀِأهخاص .

  .آنها که خویش نباشند: أهلُ المنْحاةِ
  .جانور زهردار: سامۀ

رَصأب چلپاسه[کرباسه : سام[.  
سم یومنا . و تُؤَنَّثُ. باد گرم: السموم

فهو یوم  وممسروزمان سـخت گـرم   [م
ــد ــمائم: ج. ش ــدة . س ــال أبوعبی  : ق

حـرُور  بالنهار و قد تکـون باللیـل، و ال  
  .]باللیل و قد تکون بالنهار

. سـمام : ج. نوعی از مرغان: سمامۀ

 :ناقۀٌ سریعۀ.  
مممروباه: س . :نام موضعی.  

ساممسریع : رجل س یفچست [خَف
: سمسـم . کـک : سمسمانی .]و چاالك

  .کنجد
  .سماسم: ج. سرخ چۀمور: سُمسُمۀ

ـ : ج.کوهان شتر: سنام .سنم ۀأسمن . 
زمـین   نۀمیا[نَحرُها و وسطُها : األرضِ

بـزرگ  : سـنام القـومِ  . که برآمده باشد
  . ]قوم

منـت . کوهـان بزرگ: بعیر سنَب : 
علـی وجـه    مـاء  : یقـال . گیاه بلنـد 

ــمه[األرضِ  ــر روي  آب چش ــه ب اي ک
  .]زمین پیدا و روان باشد

  .اي معروفپشته: أسنُمۀ
  .]دود برآمد[تَفَع را: أسنَم الدخانُ

: تَسـنَّمه [برآمدن بر چیـزي  : تسنُّم
  .]عاله

القَبـرِ،   . آبـی در بهشـت  : تَسنیم
  .خرپشته کردن گور را  :خالف تَسطیحه

نشـان  : . نشان گوسفند: سومۀ .سوم
. نشان بستن بر خود: تسوم. مرد حرب

ــإنّ ا: حــدیث ــوموا ف کــۀَتَســد  لمالئ ق
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ــتَ ستمبــر خــود نشــان بندیــد کــه [ و

  .]نهندفرشتگان نیز بر خود نشان 
گذاشتن حکم بر کسـی در  : تَسویم

سـومه فـی مـا    [ مال تا هرچه باید کند
ــه ــت  : یملکُ ــه داش ــتش را در آنچ دس

کـار را بـه   : سـومه األمـرُ  . بازگذاشت
. رها کردن ستور را به چـرا :  .]سپرد

المسـومۀُ  . یـۀ المرْع: و الخیلُ المسـومۀُ 
ــاً ــۀ: أیض لَمعــه. م ــۀِ  «آی ــن المالئک م

معلَمـینَ، و  : قـال األخفـش  . »مسومینَ
سوم الخیلَ، : یکون مرْسلینَ، من قولهم

جـاء   و انّما. و منه السائمۀ. أي أرسلَها
ــاء و النــون ألنّ الخیــلَ ــومت و  بالی س

. ه چراستوران رهاشده ب[علیها رکبانُها 
ارزیــاب و از فرشــتگان «. نشــاندار
و برخـی دیگـر از   (اخفش . »نشانگذار

مه را با فتحه خوانـده و آن  کل) قاریان
ــه ــاي نشــانرا ب ــا  زدهمعن شــدگان و ی

شدگان گرفتـه اسـت، و یـاء و    فرستاده
دانـد کـه   نون در کلمه را از آنجا مـی 

اسـبان بـه   : گوینـد فعل آن را مجهول 
کـه سوارانشـان   چرا رها شدند درحالی

در نگـارش فراگیـر و   (بر آنها بودنـد  

 صـیغۀ کنونی قرآن، کلمه با کسره به 
اسم فاعل آمده اسـت و معنـاي آن بـا    

هـاي قـرآن چنـین    توجه به دیگر آیـه 
 ارزیاب و نشانگذاراز فرشتگان : است

بخشی و استوارسازي دلهـا و  مژده در(
. غـارت کـردن  : . ])گامهاي مؤمنان

أغَرْت علیهم فعثْت فیهم : سومت علیهم
. ]بر آنهـا تـاختم و تباهشـان سـاختم    [

، أي »حجـارةً مـن طـینٍ مسـومۀً    «آیه
ــواتیم   ــالُ الخَ ــا أمث ــنگهایی «[علیه س

  .]»از گلفروفرستاده شده 
نـام  : . هاي زر در کانرگه: سام
علیـک  : و منه قولهم. مرگ: . مردي
 در درود یهودیـان  (مرگ بر تو [السام

وي هم همـان را بـه    .برخورد با پیامبر
ــی  ــا برم ــی آنه ــد و م ــتگردان و : گف

، و هـو  )ع(نام پسر نـوح : . ])علیکم
  .أبوالعرب
ـ  . سوم سـائم و  . چریـدن : سـام ـُـ

ــع: ئمۀســا ــی. ن ــوام و ســائم، بمعنً س :
  .سوائم: ج. چرنده

به علف بیرون آوردن ستور : إسامۀ
ــه .را ــیمونَ«آیـ ــه تُسـ در آن «[» فیـ
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  .]»چرانیدمی) روییدنیها دامهایتان را(
ــۀ عبایفــی الم مــو المکــاس: و الس .

با او در [ماکَسته مکاساً : ساومتُه سواماً
ام اسـت . ]خریدوفروش کـاال چانـه زدم  

مکـاس کـرد   : علَی و تَساومنا، بمعنًـی 
سـمتُک  . ]چانه زد و با هم چانه زدیم[

و انّه لَغالی السیمۀ . ۀًنَسح سیمۀًبعیرَك 
آن . شترت را به بهاي خوبی فـروختم [

سـمتُه خَسـفاً، أي   . ]بهایش گران است
خـواري و  : أولَیته ایاه و أوردتـه علیـه  

. کلَّفَـه : سامه حاجـۀً . مذلّت دادم او را
رَّ: سامو منه. م : الریح تبرآوردن [سام

 .نیاز را بـه او سـپرد و از او خواسـت   
گـذر  : سوم الرِیاحِ. باد گذشت. گذشت

  .]بادها
 رمقصـو [سیما، مقْصور مـن الـواو   

ـ   است و بی همـزه از سعالمـت و  : ]مو
ــان در روي ــه. نش ــ«آی ــی میس اهم ف

ــوههم جــیماء و  . »و س ،ــیء ــد یجِ و ق
  نشانشـــان در «[ســـیمیاء ممـــدودین 

  .]»هاشانچهره
: ج. هبهر: . سهام: ج. تیر: سهم .سهم

  .گرداگرد خانه: البیت . سهمان

  .نصیب: . خویشی: سهمۀ
سـهِم الرجـلُ،   . گرمی سموم: سهام

  .]گرمازده شد[أصابه حرُّ السمومِ : مج
سـهم  . باریکی و تغیـر روي : سهام

مهه و سهجوماً   وهر اش الغچهره[ـُـ س
. بیمـاري شـتر  : . ]پریده شدو رنگ

. ، و إبل مسهمۀٌو به . نع: مسهومبعیر 
  .برْد مخطَّط: مسهم

: إبـل سـواهم  . باریک قۀنا: ساهمۀ
شـترانی کـه سـفر    [التی غَیرَها السـفَرُ  

  .]الغر و باریکشان کرده است
. تیـر قرعـه زدن بـا هـم    : مساهمۀ

أقْـرَع  : أسهم بینَهم. ساهمتُه فسهمتُه ـَـ
. تیر قرعـه زدم و از او بـردم   با او به[

  .]میانشان قرعه زد
  .تَقارع: تَساهم. اقْتراع: استهام
مــه ــه: س ــریش، و در قبیل اي در ق

  .]از قَیس عیالن[باهلَۀ 
  فصل الشین

سـوي  [شـهرهاي معـروف   : شَأْم .شأم
رجـل شَـأْمی و   . نـث = مذ. ]چپ قبله

یـ : شَآمٍ، علی فَعال، و شَآم و ال . منسـ
شَأْمٍ، و ما جاء فی الشعر ضرورةً : یقال
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فمحمولٌ علی اقْتصار النسبۀ علی ذکـر  
ضـرورت   یـۀ آنچه در شعر بر پا[البلد 
انـد کـه نـام    به این معنا گرفتهرا آمده 

شهر به جـاي منسـوب بـه کـار رفتـه      
ــرأَ. ]اســت ــآمیۀٌ، و و ام ــأْمیۀ و شَ ة شَ

دید تشـ و نیز با یاء بی[بالتخفیف فیهما 
  .]در آنها

: شَـأْمۀ . سوي دست چـپ : مشْأَمۀ
یـا فـالنُ شـائم    . قعد فالنٌ شَأْمۀً. کک

نَظَرْت یمنَـۀً  . مۀًخُذْ بهم شَأْ: بأصحابِک
فالنـی  . دسـت چـپ نشسـت   [مۀً و شَأْ

به راسـت و  . دست چپ یارانت بنشین
یـامنْ بأصـحابک، أي   . چپ نگریسـتم 

  .]خُذْ بهم یمنَۀً
رجـل  . بـدفال : نقـیض یمـن  شُؤْم، 

نقـیض أیـامنُ   : أشائم. مشُوم و مشْؤُوم
گجسـتگان،  . مرد گجسته و نافرخنـده [

  .]و سوهاي چپ
 مفالنٌ علی قومه ـَـ فهو شـائ شَأَم :

علیهم فهـو  . اذا جرَّ علیهم الشُؤْم مو شُئ
یمشائشؤُوم، و قوم مۀُ تقـول . مو العام :

مش گجسـتگی  بـراي قـو  [فهو میشوم 
: ما أشْـئَمه . بر آنان نافرخنده شد. آورد

  .]!چه نافرخنده است او
  تشاءم[فال بد زد به وي : تَشاءم به

  .]سوي دست چپ او شد: الیه
خویشتن را به شـام نسـبت   : متَشَؤُّ

خود را بـه کوفـه   : مانند تَکَوف[دادن 
  .]نسبت داد
سـوي  : تَشْـئیم [به شام رفتن : إشْآم

  .]فرستادن) کنونی یۀورس(شام 
. سرما و سرد شدن: شَبم ـِـ. شَبم .شبم
، و غـداة شَـبِم، و مـاء    شَـبمٍ ذات  غَداةٌ
  .]پگاه سرد، و آب سرد[شَبِم 

: . چوب بتفوزبنـد بزغالـه  : شبام
بند  رشتۀدو : شبامانِ. اي از عربقبیله
که زنان با آنها روبنـد را پشـت   [برقع 

  .]بندندسرشان می
: . اي ماننـد نخـود  دانه: شُبرُم .مشبر

. نـام مـردي  : . مرد کوتـاه و بخیـل  
  .نام جایی: شُبرُمانُ

  .دشنام دادن: شَتَم ـُِـ. شَتْم .شتم
ــتیمۀ ــنام: شَ . تَســاب: تشــاتُم. دش
دشــنام دادن بــه  [مســابۀ : مشــاتَمۀ

  .]یکدیگر
. شَـتامۀ . رويمـرد نـاخوش  : شَتیم



  1603/  باب المیم  
  

 

  .]أسد[ شیر: . مص: شَتُم ـُـ
أخَـص منـه   : شَـحمۀ . پیه: شَحم .شحم

  .]از آن است ايپاره[
: األُذُنِ  .سماروغ: األرضِشَحمۀُ 

  .گوش مۀنر
  .پیه بسیار خورنده و دارنده: مشْحم
ـ  . شَـحامۀ . فربـه : شَحیم : شَـحم ـُـ

  .مص
ـ   أطْعمهـم  : شَحم فالن أصـحابه ـَـ

  .فروشهپی: شَحام. شَحم، فهو شاحمال
ـ  . شَـحم . خوارپیه: شَحم : شَـحم ـَـ

  .مص
ــخم ــام   .ش ــخَم الطع ــخْماً و  [شَ ـــ شَ ـَ
. کک: ]ـَـ شَخَماً[شَخم . فَسد: ]شُخُوماً

دیگـري آن را بـدبو و   [و شَخَّمه غیرُه 
  .]تباه ساخت
أشْـخَم  [بوي گردانیدن شیر : إشْخام

ــبنُ ــرَغَتَ: الل ــهی ــیر  : ت رائحتُ ــوي ش ب
  .]برگشت
 بـنُ  مـانُ نـام فحـل نُع  : شَـدقَم  .شـدقم 

شتران منسوب بدان : شَدقَمیات. رِذالمنْ
ـ  فـراخ : . فحل والمـیم  . دهـان هگوش
  .زائدة

  .گرگ: شَیذُمان .شذم
زن مفْضاة، یعنـی  : شَرُوم و شَرِیم .شرم

  .شدههر دو فرجش یکی
ـ  . شَرْم شـاخابه از دریـا   : شَـرَم ـِـ

انـدك مـال   : . شکافتن: . ]خَلیج[
: شَرَم لـه مـن مالـه   . شَقَّه: شَرَمه[دادن 

گیاه بلنـد کـه   : عشْب . ]أعطاه قلیالً
: شَرِم ـَـ: . سرهاي وي خورده شود

  بـه مـرد   [نـع  : أشْـرَم . کفته شدن بینـی 
ــایینلــب ــه پ ــح گوینــد، ب   شــکافته أفْلَ
ــب ــو باالل ــه گ ــم، ب ــکافته أعلَ ــۀش    ش
فته شـکا شکافته أخْرَم، بـه گـوش  بینی

شکافته یا برگشـته یـا   أخْرَب، به پلک
آنهـا أشْــرَم   همــۀافتـاده أشْـتَر، و بـه    

  .]گویند
نشــانه را  شــۀتیــر کــه گـو : شـارِم 

  .افدکبش
أنْ [خسته بازگشـتن صـید   : تَشْریم

و عـن  . شـکافتن : . ]ینْفَلت جرِیحـاً 
أَي أنّه اشْتَرَي ناقۀً فَـرَ : عمر، حدیثابن

اي وي ناقـه [دهـا  ریم الظئارِ فرَشْبها تَ
خریـــد و دیـــد کـــه آســـیب ظئـــار 

فرج آن هنگامی کـه   ةشکافتگی کنار(
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دیگـري   قـۀ نـا  بچـۀ آن را به پذیرش 
در آن است و  )فریب داده و برانگیزند

  .]برگرداندش
تَ: تَشَرَّمۀ . قَّقَشَزَّقَ و تَمنـام  : شُـرْم

  .کوهی
ــرْذمۀ .شــرذم گروهــی از مــردم، و : ش

ثـوب شَـراذم، أي    .اي از هر چیـز پاره
طَعپارهپاره: ق.  

. نث: شَیظَمۀ. سخت دراز: شَیظَم .شظم
یظَمــی ــن : شَ ــوان ت ــب : . آورج اس

  .آیندهخوش
  .دراز: رجل شُغْموم و جملٌ  .شغم

طوالٌ [درازان نیکوصورت : شَغامیم
  .]حسان
ـ  . شَکْم .شکم . پـاداش دادن : شَـکَم ـَـ

ـ . شپادا: شُکْم. کک: إشْکام ذا کـان  إف
اب طاءالعتفهو شُکْد تـه  .داءزَیتُه جشَکَم .
اشْکُموه، : احتَجم فقال) ص(أنّه: حدیث

اگر دهش و بخشـش  [أي أُعطُوه أجرَه 
انجام دادن کاري باشد آن را شـکد  بی

در برابر کـارش بـه او پـاداش    . گویند
پیــامبر گرامــی حجامــت کــرد و . دادم

ــود ــپس فرم ــش ر: س ــدپاداش . ]ا بدهی

بـه اسـتاندار   [رشَـوتُه  : شَکَمت الـوالی 
ــاره دادم ــکیم . ]پـ ــدن : و شَـ گزیـ

  .]عضَّه: شَکَمه[
: . کـک : شَکیمۀ. لگام نۀدها: شَکیم

فـالن شـدید   . شَـکائم : ج. دیـگ  شـۀ گو
ــکیمۀِ ــ: الشَ ــاً أبِی ــان أنف ــل. اًاذا ک ذو : مثَ
و فالنی سخت سـرکش  [ینْقاد  شَکیمۀٍ ال

ناپـذیر و سـرافراز   ستم. ناپذیر استستم
  .]نه خود رام گردد نه گردن گذارد

و یقـال  . نام موضعی به شام: شَلَّم .شلم
ـۀ،  هو اسیرانبسِ بالعقْدالم مدینۀِ بیت م

  .و هو الینصرف للعجمۀ و وزنِ الفعل
 .شلغم: شَلْجم .شلجم
قــال . شَــمم ـَـــ. شَــم و شَـمیم  .شـمم 
: اشْتمام و تشـمم . شَم ـُـ لغۀٌ: بیدةأبوع
مفاعلَـۀٌ  : مشامۀ. بویانیدن: إشْمام. کک
و أیضـاً الــدنُو مـن العـدو حتّــی    . منـه 

نْظُـرْ مـا   أَُ: شامم فالناً. یقانِیتَراءي الفَرِ
قاربتـه و دنَـوت   : شاممت الرجلَ. عنده
نزدیـک شـدن بـه    [تَقارب : تَشام. منه
دو گروه یکـدیگر را   من تا آنجا کهدش

ــد ــر. ببینن ــه دارد بنگ ــه آ. چ ــرد  نب م
دیـدم چـه   چنانکـه مـی  (نزدیک شدم 
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ــگ ــه   جن ــود دارد و چ ــا خ ــزاري ب   اف
  .])کندمی

ــمام َأْســانِ . نــام کــوهی: شــه ر و ل
یسنَییانِ ابشَمامٍ م .یمشَم رْتفع: قَتَبم .

  .مشک: مشْموم
جبـل  . نـع : مأشَ. بلندي بینی: شَمم

زن [أشَم، و هو األشَم، و هـی الشَـماء   
کلمـۀٌ  : یـابنَ شـامۀِ الـوذْرةِ   . ]بلندبینی

 دشنام است[معناها القَذْف[.  
ــمام ــتیخ  : إشْ ــر اس ــت و [س راس

رفتن و به جهت چپ و راست  ]کشیده
: یقـال للـوالی  : قـال الخلیـل  . برگشتن

نی ناوِلْ: و هو أحسنُ من. أشْممنی یدك
ذا هـو  إعرَضْت علیه کذا ف: یقال. یدك
ــ شأي الم ،ه مــد ــرف . یری أنْ : الح

، و هو أقَلُّ مـن  أو الکسرةَ تُشمه الضَمۀَ
نُ یبتَیسمع، و انّما ی روم الحرکۀ، ألنّه ال

ــۀً   ــد بهــا حرک ــفَۀِ و ال یعتَ بحرکــۀ الشَ
 و الحرف الـذي فیـه اإلشْـمام   . لضَعفها

  :ساکنٌ أو کالساکن، مثل قول الشاعر
  متَـی أنـام ال یـؤَرقْنـی الکَرِي

  ]لیالً و ال أسمع أجراس المطی[
العرب تُشم القاف شیئاً : قال سیبویه

من الضمۀِ، و البیـت مـن الرَجـز، فلـو     

ـرَ  اعبحرکۀ اإلشْمام النْکَس القاف تدتَد
مـل، ألنّ تقطیـع   البیت و الصار من الکا

رِقُنـی الکَـرِي متَفـاعلن، و ذلـک مــن     
بــه اســتاندار : گویــد[أرکــان الکامــل 

گویند که دستت را به من بده بهتـر از  
دسـتت را دراز  : آن است کـه بگوینـد  

آن چیـز را  . رسـان کن و به دست من ب
اشـمام  . نشانش دادم ولی او نخواستش

حرکت ضمه یا کسـره را   آن است  که
ولی نگـویی، و آن  اشاره کنی با دهان 

سوم حرکـت اسـت،   کمتر از گفتن یک
شود، و تنها با حرکـت  زیرا شنیده نمی
گردد و به گفتن حرکت لب آشکار می

حرفی هم کـه اشـمام در آن   . رسدنمی
 ،است یا ساکن است یـا ماننـد سـاکن   

  :چون سخن شاعر
هرگه که بخوابم شب بیدار نگردم 

  زان
ـگ زن فـریاد سـرایدار نـز

  شـتربانان
سیبویه گوید که تازیان حرف قـاف را  
اندکی مضموم گوینـد و شـعر بـاال در    

ولی اگر حرف قاف را   بحر رجز است،
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) و ضـمه دهـی  (بیشتر از اشمام گویی 
شـکند و از بحـر کامـل    وزن شعر مـی 

در شعر باال، کري و مطـی  (خواهد شد 
  .])مخفّف کرّي و مطّی هستند

ــهم ــهمه .ش ــه: شَ ــاندش[ أفْزَع . ]ترس
  .مذْعور: مشْهوم

تیزخاطر و چاالك : شَهِم ـُـ. شَهامۀ
فهو شَهم، أي جلْـد ذَکـی الفُـؤَاد    . شدن

  .]چابک و تیزهوش[
  .غول: شَهام. خارپشتک نر: شَیهم

و   مشـیم . شـام : ج. خـال : شامۀ .شیم
موم و أشْیشْیج. خال با: م :میما لَـه  . ش

 هو ال زراء :ناقۀً سوو ال ب داءی  ضـاء
  .]سیاه دارد و نه سپید قۀنه نا[

  .نوعی ماهی: شیم
بنات المخاضِ : یقال. سیاهان: شُوم

 ها و بِیضُهاودها، أي سضارها و ح .
شــیمها و حضــارها  : رواه أبــوعمرو

از ) شــتران مـاده (دختـران درد زایــش  [
  .]سپید از سیاه و

ستی که بچه در وي باشد پو: مشیمۀ
مثـلُ معـایِش، و   [مشـایِم  : ج. در رحم

یمشم[.  

در نیــام کــردن و : شــام ـِـــ. شَـیم 
سـلَّه و  : شام السیف[برکشیدن شمشیر 

سـر  : . و هو مـن األضْـداد  . ]أغْمده
بـه امیـد    ]بـاال نگریسـتن  [دروا کردن 

: شمت البـرقَ [در برق و جز آن   باران،
  .]ی سحابته أینَ تُمطرُنَظَرْت ال

رامه الضمخَلَه : تَشَیآتـش   نـۀ زبا[د
ــت ــیء . ]در آن گرف ــی الش ــیام ف انْش :

  .درآمدن در چیزي
صــار منظـوراً الیــه  : انْشـام الرجـلُ  

در چشـمش جـا   (شـد  منظور نظـرش  [
  .])گرفت

أشْبهه فـی  : تَشَیم أباه[خوي : شیمۀ
ــیمته ش[ . :ــی ن خــاك برکنــده از زم

  .شیم: ج. ]کک: شیام[
ممانِ . نام مردي: أشْینـام دو  : أشْـی

  .موضع
  فصل الصاد

عبـد و جمـل و   . درشـت : صـتْم  .صتم
ناقـۀ  . صـتْم : ج. کـک : صتَم. رجل 

، ألْـــف . ]ســـخت ســـتبر[صـــتَمۀٌ 
. تام  :و أموال صتْم بالتسکین، و مالٌ 
تْمالص دا الـذُلْقَ : و الحروفهـزار  [ ما ع
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. نارسـایی دارایـی بـی   .کم و کاستبی
و (حروف جـز ن، ف، ل، م، ر، ب   همۀ

همـزه، هـاء، ع، غ، ح،   : جز حروف حلق
  .])و خ

: مصـتَّم  ألْف. تمام گردانیدن: تَصتیم
محکَـم  : ]و صـتْم [شیء مصتَّم . مکمل

 چیز اسـتوار  . کم و کاستهزار بی[تام
  .]کاستو بی
  .یاه که به زردي زندس: أصحم .صحم

: بلْـدة  . هااي از ترهتره: صحماء
زرد رنگ شـدن، و  : اصحیمام. گردناك

ــره   ــدن ت ــۀُ [زرد ش ــحامت البقْلَ اص :
تفارۀُ .]اصمحنام مردي: أص.  

قـائم  : اصطَخَمت فأنَا مصـطَخم  .صخم
 ــب نْتصــاي ایســتادم،   [م ــت برپ راس

ــمس ــخَمتْه الش ــا: ص ــوختشآفت . ب س
خْماءزمین سنگالخ سوخته: ص[.  

مصادمۀ، . کوفتن: صدم ـِـ. صدم .صدم
با هم کوفتن و بر هم : تَصادم و اصطدام

رسیدن کـاري بـزرگ، و   : صدم[زدن 
أصـابتْهم  : صـدمهم أمـرٌ  . راندن سخت

ــدةٌ ــدمۀ. ش ــوبش و  : ص ــیبت و ک مص
  .]آسیب

األُولَـی،   الصبرُ عند الصدمۀِ: حدیث
  ـدمحل الرَزِیئَـۀِ     یعنی الصـبرُ یعنـد أو

ــتوده   [ ــختی س ــاز س ــکیبایی در آغ ش
  .]است

ــدمتانِ ــرا: ص ــۀدو ک ــانی  ن و [پیش
  .]رودبار

بیمـاري کـه در سـر سـتور     : صدام
، و هـو  ]صـدام [و العامۀُ تَضُـمه  . باشد

  .القیاس
سخن : . بریدن: صرَم ـِـ. صرْم .صرم

قَطَعـت  : صرَمت الرجـلَ  .را قطع کردن
ــرْم. کالمــه ا: الص . : بریــدن درخــت

  .چرم: مع. ، فار. خرما از بن
وقت بریدن درخـت خرمـا   : إصرام

: أصرَم الرجلُ. درویش شدن: . شدن
  .افْتَقَرَ

: انْصـرام و تصـرُّم  . بریدن: اصطرام
یـا  (چاالکی [لَّد جتَ: تَصرَّم. بریده شدن

  .]نمود) شکیبایی
  .تقاطُع: تَصارم
: . پاره کردن کـوه را پاره: تَصریم

شـتر  : ناقـۀ مصـرَّمۀ  . را بریدن درخت
  .شیربی ةبریدپستان
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هاي مردم جمع به یـک  خانه: صرْم
  .أصرام و أصارِم: ج. جا

یک گله شـتر مقـدار سـی    : صرْمۀ
  .صرَم: ج. ابر ةیک پار: . عدد

و و شــب [گــرگ و زاغ : أصــرَمانِ
  .]روز

  .آبدشت بی: صرْماء
شیر که بار دیگـر   ةماندباقی: صرام

ــاي : . دوشــیده شــود ــامی از نامه ن
و مردي که آسـان  [سختی : . حرب

  .]از خویشان ببرد
مرد پـر  : رجل . تیغ برّان: صارِم

شـیر   :. دالور و رسا در کارها[جلد 
: مصـرَم  .مص: صرُم ـُـ: صرامۀ .]بیشه

  .داس خشاوه
و . صـبح : . شب تاریـک : صرِیم

ــداد  ــن األضْـ ــو مـ ــده: . هـ . بریـ
، أي احتَرَقَـت  »فأصبحت کالصرِیم«آیه

 تدوسـوخت و  ) آن بـاغ (پـس  «[فاس
  .]»چون شب سیاه شد

 ةپار: . عزیمت بر کاري: ۀمصرِی
مـاري  [ صـرِیمۀٍ أفْعـی  . جدا ةتودریگ

: . ]کندتوده زندگی میکه در ریگ

پـر از  [ي از طاقستان و سلمستان اپاره
زمــین : . ]گــز و گیــاه کــرتشــوره
  .کشتدروده

ــیرَم ــار : الص در شــبانروزي یــک ب
روزي [ الصـیرَم أْکُـلُ  فـالن ی . خوردن

  .]خوردیک بار خوراك می
ــکْمۀ  .صــکم ـــ[ص ــکَم ـُ ــوفتن : ]ص ک

ــخت ــکَمتُه. س ــه : ص ــرَبته و دفَعت . ضَ
هالد مواکتْه صکَمرِص .  ـکُمصی الفـرس :

 ر ــد ــه و م جامــی ل ــض عل ــه اذا ع أْس
گرفتـار سـختیهاي   .کوفتم و راندمش[

اسب لگامش را به دندان . روزگار شد
  .]کندگیرد و گردنش را دراز میمی

ـ  . صلْم .صـلم  گـوش از بـن   : صـلَم ـِـ
گـوش  : مصلَّم. نع: رجل أصلَم. برکندن

ـ م: و یقـال للظَلـیم  . از بن بریـده  ص لَّم
به شترمرغ [و أنّه کذلک خلْقَۀً   األُذُنَینِ،
اي گوش گویند کـه بـه گونـه   نر بریده

  .]سرشتین چنین است
  :صالمات. گروهی از مردم: صالمۀ

  .ج
  .شمشیر: . سختی: صیلَم

  .]صالئْاست[از بن برکندن : اصطالم
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بـر پـاي ایسـتادن    : اصـلخْمام  .صلخم
]مــلَخ صــبان، و قیــل  :م . مســتکبر: غَضْ

کوه سـخت اسـتوار و دشـوار    : صلْخَم
  .]صالخم: ج. رو

المـیم  . شـتر اسـتوار  : صلَخْدم .صلخدم
  .زائدة

: صـلْدمۀ . اسب اسـتوار : صلْدم .صلدم
: ج. سخت سر: و صالدم أْس ر. نث

 مالدلْدام[صکک: ص[.  
زدن دنــدانها  هــم بــر: صــلْقَمۀ .صـلقم 

صالقم : ج. شتر درشت و ستبر: قَمصِلْ[
  .]پیرزن: صلْقم. و صالقمۀ

صـممت  . سربند قـاروره . صمام .صمم
ـ  سـر شیشـه را   [سـددتها  : القارورةَ ـُـ

جعلـت لهـا   : أصممت القـارورةَ  .]بستم
  .صماماً

. کـري و ناشـنودن  : صمم ـَـ. صمم
مج. نع: أص :ممام. صو  کر کـردن : إص

أصمه اهللاُ . کر شدن و کر یافتن کسی را
مو أص مـدمٍ،  : یقال. فصصاةٌ بح تمص

ت حتّـی لـو أُلْقیـت    ثُـرَ کَ ماءدأي انّ ال
تَقَـع   حصاةٌ لم یسمع لها وقْع، ألنّهـا ال 

خداونـــد ناشـــنوایش [علـــی األرض 

سـنگ و ریـگ   . ساخت، او هم کر شد
آتش جنـگ  (نی از خون ناشنوا شد، یع

) برافروخت و چنان خونها بریخت کـه 
از بسیاري خونها اگـر سـنگی پرتـاب    

خاست، زیرا شد بانگی از آن برنمیمی
  افتــاد بلکــه بــه خــون بــر زمــین نمــی

  .]نشستمی
، أي تَصاموا فـی  صمامِ صمامِ: یقال

کر شوید و خـاموش مانیـد   [السکوت 
  .])بر دشمن بتازید: و معناي دیگرش(

جحمر أص :  تـمصم لْبسـنگ  [ص
  .]شکافرست و بیسخت

: یقـال للداهیـۀ  . فتنه و داهیۀ: صمۀ
و . ل قَطـامِ، أي زِیـدي  صمی صمامِ، مث

صمی ابنَۀَ الجبلِ لهـذا  : ؤُ القَیسِقول امرَ
افـزون    :به سختی و بال گویند[المعنَی 

بانــگ : گفتــار آن شــاعر. شــو و بتــاز
ده اي دختر کـوه، بـه همـین    افزون سر 
اي روي سخن شاعر به پرنده(معناست 

ی است کـه بـاور داشـتند از سـر     خراف
شده به در آید و پیوسـته بانـگ   کشته

ید، تـا آنگـاه   مرا سیراب کن: بردارد که
شـده بـازپس   که تـاوان خـون ریختـه   

  .])گرفته شود
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 ـمرُ اهللاِ األصقـال  . مـاه رجـب  : شَه
یسـمع   ذلک ألنّه الانّما سمی ب: الخلیل

فیه صوت مستَغیث و ال حرکۀُ قتـالٍ و  
ال قَعقَعۀُ سالحٍ، ألنّه من األشْهرِ الحـرُمِ  

ماه رجب را چنان نامنـد زیـرا در آن   [
، نـه  نه بانگ فریادخواهی شنیده شـود 

  جنــبش کشـــتاري و نـــه چکاچـــک  
افزاري، زیـرا از ماههـاي حـرام    جنگ
  .]است

ـ  صمه بالعصا صـم  . ضَـرَبه بهـا  : ـُـ
  .هلک: صداه

الصـماء، أي اشْـتملَ   اشْتَملَ : قولهم
ـ     الشملَۀَ ـرَف بهـذا االسألنّ مِالتـی تُع ،

الصماء ضَرْب من االشْـتمال و هـو أنْ   
رُدینـه علـی یـده       یمـلِ یبمن ق الکساء

الیسرَي و عاتقه األیسرِ، ثم یرُده ثانیـۀً  
خَلْفـه علـی یـده الیمنَـی و عاتقـه      من 

و عنـد الفقهـاء   . األیمنِ فیغَطِّیهما جمیعاً
بثوبٍ واحد لـیس علیـه     هو أنْ یشْتَملَ

حدي جانبیه فیضَعه إغیرَه ثم یرفَعه من 
صماء بـر  [علی منْکبیه فیبدو منه فَرْجه 

اي تن کـرد، و آن بـاالپوش یـا جامـه    
به این نام شناخته شـود،   دراز است که

گونه چنـان اسـت کـه    و پوشش به این
جامه را از سـوي راسـت بـر دسـت و     

چپ انداختـه و آنگـاه یـک بـار      نۀشا
دیگر از پشت سرش بر شـانه و دسـت   

تـن و دسـتانش    همۀراستش اندازد و 
نزد فقیهـان آن اسـت کـه    . را بپوشاند

اي بر تـن داشـته باشـد و از    جامهتک
ال آورده و روي دو یک سـو آن را بـا  

اش انــدازد چنانکــه شــرمگاهش شــانه
  .]دیده شود

منام شیر: ص . :نام داهیۀ .  
: ج. مـار نـر  : . مرد دلیـر   :الصمۀ

  .نام مردي: الصمۀِ درید بنُ. صمم
الشیء یممـه : صه و لُبصیقـال . خال :

: الحـرِّ و البـرْد   . قومه صمیمِهو فی 
او فشـرده و  . نـاب هـر چیـز   [أشُدهما 

گرمـا و سـرماي   . ناب قوم خود اسـت 
  .]سخت

  .نام جایی: . زمین درشت: صمان
تیغ بـرّان کـه   : صمصام و صمصامۀ

ــردد   ــاز نگ ــود [ب ــم نش ــام : . ]خ ن
  .شمشیري معروف

گذشـــتن در کـــار و در : تَصــمیم 
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  مـــرد  : رجـــل مصـــمم [عزیمـــت 
ــمم . کارعزیمــت و اســتواردرســت ص

عـزَم علیـه و مضَـی علـی     : ی کـذا عل
گذشتن شمشیر از آنچه بـر  : . ]رأْیِه

. وي آید از استخوان و آهن و جـز آن 
 :فأما اذا أصاب السـیف المفْصـل یقـال   

اگر به پیوندهاي [صمم  :طَبقَ و الیقال
. ]تن برسد و بر آنها گذرد طَبقَ گویند

 :  گزیدن و دندان فرو بـردن] مـمص: 
بو نَی ضع[.  
  مـــرد درشـــت : صمصـــمرجـــل 

دالور و رسا [شو گذاره با بیروندرست
  .]در کارها

یقـال انّـه   . أصـنام : ج. بت: صنَم .صنم
  .معرّب شَمنْ

خـالص هـر چیـزي از    : صهمیم .صهم
: . یقال الهاء فیه زائـدة . نیکی و بدي
یثْنَـی عـن    الـذي ال : . شتر بدخوي

ي که هـیچ چیـز او را از   الورد[مراده 
  .]اش بازنداردرسیدن به خواسته

درخت، به لغت : . روزه: صوم .صوم
ــذَیل ۀ. همــو ــی: ص ــاي : . یک کلیس

ــایان ــترمرغ : . ترس ــرگین ش  . س

. کـک : صـیام . داشتنروزه : ]صام ـُـ[
 :  ــلٍقیـا [ایسـتادن بیکــارمبــال ع م :

صــام . ]دادن کــارخــودداري از انجــام
الف : الفرستبال اع اسـب ایسـتاد   [قام

میـان روز  : . ]آنکه گیاهی بخورد بی
ــت ــتادنراس ــار  . ایس ــام النَه روز [ص

ایسـتادن  : . ]درست به نیمـه رسـید  
انّی نَذَرت «آیه. خاموش بودن: . باد

: )رض(قال ابن عباس. »للرَحمنِ صوماً
ممسـک   کـلُّ : قال أبوعبیدة. أي صمتاً
أو کالم أو سیر فهو صـائم، و  عن طَعامٍ 

و خَیـل صـائمۀٌ و   . قوم صـوم و صـیم  
یاممانُ . صـوم  : رجل صبـراي  «[صـائ

. »امخاموشـی نـذر کـرده    ةرحمن روز
ــد ــا  هر: هابوعبیـ ــوردن یـ ــه از خـ   کـ

رفـتن بازایسـتد او   گفـتن یـا راه  سخن
  .]دار استروزه

ــه : مصــام الفــرسِ و مصــامتَه موقفُ
و زمان و مکـان  (ایستادن اسب جاي [

. )خودداري ورزیـدن از کارهـاي بـاال   
خورشـید  : جِئْتُه و الشمس فی مصـامها 

. آسمان بود که نـزدش آمـدم   هدر میان
رجل صوم، رجـالنِ صـوم، قـوم    : یقال
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ــرأَ  ــوم و ام ص   ــتــه نَع ــوم، ألنّ ة ص
کان یصـوم  : رجل صوام قَوام. بالمصدر

و ی قالنهاراللیلَ وم[.  
  فصل الضاد

  .خلقتشیر سخت: ضُبارِم .ضبرم
أُبـدلت  . شـیر : ضَیثَم، مثل ضَیغَم .ضثم

 ،نُه ثاءن یقولو غَیثَم بالباء، : منهم مضَب
  .من الضَبث، و هو القَبض، و المیم زائدة

أنْ : . کـژي : ضَجِم ـَـ. ضَجم .ضجم
 ي جـاندالی إح یلَ األنْفمیِیـه  ا بجلو

اینکه بینی به یکی از دو سوي گونـه  [
ــد : . ]کـج شــده باشــد  أح وِجــاجاع

  .]کجی یکی از دو شانه[المنْکبین 
متَضاجِم. کژبینی و کژکتف: أضْجم :

  .کژدهان
اخْتَلَــف : تَضــاجم األمــرُ بیــنَهم  

ــید [ ــازي کش ــه ناس ــار ب . میانشــان ک
ــ األسمــاج ــف ، أيماء تَض ــا نام: تَخْتَل ه

   .]گوناگونند
مۀُ أضْجعیقومی از عرب: ضُب.  

. سـطبر از هـر چیـزي   : ضَـخْم  .ضخم
ضَـخْمات، بالتسـکین،   : ج. نث: ضَخْمۀ

ـ   فَۀٌ، و انّما یحرَّك اذا کـان اسماً ألنّه ص

جز اسمهایی که [مثل جفَنات و تَمرات 
  .]جوزة و جوزات: واو دارند مانند

ـ . ضَخامۀ و ضخَم . مـص : ـضَخُم ـُ
و . فهو ضَخْم و ضَـخام، و هـم ضـخام   

فـی الشـعر،    ددو قد شُ. هذا أضْخَم منه
  :کقول رؤْبۀَ

  ثَـمـۀَ جِـئْـت حـیۀٌ أصـَمـا
  ضَخْماً یحب الخُلُقَ األضخَما

قَفُوا علی اسـرَه  ألنّهم اذا ودوا آخمٍ شد
 هـذا : یقولـون . اذا کان ما قبلَه متحرِّّکـاً 

ــرّ  ــامرّ و جعفَ ــد و ع ــن از آن [محم ای
گـاه هـم در   . تر و ستبرتر اسـت درشت

 ةشـود، ماننـد سـرود   شعر مشـدد مـی  
  :رؤبه

  ناگه بدیدم یکی مارپس آنجا به
  بودي درشتی پسندشدرشتی که 

  زیرا گـاهی کـه بـر یـک اسـم وقـف       
کنند، اگـر پـیش از حـرف پایـانی     می

متحرك باشد، حرف پایـانی را مشـدد   
  .]شدههاي دادهسازند، مانند نمونهیم

 بالشچۀ: ةِأُضْخُومۀ، أي عظّامۀُ المرأَ
  .سرین که زنان بندند تا کالن نماید

هیـزم  : . فـروغ آتـش  : ضرام .ضرم
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 بهـا  مـا : یقال. سوختهنیم: ضَرَمۀ. ریزه
کـس در آن   هـیچ [، أي أحد ضرامٍنافخُ 

  .ضَرَم: ج. ]خانه نیست
 ماًـَـ ضَرَ[ضَرِم[ رُّه: الشیءح اشْتَد .

 ُهاشْ: الرجلوعج و . تد ،النار تضَرِم
تو تَضَرَّم تاضْطَرَم : تبآن چیـز  [التَه

آن مرد بسیار گرسـنه  . سخت گرم شد
  .]آتش برافروخته شد. شد

  .فروزانیدن: إضْرام و تَضْریم
  .به خشم شد بر وي: تَضَرَّم علیه

گرسنه: ضَرِم . :  جوجـه [چـوزه[ 
اسـب  [شـدید العـدو   : فرس . عقاب
  .]تیزرو
سخت گزیدن و دندان : ضَرْزمۀ .ضرزم

مـار بـد   [نـع  : أفْعی ضـرْزِم  .فرو بردن
شـیر   اندك ]شتر ماده[: ضرْزِمناقۀ . ]زگَ

  .سال کالن
. کـک : ضـرْغام . شیر: ضرْغامۀ .ضرغم

  .شیري نمودند دلیران: ضَرْغَم األبطالُ
: ضُـغامۀ . گزیدن: ضَغَم ـَـ. ضَغْم .ضغم

  .گزنده، و شیر: ضَیغَم. گزیده و انداخته
ـ  [ضَـم   .ضمم فـراهم آوردن  : ]ضَـم ـُـ

فـراهم  : انْضـمام . چیزي را بـه چیـزي  

ضـامه و  . ضُم الیه فانْضَـم : یقال. شدن
القوم تَضام .   علیـه الضُـلُوع تواضْـطَم :

 لَته شد و بـه  به سوي آن کشید[اشْتَم
یـا بـه   (آن را فراهم آورد . آن پیوست

ــد  او ــر ورزی ــراهم  )مه ــوم ف ، و آن ق
هـا و  دنـده . آمدند و بـه هـم پیوسـتند   

از خوراك و نوشـیدنی یـا   (پهلوهایش 
. شدبرآمــد و دربرگرفتنــ) ورزیــدگی

علیه الناس وا: اضْطَممحداز[.  
: اضْمامۀٌ مـن الکُتُـبِ، أي إضْـبارةٌ   

. من کتـبٍ بإضْمامۀٍ فالنٌ جاء . پشتواره
 :ــۀ ــرس . جماع ــال للف ــباقُ : یق س

باري از کوله[األضامیمِ، أي الجماعات 
بـه  . ه از هـر جـنس  گـرو . کتاب آورد
. جوینده از گروههـا پیشی: اسب گویند

 =ۀمامأي   . ض ،فـحـن صۀٌ ممامض
  .]سنگ: . اي از کتابپشته: حزْمۀٌ

  .]گیره[آلت فراهم آوردن : ضمام
مکلَّ شیء: أسد ضُماض ضُمشـیر  [ٍ ی

خشــمگینی کــه همــه چیــز را بــه هــم 
: . کک: ]و ضُمضـم [ضَمضَم  .]آمیزد

  .نام مردي: . غَضْبان
ستم کـردن، فهـو   : ضام ـِـ. ضَیم .ضیم
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تَظامسو م یمضظْلُوم: مم . ،تو قد ضُـم  
ضـیم،  : و فیه ثالثُ لغـات . ظُلمت: مج
ضـامه  [و ضُوِم، کما قیل فـی بیـع    مضُیِ

ما ضمت أحـداً و مـا   . نَقَصه: حقَّه ضَیماً
ی أحدنأي ما ضام ،تونَ و  . ضُمتُضـام

یظْلـم   ازدحمـوا و لکـن ال  : تُضامونَ ال
  .]بعضُکم بعضاً

  .]یهنام کو :[کوه  نۀکرا: ضیم
  فصل الطاء

 .معظَمـه  :طَِحمۀُ السیلِ و طُحمته .طحم
 ِــا : یقــال. کــک: اللیــل مــن  أتَتْن

شدید : رجل طُحمۀٌ. الناسِ، أي جماعۀٌ
 ــراك ــی[الع ــاك در کــارزاردالور ب  .ب

ــور  ــوم، و طَحـ ــوس طُحـ ــان : قـ کمـ
  .]پرتاب دوربردتند

  .]شوکران[نوعی از گیاه : طَحماء
السـقاء و طَحمرْتُـه،    طَحرَمـت  .طحرم
و کـذلک القـوس اذا   . ، أي ملَأتهبمعنًی

کمـان را  . مشک را پـر کـردم  [وتَّرْتها 
مـا علیـه طحرِمـۀً و    . سخت زه کـردم 

حرِمـۀٌ و  ماء طما فی الس. خرْقَۀٌ: طحرِبۀٌ
ــۀ  ــرَةٌ، و طَحطحرِبـ ــرَةٌ و طَخْمریـ مرِیـ

در آسـمان  [طْخٌ مـن غَـیمٍ   ، أي لَبمعنًی

  .]ابري هم نیستپاره
کَـبش  . یاهی نوك بینیس: طُخْمۀ .طخم

 و فرس أطْخَم أطْخَم = غَمقـوچ و  [أد
  .]اسب سر یا بینی سیاه و تن سپید

  .عسل: . مسکه: طرْم .طرم
  .ابر سطبر: طرْیم
ـَــ  [طَرِمـت  . کبودي دندان: طُرامۀ

دنـدانهایش  [أسنانُه، و أطْرَمـت   ]طَرَماً
  .]کبود شد

ــارِم  ــرّب ط ــۀ، مع ــه از : طارِم خان
  .چوب
. شَـمخَ بأنْفـه و تعظَّـم   : اطْرَخَم .طرخم

مطْرَخم شاب :  نٌ تـامساش را بینـی [ح
جـوان  . بین شد بزرگباال گرفت و خود

ــا و نیکوزی ــیدهب ــلُ،  . رس ــرَخَم اللی اطْ
مشب تیره و تار شد: کاطْرَه[.  

و از [سـر فـرود بـرد    : طَرْسـم  .طرسم
 [کـک  : طَلْسـم . ]ترس خاموش شد

أي أظْلَم ،سشب تاریک : اللیلُ و طَرْم
  .]شد

و [به اعتدال گوالیدن : اطْرِهمام .طـرهم 
 ]اسود: اطْرَهم اللیلُ. تاریک شدن شب

 مطْرَهم شاب]و ممجـوان نیکـو   : طْرَخ
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  .]اندامبرآمده و به
. ناپدید شدن راه  :طَسم ـِـ. طَسم .طسم
 :  

  .اي از عادقبیله
ــینُا و الطَواس ــیم ــی از : لطَواس بعض

جمعـت علـی غیـر    . هاي قـرآن سوره
ـ   مجأنْ ی ـوابقیاس، و الصع   ،بـذَوات

   .حم  ذَوات طسم و ذوات: فیقال
ــم ــام .طع ــوردنی: طَع ــدم: . خ . گن
کُنّا نُخْرِج صـدقَۀَ الفطْـرِ علـی    : حدیث

أو  طَعـامٍ صاعاً من ) ص(اهللاعهد رسول
عید فطر را بـر   قۀصد[عیرٍ صاعاً من شَ

اي گنـدم یـا   سفارش پیامبر پیمانه یۀپا
: یقـال [خـوردنی  : طُعـم . ]دادیم جو می

ـن     هذا الطَعامم ـمطْعـمٍ، أي یطُع طَعام
ایـن خـوراکی اسـت    : أي یشْـبع أکَلَه، 

  .]کنندهسیر
: یقـال . مزه و اشـتهاي طعـام  : طَعم
مـزه  [ طَعـمٍ و ما هـو بـذي    لیس له 

خردي نـدارد  . ارد و خوشمزه نیستند
رجـل  ). یا الغر است و نیرویی ندارد(

: . ]آزمـــوده و خردمنـــد: ذو طَعــمٍ 
  .خوردن

نَعت : طاعم. چشیدن: طَعم ـَـ. طُعم
ــین  ینعــن الم ــه: م ــإذا طَعمــتُم  «آی ف

و مـن لـم   «آیهأي أکَلْتم، و  ،»فانْتَشرُوا
بـه دو  [قْـه  ، أي لم یذُ»یطْعمه فإنَّه منِّی

و چــون خوردیـد پراکنــده  «: معناسـت 
کسی کـه از آن نچشـد از   «و » شوید

: طُعـم [قَلَّ أکْلُـه  : ه قَلَّ . ]»من است
  .]قَدرت علیه: طَعمت علیه. قُدرة

ــۀ مــ. خــورش: طُع ــت ضَ عتی یجعلْ
زمیـنم را دادمـش تـا از آن    [له  طُعمۀً

وجـه  : . ]روزي و درآمدي برگیـرد 
فـالن عفیـف الطُِعمـۀِ و خَبِیـثُ     . بکس

 ،روزيفالنی پاك[ب سالطُِعمۀ، أي الکَ
  .]درآمد است یا ناپاك

او [فالن حسـنُ الطعمـۀِ و الشـرْبۀ    
 ةشـیو (نوش است خوراك و نیکنیک

  .])خورد و نوشش خوب است
تلقـین  : . طعام خواستن: استطعام

إنِ : حـدیث . خواستن امـام در قرائـت  
ــأطْعموه، أي اذا  ا ــام ف ــتَطْعمکم اإلم س

هنگـامی کــه  [اسـتَفْتَح فـافْتَحوا علیــه   
اي را فرامـوش  در نماز آیـه ( نماز پیش

ــانش نیامــد و ــر زب از شــما ) کــرد و ب

 ۤ ◌  ۤ ◌
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. یادآوري خواست آن را به او بگوییـد 
متَطْعخواست برایش سخن: الحدیثَ اس 
  .]گویند

ــام ــدن  :إطْع ــانیدن : . خورانی رس
  أدرك: أطْعمت النَخْلَـۀُ . خت میوه رادر

خرمـابن میـوه داد و خرمـایش    [ثمرُها 
شـاخه را بـه   : أطْعمـت الغُصـنَ  . رسـید 

  .]درخت دیگري پیوند زدم خۀشا
مطْعاألکْـلِ  : رجل م ـم . شـدیدطْعم :

  .مرْزوق
اطَّعمـت  . مزه گـرفتن غـوره  : اطَّعام
ــرَةُ  ســور[الب ــزه  ةغ ــگ و م ــا رن  خرم

  .]گرفت
دهــان [جحافلُـه  : مسـتَطْعم الفـرسِ  
: استَطْعمت الفرس. اسب و گرداگرد آن

  .]اسب را به تاخت داشتم
ــۀ مطْعــال الشــاعر . کمــان: م ذو [ق

  :]الرُمۀ
مال مـن الشرْیانِ و فـی الشـِ

  مطْـعمۀٌ
کَبـداء فـی عـجسها عطْف و 

تَقْـویم  
دارم بـه دسـت چپ از راش [

  کمان

اش تاب و پهن و در دستهمیان
  ]جان

او گلوي فالنی : فالنٍبمطْعمۀِ أخذَ فالنٌ 
 :[اش کنـد  را گرفت و فشرد که خفه

: مطْعمتـانِ . ]چنگال پرنـدگان شـکاري  
  .دو انگشت پیش هر مرغی

کـه  و آن[دهنده بسیار طعام: ممطعا
یقـال  : قـال الفـراء  . ]مهمان بسیار دارد

عـوم و طَعـیم، اذا کانـت بـین     جزُور طَ
شـتر کشـتنی کـه نـه     [الغَثَّۀِ و السمینَۀ 

و گوسفندي کـه  (الغر باشد و نه فربه 
  .])براي خوردن نگاه دارند

ــی : یقــال ــم، أي ذُقْ حتّ تَطْع ــم تَطَع
نخست بچش تا دلـت  [لَ أْکُو تَ  تَشْتَهِی

  .]بکشد و آنگاه بخور
: . ج =مفــ  . فرومایـه   :طَغـام  .طغم

: طَغامـۀ . ]رذالُ الطَیـرِ [مرغان  یۀفروما
یعـرَف   مثل نَعامۀ، و ال. نث= مذ. یکی

. دریـا و آب بسـیار  : طَغَـم [له اشْتقاقٌ 
. پســتی و نــادانی: طَُغُومــۀ و طُغُومیــۀ

  .]خویشتن را به نادانی زدن: تطغُّم
) ص(أنّـه : حـدیث . کوماج: طُلْمۀ .طلم

 جعـالرَّ برجلٍ یـۀً  مـحابِه فـی    طُلْمألص
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ال یصـیبه حـرُّ   : سفَرٍ و قد عرِقَ، فقـال 
ــداً  أب ــنَّم هپیــامبر مــردي دیــد کــه [ج

کـرده بـود گرسـنگی     خويکه درحالی
نــان  ةبــه گــرددر ســفر همراهــانش را 

آتـش دوزخ  : کرد، پس فرمودچاره می
ــدش ــم. هرگــز درنیاب ـــ و . طَلْ ــم ـِ طَلَ

ــیم ــه کــف دســت و : تَطْل ــن  زدن ب په
خـوي را  : طَلَّم العرَقَ عن جبِینـه . کردن

جمـع  : طُلْـم . اش پـاك کـرد  از پیشانی
درد : طَلَـم . شاهدانه نۀدا: طُالم. الطُلْمۀ

  .]و شوخ دندانها
شَــمخَ : اطْلَخَّـم، مثـل اطْـرَخَّم    .طلخـم 

گردنفراز و [اسحنْکَک : اللیلُ . بأنْفه
شب سخت تاریک . بین شدبزرگخود

  .]کند شدن بینایی: اطْلخْمام. دش
: . کـک : طلْحام. موضعی: طلْخام

  .مزهآب بی: طُلْخُوم. فیلماده
ـ  . طَم .طمم جـاء  [در انباشـتن  : طَـم ـُـ

سیل : دفَنَها و سواها: السیلُ فطَم الرَکیۀَ
ــین   ــا زم آمــد و چــاه را پــر کــرد و ب

  .]یکسان نمود
کـلِّ   فـوقَ : یقال. روز قیامت: طامۀ
فراتــر از هــر ســختی و   [ طامــۀٍ 

پیچشی، گرفتـاري و تـاب افزونتـري    
گـره  : طُمـوم . بریدن مـوي : . ]است

مویش : عقَصه: طَم شَعرَه[زدن موي را 
  .]را بافت یا پشت سرش گره زد

وقت بریـدن مـوي و پشـم    : إطْمام
  .کک: استطمام .شدن

بر شاخ درخت فرود آمـدن  : تَطْمیم
  .مرغ

ـ . مطَمی نـرم نـرم رفـتن و    : طَم ـِـ
  .دویدن

مطمکـنکالج : رجل ط . یطُمـانطُم :
  .کک

مفالن : یقال. دریا  :الط جاء مو بالط
دارایی فراوانی [الرِم، أي بالمال الکثیر 

طم آب فراوان را گوینـد، و رِم  . آورد
د ماننـد اسـتخوان، و   آنچه پوسیده باش

  .]مۀ گویندواحد آن را رِ
 فرس . تام من کلّ شیء: مطَهم .طهم

رسیده و نیک[تمام الخَلْقِ : و رجل 
و . ور تـام دم :وجه . ]اندامزیبا و به

فی وصـف   ]عن علی ابن أبیطالب[منه 
م و   لم: ، حدیث)ص(النبیطَهیکـن بـالم

ـ الو ورِدبالمیکن ال بالمکَلْثَم، أي لم جه 
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و ال بالمو نُونُ الوجهسن، ولکنَّه منه [ج
چهره بـود، بلکـه    گردچهره و نه درشت

  .]اي اندکی کشیده داشتبینی و چهره
 الطعـام تمتـه  : تَطَهمـا  : یقـال [کَرِه

منا؟ چرا خوراك مـا    لک تَطَهعن طعام
و بـه مهمـانی مـا    (داري را خوش نمی

م از مـا بـی  : فالن یتَطَهم عنّا) آیی؟نمی
  .]گیردو  کناره می دارد

و أي الدهمِ [ما أدرِي أي الطُهمِ هو 
ــو ــو : ]ه ــاسِ ه ــی[أي الن ــم او نم دان

   .]کیست
  .نام مردي: طَهمانُ

ـ    .طیم جبلَـه   :طامه اهللاُ علـی الخَیـرِ ـِـ
ــته  [ ــویی سرش ــر نیک ــد او را ب خداون

  .]است
  فصل الظاء

الکالم و الجلَبـۀ  : بظَأْم، مثل ظَأْ .ظأم
ــاغ :(ســخن و بانــگ و آواز [ . باجن

و ظاءمه و و تَظاءبا  اءماظظَأَمه و قد تَ
ــه بــم : ظاء ــت و دیگــري ه او زن گرف

و باجنـاغ هـم    خواهر آن زن را گرفت
  .])شدند

. ستم کـردن : ظَلَم ـِـ. ظُلْم و مظْلمۀ .ظلم

. و أصلُه وضْع الشـیء فـی غیـر موضـعه    
ــیئاً«آیــه ــم منْــه شَ أي و لــم   ،»و لــم تَظْل

ونا و لکن کـانوا  «آیهو [ تَنْقُصو ما ظَلَم
ـ : یقال. ]»أنْفُسهم یظْلمونَ أبـاه    نم هأشْـب

ثَل. فما ظَلَمفقـد    : م ئْبی الـذـتَرْعن اسم
 معنـاي آن گذاشـتن چیـزي     یۀو پا[ظَلَم

و از «. است در جایی جز جـاي خـودش  
و از مـا چیـزي   «و (» کاستندآن چیزي ن

 .)»کاسـتند نکاستند بلکه از خودشان می
د چـه غـم، هــیچ   شــ کـه هماننـد پـدر   هر

کـه از  آن .سـت بـه خـود او سـتم    نکرده
گمان بر خـود  گرگان شبانی جوید او، بی

: ما ظَلَمک أنْ تَفْعلَ کـذا . ستمکار آمد او
ظَلَـم  . کار بازداشت اینچه چیز تو را از 

  . ]راه دور شداز  :الطریقَ
دادخواهی : ضُالمۀ، ظَلیمۀ و مظْلمۀ

]: آنچه به ستم گرفته شده باشد[.  
تَظَلَّـم  . ظَلَمنی مـالی : تَظَلَّمنی فالنٌ

معنـاي  [فریـاد کـرده شـد از وي    : منه
ــت ــاد و  : درس ــه و فری ــتم او نال از س

  .]اشْتَکَی ظُلْمه. دادخواهی کرد
 ــوم ــالَم الق ــه یکــدیگر[تَظ ــتم  ب س

  .]کردند
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  .به ظلم نسبت کردن: تَظْلیم
ــالم ــالم و اظِّ ســتم کشــیدن و : انْظ

و فی االفْتعال منه ثالثُ . احتمال کردن
ظْهِـر   : لغاتفی طـاء التاء بقْلن یمنهم م

طَلَـم، و  ظْالظاء و الطاء جمیعـاً فیقـول ا  
منهم من یدغم الظاء فـی الطـاء فیقـول    

اللغـات، و مـنهم مـن    اطَّلَم و هو أکثـرُ  
یکْرَه إدغام األصلی فی الزائـد فیقـول   

 برخی تازیان با قلب تاء به طـاء  [اظَّلَم
و آشکار کـردن هـم طـاء و هـم ظـاء      

هـم   گویند، برخی این دو را در اظْطَلَم
ادغام کرده و اطّلم گویند که بیشترین 
ــام   ــم ادغ کــاربرد را دارد، و برخــی ه

ائد طـاء را  حرف اصلی ظاء در حرف ز
نپسندیده و عکـس آن کـرده و اظّلـم    

  .]گویند
  .ستمبسیار: ظلِّیم، مثال فسیق

: ظُلُمـۀ . تاریک: ظُلْمۀ، خالف النور
ــات و ظُ: ج. کــک ــم، ظُلْمــات، ظُلَم لَ

اي مفـرد اسـت    ظُلُمات کلمـه [ ظُلُمات
معنـاي تـاریکی بسـیار گسـترده و      به

وسـه   سخت و انبوه، و در قرآن بیسـت 
یازده بـار تنهـا، یـازده    : مده استبار آ

نـور، و یـک بـار     کلمـۀ بار در برابـر  
ظلمت یک  کلمۀ. همراه با رعد و برق

  .]بار هم در قرآن به کار نرفته است
ما أظْلَمه : قالوا. تاریک شدن: اظِّالم

چـه تاریـک   [و ما أضْوأَه، و هو شـاذّ  
  .]است، چه روشن است

کی در تـاری : أظْلَم و ظَلـم، بمعنًـی  
و «[» فـإذا هـم مظْلمـونَ   «آیـه . شـدن 

: ظَـالم  .]»ناگهان به تـاریکی درآینـد  
  .تاریکی اول شب

ــاء ــاریکی: ظَلْم ــۀٌ . ت ــب : لیل ش
  .تاریک

أولَ کـلِّ شـیء أو   : لَقیتُه أدنَی ظَلَمٍ
پیشتر و نزدیکتر از هـر چیـزي   [أقْرَب 

  .]دیدمش
ــۀٍ أولُ ذي ظُلْم :ــیء ــد  أولُ ش سی

نخستین چیزي کـه  [لرُؤْیۀ بصرَك فی ا
لَقیتُـه  . به چشمت آید) در شب یا روز(

كوو ب كول صلَۀٍ و أوهلَ وکک ،أو :
  .]نخست او را بدیدم اندر آغاز

یقال لثالث من لَیالی الشَـهر الالتـی   
یعرــد ــینُ ال ــی   ل ــا، عل ــم إلظْالمه ظُلَ

غیرقیاس، ألنّ قیاسه ظُلْـم بالسـکون،   
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به سه شبی از ماه [تها ظَلْماء ألنّ واحد
که ماه نزدیک پگاه درآید و این شبها 

  .]تاریکند ظُلَم گویند
شیر کـه پـیش از جغـرات    : مظْلُوم

: ظَلـیم و ظَلیمـۀ  . شدن خـورده شـود  
ا ظَلَـم وطْبـه ظَلْمـاً، اذ   : یقال منه. کک

ج زبـده  سقَی منه قبلَ أنْ یروب و یخْرِ
نیـد پــیش از  از مشـک شــیرش خورا [

ــود  ــت ش ــه ماس ــیرش را  آنک و سرش
  .]درآورد

اء دنَحرْتـه مـن غیـر    : ظَلَمت البعیرَ
آنکه بیماري داشـته باشـد شـتر را    بی[

  .]کشتم
الواد ه  : يظَلَمـدح الماء زآب [جاو

  .]رودبار گذشت ةاز انداز
قَطُّ ثم  التی لم تُحفَرْ: أرض مظْلُومۀٌ

زمینـی  [راب ظَلـیِم  حفرَت، و ذلک التُ
که نخستین بار کنده شـود، و خـاکش   

  .جایگاهی: أظْلَم .]را ظلیم گویند
و [ظُِلْمـان  : ج. شـترمرغ نـر  : ظَلیم

  .]أظْلمۀ
آبداري دندانها و درخشندگی : ظَلْم

: ج. کوه: ظَلَم. برف :[ظُلُوم : ج. آنها
  .]ظُلُوم

  فصل العین

. آب انبــوه :[درمانــده : عبــام .عــبم
  .]گول و نادان شدن: عبم ـُـ. عبامۀ

وقت نمـاز خفـتن، بعـد از    : عتَمۀ .عتم
باقی : . غیبت شفق از ثلث اول شب

شیر که بعد از دوشیدن فرو آرد سـتور  
ناقۀ التـی  : عتُوم .عتَمۀًحلَبنا . به پستان

  اي کـه جـز بـه    ناقـه [ال تَدر الّا عتَمـۀً  
ــن ــیر ندهــد   ای ــه ش ــا(گون  ۀقــو ن

  .])بسیارشیر
. درنگ و تأخیر کردن: عتَم ـِـ. عتْم

مف عاتنا ضَیجاء . مرَي عـاتـئٌ  : و قطب
. برایمــان مهمــان شــبانه آمــد[ممــسٍ 

خـــوراك مهمـــانی کـــه شـــبانگاه و 
عـتَم قـراه و أعـتَم و    . ]دیرهنگام آیـد 

تَّمطَأَ: عأب.  
علَ ما عتَّم أنْ فَ. کَف: عتَّم عن األمر

ضَرَبه فما عـتَّم،  . و ما أبطَأَ ما لَبِثَ: کذا
تَّملَ علیه فما عمفـی  : و ح ستَبفما اح

ضَـرَبه فمـا   : و العامۀُ تقـول . ضَرْبه ایاه
 تَّـــبدر آوردن خـــوراك مهمـــان [ع

در . از آن کـار بازایسـتاد  . درنگ کرد
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انجـام دادن آن کــار درنـگ و کنــدي   
ــرد ــاه زدش و در زدن ا. نکــ و کوتــ

  .]نیامد
ــال  ــا یق ــۀِ، کم تَمــن الع ــا، م : أعتَمن

نخسـت از   ةدر پار[أصبحنا من الصبح 
  .]آغاز شب درآمدیم ةسه پار

  .به وقت عتَمۀ رفتن: تَعتیم
  .زیتون دشتی: عتْم و عتُم

کژ بسته شدن و کژ : عثَم ـِـ. عثْم .عـثم 
: . ل و م. بســتن اســتخوان شکســته

: اعتثــام. دان راهسســت دوخــتن توشــ
الّا أکُنْ صـنَعاً فـإنّی أعتَـثم،    : مثَل. کک
نْ لم أکن حاذقاً فإنّی أعمـلُ علـی   اأي 

بـه،  فاعتَثم خُذْ هذا : یقال. قَدر معرِفَتی
اگــر نیسـتم زیــرك و  [أي اسـتَعنِ بـه   

: یـا (دانشـم   ةکاردان، بکوشم به انـداز 
ـ ). بخواهم کمک از توانا و زیرك ر بگی

  .]این را و یاري جوي از آن
ــثَم ثَمــیر  :ع ــتوار: . ش ــتر اس . ش

  .نث: عثَمثَمۀ
ثُومیجمـل  . پیل مـاده : ع :  شـتر
ــزرگ ــار: . ب ــام. کفت ــی : عیث درخت

  .]شگفتا بر او: عیثَی لَه. چنار[

شـوات   بچۀ: . نام مردي: عثْمانُ
 أبــو). مــار بچــۀو (هــوبره  جوجــۀ[

  .]اژدهامار و  کنیۀ: عثْمانَ
و . بـن دمغـزه  : عجم، مثل عجب .عجم

. ]دنبالچـه  اسـتخوان دم،  [هو العصعص 
 : ــوم: ج. شـتران خردســالجع . .

فروبردن بـر چـوب و   دندان : عجم ـُـ
ــه جهــت دانســتن ســختی و جــز آن ب

بلَوت أمرَه و : ودهعجمت ع. سستی آن
ــه  ــرْت حالَ کــارش را آزمــودم و [خَب

ــونگی ــتمچگ : عــواجِم. ]اش را دانس
اذا کـان  : رجل صـلْب المعجـمِ  . دندانها

اذا : و الثـور یعجـم قَرْنَـه   . عزیزَ النَفْسِ
مـا عجمتْـک   . ضَرَب به الشجرةَ یبلُـوه 

أَیتُــه ر. مــا أخَـذَتْک : عینـی منــذُ کـذا  
مـرد  [فجعلَت عینی تَعجمه کأنّها تَعرِفُه 

گاو شاخش را بـه درخـت   . نهادگرامی
هنگـام  از فـالن . آزمایـد زند و مـی می

دیـدمش و  . تو نخورده استچشمم به 
کـرد گـویی   سنگینش میچشمم سبک

بانیـدن شمشـیر   جن: . ]شـناختش  می
نقطـه نهـادن بـر    : . جهـت تجربـه  به

عجمت الحرف و عجمتُه، : یقال. حرف
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ــال ــت: و الیق مجأع ــه. الحــرف : و من
 الخَـطِّ  حروف مِ، و معناه حروفجعالم

مسـجد الجـامع و   : المعجمِ، کما تقـول 
الیومِ الجامعِ و  ، أي مسجداألُولَیصالةُ 

و المعجـم أیضـاً   . صالةُ الساعۀِ األُولَی
ــی اإلعجــام، مثــل المخْــرَج و     بمعنَ

ــدخَل أ. الم  ــالف ــالم، خ ــت الک مجع
معجم نه صفت [یاً صیرْته أعجم: أعرَبتُه

الیه آن، بلکـه  حروف است و نه مضاف
صفت جانشین موصوف محذوف است 

هـاي   که همان خطّ باشد، ماننـد نمونـه  
ناي مصدر هـم  مع بهمعجم را . شدهداده
پوشـیده  و نـگ  گسـخن را   .گیرند می

ــه ــردم و در آن کلم ــت ک ــاي نادرس ه
  .]آوردم

خرما و تکسک  ]هستۀ[ نۀدا: عجم
ــۀ. نگــور و ماننــد آنا ]هســتۀ[ مجع :

بـویژه  [غیر عـرب از مـردم   : . یکی
خـالف  : العجـم . یکی: عجمی. ]ایرانی
سـانه  فـی ل . ]مردم جز تازیـان [العرْبِ 
آخر : عجمۀُ الرَملِ. استعجمی   :عجمۀٌ
  .تودهریگ

درخت خرمـا کـه از تخـم    : عجمۀ

  : . عجمـــات: ج. رســـته باشـــد 
  .تهاي سخصخره

مجشـتران کـه بـه خـوردن     : إبل ع
  .خار از شوره خرسند شوند

و سمیت بذلک . چهارپاي: العجماء
یقْـدر علـی    ال نفکلُّ م. لَّمکَتَتَ ألنّها ال

    جِمـتَعسو م ـمجالکالم أصـالً فهـو أع .
چهارپـا  [جبـار  العجماء  حجرْ: حدیث

. گوینـد نامیده شدند زیرا سـخن نمـی  
ــان  ز ــن چهارپای ــدگی در ت ــم و بری خ

  .]تاوان ندارد
که سـخن پیـدا و فصـیح    آن: أعجم

. نتواند گفتن و اگرچـه از عـرب باشـد   
أعجمونَ : ج. مثـ: أعجمان. نث: عجماء

ــه. و أعــاجِم ــاً «آی ــاه قُرْآن ــو جعلْن و لَ
و . ، أي منْسوباً الیهم و بلسانهم»أعجمیاً

. »علی بعضِ األعجمینَو لَو نَزَّلْناه «آیه
و کتاب أعجمی، و الیقـال   سانٌل: یقال

رجل أعجمی فتَنْسبه الی نَفْسـه الّـا أنْ   
واحـد،   ونَ أعجم و أعجمی، بمعنًـی یک

 درهذا اذا و. قَعسرٍ و قَعسرِي جملٍ مثلُ
و اگـــر آن را «[رده  نُکـــیم وروداً ال
و . »یمدگردان میارسا نگ و نگقرآنی 
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بر یکی ) به زبانی دیگر(و اگر آن را «
. »فرستادیماز مردم جز تازیان فرو می

را براي کتـاب و زبـان    صفت أعجمی
برند و براي انسان نـه، چـرا    به کار می

که باید وي را به خودش نسـبت داد و  
این هنگامی درست است که أعجـم و  

و چـون   ،به یـک معنـا باشـند    أعجمی
گونه در زبـان آمـده اسـت، دیگـر      نای

مـوجی  : . ]توان آن را نپذیرفتنمی
: و منـه یقـال  . که آواز او شنیده نشـود 

ـ  هجألنّه ال ی ماءجالةُ النهارِ عفیهـا   رُص
نماز نیمـروز را عجمـاء نامنـد    [ةُ القراء

چون  آواز نمـاز در آن بلنـد نباشـد و    
  .]شنیده نشود

و قَوِیـۀ علـی   سـمینَۀ  : ناقۀ معجمۀٌ
السنیرومند در رفتنو فربه  قۀنا[ر ی[.  

مجعقْفَلٌ : باب مدر بسته[م[.  
علیه الکالم مجتَعاس : تبهمسـخن  [اس

  .]بر او پوشیده و بسته شد
  .استوار قۀنا: عجمجمۀ، مثل عثَمثَمۀ

ــرِم .عجــرم جــاه ســخت: ع ــدامکوت . ان
بما کُنی و ر. مرد سخت استوار: عجارِم

  .عن الذَکَر بذلک

  .درختی: عجرِمۀ. شتافتن: عجرَمۀ
. نیستی و کم کردن: عدم ـَـ. عدم .عدم
 :م. درویشیدکـک : ع .  تماذا ضَـم

أولَه خَفَّفْت و انْ فَتَحت ثَقَّلْت، و کذلک 
الجحد و الجحد، و الصلْب و الصلَب، و 

زَنالرُشْد و الرَشَد، و الحزْن و الح.  
ــدام ــدن: إعـ ــت گردانیـ : . نیسـ

: یقال. فهو معدم و عدیم .درویش شدن
ی    ما یونـدعـرُ، أي مـا یی هذا األمنمدع

این کار از مـن درنگـذرد و آن را از   [
آن چیـز  : أعدمنی الشـیء . دست ندهم
فالنـــی را : أعــدم فالنــاً  . را نیــافتم 

آنچـه  : عـدوم م. بازداشت، یا نابود کرد
او بـه  : هو یکْسب المعـدوم . بود نباشد
رسد که دیگران به آن دست چیزي می

 )خـدایا (: انّک تَکْسب المعـدوم . نیابند
  تـــو بـــه نیازمنـــد روزي و دارایـــی 

. درویـش و نیازمنـد  : عدم. رسانیمی
  .]درویش: عدیم و عدوم. عدماء: ج

نـه  نوعی از رطب که در مدی: عدائم
 .]و در پایـان خرمـاچینی برسـد   [باشد 
  .نام آبی: عدامۀ

ــدم ــال دم   : عنْ ــم، و یق ــوب بقَّ چ
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ــوینِ  ــان [األخَ ــون سیاووش و آن : ]خ
  .نوعی است از رنگها و داروها

گزیدن و خـوردن   :عذَم ـِـ. عذْم .عذم
مالمـت  : . نـع : فرس عذم. سختیبه

ـ : . عـذائم : ج. ا :عذیمـۀ . کـردن  ع دف
دفَعـه  : عذَمه عن نَفْسـه . کردن از خود

  .]از خود راند و دورش کرد[
ــرِم .عــرم ال . ]ســدها[بنــدهاي آب : ع

  .عرِمۀ: واحد له من لفظه، قیل واحده
گوشت از اسـتخوان  : عرَم ـُـِ. عرْم

  .درخت خاییدن ستور: . باز کردن
ــرام ــت از وي  : ع ــتخوان گوش اس

  .درخت خاییده :. کردهباز
گوشت از استخوان : تَعرَّم، أي تعرَّقَ

  .باز کرد
نـق  نق[شوخی کردن کودك : عرامۀ

صبِی عارِم : یقال. ]شدن کردن و بدخو
: عـرِم  .]کودك بسیار بدخو[بینُ العرام 

  .عارِم
کــه در وي ســیاهی و  آن: أعــرَم

مار : حیۀ عرْماء. رْمع: ج. سپیدي باشد
. هـاي سـنگخوار  هبیضـ : . سپیدسیاه

ــع  ــه: قَطی ــز و  رم ــه در وي ب اي ک
  .گوسفند آمیخته باشد

  .سپیدي لب گوسفند: عرْمۀ
 فتـۀ خرمن کو: . تودهریگ: عرَمۀ
اي تـوده  ریگ: عرَیمۀ، مصغـ. گردکرده
  .معروف

  .لشکر بسیار: عرَمرَم
  .بسیاري لشکر: عرام الجیشِ

ن کـا : یقـال . نوك بینـی : عرْتَمۀ .عرتم
ـ  رغْـمِ ذلک علـی  رْتَمترْتَعتـه و  ه، و عب

آن [أنْفـه   رغـمِ عرْثَبته أیضاً، أي علـی 
کار به ناپسند و به ناخواست او انجـام  

  .]گرفت
شاخی کـه بـر   : ]و عرْدم[عردام  .عردم

  .ها باشدوي خوشه
 :[چیزي گـرد سـخت   : عرْزم .عرزم

 مــار دیرینــه  : عــرْزِم . شــیر بیشــه  
  .])پیرمار(

اعرَنْـزَم و  [گردآمدن جمل : عرِنْزاما
مــرَنْج و اح ــع تَ: اقْرَنْبو تَج ــع ــم : ضبقَ

ــده ــد  گردآم ــده ش ــزَم . و ترنجی اعرَنْ
اشْ: الشیءلُبو ص تد[.  
: جمل عـراهم و ناقـۀ عراهمـۀ    .عرهم

  .ضَخْمۀ
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. ]و عـزِیم و عزِیمـۀ  [عـزْم و عـزْم    .عزم
دل : . و آهنـگ کـردن  عزیمت : عزَم ـِـ

، »و لَم نَجِد لَه عزْمـاً «آیه. نهادن بر چیزي
آهنــگ و و در او «[أي صــرِیمۀَ أمــرٍ  
ــافتیم  ــداري نی ــک . ]»پای ــت علی زَمع :
ــمت علیــک  دهــمســوگندت مــی[أقْس.[ 

مت علـی کـذا و   اعتَزَ. قصد کردن: اعتزام
راه فـراخ و  [بر جـاده  : . عزَمت، بمعنًی

  .افسونها: عزائم .راه رفتن ]روشن
  .پیرگنده: . سالکالن قۀنا: عوزم

ـ . عسم .عسم خشـک شـدن   : عسم ـَـ
أعسـم و  . کف و قـدم و کـژ شـدن آن   

ماءسنع: ع.  
هـذا  . طمع داشـتن : عسم ـِـ. عسم
و مـا لـی   . یطْمع ال: یعسم فیه األمرُ ال

مسعع : فیه مطْماست کـه  این کاري [م
توان چیره شـدن بـر آن را در سـر    نمی

: . ]آن چشـم آزي نـدارم  به . پرورد
درآمدن در میان جنگ و صف حـرب  

: فـالن یعسـم  . کسب کردن: . باكبی
ــه فیــه  ــل نفس معو ی ــد   در کــار [یجتَهِ

  .]داردکوشد و خود را بر آن وامیمی
دادن آنچـه مطمـوع باشـد    : عسامإ

]:   یـا پـا   خشک کـردن دسـت .: 
ــتن  ــک ریخـــ ــم  :. اشـــ چشـــ

  .]فروخوابانیدن
ــ: اعتســام و ی الشــاء ــع أْتی أنْ تَضَ

الراعی فیلْقی الـی کـلِّ واحـدةٍ ولـدها     
اینکه گوسفندان بزایند و چوپان بیاید [

 .نهـد  مـادرش هر یک را پـیش   بچۀو 
: بــه دســت آوردن .:  دادن آنچــه

  .]مطموع باشد
تگیر مـرد سـخ   :[موضعی : عاسم

  .]اشبر خانواده
پیــري و : عشَــمۀ، مثــل عشَــبۀ .عشــم
هم و همۀ : و عجوز  شیخٌ . خرفی

ــال و  [ ــرزن کهنســ ــرد و پیــ   پیرمــ
  .]باالخمیده

اي پـاره : عشَـمۀ . نان خشک: عشَم
عشـم ـَــ   . امید و آزمنـدي  :[از آن 

آزمنــد و آرزومنــد : عشَــماً و عشُــوماً
  .]دخشک ش :عشم. شد

  .ايتودهریگ: عاشم
. دهشـــگیاه خشکشـــور: عیشُـــوم

  .یکی: عیشُومۀ
اثـر حنـا و    ةمانـد بـاقی : عصیم .عصم
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: عصـم . قطران و ماننـد آن بـر دسـت   
  .کک

عصـمه  . بازداشتن: عصم ـِـ. عصمۀ
ـوع    : الطعامـه مـن الجنَعخـوراك از  [م

ــازش داشــت  ــاه : . ]گرســنگی ب نگ
ــاه و   ــتن از گن ــی را داش ــوف کس . خ
  ــم صتُه فانْعــم صــرس  [ع ــاه و ت از گن

  .]نگاهش داشتم، او هم در پناه ماند
: عصـمه [ورزیـدن  : عصم ـِـ. عصم

  .]اکْتَسبه
. چنــــــگ در زدن: اعتصــــــام

، أي »واعتَصموا بحبـلِ اهللاِ جمیعـاً  «آیه
عاصم الیـوم مـن    و ال«آیهو . تَمسکُوا

معصـوم، أي   وز أنْ یراد ال، یج»هللاِا أمرِ
و همگـی بـه ریسـمان    «[عصمۀٍ  ال ذا

امــروز «و » خداونــد چنــگ در زنیــد
ــده ــیچ نگهدارن ــان ه ــر فرم اي در براب

شاید عاصم در اینجـا  . »خداوند نیست
  .]ناي معصوم باشدمع به

  .]آرد[پِست  کنیۀ: عاصمٍ أبو
  .کک: عیضوم. بسیارخوار: عیصوم
: . ]گردنبند سگ[ میلح: عصمۀ

: ج. سـپیدي بــازوي آهـو و ماننــد آن  
واحد آن باید عصمۀ باشد کـه  [أعصام 

ــع    ــم و جم صــع آن ع ــع آن جم الجم
علَۀ بـر أفعـال   أعصام است، زیرا وزن فُ

  .]شودجمع بسته نمی
بند مشک و دوال که به وي : عصام

ــد مشــک را ــب : . بردارن ــام حاج ن
کُـن عصـامیاً و   : مثَل. نُعمان بن المنْذر
فرزند خصال خویشـتن  [التکن عظامیاً 

. کـم بـاش  و باش، نز یار و پدر بگـو  
دار نعمـان  پـرده  یۀ گفتـۀ این مثل بر پا
  :است که گفته

  ـس عـصامٍ سـودت عصـامـانَـفْ
  و عــلَّـمــتْه الکــَرَّ و اإلقْـداما
  او صـــیرَتْه مــلــکاً هـمــامـ

  امصخودش سروري داد خود را ع
  گ و تـازش تمامـیاموخـتش جنـب
  .]ه بزرگ و هـمامـکردش یکی شـب

: . بند ساختن مشـک را : إعصام
بر رحل یا زیـن چیـزي سـاختن کـه     
راکب دست در وي زنـد تـا نیفتـد، و    
. دست در آن چیز زدن از خوف افتادن
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مالزم یار : . کک: اعتصام و استعصام
ــم الرجــلُ [د بــودن و رفیــق خــو صأع

ه: بهبصاحلَزِم[.  
مــچ [بـرنجن  جـاي دسـت  : معصـم 

  .]دست
اي بـز  گونـه [و رنـک   ،آهو: أعصم

غـراب  . که بازوها سـپید دارد  ]کـوهی 
 : یا یـک پـاي   [زاغ که توك بال او
  .سپید باشد ]او

  .هاي انطاکیهدیه: عواصم
بیل : . ]خیش[ سرآماج: عضْم .عضم
 قبضـۀ : . ]خـرمن  نۀشا[ کن پاك گندم
  .أعضمۀ: ج. شتر ةدمغز: . کمان
: . عظـام : ج. اسـتخوان : عظْم .عظـم 

  .چوب رحل
ـ  . عظامۀ و عظَـم  بـزرگ  : عظُـم ـُـ

عظُـم األمـر   [فهو عظیم و عظام . شدن
  .]کار بر او دشوار شد: علیه

الشــیء ــم بزرگــی و بیشــتري : عظْ
الـبطْنُ   عظْـم : یقال فی التعجب. چیزي

ـ  م، انّمـا هـو مخفَّـف    بطْنُک، بمعنَی عظُ
و انّما یکـون ذلـک فیمـا کـان     . منْقول

و کلُّ ما حسنَ أنْ یکـونَ  . مدحاً أو ذَماً

علی نعم و بِئْس صـح تَخْفیفُـه و نَقْـلُ    
یحسـنُ   حرکۀِ وسطه الی أوله، و مـا ال 

حسنَ : تقول. لم ینْقَلْ و انْ جاز تخفیفُه
الوجه وجهـک    الوجه وجهک و حسنَ

نَ الوسو حجأنْ    ه ـک، و الیجـوزوجه
  ـمعک، کما تقول ننَ وجهستقولَ قد ح

الوجهلُحصفیه  ، ألنّه ال یعو یجـوز  ن ،م
أنْ تخفِّفه فتقـول قـد حسـنَ وجهـک،     

تعجـب،   صـیغۀ در بیـان  [فقس علیـه  
کـوهش باشـد و   آنچه در ستایش یـا ن 

بتوان با دو فعـل ماضـی جامـد نعـم و     
الفعـل آن   بئْس آورد ساکن کردن عـین 

ــت    ــرف نخس ــه ح ــرکتش ب و دادن ح
ایـن   رواست، و آنچه هم آوردنـش بـا  

الفعل را دو فعل زیبا نباشد حرکت عین
بـه حـرف پــیش از آن ندهنـد اگرچــه    

  .]ساکن کردنش روا باشد
بــزرگ کــردن و : إعظــام و تَعظــیم

  .رگ داشتنبز
  .بزرگی نمودن: تعظُّم

بزرگ شـمردن و بزرگـی   : استعظام
أصـابنا  . مرُ کـذا تَعاظَمه أ: یقال. نمودن

ــرٌ ال ــه شــیء یتَعا مطَ ــالن کــار [ظَم ف
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بارانی بر مـا باریـد   . برایش بزرگ شد
  .]که از آن بزرگتر نبود
ــۀ ظَّمعــۀ و م یمظــدیدةٌ : ع ــۀٌ ش نازِلَ

  .]گرفتاري سخت[
بالشـچه کـه بـر    : و عظامۀ إعظامۀ

عظْمۀ . سرین بندند زنان تا  کالن نماید
  .کک: و عظّامۀ

ــۀ ظَمــدر: ع ــذراعِ . بزرگــی ق : ال
. ناز و گردنکشی: عظَمۀ[سطبري بازو 

  .]سوگند است: عظَمۀُ اهللاِ
شـب  : . نیل و وسـمه : عظْلم .عظلـم 
  .تاریک

 .نوعی رنگ و نگار: قْمۀعقْم و عِ .عقم
 :حرب سخت . : مرد بـدخو . :

و قیاسه بالمعنَی األخیر . بیماري دشوار
-بـه [الضَم الّا أنّ المسموع هـو الفـتح   

قیاس باید عقـام   یۀمعناي بیماري بر پا
  .]باشد ولی مردم عقام گویند

  .نازاینده: عقام
: معقـم . ]مفاصـل [پیونـدها  : معاقم

  .یکی
هر  :. هکا قۀدر سا[گاه گره: معقم

هاي پشـت از بنـد گـردن    یک از مهره

  .]تا دنبالچه
ـ    . عقْم و عقْم   :عقَـم ـِــ و عقـم ـَـ

. خـاموش گردیـد  : عقم ـَـ[. نازایندگی
. یبِسـت : عقمت مفاصلُه، مج. ]م: تَعقیم

  أعقَـم . تُعقَم أصالب المشْرِکین: حدیث
. الولَـد  تَقْبـلِ اهللاُ رحمها فعقمت، اذا لـم  

  .ال تَلد مسدودةٌ: رحم معقومۀٌ
یقْمو ع یقْمض: کالم عغام .  

و  عقُـم ة عقیم، و نسوة مرأَارجل و 
قْمو ع قَمع . ریح :  ـحاباً وس حال تُلْق

، ألنّ الرجلَ الملْک : و قیل. ال شجراً
و . ]و عمـه و أباه [قد یقْتُلُ ابنَه و أخاه 

 القیامۀِ یوم یوم ه    ، ألنّـه البعـد یـوم
بادي که نه ابر آرد و نه بار برآرد به [

بـر اسـت، زیـرا    پادشاهی بـی . درختی
بــراي رســیدن بــه آن یــا    (انســان 

و پـدر و  (فرزند و برادر ) داشتنش نگه
. داردخــود را از میــان برمــی) عمــوي

روز رســتاخیز کــه پــس از آن دیگــر  
  .]دروزي نباش

ذا قَرَبت إهو أنْ تَحفرَ البِئْرَ ف: اعتقام
مـن المـاء احتَفَـرْت بئْـراً صـغیرةً فـی       
وسطها بقَدر ما تَجِد طعـم المـاء، فـإنْ    
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اینکـه چـاه را   [کان عذْباً حفَرْت بقیتَها 
بکنی و هنگامی کـه بـه آب نزدیـک    
شدي چاه کوچکی در میـان آن بکنـی   

ی، اگـر  چشـ ب ار آبـش  ةتا بتـوانی مـز  
شیرین بود آنگاه کندن چاه را به پایان 

و اگر نبود آن را پـر کـرده و   (رسانی 
  .])سازي رها

ــاً  ــت فالن ته : عاقَمــم ــا او [خاص ب
پیکـار  : معاقَمـۀ . دشمنی و پیکار کردم
پیــروي : تَعــاقُم. کــردن و دشــنام دادن

 مکـانٌ . آمد و شد کـردن : تعقُّم. نمودن
زمـین  : فی جوانبه السباع تَعقَّم ، أيقَفْرٌ

آبی که در هـر سـوي آن   خشک و بی
  .]درندگان پرسه زنند

دو : عکْمـانِ . تنـگ بـار  : عکْـم  .عکم
  .باربند: عکام. دانجامه: . تنگ

تنگ بار بـر سـتور   : عکَم ـِـ. عکْم
براي کسی تنگ بـار بسـتن   : . بستن

]کْمتُه العکَمتُـه   : علَبعکمته له، مثـل ح
  ].لناقۀَ، أي حلبتها لها

   .یاري دادن در بار کردن: إعکام
اذا صرِف عـن   :عکم فالنٌ عنّا، مج

  .]از دیدار ما سر باز زد[ زیارتنا

  .فربه شدن شتر: تَعکیم
 کَــمعگوشــت مــرد آکنــده: رجـل م

. بر او تاخـت : عکَم علیه. مکْتَنزُ اللَحمِ[
مکعولـی  گردوخاك کـرد  : جالَ و لم ی

ــم . بــر دشــمن نتاخــت و در رفــت عکَ
ـ . چشم به راه فالنی ماند: فالناً عکَم ام

از دشـنام دادن  : أَخَّرَتَما ، أيعن شَتْمی
: کـذا   عکَـم األرض . به من کوتاه نیامد

  .]نمود فالن زمینآهنگ 
نـام  : . کبـوتر مـاده  : عکْرِمۀ .عکـرم 
: عکْـرِم اللیـلِ  [اي پدر قبیله: . مردي

  .]یاهی شبس
ـ . علْم .علم عالَمـت  . دانسـتن : علم ـَـ

بـا آن  [غَلَبتُه بـالعلْم  : الرجلَ فعلَمتُه ـُـ
ـ  برابـري کـردم و بـر او     شمرد در دان
  .نیک دانا: علّامۀ. ]چیره شدم

ـ . علْم علـم  . کفانیـدن لـب  : علَم ـِـ
صـار أعلَـم، و هـو    : الرجلُ ـَــ علَمـاً  

ةُ علْمـاء  و المـرأَ . العلْیـا  مشْقوقُ الشَفَۀِ
ــد    [ ــکافته ش ــرد ش ــاالي آن م ــب ب ل
  .])شکري شد لب(

. کـوه : . درفـش : . نشان: علَم
 : جامه ]نگار[روگاه . :   نـامی کـه
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مـرز   :[مرد بـه وي معـروف باشـد    
نشان در راه بـراي   :. میان دو زمین

  .]مهتر قوم :. گمراه نشدن
  .پرسیدن از چیزي: استعالم

نشـان  : . آگـاه گردانیـدن  : مإعال
نشــان : . کــردن گــازر جامــه را  

  .لشکریان بر خود بستن
  ــارِس ــم الف ــان  [أعلَ ــده نش رزمن
  .]فهو معلم. دالوران بر خود بست

. آمـوختن : تعلُّـم . آموزانیدن: تَعلیم
لَمبمعنَی اع لَّمو اذا قیـل لـک  . یقال تَع :

قلت ،أنّ زیداً خارِج لَماع :قد ع ـتمل .
: زیداً خارج، التَقُـلْ  تَعلَّم أنّ: و اذا قیل

معناي فعل امر باب تفعل به[لَّمت عقد تَ
ثالثی مجرد آن است، ولی در کـاربرد  

. اي که آمده است همانند نیستندنمونه
: گیرد مانندعلم ـَـ گاه یک مفعول می

 ــیء ــت الش ملــه، و  : ع ــه و خَبرْت عرَفْت
گیـرد و درسـت   و مفعـول مـی  بیشتر د

علمتُنـی، ماننـد   : است که گفتـه شـود  
ــد ــه گوین ــی و ر: اینک ــی و ظَنَنْتُن تُنأَی

  .]حسبتُنی
میِعه الجوه : تَعالَمملـ [ع آن ه بـه  هم

ــد ــالَم. پــی بردن ــش و : تَع از خــود دان
  .]دانایی نمود

لومــاتعم ــام ــۀ  هــۀد: أی جذي الح
روزهـایی  : سـت قرآن ا یۀبخشی از آ[

  .]دانسته
: فالن، یرِیــدونعلْمــاء بنــو: قــولهم
آنها بر سر آبند[ تَخْفیفاً ،علی الماء[.  
: ج[نشـان کـه بـر راه نهنـد     : معلَم
ــالم ــۀ. ]مع ــک : عالم ــالم و : ج[ک ع

ــم الشــیء. عالمــات جــاي گمــان : معلَ
  .]بردن چیزي که آن چیز در آنجا باشد

 :. شـه با و چـرغ  :[حنا : علّام
: لّامـۀُ الشـیء  ع. نیک دانا و تبارشناس

جاي گمان بردن چیزي و آنچـه بـا آن   
و بهـوش  : عالمی. به آن چیز راه یابند

  .]تیزفهم
ــیلَم آبچــاه بســیار: ع . : ــه فرب

 :. خـوك  :. دریـا  :[انـدام  نازك
  .]عیالم: ج. کفتار نر
: عـیالن . عیالیم: ج[کفتار نر : عیالم

  .]کک
عالَمون و : ج. یک گونه خلق: الَمع

 موالاي است بـر  تنها کلمه. آفرینش[ع
وزن فاعل که جمع آن بـا واو و نـون   

  .]است
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. آب بسـیار  . چغز نر: علْجوم .عجلم
 :تاریکی شب . : ج. شتر اسـتوار :

  .عالجِیم
چـه  مـزه و هر درخت تلخ: علْقَم .علقم

  .نام مردي: علْقَمۀ. تلخ باشد
= مذ. شتر سخت استوار: علْکُوم .کمعل

  .العظام من اإلبلِ: و العالکم. نث
ــم .عمــم مــام و : ج. بــرادر پــدر: عأع

ـ . عمومۀ گروهـی از  : . عموِي منسـ
  .مردم

: یقـال . عمومۀٌ، مثل أُبـوة و خُؤُلَـۀ  
 تممۀً ]ـُـ[عوممنَـه   . عیـی و بنیو ب 

میـان مـن و او   . عمو شدم. عمو شدن[
  .]خویشاوندي عمویی است

عم و یا  عمی، و یا ابنَ یا ابنَ: یقال
عماه، بهـاء النُدبـۀِ، و    عم، و یا ابنَ ابنَ

عمـا،   یا ابنَ :یحذف الهاء أیضاً و یقال
  :]أبی النَجم[کقوله 

ی ـومـما ال تَلُـنۀَ عـا ابـی
  یـعـواهجِ

اً ـومـک لَـمنعینی ـسمـالتُ[
  واسمعی

مو ـکن دخترعـش مـکوهـن
  خوابـب

به گوشم مکن سرزنش گوش (
  .])دار

ــۀ مــدر : ع ــواهر پ ــه. خ ــم «آی ع
بإدغامِ النـونِ   ،، أصله عنْ ما»یتَساءلُونَ

از «[و حذف األلف، و هـو لالسـتفهام   
  .]»پرسند از همچه می

 .عم و خـال  مرد بسیار: معم مخْولٌ
نـا  همـا اب : ، و الیقالهما ابنا عمٍّ: یقال
: نا خالۀٍ، و الیقـال هما اب: و یقال. خالٍ

ــا اب ــۀٍ همـ ــا عمـ ــد[نـ آن دو : گوینـ
. انـد پسـردایی : پسرعمویند، و نگویند

: انـــد، و نگوینـــد آن دو پســـرخاله
  .]اندپسرعمه

  .به عمویی گرفتن: استعمام
عمامـه بـر   : . عم خوانـدن : تعمم

ــۀ. نســر بســت مامج. دســتار ســر: ع :
  .عمائم

. عمامه پوشـانیدن کسـی را  : تَعمیم
 :  روغن بر سـر آوردن شـیر .  ـممع

دومهتر کـرده شـد، ألنّ   : الرجلُ، أي س
العمائم تیجانُ العـرب، کمـا قیـل فـی     

زیرا دستار بـراي تازیـان   [تُوج : العجم
  .]چون تاج است براي ایرانیان
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فالن حسـنُ  . عمامه بستن: االعتمام
فالنـی خـوب   [ االعتمـامِ حسنُ : العمۀِ

بـه تمـام رسـیدن    : . ]بندددستار می
  .باال کشیدن کودك رسیده: . نبات

عمم، مثل سـرِیر و  : ج. تمام: عمیم
. مـن صـمیمهم  : عمـیمهم  من هو. سرُر

یرِیـدون بـه تمـام    : استَوي علی عممه
 ةاو ناب و نـژاد [بابه و ماله جسمه و ش

ــان اســـت ــوانی و . آنـ ــن و جـ   در تـ
: معـتَم . ]شـد  رسـیده اش رسا و دارایی

  .نام مردي
 ـممجسم ع : ـۀٌ و   . تـامیممنخلـۀ ع

طـوال  : نَخیل عـم . طَوِیلَۀ: ة عمیمۀامرأَ
خرمـابن دراز و زن  . تن رسا و رسیده[

اش مــردي کــه نیکــی : رجــل. دراز
  .]شدفراگیر با
وممـُـ. ع مفراز گرفتن همـه را  : ع

]  ــاس ــم الن عأي ی ،ــم عو م ــم عرجــل م
اش مـردي کـه خـوبی و نیکـی    : بخَیره

ــم یلُمهــم، أي . همــه را در بــر گیــرد لَ
 ـملهم فهو معمججـز ایـن دو کلمـه    . ی

اسم فاعـل از آنهـا از   که ثالثی مجرد 
  .]باب إفعال باشد نیامده است

: رجـل عمـی  [خالف خاصۀ : عامۀ
عام .رِيرجل قُص :خاص[.  

ــۀ یبــۀ، مثــل ع یممنشــی بــزرگ: ع
  .]کبر[

ــم معاســب کــه گــوش و مــوي : م
. پیشانی و گرداگرد آن سپید شده باشد

  .کک: شاة معممۀ
  عمعـم [جماعات پراکنـده  : عماعم

ســپاه آن مــرد پــس از آنکــه : الرجــلُ
  .]ك بود بسیار شداند

بارش  که[درختی و گیاهی : عنَم .عنم
کـرده  سرخرنگ باشد و انگشتان رنگ

  .]را به آن مانند کنند
  .کردهانگشتان رنگ: نَّمعن مبنا

شناه کـردن در آب  : عام ـُـ. عوم .عوم
ــبح: عــام فــی المــاء[ ام. ســو ع :رٌمــاه 

ــباحۀ ــدیث. بالس ــبیانَکم : ح ــوا ص لِّمع
موبه فرزنـدانتان شـنا بیاموزیـد   : الع[ .
 :ینَۀفرُ اإلبلِ و السیس.  

کرمکی سیاه که بر روي آب : عومۀ
  .عوم: ج. شناه کند
سنُونَ عوم، و هـو  : یقال. سال: عام

تأکید لألول، کمـا یقـال شُـغْلٌ شـاغلٌ     
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دوم تأکیدي اسـت   کلمۀ. سالیان سال[
: یقـال  .بتـی نام : عائم .نخست کلمۀبر 

و . دیـدمش پـیش  سال : لَقیتُه عاماً أولَ
. پارسـال : عـام أولُ . عام األولِ: الیقال

  .]امسال: العام. سال آینده: العام القابِلُ
یت عامگیاه خشک یکساله: نَب.  

 یک[سال بر شدن درخت : معاومۀ
ســالیانه : . ]ســال در میــان بــر دادن

  .]خرید و فروش سالیانه[کردن 
  .اسب رهوار: . نام مردي: عوام

لَقیته بینَ األعـوام  : لَقیتُه ذات العویم
یـا در سـه   (در سه چهار سال گذشته [

  .]به او برخوردم) تا ده سال گذشته
. یک بند گندم یا علف دروده: عامۀ

 :پیچ دستار . :  شناخ که بر شـکم
ــد  ــد و از آب گذرنـ ــاي [بندنـ   چوبهـ

  .]لکي گذر از آب، کبسته برا  همبه
دسـته دسـته نهـادن کشـت     : تَعویم

. بافـه : ع فهـی عامـۀ   متَذا اجإف[دروده 
  .]عام: ج

استوار هـر  : . تیزرو قۀنا: عیهم .عهم
ــزي ــعی  : . چی ــام موض ــۀ[ن مهیع :

  .]افتنتش

مردي که شب راه نـرود و  : عیهمان
  .در خواب شود

ر آمـدن  آرزوي شی: عام ـَـِ. عیمۀ .عیم
ة عیمـی  فهـو عیمـانٌ و امـرأَ   . کسی را

اَعامه . ]که بسیار شیر دوسـت دارد آن[
خداونـد شـترانش را   [ترَکه بال لَبنٍ : اهللاُ

  .]شیر گذاشتشنابود کرد و بی
عیمه : اعتیام. ها از مالگزیده: عیمۀ

ــال   ــرفتن از م ــوب را  [گ ــاي خ دامه
ـ . برگزیدن الرجلُ علیک غَنَم ه اذا وقف
أْخُذْ منه غَنَمه و ال تَ تَخْتَرْ ال: فال تَعتَمه

  .]خیارها
للــذي  أیمــانُ  یقــال رجــل عیمــانُ

مـردي  بـه  [تُـه  بلُه و ماتَت امرأَإت بهذَ
که شترانش از دسـت برونـد و زنـش    

: مـا لَـه آم و عـام   . چنان گوینـد  بمیرد
ــان     ــتورانش از می ــرده و س ــش م   زن

  .]اندرفته
  فصل الغین

  .گیر سختگرماي دم: غَتْم .تمغ
أغْـتَم  . ]عجمـۀ [گري عجمی: غُتْمۀ

کـه سـخن پیـدا نتوانـد     آن: ]تْمیو غُ[
. نـث : غَتْمـاء . و أغْتـام [غُتْم : ج. گفت
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ــارةَ  ــتَم الزِی ــود  : اغْ ــدار نم ــیار دی بس
  .]چندانکه درمانده و دلتنگ شد

مـویی کـه بـر سـیاهی او     : أغْـثَم  .غثم
ــۀ. دســپیدي غالــب باشــ هۀٌ : غُثْمــبِی شَ

ســپیدي کـه بــه سـیاه زنــد،   [بالورقَـۀ  
  .]خاکستري

بیکبار مال نیکو دادن : غَثَم ـِـ. ثْمغَ
  .کسی را

ــۀ یمــخ : غَث ــه در وي مل ــامی ک طع
  .اندازند عرب

غَـذَمت  . مثل غَـثْم : غَذَم ـِـ. غَذْم .غذم
بیکباره مالی نیکو بـه او  [له من المال 

خوردن به دشواري : ـغَذم ـَ: . ]دادم
  .و سختی
 همـۀ : اغْتـذام . بسیار خوردن: تغذُّم

چیـزي  : غُذامۀ. شیر پستان را خوردن
  .از شیر

 ةزمین رویانند: غَذیمۀ. گیاهی: غَذَم
  .آن گیاه
ــذْمرَة .غــذرم ــۀ و غَ مــه: غَذْر گــزاف ب

آمیختن سـخن   :[فروختن چیزي را 
اندیشـه  بی: تَغَذْرم یمیناً. گوییو گزافه

   .]گزاف سوگند خوردو به

کَیل . آب بسیار: غُذارِم، مثل غُذامر
 : زافگمان و گزافبه نۀپیما[ج[.  

. بــدي پیوسـته و عــذاب : غَـرام  .غـرم 
، أي هالکاً و »إنّ عذابها کانَ غَراماً«آیه

بالدین و  رجل مغْرَم بالحب و. لزاماً لهم
ــ: بــالغُرْم عــزَم م براســتی کــه «[ذَّب ملْ
. »پیوسـته اسـت  و اش سـخت  شکنجه

مرد پیوسته گرفتـار عشـق و تـاوان و    
گرفتار تـوام مـن   : انِّی بِک لَمغْرَم. وام

ــی ــکیباییب ــیفتگی: . ]ش ــرِم . ش أُغْ
به : بالشیء عآن شد شیفتۀ[أُول[.  

یـه  لالذي له الدینُ، و الذي ع: غَرِیم
السـوء   یمِغَرِخُذْ من : مثَل. الدینُ أیضاً

  ــنَح ــا س ــتانکار، و  وام[م ــواه و بس   خ
ــدهکاروام ــر  از وام. دار و ب ــد ه دار ب

تـن و  زن کـالن : غَرْمی. آنچه داد بگیر
معنــاي  اي اســت بــهکلمــه. خشــمگین

أمـا و  : جدك غَرْمی و: گویند. سوگند
  .]سوگند به بزرگی تو: جدك
دار زده و وامتـاوان : ریمغْرام و تَغْإ

  .]أمطَرَ: غُرِّم السحاب[ کردن
. تاوان: غَرِم ـَـ. غَرامۀ، مغْرَم و غُرْم

آن مرد تـاوان را  [قد غَرِم الرجلُ الدیۀَ 
  .]پرداخت
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. تاریکی شب: ]مثل غَسق[غَسم  .غسم
  .اللیلُ ]ـُـ[غَسم : و منه
الحرْب غَشُـوم  : یقال. ستم: غَشْم .غشم

هکار چرا که گنا(جنگ ستمکار است [
غَشَم ـُــ   .)گیردگناه را در بر میو بی

بتَطحو الم بشـکن  هیزم: غَشْماً الحاط
در شب هرچه دسـتش رسـید، بریـد و    

سـتمگري کـه   : ظَلُوم غَشُوم. گردآورد
مردم را به تیـغ گیـرد و هرچـه دارنـد     

  .]ستمگر: عاشم، أي المتَعسف. بگیرد
لیـر  خودراي و د: مغْشَم و غَشَمشَم

خواهـد  دالوري که تا بـه آنچـه مـی   [
  .]ستم کردن: تغشُّم. نرسد باز نایستد

ــم ــم  .غط ــر غطَ حــزرگ  : ب ــاي ب دری
خــو مــرد فــراخ: رجــل . آببسـیار 

] عمج :گروه بسیار[.  
ـ : غُلَـیم . کـودك : غُالم .غلم : ج. مصغـ

. نـث : غُالمـۀ . غلْمۀٌ، غلْمـانٌ و أغْلمـۀ  
یۀ و غُلُومکودکی: ۀغُلُوم.  

. تیزي شهوت جماع: غَلم ـَـ. غُلْمۀ
بعیر غلِّیم و [ لم البعیرُ و اغْتَلَم، بمعنًیغَ

: اغْــتالم. و قـد أغْلَمـه الشـیء   . مغْلـیم 
ــدازه  ــتن از ان ــرت  . گذش ــخن حض س

ــی ــارِقینَ   ): ع(عل ــالِ الم ــزُوا لقت هتَج
آماده شـوید بـراي کـارزار    : المغْتَلمین

هـاي دیـن و   ن از انـدازه با درگذرندگا
هـاج و  : اغْتَلَم البحرُ. فرمان پیشوایشان
  .شهوتغالب: غلِّیم. ]اضْطَرَبت أمواجه

: . رسـیده شـهوت دختر بـه : غَیلَم
  .موضعی: . پشت نرسنگ
. سر حلقوم و تندي آن: مۀغَلْص .غلصم

أخَـذْت  : غَلْصمت فالنـاً [قَطَعه : غَلْصمه
  .]گروه، و بزرگان قوم: لْصمۀغَ. لْقهحب

: غَم ـُـ: . غُموم: ج. اندوه: غَم .غمم
پتفوز خـر را بـه   : . اندوهگین کردن

: . فـرو پوشـیدن  : . غمامه بسـتن 
اندوهگین شـدن  : اغْتمام. ابرناك شدن

]ه فاغْتَمتُه. غَممغَم :ته فانْغَمغَطَّی[.  
. دهکـار پوشـی  : أمرٌ . اندوه: غُمۀ

» ثُم الیکُـنْ أمـرُکم علـیکم غُمـۀً    «آیه
ــیده   «[ ــما پوش ــر ش ــان ب ــاه کارت آنگ

  .تک دریا: . ]»نباشد
گیر از گرماروز تیره و دم: یوم غَم .

نا و أغَمیوم غَم :ذُ بـالنَفَس  أْخُاذا کان ی
غامـۀٌ، وصـف :   لیلـۀٌ  . من شدة الحرِّ

شـب  [مـاء غَـور   : بِالمصدر، کما تقول
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لیلۀ غَمـی و  . ]گیر از گرماتیره و نفس
  .کک: غَمۀٌ

  . غَمائم: ج. پتفوزبند: غمامۀ
: مثـل أُغْمـی  . غُم علیه الخبرُ، مـج 

مجتَعاس . ُـرَ    : الهاللمٍ فلـم یرَ بغَـیتس
ـ  . آن خبر بر او پوشیده شد[  هماه نـو ب

  .]ابر پوشیده شد و دیده نشد
ی و للغَمی و للغَماء صمنا للغُم: یقال

در سختی و دشواري یا گرما و اندوه [
  .]روزه گرفتیم

: إغْمـام . یکـی : غَمامـۀ . ابـر : غَمام
  .]تَغَیمت: ماءأغَمت الس[ابرناك شدن 

ـ  . غَمم فروگـرفتن مـوي   : غَمـم ـَـ
رجـل أغَـم و جبهـۀ    . پیشانی و قفا را

پیشـانی کـه مـوي بـر آن     [نـع  : غَماء
ــیده باشــد ریخ ــه و آن را پوش ــۀُ . ت لیل
اءشب پایانی ماه: غَم[.  

علف تر زیر علـف خشـک   : غَمیم
گیـاه انبـوه   : اغْتَم الکَلَاء و اعتَم[مانده 

شیر : . ]نـع : أرض مغمۀٌ و معمۀ. شد
  . شدهگرم سطبر

  .موضعی: کُراع الغَمیمِ
پوشـیده  : انْغمـام . پوشانیدن: تَغْمیم

  .شدن

ــۀغَم ــاوان  : غَم ــگ گ ــام [بان هنگ
  .بانگ دلیران در کارزار: .]ترس

تَغَمغَـم  [سخن ناپیدا گفـتن  : تَغَمغُم
ــاء ــقُ تحــت الم ــوت: الغَرِی ــام. ص : غُم

کـه از  آن: مزْکـوم : رجل مغْمـوم . زکام
ــد روشــن ســخن  ســرماخوردگی نتوان

  .]گوید
و هو موضـوع  . نث. گوسفند: غَنَم .غنم

قَععلـی الـذُکُور و اإلنـاث و     للجنس ی
مس مـن الغَـنَم   خَ: یقال. علیهما جمیعاً

فتُؤَنِّثُ العدد ،من الغَنَم، و  ذکور اذا قلت
هنگامی که بگـویی  [انْ عنَیت الکباش 

ــا ، اگرچــه نرنــد از گوســفندان پــنج ت
بگـویی، عـدد را   هم بخواهی قوچها را 

زیرا مؤنـث و مـذکر   (آوري مؤنث می
  .)]لفظ است نه معنا یۀپا بودن عدد بر

. و اإلبلُ کالغَنَم فی جمیع ما ذَکَرْنـاه 
فإذا صغَّرْتَها ألْحقْتها الهاء فقلت غُنَیمـۀٌ  

زیرا اسمهاي جمعی که واحد از لفـظ  [
د، اگر براي جز انسـانها بـه   نخود ندار

  .]کار روند، باید مؤنث شوند
ــنْم ـــ. غُ ــنم ـَ . غنیمــت گــرفتن: غَ

که از حرب کفّـار حاصـل    مال: غَنیمۀ
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  .کک: مغْنَم. شود
غُنامــاك أنْ تفعــلَ کــذا، أي : یقــال
و قُصاراك و مبلَغُ جهـدك، و  [غایتُک 

ــه، و حمــاداك و غُنْمــک الــذي تَتَغَنَّم :
پایان کوشش و کار تـو آن اسـت کـه    

  .]آماج: غُنامی. ن کنییچن
ــیم ــت دادن: تَغْن ــام. غنیم ــام : غَنّ ن

  .شتري
  .غنیمت شمردن: و تغنُّم اغْتنام

بپدر قبیله: غَنْماي از تَغْل.  
ــیم .غــیم ــر : غَ ــوم و غیــام: ج[اب غُی[ .

ـ  الس تو   غام ـتمو أغْی ـتو أغام ماء
تمو تَغَی تمآسـمان  [ ، کلٌّـه بمعنًـی  غَی

ــیم القــوم. ]ابــري شــد  أصــابهم : أغْ
غام : . ]آسمان قوم را ابر فراگرفت[

ـــ ــو . تشــنگی و حــرارت درون: ـِ فه
: یـوم غَیـوم  . نـع : ة غَیمیغَیمانُ و امرأَ

  .روز ابري
أْسـک  اذا رفْرَف علی ر: غَیم الطائرُ

 دعبپرنده گرد سرت چرخیـد و  [و لم ی
  .]دور نشد

  فصل الفاء
تر کردن رحـل  فراخ: إفْآم و تَفْئیم .فأم

ـ أفْأَ[و پاالن از آنچـه بـوده باشـد     مت 
. ]وسـعته و زِدت فیـه  : رَحلَ و القَتَبال

: بعیـر مفْـأَم  . نـع : رحل مفْـأَم و مفَـأّم  
  .آکنده پیه

لـه مـن     ال واحـد . گروه مردم: فئام
: . فیام، بالهمـزٍ : لفظه، و العامۀُ تقول

  .فُؤُم: ج. گلیم که بر هودج درکشند
: فَحمـۀ . ]زغـال [ انگشـت : فَحم .فحـم 
. ]مثـل نَهـر و نَهـر   [حرَّك و قد ی. یکی
  .کک: فَحیم

شاءۀُ العمتُه: فَحـوا  : یقال. ظُلْممأفْح
ـ تَسـیرُوا فـی أول    ال  :من اللیلِ تمهفَح .

در تـاریکی  [کـک  : فَحموا مـن اللیـل  
  .]فحام: ج. سخت شب راه نپیمایید

: شَـعر فـاحم  . سـیاه کـردن  : تَفْحیم
  ].ار تیرهبسی: أسود فاحم[أسود 

ـ . فُحوم و فُحام گریسـتن  : فَحم ـَـ
 کودك چندانکـه آوازش سـپري شـود   

  .]بانگش بند آید[
ثَغَا الکَـبش حتّـی فَحَـم، أي    : یقال

قـوچ چنـدان   [صار فی صوته بحوحـۀٌ  
  .]بانگش بند آمدبانگ کرد که 

حجـت  خاموش گردانیدن به: إفْحام
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مفْحم یافتن کسـی را،  : . و خصومت
و [عنی فرومانده از سـخن و حجـت   ی

هاجیناکم فمـا  . که نتواند شعر گویدآن
شما را زشـت گفتـیم ولـی    : أفْحمناکم

: فــاحم. ان ســازیمتنتوانســتیم خاموشــ
  .]گنگ و ناتوان از سخن

ـ . فَخامۀ .فخم سـطبري و پـر   : فَخُم ـُـ
منْطـق  . عظیم القَـدرِ : رجل فَخْم. شدن
زْل : فَخْمتوارسخن اس[ج[.  

ــزرگ داشــتن : تَفْخــیم ــه و [ب فَخَّم
حـرف را  : . ]أجلَه و عظَّمـه : تَفَخَّمه

  .اماله خواندنبی
تـا گـرد و   [سرپوش ابریـق  : فدام .فدم

. کک: فَدام. ]فُدم: ج. خاك در آن نرود
الحلْـم  . فَـدادیم : ج[بند مجوس و دهان

بردباري نادان را خاموش : فدام السفیه
  .]سازد

جامـه را رنـگ سـرخ سـیر     : إفْدام
خـاثرٌ  : ثوب مفْدم، و صبغ مفْدم. کردن

  .]سیر و ستبر بسیاررنگ [مشْبع 
. سرپوش سـاختن خنـور را  : تَفْدیم
ــدمات ــیده  : مفَ ــاي سرپوش و [خنوره

  .]دارپالونه

فَـدم  [بند نهادن دهان: فَدم ـِـ. فَدم
مه : فاه و علی فیه، و فَدضَـععلیـه و   و

  .]غَطّاه
  مدرمانــده از [کـنکالج  : رجـل فَـد

. کــک: ثَــدم. ســخن، و نــادان زمخــت
. و فُدومـۀ [فَدامـۀ  . ]نث: فَدمۀ و ثَدمۀ

  .مص: ]فَدم ـُـ
  مــرد نیکوصــورت  : فَــدغَم .فــدغم
  .هیئتبزرگ

آنچـه زنـان فـرج را بـدان     : فَرْمۀ .فرم
  .تنگ کنند

ـ  .تنگ کردن فـرج را : استفرام ب کَتَ
ــاج  جــی الح ــدالملک ال ــا ابــ : عب نَ ی

که اي پسر آن[المستَفْرِمۀِ بعجمِ الزَبِیب 
  .]کردمویز چنان می نۀبا دا

پـر کـردن خنـور، بـه لغـت      : إفْرام
  .هذَیل

لـیس  : قـال ثعلـب  . موضعی: فَرَماء
و  بالتحریک الّـا ثَـأَداء   الکالم فَعالءفی
 .  نـحو ذکر الفـراء سـ . أیضـاً  اء   ال ق
ـ  : کیسانَابن فانّمـا   ءو سـحنا  أَداءأمـا ثَ
ـ رِّکح سلْق، کما یالح وغُ تا لمکانِ حرف

التحریک فی مثل نَهرٍ و نَهرٍ، و شَـعر و  
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شَعر، و فَرَماء لیست فیه هـذه العلّـۀ، و   
أحسبها مقصورةً مدها الشاعرُ ضـرورةً،  
ــر  ــزَي فــی بــاب القَص مو نظیرُهــا الج

هاي دیگري مانند نَفَساء گران کلمهدی[
سان کیابن. اندجنَفاء و جسداء نیز گفته

دانـد زیـرا راء از   فَرَماء را درست نمی
حروف حلق نیست کـه بـراي آسـانی    
ــرد، و آن را  گفـــتن آن حرکـــت بگیـ

ضرورت  یۀپندارد که بر پامقصور می
  .]در شعر ممدود شده است

چـوب  [دوز مـوزه  ةکنـد : فُرْزوم .فرزم
گـرد و پهنـی کـه بـر روي آن کفـش      

ــی ــرْزوم . دوزدم ــرْزم و قُ ــنْدانُ : فُ س
  .]الحداد
ــوم .فــرطم خفــاف . بینــی مــوزه: فُرْطُ

  .]دارکفشهاي نوك[مفَرْطَمۀٌ 
المـیم زائـدة   . سینهفراخ: فُسحم .فسحم

  .]جاي فراخ: مکان [
ــم ــم .فص ـ . فَص ــ ــم ـِ ــتن : فَص   شکس

. نْفَصـم و تَفَصـم  فَصـمتُه فا . جـدایی بی
هیچ گسسـتی در  «[» ال انْفصام لها«آیه

  .]»آن نیست
  .ایستاد: فْصم المطَرُ، أي أقْلَعأ

تمـی   أفْصمتـب بریـد  [الح .  ـمفُص
جانالبیت خانه فروریخت شۀگو: ب[.  

ن از شیر بـاز کـرد  : فَطَم ـِـ. فطام .فطم
. شـده کودك از شـیر باز : فَطیم. کودك

. بازایسـتانیدن از عـادت  : . فُطُـم : ج
آن مرد را از [فَطَمت الرجلَ عن عادته 

اي ناقـه : ناقۀ فـاطم . ]عادتش بازداشتم
که سر یـک سـال بچـه را از وي بـاز     

و نعـت بتـول بنـت    . نـث : فاطمۀ. کنند
و قیـــل للحســـنِ و [) ص(اهللارســـول
دو پسـر فاطمـه،   : ابنا الفَواطم: الحسین

ــامب ــر پی ــد،  دخت ــت أس ــه بن ر، و فاطم
مادربزرگ پدري آنها، و فاطمـه بنـت   
عبداهللا بن عمرو بن عمران بن مخْزوم، 

بریـدن  : . ]مادربزرگ پدري پیـامبر 
فَطَمـت الحبـلَ و   . و چوب را[رسن را 

ودالع[.  
. ]گوشتالود[  دساع. آکنده: فَعم .فعم

جاریـۀ  [مـص  : فَعم ـُـ. فَعامۀ و فُعومۀ
  .]عمۀٌفَ

أفْعم العود . پر کردن خنور را: إفْعام
عـود و مشـک   [والمسک البیت برِیحه 

أفْعمـت  . خانه را از بوي خود پر کردند
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 معوفـافْع ودۀِ العحبرائ البیت[ .  ـتمأفْع
: أفْغَمتُـه . أو فَرَحـاً [ملَأْته غَضَباً : الرجلَ
ي آن مرد را پر از خشم یـا شـاد  . کک
  .]مشک پر: سقاء مفْعم و مفْأَم. کردم

نی فَغَم. رِیحه: وجدت فَغْمۀَ الطیبِ .فغم
ـ  ـ : الطیب ـَـ ک اذا سـیمخَیاش د .  فَغَـم

و تَفَغَّم درفَتَ: الوه. تَّحلَه: فَغَمـه . قَبفاغَم :
بوي . ام رسیدبوي خوش به بینی[کک 

از . یـا گشـود  (ام را گرفت خوش بینی
گـل شـکفت و بـویش     .)اضداد اسـت 
  .]بوسیدش. پراکنده شد

أُولـع بـه و   : فَغم بکذا. حرص: فَغَم
حـرِیص علـی   : کَلْب فَغم. حرَص علیه

سگ . به آن شیفته و آزمند شد[الصید 
أقـام بـه و   : فَغم بالمکـانِ . شکار شیفتۀ
غْـمِ  فُأخَذَ ب. آنجا خانه کرد و ماند: لَزِمه

: بفُقْمــه، أي بذَقَنــه و لحیتــه الرجـلِ أو 
  .]چانه و ریش آن مرد را گرفت

من حفظَ مابینَ : حدیث. زنخ: فُقْم .فقم
که میـان دو  هر[فُقْمیه، أي مابینَ لَحییه 

ــانش(اش آرواره ــه (را نگهــدارد ) زب ب
  .])بهشت درآید

دندانهاي پیش زیـرین  : فَقم ـَـ. فَقَم

: أفْقَم. نث: فَقْماء. عن: أفْقَم. بیرون آمدن
أصـاب مـن المـاء     .امتالء :[کار کژ 

ممالُه. حتّی فَق مق: فَقو نَف ددارایی: نَف-

  .]عظُم: فَقُم فَقم األمرُ و. اش ته کشید
: مفاقَمـۀ . کـالن شـدن کـار   : تَفاقُم

  .مجامعت کردن
فُقَمـی،  . کنانـه از بنـی  يافُقَیم قبیله

یذَلمنسـ: مثل ه.  
: . واسـعۀ : بِئْـرٌ   .بزرگ: فَیلَم .فلم

 .اش را بریـد بینـی : افْـتَلَم أنْفُـه  [شـانه  
 الغـالم لَمکـودك فربـه و درشـت    : تَفَی

  .]شد
  .فراخ: فَلْقَم .فلقم
مـاکوي  : . اندام پیش زن: فَلْهم .فلهم

  .]چاه فراخ :[بافندگان 
ـ أصلُه فَوه، نَقَصـت  . دهان: فَم .فمم  همن

   ــراب اإلع ــواو ــلِ ال تَمحــم ی ــاء فل اله
منهــا المــیم ضــو ــکُونها، فع ــإذا . لس ف

ته الی األصـل و  صددت رعمأو ج غَّرت
و أفْواه هیقلت فُو .وِيو فَم یمنسـ: فَم .

هـذا فَـم، مخفَّفـاً، و    : یقال. مث: فَموانِ
و مـنهم مـن   . رأَیت فَماً و مـرَرت بفَـمٍ  

ـن    یعلی کلِّ حـالٍ، و مـنهم م الفاء ضُم
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یکْسرُها، و منهم منُ یعرِبها علی وِفْـق  
هذا فُم، و رأَیت فَماً، و : آخرها و یقول

مٍ مررتر. بفعفی الش د المیمو قد تشد.  
نخـود و  : . سـیر : فُوم، مثل ثُوم .فوم

فروش سـیر : فامی. خوشه: فُومۀ. گندم
ــبت  [ ــاه در نس ــون  گ ــه را دگرگ کلم

سازند، ماننـد اینکـه در سـهل و دهـر     
ــد ــرِي: گوین هو د یلــه ــ. س ــم ف امی ه

. نـان : . ]فُـومی اسـت   ةشددگرگون
 .]برایمان نان بپزیـد [اخْتَبِزوا : فَوموا لَنا

  .زمینی از مصر: فَیوم
. کک: فَهامیۀ. دانستن: فَهم فَهِم ـَـ .فهم

ـ  فَهِــم  .فَهــم و فَهــم و[نــع : ن فَهِــمالف
ه بالقَ: الشیءملرَفَه و عقَلَه و عبلْع[.  

  .استَفْهمنی الشیء فأفْهمتُه و فَهمته
: . انــدك انــدك دریــافتن: تفهــم

  .ايقبیله
  فصل القاف

نـوعی از  : قُتْمۀ. ]غُبـار [گرد : قَتام .قتم
  .]اي از سرخ و خاکیآمیزه[رنگها 

اقْـتَم  [بدان رنگ شدن چیزي : أقْتَم
ـۀُ : الشیءلُوه القُتْمالـریشِ  . ]تَع أقْتَم باز

  .]بازي که پرهایش آن رنگ باشد[

: األعمـاقِ  قاتم. أسود قاتم، و قاتنٌ
. بسیار سـیاه و قیرگـون  [مغْبرُّ النَواحی 

قَـتَم  . رنگجاي بسیار گردآلود و تیره
یـره  اش دگرگـون و ت چهـره : ـِـ وجهـه 

روز پر گـرد و خـاکی   : أقْتَم الیوم. شد
  .]شد
أعطـاه  : قَثَم ـِـ لَه مـن المـال  . قَثْم .قثم

دفْعۀً من المال جیدةً، مثل قَذَم و غَذَم و 
 یکباره مالی نیکو و فراوان به او [غَثَم

: اقْتَثَم مـاالً کثیـراً  . بهکَس: قَثَم ماالً. داد
ــ ــوم. ذَهأخَ ــه، و ج: رجــل قَثُ ــاع لعیال م

اش که بـراي خـانواده  آن: جموع للخَیر
  .]رایی گرد آورداخوراك و د

معدول عن قـاثم، و  . نام مردي: قُثَم
. یکی از نامهاي کفتـار : . هو المعطی

قَثامِ، کما یقـال  : و یقال لألمۀِ. نث: قَثامِ
کفتــار، مــاده: بــه کنیــز گوینــد[ذَفــارِ 

ــائح . ]وبوگنــد: چنانکــه گوینــد : م
و . کـک : قَثُـوم . خیربسیارعطا و بسیار
. ]مـرد بسـیار بـد   [ رِّیقال أیضاً فی الشَ

 و اقْتَثَم بسیار نیکی یا بدي کرد[قَثَم[.  
پیر : شیخ قَحم، مثل قَحل، أي هم .قحم

  .فرتوت
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خویشتن در کـاري  : قَحم ـُـ. قُحوم
 :اقْـتَحم و انْقَحـم  [اندیشـه   افکندن بـی 

  .]و هما أفْصح منه .کک
تنگسـال  : . جـاي هالکت: قُحمۀ

دشـواریهاي راه  : قُحم الطریـقِ . سخت
  .]سه شب آخر ماه: قُحم[

أقْحـم  . درافکندن به سـختی : إقْحام
مه النهرَ فانْقَحالنهرَ. فرس مخَلَه: فاقْتَحد. 

أُقْحـم أهـلُ   . »فـال اقْـتَحم العقَبـۀَ   «آیه
بـه آب  [جدبوا فدخَلُوا الرِیف أ: البادیه

به آب . درآوردزد و اسبش را به رود 
. »دشـوار را نپیمـود   نـۀ پس گرد« .زد

بـاش گرفتـار خشکسـالی     مردم بیابـان 
شدند و بـه کنـار شـهرها و زمینهـاي     

  .]پرآب روي آوردند
البعیرُ الذي یرْبِع و یثْنی فی : المقْحم

علـی سـنّ   سنَه واحـدة، فـیقْحم سـنّاً    
ل به سـال هفـتم   شتري که در یک سا[

ـ و ششم درآید و پیش دان بـر  هنگام دن
سـالگی  یعنی در شـش (دندان درآورد 

باشد، یا در ساله را داشته تن شتر هفت
: . )سـاله را سالگی تن شتر شـش پنج

ــاتوان کــه در آن: . مــرد سســت و ن

دشت و بیابان زندگی کرده و پرورش 
  .]یافته باشد
درآوردن چیزي در چیـزي  : تَقْحیم

  .انداختن اسب سوار را: . اندیشه بی
ــ ــیاقْتَحمتُ نیــه : ه ع ــمم چ[ازدرتْ ش

ــدش   ــدك دی ــک و ان ــم (کوچ ــاه ه   گ
). معناي بزرگتر و بیشتر دیدن اسـت به

وع فی أُهوِیـۀٍ و شـدة   تقدم و وقُ: تقحم
اندیشـه و   بـی : تثبـت  وِیـۀٍ و ال ر بغیر

  .]تادن در پرتگاه و سختیدرنگ اف
 شتر فحل که به سوي مـاده : مقْحام

  .آنکه رها کنند او را رود بی
از سـفر  : قَدم ـَـ. قُدوم و مقْدم .قدم

تَجعلُه ظَرْفاً   الحاج،  وردت مقْدم. آمدن
     مِ الحـاجقْـدم و هو مصـدر، أي وقـت

. مـدم هنگام رسیدن حـاجی از سـفر آ  [
معنـاي  دم مصدري است بهدر اینجا مق
  .نام مردي: یقْدم .]ظرف زمان

یقْدم «آیه. پیش شدن: قَدم ـُـ. قُدم
 ــار ــأوردهم الن ــۀِ ف یامالق ــوم ــه ی مقَو «

روز رستاخیز پیشواي قـومش شـود   «[
  .]»و آنها را به آتش درآورد

: قَـدیِم . دیرینه شـدن : قَدم ـُـ. قدم
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دماً کان کـذا، و  ق: یقال. کک: تقادم. نع
هو اسلَ اسعم، جدمن الق ماء مماً من أس

: قُـدام . در زمان کهن چنان بود[الزَمان 
ــدیم ــدامی: ج. ق ــدامی. قُ پیشــروان : قُ
  .]لشکر

باك بی[دم و لم ینْثَنِ قَتَ: مضَی قُدماً
  .]پیش رفت و برنگشت

درآمـدن و شـجاعت    پـیش : إقْدام
اي که کلمه[للفرس  زجرٌ: أقْدم. نمودن

أقْدمـه و  . ]براي رانـدن اسـب گوینـد   
قَـدم بـینَ   . پـیش فرسـتاد او را  : قَدمه
جلـو افتـاد و از او   [ پیش درآمد: یدیه

 تُقَدموا بین یديِ ال«آیه. ]پیشی گرفت
ــوله ســامبرش «[» اهللاِ و ر ــدا و پی از خ

  .]»پیش نیفتید
ی و پ: . أقْدام: ج. پاي پیش: قَدم

 صـدقٍ، أي أُثْـرَةٌ   لفـالنٍ  : یقـال . اثر
ــنَۀٌ ســۀ. ح مــک : قُد ــی ارج و [ک فالن

  .]پایگاه نیکویی دارد
  .]پیش افتاد[دم قَتَ: مشَی القُدمیۀَ

مرجل قَد : مدلیر و پیشرو[متقد[.  
ــۀ قْدامــدام و م ــارز : مقْ و [نیــک مب
ــر دشــمن ــده ب ــدم. تازن : ج. کــک: مقْ

ضُرِب فرَکـب مقادیمـه،   : یقال. ]مقادیم
لـت خـورد و بـر    [أي وقَع علی وجهه 

  .]روي درافتاد
ـ تَ[ دم، بمعنًـی قَاستَقْدم و تَ دم الیـه  قَ

  .]به آن چیز فرمانش داد: بکذا
هو جرِيء المقْدمِ، أي جرِيء، : یقال

باك در تازش دالور و بی[عند اإلقْدام 
  .]است

الع مقْدنِ مها [یمقَـدـی    ]و ملـا یمم
ــف ــم: األنْ ــنج چش ــا . ک و [و مؤْخرُه
چشـم   لۀدنبا: مما یلی الصدغَ ]مؤَخَّرُها

  .]سوي گیجگاه[
، و هی ]المقْدمۀو [مشْطَتُها المقَدمۀُ 

زدن بـه موهـاي   اي شـانه گونه[مشْطَۀٌ 
  .]جلو سر

ــه  رِیش یمــاد ــرِ، أي مق الطَی مــواد : قَ
و هی عشْرٌ فـی  . پرهاي دراز بال مرغ

. ]و آن در هر بال ده تاسـت [کلِّ جناح 
میقادیکی: ۀ و قُدام.  

قَـوادم و  : ج[أْسـه  ر: سـانِ قادم اإلنْ
مفرد این کلمه کـاربرد چنـدانی   . مقادم
  .]ندارد

دو پستان پـیش  : قادمانِ و قادمتانِ
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شـتر و گـاو یــا سـر آنهــا بـه ســوي     [

روي دو پستان دیگرشان روبه .نافشان
و فـی قادمـۀ   . ]آن دو به سوي پشـت 

لغات لِ ستم : الرَحقَدۀ، ممقْدو م مقْدم
و کـذلک هـذه   . و مقدمۀ، قادم و قادمۀ

چـوب  [آخـرَة الرَحـلِ   فی اللغات کلُّها 
  .]پاالنپاالن، و چوب پسپیش

أنْفُه، و من کلّ شـیء  : قَیدوم الجبلِ
ــدره  م ــه و ص مــا[قد ــۀدم ــوه، و  غ ک

رفتگـی هـر    برآمدگی و سینه و پـیش 
  .]کک: قَیدام. چیز

ضَرَب مقَـدم  [نقیض مؤَخَّرَة : مقَدمۀ
  .]وجهِه

ــیشِ مــۀُ الجپیشــرو و [یــزك : مقد
  .لشکر ]وردیده

ۀ اسیممالتُقْدفی التقد پیش شـدن  : م
 تُقْدمیـۀَ المضَی القـوم  . ]رفتگی و پیش[
، )در جنگ و جز آن(قوم پیش رفتند [

  .]و پیشرفت کردند
. مهتر لشکر، و پادشـاه [پیش : قُدام

و بــزرگ و ارجمنــد در . کــک: قــدیم
بازآینـدگان از سـفر   [: . ]میان مردم

 :راءو نقیض[.  ٌۀمدیقُد] ئَـۀیرو  ]و و

زیرا در [و هما شاذّان . مصغـ: قُدیدیمۀ
. یر، هاء به ربـاعی افـزوده نگـردد   تصغ

: لَقیتُه قُدیدیمۀ ذلـک و وریئـۀَ ذلـک   
  .]اندکی پیش یا پس از آن دیدمش

چـاه   :[تیـزرو  : . سخت: قذَم .قذم
: انْقَـذَم  .]کـک : قَـذُوم و قُـذام  . پر آب
 رَعتیز رفت[أس[.  

، مثـل  ]ـِـ قَذْماً[قَذَمت له من المال 
 ــت قَثَم]ــذَم ــتو غَ و غَثَم ــی : ت دارای

  .]بسیاري به او بخشیدم
رجل قـذَم،  . نع: رجل قُذَم، مثل قُثَم

ضَمـی الکثیـرَ   : مثل خطعداً یاذا کان سی
مهتـري کـه   [أْخُذُ الکثیـرَ  من المال و ی

بـه چنـگ   بسیار بخشد و بسـیار هـم   
جــرِع : قَـذم ـَـــ مــن المـاء قُذْمــۀً  . آرد

  .]جرْعۀً
اشتر گرامی که بـر وي بـار   : ممقْرَ .قرم

به جهت گشنی بدارند او را یا  نکنند و
. جهت آنکه فربه شود و بکشند او رابه

قْرَمتُه فهو مو منه قیـل  . کک: قَرْم. أقْرَم
، تَشْـبیهاً بـذلک   قَـرْم   :للسید القـومِ 

  .]مهتر قوم در دانش و آزمودگی[
 صـار  :استَقْرَم بکْرُ فـالنٍ قبـلَ أنـاه   
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شتر جوان فالنی زودهنگام قـرم  [قَرْماً 
  .]شد

چرم بریده که از پاره: قُرْمۀ و قُرامۀ
. جهت نشـان اشد بهبینی شتر آونگان ب

  .قَرَمت البعیرَ فهو مقْرُوم
ـ  . قَرْم و قُرُوم نخسـت بـه   : قَـرَم ـُـ

. خوردن آمـدن کـودك و بچـه سـتور    
  .کک: تقرُّم

. نان سوخته بر تنـور مانـده  : قُرامۀ
 : ــبِ فــالنٍ [عیــب سمــا فــی ح :

بیع[.  
آرزوي گوشت آمـدن  : قَرِم ـَـ. قَرَم

قَرِمـت  . اشْتَهاه: قَرِم الی اللَحم[مردم را 
. آرزومنـد دیـدارت شـدم   : الی لقائک

 الشـیء پوسـت آن را  : قَشَـره  ، أيقَرِم
هو قَرِم الی اللَحـمِ، و جـائع   : یقال. کند

ــز، و عطْ شــان الــی المــاء، و الــی الخُب
م الی النکـاح، و  طعیمان الی اللَبن، و قَ

  .]ظَمآن الی الماء و الشراب
: مقْرَم و مقْرَمـۀ . با نقش ةدپر: قرام

  .کک
قباي : مانیقُرْد. دارویی: قُرْدمانَی .قردم

گبـر،  [جهت حـرب  آکنده به آژده بخیه

  .]خود و خفتان
تَفَرَّقـوا  : دحمۀٍذَهبوا شَعالیلَ بقرْ .قردحم

  .]پریشان: قرْدحمۀ. پراکنده شدند[
  .دوزانکفش تختۀ: قُرْزوم .قرزم
  .بزرگ کنۀ: قُرْشوم .قرشم
گیاه کاجیره، [تخم عصفُر : قرْطم .قرطم

  .کک: قُرْطُم. ]گل رنگ
قُـرْقم  [کـودك شـیرزده   : مقَـرْقم  .قرقم

ــبِیه : الصــذاءغ ــیءرا کــودك  : أُس
  .]نبالیدکردند و او وراك بدخ
. فرومایگان: . فرومایگی: القَزَم .قزم

ألنّه فـی األصـل   . نث= مذ= ج= مفـ 
ــدر ــالِ: . مص ــۀٌ  . أردأُ الم ــاة قَزَم ش

  . ]ارزشستور خرد و بی[
  .فرومایگان: قزام

ـ  . قَسم .قسم . بخـش کـردن  : قَسـم ـِـ
ــم قْســع آن: م ــیء. موض ــمت الش قَس :
مفانْقَس . :  انـدازه کـردن . : نوبـت 

  .میان زنان نگاه داشتن
ــم ســوگند: قَس .تــم أقْس :ــت . حلَفْ

أصله من القَسامۀ، و هی األیمـانُ  : یقال
سـوگند  [تُقْسم علی األولیاء فـی الـدم   

آن از سوگندي است کـه   یۀپا. خوردم
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ــاي کســی کــه کشــته شــده داده     اولی
ــت  مــی ــه درخواس ــامی ک شــوند هنگ

آنکـه گـواهی داشـته    ند بـی خونبها کن
  .کک: مقْسم. ]باشند

خوبی : قَسم ـُـ. قَسام. روي: قَسَمۀ
هو قَسـیم الوجـه و   . ]و زیبایی روي[

مقَسالوجه م .م شْیقَومس :مـنٌ  حاو [س
  .]نیک نگاردار مۀجا. خوبروي است

و قاسـمهما  «آیـه . حلَف له: قاسمه
بــرایش [» ناصــحینَالانِّـی لکمــا لَمـن   

و براي آن دو سـوگند  «. سوگند خورد
گمــان مــن از  یــاد کــرد کــه بــی   
  .]»اندرزگویان شما هستم

: قاسمه المالَ، و تَقاسماه و اقْتَسـماه 
  .ا: القسمۀ. مال را بخش کردند

ــ تَقَســموام ــدهرُ فتَقَس ــرَّقَهم : هم ال فَ
شـان  روزگار پراکنـده [ل و م . فتفرَّقوا
قَسـمهم ـِــ و   . پریشـان شـدند   کرد و

  .تَفْریق: تَقْسیم .]کک: همسمقَ
ــم تَقْسالم: اســاألز ــم ب القَس ــب . طَلَ

ــه ــاألزالمِ «آی ــقموا ب تَساز [» و أنْ تَس
تیرها خواست تا به او بگویند چه کنـد  

: نوشـتند در جاهلیت، بر تیرهایی مـی (

. خدایم فرمان داد، یا خـدایم بازداشـت  
اي سفر یا پرداختن بـه کـاري   آنگاه بر

زدند و یکی از آنها تیرها را به هم می
را درآورده و به آنچـه بـر آن نوشـته    

) روا نیسـت (و «). کردنـد بود کار می
اینکــه بــا تیرهــا راه و کــار خــود     

  .]»بجویند
 یکـه جامـه را درنـوردد    آن  :قَسـام

. زیبـا : . آن را تا زند و بر هم چیند[
 :ز باشد و آنهـا را  آنچه میان دو چی

زن زیبـا، و  : قَسـیمۀ . از هم جـدا کنـد  
  .]دمسپیده
: . خــوردن: قَشَــم ـِـــ. قَشْــم .قشـم 

قَشَـمت  . کفانیدن نی بـه جهـت بـافتن   
الطَعام : يءت منه الـرَدنَفَی .  مـا أصـابت 

لم تُصـب مـا تَرْعـاه    : اإلبلُ منه مقْشَماً
مــزه از خــوراك را دور بالیــه و بــی[

. و نیکو و گزیـده آن را خـوردم  کرده 
شتران در آنجـا چراگـاهی نیافتنـد تـا     

بـرگ درخـت   : قَشَـم الخُـوص  . بچرند
خرما را شکاف داد و با انگشتان بافت 

. دخَـلَ : قَشَم فـی بیتـه  . تا بوریا بسازد
  .]مات: قَشَم الرجلُ
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یتُه قد ذهـب  رأَ. تن و گوشت: قشْم
  ًالدیدم گوشـت بـر تـن   [ه، أي ناح 

انّـه لَقبـیح   . ندارد و الغـر شـده اسـت   
: قشْـمه الکَـرَم مـن   . قَبیح الهیئۀِ: القشمِ

بزرگـــواري و بخشـــش در سرشـــت 
  .]باردآبراه باریک در رو: . اوست

ــم ــور: قَشَ ــه  ةغ ــو ر[راوچ ه، وچ
و جز آن که بدان مـزه   ]اي انگورگونه
  .گیرند

  النخـلَ القُشـام فََانْـتَ : أصاب مـا  ض
راً علیه ببار خرمابن پیش از رسیدن [س
  .]ریخت

خـوان   ةمانـد بـاقی : قُشامۀ و قُشام
  .نام مردي: قُشام. ]که دور ریزند[

  .کرکس پیر و مرد پیر: قَشْعم .قشعم
مٍ أُممرگ و بال :قَشْع.  

  .بزرگکرکس نره: قُشْعمان
ــم ــم .قص ـ . قَص ــ ــم ـِ ــتن : قَص   شکس

: أقْصـم . ل: قصـام و تقصـم  انْ. جداییبه
 [ .نـث : ءقَصـما . شکسـته دنداننیمه

استَغْنُوا عـن  : حدیث. السواك و قَِصمتُه
ــواكۀ الســمصعــن ق از : النــاس و لَــو

ــی  ــردم ب ــزي  م ــد و چی ــازي جویی نی

چند یک تکـه شکسـته از   نخواهید هر
ــماء .]چــوب مســواك باشــد ــز : قَص ب

  .شکسته شاخ
کـه هرچـه بینـد    آن: قُصم، مثل قُثَم

سریع اإلنْکسار : رجلٌ . پاره کندارهپ
نام مدینه، : قاصمۀ. آن که زود شکند[

: قَصم راجِعاً و کَصم راجِعـاً . شهر پیامبر
ــی  ــت ب ــه   برگش ــا ک ــه آنج ــه ب   آنک

  .]خواست رفته باشدمی
  .گیاهی: قَیصوم .نردبان یۀپا: قَصمۀ
: ج. بـا درخـت   ةتودریگ: قَصیمۀ

  . قَصیم
ـ . قَضْم .قضم خـوردن سـتور   : قَضم ـَـ

علف را و خاییـدن و خـوردن چیـزي    
هـاي دنـدان   خرد و ریزه که بـه کرانـه  

قال . شیئاً: ما ذُقْت قَضاماً. کفانیدن شود
ـ : أعرابی مقْضَـمٍ و لیسـت    الدانّ هذه بِ

و الخَضْم أکْلٌ بجمیع الفَم، . ببالد مخْضَمٍ
الخَضْـم  یبلَغُ : یقال. و القَضْم دونَ ذلک

البعیدةَ قد تُـدرك   بالقَضْم، أي أنّ الغایۀَ
باشــی  بیابــان. هــیچ نچشــیدم[بــالرِفْق 

از یکـی   هنگام آمـدن بـه مکـه نـزد    (
ــانش ــه) خویشـ ــاي  : گفتـ ــا جـ اینجـ
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ــیر ــخت و  سـ ــه سـ ــت نـ   خوردن اسـ
 همـۀ خضـم خـوردن بـا    . خوردناندك

ــان و دندانهاســت  ــز خــوردن (ده و نی
ــیار  اخور ــرم و بس ــاي ن ــم ) که و قض
ــو ــیش  خ ــدانهاي پ ــا دن ــز (ردن ب و نی

). خوردن خوراکهاي خشـک و انـدك  
هاي دندان بـه سـیري   خوردن به کناره

ی راههـاي دراز و کارهـاي   رساند، یعن
نرمی و آهسـتگی بـه پایـان    دشوار به

  .]رسند
الجِلْد األبیض الذي یکْتَـب  : القَضیم

پوست سـفیدي کـه بـر    [قَضَم : ج. فیه
ستردنی گونه گو هر(روي آن نویسند 

. ])چرمی، و شمشـیر شکسـته   کیسۀیا 
 :ـۀَ . علف ستور و جوالداب تأقْضَم :

به سـتور علـف و جـو    [ القَضیمعلَفْتها 
  .]دادم

ــ ــده  : م قَض ــار برآم ــه روزگ ــغ ک تی
: یقـال . باشد و رویها فروریخته ]کهنه[

ــم، أي تَ  ــارِبِه قَضَ ــی مض ــرٌ کَف در [س  
  .]هایش شکستگی استلبه

  .گزیدن و چشیدن: قَطَم ـِـ. مقَطْ .قطم
ـ  [قَطَم  تیـزي شـهوت و   : ]قَطـم ـَـ

ــهوانُ : رجــل قَطــم. آرزوي گوشــت شَ
ــاع ــمِ و الجِم ــی  . للَّح ــلُ ال الفَح ــم قَط

  .الضراب، و قَطم الصقْرُ الی اللَحم
یــام ــرغ : قُط ــده[چ ــرخ، پرن اي چ

  .]شکاري
 یکـک : قَطـام . : لقـب شــاعري .

  .ه مصرکوهی ب: مقَطَّم
و أهــل الحجــاز . نــام زنــی: قَطــامِ

یبنُونَه علی الکسر فی کلّ حالٍ، و أهل 
و قد . نَجد یجرُونَه مجرَي ما الینصرف
مردم [ذکرناه فی رقاشِ من باب الشین 

حجاز همیشـه آن را مبنـی بـر کسـره     
ســازند و مــردم نجــد آن را ماننــد    

  .]اسمهاي غیرمنصرف به کار برند
. أُصـیب بـداء فقَتَلَـه   : م الرجلُأُقْع .قعم

ــۀُ یــه الح ــه : أقْعمتْ ــه [لَذَعتْ ــرد ب آن م
مـار  . بیماریی دچار شـد کـه کشـتش   

  .]نیشش زد
: تَقْلـیم . چیـدن  ناخن: قَلَم ـِـ. قَلْم .قلم

 ]تراشـه [چیدگی : المۀقُ. للمبالغۀ. کک
: کَلیلُ الظُفُر. ضعیف: مقْلُوم الظُفُرِ. ناخن
  .]ساز و برگ ان و بیناتو[کک 

. تیـر قمـار  : . تراشیده مۀخا: قَلَم
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 : گوسـفند و   ]چینیپشم[کارد فریز
ــز آن  ــرِ [ج بــویس: الح : . خودن
  .]مداد: الرَصاصِ
  .أقالیم: ج.معروف: إقْلیم

ــم ــتر  : مقْلَ ــیب ش ــالف قض  :[غ
. هاي درختانابزاري براي بریدن شاخه

ــالم: ج ــرُمحِ . ]مق   عبهــاي ک: مقــالم ال
  .قلمدان: مقْلَمۀ. نیزه ]هايگره[

  .نوعی از شورگیاه: قُلّام
هـا کـه در   نوعی از جامه: بوقَلَمونٍ

ـ تَو ی. روم خیزد و [للعیـون   ألْوانـاً  ونُلَ
  .]رنگارنگ به چشم آید

  .ائدةزالمیم . سالکالن: قلْحم .قلحم
  .آبچاه بسیار: قَلَیذَم .قلذم

سبک : دریاي بزرگ  :قَلَهذَم .قلهذم
  .]کک: قَلَهدم. مرد چابک[

حسـنُ   فـالنٌ . بـاالي مـرد    :القمۀ .قمم
ــۀِ مــی الق ــۀ، بمعنً یــۀِ و القُوم او [ و القام

گروهـی از  : . ]خوش قد و باالسـت 
تـارك و  [تـار  : . کک: قُمامۀ. مردم

جاء القـوم  [سر و باالي هر چیز  ]نۀمیا
: ألْقَی علیـه قمتَـه  . همگی آمدند: القمۀَ

  .]تنش را بر روي او انداخت

لبهاي گـاو  : مقَمۀ، مثل مِرَمۀ= مقَمۀ
بـراي  . مقـام : ج[و گوسفند و مانند آن 

گوینـد، و بـراي   ) پتفـوز (اسب جحافل 
و بـراي درنـدگان   ) پـوزه (سگ زلْقُوم 

  .])لب(خَطْم، و براي انسان شَفَۀ 
: و اقْتَمـت  قَمت الشاةُ مـن األرضِ 

اقْتَم : أکَلَت من المقَمۀ، ثم یستَعار فیقال
أي أکَلَه کلَّـه و  وانَالرجلُ ما علی الخ ،

 قَمه، فهو رجل مگوسفند گیاه را از [قَم
آن بـراي   ةپـس بـا اسـتعار   . ته برکنـد 

هرچه بر سفره بـود بـاال   : انسان گویند
  .]کشید و ته آن را درآورد

ـ   . جاروب :مقَمۀ : قَممـت البیـت ـُـ
  .]خانه را جارو زدم[کَنَسته 

: تَقَمـم  .قُمـام : ج. خاکروبـه : قُمامۀ
 القُمامات عهـا را جسـتجو   خاکروبه[تَتَب

  .]و جارو کرد
  .خشک ةتر: قَمیم

ضَرَبها کلَّها حتّـی  : أقَم الفحلُ اإلبلَ
 تها برآمـد و همـه   شتر نر بر ماده[قَم
  .]ر شدندباردا

ــر : یقــال جعلــی الح الفــرس ــد شَ
سـخت کـرد بـر     ]اسـب نـر  [: فتَقَممها
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باالي کوه و هر : تقمم[مادیان و برآمد 
  .]چیز دیگر برآمدن

ــبه صاهللاُ ع ــم ــه : قَمقَ ــه و قَبضَ عمج
خداوند پی او را گـرد آرد و خشـک   [

  .])یا کنه به جانش بیندازد(کند 
نـگ و  اي تُنـه گو[کَماسـه  : قُمقُمۀ

باریک کـه در سـفر   آوند پهن و گردن
علـی هـذا دار   : مثَـل . ]با خـود دارنـد  

لی هذا صار معنَـی الخبـرِ،   القُمقُم، أي ا
و . للرجل اذا کان خَبِیراً بـاألمر  بیضْرَ

علی یـدي دار الحـدیثُ   : کذلک قولهم
چرخد، یعنی این قمقم با سخن این می[

هر گاه دزدي (ابد یمعناي خبر را درمی
اي شد، کاهنان و افسونگران قمقمـه می

چرخاندنـد تـا آنچـه    مـی  نافسـو را به
  :ماننـد ). دزدیده شـده بـود پیـدا شـود    

سخن در چنگ من است و معنـایش را  
  .قَماقم: ج. ]گلو: قُمقُم. من بدانم

سدی ممهتر با خیر: قُماق.  
ــام ــا: قَمقـ ــر: . دریـ :  [. مهتـ

عــدد : . کــار بــزرگ  :. ]دالور
: . ریزه کنۀ: . کک: قُمقُمان. بسیار

و  [یکـی  : قَمقامـۀ . نوعی از شـپش 

رسـان بـه   مهتر بزرگوار و بهره: قَماقم
بـه  : مـن األمـر  قَمقامٍ وقَع فی  .دیگران

  .]گرفتار آمد و درافتادکاري سترگ 
روغن و چربش و  ]بد[بوي : قَنَمۀ .قنم

یدي مـن الزَیـت    .قَنَمۀٍهو بذي . زیت
. دهـد بوي روغـن و چربـی مـی   [قَنمۀٌ 

  .]دستم بوي روغن گرفته است
مشـک  [تَمـه  : ]قَنَماً[قَنم السقاء ـَـ 

. تباه شـد  ]گردو[: الجوز . ]بدبو شد
مد: فهو قانفاس.  
یم: ج. اصل هر چیزي: أُقْنُومأقان .  

. گـروه از مـردان، نـه زنـان    : قَوم .قوم
ثـم قـال   [، »قوم من قومٍ یسخَرْ ال«آیه

و . »و ال نسـاء مـن نسـاء   «آیه ])عج(
: ج. دخلـت النسـاء فیـه للتَبعیــۀ    ربمـا 
ماء ألنّ أس. نث= مذ. أقاوِم: جج. أقْوام

وعِ التی ال واحدملها من لفظهـا اذا   الج
ملآلد ـ کانت ـذَ  ینَیو یؤنَّـث، مثـل    کَّرُی

کَـذَّبت قَـبلَهم قَـوم    «آیـه . رهط و نَفَـرٍ 
الهـاء   و لم یـدخَلِ . نِّثَو أُ کِّرَ،  ذُ»نُوحٍ

فی تَصغیره، یقال قُویم، رهیط و نُفَیر، و 
یدخل الهاء فیما یکون لغیر اآلدمیـین،  

الزم له،  أْنیثَمثل اإلبل و الغَنَم، ألنّ التَ
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گروهـی  «[و قد مرَّ من الکالم فی غنم 
سپس ( ،»ه دیگر را ریشخند نکنندگرو

. »و نه زنانی زنـان دیگـر را  «) فرمود
قـوم   کلمـۀ گاه هـم زنـان در معنـاي    

درآید و این کلمـه هـم مـردان و هـم     
مـذکر و مؤنـث   . گیـرد  بـر  زنان را در

این کلمه یکسان است، زیـرا اسـمهاي   
جمعی که از لفـظ خـود مفـرد ندارنـد     
اگر براي انسانها به کار روند مذکر و 

قومــت دروغــش «مؤنــث هــم شــوند 
پیش از آنهـا قـوم نـوح    «و » شمردند

نخست  یۀکه قوم در آ» دروغ شمردند
در . مـــذکر و در دوم مؤنـــث اســـت

هاي آن، هـاء  تصغیر این کلمه و نمونه
افزوده نشود، و براي آنچه جز انسـانها  
باشند، هاء افزوده گـردد، زیـرا تأنیـث    

 کلمـۀ همواره همراهشان اسـت، و در  
  .]نیز یاد شدغنم 

یـک  : قَومۀ. برخاستن: قام ـُـ. قیام
بار خاستن، و دروا شدن میان رکوع و 

: یقـال . میان دو رکعت از نماز[سجود 
أُصلِّی الغَداةَ قَومتَینِ، و المغْرِب ثـالثُ  

مـــاتبامـــداد دو رکعـــت نمـــاز : قَو  

، و نماز شامگاه سـه رکعـت   گزارممی
. جمـد : قام المـاء . قام بأمرٍ کذا. ]است

قامـت  . لوقَفَـت مـن الکَـال   : قام الدابۀُ
ــدت: الســوقُ قــال الفــراء. کَس : ــتقام

  ــت ــوقُ، أي نَفَع ــالن [الس ــه ف ــار ب ک
). یـا ایسـتاد  (آب بسـته شـد   . پرداخت

. ســتور از مانــدگی و سســتی ایســتاد
بــازار : گویــد. بــازار از روایــی افتــاد

: قـاموا فقـالوا   .عزْم: قیام. روایی یافت
ــالوا  ــوا و ق زَمــام. ع ــۀُ و : قی المحافظ

آن مـرد  : ةَقـام الرجـلُ المـرأَ   . اإلصالح
ــار و روزي  ــر خــود آن خوارب زن را ب

قـام الرجـلُ   . گرفت و تیمـارش نمـود  
آغـاز  : قام یفْعلُ کذا. کک: ةِعلی المرأَ

  .]کرد که چنین کند
ــا  ــارعۀ و غیره ــی المص ــه ف مقاو .

. ]در کشـتی گـرفتن  [رد با او برابري ک
  .قام بعضُهم لبعضٍ: تَقاوموا فی الحرب

و الهـاء  . به جاییآرام کردن : إقامۀ
. الفعل، ألنّ أصلَه إقْـوام عوض من عین

 :برخیزانیدن . :    پیوسـته بـر پـاي
ــتن ــه. داش ــالةَ «آی ــونَ الص قیِمأي »ی ،

و هـاء در  [کک : مقامۀ. یواظبونَ علیها
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  .]إقام الحقِّ: ه بیفتداضاف
ــۀ قامــس: م ــی از : . مجل گروه

  .مردم
حـد  قد یکـون کـلُّ وا  : مقام و مقام

اإلقامـۀ و بمعنَـی موضـعِ     منهما بمعنَی
القیام، ألنّـک اذا جعلتَـه مـن قـام ـُــ      

ـ   و إنْ جعلتَـه م ،م   فمفتوحـیقی ن أقـام
فمضموم، ألنّ الفعـلَ اذا جـاوز الثالثَـۀ    

فالموضع    المـیم، ألنّـه م ـ مضـموم  بهشَ
األربعۀِ، نحو دحرَج، یقـال هـذا    اتببنَ

، أي ال »مقـام لکـم   ال«آیـه . مدحرَجنا
 إقامۀ لکم، و قُرِئَ بالفتح أیضـاً، أي ال 

ـتَقَرّاً و   «آیـه و . لکم  موضعسم ـنَتسح
کدام از ایـن دو  هر[، أي موضعاً »مقاماً

کـردن  ناي خانهمع تواند هم بهکلمه می
معناي جاي  گرفتن باشد و هم بهو آرام

اگـر آن را از ثالثـی مجـرد    . برخاستن
شود، و اگر از ربـاعی  بگیري مقام می

بگیري مقـام خواهـد شـد، زیـرا فعـل      
 یـۀ هرگاه افزونتر از ثالثی شد، بـر پـا  

همانندي با فعلهاي رباعی، اسم مکـان  
ــود  ــد ب ــیم مضــموم خواه ــا م . از آن ب

، و »دن و درنگ شما نیسـت جاي مان«

مقام هم خوانده شده، یعنی جایی براي 
نیکو جایگاه و باشـگاهی  «. شما نیست

  .]»است
و . قـیم : ج. ارزش هـر چیـز  : قیمۀ

   م ألنّـه یقـوم أصله الـواو  الشـیء قـام .
قیمت کـردم   : قَومت السلْعۀَ و استَقَمتها

  .رخت را
. راســــت ایســــتادن: اســــتقامۀ

الی  ، أي فی التوجه»موا الیهیفاستَق«آیه
ــۀِ دونَ اهللاِ هپــس اســتوار بــه او «[ اآلل

ــتَ. »روي آوریــد واس الشــیء قــامقام :
آن : اسـتقام لـه األمـرُ   . اعتَدلَ واستَوي

  .]کار برایش هماهنگ و استوار شد
ــوِیم، أي     ــو قَ ــیء فه ــت الش مقَو

یمتَقسو قولُهم. م :ه، شاذّما أقْوم.  
، انّمـا أنَّثَـه   »و ذلک دینُ القَیمۀِ«آیه

و ایـن  «[ألنّه أراد بـه الملَّـۀَ الحنیفیـۀ    
  .]»حق ةبرپادارند آیین استواراست 

و کـانَ  «آیـه . ]العـدل [راستی : قَوام
و میـان ایـن دو   «[» بینَ ذلـک قَوامـاً  

باالي : الرجلِ  ].»راست و استوارند
  .کک: قُومیۀ. مرد

: یقـال . نظامه و عمـاده : قوام األمرِ
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أهله و قیام أهله، و هو الـذي   فالن 
 یمقآیـه . شَأْنَهمی»   ـفَهاءو ال تُؤْتُـوا الس

قَوام . »أموالَکم التی جعلَ اهللاُ لکم قیاماً
اسـتواري و  [به  مالکُه الذي یقُوم: األمرِ

اسـتواري و   یـۀ فالنی مـا . راستی کار
ــانواده آرا ــتگی خــ ــتســ . اش اســ

 یــۀداراییهایتــان را کــه خداونــد مــا«
زیست و برپـایی زنـدگیتان گردانـده    

. »خـرد ندهیـد  است به نارسیدگان کـم 
کار کـه کـار بـه آن برپـا     د پایه و بنیا

  .]گردد
. دلو با تمام ساخت وي ةبکر: قامۀ

: االنْسـانِ  . مثل تارة و تیـر . قیم: ج
  .قیمقامات و : ج. باالي مردم

یکی از چهار دسـت و پـاي   : قائمۀ
: ه قـائم السـیف و   . ائموقَ: ج. ستور
  .تیغ قبضۀ

آماج چوبی که آن را در سـر : مقْوم
گاوآهن، که برزگـر آن چـوب را در   [

ــرد ــد  ]دســت گی ــی [گیرن ــبۀُ الت الخَشَ
  .]یمسکُها الحرّاثُ

  .بیماري در قوائم ستور: قُوام
و ). عـج (هاي خدايامنامی از ن: یومقَ

الحی القَیام، و هو لغۀٌ فیه : )رض(قرأَ عمرُ
  قَیوم را در آیـه قَیـام خوانـده کـه      عمر[

  .]همین کلمه است معنايبه
  .روز رستخیز: یوم القیامۀِ

نابایستن از طعام و از کسی : إقْهام .قهم
أقْهم . ناخوش داشتن خوراك یا کسی[

: أقْهم الی الطعام. هلم یشْتَهِ: عن الطعامِ
. کَرِهـک : أقْهـم الرجـلُ عنـک   . اشْتَهاه

قْهِمو م خـوراك از بیمـاري و   کم: قَهِم
انْقَشَـع الغَـیم   : أقْهمت السـماء . ]جز آن
  .]ابر رفت و آسمان باز شد[عنها 

  فصل الکاف
ـ  . کَـتْم و کتْمـان   .کتم پنهـان  : کَـتَم ـُـ

  .مبالغۀٌ فیه: تیمتَکْ. کک: اکْتتام.  داشتن
  .نهان داشتن خواستن: استکتام
سرّ خود را نهان داشتن از : مکاتَمۀ

ـ . کسی ی سننِّـی  : رَّهکاتَمـه عـ . کَتَم رّ س
مکات :کْتُومم . مکْتَـتسحاب م : ـدعال ر  
  . ]تندرابر بی[فیه 

راز و [ نگاهدارندهنیک: رجل کُتَمۀٌ
  .]کار خود را از دیگران

للفرس اذا ضـاقَ منْخـرُه عـن     یقال
منْخـرُه  : و یقـال . قد کَـتَم الرَبـو  : نَفَسه
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به اسـب هنگـامی   [یکْتُم الرَبو  واسع ال
: اش تنگ باشد گوینـد سوراخ بینیکه 

اش سـوراخ بینـی  . تنگـی گرفـت  نفس
  .]فراخ است و نفسش تنگ نیاید

ناکرده کمــــان ســــوفار: کَتُــــوم
ــکافته[ ــۀ . ]ناش ــت  آن: ناق ــه وق ک

  .]کُتُم: ج[برنشست بانگ نکند 
یمخَرْز کَت   ـقاءو س :  درز مشـک

ــد   ــرون نیای ــه آب از وي بی ــتَم[ک : أکْ
  .]گنده، پرخورشکم

که با وسمه آمیخته و [گیاهی : کَتَم
: کُتامۀ. نام کوهی: کُتْمان. ]آرایش کنند

  .ايقبیله
: . پر کردن مشک: کَثَم ـُـ. کَثْم .کثم

: کَثَمـه عـن األمـر   [از کاري بازداشتن 
: انْکَثَمـوا عـن وجـه کـذا    . صرَفَه عنـه 
  .]انْصرَفوا عنه

نام : . شکم و سیرشکمفراخ: أکْثَم
: کَـثَم الطریـقِ  . واسع :طریقٌ [مردي 

  .]وجهه و ظاهرُه
ــدم ــدم .ک ـــ. کَ ــدم ـُِ ــدن  :کَ : . گزی

. بـه آهـن   ]نشانه گذاشـتن [درخستن 
باقی هر چیز کـه  : کُدامۀ. گزیده: مکَدم

ــدوم[خـــورده باشـــند  : کَـــدام و کَـ
: کَـدم و کَـدم  . گزندهبسـیار : عضُوض

: کَـدم الصـید  . کُـدوم : ج. گزش نۀنشا
یقـال للرجـل   . جد فی طَلَبه حتّی یغْلبـه 

لقــد : یطْلَــب مثْلُهـا  اذا طلـب حاجـۀً ال  
در پـی نایـاب   : کَدمت فی غیر مکْـدمٍ 

  .]شتی روانخود گ
وسم  ما به أُثْرَةٌ و ال: ما للبعیرِ کَدمۀٌ

نه سپل آن شتر آهن خـورده اسـت و   [
  .]نه داغی بر تن دارد

ــرَم .کــرم ـــ. کَ ــرُم ـُ جــوانمردي و : کَ
فهــو . نقــیض لُـؤْم . مردمـی و عزیـزي  

مو هنّ کَرائ ،و کُرَماء رامکَرِیم، و هم ک .
هـنّ   رجل کَرَم، و هـی و هـم و  : یقال

بـراي همـه   [کَرَم، أیضاً علـی المصـدر   
یکسان است چـون وصـف بـا مصـدر     

فإذا أفْرَطَ فـی  . کریمنیک: کُرام. ]است
: الکـریم . کُرّامون: ج. کُرّام: الکَرَم یقال
ــفُوح  ــنده [الص ــوانمرد بخش ــرُم . ]ج کَ
ــحاب ــث : الس بالغَی ــر بســیار [جــاء اب

  .]بارید
ـ  : بیقال فی التعج ـه لی، و ما أکْرَم

چه بخشنده است بر من و هم [هو شاذّ 
  .]!جوانمرد
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یا مکْرَمانُ، نقیض یـا  : یقال للرجل
، نیکخو ةاي جوانمرد و بخشند[ملْأَمانُ 

  .]خشکناجوانمرد ناخن: برابر رد
ـ   فاخَرْتـه فـی   : کارمتُه فکَرَمتُـه ـُـ

و قُرِيء مکْرَم بـالفتح  . الکَرَم فغَلَبته فیه
یهِـنِ اهللاُ فمـا لـه مـن     و مـنْ  «آیـه فی 

، أي إکْـرامٍ،  هـو مصـدر مثـل     »مکْرِمٍ
بـا او در جـوانمردي   [مخْرَجٍ و مدخَل 

ــدم  بر ــره ش ــر او چی ــرده و ب ــري ک . اب
 ،که را خـوار و زبـون سـازد خـدا    هر«

اگــر . »اشــتاي نخواهــد دســرفرازنده
معنـاي مصـدر   مکْرَم خوانده شـود بـه  

هــیچ گرامــی داشــته نخواهــد «: اســت
  .]»شد

رأَیـت  : یقـال . حمیـل : . رز: کَرْم
در [فی عنُقها کَرْمـاً حسـناً مـن لُؤْلُـؤٍ     

گردنش گردنبنـد زیبـایی از مرواریـد    
  .تندي سر سرین: کَرْمۀ .]دیدم

ــۀ  کْرُمــرُم[م ــی: ]و مکْ : ج. بزرگ
ــۀٌ . مکــارِم کْرَمو [أرض م[ : ــین زم

قـال  . کـک : مکْـرُم . نبات را صالح مر
م یجِیء علی مفْعل للمـذکّر  ل: الکسائی

مکْرُم : یقاس علیها الّا حرْفانِ نادرانِ ال

هو جمع مکْرُمـۀٍ  : و قال الفراء. و معونٌ
براي مذکر بر وزن مفْعل جـز  [و معونَۀٍ 

زیـرا وزن  (این دو کلمه نیامـده اسـت   
مفعلۀ همواره با هاء است جـز در ایـن   

  .])دو کلمه
مـن   ،کأُعجوبـۀ  ،کَـرَمٍ مـن   ،أُکْرُومۀ

  .]جوانمردي و بزرگی[عجب 
کَـرَّم  تَ[تکلّـف  کرم نمودن به: تکرُّم

  .]دور شد از پستی و جز آن: عنه
. کـک : تَکْـریم . گرامی کردن: إکْرام

 : ـۀ . فرزندان کـریم آوردنو . ا: کَرام
  .سرپوش خم
ــتکرام ــت  : اس ــه دس ــواري ب بزرگ

 چیزي نفیس و گرامی پیدا: . آوردن
پربهـا و  [استَکْرَمت فاربِطْ : مثَل. کردن

آن بـر   یـۀ پا(گرامی یافتی، نگهدارش 
یافتن اسب نیک و نژاده بـوده، سـپس   

هر چیز ارزشمند دیگري نیز به  ةدربار
چیـزي را گرامـی   : ). کار رفته است

  .]و ارزنده خواستن
ــرْدم .کــردم : کَرْدمــۀ. کوتــاه ســطبر: کَ

ـ  : کَرْدحـۀ . ردویدن کوتاه، و دویدن خ
جمعتهم و عبأْتهم، : کَرْدمت القوم[کک 
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. شـده آماده  گردآمده و: مکَرْدمون فهم
مکَرْد :مـا  . شجاعلَکَرْد مآه کَـرْدو لَو ر :

ــت   ــدش از وي گریخ ــر دی . دالور اگ
  .]دویدن از ترس: تَکَرْدم
: کـرْزِیم و کـرْزِین  . تبـر : کَـرْزم  .کرزم
  .کک

: کُرْکُمـۀ : کُرْکُمۀ. زعفران: رْکُمکُ .کـرکم 
  .قطْعۀٌ منه

ـ  . کَزْم .کزم بـه دنـدان پـیش    : کَـزَم ـِـ
و إنْ . سـکَت  ضَم فاه و: کَزَم[شکستن 

ـ : ضَم فاه عن الطعـام قیـل   نْ ا.  أزم ـِـ
   فـی الخیـر کَـزَم یضسـخن گـر ز   : أُف

نیکی و خوبی رود، ببنـدد دهـان او و   
: ـ کَزَماً، فهـو کَـزِم  کَزِم ـَ. خامش شود

ــز کــرد ــن . ترســید و پرهی ــت ع أکْزَم
تمهو أز تمخـوردم  : الطعام، مثل أقْه

  .]تا آنجا که زده شدم
: . کوتـاهی و سـطبري لـب   : کَزَم

فرس أکْـزَم و  . کوتاهی بینی و انگشتان
دأنْف أکزم و ی   کَزْمـاء]:  خْـلهـو  . ب

دسـت  : فأکْزَم البنانِ، مثـل جعـد الکـ   
) ع(رت علـی سخن حض. بخشنده ندارد

لـم یکـن بـالکَزِّ و    : )ص(پیامبر ةدربار

ــزِم ــر خوا: (المنْکَ ــدگاندر براب ــه ) هن ن
  .]دستترشرو بود و نه کوتاه

ناقه که هیچ دندانش نماند از : کَزُوم
  .پیري
به دست مالیدن و : کَسم ـِـ. کَسم .کسم

ــک را   ــزي خش ــردن چی ــاك ک  :[پ
وزي روا و نــاروا بــراي گــردآوردن ر

  .]خانواده از هر جا
ــوم ســک بســیار   : کَی ــف خش عل

مرغـزار پـر    :روضۀ . کک: أکْسوم[
خیـل  . ]أکاسم: ج. آب یا انبوه از گیاه

مبعضُـها بعضـاً مـن    : أکاس رْکَبی کادی
  .]اسبان بسیار و انبوه[الکثرة 
صاحب الفیـلِ  : یکْسوم الحبشی أبو

ــردار  [ ــه س ــگ  ابره ــه آهن ــی ک حبش
  .]ویرانی کعبه را کرد

. نقصان در خلقت و حسب: کَشَم .کشم
یقال. نع  :رجل أکْشَم : ه وافیبجان دأح

و آخَرُهما أکْشَم، اذا کان أبـوه حـرّاً و   
پـدرش آزاد و  هنگـامی کـه   [أُمه أمۀً 

  .]باشدمادرش کنیز 
  .از بن بینی بریدن: کَشَم ـِـ. کَشْم

. خشم فرو خوردن: کَظَم ـِـ. مکَظْ .کظم
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: غَیظٌ مکْظُـوم . فروخورنده: رجل کَظیم
: کَظَم غَیظَـه [کلیدان : کَظیم. فروخورده
ــه تَرَعــدك   : اج ــدك ان ــمش را ان خش
تـه و  ملَأکَظَمت السقاء، أي . فروخورد

مشـک را پـر کـردم و    : ربطْت رأْسـه 
  .]بستم سرش را

از : . خـــاموش بـــودن: کُظُـــوم
أري اإلبـلَ  . نشخوار بازایسـتادن شـتر  

بیـنم کـه شـتران     مـی [تَجتَرُّ  ال: کُظُوماً
ــی  ــخوار نم ــدنش ــی: . کنن . خاموش

  .ساکتُونَ: قوم کُظَّم. ]نع: کاظم
]برآمدنگاه دم، گلو یا دهـان : کَظَم .

ــه و ــه ]کَظَمتُ بکَظَم ــذْت ــرج : أخَ بمخْ
گلوگـاهش  . و أکْظـام [کظام : ج. نَفَسه

کـار   رشتۀ: أخَذَ بکظامِ األمر. فتمرا گر
کم اذا تَثـاءب أحـد  . را در دست گرفت
تَطاعما اس مکْظگاه یکی از شما هر: فلی

توانـد  اش گرفت تا آنجا که میخمیازه
أخَـــذَ فـــالنٌ : یقـــال. آن را بـــازدارد

. و غَمنیبکَظَمی، أي منَعنی من التَفَرُّجِ 
  .]کک: أخَذَ بنَفْسی

ۀکچاهی پهلـوي چـاهی کـه    : ظام
راه و پیشـاب [آبراه هر دو یکی باشـد  

سر عمود تـرازو کـه    حلقۀ: . ]زنان
پـی کـه بـر    : . رشته بـر وي بندنـد  

دوال که بر کمان : . سرهاي تیر زنند
چوبی کـه بـا آن بینـی    پاره :[بندند 

ــد  ــرکش را بندن ــب س ــابِ . اس : الب
قنـــات : . ســـربند: . درپـــوش

ــی ــائم: ج. زیرزمینـ ــۀ .]کَظـ : کاظمـ
  .موضعی

کَعمت البعیرَ، . ند شترپتفوزب: کعام .کعم
فهو م ـومـ کع. کْع شَـددت  : ت الوِعـاء م

هرفال. أْس ه الخَوفمرْجِع  کَعشـتر را  [ی
ترسش . سر آوند را بستم. دهانبند زدم

ـ : . گرفت و سخنی نگفت عک مجمع :
  .]دآنچه در آن چیزي نهنو هر  تیردان،

کَعمهــا و . بوســه دادن: مکاعمــۀ
آن زن [فاها فـی التَقْبیـل    تَقَمالْ: کاعمها

. را بوسید و دهانش را در دهان گرفت
  .]کک: مکامعۀ

یقَـع علـی   . سخن با فایـده : کَالم .کلم
القَلیِل و الکثیر و قیل فـی حـد الکـالم    

فَۀٌ یتَأنّه صـالم   کَّممـن األع ینُ بها الح
ــ ــوات  ف ــطۀ األص ــارةً بواس ــه ت ی نفس

تابـۀ و تـارةً   ةً بواسطۀ الکرالمقطَّعۀ و تا
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ــارة  ــطۀ اإلش ــالم [بواس ــف ک در تعری
صفتی اسـت کـه انسـانها در    : اندگفته

یابند، یک بـار از راه آواهـاي   خود می
، )گوینـد کـه مـی  (بریده و پی در پـی  

یک بار از راه نگارش و یک بار هـم  
  .)]ي گوناگونبه چیزها(از راه اشاره 

. کَلم و کَلمات: ج. یک سخن: کَلمۀ
یـک  : . مثال کَبِد و کَِبـد . کک: کَلْمۀ
  .تمام ةقصید

تَکْلیم و کالم و کلّام، مثال تکـذیب  
ت کلْمـۀً و  لَّمکَتَ. نسخن گفت: و کذّاب

: لَّماًکَتَما أجِد م. جاوبتُه: کالَمتُه. بکلْمۀٍ
موکَالمٍض حا    .عـبنِ فأصیتَصـارِمکانا م

سـخن  [یتَکالَمانِ، و ال تقـل یتکلَّمـانِ   
. جاي سخن نیـابم . پاسخش دادم. گفتم

آن دو از هـــم دور و بریـــده بودنـــد، 
ایـن معنـا را در   . سپس گفتگو کردنـد 

  .]باب تفعل مگو
 یَلْمــانک]  ،یــانملو ک یلِّمــانو ک

  .فصیحگوي و سخن: ]تکْالم و تکْالمۀ
خسـتگی، و خسـته   : ]کَلَم ـِـ[کَلْم 
ــالم: ج. کــردن ــوم و ک . خســتگیها  :کُلُ

ــاً ــه کَلْم ــی  . کَلَمتُ ــم ف ــرِئَ تَکْلمه و ق

ــۀً مــن األرض «آیــه نــا لهــم دابأخْرَج
جراحـت  : . ، أي تَجـرَحهم »تُکَلِّمهم

. او را زخمی کردم[ کک: تَکْلیم .کردن
دیـد  اي برایشـان پ از زمین جنبنده«در 

، ثالثـی  »آوریم که با آنان سخن گوید
مجرد هم خوانده شـده اسـت بـه ایـن     

  .]که آنان را زخمی سازد  :معنا
کلمـه هـم   [) ع(نام عیسی: کَلمۀُ اهللاِ

ــه ــ ب ــاي ی ــاي  معن ــرف از حرفه ک ح
 مـۀ معناي یـک چکـا  الفباست و هم به

بلند، و هم معانی دیگري که در قـرآن  
اهللاِ، کَلماتُـه   کَالم اهللاِ، کَلـم . آمده است

گفتار، کـه قـول   : کَالم. قرآن: و کَلمتُه
توانـد  گیرد، زیرا قول مـی  بر را نیز در

یک سخن باشد، ولی کالم گروهـی از  
ــا و     ــایی رس ــه معن ــت ک ــخنان اس س
سودمند و فراگیر داشته باشد، چنانکـه  

  .]کالم اهللا گویند، ولی قولُ اهللا نگویند
رخسار  پرگوشت روي و: کُلْثُوم .کلـثم 

]: کُلْثُومٍ .]نام مردي، و فیل نـام  : أُم
  .زنی

  .گوشت گردآوردن روي: کَلْثَمۀ
. أکْمـام و کممـۀٌ  : ج. آسـتین : کُم .کمم



  1659/  باب المیم  
  

 

غـالف  : کـم و کمامـۀ  . کاله گـرد : کُمۀ
: جـج . کمام، أکمۀ و أکْمام: ج. شکوفه
  .گرداندام: کَمکام .أکامیم

کُمـم  . مومـۀ کُمت النخلۀُ، فهـی مکْ 
أکَمـت  . سترَ بشیء فهو مکْموم: الفَسیِلُ

ــت مــۀُ و کَم ــا : النخل ــت کمامه أخْرَج
. هـاي خرمـابن درآمـد   غالف شکوفه[

نهال خرمـا پوشـیده شـد تـا نیرومنـد      
خرمابن غـالف شـکوفه   . گردد و ببالد

  .]برآورد
ما یکَم به فَم البعیـرِ  : کمام و کمامۀ

. ]بند شتر تا گاز نگیردانده[یعض لئَلّا 
بالح تمپوشیدم سر خم را : کَم]  کَـم

سر آن چیـز را  : طَینَه و سده: الشیء ـُـ
: کَمکَمـت الشـیء  . گل گرفت و بست

مکَمـۀ، مثـل مغَمـۀ، غمامـۀ و     . أخْفَیته
چیزي مانند کیسه که بر بینـی  : کمامۀ

. گــاز نگیــرد و دهـان ســتور نهنــد تـا  
اش خـود را در جامـه  : تَکَمکَم فی ثوبه

ــد ــج . پیچی ــوم، م ــم الق ــوم : تُکُم آن ق
و کار بر آنهـا پوشـیده    ندسرگشته شد

  .]گشت
یصالقَم تمنِ    : أکْمـیلـه کُم جعلـت

  .]براي جامه دو آستین نهادم[
ـ . چند: کَم م،   و هو اسهـبص منـاق م

: موضـعانِ مبنی علـی السـکون، و لـه    
  :تقول فی االسـتفهام . االستفهام و الخَبر

کَم رجالً عندك؟ نَصبت ما بعـده علـی   
کَم درهـمٍ أنْفَقْـت،   : و فی الخبر. التَمییز

تُرِید التَکْثیر، و خَفَضْت مـا بعـده کمـا    
تَخْفض برُب، الّـا أنّـه للتَقْلیـل و هـذا     

ـ  و . ا بعـده للتَکْثیر، و إنْ شئْت نَصبت م
ـرَه و    إنْ جعلتَه اسدت آخـاً شـدماً تام
و هـی   : صرفتَه فقلت ،من الکَـم أکْثَرْت

 کلمـۀ چند مرد نزد تو اسـت؟  [الکَمیۀُ 
بر تمییز بـودن منصـوب    پس از آن بنا

چـه بسـیار پـول نقـره کـه      . شده است
آن پـس از   کلمـۀ در اینجا . بخشیدي
ــد  ــۀمانن ــس از  کلم ــرور پ   رب مج

شـود، جـز آنکـه رب بـراي گفـتن      می
ـ    راي شـمار  شمار اندك اسـت و کـم ب

معناي اسـم بـه   اگر هم آن را به. بسیار
کـار بــري، مــیمش را مشــدد کــرده و  

  را افـزودم،   انـدازه : کنـی صرفش مـی 
که از مقـوالت عشـر   (معناي کمیت به

  .])است
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ـ  . کَوم و کَومۀ .کوم برجسـتن  : کـام ـُـ
 قۀنا: کَوماء. دیاناسب و مانند آن بر ما

  .کوهانزرگب
کُومۀٌ من تُـرابٍ، مثـل صـبرَةٍ مـن     

جمعت قطْعـۀً مـن   : کَومت کُومۀً. طَعام
ر ها ترابٍ و رفعته[أْساي از خـاك،  کپ

مانند خوارباري که بی وزن و پیمانـه  
اي خاك گـرد  کپه. در جایی انبار شود

گلـه از  : . ]کُـوم و أکْـوام  : ج. کردم
  .شتر

چاره و  :[اصل زر و سیم : کیمیاء
  .]زیرکی

: سـان  ل. تیـغ کنـد  : سیف کَهام .کهم
: و کَهِیم رجل . کاهل: فرس . کک

هـم  کَ[. کـک : قـوم  . سـال مرد کالن
سال و سست یـا  کالن: الرجلُ ـُـ کَهامۀً

  .]چیز گردیدبی
اش بینـایی [کَـلَّ و رقَّ  : أکْهم بصرُه

یهاي سـخت : همتْه الشـدائد کَ. اندك شد
دلش کرد و از دسـت زدن بـه   زمان بد

به بـدي روي   :تکهم. کار بازش داشت
آوردن و بد کردن، و ریشـخند کـردن   

: کَهکَم و کَهکـاه . دیگران، مانند تهکُّم

: کَهکَـم و کَهکَـب  . مرد سست و ترسو
  .]جاننباد

  فصل الالم
ـ لَ. لُؤْم. ناکس و بخیل: لَئیِم .ألم : ؤُم ـُـ

: یقال للرجل. کک: ملْأَمۀ و لَآمۀ. مص
اي [یــا ملْأمــانُ، خــالف یــا مکْرَمــانُ 

ــاخن  ــاکس ن ــر ن ــک، در براب اي : خش
  .]بزرگ بخشنده

کـه عـذر ناکسـان    آن: ملْأَم و ملْآم
  .]و عذرشان بپذیرد[خواهد 
بـه آن نـاکس   که کاري کردن : إلْآم
ـ   : ألْأَم الرجلُ[خوانند  مـا ی ـنَعوه صعد

  .]الناس علیه لَئیماً
افزارهـاي  [ سـاختگی آمـاج  : لُؤْمۀ

ــیار   ــه آن ش ــین را ب گــاوآهن کــه زم
آنچه از متاع خانـه کـه بـه    : . ]کنند

  .عاریت ندهند از نغزي آن
و یلَــینُ أیضــاً  .لَــأْم: ج. زره: أْمــۀلَ

]بـرخالف قیـاس، گـویی    [و لُؤَم  .]الم
  .]که جمع لُؤْمۀ باشد

ــتآلم ــیدن زره: اس ــأّم، أي . پوش ملَ
  .دارزره: مدرع

لَأَمـت  . تیر ةکردپرهاي راست: لُؤَام
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السـَـ لَأْه تیر را پرهاي راسـت و  [ماً م
علیه ریـش  : سهم لَأْم. ]یکدست نهـادم 

. نام مردي: لَأْم.  
عدو الص رْحالج تاستوار کردم : لَأَم

. جراحت را و کفشیر کـردم کفتگـی را  
کفشیر گرفتن و سر استوار کردن : تئامالْ

لَأَم الشیء، الءمـه،  [نع : ملْتَئم. جراحت
. ]أصـلَحه فالْتَـأَم و تَلَـأّم   : و ألْأَمه لَأّمه

آن دو چیــز [اتَّفَقــا : الْتَــأَم الشَــیئانِ 
  .]هماهنگ شدند

سـازواري و صـلح کـردن    : مالءمۀ
: یثحد. سازوار: طعام مالئم. میان قوم

لیتَزَوج الرجلَ لُمتَه من النساء، أي مثْلُه 
و الهـاء عـوض عـن الهمـزة     . و شَکْله

باید که هر مرد بـا هماننـد و همسـال    [
سـخن  (خودش پیونـد زناشـویی بنـدد    

هاء پایانی به جـاي  ). دوم استخلیفۀ 
: لُمـۀ . میانی است که افتاده است ةهمز

  .]گروه مردان از سه تا ده
و . صلح و اتفاق میان دو کـس  :لئْم

فالن . ألْآم و لئام: ج. لیم[یضاً أالتَلْیین بِ
 هئاماو همانند فالنی است: فالنٍ و ل .
 :شمشیر[.  

زدن بر سـوراخ بینـی   : لَتَم ـُـِ. لَتْم .لتم
لَتَمت الحجارةُ . ضَرَبه: لَتَم الشیء بیده[

را  ســتورســنگ پــاي : رِجــلَ الماشــی
  .]ردزخم ک

ـ . لَثْم .لثم بوسـه دادن  : لَثم ـَـ و لَثَم ـِـ
 .. قَبلْتُهـا : لَثمت فاهـا . ]کک: تَلْثیم[

ةُ، و لَثَمت المـرأَ . بند نهادندهان: لَثَم ـِـ
و تالتَثَم تتَلَثَّم : ثـامالل تو هـی  . شَد

. بنـد بسـت  آن زن دهـان [حسنَۀُ اللثْمۀِ 
: . ]گـذارد می بندآن زن خوب دهان

خُـف  . کوفتن شتر سـنگ را بـه سـپل   
لَثَّمجارةَ : مالح کصسپلی کـه  [الذي ی

شکسـتن  : . ]سنگ را بزند و بشکند
. آلود کردن سنگ سپل شـتر را و خون

  .نع: ملْثُوم
. کوبنده و شـکننده [جمع الثم : لُثْم
: دهنـده  بوسه .: بنـد  کـه دهـان  آن

  .]زند
آنچه بر بینی : و لفام[ بنددهان: لثام

  .]دنانداز
آنچـه  : . لگـام : مـع . لجام، فار .لجم

: و حـدیث . وقت حیض بندند زنـان  به
جـاء  : یقـال . تَلَجمی، أي شُدي لجامـاً 
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فالنٌ و قد لَفَظَ لجامه، اذا انْصـرَف مـن   
حاجته مجهوداً من اإلعیـاء و العطَـش   

. لگــام ببنــد اي زن) م حیضــتهنگــا([
که از کوفتگی و خسـتگی   حالیآمد در

. از پیگیري نیازش دست کشـیده بـود  
لگـام  : إلْجـام . ألْجِمۀ، لُجـم و لُجـم  : ج

  .نام مردي: ملْجم .]زدن ستور را
أخَـص منـه   : لَحمۀ. گوشت: لَحم .لحم

ــاره[ لُحمــان و . لحــام: ج. ]اي از آنپ
  .لُحوم

پـود  : و لَحمـۀ  . خویشـی : لُحمۀ
رباس، و گوشت صـید بـاز کـه او را    ک

  .خورانند
  .فتنه و حرب بزرگ: ملْحمۀ

احتَوشَه العـدو فـی   : ستُلْحم الرجلُأُ
آن مـرد را در   اندر نبرد دشـمن [القتال 

ــتَلْحم. میــان گرفتنــد اس :ــع دنبــال : اتَّب
. دشمن کـرد یـا راهـی را پـی گرفـت     

دو از تَکواس الزرع متَلْحاسج :الْتَف[.  
شکستگی که به گوشـت  : متَالحمۀ

آنکـه بـه اسـتخوان    بـی [رسیده باشـد  
  .]برسد

که تار آن [ها نوعی از جامه: ملْحم

 .از ابریشم و پودش از چیز دیگر باشد
 :شــدهخــورده و اسیرشکســت[ . 

که خود را به قـومی  آن[ملْصق : بالقوم
مرْزوق مـن   :رجل . ]دیگر بچسباند

  .]خورانیدهگوشت شکارمرد [لصید ا
. برچسـبانیدن دو چیـز را  : مالحمۀ
مالحل مبالفَتْـلِ   : ح شْـدودریسـمان  [م

  .]بافتسخت
: . قُتـلَ : و قـد لُحـم  . کشته: لَحیم
فربـه  [ لَحم الرجلَ، فهو . ناكگوشت

ــتالود ــالم . و گوش ــذا الکَ ــذا و  ه ه
  .]وفْقُه و شَکْلُه: طَرِیده

اشْتَهی اللَحـم، فهـو   : ]ـَـ لَحماً[حم لَ
مـُـ. لَح القوم تملَح : ـمتهم اللَحمأطْع. 

و ذو لَحمٍ، مثـل  . نع: الحم. کک: إلْحام
که به دیگران گوشـت  آن[تامر و البِن 

که گوشت داشـته باشـد،   خوراند، و آن
ــیردار   ــادار و ش ــد خرم ــام. ]مانن لَح :

عرَقْتـه  : لعظْم ـُـلَحمت ا. فروشگوشت
  .]گوشت را از استخوان جدا کردم[

ألْحـم  [سـاکن شـدن سـتور    : إلْحام
وقـف فلـم یبـرَح واحتـاج الـی      : الدابۀُ

کسی را به عوض کسـی  : . ]الضَرْب
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: ألْحمتُـک عـرْض فـالنٍ   [دشنام دادن 
بـه تـو توانـایی    : أمکَنْتُک منه تَشْـتُمه 
پود کـردن  : . ]دادم به او دشنام دهی

ألْحم ما أسدیت، أي تَمم : مثَل. جامه را
چو آغاز کـردي بـه پایـان    [ما ابتَدأْتَه 

ــا : . ])نیکــی و جــز آن را(رســان  ب
  : . گوشــت بســـیار شــدن مـــردم  

کشش کردن : . شدن خوشهآکندهدانه
در [تَحمت ألْحمت الحرب فالْ. به حرب

 نآن افزو نبرد کشتار کردم و گیرودار
سر اسـتوار کـردن جراحـت    : . ]شد

ــم [ ــودي زخ ــ . بهب ــنهم شَ ــم بی رّاًألْح :
: ألْحمـه بصـرَه  . میانشان بدي انـداخت 

  .]تیز نگاهش کرد
. قَطْـع  :[اي از یمـن  قبیله: لَخْم. لخم

الشیء ـه : لَخَمالرجـلُ  . قَطَع ثُـرَ  کَ: لَخُـم
مـه  الخَ. لطام: لخام. لَحم وجهِه و غَلُظَ

  .]به او سیلی زد: لَطَمه: و المخَه
ــم ــاهی: لُخْ ــوعی از م ــه . ن ــال ل یق
  .]کوسه[الکَوسج 

آواز سنگ و جز آن کـه بـر   : لَدم .لدم
ـ  .. زمین افتد پـی کـردن   در: لَدم ـِـ
ــه را  ــردن [جام ــو ک . ]تکــه زدن و رف

مرقَّـع  : ثوب ملَدم و لَـدیم . کک: تَلْدیم
ال أکُونُ  اهللاِ و: حدیث. زدن: . مصلَح

     حتّـی تَخْـرُج ماللَـد عـمعِ تَسمثلَ الضَب
 سـوگند  ) :سخن حضرت علـی ([فتُصاد

خداي را کـه چـون کفتـار نباشـم کـه      
النه درآیـد و خـود   از بانگ بشنود و 

. نـع : فهو الدم و قوم لَـدم . ]شکار شود
روي بـر زدن  : . مثل خـادم و خَـدم  

خود  ةزن بر چهر :ةُ وجههالَدمت المرأَ[
کوماج را بـه کـف زدن   : . ]سیلی زد

گونـه در  نـانی کـه ایـن   [تا پهن شود 
  .]پختندخاکستر داغ می

بر سـینه  : . اضطراب کردن: الْتدام
  .زدن زنان در نوحه

پی کردن بر جامه هاي درپاره: لدام
  .و موزه

: . کهنه شدن جامه و مـوزه : تلدم
ن بـر  درپی کردن بر جامـه و پـاره زد  

  .ل و م. موزه
تـبش  [دامـت  : ألْدمت علیه الحمـی 

  .]پیوسته شد
  .تب کنیۀ  :أُم ملْدمٍ

: . استخوانمرد احمق گران: ملْدم
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  وي کوبنـد   خرمـا بـه   نـۀ سنگ کـه دا 
  .کک: ملْدام .جهت علف ستوربه

ــدم ــول . حرمتهــاي خویشــان: لَ تق
ـ اللَـدم اللَـدم، اذا أرادوا تو  : العـرب  د کی

ـ  تُنا حرْمحالَفَۀ، أي حتُنـا  المیتُکم و برْم
ــ ــتُکم، ال فَ ــا رْبی ــه [قَ بینَن هنگــامی ک

بخواهند سوگندشان را اسـتوار دارنـد   
هـاي  چنین گویند، یعنی حرمتها و خانه

ما و شما یکی است و جدایی میان مـا  
  .]نیست
الزم بودن به جـایی  : لَذم ـَـ. لَذْم .لـذم 

ألْذَمت فالنـاً  . ماندنپیوسته در جایی [
ـ : بفالنٍ إلْذاما ی او را پیوسته به همراه

: ذَمـۀٌ لُ رجل. و ماندن با فالنی واداشتم
ــت ــه در  : الزِم للبی ــه همیش ــردي ک م

شــگفت نمــودن : . ]اش بمانــدخانــه
لَـذم  [أعجبـه  : لَذمه الشـیء . چیزي را

 دلباختۀشـیفته و  : لَهِج به: بالشیء لَذَماً
  .]ألْهجه به: ألْذَمه .آن شد

أُلْـذم  . ترغیب کردن کسـی را : إلْذام
به آن شـیفته  [أَُولع به، فهو ملْذَم به : به

ــذم لفــالنٍ . شــدگردانیــده و آزمنــد  ألْ
بزرگی و بخششت : له أدمها: کَرامتَک

: أُم ملْـذَمٍ . را براي فالنـی پیوسـته دار  
  .]تب کنیۀ
. الزم بودن چیزي را: لَزِم ـَـ. لُزُوم .لزم

ــه   ــه و الزمتُ ــت ب لَزِم ،الشــیء ــت لَزِم
پیوسته همراه آن چیـز بـودم و بـا آن    [

ــدم ــۀ و  . مان ــۀ، لُزْم ــزام و لَزام ــزْم، لَ لَ
. مـرگ  :[مالزِم : لزام. ]کک: لُزْمان
: شمار .: داور دادگر[.  

= ذا و کذا ضَـرْبۀَ الزِمٍ  صار ک: یقال
ــرْ ــ[الزِبٍ  بۀَضَ ــتوار و  نالف ــز اس چی

  :گمان شد قال کُثَیرپیوسته و بی
  هلـهأَاقٍ لـدنیا بِبـا ورِقُ الـمـف
  ۀِ الزِمِـضَرْبـدةُ البلْوي بـال ش و
  تـه دارایی دنیا مانده در دسـن

  .]ستنه سختی بال پیوسته مانده
کســی  ]واداشــتن[درکــردن : إلْــزام

ن دست بـه کـرد  : الْتزام. کردن کاري را
او را بـه آن  [ألْزَمتُه األمرَ فالْتَزَمه . زدن

کار واداشتم و او هـم پیوسـته بـر آن    
  .]بود

سببتُه سبۀً یکونُ لَـزامِ، مثـال   : یقال
دشنامی دادمـش کـه   [قَطامِ، أي الزِمۀً 

  .]پیوسته با او باشد
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گر افزار سوزننوعی از دست: ملْزَم
و  گرانسوزن ةمنگنه و گیر[و صیقلی 

  .])قلَۀون و صیاأبار(کاران  صیقل
ـ  . لَطْم .لطم  ]سـیلی [طپانچـه  : لَطَـم ـِـ
قالَتْـه  . لَو ذات سِوارٍ لَطَمتْنی: مثَل. زدن

ــوٍ لهــا امــرأَ ــن لیســت بکُفْ تْهــا مةٌ لَطَم
ایـن را  . زد مرااي میکاشکی شایسته[

ی گفته که از دست زن دیگري کـه  زن
. ]بـود یلی خورده پایگاه او نبوده، سهم
 نـۀ گـو [ شـدد للمبالغـۀ  . نع: طَّملَم دخَ

  .]خورده سخت سیلی
 اسب سپیدروي، و نیـز یـک  : لَطیم

 فهـو  . لُطم الفـرس، مـج  . سپید روي
ســپیدي پیشــانی آن اســب بــه یــک [

   بچـۀ شـتر : . ]اش کشـیده شـد  گونه
انّـه فَصـیلٌ اذا طَلَـع    : یقـال . دیدهسهیل

أتَـرَي  : راعـی و قـال لـه   سهیلٌ أخَذَه ال
ثـم    سهیالً؟ واهللاِ ال تَذُوقُ عندي قَطْـرَةً، 

اي کـه چوپـان   شـتربچه [لَطَمه و نَحاه 
 سـهیل آن را از   ةهنگام برآمدن سـتار

اگـر سـهیل   : مادرش جدا کند و گویـد 
را دیدي، سوگند بـه خـدا کـه از ایـن     
پس یک قطره شیر هم نزد من خـواهی  

درش دور دید، سپس بزنـدش و از مـا  
کـه  آن: . نهم اسبان رهان: . ]سازد

ــی[پــدر و مــادر او مــرده باشــد  : عجِ
: و لَطیمـۀ  . مردهپدر: یتیم. مادرمرده

  .]لَطائم: ج. مشک
ستور که بار و رخت عطر و : لَطیمۀ

. بازار عطاران: . بزّازي برداشته باشد
 کسبالَـۀٌ  : یقـال . مشـک  ۀلـ طب: الم

دان و آوند مشک، و بـوي  بوي[لَطَمیۀٌ 
  .]مشکین

ــا  ــه فتَالطَم ــی از آن دو [الطَم یک
دیگري را سیلی زد و سپس هر دو بـه  

  .]هم سیلی زدند
: تَالطُـم [بر هـم زدن مـوج   : الْتطام

نامـه را  : لَطَّم الکتاب، أي خَتَمـه . کک
: ج. گونـه، رخسـار  : ملْطَـم . مهر کـرد 

  .]مالطم
تَمکَّـثَ و    :األمرتَلَعثَم الرجلُ فی  .لعثم
نَکَلَ عنـه و تَبصـرَه   : قال الخلیل. تَأَنَّی

از آن : گویـد . در آن کار درنگ کرد[
مـا  . بازایستاد و در آن نیک نگریست

عن شیء ثَمدرنگ نکرد و از هیچ : تَلَع
لْتُه عـن شـیء فلـم    أَس. چیز بازنایستاد
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تَتَمو لم ی ،ذَمتَلَعو لم ی ،ثَمتَلَعو لـم  ی ،تَم
لَـم یتَوقَّـف حتّـی    : ، و لَم یتَفَکَّـرْ یتَمرَّغْ

نچیــــزي از او پرســــیدم، : یأجــــاب
  .]درنگ پاسخم داد بی
  .کفک دهان شتر: لُغام .لغم

مالغکـه زبـان   [گرداگرد دهان : الم
جعلْتـه  : تَلَغَّمت بالطیـبِ . ]به آن برسد

و یقال فی جـواب قولـک    .المالغمِ فی
تَلَغَّمـوا بیـوم السـبت، أي    : المسیرُ متی

ــوا  ــن أنّهــم حرَّکُ قاقُه مــت ــروه، و اشْ ذَکَ
مالغبوي خـوش را بـه بینـی و    [به  الم

در پاسخ به اینکـه  . گرداگرد دهان زدم
گفتند روز شـنبه،  افتیم، میکی راه می

یعنی لـب و دهانشـان بـه گفـتن ایـن      
  .]جنبید می

ــال الکســائی ــ: ق ــت ـَ ــاًلَغَم : ـ لَغْم
ــتَیقنُه  أخْبــرْت صــاحبک بشــیء ال تَس

خبري به دوستم دادم که به آن یقـین  [
ـ قَبلْـت ملْغَم : ةَلَغَمـت المـرأَ   .نداشتم : اه

  .]یک سوي بینی و دهانش را بوسیدم
ـِــ  [  ةُلَفَمت المـرأَ . بندروي: اللفام .لفم

ــه: ا بلفامهــاهــوجه ]لَفْمــاً ــت، لَ. نَقَّبتْ فَم
قـال  . اللفـام  شَـدت : تَفَمـت تَلَفَّمت و الْ

اذا کان النقاب علی الفَم فهـو  : األصمعی
  ثامکما قالوا[و الل :  ـیثَئو د ـیفَئد[ .

تَلَفَّمت تَلَفُّماً، اذا أخَـذْت  : و قال أبوزید
عیک شۀً علی فمامبلُغْ  هقابِ و لم تَبالن

و بنـوتمیم  . األنْف و ال مارِنَـه ۀَ ببها أرنَ
فإذا . تَلَثَّمت تَلَثُّماً: تقول فی هذا المعنَی

 ه أو بـیفغَش ی الی األنْفانْتَهضَـه فهـو   ع
بنـدش  زن رویـش را بـا روي  [النقاب 
آنچـه  : اصمعی. بند بستروي. پوشاند

ــام اســت  ــام و لث ــد لف ــان بندن ــر ده . ب
ا تلفُّم آن است کـه دسـتاري ر  : ابوزید

آنکـه  بندي بـی  بند بر دهان مانند روي
 قبیلـۀ . بینـی و زیـر آن برسـد    ةبه پر

اگر بینـی  . تمیم این کار را تلثُّم گویند
یا بخشی از آن را هـم بپوشـانی آن را   

رضـی فـالنٌ مـن    : یقـال . نقاب گویند
فالنی از حقش به اندکی : الوفاء باللَفاء

ز ا: بخَسـه : لَفّـاه حقَّـه  . هم خشنود شـد 
  .]حقش کاست

لَقَـم  [راه بسـتن   نۀدها: لَقَم ـُـ. لَقْم .لقم
: یقـال . سد فَمـه : الطریقَ و غیرَ الطریقِ

و [لَقَـم  . ]علیک بلَقَمِ الطریـقِ فالْزَمـه  
  .راه نۀمیا: ]لُقَم
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و  لَقمـه . خـوردن لقمـه   فرو: الْتقام
و  ]ـَــ لَقْمـاً و التَقَمتُهــا  [مـۀَ  لَقمـت اللُقْ 

لَقَّمت غیـرِي  . ابتَلَعتُها فی مهلَۀٍ: متُهاتَلَقَّ
لقمه را بـا درنـگ   [ألْقَمتُه لُقْمۀً : تَلْقیماً

ــرد  ــرو ب ــورد و ف ــه او  . خ ــه را ب لقم
در سـتیزه و  : حجـراً  اللُقْمـۀَ . خورانیدم

گفتگـــو راه ســـخن بـــر او بســـتم و 
سبه فکأنّما ألْقَـم  : مثَل. خاموشش کردم

شنامش داد چنانکه دهـانش  د: فاه حجراً
  .]بسترا 

کثیـرُ اللُقَـمِ   : ]و تلْقام[رجل تلْقامۀٌ 
هاي درشت که لقمهیا آن(مرد پرخور [

  .])برگیرد
  .نام حکیمی: لُقْمان

ــم ـُـــ. لَکْــم .لکــم و [مشــت زدن : لَکَ
. زنـی مشت: لَکْمۀ. راندن و دور کردن

  .]زن مرد بسیار مشت: ملْکَم
به دسـت بـاز بـرده     ۀکلیچ: ملَکَّمۀ

  .]شدهپهندست و  به کوفته[
نام آبی : ملْکُوم. کوهی به شام: لُکّام
  .به مکّه

جمـع آوردن و نیکـو   : ]لَم ـُـ[لَم  .لمم
  .کردن

رَّقَ فَأصلَح و جمع ما تَ: لَم اهللاُ شَعثَه
انّ دارکــم : و منــه قــولهم. مــن أُمــوره

الناس ۀٌ، أي تَلُمومهم  لَمخداوند [و تَرُب
ــدگی    ــرد و پراکن ــو ک ــالش را نیک ح

خانـه یـا   . کارهایش را سامان بخشـید 
بخــش زنــدگی ســرزمین شــما ســامان

مــردم و گردآورنــده و نگهــدار آنــان 
که کـار مـردم   آن: رجل ملَم معم. است

ــی  ــد و نیک ــامان ده ــه را را س اش هم
ــرد ــلِ. فراگی ــۀُ الرج ــی : لُم ــحابه ف أص

فی حـدیث فاطمـۀَ، رِضـوانُ     و. السفَر
اهللاِ علیها، أنّهـا خَرَجـت فـی لُمـۀٍ مـن      

ــی  ــی أب ــا ال ــأُ ذَیلَه ــرٍ نســائها تَتَوطَّ بکْ
ــه ــانوي ارجمنــد در میــان : فعاتَبتْ آن ب

گروهی از زنان خاندان و همـراهش از  
که دامنش را خانه بیرون زد و درحالی

سپرد سوي ابـوبکر رفـت و   زیر پا می
شـبه و مثـل،   : لُمۀ. رزنش کرداو را س

خـوردن بخـش   : . ]لُمـات : ج. سوةأُ
ــاران خــود ــه. خــود و بخــش ی و «آی

، أي نَصیبکم و »تَأْکُلُونَ التُراثَ أکْالً لَماً
: قال أبوعبیـدة یقـال  . نصیب صاحبِکم

و «[لَممتُه أجمع حتّی أتَیت علی آخرِه 
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ــرده ــگ مـ ــاتوان(ریـ ــا ) نـ   را یکجـ
آن را فـراهم   همۀگوینـد  . »خوریدمی

  .]آوردم تا به پایانش رسیدم
نَـزَلَ بـه   : ألَم بـه . فرودآمدن: إلْمام

نزدیک بـه  : غالم ملم. ]فرود آوردش[
 و انّ مما ینْبِت الربیع مـا : حدیث. بلوغ

یقْتُلُ حبطاً أو یلم، أي یقْرُب من ذلـک  
و هست از گیاهانی که بهـار رویانـد   [

به درد و پیچش شکم گرفتار سازد که 
نخلـۀ ملـم   . و بکشد یا به مرگ رساند

ــۀٌ ملخرمــابن نزدیــک بــه رطــب : و م
و قـال  . گناه صغیره کـردن : . ]دادن

  :]أُمیۀُ[الشاعر 
اً إنْ تَغْفرِ اللّهم تَغْفرْ مج  

  و أي عبد لک ال ألَما؟
اگر بـخشی خدایا جـمله را [

  بخـش
ات را خود گنه ن بندهکدامی

  .]نیست؟
ــم ــاه : لَم ــه گن ــک ب ــت و نزدی . زلّ

ــمِ و «آیــه ــائرَ اإلثْ ــونَ کَب بتَنجــذین ی ال
شالّا  الفَواح ـمکسـانی کـه از   «[» اللَم

  گناهـــان بـــزرگ و زشـــتیها کنـــاره 

ــی ــرد و    م ــهاي خ ــز لغزش ــد ج گیرن
رجـل  . نـوعی از جنـون  : . ]»اندك
وملْعبه : م.  

أصابتْه من الجـنّ  : قالی. جنون: لَمۀ
 سانـدکی دیوانـه شـده    [، و هو الم

أُعیـذُه  : یقـال . چیزي اندك: . ]است
من حادثات اللَمۀ، فهو الدهرُ و الشـدة،  

  :و أنْشَد الفراء
  علَّ صروف الدهرِ أو دوالتها
  یـدلْنَنـا الـلَمۀَ مـن لَـماتهـا

  زفْراتها و تَستَرِیح النَفْس من[
ــه    ــار ب ــاگوار روزگ ــدادهاي ن از رخ

، بـه  لسـان در ( سـپارمش  خداوند مـی 
  .)جاي یدلْنَنا، تُدیلُنا آمده است

کاشکی این روزگار و گردش و 
  ي آناسود
داد مـا را بـر یکی چـیـرگی می

  سختی خود
تـا بیاساید دمی این نفس از [

  .]غـوغـاي آن
 معنًـی هـا ب واقعۀ و نازلـۀ، کلُّ : ملمۀ

: ج. ]ســختی و نــاگواري روزگــار  [
  .ملمات
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أُعیذُه من کلِّ . زخمچشم: عین المۀٌ
ــۀٍ و  ــۀٍهامـ ــده و [ المـ ــر گزنـ   از هـ

  .]سپارمش زخمی به خدا میچشم
مویی کـه تـا زیـر    [پیچه موي  :لمۀ

هـا  گوش برسد، و اگـر بـه شـانه    مۀنر
: یقال. لمم و لمام: ج .]برسد جمۀ است

رماماًزبه او سر زدم[گاه گاه: تُه ل[.  
و  کَتیبـۀٌ  . خُرْطُومه: ملَملَمۀُ الفیلِ

مجتَمعۀٌ مضْمومۀ بعضُـها الـی   : ملْمومۀٌ
مسـتَدیِرةٌ  : صخْرة ملْمومـۀٌ و  . بعضٍ

 بـه  آمده و پیوسـته لشکر فراهم[صلْبۀ 
  .]سنگ بزرگ گرد و سخت. هم

میقات اهل یمـن در   :یلَملَم و ألَملَم
حج.  

ضَـی،  . نه: لَمما منَفْیٍ ل و هی حرف
. لـم یفْعـلْ ذلـک   : تقول. و هی جازِمۀٌ

تُرِید أنّه لم یکن ذلک الفعلُ منـه فیمـا   
و کـذلک ال و لَـنْ   . مضَی مـن الزمـان  

حرفانِ للنَفْی، الّـا أنّ لَـم نَفْـی لقولـک     
  ـلُ و لـم یفْعلقولک ی لَ، و ال نفیقَـعِ  فَع

الفعلُ منه، و ما نفی لقولک هو یفْعلُ اذا 
کان فی حال الفعل، و لَنْ نفـی لقولـک   

  .سیفْعلُ

اَلَـم و  . و لَما أصـله حـرف الجـزْم    
و لَما أصلُه لَم ما، و هی نفی . کک: ألَما

قد مـات  : تقول للرجل. لقولک قد فَعلَ
قَع موقـع  لَما یمت، و هو ی: فیقول. فالنٌ

لْ الیک: یقال. لَما أصتُک و لَمو قد . أتَی
یتغیرُ معناه عن معنَی لَم فیکون جواباً و 

بما لمبسو ل قَعما واً لقَعتُه : تقول. یضَرَب
بذْها لم یو لَم با ذَهخْتَـزَلُ  . لَمو قد ی

. قاربت المکانَ و لَمـا : الفعلُ بعده، تقول
و الیجوز أنْ یخْتَزَلَ . ید و لَما أدخُلْهتُرِ

لَم ا . الفعلُ بعدـا   إو «آیـه و أمنّ کُلّـاً لَم
: قـال الفـراء  . »لَیوفِّینَّهم ربک أعمـالَهم 

  یمـاتفیه الم ا کثُرتنْ ما، فلمأصلُه لَم
و قرأَ الزُهرِي لمـا  . حذفَت منها واحدةٌ
و یحتَملُ أنْ یکونَ . بالتنوین، أي جمیعاً

أصلُه لَمنْ منْ، فحـذفت منهـا إحـدي    
یماتا بمعنَـی الّـا   . المنْ قال لَمو قولُ م

لـم حـرف نفـی    [فلیس یعرَف فی اللغۀ 
جـزم  ) فعل مضارع را(گذشته است که 

. آن کـار را نکـرد  : گـویی می. دهدمی
یعنی آن کـار در زمـان گذشـته از او    

نیـز دو حـرف نفـی     ال و لَـنْ . سر نـزد 
-هستند، جز آنکه لم فَعلَ را نفـی مـی  
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کند، یعنی کاري نشده است، ال یفْعـلُ  
شـود،  کند، یعنی کاري نمیرا نفی می

کنـد، یعنـی   ما نیز یفْعـلُ را نفـی مـی   
شود، و لن سـیفْعلُ را  اکنون کاري نمی

 ةدر آینـد (کند، یعنـی کـاري   نفی می
  .نخواهد شد) نزدیک

حـرف جـزم اسـت و انجـام      لَما هم
بـه  . کنـد کاري در گذشته را نفی مـی 

: گویـد می. فالنی مرد: گوییکسی می
ــم هــم . هنــوز نمــرده اســت   و جــاي ل

آمدم نزدت ولی هنـوز  : گویند. آیدمی
گونـه معنـایش   به این. امبه تو نرسیده

از معناي لم دگرگون شده و هم پاسـخ  
است و هـم دلیلـی اسـت بـراي آنچـه      

  . شــودشــود و آنچــه نمــیانجــام مــی
زدمش چون رفت، و زدمش : گوییمی

گـاه فعـل پـس از آن را    . چون نرفـت 
ــه آنجــا نزدیــک شــدم و  : بیندازنــد ب

و هنـوز بـه   : خواهی بگـویی می. هنوز
اما فعل پس از لـم را  . امآنجا درنیامده

همانــا کــه «لَمـا در   ةدربــار. دازنـد ننی
کار و کردارشـان  ) سزاي(پروردگارت 

: ، فـراء گویـد  »به آنان بپردازدرا همه 

که نون قلب بـه  (اصل آن لمن ما بوده 
و چون شـمار میمهـا افـزون    ) میم شده

انداختـه  ) میم میـانی (شد یکی از آنها 
هم آن را بـا تنـوین   زهري . شده است

توانـد  . همگـی : معنـاي خوانده است به
بـا  (که اصل آن لمن من هم بوده باشد 

دن مـیم  و افتا) قلب نون نخست به میم
امـا  ). و نون دوم بـراي تنـوین  (میانی 

گیرد معناي الّا میکه لما را بهسخن آن
در زبان جایی ندارد و شناخته نیسـت  

: چنین نیست و در زبـان آمـده اسـت   (
  بمعنَی الّـا فعلـت ،لْتا فَعأَلْتُک لَماز : س

اي نداري جـز آنکـه   چاره  تو پرسیدم،
ـ و . پاسخ دهی ـ  «هآی سٍ لَمـا  انْ کـلُّ نَفْ

، أي ما کلُّ نَفْسٍ الّا علیها »علیها حافظٌ
و انْ کلٌّ لَما جمیع لَـدینا  «هآی و. حافظُ

، أي ما کلٌّ الّا جمیـع لَـدینا   »محضَرُونَ
  .)]محضَرون

مبـه   . چرا: ل مـتَفْهسی و هو حـرف .
لم ذَهبت؟ و األصلُ لما، فحذفَت : تقول
آیه. األلف» مفَا اهللاُ عنک لعنْتلَهم أذ« .

: تُدخَل علیها الهاء فـی الوقـف، فتقـول   
 همحرف پرسش است که الف مـا از  [ل
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چـرا  : گـویی می. آن انداخته شده است
خداوند از تو بگذرد چرا به «رفتی؟ و 

هنگامی هم کـه بـر   . »آنان اجازه دادي
این کلمه وقـف شـود هـاء سـاکن بـر      

  .]سرش درآید
. کک: لَومۀ. نکوهیدن: الم ـُـ. لَوم .لوم

الئمـۀ و  . مـالوِم : ج. نکـوهش : مالمۀ
لَومـه أیضـاً   و المه،  :یقال. کک: لُومی

مو ذلک الئ لُومج. للمبالغۀ، فهو م : ملُو
  .]و لُوام[

زره : . نـاك کـاري مالمـت  : المۀ
] م و الماالنْسـانِ . ]ترس: و لَو الم :

  .شَخْصه
: . سـزاوار مالمـت شـدن   : إالمۀ

و [ب الئـمٍ ملـیم   ر: مثَل. مالمت کردن
بـس نکوهشـگر   : رب ملُومٍ ال ذَنْب لَـه 

نکوهش باشـدش، بـس نکوهیـده کـه     
  .]گناهباشد بی

اسـتَذَم  : استَالم الرجلُ الـی النـاس  
ــران   [ ــه دیگ ــرد ک ــاري ک ــرد ک آن م

  .]سرزنشش کنند
ــۀ مالوــدیگر را: م ــدن یک . نکوهی

  .کک: تَالوم

ــوم ــگ : تل ــوم فــی [انتظــار و درن تَلَ
 ،و لـی فیـه لُومـۀٌ   . کَّثَ و انْتَظَرَمتَ: األمر
  .]چشم به راه آنم: وملَتَأي 

یلُومه الناس فهو ملُـوم  : ۀٌمرجل لُو
  .]که مردم او را نکوهش کنندآن[

   ــاس ــوم الن ــۀ، أي یل مــل لُو : رج
ــل . نکوهنــده ــزَأَة، االولُ مث ــزْأَةٍ و ه ه

ی فاعلمفعولٌ و الثان.  
و الالم حرف من حروف الزیادات، 

 .متحرِّکَۀٌ و سـاکنۀ : و هی علی ضَرْبین
الم األمـر  : فالالمات المتحرّکـۀ ثـالثٌ  

لیقُم زید، و ربما أمـروا  : للغائب کقولهم
بها المخاطـب، و قُـرِئَ فلْتَفْرحـوا فـی     

و . ، بالتاء خطاباً»فَلْیفْرَحواک فَبِذل«آیه
قد یجوز حذف المِ األمـر فـی الشـعر    

  :]متمم بن نُویرة[کقوله 
علی مثْلِ أصحابِ البعوضۀِ [

  ]فاخْمُشی
لـک الویلُ حرَّ الوجه أو یبک منْ 

  بکَی
کبیل أراد.     ـهواجـرِ المأم کـذلک الم .

  :قال الشاعر
  دارهـا ت لبـوابٍ لَـدیهقُـلْـ
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  تئْذَنْ فإنِّی حمؤُها و جارها
، و کُسـرَ التـاء   ف الـالم ذحأراد لتَأْذَنْ ف

 لَمعت ن یقول أنتزید بایـد  [علی لغۀِ م
ــزد ــه  . برخی ــب ب ــر غای ــا الم ام گــاه ب

پـس بایـد   «مخاطب امر کنند، چنانکه 
، بـا تـاء   »به این خرسند و شـاد شـوند  

پس باید (ب هم خوانده شده است خطا
در شـعر  ). به این خرسند و شاد شـوید 

  :اندازند، مانندگاه این الم را می
ــاره ( ــر رخس ــگ ب ــر چن ات زن به

  )یاران بعوضه
که خواهـد  ه بر تو و بر هردـدرد و ان

  کو بگرید
  :مخاطبو مانند آن است الم امر 

  اشخـانه ةبـگفتـم به دربـان درواز
  و و همسایه هستمشوهر اگذارم پدر

ــی ــد م ــد بگوی ــد  : خواه ــا بای ــدان ی ب
تـاء   ةدستوري دهی و بگذاري، و کسر

ش تازیـانی اسـت کـه    یگو یۀنیز بر پا
  .]تَعلَم را تعلَم گویند

ــۀ  سالتوکیــد فهــی علــی خَم و الم
لَزیـد  : أضْرُبٍ، منها الم االبتداء کقولک

و منها التی تَدخُل فی . أفْضَلُ من عمرٍو

و «آیهو » انّ ربک لَبِالْمرصاد«ه، آیبرخ
و منهـا التـی تکـون    . »إنْ کانت لَکَبِیرَةً
لَو تَزَیلُـوا لَعـذَّبنا   «آیه. جواباً للَو و لَوال

لَوال أنتم لَکُنّا «آیهو » الذین کَفَرُوا منهم
و منها التی تکونُ فـی الفعـلِ   . »مؤْمنینَ

لَیسجنَنَّ و «آیه. المستقبل المؤَکَّد بالنون
و منهــا الم . »لَیکُـونَنَّ مــن الصــاغرِینَ 

   التوکیـد المـات یعمم، و جوابِ القَسج
و انّ «آیه. تَصلُح أنْ تکونَ جواباً للقَسم

ــئَنَّ ــنْ لَیبطِّ ــنکم لَم ــی »م ، فــالالم األُولَ
   ـمقْسألنّ الم ،ـوابللتوکید، و الثانیۀُ ج

بـأُخْرَي و هـی المقْسـم    جملۀٌ تُوصـلُ  
علیه لتوکید الثانیۀِ بـاألُولَی، و یرْبِطـونَ   

ــینَ الج ــیمب نِ بحــرف إنّ المکســورِة لَتَ
المشددة و الالمِ المعتَرَضِ بهـا، و همـا   

واهللاِ إنَّ زیداً خیرٌ : بمعنًی واحد، کقولک
: لَزید خیرٌ منک، و قولک منک، و واهللاِ
اذا أدخَلوا الم القَسـمِ  . زیدواهللاِ لَیقُومنَّ 

علی فعل مسـتقبل أدخَلـوا فـی آخـره     
النونَ شَدیدةً أو خفیفۀً لتأْکید االستقبال 

و . و إخْراجِه عن الحال، البد من ذلک
بحرف إنْ الخفیفۀِ المکسـورة و مـا، و   

واهللاِ انْ فعلت، واهللاِ : هما بمعنًی، کقولک
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واهللاِ ال  :و بحرف ال، کقولـک . ما فعلت
و ال یتَّصل الحلْف بالمحلُوف الّـا  . أفْعلُ

و قــد . بأحـد هــذه الحــروف الخمســۀ 
ــرادةٌ   ــی م ــذَف و ه ــه «[تُح ــا ک همان

ــین   ــارت در کم ــاران(پروردگ ) تبهک
کنـــدن از (و همانـــا کـــه «. »اســـت

. »سـخت گـران آیـد   ) روشهاي کهـن 
از هـم  ) اگر مؤمنـان و کـافران مکـه   «

گمــان دنــد بــی جــدا و شــناخته بو 
ــی ــردیمکافرانشــان را شــکنجه م . »ک

  گمــان مــؤمن اگــر شــما نبودیــد بــی«
گمان زنـدانی شـده و   بی«. »شدیممی

المهـاي تاکیـد    همۀ. »از زبونان گردد
گمـان  و بـی «. الم پاسخ سوگند باشند

در میانشان هستند کسانی کـه بسـیار   
الم نخسـت در  . »درنگ و کندي کنند

ــد و الم د   ــراي تاکی ــه ب ــخ آی وم پاس
ــدر( ــرا ) ســوگند مق ــۀاســت، زی  جمل

دیگــر کــه بــر آن  جملــۀســوگند بــه 
یابـد تـا   سوگند خورده شده پیوند مـی 

دومـین بـا نخســتین اسـتوار گــردد، و    
میان آن دو را با إنّ و الم کـه هـر دو   

بـه  : به یک معنایند پیوند دهند، ماننـد 

 تــرخــداي ســوگند کــه زیــد از تــو به
گمـان  یاست، و خداي را سوگند که ب

چون الم سـوگند  . زید برخواهد خاست
بر فعل مستقبل درآورند با نون تاکیـد  
ثقلیه یا خفیفه آن را استوار داشته و از 

اي جـز  زمان حال بیرون برند، و چـاره 
ــد دیگــر . ایــن نیســت از (حــرف پیون

حروفی که علماي نحو آنها را جـواب  
أنْ و مـا اسـت، هـر دو    ) نامند قسم می

به خدا سوگند کـه  : نندبه یک معنا، ما
خــداي را : و حــرف ال، ماننــد. نکــردم

سـوگند   جملـۀ و دو . سوگند که نکنم
به هم پیوند نیابند جز با یکـی از ایـن   

گاه هم این حروف را . حروف پنجگانه
  .]انداخته و در تقدیر گیرند

و الثالثُ الم اإلضـافۀ و هـی علـی    
المـالُ  : ثَمانیۀ أضْرُبٍ منها الم الملْـک 

لزید .االخْتصاص و منها الم :زیدأخٌ ل .
ــتغاثۀ، کقــول الشــاعر  و منهــا الم االس

  :]الحارِث بنِ حلِّزَةَ[
  اـومِ األربِعاء أمـرِّجالِ لیـا لَلـی
  طَرَبا؟ فَک یحدثُ لی بعد النُهیینْ

و الالمانِ جمیعاً للجرِّ، و لکـنَّهم فَتَحـوا   
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ــروا ال ــینَ األُولَــی و کَس ــرْق ب ثانیــۀَ للفَ
و قـد  . المسـتغاث لَـه   وبـه   ثالمستَغا

یحــذفون المســتغاثَ بــه و یبقُــونَ    
یا للْماء، یریدون : المستغاثَ له، یقولون

فـإنْ  . یا قومِ للْماء، أي للْمـاء أدعـوکم  
عطَفْت علی المستغاث به بـالمٍ أُخْـرَي   

ساللَب نْترْتها، ألنّک قد أمطْف،  کَسبالع
  :کقول الشاعر

]غْتَرِبالدارِ م عیدب ناء یککبی[  
  یـا لَلْـکُهولِ و للـشُبانِ للْعجبِ

  .]مهلْهِل بنِ ربیِعۀ[و کقول اآلخَر 
  یـا لَبـکْرٍ أنْشرُوا لیِ کُلَیباً

  ]یا لَبکْرٍ أینَ أینَ الفرار؟[
أصـلُه یـا آلَ بکْـرٍ،    : قال بعضـهم و 

 ــف ــزة فخَفَّ ــذْف الهم بح . ــا الم و منه
یـا لَلْعجـبِ، أي یـا    : التعجب مفتوحـۀً 

و منهـا الم  . عجب احضُرْ فهذا أوانُـک 
لتَکُونـوا شُـهداء   «آیـه . ۀ بمعنَی کَیالعلّ

ــاسِ ــی الن ــوا »عل ــی تکون و . ، أي لکَ
ضربتُه لبتَأَدی کَیأي ل ،بتَأَدو منها . ی

بالعاق ۀ کقول الشاعرالم:  
 داتتَـغْذُو الوال تولْمخالَهافـلس  

  .]کما لخرابِ الدهرِ تُبنَی المساکنُ[
و منها الم الجحـد  . أي عاقبتُه ذلک

الّـا   تَصحببعد ما کانَ و لم یکنْ، و ال 
هم  «آیه. النفیـذِّبعیأي »و ما کـانَ اهللاُ ل ،

کتبـت  : التـاریخِ  و منها الم. لأنْ یعذِّبهم
لثالث خَلَونَ، أي بعد ثالث من الشَـهر  

سوم الم اضافه کـه بـر هشـت گونـه     [
دارایـی از آن زیـد   : است، الم مالکیت

. برادر زیـد اسـت  : الم اختصاص. است
  :الم استغاثه

ایا مردان به یاد آرید جنگ اربعاء 
  را که

به هر دم گویدم چون باشد از بعد 
  خرد شادي؟

الم عامل جرّ است، جز آنکه هر دو 
ــاخته و  الم مســتغاث ــوح س ــه را مفت ب

ــان آن دو    ــا می ــرور ت ــري را مج دیگ
بـه را  گاه هم مسـتغاث . جدایی اندازند

ــه را   ــتغاث لـ ــا مسـ ــه و تنهـ   انداختـ
اي آب دهید، یعنی اي قوم، : آورندمی

اگر هـم بـا الم دیگـري    . مرا آب دهید
ــتغاث  ــر مس ــی آن را  ب ــف کن ــه عط ب

جا زیرا با عطف از جابهمکسور سازي 
بــه بــا مســتغاث لــه گــرفتن مســتغاث
  :آسوده خواهی بود
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دوري رو به مرگی جدایی خانه(
  )بر تو گرید

شـگفتا گـر میانسال و جوان بر تو 
  نـگریند
  :و دیگري سروده است

  ده کنیدم کلیبـکریان زنـاي ب
  .)د کجا؟یاي بکریان کجا گریز(

دیگري الم تعجـب اسـت کـه مفتـوح     
اي شگفتا، یعنی بیـا اي شـگفتی   : است

: و دیگري الم تعلیل. که هنگام توست
. »براي اینکه گواهان بر مردم باشـید «

و دیگري . زدمش تا اینکه ادب آموزد
  :الم عاقبت است

ها را بهر مرگ است شیر دادن بچه
  مادران

رخ ـها در زیر چناي خانهـون بـچ(
  )روزگار

و دیگـري  . یعنی پایانش چنـین اسـت  
: م جحد که همواره همراه نفـی اسـت  ال
ــه   « ــت کـ ــر آن نیسـ ــد بـ   و خداونـ

و دیگري الم تاریخ . »شان کندشکنجه
  .]نوشتم هپس از سه ما: است

ــا الالمــات الســاکنۀُ   فعلــی  و أم

ــرْبین ــدهما الم: الضَـ ــف،  أحـ التعریـ
فلسکُونها أُدخلَت علیهـا ألـف الوصـل    

صیطَ   لـقـداء بهـا، و ستاالب حت   األلـف
ی الم األمر، و الثان. هو الرَّجلُ: بالوصل

اذا ابتَـدأْت بهــا کانــت مکســورةً، و انْ  
أدخَلْت علیها حرفاً من حروف العطـف  
ــکین  ــر و التسـ ــا الکسـ ــاز فیهـ : جـ

المهـاي  [» ولْیحکُم أهلُ اإلنْجِیـلِ «هآی
یکـی الم  : ساکن هم بر دو گونه اسـت 

اکن است الـف  تعریف است که چون س
تا آغاز سخن درآورند وصل بر سرش 

بـا آن درسـت آیــد، و چـون در میــان    
و دوم الم امر  ،سخن آید آن الف بیفتد

است که در آغاز سخن مکسور اسـت،  
و اگــر پــیش از آن حرفــی از حــروف 

تواند مکسور شود و عطف آید هم می
ــد «: هــم ســاکن ــل بای ــروان انجی و پی

ــد در آن فروفر( ــه خداون ــتاده بدانچ س
  .]»داوري کنند) است
ـ  . لَهم .لهم لَهِـم  [فروخـوردن  : لَهِـم ـَـ

: الشیء لَهماً و لَهماً، و الْتَهمه و تَلَهمـه 
لُهـم و لَهـوم، أي    لَهِـم و . ابتَلَعه بمـرَّةٍ 

  .موضعی: ملْهم. ]مرد پرخور: أکُولٌ
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: لَهامیم : ج. شیرناك قۀنا: لُهموم
ابـر   :[سـب نیکـو   ا: . مرد سـخی 

لشـکر   :. شـمار بسـیار   :. پرباران
نیکـــان و : لَهـــامیم النـــاسِ. بـــزرگ

  .]بزرگواران مردم
  .لشکر بسیار: لُهام

 :[کـک  : م لُهـیمٍ أُ. سـختی : لُهـیم 
مرگ، زیـرا همگـان    کنیۀ :أُم لُهیمٍ .تب

  .]را فروخورد
مهشگرف: ل . :   اسـب گذرنـده از
ــبان ــ: . اس ــرد بس ــول . یارعطام و ق
  :]العجاج[الشاعر 

  الـدارِي تأدرِي و أنـْ الهم ال
  .]کلُّ امريء منک علی مقْدارِ[

رِیدی مبارخدایی: اللَه . دو المیمةالمشد 
یـا  : فیه عوض من یاء النداء، ألنّ معناه

  اهللاُ
  خـداونـدا نـدانم مـن تـو دانــی[

  جانی نیرو واي بـه هر کس داده
، گفتــه اللَهــم، و مــیم بــه جــاي یــا اهللاُ

مشدد نیز در پایانش به جاي یـا اسـت   
  .]در آغازش
در دل افکنــدن، و آنچــه در : إلْهـام 

ــالی  ــداي تع ــد خ ــه اهللاُ. دل افکن مألْه .
خداونـد  . الصبرَ و الرَشاد[استَلْهمت اهللاَ 

از خـدا خواسـتم تـا    . به دلش انـداخت 
  .]به دلم افکند) شکیبایی و بالندگی(

شیرپسـتان را خـوردن    همۀ: الْتهام
  .]استَوفاه: الْتَهم الفَصیلُ ما فی الضَرْعِ[

: طریـق  . قدح بـزرگ : لَهجم .لهجـم 
طریق مذَنَّب و موقَّـع  [راه فراخ کوفته 
نْقادذَلَّل و مع :و مواس[.  

پتفوز در کردن بـه چیـزي   : تَلَهجم
] :دن راهروشـــن و فـــراخ شـــ . 

  .]شیفته شدن به چیزي: الولُوع بالشیء
  .]قَطَعه: لَهذَمه[بریدن : لَهذَمۀ .لهذم

لَهـاذم  : ج. روان ةسنان برنـد : لَهذَم
ــوص [ ــبۀ، أي لُصـ ــۀ و قَراضـ : لَهاذمـ

  .]خوردن: تَلَهذُم. راهزنان
درآمیخــتن ســپیدي بــا : لَهزَمــۀ .لهــزم

ــیب. ســیاهی مــوي ــزَم الشَ ــه لَه یخَد :
ــا ســیاهی مــوي  [خالَطَهمــا  ســپیدي ب

هایش درآمیخـت و دو  پاگوش و گونه
  .]کک: لَهزَه الشَیب. موي شد

اســـتخوان [دو تنـــدي : لهزِمتـــانِ
. یکی: لهزِمۀ. گوش مۀزیر نر ]کوچک

  .لَهازِم: ج
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  فصل المیم
روغــن : . شــمع: ].مــع[مــوم  .مــوم

مــیم الرجــلُ فهــو . برســام: . عســل
م مرْسبأي م ،ومآن مـرد بـه آمـاس    [م

  .]دیافراگم دچار شد ةپرد
ــۀُ ــیم. نــام مــردي: مام یکــی از : م

  .حروف هجا
چیست حال : کلمۀُ استفهام: مهیم .مهیم

  .]ْنُک؟ما حالُک و ما شأ[تو و کار تو 
  فصل النون

ــه  أســکَت اهللاُ . آواز: نَأْمــۀ .نـأم  و نَأْمتَ
ــاً ــه أیض ــوتَه نَغْ: نامتَ ــه و ص ــدا [متَ خ

اگـر  ( خاموش سـازد بانـگ و آوازش  
نامۀ باشد، یعنی خداوند بخواباندش و 

  .])از حرکتش بازدارد
و  مانند زحیر[نرم  لۀنا: نَأَم ـَـِ. نَئیم

. ]األسـد  نَئـیم سـمعت  . آرامتر از زئیر
 :  ــیر ــان و ش ــت [آواز دادن کم نَأَم

أنَّ: القوس[.  
برآمـدن نبـات و   : نَجم ـُـ. نُجوم .نجم

. سـتارگان : . ستاره و دندان و شـاخ 
 :   پدید شـدن بدمـذهب و خـارجی .

ۀٌ موضعناجِم تمکذا نَج :غَتو فالن . نَب

یـک  [معدنُـه  : منْجم الباطلِ و الضَـاللَۀ 
جا سـر از فرمـان بـه    شورشی در فالن

او کـان نادرسـتی و گمراهـی    . در برد
  .]ممناجِ: ج. است

ترازو  نـۀ آهنی که در وي زبا: منْجم
  .]مناجِم: ج. شاهین ترازو[باشد 

در [سـاق  نبات بی: . ستاره: نَجم
برابر گیاه سـاقدار کـه همـان درخـت     

» و النَجم و الشَجرُ یسجدانِ«آیه. ]باشد
از فرشـتگان تـا   (و ستاره و درخـت  «[

 : .]»کننـد سـجده مـی  ) خاکیان همه
وین و در وي الـف و الم  اسم علَم پـر 

اگر النجم گویند، یعنی هـر  [الزم باشد 
ــتار ــر ةس ــه .]دیگ ــم  «آی ــالنَجم ه و ب

و بـه  «[طَلَـع الـنجم   : یقـال . »یهتَدونَ
. اصل: . ]»بیابند) خود را(ستاره راه 

، أي أصـلٌ  لیس لهذا الحدیث : یقال
: . ]هیچ بنیـادي نـدارد ایـن سـخن    [

لمـنَجم، یعنـی   و منه سمی ا. وقت معین
  .شناسشناس، و ستارهوقت

: یقـال . واشدن آسمان از ابر: إنْجام
الس تماثْج تمأنْج اماً ثمأی آسمان [ماء

درپی بارید و سـپس بـاز    چند روز پی
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أنْجـم  [رفتن سـرما و بـاران   :  .]شد
أنْجمت عنه الحمی . البرْد و أنْجم المطرُ

و أفْص مه  . تبش بریـد : یأي أفْصضَـرَب
    عنه حتّی قَتَلَـه، أي مـا أقْلَـع مفما أنْج

زدش و از او دست برنداشـت تـا   : عنه
  .]کشتش

. شناسی کردنوقت و ستاره: تَنْجیم
 :پـاره گـذاردن وام را    پاره]  ـتمنَج

ــال ــۀً  م منَجــالنٍ م ــی ف ــاً عل   : ی نُجوم
ام را کـه بـه فالنـی داده بـودم     دارایی

ي کـردم تـا هـر بخــش را در    بخشـبند 
نگریســتن بــه  : . مــاهی بپــردازد 

رخـدادها را   ،ستارگان و اندیشه کردن
بینــی از روي گـردش ســتارگان پـیش  

  .]کردن
کوچـک و  [نـوعی از گیـاه   : نَجمۀ

زننده بـه گیاهـان   خزنده و پایا و زیان
  .]نَجم: ج. دیگر
رخیـدن و تنحـنح   : نَحم ـِـ. نَحیم .نحم

ــردن  دن و ســینه صــاف کــر ســرفه[ک
و مرغـابی سـرخ، و   . نع: نَحام. ]کردن

خشـک کـه چـون    نـاخن  :[نام اسبی 
چیزي از او خواهند بسیار سرفه کند و 

  .]ندهد

مثـل  [آب بینـی و دمـاغ   : نُخامۀ .نخم
  .]خلط سینه را هم گویند. نُخاعۀ

تَنَخَّم : الرجلُ ـَـ نَخَمـاً و  [نَخَع منَخ
  .]رنجور شدن خسته و: إعیاء: نَخْماً
ـ  . نَدم و نَدامۀ .ندم . پشـیمانی : نَـدم ـَـ

ــدم ــک: تن ــدیث. ک ــۀٌ  : ح ــدم توب النَ
: نـادم . ]پشیمانی همان بازگشت است[

مثـل سـادم و   [کـک  : نَـدمانُ . پشیمان
ــدمانُ ــدام . س ام، و نــد س امــد و قــوم نُ

الیمـیِنُ  : یقـال  .سدام، و نَدامی سـدامی 
نْدنْثٌ أو مـۀٌ حسـوگند یـا شکسـته    : م

  .]پشیمانی گردد یۀشود یا ما
حریــف شــراب و همنشــین : نَــدیم
ــدام: ج. بزرگــان مانُ. نــد : ج. کــک: نَ
ــدامی ــرأَ. نَ ــۀٌ و الم ــاء [ةُ نَدمانَ و  النس
و هـو مقلـوب   . مـص : منادمۀ. ]نَدامی

و قلب در زبـان تـازي بسـیار    [مدامنَۀ 
و جذَب و کالقسی من القُووس، . ]است

جبذَ، و ما أطْیبـه و أیطَبـه، و واحـد و    
حاد.  
نَسـم  . و نَسمان . باد نرم: نَسیم .نسم

  .]جاندار: ذو روحٍ: نَسیمٍذو [مص : ـِـ
اول بـادي کـه وزیـدن    : نَسم الریحِ
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السـاعۀ،  نَسـمِ  بعثْت فی : حدیث. گیرد
ــت أوائلُ  ــدأَت و أقْبلَ ــینَ ابتَ ــا أي ح ه

هنگام آغاز برپـایی رسـتاخیز   : فرمود[
هنگام نزدیک شدن رستاخیز در میان (

ــدان آدم   ــین فرزن ــدگان از بازپس ) زن
: ذو نَفَـسٍ  ، أينَسمٍذو . برانگیخته شدم

  .]جاندار
تَنَکَّبـوا  : حدیث. دم و تاسه: النَسمۀ

از گـرد و خـاك   [ الغُبار فمنه تکونُ 
ز ا) آسـم (تنگـی   کناره گیرید که نفس

  .]اإلنْسان[مردم : . ]آن است
ــم ــس: تنس ــود نف ــه خ زدن و دم ب

ــیدن ــدیث. کش ــموا روح : ح ــا تَنَس لَم
آنگاه که دم [الحیاةِ، أي وجدوا نَسیمها 

  .])زنده شدند(زندگی یافتند 
به آن نزدیک شـد و  [شامه : ناسمه
بــا او گفتگــو و درد دل  :. بوییــدش

  .]کرد
: یقـال . و شترمرغ سپل شتر: منْسم
از [مـن أیـنَ وِجهتُـک    : ك من أینَ 

أیـنَ  : ك روي؟ أیـنَ   کدام سو مـی 
ــذْهبک أو بیتُــک راهــت بــه کــدام : م

  .]ات کجاست؟سوست، یا خانه

گونـه گردانیـدن و بـوي    : تَنْشیم .نشم
دستم : یدي نَشمۀٌ: یقال. گرفتن گوشت

: . ناك است از چربش و جز آنبوي
: لهمو منـه قـو  . بد شدن مـردم  در کار

مردم بـه  [) رض(نَشَّم الناس فی عثْمانَ
. عثمان بدي کردند و دشـنامش دادنـد  

قد نَشَـم النـاس   : اندگونه هم گفتهاین(
 .)بالطَعنِ علیه( واعلی عثمانَ، أي ابتَدأُ

به آن کار آغاز کـرد و  : نَشَّم فی األمر
نَشَـم  األمـر و  نَشَّم فی . به آن پرداخت
نَـزَّت  : نَشَّـمت األرض . و نَشَّب، بمعنًی

  .]زمین آب تراوش کرد: بالماء
ــم ــان  : نَشَ ــه از وي کم ــت ک درخ

خـال شـدن   خـال : نَشم ـَـ: . سازند
. ]قلب نَمش: [پوست گاو و جز آن 
شنَم قلب ،مو  : ثور نَش فیه نُقَطٌ بِـیض

 ودهـاي  گاوي که در پوستش نقطه[س
  .]و سیاه باشدسفید 

منْشثَـل . نام زنی عطّاره: مم :  أشْـأَم
تـر از بـوي   گجسـته [ منْشـم  من عطْـرِ 

ــم   ــوش منش ــه   (خ ــه در مک ــی ک   زن
فروش بود و برخی هنگام آهنـگ  بوي

به جنگ خود را به بوهـاي او خوشـبو   
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ــی ــمار   م ــا ش ــد، و در آن جنگه کردن
 نــۀدا: . )]شــدکشـتگان افــزون مــی 

  .]از آن صمغ گیرند گیاهی که[بلَسان 
ــم .نظــم ـــ. نَظْ ــم ـِ  شــتۀشــعر و ر: نَظَ

مروارید، و درکشیدن سـخن در وزن و  
ــه رشــته ــب دادن: . جــواهر ب . ترتی

. گروه بسـیار از ملـخ  : . کک: تَنْظیم
 :و پـروین [گانه از جوزا سه ةستار .
 :نْظُــومبالمصــدر. م ــفصــۀ. ونَظْم :

یک دانه مهـره یـا مرواریـد و ماننـد     
  .]آنها

: لیس ألمرِه [جواهر  شتۀر: نظام
و  خـو  :. شـود کـارش درسـت نمـی   

  .]روش و رفتار
. درکشـیده و راسـت شـدن   : انْتظام

نیـزه زدش  [اخْتَلَّه : طَعنَه فانْتَظَمه: یقال
  .]و به نیزه دوختش

ها بـیض  صار بطْنُ: أنْظَمت الدجاجۀُ
  .]در شکم مرغ تخم پدید آمد[

ــم ــۀنع .نع ــت: م ــت: . دس   رس دس
دسـت،   ةدست و پـرورد  معناي کاربه[

مـال و  : . ناز: . نیکی: . ]صنیعۀ
آنچه کرده شـود از نیکـویی   : . منّت

و انْ فَتَحـت  . کک: نُعمی. در حق کسی
مددفقلت ماء تیم. نَعانْ : یقال. کک: نَع

 ــتمعأي ن ،ــتمعذاك فَبِهــا و ن فعلــت
اگر آن کار را کنـی نیکـو و   [ۀ الخَصلَ

  .]از نیکخویی است
و بِئْس معنیک است و بد اسـت : ن .

ــیانِ ال  ــالنِ ماض عــا ف ــرَّفانِ  و هم یتص
تصرُّف سائرِ االفْعال، ألنّهمـا اسـتُعمال   

فـی نعـم أربـع    . للحال بمعنَی الماضـی 
لغات :معو ن معن ،منَع ،متقـول . نَع :  ـمعن

هند، و نعمـت   ةُلرجلُ زید، و نعم المرأَا
فالرجلُ فاعلُ نعـم، و زیـد   . هند ةُالمرأَ

ـ   علیـه   دممرفوع اما بأنْ یکونَ مبتـدأً قُ
ــرُه ــدإٍ   خب ــرُ مبت ــونَ خب ــأنْ یک ، أو ب

محذوف، کأنّک لما قلت نعـم الرجـلُ،   
و اذا . من هو؟ فقلت هو زیـد : قیل لک
معالرجـلُ رجالً ک قلت ن معأنّک قلت ن 

یکـونُ   رجالً، ألنّ فاعلَ نعم و بِـئْس ال 
   ضـافالّا معرفۀً باأللف و الالم، أو مـا ی

و یـدخُل مـا   . الی ما فیه األلف و الالم
فَنعمـا  «علیه فتَجمع بین الساکنین، آیـه 

ت العینَ بالکسر، رَّکْئْت ح، و انْ ش»هی
. ونَ مع کسر العینأو انْ شئْت فتحت الن
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غَسلْت غَسالً نعمـا، تَکْتَفـی بمـا    : تقول
آنهـا  [نعم عن صلَته، أي نعم ما غَسلْتُه 

ــراي    ــتند ب ــرف هس ــل غیرمنص دو فع
کـاربرد آنهـا   . نکوداشت یـا نکـوهش  

معنـاي آنچـه   براي زمان حال است بـه 
در گذشــته رخ داده و روشــن شــده   

نیکـــومردي اســـت زیـــد، و . اســـت
رجـل فاعـل نعـم    . کوزنی است هندنی

است و زید هم مرفوع است بـه اینکـه   
چون مبتدایی است کـه خبـرش بـر آن    
ــداي    ــر مبت ــون خب ــا چ ــده ی ــدم ش مق
  محـذوف اســت، گــویی هنگــامی کــه  

چه : مرد خوبی است، گویند: گوییمی
او زیـد اسـت   : گوییکسی؟ آنگاه می

و ضمیر هو را هم هنگامی کـه مبتـدا   (
ــر شــناخته ــا خب ــان ی   شــده باشــد تازی

). زیـد : شوداندازند، و در پاسخ میمی
: چه مردي اسـت، یعنـی  : و اگر بگویی

آن مرد چه مردي است، زیرا فاعل نعم 
و بئس همـواره معـرّف بـه الـف و الم     
هستند، یا مضاف به معرّف بـه الـف و   

یعنـی پــس از نعـم، الرجــلُ را در   (الم 
ذهن گرفتـه و بـا رجـالً آن را روشـن     

ما بر سر نعم درآید و میان ). سازيمی
پـس نیکوسـت   «دو ساکن جمع کنی، 

تـوانی  ، و مـی )یعنی بگویی نعما(» آن
خودم را شستم . نعما و نَعمّا هم بگویی

آن را  صــلۀخــوب، و بــا آوردن نعــم 
  .]آوري، یعنی خوب شستنی کردمنمی

ــم ــازگی و نرمــی و نیکــویی: نُع . ت
: یقـال . أبـؤُس  أنْعم و: ج. خالف بؤْس

 مٍیومـؤْسٍ    نُعروز خوشـی و  [و یـوم ب
. ]فراخی، و روز ناخوشی و تنگدسـتی 

 :نام زنی.  
نَعم ـُـ، نَعم ـَـ، نَعم ـُـ، مثال . نُعومۀ
و نَعم ـِــ،  . نرم و نازك شدن: فَضلَ ـُـ
ـ  برخـوردار و  : نـاعم البـالِ  [اذّ و هو ش

  .]حالآسوده
عمه اهللاُ و ناعمه فتَـنَعم  نَ. تنعم: نَعمۀ

خداونــد زنــدگیش را فــراخ و آســان [
کرد و او هـم خـوش و خـرّم زنـدگی     

  .]عمۀٌ و مناعمۀ، بمعنًینَم ةٌامرأَ. کرد
أتَیـت  : یقـال . مفْضـال : رجل منْعام

بــه [أرض فــالنٍ فَتَنَعمتْنــی، اذا وافَقَتْــه 
 سرزمین فالنی درآمدم و مرا سـازگار 

  .]و خوش آمد
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اهللاُ  أنْعم اهللاُ علیک، من النعمۀِ، و 
قـال لـه   : لـه  . صباحک، من النُعومۀ

ــم نَع . : ــا [زاد معــاً ن ــه دقّ آن را : دقَّ
ــزش   ــدازه ریزری ــیش از ان ــد و ب کوبی

هرچه افزون : أنْعم، أي بالَغَ و زاد. کرد
 .]بر اندازه و نیاز گردد در هـر کـاري  

 ُاهللاُ  . أقَرَّ اهللاُ عینَک: بک عیناً اهللا ـمنَع
    ـۀً و نَـزِهغُلْم ـمۀً، مثل غَلمبک عیناً نُع

خداونـد  [کک : نَعمک عیناً. کک: نُزْهۀً
ــی     ــانی و خوش ــو روزي و آس ــه ت ب
بخشید، و خداوند بامدادت را خوش و 

افـزود  . بـه او آري گفـت  . نیکو کنـاد 
بـر  آن کـار را کـرد و   : و کذا فَعلَ (

ــزود ــه  ). آن اف ــمت را ب ــد چش خداون
ــه تــو(دوســتدارت  ــا چشــم او را ب ) ی
بـاد نـرم   : أنْعمـت الـریح  . روشن کنـاد 

در آن کـار  : أنْعم النَظَرَ فی األمر. وزید
ــرد  ــه ک ــیار اندیش ــباحاً. بس ص ــم أنْع :

  .]بامدادت خوش
 بـنُ  و هـو  . نـام مـردي  : نُعمـانُ 

لیه الشـقائقُ  ملک العربِ، نُسب ا المنْذرِ
 مانِ ألنّـه حیکـی از شـاهان   [مـاه  النُع

تازي که گـل شـقایق بـه او منسـوب     

  .]کرداست، زیرا از آن نگهداري می
واحد األنْعـامِ، و هـی   . چارپا: النَعم

ـ  هذا اإلس قَعۀُ و أکثر ما ییالمالُ الراعم 
 هـو ذَکَـرٌ ال  : قـال الفـراء  . علی اإلبـل 

هذا : یقولون. نَّثؤَیوارِد ممانٌ، : ج. نَعنُع
و األنْعام تـذکَّر و  . مثل حمل و حمالن

ممـا  «و آیه» مما فی بطُونه«هآی. تؤَنَّث
یـراد بـه   . أنـاعیم : جـج . »فی بطُونهـا 

التکثیر فَقَط، ألنّ جمع الجمعِ انّما یـراد  
بــه التکثیــرُ أو الضُــرُوب المختلفــۀُ    

م را بیشـتر  چارپایان چرنده، و این نـا [
ــد  ــتران نهن ــر ش ــذکر . ب ــراء آن را م   ف

ــدمــی ــد. دان ــه : گوین ــاي ب ــن چارپ ای
أنعام هـم مـذکر    کلمۀ. آینده است آب
شود و هم مونّث، چنانکه در قـرآن  می

از ) بنوشـانیمتان («: هر دو آمده اسـت 
جمــع . »آنچــه در شکمهایشــان اســت

معناي شمار بیشتر و گـاه  الجمع گاه به
در . گوناگون اسـت  هايمعناي گونه به

  .]معناي نخست استاینجا أناعیم به
مـدیق، و  . آري: نَعةٌ و تَصدو هو ع

اذا . جواب االستفهام، و ربما ناقَض بلَی
لیس لی عنـدك ودیِعـۀ؟ فقولـک    : قال
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  لَـی تکـذیبتصدیقٌ له، و ب منَع . ـمنَع :
ـ   [کک  ، رنَعم تصدیق اسـت پـس از خب

، هـب إذْ(ر یا نهـی  نوید است پس از ام
، تأکیـد اسـت در آغـاز    )هـب ـ أذْنَعم  

نَعـم، أنَـا مظلـوم و فـی العـینِ      (سخن 
. ، و پاسخ بلـه اسـت بـه پرسـش    )قَذًي

بلَی پاسخ آري است به پرسش و تمنّـا  
  .]و پرسش همراه با نفی

ـ  . شترمرغ: نَعام جـنسٍ،  و هـو اس م
= مـذ  . یکی: نَعامۀ. مثل حمام و جراد

  .نث
. چوب بر پهنـاي سـر چـاه   : عامۀنَ
ـ  شالَت : یقال کـوچ کردنـد یـا    [م ه

نَعامــات، نَعــائم و : ج. پراکنــده شــدند
 :عامـۀٍ نَ ْرکب فالنٌ جنـاحی : یقال. نَعام
 درهفی جأم .  خَفَّـت  شـتاب  بـه : هـم

ــع بــینَ : مثَــل. کــوچ کردنــد مجــنْ ی م
األروي و النَعامِ؟ که بتواند بـز کـوهی   

جــا گــردآورد و شــترمرغ را بــه یــک
زیرا جاي بز کوهی بر بلندیهاي کـوه  (

؟ بــه )و جــاي شــترمرغ در دشتهاســت
آنکه در کردن کاري بسیار بهانه آرد، 

ماننـد شـترمرغ   ( ما أنت الّا : گویند

که چون گویندش بپر، گوید شـترم، و  
رغمچون گویندش بار بردار، گوید م(. 

زیر : . ]گشتنومید بر: جاء کالنَعامۀِ
نشان کـه در  : و نَعام . ]کف پا[قدم 

نـام مـردي و   : . راهها نصـب کننـد  
  .اسبی

راه : نَعامـۀ [مـردي   کنیـۀ : نَعامۀَ أبو
  .]گشاده و روشن

، نُعمۀَ عـینٍ : یقال. قُرَّتُها: نُعمۀُ العینِ
و نُعم عینٍ، و نَعام عینٍ، و نَعامۀَ عـینٍ،  

، أي أفْعـلُ  هـا بمعنًـی  و نُعمی عـینٍ، کلُّ 
ذلک کَرامۀً لک و إنْعاماً لعینـک و مـا   

ــبهه  آنچــه چشــم را خنــک کنــد، [أشْ
هنگـامی  . (شادي و نور دیده و دردانه

شنوي، اگر با کـار   که سخن خوبی می
:) سخنگویش هماهنگ بود، آنگاه بگـو 

بــا پــذیرش ســخنت و پیــروي از تــو 
ــی  ــت م ــه  بزرگ ــمت را ب دارم و چش

دوستی خود خنک و روشن  برادري و
فعل آن را در ضمیر گرفتـه و  (کنم می

  .])گویندنمی
ریــح [بــاد دســت راســت : نُعــامی

. ]تـرین بادهاسـت  الجنُوبِ، که نمنـاك 
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أنْ نُعاماك [نُعاماك، أي قُصاراك : یقال
کوششـت   ةبیشـترین انـداز  : تفعلَ کذا

  .]ن کنیین است که چنای
مانُ األراكنام وادیی: نَع.  

عم صباحاً، کلمۀُ تَحیۀٍ، کأنّـه  : یقال
 منْعی من نَعم ذوفحبامدادت خـوش  [م

ماننـد کَُـلْ از   (درود اسـت   کلمۀ. بـاد 
  .])لُأکَلَ یأْکُلُ، و سلْ از سأَلَ یسئَ

موضـعی بـه   : تَنْعیم. درختی: تَنْعیمۀ
بارور کردن خـاك بـا شـیار     :[مکّه 

. ]بــه آن کـردن و کـود جـانوري دادن   
  .موضعی: أُنَیعم
: نَغْـم [سخن آهسـته  : نَغَم ـُـِ. نَغَم .نغم

غَّم نَو ما تَ سکَت فما نَغَم بحرف،. ]کک
نَغَم فـی  . خاموش شد و سخنی نگفت[

اندکی از باده خورد: الشَراب، کَنَغَب[.  
آهنگ کلمه و زیبـایی  [آواز : نَغْمۀ

ـ . نَغْم: ج. خواندن آن سـۀِ نُ الهو حنَغْم :
  .]آواز استاو خوش

. عتاب کردن بر کسی: نَقَم ـِـ. نَقْم .نقـم 
 منَق = ما: یقال. ]کک: نُقُوم[نَقَم  تنَقَِم

نکوهشش نکردم جـز  [منه الّا اإلحسانَ 
ــار ــاري ةدرب ــند : . ]اشنیکوک ناپس

ــم الشــیء و األمــرَ و [داشــتن کــار  َنَق
  .]أنْکَرَه: انْتَقَمه

ــۀ. ینــه کشــیدنک: انْتقــام مج. ا: نَق :
. نَقمات و نَقم، مثال کَلمۀ، کلمات و کَلم

مثـال نعمـۀ و نعـم    . نقَم: ج. کک: نقْمۀ
  .]جویی و پادافرهکینه[

فالن میمـونُ النَقیمـۀِ، و هـو    : یقال
ــۀ   یبــدالُ النَق ــۀِ و  [إب ــونُ النَقیب و میم

نهـاد و  شفالنی خو: العرِیکَۀ و الطَبِیعۀ
به هـر کـار درآیـد    (سرشت است پاك

  .])پیروز گردد
مۀ. نام مردي: ناقیمنام زنی: ناق.  

. چینـی کـردن  سـخن : نَم ـُــِ . نَم .نمـم 
  .ا: نَمیمۀ

ــۀ یمــت  : نَم ــس و حرک آواز [و نف
نوشـتن، گـام زدن، خـوردن و     هستۀآ

  .]جنبیدن
أسکَت اهللاُ نامتَه، أي مـا یـنم   : یقال

و قـد یهمـزُ   . لیه من حرَکته و نَفَسـه ع
خدا جنـبش و دمـش   [فیجعل من النَئیِم 
  .])بمیراندش(را خاموش سازد 

: ج. و نَمـوم و مـنَم  [نـع  : نَم و نَمام
و نُم اءمینُ، أنتَـه  . نَمتَه و نَمنام تعمس
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بوي آن چیـز  : نَم الشیء. حسه: و نامتَه
  .]پراکنده شد

  .گیاهی خوشبو: نَمام
نقش کردن و آراستن جامـه  : نَمنَمۀ

خطی کردن باد خـاك را ماننـد    و خط[
ــته باشــد  ــوب . ]آنکــه رویــش نوش ث

نَمنَمنع: م.  
  .سپیدي که بر ناخن افتد: نمنمۀ
یالـدرهم الـذي فیـه     و. پشـیز : نَم

، أي ما بها : یقال. رصاص أو نُحاس
 ده در آن سرب یـا  اي کنقره سکۀ[أح

کــس در آنجــا هــیچ. مــس هــم باشــد
: . ناراســتی و دغلــی :  .نیســت

  .]گوهر و سرشت انسان
ـ  . نَـوم  .نوم خـواب و خـواب   : نـام ـَـ

نیـام، نُـوم علـی    : ج. فهـو نـائم  . شدن
نمت، و : یقال. لفظلاألصل، و نُیم علی ا

أصلُه نَوِمـت، فلمـا سـقَطَت السـتثقال     
. ها نُقلَت حرکتها الی ما قبلهاالحرکۀ علی

و کان حقُّ النون أنْ تُضَـم لتَـدلَّ علـی    
الواو الساقطۀ، و علی مذهب الکسـائی  
فالقیاس مستمر، ألنّه یقول أصـلُ قـالَ   
قَولَ بضم الواو، و أصلُ کالَ کَیِلَ بکسر 

واألمرُ منه نَم، مثل خـاف یخـاف   . الیاء
 نَوِ[خَف ،متـ اصل ن م بـوده، کسـره   ت

بر حرف علّه گران است، حـرکتش بـه   
حرف پیش از آن داده شـده و خـودش   

حـق  . دلیل التقاء ساکنین افتاده استبه
شـود  ) نُمـت (نون آن است که مضموم 

تا نشانگر آن باشـد کـه حـرف افتـاده     
چنانکـه در قـالَ یقُـولُ    (واو بوده است 

روش کسـائی نیـز    یـۀ بر پا). شد قُلْت
در کار است، و او اصـل   قیاس همواره

امـر  . داندقالَ و کالَ را قَولَ و کَیِلَ می
نـام  . ]شود نَمینام می یۀاز آن هم بر پا

ـوقُ  . أخْلَقَ: الثوبالس ـتنام :  تـدکَس
بـازار از روایـی   . جامه فرسـوده شـد  [

یـا نَومـانُ، و   : یقال لکَثیِر النَـومِ . ]افتاد
ه یختص بالنـداء  التَقُلْ رجل نَومانُ، ألنّ

: که بسیار خوابد در نـدا گوینـد  به آن[
  .])خوابیا خوش(اي پرخواب 

بـه خـواب کـردن و    : إنامۀ و تَنْویم
  .خوابانیدن

خواب گرفتش: أخَذَه نُوام.  
  .خویشتن خوابیده نمودن: تَناوم

ــه  ــه فنُمتُ ــه : ناومتُ ــا او در [غَلَبتُ ب
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پرخوابی برابري کـردم و بـر او چیـره    
  .]مشد

سـکَنَ الیـه و اطْمـأَنَّ    : استَنام الیـه 
 . همدمش شد و به او آرام گرفـت [

مو تَناو :مالنَو طَلَب[.  
اعتبـار مغفَّـل   مـرد بـی  : رجل نُومۀٌ

  .]کک: نُوم و نَوِیم[
: نَئُوم[مرد بسیارخواب : رجل نُومۀٌ

انّه لحسنُ النیمۀِ، مثـل الجِلْسـۀ   . ]کک
  .]تخواب اساو خوش[

: منـام [جاي خواب و بسـتر  : منامۀ
. نــیم: [خــواب  مــۀجــا: . ]کـک 

ةِ و هـی  هـو نـیم المـرأَ   : والعرب تقولُ
یماو پوشش زنـش اسـت و زنـش    : هن

  .دکان: . ]پوشش او
لیل نائو هو فاعـل  . شب آرامیده: م

شـب  [بمعنَی مفعولٍ فیه، کیومٍ عاصـف  
  .]که مردم در آن خوابند

رسیدن همـت در چیـزي و   : نَهمۀ .نهم
آز و آرزوي بســیار [حــرص نمــودن 

براي رسیدن به چیزي و رفتن در پـی  
فهـو منْهـوم،   . نُهِم بکذا، مج: یقال. ]آن

ــه  ــع ب ــدیث. أي مولَ ــانِ ال: ح  منْهوم

یشْبعانِ، منْهوم بالمالِ و منهـوم بـالعلم   
دو . چیــز شــدشــیفته و آزمنــد فــالن[

آزمنـد دارایـی و   آزمند سیر نگردنـد،  
ــش  ــد دان ــلِ و األســ  . آزمن : دالرج

  .])بانگ و غرّش مرد و شیر( نَأْمتُهما
ـ = نَهم ـِـ  ، نَهمنـی [زجـرَ  : نَحم ـِـ

ــیِ أي ــاد  : زجرَن ــگ و فری ــا بان ــرا ب م
  .]راند

نیک اشـتها آمـدن بـه    : نَهِم ـَـ. نَهم
  .طعام

رانـدن و زجـر   : نَهم ـَـِ. نَهم و نَهِیم
ستور که : منْهام. ودن در راه ستور رانم
  .]مناهیم: ج[راندن جلو رود به

ــم ــوه  : نَه ــی و نح صبالح  ــذْف الخَ
. ریزه و مانند آن پرتاب کـردن سنگ[

  .]قَذَفَه: نَهم الحصی
ــیم ــیم و نَئ نَهِــیم، مثــل نَح : صــوت

نَهـم الفیـلُ ـَــ نَهمـاً و     . األسد و الفیل
  .]شیر: منَها[نَهِیماً 

یو درودگر[آهنگر : نَهام . یهـامن :
  .]راه فراخ و آشکار :. کک

. اي بومگونه[نوعی از مرغان : نُهام
  .]م شَیطانٍاس: نهم. نُهم: ج
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نوردهاي ریگ که از وزیـدن  : نیم .نیم
 مـۀ جـا  :[پوستین کهنه : . باد شود

روزي و زندگانی خوش و  :. خواب
: . ]رام تن و جـان آسان، و همدم و آ

  .درختی
  فصل الواو

ـ [موافَقَۀ و مباهـات  : ءمۀموا .وأم : اموِئ
لوال : مثَل. ]فَعلَ کما یفعلُ: واءمه. کک

 األنــام لَــکله ســازگاري گــر [الوِئــام
گمـان  بـی (خلق گشتندي تبـه   ،نبودي

سـازگاري   یـۀ زندگی گروهی بـر پـا  
مردم با یکدیگر است و پیروي نادانان 

ــه از   از  ــاران، وگرن ــان و نیکوک دانای
مـردم تبـاه    همۀدشمنی و ناهمـاهنگی  

ــال) شـــدندمـــی ــوائم : یقـ فالنـــۀُ تُـ
زن از سـر همچشـمی   فالن: صواحباتها

-خود را چون دوسـتانش آرایـش مـی   

  .]کند
. کـوفتن و شکسـتن  : وثَم ـِـ. موثْ .وثم
 :دویدن .خُف  یـثَمم :   طْءالـو شـدید

ــثم األ ــه ی ــدقُّها کأنّ أي ی ،ــپل [رض س
  گــام گــویی کــه زمــین را    ســخت

. ضَـرَبها : وثَم المطـرُ االرض . کوبدمی

سنگ پـایش را  : وثَمت الحجارةُ رِجلَه
  .]آلود کردخون

ثـم  . علف و طعام گردکرده: الوثیِمۀ
ال : یقـال [سـنگ  : . اجمـع لهـا  : لَهـا 

مـن   أي ،الوثیِمۀِوالذي أخْرَج النار من 
کـه از سـنگ   سـوگند بـه آن  : الصخْرة

  .]آتش درآورد
. آکنده شـدن گوشت: وثُم ـُـ. وثامۀ

  .نع: وثیِم
خاموش شدن : وجم یجِم. وجوم .وجم

مـا لـی أراك   : یقـال . از اندوه و خشم
    ـکُتعنـه، أي لـم أس واجِماً و لم أجِم

چه شده کـه پـر از خشـم و    [عنه فَزَعاً 
اش از تـرس  دربـاره . را اندوه بینم تـو 
  . ]خاموش نشدم
جِیمرَّ :یوم والح یم. شدیدحکک: و.  

 ، أيوجمۀًیکون ذلک [عار : وجمۀ
  .]آن ننگ است: مسبۀً

روي درافتادن در خوردن به: وجمۀ
روز یـک بـار در شـبانه   : مثل وجبـۀ [

  .]خوردن
: ج. نشان در راههاي صـحرا : وجم
مـرد  : و وجم رجلٌ . ومو وج[أوجام 
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 نـۀ خـا : و وجـم  بیـت  . بد و پسـت 
بخش : معظَمه ، أيأوجم الرَملِ. بزرگ

  .]ریگبزرگ توده
الوِحام من الدواب، أنْ تَستَصعب  .وحـم 

   ـتمحل، و قـد ومسرکشـی  [عند الح
ــري  ــام جفتگی ــاده هنگ ــتور م : . ]س

آرزومند شـدن و ویـار   [گرایش شدن 
  .کک: وحام. زن آبستن ]کردن

و هـی  . مـص : وحـم تَـوحم  . وحم
: مثَـل . ة وحمـی و نسـوةٌ وحـامی   امرأَ

آنکـه  ویار کرده بی[وحمی و ال حبلٌ 
کسی گوینـد کـه    ةدربار(آبستن باشد 

در پی چیزي باشد کـه بـه آن نیـازي    
ویار زن آبسـتن، و آواز  : وحم). ندارد

ذات  لیلــۀٌ .بــال پرنــده هنگــام پریــدن
: وحـیم  یـوم . شـب بسـیار گـرم   : وحمٍ
حار[.  

ــه محو ــت محه : وــد قَص تــد قَص
  .]آهنگ او کردم[

زن آبسـتن   ]ویار[ نۀآرزوا: تَوحیم
ةَ وحم المرأَ[دادن از طعام و ذبح کردن 

  .]ذَبح لها ما تَشَهت: و وحم لها
: ج .ثقیـل : وخم، وخم و وخـیم  .وخـم 

وخُم . وخامۀ و وخُومۀ. وِخام و أوخام
: یقـال . سنگ و ناگوار شـدن گران: ـُـ

ــه  ــی فوخَمتُـ ــاگوارش [واخَمنـ در نـ
و همچشــمی خـوراك بـا مـن برابـري     

تــر و نــاگوارتر کــرد، از او بــدخوراك
  .]شدم

بلـدة وخمـۀٌ و   . وبِیء: وخیم شیء
. بـازده چیز و[لم تُوافقْ سکَنَها : وخیمۀ

ــراي زیســت     ــازگار ب ــرزمین ناس س
  .]باشندگانش
گران و ناگوار شدن طعام : استیخام

  .کک: توخُّم. و جز آن
تُخَمۀ، علی ما ذُکرَ فی وکَلَۀ و تُکَلَۀ 

آن دو کلمـه   ةآنچـه دربـار   یـۀ بر پـا [
. تُخَم و تُخَمات: ج .ناگوارد: ]گفته شد

  .تُخْمۀ: والعامۀُ تقول
خَم من الطَعام و عن اتَّ: وخم الرجلُ

. الطعام، و أتْخَمه الطعام، و أصلُه أوخَمه
خـوراك  [طَعام متْخَمۀٌ، و أصلُه موخَمۀ 

خوراکی کـه بـر معـده    . ناگوارش شد
  .]گران آید و ناگوار گردد

که چـوب  [دلو  شۀدوالهاي گو: وذَم .وذم
: وذَمـۀ . ]بندنـد دلو را به آنها مـی  نۀدها
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هـا   انْقَطَـع  : ت الدلْو ـَـ وذَماًوذم. یکی
گوشـتها و  : . ]دلـو بریـد   شۀدوال گو[

 ]زگیلهــاي درشــت گوشــتین[آزخهــاي 
: تَـوذیم . رحم شتر که از والدت بـازدارد 

بند ساختن سـگ  عالج کردن آن، و گردن
: ذَّمت علی الخمسـین و. را، و افزون شدن

  .]بر پنجاه افزودم[زِدت علیها 
یکی و : وذَمۀ. به و رودهشکن: وِذام
بنی: ، حدیث)ع(عن علی یتلنْ وۀَ لَئیأُم

لَأنْفُضَنَّهم نَفْض القَصـاب الـوِذام التَرِبـۀَ    
امیـه دسـت یـابم سـخت     اگر بر بنـی [

 شـکنبۀ بلرزانمشان چونان قصابی کـه  
  .]دهدآلود را تکان میخاك

ــذام ــر   : إی ــج ب ــردن ح ــب ک واج
  .خویشتن

ــه بیــت الحــرام کعبــه ه: وذیمــۀ دی
کعبـه پیشـکش    نـۀ ارمغانی که به خا[

ــد  ــه   (کنن ــدا هزین ــه در راه خ و آنچ
  .هدایا: وذائم. ])گردد
و . مص: ورِم ـِـ: . آماس: ورم .ورم

: تَـوریم . أورام: ج. کک: تورم. هو شاذّ
ورِم . بینی پرباد کـردن از تکبـر  : . م

شَـمخَ  : أنْفـه ورم فـالنٌ ب [غَضـب  : أنْفُه

بـاد در بینـی انـداخت و    : بأنْفه و تَجبرَ
  .]خود را بزرگ شمرد

الناقُۀأو تمها : رضَرْع رِمپسـتان  [و
ــرد   ــاس ک ــه آم ــلِ و . ناق أورم بالرج

چیــزي بــه آن مـرد گفــت یــا  : أورمـه 
: أورم. کاري کرد که او خشمگین شـد 

. گروه مردم، و لشکر بسیار و با شکوه
دانـم او  نمـی : درِي أي األورمِ هـو ما أ

  .]کیست
ــۀ .وزم مزــادن در  : و ــه روي در افت ب

مثل بزْمۀ و وجبۀ، یعنی یـک  [خوردن 
وزم . وزم. روز بــار خــوردن در شــبانه

آهسـته گـازش   : وزمـه بفیـه  . مص: ـِـ
. وامش را پرداخـت : نَوزم الدی. گرفت

ـ    وزِم فالنٌ چیـزي از  : هوزمـۀً فـی مال
  .]اش از میان رفتدارایی

گوشت خشـک سوسـمار و   : وزِیم
تـره و  : . کک: وزِیمۀ. ملخ و جز آن

ــرده  ــبزي گردک ــل . س مــرد : رج
  .]نث: وزماء[بسیارگوشت 

مـرد  [شـدید الـوطْء   : رجل متَـوزم 
ــخت ــروي   س ــا نی ــنگینی ی ــام از س گ

  .]بسیار
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ـ  . وسم و سـمۀ  .وسم نشـان  : وسـم ـِـ
والهاء عـوض عـن   . ردن و داغ کردنک

همزه بدل از واو . وسمتُه: أسمتُه[الواو 
ــت ــدحک  . اس ق ــم ســرْ و صال ، أيأب 

پا از گلیمـت درازتـر   : تُجاوِزنَّ قَدرك
  .]نکن

: وسمۀ. رنگ ابروي و موي: وسمۀ
ابـرو و  [تَوسم : و اذا أمرْت قلت. کک

  .]کن مویت را با برگ نیل رنگ
یمسأرض . باران نخستین بهـار : و

: توسـم . زمین وسمی باریـده : موسومۀٌ
  .علف وسمی جستن

جاي گردآمدن هنگام حـج  : موسم
  .]مواسم: ج[حج  و غیر

: یقال. به موسم حاضر شدن: تَوسیم
وسموا و عرَّفوا، کما یقـال عیـدوا فـی    

یـا   هنگام حج یـا در روز عرفـه  [العید 
  .]در روز جشن گرد آمدند

جمــال و : . آهــن داغ: میســم
: ج. ]زن زیبا[ میسمٍة ذات امرأَ. زیبایی

میاسم، علـی اللفـظ، و مواسـم، علـی     
  .األصل

یمسـیما : فالن وو الس هجنُ الوسح 

: وسـیمۀ  .]چهره است او زیبا و خوش[
وسـام و   .قوم و نسـوة وِسـام  : ج. نث

ــامۀ ـــ. وس ــم ـُ ســص : و ــامۀ[م : وس
  .]هو وسیم قَسیم: یقال. زیبایی

ــمته   ســاً فو ــمت فالن ــه : واس غَلَبتُ
در زیبایی با او برابري کـرده  [بالحسن 

  .]و از او برتر آمدم
خود را به نشانی مخصوص : اتِّسام

و قـد  . و فـالن موسـوم بـالخیر   . کردن
در فالنـی  [ت رَّسفَتَ: تَوسمت فیه الخیرَ

نشـان  . نشان از خوبی و نیکـی اسـت  
تَوسـم  . خوبی و نیکـی را در او دیـدم  

 لَـه خَتَ: فیه الشـیءاوآن چیـز را در  : ی 
  .]گمان برد

: ج. نقش و نگار: وشَم ـِـ. وشْم .وشـم 
نام شهري، یقـال  : . ]و وشُوم[وِشام 

دسـتها بـه سـوزن    : . الیمامـۀِ  : له
سأَلَه أنْ : استَوشَمه. آژدن و نقش کردن

ــمه شــدیث. ی ــمۀَ و : ح ــنَ اهللاُ الواش لَع
دور از رحمـت خـدا بـاد    [المستَوشمۀ 

-که خال بر تن دیگران کوبـد و آن آن

  .]که درخواست آن کند
صۀًما عشْمتُه وتْنا  . کلمۀً: یما أصـاب
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ۀٌ  العامشْـمۀٌ  . قَطْـرَةٌ : وـیمشنَهمـا ویو ب :
. اي از او سرپیچی نکـردم کلمه[وة عدا

. امسال یک دانه باران هم بر ما نبارید
  .]میان آن دو دشمنی است

ــرقُ ــم الب ــاً: أوشَ ــاً خَفیف ــع لَمع لَم .
األرض تشَمرَ نباتُهـا : أوظَه .  تشَـمأو

ــه ــه : فی ــرْت فی ــدکی [نَظَ ــش ان آذرخ
در آن . زمین اندکی سبز شد. درخشید

ــلُ  . ه کــردمنگریســتم و اندیشــ فْعی
: الکَـرْم  . چنـین کنـد   کردآغاز : کذا

: الشَـیب فیـه   . انگور رنگ گرفـت 
  .]سپیدي در آن بسیار و پراکنده شد

شکاف، شکاف چوب بی : وصم .وصم
ایـن نیـزه   [ بهذه القَناةِ : یقال. جدایی

ــکاف دارد ـ . ]ش ــ ــیء ـِ ــمت الش صو :
تاب شـ  آن چیـز را بـه  [شَددته بسـرْعۀٍ  

ما فیه وصـمۀٌ  . عار و عیب: . ]بستم
ــت [ ــوایی نیس ــگ و رس : ج. در آن نن

ــوم صو .الشــیء ــم صــه: و ــم. تاب صو :
  .]سستی و تنبلی

شکستن اندامها، و گرانی و : وصیمت
آلَمتْـه  : فتَوصم[وصمتْه الحمی . کاهلی
تب از پا انداختش و دردمنـدش  : فَتألَّم
  .]کرد

ــمالو. وضــم ــر وي تختــه: ضَ اي کــه ب
. وضْم. گوشت نهند یا بوریا و مانند آن

وضَـعته  : وضَمت اللَحم. مص: وضَم ـِـ
. جعلْت له وضْماً: أوضَمته. الوضَمِ علی

زیرگوشت کنـده یـا   [ وضَمتُه: أوضَمتُه
انّ العـینَ تُـدنی   : یقـال . اي نهـادم تخته

ــا و اإل   ــن أکْفانه ــالَ م ــن  الرج ــلَ م ب
زخم مردان را همانا که چشم: أوضامها

در پوشش مردگان پیچـد و شـتران را   
تَرَکَهم لَحماً . هاي قصابی افکندبر کنده

به آنان بدي و آزار رساند : علی وضَمٍ
  .]و خوار و دردمندشان ساخت

ــال ــدة، أي  : یق ۀٌ واحــم ــی وض الح
ــۀ  تَقارِبــۀٌ م قبیلــه یــک گــروه [جماع

و وضْمۀٌ . ]پیوسته استهمو بهنزدیک 
یک گروه از مردم از دویسـت  : وضیمۀ

تا سیصد عدد، و گروهی اندك کـه بـر   
وضَم بنوفالنٍ علـی  . گروهی نزول کنند

نزد ایشان فـرود  [حلُّوا علیهم : فالنبنی
تَجمعـوا و  : وضَم القوم وضُـوماً . آمدند
  .]تَقاربوا

من الطعـامِ   . مطعام المأْتَ: وضیمۀ
ــأ    ــن الکَلَ ــۀِ م ثیِمــل و ــوراك [مث خ
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خوراك گردآورده در یک . سوگواري
علـف خشـک یـا تـر     جا، ماننـد تـوده  

  .]گردآورده
  .هظَلَمت: استَوضَمت الرجلَ
  .وقَع علیها: ةَتَوضَّم الرجلُ المرأَ

خبـر غیـر یقـین    : وغَم ـِـ. وغْم .وغـم 
. لَغَمتـه : برِوغَمـت بـالخَ  [دادن کسی را 

الی الشیء غَمالیـه : و مهآن چیـز را  : و
. ]وهمـی : ذَهب الیه وغْمی. گمان کردم
از او کینـه بـه دل   [حقَـد  : وغم علیـه 

. وغم صدره ـَـ وغْمـاً و وغَمـاً  . گرفت
  غْـمقُـود : رجـل وغْـم . حتـال : وق[ . :

  .أوغام: ج. کینه
غَّمــو ــاظَ : تَ  . خشــم گرفــت[اغْت

ــوا  و تَواغَم ــوم ــتار  : الق ــار و کش پیک
ـ   وتَ. کردند طـالُ فـی الحاألب تبرْغَّم :

بـا  همـاوردان در نبـرد   : تَناظَرَت شَزْراً
  .]کینه و خشم به هم نگاه کردند

: . کشـیدن عنـان  : وقَم ـِـ. وقْم .وقم
ــت و   ــی را از حاجـ ــتن کسـ بازداشـ

ــه. بازگردانیــدن قَمو :ه و قَرــرَهد ه . :
: وقَم اهللاُ العـدو . شکستن و خوار کردن

ــت األرض. أذَلَّــه مقــلَ : و و أُک ئَــتطو

خداونـد  [و ربمـا قـالوا وکمـت    . نَباتُها
زمـین چریـده و   . دشمن را خوار کـرد 

: رده: قمه عن هواه. گیاهش خورده شد
  .]از خواستش برگردان و بازش دار

  وهگین و نیــــک انــــد: موقُـــوم 
  .کک: موکُوم. حالشکسته

الصید تقَّمقَتَلْتـه : تَو .   قَمتَـوفـالن ی
فالنی سخنم را [فَّظَه و یعیه حتَی: کَالمی

انّـک  . داردسپارد و نگه مـی به دل می
براسـتی کـه تـو بـا     : لتَوقَّمنی بـالکالم 

ــهوتَ. تــازيســخنت بــر مــن مــی : قَّمتُ
  .]ترسانیدم و راندمش

ــمو ــه : اق ــنی در مدین ــام[حص : وِق
  .]شمشیر، تازیانه، چوبدستی، ریسمان

. حزَنَه: وکَمه األمرُ. موقوم: موکُوم .وکم
تمقمثل و ،ت األرضمکو : ئَتطآن [و

زمین . کار شکسته و اندوهگینش کرد
وکَمه ـِــ  . چریده و گیاهش خورده شد

ــاً ــازش را  : وکْم ــدش و نی ــخت ران س
از : وکم من الشیء ـَــ کمـۀً  . یاوردبرن

  .]آن چیز گرفته و اندوهگین شد
ــم ــۀ .ول یملــام عروســی: و ــد . طع و ق

تلَمو لَـو بشـاةٍ    : حدیث. أو ـملدر [أو
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ــده و مهمــانی کــن،   عروســی ســور ب
ولیمه را خـوراك   .يهرچند به گوسفند

مهمانی کارگزار شـدن و مقـام یـافتن    
عـرْس،   راخوراك عروسی . هم گویند

ــوي   ــرْس، م ــد شــدن را خُ داراي فرزن
ــه   ــۀ، ختن ــتردن را عقیقَ ــوران را س س

عذیرَة، ساخت خانه را وکیرَة، آمدن از 
سفر را نَقیعۀ، سوگواري را هضـیمۀ، و  
خــوراك هــر گونــه مهمــانی دیگــر را 

جتَمع خَلْقُـه  ا: أولَم الرجلُ. مأْدبۀ گویند
هـم  (هم آمـد  و خردش فرا خو: و عقْلُه

ــد و    ــرد بالی ــم در خ ــرینش و ه در آف
تنگ زین و پـاالن،  : ولْم). توانمند شد

  .]و رسنی که آنها را بندند
گوه مگس و ریـدن  : الذُبابِ ونیِم .ونم
ونَـم  . و ونْم . کک: ونَم و ونَمۀ[او 
  .]پیخال افکندن مگس :مص: ـِـ

ـ . وهم .وهـم  غلـط کـردن در   : وهم ـَـ
  .حساب

موـِـ. ه مهرفتن دل بـه سـوي   : و
. گمان بردن: توهم. چیزي بی قصد آن

: یقـال . به گمان افکندن: إیهام و تَوهیم
ساب ممن الح مهـ أو و . ۀً، أي أسـقَطَ ائَ

 ــرَك ــۀً، أي تَ کْعه رــالت مــن ص ــم هأو .
الشیء تمصـد تـا از   [ترکْته کلَّه : أوه
زش یک رکعـت از نمـا  . شمار انداخت

آن چیـز را از   همـۀ . را فراموش کـرد 
شـتر ضـخم   : . ]یاد بردم و وانهـادم 

. راه فـراخ : . نـث : وهمۀ. ]رام[نرم 
از [بد منه  ن کذا، أي المال وهم : یقال

أوهام، وهـوم و  : ج. اي نیستن چارهای
و للقَلْـبِ  . من خَطَرات القَلْـب  :. وهم
:    م، تـو . هر دلـی را گمـانی اسـته

ـ  ل، تفـرّس، توسـم و تبـین،    تخیل، تمثّ
  .]واحد بمعنًی

. ا: تُهمۀ. تهمت نهادن بر کسی: اتِّهام
و أصلُ التاء فیه واو علی ما ذُکـرَ فـی   

: أتْهمت إتْهاماً، مثل أدوأْت إدواء. وکَلَ
: قــد أتْهــم الرجــلُ. تهمــت زده شــدي

 به آن مرد گمـان یـا  [صارت به الرِیبۀُ 
لَ و أتْهمـه و  اتَّهم الرج. تهمت زده شد
فهـو  . أدخَلَ علیه التُهمۀَ: أوهمه، بمعنًی
و تَهِیم تَّهِمم[.  

  فصل الهاء
شکسـتن دنـدان از   : هتَم ـِـ. هتْم .هتم
زد و دنـدانهاي  [ضَرَبه فهـتَم فـاه   . بن
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: . ل: تهـتُّم . ]جلو او را فرو ریخـت 
. دنـدان پیشـین   شکسته شدن: هتم ـَـ

تَمو نام مردي. نع: أه.  
  .هر چیز ةشکسته و افتاد: هتامۀ

هثَم ـِـ هثْماً له من ماله، کما یقال  .هثم
 بخشی از دارایـی خـود را بـه او    [قَثَم

آن را کوفـت تـا   : هثَم الشـیء . بخشید
  .]گرد شد
: . عقـاب  ]جوجـه [جـوزه  : هیثَم

  .نام مردي: . سرخ ةتودریگ
درآمدن بر کسی : هجم ـُـ. هجوم .مهج

. یا چیزي بناگاه کـه نـاخوش آیـدش   
. هجـم الصـباح، و هجـم الشـتاء    : یقال

ــه ــت عینُ مجه : ــارت   از (چشــمش [غ
  .]گود افتاد) خوابی یا بیماريبی

ـ . هجم شیرپسـتان   همـۀ : هجم ـُـ
ــیدن ــزرگ  : . دوش ــدح ب ــم، [ق جه

ـ  تاد و عع ،مف، أجسعکـک : س[ . :
ــم البیــت [ویــران کــردن خانــه را  جه

مجفانْح :مده فانْهمده[.  
ومجهـا ویـران   باد که خانه: ریح ه

  .کند
ــه ــت عینُ مجانْه : ــت عمچشــمش [د

. چشــمش گــود افتــاد. اشــک ریخــت
باءالخ مجخیمه فروافتاد: انْه[.  

. شتر از چهل تا بیشـتر  گلۀ: هجمۀ
هدصد شتر: ةنَی .   فـیو الص ـتاءالش :

. مـیش پیـر  : [سختی سرما و گرمـا  
 :جِئْ. تاریکی آغاز شب ۀٍتُه بعدمجه 

  .]من اللیل
. شیر که در مشک نو ریزند: هجِیمۀ

، و قیل هو ما لم هضُخمتَ ثم تَشْرَبه و ال
 رُبسـپس آن را بنوشـی نـه آنکـه     [ی

شـیري   :انـد بزنی تا کره گیري، و گفته
  .]که ماست نشده باشد

نـام  : . مروارید بـزرگ : هیجمانَۀ
  .زنی
 :[ویران کـردن  : هدم ـِـ. هدم .هدم

. ]زدن و پشـــت کســـی را شکســـتن
  .مبالغۀٌ فیه: تَهدیم

تَهـدم  . ویران شـدن : انْهِدام و تهدم
سـخت  [تد غضـبه  اشْ: علیه من الغَضَب

: توعـده : هدم علیهتَ. بر او خشم گرفت
  .]ترسانیدش

. ]کهنه و فرسوده[خَلَق  مۀجا: هدم
هــدمت الثــوب، و . و هــدم[أهـدام  : ج
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جامـه  : رقَعته أو رقَّعته: هدمته و ردمته
. پیرمـــرد کهنســـال :را پـــاره زدم 
  .]سالپیرزن کالن: عجوز متَهدمۀ

  .شیرخفته و سطبرشده: مهدوم
چاه فرودریـده   نۀز کراآنچه ا: هدم

و هدم، أي  دمائُهم بینَهم : یقال. باشد
 رــد ــان و  [ه ــان رایگ ــان میانش   خونش

اگـر بکشـند تـاوان    (پیگیري اسـت  بی
ــاوان    ــوند ت ــته ش ــر کش ــد، و اگ ندهن

در : کم نا  دمنا دمکم و ). نگیرند
یــاري دادن بــه یکــدیگر در برابــر    

 هـر چیـز  : . دشمنان یاور هم هستیم
ــران و فرو ــهوی ــدمِ . ریخت اله صــاحب

کـه در چـاه افتـد یـا دیـوار       آن: شهید
من هدم . برسرش فرو ریزد شهید است

کـه کسـی را   هر: به فهو ملعونٌبنیانَ ر
دلیل بکشد از رحمـت خداونـد دور   بی

الـدم  : یقـال . گـور : . خانه: . باشد
مداله مدو اله ممن از شـما هسـتم   : الد

و مـرگ مـن    یا از من، یا زندگو شم
زندگی و مرگ شماست، یعنی همواره 

  .]با شما هستم
باران نرم و [یک دفعه باران : هدمۀ

ــبک ــۀٌ. ســ ــین : أرض مهدومــ   زمــ
بـار بخشـیدن از   یک: . خوردهباران

  .]دارایی
و قـد  . خواهسخت گشن: ناقۀ هدمۀٌ

ــۀُ  ــدمت الناق ماً[هــد ـــ ه شــتر مــاده: ـَ
ــر شــد خوا ــتار و رام ن ــدامی: ج. س ه .

: هـدم الرجـلُ  . دریـا  گیجـۀ سـر : هدام
  .]دریازده شد

و زیبـا  [اندام و اندازه به: مهنْدم، مع
مهنْـدس   و آراسته، ایـن کلمـه ماننـد   

ــت  ــداز اس ــل آن ان ــه اص ــی پ ةک ارس
  .]است
شـتاب  بریدن و بـه : هذَم ـِـ. هذم .هذم

ــاك و [خــوردن  ــک و ای ــا یلیِ ــلْ م  کُ
ذْمهرچه برایت فـراهم شـد بخـور    : اله

هـذَم  . ولی از شتاب در خوردن بپرهیز
آن را ناپدید کرد همۀ: الشیء[.  

  .کک: هذام. تیغ بران: مهذَم
  .]و مرد پرخور[دلیر : هیذام

هـذْرم  . بشتاب خواندن: هذْرمۀ .هـذرم 
سخن [کذلک هذْرم فی الکالم  و. وِرده

رجلُ هذارِم و . وده گفتشتاب یا بیهبه
ــۀ ذارِمــع: ه ــخَبِ. ن ی الصمــذَر زن : ه

  .]قَطَع: رم السیفهذْ. پرجیغ و فریاد
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: هرْمـۀ . هـا گیاهی از شوره: هرْم .هرم
شـتري کـه آن گیـاه    : بعیر هارِم. یکی

  .إبل هوارِم: ج. خورد
  .شاعري: ابنُ هرْمۀَ

م : امإهـر . سالیکالن: هرِم ـَـ. هرَم
]ه اهللاُقد أهی. ]رَمرْمو قوم ه ،رِمفهو ه.  

ــرِمانّــک ال: یقــال .نــام مــردي: ه 
تدري بِـم   ك و ال تَدرِي عالم ینْزَأُ 

 ولَــعی   قْلُــکــک و عك، أي نَفْس
ندانی که هوش و دلت به کـدام سـو   [

و خـردت بـه چـه     جانگردانده شود و 
هــر یــک از اهــرام : . شــیفته گــردد

 یشـۀ جان و خرد، اند :. مصر نۀگا سه
  . ]نیکو

شـام نخـوردن   [ترك العشاء مهرَمۀٌ 
  .]پیري آرد
 مـا لَـه   . هـوش و عقـل  : هرْمانٌ

  .]هوش و خرد ندارد[
 ]دو بنـا : آن درسـت [بنایی : هرَمانِ

فی  رُبنی الهرَمانِ و النَس :یقال. در مصر
ــرَطان ــا و  [ الس ــه آن دو بن ــد ک گوین
کی نسر در صـورت فلکـی   صورت فل

  .]اندسرطان ساخته شده

متَهارخود را خـرف و پیـر   : فالن ی
  .نمایدمی

  .نام مردي: . شیر: هرْثَمۀ .هرثم
  .سنگ نرم و کوه نرم: هرْشَم .هرشم

  .گوسفند شیرناك: هرْشَمۀ
 :[سینه و سـیب   کچۀمغا: هزْمۀ .هزم

هـزْم، هـزُوم و   : ج. زمین گود و پست
ذَماته .فوالج زُومجاهاي خـوراك  : ه

  .]و نوشیدنی در میان شکم
. لشـکر را شکسـتن  : هزَم ـِـ. مهزْ
شکسـته  : انْهِـزام و تهـزُّم  . کک: هزِیمۀ
ــتَ. شــدن هــقاءالس و تَ: زَّم ــبِســرَ کَیس

. مشک یا آوند خشک شد و شکست[
ــت هتَ زَمو ه ــوس ــت الق زَّم :تَتــو ص .

تهزَّمت تزَمصا و انْهچوبدسـت بـا   : الع
قَصـب متَهـزِّم و   . بانگی شکسـته شـد  

قـوم  : هزِم القوم فی الحـرب . نع: مهزَّم
. در نبرد شکست خورد و پراکنده شـد 

  : الضَـــرِیعِ . ].ا: هزِیمـــۀ و هزِّیمـــی
  .هاي شبروق، و آن گیاهی استریزه

ــزام تــو : اه ــار اســب و گل آواز رفت
ـ  : اهتَزَمــت الشــاةَ [فند بریــدن گوسـ

  .]ذَبحتها
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زَّمتَه دتندر غرید: الرَع.  
زِمث هر  [ایسـتد  باران که نه: غَیـدق

  .]جوشاندیگ سخت: هزِمۀٌ
چوبی که بـر  [نوعی از لعب : مهزام

ســرش آتــش نهنــد و کودکــان بــا آن 
 :. کـاو چـوب آتـش   :. بازي کنند

  .]چوبدستی کوتاه
ـ . هشْم .هشم ـ هشَ شکسـتن نـان   : م ـِـ

هشَم الثَرِید، منه سـمی هاشـم   . خشک
 نافم أبـو ع [بنُ عبد    ـدطَّلَـبِ جالم بـد

رٌو، و قیل فیـه   ، و])ص(النَبِیمه عماس
  :الشعر

  عمرُو العال هشَم الثَرِید لقومه
جافتُونَ عنسو رجالُ مکَّۀَ م  

عمرو بلندجایگه نان بشکست بهر [
  ومق

گـاه که مردان هـمه الغر و 
  زدهطیـقح

، )ص(نیـاي پیـامبر    گویند کـه هاشـم،  
نخستین کسی بود که نـان خشـک را   

تکــه کــرد و تریــد  در آبگوشــت تکــه
  ).ساخت

  شَّـمو تَه شَـمه، و قد انْهشَّمه و هشَمه .
 .آن مرد را بزرگ داشـت : هشَم الرجلَ

 :هشُـم . شـیرش را دوشـید  : هشَم الناقۀَ
ــاي ــرم، و   کوههـــ ــت و نـــ سســـ

  .]یکی: هاشم. شیردوشندگان چابک
ــیم شــت  : ه ــک و درخ ــاه خش گی

ــیده ــل . پوس ــعیف :رج ــدنِ ضَ الب .
آن [الشَجۀُ التی تَهشـم العظْـم   : هاشمۀ

شکستگی که به استخوان برسـد و آن  
  .]را هم بشکند

بـر او مهربـان   [طَّف عتَ: تَهشَّم علیه
  .]شد

شیر پستان دوشـیدن   مـۀ ه: اهتشام
فالنـی جـز   : کَـرْمٍ ما فالنٌ الّا هشـیمۀُ  [

: هشـیمۀ . دست و بخشنده نیستگشاده
  .]شاخه و درخت خشک

  .شکستن: هصم ـِـ. هصم .هصم
ــم صیشــیر: ه . :مــرد دلیــر . :

سـنگ تابـانی   [آمـاس   نوعی از سنگ
هصمه . که در آن چیزهاي خوشبو نهند

دندانی که هر  :ناب . رَهکَس: و هزَمه
  .]کندشرا ب زيچی

شکستن طعـام  : ]هضَم ـِـ[هضْم  .هضم
ــده ــی  : . در مع ــق کس ــزي از ح چی

: تَضَـمه اه[کـک  : اهتضـام . بازشکستن
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مانـدن  : . ]ظَلَمه و کَسرَ علیـه حقَّـه  
ت له مـن  هضَم[بعضی از حق بر کسی 

ام بخشی را بـراي  از بهره: ی طائفَۀًحظِّ
ــوم. او گذاشــتم ــام و هضُ بســیار : هضّ

  .]هضُم: ج. بخشنده
منقاد شـدن  : . ستم کردن: تهضُّم

در : قَـد لهـم و تَقاصـرَ   أنْ: تَهضَّم للقوم[
: . ]برابر قوم نرم شـد و کوتـاه آمـد   

به او : ما هضَم علیه[آمدن از خصم کم 
نا ما شَعروا بنا حتّی هضَم. نزدیک نشد

ند تـا آنگـاه کـه بـر     آگاه نشد: علیهم
  .]آنان فرود آمدیم

: کـک  : مهتَضَـم . مظْلُـوم : هضیم
تهیگـاه  زن نـازك : . ناشـکفته  غنچۀ

ـ . باریـک  میان و شکمنازك[ ۀٌ قَصب :
  .]تهی که با آن نوازندمیاننی 

 :. خشـــم :[ســـتم : هضـــیمۀ
  .]هضائم: ج. خوراك سوگواري

 ضَّمهاه کمر باریک و تهیگ[کَشْح م
  .]فرورفته

ــام ــدن و  : إهض ــیر افکن ــدان ش دن
. دیگري برآوردن شـترکره و گوسـفند  

أهضَمت اإلبـلُ لإلجـذاعِ و لإلسـداس    

جمیعاً اذا ذهبت رواضعها و طَلَع غیرُها 
به سال پنجم یا ششم درآمدن شـتر و  [

دندان شـیري افکنـدن و دنـدان تـازه     
  .]درآوردن

و  هضّـام [گوارش  ]داروي[: هاضُوم
طعام سریع . ]شیربیشه: . کک: هضُوم

ــیء  . زودگــوار : االنْهِضــامِ  طـو کــذا ب
  .]خوراك دیرگوار[اإلنْهِضام 
أهضـام و  : ج. زمـین پسـت  : هضْم

مـن األمـرِ    ذیرحو یقال فی التَ. هضُوم
اللیـلَ و أهضـام الـوادي، أي    : المخُوف

ــذَرهما  ــار  [اح ــب و درون رودب از ش
ی برایت کمین کـرده  شاید کس(بپرهیز 

  .])باشد
ضَمـ  . ه پهلوهـا بـه هـم    : هضـم ـَـ
. درآمـده اسب تهیگـاه : أهضَم. درآمدن
لم یسبِقْ فی الحلْبـۀِ  : یقال. نث: هضْماء

ــطُّ  ــم قَ اســب اهضــم هرگــز در [أهضَ
. ]دوانی پیش نیفتاده استاسب بقۀمسا

نـوعی از  : . رجل أهضَم بینُ الهضَـمِ 
  .أهضام: ج. طیب
هقم . هقَم. گرسنهمرد سخت: هقم .هقـم 

  .مص: ـَـ
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قَممرد بسیارخوار: ه . :دریا.  
. والمیم زائـدة . شترمرغ دراز: هیقَم

 :آواز موج دریا . :   آواز لقمـه بـه
  .گلو بردن

الطَعام متَقَهظاماً : فالن یه لُتَماً عتَلَعاب
و هاي درشت از خوراك برگیـرد  لقمه[

  .]فرو برد
: کَّم علیههتَ. دمتهتَ: تَهکَّمت البِئْرُ .هکم

: کَّمتهتَ. تَهزَّأَ به: کَّم بههتَ. تد غضبهاشْ
ــت و تَغَتَ ــترَنَّی ــیم. نَّم ــاه [م : تَهک چ

. بر او سخت خشـم گرفـت  . فروریخت
. خـوش آواز خوانـدم  . ریشخندش کرد

کَّمغیري و لهه واز براي دیگـري آ : ت
ــتَهکِّم .]خوانــدم ــر: م ــ[ متکب سممتَهک :

  .]تکبر: تهکُّم. کک
قـال  . »هلُـم إلَینـا  «آیـه . بیا: هلُم .هلم

لَـم اهللاُ   :مـن قـولهم   ،أصلُه لُـم : الخلیل
عمثَه، أي جـک   : ه، کأنّه أرادشَعنَفْس لُـم

 و هـا للتَنْبیـه، و انّمـا    . الینا، أي اقْـرُب
أل فَتذـال   حعـتعمال و جفُها لکثرة االس

 ــداً، یـماً واحــاسو تَس وِي فیــه الواحــد
و . الجمع و التأنیث فی لغۀ أهل الحجاز

نـین  ثْأهلُ نَجد یصـرِّفُونها فیقولـون لإل  

ة هلُمـی، و  هلُما، و للجمع هلُموا، للمرأَ
للنساء  ـحلُ أفْصنَ، و األوملْمو قـد  . ه

لکمـا   ک و ل : الالم فیقالتُوصلُ ب
ـ هیـت  : الی کذا، کمـا قـالوا   و اذا . کل

هلُمـنَّ  : أدخَلْت علیه النونَ الثقیلۀ قلت
ةُ، و هلُمـانِّ  یا رجلُ، و هلُمنَّ یـا امـرأَ  

نینِ، و هلُمنَّ یا رجالُ، و هلْممنـانِّ  ثْلإل
  .یا نسوةُ

الی کذا، قلت إالم  و اذا قیل لک 
أهکأنّک قلت الی ما ألُم ،و اذا قیـل  . لُم

ــک  ــه، أي ال   ل لُمــت ال أه ــذا، قل ک
: گویـد . »بیایید به سوي مـا «[أُعطیکَه 

فراهم آور و گـرد  : اصل آن بوده است
خداونـد پراکنـدگی   : کن، از این سخن

. او را فراهم آورد و اسـتواري بخشـید  
فـراهم شـو و بیـا    : خواهـد بگویـد  می

ا در کلمـه بـراي آگهـی    ه. نزدیک ما
ــاربرد    ــف آن از ک ــه ال ــت ک دادن اس
  بسـیار افتـاده و هـا و لُـم یـک کلمــه      

کاربرد اهـل حجـاز کـه آن را    . اندشده
هـا  صـیغه  همـۀ اسم فعل گرفتـه و در  

گاه هـم  . دانند شیواتر استیکسان می
  .شودالم به آن افزوده می
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چیـز بیـا،    ایـن سـوي  : چون گویند
و چـون  . سـوي کـدام چیـز   : گوییمی

آن را : چیز را بـده، گـویی   این: گویند
همچنـان آرام  : هلُم جرّاً. دهمبه تو نمی

  .]د و برویدیبیایید، یا بران
ــلِ و الهیلَمــانِ، و : یقــال یباله جــاء

دارایــی [الهیلُمــان، أي بالمــالِ الکثیــر 
  .]بسیاري آورد

. نام شـیر : . سطبر دراز: هلْقام .هلقم
 :نام مردي.  

ـ . . هموم: ج. اندوه: هم .همم : هم ـُـ
همنی المـرَض  . گداختن بیماري تن را

هممـت  . قَصـد : . ]بیماري آبم کرد[
بهـا «آیه. بالشیء مبه و ه تمه و لَقَد «

همانـا کـه آن   «. آهنگ آن چیز کردم[
زن آهنگ او کـرد و او هـم آهـنگش    

ش را اگر که برهان پروردگار(کرد می
  .]»)دیدنمی

ال مهمۀَ لی، و ال همامِ، أي ال : یقال
و هو مبنی علـی  . أهم بذلک و ال أفْعلُه
آهـنگش نکـنم و   [الکسر، مثال قَطـامِ  

  .]انجامش ندهم
آرام کردن کار کسی را و بی: إهمام

همک ما أهمک : یقال. اندوهگین کردن
کـه نگـران    اسـت  همان) از(اندوهت [

آن کـار  : أهمه األمـرُ حتّـی همـه   . آنی
چندان اندوهگین و پریشانش کرد کـه  

  .کار سخت: مهِم. ]گداخت و آب شد
اهتَم لـه  . غمخوارگی کردن: اهتمام

به کار او پرداخـت و تیمـارش   [بأمرِه 
  .]کرد

م هـم الشَـح  انْ[گداخته شدن : انْهِمام
ــرَد ــدند : و الب ــرگ آب ش ــه و تگ . پی

ــولُهانْ ــت البقُ ســبزیجات در دیــگ : م
  :قال الشاعر. ]پخته شد

منْهالم رَدنْ کالبکْنَ عضْحی  
]ینِ أُنُتَحرانع ـتشُم وف  

لـب به خنده برگشادند از تگرگ 
  آبدار

هاي بینیان در زیر نازكـآن زن
  .]باددار

  .کوهانشتر گداخته: هاموم
عیـد  فـالن ب : یقـال . قصد دل: الهِمۀ
ــۀِ  ــۀِ الهِمـ ــگ و [و الهمـ او درازآهنـ

و انّـه لعظـیم الهـم أو    . دورپرواز است
  .همم: ج. ]الهم لصغیرُ
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چـاه  : هموم. همت مرد بزرگ: همام
  .بسیارآب
: همیمـۀ . نـرم رفـتن  : هم ـِـ. همیم
  .باران نرم

مۀ. پیر فانی: همپیرگنده: ه.  
بقی عندکم  قیل لَنا أ اذا: عرابیأقال 

  .همهام، أي لم یبقَ شیء: شیء؟ نقول
ــۀ ــده: هام ــده و گزن ــال . خزن و یق

چـه سـتور   [نعم الهامۀُ هذا : للدابه أیضاً
بــه اســب و شــتر (خــوبی اســت ایــن 

أکْرَم من هذه  هامۀًیت أَو ما ر). گویند
ــۀ ــب  : الداب ــن اس ــر از ای ــتوري بهت س
گزنـدگانی کـه   : هوام .امهو: ج. ندیدم

نیش زننـد و زهرشـان بکشـد، ماننـد     
آنچه نـیش زنـد و نکشـد سـوام     . مار

است، و جـانورانی ماننـد خارپشـت و    
  .]موش و سوسک را قَوام گویند

ــۀ مهمگردانیــدن آواز در ســینه: ه .
هِیممحمار ه :فی ص هِممهیخر کـه  [ته و

ـ    . ردبانگش را در سینه بـاال و پـایین ب
بانـگ تنـدر، ماننـد    : هماهم. ماهمه: ج

انـــدوه و : همــاهم النُفــوس  . زمــازِم 
  .]شکار هاي دل اندیشه

در : یالصـبِ  أْسِةُ فـی ر هممت المرأَ
ةُ المرأَ [خواب کرد کودك را به آواز 

خرد از سر آن آن زن : الرجلِ أْسِفی ر
  .]و خامش کرد مرد به در برد

ــت أتَ: یقــال ــه ذهب ــه، أي أطْلُب ممه
 هم لنَفْسـک و ال . رفتم به جستجویش[

به خـود پـرداز و اینـان را    : الءتَهم لهؤُ
  .]طَلَبه: تَهمم الشیء. فرو نه

هیـنَم، هینـام،   [آواز نـرم  : هینَمـۀ  .هنم
ــنَم. کــک: هینُــوم و هینَمــان یو قــد ه :

. آهسته سـخن گفـت یـا نـرم آواز داد    
بـا او سـخنی بـه    : ناجاه: مه بحدیثهانَ

  .]راز گفت
هاي زنان از شبه ]مهره[شبه : هنَّمۀ

نامهاي دیگر [که به جهت فسون دارند 
بهـا یـا   رنگارنـگ بـی   يهـا این مهره

گرانبهـا کــه زنــان مــردان را بــا آنهــا  
عطْفَـۀ، فَطْسـۀ، کَحلَـۀ،    : فسون سـازند 

ــۀ، قَ ــرَة، قَبلَ بــلْوانَۀ، ه ــرْفَۀ، س ــل و ص ب
  .]هینُوم

سر فرود افکندن از خواب : تَهویم .هوم
]وم و هم و تهو:     خـواب سـبک یـا

  .]آغاز آن، مانند چرت
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: القــومِ . هـام : ج. سـر : هامـۀ  .هـیم 
گمان اي که بهپرنده[جغد : . رئیِسهم

آن  نـۀ شده بـه گـو  کشته تازیان روان
درآمـده و بـر گـور وي پیوسـته آواز     

رابم کنیـــد، و پـــس از ســـی: دادمـــی
ــی  ــنده، م ــواهی از کش ــد و خونخ   پری

قَتَلَ قاتلَه فنَفَرَت الطیـرُ عـن   . رفتمی
اش را کشـت و آن پرنـده   کشنده: رهقَب

  .]گروه مردم :. از گورش برفت
سرگشـتگی از  : هام ـِـ. هیم و هیمان

هـام  [سرگشـته  : هـائم و مسـتَهام  . عشق
: أو غیـره  ذهـب مـن العشـق   : علی وجهِه

. عشّـاق : هیام. کوه و بیابان شد گشتۀسر
  .]رفتهازدستدل: ادمستَهام الفُؤَ

نوعی از جنون ماننـد جنـون   : هیام
و [نوعی از بیمـاري سـتور   : . عشق

  .]تشنگی سخت
که سرگشـته در  [شتر بیمار : مهیوم

. نـث : ناقـۀ هیمـاء   ]دشت رود و نچرد
آن بیمـاري  : هـیم [آب دشت بی: هیماء

-که در سر شتر پدید آیـد و سرگشـته  
ـ  . اش سازد فـی األم تَ: رهامـرَ فیـه  حی .

: لَـم بالمهیمـات  أع) ع(کانَ علـی : یقال

 ةدانـاترین بـود بـه گشـودن گـر     علی 
دشواریهایی کـه دیگـران را سرگشـته    

ـ . ساختمی لیل أهمشـب تاریـک و   : ی
  .]ستارهبی

  .هیم: ج. ریگ روان: هیم
. یکـی : هیمـانُ . شتران تشـنه : هیام

و . مثلُ عطْشـانَ و عطْشَـی  . نث: هیمی
ـ . هـیم  إبِـلٌ قوم هیم و  فشـارِبونَ  «هآی
و «[، و هی اإلبلُ العطاش »شُرْب الهِیمِ

  .]»بنوشید چون نوشیدن اشتران تشنه
هییمـاء، یمـد و   . رفتار نیکـو : تهیم

  .قومی: یقْصرُ
  فصل الیاء

. مـادر ستور بـی . پدرمرد بی: یتیم .یتم
أیتـام و  : ج. نظیـر بـی  ]گـوهر [جوهر 
أیتَمت . مص: یتم ـَـ. یتْم و یتَم. یتامی
آن [ دار شدن زنیتیم: ةُ فهی موتمالمرأَ

: تَیتـیم . ]زن داراي فرزندانش یتیم شد
فی سیرِه یـتَم، أي  : یقال. یتیم گردانیدن

 طــاءرفــتن او درنــگ و کنــدي در [إب
: قَصرَ و فَتَـرَ : یتم یتَماً. غَفْلَۀ: یتَم. است

یـتم مـن   . کوتاهی کرد و سستی نمـود 
اندوه، : یتَم. از زیر کار در رفت: األمر

  .]و نیاز
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و . گلـی معـروف  : یاسَـمین، مـع   .یسم
: بعضُهم یجرُونَه مجرَي الجمعِ و یقـول 

گـل  [هذا یاسمونَ شَممت الیاسمینَ، و 
و قد جـاء فـی   . ]یاسمین را بوي کردم

  .یاسم: الشعر
میقات أهلِ الـیمنِ  : ألَملَم= یلَملَم  .یلم

از او جنبشــی : مــا ســمعت لــه أیلَمــۀً[
  .]ندیدم و آوازي نشنیدم

بـه خـاك   : . قصد کـردن : تیمم .یمم
. دست و روي مالیدن به نیـت عبـادت  

، أي اقْصِـدوا  »موا صعیداً طَیباًفتَیم«آیه
ــب  ل طَی یدــع ــاك  «[ص ــاکی پ ــس خ پ

  .]»بجویید
. تیمم دادن نماز و عبادت را: تَیمیم

تَوخَّیته و : یممتُه بالرُمحِ. قَصدته: یممتُه
. آهنگش کـردم [قَصدته دونَ من سواه 

از میان دیگران او را جستم و بـا نیـزه   
  .]ردمآهنگش ک

  .یکی: یمامۀ. کبوتر وحشی: یمام
نام کنیزك کبودچشم کـه از  : یمامۀ

أبصرُ : یقال. دید راه سوار را میروزهسه
ورتـر  بیناتر و دیـده [من زرقاء الیمامۀِ 

ـ  :. ]کبودچشـم  مـۀ از یما الد کـان  بِ

م هذه الجاریۀِ سااسمها الجو، فسمیت ب
ــیف الیهــ الکثــرة مــا أُض .ــو و قیــل ج 

سـرزمینی کـه   [. منسـ: یمامی. الیمامۀِ
نام آن جو بوده و چون بسـیار بـه نـام    

گفتنـد  شـده و مـی  این کنیز اضافه می
ــام او را  ــۀِ، انــدك انــدك ن مامالی ــو ج

ـ  و. أمام: و یمام . گرفته است ضِ ام
بگذر از پیش مـن و  : یمامی و یمامتی

  .]رو جاي دیگر
و قـد یـم الرجـلُ فهـو     . ریـا د: یم
مومیـر    : محفـی الب آن مـرد در  [طُـرِح

یـم  ). یا در دریا افتاد(دریا انداخته شد 
آن برآمـد   ةآب دریا بر کنـار : الساحلُ

  .]و آن را فراگرفت
  .یکی: ینَمۀ. نوعی از نبات: ینَم .ینم
و أصلُه أیـوام  . ایام: ج. روز: یوم .یوم

 مغاي هـم  ازیان هرگاه در کلمـه ت[فأُد
واو و هم یاء کنار هم باشد، بیشتر واو 
را در یاء ادغام کنند، چه واو پـیش از  
یــاء باشــد و چــه پــس از آن، جــز در 

. ]هایی ماننـد فُتُـوة و هـوة   اندك کلمه
أُسـس علـی   «قال األخفـش فـی آیـه   

، مـن أول األیـامِ،   »التَقْوي من أولِ یومٍ
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لَقیِـت کـلَّ رجـلٍ، أي کـلَّ     : کما تقول
از روز نخسـت بـر   « ةدربـار [ الرِجالِ

پرهیزگــاري بنیــاد نهــاده شــده  یــۀپــا
، گوید یعنی از نخستین روزهـا،  »است

 همـۀ مردي را دیدم، یعنـی   هرچنانکه 
أیوم، کما یقال لیلۀٌ  . ]مردان را دیدم

الءةِ بـالیوم     . لَیـروا عـن الشـدبروز [ع
 . تاریکگویند شب ، چنانکه روشن

ــوِم و  ی و. کــک: ذو أیــاوِیم  الیــوم
. رخـدادها : أیام. روز پایانی ماه: األیوم

ــرَبِ الع ــام ــان: أی ــ. جنگهــاي تازی نُ اب
آگاه به زمـان و رخـدادهاي آن   : األیامِ

ـ ). دانا و استوارو بنابراین ( نُ الیـومِ اب :
  .]خیال و باري به هر جهت بی

ــۀ میاوــ: م ــردن روزم ــد [زد ک مانن
ــزد دادن: مشــاهرَة ــه م ــه . ماهیان عاملْتُ

  .]روزمزد به کار گرفتمش: میاومۀً
اي از یمنقبیله: یام . :   نـام پسـر

  ).ع(نوح
: و یقـال . سیل و سوختن: أیهمانِ .یهم

السیلُ و الجملُ الهـائج الصـئُولُ یتَعـوذُ    
سیل و شتر ) باشان و نزد بیابان([منهما 

نر خشمگین و کشنده کـه از آنهـا بـه    

  .]خدا پناه برند
ماءهپایاندشت بی :ی .مهبیابـان  : أی

سـنُونُ  : ج. خشکسال: سنَۀٌ [پایان بی
مهی[.  

مهمـرد کـر   : أی] ـماألص[ . :  مـرد
نام مردي، و هو : . کوه بلند: . دلیر

: [جبلَۀُ بنُ األیهمِ، آخرُ ملوك غَسانَ 
   .]ستاره شب بی: لیلٌ . مرد نادان
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  باب النون
  

  فصل األلف
ن : ج. گـره چـوب    :أُبنَۀ .أبـن  یقـال . أُبـ :

میانشـان دشـمنی   [بینَهم أُبنٌ، أي عداوةٌ 
ــبِ فــالنٍ . اســت سلــیس فــی حأي ، 
در خاندان او ننـگ و رسـوایی   : وصمۀٌ
گــره و دشــواري در ســخن  :. نباشــد

أْبونٌ  . دارچوب گره: عود مأْبونٌ. گفتن مـ
مـرد بـا عیـب و    : الرِجالِ، أي معیبمن 

  .]ننگ و زشتکار
فـالن یـؤْبنُ   . اتَّهمـه : ]أبنـاً [أبنَه ـُـِ 

 و فـی ذکـر مجلـس   . یذْکَرُ بقَبِیح: بکذا
ال تُؤْبنُ فیه الحـرَم، أي  ): ص(اهللارسول

به او کـار زشـتی   [یذْکَرْنَ فیه بسوء  ال
. او گوینـد  ةزشت را دربارفالن. بست
در آنهـا  : ادکرد نشسـتهاي پیـامبر  در ی

زنـان   ةسخن زشت و نابهنجاري دربار
  .]شدگفته نمی
در پی چیزي شدن و چشـم  : تَأْبین
، أبنَ األثَـرَ . أثَرَ الشیء أنْ تَقْفُو[داشتن 

پی نشانه را گرفت و دنبال : افْتَقَرَه أي
بر مـرده گریسـتن و مرثیـه     : .]کرد

  .گفتن
ـ [وقت و هنگـام  : بانإ لِ الفَواکـه  کُ

. ها را به هنگامش خـور میوه ی إبانهاف
اکنون هنگام آن اسـت  : نُجومه هذا 

  .]که رخ نماید
أبانُ و متـالع، کمـا   [دو کوه : أبانانِ

  .]القمرانِ: للشَمسِ والقَمر یقال
و ثالث آتُنٌ، مثـل  . خرماده: أتان .أتن

ـ ن و تْأُ: و الکثیرُ. عناقٍ و أعنُقٍ ، و نأُتُ
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راء مع است، مانند معیواسم ج[مأْتُوناء 
: استَأْتَنَ الرجلُ .]مـاده گورخر : عیرَةاز 

کان حماراً فاستَأْتَنَ، : مثَلاشْتَرَي أتاناً، 
بـراي   .خري خریـد ماده[ي صار أتاناً أ

 ةدربـار (خر شـد  خودش خري بود ماده
کسی گویند که پس از بزرگـی خـوار   

جـاي  [چـاه   سـر  آبخـور : . ])گردد
 .]ایستادن بر سـر چـاه و آب کشـیدن   

 :بزرگ ةصخر.  
به جایی مقـیم  : أتَنَ ـِـ. أتْن و أُتون

. ]ثبـت و أقـام بـه   : أتَنَ بالمکان[بودن 
أتَنَ . با خشم[گام نزدیک نهادن : أتَنان

ــ ـــ أتَالنــاً= ـ الرجــلُ ـِ ــلَ ـِ قــارب : أتَ
  .]و فی غَضَبٍطْالخَ

ــون ــین: أتُّ ــۀُ  .آتشــدان آهن و العام
تـون و  : أتُـون، مـع  [أتانینَ : ج. تخفِّفه

 ةو کـور پـز  گلخن گرمابه، تنـور نـان  
  .]أُتُن: ج. پزآهک
ـ  . أجـن و أُجـون   .أجن مـزه  : ـِأجـنَ ـُ

. برگشـته آب مـزه : آجِن. برگشتن آب
أجـنَ  . نـع : أجِـن . کک: أجِنَ ـَـ. أجن

 الثــوب ـارقَّـه  : القَصگــازر جامــه را [د
  .]وفت و شستک

. ]شـویی تغار جامـه [پنگان : إجانَۀ
  .أجاجِین: ج

: ]واحـدةُ الوجنـات  [وجنَـۀ  = أُجنَۀ 
أجنَــۀ و  . و برآمــدگی آن [رخســار  

  .]وجنات: ج. کک: وجنَۀ
. ]و أحنـات [أحن : ج. کینه  :أحنَۀ .أحن

بـر او  : أحناً و أحنَـۀً [قد أحنْت علیه و 
ـــ أح. کینــه کــردم   در : نــاًأحــنَ الیــه ـَ

  .]توزي بر او پیشی گرفتکینه
ــۀ ــم   :مؤاحنَ ــا ه ــردن ب دشــمنی ک

  .]آحنْتُه[
. أذنَ لـه . دسـتوري : أذنَ ـَـ. إذْن .أذن

  :و قول الشاعر. ائْذَن لی علی األمیر
  لبـوابٍ لَـدیه دارهـا لتـق

  حمؤُها و جارها فإنِّیتیذَنْ 
لتـاء،  بحذف الـالم و کسـرِ ا  أي لتَأْذَنْ، 

ــی لُ ــولعل ــن یق ــۀ م ــم ت  :غ ــه او [علَ ب
مرا دستوري ده به رفـتن  . دستوري داد
  .نزد فرمانروا

  اشخـانه ةبـگفـتم به دربـان درواز
  گذارم پدرشوهر او و همسایه هستم

 ةکسـر . اش درآیـم یعنی بگذار به خانه
گـویش تازیـانی اسـت     یۀتاء نیز بر پا
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. دانسـتن  :. ]گویند تعلَمکه تَعلَم را 
ــرْبٍ مــنفَــ«آیــهو منــه  اهللاِ و  أْذَنُوا بح
پـس  «[اسـتَمع  : أذنَ لـه أذَنـاً  . »رسوله

آگاه باشید از پیکـار خـدا و پیـامبرش    
  .]به او گوش داد. »)با شما(

بانگ   :الصالةِ . آگاهی دادن :أذان
بانگ [و قد أذَّنَ أذاناً . کک: أذین. نماز

اذان . نــدنمــاز ســرداد و بــه آن فراخوا
اسم است به جـاي إیـذان کـه مصـدر     

  .]است
  .جاي اذان: مئْذَنَۀ
جـایی   : .]کفیـل [پذرفتار : أذین

که از هـر جهتـی بانـگ نمـاز در وي     
  .شنود

ــث ــوش: أُذْن و أُذُن، ن  .آذانٌ: ج. گ
 .]بـه گوشـش زدم  [ضَرَبت أُذُنَه : أذَنْتُه
. ج= مفــ  . شـنو مرد سخن: ل أُذُنٌرج

یـۀ   . گوشکالن: أُذانجش آذَنُ و نَعکَـب
دراز قوچ و میش گوش[نع : أذْناء . جاء

ــراً أُذُنَیــه بــا خواســت و آز آمــد: ناش .
ــاً ــه البِس ــه وجدتُ ــادان : أُذُنَی گــول و ن

بنـدي   سرهم: عناقٍ جاء باُذُنَی .دیدمش
 ةآواز: الزمـــــــانِ . و دروغ آورد

  .]گسترده
 :. گوشه سـاختن نعـل را  : تَأْذین

دسـتوري  : . مالیدن کودك راگوش 
  .حاجب: آذن .دادن کسی را بر کاري

ـ . آگاهانیـدن : إیذان و تـأذُّن  ذَّنَ أَتَ
نادي فـیهم و یکـون   : األمیرُ فی الناس

تَأَذَّنَ  إذْو «آیه. ذلک فی التهدد و النَهی
فرمـانروا در میـان   [، أي أعلَـم  »ربک

مردم بانـگ سـر داد، بـه ترسـانیدن و     
ــان از برخــی کارهــا بازداشــت و «. آن

. »اهانیــدکــه پروردگارتــان آگآنگــاه 
أیقَـنَ و  : ، کما یقـال أَذَّنَ بمعنًیآذَنَ و تَ

  .]تَیقَّنَ
ـ . آنگاه: إذَنْ أَةٍ و و هی حرف مکافَ

دمتَها علی الفعل المسـتقبل  قَجوابٍ، انْ 
أزورك : اذا قیل لـک . نَصبت بها الغیر

ـ  : الیوم، قلت و انْ أخَّرْتَهـا  . کأُکْرِم
و انْ وسـطْتها  . أُکْرِمک : ألْغَیت فقلت

ــداً علــی  تَمعها مالفعــلَ بعــد و جعلــت
 أنَـا  : کقولـک  قبلَها ألْغَیـت أیضـاً  ما

ــتو انْ . أُکْرِمــک علیهــا حــرف   أدخلْ
انْ فأنـت بالخیـار،   عطْف کالواو و الفاء 

 أع ـئْتو انْ ش ألْغَیت ئْتشم و اذا . لْـت
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حرف پاسخ و [إذا : قلت وقفت علی 
اگـر  ). اکنون، آن هنگـام (پاداش است 

آن را پـیش از فعـل مسـتقبل بیـاوري     
چـون بـه تـو    . منصوب سـازي فعل را 

. امـروز تـو را دیـدار کـنم    : گفته شود
. آنگـاه تـو را گرامـی دارم   : دهیپاسخ

اگـــر آن را پـــس از فعـــل مســـتقبل 
اگـر  . کرددرآوري، دیگر عمل نخواهد 

در میان سخن آیـد و فعـل پـس از آن    
معنـاي پـیش از آن باشـد نیـز      یۀبر پا

حـرف  اگر بر سرش . عمل نخواهد کرد
توانی فعـل پـس از   عطف درآوري می

اگـر هـم   . آن را منصوب کنی یا نکنی
ــن  ــف ک ــر آن وق ــی0ب ــود إذا ي م ش

  ).ا0+زید: چنانکه گویی(
انّ همـی فـی   . ترانـه : . کاه: أذَن

ام شـنیدن ترانـه   خواسـته : عٍ و أذَنسما
: ذنْـت لحـدیث فـالنٍ   أ .باشد و سـرود 

أذنْـت  . دوست دارم سخنش را بشـنوم 
بـوي خـوراك دلـم را    : لرائحۀِ الطعـامِ 

این خـوراکی  : هذا طَعام ال أذَنَۀَ له. برد
  .]زنداست که بویش چنگی به دل نمی

و نشـاط   یشـادمان : أرِنَ ـَـ. أرن .أرن

و أرون، [أرِنَ البعیـرُ فهـو أرِنٌ    .نمودن
  .]آران: ج. مثل مرِحٍ و مرُوح

ــرده : إران ــابوت م ــا :. ت ــۀخ  ن
مآرِینُ : ج. کک: مئْران. أُرن :ج. وحش

] :قَرَةَ أراناً. گاو دشتیالب نَ الثورآر :
  .]طَلَبها

رْباءنَۀُ الحکربشـه، [جاي کربسه : أُر 
پرســـت اي آفتـــابگونـــه کریشـــه،

از چوب کـه در آنجـا بمانـد     ]چککو
] :اي که شیر را پنیـر  پنیر تر، و دانه

  .]گرداندمی
: عرْبون و عرْبـان = أُربون و أُربان 

یســاوِم الرجــلُ فــی و هــو أنْ . بیعانــه
 فَعدی لْعۀِ ثمالی صـاحبها دینـاراً أو   الس

ــه انْ  ــاً علــی أنّ ــتَرَي درهمــاً عرْبون اشْ
نار أو الدرهم من الثَمن السلعۀَ کان الدی

و . السـلعۀِ یشْتَرِها کان لصاحب لمو انْ 
: و العامۀُ تقـول . هو منْهِی عنه فی البیع

اینکه کسـی در بهـاي کـاال بـا     [ربون 
اي بـه او  فروشنده چانه زنـد و بیعانـه  

دهد که اگر کـاال را خریـد آن بیعانـه    
جزو بهـاي کـاال باشـد و اگـر نخریـد      

آن فروشنده باشد، کاري کـه  بیعانه از 
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  .]اند در خریدوفروش از آن بازداشته
مـزه و بـوي   : أسـنَ ـُــِ  . أُسـون  .أسن

. نـع : آسن، مثـل آجِـن  . گردانیدن آب
أسـنَ المـاء فهـو     .کک: أسنَ ـَـ. أسن
بوي بد چاه گرفـت  : أسنَ الرجلُ. آسن

. ]سرگیجه گرفت یـا از هـوش رفـت   [
  .کک: تاسن
کردن، و بهانه جستن  درنگ :سنأَتَ

خـوي و  : . تَأَسـنَ علَـی  . بـر کسـی  
و . سـنَ أبـاه  أَتَ. پدر گرفتن پسرروش 

علی شَـمائلَ و  : هو علی آسانٍ من أبِیه
مثـل خُلُـق و   . یکـی : أُسن. أخْالقٍ منه
ــالق  ــو[أخْ ــر خ ــدرش  او ب و روش پ

پیمـان و  : سنَ عهد فالنٍ و ودهأَتَ. است
  .]شد دوستی او دگرگون

باقی : . آسان: ج. تاه رسن: أُسن
 سـمنَت ناقتُـه عـن   : یقال. پیه در ستور

اش بـر  ناقـه [قَـدیم  أي عن شَحمٍ أُسنٍ 
آسـانُ  . پیه پیشین پیه آورد و فربه شد

 :. هاي پـاره و پوسـیده  جامه: الثیابِ
  .]همانندي: شَبه

ـ . أفَن .أفـن  أفـنَ  . ضـعف رأي : أفنَ ـَـ
. فهو مـأْفُونٌ و أفـین  إفْناً  الرجل و أُفنَ

و . الرِقینَ تُغَطِّـی أفْـنَ األفـینِ   انّ : مثَل
ـ  أفَنَه اهللا ـِـ أفْناً  آن مـرد  [أْفُون فهـو م

سـکّه  . اندیشـه شـد  خـرد و سسـت   کم
. عقــل راکــم یشــۀپوشــد سســتی انــد

ــت  ــردش را گرف ــد خ ــوز . ]خداون ج
هتبـاه شـد   ]مغز و گردوي بی[: فُونأْم 
کاهـد ز  پرخوري : أْفنُ الفطْنَۀَتَالبِطْنَۀُ [

  .]هوش و زیرکی
ــن ـــ. أفْ ــنَ ـِ ــی: أفَ ــه : . کم هم

: شیرپستان را خـوردن و دوشـیدن   
. وقت دوشـیدن سـتور را   وقت و با بی
: نَ ـَـکم شدن شیر ستور  :أف .  نَـتأف

شیر ناقه کـم  [قَلَّ لَبنُها فهی أفنَۀٌ : الناقۀُ
  .]شد

: تَأَفَّنَ. دهندهاهشک[متنقِّص : متَأَفِّن
و خـود را  کـاهش داد،  و خرده گرفـت  

و منشـی بـه خـود     زیرك نمود و خـو 
ــرَ فَّأَتَــ. گرفــت کــه در او نبــود نَ أواخ

  .]پایان کارها را پیگیري کرد: األُمورِ
فّـانِ ذلـک، أي   إجاءنا علـی  : یقال

در : و علی حین ذلک[إبانِ ذلک علی 
ـ بإفّأخَـذَه  . هنگام آن نزد ما آمـد  ه و ان

انگرفتبه هنگامش آن را : هإب[.  
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 :ج. از سنگ بـرآورده  نۀخا: أُقْنَۀ .أقن
بۀٌ مـن أدمٍ،  قُ: و بیوت العربِ ستَّۀٌ[أُقَن 

بِجـاد  مظَلَّۀ من شَعر، خباء من صـوف،  
: من حجر من وبر، خَیمۀ من شَجر و 

ــه ــش خان ــان ش ــاي تازی ــهه ــدگون : ان
بـان  چادر و سـایه گنبدگونه از پوست، 

از موي، خانه و خرگاه از پشـم، گلـیم   
از کــرك، ســرپناه از چــوب درخــت و 

  .]خانه از سنگ
أمنـاً   أمنَ ـَـ أمناً و[أمان و أمانَۀ  .أمن

 .بیمـی زینهـاري و بـی  : ]و أمنَۀً و إمناً
راسـتی، ضـد   : أمانَـۀ [أمنْت فأنَا آمـنٌ  

  .]خیانت
ـ گرویدن و بی: إیمان . دنبیم گردانی

 :). عج(یکی از نامهاي خداي: مؤْمن
و . کننده و گرونده به خداي تعـالی آمن

و . الثانیۀُلُینَت آمنَ أأْمنَ بهمزتَین، أصلُ 
لُینَـت  و أصـلُه مـؤَأْمن،   منه المهـیمن،  
 تبیۀُ و قُلالثان یاء   األُولَـی هـاء تبو قُل

دومـی  اصل کلمه با دو همزه بوده که [
ــرم  ــیده (را ن ــتین را کش ــرو نخس ) ت

گـواه و برپادارنـده و   (مهـیمن  . گویند
دوم نرم  ةاز آن است که همز) نگاهبان

نخستن قلـب بـه    ةو قلب به یاء و همز
، بمعنَی . ضد کُفْر: . هاء شده است

  .]ضد تکذیب: التصدیق
بـیم  بی :. ضد خوف: أمن و أمنَۀ

إذْ «آیـه و » ساًأمنَۀً نُعا«آیهو منه . شدن
آرامشـی  «[» یغَشِّیکم النُعاس أمنَۀً منه

آنگـاه کـه   «و » خوابی سـبک ) پیامد(
شما را خوابی سـبک کـه آرامشـی از    

  .]»سوي او بود فراگرفت
کـه بـر هـر کـس     آن: أمنَۀ و أُمنَـۀ 

  .اعتماد کند
اعتمـاد کـردم او را   : أمنْتُه علی کذا

مـا  «آیه و قُرِئَ. کک: و ائْتَمنْتُه. بر این
بین اإلدغـام  » تَأْمنّا علی یوسف لَک ال

و األدغـام  : قـال األخفـش  . و اإلظْهار
زنهـاردار بـر   را چرا تـو مـا   «[أحسنُ 

انـد  تَأْمنَنا هم خوانده ال. »یوسف ندانی
چنانکـه در آیـه   (که أخفش ادغـام را  

  .]داندنیکوتر می) آمده
فالنی درسـتکار  [وتُمنَ فالنٌ، مج أُ

ــد و  ــمرده ش ــتوار ش ــه  . اس ــن کلم ای
 ةهنگامی که در آغاز سخن است، همز

هرگـاه   .دومش به واو برگردانده شـود 
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آینـد و   دو همزه در آغـاز کلمـه گـرد   
نخسـت   ةدومی ساکن باشد، اگر همـز 

دوم واو گـردد، و   ةمضموم باشد همـز 
اگـر مکسـور باشــد یـاء گـردد ماننــد     
إیتَمنَه، و اگر مفتوح باشد الـف گـردد   

  .]د آمنُمانن
در [دخَـلَ فـی أمانـه    : استَأْمنَ الیه

امیـنش  : ه . پناه و زنهار وي درآمد
  .]یافت و از او زنهار خواست

ــین ــت: أم ــادامان : کردهدار و اعتم
: ، قال األخفش»و هذا البلَد األمینِ«آیه

ــن  ــنَ، و هــو مــن األم رِیــد اآلمو «[ی
ــه( ــن شــهر زنهــاردار و ) ســوگند ب ای

نــاي مع بـه امـین هــم  . »شبخــآرامـش 
ــؤْتَمن  ن اســت مــؤْتَمو هــم م[ . :
ــأْمون ــان. م ــک : أُم ــدار: [ک  ،امانت

ــاردار ــاورز :. زنه ــه آن :. کش ک
  .]نوشتن نداند

  .]و نیرومند[شتر استوار : أمون
اجابــت کــن و : آمــینَ فــی الــدعاء

و یقْصر مبنیاً علی الفتح یمد . چنین بادا
ویند به قصر و هـم بیشـتر   هم أمینَ گ[

ینَ گویند به مدآم[ .  

نیایشـش  : أمنَّـه [آمین گفتن : أْمینتَ
را آمین گفت، به او اعتماد کرد، بـا او  
ــتکار و  ــرد، و او را درسـ ــتی کـ راسـ

به او اعتمـاد  : ایتَمنَه. زنهاردار پنداشت
گرفــت، و او را  دارکــرد، او را زنهــار

  .]بیم و ترس گردانیدبی
أُنـان و  . ناله و نالیدن: أنَّ ـِـ. أنیِن .أنن

ال أفْعلُـه مـا أنَّ فـی      :یقال. کک: تَأْنان
الس مـنَّ  = ماء نَجمـا کـان فـی    : مـا ع
الس ،مو ما أنَّ فی الفُرات قطـرةٌ ماء نَج :

ما کانت فی الفرات قَطْرة، و ما أنَّ فـی  
الس ،تا آنگاه که در [أي ما کانَ ماء ماء

فرات  رودست، و در اي اآسمان ستاره
اي، و در آسمان آبی، آن کـار را   قطره

رجل أُنـان و  ). هرگز چنان نکنم(نکنم 
  .]که بسیار ناله کندآن: أُنَنَۀ

ما لَه حانَّۀٌ و ال آنَّۀ، أي ناقـۀٌ  : یقال
دارد و نــه شـتري  نـه مـاده  [شـاة   و ال

  .]کنیز: آنَّۀ. گوسفندي
و همـا  . تیو راسبدرستی : إنَّ و أنَّ

 .م و تَرْفَعانِ الخبـرَ سفانِ تَنْصبان اإلحرْ
و المکسورةُ منها یؤَکَّد به الخبـرُ و لهـا   
صدر الکالم و تَجِیء بعد القَسمِ القـول،  
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ــی تَ  ــدها ف ــۀُ و مابع ــل و المفتوح أْوی
و «آیه. و قد تَجِیء بمعنَی لَعلَّالمصدرِ، 

» یؤْمنُونَ ال عرُکم أنَّها اذا جاءت یشْما 
و فـی  . لمنْ قرأَها مفتوحـۀً، أي لَعلَّهـا  

ــی ة أُبــراء ــاءت«  :ق ــا اذا ج از [» لَعلَّه
حروف مشبه به فعل که اسـم خـود را   
. منصوب و خبر خـود را مرفـوع کننـد   

إنّ حرف تأکید اسـت کـه خبـر بـا آن     
شود و در آغاز سخن، و پس مؤکَد می

و آنچه پس أنّ . آیداز قسم و قول می
رود و ست به تأویل مصدر مـی از آن ا

و چـه  «. ناي شـاید اسـت  مع بهگاه هم 
) ايبرایشــان نشــانه(دانیــد کــه چــون 

براي کسـی کـه   . »بیاید ایمان نیاورند
معناي بهخواند در آیه را مفتوح میانّ 

خوانش یکی از قاریان نیز . استشاید 
  .]لعلّ است

     علـی المکسـورة منهـا هـاء و تُزاد
السکُوت کمـا فـی   هاء ساکنَۀ و تسمی 

  :قَیس الرُقَیات قول ابن
ـکَـبع ـرَتع لیـلَیواذ  

  هـنَّـهـموینَنی و ألُـحـیلْ
ـو یقـقُلْنَ شَی الـبد ع  

 فقلت و قد کَبِرْت إكنَّه  
: أبوعبیدهقال . أي انّه قد کان کما یقُلْنَ

یکْتَفَـی  و هذا اخْتصار من کالم العرب، 
و قـولُ  . ه بالضمیر ألنّه قد علم معناهمن

هاهنا بمعنَـی نَعـم، فانّمـا     إنَّهاألخفش 
موضُوع فی اللغۀ أْویلَه، لیس أنّه یرِید تَ
للسـکوت  و هذه الهاء أُدخلَـت  . کذلک

سـکوت نامیـده   هاء ساکنی کـه هـاء   [
  :بر انّ افزوده گردد، چنانکه دشومی
  اداندـو در بامـرانم چـگکوهشـن
  اريـند بـردند و گشتـکوهش بکـن
  ویتـه مـد بـدي برآمـگفتند سپیـب

  شدي پیر و گفتم چنان است و آري
 .دیــچنــان اســت کــه گوی یعنــی بلــه،

اي کوتـاه کـردن   گونـه  ایـن : ابوعبیده
سخن است که چون معنا روشن اسـت  

و  ،شـود  به آوردن ضـمیر بسـنده مـی   
ناي مع بهاینکه اخفش کلمه را در اینجا 

لـه گرفتــه، تنهـا آن را تأویــل کــرده   ب
  .]در زبان چنین چیزي نیستوگرنه 
لَـۀ مـن انّ،   و هی مفْع. نشانی: مئنَّۀ

ــالَ  ــا یق ــدرة   کم جــۀ و م ــال . مخْلَقَ   ق
 انّ طـولَ الصـالةِ و قصـرَ    : مسـعود ابنُ
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من فقْه الرجلِ، أي اذا سـئلَ   الخُطْبۀ 
 طیلُ الصالةَ أالذي یقصرُ الخُطْبۀَ و یأنّ 

 یههو، یقالفَق :إنَّه  م، أو انّه فقیـهأي نَع ،
اخْتصـاراً  علی التحقیق، و الهاء للضمیر 

درازي [للجواب، کمـا قـال أبوعبیـدة    
ــرد   ــار از فقــه م نمــاز و کوتــاهی گفت

  آیـا  : اگـر بپرسـند  شمرده شود، یعنـی  
نماز را کوتاه و خود نمـاز   خطبۀکه آن

اسـت؟ پاسـخ دهنـد    را دراز کند فقیه 
در چنین اسـت، و هـاء   بله، براستی که 

انّه ضمیري اسـت کـه بـراي کوتـاهی     
ــت،      ــده اس ــزوده ش ــه انّ اف ــخ ب پاس

  .]آنچنانکه ابوعبیده نیز گفت
و تُزاد علی المفتوحۀ کاف التشـبیه،  

کأنّه شَـمس، و قـد یخفَّـف مـع     : تقول
  :تَعملُ شیئاً کقوله الکاف فال
  ]النَحرِو وجه مشْرِقِ [
  انِـقّـاه حـدیـأَنْ ثَـکَ

   مـال، و الرَفْـعه علی اإلعییي ثُدرْوو ی
دوالهما و اذا خُفِّفتا . أجو قد یخفَّفان ک

تُعمـلْ  شئْت لـم نْ إفإنْ شئْت أعملْت و 
کاف تشبیه بر سر أنّ درآیـد، و گـاه   [

کنـد،  شود کـه دیگـر عمـل نمـی    کأنْ 
  :مانند

  )به گردن تابناکی رویی پري(
  سان عطردانیـستانش بـدو پ

عمل کردن  یۀاند بر پاو ثدییه هم گفته
ولی عمل نکردنش و رفع ثـدیاه  کأنْ، 

گاه هـم انّ و أنّ مخفـف   . نیکوتر است
توانی آنها را عمل بـدهی  شوند که می

  .]یا ندهی
فهی حـرف الجـزاء یوقـع    . اگر: انْ

نْ إ: کقولـک الثانی ألجلِ وقـوعِ األول  
و . أکْرَمتُـک جِئْتَنـی  و إنْ أْتنی آتک، تَ

. تکون بمعنَی ما فی النفی مع الّا بعـدها 
و ربما . »الکافرونَ الّا فی غُرُورإنِ «آیه

ــع بینَهمــا للتأْکیــد مقــال .ج ] ــب األغْلَ
یلجالع[:  

  ما إنْ رأَینا ملکاً أغارا
  رَةً وقاراـنه قـرَ مـَأکْث

: فی جواب القَسم، تقولقد تکون  و
أي ما فعلت ،و قد تکون  .واهللاِ انْ فعلت

یقـوم زیـد،   إنْ  ما : زائدةً مع ما کقولک
و قـد تکـون مخفَّفـۀ مـن     . ما یقومأي 

الـالم  المشددة، فهذه البد من أنْ تَدخُلَ 
ــذف مــن  ــا ح مضــاً موفــی خبرهــا ع

لَمـا علیهـا    کلُّ نَفْـسٍ إنْ «آیه. التشدید
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، و إنْ زید ألخُوك، لئلّا یلْتَبس »حافظٌ
حـرف  انْ [التی بمعنَـی مـا للنَفْـی    بإنْ 
دومی را پدیـد    است که در دو کار،جز

اگـر نـزدم   : رخداد نخستین یۀآرد بر پا
بیابی پیشت آیم، و گرامی دارمت گـر  

  بـه همـراه الّـا پـس از آن     . نزدم آیـی 
ـ  معناي ما استبه نیسـتند  «. یبراي نف

گاه ما و انْ . »این کافران جز در فریب
  :را براي تأکید با هم آورند

  جهانگیرتر زو ندیدیم شاه
  به آرامش و استواري نگاه

سـوگند  : گاه در پاسخ سوگند است
گـاه انْ  . خدا را که من آن کار نکـردم 
برنخیزد : به همراه ما آید و زائده است

ـ   گاه مخفّف انّ . زید ه است کـه بایـد ب
جاي تشدید آن که افتاده اسـت المـی   

معنـاي   بـه  ،بر خبرش درآوري تا از انْ
سـوگند بـه   («جدا گردد  ،ما براي نفی

که بر هـر کـس نگهبـانی    ...) آسمان و
گیـرد کـه   نمـی اسم و خبـر  انْ (» است

بگوید المی بر خبرش درآیـد، و اگـر   
در آیــه را پاســخ ســوگند بگیــریم، انْ 

نیسـت  : دشاید این معنا هم درست باش

  .)]کسی که نباشد بر او نگهبانی
ــه: أنْ ــل  . ک ــع الفع ــد تکــون م و ق

المسـتقبل فـی معنَـی مصـدرٍ فتَنْصــبه،     
. أُرِید أنْ تقوم، أي أُرید قیامـک : تقول
معـه  دخَلَت علی فعل ماضٍ کانت فإنْ 

 ،قَعـلُ،  بمعنَی مصدرٍ قد ومالّا أنّها ال تَع
، أي أعجبنـی  أعجبنـی أنْ قُمـت  : تقول

  .قیامک الذي مضَی
 و قد تکون مخفَّفۀً عن المشددة فال

و . بلَغَنی أنْ زیـد خـارِج  : تقولتَعملُ، 
ــه ــ«آیـ ــۀُ  و نُـ ــم الجنَّـ ودوا أنْ تلْکـ

  .»رِثْتُموهاأُو
و انْطَلَقَ «آیهو قد تکون بمعنَی أي، 

  .»المألُ منهم أنِ امشُوا
فلَمـا أنْ  «آیه، و قد تکون صلَۀً للَما

  .»جاء البشیرُ
ا لَهـم أنْ  و م«آیهو قد تکون زائدةً، 

یعـذِّبهم   ، أي مـا لهـم ال  »یعذِّبهم اهللاُ ال
ناي مصـدر اسـت   مع بهبا فعل مستقبل [

ــازي  ــوب سـ ــم منصـ ــل را هـ : و فعـ
خـــواهم کــه برخیـــزي، یعنـــی   مــی 

 اگـر بـا فعـل   . خواهم برخاستنت را می
معناي عل بهگذشته بیاید به همراه آن ف
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مصدري است که رخ داده اسـت، جـز   
  نصــب (کنــد آنکــه دیگــر عمــل نمــی

برخاسـتنت در گذشـته بـه    ): دهـد نمی
  .شگفتم آورد

است که مخفّف شـده  گاه أنْ از أنّ 
به من رسید کـه  : کنداست و عمل نمی
و آواز داده «. اســـتزیــد شورشــی   

کــه بــه آن بهشــت شـوند کــه اینــک  
  .»میراث داده شدید

ــه ــاه ب ــت گ ــی اس ــاي یعن و «: معن
) و گفتنـد کـه  (مهترانشان راه افتادنـد  

   .»بروید
هنگـامی  «: گاه صله است براي لما

  .»رسان آمد که مژده
و چـرا خداونـد   «: گاه زائده اسـت 

  .]»شان نکندشکنجه
یین، عللتَما فصار علی أنّ  قد تُزاد و

و یوجِـب  » انَّما الصدقات للفُقَـراء «آیه
الح ـداه  اثْباتا عمه عذْکور و نَفْیکْمِ للم

شـود بـراي   افزوده میو گاه ما به انّ [
صـدقات تنهـا   «. جدا و روشـن کـردن  

ــت  ــتان اس ــراي تهیدس ــم را »ب ، و حک
براي آنچه گفته شده اسـتوار داشـته و   

یعنی خبـر انّ را  ( دارداز جز آن باز می
این اسـت و  : سازد معین و محصور می

  .])جز این نیست
اد علیهما یاء المتکلّم الواحد و و تُز

انِّی و انَّنی، و انّا و : کقولکالجمع، نونُ 
ــذفَت انَّنــا،  بالکســر و الفــتح فیهــا، فح

. إحدي النُونَینِ تَخْفیفاً لکثرة اسـتعمالهم 
نِّی لکو کذلک کأنِّی و کأنَّنی، بالفتح، و 

لـالم  و لَعلِّـی و لَعلَّنـی، ألنّ ا  و لکنَّنی، 
  .قَریبِۀٌ من النون

ـ   .مـن : أنَا و هـو   فهـو اس ،ـیکْنم م
نه، و انّما بدحلمتکلِّمِ ولعلـی الفـتح    ی

التـی هـی حـرف    قاً بینَـه و بـینَ أنْ   رْفَ
 باألخیرةُ انّما هی للفعل، ناص و األلف

وسـطَت  فـإنْ  . لبیان الحرکۀ فی الوقْف
 کقول علی قَطَتکَسهاهللاُ رَّمهجو  :  

  ذي سمتْنی أُمی حیدرهـَأنَا الّ
  ابات غَلیظ القَصرَهـلَیث غـک[

هرنْدلَ السکَی فییلُکم بالسأک  
الکَفَرَه رِقاب بالسیف أضْرِب[  

حمید [کما قال الشاعر ردیئَۀٍ الّا فی لغۀٍ 
  :]بن بجدلٍ

  عرِفُونیأنَا سیف العشیرَةِ فا
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  جمیعاً قد تَذَّریت السناما[
متکلم وحـده و مبنـی   این کلمه ضمیر 

بر فتح شده است تا میان آن و أنْ کـه  
فعل مسـتقبل را منصـوب سـازد جـدا     
کنند، و الف آن تنهـا نشـانگر حرکـت    

اگـر در  . فتحه به هنگـام وقـف اسـت   
افتد، ماننـد سـخن   سخن باشد میمیان 

 از دارادسـرافر ، خـدایش  حضرت علی
  ):در جنگ خیبر(

  یدرـام حـکرده نـب ررا مادـم
  معبرهاي سختچو شیر بیشه(

  ون دالورـبه تیغم چنجمتان بس
  )رـجـفّار خنـم بر گردن کـکش

کـه جـاي   ( ناشـیوا جز آنکه در سـخن  
انـد  آن را نینداختـه ) وقف هـم نیسـت  

  :مانند
  راـد مـیـاسـنـام شلهـغ قبیـیـن تـم
  .)]و سرور همه را یکسر که شدم مهتر(

ــابِ   ــاء الخط ــا ت ــلُ به ــد تُوص و ق
کالشیء الواحـد مـن غیـرِ أنْ    فتَصیرانِ 

: للمـذکر  نْـت أ: تکونَ مضافَۀً الیه، تقول
و بکسرها للمؤَنّث، و أنْتُمـا للتثنیـۀ   . تو

و . سـاء منهما و أنْتُم للرِجال و أنْتُنَّ للن

أنْت : تَدخُلُ علیه کاف التشبیه تقولقد 
تَتَّصلُ الکاف  و قیل ال. ا و أنَا کأنْتکأنَ

 أنـت کزَیــد، و ال : الّـا بـالمظْهر، تقــول  
الضمیرَ المنفصـلَ  الّا أنّ أنت کی، : تقول

عندهم کان بمنزلۀ المظْهر، فذلک حسنَ 
و گاه تاء مخاطب بـه  [و فارقَ المتَّصل 
الیـه آن   آنکـه مضـاف  آن چسبد و بـی 

گـاه هـم   . ه شوندباشد هر دو یک کلم
: کاف تشبیه بر سرش درآید و گـویی 
. تو مانند مـن و مـن چـون تـو هسـتم     

) گونـه گوینـد ولـی   برخی تازیان این(
گفته شده که کاف تشبیه تنها بر اسـم  

جز آنکه ضـمیر منفصـل   ظاهر درآید، 
را مانند اسم ظاهر بگیرنـد و بـر ایـن    
پایه آن را از ضمیر متصل جدا کنند و 

  .]این نیکوست
ـــ. أون .أون ــن: آنَ ـُ . آرام  آســانی وت

آسـان و  مرد تـن [رافه وادع : رجل آئنُ
 نْأُ. رفتار آهسـته : . ]آرام و مهربان

اتَّدع  رفُقْ بها فی السیر وأَ: علی نفسک
أُنْـت   .گیر و آهسته برو خود آسان بر[

با آن مهربانی کـرده و  : بالشیء و علیه
ــدم ــک . راه آم ــی نفس ــلَ أنْ أُنْ عل قب
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مهربان باش نخست بـر  : تَؤُونُ بجارِك
نخست به خود ( اتخود و پس همسایه

یک :  .])اتبرس و آنگاه به همسایه
أونَینِ، و هما خُرْج ذو  .خرجینه شۀگو

ثـالثُ  بیننا و بینَ مکّۀَ : یقال. کالعدلَین
 لیالٍ أوائـنَ، أي روافـه، و عشْـرُ لَیـالٍ    

ــات ــاآیِنـ ــورجین [ت ، أي وادعـ خـ
أوان و . ماننـد دو لنگـه بـار   دوگوشه، 

میان ما و مکّه سـه شـب   . کک: أوانانِ
رو است، یـا ده شـب بـه آهسـته     آسان

  .]رفتن و آرمیدن
علف و آب خوردن و شکم : تَأْوین

بـر  : أونْ علـی قَـدرِك  [درآکندن خـر  
أونُـوا  . اندازه باش و درنـگ آر پـیش  

کنـدي و آهسـتگی پیشـه    : فی سیرکم
ــد ــر . کنی ــی األم ــأَونَ ف ــارش : تَ در ک

  .]درنگ و آهستگی پیش گرفت
مثل زمـان و  . آوِنَۀ: ج. هنگام: أوان

یصـنَع  . یفعـلُ ذلـک آوِنَـۀً    فالن. أزمنَۀ
فالنـی گـاه   [ذلک مراراً و یدعه مـراراً  

پردازد و گاه آن را رهـا  به آن کار می
ـِــ أونُـک أنْ   آنَ . کک: إوان. کندمی
 کـار این فرارسید که  هنگام: علَ کذاتف

  .]ستون خیمه: و إوان . کنی
: و منـه . بزرگ صـفّۀ : إوان و إیوان
جمــع . ]کــاخ کسـري [أیـوانُ کسـرَي   

و جمـع  . أُون، مثل خوان و خُون: إوان
مثل دیوانٍ و   إیوانات و أواوِینُ،: إیوان

ــن . دواوِیــنَ م لَتــد انٌ، فأُبو أصــلُه إو
  .لواوینِ یاءإحدي ا

درخت بریده و شـاخها   تنۀ: إهان .أهن
خرمـا کـه    شۀخـو : [و باالهاي وي 

: ج. هاي خرما به آن آویزان اسـت دانه
  .]آهنَۀ و أُهن

. و رنـج و سـختی  [ یمانـدگ : أین .أین
که در رسـیدگی بـه   آن: عظیم المؤونَۀِ

اش و فــراهم کــردن نیازهــاي خــانواده
بـه ایـن   (اشد آنها دچار سختی بسیار ب

معناست اگر از أین باشـد، امـا اگـر از    
اش از کـه خـانواده  أون باشد، یعنی آن

ــایش    ــودگی و آس ــترنج او در آس دس
آنها مأْونَـۀ اسـت    ریشۀ. بسیار هستند

که اعراب بر واو و یاء سنگین بـوده و  
. شــدآن را بـه همــزه دادنـد و مؤونــۀ   

القوم نْتتاجونَ الی: محبما ی ته فـی  قُم
مـار   :. بنَی منه فعـلٌ ی ال .])أمـورِهم 
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  .]أُیون و أُیوم: ج. مانند أیم[
: ]و إینـک [آنَ ـِـ أینُـک و آنُـک   

: و آنَ لک أنْ تفعـلَ کـذا  . حانَ حینُک
، و هـو  أنًـی حانَ لک، مثل أنَی لک ـِـ 

هنگـام آن  . هنگامت رسید[مقلوب منه 
أنْ  للرجـلِ أمـا آنَ  . ن کنـی یشد که چن

نْزِلَهیم رِفآیا هنگام آن نرسیده کـه  : ع
  .]آن مرد پایگاه خویش را بشناسد؟

 ال عـن مکـانٍ  و هو سـؤَ . کجا: أینَ
زید، فانّما   اذا قلت. مبنی علی الفتح

ــه  ــن مکان ــأَلُ ع ــد کجاســت؟ [تَس زی
از جایی نـزدت  : تَعلَم ال جِئْتُک من 

گاه هم معنـاي شـرط   . آمدم که ندانی
تَـذْهب   : دو فعل را جزم دهددارد و 

بهر جا که روي روم به آنجا: أذْه[.  
ال عـن زمـان،   و هو سؤَ. کی: أیانَ

أیـانَ  «آیه. حینٍأي : مثل متَی، و معناه
سـلَیم، و  بکسر الهمزة لغۀُ و . »مرْساها

 یلَمثُونَ«آیهبه قرأَ السعبانَ یو آن [» أی
چه «م؟ چه هنگا: پرسش از زمان است
قوم سـلیم آن  . »هنگام است رخداد آن

را إیانَ گویند و ابوعبدالرحمن سـلمی  
خوانـده  مکسـور  نیز آیـه را بـا همـزه    

چنانکـه  ( »کی برانگیخته شوند«: است
مکسـور   ةمتَی أوانُ ذلک را نیز با همز

این کلمه را درپرسـش از کـار   . گویند
بنـابراین أیـانَ فعلـت    . گذشته نگویند
ــانَ یــوم نیســت،  هــذا، درســت امــا أی

المیداء درست اسـت، زیـرا پرسـش از    
پایان زندگی یا هر چیز دیگـر پرسـش   
از زمانی اسـت کـه هنـوز فرانرسـیده     

  .)]است
م للوقـت الـذي   اسهو . اکنون: اآلن

علیـه  هو معرفۀٌ و لـم تَـدخُلْ   . فیه أنت
 له مـا  األلف للتعریف، ألنّه لیس و الالم
ا فتَحـوا الـالم و حـذَفوا    و ربم. یشْرَکُه

اسم است بـراي زمـانی کـه    [الهمزَتَین 
خودش معرفه اسـت و الـف و   . در آنی

و زائـده  (الم آن براي تعریـف نیسـت   
دیگري به این معنـا   کلمۀ، زیرا )است

) در شعر(گاه هم . با آن مشترك نیست
اکنــون هنگــام : آنُــک . النَ گوینــد

جِئْـت  تَعلَم، و مـا   هذا أوانُ . توست
اکنون هنگام آن است کـه  : الّا أوانَ 

گاه هـم در  . بدانی، و نیامدم جز اکنون
ــاء   ــین ت ــز آن و در ح ــد و هم  ةافزاین
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اذْهب بهذه تَلْآنَ : را اندازندنخست آن 
اکنون ایـن را بـا خـود    : و تَحیِنَ معک

گاه هم اذ به آن افـزوده و گوینـد   . ببر
ذینَئچنانکه ح ،ذکههنگامی : آنَئ .  آنـاء

  .]پاسهایی از شب: اللیلِ
  فصل الباء

ـ : ینَـۀُ بثَ. زمین نـرم : بثْنَۀ .بثن و . مصغـ
س تنام زنی[بها می[.  

گندم منسوب به موضـعی در  : بثَنیۀ
شام، و هر گنـدمی کـه در زمـین نـرم     

  .روید، خالف الجبلیۀ
که درختان بلندي [نام زنی : بحنَۀُ .بحن

اش بود کـه آنهـا را   خانه از خرما کنار
نـات  ب: یقـال . خوانـد  دختران خود مـی 

  .]تازیانه: نُ بحنَۀَاب. بحنَۀَ
. والـواو زائـدة  . مشک فراخ: بحونَۀ
ــون  حو [ب[ :ــالن ــرد ک ــکم م و [ش

  .]ریگزار انبوه
فـالیوم نُنَجیـک   «آیـه . تـن : بـدن  .بدن

قـال  . فیهروح قالوا بجسد ال ، »ببدنک
 قـال بـدرِعک  و أما قولُ من : األخفش

رجلٌ . فلیس بشیء: ٌّنسلٌ  .معو :
) از دریـا (امروز تو را بـه تـن   «[کک 

  انــد یعنــی بــه پیکــر ، گفتــه»برهــانیم
که گفته است سخن آن: اخفش. جانبی

مـرد  . معناستات را برهانیم بیکه زره
حسـب و  : . سـال و پـازن پیـر   کالن

 :. ]بـدان و أبـدن  أ: ج. نسب انسـان 
  .زره کوتاه

و قربـانی کـه بـه     گاوشتر و : بدنَۀ
  .بدن: ج. مکه قربان کنند

ـ . بـــدن   فربهـــی و : بـــدنَ ـُـــ
مثل عسر و . کک: بدن. آکندگیگوشت

. نـع   :بـادن . کـک : بدنَ ـُـ. بدانَۀ. عسر
: و مبدنَـۀ و بادنَـۀ  [ةِ بادنٌ و بـدین  امرأَ

  .نام زنی: بادنَۀُ. ]زن فربه
 ت فالنْانِّی قد بد: حدیث. أسنَّ: بدنَ
رــاد ــجود وتُب ــالرُکوعِ و الس ــن [نی ب م
ام پـس در  توان گشـته سال و کمکالن

رکوع و سجود در نماز بر مـن پیشـی   
  .]مجویید

ــی .بــرن رْنــۀ[نــوعی از خرمــا : ب یرْنب :
  .]یکی

  .خنور سفالین: برْنیۀ
  .یگرموضعی در : نُیبرِی

یال و چنگال دد و مرغان : براثن .برثن
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اي از قبیلـه  :برْثُن. یکی: برْثُن. شکاري
  .أسدبنی

ستور، و نوعی از اسـبان  : بِرْذَون .برذن
ــاري [ ــب تات ــۀ. ]اس ــث : بِرْذَونَ : ج[ن

  .]براذینُ
از پوسـت طَلْـع    ةکـوز : بِـرْزِین  .برزن

رخـت  د فۀپوشش شکو: طَلْع. مع. فار[
  .]آن فۀخرما و خود شکو

ــت : برْهــان .بــرهن ــراهین: ج[حج ب[ .
بـر او برهـان   [أقام الحجۀَ : برْهنَ علیه

  .]آورد و روشنگري کرد
آبزَن، أبزَن، إبزین و [دیبا : بزْیون .بزن

ی از مس ماننـد تـابوت   بوچچار: إبزیم
کــه در آن شستشــو کننــد، و گیــره و 

  .]ازِیمأبازِینُ و أب: ج. سگک
. زیبـا و نیکـو  [تبـع  : حسنٌ بسنٌ .بسن

رنـگ و رویـش بـاز و    : أبسنَ الرجـلُ 
  .]تازه شد

  .موضعی در نواحی شام: بیسانُ
 :. شـکم : بطْـن، خـالف ظَهـر    .بطن

. زمـین مغـاك   :. گروه کمتر از قبیله
: رطُن : ج. جانب درازي پطْنانٌ و أبب

بطْنـانُ   .مثـل ظَهـر و ظُهـران   . و بطُون

  .وسطُها: الجنَّۀِ
بطَـنَ و  . بر شکم زدن: بطْن بطَنَ ـُـ

مثــل شَــکَرَه و شَــکَرَ لــه، و [ بطَـنَ لــه 
نَصلهح حبه شـکمش زد : ه و نَص[ . :

از درون کـار   :. درون وادي درآمدن
 :. عرفت باطنَه: بطَنْت األمرَ. شناختن

: طَنْت بـه ب. کسی شدن صۀدرونی و خا
ــه   ــن خَواص م ــرْت ــان و [ص از ویژگ

ــنُ بهــذا . همــدمانش گشــتم ــت أبطَ أن
  .]بباطنهأخْبرُ : االمرِ

). عج(نامی از نامهاي خداي : باطن
 :نهان.  

بطنَ . شکم شدنکالن: بطنَ ـَـ .بطْن
ــج  ــلُ، م ــکم[الرج ــدش ــو  .]درد ش فه

. کـک  : بِطْنَـۀ [شـکم دردمنـد   : مبطُونٌ
طَنِفالنٌ بـال  ماتفـالن از پرخـوري   : ب
  .]مرد

. سیري و پري شکم از طعـام : بِطْنَۀ
خیرٌ من خَمصۀٍ تَتْبعها لیس للبِطْنَۀِ یقال 

پـس  چرانی را بهتر از گرسنگی شکم[
ــت ــزي نیس ــذْهب . از آن چی ــۀُ تُ البِطْنَ

ــۀَ ــوش و  : الفطْنَ ــد ز ه ــوري کاه پرخ
  .]زیرکی
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: مبطـــان. پرســـتشـــکم: بطـــن
: حضرت علی[شکم  و کالنبسیارخوار 

کـه  : غَرْثَیأبِیت مبطاناً و حولی بطُونٌ 
سیر و پـر روم در خـواب و گـرد مـن     

  .]شکمهاي تهی بسیار
 کیسۀ: کیس [شکم بزرگ: بطیِن

پایـان  [بعید  :شَأْو . دور :. ]آکنده
ـ   .]یا همتـی دور و دراز  : بطَـین، مصغـ

لحمـلِ  یکی از منازل قمر، و هو بطْـنُ ا 
  .]ه استو آن درون برج بر[

تَقَـت  الْ: مثَـل . تنـگ سـتور  : البِطان
دو سـوي  [اشْتَد األمرُ أي البِطانِ  حلَقَتَا

یعنـی کـار سـخت    تنگ به هم برآمد، 
  .]شد

: . تنگ برکشیدن ستور را: إبطان
 :. درونی و خاصـه کـردن کسـی را   

جامـه را  : . کش گرفتن زیر شمشیر
  .کک: بطینتَ. آستر کردن
آستر هر چیـز  : خالف ظهارةبِطانَۀ، 

 :هدوست درونی و خاص.  
  .بازوي اسب ]درونی[رگ : أبطَن

و نهـان  [در نهان داشـتن  : استبطان
اسـتَبطَنْت الشـیء و   . چیزي را جسـتن 

درون آن چیز : ت فیهجولْ: تَبطَّنْت الکَلَأَ
ــردش    ــان گ ــان گیاه ــتم و در می گش

  .]کردم
کسی را در زیر خود گـرفتن  : نتبطُّ

بـر او  : بطْنَهـا لیجامعهـا   عـال : تَبطَّنَهـا [
طَّنْـت  بتَ. ]برآمد تا با او نزدیکـی کنـد  

فیه : الکالم لْتوسـخن را بکاویـدم   [ج
  .]و یافتم راز آن

هـا  نَتَجتُ: و ابتَطَنْت الناقۀَ عشَرَةَ أبطُنٍ
 رّاتشْرَ مم بچـه  شتر ده شـک از ماده[ع

  .]گرفتم
  .حبه مانند عدس: بلْسن .بلسن
فی سعۀٍ : بلَهنیۀٍ من العیشهو فی  .بلهن

ــۀ  یفاغــی و خوشــی  [و ر او در فراخ
  .]کک: رفَهنیۀ و رفَغْنیۀ. است زندگی

: ج. خـوش و نـاخوش  بـوي  : بنَّۀ. بنن
  .بِنانٌ

بـه  أقام : بالمکان ]ـِـ بنّاً[أبنَّ و بنَّ 
أبنَّـت  . در آنجـا مانـد  [تَبس فیـه  اح و

. نـع : مـبِنٌّ . ابر ماند و باریـد : السحابۀ
خردمنـد  : بنیِن. پایداري در کار: تَبنین

ایسـتادگی و پایــداري  : تبـنُّن . اسـتوار 
  .]کردن
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: یقـال . بنـان : ج. سرانگشـت : بنانَۀ
بنانٌ مخَضَّب، بال هـاء، ألنَّ کـلَّ جمـعٍ    

ده الّـا الهـاء فإنّـه    لیس بینَه و بینَ واح
. کـرده انگشـت رنـگ  [یوحد و یـذکَّر  

نگویند زیرا هر جمعی کـه میـان   بنانَۀ 
آن و مفردش یک هـاء جـدایی باشـد،    

: بنـان . شـود و هـم مـذکر   هم مفرد می
ــراي مانــدن و زنــدگی  ابــزاري کــه ب

   .]کردن در جایی به آنها نیاز است
  .نسـم: ت البنانیثابِ. نام زنی: بنانَۀُ

  . کک: بوان. نام جایی  :بوانَۀ .بون
  .موضعی در فارس: شعب بوان

  .بونٌ: ج. ستون خیمه: بِوان
  .یکی: بانَۀ. نوعی از درخت: بان
: و ربمـا قـالوا  . تازه و تر: بهکَنٌ .بهکن
زن جـوان  [غَضَّۀ : ة بهکَنَۀٌامرأَ و. بهکَلٌ

ــیرین  ــاد و شـ ــات و : ج. و شـ بهکَنـ
هاکنُب[.  

  بـــوي و زن خـــوش: بهنانَـــۀ .بهـــنن
  .نفسخوش

  .مثل قَطامِ. نام زنی: بهانِ
و . جدایی و پیوسـتن : بانَ ـِـ. بین .بین

 و قُـرِئَ . کـک : بینُونَۀ. هو من األضْداد

بالرفع و النصـب،  » تَقَطَّع بینَکملَقَد «آیه
طَّع وصلُکم، و قَفالرفع علی الفعل، أي تَ

ی الحــذف، أي مــا بیــنَکم النصــب علــ
همانا که پیوند میـان شـما گسسـته    «[

انـد،  بینکم را هم با رفع خوانـده . »شد
یعنی پیوندتان، و هم بـا نصـب، یعنـی    

  .]آنچه میان شما بود
بانَـه ـُــِ، و   . فضـل و فزونـی  : بون
ــد،  بینَهمــا  ــینٌ بعی و ب ــد ــواو بعی وال

حد فیقـال . أفْصعا فی البهمـا  بینَانّ : فأم
یـ و از او برتر [ناً، الغیرَ لَب . ون آمـد زف

بـه  . بسیار استراه شان در فزونی میانْ
  امــا . معنــا بــا واو شــیواتر اســت ایــن

معناي دوري و جـدایی جـز بـا یـاء     به
شان جدایی و دوري بسی میانْ: نگویند

  .]است
پیدا و گشـاده گفـتن و    سخن: بیان

 .انّ من البیانِ لَسـحراً : حدیث. فصاحت
فالن أبینُ من فالنٍ، أي أفْصـح  : و یقال

: بـانَ الشـیء بیانـاً   . أوضَح کَالماًو منه 
مثـل هـینٍ و   . أبیِناء: ج. اتَّضَح فهو بینٌ

یِناءبِـین   . أهفهـو م کـک  : أبانَ الشـیء
ـ   [ برخی از گفتارهـا افسـون باو از . دو



  1723/ باب النون   
 

 

. گوتر اسـت آورتر و روشنزبانفالنی 
  .]دا و آشکار شدآن چیز پی

  . پیدا: و مبینٌ بینٌ
نام مردي که عدن منسوب به : أبینُ
  .عدنُ أبینَ: یقال. اوست

. پیدا و گشاده کردن و شـدن : إبانَۀ
ضَـرَبه فأبــانَ  . جـدا کــردن : . ل و م

ردسه من جـلَه،  : هأْسبِـینٌ و   فَصفهـو م
ــان ــن [ ذاك مب ــرش از ت زد او را و س

  .نام آبی: مبِینٌ. ]جدا کرد
تَبانَ الشیءرَ: و اسنَ. ظَهیکـک : تَب .
آن چیـز  [عرَفْتـه  : استَبنْتُه أنَـا و تَبینْتـه  

  .]من آن را آشکار ساختم. آشکار شد
. ل و م. پیدا شـدن و کـردن  : تَبیین

قد بینَ الصبح لـذي  : مثَل. أظْهرْتُه: بینَتُه
ــینِ،  ــی أيعینَ ــردم [  نَتَب ــکارش ک آش

پدید آمـد پگاهـان بهـر    ). کک: أبنْتُه(
ــا  ــد   هر(بین ــت بین ــمی اس ــه را چش ک
و هو شـاذّ،  مصدر فیه، : تبیان. )]بامداد
علـی تَفْعـال،    تَجِـیء  المصادر انّماألنّ 

ــرار و   ــذْکار و تَکْ ــل تَ ــاء، مث ــتح الت بف
 جِیءکاف، و لم یرْفـانِ تَوبالکسر الّا ح :

تبیان هم مصدري اسـت  [قاء تبیان و تلْ

. به همان معناي تبیین، بـر وزن تفْعـال  
دیگر از این دست جز تلْقاء مصدرهاي 

هو بینَ بِنْتَـه  . همه بر وزن تَفْعال هستند
ـ وزَتَ: بانَت هی. زوجها: و أبانَها و ج ت

: هـنَّ قـد بِـنَّ   . بعدت عـن بیـت أبیِهـا   
  .]تَزَوجنَ

  .دا شدن از همج: مباینَۀ
  .بریدن از یکدیگر: تَباین
ــائن ــه  آن: ب ــد ب ــپ درآی ــه از چ ک

کـه از راسـت   آن: معلِّـی  .دوشیدن شتر
  .درآید

زه بـوده  کمانی که دیرباز بـی : بائنَۀ
بیش از انـدازه از آن دور  زه یا [باشد 
ــد ــه آن  . باش ــش ب ــه زه ــانی را ک کم

چسبیده باشد بانیۀ گویند و این هر دو 
. کک: بائن .]کاهندیی کمان میاز کارا
مفعولَـۀٍ  ، و هی فاعلَۀٌ بمعنَـی  تَطْلیقَۀٌ 

که مرد تنها بـا عقـد نـو    (طالق باین [
. مـغ فـراخ  چاه : . )]حق رجوع دارد

  .کک: بیون
ــینِ الب ــراب ــه : غُ ــو [زاغ پیس و ه

نیـز  را کالغ پا و منقـار سـرخ   . األبقَع
وینـد  کالغ سیاه را نیز حاتم گ. اندگفته
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ــۀو آن را شـــوم و نشـــا جـــدایی  نـ
  .]پندارند
وسـطَ  : القومِ جلست . میان: بینَ

لَقیتُه بعیـدات  : قولت. و هو ظَرْف. القومِ
 حینٍ ثم نٍ، اذا لقیتَه بعدیعنـه  ب کْتسأم

ــه ــد و    :و هــذا . ثــم أتَیتَ یالج
 ماً واحداًمانِ جعال اسو هما اس .الرَديء

و الهمـزةُ المخَّففـۀ   . و بنیا علـی الفـتح  
. در میان قوم نشسـتم [ تسمی همزةُ 

اگـر آن را  (در اینجا ظرف است کلمه 
ثَّـرَ  کَتَ: گیـرد اسم بگیـري اعـراب مـی   

ــنُکم و تَ ــبی ــنُکمکَ ــاهی ). در بی گاهگ
این نه خوب خوب اسـت نـه   . دیدمش

اسمند که یک اسـم  دو  در اینجا. بد بد
نـرم نیـز    ةهمـز . اندشده همبنی بر فتح

اي که همزه(شود میانه نامیده می ةهمز
 گفتن آن میان همزه است و حرفی کـه 

گیرد، مانند همزه حرکتش را از آن می
که میشود سالَ، لَ که میأَس مئشود س

و لَؤُم یِمکه می سمشود لَو[(.  
أُشْـبِعت  علی فَعلَی مـن البـین   : بینا

فبینـا نحـن نَرْقُبـه    . ألفاًرت الفتحۀُ فصا
و . تنـا ایـاه  أتانا بـین أوقـات رِقْب  : أتانا

ـ  الیها أس ضافا یلُ مممالزمـانِ،  الج ماء
و أوانَ [نحو أتَیتُک زمنَ الحجاح أمیـرٌ  

 ــک لالم ــد ــۀُ عب ــم]الخلیف ــذف  ، ث ح
    ـیلو و الیه الذي هـو أوقـات المضاف

ن الجملۀَ التی أُقیمت الظرف الذي هو بی
ــا  ــاف الیه ــام المض ــه: مق ــأَلِ «آی اس و

 و کان األصمعی یخْفض بعد . »القَرْیۀَ
بینَ، و ینْشد قـولَ  اذا صلَح فی موضعه 

  :أبِی ذَؤَیبٍ بالکسر
  بینـا تَعنُّقه الکُماةَ و روغه
لْفَعس رِيءلَه ج یحیوماً أُت  

و بینَمـا علـی    ما بعـد   یرفع هو غیر
تاین کلمـه همـان بـین    [داء و الخبر االب

نون، الف پدید  فتحۀاست که با اشباع 
چشم به راهش بـودیم کـه   . آمده است

ــد در هنگــام  آمــ ــی آم ــان، یعن د نزدم
هایی جمله. ما به دیدارشراهی به چشم

  کــه اســمهاي زمــان بــه آنهــا اضــافه  
زمــانی کــه حجــاج  :شــود، ماننــدمــی

و هنگــام فرمــانروایی (فرمــانروا بــود 
نزدت آمـدم، چنـین اسـت    ) عبدالملک
الیه اسـم زمـان کـه اوقـات     که مضاف
پـس از اسـم    جملـۀ افتـد و  باشد مـی 
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ــاف   ــاي مض ــان ج ــاده را  زم ــه افت الی
» و از آن شهر بپـرس «گیرد، مانند  می

یعنــی از مــردم آن شــهر بپــرس، کــه (
). اي مفعول نشسته اسـت جالیه مضاف

س از ایـن کلمـه را مجـرور    اصمعی پ
شد که به جاي آن بـین  کرد اگر میمی

  :هم بیاید، مانند
کرد آورد و میدنبـالن در النه می

  جست و خیز
اگهان ـا که روزي تیزچنگی نـت

  کارش بساخت
ران پس از این کلمـه و بینمـا را   و دیگ

ــر  ــۀب ــع   پای ــودن رف ــر ب ــدا و خب   مبت
: لو قد زِیدت علیه مـا فیقـا   .]دهندمی

  .و معناهما واحدبینَما نحن فیه، 
پاره اي از زمین مقدار مد بصر : بِین

دو مرز میـان   :. دید چشم ةبه انداز[
  .بیون: ج. کرانه: . ]زمین

  فصل التاء
. برگ کاه :. یکی: کاه تبنَۀ: تبن .تبن
پـوش  عـورت : تُبـان . فـروش  کاه: تَبان

 ةقـدح بـزرگ انـداز    : .بانـان کشتی
یست کس، آنگاه صـحن نزدیـک بـه    ب

سه یا چهار تن،  ةوي، آنگاه عس انداز
دو تـن، آنگـاه قَعـب     ةآنگاه قَدح انداز

  .یکمرده، آنگاه غُمر فروتر از آن
  .کاه دادن ستور را: تَبنَ ـِـ .تَبن

ــۀ ـــ . تَبانَ ــبِنَ ـَ ــاً[تَ ــۀً تَبن یو تَبان[ :
فـی   فَطنٌ دقیقُ النظـرِ : نع ،تَبِنٌ. زیرکی
  .األُمور

بینـی  کـاري و باریـک  ریـزه : تَتْبین
: و عن سالم بن عبداهللا، حـدیث . کردن

کُنّا نقـولُ فـی الحامـل المتَـوفَّی عنهـا      
زوجها انّه ینْفَقُ علیها من جمیعِ المـالِ  

أدقَقْـتم النَظَـرَ   أي  حتّی تَبنْتم ما تَبنْـتم، 
زن آبسـتنی   ةدربـار [فقُلْتم غیرَ ذلـک  

کـردیم کـه شـوهرش مـرده     گو میگفت
دارایی شـوهرش   همۀآن زن از  و بود

بینـی  برد، تا آنجا کـه باریـک  بهره می
کردید، یعنی با تیزبینی جـز آن گفتیـد   

بـرد نـه    خود را مـی  ةیعنی آن زن بهر(
  .)]مانده راجادارایی به همۀ
  .ر کردن کار راااستو: إتْقان .تقن

 درسـت [حاذق  :]و تَقن[رجل تقْنٌ 
ابـنُ  . ]و استوار در هر کـار و کـاردان  

کـه تیـرش   [نام مـردي تیرانـداز    :تقْنٍ
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آمـد، و   همواره راسـت بـر آمـاج مـی    
گویند که معناي ایـن کلمـه از نـام او    

ـ : یقال. ]گرفته شده است ی ممن هو أر
ــ ــنٍ نِاب تقــن او تیرانــدازتر از ابــن[ تقْ

صاحۀُ فَلا  :یقال. طبع و اصل: . ]است
ــن  ــم قْنــه  هت ــه و طَبع وســن س ، أي م

  .]شیواسخنی در او سرشتین است[
لـی  . حاجت و درنگ: تُلُنَّۀ و تَلُنَّۀ .تلن

ــک  ــۀٌ :قبلَ ــیهم . حاج ــثٌ : و ف لُب
  پـا و   ایـن کننـد  . امنزدت نیـاز آورده [

  .]تُلُنّات: ج. آرندپا و درنگ آن
النَ بوده که تاء بـر آن  [اآلن   :تَالنَ

  .]انند حینَ و تَحینَافزوده شده است، م
و هما فالنٍ،  فالنٌ . حریف: تنّ .تـنن 

هو سـنُّه و  [یفانِ تنّانِ، أي حِتْنانِ و حرِ
  ــنانٌ و ِتْنــه، و هــم أسرْبــه و حه و ت

ین: ج. أتْنان و أتْرابأتْنان و تَن[.  
کالن : أتَنَّ المرَض الصبِی، أي قَصعه

زداشـت  بیماري کـودك را با [شود نمی
ــد همســاالنش نوجــوان   از اینکــه مانن

  .]شود
  .جایی در آسمان :. اژدها: تنِّین

والتینِ «آیه. ییک: تینَۀ. رانجی: تین .تین

هـو  ): رض(عبـاس قال ابن. »و الزَیتُونِ
 و یقـال همـا   . و زیتـونُکم هـذا   کم

سـوگند بـه انجیـر و    «[جبالنِ بالشَـأْمِ  
ـ معناي آن همین : گوید. »زیتون  رانجی

انـد آنهـا دو   گفتـه . و زیتون شماسـت 
انـد کـه   برخی هم گفته(کوهند در شام 

ــی    ــون یعن ــق و زیت ــی دمش ــین یعن   ت
ــت ــیاري از  بی ــتگاه بس ــدس، خاس المق

  .)]پیامبران
  فصل الثاء

ـ  . ثَبن و ثبان .ثـبن  نوشـتن  در: ثَـبنَ ـِـ
و  ]جامـه  لبـۀ تـا کـردن   [عطف جامه 

  .دوختن
ــان ــلَ : ثب ذَی ــف طــک أنْ تَع یصقَم

تَثَبنْـت  : تقـول منـه  . فتَجعلَ فیـه شـیئاً  
الشیء، اذا جعلتَـه فیـه و حملتَـه بـین     

اینکه دامن جامه را برگیري و [یدیک 
آن چیز را با دست . هیندر آن چیزي ب

آنچـه در  : ثُبنَۀ. در دامن گرفته و بردم
. ثُبـان : ج. آن میوه یا چیـزي برگیرنـد  

ر آن چیــزي دامــن جامــه کــه د: خُبنَــۀ
کیف کوچکی که زنان : مثْبنَۀ. برگیرند
  .]در آن نهند... آینه و
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و [دامن بر چیزي درپیچیـدن  : تثبن
  .]آن را در دست گرفتن و بردن

گنده شدن گوشت و : ثَتنَ ـَـ. ثَتَن .ثتن
ثَـتنَ،  [بنهاي دندان و بـوي گـرفتن آن   

تأنْتَنَ: مثل ثَن[.  
ـ  . ثَخانَۀ .ثخن سـطبر شـدن   : ثَخُـنَ ـُـ

: ثَخـین . ]کَثُف و غَلُظَ و صـلُب : ثَخُنَ[
  .نع

رجـل  [مرد بـا سـالح   : رجل ثَخینٌ
رجـل  . مرد سراپا مسـلَّح : ثَخینُ السالحِ

 :ثـوب  . بردبار سنگین و استوار :
  .]بافت و ستبرسخت جامۀ

سست کردن جراحت کسی : إثْخان
زخـم  : أوهنَتْـه  ، أيأثْخَنَتْه الجِراحۀُ[را 

بســیار : . ]سســت و نــاتوانش کــرد
 »یـثْخنَ فـی األرض  حتّی «آیه. کشتن

یعنــی . »ر زمــین چیــره گــردددتــا «[
ـ   ربها در بردگانی بگیرد و با گـرفتن س

برابر آزاد کردن آنها، دیـن خـدا را در   
. زمین گسـترش داده و اسـتوار سـازد   

:   نیرومندي و چیرگی و افزونـی در
اسـتُثْخنَ  و . رَغَلَب و قَه: أثْخَنَ. هر چیز

ــومٍ  : أو مــرَض أو إعیــاءالرجــلُ مــن نَ

ـ      ر او خواب یـا بیمـاري یـا خسـتگی ب
: رصنْته معرفۀً: أثْخَنْتُه معرفۀً .چیره شد

اثَّخَـنَ  . در شناختن او بسـیار کوشـیدم  
 سـاز و بـرگ فراوانـی در    : فی البیـت  

  .]اش گرد آوردخانه
تَغَیـرت  : ]ـَــ ثَـدناً  [ثَـدنَ اللَحـم    .ثدن

بـوي گوشـت برگشـت و بـد     [رائحتُه 
  ثَـدنٌ . ]کثُرَ لَحمه و ثَقُلَ: الرجلُ . شد

  .مرد بسیارگوشت: و مثَدن
آنچه بر زمین رسـد از شـتر   : ثَفنَۀ .ثفن

: ج. چون بخسبد چون زانوها و سـینه 
  .ثَفنات

   .نام رئیس خوارج: ذو الثَفنات
را بـه   زدن شتر کسی: ثَفَنَ ـِـ. ثَفْن
  .]آن را دنبال کرد: ثَفَنَ الشیء[ثفنات 
 .شـوخ بسـتن دسـتها    :ثَفنَ ـَـ. ثَفَن
ــده[م : إثْفــان ی ــت ــت: ثَفنَ ــنَ . غَلُظَ أثْفَ

  .]دستش از کار پینه بست: العملُ یده
ــزادةِ ــنُ الم ــفره و :  ثُفْ ــرد س گرداگ

ختــه شــده و ســتبر وکــه د[دان توشــه
  .]است

همراهی و [ستن هم زانو نش: مثافَنَۀ
. آشـنایی بـا کــار و زنـدگی یکــدیگر   
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یعـرِف  باطَنَه و لَزِمه حتّی : ثافَنَ الرجلَ
همــدم و همــراهش بــود تــا از : دخْلَتَــه

مثــابِر و : مثــافن. کــارش ســر درآورد
  .یاري کردن:  .]مواظب

ــۀ .ثکــن ــوتران : ثُکْنَ و [گروهــی از کب
درفش  :. گردنبند :مردم و جز آن 

 :. چاه آتش یا آتشـدان :  .چمو پر
سـنَنُه  : ثُکْنُ الطریقِ. راه نۀمیا: . گور

از : خَـلِّ عـن ثُکْـنِ الطریـقِ    . و محجتُه
ثُکَـنُ  [ثُکَـنٌ  : ج. ]میان راه بـرو کنـار  

نْدسربازخانه( لشگرگاه: الج[(.  
ثَمـانی  . هشت مـرد : مانیۀُ رِجالٍثَ .ثمن

، کما تقول ۀٍائَثَمانی م. هشت زن: نسوةٍ
قاضی عبداهللا، و تَسقُطُ الیاء مع التنوین 
عند الرفع و الجرِّ، و تَثْبت عند النصـب،  

فیجرِي مجرَِي جوارٍ و ألنّه لیس بجمعٍ 
و ما جـاء فـی   . فی ترك الصرفسوارٍ 

 م أنّـه  الشعر غیرَ مصروففهو علی توه
نْ و ا بحذف األلف، .مصغـ: ثُمینیۀ. جمع

ثُمینَـۀ، قُلبـت   فقلت  َ شئْت حذفت الیاء
 یاء فو أُاأللغد تمالتصغیر، و   فیها یاء

هشتصد، کـه در حالـت   [األولُ أحسنُ 
افتـد و  تنوین آن مـی رفع و جرّ یاء و 

ماند، زیرا این در حالت نصب برجا می
کلمه مانند جوار و سوار جمـع نیسـت   

هـم  آنچه . کردکه بتوان آن را صرف ن
در شعر غیرمنصرف آمده بر ایـن پایـه   

  .]انداست که آن را جمع پنداشته
  .یکهشت: ]و ثُمن و ثَمین[ ثُمن
 .یـک گـرفتن  هشـت : ثَمنَ ـُـ. ثَمن

القوم نْتـنَ : ثَمـوالهم   أخَذْت ثُمأم . .
: ثُمانَ، غـص [ هشتم قوم شدن: ثَمنَ ـِـ

  .]هشتگان هشتگان
  .هشت روز شترتشنگی : ثمن

ــان ــدد  : إثْم ــت ع ــدنهش  :. ش
خداوند شتران ثمن شدن، یعنـی آنکـه   
. در هشت روز یک بار نوبت آب یابند

:  الرجـلَ  . ع رابها کردن متـا نْـتأثْم  
کـاالیش را بهـا   [و أثْمنْـت لـه   متاعه، 
  .]گذاشتم

هـو  : مثَل. هشتاد: و ثَمانینَ  ثَمانُونَ
و ذلـک أنّ  . نَثَمـانی أحمقُ مـن ضَـأْنٍ   

بشَّرَ کسـرَي ببشْـرَي سـرَّ بهـا،     أعرابیاً 
 أسـأَلُک : فقـال . سلْنی ما شـئْت : فقال

تــر از مــیش و کــودنا[ثَمــانینَ ضَــأْناً 
ــت ــتاد تاسـ ــه . هشـ ــتانش اینکـ داسـ
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باشی شاه ایران را نویدي خـوش   بیابان
: شـاه گفـت  . داد که به آن شاد گشـت 

ــواه   ــن بخ ــت داري از م ــه دوس . هرچ
  .]خواهم میش هشتاد تااز تو می: گفت

هشت : مثَمن. گران: ثَمین. بها. ثَمن
  .سو

  .نام جایی: ثَمینَۀ. توبره: مثْمنَۀ
مویهاي دراز کـه بـر تنـدي    : ثُنَّۀ  .ثنن

مویهـاي میـان   : . اسب باشـد  پاشنۀ
  .ثُنَنٌ: ج. ناف و زهار

  . علف خشک: ثنّ
  فصل الجیم 

أخَـص منـه   : نَـۀ جب. پنیـر : جبن .جبن
بـددلی و  : و جـبن  . ]اي از آنپاره[

  . بددل: جبان. ترسندگی
جبناً و جبناً [جبنَ الرجلُ ـُـ و جبنَ 

ة و امـرأََ . فهو جبان و جبِـین . ]و جبانَۀً
و [جبــانٌ، کمــا قــالوا حصــان و رزان 

  . ]جبانَۀ، و نساء جبانات
نَسـبته  : جبنْتُـه  .وجدته جباناً: أجبنْتُه
الولَـد مجبنَـۀٌ مبخَلَـۀ    : حدیث. الی الجبن

او را بددل و ترسـو یـاد   . ترسو یافتمش[
ــددلی و  مایــــۀفرزنــــد . کــــردم   بــ

زیرا انسـان بـراي او   (چشمی است تنگ
به ماندن و زندگی کردن و به دست گاه 

  . )]بنددآوردن دارایی به هر بها دل می
شیر پنیر شـد، یـا آن   [ غَلُظَ: تَجبنَ

بددل یـافتش یـا   : اجتَبنَه .مرد ستبر شد
  . ]شمردشبددل 

مرغـزار و  [صـحرا  : جبان و جبانَۀ
  . ]زمین هموار بلند

ــین ــاء ،جبِ ــر الب جــوي [ ب ــک س ی
و همـا جبِینــانِ عـن یمــینِ   . ]پیشـانی 

ــمالها  ــۀِ و ش هبــا دو ســوي [الج و آنه
  ].پیشانی هستند از راست و چپ

نـاگوار شـدن   : جحنَ ـَـ. جحن .جحن
. م: إجحـان . نـع : صبِی جحـنٌ . کودك
جـوان سسـت و   [بطیء الشَبابِ : جحنٌ

جحنَ و أجحنَ و جحنَ، و حجنَ و  .کند
ــد و   حو أج ــد حــنَ، و ج جــنَ و ح جأح

دحاش از سـر نـداري یـا    خانواده بر: ج
  . ]چشمی سخت گرفتتنگ

ــ جحــن[ن م حــاه  : ]و ج ــاه کوت   گی
  . آببی

النهر و رود میــان مــاوراء: جیحــونُ
  .خراسان
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  . نام جویی به شام: جیحانُ
مهتري از مهتران حمیر : جدنٍ ذو .جدن

پس از بینـوایی تـوانگر   : أجدنَ الرجلُ[
  . ]شد

: . نرم شـدن : جرَنَ ـُـ. جرُون .جرن
: . سـوده و نـرم شـدن جامـه و زره    

جـرَنَ  [ادت کردن سـتور بـر کـاري    ع
تَعـوده و مـرَنَ   : الرجلُ أو الدابۀُ األمـرَ 

ــه ــد . علی ــوب و ال ــرَنَ الث جرالنَ و : ع
  . ]انْسحقَ

شـده  داراه ناپی: . مـار بچه: جارِن
]: وارِن: ج. نرم و فرسوده ةزرج[.  

: جرُن و جرِین. زمین درشت: جرَن
: البعیرجِرانُ . جاي خرما خشک کردن

: ج. پیش گردن شتر از مذبح تا منحـر 
: ألْقَـی جِرانَـه علـی هـذا األمـر     [جرُن 

ـ . این کار کـرد ة خودش را آماد ب رَضَ
اسـتوار و  دین اسـالم  : هالم بجِرانساإل

شـب  : بجِرانـه  اللیـلُ  برَضَ. پابرجا شد
: ألْقَی علیه جِرانَه و أجرانَه. سایه افکند

و بــــارش را بــــر دوش او افکنــــد 
لقـب  : جِـرانُ العـود  . ]گرانبارش کـرد 

  . شاعري

یـا سـرخی   [خمر : لجِرْیا= جِرْیان
  .]باده

  . اي از دمشقدروازه: جیرُونُ
نـام  : . زره: . سینه: جوشَن .جشن
 . میانـه و اول شـب  : اللیلِ .مردي

   .]آغاز شب[صدره : من اللیلِ
و بـیخ هـر   [بیخ صـلِّیان  : جِعثن .جعثن

ــثَنَ . جــز آنچــه خــار دارددرخــت  عتَج
کشیده شـد و   هم ترنجیده و در: الرجلُ

ــراهم آورد  ــایش را ف ــت و پ : . ]دس
  .خواهر فرزدق

. نیـام تیـغ  : . پلک چشم: جفْن .جفن
 :نــــام جــــایی . : زغاکهــــاي  
  . یکی: جفْنَۀ .تاك انگور ]هايشاخه[

جِفـان و  : ج. بـزرگ  کاسـۀ : جفْنَۀ
: یقـال . اي از یمـن لهقبی: جفْنَۀُ. جفَنات

ـ    قــال  . ۀَ الخَبــرُ الیقــینُ عنــد جفَینَـ
ـ : السکیتابن ـارٍ، والتقـل   هو اسخَم م

: قال أبوعبید فی کتاب األمثـال . جهینَۀ
هذا قولُ األصمعی، و أما قولُ هشام بنِ 

الکلْبِی نَـۀُ : محمدیهو کـان مـن   . أنّه ج
ویـۀَ  بنِ معا حدیثه أنّ حصینَ بنَ عمرو

بنِ عمرو بنِ کالب خَرَج و معـه رجـل   
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من جهینـۀَ یقـال لـه األخْـنَس، فنَـزَال      
منْزِالً، فقام الجهنی الی الکالبِی فقَتَلَـه و  

و کانت صخْرَةُ بِنْت عمرِو بنِ . أخَذَ مالَه
ــمِ  واســی الم ــه ف ــۀَ تَبکی ــال . معاوی فق

األخْنَس :  
  رکْبٍ تُسائلُ عنْ حصینٍ کلَّ

  و عنـد جهینَۀَ الخَبـرُ الیقینُ
نُ الکَلْبِی بهذا النـوع مـن   و کان اب: قال
ــالع ــمعی  ل ــن األص ــرَ م ــزد آن [م أکْب   ن

ابوعبید . فروش است خبرهاي یقینباده
ــر  ــۀب ــه   پای ــی او را جهین ــخن کلب   س

  خوانـــد و داســـتانش را چنـــین مـــی
ــۀحصــین و مــردي از : آوردمــی  قبیل

راهی شـدند  با هم أخنس جهینه به نام 
أخـنس  . و در راه به جایی فرود آمدند

ــر حصــین تاخــت و وي را   در آنجــا ب
صـخره،  . ت و آنچه داشت برگرفتشک

خواهر حصین، در هر جا که مردم گـرد  
آمدنــد و از هــر کــاروانی ســراغ مــی

  : أخنس گفت. گرفتحصین را می
  پرسی از هر کاروانی از حصین

  قیـناز جـهینه جـو خـبرهاي یـ
هـا  کلبـی در ایـن زمینـه   ابـن : و گوید

جفَــنَ . دانســتبیشــتر از اصــمعی مــی
زُورگوسفند یا شتر کشـتنی را در  : الج

. دیــگ کــرد و بــه مــردم خــوراك داد
جفَّـنَ و  . مرد بزرگوار و بخشنده: جفْنَۀ
  . ]أکْثَرَ الجِماع: أجفَنَ
  . جمان: ج. نقره ةغوز: جمانَۀ .جمن
ـ ج. جنُون .جنن جـنَّ  . پوشـیدن : نَّ ـُـ

شـب  [ ه بمعنًیعلیه اللیلُ و جنَّه و أجنَّ
: جنَّ الرجلُ جنونـاً . گرفت و پوشاندش

تـاریکی  : اللیلِ و جنانُه . دیوانه شد
نَّــه اهللاُ فهــو و أج. ]کــه بپوشــاندشــب 
و . پـري : جِـنّ . مجنّ: وال تقل. مجنُونٌ

نَّه، ما أج. یکی: جِنِّی. هو خالف اإلنْسِ
فی المجنونِ شاذّ ال یقاس علیـه، ألنّـه   

و ال [ما أضْـرَبه  : الیقال فی المضروب
 صـیغۀ زیـرا  : مـا أسـلَّه   :فی المسـلول 

تعجب را از فعل معلوم سـازند، نـه از   
بنـابراین، آنچـه از فعـل    . فعل مجهول

ــدك اســت  ــده، بســیار ان : مجهــول آم
: جـنَّ النَبــت . ]اششـگفتا از دیـوانگی  

ــرُه طــالَ هز و خــرج ــف ــۀ . و الْتَ نَخْلَ
تُه وص ثُرَکَ: جنَّ الذُباب .طَوِیلَۀ: مجنُونۀٌ

. گیاه بالید و انبوه شـد و شـکوفه داد  [
. آواز مگـس بسـیار شـد   . خرمابن بلند
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األرض نَّتـنَّ  . زمین پرگیـاه شـد  : جج
ــیء ــه الش ــیده : عن ــز از او پوش آن چی

  . مقصور جنُونٍ: جنُن. ]شد
کان ذلک فی جِنِّ شَـبابِه، أي  : قالی

: و افْعـلِ األمـرَ بجِنِّـه   . فی أول شَـبابه 
آغاز کار را دریاب و [بحدثانه و جِده 

در آن پوشـیدگی  : جِنَّ فیـه  ال. بکوش
شـب را   :جِـنٍّ  بات فالنٌ ضَیف. نیست

  . ]در جایی تنها سرکرد
أجنَنْـت  . دفن کردن مرده را: إجنان

تیته :المینَنْتُـه . وارمـرده را  [کـک  : ج
پنهـان  :  ].پوشاندم) کفن یا گوردر (

أجـنَّ عنـه و   [ داشتن چیـزي را در دل 
أجـنَّ اهللاُ  : یقـال . استَتَرَ و أکَـنَّ : استَجنَّ

جِبالَه، أي أمات اهللاُ سادتَه حتّی یجنُّـوا  
ــی ــورف ــان را  : القب ــد بزرگانش خداون

کنایه از عـزّت  تازیان کوه را . بمیراناد
گویند فـالن  براي نمونه، می. گیرندمی

ــزٌ  ــع، أي عزی ــلٌ منی بج[ . : ــودك ک
   .افکندن زن

مرده در : . کودك در شکم: جنین
 کینـۀ : حقْد و ضـغْن  [أجِنَّۀ : ج. گور

  . ]پوشیده
  .]کفن :. مرده :[گور : جنَن

ــۀ ــرده: . ســپر: جنَّ ــنَن: ج. پ ج .
خود را بـه  [استَتَرَ بستْرَةٍ  :ۀٍاستَجنَّ بجنَّ
پیشوا که پیـرو را از  : . سپر پوشاند

  . ]لغزش و گمراهی نگهدارد
 قَلَـب فـالنٌ  [مجانّ : ج. سپر: مجنّ

شت هرچه خواسـت  اشرم را بگذ: مجنَّه
: عبـاس سخن حضرت علی به ابن. کرد

بــه : قَلَبـت البــنِ عمــک ظَهـرَ المجــنِّ  
ــوزاده ــر از  پات عم ــردي و س ــت ک ش

ـ قَلَـب  . فرمان به در بـردي  سـر  : همجنَّ
  . ]خود گرفت و کار خویش کرد

. بسـتان : . جنّات: بهشت ج: جنَّۀ
انـد بـاغی کـه در آن    گفتـه [جِنان : ج

ــر   ــا و انگــور باشــد، اگ ــان خرم درخت
 جنّـات . ]نباشد، آن را حدیقـه گوینـد  

این دو (بوستانهاي پاینده [إقامۀ : عدنٍ
  . )]مه بارها در قرآن آمده استکل

تاریک شـدن  : اللیلِ . دل: جنان
الّا ما تَـرَي، أي   ما علَی : یقال. شب

نباشد بر تنم جـز آنچـه   [ثوب یوارِینیِ 
ــاؤُ . ]بینـــی ــاسِ، أي دهمـ : همالنـ

  . جماعت مردم
ــۀ ــان: جِنَّ ــه. پری ــۀِ و «آی ــن الجِنَّ م
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: . ]»از پریـان و مردمـان  «[» الناسِ
ـ و اإل. »أم بِه جِنَّـۀٌ «آیه. گیندیوا و س م

یـا دچـار   «[المصدر علی صورةٍ واحدة 
و جنُونٌ و  به : یقال. »دیوانگی است

  . ]مجنَّۀٌ، بمعنًی
مار : . جِنّان: ج. پدر پریان: جانّ

  .سپید
: ]و تَجــانَّ[تَجــنَّنَ علیــه و تَجــانَنَ 
خـودش را  [أري من نَفْسه أنّه مجنـونٌ  

  . ]نموددیوانه 
. دیـوانگی : . جاي پریـان : مجنَّۀ

 : نام جایی نزدیک مکـه . :  جـاي
  . شدن نهان

  . ]استتار[پوشیده شدن : اجتنان
بـه شـادمانی   [اسـتطراب  : استجنان
  . ]فراخواندن
منْ أجـلِ أنَّـک،   : أجِنَّک کذا: قولهم

فَحذَفوا الالم و األلف اخْتصاراً و نَقَلـوا  
أو أُلْقیـت فتحـۀُ   [الی الجیم  کسرةَ الالمِ

کـه تـو، یـا     از آنجا: الهمزةِ علی الجیم
الم و الف را بـراي  . به خاطر اینکه تو

الم را  ةسخنی انداختنـد و کسـر  کوتاه
همزه را بر جـیم   فتحۀیا (به جیم دادند 

  . )]نهادند

جِـنْجَِن  . استخوانهاي سینه: جناجِن
  . یکی: و جِنْجِنَۀ

  . کک: منْجنین. دوالب: منْجنُون
: . نـام اسـبی  : . سپید: جون .جون
مثل . جونٌ: ج. و هو من األضداد. سیاه

سخت سیاه : . رجل صتْم و قوم صتْم
مثــال . مـص : جونَــۀ. از شـتر و اسـب  

شـتر یـا اسـب    : جانَ ـُـ[غُبسۀ و وردة 
رویـش تیـره   : جانَ وجهـه . سیاه شدند

 نۀخا نۀآستاردن سپید ک: تجون. گشت
  . ]مرده نۀخاعروس، و سیاه کردن در 

. جون: ج. عطار طبلۀ: جونَۀُ العطّارِ
. ]جؤْنَۀ و جؤَن هم گوینـد [و ربما همزَ 

القارِ، أي  ال أفْعلُه حتّی تَبیض : یقال
نکـنم آن تـا شـود قیـر سـپید      [سواده 

  .)]آن کارنکنم هرگز (
 چشـمۀ : . خـم قارانـدود  : جونَۀ
هنگام فرو رفتن خورشـید، در  [آفتاب 

  . ]هنگام برآمدن آن: برابر غَزالَۀ
یونبـال و  [نوعی از سـنگخوار  : ج
  . ]سینه سیاه

درشتی و : جهن[اي قبیله: جهینَۀُ .جهن
. دختر جوان: جاریۀ جهانَۀ. ترشی روي
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 عنــد. نزدیــک شــد: جهــنَ ـُـــ جهونــاً
  . )]جفن ( خَبرُ الیقینُجهینَۀَ 

  فصل الحاء
. مـرض تشـنگی  : حبِنَ ـَـ. حبن .حبن
بأحناءبگرفتهیعنی استسـقا . نع: نُ و ح .
  . استسقاء :به 

نَۀحبن و حزخم و آماس[دمل : ب[ .  
ــینٍ بح ــه[جــانورکی : أُم ــوب ــۀگ  ن

و هــی . کـک : حبینَـۀ . ]پرسـت آفتـاب 
ۀَ،معرفۀٌ مثلُ ابرْسٍ و أُسامالّـا أنّـه    نِ ع

و ربمــا أُدخــلَ علیــه . تعریــف جــنسٍ
األلف و الالم، ثم التکون بحذف األلف 

معرفه و اسـم  [و الالم نکرةً، و هو شاذّ 
م هـم بـر   جنس است و گـاه الـف و ال  

معنـاي آنکـه   سرش درآورند، اما نه به
  . ]اگر الف و الم را برداشتند نکره شود

: تْنانِهما حِ. قرین و حریف: حِتْن .حتن
سیان، اذا تَسـاویا فـی الرَمـی أو غیـر     

آن دو برابــر و همتاینــد، در  [ذلــک 
و . أتْنـان : أحتـانٌ . تیراندازي یا جز آن

ــی  ــی و حتْنَ ــوم حتَنَ ــتَوونَ أو : الق سم
ــتَن. متَشــابِهونَ روان شــدن اشــک : ح

: ه فالن سنُّ فالنٍ و تنُّه و . درپیپی

فالنـی همسـال   : کان لدتُه علـی سـنّه  
  . ]اوست

یـوم  . اشْـتَد : ]ـَــ حتَنـاً  [حتنَ الحرُّ 
استَوي أولُه و آخـره فـی الحـرّ    : حاتن

روزي کـه گرمـاي   . گرما سخت شـد [
ــخت     ــان و س ــانش یکس ــاز و پای آغ

  . ]باشد
یخـالف   المستَوِي الذي ال: المحتَتن
 همـۀ چیـز همـواري کـه    [بعضُه بعضاً 

م برابــر و یکســان بخشــهاي آن بــا هــ
آن چیـز همـوار و   : احتَتَنَ الشیء. باشد

تیرانـداخت و  : رمی فأحتَنَ. یکسان شد
ــانُ. ]همــه را یــک جــا زد ــام : حوتَن ن

  . شهري
ــن .حجــن جــژي: ح ــنُ . ک جــقْرٌ أح ص

. چنگـال چـرخ کـج  [معوجها : المخالبِ
. ]بینـی سـرکج بـه پـایین    : أنْف أحجنُ

الشیء نْتجنْتُـه ـِـ  حتَجتـه  : و احذَبج
را با چنگک سـوي   آن چیز[بالمحجن 

  . ]خود کشیدم
ــن جحچوگــان و ماننــد آن: م . :

  . ]سرکج، چنگک میلۀچوب یا [واکش 
  . کژي سر دوك پشم: حجنَۀُ المغْزَل
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 نَ الثُمـامجنَتُـه، و   : أحجح ـتخَرَج
احـتَجنَ  . گیاه یز برگ داد[هی خُوصه 

ــه: شــیءال ــوي علی ــز را در آن: احتَ چی
 علـــیکم بالمـــالِ و: قیـــل. برگرفـــت
ــه ــی: احتجان ــد و  دارای ــان را دریابی ت
حجنَه عن الشیء و احتَجنَـه  . نگهدارید

از آن چیــز بــازش داشــت و    : عنــه
  . ]برگرداندش
. و هی مقْبِرَةٌ. کوهی به مکه: حجون

 : ونـاً  [دورجـۀً حقَبرْنا عـ گـرد : س  ۀن
  . ]کوهستانی دور و درازي را پیمودیم

  . و هما حذُنَّتانِ. گوش: حذُنَّۀ .حذن
. توسنی کـردن : ـُـ حرَنَ. حرُون .حرن

  . توسنی و توسن شدن: ـُـ حرُنَ. حران
 : .]کـک : محران[ توسن: حرُون
و  فـرس  [لقب مردي : . نام اسبی
  . ]خَیل حرُن

ــ : محــارِینُ ــر انگب ــه ب ــور ک ین زنب
و بیرون آوردن انگبین [چفسیده باشد 

از کنـــدو یـــا جـــدا کـــردن آن را از 
  . ]یکی: محران. زنبورها دشوار سازد

حرَنَ فی البیع، اذا لم یزِد و لم : یقال
 نْقُصدر خرید و فروش کاال نـه بـر   [ی

  . ]بها افزود و نه از آن کاست
ـ : حرْنـانی . نام شهري: حرّانُ . منسـ

ــا  ــی غیرقی ــی  [س عل رّانــاس آن ح قی
  . ]است

  . نر سوسمار: حرْذَون .حرذن
ـ  . حزْن و حزَن .حزن . انـدوه : حـزِنَ ـَـ

. نـع : حـزِن و حـزِین  . خالف السـرور 
. را انـدوهگین کـرد او  : حزَنَه و أحزَنَه

الفعل در این کلمه اگر فاء[فهو محزُون 
الفعل هـم فتحـه   فتحه داشته باشد عین

الفعــل ضــمه بگیـرد عــین دارد، و اگـر  
خواهد بـود، و هـر دو گونـه در     ساکن

أصابه حـزَنٌ  . کتاب خداوند آمده است
حزَنَنی ـُــ حزْنـاً   . شدید أو حزْنٌ شدید

أحزَنَنی فأنَا محـزَن و هـو   . محزون فأنَا
أما الفعلُ الالزم حزِنَ ـَــ حزَنـاً،   . محزِن

 بمعنًــیاحتَــزَنَ و تَحــزَّنَ،  . ]الغیــر
  . ]هگین شدواند[

و . حـزُون : ج[زمین درشـت  : حزْن
: . شهرهاي عـرب : . ]فیها حزُونَۀٌ

بعیر . درشتی: حزُونَۀ. اي از غَسانقبیله
یزْنـزْنِ مـن األرض    : حی فـی الحرْعی

شتري که در جاهاي سخت و درشـت  [
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  .گوسفند بدخو: حزُون. ]بچرد
  . حزَن: ج. تشکوه در: حزْنَۀ
عیال مرد که به جهت ایشان : حزانَۀ

: ك کیـف حشَـمک و   [اندوه خورد 
فـی قلبــه  . کیـف مـن تَتَحـزَّنُ بـأمرِهم    

  . ]فتْنَۀٌ: علیک 
فالن یقْرَأُ بـالتَحزین، اذا أرقَّ  : یقال
آوازش را در خوانــدن نــازك [صــوتَه 

  . ]کندمی
نقـیض  . خوبی و نیکویی: حسن .حسن

  . سن، علی غیرقیاسمحا: ج: قُبح
نَ الشیءسخَ: قد ح ئْتفَّفْو انْ ش ت

و الیجـوز  . حسنَ الشیء: الضمۀَ فقلت
أنْ تَنْقُلَ الضمۀَ الی الحاء، ألنّه خَبـرٌَ، و  
انّما یجوز النَقْلُ اذا کان بمعنَی المدح أو 

 ــذَم ــد [ال ــو ش ــوب و نیک ــز خ . آن چی
کن الفعـل آن را هـم سـا   توانی عین می

تـوانی حسـنَ الشـیء    کنی، ولی نمـی 
تنهـا  . دهـی بگویی، زیرا داري خبر می

توانی ضمه را به حـاء دهـی   زمانی می
معناي ستایش یا نکـوهش باشـد   که به

مانند نعم و بِئْس که از نخست نَعـم و  (
اند و حرف دوم سـاکن شـده   بئس بوده

ــر ــه فاء ةو کس ــده  آن ب ــل داده ش الفع
  . )]است

مـرد خـوب   [تبع : حسنٌ بسنٌرجل 
 ال و. ة حسنَۀٌ و حسناءو امرأَ .]و نیک

نُ، ألنّه اسسأُنِّـثَ مـن   یقال رجل أح م
کیر، کمـا یقـال غـالم أمـرَد، و     ذْغیر تَ

مرْداء، فهو یذکَّر من غیر  ۀٌیالیقال جارِ
  . ماه: حاسن. ]حسان: ج[ نیثأْتَ

: . آراستن و نیکو کردن: تَحسین
  . به نیکویی نسبت کردن

أحسنْ الیـه  . ویی کردننیک: إحسان
أحسـنْ الینـا و   : أحسنْ بِنا[به  و أحسنْ

و أحسنْ کما أحسنَ «آیه. ]تُسیء بِنا ال
و قد أحسـنَ بِـی إذْ   «و آیه ،»اهللاُ الیک

به او نیکی کن [» أخْرَجنی من السجنِ
و نیکـی  «). به ما نیکی کن و بد مکن(

. »کن چنانکه خداوند به تو نیکی کـرد 
و براستی کـه بـه مـن نکـویی کـرد      «

. ]»آنگاه که مرا از زندان رهـا سـاخت  
نُ الشیءسحه : هو یلَمعاو آن چیز را [ی

 یعملُه آمده لسانو  صحاحدر . داندمی
آن چیــز را ( اســت کــه همــین درســت

  . ])سازداستوار و نیک 
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ــان ــمرد : استحسـ ــو شـ ن و نیکـ
  . نیکوداشتن
خـالف  . ]حسـان : ج. [نیکی: حسنَۀ

ایـن  [خالف المساوِي : المحاسن. سیئَۀ
کلمه واحد ندارد، اگر داشت در نسبت 

شـد، حـال   به واحدش برگردانـده مـی  
  . ]محاسنی: آنکه گویند

سـرانجام  [ خـالف سـوأَي  : حسنَی
  .]حسنَیات و حسن: ج. نیکو

سـین  ح[الحسنِ  أحسنُ من: حسان
ماننـد کـریم، کُـرام و    . کک: و حسان

  . نث: حسانَۀ ]کُرّام
). ص(نام مـادح رسـول اهللا  : حسان

فإنْ جعلتَه فَعاالً من الحسن أجرَیتَـه، و  
. انْ جعلتَه فَعالنَ من الحـس لـم تُجـرِه   

: من فعال، و حسیسان. مصغـ: حسیسنٌ
 صـیغۀ آن را  اگـر [مـن فَعـالنَ   . مصغـ

مبالغه از حسن بگیري منصرف اسـت،  
ــري   ــس بگی ــالن از ح ــر وزن فع و اگ

  . ]غیرمنصرف است
بـه  [انِّی أُحاسنُ بِـک النـاس   : یقال

. بـالم نیکویی تـو در برابـر مـردم مـی    
نیکی او را بـا نیکـویی پاسـخ    : حاسنَۀ

  . ]داد

ــین ســن و ح سپســران فاطمــه : ح
قال . دهتونام دو ریگ: ). رض(زهرا

هما أنّ: و ذکَرَ الکلبی. جبلَینِهما : المبرّد
 قبیلـۀ دو کـوه، و دو  [فی طَییء بطْنَینِ 
نانِ. کوچــک از طــیــی ســنانِ و حسح :

خورشـید  : مانند قَمرانِ. حسن و حسین
ــلَ . و مــاه ــیناه أنْ یفع سناؤُه و حــی سح

: کــذا، و کــذلک غُنَیمــاؤُه و حمیــداؤُه
کـارش آن   بهتـرین ین تالش یـا  بیشتر

  . ]است که چنین کند
  . ]و چرك[کینه : حشْنَۀ .حشن

 ــقاء ــنَ الس شــناً[ح ـــ حشَ ــتَنَ : ]ـَ أنْ
  . ]اکْتساب: تحشُّن. مشک بدبو شد[

: یقـال . حصون: ج. پناه: حصن .حصـن 
 ٌینصجاي و دژ استوارپناه[ ح[ .  

ـــ. حصــانَۀ ــنَ ـُ صاســتواري و : ح
  . دناستوار ش

گرداگرد شهر را بـرآوردن  : تَحصین
: تحصـن . ]بنَیت حولَها: حصنْت القریۀَ[

  . در حصن شدن
فهــو . زن خواســتن مــرد: إحصــان

محصنٌ، و هو أحد ما جاء علـی أفْعـلَ   
گـر کـه اسـم    دی کلمـۀ چند [فهو مفْعل 
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معنـاي اسـم   مفعول از بـاب إفعـال بـه   
. هب و مسهمملْفَج، مس: فاعل آن است
ـ : أحصـنَ الرجـلُ   وج، و قـد أحصــنَه  زَتَ

ــ ــرأَ . ]وجزَالتَ ــنَت الم صةُأح :فَّــتع .
فکـلُّ  . و أحصـنَها زوجهـا  . نع: محصَنَۀ

و قُـرِئَ  . متزوجٍ محصنَۀٌ، بالفتح الغیـر 
وجـنَ  مجهوالً، أي ز» فإذا أُحصنَّ«هآی
ــرد،  [ ــه کـ ــدامنی پیشـ و آن زن پاکـ

هـر  . پاك و استوار داشت شویش او را
اي محصنه است، به فتح کردهزن شوي

پس آنگاه که شـوهر  «. صاد نه جز آن
مجهــول خوانـده شــده اســت  » کردنـد 

یعنی چـون بـه دژ اسـتوار زناشـویی     (
  . )]برده شدند
ـ  . حصن . پارسـایی زن : حصـنَ ـُـ

، و ]حصـن : ج[فهی حاصنٌ و حصـانٌ  
  . الحصانَۀِ حصناء بینَۀُ

ــانٌ ــرس حص ــینِ و ب: ف ــۀُ التَحص ینَ
اسب نر نژاده کـه تخمـش را   [التحصن 

  . ]پاس دارند
قال . منسـ: حصنی. شهري: حصنانِ

نی و الکسائی المهدي عن لَأَس: الیزیدي
   ـمنِ لـنَیصالنسبۀ الی البحرین و الی ح

یرانحو ب ینصیفقال الکسـائ . قالوا ح :
کَرِهوا اجتماع النُونَین فـی حصـنانی، و   

 بحـرِي فیشْـبِه   اکرهوا أنْ یقولـو : قلت
گوید کـه مهـدي از   [الی البحر  ۀَبنسال

اسم منسـوب آن   ةمن و کسایی دربار
: کســـائی گفـــت. دو کلمـــه پرســـید

 حصنانی نگفتند چون آمدن دو نون بـا 
: هــم را ناپســند داشــتند، و مــن گفــتم

گفتند تا با اسـم منسـوب بحـر    بحري ن
  . ]همانند نشود

: أبـو الحصـینِ  . نام مـردي : حصینٌ
  . روباه کنیۀ

از زیـر بغـل تـا    [کنـار  : حضْن .حضن
حضْـنَا  . کک: محتَضَن]. پهلو و تهیگاه

 ضـان : ج. چیـزي  کرانۀدو : الشـیءأح .
 ِعه : الضَبکنام کفتار[وِجار[ .  

در کنار : ـحضَنَ ـُ. حضْن و حضانَۀ
زیر بال گرفتن : . را گرفتن مادر بچه

دایـه  : حاضنَۀ. ماکیان جوزه و بیضه را
. که به جاي او باشد در تعهد بچـه و آن

نَحیتـه عنـه و   : حضَنْت الرجلَ عن کذا
. حضَنْتُه عن حاجتـه . استَبددت به دونَه

کـک  : احتَضَنْتُه عن کذا و. حبسته عنها
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از فـالن چیـز بازداشـته و     آن مرد را[
او را . دور کردم و تنها به آن پـرداختم 

  .]از نیازش بازداشتم
الشیء تَضَنْتی جعلتُه فی: احضْنح .  

گوسـفند کـه یکــی از دو   : حضُـون 
. پستان وي درازتـر از دیگـري باشـد   

زن و ة دربار[مص : حضُنَ ـُـ ]حضان[
مـردي  : رجـل  . شتر نیز همین اسـت 

اش از دیگـري بزرگتـر   که یک خایـه 
  . ]باشد

أنْجـد  : یقال. کوهی در نجد: حضَن
 یحتاج من رأَي حضَناً، أي من عاینَه ال

الی أنْ یسئَلَ عن نَجد هـلْ بلَغَـه أم ال   
که حضَن دید درآمد به نَجد، یعنـی  هر[

دیگر نیازي ندارد بپرسد که بـه آنجـا   
   .]فیل[عاج : . ]رسیده است یا نه

او  بـر [أزریت به : أحضَنْت بالرجلِ
 . ه و او را سرزنش کردمخرده گرفت

با دشنام از او سـخن  : أبذَیت به: الرجلَ
  ].گفتم
دو مشت از طعـام و جـز   : حفْنَۀ .حفـن 

ــات اهللاِ  نحــن  :و منــه. آن مــن حفَن
تعالی، أي یسیرٌ باإلضافۀ الـی ملْکـه و   

اونـد  ما مشتی از آفـرینش خد [رحمته 
و رحمتش هستیم، یعنی در برابر جهان 

  . ]پهناورش بسیار اندك و کوچکیم
به دو دست رندیدن :حفَنَ ـُـ. حفْن

از آنچه خشک باشد ماننـد  [چیزي را 
جرَفْتَـه  : حفَنْـت الشـیء  . آرد و جـز آن 

انـدك دادن چیـزي   : . ]بِکلْتا یدیک
با مشـت بـر   : أْسهحفَنَ الماء علی ر[را 
  . ]رش آب ریختس

گرفتن و برکندن درخت از : احتفان
: اقْتَلَعه مـن األرض : احتَفَنَ الرجلَ[بیخ 

: احتَفَنَ الشـیء . ]او را از جایش برکند
  .آن چیز را براي خود برگرفت

. ]گـودال [سوراخ و کنـدگی  : حفْنَۀ
  . حفَن: ج

: حفّان، و هو فَعالن من بـاب الفـاء  
ــزهشــتر : .بچگــان شــترمرغ . ان ری

  .نث= مذ. یکی: حفّانَۀ
ریخـتن شـیر در   : حقَنَ ـُِـ. حقْن .حقن

مشک، و ریختن شیر دوشیده بر شـیر  
نام : محقَن. نام چنین شیر: حقین. خفته

أبی الحقینُ العِذْرةَ، أي : مثَل. مشک آن
 ذْرجاي عـذر  (آن شیر عذر نپذیرد [الع
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مردي مهمـان قـومی شـد و از    . نباشد
آنها بـا اینکـه شـیر    . آنها شیر خواست

در مشک داشتند بهانه آوردنـد و وي  
ــت ــما را  : گف ــیر ســخن دروغ ش آن ش

بازداشتن خـون از  : )]. آشکار سازد
نگاه داشتن بـول و ماننـد   : . ریختن

کـه او را کمیـز بشـتاب    آن: حاقن. آن
ــد ــه باش ــال. گرفت ــاقنٍ : یق ال رأْي لح

  ].دندار) و داوري(حاقن نظر [
مغاکی میان چنبر گـردن و  : الحاقنَۀ

طَـرَف  : ذاقنَـۀ . و همـا حاقنَتـانِ  . کتف
ــومِ ــ: مثَــل. الحلْقُ أُلْحقَنَّ حواقنَــک لَ

): رض(و منـه قـول عائشَـۀَ   . قنکبذَوا
بـینَ سـحرِي و   ) ص(تُوفِّی رسـولُ اهللاِ 

ــی، و   نَتی و ذاقنَتــینَ حــاق ــرِي، و ب نَح
. هـو مـابینَ اللَحیـین    یرْوي شَجرِي، و

 گوشۀ[هی ما سفُلَ من البطْنِ  : یقال
زیـر گردنـت را بـه زیـر     . گلو ةبرآمد

کنم کـه  کاري می(چسبانم شکمت می
از نگرانی چانـه بـر زانـو یـا شـکمت      

هنگامی که بخواهند کسی را . بگذاري
پیـامبر از دنیـا   ). بترسانند چنین گویند

میـان  ) سـرش (کـه  رفـت در حـالی  می

ــودگــردن و ســینه . ام، و در آغوشــم ب
ــم    ــردن و آرواره ه ــک گ ــان چاه می

آنچـه زیـر   : انـد  گفته. اندروایت کرده
  ]. شکم است از ناف به پایین

ــۀ ــی: حقْنَ ــان. داروي ریختن  :احتق
بـراي رهـایی از   : احتَقَنَ الرجـل [مص 

ــکمش    ــایین در ش ــکی روده از پ خش
و خـونش در  . )اماله کرد( دارو ریخت

  ]. رد آمد و بند شدجا گ یک
بسـیار  و دارنـده  کمیز نگاه: محقان

  .میزنده
. از شکم مـادر گرفتـه   ةبر: حلّان .حلن
و هما جمیعاً صـغار الغَـنَمِ   . کک: حلّام
معناي گوسـفندان خـرد   هر دو به[أیضاً 

  .سوسمار:  ].و ریز هم هستند
ــزن ــزون .حل ــین : حلَ ــه در زم ــرم ک ک

  .افتد ]گیاهشوره[
بسر . شدن خرما رسنیم: لْقَنَۀح .حلقن

  .]رس خرماي نیم[نع : محلْقنٌ
. کنـه : حمنانَـۀ . نـام زنـی  : حمنَۀُ .حمن

أوله قَمقامۀٌ صـغیرٌ جـداً ثـم    : األصمعی
    ـلٌّ ثـمع ۀ ثـملَمح قُراد ثم نانَۀ ثممح

ــح  ــا  [طلْ ــوچکی ت ــه از ک نامهــاي کن



  1741/ باب النون   
 

 

کنـه  زمین پر از  :أرض محمنَۀٌ. بزرگی
  ]. و شپش
و [جـاي درشـت کوفتـه    : ْمانَـۀ حو
  .]و حومان[حوامین : ج. ]هموار

حـنَّ  [آرزومنـدي  : حنَّ ـِـ. حنین .حنن
بـر او  : حنَّ علیـه . آرزومندش شد: الیه

ناقه که  نالۀ: . فهو حانٌّ. ]مهربان شد
: حانَّـۀ . کـک : حـنَّ . از بچه جدا شـود 

  . کک: مستَحنّ. ناقه
ـ ح .حنان و «آیـه . بخشـودن : نَّ ـِـ

ــدنّا و مهــري از نــزد «[» حنانــاً مــن لَ
: ما حنَنْتُک شیئاً مـن حقّـک  » مانخود

  .]ما نَقَصتک
ــان ــاینده : حنّ ــحذو الرَ[بخش ۀم.[ 

م نـا : أبـرَقُ الحنّـانِ  . راه پیدا: طریق 
ــعی ــۀ. موضـ ــوس حنّانـ ــان : قـ   کمـ

: حنّانَـۀ [نام شـبانی  : حنانَۀ. آرندهبانگ
ی که بـه همسـر پیشـین خـود مهـر      زن

ــا آن  ــورزد، ی ــرگ   ب ــس از م ــه پ ک
همســرش از ســر مهــر بــه فرزنــدانش 

  ]. دوباره همسر گیرد
: تَحنَّنَ علیـه [ مهربانی نمودن: تحنُّن

حنانَــک یــا رب، و  : یقــال]. حمتَــرَ

، أي رحمتَـک  یـا رب بمعنًـی   یکحنانَ
 پروردگارا مهربانی و بخششت را بـر [

مصدرهاي  گونۀاین از (دار  ستهما پیو
شود، مثنّی است که فعل آنها گفته نمی

   )].مانند لَبیک و سعدیک
  .زن مرد: حنَّۀُ الرجلِ

و ما تَحنُّنیِ شیئاً . صد: حنَّ ـُـ عنِّی
مـرا از آن  [ما تَصرِفُه عنِّـی  : من شَرِّك
بدي خود را هیچ از من بـاز  . بازداشت

  .]دارينمی
بادي که آواز حنین شتر آید : ونحنُ
  . از وي

ـ  ـ . موضـعی : حنَینْ، مصغـ کَّرُ اذا ذَی
    ـرَفصو ی لَـدو الب ـعضوبـه الم تدأر .

. »و یوم حنَینٍ إذْ أعجبتْکم کَثْرَتُکم«آیه
ـۀُ و ال  و یقْعةُ و البلْدبه الب ؤَنَّثُ اذا أُرِید

تـان  و جنگ حنین کـه فزونی «[یصرَف 
در اینجا . »زده کرده بودشما را شگفت

ین اسـت  ناي جـاي و سـرزم  مع بهچون 
معنـاي  اگـر بـه  . مذکر و منصرف است

زمین باشد مؤنث و جاي و پاره نام آن
. نــام مــردي: . ]غیرمنصــرف اســت

کـان  : یقـال . رجع بخُفَّـی حنَـینٍ  : مثَل
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نٌ اسنَیح إمیـرة،    سمـن أهـلِ الح کاف
ی بخُفَّینِ و لـم یشْـتَرِهما،   رابِعساومه أ

نِ فـی    فغاظَه ذلک و عالخُفَّـی ـدلَّقَ أح
و کَمنَ له،  دم فطَرَح اآلخَرَ،قَطَرِیقه، و تَ

 رابـیاألع نِ   فـرَ  و جاءالخُفَّـی ـدأَي أح
ما أشْبه هذا بخُف حنینٍ، لو کـان  : فقال

ـ تَفَ. معه آخَرُ أخَذْتُه ـ قَ ي الخُـف  أَرَدم فَ
قَلَ الثانطْروحاً فی الطریق فنَزَلَ و عی م

ب هبعیــرَه و رجــع الــی األول، فــذَ   
الـی الحـی    براحلَته، و جـاء  سکافاإل

ــینٍ  خُب ــی حنَ ــین  [فَّ ــش حن ــا دو کف ب
فاشـی از مـردم   حنـین نـام ک  . برگشت

خریـد   درباشـی  حیره بـود کـه بیابـان   
هـم  کفش با وي چانه زد و کفشـها را  

کفاش خشمگین شد و رفـت و  . نخرید
یک لنگه کفش را در راه او انـداخت،  

ا هـم در  دیگـر ر  لنگـۀ و پیش رفت و 
راهـش  بهراهش انداخت و نهانی چشم

آن مرد آمد و یک لنگه را دیـد و  . شد
چـه انـدازه ماننـد کفـش حنـین      : گفت

دیگرش هم بـود آن را   لنگۀاست، اگر 
دوم جلوتر رفت و لنگـه  . داشتم بر می
پیـاده شـد و شـترش را    . راه دید را در

نخسـت را   لنگـۀ بست و برگشـت تـا   
کفاش هم شترش را بـرد و آن  . بردارد
باش پیاده با کفشـهاي حنـین بـه    بیابان
  . ]اش رفتقبیله

ــنّ ــه: ح ــانقبیل ــل . اي از پری رج
: و قیل. جِنَّۀٌ: و به حنَّۀٌ. مجنون: محنُونٌ

. دیوانـه [و اإلنْس  الحنُّ خَلْقٌ بینَ الجِنِّ
ــده اســت  ــه ش ــه. دیوان ــدگفت ــنّ : ان ح

. آفرینشی است میان پریـان و انسـانها  
  . ]شادمانی نمودن: استطراب: استحنان

. آنگاه: و منه حینَئذ. هنگام: حین .حین
وا التاء علیه کقول الشـاعر  خَلُدو ربما أ

  :]بو وجزَةَ السعديأ[
  ـاطفالعاطفُونَ تَحینَ ما من ع

]مطْعنَ الممانَ أیونَ زمطْعو الم  
  : گاه هم تاء برسرش درآورند، مانند

  اهی که نمانده مهربانیـود به گـمهربانان خ
  خوانیبخشان در زمان پرسش کو سفرهسفره

ــه ( ــانی ک ــیزم ــدان م ــند نیازمن پرس
کجاسـت کسـی کـه گرسـنگان را بــر     

خویش فراخواند و خوراك خـود   ةسفر
. ]مدت و زمان: ، )ها ببخشدرا به آن

هلْ أتَی علی اإلنْسـانِ حـینٌ مـن    «آیه
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بر انسان هنگامی گذشته آیا «[» الدهرِ
از روزگاران که وي چیزي یادشـدنی  

پرسش بـراي بـه یـاد و    (» نبوده است
گمـان چنـین    اندیشه آوردن، یعنی بـی 

ـ  . . )]است . هنگـام آمـدن  : حـانَ ـِـ
ــانَ  ــه  : ه ح ــرُب وقْتُ ــامش ه[قَ نگ

هنگام نمـاز  : حانَت الصالةُ. نزدیک شد
 شـۀ خو: حانَ سنْبلُ الزَرعِ. نزدیک شد

 اکشت خشک شد و هنگام چیدنش فر
  .]رسید

أقَمـت بـه حینـاً    : أحینْت بالمکـانِ 
: أحـینَ القـوم  . زمانی در آنجا مانـدم [

  هنگـــام دســـتیابی قـــوم بـــه آنچـــه 
  .]خواهند فرا رسیدمی

جعلْت لها فی کلِّ یومٍ : قۀَحینْت النا
براي دوشـیدن  [و لیلۀ وقْتاً تَحلُبها فیه 

. شتر در روز و شب یک هنگام نهـادم 
تَحیین براي شتر ماننـد توجیـب بـراي    
انسان است، یعنی یک بار خـوردن در  

  .]روزشبانه
نَۀَفالن ییالمرَّةَ الواحدةَ فی : أْکُلُ الح

وز یـک بـار   ردر شـبانه [الیوم و اللیلۀ 
یک بار دوشیدن شتر : وجبۀ. خوردمی

  . ]روزدر شبانه
گاهگـاهی  [یفعلُه أحیاناً و أحـایینَ  

عاملَـه محاینَـۀً و   . دهدآن را انجام می
  . ]گاهگاهی او را به کار گرفت: حیاناً

نَ الوارِشیاألکْـلِ    : تَح قْـتانْتَظَـرَ و
ــدخُلَ  ــه  [لی ــده چشــم ب مهمــان ناخوان

  هنگــام خــوردن داشــت کــه کــی فــرا 
چشم : ظَّرْتهنَتَ: سنْت رؤْیتَهحتَ. رسدمی

کـانوا یتَحینُـونَ   . به راه دیـدنش بـودم  
چشـم بـه هنگـام نمـاز     : وقْت الصـالة 

هو یتَحـینُ   .رسدداشتند که کی فرا می
نگـران و  : فالناً، أي ینْظُرُ حـینَ غَفْلَتـه  

تا بر سـرش  (چشم به راه غفلت او بود 
  .])تاختن آرد

أحانَـه  . هلـک : حانَ. هالکی: حین
: . خداوند مرگش داد یـا بدهـد  [اهللاُ 

ــایش  ــختی و آزم ــائن. س ــول و : ح گ
نبالیــده، و هــر آنچــه کوتــاه و نــارس 

اذا جـاء الحـینُ   : قال ابـن عبـاس  . باشد
چو مرگ آید نبینـد هـیچ   : ی العینُطَّغَ

ــده ــد. دی ــا: مانن ــاء القَض ــی  اذا ج شع
   ].البصرُ

ـ . خمر: حانیۀ الـی الحانَـۀ، و   . منسـ
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  ســـرا، بـــاده[هــی حـــانُوت الخَمـــار  
  . ]فروشیمی

أصله حـانُوةٌ، مثـل   . دکان: حانُوت
    هـاء انْقَلَبـت الـواو کِّنَتا سة، فلمتَرْقُو

چـون واو را  [حوانیـت  : ج. أْنیث تاءالتَ
 مؤنّث تاء شـد  نشانۀساکن کردند هاء 

: حانـات . )]مانند طاغُوت و طَواغیت(
ــی   ــی، یعنــ ــاي خمرفروشــ   دکانهــ

  . خانهخرابات
  فصل الخاء

درنوشتن : خَبنَ ـِـ. خَبن و خبان .خبن
جامه و جـز آن و دوخـتن تـا کوتـاه     

پنهان کـردن و نهـادن طعـام    : . شود
نوعی از تصـرّفات  : . روز سختی را

انداختن حرف ساکن از جـزء  [عروض 
رکن، مانند انـداختن الـف از   در آغاز 

: خَبنَتْـه خَبـونُ  . نشود فَعلُن که میفاعلُ
وبتْه شَعبمرگ از پا درآوردش: شَع[ .  

. آنچه زیر کش گرفتـه شـود  : خُبنَۀ
هرگاه یکی از [( خُبنَۀً یتَّخذْ ال: حدیث

هـاي آن  شما به بـاغی رفـت، از میـوه   
شـلوار یـا زیـر     نیفـۀ در ) بخورد ولی

  .]برندارد و ببردبغلش 

هو الـذي  : خَبنات و خَنَبات انّه لَذو
یـک بـار   [یصلُح مرَّةً و یفْسد أُخْـرَي  

شود و یـک بـار   خوب و درستکار می
  . ]بد و تبهکار

مرد یـا  [شگرف سخت : خُبعثنَۀ .خبعثن
  . ]شیر یا شتر سخت درشت و نیرومند

و عند العرب کلّ من . داماد: خَتَن .ختن
. ، مثـل األبِ و األخ ةِالمرأَ لِبن قن مکا
 و أمـا عنـد العامـۀ    . هم األخْتـانِ و 

نزد تازیـان هـر   [الرجلِ، أي زوج ابنَته 
که از سوي زن باشد، ماننـد پـدر و   آن

أحمـاء  (نزد مـردم یعنـی دامـاد    . برادر
بســتگان شــوهر را گوینــد، أخْتــان    
بستگان زن را، و صهر بستگان هـر دو  

ـ : خاتَنَ الرجـلُ الرجـلَ  . )را  :وج الیـه زَتَ
  . ]دامادش شد

ختان و . کردنختنه : خَتَنَ ـُِـ. خَتْن
و . از نـره جاي ختنـه  : ختان. ا: ختانَۀ

هرگاه دو جـاي  [اذا الْتَقَی الختانانِ : منه
غسـل  (مـرد و زن در هـم شـود     ختنۀ

ختن در مـردان اسـت و   ). واجب گردد
  . ]خفض در زنان

ــدن ــد .خ ینخــد دوســت و : ن و خَ



  1745/ باب النون   
 

 

» و ال متَّخـذات أخْـدانٍ  «آیـه . معشوق
ــدگان«[ ــه یارگیرن ــدان و : ج. »و ن أخْ

ناءخُد[ .  
مصـاحبۀ و  [دوستی کردن : مخادنَۀ

  . ]محادثَۀ
: أخْـدنُ [گیرنده بسیار دوست: خُدنَۀ

  . ]األخْدانِ ذو
به گنجینه نهـادن  : خَزَنَ ـُـ. خَزْن .خزن

 والسـرَّ  خَزَنْـت  . کـک : زاناخْت. مال را
  . ]راز را پنهان کردم[کَتَمته : اخْتَزَنْتُه
: خزانَۀ. ]مخازِن: ج[ گنجینه: نمخْزَ

خزانَۀُ اإلنْسانِ قَلْبه و [خَزائن : ج. کک
دل انسـان بـود   : خازِنُه و خُزّانه لسـانُه 

ــۀ ــود  گنجینـــ ــان وي بـــ او، زبـــ
   .]دارش گنجینه

 مـ و خَزَنَ ـُــ خَزْنـاً و   ـَ[خَزِنَ اللَح
أنْتَنَ، و هو مقلـوب  : ]خُزُوناً، و خَزُنَ ـُـ

بدبو و تبـاه  ) یا خوراك(گوشت [خَنزَ 
  . ]شد

و هـو  . درشتی: خُشُونَۀ و خُشْنَۀ .خشن
خَشُنَ ـُــ  . ]نرمی و مهربانی[ضد لین 

. کـک : أخْشَـنُ . ]خشان: ج[فهو خَشنٌ 
خُشُونَۀٍ  وانّه لذ .نث: خَشْناء[خَشْنٌ : ج

درشت و : و مخْشَنَۀٍ، أي خَشنُ الجانبِ
أُخَیشنُ فـی ذات  : حدیث ].تندخوست

اندکی تند و درشت در آنچـه بـه   [اهللاِ 
ــد روي دارد ــت  خداون ــراي اوس . و ب

ــراي    ــت ب ــن اس ــغّر أخْشَ ــن مص شأُخَی
  . ]خَشن

. نیک درشت شدن جامه: اخْشیشان
 :   پوشـیدن  عادت کردن بـه درشـت
ــلُ  اخْشَ[ ــنَ الرجــ ــنَ و تَخَشَّــ   : وشَــ

خوار و درشـتگو  پوش یا درشتدرشت
، یـا زنـدگی سـخت و نــاهمواري    دشـ 

بـر  : خَشُنَ علیـه  ، أيخاشَنَه. پیشه کرد
سخن حضرت علی در . او درشتی کرد

ــاران  ــاد از پرهیزگ ــا  : ی ــتَالنُوا م واس
ــون ــنَ المتْرَف ــان : استَخْشَ ــرم و آس و ن

ران گیرند آنچه نازپروردگان خوشـگذ 
  .]را درشت و ناهموار آید

  .سالحلشکر بسیار: کَتیبۀ خَشْناء
ــنٌ، و یجــوز تَحریکــه  ــر خُشْ معشَ

ــروه درشــت و ســخت،  [ ــعر(گ ) در ش
  . ]خُشُن هم گویند

ــنْتُه ــه: خاشَ ــالف الینْتُ خ . ــنْت خَشَّ
اش را از خشـم  سـینه [أوغَرْتـه   :صدره

  . ]به جوش آوردم
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: [ردن بازي کعشق: مخاضَنَۀ .خضن
. کـک : خضـان . ناسزا گفتن به یکدیگر

بازش داشت و : کَفَّه ، أيضَنَه و خَبنَهخَ
ارمغـان را   :خَضَـنَ الهدیـۀَ  . رامش کرد
  . ]بازگردانید

به گمان و قیاس سـخن  : تَخْمین .خمن
هـو خـامنُ   . مص: خَمنَ ـُِـ. خَمن[گفتن 

ــذکْر  ــلُ ال کْرِ، أي خامــذ ــام : ال او گمن
  . ]است
خُشارتُهم : الناسِ . ضعیف: مانخَ

مردم [و قَناة خَمانَۀٌ  رمح . و رذالَتُهم
ــه  ــت و فرومای ــز. پس ــتة نی  . سس

  .]ارزشکاالي پست و بی: المتاعِ
تودمـاغی  [منگیـدن  : خُنَّۀ، کالغُنَّۀ .خنن

  . خُنٌّ: ج. نع:أخَنُّ کاألغَنّ. ]سخن گفتن
أْکَلَـۀٌ  م: لفـالنٍ  فالنٌ . بینی: مخَنَّۀ

روزي  یـۀ او مـا [حرِیمهم : القومِ . له
). سودمند اسـت  ويبراي (فالنی است 

ــوم  ــون ق ــه : . پیرام ــان خان  :. می
روشــن و  میانــۀ :. تنگنــاي رودبــار

  .]فراخ راه
خندیدن و گریستن : خَنَّ ـِـ. خَنین
منهـا   استَخْرَجت: نَنْت الجلَّۀَخَ. در بینی

 شیء چیـزي پـس از    از سبد[شیئاً بعد
: خَـــنَّ القـــوم. چیـــز دیگـــر درآوردم

 تنـۀ : خَـنَّ الجِـذْع  . پیرامون قوم درآمد
اش دارایـی : خَنَّ مالَـه . خرمابن را برید

ــه ا. را گرفــت هللاُ و أجنَّــه و أحنَّــه، أخَنَّ
  . ]اش کردخدا دیوانه: بمعنًی

  . در بینی سخن گفتن: خَنْخَنَۀ
و ، ]در شـتران [بیماري بینی : خُنان

  . بیماري مرغ در گلو
ـ   .خَون، خیانَۀ و مخانَۀ .خون : خـانَ ـُـ

ــتین ــی  . اراس ــه، بمعنً ــه و اخْتانَ . خانَ
، أي یخُونُ »کنتم تَخْتانُونَ أنْفُسکم«آیه

بـا خویشـتن ناراسـتی    «[بعضُکم بعضاً 
یعنی بر آنچه خداونـد در  (» کردیدمی

گیري از آمیزش در شـبهاي مـاه   کناره
ود پایدار نبودیـد، نـه   رمضان فرموده ب

مـتن، برخـی از شـما بـه      یۀپاآنکه، بر
  . )]کردید برخی دیگر ناراستی می

و التـاء  . نـع : رجل خائنٌ و خائنَـۀٌ 
: خَئُـون و خَـوان  [للمبالَغَۀ، مثل علّامـۀ  

ــک ــۀٌ  : ج. ]ک ــوم خَونَ ــۀٌ و [ق و خانَ
  . ]خُوان

. کـک : خـائنُ العـینِ  [شـیر  : خَوان
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  . ]ند و تیزي نداردزیرا بینایی نیروم
  . به خیانت منسوب کردن: تَخْوین
کم کـردن  : . تیمار داشتن: تخون

: تَخَونَه و خَونَه و خَونَ منه[حق کسی 
: یقـال . تَعهـده : تَخَونَـه و خَونَـه  . نَقَصه

تـب کنــد  : ، أي تَعهــدهتَخَونَـه الحمـی  
  . ]تیمارش و از وي بکاهد

. بـر وي طعـام نهنـد   هرچه : خوان
  . أخْوِنَۀٌ و خُونٌ: ج. معرَّب خوان

کاروانسراي بزرگ کـه  [تیم : خان
بازرگانان کاالهاي خود آنجـا گذارنـد   

  . ]و خریدوفروش کنند
  فصل الدال

دثَّــنَ [موضــعی یـا آبـی   : دثینَـۀ . دثـن 
درپـی در  شتاب و پـی  پرنده به: الطائرُ

دثَّـنَ  . جاهاي نزدیک به هم فرود آمـد 
پرنــده در درخــت النــه : فــی الشَــجرَة

  . ]کرد
فرو پوشیدن ابـر  : دجنَ ـُـ. دجن .دجن

دجنَ یومنا دجنـاً و دجونـاً   . آسمان را
امروز آسمان را سراسر ابـر پوشـانده   [

  . باران بسیار: . ]است
جنشسته و ابر تاریک ابر برهم: نَّۀد

، نَّـۀٍ دج یوم دجنٍ و یوم: یقال. بارانبی
ــوم ــافۀ، و ی ــوم  باإلض ــنٌ و ی جد ،

و کذلک اللیلۀُ علـی الـوجهین   . بالصفۀ
  . بالوصف و اإلضافۀ

. نشســتهبــرهم ةابــر بارنــد: داجِنَــۀ
ابـر  [دائمۀُ المطَـرَ  : و مدجِنَۀٌ سحابۀ 

  . ]ریزپیوسته باران
ماءالس نَتجطَرُها : أدم آسـمان  [دام

ـ  . پیوسته بارید تـبش  : ه الحمـی علی
  . ]پیوسته شد

. دجن و دجنات: ج. تاریکی: دجنَۀ
 :رنگ تیره .    حو هی فـی اإلبـل أقْـب

از [نع : بعیر أدجنُ و ناقۀ دجناء. السواد
  .]زشت در شتران ةرنگهاي تیر

ـ . دجون مقـیم بـودن بـه    : دجنَ ـُـ
شــاة داجِــنٌ و . کـک : إدجــان. جـایی 
ـ اذا أل: راجِنٌ البیـوت و استَأْنَسـت    تفَ
و کذلک غیر الشاة . کک: داجِنَۀ. بمکانٍ

ــانگی[ ــفند خ ــانوران . گوس ــز آن ج ج
  .]دیگر را هم گویند، مانند سگ

رفتار بـا دیگـري   [مداهنَۀ : مداجنَۀ
ــه ــه ب ــا ب ــازش ی ــی و س ــی و نرم نیک

  . ]مهربانی
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  .مردي از صحابه کنیۀ: دجانَۀَ أبو
. انـدرون مرد خـاموش بد : دحن .دحن
 :نَّـه  . شـکم فربه پست کالنوحو [د

  . مص: دحنَ ـَـ. دحن. کک: ]دحنَّۀ
. دواخـنُ : ج. دود: دخَن و دخان .دخن

. ]مانند عثان و عـواثنُ [علی غیرقیاس 
تـوانگر، و  [غَنی و باهلَـۀُ  : و ابنا دخانٍ

  .]فرزند شوي و بیزن بی
کونٌ لعلَّـۀٍ  س: علی دخَنٍ هدنَۀٌ: یقال

 یـۀ پـا سازش و آرامش بـر  [ال لصلْحٍ 
نــــه دوســــتی و   (تبــــاهی درون 

  .)]همبستگی
ــن ـــ. دخَ ــنَ ـُِ ــدن: دخَ . دود برآم

اذا ألْقَیـت  : دخنَـت النـار  . کک: ادخان
هِــیجتها حتــی یــدطَبــاً و أفْسعلیهــا ح 

اذا تَـدخَّنَت  : دخنَ الطَبِیخُ. لذلک دخانٌ
 ردش هنگامی که خاشاك بر آن آت[الق

بریزي و تباهش کنی تا اینکـه دودش  
خـوراك پختـه   . برآید و پراکنده گردد

  .]از دود دیگ دودزده شد
  . خومرد تلخ: رجل دخنُ الخُلُقِ

هـا را  چیز خوشبو که خانـه : دخْنَۀ
دخـنَ  . .تیرگـی : . بدان دود کننـد 

آن : دخنَ الشیء[کک : دخَن. مص: ـَـ
کَبش أدخَنُ و شاة . ]رنگ شدیرهچیز ت
خْناءنع: د .  

  . ]شب تیره و تار[لیلۀ دخْنانَۀٌ 
  .]و سرگرمی[بازي : ددن .ددن

: . ]و نـادار [فایـده  مرد بی: ددان
و لم یوجد الفـاء و العـین   . شمشیر کند

فی کلمۀٍ مـن جـنْسٍ واحـد بالفاصـلَۀَ     
ین بینَهما و هما متحرِّکانِ الّـا فـی هـاتَ   

 کلمـــۀجـــز ددن و ددان [الکَلمتَـــین 
دیگري نیست که حرف نخست و دوم 

ــد   ــی باش ــا یک ــت، آنه   و داراي حرک
  . ]آنکه میانشان حرف دیگري بیایدبی

  . خو و عادت: دیدن و دیدان
و دد، دداً، دیـد، دیـدانٌ و   [دیدبون 

  . بازي: ]ددن
 ]ـَـ درنـاً [درِنَ الثوب . ریم: درن .درن

جامه شـوخ  [و أدرنه صاحبه . فهو درِنٌ
. اش آن را چـرکین کـرد  دارنده. گرفت

 نٍأُمردنیا :د[ .  
نام جایی ینْسب الیه العطْرُ و  :دارِینُ

: دارِي. مسـک دارِیـنَ  : یقـال . المسک
  .منسـ
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 :درِینٍأُم . علف خشک ریزه: درِین
  . ناكزمین تنگی و قحط

نادۀ. موضعی: رینرو د ینرمنسـ: د.  
دِربـان  [دربانان : مع. درابِنَۀ، فار .دربن

  . ]یکی: و دربان
  . سختی: درخْمین .درخمن

ـ . دفْن .دفن ن در خـاك پنهـا  : دفَنَ ـِـ
ـ . دفین و مدفون، بمعنًـی . کردن دفَنَ وانْ

ــی ــنَ، بمعنً ــز در [ الشــیء و ادفَ آن چی
  . ]شد خاك پنهان

رکیۀٌ . بیماري که معلوم نباشد: دفین
 ٌــان ــی از وي  : و دف ــه بعض ــاه ک چ

  . رکایا دفُنٌ: ج. انباشته باشد
عبـد دفُـونٌ   . گـریختن بنـده  : ادفان

اذا کان مـن  : ناقۀ دفون. ]گریزپا ةبند[
ــلِ   ــط اإلب ســی و ــا أنْ تکــونَ ف   عادته

اي که پیوسـته خـود را در میـان    ناقه[
  . ]ان داردشتر

ــدافُن ــدن: تَ ــان ش ــال. پنه ــو : یق ل
، أي لـو تَکَشَّـف   تَـدافَنْتم تَکاشَفْتم مـا  

 اگر بدیهایتان بـر [عیب بعضکم لبعضٍ 
گشت یکدیگر را خـاك  هم آشکار می

  . ]کردیدنمی

سوده از گاو دندان: بقرة دافنَۀُ الجِذْم
 دفائنُ جمـع [مشک کهنه : مدفان .پیري
  . ]گنجها: دفینَۀ

یفَنهاي مخطَّطنوعی از جامه: د.  
. رنگ که بـه سـیاهی زنـد   : دکْنَۀ .دکن

جامـه  [شیء أدکَنُ . دکنَ الثوب ـَـ دکَناً
). از چرك یا چیز دیگـر (رنگ شد تیره

دکَنَ المتاع ـُــ دکْنـاً و   . رنگچیز تیره
برخـی کـاال را بـر روي برخـی     : دکَّنَه

در دکان کـار  : نَدکَّنَ الدکّا. دیگر چید
  . ]کرد

و هو فُعالن ال فُعال، . مع. ردکّان، فا
 .الدکَّۀ فـی معنـاه  : به دلیل اینکه گویند

ــاکین : ج ــروش [دک ســراي خریــد و ف
  . ]کاال
 فـالن  : یقـال [سـرگین  : دمـن  .دمن

او در پرورش : مالٍ، کما یقال إزاء مالٍ
  .]و رسیدگی به شتران کارآمد است

د مـردم و آثـار باشـش    سـوا : دمنَۀ
هــاي جــایی کــه مــردم  نشــانه[مــردم 

و . دمن: ج .کینه: . ]اندزندگی کرده
: دمنْـت علـی فـالنٍ   . قد دمنَت قُلـوبهم 

نْتبه او کینه کردم[ ضَغ[.  



    صراح اللغۀ/  1750
 

  األرض نْـتمنـاً [دملْتهــا : ]ـُِـــ دمد
  .]زمین را با دادن کود نیرو دادم[

: . پیوسته شراب خـوردن : إدمان
: فالن یـدمنُ کـذا  [پیوسته کاري کردن 

  . ]یدیمه
ــان ــونتی : دمـ ــیدگی و [عفـ پوسـ

: دمـون . کـه بـه خرمـا رسـد     ]سیاهی
  .موضعی

: دنَن .دستهااسب کوتاه: فرس أدنُّ .دنن
و هو دنُو الصـدر مـن األرض، و   . مص

ــوب  یإِ العــو ــن أس ــو م ــل . ه : رج
 نۀخا:  بیت. ]ة دنّاءو امرأَ[گوژپشت 

  . پست
  . دنان: ج. خم :دنّ

به آوازي سخن گفتن که فهم : دنْدنَۀ
حولَهمـــا نُدنْـــدنُ : حـــدیث. نشـــود

از مردي پرسـید کـه در   ) ص(پیامبر[(
بهشـت را  : گویی؟ گفـت تشهد چه می

خواهم و از آتش به او پنـاه  از خدا می
مـا هـم   :) پیـامبر بـه او گفـت   . برممی

ــوییم و د ــیمســخن از آن گ ــی آن . ر پ
  . ]کک: هینَمۀ و طَنْطَنَۀ

. جز: . نقیض فَوق. فرود: دونَ .دون

و هو تقصیرٌ عن الغایۀ و یکـون ظَرْفـاً   
معناي نرسـیده بـه پایـان چیـزي و     به[

) و منصـوب (نزدیک بـه آن و ظـرف   
 یشْـتَقُّ  و ال. حقیر و انـدك : . ]است

دانَ یـدونُ  : منه فعلٌ و بعضُهم یقول منه
ذلـک،   هذا : یقال. ناً و أدانَ إدانَۀًدو

: ءیو فی اإلغـراء بالشـ  . أي أقْرَب منه
مالـه   مـنْ قُتـلَ   [بگیر او را : دونَکَه
ــده ــت  : عن ــراي پاسداش ــه ب ــی ک کس
: غَـد اللیلـۀُ   . اش کشته شـود دارایی

. یش از فردا یـک امشـب را دریـاب   پ
معناي پیش و پس و زیـر و زبـر از   به

جلـو او راه  : ه شَـی  م. اضداد اسـت 
پشت سـر شـاه   : األمیر جلَس . رفت

ـ . نشسـت ) یا پایین در برابرش( الس ماء
 ك و األرض  ــراز آســمان: ك  ،ف

ایـن از آن  : ه هـذا  . زیر پایت زمین
  : النَهــرِ جماعــۀٌ  . نزدیکتــر اســت 

تر از رود و پیش از آنکه بـه آن  پایین
کسـی   ةدربـار ( برسی گروهـی اسـت  

که درست به کاري نپردازد، یـا  گویند 
هنگامی که بخواهند کسی را به کاري 

. )اش کننـد برانگیخته و براي آن آماده
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ونُــک زیــدزیــد در جایگــاه از تــو : د
ــایین ــر اســتپ ــد. ت ــک زی ــد : دونَ زی

ثوب دونٌ و رجل مـن  . نزدیک توست
جامه و مرد  :و ال یقال رجلٌ دونٌ، دونٍ

بـه ایـن    .و نیز مـرد بـزرگ  (فرومایه 
. دونٌ و أدوان: ج). ز اضداد استمعنا ا

نبـودي  : تَرْض بذا لوال أنّک من دونٍ لم
. گشتی از این خشنود گر فرومایه، نمی

قْصرٍ، أي بـأمرٍ دونَ  رضیت من فالنٍ بم
ــدك: ذلــک ــه ان ــم از او  ب ــر از آن ه ت

  .]خشنود گشتم
  دفتــر . مــع. فــار[معــروف : دیــوان

. بگیـران ان و جیـره نویسـی لشـکری  نام
أصلُه دوان، فعوض . ]دفتر شعر شاعران

من إحدي الواوین یاء، ألنّه یجمع علی 
دواوِینَ، و لو کانت الیاء أصـلیۀً لَقـالوا   

بـه  [دونْـت الـدواوِینَ   : و یقال. دیاوِینُ
جاي یکی از واوها یاء آمده، زیر اگـر  

آن دیـاوین  یاء از خود کلمه بود جمـع  
یا نامهـا  (دفترها را گرد آوردم . شدمی

  . )]و خبرها را در دفترها نوشتم
. بـاران ضـعیف  : . روغن: دهن .دهن

  .اي از یمنقبیله: . دهان: ج

ــن هــ. د هـــد ــردن : نَ ـُ ــرب ک   چ
ــدهان. روغــنبــه ــه بال ادهــان و . دهنْتُ

چــرب شــدن و طلــی کــردن : تــدهن
: . خود غن بررو ]مالیدن و آغشتن[

تـر  : . ضربتُه بها: دهنْتُه بالعصا. زدن
ــدکی  ــین را ان ــاران زم ــردن ب ــی . ک فه

علیهم آثار النعمِ : قوم مدهنُون. مدهونَۀ
: دهـنَ الشـیء  . مند از بـاران قوم بهره[

  . ]آن چیز را تر کرد
فکانَت وردةً «آیه. أدیم سرخ: دهان
م سرخ گلگـون  و چون چر«[» کالدهانِ

  . ]»گردد
مغاکی در : . روغن شیشۀ: مدهن

و هو أحد . کوه که آب در وي گرد آید
ما جاء علی مفْعـل ممـا یسـتَعملُ مـن     

ــه [األدوات  ــی از کلم ــه  یک ــایی ک   ه
ابزار اسـت و بـر وزن مفْعـل آمـده     نام

هاي دیگر مسـعط، منْخُـل،   کلمه(است 
د که قیاس آنهـا  مکْحل و منْصل هستن

همه بر وزن مفْعل است، جـز آنکـه از   
. )]انـد کاربرد بسیار بر وزن مفْعل شده

آن مـرد  [أخَـذَ مـدهناً   : تَمدهنَ الرجلُ
  . مداهنُ: ج. ]برگرفتروغن شیشه 
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زبــانی و مصــانعت چــرب: مداهنَــۀ
  . کردن
نرمــی و [صــنعت نمــودن : ْهــانإد

 .]ســازش پیشــه کــردن و فریــب دادن
و قـال  . »ودوا لَو تُدهنُ فیـدهنُون «آیه
قوم :   نْـتهـت، و أدیبمعنَی وار نْتداه

دوست داشتند کوتـاه  «[بمعنَی غَشَشْت 
آیی و سازش کنـی تـا کنـار آینـد و     

: انـد گروهی هم گفته. »چاپلوسی کنند
: پنهانکــــاري، و إدهــــان: مداهنَــــۀ
 خـالف آنچـه در دل  : أدهنَ. فریبکاري

مـا أدهنْـت الّـا    : یقال. نشان دادداشت 
: ک، أي ما أبقَیـت الّـا علیهـا   سعلی نَفْ

بر سخنت مانـدي و  ) انصاف ندادي و(
   .]کردي هرچه خواستی

دهنَ  .دهانَۀ. قلیلۀُ اللَبنِ: ناقۀ دهینٌ
  . ]کم شیر شدن شتر[مص :ـُـ

نــاءهو . موضــعی در تمــیم: د ــدمی
  . نام زنی: . ]دهنا[یقْصر 
: و ربمــا قــالوا. باطــل: دهــدنّ .دهـدن 
رــد هــل. د ــینِ، : مثَ ــعد القَ نِ سیرــد هد

کسـی گوینـد    ةدربار[یضْرَب للکذّاب 
گروهـی بـه جنـگ    (کـه دروغ گویـد   

. رفتند و قومشان از آنها خبر نداشـتند 
مردي به قوم آمد و گفت کـه از آنهـا   

دهــدرین و  :از او پرســیدند. خبـر دارد 
 ةاند؟ گفت، بلـه و بهـر  سعد القین زنده

. انـد جنگی بسیاري هم به دست آورده
گویــد، زیــرا دانســتند کــه دروغ مــی

و  ،کسی به این دو نـام در قـوم نبـود   
جـا   این دو کلمـه بـراي دروغگـو بـر    

  . )]ماند
تَـدهقَنَ  . کشـاورز : دِهقـان، مـع   .دهقن

آن مـرد  [ الرجلُ، و له دهقَنَۀُ موضعِ کذا
دهگـانی  . شد) کدخداي روستا( دهگان
بازرگــان : . جــا از آن اوســتفــالن

ــۀ: ج. بــزرگ ــنَ . دهــاقیِن و دهاقنَ دهقَ
خوراك را نرم کرد: أالنَه: الطعام[ .  

ـ . . دیون: ج. وام: دین .دین : دانَ ـِـ
. داروام: فهو مدیِن و مـدیون . وام دادن

مـرد  : مدیون .فهو دائن. و وام خواستن
  . بسیار وام
کسی کـه عـادت بـه دیـن     : مدیان

کـه بسـیار بـه    و نیـز آن [گرفتن دارد 
  . ]دیگران وام دهد

به مهلت چیزي خریدن و بها : إدانَۀ
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ده [دراهـم  ةَ رَشْأدنِّی ع. دار شدنرا وام
  . ]درم به من وام بده

ــتَقْرَض: ادانَ ــدیث. اس ــادانَ : ح ف
الـذي یعتَـرِض النـاس     معرِضاً، و هـو 

پـس  . وام گرفت[فیستَدینُ ممن أمکَنَه 
هر که بتواند  از اتبه مردم روي آورد 

و أدانَ و اســــتَدانَ،  . وام گیــــرد
  . ]بمعنًی

ــداین ــد و  : تَ ــیه و وام خری ــه نس ب
  . فروخت کردن

: . معامله به نسـیه کـردن  : مداینَۀ
داینْت [وام خواستن : استدانَۀ. وام دادن
ــاً ــه او وام دادم و از او وام : فالنــ بــ

از هـم  : تَداینَ القـوم و اداینُـوا  . گرفتم
ــنٌ: ج. ا: دینَــۀ. وام گرفتنــد ید .ــأَر ی ت

. در او علّـت مـرگ دیـدم   : بفالنٍ دینَۀً
ــه نیاهللاُ بد مــاهخداونــد مــرگش داد : ر

زیــرا مــرگ وامــی اســت کــه همــه  (
  . )]پردازند می

 :[و عـادت و کـار    کـیش : دین
 :. پرهیزگــاري :. آیــین :. حــال

. شـمار  :. دادرسـی  :. فرمانروایی
راه و : . شـــمار روز: یـــوم الـــدین

ــدنیدینــی مــازالَ ذلــک . روش یو د :
: . همواره راه و روشم آن بوده است

نرم شـدن  : . ]أدیان: ج .فرمانبرداري
و گـــردن دادن و نـــرم کـــردن و رام 

انْقـاد لـه و   : دانَ لـه . ل و م. گردانیـدن 
دنْتُـه  : یقال. أذَلَّه و استَعبده: دانَه. أطاعه
الکَیس مـن دانَ نَفْسـه و   : حدیث. فدانَ

 توالم لَ لما بعدمرام و فرمـانبرش  [ع
خـوارش  . اش کـرد  خـوار و بنـده  . شد

زیـرك  . کردم او هم رام و فرمانبر شد
د، وز آن کاو نفس خـود را خـوار کـر   

: قوم دیـنٌ . ]براي بعد مرگش کار کرد
: . ]قـــوم رام و فرمـــانبر[دائنُـــونَ 

کمـا  : یقـال . جـازاه : دانَه. پاداش دادن
تُدینُ تُدانُ، أي کمـا تُجـازِي تُجـازي    

ــک لعــه. بف ــدینُونَ «آی ــا لَم ، أي »أءنّ
ونَ مزِیجبونلَمان فـی   . حاسیو منه الـد

در خـوبی  (داد سـزایش  [اهللا تعالی صفۀ
. گونه کنی پاداش یابیهر آن). یا بدي

: از نامهاي خداوند. »آیا ما سزا یابیم«
  . ]داور و چیره و سزادهنده

 :. یــزكکن: مدینَــۀ. بنــده: مــدین
ــتان ــرت  :. شهرســ ــهر هجــ شــ

  ). ص(رسول
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: یقـال [داري راسـتی و دیـن  : دیانَۀ
بـه  و تَـدینَ   ،]دانَ بکذا دیانَۀً فهو دینٌ

و ) آن را دین خود گرفت[(فهو متَدین 
  .]به آن دین درآمد

کسی را بر دین خـود مانـدن   : تَدیین
. او را به عمل به دینش واداشـتن یعنی [
 : کسی را به کیش و آیینی خوانـدن .
 :   کسی را خـوار و بنـده سـاختن . :

ــی وام دادن  ــه کس ــزي را ب ــه : . چی ب
ــده بــاور داشــتن ــ. ســوگند خورن ت دینْ

فالحال :لَفته فیما حینَو[ .  
  فصل الذال

ــون .ذأن ــاهی:ذُؤنُ ــاس  . گی ــرج الن خ
مـردم در  [یأْخُـذُونَ الـذَآنینَ   : یتَذَأْنَنُونَ

  . ]پی چیدن آن گیاه رفتند
من ذَعنَ ـَــ  [گردن دادن : إذْعان .ذعن
رام : انْقـاد و سـلس  : أذْعنَ الرجلُ. ذَعناً

: خَضَـع و ذَلَّ : ذْعنَ لـه أ. و فرمانبر شد
ــت  ــانبردارش گش ــروتن و فرم : . ف

ــا ــی . بردارينشــتافتن در فرم ــنَ ل أذْع
طائعـاً غیـرَ    أقَـرَّ : بحقِّی، أي أمعـنَ بـه  

ــتَکْرَه ســی: م ــد  ب ــندش آی ــه ناپس آنک
: مذْعنُون. به حقم گردن نهاد هفرمانبران

  . ]مقرُّونَ مسرِعون خاضعون
مثْقَـلٌ اسـتَعانَ   : مثَـل . زنـخ . ذَقَن .ذقن

یضْرَب لرجلٍ ذَلیل یستَعینُ بآخَرَ . بذَقَنه
یـد  وگرانبار و خواري کمـک ج [مثْلُه 

ـ . ]. از همچو خود بـر ذقـن   : ذَقَنَ ـُـ
 :عصـاه  أوذَقَنَ و ذَقَّنَ علی یـده  [ زدن

اش را بــر دســت یــا چوبدســتش چانــه
  .]نث :ذَقْناء .مرد دراززنخ: أذْقَن. نهاد

ــۀ ــوم : ذاقنَ : ذَواقــن. تنــدي حلق
  .فرودهاي گلو و شکم

دول [ دلْو . ذقنسست: ناقۀ ذَقُونٌ
  .]کجلب
. کـک : ذُنان. آب بینی روان :ذَنین .ذنن

ــاً ـــ ذَنین آب بینــی روان [ســالَ : ذَنَّ ـِ
بدان صـفت شـدن   : ذَننَ ـَـ. ذَنَن. ]شد

و . نـث : ذَنّاء. نع: أذَنّ. ]ذَننْت یا رجلُ[
  . نی که حیض او نایستدز

. شـده چیزي هالك ةماندباقی: ذُنانَۀ
 :الذُبانَـۀُ ال  [وام و وعـده   ةماندباقی

چیـزي درسـت    ةجامانـد بهآن : لذُنانَۀُا
اندك از آنچه اندك ةجامانداست نه به

  .]رودمیان می
انّ فالناً لَیذنُّ، اذا کانَ ضـعیفاً  : یقال
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ن یذانُّ فالنـاً  فال. هالکاً هرَماً أو مرَضاً
یطْلُبها منه و یطلبـه ایاهـا   : علی حاجۀٍ

از پیري یا بیمـاري نـاتوان و رو بـه    [
او از فالنـی درخواسـت   . مرگ اسـت 
  .]نیازي دارد

ذُنْذُن و . ذَناذنُ القَمیصِ، مثل ذَالذله
چین پایین دامن، و پـایین  [یکی : ذُلْذُل
  .]دراز جامۀ
: یم و ذابذَین، ذام، ذَ[عیب : ذان .ذون
  . ]کک
. داشـتن  تیزي خاطر و یاد: ذهن .ذهن
 :هن. قوفـالن  [أذْهـان  : ج. کک: ذَه

نُ الناسذاهنُهم : یفـاطدر تیزهوشـی  : ی
. کندبا دیگران برابري و همچشمی می

مـن   در تیزهوشـی بـا  : ذاهنَنیِ فذَهنْتُـه 
  . ]برابري کرد و بر او چیره شدم

  فصل الراء
پیـه بـه   [آمیختن : ]تَنَ ـِـر[رتْن  .رتن

 ].روغنـی درسـت کـردن    خمیر و نـان 
  .روغنینان: مرَتَّنَۀ
أرض مرَثَّنَـۀ  . باران پیـاپی : رثان .رثن

خـورده و  بـاران زمین نیک: و مرْثُونَۀ[
  . ]تر شده

ابـر  : مـرْثَعنّ . سسـتی : ارثعنـان  .رثعن
بـاران  : ارثَعنَّ المطَـرُ [فروافکنده دامنها 

جاء فـالنٌ مرْثَعنّـاً   . د و نیک باریدپایی
طَ األکْتافهـاي  سست و با شـانه : ساق
  . ]فروافتاده آمد

اقامت کردن به : رجنَ ـُـ. رجون .رجن
گرفته بـه  خوکرده و الفت: راجِن. جایی

رجنَـت  . ]مانند آلـف و داجِـن  [جایی 
حبسـتها  : اإلبلُ و رجِنَـت، و أرجنْتُهـا  

 لَـفعشــتران در آخــور ماندنــد، و [ الم
آنهــا را در آنجــا بازداشــتم تــا علــف 

  . ]بخورند
بازداشتن ستور را از چـرا و  : رجن

براي اینکه الغـر  [به آخور علف دادن 
ل و . ، و بازایستادن ستور از چرا]شود

ــلَ [م  ــت الرج ــرم  : رجنْ ــرد ش از آن م
  . ]داشتم

شـوریده و آمیختـه شـدن    : ارتجان
 ،ارتجنَ علی القوم أمرُهم[کار بر کسی 

ــۀٍ  ــی مرْجونَ ــم ف ــردرگم : و ه ــا س   آنه
داننـد بماننـد یـا کـوچ     انـد، نمـی  شده
صافی ناشدن و تبـاه شـدن   : . ]کنند

طُبِخَ : ارتَجنَ الزُبد[مسکه به جوشاندن 
و فسد فصفلم ی[ .  
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ــان .رجحــن ــل : ارجِحن ــدن و می گرایی
دن بیکبـار افتـا  : . جنبیدن: . کردن

]نَّارحرَّةٍ: جبم قَعو[ .  
: مرْجحنَّـۀ  جیش مرْجحنٌّ، و رحی

  . ]گران لشکر و آسیاب[ثَقیلَۀ 
أردان : ج. تریز و بن آستین: ردن .ردن

  . ]و أردنَۀ[
را ردن  پیـــراهن: تَـــرْدین و إردان

: ی، مثـل أردمـت  أردنَت الحم. ساختن
 تـ  [دام . ]د و دراز شـد تب پایـدار مان
  . تاریک :مرْدنٌ

ـ . ردن پراگـــــرفتن  : ردنَ ـَـــــ
درکشیده شدن پوست : . ]فراگرفتن[

: مـرْدن . ریسمان: . خز: . بر اندام
آب تنک که از رحم با بچـه  : . دوك

  . بیرون آید
هم  هم تافتن و در بر: ردنَ ـُـ. ردن
نَضَـدته  : ردنْـت المتـاع ردنـاً   . نشاندن

ــر[ ــا را ب ــدم کااله ــم چی آواز : . ]ه
ــر یکــدیگر   ــرفتن ســالح ب ــگ [گ بان

افزارهــا بــر برخــورد و کــوفتن جنــگ
از آتـــش دود : ردنَ النـــار. یکـــدیگر

  . ]دود کردن آتش: . برآورد

ــواب : أُردنّ ــرت[خ نــام : . ]چ
خـز  : أردن .و شهري بـه شـام   ،جویی
  . سرخ

   ـینیدـح رمـۀٌ و رینیدســ  من:قناة ر
  هـا را  نام زنـی کـه ایـن نیـزه     :ردینَۀُ[

ــۀ ردنٌ، و : و یقــال. ]ســاختمــی خَطِّی
هاي راست منسوب بـه  نیزه[رِماح لُدنٌ 

  .]هاي نرماو و همسرش، و نیزه
بعیر رادنـی، و ناقـۀ   . زعفران: رادن

خالَطَت حمرَتَها صفْرَةٌ کالورس : رادنیۀ
و زرد کــه اي از رنــگ ســرخ آمیــزه[

  . ]زرد اندکی چیره باشد
جاي بلند و هموار کـه آب  : رزن .رزن

  . رزون و رِزان: ج. ایستد بر وي
الـرِزانُ منـاقع المـاء،    : قال أبوعبیدة

  . ]آبگیر، تاالب[واحدتُها رِزنَۀ 
ــۀ ـــ. رزانَ ــتگی: رزنَ ـُ ــو . آهس فه

اذا کانت : ة رزانٌوامرأَ. رزِینٌ، أي وقُور
ــها  ر ــی مجلسـ ــۀً فـ   زن آرام و [زِینَـ

  .]رفتار در نشست و برخاستنیک
ـــ. رزن ــه دســت گــرفتن : رزن ـُ ب

چیزي تا گرانـی و سـبکی وي معلـوم    
  .شود
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  . گرانمایه و با سنگ: شیء رزِینٌ
چـوب کـه از   درختی سخت: أرزن

  .وي عصا سازند
  . روزن خانه: روزنَۀ، مع

ــن .رســن سج. معــروف: ر :ســان و أر
رسنْت الفرس ـُِـ فهو مرْسونٌ و . أرسن

اسب را با بنـد  [شَددته بالرَسن : أرسنْتُه
  .]بستم

جاي رسـن بسـتن از بینـی    : مرْسن
ـ  ثُرَکَ ثم. ستور تعمالُه حتّـی قیـل   اس 

فعلت ذلک علـی رغْـم   : یقال. اإلنْسانِ
آن کـــار را بـــه [ه ، أي أنْفـــمرْســـنه

ــرد ــتش ک ــیناخواس ــه م و بین اش را ب
  . ]خاك مالیدم

و . ناخوانده مهمان آینـده : راشن .رشن
یلهو الطُفَی . ا الـذي یـ تَو أم ح  نُ وقـتی

ـ  فیدخُل علی القوم و هم ی أْکُلون الطعام
تَطَفَّلَ و دخَـلَ  : رشَنَ فالنٌ. فهو الوارِش

و رشَنَ الکلب فی اإلناء ـُــ  . بغیر إذْنٍ
کـه  آن[أْسه فیه أدخَلَ ر: وناًرشْناً و رشُ

بــه راه زمــان خــوراك خــوردن چشـم  
ــی  ــومی م ــام   ق ــان هنگ ــیند و هم نش
بچگـی  . رود وارش استسراغشان می

سگ سـرش را  . کرد و ناخوانده درآمد
  . ]در آوند فرو برد

  . روزن: روشَن
ـ . رصن .رصـن  تمـام کـردن   : رصنَ ـُـ

ــنْتُه[ صــه: ر ــنام دادن: . ]أکْملْت . دش
غالـب آمـدن بـه    : . رصنْتُه بلسـانی 
: رصنْت الشیء معرفَۀً[شناخت چیزي 

حفـی  : فالن رصینٌ بحاجتـک . ]علمتُه
  . ]شناسداو نیازت را بخوبی می[بها 

ـ  . رصانَۀ . اسـتوار شـدن  : رصـنَ ـُـ
. استوار کـردن : إرصان. استوار: رصین

أطـراف  : و الرَصینانِ فی رکْبـۀِ الفـرس  
ــفَۀ     ــی الرَضْ ــب ف ــبِ المرکَّ دو [القَص

استخوان در دو سوي زانوي اسب کـه  
رصـینُ  . ]پیوندنـد بر سر آن به هم می

وفالج : الجوف عوجدرد که شکمآن[م
  . ]دارد
سـخن جـز بـه    : رَِطانَۀ رطَنَ ـُـ .رطن

رطَنْـت لـه، و   : یقـال . زبان عربی گفتن
  قـال الفـراء  . راطَنْتُه، و تَـراطَنَ القـوم :

اإلبلُ اذا کانت رِفاقاً و معها أهلُها فهـی  
ــۀُ و ــونُ  الرَطانَ ــتران [الرَطُ ــاروان ش ک

  . ]همراه با شترداران
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. ]و رعـن [رعونَۀ . سستی: رعن .رعـن 
ـ   أرعــنُ و . گـولی و سسـتی  : رعـنَ ـُـ

ناءعنَه . نع: رعچه اندازه سسـت  [ما أر
  . !]و نادان است
ــه  ــونٌ، أي رعنَتْ رْعفهــو م الشــمس

زده و سست و بیهـوش  آفتاب[مستَرْخٍ 
  . ]شد

 :رعینٍ ذو. نام حصنی: رعینٌ، مصغـ
  . نام یکی از ملوك حمیر

: ج. کـوه ] غـۀ دمـا [سار بینی: رعن
بــه الجــیش  بهشَــو ی. رعـون و رِعــان 

أرعنُ، و هـو المضْـطَرِب    جیش: فیقال
سـپاه  [ت البصرَةُ رعنـاء  میو س. لکَثْرته

در (شهر بصـره را نیـز   . بسیار و گران
-رعناء نامیده) کوه غۀدماهمانندي به 

  .]اند
گـوش  : ]رغَـنَ ـَــ الیـه   [رغْـن   .رغن

 :إرغـان . داشتن و قبول کـردن سـخن  
أصـغَی الیـه   : رغَنَ الیه و أرغَـنَ [کک 

ـ   . ]قابِالً راضیاً بقوله ی ال تُـرْغنَنَّ لـه ف
یعنـی در آن چیـز   [ال تُطْعمه فیه : ذلک

ــاش و بــه او     ــم نداشــته ب از او چش
چنانکـه   ،اما درست آن(امیدوار نباش 

ــاموسدر  ــانو  ق ــده، ال لس ــه  آم عتُط
است، یعنی بـه او گـوش نـده و از او    

ــۀ: مرْغنــات. فرمــان نبــر : جمــع مرْغنَ
ــخن ــانبرس ــنو و فرم ــی . )]ش ــنَ ال رغَ
بـه سـازش و آشـتی    [الیه رکَنَ : الصلْحِ

. روي آورد و بــــه آن آرام گرفــــت
لَعـنَّ و لَغَـنَّ، رعـنَّ و رغَـنَّ     : الکسایی

لَعلَّـه عنـد   : رغَّنَه عنـد اهللاِ . بمعنَی لَعلَّ
  . ]اهللا

: رِفَـلّ . درازاسـب دم : فرس رِفَنٌّ .رفن
که الم آن بـه  [و هذا هو األصل . کک

ران بـا : رِفان. نون برگردانده شده است
کشـان  زن دامـن : رافنَۀ. سست و دیرپا

  .]ناز خرامانو به
رمیـــدن و بازآرامیـــدن : ارفینـــان

: ارفَـأَنَّ غَضَـبِی  . نَفَـرَ و سـکَنَ  : ارفَأَنَّ[
  . ]خشمم به جوش آمد و فرو نشست

آسـایی  فراخـی و تـن  : رفَهنیـۀ  .رفهن
رفَهنیـۀٍ  هو فـی  . مانند سعۀ و رفاغیۀ[

در فراخــی و آســایش او : مــن العــیش
  . ]زندگانی است

ــاء: رقُــون و رِقــان .رقــن تَرَقَّنَــت . حنّ
أرقَـنَ الرجـلُ   . اخْتَضَبت بالحنّاء: ةُالمرأَ
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زن دست و پـا  [اخْتَضَب : لحیتَه و رقَّنَ
 رقَنَـت و . و یا مویش را حنـا گذاشـت  

قَّنَتمـرد ریشـش را بـا حنـا     . کک: ر
  . ]کک: تَرْقین. رنگ کرد

ــاب  ــاب الحس ــی کت ــرْقینُ ف : و التَ
    ضـیأنّـه ب مهتَـوئلّا یالموضعِ ل ویدتَس

  سـابفیه ح قَعال ینشـان گذاشـتن   [کَی
روي هر برگ از دفتر شمار تا دوبـاره  
سپید پنداشته نشـده و در آن شـماري   

کتـاب را آراسـتن و   : . نوشته نشود
سطرهاي کتاب را بـه  : . نیکو کردن

بر روي حرفهـا  : . م نزدیک کردنه
  . ]نقطه گذاشتن

ـ . رکون .رکن میـل  : رکنَ ـَـ و رکَنَ ـُـ
رکـنَ  . ساکن شدن: . کردن به چیزي

ــه آن آرام [الیــه  ــا ب ــه آن گراییــد، ی ب
و ال تَرْکَنُـوا الـی الـذین    «آیـه ]. گرفت
و رکَنَ ـَـ أیضاً علـی الجمـع   . »ظَلَموا

ــینْ بــه ســوي  و نگرویــد«[ بــین اللغُتَ
ابـوعمرو بـر   . »کسانی که ستم کردند

الفعـل  جمع میـان دو کلمـه، عـین    پایۀ
ــه    ــوح گفت ــارع را مفت ــی و مض ماض

  .]است

کْنُ الشیءتـر چیـزي  کرانه قوي: ر .
  یـا  «[» أو آوِي الـی رکْـنٍ شَـدید   «آیه
توانستم به پناهگاه اسـتواري روي  می

بــزرگ  : أُرکُــون. أرکــان: ج» آورم
  . ]شهر

ـۀ   : کیِنٌجبل ریکـانٌ عالکـوه  [له أر
: رجـلٌ  . ]سرکشیده با ستیغهاي بلند

ـ  . رکانَـۀ . مرد آهسته آرمیده : رکُـنَ ـُـ
  . نام مردي: رکانَۀُ. مص

ناقـۀ مـرَکَّنُ   . پستان بـزرگ : مرَکَّن
  .          ]پستانبزرگ ناقۀ[الضُرُوع 
لگن و تغار که در وي جامه : مرْکَن

  . شویند
: مرْمنَـۀ [یکـی  : رمانَۀ. انار: انرم .رمن

کـوهی در  : رمان. ]مرامن: ج. انارستان
طَی.  

ــۀ یینمــهري از روم: إر ــی. ش نمأر :
  . منسـ
ـ . رنَّۀ. .رنن آواز و آواز کـردن  : رنَّ ـِـ

آن زن گریـه  : ةُ رنَّۀً و رنیناًرنَّت المرأَ[
  . ]و فریاد سر داد

آواز کـردن  : فریاد کردن : إرنان
شَجراؤُه : یقال. و رنَّنْتها أنَا تَرْنیناً. قوس



    صراح اللغۀ/  1760
 

مـن کمـان را بـه    [مغنَّۀ، و أطْیاره مرِنَّۀ 
اش پـر درخـت و   بیشه. آواز درآوردم

  .]و پرندگانش خوشخواناست سرسبز 
أرنَّـت  [کـک  : مرْنـان . کمان: مرِنَّۀ

ــرأَ  ــها، و الم ــی إنْباض ــوس ف ــی الق ةُ ف
 هــا، و النحهـــا، و  نَوتناحفــی م ســـاء

ــجعها، و الحمــار فــی  ــۀُ فــی س مامالح
    ها، و المـاءـدعۀُ فـی رحابنَهِیقه، و الس

  . ]فی خَرِیرها
جانوري که تابستان بانگ کند : رنَن
  .در آب

ــان .رون ــوم . آواز: أرون ــۀ  ی و لیل
ــعبۀٌ شَــدیدة : أرونانَــۀٌ روز و شــب [ص

. روونُ: ج .سـختی : رون. دشوارسخت
ونَۀُ الشیءسختی و دشواري بزرگ : ر

ــۀَ هــذا . چیــزي ــف اهللاُ عنــک رونَ کَشَ
خداوند دشواري این کـار را بـر   : األمرِ

ــیدگی آن را    ــد و پوش ــان کن ــو آس ت
گرم بسیار شب ما : رانَت لَیلَتُنا. بزداید

  . ]شدتاریک و 
ـ . رهن .رهن گـروي و گـرو   : رهنَ ـَـ
ــ.رِهــان: ج. دادن ــن: جج هر . ــت رهنْ

یء، و أرهنْتُـه  الشیء عنده، و رهنْتُه الش

و لـم یجِـزْ األصـمعی    . الشیء، بمعنًـی 
. آن چیــز را بــه او گــرو دادم[أرهنْتُــه 

ــت    ــال آن را درس ــاب إفع ــمعی ب   اص
: راهـن . دام و ثَبـت : رهـنَ . ]دانـد نمی
و مهـزُول مـن اإلبـلِ و النـاسِ     . ثابِت

توار، و الغـر از شـتران و   ایستا و اسـ [
این پیوسته براي : هذا راهنٌ لک. مردم

تـو و بـه گـردن تـو، یـا آمـاده بــراي       
  . ]توست

: أرهنْـت فـی السـلْعۀ   : قال أبوزیـد 
قال  .و هو من الغَالء خاصۀً. غالَیت بها

أسـلَفْت فیهـا   : أرهنْت فیها: السکیتابن
 :گویـد . بهاي کاال را باال بـردم : گوید[

آن را گران خریدم یا بـراي خریـدنش   
  . ]پرداختم) سلَف(بها پیش

و الطَعام لهم الشراب نْتهتـه  : أرمأد
ــم ــم  . له ــن، أي دائ راه ــام ــو طع و ه

نوشیدنی و خوراك پیوسـته برایشـان   [
ــدي. ]آمــاده کــردم ــه ولَ ــت ب و . أرهنْ

آن روي  بر سـر [راهنْت فالناً علی کذا 
بــا فالنــی . کــردمفرزنــدم شــرطبندي 

  . ]روي آن چیز گرو بستم
مرْهون و رهین . گروگیرنده: مرْتَهن
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هـاء آن  . رهن: رهینَۀ[گروي : و رهینَۀ
  . ]رهائنُ: ج. براي مبالغه است

ــۀ و رِهــان گــرو بســتن بــه : مراهنَ
 ةخـود را آمـاد  : خـاطَرَه : راهنَه[تاختن 

م و هـــ. نبــرد بــا همــاوردش کــرد    
  . ]ونَیتَراهنُ

ــدن ــادن .ره ــالُ  : ره ــۀَ أمث ــرٌ بمکَّ طَی
ــافیرِ ــدنٌ. العص هــی: ر ــه[ یک اي  گون

  . ]چکاوك
طائرٌ یشْـبِه الحمـرَ   : رهدن و رهدنَۀ

الّا أنَّه أدبس، و هـو أکْبـرُ مـن الحمـرَ     
ــده[ ــده پرن ــر کــه پرن اي اي ماننــد حم

رنـگ اسـت، جـز آنکـه رنگـش      سرخ
ت و از حمـر بزرگتـر   سرخ و سیاه اسـ 

  . ]مرد ترسو یا کودن: رهدن. است
. ریم و زنگ گرفتن: رانَ ـِـ. رین .رین

کَلّـا بـلْ رانَ علـی    «آیـه . کـک : ریون
و . ، أي غَلَب»قُلُوبِهم ما کانوا یکْسبونَ

  ـوادسعلی الذَنْبِ حتّی ی قیل هو الذَنْب
رانَ    . القلب و قیل کلُّ مـا غلَبـک فقـد

چنـین  «. و رانَـک [بِک و رانَ علیـک  
نیست، بلکه دستاوردشان دلهایشان را 

 گفتـه . »در زنگار فرو پوشـیده اسـت  

شده که رین گناه بر گناه است تا آنجا 
هر آنچـه   :شده گفته. که دل تیره گردد

. تو را فرو گیرد بر تو چیره شده اسـت 
  . ]رِیان: ج

ــع فیمــا ال: یقــال ــه، اذا وق ــنَ ب  رِی
تَطسمنهی الخُروج و رِینَ بـه . یع :  ـعانْقُط

در چیزي افتـاد کـه رهـایی از آن    [به 
  . ]درگذشت. نتوانست

ــین  ــی الع ــاس ف ــت . رانَ النُع و رانَ
خَبثَـت  : رانَت نَفْسه. غَلَبتْه: الخَمرُ علیه

ــی [ ــد چشــمش پینکــی م چــرتش (زن
و مسـت  (بـاده گـرفتش   ). گرفته است

  . ]ریددلش به هم خورد و شو). کرد
تُهم، و هـم   : أرانَ القومـیماش هلَکت

  . ]ایان قوم نابود شدندپچار[مرِینُونَ 
  فصل الزاء

قَصیر، و التقلْ صـینی  : کَلْب زِئْنی .زأن
  . ]سگ کوچک و پاکوتاه[

ــان و زِوان[زؤَان  : ]و زوان، زِئــــ
اي که بـه گنـدم   دانه[الذي یخالطُ البرَّ 
نــد کــه مســت و گوی(آمیختــه گــردد 

شـاهی از  : یزَن ذو). ، گیاه شلمکسازد
  . .]منسـ: رمح یزَنی. شاهان حمیر
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ــن ــن .زب بـــ. ز ــنَ ـِ بــپوختن : ز و [س
. به زانو زدن شتر کسـی را : . ]راندن

ضَرَبت بثَفنات رِجلَیها عند : زبنَت الناقۀُ
  ــرَکْض ــات، و ال ــالزَبنُ بالثَفن ــب ف الحلْ

و منه ناقۀ زبونٌ . و الخَبطُ بالیدبالرِجل، 
تَزْبِنُ الناس، أي تَدفَعهم : و حرْب زبون

ناقه هنگام شیردوشیدن بـا  [و تَصدمهم 
زبـن  . رانـد زانوهایش دوشنده را مـی 

راندن با زانوست، رکض بـا پاسـت، و   
  . ]خبط با دست است

چـاوش،  : الشُرَطُ: زبانیۀ عند العرَب
ــۀ. بانــان و دوزخ ینزابِــن و زِب ،یبــانز :

  . یکی
رجــل ذو . کبـرٌ : رجـل فیـه زبونَــۀٌ  

ــۀٍ ــه  زبونَ بجان عمــرد گــردنکش[مــان .
اش را پـاس   مردي که خانه و کاشـانه 

  . ]دارد
دو ستاره در برج عقرب از : زبانَیانِ
زبانَیا . ]در شب هفدهم مـاه [منازل قمر 

 ةان دو ستارهمانبازي [قَرْناها : العقْرَبِ
ــرج عقــرب ــن . روشــن در ب ــانَی م زب

  . نام مردي: زبان. ]نیش کژدم: العقْرَب
ــۀ ــبِ : مزابنَ ــع الرُطَ یوس [بءــی ر ف

ــیالً خریــد و فــروش : النَخْــلِ بــالتَمر کَ
گمـان و   پایـۀ خرماي تر بر درخت بر 

، و نُهِـی  ]پیمایش آن با خرماي خشک
کـه از آن بازداشـته شـده    [عن ذلـک  

: انْزَبنُـوا . یک سـو شـدن  : انْزِبان. است
  . ]به یک سو رفتند: تَنَحوا

هماورد در  :[گول و نادان : زبون
نبـردي کـه انبـوه     :.خریدار :.نبرد

ــد و دور   ــدیگر را رانن ــاوران یک جنگ
  . ]زبن: ج. سازند
. درنـگ کـردن  : زحنَ ـَـ. زحن .زحن

 آن چیـز : تَـزَحنَ الشـیء  [کک  :تزحن
. کشیده شدفراهم آمد و گرفته و درهم

. از جـایش دور شـد  : زحنَ عن مکانـه 
ــه عــن مکانــه از جــایش دورش : زحنَ

از جایش کنار رفـت  : زحلَ: زحنَ. کرد
مـرد کنـد و   : رجـل زحـنٌ  . و دور شـد 

  .]نث: زحنَۀ. کوتاه
فَعلَه مع کَراهیـۀٍ  : حنَ علی الشیءزَتَ
ینکـه ناپسـندش   آن کار را کرد با ا[له 
  . ]داشتمی

و قیل هـو  . خمر و رز :زرجون .زرجن
هو صبغٌ أحمـرُ  : و یقال. معرَّب زرگون

  . ]آن رنگی سرخ است: گویند[
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و قد . زنجیر در: مع. زُِرفین، فار .زرفن
گیسویش را چـون  [جعد : زرفَنَ صدغَه

  . ]زنجیر پیچ و تاب داد
ــن .زفــن ـــ. زفْ ــنَ ـِ ــ: زفَ اي کــوفتن پ

  . ]رقْص[
مرد سـخت  : رجل [سخت : زِیفْن

. کـک : زِیفَـنّ . و چابک در کار یا نبرد
ــون. رقّــاص: زفّــان بــون و ز : ناقــۀ زفُ

اش اي که تکان بخورد و دوشـنده ناقه
  . ]را براند

: حملْتـه : ]زقْنـاً [زقَنْت الحملَ ـُـ  .زقن
بـار را  [أعنْته علی الحملِ : أزقَنْت فالناً

ــتم ــش  . برداش ــار کمک ــتن ب در برداش
  .]کردم
: زکنْتُـه [دانسـتن  : زکنَ ـَـ. زکَن .زکن

: زکنْتُه صـالحاً . گمان بردن: . ]علمتُه
أعلَمتـه  : أزکَنْتُـه شـیئاً  . رَّستهفَظَنَنْته و تَ

درسـتکار  [ایاه و أفْهمتـه حتّـی زکنَـه    
چیـزي بـه او   . گمانش کردم و یافتمش

زکنْـت  . موختم تا اینکـه فراگـرفتش  آ
علمت منـه مثـلَ مـا    : منه ما زکنَ منِّی

تیزهوشـی و  : زکَن و إزکان. علم منِّی
  . ]گمان راست

زکَّنَ علـیهم و  . تشبیه کردن: تَزْکین
کَّمز :   سعلـیهم و لَـب هآنـان را در  [شَب

انّهـــم . گی داشـــتمگمـــان و پوشـــید
آنها با فالن خانـدان  : النٍفیزاکنُونَ بنی

زکـنَ هـو   . نزدیک و همنشین هسـتند 
او به فالنی پناه برد و همراه : الی فالنٍ

  . ]و همنشین وي گشت
م و هو اس. روزگار: زمان و زمن .زمن

لیلِقَل نَـۀ  : ج. و کثیره الوقْتممان، أزأز
لَقیتُه ذات الزُمینِ، یرِید بـذلک  . و أزمن

لَقیتُـه ذات  : خَی الوقْـت، کمـا یقـال   تَرا
العویمِ، أي بینَ األزمانِ و األعوام، یعنی 

گاهگاهی دیـدمش،  [زمانگی و سالگی 
. سال به سـال دیـدمش  : چنانکه گویند

مالَقیتُـه  . روزگاري سـخت : زمنٌ زامنٌ
اسـت کـه او را   گـاهی  چنـد  : مذْ زمنَۀٍ

درازي روزگار : أزمنَ الشیء. امندیده
: أزمــنَ بالمکــان. بـر آن چیــز گذشـت  
  . ]روزگاري آنجا ماند

و [عاملْتُه مزامنَۀً، کما یقال مشاهرةً 
ــۀً میاوــاهی(دور دور : م ــا او ) گاهگ ب

خرید و فروش کردم، چنانکـه گوینـد   
  . ]ماه به ماه و روز به روز
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ـ  ز. زمانَۀ . مانـدگی برجـاي : مـنَ ـَـ
از بیمـاري  مـردي کـه   [نع : رجل زمنٌ

ــاتوان شــده باشــد ــون: ج. دراز ن . زمنُ
ماننـد جـرِیح و   . زمنَی: ج. کک: زمین

آفتـی در  : . ]جرْحی و کَلیم و کَلْمی
  . حیوانات
  . اي از بکْرٍپدر قبیله: زِمان

و هو یزَنُّ . اتَّهمته به: أزنَنْتُه بشیء .زنن
او . او را به چیـزي مـتّهم کـردم   [بکذا 

بمـالٍ و   . فالن چیز متّهم می شودبه 
او را به دارایی و دانـایی  : خَیرببعلْم و 

. زنَّه بـالخَیرِ زنّـاً  . و نیکویی گمان زدم
آب تنــک و : مــاء زنَــنٌ، و میــاه زنَــن

تنـک و  : زنَن و زنـیء و زنـاء  . اندك
ــدك ــبه. باریــک و ان صنَّ عــی او : ز پ

ي بـدن  پیوندها: زنَّ الرجلُ. خشک شد
ــد  ــت ش ــرد سس ــین. آن م نــه آن: ز ک

  .]شتاب گرفته باشدپیشابش به
بوزینـه   کنیۀ .یا کپی[کبی : أبو زنَّۀَ

  .]است
آنچـه جـز   : مثلُ الزُور[بت : زون .زون

ــود  ــتش ش ــد پرس ــده: . خداون . بتک
  . ]زن خردمند: زونَۀ

  . نث: زِونَّۀ. باال کوتاه: زِونّ
سند و مرد خودپ: [کوتاه : زونْزَي

  . ]الفزن
که بـا گنـدم   ] تلخ[طلخ  نۀدا: زُِوان

زؤَان و [و یهمزُ أیضاً و قد مـرَّ  . آمیزد
  . ]زِئان
روز  :الزِینَـۀِ  یـوم . آرایش: الزِینَۀ .زین
  . ]قرآن یۀبخشی از آ[ عید

ــن  یـــ[ز ــین ]زانَ ـِ ــیض الشَ : ، نق
: مـزَین . بمعنًـی  ،زانَـه و زینَـه  . آراستن

مرد . را آراست) یا او(ن آ[الشَعرِ  مقَذَّذُ
ــته ــويپیراسـ ــزَین. ]مـ ــه: مـ دار آینـ

ــنٌامــرأَ. آرایشــگر[ ــۀ: ة زائ زن : متَزَینَ
  . ]آرایشگر

، و هـو افْتَعـلَ   بمعنًی ،ازدانَ تَزَینَ و
     ـقِ الـزاءلـم تُواف من الزِینَۀ الّا أنّ التـاء

نٌ، و لشدتها أبدلُوا منها داالً، فهـو مـزْدا  
و تصغیرُ مـزْدانٍ  . انْ اَدغَمت قُلْت مزّان

مـزَینٌ، مثـل مخَیــر تصـغیرُ مخْتــارٍ، و    
مزَیین مشْبعاً اذا عوضْت، کما تقول فی 

مـوي و چهـره   [الجمع مزایِنُ و مزایِینٌ 
ــو    ــت و نیک ــود را آراس ــاس خ ــا لب ی

در باب افتعال، چون تاء حـرف  . ساخت
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را به دال تبدیل کردنـد   نرمی است آن
در اســم فاعــل آن . تــا بــا زاء بخوانــد

تصغیر و جمـع  . توان کردادغام هم می
) با دو یـاء (توان با اشباع آن را نیز می

  .]خواند
ــبِها  زمــین بــا [أزینَــت األرض بعشْ

و  ].بهـاري آراسـته شـد    ةگیاهان تـاز 
نَتیکک: از .  ـکَنَتفس ،نَتو أصلُه تَزَی

اء و أُدغمـت فـی الـزاء، و اجتُلبـت     الت
تـاء سـاکن   [األلف لیصح االبتـداء بهـا   

شده و در زاء ادغام گشته و الفـی هـم   
گرفته اسـت تـا آغـاز بـه آن درسـت      

ـ   : زِینَۀ و زونَـۀ . باشد ن ه آهـر آنچـه ب
  . ]خود یا چیزي را بیارایند

  فصل السین 
 :أسـتَنَۀ . درخـت پوسـیده  : أستَن .ستن
  . یکی
. سجن. زندان و بازداشت: سجن .سجن

  . ]حبسه: سجنَه[: سجنَ ـُـ
ــجینٌ ــرْب س کوبشــی [شــدید : ضَ

موضعی که در وي نامهاي : . ]سخت
ـ . فجار و کفّار بـود  کَلّـا انَّ کتـاب   «هآی
نه چنـین اسـت،   «[» الفُجارِ لَفی سجینٍ

پیشــگان در گنــه نامــۀکارهمانــا کــه 
  . ]»تسجین اس

هیئت و نهـاد  : ]و سحنَۀ[سحنَۀ  .سحن
ــردم  ــره [روي م ــت چه ــی پوس . ]نرم

سـحناء و  . هـم  الء قـوم حسـنٌ   هؤُ
و انّما حرِّك لمکانِ حرف . کک: سحناء

ــق  ــک [الحلْ ــی نی ــان مردم روي و این
  .و هو حسنُ السحناء. ]اندچهرهخوش

: هساحنَ[نیکویی معاشرت : مساحنَۀ
ــ  ــه رن ــا  ب ــت، ی ــش نگریس گ و روی

ــا او دیــدار کــرد بــه ســاحنَه . نیکــی ب
آن چیـز گفتگـو    ةبـا او دربـار  : الشیء

  . ]کرد
اسـب  [حسنَۀُ المنْظَرِ : فرس مسحنَۀٌ

  . ]و زیباسرزنده 
: مسـحنَۀ . کَسـرْته : سحنْت الحجـرَ 

. هاون ستۀد: مسحنَۀ[ شکن سنگ تیشـۀ 
  .]مساحنُ: ج

سـخُنَ و  . سـخُونَۀ . مگـر : سخْن .سخن
گرم : إسخان و تَسخین. مص: ـُـ سخَنَ
. آب گـرم : ماء مسخَنٌ و سخینٌ. کردن

و لیس فی الکـالم  . کک: ماء سخاخینٌ
بـر وزن  (در زبان تـازي  [العرب غیره 



    صراح اللغۀ/  1766
 

  . ]جز این کلمه نیامده است) فُعاعیل
سکنگرمدیگ آب: نَۀخَم .  

روز : نیوم سخْنٌ و ساخن و سخْنا
  . لیلۀ سخْنَۀٌ و ساخنَۀ و سخْنانَۀ. گرم

جِد فی نَفْسی سخَنَۀً، و هی أَو انِّی لَ
در خودم احسـاس گرمـا   [فَضْلُ حرارةٍ 

  . ]کنمیا تب می
سـخنَت  . سخْنَۀُ العینِ، نَقیض قُرَّتهـا 

و أسـخَنَ اهللاُ  . عینُه فهو سـخینُ العـین  
یعنی رنـج و  ( گرمی چشم[أبکاه : عینَه

یعنـی  (، در برابر خنکـی چشـم   )اندوه
چشمش انـدوهگین و  ). شادي و سرور

خداوند چشـمش را گریـان   . گریان شد
  . ]سازد

: سـخینَۀ . کردهشورباي گرم: سخُون
آشی که بـا آرد  [هاله، یعنی اوماج آرد

  . ]پزند
بیــل : سـخِّین، أي مســحاةٌ منْعطفــۀ 

: ب ضَـرْ : سـخاخین : ج[لـب  برگشته
  . ]کوبشی دردناك

ال واحد لها مـن  . هاموزه: تَساخین
ــیب ــه : حــدیث. لفظهــا، مثــل التَعاش أنّ

ــحوا علــی المشــاوِذ و  سمــرَهم أنْ ی أم

او فرمان داد که سر کفشـها  [التَساخینَ 
  . ]و دستارهاي خود را مسح کنند

: ج. خادم کعبه و بتخانـه : سادن .سـدن 
و . مص: سدنَ ـُـ. ۀسدن و سدانَ. سدنَۀ

کانت السدانۀُ و اللواء لبنی عبدالدار فی 
 لهـم فـی   ) ص(الجاهلیۀ، فأقَرَّها النبـی

سـدنَ الرجـلُ ثوبـه و سـدنَ     . اإلسالم
داري شـکاري و پـرده  یپ[أرسلَه : الستْرَ
ــ ــدا هکعبـ  ندر جاهلیـــت از آن فرزنـ

عبدالدار بود که پیامبر هم آن را بـراي  
ــان گذاشــ  ــه . تایش ــرد جام اش را م

ــت  ــرده را فروآویخ ــت، و پ . ]فروهش
: أسدال، و هو سدولُ الهـوادجِ = أسدان

  . هاي بارگیرپرده
ألنّه لیس فی . سرگین: سرْجِین .سرجن

  . کک: سرْقین. الکالم فَعلیلٌ بالفتح
النونُ أصـلیۀ،   و. ستون :أُسطُوانَۀ .سطن

نَۀ، ألنّـه یقـال   و هو أُفْعوالَۀ، مثل أُفْحوا
و قیل هـو فُعلُوانَـۀ، و   . أساطینُ مسطَّنَۀٌ
  . قیل هو أُفْعالنَۀ

شــتر  [مرتفــع  : جمــل أُســطُوانٌ 
  .]بلندباالي درازگردن

و هی التی . خیک و مشک: سعن .سعن
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تُقْطَع من نصـفها و ینْبـذُ فیهـا، و ربمـا     
ما جلو، و رببها کالد یتُقاسالمـر لَع ةُ أَت

مـا  : یقال. سعنَۀ: ج. فیها غَزْلَها و قُطْنَها
مشـکی  [له سعنَۀٌ و ال معنَۀ، أي شـیء  

ریـزه در آن  که از نیمه ببرنـد و خـرده  
گذارند، و گـاه هـم ماننـد دلـو در آن     

، و گاه هم زنان پشم و نخ برگیرندآب 
هــیچ . خــود را در آن گذارنــد پنبــۀو 

  .]ندارد
: مسفَن. راشیتچوب تیشـۀ : سفَن .سفن
پوست درشت مثـل پوسـت   : . کک

  . شمشیر نهند قبضۀنهنگ که بر 
پوست باز کـردن از  : سفَنَ ـِـ. سفْن

ـــ. درخــت و جــز آن خــاك : ســفَنَ ـُ
  .اد از زمینروفتن ب

: سـافنَۀ . روببادهاي خاك: سوافن
  . یکی

سـفین، سـفُن و   : ج. کشـتی : سفینَۀ
ان بکشتی[شتی خداوند ک: سفّان. سفائنُ

  . ]سازیا کشتی
  .نام دختر حاتم طائی: سفّانَۀ

ـــ. ســکُون .ســکن . آرمیــدن: ســکَنَ ـُ
در [سـکَنْت الـدار، و أسـکَنْتُها غیـري     

ــه   ــري را در خان ــدم، و دیگ ــه مان خان
و . باشـش : سـکْنَی .  ]جایگزین کـردم 

ـ  ـکان  هو اسمـن اإلس ـکین . مآرام :تَس
  . دادن

  . هستگیآرامش و آ: سکینَۀ
 ]سـکان [دم : . باشندگان: سکّان

  . کشتی
جاي : . موضعی از کوفه: مسکن

و بــالفتح عنــد أهــل . باشــش و خانــه
مــردم حجــاز آن را مســکَن [الحجــاز 

  . ]گویند
: حــدیث. باشــندگان خانــه: سـکْن 

ــکْنَ  الس ــبِع ــۀَ لَتُشْ در [(حتّــی انّ الرُمانَ
پدیـد آمـدن   تنگناهاي هنگام سخن از 

تا اینکه یـک انـار   ) :ج و مأجوجیأجو
. سـکَن م: سکْن. اي را سیر کندخانواده

  .]، بمعنًیلک فیها سکْنٌ و سکْنًی
هرچه به وي آرام : . آتش: سکَن

. گیرد مرد چون زن و فرزند و جـز آن 
 : ساکَنَۀ[نام مرديبا یکـدیگر در  : م

  . ]یک خانه به سر بردن
  .باي از عرقبیله: سکَینٌ، مصغـ

درویــش و ضــعیف و   : مســکین
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تَسکَّنَ الرجلُ و تَمسکَنَ، : یقال. بیچاره
کما قالوا تَمدرع و تَمنْدلَ، من المدرعۀ 

خـود را نـادار و درویــش   [و المنْـدیل  
: حـدیث . )]یا سنگین و آرام شد(نمود 

لیس المسـکینُ الـذي تَـرده اللُقْمـۀُ و     
أَلُ سی نُ الذي الاللقمتانِ، و انّما المسکی

مسـکین آن نیسـت   [و ال یفْطَنُ فیعطَی 
) از خـواهش (که یک لقمه یا دو لقمـه  

ــه از   ــد، کســی اســت ک ــازش گردان ب
دیگران نخواهد و دیگـران هـم حـالش    
ــود   ــزي داده ش ــه او چی ــا ب ــد ت . ندانن

. ]فروتنی نمود و خوار گردید: کانَاستَ
ـ  . نث: مسکینَۀ و  ل و مفْعـال و مفْعی

یستَوِي فیهما المذکّر و المؤنّث، تشـبیهاً  
ــرة  ــالفَقیر و الفقیـ ــاکینُ و : ج. بـ مسـ

  . مسکینُون، و مسکینات لإلناث
سر روي [جاي قرار گرفتن : سکنَۀ

استَقرّوا علی سکناتکم : حدیث. ]گردن
فقد انْقَطَعت الهِجرَةُ، أي علی مواضعکم 

نــاس علـــی  ال: یقـــال. و مســاکنکم 
پیـامبر  [(سکناتهم، أي علی اسـتقامتهم  

بـر جـاي   ) :گرامی در یوم الفتح فرمود
ــه ــود و در خان ــه  خ ــد ک ــان بمانی هایت

یعنی اسالم پیـروز  (هجرت به سر آمد 
). شد و دیگر نیازي به هجـرت نیسـت  

  . ]درستی خود استوار باشندمردم بر 
و الغالـب  . نـث = مـذ . کارد: سکِّین

. ]بیشــتر مــذکّر اســت[علیــه التــذکیر 
  . اي از یمنقبیله: سکُون

. )ع(علـی  بـن  دختر حسین: سکَینَۀُ
  . منسـ: سکَینیۀ طُرَّةٌ

ــمن ــمن .س ــکه : س ــن و مس : ج. روغ
روغن کـردن بـر   : سمنَ ـُـ. . سمنان
خوراکشان را [سمنْت لهم الطعام . طعام

چرب کردم یا آن را با روغـن درسـت   
  .فروشروغن: نسما. ]کردم

دادن و فربـه   روغن توشـه : تَسمین
سگت [سمنْ کَلْبک یأْکُلْک : مثَل. کردن

. ]را چاق و چله کن تـا تـو را بخـورد   
 :لغت اهل طـایف و   خنک کردن، به

و حکی أنّه أُتی الحجاج بسـمکَۀٍ  . یمن
سمنْها، أي برِّدها : مشْوِیۀٍ، فقال للطَباخ

اند که براي حجاج ماهی بریـان  آورده[
  . ]خنکش کن: آوردند، به آشپز گفت

سمنَ . ]و سمانَۀ[سمن . فربه: سمین
 :أرض سـمینَۀٌ [کـک  : تسمن. مص: ـَـ

  . ]زمین حاصلخیز
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طعـام  [داروي فربهـی زنـان   : سمنَۀ
 ةکننــدخـوراك فربــه  :مسـمنَۀٌ للجِســم 

  .]تن
. شـدن  خداوند ستور فربـه : إسمان

ملَـک شـیئاً سـمیناً، أو    : أسمنَ الرجلُ
چیـزي فربـه بـه دسـت     [أعطاه غیـرَه  

  . ]آورد، یا به دیگري بخشید
روغـن  : . شمردن فربه: استسمان

  . خواستن خویشتن را
: سـماناة . ]بلدرچین[مرغی : سمانَی

  . سمانَیات: ج. یکی
فرْقَۀٌ مـن عبـدة األصـنام و    : سمنیۀ

پرسـتان و  گروهی از بت[ناسخ أهل التَ
  . ]باورمندان به تناسخ

 امـضِ علـی  : یقـال . روش: سنَن .سنن
و . و سنَنک، أي علـی وجهـک  سنَنک 

و تَـنَح عـن   . سـنَنٍ واحـد  استَقام علی 
ه  نَنِسـنَنالطَریقِ و س.    الـریح و جائَـت

جائَت علـی طریقـۀٍ واحـدة ال    : سنائنَ
 فبـر  . اه و روش خـود بـرو  بر ر[تَخْتَل

راه  میانۀاز . روشی یکسان پایدار ماند
سـو   باد یکسـان و از یـک  . گیر کناره
از سـر راه  : الخیـلِ  سنَنِ تَنَح عن .وزید

: الرجـلِ  . قَصد: . گیر اسبان کناره
  . ]قصده و همتُه

نـوعی از خرمـاي   : . روش: سنَّۀ
  . مدینه

أحسـنَ  : سنَّ الرجلُ إبلَـه ـُــ سـنّاً   
: ســنُّوا المــالَ. رِعیتَهــا و القیــام علیهــا

آن مرد شـترانش را  [أرسلُوه فی الرِعیِ 
خــوب تیمــار کــرد و چرانیــد و فربــه 

. شترانشان را به چرا گذاشـتند . ساخت
شـاه زیردسـتانش را   : سنَّ األمیرُ رعیتَه

. صـورته : سنَنْتُه. ]خوب سرپرستی کرد
اذا کانَ فی أنْفـه و  : الوجهرجل مسنُونُ 
اي مردي که بینی و چهره[وجهه طولٌ 

  .]باریک و کشیده دارد
گـردي  [ صـورت روي : وجهسنَّۀُ ال

  .]چهره
کـرده، و روشـن و    صورت: مسنُون
  .تابان کرده

  . کردن کارد با فسان زتی: سنّ
و سرنیزه  .کک: سنان. فسان: مسنّ

  . أسنَّۀ: ج. چیزي و عصا و تیزي هر
سونش سنگ و آهن و جـز  : سنین

  . ]که هنگام ساییدن بریزد[آن 
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  . دارو که بر دندان مالند: سنُون
برجستن و توسـنی کـردن   : استنان

ــل. ســتور ــی : مثَ ــتَنَّت الفصــالُ حتّ اس
ها برجستند حتی آنهـا  بچهشتر[القَرْعی 

اي بیمـاري کـه   گونـه (که قَرَع داشتند 
ر روي پوست آنهـا  جوشهاي سفیدي ب

ایـن را  . پدید آرد و ناتوانشـان سـازد  
ــار ــومی   ةدرب ــد کــه از ق کســی گوین

هـو  . )نباشد و خـود را بـه آنهـا بنـدد    
ــتَنُّ ســه  : ی ــر راه و روشــی ک ــه ه   او ب

سـواك کـردن   : . ]رودخواهد میمی
: اســـتاك: اســتَنَّ الرجــلُ  [دنــدان را  

   .]دندانش را مسواك زد
دن و خوابانیـدن  ران: مسانَّۀ و سنان

  . جهت گشنیفحل ناقه را به
. أسـنَّۀ : جج. أسنان: ج. دندان: سنّ
اذا سافَرْتم فی الخصبِ فأعطُوا : حدیث

الرُکُب أسنَّتَها، أي أمکنُوها من المرْعـی  
ــا در   [ ــانی ی ــی و آس ــاه در فراخ هرگ

زمــین پرگیــاه ســفر کردیــد بگذاریــد 
ــنَی. ]نتــان هــم چــرا کننــدیااپچار نَۀس :

 ال آتیک: یقال. سال و عمر: . مصغـ
الحســلِ، أي ال آتیــک أبــداً، ألنّ ســنَّ 

هرگـز نـزدت   [الحسلَ ال تَسقُطُ له سنٌّ 
سـال تـو چنـد    : ك کم : یقال]. نیایم

و هــو . زبــان قلــم: القَلَــمِ . ]اســت؟
سـنَّ   أطـلْ : یقـال . موضع البـرْيِ منـه  

ــ قلمــرِّف نْها، و حــم قَطَّتَــک و  ک و س
سـر  . و آن جاي تراش آن است[أیمنْها 

قلمت را دراز و پهن کـن، و از سـوي   
). یا قـط بـزن  (راست آن را کج بتراش 

او همسـال وي  : ه و تنُّه و حتْنُه هو 
  . ]است

: سدیس الناقۀِ . کَبِرَ: أسنَّ الرجلُ
تنَۀ. نَبنَۀ الثامو . و ذلک فی الس  ها
ــا أنْب: اهللاُ ــد [تَه ــالخورده ش ــرد س . آن م

 و ،ســالگی ناقــه برآمــددنــدان هشــت
ــرآورد  خداو ــد آن را ب ــه را  (ن ــا ناق ی
  . )]ساله کردهشت

. یک دانـه سـیر  : . مهر درم: سنَّۀ
یک دانه [من ثُومک أعطنی سنَّۀً : یقال

  . ]از سیرت به من ده
: . سـرهاي چـرخ دلـو   : سناسن

  .ییک: سنْسنٌ. پشتة تیزیهاي مهر
  . سنائنُ: ج. بلند ةتودریگ: سنینَۀ

ـ  . سنّ ریخـتن خـاك بـر    : سـنَّ ـُـ



  1771/ باب النون   
 

 

. ]خـاك از زمـین  [زمین، و بلند کردن 
 :آب بر روي ریختن .   المـاء ـنَنْتس

. ریـقٍ فْتَأرسلْتها من غیـر  : علی وجهِی
شـین  بالرَّقتَها فـی الصـب قلـت    ذا فَإف

و اگـر  . آب بر رویم ریخـتم [المعجمۀ 
ــی   آب ــی م ــت بپاش ــر روی ــویی ب : گ

ــنَنْت ــدن ســتور را : . ]شَ ســخت ران
ــنَنْت الناقــۀَ[ ــ: س راً شــدیداًســی رْتُها س .

سـنَنْت  . با دنـدانهایم گزیـدمش  : سنَنْتُه
. دندانهاي آن مـرد را شکسـتم  : الرجلَ

راه و روشـی  : سنَنْت طریقاً من الخیـر 
 گل را: ینَ فَخّاراًسنَنْت الط. نیکو نهادم
چشـم  : سنَّت العـینُ الـدمع  . سفال کردم

کـار را  :سـنَّ األمـرَ  . اشک فروریخـت 
: سنَّ أمـرَه علـی یـدي   . روشن ساخت

سـنَّ  . کارش را به دست من انجـام داد 
گیاه آن زمین خورده شد: األرض[ .  

ــانّ  ــاء[مس ــالف األفْت ــتران : ]خ ش
  . سالکالن
و . حرفی از حـروف هجـا  : سین .سین

لِّص خَو قد تُ. حروف الزیادات هی من
قـال  . سـیفْعلُ : الفعلَ لإلسـتقبال، تقـول  

من العرب من یجعلُ السینَ تاء : أبوزید

فی روِي الشعرِ، و من العرب من یجعلُه 
حسنُ سینَه، أي ی فالنٌ ال: و قولهم. کافاً

ایـن حـرف از   [عبِه الـثالث  شُعبۀً من شُ
فعل هم آیـد   حروفی است که در آغاز

ــژ ــازد ة و آن را وی ــده س ــد. آین : گوی
برخی از تازیان در روي شعر به جـاي  

ناس را نـات و  : نمونه(سین تاء گویند 
، و برخی هـم  )أکیاس را أکیات گویند

عصـیتَا را  : نمونـه (تاء را کاف گوینـد  
و اینکه گویند فالنـی  ). عصیکا گویند

گوید، یعنی هر بار سینش را نیکو نمی
ــه    آ ــه گون ــن س ــی از ای ــه یک   ن را ب

  . ]گویدمی
» الم«، کقوله تعالی، آیه»یس«هو آی

: قال عکْرَمۀ. فی أوائلِ السور» حم«و 
انّک لَمـنَ  «معناه یا إنْسان، ألنّه قال آیه

معنـاي یـس یعنـی    : گوید[» المرسلین
پـس از آن  ) یک آیـه (اي انسان، زیرا 

ــو از «: فرمایـــد مـــی همانـــا کـــه تـ
  . ]»دگانیفرستا

: ، بالفتح و الکسـر »طُورِ سیناء«آیه
: »طُـورِ سـینینَ  «و آیـه . کوهی به شام

والفتح أجود فی سیناء ألنّـه بنـی   . کک
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 .کـک : سینیِن. درختی: . علی فَعالء
ـ  . یکی: سینینَۀٌ عو لیس فی الکـالم ف الء

دالعالء بن عمروو کان أبو. بالکسر و الم
الکس خْتارینینَ، یتَبِرُه بطُورِ سعرَ فیها و ی

ة، وو هو اکثرُ فی القراء  الکسائی یختار
در زبـان  [الفتح، و هو أصح فی النَحـوِ  

تازي وزن فعآلء نیست، امـا ابـوعمرو   
طور سینین، آن را طـور سـیناء    پایۀبر 
چنـین خواننـد،    خواند و بیشتر هـم می

و خوانـد  ولی کسائی طور سـیناء مـی  
  .]تر استاین در نحو تازي درست
  فصل الشین

: شَأْنَهم شْأَنَنَّأَلَ. کار و حال :شَأْن .شأن
گمـان کارشـان را   بـی [فْسدنَّ أمرَهم أَلَ

: ]ـَــ شَـأْناً  [شَـأَنْت شـأْنَه   . ]تباه سازم
لـم  : و ما شَـأَنْت شَـأْنَه  . قَصدت قَصده

از او (مانند او آهنگ کردم [له أکْتَرِثْ 
پروایش نداشتم و به او ). پیروي کردم

: شَـأْنَک  شْـأَنْ إ. یا کارش ارجی ننهادم
. کارت را نیکـو سـاز و بـه آن پـرداز    

ــرَهلَ ــأَنَنَّ خَب ــی: أشْ ــرب ــان خب  ش راگم
انّـــه لَمشْـــآنُ شَـــأْنٍ أنْ . خـــواهم داد

همانــا کــه او در تبــاهی تــو : یفْســدك

ــد ــۀدرز و : . ]کوش : ســر ج آبراه
. پیونـد اسـتخوانهاي سـر   جاي [شُؤُون 

شـئان  . هاي اشـک آبراهه: شُؤُونُ العینِ
دو رگ کـه از  : شَأْنانِ. ]کک: و شئُون

و چشمها فـرود   ]ابروهـا [سر تا بروها 
آنچه از باده کـه در  : شَئُونُ الخَمرِ[آید 

  . ]رگهاي تن روان گردد
درشـت شـدن و   : شَثنَ ـَـ. شَثَن .شـثن 

ألصابِعِ، رجل شَثْنُ ا. شوخ بستن دست
 ضْوانگشـتان،  مرد درشـت [و کذلک الع

: کَفُّـه و قَدمـه  شَـثُنَت  . انـدام و درشت
و غَلُظَت رُ اإلبـلِ  . ]خَشُنَتشافم شَثُِنَت

ــوك  ــلِ الشَ لبهــاي شــتران از [مــن أکْ
  . ]خوردن خار درشت شد

: . شُـجون : ج. حاجت: شَجن .شجن
ــدوه ــجان: ج. ان ـ . . أشْ ــ ــجِنَ ـَ : شَ

: إشْـجان . نـع : شاجِن. دوهگین شدنان
شَـجنَه ـُِــ شُـجوناً و    [اندوهگین کردن 

  . ]أحزَنَه: أشْجنَه
بازداشتن حاجـت  : شَجنَ ـُـ. شَجن

. انـدوهگین کـردن  : . کسی را از کار
 :ون: ج. راه واديــال. شُــــج : یقــ

الحدیثُ ذو شُجونٍ، أي یـدخُلُ بعضُـه   
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هـا باشــد  ســخن را شـاخه [فـی بعـضٍ   
راوان، یعنی از سخن سخن زاید و هر ف

  . ]یک به دیگري راه برد
: ج[درخت وادي بســیار: شــاجِنَۀ

  . ]شَواجِنُ
ــ رگهــا و بیخهــاي درخــت : جنَۀشُِ
رحـمٍ،   بینیِ و بینَه : یقال. شدهدرهم

 الـرَحم  : حـدیث . أي قَرابۀٌ مشْتَبِکَۀ
من اهللا، أي الرَحم مشْتَقَّۀٌ من الـرَحمنِ،  
ــتَبِکَۀٌ    ــن اهللاِ مشْ ــۀٌ م ــا قَراب ــی أنّه یعن

ــرُوق   الع باكــت ــن و او  [کاشْ ــان م می
ــد خــونی اســت  . خویشــاوندي و پیون

خویشاوندي پیونـدي اسـت از سـوي    
خداوند، یعنی رحم برگرفته از رحمـن  
است، و آن نزدیکی و پیوندي است از 

هماننـد   ،سوي خداونـد میـان انسـانها   
ت بـا  هاي درخآمیختگی رگ و ریشه

  .نام مردي: شجنَۀ. ]شُِجن: ج .هم
ـ  . شَحن .شـحن  . پـر کـردن  : شَـحنَ ـَـ

شَـحنْت  . »فـی الفُلْـک المشْـحونِ   «آیه
و بالبلد شحنَۀٌ مـن  . ملَأْته: البلد بالخیلِ

. »در کشـتی انباشـته  «[رابِطَـۀ  : الخیل
در شــهر . شــهر را پــر از اســب کــردم

. رانـدن : . ]گروهی از اسبان هسـت 
یطْرُدهم و یشُلُّهم و : مرَّ یشْحنُهم شَحناً

  . ]راندآنان را می[یکْسؤُهم 
و منه . کک: شحنَۀ. دشمنی: شَحناء

شَـحنَ  . تـوز دشمن کینه[عدو مشاحنٌ 
بـه او  : شـاحنَۀً حنَه ماعلیه شَحناً، و شـ 

، گزمـه،  پاسبان: ۀحنَش. دشمنی ورزید
  . ]شبگرد

بِینَ الصأشْح : کاءأَ للبیکـودك  [تَه
درآوردن : إشْـحان . گریستن شد ةآماد

ــردن آن   ــام ک ــا در نی ــام ی ــغ از نی . تی
ـ . توزش ساختکینه: أشْحنَه حنَ لـه  أشْ
آهنگش تیري در آماده شد تا به: بسهمٍ

  . ]دراز: شیحان و شَیحان. چله گذارد
قوت گـرفتن و  : شَدنَ ـُـ. شُدون .شدن

. آهـوبره : شادن. وبرهشاخ برآوردن آه
و أشْـدنَت الظَبیـۀُ،   . قَـوِي : شَدنَ المهـرُ 

مشادنُ : ج. فهی مشْدنٌ، اذا شَدنَ ولدها
 بچۀ. اسب نیرومند شدکره[و مشادینُ 

  . ]آهو بالید و شاخ برآوردماده
شتران منسوب به موضعی : شَدنیات

  . در یمن
 درشـتی زمـین، و مانـده   : شَـزَن  .شزن
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. کک: شُزُونَۀ. شُزُن و شُزُون: ج[شدن 
ــزَِنٌ ــرد ســـخت: رجـــل شَـ روي و  مـ

ـ تَ. دشوارخو در کـار  : زَّنَ فـی األمـر  شَ
شـتالنگ کـه بـه    : . ]سختگیري کرد

ــد   ــازي کنن ــزُن[وي ب ــک: شُ : . ک
  . ]مرگ

 عـن : یقال. کک: شَزَن[کرانه : شُزُن
از : عن بعد و اعتراض و تحـرُّف  :شُزُنٍ

ــه و کرانــه  زَّنَ الرجــلُ شَــتَ. ايگوش
آن مرد دوسـتش را بـر زمـین    : صاحبه

ـ تَ. افکنــد  گوســفند را  : زَّنَ الشــاةَ شَـ
ــرد   ــرش را بب ــا س ــد ت ــتَ. خوابان زَّنَ شَ

  .]تیراندازي شد ةآماد: للرَمیِ
. أشْـطان : ج. رسـن دراز : شَطَن .شطن

وفرسـاً ال ص رابیأع فَـی، فقـال   فحی :
باشـی  یابـان ب[کأنّه شَیطانٌ فی أشْـطانٍ  

ــار ــیار   ةدرب ــتن بس ــه راه رف اســبی ک
سمهایش را ساییده نکـرده بـود چنـین    

  . ]گویی دیوي است در بند: گفت
: . به رسن بستن: شَطَنَ ـُـ. شَطْن

خالَفَـه  : شَـطَنَه [مخالفت کردن از قصد 
  . ]عن نیۀِ وجهه

شَطَنَ [م : إشْطان. دور شدن: شُطُون

: شَـطَنَت الـدار  . عدهأب: أشْطَنَه. بعد: عنه
چـاه دور  : بِئْر شَـطُونٌ . ]خانه دور شـد 

جـدایی یـا   [: شَطون نَوي. ]ژرف[ تک
  .پایانبی ]سوي

و کلُّ عات من اإلنس . دیو: شَیطان
هـر سـرکش   [ والجِنّ و الدواب فهو 

سنگدل و نافرمان، چه از مردم و پـري  
طَلْعهـا  «آیه. مار: . ]و چه از ستوران

: قـال الفـراء  . »رءوس الشَـیاطین کأنّـه  
ـ ی وسِ الشــیاطینِ فــی ءطَلْعهــا بــرُ بهشَ

 ءوسِالقُبح، ألنّـه موصـوفۀٌ بـه، أو بـرُ    
اتیو هی أیضـاً موصـوفۀٌ بـه، أو    الح ،

و نونُه أصلیۀٌ اذا کان فَیعاالً . بنَبت قَبِیح
تَشَیطَنَ الرجـلُُ، منصـرفاً، و   : من قولهم

فَعـالنُ، مـن شـاطَ ـِــ،      زائدةٌ اذا کان
اش گـــویی شـــکوفه«[غیرمنصـــرف 

هماننـدي  : گوید. »سرهاي دیوان است
ـ  شکوفه  پایـۀ  راش به سرهاي دیـوان ب

ــه  تزشــ ــن هماننــدي ب ــا ای ی اســت، ی
سرهاي ماران است، و یـا بـه درختـی    

اگـر بـر وزن   . که بسیار زشـت اسـت  
فیعال باشد منصـرف اسـت کـه از آن    

رمان شـد  آن مرد سرکش و ناف: گویند
اگـر بـر    .یا از نیکی بسـیار دور افتـاد  
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: وزن فعالن باشد غیرمنصرف اسـت از 
ــد ــابود ش ــاطن. ن ــاك : ش ــد و ناپ . پلی

  .]دور: شَطین
ــعینان .شــعن ــده: اشْ ــوي شــدن ژولی م

  . ]اشْعانَّ شَعرُه، فهو مشْعانُّ الرَأْسِ[
. و شُـفون  . زیرك و دانا: شَفْن .شفن

ـ  [شَفَنَ ـِـ  بـه کـنج   : ]شَـفْناً  و شَـفنَ ـَـ
و [فهو شافنٌ و شَفُون . چشم نگریستن

، و شَفَنْت الیه و شَـنَفْت، بمعنًـی  . ]شُفَن
هو : قال أبوعبیدة. هو نَظَرٌ فی اعتراضٍ

أنْ یرفع اإلنْسانُ طَرْفَه ناظراً الی الشیء 
ــب منــه، أو کالکــارِه  بــه [لــه کالمتعج

ــۀ ــا    گوش ــگفتی ی ــر ش ــم، از س چش
م چشـ : شَفن. او نگریستم ناپسندي، به

ــراي     ــودن ب ــی ب ــرگ کس ــه راه م   ب
تَمـوت و تَتْـرُك مالَـک    . ریگ اومرده

ــافنِ ــر  : للش ــذاري از به ــري و بگ بمی
  . ]خوار آنچه داريمیراث

مثل وتْح و وعـر  . تبع: قَلیلٌ شَقْنٌ .شقن
شَـقُنَت  . کمـی : شُـقُونَۀ ]. اندك نـاچیز [

کـردن و کـم    کـم : إشْقان. قَلَّت: عطیتُه
انـدك  [قَلَّلْتهـا  : شَقَنْتُها و أشْقَنْتُها. دادن

  .]اش را کاستمدادمش یا بهره
ـ  . شَـنّ  .شنن شاشـیدن آب و  : شَـنَّ ـُـ

شَنَّ الماء علی وجهـه و  [پراکنده کردن 
اش یـا بـر بـاده     به چهره: علی الشراب

شَـنَّ علـیهم    :و منـه قیـل  . ]آب پاشید
قَها علیهم مـن کـلِّ   الغارةَ و أشَنَّ، اذا فَرَّ

از هر سو بر آنان تاخت و تاراج [وجه 
: شَـنَّۀ . دریـده  کهنـۀ مشـک  : . ]کرد

ــنُّ بــالٍ: یقــال[ کــک گــویی : کأنّــه شَ
مشک فرسوده و خشـک شـده اسـت    

کسی گویند کـه نـه نیرویـی     ةدربار(
: ج. ])داشته باشد و نه سودي برسـاند 

: مثَل. اي از عبد القَیسقبیله: . شنان
 قبیلـۀ : وافَقَـه فاعتَنَقَـه  [افَقَ شَنٌّ طَبقَه و

که در نبـرد همـاورد   (طبق  قبیلۀشنّ با 
رو شـدند و بخـوبی در   نداشتند روبـه 

برابـري  ) برابرشان ایستادند و بـا آنهـا  
دو چیز که با هم  ةاین را دربار(کردند 

هـم  . اندازه شوند گویندهماهنگ و هم
گویند که مردي بود زیرك و دانـا بـه   

که در پـی یـافتن زنـی ماننـد      نّنام شَ
ــت و   ــرانجام او را یاف ــود و س ــود ب خ

شن یافت طبـق  : اش چنین گفتنددرباره
   .)]را و هماهنگش شد

چکیدن : ]و تَشْنین و تَشْنان[شَنین 
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آب [متفـرِّق  : مـاء شُـنانٌ  . آب و اشک
  . ]پخش و پراکنده

آب کـــه از مشـــک و از : شُـــنانَۀ
  . درخت چکد

  . ]کینه و دشمنی[ن شَنَآ= شَنان
 کهنــه شــدن مشــک و بــرا: تشــنُّن

: . ]ترنجیــده و پــاره شــدن[گــرفتن 
خشک شدن انـدامها بـر اسـتخوان از    

ــري ــۀُ  . پی رْبالق ــانَّت ــنَّت[تَش : ]و تَشَ
أخْلَقَت . ـ : تَشانَّ الجِلْـد بِیس   و تَشَـنَّج

پوسـت  . مشک کهنه و فرسـوده شـد  [
  . ]خشک و ترنجیده شد

نه الغر و [گوشت میانه شتر: شَنُون
  . گرسنه: . ]نه فربه

ــنَۀ ــت  : شنْشـ ــو و طبیعـ : [خـ
  . ]اي از هر چیزي پاره :. گوشتپاره

آن مرد الغـر  [هزِلَ : استَشَنَّ الرجلُ
  . ]شد

ــزَینِ .شــین ــین، خــالف ال عیــب و : شَ
ـ  . . زشتی : مشـائن . مـص : شـانَ ـِـ

  . معایِب و مقابح
 معجمــۀحرفــی از حــروف : شــین

  . هجا

  فصل الصاد
بازداشتن نیکـی  : صبنَ ـِـ. صبن .صبن

صبنْت عنّـا مـا کـانَ    [و هدیه از کسی 
 ــروف ــن مع ــت: م ــوي . ]کَفَفْ و اذا س

    ضْـرِبی ثـم نِ فی الکَـفیبرُ الکَعقامالم
أجِـلْ و ال  : صبنَ، و یقاله لـه : بهما قیل

هنگامی که قماربـاز دو کعـب   [تَصبِنْ 
دســتش چنــان نگهــدارد کــه بــا را در 

ـ : نیرنگ آنها را بیفکند گویند صنَ، و ب
ــه او گوینــد ــزن: ب . بریــز و نیرنــگ ن

جـام بـاده را از مـا    : صبنْت الکأْس عنّا
ــدي  ــه دیگــري  (گردان ــاقی، و ب اي س

  . معروف: صابون. )]دادي
نیکو کردن و : صحنَ ـَـ. صحن .صحن

زدن : . صــلح کــردن میــان دو قــوم
]حبینَ القومِص ت : نْتـلَحنْتُه  . أصـحص

ناتحته: صون  . ]ضَرَبـحناقـۀ : ناقـۀ ص 
ــده ــزرگ، و دادن : . لگدزنن ــق ب طب

ــق ــزي در طب ــنج: . چی ــا . س و هم
صحنانِ یضْرَب أحـدهما علـی اآلخَـر    

آنها دو تا هستند که بر هم زده شوند [
: ). و بانگ و آواز از آنهـا درآیـد  (

. بخشـش : . صـحون  :ج. میان خانـه 
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اي مهـره : صـحنَۀ . أعطاه: صحنَه دیناراً
  .]که زنان مردان را با آن افسون کنند

خـورش  نـان : صحناء، یمد و یقصر
: صــحناءة. ]کــه از مــاهی ســازند  [

  . ماهیانه
پیلور : ]أي صـیدالنی [صیدنانی  .صدن

: . ]فـــروش و داروفـــروش بـــوي[
ن خانه سـازد و آن  جانوري که در زمی

و پادشـاه  . کـک : صیدن. را ناپدید کند
نـــام یکـــی از کتابهـــاي : الصـــیدنَۀ[

: صـیدنَۀ و صـیدلَۀ  . ابوریحان بیرونـی 
  . ]دانش داروشناسی و داروسازي

  . ]ظَلیم[شترمرغ نر : صعونّ .صعن
: ج. مـردم  خایـۀ پوسـت  : صفَن .صفن

  . ]و أصفان[صفْنان 
و خنور از چرم و ادیم  سفره،: صفْن

شبان و  ةتوبر: . که در وي آب کنند
شتربان که زاد و اسـباب خـود در وي   

  . نهد
  . بخش کردن آببخش: تَصافُن
اسب بر سه پاي ایسـتاده و  : صافن

: . سر سم چهـارم بـر زمـین نهـاده    
هالقائیمقَد فصفُون. م الذي یـفَنَ  . صص

ـــ ــه.مــص: ـِ ــادالصــافنات الجِ«آی . »ی
أْسـه  کُنّا اذا صلَّینا خَلْفَه فرَفَع ر: حدیث

ـ     ذا سـجد  إمن الرُکـوع قُمنـا صـفُوناً ف
کـه  آن[تَبِعناه، أي قُمنا صافِّینَ أقْـدامنا  

بان اسـ «. راست بـر دو پـایش بایسـتد   
ــک  ــاده و تیزتـــ ــبان (» آمـــ   اســـ

اي کـه یـک دسـت و دو    یافتهآموزش
سـت  پا را بر زمین نهـاده و بـر سـم د   

احترام به  نشانۀد، شاید به ندیگر بایست
ــان دادن   ــا نش ــدهان ی ــاهان و فرمان ش

هرگاه پشـت سـر   ). آمادگی براي نبرد
ــدیم و ســرش را از او نمــاز مــی خوان

کرد ما نیز چنین کرده و رکوع بلند می
ایستادیم، و چون بـه سـجده   راست می

: . ]کـردیم رفت از او پیروي میمی
  . رگ ساق

کـــه جنـــگ [وضـــعی م: صـــفِّینُ
بــا معاویــه در آنجــا  )ع(امیرالمــومنین

  . ]روي داد
ــنن ــنّ .ص ــر  : ص بــز و ــه[کمی اي گون

کـه  [و هو منْتنٌ جِداً . ]خرگوش کوهی
ــام : . ]بســیار بدبوســت روزي از ای

سرپوشیده کـه در وي   سلّۀ: . عجوز
  .نان نهند
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: و قد أصنَّ الرجلُ. بغل گند: صنان
له  صار ]گند گرفت بغلش بوي[ .  

أصـنَّت  . شَـمخَ بأنْفـه تکبـراً   : أصنَّ
ــی   ــتَکْبرت عل فاس ــت ــۀُ، اذا حملَ الناق

اش را باال از سر سرکشی بینی[الفَحل 
ناقه پس از بارگرفتن فحـل را  . گرفت

ممتَلـیء  : فالن مصنٌّ غَضَـباً . ]نپذیرفت
  . ]او پر از خشم است[غَضَباً 
صـانَ  . و صـیان [ۀ صون، صـیانَ  .صون

ـــ ــونٌ و . نگــاه داشــتن: ]ـُ صو هــو م
مصوون، بالنَقْصِ و التَمام، و قـد فُسـرَ   

اگـر حـرف علّـه بیفتـد یـا      [فـی دوف  
  . ]نیفتد، که در دوف نیز گفته شد

 تختـۀ دان و جامـه : صِوان و صیان
اي که روي جامه و قفسه گنجۀ[جامه 

  .]گذارند) یا کتاب(آن جامه 
علی طَرَف حافره  قام: رسصانَ الف

اسب بر یک سـوي  [من وجی أو حفًی 
  . ]سمش ایستاد

: صــوانۀ. نــوعی از سـنگها : صـوان 
  . یکی
  . و هی بِالد التُرك. چین: صین .صین

یــوان ــا: ص ــی  . چینیه ــی األوان ه

ــا   ــوبۀُ الیه ــدهاي  [المنس ــگ و آون تن
  . ]شده در چینساخته

  فصل الضاد
خالف  ،]میش نر[یشینه م: نضائ .ضأن
به بـز  ). براي مذکّر و مؤنث(بز [ ماعز

نر تَیس و بـه بـز مـاده مـاعزَةُ و عنْـز      
ــد بایــد [ن، خــالف ضَــأْ: ج. ]گوین

معـز، مثـل راکـب و     ]ماننـد : گفت می
ـ   أَن، مثـل  رکْب، و سافر و سـفْر، و ضَ

و قـد یجمـع علـی    . حارِس و حـرَس 
. و غَـزِي  ضَئین، و هو فَعیل، مثل غـازٍ 

ــائنَۀ : ضــائن[ ضَــوائنُ: ج. نــث: ض
  . ]گوسفند، و گوسفنددار

گوسفندان [ضَأْنُه  ثُرَکَ: أضْأَنَ الرجلُ
ضَـأْنَک و   اضْـأَنْ . آن مرد بسـیار شـد  

 میشـهایت را از بزهایـت  : امعزْ معـزَك 
مــرد سســت و  : ضــائن. جــدا کــن 

مرد زیرك و کوشـا  : ماعز. وپادست بی
  . ]و نیرومند

و هو مابینَ الکَشْـحِ  . کش: ضبن .بنض
و أولُ الجنْبِ اإلبطُ ثم الضـبنُ  . و اإلبط

. میـان تهیگـاه و زیربغـل   [ثم الحضْـن  
نخست از کنار و پهلو بغل است، پـس  
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اندکی باالتر از (ضبن و زیر آن حضن 
  . )]تهیگاه

  .]جاي تنگ[ضَیق : مکان ضَبِنٌ
آن چیـز  [: هأضْبنْت الشیء و اضْطَبنْتُ

  . زیر کش گرفتم ]را
عیـال مـرد   : ضُبنَۀُ الرجلِ و ضَـبِنَتُه 

او در : فالن فی ضبنِ فالنٍ و ضَـبِینَته [
نحن فی ضُبنه و فـی  . پناه فالنی است

ــه و   ــه و خُفارت ــه و ذمت ــه و ظلِّ حرِیم
ماه و کَنَفه و کَنَفَتـه،  خُفْرَته و ذَراه و ح

  . ]واحد بمعنًی
ضْبن : ونالممردي کـه زمـان   [الزَم

. درازي بیمار بوده و ناتوان شده باشـد 
 :آب اندك[ .  

  . کوهی معروف: ضَجن .ضجن
  . مکه ناحیۀکوهی در : ضَجنانُ

: . دهندهدشمن زحمت: ضَیزَن .ضزن
الـذي  [که بـا زن پـدر یکـی باشـد     آن

که بر سر آن: . ]تهیزاحم أباه فی امرأَ
نام : . بوهی کندچاه زحمت دهد و ان

  . بت
أضْـغان  : ج[کینه : ضغْن و ضَغینَۀ .ضغن

  . ]کک: ضَغَنَ. و ضَغائن

. ]کردنکینه[مص : ضَغنَ ـَـ. ضَغَن
 :نَ فـالنٌ   . میل کردن و آرامیدنضَـغ

به دنیا گراییـد و  [رکنَ الیها : الی الدنیا
سلَلْت ضغْنَ فالنٍ و . به آن آرام گرفت

. اش برآمـدم يخشـنود پی در : ضَغینَتَه
ضغْنی .]هادلها و سینه :ضْغانمجامع األ

لیبه او گـرایش  [ی الیه الی فالنٍ، أي م
  . ]دارم

انْطَـووا  : تَضاغَنَ القـوم و اضْـطَغَنُوا  
أخَـذَه  : اضْطَغَنَ الشیء و. علی األحقاد
کأنّه مضْطَغنٌ صبِیاً، : یقال. تحت حضْنه

هـم کینـه    قوم با[حجره أي حاملُه فی 
آن چیــز را زیــر . و دشــمنی ورزیدنــد

گویی گرفتـه کـودکی در    ،بغل گرفت
  . ]آغوش

اسـب کـه تـا نزنـی     : فرس ضاغنٌ
اي ناقـه : ناقۀ ذات ضـغْنٍ [نیکوتر نرود 

  .]باش خود گرایدکه پیوسته به جاي
: ضَغَن. کجة نیز[عوجاء : قَناة ضَغنَۀٌ

  . ]کجی: عوج
دست انـداختن  : ضَفَنَ ـِـ. نضَفْ .ضـفن 

بار کردن بر : . شتر، و غائط افکندن
. ضَفَنَ البعیرُ برِجله و ضَفَنَ بغائطه. شتر
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ضَـفَنْت  . حملَ علیهـا : ضَفَنَ علی ناقَته
. ضَرَبته علی عجزه: ضَفَنْتُه. أتَیتهم: الیهم

ضـرب بقَدمــه مــؤَخَّرَ  : و اضْـطَفَنَ هــو 
ضَرَبتها : اإلنْسانِ األرضبضَفَنْت . نَفْسه

شتر پایش را به زمین زد، و غـائط  [به 
نزدشـان  . اش بار گذاشتبر ناقه. افکند

بـه پشـتش   . رفتم و بـا آنـان نشسـتم   
 لبـۀ . با پایش بـه پشـت او زد  . کوفتم

شمشیر یـا نـوك پیکـان را بـه زمـین      
  .]زدم

  .خلقتگول درشت: ضفَنّ
کـه بـا   آن[طفیلـی مهمـان   : ضَیفَن

. ]ن آید و او را فرانخوانده باشـند مهما
  . ]ضیف [  و قد ذُکرَ فی ضیف أیضاً

فأنَـا  . پذرفتن: ضَمنَ ـَـ. ضَمان .ضـمن 
  . ]پذرفتار[ضامنٌ و ضَمین 

در پنـاه و  : . پذیرانیـدن : تَضْمین
آوردن بیــت در: . ردنجــایی درآو

  .معروف دیگران در شعر خویش
 شعر با تضمین، و بیتی کـه : مضَمن

  . موقوف بیت دوم باشد در معنی
فراهم گـرفتن  : . پذرفتن: تضمن

فَهِمــت مــا [مکتــوب و لفــظ معنــی را 

دانستم معناي آنچه در : تَضَمنَه کتابک
  .]ات بودنامه

کـانَ فـی   : یقال. طیه: ضمنُ الکتابِ
ــمنه  آنچــه از واژه و معنــا کــه در [ض

  . ]درون آن بود. نامه است
بـه  . ماندگی به مرضرجايب: ضُمنَۀ

 :ٌمانَۀاز بیماري یـا  [کک : ضَمانَۀ. ز
و . ]مانده و نـاتوان اسـت  پیري برجاي

. ا: ضَـمن و ضَـمان  . زمـنٌ : هو ضَـمنٌ 
مـن  : حـدیث . مـص : ضَمنَ ـَـ. ضَمن

 ـن     اکْتَتَبناً، أي مثَـه اهللاُ ضَـمعناً بضَـم
ــمنَی، أي  ــه فــی دیــوان الضَ نفس کتــب

کسی کـه بخواهـد نـامش در    [ی الزَمنَ
دفتر بازماندگان و ناتوانـان از جنـگ   

خداونـد  ) و ناتوان نباشـد (نوشته شود 
  . ]در رستخیز او را ناتوان برانگیزد

. خرمابن که در شهر باشـد : ضامنَۀ
تَب أنّ لَنـا الضـاحیۀَ   کَ) ص(أنّه: حدیث
. بعل و لکم الضـامنَۀَ مـن النخـل   من ال

ظاهرةُ التی فی البرِّ مـن  فالضاحیۀُ هی ال
النخل، و البن عرُوقه مبع شْرَبلُ الذي ی

ــقْیٍ ــر س ــمنَها  . غی ــا تَضَ ــامنَۀُ م و الض
پیـامبر  [أمصارهم و قُراهم مـن النخـل   
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گرامی نامه نوشت که درختان خرماي 
بیرون از دیوارهاي شهر کـه  (در دشت 

و بـه  ) کنـد کسی آنها را آبیاري نمـی 
خورنـد از آن  ود آب مـی هاي خریشه

ما، و آنچه درون شهر و آبـادي اسـت   
  . ]از آن شما باشد

و . ما فی أصالب الفُحول: المضامین
 یۀما[ و المالقیحِ المضامینِنُهِی عن بیع 

از خریـد و  . باروري در تن ستوران نر
خرمـاي نـر    فـۀ شکوفروش آن مایه و 

  .]بازداشته شده است
ـ . ۀضنّ و ضَنانَ .ضنن بخیلـی  : ضَننَ ـَـ
  . فهو ضَنینٌ. ضَنَّ ـِـ. = کردن

انّ للّـه  : حدیث. خاصی: فالن ضنِّی
ضَنائنَ من خَلْقه یحیِیهم فـی عافیـۀٍ و   

مـن   ةاو دوست ویـژ [یمیتُهم فی عافیۀ 
ــت ــانی از  . اس ــت ویژگ ــد راس خداون
هـایش کـه در تندرسـتی زنـده     آفریده

. یراندشـان داردشان و در تندرسـتی بم 
ــه و  ــیِ بـ ــی  أخْبِرْنـ ــنَنْ علـ   : ال تَضْـ

. مـرا  دهخبـري   از اوچشمی مکن تنگ
ــطَنَّ ــلَ: اضْ خــالمنزل. ب ــننْت ب ــم : ضَ ل

رجـل  . نـرفتم از سرایم بیـرون  : أبرَحه

  . ]شجاع: ضَنَنٌ
نَفیس مما یضَنُّ بـه  : هذا علْقُ مضَنَّۀٍ

انّمــا : یقــال. ایــن بســیار گرانبهاســت[
گمانمند را گمان بایـد،  : بالضَنینِ یضَنُّ

ي تـرا  رکه دوسـتی و بـراد  یعنی از آن
نپذیرد و در آن بـدگمان باشـد کنـاره    

  . ايقبیله: ضنَّۀُ. ]گیر و رهایش کن
غالیه که بـر سـر و ریـش    : مضْنُون

  . درمالند
ضَـیاوِنُ  : ج. نـر  گربـۀ : ضَـیون  .ضون

  .]ربچهدخت: ضَونَۀ. کثْرةُ الولَد: تَضَون[
  فصل الطاء

قد طَـبِنَ  [. زیرکی: طَبِنَ ـَـ. طَبن .طبن
با زیرکـی بـه آن پـی    : له، أي فَطنَ له

طَبانیـۀ و  طَبانَۀ، . ]برد و آن را دریافت
ـ  . طَبونَۀ فهـو طَـبِنٌ و   . کـک : طَـبنَ ـِـ
آتـش  : طَبنَ ـِـ. . فَطنٌ حاذق: طابِن

جــاي آتــش  : طــابون. خوابانیــدن
طابِنْ هذه الحفیـرةَ و  : الیق. خوابانیدن

آتـش را فروپـوش    این گودال[طامنْها 
  . ]تا خاموش نشود

ــئنّ طْبنّ: مــئ طْمــأَنَّإ. م ــأَنَّ إ: طْب طْم
  . ]پست و هموار شد[
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أي النـاسِ  : ما أدرِي أي الطَبنِ هـو 
دانم او دیگر کیست و از چـه  نمی[هو 

  . ]گروهی است
  .طُبن: ج. اي بازیچه: طُبنَۀ

و [تابـه  : طَیجن و طـاجِن، مـع   .طجن
ــهمـــاهی ــیم . ]تابـ ــاء و الجـ ألنّ الطـ

ــرب   ــالم الع ــی أصــل ک ــانِ ف الیجتمع
زیـرا در زبـان   ) کلمه تـازي نیسـت  ([

تازي دو حـرف طـاء و جـیم در یـک     
  . ]کلمه فراهم نیایند

ـ  . طَحـن  .طحن . آرد کـردن : طَحـنَ ـَـ
نَـت  طَح. طَحنَت الرَحی، و طحنت البـرَّ 

ــی ــی  : األفْع ــتَدارت، فه و اس ــت تَرَح
گندم را آرد . آسیاب آرد کرد[مطْحان 

  .]افعی چنبره زد. کردم
  .آرد: طحن. آسیا: طاحونَۀ

  .جانوري: طُحن
  .آسیابان: طَحان

: طاحنَـۀ [دندانهاي بـزرگ  : طَواحن
  . ]یکی

  .اشتران بسیار: طَحانَۀ و طَحون
بر هر چه  بزرگ که[لشکر : طَحون

  . ]گذرد پایمال کندب

: . زدن نیـزه : طَعـنَ ـُــَ  . طَعن .طعن
: . کـک : طَعنان. طعن کردن در کسی

گــام زدن اســب : . در بیابــان رفــتن
. چون عنـان را بکشـی و نیـک رفـتن    

اسب افسارش [یطْعنُ الفرس فی العنان 
  . ]را کشید و نیک تاخت

  زننـــده و بســـیار نیـــزه: مطْعـــان
ــاعنوا و . مطــاعین: ج. نــدهکنطعــن تَط
نُ طَعاناً، مؤْیکونُ الم ال: حدیث. اطَّعنوا

بـه هـم نیـزه    [یعنی فی أعراضِ الناس 
مـؤمن در  . زدند، یا از هـم بـد گفتنـد   

  . ]بد نگویدسخن آبروي دیگران 
 ،مـرگ انبـوه  [مـرگ وبـا   : طاعون
  . طَواعینُ: ج. ]مرگامرگی

و . آرامیـدن : اطْمینان و طُمأْنینَـۀ  .طمن
بحذف المیم . مصغـ: طُمیئنٌ. هو مطْمئنٌّ

و . من أوله و إحدي النونَین من آخـره 
طُمیئینَۀ تصغیرُ طُمأْنینَۀ، بحذف إحـدي  

  . النونَین ألنّها زائدة
طَمأَنَ ظَهرَه و طامنَه، بمعنًی، علـی  

پشـتش را  [سکَّنْت : طَأْمنْت منه. القلب
آرمیـده،  : طَمن .از آن آسودم. خم کرد

ــر و هموار ــدهو برابـ ــون: ج. شـ . طُمـ
  . ]کک: مطْمانّ
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آواز مگس و بانگ طشت : طَنین .طنن
ــا [و پنکــان  تشــت بــزرگ از مــس ی

ــد آن ]روي ــطّ و مانن ــردن: . و ب . م
  .مات: طَنَّ

بـه بانـگ آوردن طشـت و    : إطْنان
  . جز آن
: طُنَّـۀ . ]نـی  ةپشـتوار [بند نی : طُنّ

 قَطَعهـا : ضَرَبه فأطَنَّ سـاقَه : یقال. یکی
أطَـرَّ،  . زد و ساق پایش را جـدا کـرد  [

بانـگ  : دنْـدنَ : طَنْطَنَ. کک: أتَرَّ و أتَنَّ
ــر داد و آواز ــین. سـ ــه آواز : تَطْنـ بـ

  .]درآوردن
أخَـص منـه   : طینَـۀ . گـل : طـین  .طین

  . ، و سرشت و خو]اي از آنپاره[
د و و بعضهم الیشد. اندودن: تَطْیین

طـانَ  . طنْت السطْح فهـو مطـینٌ  : یقول
فالن که بالطین: هتابطانَه اهللاُ علی . خَتَم

ــه ــر و طام ــه : الخی ــه علی ــام را [جبلَ   ب
ل مهـر  گـ نامـه را بـا   . اندود کردمگل
  . ]شبر خوبی و نیکی سرشت خدا. کرد

: و أرض طانَۀٌ یوم طانٌ و مکان 
: تطین. کاري کردنگل: طیانَۀ[ناك گل

  .]شدن به گلآلوده

  .شهري: فلَسطینُ
  فصل الظاء

ـ . ظَعن و ظَعن .ظعن رفـتن و  : ظَعنَ ـَـ
بـردن و رانــدن  : إظْعــان. کـوچ کـردن  

  . ]سیرَه: أظْعنَه[
زن که در هودج : . هودج: ظَعینَۀ

. ظَعن، ظُعن، ظَعائنُ و أظْعـانٌ : ج. باشد
ال ظُعـنٌ  یقال حمـولٌ و   ال: قال أبوزید

جوادو هذا بعیر . الّا لإلبل التی علیها اله
ةُ، أي تَرْکَبـه، مـن اإلفْتعـال    تَظَّعنُه المرأَ

حمول و ظعن تنها به شـترانی گوینـد   [
چه زنـی  (که روي آنها هودج گذارند 

ایـن شـتري   ). در آنها باشد چه نباشـد 
  . ]رانداست که زن آن را می

  .کششتر هودج: ظَعون
  . رسن که بار به وي بندند: ظعان

ـ  [ظَنّ  .ظنن گمـان و گمـان   : ]ظَـنَّ ـُـ
ــردن ــداً و . دانســتن: . ب ــک زی ظَنَنْتُ

، أي »ظَنَّ داود و«هآی. ظَنَنْت زیداً ایاك
تو را زیـد و زیـد را تـو    [علم و أیقَنَ 

  . ]»و داود دانست«. پنداشتم
  . مرد تهمت کرده شده: ظَنین
  . نظنَ: ج. تهمت: ظنَّۀ
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. همـه تَّا: اظَّنَّه و اطَّنَّه، بالظاء و الطاء
یکـن  لـم : و عن ابـن سـیرین، حـدیث   

ظَّنُّ فی قَتْـل عثمـانَ   )ع(علیو هـو  . ی
مغلُ من الظَنّ فأُدفْتَعقال الشاعر. ی :  

  أنَا معتب لُّ منْ یظَّنُّنیو ال کُ
  لُّ ما یرْوي علَی أقُولُو ال کُ

ــه او ته[ ــد زد ب ــان ب ــت و گم ــه . م ب
حضرت علی در کشتن عثمان گمان بد 

  .نبردند
 بر من برد مان بدـگرا ر کس ـه هـن

  نودـکنم خش
انـد بـر من نه آنچـه از زبـانم بستـه

  .]بگویـم آن
و أصـلُه تَظَـنُّن،   . گمان بردن: تَظَنِّی

یاء ي النُوناتدن إحلَ مدفأُب .  
مأْلَفُه الـذي  موضعه و : مظنَّۀُ الشیء
جـایی کـه   [مظـانّ  : ج. یظَنُّ کونُه فیـه 

  بــودن چیـــزي در آنجـــا گمـــان زده  
 موضـع کـذا   . کـک : مظَنَّۀ. شودمی

شـود کـه او   گمان بـرده مـی  : من فالنٍ
: نَّۀٌ أنْ یفعـلَ کـذا  ظانّه لَم. جا باشدفالن

  . ]در انجام این کار بدگمانی به اوست
سست و  و نیز[مرد بدگمان : ظَنُون

چاه که در وي آب هست : . ]ناتوان
: . آبچاه کم: . یا نی معلوم نباشد

  .وام که گذارده شده یا نی معلوم نباشد
  فصل العین

و کذلک . کرکس ضخم: نَسر عبنٌّ .عبن
: و عبنـی . ]شتر نر ستبر[الجمل الضخم 

ملْحـق بفَعلِّـی بیـاء، اذا وصــلْتَه    . کـک 
نْتنَو .بنَّیـات  : ج. نـث : نّاةعبن [عـبع :

رجـل عـبنُّ   . درشتی و ستبري در تـن 
  . ]مرد ستبر و نیرومند: الخَلْقِ
: ج. کک: عثَن. دود و گرد: عثان .عثن

  . مثل دخان و دواخنُ. عواثنُ
ـ   : ]عثْنـاً و عثانــاً [: عثَنَـت النـار ـُــ

 خَّنَتـَــ   .آتش دود کرد[د نَ الثوبثع
  . ]جامه بوي دود گرفت: اًعثَن

  . بوي دود دادن جامه را: تَعثین
. مویهاي دراز زیر زنخ شتر: عثْنُون

 :ین: ج. اول باد و بارانثانع .  
خمیر کـردن و  : عجنَ ـِـ. عجن .عجن

: . خمیـر : عجِین. چیزي سرشتن هر
: . دست زدن شتر بر زمین در رفـتن 

ـ  بر زمین تکیه کردن به تن وقـت برخاس
  .از ضعف و پیري



  1785/ باب النون   
 

 

  . خمیر گرفتن: اعتجان
بعیـر  . فربـه شـدن  : عجِنَ ـَـ. عجن

 نـاءججِنَۀٌ و عجِنٌ و ناقۀ عنـع  :ع . :
. ]بواسـیر [آماس میان فرج و دبر ناقۀ 

  . ناقۀ عجناء: یقال
ــر : عجـــان ــان خصـــیه و دبـ میـ

: عجـان . ]گول و نادان: . نشیمنگاه[
ــۀ[گــول  ــرخ: . کــک: عجِینَ . میرگی
  . ]سرشته و خمیرشده: معجون
ــن ــن .علج لْجــول : ع ــۀو [زن گ  ناق
  .والالم زائدة. ]تنومند
خـادم و خوانسـاالر   : عجـاهن  .عجهن

ــۀ: ج. ]آشــپز[ ــۀ. عجاهنَ ــث : عجاهنَ ن
]نَۀعنَۀ. خارپشت :جاهجاهزنی کـه   :ع

ــام ــروس و    پی ــا ع ــرد ب ــان م آور می
چندان [ و قد تَعجهنَ. ]اش استخانواده

ــد  پیــام فرســتاد زن را کــه بــا او پیون
  . ]زناشویی بست

اقامت : عدنَ ـُِـ. ]و عدون[عدن  .عدن
و منـه  . جایی همیشه بـودن  و بر کردن

  .، أي جنّات إقامۀٍ»جنّات عدنٍ«آیه
ــدن عجــاي باشــش تابســتان و : م

  .مرکز هرچیزي: . زمستان

بر یک جاي باشـنده از   ناقۀ: عادن
  .فعل

  . ]در یمن[شهري : عدن
و قد مرَّ فی . خرمابنان دراز: عیدان

  .الدال
نام : عدنانُ .دریا کرانۀ: عدانُ البحرِ

  .مردي
. عـدائن : ج. بـن دلـو   ةپـار : عدینَۀ

غَرْب معدنٌ، اذا قُطـع أسـفَلُه ثـم    : یقال
اي از دول بزرگی که پاره[خُرِز برُقْعۀٍ 

ده و سپس تکه خـورده  ته آن بریده ش
ــد ــدانات. ]باش ــردم  : ع ــاي م گروهه

زمـین را  : عـدنَ األرض . یکی: عدانَۀ[
: عدنَ الشجرَ. با دادن کود نیرومند کرد
: عدنَ الحجـرَ . درخت را با تبر انداخت

ــه . ســنگ را از زمــین برکنــد ــدنَ ب ع
ـرَّنَ بـه  : األرضنَ به و مجاو را بـر  : و

شکمش را پـر  : لشارِبعدنَ ا. زمین زد
  . ]کرد
مهتـر  : . اول هرچیـزي : عرْنین .عرن
آنـان مهتـران   : هم عـرانینُ القـومِ  . قوم

  . بن بینی نزدیک ابرو: . قومند
ــۀ یرانــک آب  : ع ــوج از ت ــه م آنچ

  . برآرد



    صراح اللغۀ/  1786
 

عـرَنَ  . عرْن. چوب بینی شتر: عران
: . چـوب بکـره  : البکْرَةِ . مص: ـُـ

: [بعیـــدةٌ : نَـــۀٌدارهـــم عارِ. دوري
  . ]کارزار و کشتار کردن

کفتگی پاي ستور و : عرِنَ ـَـ. عرَن
  . ریش کردن ستور

هــی کــه گرو: . ايقبیلــه: عرَینَـۀُ 
و ). ص(ارتداد آوردند در عهـد رسـول  

هینَ میرَنالع .  
جـاي شـیر یعنـی بیشـه و     : عرِین

 لَیـثُ : یقـال . کـک : عرِینَۀ. درختستان
ــرِینٍ  عــۀٍ و ع ــثُ غاب ــۀٍ و لی شــیر [رِینَ

کـوچکی   قبیلۀ: . گوشت: . ]بیشه
ــیم ــۀ. از تم ــه: عرَینَ ــۀقبیل  .اي از بجِیلَ

  .کوهی: عرْنانُ
مــرد [طــاقتی افتــاده از بــی: عرْنَــۀ

بیخ : . ]پلیدي که از پس او برنیایند
ــد   ــورش دهن ــه وي خ ــه ب ــت ک درخ

ــد [ ــته کنن ــت را ]پیراس ــقاء . پوس س
  .یراسته از عرْنَهمشک پ: معرُونٌ
ربـون  : عرْبون، عرْبان و عرَبـون  .عربن

-بیعانـه [أعطَیته ذلک : عرْبنْتُه. ]بیعانه[

ــوه :  .]اش دادم ــالنٌ  [گـ ــی فـ رمـ

  .]سلَح: بالعربون
گیاهی که به وي دباغت : عرَتُن .عـرتن 
ــل، . کننــد ــرَنْتُن، مثــل قَرَنْفُ و أصــلُه ع

فَتذعلـی حالَتـه  منه النونُ و تُ ح رِك .
از اصـل  [مدبوغ بـالعرَتُن  : أدیم معرْتَنٌ

جـا   گونه برآن یک نون افتاده و همان
  .]پوست پیراسته با عرتن. مانده است

ناتترَیموضعی: ع .  
ــون .عــرجن رْجدرخــت کژشــده و : ع
و منــه . هــاي بریــده از وي شــاخه

. »حتّــی عــاد کــالْعرْجونِ القَــدیمِ«آیــه
رْجون   : نَهعرْجه بـالعتـا بسـان   «[ضَـرَب

ــه جــاي (خرمــاي خشــکیده  شــاخۀ ب
کـج و   شـاخۀ بـا  . »بازگردد) نخستش

عرْجنَ . عراجِینُ: ج. خشک خرما زدش
هاي خشک جامه را چون شاخه: الثوب

  .]نگار کرد
ــراهنٌ .عــرهن ــلٌ [شــگرف : ع مج :
مراهع[ .  
گواریدن آب و : عسنَ ـَـ. عسن .عسن

عسنَت . ف و درخوردن آن در ستورعل
دابـۀ  . نَجع فیها الکَلَـأُ و سـمنَت  : اإلبلُ
گیـاه شـتران را گـوارا    [شَکُور : عسنٌ
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  . ]ستور فربه. آمد و فربه شدند
  . پیه و فربهی دیرینه: عسن

سانُ الشیءآثاره و مکانُه: أع .  
. نَزَع الیه فی الشَـبه : تَعسنَ فالنٌ أباه

کانَـه  متَطَلَّبـت أثَـرَه و   : عسنْت الشیءتَ
نشـان و جـاي   . به پدرش همانند شـد [

هــو علــی . آن چیــز را جســتجو کــردم
او بـه پـدرش رفتـه    : أعسانٍ من أبِیـه 

  .]است
: أْیـه عشَنَ و اعتَشَنَ، أي قـال برَ  .عشن

گمـان، نـه    و به[ به خواست خود گفت
  . ]از سر پژوهش

ـ کن :عشانَۀَأبو. درخت تنۀ: عشانَۀ  ۀی
  .مردي
. مرد درشـت سـخت  : عشَوزن .عشزن

. عشـاوِز و عشـازِنُ  : ج[نـث  : عشَوزنَۀ
 . ]خالَفَه فیه: عشْزَنَه فی األمر

ـ  عطَـنَ . عطْن .عطن پوسـت را در  : ـُِـ
جهت دباغت تا موي از شوره نهادن به

  .نع: معطُون. وي بریزد
ر کنده شـدن پوسـت د  : عطنَ ـَـ .عطَن

: انْعطـان . پیراستن و معطون شـدن وي 
ابگاه شتر و آغل گوسفند خو: . کک

جــاي فــراهم آمــدن : [نزدیــک آب 
ضَـیقُ العطَـنِ و   : یقـال . کارها کنار هم

مرد تنگدست و نیازمنـد،  : واسع العطَن
. کـک : معطَن .]بزرگمرد توانگر و دل

واسـع العطَـنِ و   . أعطانٌ و معـاطنُ : ج
راعِ : لَدالبالذ بحدسـت و  فـراخ  مرد[ر

   .]توانگر
ـ . عطُون سـیراب شـدن و   : عطَنَ ـُِـ
  . عواطنُ: ج. نع: إبل عاطنَۀٌ. فروخفتن

ــان ــتر را : إعط ــدن ش : . خوابانی
أعطَـنَ  . خداوند شـتران عاطنـه شـدن   

لم یشْرَب فرَده الی العطَن : الرجلُ بعیرَه
ــه  ــرُ ب نْتَظــرد شــترش را [ی ــه آب م ک

نخورده بود به شـترخان بازگردانیـد و   
  . ]درنگ کرد تا تشنه شود

. دلگیري هوا و پوسیدگی: عفُونَۀ .عفـن 
عفـنَ  . نـع : عفـنٌ . مص: عفنَ ـَـ .عفَن

پوســیده ) از آب(رســن [بلــی : الحبــلُ
  . ]شد

: ج. نورد شکم از فربهـی : عکْنه .عکن
 صـار ذا  :تَعکَّنَ الـبطْنُ . عکَن و أعکان

کثیــرةٌ  :نَعــم عکَنـانٌ و عکْنــان . عکَـنٍ 
شتران . شکمش توبرتو و چندالیه شد[
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دختـر  : جاریۀ عکْنـاء و معکَّنَـۀٌ  . بسیار
  . ]شکم فربه

. آشـکارگی : عالنیۀ، خالف سـرِّ  .علـن 
ـ  . علَن. مص: علَنَ ـُـ. علُون : علـنَ ـَـ
  . م: إعالن. کک

هـم و پیـدا   آشکارا کردن با : عالن
اعـتَلَنَ  . چیـزي بـراي یکـدیگر   [کردن 
. أعلَنَه و أعلَنَ بـه : اعتَلَنَ. اشْتَهرَ: األمرُ
استَسـرَّ الرجـلُ   . أعلَنَ الیه األمرَ: عالَنَه

نخست پنهانکـاري کـرد و   : ثم استَعلَنَ
  . ]پس آشکار ساخت

 الـذي ال [راز پنهان نادارنـده  : علَنَۀٌ
  . ]یبوح بهیکْتُم سرَّه و 

ُلْوانُ الکتابع :ُسـر نامـه  [نْوانُه ع[ .
باالي نامه نام و نشان [ عنْونْتُه: علْونْتُه

  . ]گیرنده را نوشتم
و . گوشـت آکنـده  ناقـۀ : علْجن .علجن

زن [ة ماجِنَـۀ  امـرأَ : . یقال نونه زائدة
  .]باك گستاخ و بی

آنجـا  [أقام بـه  : عمَنَ بالمکان ـِـ .عمن
  .]دمان

و أمـا الـذي   . شهري به یمن: عمانُ
صـار  : أعمنَ الرجـلُ . بالشامِ فهو عمانُ

رجل عـامنٌ  . به عمان رفت[الی عمانَ 
 باشـندگان در : عمـن : ج. نـع : و عمونٌ

  . ]جایی
. پیش آمدن چیزي: عنَّ ـُِـ. عنَن .عـنن 
 :  پیشـگیري [پیش گرفتن کسـی را .

ـ ال أفْعلُه ما عـنَّ فـی ا   لس ـمتـا  : ماء نَج
ــنم   ــان نک ــد چن ــمان آی ــتاره در آس س

  . )]هرگز چنان نکنم(
: . ةٌ معنَّۀامرأَ. عرِّیض: رجل معنّ

کــه خــود را در هــر چیــز آن[خطیــب 
ــدازد  ــر آش(دران ســخنران ). نخــود ه

  . ]توانا
زن کـه او را از   :عنِّینَۀ. نامرد: عنِّین

ی بمعنَفعیل و هو . نیاید ]خواهش[مرد 
  . مفعول

اذا حکَـم  : تـه عنِّنَ الرجلُ عـن امرأَ 
ــا   ــع عنه نــذلک أو م ــه ب ــی علی القاض

 پایـۀ مـردي کـه بـر    [. ا: عنَّۀ. بالسحر
داوري داور یا از پی افسـون شـدن از   

  .]بهره ماندزنش دور و بی
، خوابگاه شـتران [حظیرةُ اإلبلِ : عنَّۀ
  . ]شترخان
: ج. ]افسـار اسـب  [معـروف  : عنان
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عنانـا  . ]معانَّۀ[معارضه کردن : . أعنَّۀ
انّـه طَـرِف   : یقال. دو رگ پشت: المتْنِ
 ذَلَّ . و چـاالك اسـت  [سبک : العنانِ
دشـوار  : فالن أبِی العنانِ. رام شد: فالنٍ
 أرخِ مــن. تــوان بــر او چیــره شــدمــی

اش از انــدوهش بکــاه، آســوده: عنانــه
آن دو در  :عنـانٍ  هما یجرِیانِ فـی . ساز

: شرْکۀُ العنانِ. ]دانش یا جز آن همتایند
أنْ یشْتَرِکا فی شیء خاصٍّ دونَ سـائر  
أموالهما، کأنّه عنَّ لهما شیء فاشْـتَرَیاه  

اینکه دو کس در چیزي [فیه  مشْترکَینِ
آنکـه در دیگـر   ویژه هنباز گردند، بـی 

داراییهایشان چنین باشند، مانند آنکـه  
هنبـازي خریـده   مده را بـه آچیزي پیش

  . ]کک: شرْك عنانٍ. باشند
ــدك و : عنانــاك أنْ تفعــلَ کــذا هج

غایتَک، کأنّه من المعانَّۀ، أي المعارضَۀ، 
ـ  م بیشـترین  [أي اعتَـرَض  : ن عـنَّ ـِـ

توانی بکنی آن است کـه  کاري که می
هنگام رودررویی با کسـی  (چنان کنی 

از کـاري  گویند که بخواهد دیگري را 
  . )]یا رسیدن به چیزي باز دارد

الفرس نَنْتتُه : عسبهحنانبع . نَنْتأع

جامناناً: الللْت له ععنین. جکک. تَع . 
عرَّضْـته لـه و   : الکتاب و أعنَنْت لکـذا 

ــه   ــرَفْته الی ــار   [ص ــه افس ــب را ب اس
. بـراي لگـام افسـار سـاختم    . بازداشتم

بــه ســویش کتــاب را نشــانش دادم و 
  .]گردانیدم

و هـی لغـۀٌ   . معروف: عنوانُ الکتابِ
عنْــوانٌ و : فصـیحۀٌ، قـد یکْسـر فیقـال    

اصـل آن عنّـان   . نشـانی نامـه  [عنْیان 
. است که یکی از نونهـا را واو کردنـد  

برخی هم نـون را الم کـرده و علْـوان    
ــاب . ]گوینــد ــت الکت ــه و عنْونْ و عنَّنْتُ

دار نامه را نـام و نشـان  [ عنّیتُه، بمعنًی
  . ]کردم

و هــو  . پــیش گــرفتن  : اعتنــان
  . اإلعتراض
  .روندهستور پیش: عنُون
أعطَیتُه عینَ عنَّـۀَ، أي خاصـۀً   : یقال

: أَیتُـه عـینَ عنَّـۀَ   و ر. من بین أصـحابه 
و أعنَنْت بعنَّۀٍ . الساعۀَ من غیر أنْ طَلَبته

ـ : ما أدرِي مـا هـی   ت لشـیء ال  تَعرَّضْ
أَیتَه عیانـاً  و لَقیتُه عینَ عنَّۀَ، اذا ر. أعرِفه

. به او بخشش ویـژه کـردم  [و لم یرَك 
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آنکــه او را بیــدرنگ دیــدمش بــی  
در این سخنها، عنّه هـم  (خواسته باشم 

توانـد  غیرمنصرف و هم منصـرف مـی  
  بــه چیــزي برخــوردم کــه    ). باشــد

ناگهانی دیدمش و مـرا  . شناختمشنمی
  . ]ندید

  . کک: عانَّۀ. یکی: عنانَۀ. ابر: عنان
ــانُ الســ  ــا  : ماءأعن ــفائحها و م ص

و . اعتَرَض من أقْطارِها کأنّه جمع عـنَنٍ 
ــۀُ تقــول بالکســر ــ :العام نــانُ السع ماء

ــه[ ــه از  کرانـ ــمان و آنچـ ــاي آسـ   هـ
 . آیـد هاي آن بـه چشـم مـی   گوشه

سـرکش و  خو و سرشـتهاي  : الشَیاطین
  .]نافرمان

همزه را عـین گردانیـدن در   : عنْعنَۀ
تقول عـنْ  . لفظ چنانکه لغت تمیم است

  . فی موضع أنْ
ــنْ و   . از : ع ــد عــۀُ الب ــی کلم و ه
رمیت عن القوس، ألنّه : تقول. المجاوزة

و أطْعمـه  . بها قَذَف سهمه عنها و عداها
عن جوعٍ، ألنّه جعلَ الجوع منصرفاً بـه  

و قـد یقَـع مـن    . له و قد جـاوزه کاً تارِ
نْ قد یکون إسها الّا أنّ ععماً یدخُل موق

جِئْت من : علیه حرف جرّ، ألنّک تقول
و قـد  . عنْ یمینه، أي من ناحیۀ یمینـه 
لَقحـت  : یوضَع عنْ موضع بعد کما یقال

 و قد یقع عنْ موضـع علـی،  . عن حیال
حسـبٍ عنِّـی، أي    ال أفْضَلْت فی: یقال

 لَیمعنـاي دوري و گـذر از   آن بـه [ع
از کمان تیر در : گوییمی. چیزي است

کردم، زیرا تیر از کمان پرتاب شـده و  
از گرسـنگی سـیرش کـرد،    . گذردمی

زیرا بـا کـار او گرسـنگی برگشـته و     
ــرده و از او    ــا کــ ــنه را رهــ   گرســ

گاهی حرف من جـاي آن  . گذرددرمی
تواند گاهی که عن مینشیند، جز آنمی

سرش درآیـد،   جرّ بر فاسم باشد و حر
از راستش آمدم، یعنـی  : چنانکه گویی

گـاه عـن جـاي بعـد     . از سوي راستش
پـس از  ) نبـرد یـا دشـمنی   (: نشیندمی

گـاه  . از سر گرفته شـد  ،چندي آرامش
برتر از مـن نیسـتی   : آیدجاي علی می

  . ]در خاندان و در نژاد
: ج. از هرچیـز  سـال میانه: عوان .عون
زن [ال تُعلَّم العوانُ الخمـرَةَ  : مثَل. عونٌ

میانسال را روسري بسـتن یـاد ندهنـد    



  1791/ باب النون   
 

 

را پـیچ و   کارکشته خود شناسد کارها(
سال میانه: عانَ ـُـ و تَعوین. عون. )]خم

: حرْب . ةُ و عونَتعانَت المرأَ. شدن
کـأنّهم  التی قُوتلَ فیها مـرَّةً بعـد مـرَّةٍ،    

ال فـارِض :  بقرةٌ . جعلُوا األُولَی بِکْراً
انّها بقَرَةٌ ال «آیه. مسنَّۀٌ و ال بِکْرٌ صغیرة

آن [» بِکْرٌ عوانٌ بینَ ذلـک  فارِض و ال
جنگی کـه پیـاپی در   . زن میانسال شد

آن کشتار شود، گویی که هر بار تـازه  
). جنگ بسیار سخت(آغاز گشته است 

ن گاوي است نه پیـر  آ«. گاو میانسال
  .]»این و آن میانۀو نه جوان، 

  . أعوان: ج. گریاري: عون
ــ ــۀ ۀمعونَ ــاري دادن: و إعانَ رب . ی

ما عندك معونَۀٌ و . تُعنْ علَی أعنِّی و ال
کثیـرُ  : رجل معـوانٌ . ال معانَۀٌ و ال عونٌ
ــاس  ــۀِ للن ــاریم کــن[المعون ــدایا ی  ،خ

هـیچ یــار و  . دشـمنانم را مکـن یـاري   
  . ]یاور مردم. یاوري نداري

مـوي  : . یاري خواسـتن : استعانَۀ
  . زهار ستردن

یکـدیگر را یـاري   : معاونَۀ و تَعاون
  . ]تَعاونُوا: اعتَونُوا[کک : اعتوان. کردن

التی طَعنَت فی : المتَعاوِنَۀُ من النساء
ـمِ     السنّ، و ال تکون الّـا مـع کثْـرة اللَح

   ].خورده و فربهزن سال[
: . عـونٌ : ج. خرگـوره  گلۀ: عانَه

نام دهی بر لب فـرات،  : . موي زهار
تُنْسب الیه الخَمرُ، فیقال عانیۀٌ، و ربمـا  

کـه  [قالوا عانات، و هی مـن أسـمائها   
عانـات هـم   . عانیه به نام آنجاست ةباد

کـه از  ) مانند عرَفَۀ و عرَفـات (گویند 
  . ]ندنامهاي آن روستای

شاخ درخـت خرمـا کـه     :عاهن .عهن
عواهن، و اعضاي : ج. نزدیک تنه باشد

. جوارح مـردم، و رگهـاي رحـم ناقـه    
رمـی  . یبِسـت : عهنَت عواهنُ النخلِ ـُـ

لـم یبـالِ   : فالنٌ بالکالم علـی عواهنـه  
چه به زبانش آمـد  هر[أصاب أم أخْطَأَ 

گفت و از درست و نادرست آن پـروا  
عهـنَ  . حاضر و مقیم ثابـت : . ]ردنک

ـ  عاهنِ أعطاه من. أقام به: بالمکان ه مال
آنجا ماند و زندگی [من تالده : و آهنه

اش آماده و در از آنچه از دارایی. کرد
: . نیازمند: . دسترس بود به او داد

 .خوراك یا نوشیدنی آمـاده : . آماده
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  . ]سست و تنبل: . حضَرَ: عهنَ
نعنَـۀ . پشم: ههاي از ويپـاره : ع .

اذا کان حسـنُ  : مالٍ  فالنٌ. عهون: ج
رسـیدگی  خـوب  شتران را [القیامِ علیه 

  .]کندسرپرستی میو 
أعین، عیون : ج. چشم: عین، نث .عـین 

ـ إ: عیینَۀ، مصغـ. و أعیان رجـلٍ س و . م
: . العیینَـینِ  ذو: منه قیـل للجاسـوس  

 چشــمۀ: . چشــم زانــو: . چشــمه
. مـال پیـدا  : . زر درست: . آفتاب
 :دیدبان . : جاسـوس . : ةگزیـد 

. شخص و نفس هر چیزي: . هرچیز
و . هـو بعینـه   هو عیناً، و هـو  هو: یقال

لَعینُک أکْبرُ مـن أمـدك،   : قول الحجاج
او خـود  [یعنی منْظَرُك أکبر من سـنِّک  

). یـا او خـود خـودش اسـت    (آن است 
دیدار تـو بزرگتـر از سـال تـو     : ویدگ

: بلَد قلیـلُ العـینِ  . مردم: . ]نمایدمی
: یقـال . تـرازو  چشـمۀ : . قلیلُ الناسِ

دو [اذا لم یکـن مسـتویاً    المیزان فی
بـاران  : . ]تـرازو تـراز نیسـت    کفۀ

حرفی حلقیـه  : . چندروزه که نایستد
عـینٍ  فعلتُه عمد : یقال. از حروف هجا

]نِو عنَییع دداً علی ]ممنٍ ، و عـیاذا ع ،

تَه بجِددملَ  : یقـال . و یقـین  تَعیتُـه أولَق
و أولَ عائنَـۀٍ و أدنَـی عائنـۀ، أي    عینٍ 

. ه فُـراره  الجواد : مثَل. قبلَ کلِّ شیء
ال أطْلُب  نٍأثَراً بعدینَـۀٍ ععایم أي بعد ، .

: فالنٍعائنَۀُ بنی. أحد: و عایِنٌ ما بها 
کالعبد لـک مـا    :هو عبد عینٍ. أشْرافُهم

أنـت علـی   . ذا غبـت فـال  إدمت تَراه، ف
ــرام و الحفْــظعینــی  و «آیــه. فــی اإلکْ

. بالجِلْد : و یقال. »لتُصنَع علی عینی
. و هی دوائرُ رقیقۀٌ، و ذلک عیـب فیـه  

و   و سـقاء . تَعـینَ الجِلْـد  : تقول منه
ــتَم نٌ عــت [ی ــار را از روي خواس آن ک

پـیش از هـر   . کرده و در آن کوشـیدم 
دیـدن اسـب نیکـو و    . چیز او را دیـدم 

تــا (رهــوار همــان آزمــودن آن اســت 
شناسـی، دیگـر نیـازي بـه     مـی  ،ببینی

دندانها و به تاخـت   شبررسی و شمار
ــتن نیســت ــدن آن ). واداش ــس از دی پ

گـذارم از  یچون دیدم نم(نجویم نشان 
دستم به در رود تا پس از آن نشـانش  

. کــس آنجــا نیســت هــیچ). را بجــویم
بنـده اسـت چـون    . بزرگان آن خانـدان 

بینی او را آشـکار، ور نبینـی در رود   
ــار ــر ک ــی . از زی ــت کس در بزرگداش
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. تو روي چشـم مـن جـا داري   : گویند
. »و تـا برابـر چشـمم پـرورش یـابی     «

ــره  ــه دارد، و آن دای ــت لکّ ــايپوس  ه
نازکی است بر روي پوست کـه بـراي   

پوسـت لکّـه   . شود آن عیب شمرده می
  .)]کهنه و فرسوده(دار مشک لکّه. زد

  .کوهی: أسود العینِ
أْرنٍ ســی شــهري : ع]ــینِر : أْس الع
  .]کک

  . نوعی از انگور: عیونُ البقَر
  .برادران مادرپدري: أعیان
 :. پدري بـودن برادر مادر: معاینَۀ

  .ان دیدن به چشمعی
آن مرد دارایی [: ینَ الرجلُ المالَعتَ

علیـه   . به چشـم کـرد  ] رایا شتران 
خـود آن  [الزم شد بر وي بعینه : الشیء

  . ]چیز بر او الزم شد
أعینْـت  . حفَرْت حتّی عنْت العیـونَ 

کندم تـا بـه چشـمه و آب    [کک : الماء
  . ]رسیدم

الـنقص و  ماء معینٌ و معیـون، علـی  
  . آب روان روشن: التمام

روان شدن : ]عانَ ـُـ. و عین[عینان 
من مـاء  : شَرِب من عائنٍ. آب و اشک

نٌ. از آبی روان نوشید[ل سائیرجل ع :
کاءالب سریع[ .  

 ]آن مـرد را . ـِـ عینـاً [عنْت الرجلَ 
فأنَا عـائنٌ و هـو معـینٌ و    . چشم کردم

  . معیون
مخصوص کـردن چیـزي از   : ینتَعی
آب در مشک نو ریختن تـا  : . جمله

مرواریـد  : . هـاي وي بگیـرد  چشمه
ــوراخ کــردن  در روي کســی : . س

  . بدیهاي وي را گفتن
  . بوقا: و بالتُرْکیۀ. فحل گاو: معین

جهـت فـال   دو خط که به: عیانٍ ابنا
آمـاج  آهـن : انعی. قمار بر زمین کشند

ــا [ ــی از ابزارهــ ــی در یکــ ي آهنــ
  . عین: ج. ]کشاورزي

جاء . جماعت: . اهل سراي: عین
  . جماعۀٍ: عینٍ فالنٌ فی
: ج. نـث : عینـاء . چشمفراخ: أعینُ

و أصلُه فُعـل، و منـه قیـل لبقَـرِ     . عینٌ
و الثـور أعـینُ، و البقَـرَةُ    . الوحشِ عینٌ

ناءیع .  
ـ . ]بهـا و پـیش [پیشـی   :عینَۀ انَ اعت

 یقال هـذا  . اذا اشْتَرَي الشیء: الرجلُ
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و ثـوب  . المالِ، أي خیاره، مثـل عیمـۀ  
 :  ِالعـین رْآتناً فی مسآن [اذا کان ح

 ةاین گزیـد . خرید) نسیهبه(مرد چیزي 
چشـم   آینۀنیکو در  جامۀ. دارایی است

 . اسبان نیکـو : الخیلِ ). چشمگیر(
  .]بنیادي جنگ و ستیز مایۀ: الحربِ

: . نسیه خریدن چیـزي به: اعتیان
اعتـانَ  . دیدبان شدن: . گزیده گرفتن

عـانَ  : و یقال أیضاً. صار عیناً: لَنا فالنٌ
، أي صـار لَنـا   عیانَـۀً  یعـینُ  علینا فالنٌ

اعـتَنْ لَنـا منْـزِالً     اذْهـب و : یقال. عیناً
 دیـدبان مـا شـد تـا    [ارتَـده  ، أي مکْلئاً

ــ  ــا خب ــراي م ــاي  . ر آوردب ــرو و ج ب
  . ]گیاهی براي ما جستجو کنپر

  فصل الغین
نقصـان آوردن در  : غَبنَ ـِـ. غَبن. غبن
غُـبِنَ فهـو   . خَدعـه : غَبنَه فی البیع. بیع

  . مغْبونٌ
غَبِنَ . نقصان در راي: غَبِنَ ـَـ. غَبن

هرالـرَ : أْی ه، فهو غَبِینٌ أو ضعیفصأْيِ نُق
ي و هوشـش سسـتی و   را[و فیه غَبانَۀٌ 

برخی فعلها ماننـد غَـبِنَ   . پستی گرفت
طْنَـه،  أْرب مشَه، ألیرَ عطه، بنَفْس هفه، سی

گونـه  وفقَ أمرَه و رشـد أمـرَه را ایـن   
کنند که فعـل را بـه فـاعلی    تفسیر می

دهنـد کـه در سـخن گفتـه     نسبت مـی 
آیـد   شود و آنچه پس از فعـل مـی  نمی

فعـل بـر آن واقـع     منصوب است زیرا
یعنی سفهت نَفْـس زیـد را   شده است، 

. گیرنـد ه زیـد نفسـه مـی   معناي سـفَّ به
 کلمـۀ دارند که ایـن  برخی هم روا می

: منصوب پیش از فعل هم بیاید، ماننـد 
 زیـد ه ضَرَبکلمـۀ برخـی هـم   . غالم 

ــه و    ــره گرفت ــز و نک ــوب را تمی منص
  آوردن آن را پـــــیش از فعـــــل روا 

ضقْت  :سفه زید نَفْساً، مانند: نددارنمی
ضـاقَ   :به ذَرعاً، و طبت به نَفْساً، یعنی

از او : ذَرعی بـه، و طابـت نَفْسـی بـه    
  . ]شدم خشنوددرماندم، و از او 

کالشَتیمۀ من الشَتْم : الغَبِینَۀُ من الغَبنِ
أري هــذا . غَبــائنُ: ج. فریـب و زیــان [

این کار را به زیـان   :األمرَ علیک غَبناً
  .]بینمتو می

. یکدیگر را در زیان افکندن: تَغابن
 یۀبخشـی از آ [ روز قیامت: یوم التَغابنِ
   .]قرآن است
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ــبِن[بنهــاي ران : مغــابِن . یکــی: مغْ
گوش و هـر  ران، پشتکشالۀ زیربغل، 

  .]بدن مانند آنها ةجاي تاخورد
  و الطعـام الثوب نْتنـاً  [غَبـِــ غَب[ :

 نْتزدم و دوخـتم   جامه را تـا [مثل خَب
آذوقه را بـراي  ). از آن ساسون گرفتم(

  . ]زمان تنگی و سختی کنار گذاشتم
تمـام رسـیدن و دراز   : اغْدیـدان  .غدن

گیاه : اغْدودنَ النَبت[شدن موي و گیاه 
  . ]بالید و از سیرابی سبز سیر شد

یــدان ــباب الغُ ــض : الشَ ــوان [الغَ ج
: غُـدانی الشَـبابِ  . انـدام  و نرمتن نازك

ــه ــازگی جــوانی: نَعمتُ ــر و ت شــاب . ت
درخـت  : شَجر مغْـدودنٌ . ناعم: غَدودنٌ

انّ فی بنی . سرسبز و خمیده از پرباري
در آن خانـدان فراخــی و  : فـالنٍ لَغَـدناً  

ۀٍ و انّهم لَفی عیشٍ غَدنَ. آسودگی است
ــد ال و آســوده بــفــراخ: غُدنَّــۀ، أي رغَ

  .]کنندزندگی می
اي از بنی قبیله: غُدانَۀ. سستی: غَدن

  . یرْبوعٍ
آورد، رطْباً کـان  الي سیل: غرْین .غرن

  .]چه تر و چه خشک[أو یابِساً 
هاي موي پیشانی و دسته: غُسن .غسن

غُسنَۀ و . فش اسب و گیسو و مانند آن
  . یکی: غُسناة

فَیعـالٌ   و هو. تیزي جوانی: غَیسان
ــه  ــاعم: [من ــرزنده و  : ن ــاد و س ش

  . ]نث: غَیسانَۀ. برخوردار
لقـد  [اي نـام آبـی و قبیلـه   : غَسانُ

علمت أنّ ذاك من غَسـانِ قَلْبِـک، أي   
بدانسـتم ز ژرفـاي   : من أقْصی نَفْسک

  . ]دلت است این
ــن ــن .غص ــاخ درخــت : غُص : ج. ش

مثـل  . کـک : أغْصان، غُصون و غصـنَۀ 
 رَطَۀ قُرْطنَۀ[و قشـاخۀ یکـی، و  : غُص 

 ۀیـ کن: أبوالغُصـن . ]غُصـنٌ : ج. کوچک
  . جحی

ــنْتُه  ــنْتُه و أغْص ــه [غَص شــاخه را ب
سوي خود کشـیدم یـا آن را بریـده و    

غَصنَنیِ فالنٌ عن حاجتی ـِــ  . برگرفتم
ــناً ی : غَصــیعنثَنــان مــرا از : هــا و کَفَّن

. خواست و نیازم برگرداند و بازداشـت 
مـا شَـعبک، أي مـا    : ما غَصنَک عنِّـی 

چـــه چیــز تـــو را از مـــن  : شَــغَلَک 
ــنَ  و أغْص ــود ــنَ العنْقُ بازداشــت؟ غَص :

  .]هاي خوشه بزرگ و بسیار شددانه



    صراح اللغۀ/  1796
 

مـا  . بازداشتن: غَضَنَ ـِـ. غَضْن .غضن
چه چیز تو [ما عاقَک عنّا : غَضَنَک عنّا

  . ]را از ما بازداشت و دور ساخت؟
  . ]باران[ئم باریدن دا: إغْضان
  . روي گردانیدنآژنگ: تَغْضین
روي شـد  آژنگ: تَغَضَّنَ[ل : تغضُّن

ــروك    ــد و چ ــده ش ــتش ترنجی و پوس
  . ]خورد

آژنـگ پوسـت، و   : غَضَن و غَضْـن 
جِلْـدتُها الظـاهرةُ   : العینِ . شکن زره

غُضُونُ . اگرد چشمپوست بیرونی گرد[
ــن گــوش چــین: األُذُنِ ــاي ب . خوردگیه
ــال ــ: یق ــنَک أُطیلَنَّلَ ــدنَّ ، أي لَأَغَضَ م

رنجــت را افــزون و پیوســته : عنــاءك
و یقال للمجدورِ اذا ألْبس . ]خواهم کرد

أصـبح جِلْـده غَضْـنَۀً    : الجدرِي جِلْـده 
زده بـه آبلـه  [واحدة، و قد یقال بالبـاء  

ــرآورد   هنگــامی کــه پوســتش آبلــه ب
گـاه هـم   . پوستش یک آبله زد: گویند

  . ]به جاي آن غَضْبۀ گویند
تـر را در   پوست: غَمنَ ـُـ. غمن .غمن

. زیر چیزي نهادن تا پشمهاي وي ریزد
خوابانیدن میـوه  : . فهو غَمین، کغَمیل

: غَمنَ فالناً[و خرماي نارسیده تا رسد 
. روي او جامه برافکند تـا خـوي کنـد   

در زمـین فـرو   : غُمنَ فی األرض، مـج 
درشـدن بـه   : انْغمـان  .برده و پنهان شد

  . ]زمین و پنهان گشتن
  .آواز در بینی: غَنَّۀ .غنن

 :طَیرٌ . گوینده از بینی سخن: أغَنُّ
ــوان[ ــدگان آوازخـــ  :واد . ]پرنـــ

علف کــه در وي مگــس و آواز بســیار
  .بسیار باشد

مردمدیه بسیار: قَرْیۀ غَنّاء .  
قاءتَلَأَ: أغَنَّ السام .    ي، فهـوالـواد

دشـت پوشـیده از   . مشک پر شد[ مغنٌّ
: غَنَّ النخـلُ و أغَـنَّ  . سبزي و گیاه شد

أغَـنَّ  . هنگام بارور شدن خرمابن رسید
اش را سـبز و  خداوند شاخه: اهللاُ غُصنَه

  .]پربار گرداند
غنْت ـِـ، و غانَـت  . تشنگی: غَین .غین

 تشـتران  . تشنه شـدم [اإلبلُ، مثل غام
غـینَ  . رگـی ابـر و تی : . ]تشنه شدند

انّه لَیغانُ علـی  : حدیث. غُطِّی: علی کذا
فرَ اهللاَ فی الیوم سبعینَ غْتَحتّی أس[قَلْبِی 

همانا کـه  . آن چیز فروپوشیده شد. مرَّةً
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تـا آنجـا   (دل من هم در پرده فرو شود 
ــد    ــار از خداون ــاد ب ــه هفت ــه روزان ک

آن : غینَ علـی الرجـلِ  ). آمرزش جویم
آز بـر  : ینَ علی قَلْبِهغ. مرد بیهوش شد
حرفـی حلقیـه از   : . ]دلش چیره شد
  . حروف معجمه

  ـها  : أغـانَ الغـینُ الســماءسابــر [ألْب
غانَت السـماء و  . آسمان را فرو پوشید

ینَتکک: غ[.  
آنچه از مـردار پاالیـد چـون    : غینَۀ

  . ]بیشه: [ریم و خون و جز آن 
دلش بـه هـم   [غَثَت : غانَت نفسه ـِـ

  . ]ورد و باال آوردخ
کثیـرةُ  : شـجرة غَینـاء  . سـبز : أغْین

  . ]درخت سبز پربرگ[الورقِ 
در کوه یا [آب درختستان بی: غَینَۀ

  .درختستان با آب: غَیضَۀ. ]دشت
  فصل الفاء

: فَتَنْـت الــذَهب . آزمــایش: فتْنَـۀ  .فـتن 
 خَلْته النارتـا  (زر را در آتش کردم [أد

وب و بـــدش را آن را بپـــاالیم و خـــ
  .)]بدانم

  .به آتش درآورده: دینار مفْتُونٌ

  . دیو :. زرگر: فَتّان
یوم هـم  «آیه. سوختن: فَتَنَ ـُـ. فَتْن

روزي کـه بـر   «[» علی النـارِ یفْتَنُـونَ  
  . ]»آتش آزموده شوند

ــینٌ رِقٌ فَتــۀ : و ــۀٌ محرَقَ ــر[فضَّ  ةنق
ــه ــنگناك  : . ]گداخت ــین س ــا [زم ب

کـه گـویی سـنگهایش    سنگهاي سـیاه  
  .]گداخته و سوخته شده است

در فتنه افتادن و مال و عقل : افْتتان
. الرجلُ و فُتنَ، فهو مفْتـون افْتَتَنَ . رفتن
 : بـه  : إفْتان[به فتنه افکندن کسی را

  . ]شگفت آوردن
به فتنه افکندن و  . آزمودن: فُتُون

. مفْتَتن: قلب فاتنٌ. ل و م. به فتنه شدن
دل [ولَّهتْه فأحبهـا  : ةُ و أفْتَنَتْهنَتْه المرأَفَتَ

آن . گمراه و خودپسند یـا دل شـوریده  
ــا دوســتدار وي زن شــیفته اش کــرد ت

: قال الفـراء . کنندهگمراه: فاتن. ]گشـت 
ما أنـتم علیـه   «آیه أهل الحجاز یقولون

. بمفْتنـینَ : و أهل نجد یقولون ،»بفاتنینَ
و البــاء زائــدة  .»تُـونَ بــأیکُم المفْ«آیـه 

و . »و کَفَی بـاهللاِ شَـهِیداً  «آیهکالباء فی 
و هـو مصـدر    ]و الفُتُونُ[المفتونُ الفتْنَۀُ 
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کالمکم اإلبلود، و بأیجقود و المو ع داءت
ــ رُهالمفتــونُ خَب . ــع فو قیــل المفتــونُ ر

بمـنْ  : و ماقبله خبرُه، کقولـک  داءتبباإل
ــی أ ــرُورك، و عل ــک، ألنّ م ــم نُزُولُ یه

ـ    فـراء  [دم األولَ فی معنَـی الظـرف فیقَ
گوید که مردم حجـاز آن کلمـه را در   

 رانتوانیـد کسـی   « :آیه بفاتنین خوانند
و مـردم  ، »از او فریفته و گمراه سازید

هرحـال، بـاء آن زائـده     به. نجد بمفتنین
یک از شـما دیوانـه و   که کدام«. است

نیز زائده اسـت  باء در اینجا . »گمراهید
خداوند بسنده اسـت بـر اینکـه    «مانند 

). یعنـی کَفَـی اهللاُ شـهیداً   (» گواه باشـد 
اگر بأیکم را مبتدا و مفتون را خبـر آن  
بگیریم، مفتـون معنـاي مصـدري دارد    

اگــر مفتــون را . یعنــی فتنــه یــا فتــون
مبتداي مؤخّر گرفتـه و بـأیکم را خبـر    
مقدم بگیـریم دیگـر معنـاي مصـدري     

داشــت و خبــر آن در معنــاي  نخواهــد
  . ]ظرف پیش از آن آمده است

مفتونٌ : مفَتَّن. در فتنه افکندن: تَفْتین
  . جِداً

غالف از پوست که در پـاي  : إفْتان
  .کشند

  . گیاه سداب: فَیجن .فجن
: فَـدان . ]أفْـدان : ج[کوشک : فَدن .فدن

و گاوي که بـه  [ساخت آماج کشاورز 
ساختمان بلنـد  : دنٌمفَ بِناء. خیش بندند

ساختمان را بلند : فَدنَ ـُـ. فَدن. و دراز
ساختن، دو گاو را براي شخم زدن بـه  
هم بستن، و جامـه را بـه رنـگ فَـدن     

: ج. و هـو فعـال  . ]کردن) رنگی سرخ(
  . فَدادین

وي که در  ]گلین تابۀ[فَرِین : فُرْن .فرن
  . پختنان فرین: فُرْنی. نان پزند

و  ،و کوشـکی  ،نام زنـی : یتَنَفَرْ .فرتن
  . کنیزکی
. فـار [خار سـتور  پشت: فرْجون .فرجن

فَرْجنْت الدابـۀَ  : و منه ]فرچه، قشو: مع
  . ]ستور را قشو کردم[

ــن ــن .فرس رْســم  : ف ــتر و س ــپل ش س
  . النون زائدة. گوسفند

لقب کـافري معـروف و   : فرْعونُ .فرعن
ه ولیدمبٍ  بنُ اسعصشاه مصـر [م[ . :
ــۀ. ســتمکار ــد . ســتمکاران: فَراعنَ و ق

سـرکش و تبهکـار و سـتمگر    [تَفَرْعنَ 
  . ]شد
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او [ذو دهـاء و نُکْـرٍ   : هو ذو فَرْعنَۀٍ
  . ]زیرك و داناست

زیرکـی و تیـزي   : فَطَنَ ـُـ. فطْنَۀ .فطن
ــتن ــاطر و دانس ــنٌ . خ ُــنٌ و[فَط  و فَطْ

ـ . و فَطانَۀ و فَطانیۀ . نع: ]فُطُونَۀٌ نَ فَطَِ
ـ   دانـا و زیـرك شـدن    : ـَـ و فَطُـنَ ـُـ

بـه  . به آن پـی بـردم  : و لهفَطنْت الیه [
. زیرك و تیزهوش است: فطْنَۀٌ و فَطانَۀٌ

ــۀٌ بــاهوش و : لــیس لــه فُطْــنٌ، أي فطْنَ
   ].زیرك نیست

و [با هـم زیرکـی نمـودن    : مفاطَنَۀ
فاطَنَه فی . سخن را به هم بازگردانیدن

  . ]فهمانیدن: طینتَفْ. راجعه: الکالم
پـس  [گذشته  پشیمانی بر: تفکُّن .فکن

از گمان چیرگی بر چیـزي، و دریـغ و   
فَظَلْــتم «و قُـرِئَ آیــه . ]انـدوه خــوردن 

کـه از آن  «کلمه در [بالنون » تَفَکَّهونَ
» زده درمانیـد و انـدوه خوریـد   شگفت

: فُکْنَـۀ . تَفَکَّنُونَ نیز خوانده شده اسـت 
. رفته اسـت  پشیمانی بر آنچه از دست

ـ   در دروغ : ب ـُــ فَکْنـاً  ذفَکَنَ فـی الکَ
  . ]ستیهید و از آن بازنگشت

کنایه از کسی که سخن وي : فُالنٌ .فلن

ــۀُ[گفتــه شــود  و الفُــالنُ و . نــث: فُالنَ
تقـول  . الفُالنَۀُ کنایۀٌ عن غیر اآلدمیـینَ 

رَبالفُالنـۀَ  : الع ـتلَبالفُالنَ و ح تبکر :
ا راندم و فـالن سـتور را   فالن ستور ر

فُــلُ،  یـا : یقـال فـی النــداء  . ]دوشـیدم 
و لَو . بحذف األلف و النون بغیر الترخیم

یا فُال، و ربما جـاء  : کان ترخیماً لقالوا
  . ذلک فی غیر النداء

گیـاهی هماننـد   [برْدي : فَیلَکُون .فلکن
  نــی کــه در مصــر کهــن از آن کاغــذ 

ت و زِفــ: . )پــاپیروس( ســاختندمــی
  . و هی فَیعلول. ]قیر
: رجل متَفَـنِّنٌ . فُنُون: ج. گونه: فَنّ .فنن

: فَنَّ اإلبـلَ [راندن : فَنَّ ـُـ. . ذو فُنُونٍ
ــه، أي . رنــج و ســختی: . طَرَدهــا فَنَّ

  . ]به رنجش درافکند: عنّاه
روشهاي سـخن و راههـاي   : أفانین

ــتَنَّ. وي ــانینَ : افْ ــه [جــاء باألف هرگون
  . ]شین گفتسخن دلن
ــنَن ــانینُ: ج. شــاخ: فَ ــانٌ و أف . أفْن

أفْنانٍ: شجرة فَنّاء ذات .  شـجرة فَنْـواء: 
ة فَنْـواء و  امـرأَ [علی غیرقیـاس  . کک

ــانٌ  ــعر فَین ــوي  : شَ ــوبلند و م زن گیس
  . ]پرپشت و بلند
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اذا : ثوب فیـه  . درآمیختن: تَفْنین
ــقُ   ــه طَرائ ــان فی ــه[ک ــه از جام   اي ک

یا جایی نـازك و  (ن هاي گوناگورشته
ــتبر ــه شــده باشــد) جــایی س : . بافت

گـون سـاختن مـردم    درآمیختن و گونه
  . ]را

ـ  : رجل مفَنٌّ ـبِ  الـذي یجائی بالعأْت
که هنرهاي بسیار داند و کارهـاي  آن[

  . نث: مفَنَّۀ. ]مفانّ: ج. شگفت کند
ـ  : فَنّان الـذي ی یشحالو ماری الحأْت

گـورخر دشـتی کـه    [بفُنُونٍ من العـدو  
  .]تک و تاخت گوناگون آرد

لَقیتُـه الفَینَـۀَ بعـد    . ساعتها: فَینات .فین
، أي الحـینَ  ]و لَقیتُه فـی الفَینَـۀِ  [الفَینَۀِ 

و لَقیتُه فَینَۀً، بال ألـف و الم،  . بعد الحین
پی [لَقیتُه النَدري و فی نَدري : کما یقال
ــی  ــاه از(در پ ــاي کوت ــم در زمانه ) ه

گاهگــاهی : دیــدمش، چنانکــه گوینــد
  . ]دیدمش

حسنُ الشَعرِ طَوِیلُـه، و  : رجل فَینانٌ
مردي کـه موهـاي زیبـا و    [هو فَعالنٌ 
  . ]بلند دارد

  فصل القاف 
  . رفتن در زمین: قَبنَ ـِـ. قُبون .قبن

 ةجنبنـد [دویبۀٌ معروفۀ : حمار قَبانَ
ـ . ]کوچکی به نام خرخاکی الٌ و هو فَع

و الوجه أنْ یکونَ فَعالنُ، و قد ذُکرَ فـی  
  . الباء

و قد یخفَّـف أیضـاً   . کپان: قَبان، مع
علـی   فـالنٌ  . ]قبان، کپـان، تـرازو  [

  . أمینٌ علیه :فالنٍ
هـم و ترنجیـده    در[تَقَـبض  : اقْبأَنَّ

از برابر دشمنش گریخـت و  : أقْبنَ. شد
  .]بیم و ترس در جایی پناه گرفتبی

خـوار و انـدك   کـم : قَتُنَ ـُـ. قَتانَۀ .تنق
ة قَتـینٌ سـواء   رجل و امرأَ. طعام شدن

مـرد  : رجل قَتَنٌ. خوراكمرد و زن کم[
  .]گوشتکم

  . کنه: قَتیِن
و افکنـدن   ،دستیچوب: قَحزَنَۀ .قحـزن 
ضَرَبه و صـرَعه  : ضَرَبه فقَحزَنَه. به زدن
زد و [، أي سـقَطَ و وقَـع   تَقَحـزَنَ حتّی 

انداختش تا افتـاد و روي زمـین پهـن    
  . ]قَحازِن: ج. کک: قَحزَلَه فتَقَحزَلَ. شد
: و لَه قَرْنانِ. گیسو: . شاخ: قَرْن .قرن

. ]مـوي بافتـه دارد  دو رشته[ضَفیرَتانِ 
 : ـ یـک تـک   : . رد تنهـا کوهی خُ
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ــرْنَینِ . اســب ــاً أو قَ حلَبنــا الفــرس قَرْن
تاخـت  بهاسب را یک تک یا دو تک [

ــدیم ــل : . ]ران ــال، و قی ــتاد س   : هش
هـم علـی   . سال مـرد هم: . سالسی
نِّی: یقَرْنعلی س .:  اهل یک روزگار

مـردم هـر   [ قَرْنٍبعد  مضَی . از مردم
فـنج  : . ]روزگار از پی هم گذشـتند 

زن، و آن چیزي باشد که از فـرج وي  
بیرون آید چون غَرو و آن عیبی بزرگ 

خْتُصـم الـی شُـرَیحٍ فـی     و قیل ا. است
اقْعـدوها، فـإنْ   : جارِیۀٍ بها قَـرَنٌ، قـال  

 بصو انْ لم ی فهو عیب األرض أصاب
دختـري کـه فـنج    ة دربار[فلیس بعیب 

: داشت نزد شریح داوري بردند، گفـت 
بنشانیدش، اگر آن به زمین خورد کـه  

قَـرْن  . عیب است، و اگر نخورد، نیست
قَـرَن  . نام آن عیبنام فنج است و قَرَن 

در مـرد  ) خایـه  دبۀ(در زن مانند أُدرة 
یـک  : . هودج يیک سو: . ]است

، ألنّه ذو القَرْنَینِ و منه سمی . سوي سر
ــرِب علــی  دعــاهم الــی اهللا تعــالی فضُ
قَرْنَیه، و هو لقـب اسـکندر الرُومـی، و    

رَب و له قَرْنانِ أو أیضاً اسرجلٍ من ع م

چـون قـومش را بـه سـوي     [ ضَفیرَتانِ
خداوند فراخواند بـر دو سـوي سـرش    

آنچه نخسـت پیـدا   : الشَمسِ . ]زدند
  . شود از آفتاب

ــرِ منارتــانِ علــی ر: قَرْنــانِ أْس البِئْ
یوضَع فوقَهما خَشَب تُعلَّق البکْـرَةُ منـه   

بلند سرچاه که چوبی بر آنهـا   پایۀدو [
نهاده شده و چرخ چـاه بـه آن آویـزان    

  ].شودمی
شمشـیر و  : . کیش از چرم: قَرَن

معه سـیف و  : رجل قارِنٌ. تیر با پیکان
رسن که دو شتر به هم بندنـد،  : . نَبلٌ

موضـعی  : . و شتر بربسته با دیگري
جهت احرام که میقات اهل نجد است به

و منه أُ. حجیالقَرَن سیو . . ـ : قَرِنَ ـَـ
  . نع: أقْرَن. ابرو شدنپیوسته
دســت در حریــف و هــم : رْنقــ

و همـدم و همتـا و   [شجاعت و کشتی 
  . ]أقْران: ج. همنشین
یک سوي بیرون آمده از هـر  : قُرْنَۀ

النَصـلِ، و   الجبـلِ، و   : یقال. چیز
 يدم و هی إحه الرَحتَیبکرانـۀ [ شُع 

ــر    ــان تی ــوك پیک ــوه، ن ــد ک و دم (بلن
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آن یکـی از دو  و  ،، سر زهدان)شمشیر
  .]ن استآ گوشۀ

. هم آوردن حـج و عمـره   به: قران
 :هم آمدن دو سـتاره در برجـی   به .
 :   دو خرما را بـه هـم خـوردن . :

یک جفت تیـر برابـر، و تیرهـایی کـه     
رسنی کـه  : . یک کس باشدة تراشید

دو ستور به وي بسـته باشـند بـا هـم     
. شده از پوست شـتر رسن بافته: قُرانَی[

پیوسته  هم به :رِنینَتَ، أي مقْجاءوا قُرانَی
  .]فُرادي است تثنیۀقُرانَی . آمدند

 بستن دو ستور را بـا : قَرَنَ ـُـ. قَرْن
سم پاي اسب بر جاي دسـت  : . هم

پیوستن چیزي بـه  : . افتادن در رفتن
قُرِّنَت األُساري بالحبـال، شـدد   . چیزي

ــرة ــرَّنینَ«آیــه. للکَثْ ــفاد » مقَ فــی األص
. بسـته شـدند   هـم  بردگان سـخت بـه  [
   ةبـرد : قَـرِین . »بستگان بـه زنجیرهـا  «
  .]قَرْنَی: ج. هم بسته به دیگريبه

. ابوبکر و طلحه: قَرینانِ. یار: قَرِین
ــۀَ   ــداهللا أخــا طَلْح ــن عب ــانَ ب ألنّ عثم
أخَذَهما فقَرَّنَهما فی حبلٍ فلذلک سـمیا  

  . القرینَین
ــلِ ــۀُ الرج ــهامرأَ: قَرِین ــال. تُ اذا : یق

تْـه  جاذَب  هرَهـا، ببــه   ه أي اذا قُرِنَـت
چـو سـختی   [الشدیدةُ أطاقَها و غَلَبهـا  

آورد کردش ز هـر سـو، مـی   روي می
أخَــذْت . شــد چیـره بــر او تـاب و مــی 

نیازم را بـرآوردم از  : قَرُونی من األمر
  . ]آن کار

اذا کان یسـتقبلُ بعضُـها   : دور قَرائنُ
  . ]روي همهاي روبهخانه[بعضاً 

ــه و : لیقــا أســمحت قَرُونُــه و قَرِینُ
ذَلَّـت نَفْسـه و تابعتْـه    : قَرونَتُه و قَرِینَتُه
ــر  ــی األم ــوار و رام او [عل نفســش خ

  . ]شد
ناقـه کـه شـیر گـرد آرد در     : قَرُون

سـتور  : . پستان میـان دو دوشـیدن  
جاي  ستور سم پاي بر: . کنندهخوي

شــتر کــه : . دســت نهنــده در رفــتن
 ناقۀ: . هم نهد چون بخسبدزانوها به 

تان پیش و دو سپس را بـه هـم   دو پس
دو خرمــا بــه هــم : . آرنــدهنزدیــک
و مردي که دو لقمه دو لقمـه  [خورنده 
برَماً قَرُونـاً   أ: یقال. ]خوردمیخوراك 

  گونــه زنـی دیــد کــه شــوهرش ایــن [(
 دوست نداري و دو:) خورد و گفتمی

  .]خوري؟لقمه می لقمه دو



  1803/ باب النون   
 

 

  . یارشدن به دیگري :اقْتران
  . هم یار کردن دو چیز را با: مقارنَۀ
 و دو تیـر بـا  [برداشتن نیزه : إقْران

نزدیک آمـدن آنکـه   : . ]هم افکنـدن 
بـاز   رسیدن هنگـام سـر  [دمل سر کند 

در  ن خـون بسیار شد: . ]کردن دمل
: أقْرَنَ الدم فـی العـرْق و اسـتَقْرَنَ   . رگ
و «آیـه . ادنتوانایی و قـوت د : . کَثُرَ

و مـا  «[، أي مطیقین »ما کُنّا له مقْرِنینَ
أقْـرَنَ لـه و   . »آمـدیم از پس آن برنمی

. تابش را آورد و برآن چیره شـد : علیه
أقْـرَنَ عـن   . هماوردش شـد : أقْرَنَ فالناً

تاب آن چیز را نیاورد و از آن : الشیء
تـاب راه را  : أقْرَنَ عن الطریـق . درماند

ــاورد و از آن ب ــتنیـ ــت . رگشـ أقْرَنَـ
ماءو   : الس تـدجو ب ـتو أغْنَی أغْضَنَت
تمیآسمان پیوسته بارید: ر[ .  

گر نباشد در که او را یاريآن: مقْرِن
: أقْرَنَ الرجلُ[ستور راندن و کشاورزي 

غَلَبتْه ضَیعتُه، و أطـاقَ أمـرَ ضَـیعته، و    
اینکـه کسـی تـوان    : هو مـن األضـداد  

یـا  (به کارهـاي کشـاورزي   رسیدگی 
ــا ) سرپرســتی ســتورانش را نداشــته ی

  . ]داشته باشد
 که بـه زمـین فـرو   آن: قارون، غص

و مثَل شـده بـه    )ع(شد در عهد موسی
گیـاهی خوشـبوي   [فَریز : . توانگري

  . ]که در درمان به کار برند
مشک که بـه  : سقاء قَرْنَوِي و مقَرْنًی

گیــاهی  قَرْنُــوة دباغــت کننــدش، و آن
و لـم یجِـئ   . است که در ریگ برآیـد 

علی هـذا المثـال الّـا تَرْقُـوة، عرْقُـوة،      
  . عنْصوة و ثَنْدوة

سال و دو تاه شدن کالن: اقْسئْنان .قسن
  . ]سالپیرمرد و شتر کالن: قسینّ[

خشـک و  : قُسأْنینَۀ، مثال طُمأْنینَـۀ 
سخت تاریـک  : . سخت شدن چوب

اقْسأَنَّ . اشْتَد: سأَنَّ الشیءاقْ[شدن شب 
ــ: اللیــلُ ــهتَاشْ ظَالم قْســانُّ. داقْســانَّ ی :
صـلُبت یـده علـی    : أقْسنَ الرجلُ. کک

دست آن مرد از کـار  : العملِ  و السقْی
  . ]و آبیاري سخت و درشت شد

اقامت کـردن بـه   : قَطَنَ ـُـ. قُطُون .قطن
 .اطنَـۀ قُطّـان و ق : ج. فهو قاطنٌ. جایی
: القَطـینُ و القاطنَـۀ  : و قیل[کک : قَطین

للجمعاس م[.  
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  .چاکران: قَطین
ــۀ ــه: قَطینَ ــندگان خان ــاءوا . باش ج
ــتهم  ــا [بقَطینَ ــۀب ــانواده هم  هایشــان خ

  . ]آمدند
ــان ــدرنگ  : قط ــوب فَ ــوب [چ   چ

: . ]کـوب گـازران  مال و رخترخت
. قُطُن: ج .چوب کجاوه[هودج  شکنجۀ

 قَطْنی من کذا، و انّما هـو . بحس: قَطْن
  . ]این دیگر مرا بس است: حسبِی: قَطی

. مـرغ  ةمیان دو ران و دمغـز : قَطَن
 :کوهی.  

و تقولُهـا  . شـکنبه  خانـۀ هزار: قَطنَۀ
و األولُ أصح . کک: قطْنَۀ. رمانَۀ: العامۀُ

  . ]مثل المعدة و المعدة[
قُطْنَـۀَ   و هو ثابِت. لقب مردي: قُطْنَۀُ

و األس ،یتَکالـی  الع تُضاف عارِفالم ماء
ــارِف و   ــاب مع ــونُ األلْق ــا، و تک ألْقابه
تَتَعرَّف بها األسماء، کما قیل قَیس قُفَّـۀَ،  

ــرْزٍ  ــعید کُ ــۀَ، و س ــد بطَّ ینامهــاي [و ز
گـردد، و  شناخته به لقبهـا افـزوده مـی   

را لقبها هم که شـناخته هسـتند نامهـا    
  . ]سازندمعرفه می

: قُطْنَـۀ و قُطُنَـۀ  . پنبـه : قُطْن و قُطُن
ــص منــه  ــۀ. ]اي از آنپــاره[أخَ : مقْطَنَ

  .زارپنبه
  . یکی از حبوب مانند عدس: قطْنیۀ
ساق چـون درخـت   گیاه بی: یقْطین

ــد آن  ــدو و مانن ــۀ. ک ــدویی : یقْطینَ ک
  .]یکی[

  . لغت اهل مصرگنجینه، به: قَیطُون
قـد  : ل للکَـرْم اذا بـدت زمعاتُـه   یقا

  . ]درخت مو جوانه زد[قَطَّنَ تَقْطیناً 
  . أسدکوچکی از بنی قبیلۀ: قُعین .قعن

: قَعنَ ـَـ قَعناً األنْـف [گیاهی : قَیعون
 کاسـۀ : قَعـن . بینی بسیار کوتـاه شـد  

: ج. بزرگــی کــه در آن خمیــر ســازند
  .]قُعون
. کـرده فـا ذبـح  گوسفند از ق: قَفینَۀ .قفن
از [و هو منْهِی عنه . مص: قَفَنَ ـِـ. قَفْن

  . ]انداین کار بازداشته
. ]پایین پشت سـر [موضع قَفا : قَفَنّ

ستعملُ الرجلَ أَانّی لَ): رض(و قول عمر
أکُـونُ علـی    أَالفاجِرَ ل ته ثـمینَ بقُوتَعس

. قَفّانه، یعنی علی قَفـاه، و النـونُ زائـدة   
هـو معـرَّب قَبـان الـذي     : یدقال أبوعب

من مـرد تبهکـار   [یوزنُ به، یعنی کپان 
را به  کار گرفتـه و از نیـرویش بهـره    
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گیـرم   برم، سپس کارش را پی مـی می
دانـش و تـوانش    همـۀ تا آنجا که بـه  

. یـوم قتـالٍ  : هذا یـوم قَفْـنٍ  . دست یابم
بـا چوبدسـتی بـه    : قَفَنَ الرجلُ ـِـ قَفْنـاً 
: سه و قَنَّفَـه أْنَ رقَفَّ. پشت سرش کوفت

  . ]سرش را از تنش جدا کرد
خَلیـقٌ و  : أنت قَمنٌ أنْ تفعلَ کـذا  .قمن

. ؤَنَّـثُ ال ی و عیجم یثَنَّی و ال ال. جدیرٌ
فإنْ کسرت المیم أو قلت قَمینٌ ثَنَّیت و 

نَۀٌ لـک . جمعتقْمخْلَقَـۀٌ و  : هذا أمرٌ مم
و سزاوار آنی  تو شایسته[مجدرةٌ لک 

چون قَمن مصـدر اسـت   (کنی که چنان
 :بنابراین در هر سه حالت یکسان است

أنْ  هما قَمنٌ أنْ یفعال کذا، و هـم قَمـنٌ  
. أنْ یفعلـنَ کـذا   یفعلوا کذا، و هنَّ قَمنٌ

نٌامـین چـون صـفت هسـتند      ا قَمو قَم
ــث    ــده و مؤن ــته ش ــع بس ــه و جم   تثنی

  . )]شوندمی
تَقَمنْـت فـی   [ستن موافقت ج: تقمن

ــک  ــر موافَقَتَ ــذا األم ــار : ه ــن ک در ای
  . ]همراهی تو را جستم

بنده که از پدر و مـادر بنـده   : قنّ .قـنن 
و . نث= مذ= ج= مثـ= مفـ. زاده باشد

ربما قالوا عبید أقْنانٍ ثـم یجمـع علـی    
  . ]زادبندگان خانه[أقنَّۀ 

  .نآستی: قُنانُ القَمیصِ و کُنُّه و قُنُّه
  . بوي بغل: قُنان
نوعی از : . قنَن: ج. تاه رسن: قنَّۀ
  . دبیرز: یقال له بالفارسیۀ. داروها
قُـنَن،  : ج. مثلُ قُلَّـۀ . باالي کوه: قُنَّۀ

قُنّـه   بـر : اقْتنـان . قنان، قُنّـات و قُنُـون  
  . برشدن بز کوهی

ــنْقن ــاي و آب: ق ــناس در راهنم ش
: . قنقَنـا : ج. کـک : قُناقن. صحراها

  . نوعی از موش دشتی
  . قَنانی: ج. شیشه: قنِّینَۀ

و . قوانین: ج. اصل هرچیزي: قانُون
 ــی ــو بعرَب ــیس ه ــانُ .ل ــوهی در : قَن   ک

  .أسدبنی
. . قُیون و أقْیان: ج. آهنگر: قَین .قین

آهنگري و نیکوکردن چیزي، و : قانَ ـِـ
قنْـت  . فراهم آوردن شـکافتگی خنـور  

الشیء :تـه لَمـنْ  . مإق    ك هـذا عنـدنـاء
سرَي القَینِ فإنّه اذا سمعت بِ: مثَل. القَینِ

بِحصمـثالً فـی    .م القین صار دعو هو س
ده دریـن  : الکَذبِ و الباطـل، یقـال لـه   
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آن چیز را به هم پیوسـته و  [سعد القَین 
این آوندت را نزد آهنگـر  . سامان دادم

نیدي رفـتن قـین را   چون ش. پیوند زن
به شب، پس بدان که باز آفتابی شـود  

گویند وي آهنگري بود که به جاهاي (
رفت تا کار کنـد و چـون   گوناگون می

گفـت شـب از آنجـا    کرد مـی پیدا نمی
خواهد رفت تا اگر کسی کاري داشـت  
ــاره   ــاورد و روز دیگــر دوب ــزدش بی   ن

اي و نمونـه ) دیدند که همانجاسـت می
قـانَ اهللاُ  . گـویی  هودهشد در دروغ و بی
گونــه  خــدایش ایــن: فالنــاً علــی کــذا

  . ]آفرید
ناتنٍ بنـی  . نام جایی: قَیو یقـال لب 

بلْقَـینِ، کمـا قـالوا    : أسـد  القَینِ من بنی
بلْحرِث، و هو من شواذِّ التخفیف، و اذا 
 ـینلْقَیو التقل ب ینقَی الیهم قلت تبنَس .

قَیـد مـن وظیفَـی یـد     موضع ال: القَینانِ
دو سـاق   جـاي بسـتن بنـد بـر    [البعیر 

  . ]دست شتر
نیکوشدن نبات و به غایـت  : اقْتیان

  . سبزي رسیدن مرغزار
ــین ــتن: تَقْی ــۀ. آراس ــاطۀ: مقَینَ  مش

  .عروس

  .آراسته شدن: تقین
. قیـان : ج. کنیزك سرودگوي: قَینَۀ

نٌ کلُّ عبد عند العرَب قَـی : قال أبوعمرو
اي را قـین  تازیان هر بنـده [ و األمۀُ 

  . ]گویند و کنیز را قینه
  فصل الکاف

ــبن ــبن  .ک ــون[کَ ـ . ]و کُب ــ ــبنَ ـِ : کَ
نرمـی  [نوشتگی لب دلو و درنوشتن در

بازگشتن از : . ]آن لبۀو فروافتادگی 
کَبنَ . ناپیدا کردن چیزي را: . چیزي

   .]فربهی: سمن ، أيکبنَۀ[سمنَ : فالنٌ
: اکْبـأَنَّ  و. بخیـل  گرفتـۀ مرد : کُبنَّۀ
ضتَقَب .  

رجل مکْبونُ األصـابِعِ، و هـو مثـل    
  . ]انگشتمرد سخت و درشت[الشَثنِ 

 ینَ الظَبأَنَّ و[کَبلَطَأَ بـاألرض  : ]اکْب
: عن الشـیء  . آهو به زمین چسبید[

: عنه لسانَۀ . از آن چیز روي گرداند
. به وي بازداشتزبانش را از بد گفتن 

 تَهیداز دادن ارمغانش خـودداري  : ه
دول را  لبــۀگرداگـرد  : الـدلْو  . کـرد 

نـرم  : فی العدو . ید و دوختنبرگردا
و سست دویـد و در دویـدن کوتـاهی    

  . ]کرد
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  . نع: بعیر مکْبون. بیماري شتر: کُبان
ریم و دودگرفتگـی  : کَتنَ ـَـ. کَتَن .کتن
البعیـر مـن أکْـل     حافـلُ کَتنَت ج. خانه

لبهاي شتر [لَزِقَ به أثَرُ خُضْرَته : العشْب
لَـبِس  . از خوردن گیاه تـازه سـیاه شـد   

: أْسـه اخْضَـرَّ ر  طَحلَـب و : الماء کَتّانَـه 
  . ]روي آب خزه بست و سبز شد

: کـتْن و کَـتن  [ریمناك : سقاء کَتنٌ
  . ]کاسه

گیـاهی  . کک: کَتّان[معروف : کَتان
پوستش را مانند پنبـه ریسـند و از    که

  . ]آن جامه بافند
نهالین که زنـان در هـودج   : کدن .کدن

کـه  [هاون چـرمین  : . زیر خود نهند
ــد  ــز آن کوبن ــه و ج و  . در آن ادوی

  . کُدون: ج. ]پاالن: کَدن
: یقـال للرجـل  . پیه و گوشت: کُدنَۀ

رجـل  . بعیر ذو کدنَۀٍ. انّه لحسنُ الکدنَۀِ
ــد ــمٍ و نٌ و امــرأَکَ لَح ــۀ، أي ذات ة کَدنَ

شـتر  . ت و فربـه اسـت  شـ او در[شَحم 
ــه ــتالود. فرب ــه و گوش ــرد و زن فرب . م
  شــتر : بعیــر کَــدنٌ . کوهــان: ۀکدنَــ
  . ]کوهانبزرگ

. سـتور پـاالنی  : ]و کَـودنی [کَودن 
 :نَ الکَدانَـۀَ    . مرد کاهل گولـیمـا أب

فرومایـه  چه نـاکس و  [فیه، أي الهجنَۀَ 
چـه زشـت و   : سـتور  ةو دربـار (است 

  . ]!)بدنژاد است
دقـاقُ التُـرابِ علیـه دردي    : کدیون

 وعرلَی به الدتُج تریزه کـه  خاك[الزَی
نشین روغن بـر آن ریزنـد و بـا آن    ته

  . ]زره را جال دهند
  . ]أکْرِنَۀ: ج[رباب و چنگ : کران .کرن

ــۀ ــۀ : کَرِینَ طْرِبــهزن ترا[م ــوان ن خ
  . ]نوازچنگ
کَـرْزِم و  [تبـر  : کَِرْزِن و کرْزین .کرزن
  . ]کک: کرْزِیم

  .صوف رشتن: کَفَنَ ـِـ. کَفْن .کفن
کفــن : تَکْفــین. مــرده جامــۀ: کَفَــن

  . ساختن مرده را
خـوراك  : طَعام کَفْـنٌ [درختی  :کُفْنَۀ

  . ]نمکبی
و . پنهـان شـدن  : کَمنَ ـُـ. کُمون .کمن
پنهانکاري در [فی الحرب  الکَمینُ: منه

کـاري کـه در آن   : أمر فیه کمینٌ. نبرد
. نادرســتی باشــد و بــه آن پــی نبرنــد
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  . ]بسیار پنهانکار: کَمین
آنچه آبستنی خود پنهان : ناقۀ کَمونٌ

  . دارد
  . اندوه پنهان: حزْن مکْتَمنٌ

ــون ــره : کَم ــۀ[زی ــارش و : کُمنَ خ
  . ]سرخی پلک چشم و ورم آن

و «آیـه . أکْنـان : ج. پوشـش : نّک .کنن
و از «[» جعلَ لکم مـن الجِبـالِ أکْنانـاً   

کوهها براي شـما پناهگاههـایی پدیـد    
  .]»آورد

و جعلْنـا  «آیـه . أکنَّۀ: ج. پرده: کنان
 و بـر «[» علی قُلُوبِهم أکنَّـۀً أنْ یفْقَهـوه  

هــایی نهــادیم تــا   دلهایشــان پــرده 
  . ]»درنیابندش

  الشـیء ـ [کَنَنْت : ]کَنّـاً و کُنُونـاً   ـُـ
آن چیـز را  [ستَرْته و صنْته من الشَمسِ 

ــاندم  ــاب پوش ــرده و از آفت ــان ک . پنه
و کَنَّنْــت ــه فــی . ]کــک: أکْنَنْــت أکْنَنْتُ

ته: ینَفْسرَرفـی   و هما أیضاً بمعنًی. أس
العلْـم و   . الکنِّ و فی النَفْس جمیعـاً 

ـ أکْنَنْتُها، فهی مکْنُونَۀ و  آن را در [ ۀمکَنَّ
ثـی مجـرد و بـاب    ثال. دلم پنهان کردم

معناي پوشـاندن در  إفعال آن هر دو به

  . ]پرده یا پنهان کردن در دل است
پوشش زیر : ]مثل سدة و صفَّۀ[کُنَّۀ 

پوشش و : و ظُلَّۀ[درِ خانه، یعنی پیچه 
 بنـو . کُنّات: ج. ]بان جلو در خانـه سایه
  . قومی از عرب: کُنَّۀَ

و یجمع علی کَنـائنُ،  . زن پسر: کَنَّۀ
أبغَـض  : قال الزِبرَقـانُ . کأنّه جمع کَنینَۀ

از عروسـانم  [کَنائنیِ الی القُبعۀُ الطُلَعـۀُ  
درپـی رخ  از آن بیش بیـزارم کـه پـی   

  . ]اند و بنمایدشبپو
  .اي از مضَرقبیله: . تیردان: کنانَۀ

  . اي از تَغْلبقبیله: کنانَۀَ بنو
خـود را  [اسـتَتَرَ  : اسـتَکَنَّ  کْتَنَّ وو ا

ــۀ. پنهــان شــد: تَکَنَّــی .پوشــاند : کَنْکَنَ
گــریختن و کــاهلی کــردن و در خانــه 

  . ]نشستن
 علـی  شْـحاً کَطَـوي  [کینه : مستَکنَّۀ

روي گردانـد و بـه دل کینـه    مستَکنَّۀٍ 
  . ]گرفت

: . کـک : کانُونَـۀ . آتشدان: کانُون
ــرد گــران  . ]وزننســنگی[ســنگ  م

دو مـاه از ماههـاي   : اآلخَرُ األولُ و 
ماه پایـانی و مـاه نخسـتین از    [رومی 
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تازیـان  . سال شمسی، دسامبر و ژانویه
به این دو ماه هرّارانِ و هبارانِ گوینـد،  
و نیز قُماج و قماح، زیرا سردي بسـیار  
هوا شتران را از آب خوردن و سـیراب  

  . ]داردشدن باز می
ـ . ن و کَینُونَۀکَو .کون بـودن و  : کانَ ـُـ

ــدن  ــت ش ــدودة و  . هس یوه بالحهــب شَ
الطَیرُورة من ذوات الیاء، و لـم یجِـیء   
من الواو علی هذا الّـا أحـرُف کَینُونَـۀ،    

واألصـلُ  . هیعوعۀ، دیمومـۀ و قَیـدودة  
کَینُونَۀُ بتشدید الیاء فَحذَفوا کما حـذَفوا  

میـت، و لـوال ذلـک لقـالوا     من هینٍ و 
. کَونُونَۀ، و أما الحیدودةُ فأصلُه فَعلُولَـۀ 

ـ   للتخفیـف، ألنّـه   کِّنَبفتح العـین، فس ت
و کــان اذا . لــیس فــی الکــالم فَعلــول

جعلتَه عبارةً عمـا مضَـی مـن الزمـان     
لَّ علـی الزمـان   احرٍ، ألنّه دالی خَب تاج

، و اذا جعلتَه کان زید عالماً: فَقَط، تقول
عبارةً عـن حـدوث الشـیء و وقوعـه     

و اس لَّ علی معنیتغنَی عن الخبر، ألنّه د
کــانَ زیــد عالمــاً، و اذا : زمــانٍ، تقــول

جعلتَه عبـارةً عـن حـدوث الشـیء و     
لَّ علی  تغنَیوقوعه اسعن الخبر، ألنّه د

ـ  : و زمانٍ، تقول معنًی ا کانَ األمـرُ، و أنَ
قَـع  و قد تَ. ن، أي مذْ خُلقَأعرِفُه مذْ کا

و کـانَ اهللاُ غَفـوراً   «زائدةً للتوکیـد، آیـه  
ــاً، أي اهللاُ » رحیمــاً ــد منْطَلق و کــانَ زی

  . غفور رحیم و زید منطلقٌ
لم یک، أصلُه یکونُ فلمـا  : و قولهم

الواو  علیها لم جزمتها و حذفت خلتد
حذفوا قاء الساکنین، فبقی لم یکُنْ، فتاللْ

ــ  ــرة اس ــونَ أیضــاً لکث تعمالهم، و اذا الن
. لم یکُنِ الرجلُ: ت أثْبتُوها و قالوارَّکَحتَ

و أجاز یونُس حذْفَها مع الحرَکۀِ، و قال 
  : شعر

  اذا لم تَک الحاجات من همۀِ الفَتَی
  فلیس بمغْنٍ عنـک عقْـد الـرَتـائمِ

 یکـون زیـداً،   جـاءونی ال : قولتو 
الیکـون  : به اإلستثناء کانّک قلت تَعنی

جـز چهـار کلمـه بـر وزن     [اآلتی زیداً 
 کَینُونَـه  آن اصـل . فَیعولَه نیامده اسـت 

بوده که واو بدل به یاء شـده و در آن  
ادغام گشته و سـپس تشـدید آن نیـز    

اگر با آن از گذشته سـخن  . افتاده است
گویی نیاز به خبر دارد، زیـرا تنهـا بـر    

کند، و اگـر از رخـداد   ن داللت میزما
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نیـاز اسـت،   چیزي بگویی، از خبر بـی 
زیرا هم بر معنا و هم بر زمـان داللـت   

ــی. دارد ــوییمـ ــود، و  : گـ ــین بـ   چنـ
شناسمش از زمانی که بـود، یعنـی   می

گـاه زایـده   . از زمانی که آفریـده شـد  
 ةخداوند پوشـند «: است و براي تأکید

   .، و زید روان است»مهربان است
زوم این فعـل، بـا انـداختن واو    جم

ساکنین، و انـداختن نـون   دلیل التقاء به
دلیـل بسـیاري کـاربرد ایـن      پایانی به

اگر هم نون پایـانی  . فعل، لم یک است
ــی   ــد آن را نم ــرك باش ــدمتح . اندازن
انداختن  ةیونس با حرکت نون هم اجاز

  : آن را داده است
ز همت چون نباشد اي جوان هر 

  کارسازي
ت نگشاید ـها بر دسن رشتـهـز بست

  نیازي
تازیان را شیوه چنین بود که براي بـه  (

ــام دادن آن   ــاري و انج ــاد آوردن ک ی
  .)بستنداي بر دست خود میرشته

همه جز زیـد نـزدم آمدنـد،    : گوییم
   .])آیدو نمی(یعنی زید آمدنی نیست 

شدن و : تکون. هست کردن: تَکْوین
  . بودن

ت علی فالنٍ ـُـ کن. پذرفتاري: کیانَۀ
اکْتَنْـت بـه   . فَّلْـت بـه  کَتَ: کَوناً و کیانـاً 

کارهــاي فالنــی را بــه [کــک : اکْتنانـاً 
  . ]گردن گرفتم

کُنْتُــک و کنـت ایــاك، کمــا  : یقـال 
زیداً و ظَنَنْت زیداً ایـاك  ظَنَنْتُک : تقول

تـو را زیـد   : تو بودم، چنانکه گـویی [
  . ]پنداشتم، و زید را تو پنداشتم

  . ]هستی، جهان[ واحد األکْوانِ: کَون
عجـم را   نام کتابی مر: سمع الکیانِ

  . ]نام یکی از کتابهاي ارسطو[
  . فروتنی کردن: استکانَۀ

فـالنٌ بـینُ   . پایگاه و منزلت: مکانَۀ
. ]او پایگاه و ارج بلندي دارد[المکانَۀِ 

 و لَـو نَ «آیـه . جایگاه: و مکان  شـاء
و اگــر «[» علــی مکــانَتهم لَمســخْناهم

بخواهیم آنهـا را در جایشـان صـورت    
  . ]»بگردانیم

أصلیۀً المیمِ تُوهمت ثُرَ لُزُوم و لما کَ
کَّنَ، کما قـالوا تَمسـکَنَ، مـن    متَ: فقیل

چون همراهی حرف مـیم بـا   [المسکین 
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این کلمـه بسـیار اسـت آن را اصـلی     
   .]پنداشته و از آن تمکُّن را ساختند

   ،ـیو یقال للرجل اذا شاخَ هـو کُنْت
بابِی کذا کأنّه نُسب الی قوله کنت فی شَ

ی که پیر گـردد  و به مرد هنگام[و کذا 
 گوینــد، ) انــدامتوانــاي ســخت(کنتــی

ــوانیش   ــه ج   گــویی وي را منســوب ب
ــی ــخن  م ــته از آن س ــه پیوس ــد ک   کنن
در : چون پیر همـواره گویـد  (گوید می

  . )]کردمنان و چبودم جوانی چنین 
  . کُهان و کَهنَۀ: ج. گويفال: کاهن .کهن

. گـویی کـردن  فـال : کَهنَ ـُـ. کهانَۀ
: الکاهنـانِ  .کاهن شدن: کَهنَ ـُـ. کَهانَۀ

قُرَیظَـۀ و نَضـیر از یهودیـان    [دو قبیله 
  . ]مدینه

ة، و لَحمۀُ داخلِ فَـرْجِ المـرأَ  : کَین .کین
دون: ج. هی کالغُدکُی .  

بحالـۀِ سـوء   : ات فالنٌ بکینَۀِ سوءب
  . ]فالنی شب بدي را گذراند[

: کائنْ و کَأَینْ، مثل کـاعنْ و کَعـینْ  
و همـا بمعنَـا کَـم فـی الخبـر و       .چند
ـ  . تفهاماالس نْ  : تفهامیقال فـی االسکـائ

کـأینْ  : تَعد، أي کَم تَعد، و فی التکثیـر 

فض النَکـرَةَ بعـدها   فتَخْ. من رجلٍ لَقیتُه
بمنْ، و إدخـال مـنْ بعـدها أکثـرُ مـن      

 دوچند بار شـمردي؟  [النصب بها و أج
مجـرور  . چه بسیار مردانی کـه دیـدم  

پس از آن هـم بیشـتر    ةکردن اسم نکر
  .]از نصب دادن آن و هم نیکوتر است

  فصل الالم
ـ  . شیر: لَبن .لبن جـنسٍ و هـو اس ج. م :

  . ألْبان
. درد گـردن از بـالش  : بِنَ ـَـلَ. لَبن
 :الشـاةُ  . شیرناك شدن میش لَبِنَـت .

ناقـۀ  . ]پرشـیر  ناقـۀ [غَزِیـرَة  : ناقۀ لَبِنَۀٌ
کـم لُِـبنُ   : یقـال . لُبن: ج. شیردار: لَبون

ــا  ــدر منه ــک؟ أي ذَوات ال ــال . غَنَم ق
کم لـبنُ غنمـک؟ أي رِسـلُ    : الکسائی
چنـد گوسـفند شـیرده داري؟    [غنمک 

  . ]گوسفندانت چقدر است؟ شیر
بـه سـیم    سـالۀ دو بچـۀ : إبنُ اللَبونِ

  . نث: بنت لَبونٍ. درآمده
فأنَـا  . شیر خورانیـدن : لَبنَ ـُِـ. لَبن

  . زدن به عصا: لَبنَ ـِـ. . البِن
آن کـه شـیر   [لَـبنٍ   ذو: نٌرجل البِ

  . ]که خرما دارد آن: ، مانند تامردارد
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شـیر  : . با شیر شدن مردم: إلْبان
  . فهی ملْبِن. فرود آمدن به پستان ناقه

شـده از  پرورده: فرس ملْبونٌ و لَبِین
  . مثل علیف من العلَف. شیر

 هاذا ظَهـرَ مـنهم سـفَ   : قوم ملْبونُونَ
صی     ـیبصهم من ألْبـان اإلبـلِ کمـا ییب

قـومی کـه از خـوردن    [أصحاب النَبِیذ 
بسیار شـیر شـتر گـیج و منـگ شـده      
ــواران از    ــی میخ ــد منگ ــند، مانن باش

  . ]خوردن می
علف شـیرناك کننـده   : عشْب ملْبنَۀٌ

  . ستور را
  . شیر جستن: استلبان

. لَبِن و لبن: ج. خشت: ]و لبنَۀ[لَبِنَۀ 
خشتک : القَمیصِ . زدنخشت: تَلْبین

  .پیراهن
شیردوشـه  : . کالبد خشـت : ملْبن

  . ]مالبِن: ج[
تَلَدن، تمکُّـث،  [کردن  درنگ: تَلَبن

  .]تلبث
ــبن شــیرینی ســاخته از [فَالتــه : ملَ

  . ]شیر
هو أخُوه بلبان : یقال. شیردادن: لبان

أُمه، و الیقال بلَبنِ أُمه، انّما اللَبنُ الـذي  
 شْرَبمن ناقۀٍ أو شاةٍ أو غیرهما مـن  [ی
هـر  (او برادر شیري وي اسـت  . البهائمِ

لَـبن  ). انـد را خورده دو شیر یک مادر
  . ]شیر ستوران است

و میان آن، بویژه بـراي  [سینه : لَبان
 ةشـیر [کنـدر  : لُبـان . ]دارستوران سـم 
  .]درخت کوهی

 :لُبانَتَـه قَضَـی فـالنٌ   [حاجت : لُبانَۀ
  ]. لُبان: ج. نیازش را برآورد

ــان : یلْــبنٌ. کــوهی معــروف : لُبن
  . موضعی
. درختی با شیر چـون عسـل  : لُبنَی

 نَیینام زنی: و لُب .  
سیدن و پاك ناشـدن  فبرچ: تلجن .لجن

بـرگ را بـا   : . ریم از سر به شسـتن 
جهت علف خرما کوفتن به ]هسته[نواة 
  . ستور

زدن خطمی و گل تا سطبر : تَلْجین
  . شود

  .نقره: لُجین. برگ افتاده: لَجِین
لَجـنَ  . لُجون. رفتارگران: ناقۀ لَجونٌ

  . مص: ـُـ
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ـ . ]و لَحن و لُحون[لَحن  .لحن : لَحنَ ـَـ
فـالن لَحـانٌ و   . خطا کردن در اعـراب 

 يدر گفــتن بــه خطــا[یخْطــئُ : لَحانَــۀ
بـه خطـا   : تَلْحـین . ]اعراب دچار است

ــردن ألْحــان و : ج. آواز: . نســبت ک
ــون لُح . :ــدن ــدیث. آواز گردانی : ح

ـ  . اقْرَءوا القرآنَ بلُحونِ العرَبِ ی لَحـنَ ف
هـو ألْحـنُ   . طَرَب بهـا و غَـرَّده  : قرائَته
: لَحنَ الیه. أحسنُهم قراءةً و غناء: الناسِ

قـرآن را  [أخْطَـأَ  : لَحنَ فی کالمـه . مالَ
خوانـدنش را  . به لحن تازیان بخوانیـد 

او بهترین خواننده . شاد و آهنگین کرد
آهنگش کـرد و بـه   . و آوازخوان است
. ]تن خطا کـرد در گف. آن گرایش یافت

قلت له قوالً یفْهمه عنک : لَحنْت له لَحناً
 یبه او سخنی گفت[و یخْفَی علی غیره 

  . ]که جز او کسی آن را نفهمید
ـ . لَحن و : حـدیث  .زیرکـی : لَحنَ ـَـ

ه   لَعلَّ أحدکم ألْحنُ تـجن اآلخَـر  [بِح مـ[ ،
هِمه و فَ: لَحناً: لَحنَه عنِّی ـَـ .أي أفْطَنَ لها

اه . فَطنَه نْتُه أنَا ایـتـه : ألْحمنْـتُهم . أفْهالح :
از (شــاید از شــما کســی    [فــاطَنْتهم  

 .به برهان خودش دانـاتر باشـد  ) دیگري

مـن آن را  . سخنم را دانست و دریافـت 
بـه آنهـا گفـتم چنانکـه     . به او فهمانیدم

  . ]زیرك: لَحن .نه دیگري خود دریابند
کان لَحناً، أي خیرُ الحدیث ما : یقال

و «آیـه . ما یتَکلَّم بشیء و یـراد غیـرُه  
، أي فی فَحواه »لَتَعرِفَنَّهم فی لَحنِ القولِ

ربیۀ العدول و کأنّ اللَحنُ فی الع. و معناه
و عن الصـواب أیضـاً    عما یتکلَّم معنًی

بهتــرین ســخن آن اســت کــه چیــزي [
. گفته شود و چیز دیگري خواسته شود

نه از چگونگی آهنـگ سـخن   و هرآی«
گویی که معناي لحن در  .»بشناسیشان

زبان تازي بازگشـتن اسـت از معنـاي    
شود، و نیز بازگشـتن از  آنچه گفته می

  . ]درستی
گنده شدن مشـک  : لَخنَ ـَـ. لَخَن .لخن

]قاءنَ السأنْتَنَ: لَخ . زـونَ الجگـردو  : لَخ
سـخن ناسـاز و    :. بدبو و تبـاه شـد  

أمۀ لَخْناء، و قیل هـی  : منهو . ]درشـت 
کنیـز  [نـع  : رجل ألْخَـنُ . التی لم تُخْتَنْ

  . ]ناکردهمرد ختنه. نشدهختنه
رِمـاح لُـدنٌ   : ج. لَـین : رمح لَـدنٌ  .لدن

نرم از هر چیز، چه چـوب و چـه   : لَدن[
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. نـث : لَدنَـۀ . رسن و چه خو و سرشـت 
ـ . لدان و لُدن: ج : ۀًلَدنَ ـُـ لَدانَۀً و لُدونَ

   ].مص
: علیـه  تَلَـدنَ . درنگ کـردن : تلدن

در آن درنگ کرد و آن را [تَلَکَّأَ علیه 
به او نیازي : ی الیه لُدنَّۀٌل. پس انداخت

  . ]دارم
و هو ظرف غیـر مـتمکِّنٍ   . نزد: لَدن

. عنْد، و دخلَ علیها مـن وحـدها   منزلۀَ
 و جاءت مضافۀً تَخْفض. »من لَدنّا«آیه

لَدنْ، لَدي، : ما بعدها، و فیه ثالثُ لغات
ـه الـی    : اجزقال الر. و لَدییلَح ـن لَـدم 

لَـدنْ غُـدوةً،   : و قال ذوالرمـه . منْخُوره
هم أنّ هـذه النـونَ   وفنَصب غدوةً ألنّه تَ

زائدةٌ تَقُوم مقام التنـوینِ فنَصـب، کمـا    
دنْ الّـا  و لم یعملوا لَ. تقول ضارِب زیداً
. »از نـزد خودمـان  «[فی غدوةٍ خاصۀً 

این کلمه اضافه شده و پس از خـود را  
ــی  ــرور م ــازدمج ــد. س ــر : گوی از س

ــی  آرواره ــوراخهاي بین ــا س ــا ت . اشه
ذوالرمه نیز نون لدن را زایده پنداشـته  

پـس از   کلمۀو جاي تنوین گرفته کـه  
 ةزنند: سازد، مانندخود را منصوب می

عمـل   ةغـدو  کلمۀدر  لدن را جز. زید
ــازند   ــوب نس ــد و منص ــام : نکنن هنگ

  . ]پگاه
عیش [سختی عیش و تنگی : لَزْن .لزن
 :قشـب سـخت، از   : لیلۀ لَِزْنَـۀٌ . ضَی

 أصـابهم  . گرسنگی یا سرما یا ترس
گرفتـار سـختی و تنگـی    : من العـیش 

  . ]شدند
گردآمدن قوم بر سـر  : لَزِنَ ـَـ. لَزَن

هـر کـاري    انبوهی کـردن در : . چاه
  . ]تَزاحموا: لَزِنَ القوم و تَالزنُوا[

و یکْنَی بها أیضاً عن . زبان: لسان .لسن
ذؤَنَّث حینئن ذکَّره قال فی . الکلمۀ فیفم

. الجمع ثالثۀ ألْسنَۀ، مثل حمارٍ و أحمرَة
و من أنَّثَه قال ثالث ألْسن، مثل ذراعٍ و 

  مـا جـاء ع، ألنّ ذلک قیاسعلـی   أذْر
کنایـه از  [فعالٍ من المـذکَّر و المؤَنّـث   

ورت کلمه هـم اسـت کـه در ایـن صـ     
کس کـه آن را مـذکر   آن. مؤنث است

کـس کـه   بگیرد جمعش را ألسنه، و آن
آن را مؤنث بگیرد جمـع آن را ألسـن   

قیـاس وزن فعـال از    پایۀگوید، بر  می
لسـانَ   انّ: یقـال . مذکر و مؤنث اسـمها 



  1815/ باب النون   
 

 

سـخن و  : ۀٌ و حسنٌالناسِ علیک لحسنَ
: . ]تـو نیکوسـت   ةزبان مردم دربار

تیلماجی و : القومِ فالن . ترازو زبانـۀ 
  . ]گوي آنان است[سخن 

ــن ـ . لَس ــ ــنَ ـَ ــان: لَس آوري و زب
فهـو لَسـنٌ و ألْسـنُ، و قـوم     . فصاحت

  . لُسنٌ
ـ . لَسن . بـه زبـان گـرفتن   : لَسنَ ـُـ
ــنْتُه ــانک : لَس ــه بلس ــان [أخَذْتَ ــه زب ب

  گــرفتمش و بــر او چیــره شــدم در    
  .]آوريزبان

  . گويدروغ: ملْسون
تکلَّمـون  ی لکلِّ قـومٍ  . لغت: لسن

هر قوم را زبانی اسـت کـه بـدان    [بها 
  . ]سخن گویند
ــن لَســک و لطیــف: م ــل باری و . نع
زنـی کـه   [ة ملَسنَۀُ القَدمین کذلک امرأَ

و ) ماننـد زبـان  (جلو پاهایش باریـک  
  . ]نازك است

راندن و دورکردن از : لَعنَ ـَـ. لَعن .لعن
ــۀ. یکــی و رحمــتن لعــان و : ج. ا: لَعنَ

کاري نکـردي کـه   : أبیت اللَعنَ[لَعنات 
سخنی بوده است که (بر تو لعنت کنند 

ــاهلی را درود   ــاهان جـ ــا آن پادشـ بـ
اي یـادآوري بـوده   و گونـه  گفتنـد  می

است براي پرهیـز از بـدکاري و روي   
  . )]به نیکوکاريآوردن 

شـده  کرده عنتل: لَعین، بمعنَی ملْعون
ــت  ــده از رحم ــذ. و ران ــث = م : ج[ن

ــین العم[ . :و الرجــل . کــردهمســخ
کـه در   خوشـه یعنـی صـورت   : اللَعینُ

جهت گریختن سباع پالیزها برپا کنند به
نیز  ]مترسک[و وحش و آن را متَرس 

  . گویند
نـت  بـر یکـدیگر لع  : مالعنَۀ و لعان

  . ]مباهلَۀ[خواندن 
. منـزل مـردم  : . راه کوفته: ملْعنَۀ
ــد  : حــدیث ــی عن ــنَ، یعن العــوا الم اتَّقُ

 ثــــداز پلیــــدي افکنــــدن   [الح
  . ]درگذرگاهها بپرهیزید

کننـده بـر   بسـیار لعنـت  : رجل لُعنَۀٌ
  . مردم

  . شده بر ويکردهبسیار لعنت: لُعنَۀ
ــدود= لُغْنُــون .لغـن   نــۀکراگوشــت : لُغْ

تمـیمٍ  و بعـض بنـی  . لَغـانین : ج. گردن
  . لَغَنَّک بمعنَی لَعلَّک: یقول
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. فَهِمتـه : ]ـَــ لَقْنـاً  [لَقنْـت الکـالم    .لقن
ــه ــۀً : تَلَقَّنْتُ یــه لَقان ــخن را [أخَذْت آن س
آن سخن را از دهانش گـرفتم  . دریافتم

  . ]و دریافتم
سـریع  : غالم لَقنٌ. تفهیم کردن: تَلْقین

ۀ،    [لَقانۀ  .الفهم یـۀ، لَحانَـۀ و لَحان یـو لَقان
ــه تَبانَــۀ و تَبانیــۀ، طَ ــۀ و طَبانیــۀ، کلُّ بانَ

  . ا: ]زیرکی و تیزهوشی: بمعنًی
ـ . ]و لُکُونَۀ[لَکَن و لُکْنَۀ  .لکن : لَکنَ ـَـ

و . نـع : رجل ألْکَنُ. درماندگی به سخن
أري من نَفْسه اللُکْنَـۀَ  : قد تَالکَنَ الرجلُ

ضْحلی الناس خودش را به گرفتگی [ک
  . ]زبان زد تا مردم را بخنداند

و هـی خفیفـۀٌ و   . جـز آنکـه  : لکنْ
ع ــرف ــۀ، ح ــثقیل ــتدراك و طْ لالس ف

التحقیق یوجب بهـا بعـد نَفْـی، الّـا أنّ     
الثقیلۀَ تَعمـلُ عمـلَ إنّ فـی النصـب و     
ــی و     ــد النَفْ ــا بع ــتَدرك به ســع ی الرف

ما جـاءنی زیـد لکـنَّ    : اإلیجاب، تقول
راً قد جاءملُ ألنّهـا   و الخفیفۀُ ال. عمتَع

     ـماء و األفْعـال، و تَقَـععلـی األس تَقَع
أیضاً بعد النفی اذا ابتَـدأْت بمـا بعـدها،    

جـائَنی القـوم لکـنْ عمـرٌو لـم      : تقول

جِیء، فتَرْفَعلکـنْ   . ی ی القـومنو ما جاء
جاء أنْ زید تقولَ لکنْ عمرٌو  و الیجوز

فأمـا  . أْتی بجملۀٍ تامۀو تَسکُت حتّی تَ
انْ کانت عاطفَۀً اسماً مفرداً علی اسمٍ لم 
   یالثـان نَفْیٍ، و تُلْـزِم الّا بعد زْ أنْ تَقَعجی

ت زیداً أَیما ر: مثلَ إعرابِ األول، تقول
. لکنْ عمراً، و ما جاءنی زید لکنْ عمرٌو
 ذَف نونُه للضرورة و هو قبـیححو قد ی .

ــول أصــلُه إنّ، : و بعــض النحــویین یق
 لکنِّـا هـو  «والکاف و الالم زوائد، و آیه

، یقال أصلُه لکنْ أنَا، فحـذفَت  »اهللاُ ربی
األلـف فالْتَقَــت نُونــانِ فجــاء التشــدید  

دوگونـه اسـت، لکـنْ و     آن بـر [لذلک 
اسـتدراك و  از نفی بـراي   لکنّ، و پس

عنوان حرف عطف آیـد، جـز   تحقیق به
آنکه لکنّ مانند حروف مشبهۀ بالفعـل  

دهد و براي اسـتدراك  نصب و رفع می
زید : است هم پس از نفی و هم ایجاب

لکنْ عمـل  . نزدم نیامد لکنّ عمرو آمد
کند و هم بر اسم و هم بر فعل آید نمی

حرف ابتـدا   منزلۀو پس از نفی هم به 
. آمدند لکن عمـرو نیامـد   قوم :آیدمی
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چون لکنْ (در اینجا عمرو مرفوع است 
قـوم نیامدنـد لکـن    ). عمل نکرده است

پـس از عمـرو کـه مرفـوع     . زید آمـد 
کامـل بیایـد    جملـۀ است بایـد یـک   

جـائنی القـوم لکـن    : تـوان گفـت   نمی(
اگـر اسـم مفـردي را بـه اسـم      ). عمرو

توانـد پـس    دیگري عطف دهد تنها می
عـراب اسـم دوم هـم    از نفی باشـد و ا 

ندیدم زیـد را  : مانند اسم نخست است
لکن عمرو را، و زید نزدم نیامـد لکـن   

گاه نون آن را بـراي ضـرورت   . عمرو
ــه  مــی ــد ک برخــی . ناشیواســتاندازن

اصــل آن انّ بــوده و : نحویـون گوینــد 
لکـن  «. م در آن زائده اسـت کاف و ال

دگـارم  رمن، اوست خداوندي کـه پرو 
آیه لکنْ أنَـا بـوده   لکنّا در این . »است

که الـف أنَـا انداختـه شـده و دو نـون      
  .]اندکنار هم مشدد شده

. تقبالحرف لنَفْی االس. هرگز نه: لَن .لن
لَنْ : و هی تَنْصب الفعلَ المستقبل، تقول

 زید قُومزید هرگز برنخیزد[ی[ .  
گونه چون زردي و سـرخی  : لَون .لون

: لینَـۀ . نوعی از خرمـا : . و مانند آن
انْقَلَبت الواو یاء لکسرة ما قبلَهـا،  . یکی

تَمرُهـا  . »ما قَطَعتم من لینَـۀٍ «آیه: و منه
لـین و لـون و لیـان    : ج. سمینُ العجوةِ

حـرف پـیش از آن    ةکسـر برپایۀ واو [
ــاء شــده اســت  ــابنی کــه «ی ــر خرم ه

درختی است که خرمـاي آن  . »بریدید
  .]درشت و نیکوست

. ل: تلـون . گوناگون کـردن : تَلْوین
. که بر یک خـو نباشـد  آن: فالن متلونٌ

در [بدا فیه أثَرُ النُضْج : البسرُ تَلْویناً لَونَ
ــاي نارســیده نشــان رســیدگی و   خرم

  . ]پختگی پدید آمد
ناشـتا  : تَلْهـین . ناشتاشـکن : لُهنَۀ .لهـن 

: لَهنْتُه فَتَلَهنَ. ل: تلهن. شکستن کسی را
بـه او   هنگـام آمـدنش از سـفر   [فْته سلَّ

  . ]غذا دادمپیش
ــان ــه دادن : إلْه ــیش[هدی ــذاپ  ]غ

  . آینده راازسفر
و قولهم لَهِنَّک، کلمۀُ التوکید مبدلَـۀٌ  
من ألنَّک، کما أُبدلَت الهمـزةُ هـاء فـی    

تاکید اسـت   کلمۀ[إیاك و یقال هیاك 
  .]با تبدیل همزه به هاء
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و [لینَـۀ  . شونتنرمی، ضد خ: لین .لین
: ج. نع: لَینٌ و لَینٌ. مص: النَ ـِـ. ]لَیان

هو فـی لَیـانٍ مـن    : یقال. ألْیِناء و لَینُونَ
. العیش، أي فی نَعیمٍ و رخاء و خَفْـض 

لَینْتُه و ألَنْتُه و ألْینْتُـه،  . م: إالنَۀ تَلْیین و
مثـل أطَلْتُـه و   [علی النُقْصانِ و التَمـام  

در نــاز و نرمـی و آســودگی  . أطْولْتُـه 
آن را نـرم و  . بـرد زندگی به سـر مـی  

قوم را : جناحهأالنَ للقوم . هموار کردم
  . ]با مهربانی پذیرا شد

النَ : الینَـه [نرمی کردن با هم : لیان
  . ]له

ــۀٍ ذو فــالنٌ ــبِ : ملْینَ نُ الجانــی او [لَ
  . ]نرمخو و مهربان است

فتن و نـرم یـا  [نرم شمردن : استالنَۀ
و اسـتَالنُوا   :)ع(حضرت علی. چیزي را

پرهیزگاران دانـا  : ما استَخْشَنَ المتْرَفُونَ
ــی  ــان مـ ــرم و آسـ ــه نـ ــد آنچـ یابنـ

نازپروردگان و خوشگذرانان را سخت 
  .]و دشوار آید

  . ]اش کردچاپلوسی[تَملَّقَ : تَلَینَ له
  فصل المیم

 یهمـزُ و ال . بـار و گرانـی  : مؤُونَۀ .مأن

هزیولَـۀ . مهـی  : قـال الفـراء  . و هی فَع
و . مفْعلَۀٌ من األینِ، و هو التَعب و الشدة

هی مفْعلَۀ من األونِ و هو الخُرْج : یقال
  . و العدل، ألنّها ثقْلٌ علی اإلنْسان

 احتَملْـت : مأَنْت القوم أمـأَنُهم مأْنـاً  
ـ : و من ترك الهمـزَ قـال  . مؤُنَتَهم تُهم منْ
و ما مأَلْت مأْلَه، [ما مأَنْت مأْنَه . أمونُهم

ـ لـم أکْ ]: و ال شَـأَنْت شَـأْنَه   رِثْ لـه، و  تَ
مـا علمـت   : ما تَهیأْت له، و یقال: یقال

علـی  [و مأّنْت . یعلَمه: هو یمأَنُه. بذلک
لْتفَع[ ًنَۀئالماً : فالناً تَمته إعلَمأع] فراء

ــی آن را  ــن م ــه از أی ــد  وزن مفعل   دان
 هزینـۀ بـار و  (معناي رنج و گرانـی  به

آن را وزن مفعلـه از  ). دهزندگی خانوا
بـار هـم    لنگـۀ معناي خرجین و أون به
چرا که اینها هم براي انسـان   اندگرفته

  . بارند سنگین
. بــار آن قــوم را بــه دوش کشــیدم
. ایــن فعــل را بــا و بــی همــزه گوینــد

چیزي برایش آمـاده  پروایش نداشتم و 
انـد یعنـی از آن آگـاه    و گفتـه . نکردم
. یابـد داند و درمـی او آن را می. نشدم

  . ]فالنی را آگاه کردم
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حقُّـه  : قال الجـوهري . نشانی: مئنَّۀ
عندي أنْ یقالَ مئینَۀٌ، مثال معینَـۀ علـی   
فَعیلَۀ، ألنّ المیم أصـلیۀٌ، الّـا أنْ یکـونَ    

ن غیر هـذا البـاب،   أصلُ هذا الحرف م
ــن انّ     ــۀ م ــی مفْعلَ ــۀٌ عل ــونَ مئنَّ فیک
. المکسورة المشددة، و مرَّ ذکْرُه فی بابه

مئتَّـۀٌ، بالتـاء، أي   : و کان أبوزید یقـول 
مخْلَقَۀٌ و مجدرةٌ و محراةٌ و نحو ذلـک،  
و هو مفْعلَۀ من أتَّه یؤُتُّه أتّـاً، اذا غَلَبـه   

درست این کلمـه نـزد   : گوید[بالحجۀِ 
من مئینه است، زیرا میم در آن اصـلی  
ــاب   ــه اصــل آن از ب ــز اینک اســت، ج
دیگري اسـت، و آن وزن مفعلـه از انّ   
است کـه در بـاب خـودش از آن یـاد     

همین کلمه با تاء : گفتابوزید می. شد
یعنی سزاوار و شایسـته و پسـندیده و   
ــت از   ــه اس ــد آن، و آن وزن مفعل مانن

و (با برهان بر او چیره گشت : این فعل
  . )]او را در سخن سرزنش کرد

بــه اندیشــه کــاري کــردن : ممائَنَــۀ
در : روأْت ، أينْت فی هـذا األمـر  أَما[

مأَنْ مأْنَـک و  إ. ]این کار اندیشه کردم
به آنچه [اعملْ ما تُحسنُ : اشْأَنْ شَأْنَک

اسـتوار و  توانی بپـرداز،   دانی و می می
  . ]کار کنشایسته 
. ]ناف و گرداگـرد آن [تهیگاه : مأْن

مأَنَ [ . مأْنات و مؤُون: ج. کک: مأْنَۀ
چـوب و یـا   : . تهیگـاه زدن  بر: ]ـَـ

  . آهن که زمین شیار کنند به وي
متان : ج. زمین سخت و بلند: متْن .متن

سخت وآشکار هـر   رویۀ: . و متُون[
ـ . ]راه میانـۀ : الطریقِ . چیزي . ۀمتانَ

ـــ ــتُنَ ـُ ــص : م ــد [م ســخت و نیرومن
دو تنـدي  : الظَهـرِ  متْنَا. نع: متین. ]شدن

 . نـث = مـذ . رگ پشت از دو جانب
  .فرود پر از تیر تا در میان: السهمِ

ـ . متْن : . بـر پشـت زدن  : متَنَ ـُـ
مضَـی  : متَنَ به. همه روز بردن کسی را

عمه أجبه یوم . : قچقار  خایۀکفانیدن
  .وي خصیۀو بیرون آوردن 

سیراً  سار. مباعدة فی الغایۀ: مماتَنَۀ
دور رفتن [ماطَلَه : تَنَهما. شدیداً: مماتناً

به راهی سخت . تا آنجا که بتوان رفت
یش امـروز و فـردا   بـرا . رفت) یا دور(

ــرد  ــا او هم(ک ــري  و ب ــمی و براب چش
  . )]کرد
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استوار کردن کمان به پی، و : تَمتین
 ةشـد پخته ةشیر[ح مشک به رب اصال

  .]ايخرما و هر میوه
: ثنٌ و ممثُـون رجل م. آبدان: مثانَۀ .مثن

ــه ــتَکی مثانَتَ کــه از درد  آن[ الــذي یشْ
  . ]اش بنالد مثانه

فهـو  . بـر آبـدان زدن  : مثَنَ ـُـ. مثْن
  . ممثُون

ـــ. مــثَن ــثَنَ ـِ چکمیــزك شــدن : م
. نـع  :نأمثَ. ]ریختن ناخواست پیشاب[

  . نث: مثْناء
مجـنَ  [باکی بی :مجنَ ـُـ. مجون .مجن

و غَلُظَ: الشیء لُبجانَـۀ  ].صکـک : م .
 ةپـروا دربـار  دریده و بـی [فهو ماجِن 

 .مجان م، و ه]کندگوید و میآنچه می
  . رایگان: مجان

اي کـه گشـن بسـیار    ناقـه : مماجِن
  . جهد بر وي و بار نگیرد

ــون ــاجِین: ج. دوالب: منْجنُ و . من
 ممـدود : طریق ممجـن . یرْوي منْجنین

  .]راه دراز[
گل و خاك چاه : محنَ ـَـ. محن .محن

: [بیـــرون آوردن و پـــاك کـــردن 
  . ]بخشش

. محـن : ج. آزمـایش و بـال  : محنَۀ
ــه و ــه محنْتُ ــه: امتَحنْتُ ــه . اخْتَبرْت محنَ

حنَنیِ شـیئاً،  ما م. ضَرَبه: عشرینَ سوطاً
مـا أعطـانی   : أي ما منَحنی، علی القلب

. اش زدبیســت تازیانـــه . آزمــودش [
: امـتَحنَ القـولَ  . چیزي به من نبخشـید 

  . ]نَظَرَ فیه و دبرَه
مـرد  : ]و مخـن و مخَـن  [مخْـن   .مخن

ـ . . درازباال : . گریسـتن : مخَنَ ـُـ
ــاه  ــیدن از چ ــن[کش ــق ممخَّ راه : طری

مصـدر مــن  : مخانــۀ. همـوار سـپرده و  
  . ]الخیانَۀ، و المیم زائدة

 همیشه بودن بر: ]مدنَ ـُـ[مدون  .مدن
  . جایی

: ج). ع(رسولشهر  :. شهر: مدینَۀ
و هی فَعیلَۀ، و قیل . مدائنُ، مدن و مدن

و فـالن  . نْت، أي ملکْتدأنّه مفْعلَۀ من 
فالنـی  [مصـار  مصـرَ األ : مدنَ المدائنَ

و قیــل مــدائن هــی . ]شــهرها ســاخت
ــدنَ    ــن م ــۀً م ــت فَعیلَ ــوزةٌ اذا کان مهم
بالمکانِ، أي أقام به، و غیر مهمـوزة اذا  

دینَ، أي ملک، : کانت مفْعلَۀ من قولک
اذا نسـبت الـی   . یهمـزُ معـایِش   کما ال
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الرسول قلت مدنی، و الی مدینـۀِ  مدینۀِ 
لـت مـدینی، و الـی مـدائنِ     المنصور ق

 یندائرَي قلت مسک] لُوکـۀمأي م ، :
: یقال للرجل العالم بـاألمر الفَطـن  . کنیز
ها، وهو ابینَتدنُ م تها، و ابـدجـ  نُ ب نُ اب

: نُ سرْسـورها نُ بعثُطها، و اباب بلْدتها، و
  . ]او زیرك و دانا به کار خویش است

  ). ع(یشعیب نب قریۀ: مدینُ
نرم شدن و : مرَنَ ـُـ. مرانَۀ. مرُون .مرن

مرَنَت . مرَنَ علیه. عادت کردن برچیزي
مـرَنَ وجهـه   . صـلُبت : یده علی العمل
: و انّـه لممـرَّنُ الوجـه   . علی هذا األمرِ

 ــه جالو ــلْب ــد[ص ــده ش . در آن ورزی
دســتش روان و در آن کــار زبردســت 

ش در این کـار فروریخـت و   شرم. شد
بـاك   شـرم و بـی  بـی . به آن خو گرفت

. بر زمـین زدش : مرَنَ به االرض .است
ــدوه  ــن ع ــرَنَ م ــمنش : م ــر دش از براب

جنگی که به بزدلی : یوم مرْنٍ. گریخت
  . ]از آن بگریزند

مــازالَ : یقــال[حــال و خــو : مــرِن
، دینَـــک، دأْبـــک و مرِنَـــک ذلـــک

این همـواره خـو   : ادتَکدیدنَک، أي ع

ـ  . تو بـوده اسـت   ةو شیو ی و القـوم عل
مـازالَ  . علـی خُلُـقٍ مسـتَوٍ   : واحد مرِنٍ

  . ]حالی: ک مرِنیذل
چـرب  : مرَنَ ـُـ. . پوستین: مرْن

  . سبب سودگیستور بهکردن پاي 
  . پی بازو و دوش: أمرانُ الذراعِ

نـام  : . موضـعی : . نرمی: مرانَۀ
   .ايناقه

ــرین ــرم کــردن : تَم ــه علیــه [ن مرَّنَ
ــرَّنَ فتَم : برــد ــه فتَ برــر آن : د او را ب

. ]داشت و به او آموخت تا یاد گرفـت 
  .موضعی: مرّان

  . نرم ةنیز: . بینینرمۀ : مارِن
بـه گشـن رسـیدن ناقـه و     : ممارنَۀ

  . نع: مماجِن: ممارِن. آبستن ناشدن وي
. ]سـخت ي نـازك و  [ها نیزه: مرّان

  . یکی: مرّانَۀ
: ج. ابـر سـپید  : . بـاران : مزْنَۀ .مـزن 
مـاه  : نُ مزْنَۀَاب. یخچه: حب المزْنِ. مزْن
مـزَنَ ـُــ مزْنـاً و مزُونـاً و     . هـالل [نو 

شتاب پی کار خـود گرفـت و   هب: تَمزَّنَ
یـوم فـرارٍ مـن    : هذا یـوم مـزْنٍ   .رفت

وــد ــزُّن. الع ــرُّف ، أيتم ــو: تظ د را خ
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  . ]زیرك و برتر نمودن
اي پدر قبیلـه : . مور بیضۀ: مازِن
. اي از مضَرقبیله :مزَینَۀ، مصغـ. از تمیم

یزَنمنسـ :م.  
  . نام عمان: مزُونُ

نوعی از تازیانه : مشَنَ ـُـ. مشْن .مشن
متَنَـه و مشَـقَه و   : مشَنَه مشَـنات [زدن 

ه ضَرَباتشَنَه بالسـی . ]ضَرَبه   :فمضَـرَب
 به شمشیر زد و پوسـتش  [فقَشَرَ الجِلْد

  .]را کند
  پوسـت بـازرفتگی از انـدام    : نَۀمشْ

  .زدنبه
: . بریـــدن و ربـــودن: امتشـــان

امتَشنْ منه ما مشَـنَ  . شمشیر برکشیدن
یافتی  اوچه از هر[ذْ ما وجدت خُ: لک

  . ]بگیر
  . کراهت شیردادن ناقهبه: تَمشین
ي بسـیار  [وعی از خرمـا  ن: المشان

 لَّـۀِ الورشـانِ  بع: مثَل. ]خوش و شیرین
ــانِ   ــب المش ــلُ رطَ ــکم [یأْکُ   ز درد ش

جان، ز خوشمزه خرمـاي   کند نوشمی
  . ]ترد مشان

رجل . چیزي اندك و آسان: معن .معن

   ــه تــی حاج ــانگیر در  [ف ــرد آس م
نام جوانمردي : . ]برآوردن نیاز خود

   :نُ تَولَبٍاب[لشاعر قال ا. معروف عرب
  ]و ال ضَیعتُـه فـأُالم فیــه

  فإنّ هالك مالک غیرُ معنٍ
حدثَ عن معنٍ و : قولُهم. أي لیس بهینٍ

  حرَج  ال
  )نکردم تباهش شوم سرزنش([

  .روشانـنگردد تبه مالت آس
سخن بسـیار گفـت از معـن و بـر وي     

بخشنده زیرا معن بسیار ( اي نَبود خرده
و هرچـه از نیکـی او    و نیکوکـار بـود  

  .)]گویند پرگویی نباشد
ما لَـه شـیء   : ما لَه سعنَۀٌ و ال معنَۀٌ

  . ]هیچ ندارد[
: . آب: . قماش خانـه : ماعون

و یمنَعـونَ  «هآی. طاعت و فرمانبرداري
المـاعونُ فـی   : قال أبوعبیدة. »الماعونَ

ــۀٍ و  نْفَعــۀ کــلُّ م الجاهلیطــۀٍع و فــی ی ،
ۀُ و الزَاإلسو یقـال أصـلُ   . کاةالم الطاع

الماعونِ معونَـۀ، و األلـف عـوض مـن     
ــاء  ــره«[اله ــورداري و به ــاي و برخ ه

  . ]»دارندزندگی گروهی را دریغ می
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شــدن اســب در   دور در: إمعــان
: أمعنَ الفرس، و معنَ ـَــ معنـاً  [دویدن 

در : مغْتبالَ: کذا أمعنْتم فی. تَباعد عادیاً
ــد  ــیش رفتی ــیدید و پ ــنَ . آن کوش عأم

مالُه، و قَلَّ مالُه، و هو مـن   ثُرَکَ: الرجلُ
: . حق کسی را بـردن : . ]األضْداد

  . سیراب شدن زمین
ینٌ  ماءعـنٌ [معیقال . آب روان: ]و م

طْتَه  هو مفعول مـتَنْباذا اس ،الماء نْتن ع
معـن  : ج. آب را کشیدم و روان کردم[

  . ]و معنات
گیـاه  [جرَي فیه المـاء  : ممعون کَلَأٌ
  . ]سیراب

ــان ــهاي آب در وادي : معنـ روشـ
  . ]مسایِل و جوانب[

ــان ــاي : مع ــزل و ج ــاشمن : . ب
  . موضعی به شام

و ملـخ و  [سوسمار  بیضـۀ : مکْن .مکن
أمکَنَت الضَبۀُ و . ]یکی: مکْنَۀ. مانند آن

: ی ممکنٌ، و قـال الکسـائی  الجرادةُ فه
: مکُـونٌ  مکنَت الضَبۀُ فهی[فهی مکُونٌ 

سوســمار و ملــخ در شکمشــان . کــک
  . ]تخم گرد کردند

: واحـدةُ المکـنِ و المکنـات   : مکنَۀ
أقـرُّوا الطَیـرَ   : حـدیث . هاي مـرغ خانه
و قیـل وکُنـات للطَیـر و    . مکُِناتهاعلی 

ُنات للضَبکفـی  : عبیدقال أبو. م یجوز
أنْ  للضـبابِ الکالم أنّ المکْنَ و إنْ کان 

یجعلَ للطیـر تشـبیهاً بـذلک، کقـولهم     
: یقال. مشافرُ الحبشی، و انّما هی لإلبل

النـــاس علـــی مکنـــاتهم، أي علـــی 
هایشـان  پرندگان را در النه[استقامتهم 

جا گذاریـد   بر) و بر روي تخمهایشان(
پرنـدگان   آشیانۀبـه  . دو آنها را مپرانی

د، ولی ابوعبید گوید کـه  وکنات گوین
ــن اگر ــرمکْ ــه حف ــت  ةچ سوســمار اس

ــرتوانــد  مــی هماننــدي بــراي  پایــۀ ب
پرندگان هم گفته شود، چنانکه مشـافر  
لبهاي شتر اسـت ولـی لبهـاي درشـت     

مردم بر جایگاههـاي  . حبشی هم گویند
  .]، یا همچنان پایدارنداستوار خویشند

مکَّنَـه  . جاي کـردن  برپاي : تَمکین
ــی   ــه بمعنً ــیء و أمکَنَ ــن الش  و. اهللاُ م

 من الشیء و تَمکَّنَ منه بمعنًـی استَمکَنَ 
بـر  . اش دادخداوند بر آن چیز توانایی[

: اسـتمکنَ الرجـلَ  . آن چیز چیره گشت
: مکانَـۀ . آن مرد را توانا و پابرجا یافت

  ..]ا
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أمکَنَنیِ األمـرُ  [دست دادن : إمکان
ــ ی ــنٌ، و الیقــال أنَ کمنُنــی، فهــو مکا م

ــتَطیعه ــی أس ــه بمعنَ ــک  ال. أُمکنُ یمکنُ
تـوانی از  نمـی : الصعود الی هذا الجبـلِ 

زیر بال گرفتن : . ]این کوه باال روي
مـا أمکَنَـه    :و قولهم. سوسمار بیضه را

چقدر نزد شاه پایگـاه  [شاذّ  ،عند األمیر
   .گیاهی: مکْنان. !]دارد

اسمی کـه در  : . گیرجاي: متمکِّن
مانند عمر و [آخر وي اعراب پیدا آید 

ذا انْصـرَف مـع ذلـک فهـو     إف. ]ابراهیم
. ]مانند زید و عمـرو [األمکَنُ المتمکِّنُ 

مانند کَیـف  [و غیر المتمکِّن هو المبنی 
و معنَی قولهم فی الظـرف انّـه   . ]و أینَ

مـرَّةً ظَرْفـاً و مـرَّةً     متمکِّنٌ أنّه یستَعملُ
جلَسـت  : ماننـد [اسماً فینْصب و یرْفَـع  

ــی خَلْفُــک سلجــر ]خَلْفَــک، و م ، و غی
یســتعمل فــی  المــتمکِّن هــو الــذي ال
لَقیتُـه  : ماننـد [موضع الّا ظَرْفاً فینْصـب  
یجـوز   ، و ال]صباحاً و موعدك صباحاً

ا اذا کـان  هذا اذا کان معرفۀً، و . الرفعأم
    علیهـا األلـف و الـالم خَلْترَةً أو أدنَک

تازیان [تَکَلَّمت بها رفْعاً و نَصباً و جرّاً 

، هایی ماننـد صـباح و ذو صـباحٍ   کلمه
ــاء و ذ ــاءمس ــاءو مس ــیۀ و عش شع ، ،

و ضَحوة، سحر و بکَر و بکْرَة و  ضُحی
، لیل و نهار عتَمۀ، ذات مرَّةٍ و ذات یومٍ

و بعیدات بـینٍ را کـه کـاربرد فـراوان     
زمـانی   لحظـۀ دارند و بیـانگر همـان   

ویژه هستند معرفه گرفتـه و منصـوب   
ها نکره گرفته اگر این کلمه. سازند می

شوند یا الف و الم بـر سرشـان درآیـد    
سیرَ . پذیرندهر سه گونه اعراب را می

  .]پگاه بر او گذشت: علیه السحرُ
ـ  هـو ضَــعیف المنَّــۀِ  . قــوت: منَّـۀ  .ننم
. نیروي چندانی ندارد و دالور نیست[

: وِي المنَّۀِهو طَویلُ األُمۀِ حسنُ السنَّۀِ قَ
  . ]چهره و دالور استبلندباال و خوش

. أضْـعفَه و أعیـاه  : منَّه السیرُ ـُـ منّاً
ناقه را مانـده  : منَنْت الناقۀَ، أي حسرْتها

و «: »و ال تَمـنُنْ تَسـتَکْثرْ  «آیـه [ ردمک
فرمانهـــاي (سســـتی مکـــن کـــه   

  . ]سنگین شماري) را پروردگارت
و هـو مـن   . قوي :. ضعیف: منین
گـرد  : . رسـن سسـت  : . األضْداد
  . سست
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. کـم کـردن  : . بریدن: منَّ ـُـ. منّ
ایشـان  «[» لَهم أجـرٌ غیـرُ ممنُـونٍ   «آیه

نعمـت  : . ]»راست پاداشی ناکاسـت 
اسمی اسـت  : نّانم. دادن و منّت نهادن

ــه   ــی بــ ــماء الهــ ــی از أســ   معنــ
و  . تـرانگبین : . دهندهبسیارنعمت

  . أمنان و أمناء: ج. دو رطل: منَا
نعمت دادن و بیان کردن نیکی : منَّۀ

ه منَّ علی[کک : امتنان. خویش بر کسی
م المنَّـۀُ تَهـد  : یقـال . ]امـتَنَّ علیـه  : منَّۀً

. ]منّت تبـه سـازد نکـویی را   [الصنیعۀَ 
  . : منِّینَی

: منُونَـۀ [دهنـده  منّـت  بسیار: منُون
و هـی  . مـرگ : . روزگار: . ]کک

ریـب  [مؤنّثۀٌ و تکون واحـدةً و جمعـاً   
. رخـدادهاي نـاگوار روزگـار   : المنُـونِ 

  . ]رخدادها: منایا
م لمـن یصـلُح أنْ   هو اس. کسی: منْ
ب، و هو مبهم غیرمتمکِّن، و هـو  یخاطَ

  و یکـونُ فـی معنَـی     فی اللفـظ واحـد
ــنْ «آیــه. الجماعــۀ ینِ مــن الشَــیاطو م

و از دیـوان آنهـا کـه    «[» یغُوصونَ لَه
: . ]»رفتنـد برایش به دریا فـرو مـی  

کیسـت؟ و هـذا لالســتفهام، نحـو مــنْ    
و . کـه آن: . ]کیست نزد تو؟[عندك 

أَهو للخبر، نحو ری ت  دیـدم  [عندك
و هـو  . هرکـه : . ]که نـزدت بـود  آن

ــزاء، نحــو  و الج ــرط ــی  للشَ نکْرِمی
کـه گرامـی داردم مـن هـم     هر[أُکْرِمه 

  . ]گرامی دارمش
و یکون نکـرةً، نحـو مـرَرت بمـنْ     

و یحکَـی  . محسنٍ، أي بإنْسانٍ محسـن 
 بها األعالم و الکُنَی و النَکرات اذا قـال 

أَرن زیداً، و فی النکـرة  یزیداً قلت م ت
أَاذا قال رنَا، و إنْ قـال  یرجالً قلت م ت

ــو، و إنْ قــال  جــاءنی رجــلٌ قلــت منُ
مرَرت برجلٍ قلت منی، و فـی جـائَنی   
رجالنِ قلت منانْ، و فی رجلـینِ قلـت   
منَینْ، بتَسکین النونات فـی الجمیـع، و   

ـ  ننُونْ و مینْ فـی الجمـع، و   کذا قلت م
ة منَه و منَتانْ و منات، و تقول فی المرأَ

إنْ وصلت قلت منَۀً یا هذا و منات یـا  
ت رجـالً و  یأَإنْ قال ر. الء بالتنوینهؤُ

ـ    ـا، و فـی منْ و أیماراً، قلت مح ترَر
و منی، فقـس   بحمارٍ و رجلٍ، قلت أيٍّ

حجـاز، و  و هکذا کلُّه لغۀُ أهـل ال . علیه
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یرَونَ الحکایۀَ فـی   غیر أهل الحجاز ال
شیء منه، و یرْفَعونَ المعرفۀَ بعـد مـنْ،   

و اذا . اسماً کان أو کُنْیۀً أو غیـر ذلـک  
ــددتَه    ــاً ش ــماً متمکِّن ــنْ اس م ــت جعل

هنگامی که با منْ از نامهـاي علَـم و   [
رود بـا  هـا سـخن مـی   ها و نکـره کنیه

. ا بیان کرده اسـت آوردن نمونه همه ر
این زبان مردم حجاز است، امـا دیگـر   

پس از منْ را رفـع   همعرف کلمۀتازیان 
دهند، چه اسم باشد چه کنیه یا جـز  می
اگر هم منْ را اسم معرَب بگیـري  . آنها

الی مـنٍّ و  : مانند(کنی آن را مشدد می
. یعنی نزد مردي و چه مرد بزرگی: منْ

کسی نـام نهـی   اما اگر با این کلمه بر 
هــذا مــنٌ، و : کنــیدیگــر مشــدد نمــی

این آدم درست و حسـابی  : مررت بمنٍ
  .)]است، و از کنار چنین آدمی گذشتم

و هو حرف خافض البتداء . از: منْ
خَرَجت من : الغایۀ فی األماکن، کقولک

از بغـداد بـه کوفـه    [بغْداد الی الکُوفـۀِ  
هـذا  : کو تکون للتبعیض کقول. ]رفـتم 

ایـن  [الدرهم من الدراهمِ، و هذا مـنْهم  
درم از آن درمهاســــت، و ایــــن از  

: و للبیان و التفسیر کقولـک . ]آنهاسـت 
 ینَـزِّلُ و «للّه درك من رجلٍ، و فی آیه

   ـرَدـن بن جِبالٍ فیهـا مم ماءن السم« ،
فــاألُولَی البتــداء الغایــۀِ، و الثانیــۀُ    

ــان للتَبعــیض، و  ــه للتفســیر و البی الثالثُ
و از «. خــدایت نیکــی دهــاد اي مــرد[

ــایی   ــان کوهه ــوه (آســمان از می از انب
آن اســت تگـرگ فــرو   رکـه د ) ابرهـا 

و قد تـدخُل للتوکیـد لَغْـواً    . ]»آردمی
جائَنی من أحد، أي أحد، و  ما :کقولک

کس هیچ[ویحه من رجلٍ، أکَّدتَهما بمن 
و . ]ر آن مــرد واي بــ. نــزدم نیامــد 

، أي »فاجتَنبوا الرِجس من األوثانِ«آیه
ـ . الرِجس الذي هو األوثـان  مـا  «هو آی

» جعلَ اهللاُ لرجلٍ من قَلْبینِ فـی جوفـه  
، یعنی آن »و از پلیدي بتها بپرهیزید«[

خداونـد در  «. پلیدي که همان بتهاست
  . ]»کس دو دل ننهاددرون هیچ

تُه من سـنَۀٍ، أي  یأَرما  :و یقال أیضاً
أُسس علی التَقْوي مـن  «هو آی. منْذُ سنَۀٍ
از «. از آغاز سال ندیدمش[» أول یومٍ

نخستین روز بر پرهیزگاري بنیاد نهاده 
و تکـون بمعنَـی علَـی،    . ]»شده اسـت 
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و نَصرْناه منَ القـومِ الـذین کَـذَّبوا    «هآی
ـ «[، أي علَی القـوم  »یاتناآب ر و در براب

ــه نشــانه  ــومی ک ــا را دروغ ق ــاي م ه
در ایــن (» اش کــردیمشــمردند یــاري

معنـاي پیـروز کـردن بـر     آیه، فعل بـه 
گرفته شده است، نـه یـاري کـردن در    

  . )]برابر
مـن ربـی مـا    : و قولهم فـی القَسـم  

لْتفَع .   ـعموض تـعضرٍّ وج ن حرففم
    نُـوبـرِّ یالج الباء هاهنا، ألنّ حـروف

. عن بعضٍ اذا لم یلْتَبِسِ المعنَـی  بعضُها
و قد یحذَف نونُه عند األلف و الـالم و  

سوگند . بِذأي من الکَ[ملْکَذبِ : یقال
برخـی از  . به پروردگـارم کـه نکـردم   

حروف جر اگر معنا پوشیده نگردد بـه  
گـاه هـم   . نشـینند جاي برخی دیگر می

پــیش از الــف و الم تعریــف، نــون آن 
  . ]افتد می

ـ . مون و مئُونَۀ .ونم برداشـتن  : مانَ ـُـ
: احتمـلَ مئُونَتَـه و قـام بکفایتـه    : همانَ[

ــار و  ــۀخوارب ــه  هزین ــدگی او را ب زن
ــام دادن   ــه انجـ ــت و بـ ــردن گرفـ گـ

زمین : مانَ األرض. کارهایش برخاست

: تمـون . تیغ گـاوآهن : مان. را شخم زد
ــراي خــانواده  . هزینــه کــردن بســیار ب

فهـو رجـل   . ]ري فرزنـدان بسیا: تومن
  . ]مرد بسیارفرزند و پرهزینه[ ممونٌ
ـ  . مِهنَۀ .مهن خـدمت کـردن   : مهـنَ ـُـ

: . خادم: ماهن. ]کک: مهنَۀ و مهِنَۀ[
أمـۀٌ  [گشـتن  زوقـت با دوشیدن شتر به

ِنَۀُ المسنَۀِحکنیز نیـک شـیردوش و   : ه
  . ]خدمتخوش

خوار : . بذل کردن چیزي: امتهان
: أمهنَـه . کک: إمهان[داشتن  یفضع و

  . ]أضْعفَه
. سسـتی و خـواري  : مهنَ ـُـ. مهانَۀ

  .]قوم مهناء. خوار و ناتوان[نع : مهِین
أکْثَـرُ  : یقال. میون: ج. دروغ: مین .مین

 ناراسـت بیشـتر گمانهـا   [الظُنُونِ میونٌ 
مـائن  . دروغ گفتن: مانَ ـِـ. . ]است

ــون یــع : و م ــان و[ن یهــو . ]کــذّاب: م
ــایِنٌ وده ــه : متَم ــتی [مغْشُوشُ در دوس

  .]یکرنگ نیست
  فصل النون

نَتُنَ ـُـ . بوي ناخوش: نَتَنَ ـِـ. نَتْن .نتن
فهـو منْـتن و منْـتن،    . کک: نَتانَۀً و أنْتَنَ
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نَتَّنَـه غیـرُه، و   . بکسر المیم إتْباعاً للتاء
  . قوم مناتینُ

چـه  [مـا أنْتَنَـه   : بو یقال فی التعج
  . !]بدبوست

و هو جمـع أنَـا ال مـن    . ما: نَحنُ .نحن
   اللْت ـرُه بالضـمآخ ـرِّكقـاء  لفظها، و ح

الساکنین، ألنّ الضَمۀَ من جِـنْس الـواو   
  . التی هی عالمۀُ الجمعِ

: . أنْوان و نینان: ج. ماهی: نُون .نون
دوات : . نام شمشیري: . تیزي تیغ

 »و القَلَـم  ن«تفاسـیر   که در بعضـی از 
حرفی از حروف معجمه، : . اندآورده

و هو من حروف الزیادات، و قد تکون 
ــللتأکیــد م ــخَددةً و مشَ ۀً فــی الفعــل فَّفَ

المستقبل بعـد الم القَسـم کقولـک فـی     
و تَلْحـقُ  . ضْـرِبنَّ زیـداً  أَواهللاِ لَ: المشدد

ــول ــی، تق ــرَ و النه ــرِبنَّ، و ال : األم اضْ
: و تلحقُ فی االستفهام، تقـول . ضْرِبنَّتَ

    تالشـرط، اذا زِد نَّ؟ و بعـدهل تَضْـرِب
ما تَضْـرِبنَّ زیـداً   إ: علی إنْ ما، کقولک

فإما تَثْقَفَـنَّهم فـی الحـرْبِ    «آیه. أضْرِبه
پس هرگاه بر «[» فشَرِّد بهم منْ خَلْفَهم

ایشان دست یافتی چنان تار و مارشان 

شان را هم پراکنـده  جبههکن که پشت 
اضْرِبانِّ، و فـی  : و فی التثنیۀ. ]»سـازي 
اضْرِبنَّ، بضـم البـاء، و للمؤنّـث    : الجمع

اضْـرِبنانِّ،  : اضْرِبِنَّ، و لجمعهـا : بکسرها
أصلُه اضْرِبننَّ بـثالث نونـات، فتَفْصـلُ    
بینَهنَّ بألف و تَکْسرُ النونَ تشبیهاً بنُـون  

فَّفۀُ اذا اسـتَقْبلَها سـاکنٌ   أما المخ. التثنیۀ
سقَطَت، و اذا وقَفْت علیها و قبلَها فتحۀٌ 

  : أبدلْتها ألفاً کقول األعشَی
  ]تَنْسکَنَّه و ذا النُصبِ المنْصوب ال[

ـدبا و ال تَعدبطـانَ واهللاَ فاعالشَی  
و ربما حذفَت فی الوصل کقول الشاعر 

  : ]طَرَفَۀ[
  ب عنْک الهمـوم طـارِقَهااضْرِ

  ضَرْبک بالسوط قَونَس الفَرَسِ
 و المخفَّفۀُ تَصـلُح . تقدیره اضْرِبنْ عنْک

فی فعل : مکانَ المشددةِ الّا فی موضعین
اإلثْنَین کقولک یا رجالنِ اضْرِبانِّ زیداً، 
و فی جماعۀ المؤنَّث کقولک یـا نسـوةُ   

، فـال یصـلُح فیهمـا الّـا     اضْرِبنانِّ زیـداً 
اگـر  [المشددةُ لئَلّا یلْتَبِس بنُون التثنیـۀ  

پیش از نون تأکید خفیفه ساکن باشـد،  
افتد، و اگـر بـر آن وقـف    این نون می



  1829/ باب النون   
 

 

کنی و پـیش از آن فتحـه باشـد آن را    
  : بدل به الف می کنی مانند

  )بتان را مکن کرنش از هرچه هست(
  تپرستش مکـن دیـو و یزدان پرس

پـس   کلمۀو گاه این نون در وصل به 
  : افتد، ماننداز خود می

  هان رااندشبــانهبران از خود 
  با تازیانه رااسب  ْبر سرو ـچ

. نْ عنـک برِاضْ: که در اصل بوده است
توانـد بـه جـاي    فیفه مـی خنون تأکید 

فعـل مثنّـی و   : قیله آید جز در دو جـا ث
جمع مؤنث، براي اینکه با نـون تثنیـه   

  . ]ی گرفته نشودیک
بـر سـر   [نَونْت االسم تَنْوینـاً   :یقال

ــوین درآوردم ــوینُ  و. ]اســـم تنـ التنـ
ماءالیکون الّا فی األس .  

  فصل الواو 
 أصبت: وتَنْتُه وتْناً. رگ دل: وتین .وتن
. بر سرخرگ بزرگ قلـبش زدم [ وتینَه

  .]وتُن و أوتنَۀ: ج
  . دائم بودن: وتَنَ ـِـ. وتْن و وتُون

ــن ــم: وات ــیء . آب روان دائ : ش
  . ثابِت

واتَنَ القـوم  [مالزمت کردن : مواتَنَۀ

ــم ــود   : داره ــرزمین خ ــته در س پیوس
  . ]ماندند

مانـدگار در  [ واثن و واتن بمعنًی .وثن
  .]یک جا

. منـه  ثَرَکْاسـتَ : استَوثَنَ مـن المـال  
  . کک: بالتاء ،استَوتَنَ

رشـت همـوار و   زمـین د : وجِین .وجن
  .وادي کرانۀ: . بلند

رجل . رخسار: وِجنَۀ، وجنَۀ و أُجنَۀ
ــ منٌ وــنُ[ج جو أو[: ــات . عظــیم الوجن

ما أدرِي أي منْ وجنَ الجِلْد هو، : یقال
دانـم او دیگـر   نمـی [ أي أي الناسِ هو

  .]کیست
و قیل . سخت و استوار: ناقۀ وجناء

جنِهی العظیمۀُ الونَتَی .  
کوفتن گازر جامـه  : وجنَ ـِـ. وجن

: ج. گـازر  ]کدنگ[کوتنگ : میجنَۀ. را
بـر  : وجنَ به األرض. و میاجِن[مواجِن 

  . ]زمین زدش
تـر نهـادن   : ودنَ ـِـ. ودن و وِدان .ودن

تـر نهـاده   : مودون و ودیـن . چیزي را
. ابتَـلَّ : اتَّدنَ الشیء. ]خیسانیده، منْقوع[

. آن چیز خیس خورد[ل و م . بلَّه: اتَّدنَه
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در کــار عــروس : . ]آن را تــر کــرد
فرزنـد  : . اهتمام و ایستادگی کـردن 

ةُ ودنَـت المـرأَ  [کک : إیدان. الغر زادن
نَتدخرد و الغـري زاییـد   بچۀ: و أو[ .

ــودن بمعنًــی ون و مدــولَــد منــوزاد [ و
  .]میزه ریزه

و جاز أنْ یکـونَ  . م اسبینا: مودون
مشْتقّاً من هذا المعنَی، کالمضْمار  میدان

لما فیه من معنَی التَضْـمیر و اإلعجـاف   
 کلمـۀ رواست که [للفَرَس فی الرِهان 

میدان هـم مشـتقّ از ایـن معنـا باشـد،      
مضمار، چون معناي تنـگ   کلمۀمانند 

گرفتن بر اسب و الغر کردن آن بـراي  
  .]مسابقه در آن هست

ــزان .زنو ــرازو: می ــوزان، . ت ــلُه م أص
 قام . انْقلبت الواو یاء لکَسرة ما قبلَها

: ج. روز به نیمه رسـید [انْتَصف : النهارِ
  . ]موازِینُ

ــۀ ـــ. وزن و زِنَ ــنجیدن: وزنَ ـِ  .س
و اذا «آیـه . وزنْت فالناً و لفالنٍ بمعنًـی 

بـراي  [» کالُوهم أو وزنُوهم یخْسـرُونَ 
ـ  و چـون بـه پیمانـه    «. ی سـنجیدم فالن

. »دهندشان یا برایشان سـنجند بکاهنـد  

نَ الشیءزه : ورـرَ النخـلِ  . قَـدوزنَ ثَم :
ــه  ه و خَرَصــزَر ــو: ح ــا ةمی   بن را خرم

درهـم   .]گمـان انـدازه زد و سـنجید   به
ــا ســنگ ]درم[: وازِنٌ ــی . ب طعنَ المزو

ـ  : اآلخذُ، کما یقـال  واتَّزَنَ طعالم ی نَقَـد
) بهـا را (دهنده سنجید و [وانْتَقَد اآلخذُ 

  .]داد و گیرنده گرفت
  . برابر کردن میان دو چیز: موازنَۀ
 فـالن  . کـرده حنظـل آس : وزِین

اندیشـه  او استوار[رزِینُ الـرَأْي  : الرَأْيِ
  . ]است

هو وزنَ الجبلِ، بالنَصب علی : قولهم
بلِ، الظرف، أي ناحیۀً منه، و هو زِنَۀَ الج

او . کـوه اسـت   کرانۀاو بر [أي حذاءه 
  .]روي کوه استروبه

ــارِ  ــوزن و حض ــه  : ال ــتاره ک دو س
  . نزدیک سهیل برآیند

و هـو شـاذّ، مثـلُ    . موضعی: موزنٌ
زن : ة موزونَـۀ امـرأَ [موحد و موهـب  

. بـاال زن کوتـاه : وزنَۀ. باال و داناکوتاه
ـ  مزنَۀً و وزاو یـک بـار   : ۀًأکَلَ فالنٌ و
  . ]در روز خوراك خورد

وسـنَ  . و سـنَۀ  ]و وسـنَۀ [وسن  .وسن
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ـــ و  آغــاز خــواب، چــرت[خــواب : ـَ
وسنَۀ [نع : وسنٌ و وسنانُ. ]پینکی زدن

. استَوسنَ بمعنًی وسنَ و ].نث: و وسنَی
غُشی علیه من نَتْنِ البِئْـر،  : وسنَ الرجلُ

تْه البِئْـرُ، و هـی رکیـۀ    أوسـنَ . سنَمثل أُ
ــنَۀٌ  وسســنگینی خــواب گــرفتش و [م
آن مرد از بوي چاه بیهـوش  . چرت زد

   ].بوي چاي بیهوشش کرد. شد
أتاهـا و هـی   : تَوسنَ الفَحلُ الناقـۀَ 

شـتر نـر بـه سـراغ ناقـه رفـت       [نائمۀٌ 
  . ]که ناقه خواب بوددرحالی
کـأنّ بهـا سـنَۀً مـن     : ة میسـانٌ امرأَ

زنی که از سنگینی و آرامـی  [زانَتها ر
  . ]آلود استگویی خواب

  . موضعی: میسانُ
و هو بمنزلۀ . نوار هودج: وضین .وضن

البِطــانِ للقَتَــبِ، و التَصــدیر للرَحــل، و 
آن ماننـد  [وضُـن  : ج .الحزام للسـرْج 

بـراي  تنگ است براي پاالن، و رسـن  
. ، و تنگ بـراي بسـتن زیـن   جهاز شتر

قَقَل  تنگ پاالن از الغري ناقـه  : ها
  . ]جنبید

ــن ـــ. وضْ ــنَ ـِ ــافتن: وضَ ــوار ب . ن

زره دربافته، و جامه و تخـت  : موضُونَۀ
عینه رَمـرُرٍ  «آیه. ]نشانگوهر[صعلی س

. »بر تختهایی گوهرنشـان «[» موضُونَۀٍ
ضَنَ الشیءآن چیـز را دوال کـرد و   : و

رَّ بعضَه وضَنَ الحجرَ و اآلج. هم نهاد بر
 سنگ و آجر را بر: أشْرَجه: علی بعضٍ
ــد ــم چی ــن. ه ــذلّل: توضُّ ــب، و ت تحب .

  . ]جوال بافته از برگ خرما: میضَنَۀ
و قـد  . بـاش مـردم  جـاي : وطَن .وطن

 طْن[یخفَّفطان: ج. ]وطانُ الغَنَمِ. أوأو :
وطَنَ بـه  . آغلهاي گوسفندان[مرابِضُها 
  . ]د و ماندآنجا جاي گزی: ـِـ وطْناً

استیطان . باش ساختنجاي: تَوطین
: علی الشـیء  النَفْسِ . کک: و اتِّطان

  . ]کک: توطنُّ[دل نهادن بر چیزي 
ــان ــان  : میط ــۀ ره ــت حلْب اول غای

کـه اسـب از آنجـا     ]اسبدوانی مسابقۀ[
. ]میادین: میاطین. کک: میدان[دوانند 

  . آخر غایت آن: میتاء و میداء
و لَقَــد «آیــه. جــايحــرب: مــوطن

و همانا «[» نَصرَکُم اهللاُ فی مواطنَ کَثیرَةٍ
که خداونـد در رزمگاههـاي بسـیاري    

انجام : واطَنَه علی األمر. »یاریتان کرد
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پوشــیده  بــه همــراه اوکــار را دادن آن
  . ]با او همراهی کرد: واطَأَه. داشت
ــۀ .وعــن زمــین درشــت ســخت : وعنَ

ـ : ج. کـک : وعن[ هـاي  و رگـه . انوِع
سپید در کـوه و زمـین کـه چیـزي در     

  . ]پناهگاه: وعن. آنها نروید
سمنَت غایـۀَ السـمنِ   : تَوعنَت الناقۀُ

: تَـوعین . توانست فربه شدناقه تا می[
  . ]فربهی
. . کک: موکن. مرغ خانۀ: وکْن .وکن

قال . بیضه در زیر گرفتن مرغ: وکَنَ ـِـ
نُ مأْوي الطائرُ فی غیـر  الوکْ: األصمعی
قـال  . الوکْرُ ما کانَ فـی عـش   عشٍّ، و
الوکْنَۀُ و األُکْنَۀ مواقـع الطَیـرِ   : أبوعمرو

ــت قَعــا و ــات، : ج. حیثُم ــات، وکَن وکُن
وکن جاي پرنده : گوید[وکْنات و وکَن 

. آن اســت النـۀ اش، و وکــر جـز النـه  
جـاي فرودآمـدن و نشسـتن    : ابوعمرو

ــد پ ــه باش ــا ک ــدگان هرج ــن. ]رن واک :
  . نشسته

ــوکُّن ــن : ت ــک نشســتن و [تمکُّ نی
  . ]جاگرفتن

سستی و سسـت  : ـَـوهنَ . وهن .وهن

: . وهنَ و وهنَه. م ل و. شدن و کردن
. شبنزدیک نیم: هنو مو . شتر انبوه

  بـه  [سـاعۀ  لصـرْنا فـی تلـک ا   : أوهنّا
پس از : ناًلَقیتُه موه. شب درآمدیمنیمه
وهنْتُه أنَا و أوهنْتُـه  ]. شب دیدمشنیمه

  . ]کردم شسست و ناتوان[
دنـده  [استخوان کوتاه پهلـو  : واهنَۀ

  . ]پایین پهلو
زنی [فیها فُتُور و أناة : ة وهنانَۀٌامرأَ

کـه در نشســت و برخاســت سســت و  
  . ]سنگین است

  فصل الهاء
و  باریـدن : هتْن، هتُـون و تَهتـان   .هتن

: ج. نع: سحاب هاتن و هتُون. چکیدن
: هتَنَت السـماء ـِــ هتَنانـاً   [هتُن و هتَّن 

تبص[ .  
گهگـاه و  [باران یک ساعت : تَهتان
  . ]پراکنده

= مـذ . شتران سـپیدموي : هجانٌ .هجن
و هجـائنُ   و إبِـلٌ   ناقۀ . ج= نث

ــرَب :أرض . أیضــاً ــۀُ التُــرْبِ م بطَی .
): رض(و قـول علـی   . کریمۀ: ة امرأَ

ه فیه، و کلُّ جانٍ یـده   هذا جناي و 
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زمـین  [الی فیه، یعنی خیـار و خالصـه   
زن . داراي خاك نـرم و پرگیـاه  ) سفید(

مـن نـاب و    ةاین است میـو . گرانمایه
ــده ــو  گزی ــتار پیج ــر خواس ــم، ه اش ه

  . ]دستش بدان دراز است
  . گرانمایکی و نیکویی: هجانَۀ

نَۀ هِجانَۀ[جنَ ـُـ. ]و هجناکسـی  : ه
پدر آزاد و مادر بنده : . و فرومایگی

سخن زشت کـه  : [نع : هجِین. بودن
: . هجن: ج. اش سرزنش شودگوینده

. بدنژادي انسان یا اسب از سوي مـادر 
  . ]همان از سوي پدر: إقْراف

هجین سـاختن و زشـت و   : تَهجین
  .عیب کردن با

ــر نا :هــاجِن رســیده کــه او را دخت
و کـذلک الصـغیرةُ مـن    . شوهر دهنـد 

جلَّت الهاجِنُ عن الولَد، و : مثَل. البهائم
    حالهاجِنُ عن الرِفْـد، و هـو القَـد لَّتج

جلَّـت العلْبـۀُ   : األعرابیقال ابن. الضَخْم
و هی بِنْت : قال. عن الهاجِن، أي کَبرَت

قَح ثـم تُنْـتَج و   اللَبونِ یحملُ علیها فـتَلْ 
هاجِن کـوچکتر از آن اسـت   [هی حقَّۀٌ 

دار شود، و هـاجن کـوچکتر از   که بچه

زمانی گویند (بزرگ است  کاسۀیک 
). که کوچکی به جاي بزرگـی بنشـیند  

اي هاجن بزرگ شد، و آن ناقـه : گوید
است که جفتش دهند و بـاردار گـردد،   

کـه   سپس از آن بچـه گیرنـد درحـالی   
 و ایـن (چهـارم درآمـده   تازه به سـال  

  .)]کار برایش خوب نیست
اي که اول بـار آرد و  نخله: مهتَجِنَۀ

  . نوباوه نماید
نارسـیده را وطـی کـردن    : اهتجان

ــاةَ [ ــتَجنَ الفَت ــیش از   : اه ــر پ ــا دخت   ب
  .]شدن همخوابگی کردرسیده

آرامیـدن و آرام  : هدنَ ـِـ. هدون .هدن
ــکَنَ: هـــدنَ[م  ل و. دادن : هدنَـــه. سـ

  .مصالَحۀ: مهادنَۀ. ]سکَّنَه
علی  : یقال. آشتی و صلح: هدنَۀ

ــلٍّ  ــکُونٌ علــی غ ــنٍ، أي س ایــن [(دخَ
 گرامـی اسـت  بخشی از سخن پیـامبر  

هاي آخر زمان و تبـاهی و  فتنه ةدربار
تاریکی دلهاي مردمان کـه بازگشـتی   

آرامشی بر بستر ) :دنبه روشنایی ندار
آشـتی  : هدون و مهدنَـۀ  .کینه و تباهی

میانشان : و مهادنَۀٌ بینَهم . و آرامش
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  . ]آشتی و آرامش برقرار است
کارهـا  [اسـتَقامت  : مـور تَهادنَت األُ

ــد   ــت شـ ــت و درسـ ــادنَ . راسـ تَهـ
ــارِبون ــش : المتَح ــان آت ــس جنگجوی ب

که بـه  [سنگ گول گران: هدان. ]دادند
. ]و فریـب خـورد   دشـو  خشنودسخنی 

  . هدن :ج
آرام دادن زن کـودك را بـه   : تَهدین

  . آهستگی: . سخن
  . اي از قیسقبیله: هوازن .هزن

ــون .هلــن لْیــاهی : ه ــا [گی ــه ی مارچوب
  . ]مارگیاه

که ایمن کنـد  آن: . گواه:مهیمِن .همن
و أصـلُه مـؤَأْمن   . دیگري را از خـوف 

دوم قلب بـه یـاء    ةبا دو همزه که همز[
مؤَیمن، همزه تبدیل بـه   شده، سپس در

. ]هاء گشته است، مانند أراقَ و هـراقَ 
و قد ذُکرَ فـی فصـل األلـف مـن هـذا      

  . الباب، و هو من صفات اهللا تعالی
ــنن ــین .ه نـــ. ه ــنَّ ـِ ــدن: ه : . نالی

أنـین،  . حـنَّ  یأنَّ و هنَّ بمعنَ[گریستن 
  ..]ا: هنین و حنین

ي مـا بـه   ما بـالبعیر هنانَـۀٌ، أ  : یقال

. آن شتر را نیرو و فربهی نیست[طرْقٌ 
هر پیه و فربهـی، و پیـه   : هانَّۀ و هنانَۀ

ــر ــر کـ ــز  ةدرون و زیـ ــم، و نیـ چشـ
خـوبی در  : ما بـه هانَّـۀٌ  . مغز ةبرجاماند

ــت  ــت و  (آن نیس ــه نیس ــه درد فرب   ب
  . )]خوردنمی

خداوند فربـه  [أهنَّه اهللاُ، فهو مهنُون 
ــۀ. ]و نیرومنــدش کــرد نــوعی از : هنَنَ

  . خارپشت
ـ . هون .هون آرام و آهسـتگی  : هانَ ـُـ

الذین یمشُونَ علـی األرضِ  «هآی. کردن
آنــان کــه بــر زمــین آرام و «[» هونــاً

ســبک : . ]»نهنــدفــروتن گــام مــی
آسان و سبک کـردن بـر   : تَهوین. شدن

: هونَه اهللاُ علیه. هانَ علیه الشیء[کسی 
: اذا عزَّ أخوك فهنْ: یقال. سهلَه و خَفَّفَه

چو سختی بگیرد برادر به تو، تو نرمی 
  . ]بکن پیشه و زو گذر
 أهوِنـاء : ج. سهل :شیء هینٌ و هینٌ

نرمـی و آرامـی و   : الهون و الهوینـاء [
ــتگی ــل . آهسـ ــرد آرام و : رجـ مـ

قوم آرام و [قوم هینُونَ لَینُونَ . ]فروتن
  . ]سازگار
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ــواري و : هــــوان و مهانَــــۀ   خــ
ذُلٌّ و : رجـل فیـه مهانَـۀٌ   . داشـت سبک

: إهانَـۀ . ]مـرد خـوار و سسـت   [ضَعف 
  . سبک داشتن

و . اسـتَحقَرَه : استَهانَ به و تَهاونَ به
  : قول الشاعر

  أنْ ـکلَّتُهِیـنَ الفَقیـرَ ع ال
هفَعرُ قد رهماً و الدوی تَرْکَع  

ـ   أراد ال د المخفَّفـۀ،  تُهِینَنْ، بنـون التأْکی
. خـوارش داشـت  [فحذفت عند الوصل 

  :گوید
  ینــوا را خــوار شـایدـمگــردان ب

  ]تو گردي پست و دهرش سر فرازد
امشِ علی هینَتـک، أي علـی   : یقال
حضـرت  . نـرم و آهسـته بـرو   [رِسلک 

ــی ــا ): ع(عل ــاً م ــک هون بِیبح ــب : أحبِ
روي و دوستت را دوست بدار به میانه

). روي یـا کوتـاهی  نه به زیاده(ه انداز
ــم علــی هینَتــک بــه روش خــود : تَکَلَّ

  .]گوسخن
  .نام مردي :. خواري: هون
  . روز دوشنبه: أهونُ

و کـان أصـلُه   . معـروف : هاون، مع

هاوونَ، ألنّ جمعه هواوِینُ، مثل قـانُون  
و قَوانینَ، فحذَفوا الواو الثانیۀ اسـتثقاال  

ألُولَی، ألنّه لیس فـی کالمهـم   و فَتَحوا ا
  . فاعلٌ بضم العین

  فصل الیاء
نخست پایها : ]و أتْن و وتْن[یتْن  .یتن

أیتَنَـت  . بیرون آمـدن کـودك از رحـم   
  . ةُ و الناقۀُالمرأَ
و آن [و هو سم . آب گشن. یرُون .یرن

  . ]زهر است
ــزَنَ .یــزن نــام ملکــی از ملــوك : ذو ی
رمـح یزَنـی،   . منسـ: یۀرِماح یزَن. حمیر

یأَنو أز یزْأَنی ،ینکک: أز .  
  . پیر فرتود: یفَن .یفن
ـ  . یقَـن . گمـانی بی :یقیِن .یقن : یقـنَ ـَـ

العلْم و إزاحۀُ الشَـک و تَحقیـقُ   [مص 
اسـتَیقَنْت و   یقنْـت و أیقَنْـت و  . ]األمـر 

کلُّه بمعنًیتَی قَّنْت .ینٍأنَا علی یو . منـه  ق
ربما عبروا بالظَّنِّ عن الیقـین و بـالیقین   

 هیچ بی. گمان باور کردمبی[عن الظنّ 
گـاه گمـان را   . گمانی به او بـاور دارم 

ــد   ــان گوین ــین را گم ــین و یق : . یق
-آن: رجل یقَنٌ و یقَنَـۀٌ، أي أُذُنٌ . مرگ
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: میقـان . که هرچـه بشـنود بـاور کنـد    
  . ]کک

ــن ــن .یم مــ: ی ــهرها بعض ي [ی از ش
: یمنی و یمانٍ، بتخفیـف الیـاء  . ]تازیان
و األلف عوض من یـاء النَسـبِ   . منسـ

و . ]یمانی[فال یجتمعانِ، و قیل مشددةً 
قوم یمانیـۀٌ و یمـانُونَ، مثـل ثَمانیـۀ و     

  . ة یمانیۀٌامرأَ ثَمانُون، و
أتَـی  : أیمنَ الرجلُ و یمـنَ و یـامنَ  

لیمنَ، و کذلک اذا أخَذَ فی سیره یمینـاً  ا
آن مرد به یمن درآمـد، و در رفتـنش   [

: یقال. ]سوي راست را در پیش گرفت
یامنْ بأصحابِک، أي خُذْ بهـم یمنَـۀً، و   
ــه    ــۀُ تقولُ ــم، و العام ــامنْ به ــل تَی التق

: تَیـامنَ  .یارانت را سـوي راسـت بـر   [
سـوي شـام   : تَشـاءم . سوي یمن رفـت 

: شـاءم . سوي راست رفت: یامنَ. فتر
  . ]سوي چپ رفت

خویشتن را به یمن منسـوب  : تیمن
 کرانـۀ : تیمنـی . تبرّك کردن: . کردن
  . یمن

یمنَ علی قومه، مج، و . برکت: یمن
صار مبارکاً علیهم، فهو میمون و : یمنَهم

شـد، و  فرخنـده  او براي قومش [یامنٌ 
  . ]آوردبراي آنان خجستگی 

خالف : خالف یسار، و أیامنُ: یمین
مأشائ .  

. سـوي راسـت  : یسرَةیمنَۀ، خالف 
، أي میمنَۀً، خالف أیسـرَ  قَعد فالنٌ یمنَۀً

  . ]سوي راست نشست[و میسرَةٍ 
فالنٌ عنـدنا  . منْزَلَۀ: . قوت: یمین
 قَدم فـالنٌ علـی  . بمنزلۀٍ حسنَۀ: بالیمین

فالنی نزد [أیمنِ الیمینِ، أي علی الیمن 
ــو دارد  ــاهی نیکـ ــا جایگـ ــه . مـ او بـ

ــد   ــیش آم ــتگی پ ــفر  (خجس ــا از س ی
ــن و : ج. ســوگند: . )]بازگشــت مأی

ت بذلک ألنّهم اذا تَحالَفوا میو س. أیمان
یمـینِ  علی یمینَه ضَرَب کلُّ امرِئٍ منهم 

 و ســوگند را یمــین نامیدنــد[صــاحبِه 
  زیــرا هرگــاه بــر پیمــانی ســوگند     

را  دسـت راسـتش  خوردند هر یک می
. ]گذاشـت  دیگري مـی راست بر دست 

 :ألنّه  و ال. سوي دست راست عمجی
لظُرُوف ال تَکاد تُجمـع ألنّهـا   اظَرْف و 

 نبه ای[جِهات و أقْطار مخْتلفۀُ األلْفاظ 
معنا ظرف است و ظروف جمـع بسـته   
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ــی ــرا  نم ــوند زی ــویهاي  ش ــانگر س بی
هـاي   کلمـه هایند بـا  چهارگانه و کرانه

: یمـین . دسـت راسـت  : . ]گوناگون
و أما الذي فی حـدیث  . بال هاء. مصغـ
، زودتْنا بیمینَتَیها من الهبِید، )رض(عمرَ 

فإنّها تصـغیرُ یمنَـی، فأبـدلَ مـن الیـاء      
بـا دو  [األُولَی تـاء اذا کانـت للتأْنیـث    

هـاي حنظـل   ت کوچکش پر از دانهدس
ایـن کلمـه مصـغّر    . توشـه داد به ما ره

. یمنَۀ اسـت  تثنیۀیمنَتَین است که خود 
یک دسـت پـر   : أعطاه یمنَۀً من الطعام

  . ]از خوردنی دادش
  . هاي یمنینوعی از پرده: یمنَۀ

ــام : أُم أیمـــنَ ــدان  دایـــۀنـ فرزنـ
که پیامبر آزادش کـرد و  [) ص(رسول

را بــه عقــد زیــد درآورد و أُســامۀ  او
  . ]فرزند آنان است

اسم وضع للقَسـم، هکـذا   : أیمنُ اهللاِ
و : بضم المیم و النون و ألفُه ألف وصـلٍ 

لم یجِئ فی األسماء ألف وصلٍ مفتوحۀً 
و قد تَدخُل علیهـا الم اإلبتـداء   . غیرَها

هب األلـف  للتأْکید، یقال لَیمنُ اهللاِ، فتَـذْ 
فی الوصل، و هـو مرفـوع باالبتـداء و    

ــیمنُ اهللاِ   ــدیرُ لَ ــذوف، و التق حــرُه م خَب
و تَدخُل . قَسمی، و لَیمنُ اهللاِ ما أُقْسم به

فیها کاف الخطاب کما فی حدیث عرْوةَ 
لَیمنُک لَئنْ کنت ابتَلَیـت لقـد   : بن الزُبیر

تذَ. عافَیما حفوا منه النونَ فقـالوا  و رب
و . أیم اهللاِ و إیـم اهللاِ، بـالفتح و الکسـر   

  ذَفوا منه الیـاءما حاهللاِ، و  رب و قـالوا أم
ا المیم وحدها مضْمومۀً و قالوا ربما أبقُو

حرفـاً   م رُونها ألنّها صارتکْسی اهللاِ، ثم
 واحداً فیشَبهونَها بالباء فیقولون مِ اهللاِ، و

ربما قالوا منُ اهللاِ، و مـنَ اهللاِ، و مـنِ اهللاِ   
تنها اسـمی اسـت   . سوگند به خداوند[

که الف وصل مفتوح دارد و چـون الم  
افتد تاکید بر سرش درآید این الف می

ســوگند بــه : و تقــدیرش چنــین اســت
خداوند سوگند من است، و سوگند بـه  

. خـورم خداوند است سوگندي که مـی 
: گــردد هاضــاف گــاه بــه کــاف خطــاب

 ،شـدي سوگند به تو که اگر دچار مـی 
در ) بیماري یا هـر گرفتـاري  (از گزند 
هـاي ایـن   دیگـر گونـه  . مانديپناه می

  . ]سوگند نیز آورده شده است
کانوا یحلفُونَ بـالیمین  : قال أبوعبید
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أیضاً و یقولون یمینُ اهللاِ ال أفْعـلُ کـذا،   
حلَفُوا بـه   ثم یجمع الیمینُ علی أیمنٍ و

فهـذا  : قـال . فْعلَنَّ کذاأَأیمنُ اهللاِ لَ :فقالوا
و قیل ألفه ألف . هو األصلُ فی أیمن اهللاِ

خُفِّفَـت  قَطْعٍ، و هو جمع یمین، و انّمـا  
الوصـل لکثْـرة   همزَتُها و طُرِحـت فـی  

یمـین   کلمـۀ تازیان بـا  [استعمالهم لَها 
را بـر  خوردند، سپس یمـین  سوگند می

ــوگند   ــه آن س ــع بســته و ب ــن جم أیم
خوردند، و این است اصل معنـاي ایـن   

ــوگند ــع   . س ــش را قط ــم الف ــی ه برخ
  انســته کــه بــا تخفیــف تلفــظ همــزه، د

دلیل کـاربرد فـراوان ایـن سـوگند،     به
  . ]انداختندهمزه را هنگام وصل 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  

  



  1839/ باب الهاء   
 

 

  

  

  

  

  

  باب الهاء

  
  فصل األلف

فراموش کـردن و  : أبِه ـَـ. و أبه أبه .أبه
ما أبهت لألمـر  . باز یادآوردن کاري را

ههاً، و ما آبأب   ـهلـه آب تهـاً، مثـل    أبِهأب
آن کار را فراموش نکـردم،  [نَبِهت نَبهاً 

شـیء ال یؤْبـه لَـه    . آن کار را درنیافتم
چیزي که از خـردي و نـاچیزي   : أو به

  . ]به آن نپردازند
ــۀأُب بزرگــی و بزرگــواري: ه . ــه تَأْب

  . برَکَتَ: الرجلُ
شـدگی و  دل[مبدل من تَعتُّه : تَأَتُّه .أته
خردي، خویشتن را به نادانی زدن و بی

  .]دیوانگی کردن
کأنّـه  . فرمانبرداري و طاعـت : أقْه .أقه

  . مقلوب قَأْه

شـده،  پرسـتیده : ، علـی فعـال  إاله .لهأ
إمام بمعنَی مأْمومٍ و  بمعنَی مفعول، مثل

و منـه اهللا، و أصـلُه إاله ألنّـه    . مؤْتَم به
  علیه األلـف لَتخفأُد ،ودبعأي م ،أْلُوهم
و الالم و حذفَت الهمزَةُ تخفیفاً لکثْرتـه  

و لَو کانَتا عوضـاً منهـا لَمـا    . فی الکالم
تا مع المعتَمـ اج ضِ عنـه فـی قـولهم    عو

ــ ــداء  إالهألْ ــی الن ــزةُ ف ــت الهم عو قُط ،
و قیــل . للزومهـا تَفْخیمــاً لهــذا اإلســم 

األلف و الالم عوض منها، و یدلُّ علـی  
ذلک استجازتُهم لقَطْعِ الهمزة الموصولَۀ 
الداخلۀ علی الم التعریف فـی القَسـم و   

ـ  : النداء، کقولهم فْعلَنَّ، و یـا أهللاُ  أَأفَـأَهللاِ لَ
تَرَي أنّها لَـو کانـت غیـرَ     ال أ. لی اغْفرْ

عوضٍ لم تَثْبت کما لم تَثْبت فـی غیـر   
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اصل آن إاله بوده که الـف  [هذا االسم 
اش هـم  و الم بر سرش درآمده و همزه

اگـر  . دلیل کاربرد فراوان افتاده استبه
الف و الم به جـاي ایـن همـزه بودنـد     

توانسـتند همـراه بـا آن در    دیگر نمـی 
ایـن  . مانند ألْـإاله جمـع آینـد   اي کلمه

بزرگـی ایـن    پایـۀ  بر ،همزه هنگام ندا
نیـز  . شـود قطع شـمرده مـی   ةهمز ،اسم

اند که الـف و الم بـه جـاي ایـن     گفته
آیـد، و دلیـل آن اینکـه روا    همزه مـی 

وصـل درآمـده بـر الم     ةاند همزداشته
ــز  ــدا هم ــم و ن ــف در قس ــع  ةتعری قط

 بینی کـه نمی. جا ماند شمرده شده و بر
اگــر الــف و الم بــه جــاي ایــن همــزه 

افتادند چنانکه نبودند، هنگام وصل می
  .]در اسمهاي دیگر چنین است؟

 هۀً ]ـَـ[ألةً: إالهبادع دبو قُـرِئَ . ع 
، و یـذَرك و  »و یـذَرك و آلهتَـک  «آیه

. بندگی کـرد [إالهتَک، أي و عبادتَک 
آیـه  . »و تو و خدایانت را رهـا کنـد  «

تـو و  : نه هم خوانده شـده اسـت  گواین
  . بتان: لهۀآ. ]پرستش تو را رها کند

: . نام موضعی بـه جزیـره  : إالهۀ

و الم، و ربما             بال ألف . غص. نام آفتاب
صرَفُوه، أدخَلُـوا علیـه األلـف و الـالم     

پرستش آن  پایۀ برگویی خورشید را [
و بزرگی و شـکوهش چنـین نـام داده    

ــد،  ــد در نُبودنـ ــی از آن و خداونـ بـ
  . ]بازداشت
 تعبـد و : تَأَلُّه. پرستش نمودن: تَأْلیۀ
  . تنسک
: و أصلُه. سرگشته شدن: أله ـَـ. ألَه

ألهـت علـی فـالنٍ،    : یقال. وله ـَـ ولَهاً
بر او زاري بکـردم  [اشْتد جزَعی علیه 

ألهت إلَینا و الحـوادثُ  . سخت و بسیار
 و باشـد  بـه مـا گشـتی پناهنـده    : جمۀٌ

  .]فراوان ناگواریها
فراموشی و فرامـوش  : أمه ـَـ. أمه .أمه

، بعد »وادکَرَ بعد أُمۀٍ«آیه و قُرِئَ. کردن
 ــه ــاد«[أم ــه ی  و پــس از روزگــاري ب

ــه هــم . »آورده بــود کلمــه در آیــه أم
  . ]خوانده شده است

که بر گوسفند برآید، مانند آن: أمیهۀ
ــ ۀ جــب صو ح رِيآبلــه و ســرخجه[د[ .

. أُمهت الغَنَم تُؤْمه أمهـاً، فهـی مأْموهـۀٌ   
یقال فی الدعاء علـی اإلنْسـان آهـۀً و    
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  . ]درد بگیرد، آبله بزند[أمیهۀً 
: أُم و أُمـۀ [أُمهـات  : ج. مادر: أُمهۀ
ــندي و : الشَـــبابِ . کـــک خودپسـ

  .]سرگشتگی جوانی
تنـد و  [رخیدن : أنَه ـِـ. نُوهأنْه و أُ .أنـه 

قوم أُنَّه، . از گرانی بار] سخت دم زدن
زننده با درد و سختی  قوم دم[مثل أُنَّحٍ 

: نه، مثـل آنـح  آ. از بیماري و رنجوري
  . ]حاسد: رجل آنه. یکی
و . قولهم عند الشکایۀ: أوه من کذا .أوه

 أل وا الـواوما قَلَبع، و ربفـاً  انّما هو توج
ــالوا ــذا،  : فق ــن ک م هــذا، و أو ــن ک آه م

بالتشــدید، و یحــذَف الهــاء أیضــاً مــع 
: و بعضُـهم یقـول  . أو من کـذا : التشدید

آوه، بالمد و التشدید و فتحِ الواو ساکنۀَ 
یمـد،   و یقـال أوتـاه، یمـد و ال   . الهـاء 

گفتاري است که هنگـام  [بإدخال التاء 
: ندوه و افسـوس گوینـد  گله و ناله و ا

ــا از آن ــراي  . دردا و دریغ ــم ب ــاه ه گ
درازتر کردن آهنگ ناله و انـدوه آوه  

  . ]و أوتاه گویند
و . ا: آهـۀ . آه گفـتن : ویه و تَـأَوه تَأْ

و . یرْوي أهۀ من قـولهم أه، أي تَوجـع  

و أوةً لـه،  آهۀً له : یقال فی الدعاء علیه
درد و انـدوه  [ الواوِ بحذف الهاء مشددةُ

). یـا جـوش بـه تـنش بیفتـد     (بر او باد 
اهمــرد بســیار انــدوهگین و : رجــل أو

کننده یا فراخواننده به نیکی، یـا  زاري
  . ]دلسوز و مهربان

و إیـه  . دیگـر گـوي  : إیـه لألمـر   .أیه
   ـلْتصیثاً، بـالتنوین اذا وـدقیــل اذا . ح
ـ   بـأنْ   أْمرُهقلت إیه، بال تنوینٍ، فانّمـا تَ

یزِیدك من الحـدیث المعهـود بینَکمـا،    
کأنّک قلت هات الحدیثَ، و إنْ نَونْتَهـا  
کأنّک قلت هات حدیثاً ما، ألنّ التنوینَ 

هـاً  یفإذا أسکَتَّه و کَفَفْتَـه قلـت إ  . تَنْکیر
ــا،   ــت أیه ــد قل ــا، و اذا أردت التَبعی عنّ

هاتیهانِ، بالنون مکسور. بمعنَی هةً و أی
ــۀ ــک : کالتثنی ــر  [ک ــه را اگ ــن کلم   ای

  تنــوین بگــویی یعنــی از مخاطــب بــی
سـخن از پـیش    ةخواهی تـا دربـار  می

سـخن  : آشنا میانتان بیشتر گوید یعنـی 
تنـوین بگـویی یعنـی     و اگر با. را بگو

چه باشـد، زیـرا تنـوین    سخنی بگو، هر
ــانۀ ــت  نش ــودن اس ــره ب ــون . نک و چ

ــازش داري و   ــتن بـ ــواهی از گفـ بخـ
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بس کن ما : گوییازي میخاموشش س
چـون دوري چیـزي را   ). دیگر نگو(را 

أیها و أیهانِ ذلـک،  : گوییبخواهی می
یعنی ایـن دور باشـد و چنـین نیسـت     

)       هـاتأی برخـی هـم بـه جـاي هیهـات
  . )]گویند

ــه ــتر را : تَأْیی ــدن ش ــت . خوان هأی
بر شتر بانـگ زدم  [صحت بها : بالجملِ

  . ]و خواندمش
  فصل الباء

و آغـاز  [أول رفتـار اسـب   : بداهۀ .هبد
  . ]ناگهانی هر چیز

ـ  . بده ناگـاه و نااندیشـیده   : بـده ـَـ
بادهـه  . اسـتقبلَه بـه  : بدهه بـأمرٍ . آمدن

ــداهاً[ ــۀً و بِ هبادــأَه: ]م ــۀ و . فاج داهالب
رجـل  . هما یتَبادهانِ بالشعر. ا :البدیهۀ
 هدبو درآمـد  بناگاه با کاري پـیش ا [م

ناگـاه از  ). یا کاري را با او آغاز کرد(
). و غــافلگیرش کــرد(پیشــش درآمــد 

درپی بـراي هـم شـعر    اندیشه و پیبی
مـــرد ناگـــاه درآینـــده و . خواندنـــد

-غافلگیرکننده، و مـرد بسـیار بدیهـه   

اندیشـه   بـی : أجابه علی البدیهۀ. گوي

سـخنان  : بدائـه الکـالمِ  . پاسخش گفت
علُـوم فـی بدائـه    هـذا م . تازه و شگفت

این از همان آغاز کـار روشـن   : األمور
ــدیهِی. و دانســته اســت ناگهــانی و : ب  

  . ]، روشن و پذیرفتهپیشین اندیشۀبی
ــره ــ .ب رْهــۀب رْهــدتی دراز از : ه و ب م

  . ]برْهۀً أقَمت عنده[روزگار 
رَهۀباندامزن با گوشت لرزان: رَه .  

ــوت رَهب :ــه ح ــرَموتچــاهی ب . ضْ
خیرُ بِئْـرٍ فـی األرض زمـزَم و    : حدیث

یقال فیـه أرواح .  شَرُّ بِئْر فی األرض 
  . و یقال برْهوت، مثل سبرُوت. الکُفّار

و هـم  . یکی از ملوك یمـن : أبرَهۀُ
ــۀٌ بــنُ الحــارِث، یقــال لــه ذو  : ثَالثَ

بنُ الصباحِ، أیضاً من الیمن  المنارِ، و 
ــان عال ــواداً، و  و ک ــاً ج ــرَمِ  م األشْ

الحبشی، من ملـوك الـیمن و هـو أبـو     
که با فیلهـایش  [یکْسوم صاحب الفیلِ 

ــه ــ ب ــابودش  همکّ ــد ن تاخــت و خداون
  . ]کرد
ــۀبلَــه و ب .بلــه ـــ. اله   نــادان و : بلــه ـَ

. ]بله: و ابتُله[کک : تَبلُّه. دل شدنسلیم
أکثَـرُ  : حـدیث . بلْه: ج .نع: أبلَه و بلْهاء
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أهلِ الجنَّۀِ البلْه، یعنـی البلْـه فـی أمـرِ     
   هم بها، و هـم أکْیـاسمامتلَّۀ اهقنْیا لالد

ــرَة   ــر اآلخ ــی أم ــتیان [ف ــتر بهش بیش
ساده در کـار و بـار    ، یعنیننددال هساد

دنیا و پرداختن به آن، وگرنـه در کـار   
  . ]روز بازپسین زیرکانند

شَباب أب شیو ع لَه  ِلَّۀه و قلُوسل
جوانی خوش و زندگی در ناز [غُمومه 

خبري از ناگواریها بی پایۀ برو نعمت، 
هـو فـی بلَهنیـۀٍ مـن     . ]و اندوه انـدك 

  . فی سعۀٍ: العیش
  . ابلهی نمودن که نباشد: تَبالُه
لْهب : عۀ علی الفـتح، أي دینبکلمۀٌ م :
أعددت : حدیث. ]بگذر بگذار و[بمان 

لعبادي الصالحینَ ما ال عـینٌ رأَت و ال  
أُذُنٌ سمعت و ال خَطَرَ علی قَلْـبِ بشَـرٍ   

بـراي بنـدگان   [بلْه مـا اطَّلَعـتم علیـه    
ام آنچـه هـیچ   درستکارم فـراهم کـرده  

گوشـی نشـنیده و   چشمی ندیده و هیچ
در (بر هیچ دلی نگذشته اسـت، آنچـه   

ایـــد دانســـته) ره شـــنیده وایــن بـــا 
  . ]و رها کنید  فروگذارید

و . نث: بوهۀ. مرغی مانند بوم: بوه .بوه

هشَــبــق یمو قــولُهم. بــه الرجــلُ األح :
صوفَۀٌ فی بوهۀٍ، یراد بها الهباء المنْثُـور  

هـاي پشـم   ریـزه [الذي یرَي فی الکَوة 
روزنـه دیـده   ) برابـر (پراکنده کـه در  

  . ]شودمی
به آن پـی  [ما فَطنْت له : ما بُِهت لَه

ـ . نبـردم  : بهــت الشــیء ـُــ و بِهــت ـَــ
نْتبه آن چیز پی بردم: فَط[ .  

باه لغۀٌ فـی البـاءة، و هـو الجِمـاع     
  . ]نکاح: و باهۀ . کک: باهۀ[

  و [گرفتـــه گلو: األبـــح: األبـــه .بهــه 
  . ]بانگگران

هِیبهو دلیر[تناور : ب .هب هـخْ : بخْ بب :
اي است کـه هنگـام بزرگداشـت    کلمه

. ]، زِهـازِه آفـرین : چیزي شگفت گویند
بانگ بلند [بهباه فی الهدیر مثلُ بخْباخ 

ـ  . شتر با کف برآوردن دهـانش  : بـه ـَـ
شاه بیشتر شـد،  اندازه و جایگاهش نزد 

  . ]آواز شدو گلوگرفته و درشت
  فصل التاء 

راههایی که از راه بـزرگ  : تُرَّهات .تره
ثـم  . یکـی : مـع . تُرَّهۀ، فار. بیرون رود

و ناس یقولون تُـرَّه،  . استُعیرَ فی الباطل
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ــل ــه : ج. أي باط ــپس آن را [تَرارِی س
انـد  استعاره از چیزهـاي باطـل گرفتـه   

مانند بسابِس و صحاصـح اسـم اسـت    (
گروهـی هـم آن   ). براي هر چیز بیهوده

  . ]را تُرّه گویند
تَفه . چیز حقیر اندك: ]و تَفه[تافه  .تفه
. ]قَـلَّ و خَـس  : تَفَهاً، تُفُوهاً و تَفاهۀً[ـَـ 

: و فی ذکْر القرآن، حدیث. قد تَفه: یقال
. خرد و اندك شـد [یتْفَه و ال یتَشانُّ  ال

نه گردد اندك و نـه  : بینُاز کرد در یاد
: یتشانّ از شَنّ است(خشک و پوسیده 

: تَفه الرجـلُ ). خشک و فرسوده مشک
  . ]حمقَ

خوراکهاي : أطْعمۀ تَفهۀٌ. مزهبی: تَفه
مزه که نه شیرین باشند نـه تـرش و   بی

  . تلخ و جز آن
تبـاه شـدن   : ـَـتَمه . تَمه و تَماهۀ .تمه

طعام و گوشت و شیر و بوي گردانیدن 
  .]تَمه و تَهِم بمعنًی[

مه لَبنُها اذا حلـب  التی یتْ: ماةٌشاة متْ
گوسفندي که تـا شـیرش را بدوشـند    [

  . ]بوي گرداند و تباه شود
. درماندگی زبان به سـخن : تَهۀتَه .تهته

  .مثل لکنت
  . و أباطیل تُرَّهات: تَهاته

ـ . ]و تَـوه [ه و تَیهان تیه، تَی .تیه : تاه ـِـ
رفـتن بـه هـر جـاي     : . تکبر کردن

  . الناسِ هو أتْیه. سرگردان
حیرَهـا و  : معنًـی تَیه نَفْسه و تَـوه ب 

و مـا  [ما أتْیهـه و مـا أتْوهـه    . طَوحها
خـودش را  [ بمعنًـی  ]أطْوحه و أطْیحـه 

بـاك و  چه بـی . سرگشته و گمراه کرد
ــ. سرگشــته اســت ــل تائ ــاه و رج تَی ،ه

ــان ــی : تَیه ــرکش و ب ــرد س ــاك و م ب
  . ]سرگشته

فَـالة  . أتْیاه و أتاوِیه: ج. بیابان: تیه
و [، و أصلُه مفْعلَـۀ  متیهۀٌتَیهاء و أرض 

کـه انسـان را در   بیابان و زمینی : متْیۀٌ
  . ]خود گم سازد

  فصل الجیم
رجـل  . ]جِبـاه : ج[پیشـانی  : جبهۀ .جبه

هبپیشـانی بـزرگ : أج . هـاءبو . نـث : ج
بتصغیره سیم    یعاألشْـج هـاءیبنـام [ج 

لـیس فـی   : حـدیث . اسب: . ]مردي
ــۀ  هبــۀِ[الج ــدقَۀٌ، أي  ]و ال فــی النُخَّ ص

و گـاوي کـه بـا آن    (در اسـب  [الخَیل 
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زکــات ) شــخم زننــد و خــرمن کوبنــد
. یکی از منازل قمـر : األسد . ]نیست
 : جماعت مردم] ِمهتر قوم: القوم .
 :نام بتی[ .  

: . بر پیشـانی زدن : جبه ـَـ. جبه
ه مکروه پیش آمـدن و نابایسـت بـه    ب

ــه الرجــلُ[روي کســی آوردن  به : جدر
استَقْبلَه بما یکْرَه و بکالمٍ  عن حاجته و

بی دلو و خنور بـه آب  : . ]فیه غلْظَۀٌ
ورده و لیسـت علیـه   : جبه الماء. آمدن

آنکـه  بر سر آب آمد بی[أداةُ االستقاء 
  .]ابزار آبکشی داشته باشد

جلَبـتَهم و  : سمعت جراهیۀَ القـومِ  .جره
بانگ و فریاد و گفتـار  [کَالمهم عالنیۀً 

: جراهیـۀً  لَقیتُـه . دمیقوم را آشکارا شـن 
ــاهراً ــدمش: ظ ــکارا دی ــی. آش ــاء ف  ج
در میـان گروهـی از   : من قومهجراهیۀٍ 

کـار  : جرَّهت األمرَ تَجریهاً. قومش آمد
  . ]بدي سخت: جرْه. را آشکار ساختم

همـا  : یقـال [وادي  کرانـۀ : جلْهـۀٌ  .جله
جلْهتاه، عدوتاه، ضفَّتاه، حیزَتاه، شاطئاه 

  .جِاله: ج. ]رودبار کرانۀدو : و شَطّاه
: ]لْهاًج[جلَه الحصی عن المکان ـَـ 

ــاه عنــه هــۀٌ . نَحیلج و ذلــک الموضــع
 . ریزه را از جایش دور کـرد سنگ[
. او را از کاري سخت بازداشت: لرجلَا
 آن چیز را آشکار کـرد : الشیء . 

ــت ــفَه: البی ــرد در: کَشَ ــه را  ةو پ خان
ــت ــۀَ  .]برداش مامــتار را از : الع دس

  . پیشانی تا میان سرش باالتر برد
برهنه شدن پیش سر : جلَه ـِـ. جلَه
مـردي  [فهو أجلَـه  . و قد جلَه. از موي

. سـرش ریختـه باشـد    که موهاي جلـو 
ریختن موهاي پیش سر را . نث: جلْهاء

نخست نَزَع گویند، پـس جلَـح، آنگـاه    
ثـور أجلَـه، مثـل    . ]جال و سپس جلَـه 

  . شاخگاو بی: أجلَح
و [شاخ باریـک درختـی   : جنَهِی .جنه

  . ]خیزران
فـالنٌ ذو  . بزرگی و منزلـت : جاه .جوه
ۀ[ جاههیوتُه و. مصغـ: جهجتُـه  أوهجو :

  . ]جعلْته وجِیهاً
جاه، مبنی علی الکسـر و بـالتنوین   

اي کلمـه [زجرٌ للبعیر دونَ الناقۀِ : أیضاً
  .]است تنها براي راندن شتر نر

به ناخوشی بـه روي  : ]جاه ـُـ[جوه 
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جبهـه  : جاهه بـالمکْروه . کسی درآمدن
جهتُـه  . رو شـد ناخوشی با او روبـه به[

رو بـدي بـا او روبـه   بـه : أجهتُه رٍّ وبشَ
  .]رو شدمبه، تلخ با او روشدم

. دده را بانـگ بـر زدن  : جهجهۀ .جهجه
بـر  [صـاح بـه لیکُـف    : جهجه بالسـبعِ 

جانور درنـده بانـگ زد تـا جـانور را     
. کـک : هجهجۀ، مقْلُـوب منـه  . بازدارد
 :  بانگ و فریاد همـاوردان در نبـرد .

هـوا  قد جهجهـوا و تَجهـأَلَه   . جأتـاه فس
نزدش آمـد  : فجهه، و أوأَبه، و أصفَحه

و چیزي خواست، اما چیزي نـدادش و  
  . ]زشت بازش گردانید

دسـت از مـن   [انْتَـه  : تَجهجه عنِّـی 
  .)]دور شو(بدار 

  فصل الدال
دفَعـت عـنهم،   : درهت عن القـومِ  .دره

دبأْت، و هو مرـراقَ  مثل ده ولٌ منه نَح
دره . ]از قوم دفاع کـردم [الماء و أراقَه 

جم علیه مـن حیـثُ لـم    ه: علیه و درأَ
ــبتَسحاز جــایی بــر او تاخــت کــه [ه ی

: هواجِمـه : دارِهات الدهرِ. بردگمان نمی
  . ]سختیهاي روزگار

هردکـه  آن[رئیس و پایکار قوم : م
  . مدارِه: ج. ]کنداز قوم دفاع می

  . هدراً: ذَهب دمه دلْهاً .دله
بیخـودي، و رفـتن عقــل از   : تَدلیـه 

حیـرَه و أدهشَـه   : دلَّهـه الحـب  . عشق
دلْـه  . اش کردعشق سرگشته و شیفته[

رفتگـی از انـدوه یـا    دل: دله ـَـ. و دلَه
انـدوه ازاو  : سـلَا : دلَه ـُـ دلُوهـاً . عشق

رجل مدلَّـۀٌ و  . تام یافدورگشت و آر
. رفتـه دستفراموش و خرد ازدل: متَلّۀَ

  .]ناتوان: رجل داله و دالهۀ
دلهت عن إلْفهـا و  . ناالن ناقۀ: هدلُو

ناقـه از بـودن کنـار    [ولَدها ـَـ دلُوهـاً  
  .]اش و مهر به آن آرام گرفتبچه

: تَدهده. غلطانیدن سنگ: دهدهۀ .دهده
: د تُبـدلُ یـاء مـن الهـاء فیقـال     و ق. ل

ــدیاً، أي  هــرُ و غیــرُه تَدجي الحــدهتَد
تَدحرَج، و دهدیتُه دهداةً و دهـدأَةً، أي  

  . دحرَجتُه
. ]بـزرگ [شـتران بسـیار    :دهدهان

: یقـال . ]دهـاده : ج[شتران ریزه : دهداه
 ما أدرِي أي الدهداء هو، أي أي الناسِ

  . ]دانم او دیگر کیستنمی[هو 
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الّا ده فَـال ده، معنـاه إنْ لـم    : قولهم
یکون بعد اآلنَ  یکن هذا األمرُ اآلنَ فال

اگر این کار اکنون نشود پس از ایـن  [
  . ]هم نخواهد شد

  فصل الراء
مغاکی در سنگ که آب در : ردهۀ .رده

ــد  ــرد آی ــال . رده و رِداه: ج. وي گ ق
به أکَمــۀٍ خَشــنَۀٍ کثیــرةِ شــ : الخلیـل 
ذکـرَ المقْتـولَ   ) ع(أنّه: حدیث. الحجارة

: گویـد [شَـیطانُ الرَدهـۀِ   : بنَهرَوانَ فقال
بلند و درشت پر از سـنگ  پشتۀ مانند 

ــت ــخن از  . اسـ ــوار در سـ آن بزرگـ
ــت ــدهکش ــروان  ةش ــت (در نه ــه دس ب

  .]او را چنان نامید) حضرت علی
سیر علـف و  : ـَـرفَه . رِفْه و رفُوه .رفه

  .ا: رِفْه. آساییآب شدن شتر، و تن
آسان و سیر مانـدن شـتر   تن: إرفاه

بر سر روغن کردن : . به آب و علف
و . هر روز ]شانه کردن[و موي شاندن 

  . قد نُهِی عنه
 هرجل راف] یـهفع: ]و رو هـو   .واد

ــۀٍ و  یفاهــۀٍ مــن العــیش، و ر فاهفــی ر
مرد برخـوردار و  [زائدة  رفَهنیۀٍ، والنون

او از . آرام در نــــــاز و نعمــــــت 
منـد  بهرهبرخورداري و فراخی زندگی 

  . ]کک: رفاغَۀ، رفاغیۀ و رفَغْنیۀ. است
بینی و بینَـک لیلـۀٌ رافهـۀٌ، و    : یقال

ثَالثُ لَیالٍ روافه، اذا کان یسـار فـیهنّ   
میان من و تو یک شـب، یـا   [سیراً لَیناً 

  . ]شب، راه نرم و آسان استسه 
بـر  [نَفِّـس عنـه   : رفِّه عن غَرِیمـک 

رفِّه عنـدي، و  . وامدار خود آسان بگیر
ــه، و فأر هــتَرْف عنــدي: اس حوــزدم : ر ن

. آسوده بمـان ز انـدوه و سـختیها رهـا    
دور شد تنگـی و سـختی از   : رفِّه عنه

  . ]سرش
التُفَـۀُ   .أغْنَی من التُفَۀِ عن الرُفَۀ: مثَل

ــبنُ  ــۀُ الت ــبع، والرُفَ ــی[الس ــازتر از ب   نی
چون این جانور کـاه  (گوش به کاه سیاه
  . )]خوردنمی
ـ . تَرَیع: تَرَیه السراب .ریه رَیم رابسه :

ریـه و  [شونده رخشنده و ناپدید: مرَیع
آمد و رفت و نمایـان و ناپدیـد   : تَرَیه

  . ]شدن گوراب
  فصل السین

مسـبوه  . رفتن عقل از پیري: سبه .سبه
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: سـباه . کـک : سباه[پیر خرف : و مسبه
رجـل سـبِه، سـباه، سـباه و     . خـردي بی

  . ]متکبر: سباهیۀٌ
: ج. و أصلُه ستَه. حلْقَۀُ الدبرِ: إست .سته

تاهأس .هو قلت س ذَف التاءححدیث. و ی :
هالس نُ وِکاءیرْ الع و یـ ،   ،ت السـ ي وِکـاءو

 چشم بند سـرین اسـت  [الفعل بحذْف المِ
  .])...کم ببین تا کم خوري و (

تَهسرینالنک: أس . یـتاهم و ستْهس :
  . نث: ستْهاء و ستْهمۀ. کک

از پس کسـی رفـتن   : ستَه ـَـ. ستْه
مرَّ أبوسفْیانَ و معاوِیۀُ خَلْفَهـا و کـان   [

هاً، أي ضَخْم األرداف و أبـو  رجالً مستَ
تاهان گذشت و معاویه هـم  ابوسفی: األس

سـرینی بـود بـه دنبـالش     که مرد کالن
  . زدن بر کون: . ]رفتمی

ــتَهِی ـــ: س ــت . منس ــئْت قل و إنْ ش
گونه کـه  همان[استی، تَرَکْتَه علی حاله 

  . ]افزاییاست یاء نسبت به آن می
که سـرین  آن[ح سته، کما قالوا حرِ
و . ])روو دنبالـه ( کالن را دوست دارد

مـازالَ  . ست فالنٍ، شَتْم للعرَبإِبِ: قولهم
لم یـزَلْ  : فالنٌ علی إست الدهرِ مجنُوناً

دشنامی است در میـان  [یعرَف بالجنونِ 
دیوانه ) همواره(فالنی از آغاز . تازیان

. رآغاز روزگـا : إست الدهرِ. بوده است
ــت األرضِ ــه بِاسـ ــد و : تَرَکْتُـ نیازمنـ

مـا لَـک اسـت    . درویش رهایش کردم
ــتک نباشــد تــو را یــار و نــه : مــع اس

ما لک فی هذا األمـر اسـت و    .یاوري
ترا در این کار نه اصل اسـت و  : ال فَم

این کار بـراي تـو سـر و تـه     (نه فرع 
ــدارد ــۀِ    ).ن الکَلْب ــت ــه اس ــت من : لَقی

ــک . از ويناپســندي دیــدم  أُم ــت اس
أضْیقُ، و استُک أضْیقُ أنْ تَفْعلَ کـذا و  

تر از آنی که چنین و چنـان  ناتوان: کذا
  .]کنی
و هـو  . خردي و سـبکی بی: سفَه .سفه

أْیـه،  سفه نَفْسه، غَبِنَ ر: یقال. ضد الحلْمِ
  ـدشرَه و رقَ أمفطْنَه، وب میشَه، ألرَ عطب

انَ األصلُ سفهت نَفْـس زیـد و   ک. أمرَه
رشد أمرُه، فلَما حولَ الفعلُ الی الرجـل  
انْتَصب ما بعده بوقُوع الفعل علیه، ألنّـه  

 ـفَّهفی معنَی س ـه، بالتشـدید   صارنَفْس. 
 ین و الکسائی، و یجوزریصهذا قولُ الب

المنْصوبِ، کما یجوز  عندهم تقدیم هذا
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ـ : قال الفراء. رَب زیدالمه ضَغُ ا حلَ لمو
الفعلُ من النَفْس الی صاحبِها خَرَج مـا  

ه مفیـه، و  فَبعد فَهلَّ علی أنَّ السدراً لیس
کان حکْمه أنْ یکونَ سـفه زیـد نَفْسـاً،    

رَ الیکون الّـا نکـرةً، و لکنَّـه    فَألنّ المس
تُـرِك علـی إضـافَته و نُصـب کنَصــب     

ـ  رةِ تَشْــبیهاً بهـا، و الیجــوز عنــده  النک
ضقْت به ذَرعاً، و : تقدیمه، و مثلُه قولهم
ضـاقَ بــه  : المعنَـی  طبـت بـه نفسـاً، و   

خـودش را  [ذَرعی، و طابت به نَفْسـی  
هوش و خـردش را  . خوار و سبک کرد

ــان زد  ــرد و زی ــت ک ــی . سس از خوش
ــدگانی ــرد زن ــی ک از درد . اش ناسپاس

کارش را بـا  . ه کردشکمش نالید و گل
کــارش را . اش ســازگار کــردخواســته

بنیاد ایـن گونـه   . راست و درست کرد
نفس زیـد خـوار و   : سخنان چنین است

سبک شد، و کارش راسـت و درسـت   
ــه شـــخص  . شـــد چـــون فعـــل را بـ

 پایـۀ  بـر برگرداندند، پـس از آن هـم   
واقع شدن فعل بر آن منصوب گردیـد  

نفــس خــودش را خــوار و : نــايمع بــه
ایــن گفتــار بصــریون و . کــردســبک 

ــۀکســائی اســت کــه آوردن آن   کلم
ــم روا     ــل ه ــیش از فع ــوب را پ   منص

چـون فعـل از   : فـراء گویـد  . دارنـد می
نفس به شخص برگردانـده شـد،    کلمۀ

آنچه پس از فعـل آمـده ماننـد مفسـر     
خـردي  جمله است تا نشان دهد که بـی 
: معنـاي و سبکی در شـخص اسـت بـه   

. ظر نفـس خرد و سبک شد از نزید بی
تواند جـز نکـره باشـد،    زیرا مفسر نمی

خـود رهـا شـد و     اضـافۀ به حال  ولی
و گفتـه  (همانند نکره منصوب گردیـد  

ــفه نَفْســه: شــد ل وي پــیش از فعــ). س
ــم روا    ــوب را هـ ــن منصـ   آوردن ایـ

ســخنانی  گونــۀدانــد و آن را از نمــی
از آن درمانـده شـدم، و   : داند مانند می

  .]شدم خشنوداز آن 
خـرد و  بـی : سفُه ـُـ. ه و سفاهۀسفا

: سفیه. کک: سفه ـَـ. سفَه. سبک شدن
سیر ناشدن : . ]سفاه و سـفَهاء : ج[نع 

ــه بســیاري خــوردن ــفهت . از آب ب س
الشَراب :منه فلم تَرْو ک  . أکْثَرْتـفَهأس

اهللاُ الشَراب .   طْـبنَّ أو الوالـد تسـافَه :
تتُه فشَرِبدۀٍ     قاعسـاع ۀً بعـدمنه سـاع
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. آنکه سیر گردمبسیار باده خوردم بی[
خداوندت بنوشاند فـراوان و نگردانـاد   

کنار خم  می یـا مشـک شـیر    . سیرت
تَسـفَّهت  . درپـی نوشـیدم  نشستم و پی
هـا را تکـان   بـاد شـاخه  : الریح الغُصونَ

. سخت تشـنه : رجل سافه و ساهف. داد
کـه بسـیار آب    یخوراک: طعام مسهفَۀٌ

ام را بهـــره: ســـفهت نَصــیبِی . کشــد 
ــردم  ــوش ک ــفهت . فرام و س تــفَه س :
  أو شَـغَلْت لْتبازداشـته شـدم یــا   : شُـغ

او را در : تَسـفَّهتُه عـن مالـه   . بازماندم
  . ]مالش فریفتم

ـ  . سـموه  .سمه رفـتن اسـب   : سـمه ـَـ
: ج. فهـو سـامه  . چنانکه مانـده نشـود  

همس .  
ـ  هاً ســمالرجـلُ س هفهــو  : م ،ـشهد
هسام .مرَي فالنٌ السیجـرَي الـی   : هج

خـرد از دسـت داد و   [غیر أمـرٍ یعرِفُـه   
سوي کاري رفت که از . سرگردان شد

  . ]آوردآن سر در نمی
دروغ و : ]و سمه[سمهی و سمیهی 

ــهذَ. باطــل یبهــم ــه الس ذهبــت : ت إبلُ
هـواء بـینَ السـماء و    : سـمهی  .متفرِّقۀً

ــترانش[األرض  ــده   ش ــش و پراکن پخ
و مخـاط  (هواي گرداگرد زمین . شدند

تارهاي نازکی که هنگام گرما : شیطان
ذهب فی السمه و ). در نور به نظر آید

  . ]بشدبر باد و بیهوده : السمهی
: . سـال : سـنَۀ، واحـد السـنینَ    .سنه

نَوةٌ و جمعها سنَوات، و أصلُها س. قحط
   ،تـنَّهالنخلـۀُ و تَس تنَهن سۀٌ منْهأو س

خرمـابن سـالها   [أي أتَت علیها السنُونَ 
  . ]خشکسالی کشید

 تَحمـلُ سـنَۀً و ال   نَخْلَۀ سـنْهاء، أي 
که یـک سـال   [سال بر : تَحملُ أُخْرَي

: فالنٍ سنَۀٌأرض بنی. ]در میان بار دهد
ۀً اذا کانتبدجناكقحط: م .  

سال کـردم  : تنَّهستَسنَّیت عنده و تَ
ــتَأْجرْتُه : . یــا تنگســالی کشــیدم اس

ــه [مســانَهۀً و مســاناةً  ســالیانه او را ب
  . ]مزدوري گرفتم

اذا جمعت سنَۀ بالواو و النون قلـت  
أما مـن قـال سـنینٌ و    . سِنُونَ و سنینَ

ا أحـدهم : فیه قـوالنِ مئْینٌ برَفْع النون ف
، و هـو  أنّه فعلینٌ مثل غسلین محذوفـۀً 

  ـرَتیلٌ و کُسشاذّ، و الثانی أنّه فَع جمع
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  الجمـع ها، و قد جاءفائُه لکسرة ما بعد
علی فَعیل، نحو کَلیـبٍ و عبِیـد، الّـا أنّ    
صاحب هذا القـولِ یجعـل النـونَ فـی     

مـأةِ بـدالً   آخره بدالً من الواو، و فـی ال 
  . من الیاء

التَکَرُّج الذي یقَع علی الخُبز : التَسنُّه
کره بسـتن نـان و   : و الشَراب و غیرها
کپـک زدن و تبـاه   [شـراب و جـز آن   

، أي لـم تُغَیـرْه   »لم یتَسـنَّه «آیه. ]شدن
  . ]»دگرگون نگشته است«[السنُونَ 

  فصل الشین
: ج[ماننـد  : شـبه و شَـبه و شَـبِیه    .شبه

أشْباه .[ هبینَهما شَب]  میانشان هماننـدي
مشابِه و مشابِیه، علـی غیـر   : ج. ]است

  . قیاس کمحاسنَ و مذاکیرَ
ــبهۀ ــار : شُ ــیدگی ک ــتباه. پوش : اشْ

ــدن  ــد ش ــیده و مانن ــتَبِهات. پوش : مشْ
: متَشــابِهات. مشــکل ةکارهــاي ماننــد

  .کک
  . مانستن: تشبه. مانند کردن: تَشْبیه

مانند شدن : تباه، تَشابه و مشابهۀاشْ
درمانـده و نـاتوان   : أشْبه الرجلُ أُمـه [

نکرده است : منْ أشْبه أباه فما ظَلَم. شد
  .]که شد چون پدرشستم آن

 ةکـوز : و شـبه  شَبهکُوز . برنج: شَبه
  .برنجین

ــبهان ــاق و : شَــ ــوعی از طــ نــ
  . شورگیاهها

ت بیخـــودي و دهشـــ: شَـــده .شـــده
مثل بخْـل  . ا: شُده و شَده. ]سرگردانی[

دهـش و شُـغلَ،   : شُده الرجـلُ . و بخَل
 وهشْـــدفهـــو م]ـــشهآن مـــرد . و د

: أْسـه شَـده ر . سرگردان شد و بازمانـد 
  . ]سرش را شکست: شَدخَه

آزنـاك و حـریص   : شَرِه ـَـ. شَرَه. شره
  .آزمند: ]و شَرْهانٌ[شَرِه . شدن
ــفَۀ .شــفه ــفَهۀٌ، ألنّ . لــب: شَ أصــلُها شَ

فاهش ۀ و الجمعهو . تصغیرُها شُفَی یشَـف 
أنّ. منسـ: شَفَهِی قوم معـن   زم صالناق

ــع   ــی الجم ــال ف ــه الیق ــفَۀِ واو ألنّ الشَ
تحلیلَ علی صو ال د ،برخـی  [ه شَفَوات

کلمه را شفو و حرف نـاقص آن را واو  
ــر درســتی پنداشــته ــد کــه دلیلــی ب  ان

  . ]پندارشان نیست
 یلبچــور، یعنــی  : رجــل شُــفاه

که لبهـایش فـراهم   آن: أشْفَی. لبسطبر
  .نیاید
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فالنٌ قلیـلُ الشَـفَۀِ، أي قلیـل    : یقال
ثَنـاء  : لَه فی الناس شَفَۀٌ. السؤَال للناس

او از مــردم کمتــر چیــزي    [حســن 
  . ]مردم از او ستایش کنند. بخواهد

 ببِنْـت متُـه  لَّما کَ[سخن : بِنْت الشَفَۀِ
ما سمعت . هیچ سخنی با او نگفتم: شَفَۀٍ

  . ]سخنی از او نشنیدم: منه ذات شَفَۀٍ
ـ . شَـفْه  ــ مشـغول کــردن و  : شَـفَه ـَ

: شَفَهنی عن کذا. الحاح کردن در سؤال
نَشْغَلُه : نحن نَشْفَه علیک المرْتَع. شَغَلَنی

مـرا  [فَضْلَ فیـه   عنک، أي هو قَدرنا ال
ــت از ــن   . آن بازداش ــو را از ای ــا ت م

 ةاندازداریم، زیرا آن بهمرغزار باز می
  .]ماست نه بیشتر
شْفُوهـؤَالُ النـاسِ   : رجل ماذا کثُر س

علیـه النـاس    ثُـرَ الـذي کَ : ماء . ایاه
تـا  (که مردم بسیار از او بخواهنـد  آن[

آبـی  ). آنجا که آنچه دارد پایان گیـرد 
و از آن آینـد   که بسـیار بـر آن گـرد   

چنان بـر سـرش   : عنّا فالنٌ . بنوشند
  . ]رسداند که دیگر به ما نمیریخته

  . رویاروي سخن گفتن: مشافَهۀ
البـاء و الفــاء و  : الحـرُوف الشَــفَهِیۀُ 

حروفی کـه از  [شَفَوِیۀٌ  لْقُتَ المیم، و ال

لبها برآیند و زبـان را در آنهـا کـاري    
  . ]نباشد
شابهه و : ۀً و شکاهاًشاکَه مشاکَه .شکه

ــه بــرُ. قار ــکَه األم ــکَلَ : أشْ ــه او [أشْ ب
کـار بـر او    آن. همانند و نزدیک شـد 

  .]دشوار و پیچیده شد
ـ  . شَوه و شُـوهۀ  .شوه زشـت  : شـاه ـُـ

: ة شَـوهاء جل أشْوه وامرأَر[شدن روي 
ــت ــفَۀٌ  . ]رويزش ص ،هاءــو ــرس شَ ف

ـ : محمودة فیها داقها، و یراد بها سعۀُ أشْ
: شَـوهاء . الیقال فـرس أشْـوه للمـذکّر   

و هــو مــن . ]ملیحـۀ [قبیحــۀ، و نیــک 
هـاي دهـانش   اسبی که کناره[األضْداد 
  . ]پهن باشد

ــوه، أي ســریع اإلصــابۀِ   رجــل أشْ
. ]نـث : شَـوهاء [رسـاننده   چشم: بالعین
التقل : علی ]و ال تَشَوه[تُشَوه  ال: یقال

سـتایش  [بـالعین   صیبنیفتُما أحسنَک 
یـا چـه   (بیهوده نکن و نگو چه زیبایی 

زخـم  کـه بـه مـن چشـم    ) سخنیخوش
سـرعۀُ اإلصـابۀ بـالعین و    : شَـوه . زنی

مـالش را  : شـاه مالَـه  . شدةُ اإلصابۀ بها
  . ]چشم زد
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خـود را  [کَّرَ له و تَغَـولَ  نَتَ: تَشَوه لَه
ــناس نمــود ــرایش ناش ــتَ. ب ــه : وههشَ ب

چشـم نگـاهش کـرد تـا بـه او       شۀگو
  .]زخم رساندچشم

حدیـد البصـر   : رجل شـائه البصـرِ  
ــرِ [ صی البــاه ــاه و ش . کــک: رجــل ش

هد: الشائج. الحاس :هشُو[ .  
= مـذ . گوسفند و گاو وحشـی : شاة

و هو فـی معنَـی الجمـع، و أصـلُ     . نث
الشاةِ شـاهۀٌ، ألنّ تصـغیرها شُـویهۀ و    

یاهالـی    : قـول ت. الجمع ش ـیاهثـالثُ ش
ــر، فــإذا جــاوزت فبالتــاء، تقــول  العشْ

ثَّـرْت قلـت   إحدي عشْرَة شـاةً، و اذا کَ 
. و جمـع الشـاء شَـوِي   . هذه شاء کثیرة

ـ : شاوِي شـاهی  : و نسـبۀُ الشـاة  . منسـ
هر که بـه  : کلُّ شاةٍ برِجلها معلَّقَۀٌ: یقال[

: رجــل شــاوِي. کــار خــود ســزا بینــد
صاحشاء ب.  ـک : الشـاهلنْشـاه . المشَه :

لُوكالم کلم[.  
یـک گـاو   [اصـطادها  : تَشَوه شـاةً 

  .]دشتی شکار کرد
زمـین پـر   [ ذات شاء: أرض مشاهۀٌ

  .]از گاو دشتی

  فصل الصاد
و هـو اسـم   . خاموش باش: صه .صهه

    ـلْتصعلی السـکون، فـإنْ و ینفعلٍ ب
هنْته و قلت صیـا     . نَو ـهفـإنْ قلـت ص

فانّما تُرید الفرقَ بین التعریـف و   ،رجلُ
سـخن  : صه[التنکیر، ألنّ التنوینَ تنکیرٌ 

ســخنی : هصــ. بگــذار و خــامش بــاش
  . ]مگو

  فصل العین
. دهش[عقلی شدگی و بیدل: هتَعتُّ .عته

ــاً  ــاً و عتاه ــاً و عتْه ــلُ عتْه ــه الرج تع :  
فـالنٌ   عتـه . شده و سرگشته گشـت دل

: تَعتَّـه . أُولع به و حرَص علیه: فی العلم
ـ تَ: أَربتَعتَّه فی کذا و تَ. تجاهلَ وقَ و نَ

ــالَ ــاده: غَب ــرددر آن زی ــه. روي ک : تَعتَّ
  .]خود را پاکیزه و آراسته کرد: ظَّفنَتَ

تُوهعـن  . عقلشده و بیدل: مو هو م
  .عته، مج

تْهو ع تَهیوانه استد: به ع .  
: أبوالعتاهیـۀِ . أحمـق : رجل عتاهیۀٌ

: عتاهـۀ . معـروف  و شاعر[مردي  کنیۀ
  .]گمراهی و نادانی

مرد گول کالیوه و نادان : عنْجهِی .عجـه 
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فیـه عنْجهِیـۀٌ و عنْجهانیـۀ و    . و متکبـر 
ــۀ یهاننْجــۀُ و : ع ظَمــرُ و الع بــی الک و ه

عجــه . تَجاهـلَ : رجـلُ تَعجـه ال [الجهـل  
چشمشان زد و میانشان جـدایی  : بینَهما
ـ . افکند نْجه، عنْجعه و ع هِـیمـرد  : نْج

    ].درشت و تندخو
فیه . بدخو از شتر و جز آن: عیده. عده

فهو . سوء خُلُقٍ و کبرٌ: عیدهۀٌ و عیدهیۀ
 داهیو ع هدیگردنکش و بدخوست[ع[ .  

عـازِف  : زْهاة، عزْهاء و عزْهـی ع .عزه
و  هـوِ لَّیطْـرَب ل  و النسـاء، ال  اللَهوِعن 

که طرب و جماع دوسـت  آن: یبعد عنه
رجـل فیـه   . عزاه و عزْهـونَ : ج. ندارد

  .کبرٌ: عنْزَهوةٌ
. درختـان بلنـد بـا خـار    : عضاه .عضه

عضاهۀٌ، عضَهۀ، عضَه و عضَۀٌ، بحـذف  
: ألصلیۀ کما تُحـذَف مـن الشَـفَۀِ   الهاء ا
الـذي  : بعیر عضَـهِی و عضـاهی  . یکی

و بعضُـهم  . و إبل عضاهیۀ. یرْعی العضَۀَ
یقول نُقْصانُها الواو ألنّهـا تُجمـع علـی    

برخی هم آن را ناقص واوي [عضَوات 
بعیر عضَوِي و إبل عضَـوِیۀ  . ]داننـد می

  . علی غیر قیاس

  تـهضضَــهاً عاإلبــلُ ـَــ ع : ــتعر
 ضـاهو   . الع ،ــهضو ع ـهفهـو بعیــر عاض

. جِمال عواضه، و ناقۀ عاضه و عاضهۀ
ضَهأع القوم :ضاهإبلُهم الع تعشتران [ ر

ــد  ــاردار را چریدن ــان خ أرض . ]درخت
  .کثیرةُ العضاه: ]و عضیهۀ[معضهۀ 

  . بریدن عضاه: تَعضیه
. کک: عِضَه. روغ و بهتاند: عضیهۀ

: یقـال . ]و عضاه و عضات[عضُونَ : ج
شـگفتا از  [یا للْعضیهۀِ، و هی اسـتغاثَۀ  

اگـر بـراي اسـتغاثه    ( این دروغ بزرگ
باشد، الم آن باید منصـوب باشـد، نـه    

  .])مکسور
عضَـه  . ]و عضَـه و عضـیهۀ  [عضْه 

بهتان : إعضاه. بهتان نهادن بر کسی: ـَـ
. یکـن قالَ فیـه مـا لـم   : عضَهه[ردن آو

ضَهۀ: أعیهضبالع جاء[ .  
، »الذین جعلُوا القـرآنَ عضـینَ  «آیه

یقال نُقْصانها الواو و هو من عضْوة، من 
عضَّـــیت الشـــیء، اذا فَرَّقْتـــه، ألنّ   
المشْرکین فَرَّقوا أقاوِیلَهم فجعلُوه کَـذباً  

 ــع ــۀ و ش ــحراً و کَهانَ ــال . راًو س و یق
نُقْصانُها الهاء و أصلُه عضْهۀٌ، و یقولـون  



  1855/ باب الهاء   
 

 

بــی را آنــان کــه نُ«[عاضــه  :للســاحر
انـد نـاقص   گفتـه . »بخش کردنـد بخش

بخـش  آن چیز را بخش: واوي است از
کردم، زیرا مشرکان سخنان گونـاگون  

ــار ــی    ةدرب ــه و آن را بخش ــی گفت نب
دروغ، بخشــــی افســــون، بخشــــی 

و خوابهـاي  (پیشگویی و بخشی شـعر  
انـد  برخی هم گفتـه . خواندند) پریشان

و چون گفتن (که اصل آن عضهه بوده 
دو هاء در کنار هم سنگین بوده، ماننـد  

، )اند شَفَۀ و سـنَۀ شَفْهۀ و سنْهۀ که شده
  . ]یک هاء آن افتاده است

التی تَقْتُل من : حیۀ عاضه و عاضهۀ
  شَــتمـاري کــه چــون  [سـاعتها اذا نَه

  . ]دم بکشد بگزد در
ــه .علــه ـــ. علَ ــه ـَ لسرگشــتگی و : ع

. جد و حـرص : . تیزي: . دهشت
 :پلیــدي درون . : زحمــت خمــار
] :لْهـان و امـرأَ  . ]گرسنگیة رجل ع

  ی، مثل غَرْثانَ و غَرْثَی، أي شَـدیدلْهع
  . ]عاله و عالهی: ج[الجوعِ 

شـترمرغ  : عاله. شترمرغ نر: علْهان
نَشـیطَۀٌ فـی اللجـام    : فرس علْهی. هماد

: ة عالـه امـرأَ . چاالك و پویا در لگـام [
  . ]مغز و سر به هواسبک

لْهاءرُ اإلبلِ، : عبفیهما و فنْدبانِ یثَو
دو جامه که میان [یلْبسان تحت الدرع 

ــر زره     ــد و زی ــتر زنن ــم ش ــا پش آنه
  . ]درپوشند

ـ . عمه .عمه  ی و دوسرگشـتگ : عمه ـَـ
و [عمه : ج. فهو عمه و عامه. دله بودن

عمَه ـَـ عمهاً، عموهاً، عموهـۀً  . عمهونَ
از راه راسـت  : حاد عن الحقِّ: و عمهاناً
و نََـذَرهم فـی طُغْیـانهم    «آیه. ]برگشت

ــونَ ــی«[» یعمهـ ــان و در سرکشـ شـ
فـی   العمـه . »سرگشته رهایشان کنـیم 

  .]کالعمی فی البصرالبصیرةِ 
هاءمزمین که در وي نشان : أرض ع

ـ هذَ. و کوه نباشـد  ـی، و   بهمإبلُـه الع ت
ــی هیمالع :   ــت ــنَ ذهب رِ أیــد ــم ی اذا ل

ــه  [ ــدند چنانک ــده ش ــان پراکن شترانش
  .]اندندانست به کجا رفته

عیـه الـزَرع و إیـف،    . آفت: عاهۀ .عوه
أرض  .]شـد [ رسـیده کشت آفـت  :مج

  . کک: معیوهۀ
القوم ما: أعاه ـۀُ أصابتتَهم العاهیش .
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هویا کشـت  (نشان یابه چارپا[کک : أع
رجـل معیـه و   . زیان رسید) و کارشان

خـوراکی کـه   : طعـام معـوه  . نـع : معوه
  . ]خوردنش زیان زند

و [به آخر شب فرود آمـدن  : تَعویه
. خواب کوتاهی پـیش از پگـاه داشـتن   

ــو ــیهمع ــام  : ه عل ــوج و أق و ع ــرَّج ع
بــر آنهــا گذشــت و نزدشــان : عنــدهم

و کلُّ منِ احتَبس فی مکانٍ فقـد  . ]ماند
هوبند شـود، آنجـا   هر که در جایی [ ع

  . ]بازماند
  فصل الفاء

ـ  . فَراهۀ. مرد زیرك. فارِه .فره : فَـرُه ـُـ
فهو فـارِه، و هـو نـادر و قیاسـه     . مص
 فهـو  مث[فَرِیه لُحیر و مغغُرَ فهو صل ص

ــیح لــل و  . ]م ــرْذَونِ و البغْ ــال للبِ و یق
فارِه بینُ الفُرُوهۀِ و الفَراهیـۀ و  : الحمار

براذینُ فُرْهۀٌ، مثل صاحب و : الفَراهۀ ج
و . صـحبۀ، و فُـرْه، مثـل بـازِل و بــزْل    

الیقال للفرس فارِه، لکن رائع و جـواد  
تــاري، اســتر و قــاطر و خــر اســب تا[

  . ]سبک و چاالك
اذا کانت تُنْتَج الفُـرْه،  : أفْرَهت الناقۀُ

ــۀ  ف فَرِّهــۀٌ و م فْرِهم ،ــرِه ــی مفْ ــه [ه   ناق
أفْرَهت . هاي خوب و چاالك زاییدبچه

 شـیرین هاي زیبـا و  آن زن بچه: فالنۀُ
پسـر  : غالم فارِه و جاریۀ فارِهۀ. زایید

  . ]بانمک و دختر زیبا و
ر: فَرِهطرٌ و بأش .و «آیه و منه قُرِيء

» تَنْحتُـونَ مـن الجِبــالِ بیوتـاً فــارِهیِنَ   
ین فهو مـن فَـرُه   هرِفَرِهینَ، فَمنْ قرأَ فا

ــه «[ ــتادانه خان ــا اس ــایی و از کوهه   ه
ـ » تراشیدمی ن فَـرِهین  کلمه در این آی

ــه  ــده اســت، ب ــده ش ــم خوان ــاي ه معن
: فـارِه . فَـرَح : فَـرَه  .پرواسرمست و بی

  . ]پرخور و شکمباره
ـ . فقْه .فقه . نـع : فَقیـه . دانسـتن : فَقه ـَـ

أعلَمتـه،  : أفْقَهتُه. ینْقَه یفْقَه و ال فالن ال
 یهبه فَق مۀِ والعالالشَرِیع لْمبه ع خُص ثم

آن . یابـد داند و نه درمیفالنی نه می[
 ةویــژســپس ایــن دانــایی . را دانســتم

دانش شریعت گشـته و بـه دانـاي آن    
: ج. نـث : فَقیهـۀ . فُقَهاء: ج. فقیه گویند

هفَقائ[ .  
فَقَّهـه اهللاُ،  . فقیه شدن: فَقُه ـُـ. فَقاهۀ

خداوندش بیاموخت، [و تَفَقَّه هو بنَفْسه 
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: رجـل فَقُـه  . و خودش آن را فراگرفت
  . ]نث: فَقُهۀ. فَقیه

  . فی الفقْهمباحثَۀ : مفاقَهۀ
ــۀ .فکــه هــوه: فاک ــه. می ــاس : فَواک   اجن
  .هامیوه

یهانفروشمیوه: فاک .  
ــۀ ــوش :فُکاهــ ــی خــ    و[منشــ

. فَکاهـه . ]کـک : فَکیهـۀ . گـویی لطیفه
طَیب الـنَفْسِ  : رجل فَکه. مص: فَکه ـَـ

زّاحـرُ  . مطـرُ البو أیضاً األش . و قُـرِيء 
، فَکهِینَ، »فاکهِینَ و نَعمۀٍ کانوا فیها«آیه

مـرد  [نـاعمین  : أي أشرِینَ، و فـاکهین 
ــنش و شــیرینخــوش ــز م ــوي، و نی گ

و برخـورداري و  «. پرواسرمست و بی
. »فراخیهایی که در آنها شادمان بودند

یه فَکهـیِن هـم خوانـده    کلمه در این آ
معناي سرمست و سرکش و شده که به

  .]پرواستبی
ال تُفـاکهنَّ  : یقـال  .ممازحۀ: مفاکَهۀ

شـوخی و  [أمۀً و ال تَبـلْ علـی أکَمـۀٍ    
با کنیـز شـوخی   . گویی با یکدیگرهبذل

  . ]سنگالخ پیشاب پشتۀمکن و بر 
تَ: تَفَکَّهو تَع بـ ج فظَلْـتم  «آیـه . دمنَ

ــونَ ون»تَفَکَّهمــد ــهفَتَ. ، أي تَنَ ــت ب کَّه :
 زده و پشیمان ازتا شگفت«[تَّعت به متَ

ــد ــدم . »آن گویی ــوردار ش . از آن برخ
یغتابونَـه  : کَّهونَ بفـالنٍ فَتَت القوم یکْرَتَ

ــاتَیو  ــه ن ــتم [ولُون من ــوم را واگذاش ق
که از فالنی غیبت کـرده و در  درحالی

  . ]گفتندآبرویش سخن می
اذا أُحدثَ فـی لَبنهـا   : أفْکَهت الناقۀُ

تَضَـع،  خُثُورةٌ عند أکْلِ الرَبِیـع قبـلَ أنْ   
  ـهفْکشـیر ناقـه هنگـام چـراي     [فهی م

بهاري و پیش از آنکه بزایـد بسـته و   
  . ]ستبر شد
هیرَةِ فاکغنام مردي: بنُ الم .  

فُوه أصلٌ للفَمٍ، ألنّ الجمـع أفْـواه،    .فوه
تثقَلوا اجفاسنِ فی قولک هذا تالهائَی ماع

فُوهه باإلضافۀ، فحذَفُوا الهاء فقالوا هذا 
و ر ،و فُو زید أَفُوهفای و ت ،هکـذا   زید

ایـن  [هذا فـی  : فی اإلضافۀ الی نفسک
، و یستَوِي فیـه اإلعـراب   ]دهانم است

ـ فإذا . الثالثۀ  تَحتَمـلِ الـواو  لـم   وادرَأفْ
التنوینَ فحـذَفوها و أبـدلوا المـیم مـن     
. الهاء و قالوا هذا فَم و فَمـانِ و فَمـوانِ  

ن المیم عوضاً من الـواو لَمـا   کا قیل لَو
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بـدل از   را برخی هم این مـیم [اجتَمعتا 
کلَّمتُـه فـاه الـی    : یقال. ]گیرند میواو 

فی، أي مشافهاً و نَصب فُوه علی الحال 
و کلَّمنی فُوه الی فی، بالرفع و الجملۀُ [

بـا او سـخن گفـتم    . فی موضع الحـال 
  . ]چنانکه دهانش نزدیک دهانم بود

فاها لفیک، أي الخَیبـۀُ لـک،   : یقال
   ،و التـراب یـک األرضأي جعلَ اهللاُ بف

نومید [ب إلثْلکما یقال بفیک الحجرُ و ا
گردي، و خداوند خاکت به دهان زنـد،  

ســنگ و خاکــت بــه : چنانکــه گوینــد
ــان ــب   ( ده ــم إثْل ــتر داغ ه ــه خاکس ب
   .])گویند
فْوه و أ. دهن شدنفراخ: فَوِه ـَـ. فَوه
برآمدن دندان پیش باال : . نع: فَوهاء

التـی  : محالَـۀٌ فَوهـاء  . و دراز شدن آن
کانت أسنانُها التی تَجرِي الرِشـاء بینهـا   

کـه   هاي آنچرخ چاه که دندانه[طُواالً 
گــذرد ریســمان دول از میــان آن مــی

  . ]دراز باشد
و [جوي  دهانۀکوي و  دهانۀ: فُوهۀ
ــۀ ــار راه و دهان ــواه: ج. ]رودب : . أفْ

و هو ما یعالَج به الطیب، کما . افزاربوي

: یقـال . أنّ التَوابِلَ ما تُعالَج به األطْعمـۀُ 
 ــه ــواه و أفاوِی ــوه و أفْ ــال. فُ انّ رد : یق

 تن فُهأي القالَۀِ، و هو م ،ۀِ لَشدیدهالفُو
بالکالم، و بتخفیف الواو أیضاً ینْقَلُ هذا 

ــدید  ال ــۀِ لَش الفُوه دــلُ أنّ ر ــه [مثَ   آنچ
افزار و خوشبوها را بـدان آمیزنـد   بوي

افزارها  ، چنانکه به دیگو نیکو سازند
. ار سـازند خوراك را خوشمزه و ماندگ

شـده بسـیار   بازگرداندن سـخنان گفتـه  
سخنانی که مـردم پشـت   (سخت است 

أوائلُه، و : أفْواه المکانِ). سر هم گویند
  . ]أواخرُه: أرجلُه

فـاه بـالکالم   . جعلَه أفْـوه : فَوهه اهللاُ
 مـا فُهـت بکلمـۀٍ و مـا    . لَفَـظَ بـه  : ـُـ

تهـی بهـا     : بمعنًی ،تَفَوـت فَممـا فَتَح
ــان [ ــد زبـ ــخنورش خداونـ آور و سـ

اي سـخن  کلمـه . سخن گفـت . گردانید
  .]نگفتم

هفَوگوي مرد سخن: م] ـهکـک : فَی .
که هرچـه  آن: فاه و فاهرجل فاووهۀٌ و 

انّـه لَـذو   . در درون دارد بر زبـان آرد 
ــۀٍ هــخت: فُو ــوي او س ــددهان(گ   و ) ب

  . ]دراز استزبان
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اذا : الرجـلُ، فهـو مسـتَفیه   و استَفاه 
ــۀٍ ــه بعــد قلَّ ــتد أکْلُ ــه . اشْ فَی]هــو  ]و مفَ

ــذلک ــیارخوار: ک ــوِه  . بس ــلُه فَی و أص
و هو الم ،مغیقُ أیضاًفأُدـۀ . نْطهنـث  : فَی

، و نیـز  درپی پرخوري کنـد که پیآن[
  .]آور زبان

  .نام شاعري: أفْوه
ـ  . فَهاهـۀ  .فهه درمانـدگی بـه   : فَهِـه ـَـ

فَهَِهـت  . نـع : ة فَهۀٌرجل فَه وامرأَ. سخن
: یقـال . عیِیـت : ]ـ فَهاً و فَهاهـۀً ـَِ[فَههاً 

ـ أفَهـه اهللاُ و  . سفیه فَهِیه ههفَه .  خرجـت
  ،ـتی عنها فالنٌ حتی فَهِهنۀٍ فأفَهلحاج

 ـیتیها حتّی نَسمـا  : حـدیث . أي أنْسان
ـ   ۀً فـی اإلسمنک فَه تعمالم قبلَهـا،  س

ــا     ــۀَ و نحوه ــقْطَۀَ و الجهلَ ــی الس یعن
ــتی [ ــده گش ــده . درمان ــادان درمان . ن

ــده ســاخت ــی . خداونــدش درمان در پ
ا از یادم بـرد  نیازم شدم و فالنی آن ر

که در پی چـه  (تا اینکه فراموش کردم 
در اسالم تا پیش از ایـن از تـو   ). بودم

سـخن  (لغزشی در سخن نشنیده بـودم  
دوم اســت در روز ســقیفه بــه  خلیفــۀ

عبیده ابن الجرّاح هنگامی کـه بـه وي   

دستت را بـده تـا بـا تـو بیعـت      : گفت
الـی   ۀٍسقَطَ من مرْتَبۀٍ عالی: فَهفَه). کنم
  . ]سفْلٍ

  فصل القاف
 :ج. شتر سر در هوا دارنده: قامه . قمـه 
میل : قَهم: قَمه. کک: قامح و قُمح[قُمه 

ـ . قُموه. اندك به آب و خوراك : قَمَه ـَـ
خرج فـالنٌ یتَقَمـه فـی األرض    . ]مص

. رودکجا مـی که آنکه بداند رفت بی[
ــاء  ــی الم ــیء ف ــه الش ــز ر: قَم   ا آن چی

آب فـرو کـرد و بیـرون     درپـی در پی
  . ]آورد

  . گردانیدهشیر مزه: قُوهۀ .قوه
یهـاي سـپید   نوعی از پارچه: قُوه

]یکه زندگی خـوش و روزي   آن: قاه
ــانّــه لَ. قــاهیون مو هــ. بســیار دارد ی ف

  . ]قاهعیشٍ 
قَه و . با آوازسخت  ةخند: قَهقَهۀ .قهقـه 

سـخت  [نوعی از رفتار : . قَهقَه بمعنًی
  . و هو مقلوب هقْهقَۀ. ]و با شتاب

لک  ما. فرمانبرداري و طاعت: قاه .قیه
 علی : ٌلْطانتو را بر من چیرگـی  [س
  . ]پایه و جایگاه: . نیست
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قَهتَیالرجلُ و اس قَهأی : آن مرد [أطاع
: أیقه لهذا األمـرِ . ]فَهِم: أیقَه. فرمان برد

  . ]این کار را بدان و دریاب[ افْهمه
  فصل الکاف

به . خراشیدن روي: کَده ـَـ. کُدوه .کده
ــدوه  ــده و کُ ــوش [کَ وح و خُمــد : و کُ

: کَدهه بـالحجر . ]اش خراش داردچهره
ــراً شــدیداً  ــرَ فیــه أثَ او را [صــکَّه و أثَّ

سخت بـا سـنگ زد چنانکـه در تـنش     
: هـه کَـده الشـیء و کَد  . نشان گذاشت

سـقَطَ الشـیء مـن    . آن چیز را شکست
ــ ــطْح فتَکَ و تَالس هــد ــز از : دحکَ آن چی

. بلنـدي افتـاد و خــرد و خاکشـیر شــد   
کَده ألهله ـَـ کَـدهاً، أي کَـدح و   . کَده

: کَدهــه الهــم. کَسـب لهــم فــی مشَــقَّۀٍ 
کَده و کَـدح  . اندوه رنجش داد: أجهده

شْره بالمأْسبـاز با شانه برایش فرق : ط 
  . ]کرد
. و کَراهیـۀ  ]و کَرْه و کَراهـۀ [کُرْه  .کره

فهـو کَرِیـه و   . ناپسـند داشـتن  : کَرِه ـَـ
: قُمت علـی کُـرْه  . سختی: کُرْه. مکْرُوه

ـ . ]با سختی برخاسـتم [علی مشَقَّۀٍ  : رْهکَ
کُرْه کار [ و یقال هما بمعنًی. ناخواست

ـ     کــه آنرْه کـار  انسـان آزاد اسـت و کَ
کُتب علیکم القتـالُ و  «آیه. آزاد نباشد

و لَه أسلَم منْ فی «هو آی» هو کُرْه لَکم
  .]»السماوات و األرضِ طَوعاً و کَرْها

کـاري   ناخواست و ستم بربه: إکْراه
  .داشتن

ناخواست و ناپسند نمـودن  : تَکْریه
نقـیض  : کَرَّه الیه األمـرَ [کاري به کسی 

برَحالیه األم ب[ .  
  .ناخوش شمردن: استکْراه

 ، أيرجـل  [سر شتر سخت: کَرْه
ــرِّه ــزار و دوري: متَکَ ــرد بی ــدهم . جوین

ناخواسـت و   آن را از سـر : فَعلْتُه کَرْهاً
  . ]ناچاري انجام دادم

: الکریهـۀِ  ذو. سختی حـرب : کَرِیهۀ
ســختیهاي  : رائــه کَ[شمشــیر بــرّان  

  . ]روزگار
. نابینایی مـادرزادي : کَمه ـَـ. هکَم .کمه
هه. نع: أکْمسرگشته: کام .  ـهتَکَمی خرج

سـر  [ال یدرِي أینَ یتَوجه : فی األرض
کجـا  کـه  آنکـه بدانـد   به هوا رفت بی

  . ]رودمی
 و ال. نهایتُـه و وقْتُـه  : کُنْه الشـیء  .کنه



  1861/ باب الهاء   
 

 

: مـرِ هـذا األ کُنْه  بلَغْت[یشْتَقُّ منه فعلٌ 
ـ فعلت کذا فی غیـر  . غایتَه غیـر  : هکُنْهِ
. هکُنْهیبلُغُ  ال: ال یکْتَنهه الوصف. ]وقْته

نیابـد بـه ژرفـاي آن    [و هو کالم مولّد 
ایـن سـخن تـازي نـاب     . وصف دست

  . ]نیست
کَهکَه األسـد فـی زئیـره، کأنّـه      .کهکه

شـیر غریـد و گـویی    [حکایـۀُ صـوته   
سـر داد  بانگ که شـتر نیـز چنـین    (که

ــت ــۀ ). اس ــۀٌ و هکْهاک کاهــۀ کَه : جاری
سـرمازده  : کَهکَـه المقْـرُور  . دختر فربه

در دستهاي خود دمید تا آنهـا را گـرم   
تَکَهکَـه  . سست و نـاتوان : کَهکاه. کند
  . ]ضَعف: عنه

  فصل الالم
ــه .لهلــه زمــین فــراخ کــه در وي : لُهلُ

  . هالهلَ: ج. سراب بسیار باشد
سخن و : . بافتهسستجامه : لَهلَه

لَهلَه النَساج الثوب . شعر رکیک و بالیه
بافنده جامه را درشـت  [ ه بمعنًیو هلْهلَ

ــۀ. و سســت بافــت لَهبازگشــتن از : لَه
  . ]چیزي

و جـوز  . پوشیده شدن: اله ـِـ. لَیه .لیه

ــمِ اهللا  أصــلَ اس أنْ یکــونَ اله هیوــیب س
تعــالی، أُدخلَــت علیــه األلــف و الــالم 
فجرَي مجرَي االسمِ العلَـم کالعبـاس و   
الحسن، الّا أنّه یخالف األعالم من حیثُ 
کان صفَۀً، و قولهم یا أهللاُ بقَلْـعِ الهمـزَةِ،   
انّما جاز ألنّه ینْوي فیـه الوقْـف علـی    

م حرف النداء تَفْخیمـاً لالسـم، و قـوله   
الهم و اللَّهم، فالمیم بـدلٌ مـن حـرف    
النداء، و ربما جمع بینَ البدل و المبـدل  

  : منه فی ضَرورة الشعر، کقول الراجِز
  غَفَرْت أو عذَّبت یا اللَّهما

ألنّ للشاعر أنْ یرُد الشیء الی أصله، و 
  : ]ذي اإلصبعِ[قول الشاعر 

اله منُ عبٍابسفی ح ک ال أفْضَلْت  
  ]عنِّی و ال أنْت دیـانی فتَخْــزُونی[

نُ عمک، فَحذَف الم الجرِّ و لله اب: أراد 
الالم التـی بعـدها، و أمـا األلـف فهـی      
. منْقَلبۀٌ عن الیاء بدلیل قولهم لَهی أبوك

أال تَرَي کیف ظَهرَت الیاء لما قُلبت الی 
صح أنّه  فإنْضع الالم؟ و أما الهوت مو

من کالم العرب فاشْتقاقُه من اله و وزنُه 
و [فَعلُـوت مثــل زغَبــوت و رحمــوت  

  ــاغُوت ــان الط ــا ک ــوبٍ کم ــیس بمقْلُ ل
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سیبویه روا داشته که اصل نـام  . مقْلُوباً
اهللا اله باشد که الـف و الم بـر سـرش    

شـده اسـت،    درآورده و مانند اسم علَم
جز آنکه برخالف اسـمهاي علَـم، ایـن    

قطع ة هنگام ندا که با همز. صفت است
 پایــۀآیــد از آن روســت کــه بــر مــی

بزرگداشت این اسم با حرف ندا بر آن 
گاه میم مشـدد بـدل از   . اندوقف کرده

   ــم ــم و الله ــد و اله ــدا آورن ــرف ن ح
گاه هم به ضرورت شعري، هـم  . گویند

مـیم را بیاورنـد،    حرف ندا و هم ایـن 
  : مانند

  خداوندا چه بخشایی چه پادافره دهی
تواند کلمه را بـه اصـل   زیرا شاعر می

  : خود بازگرداند، و
بس فزون گویی، نباشی برترم در 

  خاندان
یا نباشی خود خداوندم کنی خوارم (

  )بدان
خواست او لله است کـه الم جـرّ و الم   
پس از آن را انداختـه، و الـف آن هـم    

قلب از یاء است، چرا که به جاي لله من
بینـی  نمی. أبوك، لَهی أبوك هم گویند

ــاي الم   ــف ج ــه ال ــامی ک ــل  هنگ   الفع
گـردد؟  نشیند چگونه یاء آشکار میمی

و الهوت هـم اگـر درسـت باشـد کـه      
اي تازي است، از اله گرفته شـده  کلمه

 کلمۀنه ماننـد  (و بر وزن فَعلوت است 
  .)]یوت استطاغوت که مقلوب طَغَ

فبعضُـهم یقـف علیـه    . نام بت: الت
: قـال األخفـش  . بالتاء، و بعضُهم بالهاء

أفَـرَأَیتم  «سمعنا من العرب من یقول آیه
، و یقول و هی الـالت  »الالت و العزَّي

فی السکوت، و هی الالت، فـاعلَم أنَّـه   
فهـذا مثـل أمـسِ    . جرَّ فی موضع الرَفْع

حالٍ، و هو أجود منه،  مکسور علی کلّ
  ــالت ــی ال ــالم التــی ف ــف و ال ألنّ األل

برخـی  [التَسقُطانِ و إنْ کانتا زائـدتَین  
   گوینـد و برخـی الـاله اخفـش . الالت :

پـس  «برخی از تازیان این کلمه را در 
الـالت و  » آیا دیدیـد الت و عـزّي را  

الالت گویند، و بـدان کـه آن مجـرور    
و مانند أمـسِ در   است و محالّ مرفوع،

همه حال مکسور است، و نیکـوتر هـم   
این است، زیـرا الـف و الم آن گرچـه    

  . ]افتند، ولی نمیندزاید
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  فصل المیم
مدهـه ـَــ   . سـتودن [تمدح : تمده .مده

. مـده : ج. نع: ماده. ]مدحه مدحاً: مدهاً
  . مثل مادح و مدح

ـ : مرِه ـَـ. مرَه .مره دن چشـم از  تباه ش
: ة مرْهـاء رجل أمرَه و امرأَ. سرمگیبی
  .]مرْه: ج[ .نع

رْهاءن میسرمهچشم بی: ع .  
که چشـم را  [سپیدي خالص : مرْهۀ

  .]کک: مرَه. بیازارد
. کبــودي چشــم و جــز آن: مقَــه .مقــه

مثـل  : . نـع : ة مقْهاءسراب أمقَه وامرأَ
. ديسـپیدي در کبـو  : مقَه و مهق[مرَه 

: أمقَـه . پلکهایش سرخ شد: مقه ـَـ مقَها
. رودکجـا مـی  بـه  سر به هوا که نداند 

ــال ــن  : یق م ــیت ــن اهللاِ، و الص ــۀُ م المقَ
دوستی از کردگار و نیکنـامی  : السماء

قَ ـِـ ومقـاً و  این کلمه از وم(ز آسمان 
  .)]معناي محبتمقَۀً است، به

هـذه   و. طـراوت و خـوبی  : مهاه .مهه
الهاء اذا اتَّصلَت بالکالم لم تَصرْ تـاء، و  
انّما تَصیرُ تاء اذا أردت بالمهـاه البقَـرَةَ   

کلُّ شیء مهه و مهاه ما : مثَل: الوحشیۀ

و . سـاء نلالنساء و ذکرَهنّ، أي ما خَال ا
یقال کلُّ شیء مهـه و مهـاه، أي یسـیرٌ    

پس از  کلمۀاگر به  هاء در آن[حسنٌ 
گـردد، زمـانی   خود وصل شود تاء نمی

معنـاي گـاو دشـتی    شود که بـه تاء می
بـود هرچـه آسـان و زیبـا بجـز      . باشد

این سخن را گوناگون (یادکرد از زنان 
هر چیـزي راسـت و میانـه    : اندگزارده

هـر چیـزي بیهـوده    . است جز یاد زنان
مردان هر چیـزي را  . است جز یاد زنان

آورنــد جــز آنکــه از زنــان تــاب مــی
ما فـی ذلـک   ). شان سخن رودخانواده

ههنباشد امیدي به آن کار: األمرِ م[ .  
  . مهامه: ج. بیابان دوردست: مهمه

هفعلٍ. باز ایست :م مفـإنْ  . و هو اس
 هم هو قلت م نْتنَو لْتصو کـذلک  [و

هص هقلت ص نْ وصلتا ،هاگـر آن  . ص
پـس از خـود وصـل کنـی      کلمۀه را ب

  .]ایستبازایست باز: گیردتنوین می
 تممهرْته و: بهمجز     ـهقلـت لـه م

ــدم و دورش   [ ــا ران ــتم، ی ــازش داش ب
. کَفَفْتـه فکَـف  : مهمهتُه فتَمهمه. ساختم

اسم شرط است و بر زمان و جز : مهما
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آن داللت کنـد و دو فعـل را مجـزوم    
  . ]علْ أفْعلْمهما تَفْ: سازد
: مائی و مـاوِي . آب: ]و مـاء [ماه  .موه

الهـاء، و   و الهمزةُ فیه مبدلَۀ مـن . منسـ
ألنّه ی ،هوفـی    أصلُه م ـواهع علـی أممج

  ـهیوفی الکثْرة، و تصغیره م یاهلَّۀ و مالق
  . أْنیثه ماءةٌ مثل ماعۀو تَ

ــؤُوه   ه و مــو ــۀ و  [م ــه و ماه یو م
یۀمـَـ. ]ه وِهـُِـ و م آب برآمدن از : ماه

ماهـت الرَکیـۀُ   . چاه و بسیار شـدن آن 
و [تَموه، تَمیه و تَماه، و ماهت السـفینۀُ  

تأماه[ :الرجلَ و . دخلَ فیه الماء تهم
ــه ــقَیتُه : مهتُ آب چــاه بســیار شــد[س. 

بـه آن مـرد آب   . کشتی را آب گرفت
  . ]سقنیإ: یمهِنإ. نوشانیدم

القَلْبِ: رجل ماه ـۀٌ  . کثیرُ ماءبِئْر ماه
کـه  (مـرد ترسـو   [کثیرةُ المـاء  : و میهۀ

  . ]چاه پرآب). گویی دلش بر آب است
طَ الماءرُ، أي انْبالحاف کـن  چاه: أماه

ألْقَی ماءه فـی  : الفَحلُ . به آب رسید
ـ . رحم الناقۀ ـرَ  أماهأي ظَه ،األرض ت

و آب آن بسـیار  [ زهید زمین: النَزُّ ایهف
ســقاهما : الرجـلَ و الســکِّینَ  . ]شـد 

واةَ. الماءالد تهأم :    فیـه المـاء تبـبص
در دوات . آن مرد و کـارد را آب داد [

  . ]آب ریختم
سیم و زراندود کردن چیزي : تَمویه

. ]طَاله بذَهبٍ أو بفضَّـۀٍ : موه الشیء[را 
 :دن چیـزي را آب نمو . :  تلبـیس

زینَه و أراه فی : موه فالنٌ باطلَه[کردن 
طـالء  : میه. مخادع: مموه. صورة الحقِّ

مـوه علیـه   . السیف و غیره بماء الذَهب
  . ]أخْبرَه بخالف ما سأَلَه عنه: الخَبرَ

نـام  : . ]مـاوِي : ج[آیینـه  : ماوِیۀ
  . زنی

نث= مذ. عیموض: ماه .  
ماءالس لقب مردي و زنی: ماء .  

  فصل النون
  شـده  گـم : نَبـه . مشـهور : شیء نَبِه .نبه
: وجـدت الضـالَّۀَ نَبهـاً   . طلب یافتـه بی

نَبِهت لألمـرِ ـَــ   . وجدتها ال عن طَلَبٍ
یادآوردم کـاري را کـه فرامـوش    : نَبهاً
  . بود

 آور و بــزرگنــام: نَبــه ـَـــ. نَباهــۀ
. فهو نَبِیه و نابِـه، خـالف خامـل   . شدن
أشـیعوا  : یقال. رفَعته من الخُمول: نَبهتُه



  1865/ باب الهاء   
 

 

از گمنــامی  [منْبهــۀٌ  فإنّهــابــالکُنَی 
بـا لقبهـا    .آورش ساختمدرآورده و نام

دهنده از آگاهی لقبها آوازه درکنید که
  . ]نام و پایگاه هر کسی است

  . بیدار شدن: انْتباه
فرامــوش : . بیــدار کــردن :إنْبــاه

نیاز [فهی منْبهۀٌ . کردن حاجت کسی را
  . ]نَسیتُها: أنْبهت حاجتی. رفتهازیاد

بیدار کردن و واقف گردانیدن : تَنْبیه
  .چیزي بر

  . شدن بیدار و هشیار: تنبه
  .اي از طَیپدر قبیله: نَبهانُ

. راندن و بازداشـتن : نَجه ـَـ. نَجه .نجه
و مـا  [جهت الرجـلَ و مـا تَنَجهتُـه    ما نَ

آن مــرد را نــه رانــدم و نــه : انْتَجهتُــه
بـه  : طَلَع: نَجه علی القوم. بازش داشتم

  .]آن قوم روي آورد
کـه بـه شـهري درآیـد و     آن: ناجِه

  . ناخوش آیدش
نَـدهت  . راندن شتر را: نَده ـُـ. نَده .نده

. غیـره  زجرْتـه عـن الحـوضِ و   : البعیرَ
شـتران  [سقْتُها مجتمعۀً : نَدهت اإلبلَ ـُـَ

ــا آب    ــه را یکج ــرد آورده و هم را گ
  . ]دادم

ة فی الجاهلیـۀ اذا  و کان یقال للمرأَ
أي ال   إ: طُلِّقَت ،کـرْبس هبِی فال أنْـدذْه

  تحیثُ شـاء بلتَذْه إبِلَک دپـیش  [أر
ــالق دادن زن   ــام طـ ــالم هنگـ   از اسـ

برو کـه شـترانت را نـرانم،    : گفتندمی
یعنی آنها را بازنگردانم تـا هرجـا کـه    

ــد   ــد رون ــیش   (خواهن ــرو پ ــی ب   یعن
  .)]اتخانواده

ــۀ هــۀ و نُد هــال از : نَد ــیاري م بس
  . صامت و ناطق

دوري از ناخوشی و : نَزِه ـَـ: نُزْهۀ .نزه
و [و مکان نَزِه . نَزِهت األرض. پژمانی

و . ]مـردم شـد  آن زمین تهـی از  . نَزِیه
  .أصلُه من البعد

و مما یضَعه الناس : السکیتقال ابن
خَرَجنا نَتَنَزَّه فی : فی غیر موضعه قولهم

و . الریاضِ، اذا خَرَجـوا الـی البسـاتین   
. انّما التنزُّه التَباعد عن المیاه و األریاف

فالن یتَنَزَّه عن األقْذار و ینَزَّه : یقال منه
ها عنهـا    نفسـدباعاصـل  [ه عنهـا، أي ی

: گویـد . ناي دور بودن استمع بهکلمه 
برنـد  از آنچه مردم نابجا بـه کـار مـی   

. رفتیم به بسـتانها : این است که گویند
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و (تنزّه یعنی دور بودن از آب و گیـاه  
از پلیدیها کند پرهیز و خـود را  ). مردم

  . ]پاك دارد
 منها عـن : الفَالنُزْه دما تَباع  یـاهالم .

باعـدتها  : سقْت إبِلی ثم نَزَهتُها ـَـ نَزْهاً
  . عن الماء

فالن کـریم  . البعد من السوء: النَزاهۀ
عن اللوم :نَزِیه عیدالخُلُقِ. ب و [ هو نَزِیه

خَـالء  : مکان نَزِیه. ]نَزِهه و نازِه النَفْسِ
او . دوري از بــدي[بعیــد مــن النــاس 

ــوار و ــرزنش   بزرگ ــاك و دور از س پ
ــوش. اســت ــار او خ اخــالق و پرهیزک
  . ]جاي تهی و دور از مردم. است

: ]نَفْهـاً و نُفُوهـاً  [نَفهت نَفْسـه ـَــ    .نفه
 و کَلَّت تیخسته و رنجور شددل[أع[ .

هج. شدهمانده: ناف :م : إنْفاه و تَنْفیه. نُفَّه
ــه[ ــته: نَفَّه ــد و  خس ــا بری ــرد ت اش ک

. ]أکَّلَهـا و أعیاهـا  : أنْفَـه إبلَـه  . ندبازما
  .نع: جمل منَفَّه و ناقۀ منَفَّهۀ

نْفُوهدل ترسـنده  مرد ضعیف: رجل م
  . ]ما کان نافهاً و قد نَفَِه نُفُوهاً[

. برخاستن از بیمـاري : نَقه ـَـ. نَقَه .نقـه 
. نُقَّـه : ج. نـع : ناقـه . کک: نَقَه ـَـ. نُقُوه
  . م: إنْقاه

و نَقاهـۀً   و نُقُوهاً[قَه الکالم ـَـ نَقْهاً نَ
یفْقَه و ال ینْقَـه   فالن ال. فَهِمه: ]و نَقَهاناً

: نَقـه و ناقـه  . داند و نه دریابـد نه می[
ـ  إ. ]سریع الفطْنَـۀِ  ل ـهک، أي  نْقعـمی س

  . گوش به من دار: أرعنیه
  . پرسیدن: استنقاه

. شمیدن بوي دهـان : ـنَکَه ـَِ. نَکْه .نکه
. ]و رائحـۀَ فَمـه  [شَممت رِیحه : نَکَهتُه
 :    ه کردن تا بـوي دهـان او معلـومه

  .کنند
ــتنکاه ــد : اس ــه کن ــا ه ــودن ت . فرم

از [استَنْکَهت الرجلَ فنَکَه فـی وجهِـی   
ــا ــر آرد  آن مــرد خواســتم ت در و دم ب

تا روشن شود کـه بـاده   (ام دم زد چهره
  .)]یا نهخورده است 

: نُکه الرجلُ، مـج . بوي دهان: نَکْهۀ
یقال منه فـی  . تَغَیرَت نَکْهتُه من التُخَمه

تَنْکَـه، أي   هنِّیـت و ال : الدعاء لإلنْسان
بـوي  [أصبت خیراً و ال أصابک الضُـرُّ  

. دهانش از ناگوارش خـوراك بـد شـد   
. نرسـاد ي و بدي به  تـو  وبرخوردار ش
الشمس گرماي خورشـید بسـیار    :نَکَه

  . ]شد
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ــه ــه از : نُکَّـ ــتران آواز فرورفتـ شـ
  . و هی لغۀُ تَمیمٍ فی النُقَّۀ. ضعیفی

: تَنَهنُـه . بازداشتن از چیزي: نَهنَهۀ .نهنه
اذا صـحت بـه لتَکُفَّـه    : نَهنَهت السبع. ل
سـر جـانور درنـده فریـاد زدم تـا       بر[

و األصـل فـی   . ]بازش دارم و برانمش
ــدلوا   نَ فأب ــاءات ــثالث ه ــه، ب هنَه ــه هنَ

ـلَ، و  الولَلَ و فَعطَی نوناً للفرق بینَ فَعس
  . زادوا النونَ ألنّ فی الکلمۀ نوناً

ــل لْهــه و ه ــه، مثــل لَهلَ    جامــۀ: نَهنَ
  . بافتهتنک
ارتَفَـع و عـال، فهـو    : ناه الشیء ـُـ .نوه
هی. نائنَفْس تناه : ـتـ . قَوِی : اه النبـات ن
فَتَار هفهو نائ ،آن چیز برآمـد و بلنـد   [ع

 .گیاه سرکشید. م نیرومند گشتتن. شد
  . ]نیروي تن: نُوهۀ

ــرَه  ــت ذکْ فَعه، اذا رــم باس ــت هنَو :
رفَعتـه  : نَوهتُه تَنْویهـاً . بلندنام کردمش

از آن دلـزده شـده و   : نُهت عن الشیء[
ــردم ــایش ک ــرُ و ا. ره التَم ــوه ــبن تَنُ للَ

تـن از خـوردن شـیر و    : النَفْس عنهمـا 
  . ]خرما توانا شود

  

  فصل الواو
و مـا  [ما وبَِهت له و ما أبَِهـت لـه    .وبه

ندانسـتم او  : ، أي ما فَطنْت لـه ]بعت له
ـ  . ]وبه و وبوه[وبه . را . مـص : وبَِـه ـَـ

: یبـالَی بـه   له، أي ال فالن ال یوبه به و
أنـت تیبـه، مثـل    . نیسـت بـه وي  باك 

تو را پـروا داشـته و   [تیجلُ، أي تُبالَی 
  . ]از تو باك دارند

یقْلَـب   و. وجـوه : ج. روي: وجه .وجه
   ـوههمـزةً فیقـال أُج الواو . : سـوي .

هذا . و الهاء عوض من الواو. کک: جِهۀ
 ِـه  : الرَأْينَفْس ـۀ . هو الـرَأْيهِجا: و .
سـوي و کرانـه، و   . اسـت این  اندیشه[

ضَـلَّ وجهـۀَ   . آنچه به آن روي آورند
. سوي و آماج کارش را گم کـرد : أمرِه

 ضَرَب هجنَهویدر کار نیک : األمرِ و ع
  .]اندیشه کرد

لَدالب وهجمهتران شهر[ أشْرافُه: و[ .  
قَعـدت  . رویـاروي کـردن  : مواجهۀ
ــک ــه رو[قُبالَتَــک : وُِجاه ــت روب ی

  . ]نشستم
له ر هاتَّجنَحأي س ،روي داد او : أْي

و هـو افْتَعـلَ صـارت    . ]اياندیشه[را 
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    تـاء لکسرة ما قبلَهـا، و الیـاء یاء الواو
قَعـدت  : فأُدغمت ثم بنی علیـه قولـک  

ــه، أي جتُِ الیــک أتْج ــت هــک، و تَجاه
بـه  . رویتنشستم روبه[تَوجهت الیک 

دار فـالنٍ تُجـاه و   . روي آوردم سویت
  . ]هذاءحه و مقابلَتَ: وُِجاه دارِه

وجهـت وجهِـی   . وجهتُه فی حاجۀٍ
نیازمند به [تَوجهت نَحوك و الیک . هللاِ

روي خـود سـوي   . سویش روي کردم
نخست ایـن جملـه    کلمۀدو (خدا کردم 

سـوي  . )بی آمده اسـت گونه در نُهمین
  .]متو آمد

: مثَــل. ولَّـی و کَبِـرَ  : تَوجـه الشـیخُ  
ـ   الما یتَوجـه،  أحمقُ  ـنُ أنْ یسحی یأْت
نـادان ندانـد   . پیر کهنسال شـد [الغائطَ 

چگونه نشـنید و قضـاي حاجـت کنـد     
بـه  نشـیند نـه روي   پشت به باد مـی (

  . )]باد
هجودة : شیء مۀٍ واحلَ علی جِهعج

ـ [یخْتَلف  ال زي کـه بـه یـک روي    چی
قـاد  . نهاده شده باشد و دگرگون نگردد

هجفالنی را به دنبالش کشـید  : فالناً فو
  . ]اش رفتو او هم رام در پی

شناخته و بـا  روي: وجه ـُـ. وجاهۀ
  . قدر شدن
 جِیهه[وجوقدر و جاه با: ]و م . :

نخست دستهایش بیرون آید از که بچه 
  .نام اسبی: . زادنوقت شکم مادر به
. صیرَه وجهـاً و وجِیهـاً  : أوجهه اهللاُ

ــه ــاً  : أوجهتُ ــادفْته وجِیه ــد [ص خداون
بـزرگ و  . سرشناس و ارجمندش کـرد 

زن از : ةُأوجهت المرأَ. ارجمند یافتمش
  . ]زاییدن بازماند

  . مهره: وجِیهۀ
قال الخلیل هو الحرف الذي : تَوجیه

أْسـیس و الـرَوِي، و قیـل    بینَ ألـف التَ 
حرَکۀُ ما قبـلَ الـرَوِي المقَیـد القافیـۀِ،     
فلَک أنْ تُغَیـرَه بـأي حـرف و حرَکـۀٍ     

انِّی أفرُّ، مـع  : القیس امرِئت، کقول شئْ
لذلک قیل لـه   و. صبرْ، و الیوم قَرّ: قوله

توجیه .اس و قیل التوجیهـه اذا   مرَکاتلح
ي مقیداً، و أمـا نَفْـس الحـرف    کان الرَوِ

 ]أْسـیسِ و الـرَوِي  الذي بـینَ ألـف التَ  [
ــم فسیلَ، و تُ یخــد ــال ــه س می حرَکَتُ

 توجیه حرف میان الف : گوید[اإلشْباع
انــد کــه گفتــه. تأســیس و روي اســت
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توجیه حرکت پـیش از روي اسـت در   
ـ  مقید که مـی  قافیۀ هـر   هتـوان آن را ب

خـود  . کتی دگرگون ساختحرف و حر
این حرف را هم دخیل و حرکـت آن را  

  . ]اشباع گویند
. گردآمدن و رفـتن شـتر  : استیداه .وده
 :  ــم ــدن خص ــوب ش ــاد و مغل . منق

اجتَمعـت  : استَیدهت استَودهت اإلبلُ و
و انْساقَت .   هدـتَیو اس ـمالخَص هدـتَواس :

 و انْقاد به عن[غُلهدهـاً،   وداألمرِ ـَـ و
او را از آن کـار  : صـده : و أودهه عنـه 

ــت ــاء. بازداش ــپیدروي و زن: وده  س
  .]آب و رنگ خوش

. گولی و نااسـتادي در کـار  : وره .وره
 :ریح ورهـاء . ة ورهاءامرأَ رجل أوره و

باد تند [ ۀٌالتی فی هبوبها خُرْقٌ و عجرَفَ
: سحابۀ ورِهـۀٌ  سحاب ورِه و. و سخت

فالنٌ فـی عمـل هـذا     تَوره. ابر پرباران
ــیء ــتادي  : الش ــز اس ــن چی ــار ای در ک
  . ]فراخ خانۀ: دار وارِهۀ. نداشت

. ]قَـیم البِیعـۀِ  [ خادم کلیسـا : وافه .وفه
 ال: نَجـرانَ فـی کتابـه ألهـل    [: حدیث

یحرَّك عن ر بتـه راهیبانو ال ]ه ـرُ غَیی 

 ــه تــه، و الواففْهِیــ عــن و سعــن یق س
: اش به مردم نجـران در نامه[(قسیسیته 

ــان  ــی از رهب ــیچ راهب ــته یته ش بازداش
ادمی از خـدمت بـه   خو نه هیچ ) نشود

  . ]کلیسا، و نه هیچ کشیشی از کارش
  : وقْـــه، مقلـــوب عـــن القـــاه .وقـــه
وقهت ـِـ وقْهاً، . برداري و طاعتفرمان

. فرمان بردم[أطَعت : استَیقَهت أیقَهت و
. خـادم و فرمـانبر کلیسـا   : واقه و وقاه

  . ]خدمتگزاري کلیسا: وقاهیۀ
بیخــودي و سرگشــتگی از : ولَــه .ولــه
و  ]و ولْهـانُ و آلـه  [رجل والـه  . عشق
و [ . ]و ولْهـی [ةٌ والـه و والهـۀ   امرأَ

: اتَّلَـه  و تَولَّـه و . مص: وله ـَـ. ]ولَهان
  . کک

. جـدا کـردن بچـه از مــادر   : تَولیـه 
ال تُولَّـه والـدةٌ بولَـدها، أي ال    : حدیث

ــی   ــک ف ــا، و ذل ــاً و ولَهان ــلُ واله عتُج
هیچ مادري از فرزنـدش جـدا   [السبایا 

ــاالن   کــرده نشــود، کــه سرگشــته و ن
بردگـان جنگـی    ةگردد، و ایـن دربـار  

  . ]ولَّه: ج. است
ــیاله ــآن: م ــه شــود ک   ه ســخت وال
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ــه ــدب ــت فرزن ــۀ . جه ــ: ناق تد اذا اشْ
صارت الـواو یـاء   . وجدها علی ولَدها

اش را اي که بچـه ناقه[قبلَها  لکسرة ما
و قد ولَّههـا  . بسیار دوست داشته باشد
انـدوه و درد  : الحزْنُ و الجزَع و أولَهها

  . ]تابش کردجدایی بی
أُرسلَ فی الصحراء  :ماء مولَه و مولَّه

 بآبی که سوي بیابان رها شـود  [فذَه
تنـدباد همـراه بـا    : میاله. و روان گردد

بیابــانی کــه مــردم در آن : میلَــۀ. آواز
: مولَــه. ]سرگشــته و بیــراه گردنــد  

  . عنکبوت
اذا  !]و واهاً لهذا[واهاً لَه ما أطْیبه  .ویه

 چـه  اشـگفت : تَعجبت من طیبِ الشـیء 
ویهاً یـا فـالنُ، و   : و یقال. خوش است

 ،دونَک یا فالنُ: هو تَحریض، کما یقال
اي اسـت  کلمـه [یعنی هلّاهین یا فـالنُ  

ــاري   ــرانگیختن برک ــراي ب ــی : ب فالن
  . ]کک: ویه. بشتاب، مانند فالنی بگیر

هیویبفهـو  . نام استاد نحو و لغت: س
ماً واحـداً،  م بنی مع صوت فجعال اسسا

و کُسرَ آخرُه، و کذا عمرَویه، سعدویه و 
نَفْطَویه، و منهم من أعرَبه کـإعرابِ مـا   

ت أَیهذا سیبویه و ر: قولالینْصرِف و ی
ــاه و هســیبوی  و مــررت بســیبویه، و ثَنّ

و . سیبویهانِ و سـیبویهونَ : جمعه فقال
ــه یقــول فــی  رِبعی ــن لــمالتثنیــۀ ذَوا م

: الجمـع سیبویه، و کالهما سیبویه، و فی
هیو کلُّهم سیبو ،هیذَوو سیبو.  

وهـوه األسـد فـی زئیـره، فهـو       .وهوه
واههه إشْـفاقاً  . ولَ أُتْنوح مارالح هوهو
شـیر  . شیر درآوازش غرّش کرد[علیها 
هایش بانـگ  ماده خر از ترس بر. غرّان
. بانـگ زنـان از انـدوه   : وهوهۀ. دسردا

واههدلمرد ترسو و بی: رجل و[.  
  فصل الهاء

. ترسـو [مـرد بـددل   : رجل هوهۀ .هوه
. احمـق : هوهـاة . کک: هوهاء و هوهاءة

ــاهی: ج ــالهواهی . هی ــالنٌ ب ــاء ف او : ج
  . ]گویی کردو یاوه بافی آشفته

، والتاء مفتوحۀ. دور است: هیهات .هیه
مثل کیف، و اصلُها هـاء، و یکْسـرونها   

التثنیـۀ   أیضاً علی کلِّ حالٍ بمنْزِلَۀ نـونِ 
]همزةً فیقـال  . ]هیهات لُ الهاءدو قد تُب

 هاتـراقَ و أراقَ [أیو. ]مثل ه   قْـفالو
علیها بالتاء لمن نَصـبها و بالهـاء لمـن    
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قـال  . هیهـات و هیهـاه  : کَسرَها، فیقال
أنْ تکـونَ تـاء    یجوز فی : األخفش

 أْنیـث، و ال التی فیها تاء الجمع التی للتَ
 تو کَی ألنّ الت ،ذلک فی الالت یجوز
الیکون مثلُهمـا جماعـۀً، ألنّ التـاء ال    
تُزاد فی الجماعۀ الّـا مـع األلـف، و إنْ    
 ماالس یقن بتَیدو التاء زائ فاألل لَتعج

ــد  واح ــی حــرف ــد[عل ــاء در : گوی ت
تـاء جمـع مؤنـث    تـوان  را مـی  هیهات

الت و کیـت، زیـرا   دانست، بـرخالف  
  این تاء جمـع مؤنـث همـواره بـا الـف      

آید، و اگر الف و تاء را در ایـن دو  می
ــم     ــاه اس ــریم، آنگ ــده بگی ــه زای   کلم

: إیـه  .خواهد شـد ) ل و ك(حرفی یک
بـاز هـم از آن سـخن    : اسم فعل اسـت 

از نامهـاي  : هیاه .سخنی بگو: إیه. بگو
  . ]شیطان

  فصل الیاء
: الهاء رِسیاه یاه، علی التکرار و کَ .یهیه

ــلْ ــی صــاحبه  . أقْبِ الراع ــاء ــو دع و ه
چوپان یـارش را از دور فراخوانـد و   [

  . ]بیا: گفت
شـتران  [قلت یاه یاه : یهیهت باإلبل

  . ]را با گفتن یاه یاه راندم یا خواندم
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  باب الواو و الیاء

  

 ـــحاحقـــال صـــاحبـــر الصأبونَص ،
ريهوما فی هذا الباب مـن  : الج جمیع

األلف اما أنْ تکونَ منْقَلبۀً عن واوٍ مثـل  
ن یاءعا، أو می، و کلُّ ما فیـه   دممثل ر

من الهمزة فهی مبدلَۀٌ من الیـاء أو مـن   
ألنّـه   لقَضاء و أصلُه قَضـاي الواو، نحو ا

 زاء و أصله عـزاو ضَیت، و نحو العمن قَ
ألنّه من عزَوت، و نحنُ نُشیر فی الـواو  

  .شاءاهللاُ تعالیو الیاء الی أصولهما انْ
  فصل األلف

: أبـاءة . نـی : أباء، بـالفتح و المـد   .أبی
  . بوستان و نیستان: و یقال. یکی

مع خُلُوةٍ . زدن سر باز: ـَـأبی . إباء
فهـو آبٍ  . ق، و هو شاذّمن حروف الحلْ

. امتَنَـع علیـه  : تَأَبی علیه. و أبِی و أبیانٌ

  تُه المـاءیو أب ،ی فالنٌ الماءدر زبـان  [أب
الفعـل  بـا عـین  تازي بر وزن فَعـلَ ـَــ   

الفعـل آن   الفعـل یـا الم  مفتوح که عـین 
یکی از حروف حلـق نباشـد جـز چنـد     

أبـی ـَــ، قَـال ـَــ،     : ه نیامده اسـت کلم
ـ    بـر او  .  غَشَی ـَـ، شَجا ـَــ و جبـی ـَـ

از . از آب پرهیز کـرد . گردنکشی کرد
 ال یأْبی الکَرامـۀَ الّـا  . آب بازش داشتم

ــار ــز خــ : حم ــدارد  رج ــاخوش ن ان ن
   .]ارجمندي و بزرگی را کسی

، و ز أبواه، و قـد أبِیـت ـَــ أبـی    عنْ
ــولَ یتَــیس آبــی بــ ب ــی، اذا شَــمنُ األب

بز مـاده و بـز نـر    [األروي فمرِض منه 
 ةبیمار که با بوییـدن پیشـاب بـز مـاد    

ــه  (کــوهی  ــوده ب ــاه آل ــا خــوردن گی ی
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ــاب آن ــار گرد) پیش ــبیم ــا ن د و از پ
  .]دندرآی

 ـ  : أخَذَه أُبـاء ـلَ یعج ی الطعـامو . أْب
: قولهم فی تَحیۀِ الملُوك فـی الجاهلیـۀ  

نَأباللَع تأنْ تَ: ی تیورِ ما أبن األمم یأْت
از خـوردن خـوراك بـدش    [تُلْعنُ علیه 

ــد ــه. آم ــاهان در  گون ــه ش اي درود ب
کاري کـه گـردي    ي تن زدز: جاهلیت

ــرین  ــوهش و (ســزاوار نف نگــردي نک
  . )]نفرین تو هرگز

أصلُه أبو، ألنّ جمعه آباء، مثل : أب
و أرحاء، فالـذاهب   قَفاً و أقْفاء، و رحی

منه الواو، ألنّک تقول فی التثنیۀ أبـوانِ،  
نَقْص، و فـی  لو بعضُهم یقول أبانِ علی ا

اإلضافۀ أبیـک، و النسـبۀُ أبـوِي، و اذا    
جمعت بـالواو و النـون قلـت أبـونَ، و     

حمونَ و هنُونَ، و علی  کذلک أخُونَ و
ـ  کئإله آبا«هذا قرأَ بعضُهم آیه إب راهیم

له أبِیک، یرِید إ ،»و إسماعیلَ و إسحاقَ
ــونَ   ــک، فحــذَف الن ــع أبٍ أي أبِینَ مج

ـ  مـا لَـه   : یقـال . لإلضافۀ وه، أي یأْب
ــه  ــذُوه و یرَبی ــه را در [یغْ ــی کلم برخ

خداي پدرانت ابـراهیم و اسـماعیل و   «

اند، یعنـی جمـع   أبیک خوانده» اسحاق
ــاف  ــت مض ــه أبِــ أب را در حال ینَ الی

انـد کـه نـون آن در اضـافه بـه      گرفته
پدري نـدارد  . ضمیر متصل افتاده است

  .]که نانش دهد و او را بپرورد
  . پدر و مادر: أبوانِ
مثل عمومۀ و خُؤُولَـۀ،  . پدران: أُبوة

ــان و خــاالن  میعنــی ع]  ــرَم نــا أکْ
اآلباء[ . ی و بینَ فالننیب :]  میان مـن

  . ]ي استپدر و فالنی پیوند
یا أبۀِ افْعـلْ، یجعلُـونَ التـاء     :قولهم

أْنیث عوضاً عن یاء اإلضافۀ، کقولهم التَ
ۀِ: فی األُمـۀِ لغتـانِ،   . یا أُمۀَ و یا أبیا أب

 ۀَ فحذفبالنُد أراد ن فتحیـا أبِـی و   [فم
. یا امی، که به جاي یاء، تاء آمده است

ت که الـف آن  یا أبۀَ مخفّف یا أبتاه اس
  . ]اندرا براي ندبه انداخته

ــال ــک : یق ــک، [ال أب ل و الب ل
و ال أبا لک، و هو مدح،  ]بحذف األلف

    مــا قــالوا ال أبــاك، ألنّ الــالمو رب
اي زیرا این الم مانند کلمـه [کالمقْحمۀ 

پیوسـته  هـم بـه  کلمۀاست که میان دو 
آمــده ) الیــهماننــد مضــاف و مضــاف(
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: خن را در ستایش گوینـد این س. باشد
تـو خـود را   (نیاز از پدر هسـتی  تو بی
گاه هم این را براي نکوهش . ايبسنده

ــد  ــنام گوین ــناس و  : و دش ــدر سرش پ
: بأبِی أنـت و أُمـی  ). اي نداريشناخته

: للـه أبـوك  . پدر و مادرم فداي تو باد
بسی بـزرگ و ارجمنـد اسـت پـدرت     

  . )]که فرزندي چون تو دارد(
یـؤْبی، و کـذلک    فالن بحرٌ ال: یقال

او [ینْقَطع من کثْرته  یْْؤْبی، أي ال کَلَأٌ ال
گیـاهی   .ناپـذیر  چو دریایی است پایان

  . ]ز انبوهی نگردد هیچ اندكه ک
کوهی میان مکّـه و  [موضعی : أبواء

  . ]مدینه
. کـک : أتْی. آمدن: أتَی ـِـ. إتْیان .أتـی 

انّـه  «آیـه . غۀٌ فیـه ل ]واحدةً[أتَوتُه أتْوةً 
، أي آتیـاً، کمـا قـال    »کان وعده مأْتیاً

أتَـی  . ، أي سـاتراً »حجاباً مستُوراً«آیه
األمرَ من مأْتاه و مأْتاته، أي من وجهِـه  

مـا أحسـنَ   : الذي یؤْتَی منه، کما یقـال 
 و قُـرِئَ . معناةَ هـذا الکـالمِ، أي معنـاه   

ذْف الیاء، کما قـالوا  ، بح»یوم یأْت«آیه
أتَیتُـه  : تقـول . ال أدرِ، و هی لغۀُ هـذَیل 

علی ذلک األمـرِ مواتـاةً، اذا وافَقْتَـه و    
یک بـار  [طاوعتَه، والعامۀ تقول واتَیتُه 

پایداري در رفـتن و  : أتْو(نزدش آمدم 
: مازالَ کالمه علـی أتْـوٍ واحـد   . شتاب

 کُنّـا . سخنش پیوسته بر یک روش بود
بـار   یک یـا دو : نَرْمی األتْو و األتْوینِ

أتَوتُه ـُــ أتْـواً و   . کردیمتیراندازي می
. به او پـاره و بـاج دادم  : رشَوته: إتاوةً

همانـا  «). أُتًی: ج. رِشْوة و خَراج: تاوةإ
و بنـدگان  (اش آمدنی اسـت  که وعده

ــند ــه آن برس ــود  »)ب ــه فرم ــان ک ، چن
ــرده« ، »)انشــاناز دیدگ(اي پوشــیده پ

از همان . یعنی پوشاننده دیدگانشان را
چـه  . راه که باید به آن کـار پرداخـت  

روزي که «. نیکوست معناي این سخن
ــد ــون فرارسـ ــار را از او . »چـ آن کـ

پـذیرفت و بـا وي همـراه و هماهنــگ    
از اینجا بیامد بـال  : من هاهنا أُتیت. شد
: کلُّ ما هو آت فقَرِیـب : یقال. سرت بر

بـود هـر آنچـه خـود آمـدنی      نزدیک 
   .]است

ــاء ــه. دادن و آوردن: إیت ــا آ«آی تن
خوراکمـان را  «[بـه   ، أي ائْتنـا »غَداءنا
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  . ]آوردش: أتَی به: أتاه. »بیاور
 يأتـاو : ج. ]و پـاره [خراج : إتاوة

ــراوة و   [ ي، هــالو ة و عــالو ــد ع مانن
. ]هراوي، و أُتًی، مانند رِشْوة و رشًـی 

  . وتُه أتْوةً، أتْواً و إتاوةًأتَ: منه یقال
قاء اذا مخـض و  یقال للس. عطا: أتْو

دبالزُب جاء : قد جاء ـنَ  . هسو ما أح
ها أیضـاً، أي   أتْویدی يِ الناقۀِ، و أتْیدی

به مشـک چـون   [رجع یدیها فی السیر 
بخشـش  : گوینـد  ،زده شود و کره دهد

ن دستهایش را ناقه در رفت. خود را داد
  .]!داردچه خوب برمی

تَ: تَأَتَّی له الشیءأَ لههی . تَرَفَّقَ : لَه
جـاء فـالن یتَـأَتَّی    . و أتاه مـن وجهـه  

ـ تَی: لمعروفک ع آن چیـز بـرایش   [رَّض
به آن روي خوش نشـان  . آماده گشت

فالنـی  . داد و از راهش به آن پرداخت
  .آمــدخــوبی و نیکــی تــو  جویــاي

  . ]براي خیزش آماده گشت: یامللق
سـهلْت  : أتَّیت الماء تَأْتیـۀً و تَأَتِّیـاً  

راه آب را [سبِیلَه لیخْرُج الـی موضـعٍ   
: أتّـاه اهللاُ . باز کردم تا بـه جـایی بـرود   

: رجـل أتـی  . خداوند آن را فراهم کرد

  . ]نافذٌ و قاطع فی أُموره
ــی لٌ . جویچــه: أتــی ــا س و  جاءن

اذا جاءك و لـم یصـبک مطَـرُه    : تاوِيأ
ــیلش  [ ــی س ــد ول ــا نباری ــارانش برم ب

: و أتـاوِي  . ]ناگهان ما را فراگرفت
زنـان  [و نسـوة أتاوِیـات   . مرد غریب

  . ]بیگانه
  . خواه شدن ناقهگشن: استیتاء

معناي  صراحصاحب [تشنگی : إتاء
کلمه را که غَلَّۀ بـوده، غُلَّـۀ خوانـده و    

که درسـت  تشنگی ترجمه کرده آن را 
درآمـد زمـین و   : غَلَّـۀ  ، أي. نیست

بـر  : . ]خانه و کشت و ماننـد آنهـا  
. و أتْـواً [أتَت النَخْلَۀُ تَـأْتُو إتـاء   . نخل

  . ]خرمابن میوه داد. کک: تَت إیتاءآ
ــدودانِ مــداء، م ــاء و می ــان : میت پای

: . راه شـهر : . میدان اسب تـاختن 
 نَی القـوم بیـوتَهم علـی   ب. راهها مجتمع

یداءو م واحد یتاءم دارِي. واحد بِمیتاء 
تلْقـــاء دارِه و : و میـــدائها دارِ فـــالنٍ
هایشـان را بـر   قـوم خانـه  [محاذیۀً لها 

روي ام روبـه خانـه . یک سـو سـاختند  
و  حیاتـه میتـاء  بلَـغَ  . فالنی است خانۀ
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 .اش رسـید بـه پایـان زنـدگی   : میدائَها
ئْتاءئْتـاء . بخشنده مرد: رجل مطریق م :

  . ]وآمد راه آشکار و پر رفت
ا به أثَ. غمازي کردن: إثاوة و إثایۀ .أثا

ـ و علیه ی یأْثُو و یشَـی بـه   : أْثاز او [و
  . ]چینی و بدگویی کردسخن

أصلُه أخَو، ألنّـه جمـع   . برادر: أخ .أخا
علی آخاء، مثل آبـاء، و الـذاهب منـه    

و، ألنّ تَثْنیتَه أخَوانِ، و بعضُهم یقـول  وا
أخانِ، علی النَقْص، و یجمع أیضاً علـی  

و قـد  . إخْوان، و علـی إخْـوة و أُخْـوة   
فإنْ کانَ «یتَّسع فیه فیراد به اإلثْنانِ، آیه

، و هذا کقولـک انّـا فَعلْنـا و    »لَه إخْوةٌ
و یسـتَعمل  . نحن فَعلْنا، و أنتمـا إثْنـانِ  

إلخْوانُ أیضاً فی األصدقاء، و اإلخْـوةُ  ا
و قد جمع بالواو و النون، و . فی الوِالدة

و الیقال أخُو و أبـو الّـا   . قد مرَّ فی أب
گاه جمـع آن را گسـترش داده   [مضافاً 

و اگر مرده «. تا تثنیه را هم در برگیرد
، مانند اینکـه دو نفـر   »برادرانی داشت

-مـی (ردیم مـا کـ  : باشید ولی گوییـد 

خواهد بگوید در این آیه، اخْـوة یعنـی   
 پایـۀ  بـر نیز باید افزود کـه  . دو برادر

ــد ــی  ةقاع ــب م ــوة را  تغلی ــوان اخْ ت
هـم  یعنی خواهران أخَوات  ةدربرگیرند

معناي دوسـتان هـم    إخوان به). دانست
به کار رود، و اخْوة برادران خـونی را  

گاه هم جمعش را أخُونَ گویند، . گویند
أخـو و أبـو نگوینـد جـز     . أبـونَ  مانند

إخْـوانُ   :یقال. هنگامی که اضافه شوند
و رب . خْـوةِ الـوِالد  إالوِداد أقْرَب مـن  

بس بـرادر کـه   : أخٍ لک لم تَلده أُمک
  . ]نزاییده است او را مادرت

ـ . ]و إخاوة[أُخُوة  بـرادري  : أخا ـُـ
  .کردن
تـاء در ایـن کلمـه    [ خـواهر : خْتأُ

نیث نیسـت بلکـه بـدل از واو    براي تا
 النسـبۀُ الـی األخِ   و. أخَوات: ج .]است

یو کذلک األُخْت، و قیل أُخْت ،أخَوِي .  
دوستی و : ]و وِخاء[اخاة و إخاة مؤَ

و . آخاه ]آخَی الرجلَ و[. برادري کردن
  .العامۀُ تقول واخاه

برادري کردن دو گـروه بـا   : تَآخَی
  . هم

صـواب  : . بـرادر گـرفتن  : تَأَخِّی
  . جستن
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لیس هو لک بأخٍ : ال أخا لک بفالنٍ
بـراي تـو   ) و دوسـتی (فالنی برادري [

: ترکته بشَـرٍّ : تَرَکْتُه بأخی الخیرِ. نیست
لَقـی فـالنٌ أخـا     .او را به بدي سـپردم 

توثْلَ الموت: المم[ .  
دوال که اسـب   گوشۀمیخ و : آخیۀ

 .]کک: أخیۀ[را در آخور بر وي بندند 
جعلْـت لهـا   : أخَّیت للدابـۀ . أواخی: ج

لفـالنٍ  : یقـال . حرمت و عهد:  .آخیۀً
یـی   أواختُرْع باباو را پیمانهـا  [و أس

و دستاویزهایی است که پـاس داشـته   
  . ]شودمی
  . أدوات: ج. افزاردست: أداة .أدا

قوت دادن و قوت گرفتن بـه  : إیداء
. یـزي یارمندي کردن بـر چ : . سالح

فهـو  . یعینُنـی : من یؤْدینی علـی فـالن  
 مـود، بـال  . مؤْد، أي شاك فی السـالح 

چه [هالک، من أودي، أي هلک : همزة
کنـد؟ او  کسی مرا بر فالنی یاري مـی 

ـ آد. شـونده نابود. سراپا مسلّح است یِ ن
  . ]قَونی: علیه

استَأْدیت األمیرَ علی فـالنٍ فـآدانی   
. استاداه ماالً و. استَعدیتُه فأَعدانی: علیه

آدیـت للسـفَرِ   . صادره و استخرج منـه 
از شـاه  [فأنَا مؤْد له، اذا کنت متَهیئاً لـه  

بر فالنی یاري خواستم و بر او یـاریم  
مـال را از او بـازپس خواسـت و    . کرد

  . ]ده شدمابراي سفر آم. گرفت
: و هداتَـه [تَـه  أخَذَ للدهرِ أدا: تَآدي

افـزار برگرفـت   در برابر روزگار دست
  . ]و آماده گشت

يــادگی  : أد ــالح و آم ــذْت [س أخَ
نحـن علـی   . ]أُهبتَـه : أدیه لذلک األمرِ

يــالة أد ــؤٍ: للص یــراي نمــاز [لهــا  تَه ب
  . ]ایمآماده

ــۀٌ یــنَم أد ــۀ : غَ ــۀ[قَلیلَ یدکــک: ع .
  . ]گوسفندانی اندك

ـ  : ه و أدیـت لـه، أي خَتَلْتـه   أدوت ل
: الذئْب یأْدو للغـزالِ : یقال. فریفتم او را

  گــرگ آهـو را فریــب  [یخْتلُـه لیأْکُلَـه   
  . ]خوردشبدهد تا می

و أدا اللـبنُ ـُــ   [أدي اللَبنُ ـِـ أُدیاً 
  . شیر سطبر شد: ، أي خَثُرَ]أُدواً

ــه  یاهللاُ أد ــع ــه : قَطَ یدــد [ی خداون
  . ]دنانش را از تنش جدا کدستا

 يـدو ی يـع  : ثوب أدجامـۀ [واس 
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کثُـر  : آداه مالُه. کَثُرَ: أدي الشیء. فراخ
او بسـیار و بـر وي    مـال : علیه فغَلَبـه 
قـوم  : ي القوم و تَـآدوا آد. چیره گشت

  . ]بسیار شدند و به فراخی رسیدند
: یقـال . ا: األداء. وام گزاردن: تَأْدیۀ
: ک لألمانۀ، علـی التَفْضـیل  منهو آدي 

  . ]از تو است[ ترگزارندهامانت
خبـر  : تَأْدي الیه الخَبـرُ، أي انْتَهـی  

  . رسید به وي
ــرَة ــتان: إداوة، أي مطْهـ : ج. آبدسـ

  . أداوي
و أذاةٌ و  أذًي. رنجانیـــدن: إیـــذاء .أذا

  . رنجش: أذیۀ
ــه ــت ب ــه وي : تَأْذَّی ــدم ب آزرده ش

  . ]فأنَا أذ. کک: أذًي أذیت به آذَي[
يج. موج دریا: آذ :يأواذ.  

که بـر یـک   آن: بعیر أذ و ناقۀ أذیۀ
. آنکه دردي بودشجاي آرام نگیرد بی
از روي آفـرینش  [و ذلک خلْقـۀً لهـا   

  . ]چنین است
. بـاران : السـحابِ  . عسل: أري .أرا
 :ــور عســل ــردن زنب ــلُ . ک النَح تأر

ــأْرِي  ــأَر[تَ ــرَتو تَ ــت : ]ت و أْتَ عملَ

ــلَ سالع . :   ــگ و ــن دی ــوختن ب س
: أرت القـدر . برچفسیدن طعام بـر وي 

لَزِقَ بأسفَلها شیء من اإلحتـراق، مثـل   
شاطَت.  

شد از کینه  پر: أرِي صدره، أي وغرَ
  . و خشم

: یتَـأَري . أقَمت بها: تَأَریت بالمکان
آهنـگ  . شـدم  آنجا مانـدگار [یتَحرَّي 

ــا را مــی ــی  بهتــرین کاره ــد و درپ کن
از : عنه . چیزها برآید جستن بهترین

  . ]پس افتاده و بازپس ماندم او
ج. دانآخور و علف: آرِي :أوارِي .

  . و قد تسمی األخیۀُ أیضاً آرِیاً
تَـأْرِي  : یقـال . آرِي ساختن: تَأْرِیۀ

   تـۀ، أي انْضَـمۀُ الـی الدابالیهـا و   الداب
: . آریتُها أنَـا . ألفَت معها معلَفاً واحداً

ستور [أره نارك : یقال. آتش تیز کردن
به ستور دیگر پیوست و با آن در یک 

ــرد  ــر ب ــه س ــار . آخــور ب ســتور را کن
. ستوران دیگـر در یـک آخـور نهـادم    

: بینَهمــا اللهــم أر. را برافــروزآتشــت 
ن خداونـــدا دوســـتی و پیونـــد میـــا

  .]دلهایشان را پایدار دار
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و أصلُه إري، فالهـاء  . دانآتش: إرة
  . إرونَ: ج. عوض من الیاء

  . نام چاهی: بِئْرُ ذي أروانَ
جاي ریختن آب در حوض، : إزاء .أزا

. و آن سنگی باشـد کـه بـر وي ریـزد    
أْزِیۀً و تَوزیئاً، و آزیتُـه  أزیت الحوض تَ

لْت له: إیزاءعج ـۀٌ . إزاءالتـی  : ناقۀ آزِی
هو : یقال للقَیم باألمرِ. تَشْرَب من اإلزاء

  ه، و هه. مالذائه، أي بحهو بإزائ :
با او [حاذَیته : آزیتُه. او برابر وي است

با او همپـا و  : . رو شدمبرابر و روبه
ــراه شــدم ــالن ال. هم ــد ف ــه أح   : یؤَازِی

ابـري  کـس بـا وي همگـامی و بر   هیچ
  . ]نکند

ي و أُزِيي ـِـ. أزگرفته شـدن : أز .
بـه هـم آمـد و    [تَقَبض و اجتَمع : أزي

: أزي لـه . نَقَـص : أزي مالُه. فشرده شد
ــود     ــوده ب ــالش آس ــه خی ــایی ک از ج

یـوم أزٍ  . سراغش رفت تا فریبش دهـد 
  . ]روز بسیار گرم: و آزٍ

 ته إیـزاءیعنعلی ص تیفْت  : آزأضْـع
اش بـر نیکـویی  [و أفْضَـلْت منـه   علیه 

ــتم  ــی آوردم و از آن کاس آزي . افزون

ــه رنــج و : الرجــلَ و أزاه آن مــرد را ب
. نع: و مأْزومؤْزي رجل . سختی افکند

. از او ترسـید و بازگشـت  : تَأَزي عنـه 
  . ]به او پیوست: أزي الیه

تعزیــت کــردن و انــدوه : تَأْســیه .أســا
تن بـا کسـی   به مال و : مواساة. نمودن

ــردن ــالی. غمخــوارگی ک ــیتُه بم آس = 
  . واسیتُه

ما . پیشوا در مهمات: أُسوة و إسوة
آنچـه  [یأْتَسی به الحـزینُ للتَعـزِّي بـه    

بــدان روي  شانــدوهگین بــراي آرامــ
  . أُسی و إسی: ج. ]آورد

ال تَـأْتَسِ بمـن   . اقتدا کردن: إیتساء
بمن لیس لک  تَقْتَد ال: لیس لک بأُسوةٍ

مکـن دنبـال آن را کـه نباشـد     [بقُدوة 
  . ]پیشوایت

غمخواري دید : به[زَّي عتَ: تَأَسی به
از او : و نیـز (از وي و شکیبایی نمـود  

  . )]پیروي کرد
یکـدیگر  [آسی بعضُهم بعضاً : تَآسوا

  . ]را دلداري دادند
. دوا: أساء. دارو و عالج نمودن: أسا

وو . مرهم: أسا ـُـ. ]و أسـا [أسمرهم : أس
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ی، علـی فعیـل     .نهادن و أسـ و أْسـفهو م .
لَحت  : أسوت بینَهم و  شـده درمـان [أصـ

میانشـان سـازگاري پدیـد    . نهـاده  مرهم
ــی. ]آوردم بچشــک: آس . و هــم إســاء

، مثـل راعٍ و رِعـاء، و أُسـاةٌ،    ]پزشکان[
ه   هـذا األمـرُ ال  [مثل رعاة  ی کَلْمـ ؤْسـی :

  . ]ار درمان نگرددزخم چنین ک
ــیۀ کننــدهزن ختنــه: آس . :خانــۀ 

: ج. نـام زنـی  : . سـتون : . محکم
  .أواسی

أسی . اندوه و اندوهگین شدن: أسی
أسـیت  . حـزِنَ : أسی علی مصـیبته . ـَـ

از سختی و رنجش [حزِنْت : علیه أسی
. بر او اندوهگین گشـتم . اندوهناك شد

و . حـزین  :رجل آسٍ و أسیانُ و أسوانُ
 ما آسـی علیـه بـل   . سیۀٌ و أسیاة آامرأَ

نگشتم بر او اندوهگین : علی من أضَلَّ
  . ]بلکه بر آن کس که او گمراه کرد

: أشــاءة. خرمابنـان ریــزه : أشــاء .أشـا 
و الهمزةُ فیها منْقَلبۀ من الیاء ألنّ . یکی

 ۀً لکانتأصلی و لَو کانت ،تصغیرَها أُشَی
ءأُشَی . :ٌیلۀ فیه نَخمامبالی واد .  

ظْمرٍ کان به: ائْتَشَی العن کسرَأَ مو . ب

انْتَشَـی العظْـم،   : روي أبوعمرو و الفراء
ــالنون  شکســتگی اســتخوان جــوش [ب

  . ]خورد و بهبود یافت
: أصـاة [آشـامی از خرمـا   : آصیۀ .أصا

انّـه لَـذو   . خردمنـدي : رزانَۀٌ کالحصـاة 
  . ]أْيعقْلٍ و ر ذو: حصاةٍ و أصاة

و پارگین، مرداب [بارگین : أضاة .أضا
و تاالب که آب سیل و آبهـاي دیگـر   

أضاً، مثل قَنـاة و  : ج. ]در آن گرد آیـد 
  .قَناً، و إضاء، مثل أکَمۀ و أکَم و إکام

ــو  .أال ــی[ألْ و إل ــی أُل ،ــو ـــ. ]ألُ : أال ـُ
ائْتَلَی فی . تقصیر کردن و درنگ نمودن

فهـو  . فالن ال یأْلوك نُصحاً. کک: األمر
او هـیچ پنـدي   [أوالٍ : ج. نث: آلیۀ. آلٍ

. توانسـتن : . ]از تو فروگـذار نکـرد  
أتـانی فـی حاجـۀٍ فمـا     [استَطاعه : أاله

ــوت رده ــتَطَعت: ألَ ی فــی . مــا اسأتــان
ال  فـالنٌ . اجتَهـدت : حاجۀٍ فألَوت فیهـا 

ـ  : و خَیراًیأْلُ ا سـازد نـه   نه نیکـی را ره
الّا حظیـه  : مثَل. ]کوتاهی در آن ورزد

 هیکام برنیاید دست از طلـب   تا[فال أل
  . ]ندارم

ألَوتُـه  [تقصیر و درنگ کردن : تَأْلیه
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  . ]استَطَعته: و ألَّیتُهأتْلَیتُه و 
تو ال ائْتَلَی تیرت،  : ال دـتَطَعال اس

ـ   نـه  [الم و یقال ال أتْلَیت، تزویجـاً للک
 کلمـۀ اگـر  . دانستی نه بتـوانی بـدانی  

ال دریت  :باشدنخست  کلمۀتْباع إدوم 
تنه بدانی و نه شترانت بچه  :و ال أتْلَی

  .]آرند
. الءآ: ج. نعمت: ]و إلْی[ ألًی و إلًی

عبالیاء، مثالُه م کْتَبو یعاءی و أم .  
آلَی، تَـأَلَّی و  . سوگند خوردن: إیالء

هـو یتَـأَلَّی علـی    [حلَف : بمعنًی ،ائْتَلَی
ــوگند    : اهللا ــد س ــه خداون ــیار ب   او بس
  .]خوردمی

: ج. سـوگند : ألیۀ، ألْوة، إلْوة و أُلْـوة 
  . أالیا

  . چوب عود: أُلُوة، ألْوة و إلْوة
وقت نوحه اي که زن بهخرقه: مئْالة

  . مآلی: ج. بر میان بندد
  . درخت نیکومنظر تلخ بر: أالء
: ج[و ال تقل لیـۀ و إلْیـۀ   . دنبه: ألْیۀ

ــا  ــات و أالی ــانِ. ]ألَی ـــ: ألْی ــاء. مث   : ألّ
ـ . فروشدنبه ی و نَعجـۀ ألیـاء،   کَبش ألً

و . أُلْی: ج. ناكدنبه: علی أفعل و فَعالء

  . یقال أیضاً ألَیانٌ و کباش ألیانات
: ة عجـزاء امـرأَ  و ]و آلٍ[رجل آلَی 

ل ألْیـاء، و بعضُـهم   و الیقا. سرین بزرگ
  . مص: ألی ـَـ. ألًی. یقولُه

 . گوشـت انگشـت بـزرگ   : ألْیـۀ 
: إلْیـۀ . سم ستور دنبالۀ[مؤَخَّرُه : الحافرِ

قام مـن ذي إلْیـۀٍ، أي مـن    . سوي: قبل
خودش خواست که برخیزد : تلْقاء نَفْسه

ــی او را   ( ــه کس ــه اینک ــه ن برانگیخت
  .)]باشد
إماء، آمٍ و إمـوانٌ  : ج. کنیزك: أمۀ .أمـا 

مـا  : یقـال . و أصلُها أمـوة . ]و أموات[
 کنیـز [: کنت أمـۀً و لقـد أمـوت أُمـوةً    

ـ : أموِي. کنیزي کردي ]نبودي و . منسـ
ز اي او نام زنـی، و قبیلـه  . مصغـ: أُمیۀ

جمع بینَ أربـعِ  أُموِي و أُمیی، ی. قریش
ألصل أخَـوانِ  و هو فی ا. منسـ: یاءات

یقال لهما أُمیتانِ، ابنا عبـد شَـمسِ بـنِ    
نافد مبقال الشاعر. ع :  

  محلَّۀُ سوء أهلَک الدهرُ أهلَها
فقَ فیهـا غیرُ آمٍ خَوالبفلم ی  

  ردهـبد منزلی که دهـرش مردم تباه ک[
  ]دیگر نمانده کس جز نادان کنیزکانی
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 :أمـۀً تَأَمیـت  . اتَّخذْ: کتأمغیرَ  أمۀًاستَأْمِ 
ـ  کنیـزي جـز آن  [اتَّخَذْتها  داري  و کـه ک

  . ]کنیزکی گرفتم. بگیر
 تَـأْم رنَّوالس تأم ت : و أُمـاءصـاح .

واءم وءتَم تگربـه میومیـو   [کک : ماء
  .]کرد

حرف عطْف بمنزلـۀ أو فـی   . یا: إما
ـ  و جمیع أحوالها الّا فی وجه واحد، و ه

کُک أنّک تَبتَديء بـأو متیقِّنـاً ثـم یـدرِ    
  ـدبها شاکّاً، و الب يءتَدا تَبو إم ،الشَک

جائَنی إمـا زیـد و   : تقول. من تکریرها
: و للشَرْط و الجـزاء، تقـول  . إما عمرٌو

فإما تَـرِینَّ مـن   «آیه. إما تَأْتنی أُکْرِمک
ـ  ذَرت للـرَحمنِ  البشَر أحداً فقُولی انِّی نَ

حرف عطفی است که همیشـه  [» صوماً
ناي یا است، جـز یـک جـا، و آن    مع به

اینکه سخنی را با أو و با یقـین آغـاز   
کنــی و ســپس در گمــان افتــی، یــا از 
آغاز در گمان باشـی، کـه بایـد آن را    

نزدم آمد یـا زیـد و یـا    : دو بار آوري
اگـر  : اسـت جزو براي شـرط و  . عمرو

و اگـر از  «. و نیکی کنمنزدم آیی به ت
مردم کسی را دیـدي بگـو مـن بـراي     

  . ]»امنذر کرده) خاموشی(رحمن روزه 

فهو الفْتتاح الکالمِ، و البد مـن  : أما
أْویلَ الشـرط  الفاء فی جوابه، ألنّ فیه تَ

أمـا عبـد اهللاِ فقــائم،   : و الجـزاء، تقـول  
مهما یکنْ من شـیء فعبـد   : کأنّک قلت

أیما الی الجنَّـۀِ أیمـا   . و قولهم. قائماهللاِ 
الی النار، فهو أما، أُبـدلَت مـن إحـدي    

بـراي آغـاز   [میمیها یاء، و قد یکْسـرُ  
ـ    د فـاء  سخن اسـت، و در پاسـخش بای
درآن  آورد زیرا معنـاي شـرط و جـزا   

خدا برپـا و   ةهرچه پیش آید بند: است
ـ . استوار است ا أیما و إیما نیز مانند أم

یا سوي بهشت و یـا کـه آتـش    : است
با اسمها أما بیـاور و بـا   : المبرَّد گوید(

  : فعلها إما
  سفَـرٍ إما أقَمت و أمـا أنت ذا

  أْتی و ما تَذَرفاهللاُ یحفَظُ ما تَ
جا مانی چه خود راه  جایت به چه در

  سفرگیري
نچه آنگـه دارد خـدا آنچـه بیــاري و

  بگـذاري
اي است که سـخن را بـه   لمهک: أما بعد

آنکـه پـیش از آن   آن آغاز کننـد بـی  
  .)]سخنی آمده باشد



    صراح اللغۀ/  1884
 

تحقیـق للکـالم الـذي    : أما، مخفَّفـاً 
أما انّ زیداً عاقلٌ، یعنی انّه : یتْلُوه، تقول

و . عاقل علی الحقیقۀ ال علـی المجـاز  
بـراي  [أما واهللاِ قد ضَـرَب زیـد عمـراً    

   تحقیــق ســخنی اســت کــه پــس از آن
حقیقـت اینکـه زیـد خردمنـد     : آیدمی

ناي هـان،  مع بهحرف آغاز است . (است
هان سوگند که ) و پیش از سوگند آید

  . ]زید عمرو را زد
حـانَ و  : ]و أنْیـاً  أنًـی [ أنَی ـِـ إنًی .أنا

 أ. هنگــامش شــد و فــرا رســید[أدرك 
 ینَـلْ و أ  لـم  یئنْ لـک، و أ  لم یأْنِ و أ لم
هنوز برایـت هنگـامش   آیا : ینلْ لک لم

أنَی لک أنْ تفعلَ کذا، و . نرسیده است
: آنَ لک ـِـ، و نـالَ لـک و أنـالَ لـک    

إنَی . هنگام آن فرا رسید که چنان کنی
راکـه  : الشیءلُوغُـه و إدغیـرَ  «آیـه . ]ب

هنگـام   پـیش (آنکه بی«[» ناظرینَ إناه
ــد و ــیدن زمـــان آن  ) درآییـ فرارسـ

ــوراك( ــد ) خ ــم داری ــی . ]»را چش أنَ
یطُوفُونَ بینَها و «آیه. حرُّهانْتَهی : لحمیما

گرمـاي آب داغ بـه   [» بـینَ حمـیمٍ آنٍ  
و آبـی  ) آتـش (میـان آن  «. اوج رسید

  . ]»جوشان بگردند
. أخَّرَه و حبسـه و أبطَـأه  : إیناءآناه 

. ظَّـرَ نَفَّـقَ و تَ رَتَ: تَأَنَّی فی األمر. ا: أناء
آن را بــازپس [ انْتَظَـرَ بـه  : اسـتَأْنَی بـه  

در . انـداخت و بازداشــت و کنـد کــرد  
بـا وي  . کار آهستگی و درنـگ کـرد  

أنَـی  . نرمی کرد و به شتابش نینداخت
آنَیـت  . نمود بازپس ماند و کندي: أُنیاً

در : اسـتَأْنِ فـی أمـرك   . و أنَّیت بمعنًی
: ال تُـؤْنِ فُرْصـتَک  . کارت شتاب مکن

. ]دست آمدت خود نیـاور درنـگ  چو 
بـا تـو   [أنَّیتُک حتّی ال أناةَ بِـی  تَ: یقال

ــا آنجــا کــه   نرمــی و کنــدي کــردم ت
  . ]درنگی برایم نماند

گرانـی  زن کـه بـه  : . درنگ: أناة
و أصلُه وناة من الـونَی،  . خیزد از جاي

  . مثل أحد و وحد
سـنگ   مرد با: رجل آنٍ، علی فاعل

  . ]کک: متَأَنٍّ. بردبار و دانا[و علم 
ـ : آناء ـ  إنًـی . عاتاس عی و ، مثـل م

و إنو عاء، و إنْیضَـی إنْـوانِ   . یکی: أمم
دو پـاس از شـب   [ من اللیـل و إنْیـانِ  

سـاعاتُه  : و منـه آنـاء اللیـلِ   . ]گذشت
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]ــی مــن اللیــل. کــک: أُن ــو ــی إنْ   : مضَ
أتَیتُه آیِنَۀً بعـد  . اي از شب گذشتپاره

 گاهگاهی نـزد : بعد تارةٍ آیِنَۀٍ، أي تارةً
  . ]آمدماو می

  . أوانی: جج. آنیۀ: ج. خنور: إناء
ـــ. أُوِي، إوِي و إواء .أوا ــاه : أوي ـِ پن

أویـت منزِلـی و الـی منزلـی،     [گرفتن 
،تیو أتْتَ أو تیبمعنًیأَو تیو :تدع[ .

قال سآوِي الی جبلٍ یعصمنی مـن  «آیه
بزودي بر کـوهی پنـاه   : گفت«[» الماء

  . ]»آب باز دارد) گزند(رم که مرا از ب
جاي، و جایی که شب و پناه: مأْوي

مـأْوِي اإلبـلِ   . روز باشش در وي کنند
اإلبلِ خاصۀً، و هو شـاذّ، و   لغۀٌ فی 

  . سرَ فی مأْقی العینِ من باب القافقد فُ
آویتُـه و أویتُـه   . دادنجـاي  : إیواء

  . بمعنًی
ـ مجتَ: ویاًتَأَوت الطیرُ تَأَ ـ ع و ه ،نَّ ت

أُوِي، جمــع آوٍ، مثــل بــاك و بکــی، و 
  .أیضاً متَأَویات

أویت لفالنٍ أویۀً و أیـۀً، فأنَـا آوِي   
هما و سـکون  قائتله، تُقْلَب الواو یاء اللْ

غَم، ملهما و تُدأْواةًأوۀً، مخفَّفۀً، و مأْوِی ،

فالنی نرمـی و   به[أرثَی له و أرقَی  أي
زخـم بـه   : أوي الجـرح . مهربانی کردم

  . ]بهبودي نزدیک شد
يابي: ج. شغال: نُ آوآو ناتب .  

و هو حرف الذي مع الخبـر  . یا: أو .أو
ــک ــک و اإلبهــام، کقول : دلَّ علــی الشَ

أَرزیداً أی و لإلبهـام   ت ،راً، للشـکمو ع
فـی   و انّا أو ایاکم لَعلَـی هـدي أو  «آیه

لَّ دو مع األمـر و النَهـی   . »ضَاللٍ مبِینٍ
کُـلِ  : علی التَخْییر و اإلباحـۀ، کقولـک  

السـمک أوِ اشْــرَبِ اللَــبنَ، للتخییــر، و  
نَ أوِ ابسسِ الحـۀ جالیرِینَ، لإلباحنَ س .

ــک    ــی أنْ، کقول ــی ال ــونُ بمعنَ : و یک
ضْرِبنَّه أو یتُوب، و یکون بمعنَـی بـلْ   أَلَ

ـ فی  و أرسـلْناه الـی   «هتوسع الکالم، آی
ــدونَ ــف أو یزِی ــۀِ ألْ ــلْ »مائَ ــی ب ، بمعنَ

 عند ائَۀ ألْفیزیدون، و قیل معناه الی م
ــاسِ ــ الن ــدون، ألنّ اهللاَ ال یشُ ک أو یزی

و ما یا شـما بـر راه یـا در گمراهـی     «[
ماهی را بخـور یـا شـیر را    . »آشکاریم

. ن سیرینبا حسن بنشین یا با اب. بنوش
. همانا که بزنمش تا آنجا کـه بـازگردد  

سـوي یکصـدهزار    و فرستادیمش به«
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معناي بلکه افزون بـر  ، به»نفر یا بیشتر
بـه سـوي یکصـدهزار    : اندآن، و گفته

نفر به شـمار مـردم یـا بـیش از آن از     
که (نگاه آنان، زیرا خداوند گمان نبرد 

  . )]با گمان سخن گوید
یقْصر، فـإذا مـددت   حرف یمد و : أ .أا

و . نونْت، و کذلک سائرُ حروف الهِجاء
    ،ونَ البعیـدد ي بهـا القَرِیـبنادی فاألل

زید أقْبِـلْ، بـاأللف المقْصـورة     أ: تقول
-اگر آن را مد بگـویی تنـوینش مـی   [

الف . مانند دیگر حروف الفبا) آء(دهی 
: مقصوره براي منـاداي نزدیـک اسـت   

و األلف من حروف المـد  . ]زید بیااي 
ــ و الل ــم ــۀُ تس ــف، و ین، فاللینَ ی األل

گاهی بـه ایـن   [المتحرِّکۀُ تسمی الهمزَةَ 
، و همـا جمیعـاً مـن    ]هم الـف گوینـد  
و قـد تکـون األلـف    . حروف الزِیادات

ضَمیرَ اإلثْنَینِ فی األفْعال نَحـو فَعـال و   
ـ   یفْعالنِ، و عالمـۀَ   ماء التثنیـۀِ فـی األس

حـروف زیـادات   [و رجالنِ  نحو زیدانِ
ده تاست که در این سخن گـرد آورده  

گاه هـم همـزه در   . الیوم تَنْساه: اندشده
زیـد   أ: سـخن پرسشـی افـزوده گـردد    

  . ]عندك أم عمرٌو؟
یک سخن تمـام از  : . نشان: آیۀ .أیا

ــروف از وي  ــت ح ــرآن، و جماع و . ق
 . آي، آیـاء و آیـات  : ج. أصلُه أویۀٌ

تَآییتُه، علی تَفاعلْته، و . شَخْصه: الرجلِ
ـ قَصـدت  : تَأَییتُه، علـی تَفَعلْتـه   ه و آیتَ

بجمـاعتهم  : خرج القوم بـآیتهم . تَعمدته
آهـنگش  . تن و کالبد و خـود انسـان  [

همگـی  . کردم و به سوي خودش رفتم
  . ]قوم بیرون شدند

. کَّثَ، تقدیره تَعیـا مقَّف و تَوتَ: تَأَیا
لیس هذا منـزلُ تَئیـۀٍ، أي منـزلُ    : یقال

. مانـد و درنـگ کـرد   [تلبث و تحبس 
  . ]نیست اینجا خانه و جاي درنگ

کدام: أي . متَفْهسرَب یعم مو هو اس
به و یشْتَرَط و یجـازي فـیمن یعقـلُ و    

وك؟ و أیهـم  أیهم أخُ: من الیعقل، تقول
و هو معرفۀٌ لإلضافۀ، و . یکْرِمنی أُکْرِمه

و . فۀُ و فیــه معناهــاقـد تُتْــرَك اإلضــا 
فی الدار  أیهم: الذي، تقول یکونُ بمعنَی

مـررت  : و یکـون نَعتـاً، تقـول    .أخوك
  ما رجلٍ، و مـررترجلٍ و أی برجلٍ أي

ــامرأَ ــرأَب ــۀِ ام ــرأَةٍ أی ــا ام و ةٍ، ةٍ و أیتم
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. تینِ، و مـا زائـدةٌ  تَینِ أیتمـا امـرأَ  بامرأَ
ةٍ جائَتْک و جاءك، و أیۀُ أي امرأَ: تقول
ــرأَ ــکام ــ. ةٍ جائَتْ رَمرت  ــۀٍ أي بجارِی
و جِئْتُک بمالءةٍ أي مالءةٍ و أیۀِ  .جاریۀٍ

و ما تَدرِي نَفْـس  «آیه. مالءةٍ، کلٌّ جائز
وتضٍ تَمأر اسم معـرب بـراي   [» بأي

انسان و  ةپرسش و شرط و جزا، دربار
کـدام از آنـان بـرادر توسـت؟     . جز او

که از آنـان گرامـی داردم مـن هـم     هر
شـود  چون اضـافه مـی  . گرامی دارمش

ـ   ی معرفه است، و گاه اضافه نشـود ول
  گـــاه . معنـــاي اضـــافه در آن اســـت

و بنـابراین نیـاز   (معناي الذي اسـت  به
از آنها کـه در  آن کس ): به صله دارد

از کنار مردي . خانه است برادر توست
کـدام زن نـزدت   ! گذشتم چـه مـردي  

از کنــار دختــري گذشــتم، چــه آمــد؟ 
روتختی برایـت آوردم   پارچۀ! دختري

کـس ندانـد کـه    و هیچ«! اي چه پارچه
  .]»در کدامین سرزمین خواهد مرد

هذا زیـد أیمـا   : و تقول فی المعرفۀ
و أیا علی الحال، و  رجلٍ، فتَنْصب أیما

  . أیتَما جاریۀٍ، و یتَعجب به هذه أمۀُ اهللاِ

ه و یعملُ فی أي ما بعـد : قال الفرّاء
لـنَعلَم أي  «ال یعملُ فیه مـا قبلَـه، آیـه   

، فرَفَع، و »بِثُوا أمداًالحزْبینِ أحصی لما لَ
 و سیعلَم الذین ظَلَمـوا أي منْقَلَـبٍ  «آیه

آنچه پس از [فنَصبه بما بعده » ینْقَلبونَ
کنـد،  آید در آن عمل میاین کلمه می

تـا  «. آیـد نـه  و آنچه پیش از آن مـی 
روشن سازیم کدام یـک از دو گـروه   

را ) خــــواب در(درازاي درنگشــــان 
، که در اینجـا  »اندتر شمار کردهدرست

و کسانی که ستم «کلمه مرفوع است، 
نــد کــه بــه کــدام بــزودي بدان کردنــد

 و در اینجـا بـر  » گاه برگردندبازگشت
آنچه پـس از آن آمـده، منصـوب     یۀپا

  . ]شده است
ضْـرِبنَّ أیهـم   أَلَ: تقول: قال الکسائی

ضـربت أیهـم فـی    : فی الدار، و الیقال
: گویی[الدار، فَرْقاً بینَ الواقع و المنْتَظَر 

همانا که هر کدامشان را کـه در خانـه   
امشـان را  هر کد: م، و نگوینداست بزن

دلیـل جـدایی   که در خانه است زدم، به
رخ میان آنچه رخ داده اسـت و آنچـه   

  . ]داریمدادن آن را چشم می
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و تُدخَلُ علیه هاء التنبیه فـی نـداء   
یـا  : االسم المعرَّف بألف و الالم و تقول

ـ أیها الرجلُ و یا أیتُها المرأَ اس ةُ، فأي م
مفْرَد معرِفـۀ بالنـداء مبنـی علـی      مبهم

الضَم، و ها حـرف تنبیـه، عـوض مـن     
الیه، و تَرْفَع الرجلَ ألنّـه صـفَۀُ   المضاف

أي .  
و قد یحکَی بأيٍّ النَکرات و یستَفْهم 

رَببها عن نکرةٍ أع تمتَفْهتَها بها، فإذا اس
م الذي هو استثبات عنـه،  راب االسإعب

أي یا : رَّ بِی رجلٌ، قلتم: ل لکفإذا قی
أیـا  : ت رجالً، قلتیأَر: ؟ و اذا قالفَتًی
: ی؟ و أیا فـی الوقْـف، و اذا قـال   تًیا فَ

ی؟ و فـی  تًأيٍّ یا فَ: مررت برجلٍ، قلت
أْنیث کما قلناه فـی  التثنیۀ و الجمع و التَ

: جـاءنی رجـالنِ، قلـت   : منْ، اذا قیـل 
انِ، و جاءی رجأیـونْ، و  : الٌ، قلـت نأی

أیینْ فی النصب و الجرّ، و أیه للمؤَنّـث،  
الوصل علی اإلعراب الثالث، و أیۀ فی 

و کذا أیات فی األحوال الثالث للجمـع  
  . ]أیۀً یا هذا، و أیات یا هذا[

و لیس فی أي مع المعرِفۀ الّا الرَفْع، 
و انِ استَثْبت عن معرفـۀٍ رفعـت أیـا ال    

و قد تَـدخُل علیـه   . غیرُ علی کلِّ حال
  د بمعنَی کَـمدفتُنْقَلُ الی تکثیر الع الکاف
فی الخَبر، و یکْتَب تَنْوینُه نونـاً، و فیـه   

ـ  : لغتانِ ینْ مثـل  أَکائن مثل کـاعنْ، و کَ
ینْ رجالً لَقیت، تَنْصـب  أَکَ: عینْ، تقولکَ

: تقول أیضاًینْ علی التمییز، و أَما بعد کَ
ینْ من رجلٍ لَقیت، و إدخال من بعد أَکَ
و . ینْ أکْثَرُ من النَصـب بهـا و أجـود   أَکَ

ینْ تَبِیع هذا الثوب؟ أي بکَـم  أَبکَ: یقال
 ـ این کلمه با اسم [تَبِیع همـواره   همعرف

اي مرفوع است، و اگـر از اسـم معرفـه   
پرسش کنی در همه حال آن را مرفوع 

درآیـد و   شگاه کـاف بـر سـر   . يساز
چـه بسـیار   : معناي کم خبري را بیابـد 

رجـل پـس از    کلمۀ. مردانی که دیدم
تمییز بـودن منصـوب شـده     پایۀآن بر 

این کلمه به این معنـا بیشـتر بـا    . است
من پـس از آن آیـد کـه     اضافۀحرف 

ایـن جامـه را چنـد    . تر هـم اسـت  ایوش
  .]فروشی؟می

ـ   : أیا، بالتخفیف روف حـرف مـن ح
: البعید، تقـول  النداء ینادي بها القریب و

 ةو گـاه همـز  . اي زید بیا[أیا زید أقْبِلْ 
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  . ]هیا: آن بدل به هاء شده و گویند
 مثال کَـی ،ي بهـا    : أينـادی حـرف

أي زید أقْبِلْ، : القریب دونَ البعید، تقول
بحذف الیاء أیضاً لألقْرَب  ،زید أقْبِلْ و أ

و هی أیضاً کلمـۀٌ  . ءی النداالمخاطَب ف
یعنی یرِید  ،أي کذا :تتقدم التفسیر، تقول

کذا، کما أنّ إي کلمـۀٌ تتقـدم القَسـم و    
إي و ربـی، و إي  : معناها بلَـی، تقـول  

اي است کـه پـیش از   و نیز کلمه[واهللاِ 
ــد     ــخنی آی ــردن س ــا ک ــیر و معن تفس

ناي یعنی، مانند إي کـه پـیش از   مع به
آري و ســـوگند بـــه : آیـــد ســـوگند
). قرآن اسـت  یۀبخشی از آ( پرودگارم

  . ]بس است: إیهاً
  فصل الباء 

. فخر و تکبر کردن: بأَي یبأَي. بأْو .بـآا 
: أبـأَي بـأْواً  [بأَوت علـی القـوم   : یقال

. بأَیت علیهم أبأَي بأْیـاً = فَخَرْت علیهم
و (خودش را بزرگ داشـت  : بأَي نَفْسه

  .)]خویش ندید شایستۀرا پستی 
بتَـأَ  . أقـام بـه  : بتَا بالمکان ـُـ بتْواً .بتا[

تُوءب :حکک و هو أفْص[ .  
  . سلَیمزمین بنی :. زمین نرم: بثاء .بثا

شـتران  : بجاوِیـات . ايقبیله: بجاء .بجا
  . منسوب به آن قبیله

  . یکی: بخْوة. رطب بالیه: بخْو .بخا
. م: إبـداء . پیدا شـدن : بدا ـُـ. بدو .بـدا 

بالمد ،داءدا لَه فی هذا األمر بنَشَأَ لـه  : ب
فیه رأْي . واتدایـن   ةدربار[و هو ذو ب

او . اي بــه ســـرش زد کــار اندیشــه  
ــاگوناندیشــه ــازه دارد، هــاي گون  و ت
ــه ذهــن او  اندیشــه ــا ب ــایی کــه تنه   ه

. رسد، به دلیل خردمندي بسـیارش می
ــو   ــردم أب ــا م ــر   ام ــدوات را از س الب

برنـد  کسی به کار میة سرزنش دربار
که بر سخنش نایستد و هـر دم چیـزي   

  .]یکی: بداة. گوید
 .بادیــه: . بــه بادیــه شــدن: بــدو

وِيددا: حدیث. منسـ: بنْ بفـا  مأي  ،ج
جفاء األعرابِ  هلَ البادیۀَ صار فیزَمن نَ

در بیابـان خانـه کنـد ماننـد     هر کس [
بـدیت  . ]باشـان درشـتخو گـردد   بانبیا

أْتدبمعنَی ب .  
به بادیه مقیم : بَِداوة، خالف حِضارة

  .خالف محضَر: يمبد. شدن
جاهرَ : بادي فالنٌ بالعداوة و تَبادي
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ـ تَ: تَبـادي : بالبادیۀِ أقام: تَبدي. بها به شَ
اش را آشــکار  دشــمنی[ ۀِبأهــلِ البادیــ

ــان. کــرد ــه کــرد در بیاب خــود را . خان
  .]باشان ساختهمانند بیابان

يدنام وادي: ب .  
و . أعدیت: أبدیت فی منْطقک: یقال

السـلْطانُ ذو عـدوانٍ و ذو   : منه قـولهم 
. در گفتـارت گسـتاخی کـردي   [بدوان 

بـه  دم  اسـت و هـر  و تیز فرمانروا تند 
  . ]اي استحالی و اندیشه

 ــاد ــدء و ب ئَ بــاد ــديٍّب ب ــ: ي اس م
للداهیۀ، و هما اسمانِ جعال واحداً، مثل 

 یکَرِبدعو  نامی است براي سـختی [م
ــال ــال. ب ــلْ ذاك : یق افْع : ــت   نخس
  .]کار را بکنفالن

و أصلُه . بیهوده گفتن: بذُو ـُـ. بذاء .بذا
   رــاد ــاء، ألنّ مص ــذفت اله ة فحــذاء ب

، مثـل خَطُـب   المضموم انّما هی بالهـاء 
و قـد تُحـذَف،   [خَطابۀً و صلُب صالبۀً 

مماالًمثل جزیرا مصدرهاي بـاب  . لَ ج
که گاه هم آن (ل یفعل با هاء هستند عف

: ج[هو بـذي اللسـانِ   . )]اندازندرا می
یاءذۀ. ]أبیذعلـی    :و منه. نث. ب تـذَوب

 او بـددهن و [القوم، و بذَیت و أبـذَیت  
به آن قوم ناسزا گفتـه و  . ناسزاگوست
  . نام اسبی: بذْو .]دشنام دادم

و . آفریـدگان : برِیـۀ . خـاك : برَي .برا
قـال  . برایـا و برِیـات  : ج. أصلُه الهمـز 

یۀَ من البرَي و هو رِانْ أخذت الب: الفراء
: التُراب فأصلُها غیر الهمـز، تقـول منـه   

اگر بریـه  [، أي خَلَقَه براه اهللاُ یبرُوه برْواً
معناي خاك بگیري، اصـل  را از برَي به

: گــویی آن غیرمهمــوز اســت، و از آن
  . ]خداوند آفریدش

برابــري کــردن و معارضــه : مبــاراة
فـالنٌ یبـارِي   [و هما یتَباریـانِ  . کردن

ـ الریح جو داً و سدر بخشـش و در  : خاء
. دستی، بـا بـاد کنـد فرازدسـتی    گشاده

با زنش بر سر جدایی بـه  : تَهرأَباري ام
  . ]سازش رسید

تَبرَّیت لمعروفـه  . پیش آمدن: انْبِراء
به نیکی و بخشـش  [رَّضْت له عتَ: تَبرِّیاً

  . ]او روي آوردم
برایۀ و . تراشیدن قلم: برَي ـِـ. برْي

مانـده و  : . رنـده : مبراة. تراشه: براء
کـان  یقـال للبعیـر اذا   . الغر کردن شتر
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انّه لَـذو برایـۀٍ، و هـو    : باقیاً علی السیر
به شتر توانا بر رفـتن  [الشَحم و اللَحم 

ـ . آن فربه و تنومند است: گویند رَیب ت
قلم را تراشـیدم : القَلَم .  ـرِيبو م ـرِيب :

سفرها مانـده و  : برَتْه األسفار. تراشیده
أعـط القَـوس   : یقال. اش کردندفرسوده

: رِیهـا، أي رد األمـرَ الـی الخَبِیـرِ بــه    با
اش سپار، یعنی کار کمان را به سازنده
  .]را به کاردان سپار

. بینی شتر از مس و موي حلقۀ: برَة
 :   ،هر حلقه که باشد چـون دسـتیانه

و أصــلُها بــرْوة، . خلخـال و گوشــواره 
و ألنّها جمعت علی بـرًي، مثـل عـرْوة    

. أیضاً علی برات و برِینَ عرًي، و تُجمع
ــۀ  ــت الناقَ رَیــا، [أب ــتها، عرَنْته و خَشَشْ

جعلْت فی : ]خَزَمتها، زممتها و خَطَمتها
  . أنْفها البرَةَ، فهی ناقۀ مبراةٌ

ــزا ـ  .ب ــ ــه ـُ ــزَا علی لَ : بــاو ــر او [تَط ب
  .]گردنکشی کرد

: ج. ]شــکاري ةپرنــد[ بــاز: بــازِي
  . بزاة

  . نام مردي: بزْوانُ. تنبرجس: بزَوان
عدلَـه و نحـوه   : أخَذْت منه بزْو کذا

ــز را از او  [ ــالن چی ــد ف ــا و همانن همت
  . ]گرفتم

زِي، بالقَصزا ـُـ. ربآمـدگی  بـرون : ب
خُروج الصـدرِ  [سینه و درآمدگی پشت 

ة رجـل أبـزَي و امـرأَ   . ]و دخول الظَهر
زواءزَي الرجـلُ . نع: بأب :ـ ر . جـزَه ع عفَ

سرینهایش را هنگـام راه  [کک : تَبازي
ــازي(رفــتن بلنــد کــرد و جنبانیــد  : تَب
: تَبازِي). بسیاري نمود به آنچه نداشت

  . ]گام فراخ نهادن
هـو  . غَلَبه و قَهرَه: أبزَي فالنٌ بفالنٍ

بـر  [علیه ضابِطٌ لَه  يوِقَ: مبزٍ بهذا األمرِ
او بر ایـن  . او چیره شد و سخت گرفت

ــ ــه ک ــت و ب ــتی آن را ار تواناس درس
: بـزْو . داردسرپرستی کرده و نگه مـی 

  . ]غُلبوا: بزِي بالقومِ. غَلَبۀ و قَهر
پاتیـل، دیـگ   [پاتیلـه  : باطیۀ، مع .بطا

  . ]بزرگ، بادیه
: ، أي اکْتَنَـزَ ]بظْـواً [بظَا لَحمه ـُــ   .بظـا 

لَحمه خَظَا بظَا، : یقال. گوشت شدآکنده
گوشتش آکنـده شـد و روي هـم    [تَبع 

  . ]برآمد
گنـاه و خطـا   : بعا یبعو و یبعی. بعو .بعا
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استَبعی منـه  . عارِیۀ: . جِنایۀ و جرْم[
ه: الشــیءــتَعارــک . اســی فرسنعأب :

  . ]اسبت را به من عاریه بده: أعرْنیه
. ستم و فزونی کردن: بغَی ـِـ. بغْی .بغی
 :باران سخت باریدن . ماءالس غَتب :]

آماس و ستم کـردن  : . ]اشْتد مطرُها
جـاوز  : بغَی الوادي. ریش ]ورم کردن[
ه حرودبار پر شـد و سـرریز کـرد   [د[ .

، و هو أنْ یبـرَأَ و  بغْیٍ برِئَ جرْحه علی
زخم بهبود یافـت و  [فیه شیء من نَغَلٍ 

ــر ــزي از     بـ ــز چیـ ــد جـ ــا نمانـ   جـ
ــت ــیپوسـ ــدن و : . ]رفتگـ   خرامیـ

برجسـتن و  [منشی کردن اسـب  خوش
ــازي و چــاالکی کــردن ــال. ]ب : و الیق

و بغْیـۀً و  [بغَی ضالَّتَه بغـاء  . فرس باغٍ
ــۀً غایــا: ]ب ــۀ. طَلَبه ِغْیــال . حاجــت: ب ق

البِغْیۀُ الحـالُ التـی تَبغیهـا و    : األصمعی
ــها  ــۀُ الحاجــۀُ نَفْس غْیــۀ[الب ــۀ و بِغْییغب :

غْیتـی  بغیتی و بِ. سته و خواسته، نیازج
: أبغنـی شـیئاً و أبـغِ لـی شـیئاً     . عندك
کـه در جسـتجوي   آن: البـاغی . أعطنی
: . ]بغاة و بغْیـان : ج. اي استگمشده
بغَیتُـک  . بغَیت المالَ من مبغاته .جستن

ــه لـــک : الشـــیء ــال را از [طَلَبتُـ   مـ
 أتَیت: مانند(جایش جستجو کردم ویژه
آن چیز را بـراي تـو   ). من مأْتاته األمرَ

  . ]درخواست کردم
و ال «آیـه . زنا و فاحشه کردن: بِغاء

کم علی البِغاءتُکْرِهوا فَتَیات«.   ـیغفهی ب
. »و ما کانت أُمک بغیاً«آیه. و هنّ بغایا

بغـی،  : یقال لألمـۀِ . تُزانی: و هی تُباغی
ــ ــتْموال ی : و البغایــا أیضــاً. راد بــه الشَ

الطالئع التی تکون قبـلَ ورود الجـیش   
. »مداریـد واو کنیزان خود را بر زنا «[
ــود  « ــار نب ــی نابک ــادرت زن او . »و م

بـه کنیـزك، نـه از سـر     . بدکاره اسـت 
ــد   ــه او، گوین ــزا ب ــی: ناس غــه . ب و ب

پیشروان لشکر پیش از درآمدن لشکر 
ـ : یقال. بغایا گویند ه بِغـاء، أي مـتّهم   ب

به بـدکاري شـناخته   : بسوء معروف به
  . ]بدکار است است،

ینْبغی لک أنْ تَفْعلَ کذا، هـو  : قولهم
بغَیتُه فانْبغَی، : یقال. من أفعالِ المطاوعۀ

سـزاوار  [کَسـرْته فانْکسـرَ   : کما تقـول 
جسـتم آن را  . توست کـه چنـان کنـی   

  . ]پس به دست آمد
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طلب داشتن، و یاري دادن بر : إبغاء
و بغَیـت الشـیء و ابتَغَیتـه و    . در طلب

از او یــاري : اسـتَبغَیتُه [طَلَبتـه  : تَبغَّیتـه 
  . ]خواستم

بغَــی بعضُــهم علــی بعــضٍ : تَبــاغَوا
برخی از آنها بـر برخـی دیگـر سـتم     [

  . ]کردند
زیستن : . زندگانی: بقی ـَـ. بقاء .بقی

. مانـده : بقیۀ. هانو ماندن چیزي در ج
بقی الشیء بقاء، و بقی من الشیء : یقال
تازیـان هنگـامی کـه از دشـمنی     [بقیۀٌ 

بقیـۀَ،  : گفتنـد خوردند مـی شکست می
و طَـی یقـول   . ]یعنی ما را نابود نکنید

بقا و بقَت، مکانَ بقی و بقیت، و کذلک 
زمـان   طـی  قبیلـۀ [أخَواتها من المعتلّ 

ــتۀ ــد آن را از  گذش ــل و مانن ــن فع ای
  .]الفعل مفتوح گویندمعتلّات با عین

ـ وم وضَعتُ: باقیۀ ضمنـه  . المصـدر  ع
 ، أي بقـاء »تَرَي لهم من باقیۀٍ فهلْ«آیه

) ايجامانـده بـه  یا(آیا هیچ پایداري «[
  . ]»بینی؟از آنان می

ــاقی: إبقــاء أبقــاه اهللاُ، و . گذاشــتنب
ــه و   أبقَ ــت علی یعــک، اذا أر ــت علی ی

اسـتَبقَیت مـن   . ا: بقْیا و بقْـوي . رحمته
اسـتَحیاه،  : تَبقاهاس. کْت بعضَهرَتَ: الشیء

تـو  . خداوند پایدارش کـرد [من الحیاء 
ــانی   ــه تــو مهرب را بــزرگ داشــته و ب

جا نهـاده   برخی از آن چیز را بر. کردم
قَیتُـه،  أب. ]از او شرم داشت. و رها کردم

  . یته و تَبقَّیته، کلُّه بمعنًیبقَّ
. نَظَرْت الیه و تَرَقَّبته: ]بقْیاً[بقَیتُه ـِـ 

، أي )ص(اهللاِ بقَینــا رســولَ : حــدیث
به او نگریستم و در کمیـنش  [انْتَظَرْناه 
  . ]نگریستیمبه پیامبر می. نشستم

، . آوازگریـه بـه  : بکاء، بالمـد  .بکی
ـ . بالقَصر . آب چشـم باریـدن  : بکَی ـِـ

ـ  کَیتُه و بکَیتُـه . ت علیـه، بمعنًـی  بکَّیب :
بکی، علی . بسیارکنندهگریه: بکی. کک

ــول مثــل [گرینــدگان : فُع ،بــاك جمــع
ــوس ــاء . ]جــالس و جلُ ــواو ی ــت ال بقُل

  . لمجاورتها
: ]فبکَیتُـه [باکَیتُـه  . گریانیدن: إبکاء

و در گریه بر او چیـره  [با هم گریستیم 
  . ]شدم

تُه و اسکَیته، بمعنًیأبکَیبه گریـه  [ تَب
  .]انداختمش



    صراح اللغۀ/  1894
 

  .دروغ نمودن گریۀ: تَباکی
آزموده و : ناقۀ بِلْو سفَرٍ و بِلْی سفر .بال

 فـالن  [أبـالء  : ج. گشته در ويکهن
در بـدي آزمـوده و بـر آن چیـره     : شَرٍّ

  .]است
. اي از قضـاعۀ قبیلـه : بلی، علی فَعیل

لَوِيمنسـ: ب .  
ــالء  ــۀ و ب یلي، بــو ــایش و : بلْ آزم

. ]بِلًـی : ج[کک : بِلْوة. بالیا: ج. سختی
اي که بر سر گور خداونـدش  ناقه: بلیۀ
کندنـد و در وي  بستند یا حفره مـی می
و . انداختند تا بمیـرد، در جاهلیـت  می

  . أبلَیت و بلَّیت: منه یقال
إبـالء،  . آزمـودن : بال ـُـ. و بالء بلْو

ــالَی ــتالء و تَب ــک : اب ــودن و [ک و آزم
  . ]گزیدن

ال أُبالی منـه و  . باك داشتن: مباالة
ــه  ال ــرِثُ ل ــه، أي ال أکْتَ ــات : أُبالی   التف

: قالی. نمیدارمو باك  ]به وي[کنم نمی
قـاء السـاکنین   تلْلم أُبلْ، حذفوا األلف لا

یفــاً لکثْــرة  مــع حــذف الیــاء، تخف  
: اإلستعمال، کما حذفوا الیاء من قـولهم 

ال أدرِ، و کذلک یفعلـونَ فـی المصـدر    

ما أُبالیه بالَـۀً، و األصـلُ فیـه     :فیقولون
ــۀً  یــاکی از او نداشــتم[بال پــروایش . ب
  . ]ندارم

. بلـی الثـوب  . کهنگی: بلی ـَـ. بِلًی
جامـه  . بـالء [فإنْ فتحت الباء مـددتها  

یقـال  . م: إبـالء . ]شـد  رسود و کهنـه ف
جِداهللاُ: للم فخْللِ و ینوپوشـنده را  : أب
کهنه کـن خـداي خلـف دهـد     : گویند

ــه[ ــار   کهن ــد پروردگ ــو ده ــا ن ــن ت ک
  . )]زندگانی خوش کنی در روزگار(

أبلَیـت فالنـاً   . أعطَیته: أبلَیتُه معروفاً
: یقـال . ه بهاأعطَیتَه اذا طَیبت نَفْس: یمیناً

به او [نَزَلَت بالء علی الکفّار، مثل قَطامِ 
 بـــرایش. نیکـــی و بخشـــش کـــردم

سوگندي خوردم که دلش خرسند شـد  
کـافران سـختی    بر. و به آن آرام یافت

  . ]فرود آمد
یضَۀُ ال، و . آري: لَیبنَق و هی حرف

 هی جواب للتحقیق بمعنَی نَعم الّا أنّ 
اجی بها بعد لنَفْی فی السؤَاب  ـمال، و نَع

: قـال سـیبویه  . یجاب بها بعد اإلثْبـات 
حرفی است نقـیض نـه، و   [هما حرْفانِ 

پاســخی اســت در تصــدیق چیــزي    
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بله، جـز آنکـه در پاسـخ بـه      ينامع به
آیـد، و نعـم در   پرسش پس از نفی می

 پاسخ بـه پرسـش پـس از اثبـات آیـد     
لـیِ  : براي نمونه اگـر از تـو بپرسـند   (

لـیس  . بلـه، هسـت  : ودیعۀٌ؟ نَعم عندك
. آري، هسـت : لی عندك ودیعۀٌ؟ بلَـی 

 منَع[ .  
ـ  .بِناء .بنا بنَـی  . بـرآوردن خانـه  : بنَی ـِـ

ــاً ــالنٌ بیت ــاف : . ف ــتن و زف زن خواس
ۀُ     : یقال. کردن لـه، و العامـنَـی علـی أهب

و کـان  . تقول بنَـی بأهلـه، و هـو خَطَـأٌ    
بأهله کان یضْـرِب   األصلُ فیه انّ الداخلَ

علیها قُبۀً لیلۀَ دخُولـه بهـا، فقیـل لکـلِّ     
با زنش زفاف کـرد، و  [داخلٍ بأهله بانٍ 

نادرسـت آن را بـا حـرف بـاء     مردم بـه 
کـه   این سخن از آنجاسـت  یۀپا. گویند

اي گنبـدي  مرد در شب زفاف سـراپرده 
کرد، سـپس بـه هـر    براي زنش برپا می

  . ]شد مردي در شب زفاف بان گفته
و ابتَنَـی   .بنَّی قُصوراً، شـدد للکثْـرة  

. کاخهـایی سـاخت  [ داراً و بنَی بمعنًـی 
  . ]اي برپا کردخانه

  .دیوار گرد برآورده: بنْیان

ا بنَـت علـی وتَرِهـا، اذ   : قوس بانیۀٌ
ینقطع کادبه حتّی ی قَتکمانی کـه  [ لَص

ــد    ــبیده باش ــه آن چس ــخت ب زه آن س
  . ]شدن باشده پارهچنانکه نزدیک ب

ال و : یقـال . کعبه :البنیۀ، علی فَعیلَۀ
نـه  [ما کان کـذا و کـذا    رب هذه البنیۀِ

ایـن  چنان است، سوگند به پروردگـار  
  . ]کعبه که چنین و چنان نبود

. نهاد و آفرینش چیزي: بِنَی، بالقَصر
و بنًـی، و بِنْیـۀٌ و   بِنْیۀٌ : یقال[کک : بِنْیۀ

فالن صـحیح  . ]، مثل جِزْیۀ و جِزًيیبِنً
  . ]نیکونهاد است[الفطْرَة : البِنْیۀِ

ــع : . دانجامــه: مبنــاة  ةســفر[نطْ
  .]چرمی

: مثَـل . جعلتُه یبنی بیتـاً : أبنَیت فالناً
تُبنـی، أي ال تُجعـلُ    المعزَي تُبهِی و ال

و  العـربِ طـراف   منها األبنیۀُ، ألنّ أبنیۀَ
أخْبِیۀ، فالطراف من أدمٍ، و الخبـاء مـن   
صـوف أو وبــر، و الیکــون مــن شَــعر  

. اي بسـازد فالنی را واداشتم تا خانـه [
. برپـاکن کن است نه خانهخراببز خانه

هاي تازیان یـا چـادر اسـت و یـا     خانه
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خرگاه، و چادر از چرم است و خرگـاه  
از پشــم یــا کــرك، نــه از مــوي، و از 

  . ]اي نسازندخانه موي بز
أصلُه بنَو، و الذاهب منـه  . پسر: ابن

واو کمــا ذَهــب مــن أبٍ و أخٍ، ألنّــک 
 بِنْــت و أُخْــت، و ال مؤَنّثــهتقــول فــی 

تُلْحقُ هـذه الهـاء مؤَنَّثـاً الّـا و مـذکّرُه      
ــواو ــ. محــذوف ال یــک د ــی ذل لُّک عل

أخَوات و هنَوات فیمن رد و وزنُه فَعل، 
نّ جمعه أبناء، مثل جمل و أجمال، و أل

الیجوز أنْ یکـونَ وزنـه فُعـل اللـذَینِ     
جمعهما أیضاً أفْعال، مثل جِذْع و قُفْـل،  
 نُونَ بفتح البـاءعه بمألنّک تقول فی ج .

و الیجوز أنْ یکـونَ بـوزن فَعـل، ألنّ    
جمع هذا البِناء علی أفْعل نحو کَلْـب و  

  . عول نحو فَلْس و فُلُوسأکْلُب، أو فُ
هـذا مـن   : حکَی الفراء عن العـرب 

ــن    م ــی ــم ح ــعبِ، و ه الش ــاوات   أبن
  .کَلْبٍبنی

. ابنٌ بینُ البنُوة، یعنـی پسـري  : یقال
نَیقال الفراء. مصغـ: ب :  نَـیو یا ب نَییا ب

  ـتو یا أب تاي پسـر  [لغتان، مثل یا أب
تصـغیرُ أبنـاء   و . ]مـن ) دلبند(کوچک 

و بعضُـهم  . منسـ: بنَوِي. أُبیناء و أُبینُونَ
ینفهـو     . یقول اب نـاوِيـا قـولهم أبو أم
سـماً  لی أبناء سعد، ألنّه جعلَ امنسوب ا

 .للحی أو للقبیلۀ، کما قالوا مدایِنیِّ للبلَد
اذا نســبت الــی بِنْــت و الــی  و کــذلک

بنَـوِي، ألنّ ألـف    بنَیات الطریـقِ قلـت  
الوصلِ عوض من الواو، فـإذا حـذفتَها   

  . و یقال أیضاً بِنْتی. فال بد من رد الواو
راههاي خـرد کـه از   : بنَیات الطریقِ

  . راه بزرگ جدا شود
ت بناتَـک، بفـتح التـاء، و    یأَر :یقال

بناتـک  [یجرُونَه مجرَي التاء األصـلیۀ  
یـرا اصـل آن بـر وزن فَعلَـۀ     نگویند، ز

است که المش افتاده است، نـه اینکـه   
جمع مؤنـث سـالم بنْـت باشـد کـه در      

  . ]حالت نصب، تاء آن مکسور گردد
لعبتها که دختران با وي بازي : بنات

ألْعـب   کنت: و عن عائشۀ حدیث. کنند
  ــات ــوارِي بالبن ــع الج ــران [م ــا دخت ب

  . ]کردمبازي میعروسک
نـوعی  : ألرضِ و ابـنُ األرض بِنْت ا

. سـنگریزه : بنـت األرض و [هـا  از تره
. کلمـه : بنـت الشَـفَۀ  . اشک: بنت العین
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سخنان برگرفتـه از دیگـران   : بنات غیر
ــته  ــود بس ــه خ ــدور . و ب ــات الص : بن

ابـنُ  . عروسک: بنات التَماثیل. اندوهها
به آن که بسیار بـه کـاري   . آدم: الطینِ

: ردد، گوینـد پردازد و در آن استوار گـ 
 نـاء أب. دانشـمندان : العلـمِ  ناءأب. هو ابنُه
: الـدنیا  نـاء أب. در راه مانـدگان : السبیل

را  او کنـون : نُ یومـه هو اب. دنیاپرستان
ـ  . بیند و فـردا نبینـد   ـه هـو ابطْناو : نُ ب

  . ]پرست استشکم
هذه ابنَۀُ فـالنٍ و بِنْـت فـالن،    : یقال

ـ    : ج. ف و الوصـل بتاء الثابِتـۀِ فـی الوقْ
ناتال غیر ،ب .  

 و هو معرَب. پسر: ابنم، بزیادة المیم
ن، تقولمـ   : ن مکانَی و م ـنُمرَهـذا ابر ت

مٍ و رنأَبابفی ی النونُ المیم عنَماً، تَتْباب ت
 ،رِءالهمزةَ فی ام الراء اإلعراب کما تتبع

ایـن  [و األلف مکسورةٌ علی کلِّ حـال  
هم در حرف نـون و هـم در مـیم     کلمه

معرب است، یعنی هر حرکتی که مـیم  
  . ]بگیرد نون هم مانند آن است

ــه ــاً : تَبنَّیتُ ــه ابن ــه پســري [اتَّخَذْت ب
تــن فربــه : تَبنَّــی الجســم. پــذیرفتمش

  . ]شد

پوست شتربچه که آکنده بونـد   :بو .بـوا 
مرده شتر بچهتا مادهیعنی آکنده کنند [

ـ  : یقـال . و شـیر دهـد   ردبه آن انس گی
وکسی گوینـد کـه نـه     ةدربار: کأنّه ب

دریابـد و نــه از او امیـد ســودي رود،   
 . ]ماننــد پوســت پــر از کــاه کــرده

یخاکستر: األثاف.   
ــاة  ــل موم ــاة، مث ــان: بوب : . بیاب

  . موضعی
بهِی الرجـلُ  : یقال منه. خوبی: بهاء .بها

 هِیـُـ، فهو ب وهـ ب[ـَـ، و ب   اه من بهِی ـَـ
به من بهو ـُـ من قوم أبهِیاء، مثـل عـمٍ   

: أبهی و بهیا. نث: بهِیۀ. من قوم أعمیاء
ــع ــال. ن ــا  : یق مأي م ،ــاي ــذا لَبهی انّ ه

ــه ــاهی ب ــدان  : أتَب ــن اســت آنچــه ب   ای
ناقه که با دوشـنده انـس   :  ].بالممی

فهـی مـن بـاب    . باشدو آمیخته گرفته 
و  ،تَخَـرَّقَ و عطِّـلَ  : بهِی البیـت . همزةال

خانه فرو ریخـت و ویـران   [ أبهاه غیرُه
ــد   ــا ش ــوده ره ــري آن را  ،و بیه دیگ

  . ]فروریخت
خانه در پیش سراي جداگانـه  : بهو

هـو  . اي که براي مهمانان سـازند  خانه[
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ــیش  ــن الع ــوٍ م هــی ب او در فراخــی : ف
  .]برد زندگانی به سر می

خـالٍ  : بیت باه. فَرَّغْته: إلناءأبهیت ا
ــه  ال ــد را تهــی کــردم[شــیء فی   . آون

. ]اي کــه هــیچ در آن نیســت  خانــه
انّه سـمع رجـالً حـینَ فُتحـت     : حدیث

أبهـوا الخَیـلَ فقـد وضَـعت     : مکَّۀَ یقول
ال تَزالـونَ  ): ع(الحرب أوزارهـا، فقـال  

بقیتُکم  تُقاتلونَ علیها الکُفّار حتّی یقاتلَ
أبهوا الخَیلَ، أي عطِّلوهـا مـن   . الدجالَ
پیامبر هنگـام فـتح مکـه شـنید     [الغَزْو 

اکنـون اسـبان را رهـا    : گویدکسی می
کنید که جنگ بارهـایش را بـر زمـین    

نـه  : (، و فرمـود )نبرد پایان یافت(نهاد 
پیوسته بر آن اسبان بـا  ) چنین است که

که دیگـران  کافران نبرد کنید تا آنگاه 
  . ]از بازماندگان شما با دجال نبرد کنند

فـاخَرَة : باهاةما . موتَفـاخَرُوا  : تَبـاه
]تُهباهانیهتُه، و بوهـی   : ی فبهأب ـرْتص

ــأْت بالشــیء. منــه تَهــه و : اب ــت ب سأن
  . ]أحببت قُرْبه

. الباء حـرف مـن حـروف المعجـم     .با
ـ    ج کْسورةُ منهـا حـرفرٍّ، و هـی  فالم

ــه، تقــول ــالمفعول ب : إللْصــاق الفعــل ب
رَمربزید تعانۀ، تقول. تو لإلس :  ـتکَتَب
و کَفَـی  «و قد تَجِیء زائدةً، آیـه . لقلمبا

، و حسبک بزیـد، و لـیس   »بِاهللاِ شَهِیداً
و هی األصـلُ فـی حـروف    . زید بقائمٍ

القَسم، تشتملُ علی المظْهر و المضْـمر،  
  . فْعلَنَّأَفْعلَنَّ کذا، و به لَأَباهللاِ لَ: تقول
حیـاك اهللاُ و بیـاك، معنَـی    : قولهم .بیـا 

حیاك ملَّکَک، و بیاك، عند األصـمعی،  
: األعرابـی اعتمدك بالتَحیۀ، و عند ابـن 

ـ قـال خَ . جاء بک بیـاك  : األحمـر  فلَ
معناه بوأَك منزالً، الّا تُرِکَت همزتُهـا و  

حـاك، و    لَویدواج حالز هـا یـاءواو ت
خدا تو را دارا یا فرمانروا [هذا أحسن 

سازد، و خوش و خندان گرداند، تـو را  
به خـود نزدیـک گردانـد، و تـو را در     

به این واپسین . خوش درآورد ايخانه
اش معنا، چـون بـا حیـاك آمـده همـزه     

افتاده و واو آن بدل به یاء شده اسـت،  
که این بهترین معنا بـراي  و گفته شده 

لما قُتـلَ  ) ع(أنّ آدم: حدیث. ]آن است
کثَ منُه منَۀٍ الائَابقیل  ۀَ س ک، ثمضْحی

و ما بیاك؟ : حیاك اهللاُ و بیاك، فقال: له
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قـال  . و قیل انّه إتْبـاع . أضْحکَک: قیل
ــد ــک أنّ  : أبوعبی ــاعٍ، و ذل ــیس بإتْب ل
واو، و هـذا  یکاد یکـون بـال   اإلتْباع ال

چون پسـر آدم کشـته شـد وي    [بالواو 
صد سال نخندید، سپس این سـخن بـه   

ــد  ــدا ش ــید. او ن ــاك  : پرس ــاي بی معن
. خداوند تو را بخنداناد: چیست؟ گفتند

داند زیرا اتباع ابوعبید آن را اتباع نمی
نیسـت و ایـن کلمـه واو     عطف با واو

  . ]دارد
ـ  ما أدرِي أي هی بنِ: قولهم و، بیٍّ ه

اذا لـم  : هیانُ بنُ بیانَ. أي أي الناسِ هو
دانم او دیگـر  نمی[یعرَف هو و ال أبوه 

نـه پـدرش را   و که نه وي آن. کیست
  . ]بشناسند

  فصل التاء
ستَرَت ضَـحکَها  : تَغَت الجارِیۀُ تغاً .تغـا 

ــا اإلنْســانُ. فغالَبهــا دختــر [هلــک : تَغَ
نده بر او اش را پنهان کرد ولی خخنده

  . ]چیره شد
آنچـه  [رو چیـزي  پس: تلْو الشیء .تال

. او بچـۀ : الناقـۀِ  . ]سپس چیزي آید
التی تُنْتَج قبـلَ الصـفَرِیۀ   : تلْوةٌ من الغَنَم

 ةاي که هنگـام برآمـدن سـتار   بزغاله[
ــاران  (ســهیل  ــیش از نخســتین ب ــا پ ی

  .]أتْالء: ج. زاییده شود) زمستانی
 ةمانـد باقی: تَلیۀ. هارعهد و زن: تَالء

 تَلیت لی من حقِّی . کک: تُالوة. وام
بـرایم از حقّـم   [بقیت لی بقیـۀٌ  : و تُالوةٌ

  . ]اي برجا ماندمانده
  . خواندن قرآن: تَال ـُـ. تالوة

مـا . در پی رفتن: تَال ـُـ. تُلُو   زِلْـت
. خَلْفی تَقَدمته و صار: أتْلُوه حتّی أتْلَیتُه

پیوسته در [خَزَلْته و تَرَکْته : تَلَوتُه أیضاً
ــو زدم و او   ــا از او جل ــتم ت ــی او رف پ

ــاد ــایش . پشــت ســرم افت خــوار و ره
  . ]کردم

 مسـابقۀ [اسب چهارم رهـان  : تالی
  .]دوانی اسب
یمتال :  تـوبص غَنِّیلُ المراسالذي ی

که خواننده را با آوازي بلنـد  آن[رفیع 
ــی  ــدهمراه ــراي  : . کن ــداخوان ب ح

  . ]راه روند شتران تا تند
و منـه  . تَالهـا ولـدها  : أتْلَت الناقـۀُ 

ال دریـت و ال  : الدعاء علـی اإلنْسـان  
أتْلَیت، دعاء علیه بأنْ ال تُتْلی إبلُه، أي 
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: قِّـی عنـده  أتْلَیت ح. تکون لها أوالد ال
أتْبعـه  : أطْفـاالً  أتْاله اهللاُ. أبقَیت منه بقیۀً

ــه. أوالداً ــۀ : أتْلَیتُ ــن الحوالَ ــه، م . أحلْت
أعطَیته إیاهـا  : أتْلَیتُه ذمۀً. سبقْته: أتْلَیتُه

: در نفـرین  .شتر دنبالش افتادماده بچۀ[
نه توانی دانسـت و نـه شـترانت بچـه     

خداونـد فرزنـدانی دادش کـه    . آورند
 بـه . همراهش باشند و در پی او رونـد 

بـه او  . از او پیش افتادم. او برات دادم
  . ]پیمان و زنهار دادم

اذا کـان بـآخرِ رمـقٍ    : تَلَّی الرجـلُ 
ــد  انــدك[ ــه جــا مان جــانی در تــنش ب
: صـالتَه  ). نزدیک به مردن رسـید (

: . پس از نمازش نوافـل هـم خوانـد   
نـذرش را بـه   : قَضَی نَحبـه، أي نَـذْره  

ـ . انجام رساند هر کـذا ـَــ   تَلی من الشَ
  . ]فالن اندازه از ماه به جا ماند: تَلًی

تَتَبعته حتّـی اسـتَوفَیته   : تَتَلَّیت حقِّی
آن  همـۀ در پی حقّم بودم تا آنجا که [

در پی : تَتَلَّی الرجلَ. را به دست آوردم
  . ]آن مرد رفت

اسـبان  [متَتابِعۀً : جاءت الخیلُ تَتالیاً
  . ]پیاپی آمدند

الطَـواف  : حـدیث . تنها و طاق: تَو .توا
 ] یــع و الس[ ــتجمار و االس ، .

  لـه بـألْفن خَیفالنٌ م هجتَـوٍّ  و :  بـألْف
جـاء وحـده   : جاء الرجـلُ تَـواً  . واحد

و سـعی  ( نفرهگرد کعبه چرخیدن یک[
نفـره  و پرتـاب سـنگ یـک   ) نفرهیک

تواند این کارهـا را  دیگري نمی(است 
سـپاهش  از ). براي کسی بکنـد  در حج

آن مـرد تنهـا   . هزار مرد روانه سـاخت 
جـاء تَـواً   : أتْـوي الرجـلُ  . أتْواء: جآمد 

 و. جاء معـه آخَـرُ  : أزوي الرجلُ. وحده
   فْـرَدتقـول لکـلِّ م و لکـلّ   : العرب ،تَـو

  . ]زو: زوجٍ
تَوِي المالُ، . هالکت: تَوِي ـَـ. تَوي

هذا مالٌ تَـوٍ، علـی فَعـل    . هو أتْواه غیرُ
گـري نـابودش   دی. مال از میان رفـت [

. رفتنـی میـان  این مـالی اسـت از  . کرد
  . ]آور استآز زیان: الشُح متْواةٌ: یقال

  فصل الثاء
ثَأَي . باز شدن درز: ثَئی ـَـ. ثَأْي .ثأي

درز [الخَرْز، و أثْأَیتُـه أنَـا، اذا خَرَمتـه    
بــا درفــش ( شــکافتمدرز را . شــکافت

  . ])ستبر
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در [جرَّحت فـیهم  : أثْأَیت فی القوم
میان قوم کشتار کرده و به آنهـا زخـم   

آسیب و کشتار : عظُم الثَأَي فیهم. زدم
  .]میانشان بسیار شد

ثَبیـت  [دائم بودن بر چیـزي  : تَثْبِیۀ .ثبا
ثنا گفتن : . ]دمت علیه: علی الشیء

  . ]هفی حیات[بر مرد در زندگی 
أصـلُها ثُبـی،   . جماعت و گروه: ثُبۀ

 نــۀمیــا: . ثُبــات، ثُبــونَ و أثــابِی: ج
مـن الـواو، ألنّ    عـوض  فالهاء. حوض

 بماننـد إقامـۀ کـه اصـلش     [أصله ثُو
  . ]إقْواماً است

و هـی  . نـث = مـذ . پسـتان : ثَدي .ثدا
أثْـد، ثُـدي   : ج. ة و الرجل أیضـاً للمرأَ

دول، و ثر الثـاء إتْباعـاً   علی فُعبکَس ي
: ة ثَـدیاء امـرأً . لما بعـدها مـن الکسـر   

  . و الیقال رجل أثْدي. پستان بزرگ
  . لقب مردي: یۀِدذوالثُ

  . گیاهی: ثُداء، مثال مکّاء
فـإذا  . بن پستان: ثَنْدوة، مثال تَرْقُوة
  ـــزْتمه تمؤَة [ضَــمثُنْــد .تیثَـــد :  

تـر و  : ـَـ ثَـدي  ثَدي. پستان شدبزرگ
  . ]نمناکش کرد: ثَداه ـُِـ. نمناك شد

: أرض ثَرْیـاء . خاك نمنـاك : ثَرَي .ثرا
رَیـانِ، و  الْتَقَـی الثَ : یقـال . زمین نمناك

ــیء المطــرُ ــخُ فــی  ذلــک أنْ یجِ رْسفی
األرض حتّی یلْتَقی هو و نَـدي األرض  

دو نم به هم رسید، یعنـی آنگـاه کـه    [
ن فــرو رود، آن بــاران آیــد و در زمــی

  . ]باران و نم زمین به هم رسند
  رٌ  : قال األصمعی یقـول العـربشَـه

ثَرَي، شـهر تَـرَي و شـهر مرْعـی، أي     
    فتَـراه، ثـم طْلُع النبـاتی الً ثمرُ أوطتُم

 مطُول فتَرْعاه النَعماه نم، مـاه دیـد و   [ی
ماه چرا، که در آغاز بـاران آیـد، پـس    

ببینی، سـپس بلنـد   گیاه برآید و آن را 
  . ]یان آن را بچرندچارپاشود و 

ــراء ـــ. ثَ ــرِي ـَ بســیاري مــال و : ثَ
: و منـه . بسـیار : مـال ثَـرِي  . توانگري

  .بسیار مال: ة ثَرْويرجل ثَرْوانُ وامرأَ
  .نام زنی :. پروین: مصغـ ،ثُرَیا
انّـه لَـذو   : یقال. بسیاري عدد: ةثَرْو

ـ  ثَرْوةٍ  أي لـذو ع ،و کثْـرةِ  و ذو ثَراء دد
  . ]شمار و توانگر استاو بسیار[مالٍ 

ــال  ــراةٌ للم ــذا مثْ ــرَةٌ : ه ــن [مکْثَ ای
  . ]دارایی است ةکنندافزون
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ثَرِیت بفالنٍ . بک کَثُرْت: ثَریِت بِک
با تو : فأنَا ثَرٍ به، أي غَنی به عن الناس

با فالنی توانگر شدم و از [افزون شدم 
   .]نیازمردم بی
ـرَّ   : به ـَـ ثَرِيبـه و س بـه او  [فَرِح

  . ]شاد و خشنود شد
آن مال فـراوان  : ثَراء[: ثَرا المالُ ـُـ

اهللاُ  . کثُـروا و نَمـوا  : القـوم  . ]شد
همثَّرَکَ: القوم .  نـا القـومأکْثَـرُ   کُنّـا : ثَرَو
فهـو  [ت أموالُه رَثُکَ: أثْرَي الرجلُ. منهم

  . ]ي مثْرٍ، خالف مقْترثَرِ
 األرض أثْــرَي . ثَراهــا ثُــرَکَ: أثْـرَت

ما بینی و بینـک  : مثَل. بلَّ الثَرَي: المطرُ
لـم  : مثْرٍ، أي أنّه لم ینقطـع، کأنّـه قـال   
): ع(ییبسِ الثَرَي بینی و بینک، کما قال

نـم زمـین   [بلُّوا أرحامکم و لَو بالسالم 
. باران زمین را خـیس کـرد  . بسیار شد
: و تـو نباشـد جـدایی، ماننـد     میان من

نشــد خشــک خــاك میــان مــن و تــو 
چنانکه ). پیوستگی میان ما بریده نشد(

هرچنــد بــا درودي، پیونــد بــا : فرمــود
: أبو ثَـرْوانَ . ]خویشانتان را تازه دارید

  . نام مردي
ــه پســـــت : . آب زدن: تَثْریـــ

آرد گنـدم و جـو و    [آشوردن به آب در
ــردن    ــر ک ــوداده را ت ــود ب ــت ثَرَّ. نخ ی

شَشْته: الموضعر .وِیقَثَرَّیالس لَلْته: تب[ .  
بانگ گوسفند و بز و گـاو و  : ثُغاء .ثغا

و قد ثَغَت ـُــ  . گوسفند: ثاغیۀ. جز آن
ثُغاء :تصاح .  ـ یقال مـا لَـه ثاغ ۀٌ و ال ی

مـا بالـدار   . ۀ، و هما الشاةُ و البعیریغار
 نه گوسفندي دارد[أحد : ثاغٍ و ال راغٍ

  . ]کس در خانه نیستهیچ. و نه شتري
. أثافی و أثافی: ج. پایهدیگ: أُثْفیۀ .ثفا

: خَشْـناء  فـالن  بقیت من بنـی : یقال
شـمار  [عدد بسیار درشت مانده اسـت  

یقـال  . ]انـد باالیی از آنها به جا مانـده 
یهِیج الفتنۀُ الّا  هو ثالثَۀُ األثافی فیمن ال

  . آشوب و بدي اوست سردستۀ: به
. دارد ]هوو[زنی که دو بنانج : مثَفّاة

 :ستور گوشۀداغ سه.  
شوي مـرده   زنی که او را سه: مثَفِّیۀ

که او را سه [ مردي چنین: مثَفّ. باشد
  . ]زن مرده باشد

  .پایه نهادن دیگ رابر سه: تَثْفیۀ
قال . پایه ساختن دیگ راسه: إثْفاء

  : الراجز
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یاتنْ و صالؤَثْفَیکَکَما ی  
و [أراد یثْفَینَ، فأخْرَجـه علـی األصـل    

پایـه  گلهاي خشکی همانند آنچـه سـه  
دلیل تنگناي  به( بسازند از آن دیگ را

اصـل کلمـه کـه     پایۀآن را بر  )شعري
  .]مهموز است آورده است

ــۀ .ثنــی نایــوي و پشــم : ث رســن از م
  .برنشانده
 شـتر دو تـاه   ]پابنـد [شـکال  : ثناء

  . هر تاهی از رسن :. تافتهبر
نْیتـاه از تاههـا   یک: ث . :  نـورد
ــه ــوه  : . نامـ ــت وادي و کـ درگشـ

ناقـه و  : . أثْنـاء : ج. ]پـیچ : منْعطَف[
و . دوم بچـۀ زنی که بار دوم بزایـد، و  

  . الیقال ثلْثٌ و فوق ذلک
فـی   ال : حدیث. کار دوباره: ثنَی

مـرَّتَین  تُؤْخَذُ فی السنَۀ  الصدقۀ، أي ال
  . ]صدقه دو بار در سال گرفته نشود[

. اسـم مـن اإلسـتثناء   : ثُنْیا و ثَنْوي
کمـا  . جاءوا مثْنَی و ثُنـاء، غـص  : یقال

هرچه آن [قلناه فی ثَالث من باب الثاء 
  . ]دوتا دوتا آمدند. را استثنا کنند

بخشها زیادت آمـده  : مثْنَی األیادي
ــار ــزور قم ــا: . از ج ــش دوب ره بخ

من أشْراط السـاعۀِ أن  : حدیث. گرفتن
تُوضَع األخْیـار و تُرْفَـع األشْـرار و أنْ    
یقْرَأً المثْنـاةُ علـی رءوسِ النـاسِ فـال     

رُیۀ دو . غَیی بالفارِسییقال هی التی یسم
و . ترانه: و یقال أیضاً. بیتی، و هو الغناء

ذْکان أبوعبید یفی تَه ـ ب ر أْویله الی غی
هــاي رســتاخیز اینکــه از نشــانه[هــذا 

نیکــان را فــرو دارنــد و بــدان را بــاال 
برند، و اینکه آشکارا میان مردم ترانـه  
ــا    ــد و آنه ــیقی نوازن ــد و موس خوانن

کـس آن را  و هیچ(پیوسته چنین باشند 
 گونـۀ ابوعبید آن را ). دگرگون نسازد

و آن اینکـه  ( کـرد  دیگري تأویـل مـی  
ري است کـه  هاي بشنوشتهمثناة دست

زننـد و بـر   جاي سخن خداوند جا مـی 
  خواننـد، کسـی هـم ککـش     مردم مـی 

  .])گزدنمی
ـ . ثَنْـی  ــ : . دو تـاه کــردن : ثَنـا ـَ

هـاي دامـن و آسـتین و     شکستن لبهدر
جاء ثانیاً من عنانـه  : یقال. بازگردانیدن

کـه نیـازش را بـرآورده     آمد درحالی[
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 :ثَنَیتُـه . بازداشتن از حاجـت : . ]بود
ــه تــرَفْتُه عــن حاج ص . : دوم شــدن

  . دیگري را
بـه دو نسـبت   : . دو کردن: تَثْنیۀ

  . دوم گردانیدن: . کردن
الذي یکون دونَ السـید فـی   : ثُنْیان
ــۀ رْتَبــۀ : ج. الم نْیــی. ]مهتــر دوم[ث : ثُِنْ

  . کک
او [أرذَلُهـم  : فالن ثنْیـۀُ أهـلِ بیتـه   

  . ]اش استترین در خانوادهپست
: . ثَنایـا : ج. دو دندان پیش: ثَنیۀ
ــاع  فــالنٌ: و منــه. ]گردنــه[پشــته  طَلّ

الثَنایا، اذا کان سامیاً لمعالی األُمور، کما 
کـه بـه کارهـاي    آن[طلّاع أنْجد : یقال

  . ]بزرگ پردازد و بر بلندیها برآید
یو یکـون  . دندان پیش افکنـده : ثَن

فـی السـنَۀ   ذلک فی الظلْـف و الحـافر   
. الثالثَۀ، و فی الخُف فی السنَۀ السادسـۀ 

ثَنیـات  : ج. نـث : ثَنیۀ .ثُنْیانٌ و ثناء: ج
گوسفند و گاو به سال سوم درآمـده،  [

  . ]و شتر به سال ششم درآمده
ثنْتانِ، . دو زن: اثْنَتانِ. دو مرد: اثْنانِ

  . کک: بحذف األلف

 و هـو ال . روز دوشنبه: ثْنَینِیوم اإل
یجمع، ألنّه مثَنَّی، فإنْ أحببت  یثَنَّی و ال

أن تَجمعه کأنّه لفظٌ بنی للواحـد قلـت   
  . أثانینُ

هذا ثانی اثْنَینِ، أي هو أحـد  : قولُهم
   ضـافثُ ثَالثَـۀٍ، منِ، و کذلک ثالاالثْنَی

هـذا  : أي الیقال[ینَون  الی العشرة و ال
إنْ : اخْتَلَفا فأنت بالخیـار  فإنِ .ثانٍ اثْنَینِ

شئْت أضَفْت، و إنْ شئْت نَونْت و قلـت  
: المعنـی . هذا ثانی واحد و ثـانٍ واحـداً  

و کذلک ثالثُ اثْنَینِ و . هذا ثَنَّی واحداً
و العـدد منصـوب مـابینَ    . ]ثالثٌ اثْنَینِ

أحد عشَرَ الی تسعۀَ عشَرَ فـی الرَفْـع و   
لنَصب والخَفْض، الّا اثْنَی عشَـرَ فإنّـک   ا

این دوم دوتاست، یعنی یکی از [تُعرِبه 
  او یکـــی از : دوتاســـت، و ماننـــد آن

شـود و  تاست تا ده تا که اضافه میهس
نخسـت بـا    کلمۀاگر (گیرد تنوین نمی

توان اضافه کرد هم می ،دوم یکی نبود
  .)]و هم تنوین داد

ـ  انْ شـئْت   انِ وو تقول للمؤَنّث اثْنَت
ثنْتانِ، ألنّ األلف انّما اجتُلبت لسـکون  

و أمـا قـولُ   . تطَقَت سرَّکَحالثاء، فلما تَ
  : الراجِز
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  کـأنّ خُصییـه من التَدلْدلِ
  ظَرْف عجوزٍ فیه ثنْتا حنْظَلِ

فیــه حنْظَلَتـانِ فــأخْرَج  : أراد أنْ یقـولَ 
ر األعداد للضَرورة و ثْنَین مخْرَج سائاإل

أضافَه الی ما بعـده، و أراد ثنْتـانِ مـن    
حنظلٍ، کما یقال ثالثۀ دراهـم و أربعـۀ   
  قُّه أنْ یقالَ اثْنا دراهـمدراهم، و کان ح
و اثْنتا نسوةٍ، الّا أنّهـم اقْتَصـروا بقـولهم    

مانِ و امهرهما الی ما رأَدتانِ عن إضافَت
ي سکون ثاء است، الف آن برا[هما بعد

  . چون ثاء حرکت گیرد الف هم بیفتد
  گویی دو گندش از فروهشتگی
  آوند پیـري واندر آن دو حنظل

خواسته حنظلتان بگوید، از تنگناي می
شــعري دو را ماننــد دیگــر اعــداد بــه 

درسـت آن  . حنظل اضافه کـرده اسـت  
آمد کـه  میمثنّی بود که معدود آن هم 

ه دیگــر بــا افــزودن الــف و نــون تثنیــ
پـس از آن   کلمـۀ معدود مفـرد را بـه   

  .]اضافه نکردند
و لَو سمی رجـلٌ بـاثْنَینِ أو بـاثْنَی    

النسـبۀ الیـه ثَنَـوِي، کمـا     عشَرَ قلت فی
ي، و اثْنـی، کمـا یقـال    بنَوِ یقال فی ابنٍ

ــی نآن[ اب  ــوي ــن را بنَ کــه منســوب اب
یــد، منســوب دو اســم اثْنــین و     گو

کـه   و آنگویـد،   هم ثَنَوِي عشرَ را اثْنَی
منسوب ابن را ابنی گوید، منسوب آن 

  .]دو اسم را هم اثْنی گوید
. دو تـاه شـدن، و بازگشـتن   : انْثناه
 نَونَی، علـی افْعوعـلَ، بمعنًـی   اثْ انْثَنَی و

در رفتـنش بـا نـاز    : انْثَنَی فی مشْـیته [
ــد ــه . خرامیـ ــی عنـ از آن روي : انْثَنَـ

  . ]گرداند
أثْنَـی علیـه   . سـتایش گفـتن  : اءإثْن
او را [ألْقَـی ثَنیتَـه   : أثْنَی. ا: الثَناء. خَیراً

. دندان پیشش را افکند. به نیکی ستود
ایـن یکـی اسـت دوم    : هذا واحد فأثْنه

  . ]آن باش
در : و تـأَود [انْحنَی : تَثَنَّی فی مشْیته

ــد و خمیــ    ــژ ش ــژ م ــتن ک و  دراه رف
  . ]خرامید

ما کان أقَلَّ مـن  : من القرآنالمثانی 
و تسمی سورةُ فاتحۀِ الکتـاب  . المائتَین

و یسمی . مثانی ألنّها تُثَنَّی فی کلّ رکْعۀ
 جمیع القرآن مثانی أیضاً القْتـران آیـۀِ  

کمتــر از صــد [ العــذابِبآیــۀِ  الرحمــۀِ
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فاتحـۀ الکتـاب   . سوره را مثانی گویند
رکعـت  را مثانی گوینـد چـون در هـر    

اي دیگـر  با سـوره ) دو رکعت نخست(
نُبـی را نیـز مثـانی     همـۀ . شوددو می

هاي رحمت همراهی آیهپایۀ اند برگفته
  .]و عذاب

بـودن بـه   : ثَوي ـِـ. ثَواء و ثُوِي .ثـوي 
. ثَویـت البصـرةَ، و ثَویـت بهـا    . جایی
تیغیـرِ . کک: أثْو تیویـه تَثْ. م: يأثْو :

ـ  ثَوینـا  [ه جـایی  مقیم کردن کسی را ب
نـزد او  : عنده فی در عافطَـۀٍ و نافطَـۀٍ  

ماندیم و پیوسـته شـیر گوسـفند و بـز     
طالَ الثَواء علـی  : قال الشاعر. نوشیدیم

بسیار بماندیم بر کنـار  : رسومِ المنازل
  .]یاران خانۀآنچه برجا مانده بود از 

  .مهمان: ثَوِي، علی فعیل
ي أبثْـویزبـان م: و م .ي  أُمثْـوزن : م

  .میزبان
  . کک: ثایۀ. آغل گوسفند :ثَوِیۀ
اي کـه در صـحرا   تـوده سنگ: ثایۀ
  . نام جایی: ثُویۀ. جهت نشانباشد به

  فصل الجیم
جـأَي  . گزیـدن : جأَي ـَـ. جأْي .جأي

بازداشـتن  : . گزیـدش [عـض  : علیه
دوختن جامه و پیونـد زدن  : . چیزي
  . ]رازپنهان کردن : . خنور

رنگی از رنگهاي اسب و آن : جؤْوة
فـرس  . سرخی است که به سیاهی زند

و قـد جئـی   . نـث : جـأْواء . نـع : أجأَي
ـ  هـی التـی   : کَتیبـۀ جـأْواء  . الفرس ـَـ

لشـکري  [یعلُوها السواد لکثْرة الـدروع  
  . ]ها به سیاهی زندکه از بسیاري زره

ه، أي ال یجأَي مرْغَ أحمقُ ال: قولهم
  نادان آب دهان باز ندارد: یحبِس لُعابه

 سـقاء ال . ]چه به زبانش آید گویدهر[
مشـکی کـه   [ یمسـک  ال: یجأَي شیئاً

  . ]چیزي در خود نگاه ندارد
: ج. دیگ ]سـرپوش [غالف : جِئاوة

واحـد و   و جِـواء  جِیـاء : و یقال. جِئاء
: ، حدیث)رض(و عن علی . لیس بجمعٍ

أطَّلی بجِواء قدرٍ أحب الی مـن أنْ   لَأنْ
 یسرپوش دیگـ  ةدود[أطَّلی بالزعفَران 

تـر دارم  دوستآن، بر خود مالم گر که 
  .]که تا بر خود بمالم زعفران

: و منـه . خاك گرداگرد چـاه : جبا .جبا
ــرأَ ــی ام ــی فَعلَ ــأَي، عل بزن دروا : ة ج
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ــدیین [پســتان  ــۀَ الثَ مــانَ قائ زن : اذا ک
  . ]پستانبرجسته

ــی[جِبـــاً    آب گـــردآورده : ]الجِبـ
  . کک: جِبوة و جِباوة. جهت شتربه

: جبیت الماء فی الحوض و جبوتـه 
  . جمعته

جـاي گردآمـدن   حـوض و  : جابِیۀ
و جِفـــانٍ  «آیـــه. جـــوابِی: ج. آب

هایی بـه بزرگـی   و کاسه«[» کالْجوابِ
  . شهري به شام: . ]»آبگیر

. گرد کـردن خـراج  : جبا ـَِـ. یۀجِبا
 الخَراج تیبۀًجةً    جِبایتـه جِبـاووبو ج

یهمـز   و أصـلُه الهمـز لکـن ال   . بمعنًی
]ۀجِبیة و جِبوباً، جِبکک: ی، ج[.  

. فـروختن کشـت نارسـیده   : إجباء
أصـلُه   و. من أجبی فقد أربـی : حدیث
 ،هرکه کشـت نارسـیده فروشـد   [الهمز 
  . ]از آنکه بدهد گرفته استبیش 

و . کـرده ایسـتادن  پشت خم: ۀیتَجبِ
مسعود فـی ذکـر القیامـۀ حـین      عن ابن

فیقُومــونَ : یــنْفَخُ فــی الصــور، حــدیث
ۀَ رجلٍ واحدبِیونَ تَجبجفی    یامـاً لـرَبق

التَجبیـۀُ هـی أنْ   : قال أبوعبید. العالمین

قائماً، أو یکونَ واضعاً یدیه علی رکْبتَیه 
یکون منْکَباً علی وجهـه بارِکـاً، و هـو    

همگی چون مردي در رکـوع  [السجود 
: ابوعبیـد . در برابر پروردگار بایسـتند 

یا ایستاده و دستها را بر زانوهـا نهـاده   
، یــا )چنانکـه در حــدیث آمـده اســت  (

نشسته بر زانو به روي درافتاده، مانند 
  . ]سجود

اجتَبـی  . گزیدشبر[اصطَفاه : اجتَباه
مالها را از جایشـان گرفـت و   : األموالَ

  . ]فراهم کرد
جِثَـی  . تـوده سـنگ : جَِثْوة و جثْوة .جثا

ما اجتُمع فیه من حجارة الجِمار : الحرَمِ
ــده هــاي ســنگ یکجــافراهمتــوده[ آم

و سنگهایی که در آنجا (گرداگرد حرم 
تـن و  : ). کردنـد مـی  قربانیبر آنها 

: ج. گـور : . اخگـر آتـش  : . کالبد
  . ]جِثًی

 ــیثو ج ثُـوثــا ـُِـــ. جبــه زانــو : ج
ــی. أجثــاه غیــرُه و. نشســتن ثقــوم ج .

و جثیـاً  » و نََذَر الظالمیِنَ فیها جِثیاً«آیه
زانـو  بـه . ي به زانو درافکنـدش دیگر[

زانــو و ســتمگران را بــه«. درآمــدگان
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  . ]»درافتاده در آنجا فروگذاریم
زانـو بـه   : جاثَیت رکْبتی الی رکْبتـه 

  . نشستم ]یش[زانو 
بر زانوهایشـان  [تَجاثَوا علی الرُکَب 

  . ]نشستند
  . اي از قرآننام سوره: سورةُ الجاثیۀِ

استَأْصلَه و : اجتَحاه، قلب اجتاحه .جحا
. از ریشه برکند و نابودش کرد[أهلَکَه 

. آنجا مانـد  :جحا بالمکان ـُـ، مثل حجا
خــدا  : طَلْعتَــک : حیــا اهللاُ جحوتَــک 

همیشـه بـه   ( دیدارت را پایدار گرداناد
گـام زد و  : خَطا ، أيجحا. )ما سر بزنی

  . ]یک گام: جحوة. راه رفت
ــوانُ ححــا. نــام مــردي: جــام : ج ن

ینْصـرف،   هـو ال : قال األخفش. مردي
  . ألنّه مثل عمرَ

و منـه قـولُ   . نمیل کـرد : تَجخیۀ .جخا
و قَلْـب  : حینَ وصـف القُلُـوب  [حذَیفَۀَ 

درْبالً، ألنّـه    ]مخِّیاً، أي مـائجکالْکُوزِ م
همانند ) دل تیره[(اذا مالَ انْصب ما فیه 

که هیچ روشـنی  (سرنگون است  ةکوز
پشـت خـم   : . )]نیکی درآن نپایدو 

ــه ج: حــدیث. کــردن پیــر خَّــی فــی انّ

ــجوده، أي  ه و  سیعــب ــد ضَ ي و مــو خَ
او هنگـام سـجود   [تَجافَی عن األرض 
کـرد و دو بـازو و   شکمش را بلند می

دو پهلویش را از هم گشـوده و بـاالتر   
: جخَّـی اللیـلُ  . داشـت از زمین نگه می

جخَّـی الـی   . کـرد و رفـت   پشـت  شب
  . ]به بدي و زشتی گرایید: السوأَة
، نمـد  آدرم و ادرم[قُـوم  : جدیۀ .جدي

. و هما جـدیتانِ . زین و پاالن ]دو تکّه
و . کـک : جدیـۀ . جدي و جـدیات : ج

: ج. خون خشک بر پوسـت چسـبیده  
  . جدایا

: . أجد و جِداء: ج. بزغاله: جدي
نزدیک قطب کـه   ةستار: . نام برجی

: جـدي . قبله را به وي تـوان شـناخت  
  . مصغـ

ــدا ي. عطــا: جوــد ــر. کــک: ج  مطَ
ثاً غَدقاً اللهم اسقنا غَی: یقال. عام: جدي

ید الـدهرِ،  : الدهرِ و جدا. و جدي طَبقاً
خداوندا ما را به ابري سرشار [أي أبداً 

پایــان . و بــارانی پربــار ســیراب ســاز
گـاه  هیچ: الدهر جدا أْتیکی ال. روزگار

: انّ خیرَه لَجداً علی النـاس . نزدت نیاید
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  .]کی و بخشش او همگانی استنی
قلیلُ : یلُ الجداء عنک، بالمدلفالن ق

اش به تـو  بخشش و بهره[الغَناء و النَفْع 
  .]اندك است
ــداء ــا   : إج ــه عط ــا دادن، و ب عط

ما یغْنیک : ما یجدي هذا عنک. رسیدن
جدا علیه ـُــ  . نیاز نسازداین تو را بی[

. جـدوي أعطـاه ال : أجـداه . أعطَـی : جداً
  . ]قوم جداةٌ و مجتَدون

ــه و اج ــتَجدیته  جدوتُ ــه و اس تَدیت
خواهان بخشـش  [طَلَبت جدواه : بمعنًی

خواهنـده  : الجـادي . ]اش شدمو نیکی
]تَدجي. کک: متَديِ . ملخ: الجادجهو ی

سـؤّالٌ  : مجتَدون. یسأَلُه: فالناً و یجدوه
  .]طالبون

  . آهو بره: جَِدایۀ
 ]اخگـر [خدرك : جِذْوة و جذْوة .جذي
قـال  . ذًي، و جِذاءجِذًي و ج: ج. آتش

، أي »أو جذْوةٍ من النار«مجاهد فی آیه
قطعۀٌ مـن الجمـر و هـی بلغـۀ جمیـع      

الجِــذْوةُ مثــل : قــال أبوعبیــدة. العــرب
ــن   ــۀ م ــۀُ الغَلیظَ ــۀ، و هــی القطع الجِذْم

یکـن  ا نار أو لـم الخَشَب، کان فی طَرَفه

 تکّـۀ آن : گوید. »اي از آتشیا پاره«[
ستبري از چوب است، که یک سویش 

  . ]آتش باشد یا نباشد
ده و بـر  بر سر پاي نشـینن : الجاذي

 : األعرابـی ابن. سر انگشتان ایستاده
: ج. علی قَدمیه، و الجاثی علی رکْبتَیـه 

  . جِذاء، مثل نائم و نیام
لغتـانِ   جـذا و جثَـا   :قال أبـوعمرو 

  . بمعنًی
ذَي و جمـاً  : ذا بمعنًـی أجقائ ـتثَب .

ــدیث ــی  : ح ــۀِ عل یذجةِ المزــلُ األَر مث
و کلُّ من ثبت علی . األرض، أي الثابِتَۀ

ـ   .جـذْو . شیء فقد جذا علیه : جـذا ـُـ
مـؤمن  : (فرمـود  .بر جاي ایستاد[مص 

تازه است کـه بـاد   و گیاه د کشت مانن
سـو تکـان دهـد، و    سو و آنینآن را ا
ــافر ــتوار و  ) کـ ــت اسـ ــد درخـ ماننـ

  . )]که بادش یکباره برکند(است جربپا
التَجاذي فـی إشـالَۀ الحجـر، مثـل     

هـم در   زورآزمایی کردن بـا [التَجاثی 
  . ]برداشتن سنگ
یرُ الباعِ: رجلٌ جاذۀ. قَصینـث  : جاذ

هـاي تیـزرو   ناقه: جواذي. مرد ناتوان[
  . ]نهندي بر زمین نمیکه گویی پا
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الــذي یـالزِم الرَحــلَ و  : مجـذَوذي 
ــه  المنــزلَ ال کــه پیوســته در  آن[یفارِقُ

  . ]خانه نشیند
ــی : الکســائی ــیلُ ف ــلَ الفَص ماذا ح

أجـذَي، فهـو مجـذ    : سنامه شَحماً قیل
  . ]کوهان شتربچه پیه گرفت و برآمد[

جـرَي  . جرْي، جرَیـان و جرْیـۀ   .جري
مـا أشَـد   . راندن: إجراء. رفتن آب: ــِ

  ـۀَ هــذا المــاءایـن آب چــه تنــد  [جِرْی  
این قلـم  : ما أحسنَ جِرْیۀَ القَلَم !رودمی

کـلُّ مجـرٍ   : یقـال  !نویسدچه روان می
هر کـه در مسـابقه تنهـا    : بالخَالء یسرُّ

خودبین گویند  ةدربار(براند شاد گردد 
ــ   ــه دارد خش ــا آنچ ــود ی ــه از خ نود ک

اهللاِ مجراهــا و  بِســمِ«آیــه. ])اســت
، هما مصدرانِ بالفتح فیهما من »مرْساها

جرَت السفینۀُ و رسـت، و بالضـم مـن    
   تـیسالسـفینۀَ و أر ترَیبـه نـام   «[أج

. »خداست روان شدنش و باز داشتنش
که این دو مصدر را با فتحه خوانده آن

یعنی روان شـدن و لنگرانـداختنش، و   
آنکه با ضمه خوانـده یعنـی رانـدن و    

   .]بازداشتنش

  . ]پیوسته ةجیر[روان وظیفۀ : جِرایۀ
سباع چون سگ  بچۀ: جِرْو و جرْو

أجـرٍ،  : ج. و گرگ و خرس و جـز آن 
ل، و جِراءعلی أفْع رُوعه أصلُها أجمج ،

جـرْو  . خیار خرد نورسیده: . أجرِیۀ
أُتـی  : حـدیث . الحنْظَلِ و الرُمـان مثلُـه  

غْـبٍ  ) ص(النَبِیرٍ زبـراي پیـامبر   [بأج
  . ]هاي خرد نورسیده آوردندمیوه

. کوچکی از عـرب  قبیلۀ: بنو جِرْوةَ
و کان ربیعۀُ بن عبـد العـزَّي بـن عبـد     

جِـرْو   :شمس بن عبد منـاف یقـال لـه   
طْحاءالب .  

ــبرَ علــی األمــر: ألْقَــی جِرْوتُــه ص .
وطَّنَ علیـه نَفْسـه   : هضَرَب علیه جِرْوتَ

خـودش را  . بر آن کار شکیبایی کـرد [
  . ]براي آن آماده کرد و به آن واداشت

معهـا جِراءهـا   : مجرٍ و مجرِیۀٌ ۀٌبلْکَ
  . ]هایشسگ با تولهماده[

ــۀ    رایو الج ــراء ــۀُ الجِ ــۀٌ بینَ جارِی
دختري که جوانی در او آشکار باشـد  [
ـ  ). دختر رسـیده ( ک فـی أیـام   کـان ذل

  .]اش بودآن در هنگام کودکی: جرائها
  . دختر خرد: جرائیۀ
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ــۀ ــاب: جارِی ــتی: . آفت : ج. کش
  .]دختر کوچک، کنیزك :[جوارِي 

جـاراه  . هم رفتن با: مجاراة و جِراء
در سخن با [فی الحدیث، و تَجاروا فیه 

او همراهــی کــرد، و در آن ســازگاري 
  . ]کرده و همراه شدند

جج. وکیل و رسول: رِي : رِیـاءأج .
وکیل : تَجرِیۀ و استجراء. وکیلی: جِرایۀ

ــرفتن ــولکم و ال: حــدیث. گ ــوا بقَ  قول
یتَّخـذَنّکم   یستَجرِینَّکم الشَیطانُ، أي ال

ورِي . کَالءجاً ألنّه یرِییلُ جکی الوو سم
خود بگویید و دیو شـما  [مجرَي موکِّله 

کیل نگیـرد، یعنـی از زبـان شـما     را و
انـد  وکیل را جري گفتـه . سخن نگوید

ــوکّلش ســازگار و همــراه   ــا م چــون ب
  . ]شود

ــن   ــرّاك و م ــن ج ــک م ــت ذل فَعلْ
و یخفِّفان أیضاً، و . من أجلک: جرّائک

آن کـار را از بهـر تـو    [التقل مجراك 
  . ]انجام دادم
  . ]دان پرندهچینه[حوصله : جِرِّیۀ
خــو و [روش و عــادت : یــاإجرِ
  . ]سرشت

جزَیتُـه  . اشپاد: ]جزَي ـِـ[جزاء  .جزي
جازیتُه فجزَیتُه، : یقال. و جازیتُه بمعنًی

. قَضَی: ي عنِّی هذا األمرَجزَ. أي غَلَبته
. »ال تَجزِي نَفْس عن نَفْـسٍ شَـیئاً  «آیه

و بنــوتمیم . جـزَت عنــک شـاةٌ  : یقـال 
پاداشـش  [عنک شـاةٌ   أجزَأَت: یقولون

یـا  (با او در دادن پـاداش نیکـی   . دادم
برابـري کـرده و بــر او   ) پـادافره بـدي  

ایـن کـار را از سـوي مـن     . چیره شدم
کس دیگري را به کـار  هیچ«. انجام داد

. گوسفندي تـو را بسـنده آمـد   . »نیاید
تمیم این معنـا را در بـاب إفعـال     قبیلۀ

. جانشـین او شــد : جـزَي عنــه . گوینـد 
نیازش کردبی: زَي عنهأج[ .  

. تَقاضَـیته : تَجازیت دینی علی فالن
وامم را کـه بـه او   [متَقاضی : متَجازِي

تَجازیـت  . داده بودم درخواسـت کـردم  
پاداش کـارش را  : اجتَزَأَه. کک: بدینی

  . ]از او خواست
ــن رجــلٍ  هــذا رجــل جازِیــک م :

این مـردي اسـت کـه تـو را     [حسبک 
  . ]نیاز کنداست و از دیگران بیبسنده 

: ج. خَذُ من أهلِ الذمـۀ ما یؤْ: جِزْیۀ
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  . ]سرگزیت، و باج زمین[ جِزًي
ــواً .جســا[ ســـ ج ــا ـُ سج :ــف . ضــد لَطُ

دسـت و  : یبِسـت : جسیت الید و غیرها
ــد    ــت ش ــک و درش ــز آن خش  . ج

 . سـالخورده شـد  مهتـر قـوم   : الشیخُ
أيالماء ، دمآب یخ بست :ج[ .  
. بــدي و ســتم: جفــا ـُـــ. جفــاء .جفــا

فُوجتُه فهو مفَوو. ج تفَیفالن . التقل ج
جفَا السرْج . ظاهرُ الجفاء: ظاهرُ الجِفْوةِ

رفَعتـه  : و أجفَیتُـه أنَـا  . عن ظَهر الفرس
. فالنی ناسازگار و درشتخوسـت [عنه 

مـن  . زین از پشت اسـب کنـار رفـت   
  .]ز پشت آن برداشتمزین را ا

تَجـافَی جنْبـه عـن    . جافاه فتَجافَی
از [عده جافیـاً  : واستَجفاه. نَبا: الفراش
تلخی و درشتی دور شد، او هـم  وي به

پهلـویش بـر بسـتر آرام    . ناآرام گشت
او را ناسـازگار  . نیافت و وي برخاست

  . ]و تندخو شمرد
ــاةٌ، اذا  ــیۀَ فهــی مجف الماش ــت فَیأج

سـتور را  [تْعبتَها و لـم تَـدعها تَأکُـلُ    أ
سخت رانده و مانده کردم و نگذاشـتم  

  . ]بچرد

  . آشکارا: جلی، نقیض خَفی .جال
  .خبر یقین: جلیۀ
: جالَّـۀ . از خانمـان رفتگـان  : جالیۀ

استُعملَ فالنٌ علی الجالیـۀ،  : یقال. کک
 بـا او هـم  [أي علی جِزْیۀ أهـلِ الذمـۀ   

  . ]مانند اهل ذمه رفتار شد
لـی   جـال : و منـه . مر جلـی أ: جالء

بـرایم آشـکار    کـار [، أي وضَـح  األمرُ
از خانمان : . اقرار کردن: . ]گشت

جلَوا عـن  . ل و م. رفتن و بیرون کردن
: یقـال أیضـاً  . أوطانهم ـُـ، و جلَـوتُهم 

عـن   أجلَوا. أجلَوا عن البلَد، و أجلَیتُهم
ــل، ال ــه   القَتی ــوا عن ــر، أي انْفَرَج . غی

تلَوت و کَشَـفْت   : جضَـحاز گـرد  [أو
. آشـکار شـدم  . کشته پراکنـده شـدند  

لَّی الشیءـال عنـه   . آشکارش کرد: جج
ــم ــدوه را ا: اله ــرد زان ــی اهللاُ . او ب أجلَ

خــدا درد و بیمــاري را از تــو : عنــک
سـمی  . نـام مـردي  : جـال . ]دور سازد

  . ضیبالما
همـی   جلَوت بصرِي بالکُحل، و 

. صـقَلْته : السیف جِالء . أذْهبته: عنِّی
 و جِالء تُهـا    العروستَلَیةً، واججِلْـو
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ــوةً: بمعنًــی ــرْت الیهــا مجلُ جالهــا . نَظَ
ــیفۀً صــا و ــا: زوجه ــال. أعطاه ــا : یق م

چشمم را بـا  [کذا و کذا : جِلْوتُها؟ فیقال
انـدوه را از خـود   . مه روشن کـردم سر

ــاختم ــیر را زدوده و . دور ســ شمشــ
 یـک نگـاه  عـروس را  . رخشان کـردم 

. زي بـه وي داد شوهرش کنی. نگریستم
روشنی به او شوهرش شب زفاف چشم

  . ]راو آن چیز چیز این چه داد؟ 
فالنٍ؟ أي  ما : یقال. سرمه: جِالء

ــماء و  ــن األسم ــب بــأي شــیء یخاطَ
به چـه نـام و لقبـی    [ب فیعظَّم به األلْقا

  . ]خوانند و بزرگش دارند؟
برهنه شدن پیش سر : جلی ـَـ. جالً
. نـع : رجـل أجلَـی  . مثلُ جلَه. از موي

لْواءنث: ج .  
ــالی ــوي : مج ــر م ــهاي س زده پیش

اشْـتقاقه مـن    و. یکی: مجلًی. ]ریخته[
تال، و هو ابلَعِ الجالص نیمـۀ تاسـی  [داء 

  . ]یش سرپ
ۀَ عن رمامالع تتَلَیـی اجتهـا  : أْسفَعر
دسـتار را از  [مع طَیهـا عـن جبِینـک    

  .]سرم باال بردم نیمۀپیشانی تا 

مصـحیۀٌ  : سماء جلْواء، مثل جهـواء 
: جبهـۀٌ  . ابـر  آسمان روشـن و بـی  [

  . ]پیشانی فراخ
  : . روشــــن کــــردن: تَجلیــــۀ

هـو یجلِّـی   . رهببصجلَّی . انداختنچشم
چشـم  [بـرُ عـن ضَـمیره    یع: عن نَفْسـه 
اي شــکاري بــه چــون پرنــده(دوخــت 
آنچه در درون دارد آشـکار  ). شکارش

  .)]خواندوي را می اندیشۀیا (سازد 
  . ]انْجلَی عنه الهم[انْکشف : انْجلَی

ــی ــف کَتَ: تَجلَّ ــیء[شَّ ــی الش : تَجلَّ
تَجلَّلَـه و  : نَ کذاتَجلَّی مکا. پدیدار شد

النَظَـرُ  : التَجلِّی. بر آنجا باال رفت: عاله
. ]از باال به چیزي نگریستن: باإلشْراف

لَیکوچکی از عرب قبیلۀ: ج.  
. جاهرْته به: جالَیتُه باألمر و جالَحتُه

انْکَشَف حـالُ کـلِّ واحـد منّـا     : تَجالَینا
. کار را برایش آشکار کـردم [لصاحبه 

ــراي دیگــري  حــ ال هــر یــک از مــا ب
  . ]آشکار شد
نام : جلْوي. اسب اول رهان: مجلِّی

  . اسبی
  . شخص هر چیز: جماء و جماءة .جما
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ـ  . جنْـی  .جنی . چیـدن  میـوه : جنَـی ـِـ
: جنـاة [چیده  ةمیو: الجنَی. کک: اجتناء
 ةبراي ما میـو [ ۀٍأتانا بجناةٍ طَیب. ]کک

خرمـاي  : جنی رٌثَم. تازه و خوش آورد
هذا جنـاي و خیـاره فیـه، و    . چیدهتازه

من بهر  ةاین چید: کلُّ جانٍ یده الی فیه
آن، وانگــه دگــران بهــر  ةگزیــدو تــو 

رو بـن  من عخاین س(دهان خود بچینند 
ــواهرزاد  ــی، خ ــدي اللخم ــۀ  ةع جذیم

األبرش است که چون همـراه دیگـران   
به کندن قـارچ رفـت و بـا دسـت پـر      

   .])ت چنین گفتبرگش
أجنَـت  . أدرك ثمـرُه : أجنَی الشجرُ

ــرَکَ: األرض ــأُ و  ثُ ــو الکَلَ ــا، و ه جناه
درخت رسید  ةمیو[الکَمأَةُ و نحو ذلک 

گیاه و قـارچ و  ). و هنگام چیدنش شد(
  . ]هاي آن زمین فراوان شددیگر میوه
گنـاه  : تَجنِّـی . گنـاه کـردن  : جِنایۀ
، و تَجنَّـی  جنَی علیـه . کسی جستن بر
أجناؤُهـا أبناؤهـا، أي   : مثَل. علیه أیضاً

الذین جنَوا علی هذه الدار بالهـدم هـم   
حکـاه  : قـال الجـوهري  . الذین بنَوهـا 

: أبوعبیدة و أنَـا أظُـنُّ أنّ أصـلَ المثَـل    

یجمع علـی   جناتُها بناتُها، ألنّ فاعالً ال
ما أفْعال، و أما األشْهاد و األصحاب فانّ

هما جمع شَهد و صحب، الّا أنْ یکـونَ  
هذا من النَوادر، ألنّه یجِیء فی األمثـال  

بـر او گنـاه و   [یجِیء فی غیرهـا   ما ال
ــرد  ــتم کـ ــه آن  . سـ ــاران بـ گناهکـ

سازندگانش هستند، یعنی آنان بودنـد  
اندیشـه ریختنـد   که پی آن خانه را بی

جــوهري  .و خــود هــم آن را برکندنــد
دانـد و  اي دیگـر مـی  گونه اصل آن را

گوید فاعل بـر افعـال جمـع بسـته      می
شـود، مگـر اینکـه ایـن سـخن از      نمی

ها بسیار المثل نوادر باشد که در ضرب
در کتابهاي دیگـر نیـز ایـن    (پیش آید 
گونه آمده که ابوعبیده گفته مثل همان

دیگر اینکه جمع فَعل بـر أفْعـال،   . است
ده، هایی کـه جـوهري آور  مانند نمونه

بسیار شاذّ است، و علماي بصره أشهاد 
و أصحاب و أطْیـار را جمـع شـاهد و    

   .)]دانندصاحب و طائر می
الرُقْعـۀُ فـی   [درپی مشـک  : جوة .جـوا 

پی کردن مشـک را  در: تَجوِیۀ. ]السقاء
نــوعی از : . مغاکچــه: . و جــز آن
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ماننــد رنــگ گنــدم و زنــگ [رنگهــا 
ض فیها غلَـظٌ  قطْعۀٌ من األر: . ]آهن

  . ]اي از زمین درشتپاره[
 . موضعی: . وادي فراخ: جِواء
  . دیگ ]پوشدر[غالف : و جِیاء

ــو ــین: ج ــان آســمان و زم : . می
یمامـۀُ  [نام شهري : . گشادگی وادي

قاءرز .   لُـه  : کـلِّ شـیءطْنُـه و داخب .
ـ  نهـاد و  : خـالف برّانـی  . جوانی، منسـ

  .]درون
سوزش انـدوه، و  : جوِي ـَـ .الجوي

. جـوِي الرجـلُ فهـو جـوٍ    . اندوه عشق
نَفْس توِییج :  لَـدقْـک البوافو. اذا لم ی 

البلد تیتَوبه و إنْ : اج قامالم تاذا کَرِه
انـدوهگین یـا گرفتـار    [کنت فی نعمۀٍ 

آن سـرزمین بـا مـن    . اندوه عشق شـد 
از برخـورداري   همـۀ بـا  . سازگار نبود

ــدم آمــد    ــهر ب ــدن در آن ش : . مان
بیماري در شکم یا سـینه از نـاگوارش   

: جوِیـۀ . فهو جـوٍ . جوِي جوي. خوراك
  . ]نث

: یقـال . آب بوگرفته و گنده: الجوِي

گرفتگی آن آبی که بو: اآلجِن[ماء جوٍ 
  . ]باشد کمتر از 

خَـرِب، فهـو    :]جهـاً [جهِی البیت  .جها
 ویران[جاه[.  
خ ـهجم ـتْرَ علیـه    ال: باءخانـۀ [س   

  . ]سقفبی
سقْف لـه   ال: بیت أجهی بینُ الجهی

. وضَـح : أجهی لـک األمـرُ و الطریـقُ   [
  . ]ظَهرَ و برَز: أجهی الرجلُ

و مـن کالمهـم   . کون برهنه: جهوي
یا عنْزُ قد جـاء  : قالوا ،عن ألْسنِ البهائم

ویلی، ذَنَب ألْوي و است یا : قالت. القُرُّ
از سخنان تازیان کـه از زبـان   [جهوي 

ــه چارپا ــد اینک ــان گوین ــد ی   اي : گفتن
واي بـر مـن   : گفت. بز سرما رسیدماده

  . ]با دم خمیده و کون برهنه
گشاده شدن هوا، و به هواي : إجهاء

ـ   . گشاده رسیدن لَنـا الس ـتهو أج ،ماء
: ماء جهـواء س. لغَیمانْقشع عنها ا: أجهینا

ابر از آسمان رفت و هوا بـاز  [مصحیۀ 
  . ]ابر و روشن آسمان بی. شد
و . دیـگ  ]درپـوش [غالف : جِیاء .جیا

  . هی الجِئاوة
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آب ایسـتاده  : فَّـف خجِیۀ، یشدد و ی
 ةآب ایستاد: من ماء قیۀٌ من ماء و [

  .]مزه یا آمیخته به پیشاب ستورانتلخ
ــی ــپاهان، و  : ج ــهري از س ــام ش ن

  . أصبِهانَ: معرّب وي
  فصل الحاء

دستها گرد زانو حلقه کرده  :احتباء .حبا
جمـع ظَهـرَه و   : احتَبی الرجلُ. نشستن

ـ تَی: یحتَبِی بیدیـه . ساقَیه بعمامته  بکشَ
حـلَّ  : یقـال . ا: حِبـوة . بهما علی ساقَیه

ِتَهحقْدتَه، أي عوی: ج. ببانّـه  : یقال. ح
آن [ مشْرِف الجنْبـینِ : لشَراسیفلَحابِی ا
ت و دو ساقش را بـا دسـتار   سمرد نش

نشیند و دسـتهایش  می. به پشت بست
جامـه یـا    ةگر. گیردرا گرد زانوها می

ــود  ــتارش را گشـ ــده. دسـ ــاي دنـ هـ
حـــابِی . پهلوهـــایش برآمـــده اســـت

 هایش بلنـد باشـد  که شانهآن: المنْکبین
  .]و به گردنش برسد

بِیبـا،   .ابـر بـر کـوه نشسـته    : حح
  .کک: کعصا

: . غیژیدن کـودك : حبا ـُـ. حبو
دنَوت : حبوت للخَمسین. نزدیک شدن

  بــه [و کــلُّ دانٍ فهــو حــابٍ   . لهــا

بلنـد  : . ]سالگی نزدیک شـدم پنجاه
غیــژان : . برآمـدن ریـگ بـر زمـین    

ه نزدیـک نشـان  [رسیدن تیر بـر شـانه   
  . ]افتادن تیر و لغزیدن تا به آن رسیدن

ـ . حبوة و حباء . دادن بهـره : حبا ـُـ
: فـالن یحبـو مـا حولَـه    . دهش: حباء

او از آنها کـه گـردش   [یحمیه و یمنَعه 
هستند پشتیبانی کرده و دشـمنان را از  

 .کـک : هلَوحبی ما ح. داردآنها باز می
ــا ــاً، أي أُح ــت فالن یــهحاب ــه او : بِی ب ب

گرایش یافتم و دهش و بخشـش خـود   
  . ]او ساختم ةرا ویژ

حابیتُـه  [محابا کردن در بیع : محاباة
در خریــد و فــروش بــر او : فــی البیــع

پشـتیبانی و  : و حبـاء  . آسان گرفتم
: الحکْـم  حاباه القاضی فی. یاري کردن

ــد و از   ــه او گراییـ داور در داوري بـ
  . ]درستی دور شد

بلسـان   دانۀآرد [پست مقْل : حتی .حتا
  . ]دار و دارویی استکه گیاهی صمغ

ده تتَوتْـواً حح ساءالک کَفَفْتُـه : ب .
هاي جامه را به درون ریشه[یهمزُ و ال 

ــتم ــه و دوخ ــواً. تافت ــا حتْ ــخت : حت س
  . ]دوید
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زدن خـاك : حثَا ـُِـ. ]حثْو و[حثی  .حثا
چیـزي  : . کک: تَحثاء. بر روي کسی

چیز انـدکی بـه   [حثَوت له . اندك دادن
. هالَه و رمـاه  :حثا علیه التراب. او دادم

. حثَوت التراب و حثَیـت حثْـواً و حثْیـاً   
ــدیث ــوه  أُ: ح جــی و ــراب ف ــوا الت  حثُ

ستایشــگرانتان را خــاك در : المـداحین 
  . ]چهره بپاشید

ر و خاك پاشـیده د [ریزه کاه: الحثَی
   .]کسی ةچهر

ثْواءض حخاكبسیار ]زمین[: أر .  
ــوت بالمکــان .حجــا جــه: ح ــت ب أقَم .

ضَـننْت  : بالشـیء  . کک: تَحجیت به
حجِیـت  . حجـوةَ  و به سمی الرجلُ. به

. یهمـز و ال . أُولعت به و لَزِمته: بالشیء
بـه آن  . آنجـا مانـدم  [کک : تَحجیت به
رده و از دیگـران  چشـمی کـ  چیز تنگ

بـه  . چشم و آزمنـد تنگ. بازش داشتم
آن چیز آزمند شده و پیوسته بـا خـود   

  . ]داشتمش
 الشـیء تیجتَ: تَحتـه عدم .   بهـذا

کم الیـه و لَزِمتـه قـبلَکم    سـبقْتُ : المکان
پیش از شما بـه  . آهنگ آن چیز کردم[

  . ]اینجا رسیده و همین جا ماندم
بـاد  [سـاقَتْها  : نۀَحجت الریح السفی

حجا ـُـ حجـواً القـوم   . ]کشتی را راند
بـه قـوم چنـین و    [حـزاهم  : کذا و کذا

أظُـنُّ  : أحجو به خیراً. ]چنان گمان برد
: حجـا سـرَّه  . به او گمان نیک دارم[به 

 ال: یحجــــو إبلَــــه و راعٍ ال. کَتَمــــه
  .]یحفَظُها

آب که از باران  ]حباب[ قبۀ: حجاة
 کرانۀ: . حجاً: ج. آن پدید آید و جز
  .أحجاء: ج. چیزي

بینهم . کک: حجیا. چیستان: أُحجِیۀ
  نَ بهـاوتَحاجتُـه  . یوجتُـه فحیحاج :

ما حجیاك؟ و هی : یقال .داعیته فغَلَبته
. لُعبۀٌ و أُغْلُوطَۀ یتَعاطاها النـاس بیـنهم  

مـا   أخْرِج: هو نحو قولهم: قال أبوعبید
 حجیـاك أنَا : یقال. فی یدي و لک کذا

ــک   ــن یحاجِی ــر، أي م ــذا األم ــی ه ف
است که به آن گویی میانشان چیستان[

ــد ــتان. پردازن ــا وي  در چیس ــویی ب گ
آن . برابري کرده و بـر او چیـره شـدم   

اي بـازي اسـت میـان مـردم کـه      گونه
چیستان پرسند و یکدیگر را در غلـط  
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بگـو در  : ینـد مانند اینکـه گو . اندازند
دستم چیست تا فـالن چیـز را بـه تـو     

ــدهم ــو  . ب ــا ت ــن کــار ب در (مــن در ای
  . ]دهممسابقه می) لغزگویی و زیرکی

هـو  : لیقا. أحجاء: ج. خرد: الحجا
بـذاك، کلُّـه    حجِی بذاك، حجٍ و حجی

الّـا أنّـک اذا فتحـت    . ، أي خَلیقٌبمعنًی
تَجمـع،   الجیم لم تُؤَنَّثْ و لم تُثَنَّ و لـم 

انّـه  : و کذلک یقـال . کما قلناه فی قَمنٍ
و انّهـا  . لَمحجاةٌ أنْ یفعلَ کذا، أي مقْمنَۀٌ

و مـا أحجـاه   . لَمحجاةٌ، و انّهم لَمحجاةٌ
او شایسـته و  [ما أخْلَقَـه  : لذلک األمرِ

بگـویی،   اگـر حجـی   .سزاوار آن است
براي مونّـث و تثنیـه و جمـع یکسـان     

. ار است که چنـان کنـد  او سزاو. است
چـه  . در مؤنّث و جمع هم همین اسـت 

  . !]آن کار است شایستۀاندازه 
جِ به، فی التعجقْ به: بأحچـه  : أخْل

  .سزاوار است به آن
راندن شتر : حدا ـُـ. حدو و حداء .حدا

بـاد شَـمال   : حـدواء . به سـرود و آواز 
ــدزیــرا ابرهــا را مــی[ و الیقــال . ]ران

  .ديأح: للمذکّر

و ربمـا قیـل   . سـرودگوي : الحادي
 آتُنَه حاد ممار اذا قَدگـاه بـه خـر    [للح

رود هـایش راه مـی  شاپیش مـاده یکه پ
  . ]حادي گویند

برابري کـردن در کـاري و   : تَحدي
. خواندن خصم را و غلبه جسـتن  پیش

باریته فی فعلٍ و نازعتـه  : تَحدیت فالناً
بـا  [لی وحدك  ابرُز: یاكأنَا حد. الغَلَبۀَ

. او چالش کرده و بر او چیرگی جسـتم 
  . ]آي هماوردت منم تنها برون

مقلوب من واحد، ألنّ : حادي عشَرَ
تقدیرَ واحد فاعلٌ، فـأُخِّرَ الفـاء و هـی    
الواو فقُلبت یاء لانْکسـار مـا قبلَهـا، و    

   فتَقْـدیره عـال نُ فصـاریالع مایـن  [ قُد
ه مقلوب واحد است، بـدین گونـه   مکل

که واو را بردند در پایان، شـد داحـو،   
آنگاه واو ماقبل مکسور قلـب بـه یـاء    
  شــــــد و حــــــاء و دال را هــــــم 

  . ]جا کردند، شد حاديجابه
راست کردن با هم : حذا ـُـ. حذْو .حذا

 حذَوت النَعلَ بالنعـلِ، و  . دو چیز را
اش اندازه ش را با لنگهکف[بالقذّةِ  القُذَّةَ

پــر تیــر را بــا یکــدیگر . زده و بریــدم
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ــدازه زده و راســت کــردم ــه : . ]ان ب
قَعـدت  : حذَوتُـه . راستاي چیزي بودن

: حـذا حـذْوه  . برابرش نشسـتم [بحذائه 
  . ]کاري مانند کار او کرد

زبان گزیدن تیزي : حذَي ـِـ. حذْي
ــاه. ســرکه و جــز آن ــلُّ ف ــذَي الخَ ح :

. قَطَعتهـا : حذَیت یده بالسـکّین . رَصهقَ
نشـگرده  [قَطَعتْهـا  : حذَت الشَفْرَةُ النَعلَ
 .نشـگرده : محـذاء . کفش را پاره کـرد 

ذاه بلتلخـش گفـت و آزارش   : سـانه ح
ــذاء . داد حــل م ــاس : رج ــذي الن حی[ .

درد شکم گوسـفند را  : حذي ـَـ. حذًي
ین در آن پوستی که جن[از انقطاع سال 

  . در شکم ]است
نعل و سپل شتر و سم اسـب  : حذاء
  .و جز آن

أحذَیتُـه  . نعل در پاي کردن: احتذاء
ــذانی  و. أعطَیتــه: نَعــالً تُه فأحذَیــتَح اس

. کفشــی از او خواســتم و بــه مــن داد[
ــذّاء ــگر: ح ــال. کفش ــذاء  : یق ــلُّ الح ک

ــع قی الوي الحــافــذ پابرهنــه هــر : یحتَ
  . ]سنگریزه: الوقَع. ی بیابد بپوشدکفش

أعطَیتـه منهـا   : أحذَیتُه مـن الغَنیمـۀ  

. کـک : حذیۀ و حذْوة و حذَیاو [ حذْیا
  .]از دستاورد بخشی را به او دادم

: اذاهحــ. برابــر و در جهــت: حــذاء
حـاذَي  . با آن برابـر شـد  [صار بحذائه 

وازاه: الشیء[ .  
ــه ــذَي مثالَ ــ: احتَ ــه اقْتَ از او [دي ب

  . ]پیروي کرد
ــذَةَ دارِه  ــذْوةَ دارِه و حـ : دارِي حِـ

  . ]اش استام برابر خانهخانه[حذاءها 
قُطعـت   اللَحـمِ  ن قطَعِقطعۀٌ م: حذْیۀ

هاي بریده از پاره درازا اي به پاره[والً طُ
  . ]مثل فلْذَة. کک: حذَّة .گوشت

ــر .حــرا ة، مثــل حــراو ة و حــرْو ةحار :
و ذلک مـن حرافَـۀ کـلِّ شـیء     . گرمی
گرمی که از تیزي چیـزي پیـدا   : یؤْکَلُ

شود در حال، چون از خوردن سـیر و  
  . و مانند آن ]فلفل[پلپل 

ــراة ــادگی: ح ــه: . گش : . ناحی
ال : ال تَطُـرْ حرانـا  . کک: حرَي. موضع

. دور و بر مـا مپلـک  [تَقْرُب ما حولَنا 
ـ   ـراه و عبح رْیـاً   . راهنَزَلْتـراه ـِــ حح :

ــه ســویش آهنــگ خانــه اش کــرد و ب
بانگ و آواز سوختن آتش : . ]رفت
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. و رفتن آب و وزیدن باد بـر درخـت  
 :و یقـال  . جاي بیضه نهادن شترمرغ

: بالحرَي أنْ یکـونَ کـذلک  : فی الکالم
  . ]که چنان باشد[بسزاست 

مقْمنَۀٌ، مثـل  : هذا األمرُ محراةٌ لذلک
ــه، فــی  . محجــاة ــرِ ب ــراه و أح مــا أح

جِ به ،بالتعججاه و أحچـه  : مثل ما أح
  . سزاوار است

یثَنَّـی و   هو حرًي أنْ یفعلَ ذلک، ال
و هـو حـرٍ و حـرِي،    . خَلیقٌ: یجمع ال

ــل و فَعیــل و همــا . ســزاوار: علــی فَع
حرِیانِ، و هم حرِیونَ و أحرِیاء، و هی 

یات و حرایـا، یثنَّـی و   حرِیۀٌ و هنّ حرِ
عمجی رٍ. ؤَنَّثُو یح جمع ،راءو أنتم أح .

و منه اشْتُقَّ التَحرِّي فی األشْیاء، و هـو  
طَلَب ما أحرَي باالستعمال فـی غالـب   

فـالن  . الظَنِّ، کما اشْتُقَّ التَقَمنُ من القَمن
ي رَّتَح. یتَوخّاه و یقْصده: یتَحرَّي األمرَ

فأُولئـک  «آیـه . کَّـثَ متَ: فالنٌ بالمکان
ــداً ــرَّوا رشَ وا »تَحــد مــوا و ع ، أي تَوخَّ

در پـی آن  . چیـز  بهینه گزیدن در هر[
تر دیـد کـه   کار برآمد و آن را شایسته

در آنجـا درنـگ کـرد و    . آهنگش کند

پس آنانند که در پی راسـتی و  «. ماند
  . ]»اند درستی بوده

: یقـال . نَقَـص : یـاً حرَي الشیء حرْ
أحراه الزَمـانُ  . یحرِي کما یحرِي القَمرُ

کاهـد چـون   می. آن چیز کاهش یافت[
زمـان کاسـت و انـدکش    . کاهش مـاه 

  . ]کرد
و ذلـک  . تنافعی پیر ناقص: حارِیۀ
 رمـاه اهللاُ بـأفْعی  : یقال. یکون أخْبثُ ما
ــۀٍ ــت  [ حارِی ــار اس ــدترین م . و آن ب

 ري دچـارش کـرد  خداوند به چنان مـا 
  . ])یا کناد(

= مـذ . کوهی به مکّـه : حراء، غص
  . نث
، اذا قَـدر  ]حزْیـاً [حزَي الشیء ـُِـ  .حزا

النَخْلَ . اندازه کرد: فخَرَص تزَیبار [ح
. خرمابن را اندازه زده و ارزیابی کردم

رفَعـه  : حزَا السراب الشخص. ]فأنَا حازٍ
د و آشـکار  بر گوراب کالبدش را باال[

. زجرَهـا : حـزا الطَیـرَ حـزْواً   . ]ساخت
پرنده را رانـد  [کک : حزَي الطیرَ حزْیاً

  .]حزَیتُه: حزَوت الشیء. و دور کرد
که به نگریستن به خـال  آن: الحازِي
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که به آن: حزّاء[و کف دست فال گوید 
گـردش آنهـا    پایۀستارگان نگرد و بر 

  .]گویدگمان در کار مردم سخن به
ــزْوي ــودهریــگ: ح ــروفت . اي مع

زاوِيمنسـ: ح .  
یـوم  . آشـامیدن : حسا ـُـ. حسو .حسا

ــر ــوِ الطَیــ ــیرٌ : کحســ روزي [قَصــ
  . ]بسیارکوتاه

: حسـاء . آشـام : حسو، علی فَعـول 
قـال  . کثیـرُ الحسـوِ  : رجل حسو. کک

انّ أبغَض الشُیوخِ الی الحسـو  : أبوذُبیانَ
  . فَسوال

و فـی  . و قد حسوت حسوةً واحدة
: اإلناء حسوةٌ، أي قَدر ما یحسـی مـرَّةً  

  .یک آشامة انداز
ـ  رَقَ فحستُه المیستَسـاه أحاه و اح :

سلَـۀٍ  تَحهبـه او شـوربا دادم،   [اه فی م
  . ]اندك اندك خوردش

ما تَنَشَّفَه األرض من الرَمل، : حسی
رُ عنه  فإذا صارفکَتْه فتَحسالبۀٍ أمالی ص

: ج. الرملَ فتَستَخْرِجه، و هو اإلحتسـاء 
آنچـه از ریـگ   [أحساء، و هی الکرار 

که زمین نرم در خود فرو برد تا آنجـا  

ــه(کــه ســخت شــود  ــۀگــوب چــاهی  ن
و چـــون ریگهـــا را از آن ) کوچـــک

ــی  ــه آب رسـ ــاي . درآوري بـ چاههـ
  .]کوچکی که آب در آن گرد آید

موضعی: ساءح .  
ــل   ــیتُه، مث ســرَ و أح ــیت الخب سح

خبر را دریافتـه و  [حسستُه و أحسسته 
آنچـه را  : احتَسی ما فی نَفْسـه . دانستم

  . ]در نهانش بود آزموده و دانستم
، و ]آگنـه [آکنـه  : حشا ـُـ. حشْو .حشا

. مردم خرد: . شتران ریزه: . آکندن
  .کک: حاشیۀ
عـیش  . حواشٍ: ج. جامه ۀکران حاشیۀ

  . ]زندگی آسوده[رغْد : رقیقُ الحواشی
: . أحشــاء: ج. درون تــن: حشــا

  . ناحیۀ
. ]أمعـاء [رودگانیهـا  : حِشْوةُ الـبطْنِ 

  . من رذالهم: فالنٍبنیحشْوةِ فالن من 
ــیتانِ ــ: حاش ــاب ــاضِ و اب ن نُ المخ

فالنٍ بنی قد شَبِعت حاشیتا: یقال. اللَبون
دو سـوي زمینشـان پـر از    [من الکَلَاء 

  . ]گیاه شد
  . حشایا: ج. فرش آکنده: حشیۀ
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بالشچه که زنان بر سرین : المحشَی
قال . المحاشی: ج. بندند تا کالن نماید

ــنَۀ، : األصــمعی ۀٌ خَشــی ــی أکْس حاشالم
. ]هـاي درشـت  جامـه [واحدتُها محشاة 

  . گرفتن حائض پنبه در خود: احتشاء
ـ . حشًی سـه برافتـادن   تا: حشی ـَـ

فهو رجل حشٍ . ]تنگی افتادنبه نفس[
ــیانُ ــب. و حشْ ــالبِ أرنَ ۀُ الکــی شحم :
بـرافکن سـگان اسـت     سـه خرگوش تا

تنگـی   سـگان را بـه نفـس   [دویـدن   به
  .]اندازد

یشگیاه خشک: ح .یکک :خَش .  
دور : حاشاك و حاشا لـک بمعنًـی  

: شا لله و حاش للـه، بـال ألـف   حا. باد
و األصلُ باأللف، و هی کلمـۀ  . معاذَ اهللاِ

  رْفاً خَفَضْـتتَثْنَی بها، و قد تکون حسی
قـال  . بها، و قد تکون فعالً نَصـبت بهـا  

ال تکون حاشا الّا حـرف جـرٍّ   : سیبویه
ألنّها لَو کانت فعالً لَجاز أنْ تکونَ صلَۀً 

ما، کما یجوزذلک فی خَال ل . تنعا امفلم
أنْ یقالَ جاءنی القوم ما حاشا زیداً، دلَّ 

حاشا قـد  : قال المبرد. أنّها لیست بفعل
. حاشـا لزیـد  : تکون فعالً، ألنّـه یقـال  

فحــرف الجــرِّ ال یجــوز دخُولُــه علــی 
حرف الجـرّ، و ألنّ الحـذْف یقَـع فـی     

ــرُ  ــال دونَ الح ــماء و األفْع وف، واألس 
  : استَدلَّ أیضاً بقول النابغۀ

  ]ال أري فاعالً فی النـاس یشْبِهه و[
  وام من أحدـاشی من األقْـا أُحـو م

 کلمۀ. پناه برخدا[فتَصرُّفُه یدلُّ أنّه فعلٌ 
گاه حرف جرّ اسـت، و گـاه   . استثناست

سـیبویه آن را  . گیردفعل که مفعول می
و مبـرد آن را  دانـد،  جز حرف جرّ نمی

داند، زیرا حذف تنها در اسم و فعل می
و نیز اینکه حرف جرّ بر سر فعل است، 

و بـه شـعر نابغـه    حرف جـرّ درنیایـد،   
استدالل کرده که آن را صـرف کـرده   

  : است
  )نبینم ز مردم چون او من به کار(
  سی را کنـارـکه گـذارم کـآنیـب

که تصریف کلمه نشـانگر فعـل بـودن    
  . ]آن است

ـ : ج. ریزهسـنگ : حصـاة  .حصا صی و ح
 .ذات حصـی : أرض محصـاةٌ  .حصیات

 کسة : المفی فَأْر دۀ تُوجلْبقطعۀٌ ص
اي مشک سـخت کـه در   پاره[المسک 
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. خـرد و هـوش  : . ]دان باشدمشک
 ذو عقــلٍ و لُــب : حصــاةٍ فــالن ذو

  .]خردمند است[
نحـن اکثـرُ   : یقال. شمردن: إحصاء
هو أکثـرُ مـن أنْ   . ، أي عدداًمنه حصی

. در شمار از او بیشیم[أي یعد  ،یحصی
  .]بیش از آن باشد که آید در شمار

ـ . حصــو . بازداشــتن: حصــا ـُــ
حقم را از مـن  [منَعتَنی : حصوتَنی حقِّی

  . ]بازداشتی
. افروختن آتش: حضا ـُـ. حضْو .حضـا 

النار تضَورْتها: حعس .  
حز  . کاوآتش: ضاءممضَـأٌ، بـالهحم :

  . کک
ـ  . حِظْوة .حظا منـد و  بهـره : حظیـت ـَـ

کـک  : حظَـۀ . دولتی شدن زن از شوي
خالف صلَف که زن در دل شـوهرش  [

  .]اي نبردجا نگیرد و از او بهره
ظایــايي حــد ــی و إح تیظهــی ح .

انْ : تقــول. الّــا حظیــۀً فــال ألیــۀً: مثَــل
أَتْک الحظْوةُ فیما تَطْلُب فـال تَـأْلُ   أخْطَ

 بعض رِكالی الناس لعلّک تُد ددأنْ تَتَو
از او دوست و همدم و یکـی  [ما تُرِید 

اي اگر به بهره. دوستان همدم من است

جویی نرسیدي، از دوستی از آنچه می
با مردم بازنایست، شاید بـه برخـی از   

  .]یابیخواهی دستآنچه می
ظرجل حمرد با قـدر و دولتـی  : ی .

. احتَظَی بـه بمعنًـی   حظی عند األمیر و
نـزد  [فَضَّـلْته علیـه   : أحظَیتُه علی فالن

ــت  ــاه یاف ــره و جایگ ــاه به او را از . ش
اسـب هفـتم   : . ]فالنی برتـر داشـتم  

  . رهان
و اذا لم یکن فیـه  . تیر کوتاه: حظْوة

ـ  إحـدي  : مثَـل . نَصلٌ فهو حظَیۀ، مصغـ
عـاد، و   و هو لقمانُ بنُ. حظَیات لُقْمانَ

ه و مهاماتُه سظَیضْـرَ حیه، یـن  راملم ب
: ج. عرِف بالشَرارة ثم جاءت منه هنَـۀٌ 

اگـر پیکـان نداشـته    [حظَوات و حظاء 
ــد  ــغّر گوین ــی از . باشــد آن را مص یک

 ةدربـار . پیکان لقمـان تیرهاي کوتاه بی
 ،خته باشـد کردن شـنا کسی که به بدي

چون کـار بـدي از وي سـرزند چنـین     
  .])ز بدکار جز بد نیاید پدید( گویند

نَـدد بـه و   : عنْظَـی بـه  = حنْظَی بـه 
 کْروهه المعمدشنامش داد و زشـت  [أس

  . ]و ناپسندش گفت
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ـ  . حفْیۀ، حفایۀ و حفـاء  .حفا : حفـی ـَـ
  . نع: حاف. پاي برهنه رفتن

. دگی پاي و سـم سو: حفی ـَـ. حفا
ففاه غیـرُه . فهو حأح .  الفـرس ـیفح :

حفیـت  : أحفَـی الرجـلُ  . انْسحج حافرُه
سـم  . دیگري پایش را سوده کرد[دابتُه 

سـتور آن  . اسب خراشید و سـوده شـد  
  . ]سوده شد مرد سم

. نع: حفی. مهربانی: حفی ـَـ. حفاوة
 : مبالغه کردن در سؤال حال کسـی .
ۀٌ ال : ثَلمبأْرم .به و : یقال منه یتفح

تَحفَّیت بـه، أي بالَغْـت فـی إکْرامـه و     
نیاز [بالَغْت : حفیت الیه بالوصیۀ. إلْطافه

درخواستی دارد کـه  (است نه مهربانی 
ــانی مــی بســیار بــزرگش ). کنــدمهرب

ــردم   ــانی ک ــه او مهرب ــته و ب در . داش
و  بسـیار گرامـی داشـتم   او را وصیت 

  . .]ا: حِفْوة. سفارشش کردم
یفـ   : الح الـذي ی متَالعـالع  الشـیء لَّم
قْصاءتباس . :  َی فـی السـؤتَقْصسال الم

ــز    [ ــر چی ــتن ه ــه در دانس ــایی ک دان
کــه در پرســش و آن. ژرفکــاوي کنــد

  . ]درخواست پافشاري کند

الکـالم و  استَقْصی فی: أحفَی الرجلُ
چالش پرگویی و  در سخن و[المنازعۀ 

پسـت  : بالشـارِ  . ]جـویی کـرد  پی
بـروت را از تـه   [برداشت موي لب را 

ــید أمــرَ أنْ تُحفَــی  : حــدیث. ]تراش
فرمـود تـا   [الشَـوارِب و تُعفَـی اللحـی    

بلنـد  را  هاو ریشکوتاه کرده را  هاسبیل
  . ]گذارند

ماریته فـی الکـالم   : حافَیت الرجلَ
  . ]ردمبا آن مرد در سخن ستیز ک[

منـع کـردن از خیـر    : حفا ـُـ. حفْو
ــه[ ــر : أحفَیتُـ ــی کـ ــه نیکـ ن داو را بـ

  . ]واداشتم
حقـی الرجـلُ،   . درد شـکم : حِقْوة .حقا

  قُـوحـقٍ  [فهو مو ح ـیقحآن مـرد  : و م
  .]درد شدشکم

  .ک پریباریکی تیر نزد: حِقْو السهمِ
جـاي ازار بسـتن از    :. ازار: حَقْو

ثالثۀُ أحقٍ، و أصلُه أحقُـو،  : الیق. میان
علی أفْعل، فحذفَت الواو ألنّه لیس فـی  
األسماء اسم آخرُه حرف علَّـۀٍ و قبلَـه   
  ـضفالی ذلک ر یاسي قۀٌ، فإذا أدضَم
فأُبدلَت من الضَمۀ الکسرةُ فصار اآلخرُ 
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      تکْسـوراً مـا قبلَهـا، فـإذا صـارم یاء
نزلۀ القاضی و الغازِي فی کذلک کان بم

 و جمع. ماع الساکنَینلیاء الجتسقوط ا
الکَثْرة منه حقی، علـی فُعـول، فقُلبـت    
الواو األُولَی یاء لتُدغَم فی التـی بعـدها   

ــا[ ــواً هحق ــوه: حقْ ــوانِ. أصــاب حقْ : حِقْ
  . ]خاصرَتانِ

ـ  . حکایۀ .حکی بـازگفتن از  : حکـا ـِـ
کَیت عنه، و حکَوت عنه لُغَۀٌ ح. چیزي

فـالن  . کـک : محاکاة. مانستن: . فیه
ــا  ــناً و یحاکیه سح ــمس ــی الش کحی .

فَعلْت مثلَ فعلـه  : حکَیت فعلَه و حاکَیتُه
ـ [ ایی خورشـید را یـاد   در خوبی و زیب

همانند کارش کـردم یـا سـخنی    . دآور
  . ]چون سخنش گفتم
شَـددتها  : أحکَأْتُها= أحکَیت العقْدةَ

ــا  ــتوار  [و قَویتُه ــخت و اس ــره را س گ
آن : ما احتَکَی ذلک فی صـدرِي . کردم

  .]ام نپایید و جا نگرفتدر سینه
. حـالوة . شـیرین : حلْو، نقیض مرّ .حال

و . نًیحال و احلَولَی بمع. مص: حال ـُـ
ف لم یجِیء افْعوعلَ متعدیاً الّا هذا الحر
الفرس تیررَوآخَرُ، و هی اع و حرف .  

الشــیء ــت لَیــواً، و : أح ــه حلْ جعلْت
ما أمرَّ و ما أحلَـی،  : یقال. وجدته حلْواً

شـیرینش کـردم، و   [أي لم یقـل شـیئاً   
نه تلخ و نـه شـیرین،   . شیرین یافتمش

  .]هیچ نگفت
خُـذ  : یقـال . نقـیض مـرَّي  : حلْوي

طي و أعلْورَّي الحشیرین را بگیر [ه الم
  . ]و تلخ را به او بده

ــه ــه: حالَیتُ ــرأَ. طایبت ــت الم : ةُتَحالَ
با او شوخی و [أظْهرَت حالوةً و عجباً 

آن زن از خـــود . خوشـــمزگی کـــردم
  . ]شیرینی و شگفتی نمود

ــو  و  ]حلْــو: لســانو  صــحادر [حلْ
غیر مزد چیـزي دادن  : حال ـُـ. حلْوان

. آمد کـار وي دور را به خوشکسی مز
از [نَهی عـن حلْـوانِ الکـاهن    : حدیث

ــه پیشــگو  ــد، دســتخوش اینکــه ب دهن
  . ]بازداشت

از کابین دختر خود سـتدن  : حلْوان
  . نام شهري: . جهت خویشچیزي به
و هو فُعول، . حلی: ج. پیرایه: حلْی

گـاه حلـی   [و بکسر الحاء لمکان الیـاء  
گویند، مانند عیلِّـیهم   «آیه. ]صـنْ حم
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داً لَه خُوارسالً ججقْـرَؤُه بعضُـهم   . »عی
از زیورهایشـان  ) برساختند(«[بالکسر 
  .]»پیکري که بانگی داشتگوساله

: ج. آرایـش شمشـیر  : السیفحلْیۀُ 
  . پیکر و صفت مرد: الرجلِ . حِلًی

نام جایی شیرناك در نواحی : حلْیۀ
  . یمن

یلگیاهی کـه آن را   ةشدکخش: ح
  .أحلیۀ: ج. نَصی خوانند

. پیرایه کـردن زن را : حال ـِـ. حلْی
جعلْـت لهـا   : ةَ و حلَوتُهـا حلَیت المـرأَ 

  .حِلیاً
هـو  . آمدن به چشـم خوش: حالوة

ــ ــی و فــی عین نیــال بع ـــح ــال .  ی ـُ ق
ـ  : األصمعی نیفـی ع یلی بالکسـر، و  ح

با پیرایه شدن : . لفتححال فی فَمی با
  . حوالٍ فهی حلیۀٌ و حالیۀ، و نسوةٌ. زن

لتَحی: و منه. آراستن: ۀیلحف میس .
 :مرد را صفت کـردن  حلیۀ . :  بـه

چشم کسی خـوش نمـودن چیـزي را    
: . ]حلَّیت الشیء فی عـینِ صـاحبه  [

و قیـل حلَّـأْت   . شیرین کردن طعـام را 
با اینکه کلمه مهمـوز  [موزاً السوِیقَ، مه

آرد را : انـد نیست، آن را مهموز کـرده 
  .]شیرین کردم
  . شیرین شمرد او را: استَحاله

خـود   پیرایه بست بر: تَحلَّی بالحلْیِ
  . و آراسته شد

لم یسـتَفد  : لم یحلَ منه بطائلٍ: یقال
و ال یتکلَّم بـه الّـا مـع    . منه کَبِیرَ فائدةٍ

  . ]ز آن سود چندانی نبردا[الجحد 
: حـالوي . معـروف : حلْوا و حلْـواء 

  .گیاهی
وقع فالنٌ علی حـالوةِ القَفـا،   : یقال

أي علی وسـط القَفـا، و کـذلک علـی     
  ـتالقفا، اذا فَتَح الواءي القفا و حالوح

بـر میـان   [ضممت قصرت  مددت و اذا
  . ]پس گردنش افتاد

نگاه داشتن کسی  :حما ـِـ. حمایۀ .حما
ـ : تُـه حمی. را از بدي فَعهـذا  . ت عنـه د

ظــور ال مح: ، علــی فعــلشــیء حمــی
چیزي که نگذارند کسی به آن [رَب یقْ

ــود  ــک ش ــی اهللاِ. نزدی مــات : ح محرّم
  . ]خداوند
و [توزیـع کـردن جـاي را    : ماءإح

قرق کـردن تـا کسـی بـه آن نزدیـک      
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. تـه حمـی  جعلْ: ت المکانَمیأح. ]نشود
هـیچ  [ هال حمی الّا لله و رسول: حدیث

حرامی نیست جز آنچه خدا و رسولش 
  . ]حرام کرده باشند

مـ . یح سـوزان شـدن و   : حمی ـَـ
ــور : . ســخت گــرم شــدن روز و تن

ــردن ــب ک ــت. غض یمــ ح مــه ح و علی
مهاالشمسِ و حی :رُّهاح .  

بــر وزن [خشــتامن : ةِحمــاةُ المــرأَ
و ال لغـۀٌ  . زن] شـوي مادر: نآهـ سخت

و کـلُّ شـیء مـن قبـلِ     . فیها غیر هذه
ــم   ــاً فه ــل األبِ و األخ حم ــزَوجِ مث ال

لغات عبماء و فیه أرماً مثل قَفاً، : األحح
حمو مثل أبـو، حـم مثـل أبٍ و أصـلُه     

ءمو ح ،ومـل     . حبـن قو کـلّ شـیء م
یجمع هذا و الصهرُ . خْتانُةِ فهم األَالمرأَ
هذا حم و حماً، هـذا حموهـا   : یقال[کلَّه 

ــا، رأَ ــرَرت   و حماه ــا، و م ــت حماه ی
ــا ــا و بحماهـ ــهر . بحمیهـ ــۀصـ  همـ

 پایـۀ خویشاوندان سببی را گویند بـر  
پـدرزن،  : حمو الرجـلِ . پیوند زناشویی

  .]أحماء: ج. زن و عموي ويربراد
گوشـت   ]عضـلۀ [موشـک  : حماة

سـاق الفـرس حماتـانِ، و    و فی . ساق

ـرْ هما اللَحتان اللَتانِ فی عضِ السـاق  م
تَیبصنتُرَیانِ کالعن ظاهرٍ و باطج. نِ م :

  . حموات
 ةفحل دیرینه که چون نبیـر : حامی

ــد و   ــد او را آزاد کنن ــایج آی وي در نت
برننشینند و موي و پشم وي نگیرنـد و  

ـ یرْ رَه، و هوحمی ظَه: گویند ثُ عی حی
 فـالن  . ]هر جا که خواهد چرد[شاء 

الحمیـا، أي   الـذمار، و   الحقیقَۀِ و 
حیوی حتَه و مـا مـه  زیلمـاة و  : ج. وح

او پشتیبان راستی و درستی و [حامیۀ 
آبــــروي خــــانواده و  ةنگاهدارنــــد

پاسـدار نـام و   یعنـی  بستگانش است، 
ننگ خویش است و از خانه و شـهر و  

ــر آن ــهه ــت   ک ــتی اوس ــر سرپرس زی
  .]نگهداري کند

  . راست و چپ سم اسب: حامیتانِ
نـیش کـژدم و زهـر    : ربحمۀُ العقْ

و أصلها حمـو أو حمـی، و الهـاء    . وي
و أمـا حمـۀُ   . عوض عن الواو و الیـاء 

  . ]سختی و اوج گرما[ظَمه مع: الحرِّ
شــراب و  ]تنــدي[ســورت : حمیـا 

  . قوت او
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ومسختی و تیزي درد: ةُ األلَمح .  
محمۀ و حةیـ  . و پرهیـز  : حمـی ـِـ

بیمـار  [ت المریض الطعام حمی. فرمودن
. ]را از خوردن بازداشته و پرهیـز دادم 

ماءاحپرهیز کردن: ت .  
حۀ و میمۀحیـ . م ننـگ و  : حمی ـَـ

حمیــت عنــه . عــار داشــتن از چیــزي
ـ [ ک عـار و أنْفَـۀٌ أنْ   أنفْت منه و داخَلَ

نَـع ذمـاراً   فاً و أممی أنْفالنٌ أح. ]تَفْعلَه
ناپـذیرتر از فالنـی    سـتم او [من فـالنٍ  

   .]است
از کسی دفع کردن چیـزي  : محاماة
ت عنه محاماةً و حامی. داشتنرا و نگاه

ماءی عـن    : یقـال . حتُحـام الضَـروس
. ت لهتَفَلْاح: فیت علی ضَیحامی. ولدها

شـتر بـدخو   مـاده [فداء لک : حماء لک
از . کنـد اش نگهـداري مـی  نیز از بچه

تَحامـاه  . ]مهمانم نیک پذیرایی کـردم 
الناس :قَّوتَووهه و اجخویشتن مردم : تَنَب

  . را از وي نگاه داشتند
أحیمحفی النار فهو م دیدالح ی، تم

یمــهو ال یقــال ح آهــن را در آتــش [ تُ
  . ]داختمگ

  . گیاهی خوشبوي: وةحنْ .حنا
کـلِّ   و . زین و پاالن کوهۀ: وحنْ

خـم  [الجبلِ  : و منه. وِجاجهاع: ءشی
. جانب چیـزي : . موضعی: . ]کوه

حنا ید الرجِل حنْـواً و حنَـی   [ناء أح: ج
دست آن مـرد را  : لَواها، أي یده حنایۀً

  . ]پیچ داد
  .]مانند قسی[نی ح: ج. کمان: حنیۀ
گیـاه حنـا و رنـگ    [معروف : حنّاء
  . ]سرخش
نَیحظَه تنَونْیـاً و  [ته رِي ـُِـ و حح

: و کـذلک . کوژ کردم پشـت را : ]حنْواً
نَیحودت الع .رجل أحة رِ، و امرأَنَی الظَه
ـ حنْ رهــا  واء، أي فــی ظَه یــاء و حنْـ
إح یدابمرد کوژپشت، و زنـی کـه   [د
  .]پشتش کوژي دارددر 

نَوـ ح : ت علیـه ت علیه ـُـ، أي عطَفْ
نَـی النـاسِ   هو أح. شفقت کردم بر وي

ـ : ضَلُوعاً علیک ة امـرأَ . فَقُهم علیـک أشْ
علـی ولـدها و لـم     التی أقامت: حانیۀٌ

جأبِیهم تَتَزَو و منـه یقـال  . بعد : نَـتح 
او بـر تـو مهربـانترین    [واً علیهم ـُـ حنْ
زنـی کـه پـس از مـرگ     . مردم اسـت 
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شوهر فرزندانش را سرپرسـتی کنـد و   
  . ]پیوند زناشویی نبندد

تَعطَّـف  : تَحنَّی علیـه، مثـل تَحـنَّنَ   
  . علیه

 النَع نَـتـ : جــۀُح لَ، تَهت الفَحــاذا اشْ
ناءو کـذلک البقـرةُ   . فهی حانٍ و بها ح

حالوۀ، ألنّها عند العرب نَعیمیش [جۀٌ ش
گـاو دشـتی نیـز    ماده .خواهان قوچ شد

  . ]نزد تازیان مانند آن است
  . ]خمیده شد[عطَف انْ: حنَی الشیءانْ

یکی : نیۀمح. خمهاي وادي: محانی
هماننــــدیها و : أحنــــاء األُمــــورِ [

  . ]پیچیدگیهاي کارها
گلیم گرداگرد کوهان شتر، : حوِیۀ .حوا

حویـت  : مثل سـوِیۀ، و هـو بالفارِسـیۀ   
ال تکون الّـا للجمـال، و    : قالی. شتر

  : . ســـوِیۀ تکـــون لهـــا و لغیرهـــا
ــا: ج. رودهچــرب ــۀُ  . حوای و حاوِی

  . حواوٍ: ج. ن و حاوِیاء البطن بمعنًیالبطْ
هاي مردم بر یک جا از خانه: حواء

  . وِیۀأح: ج. خرگاه و جز آن
ـ [رَةُ الشَفَۀ سم: حوة . و قد حوِیت ـَـ

ـ  . ]لبهـا  گونیمگند يرجـل أحنـع : و .

اءونث: ح . اءـومـادر آدمیـان   :ح . :
ـ . رنـگ سرخی سیاه ـ . وِواءاح ي احوو

یوِيحمص: و .اححی ي الفرسواوِي واو
ـوِي  : هم یقـول و بعض. کک: وِیواءاحح

رنـگ اسـب سـرخ    [الفرس ـَــ حـوةً   
  . ]آمیخته به سیاه شد

یوا ـِـ. حگرد کـردن : ح .ـو احاءت :
فـراز  : مأَ علیهتَوي علیه، أي ألْاح. کک

  . آمد بر وي
ـ جتَحوي، أي تَ و اس عمحلقـه  : تَدار

بعیر . ]مار چنبره زد[تَحوت الحیۀُ . شد
ي، اذا خالَطَ خُضْأحفْوو ص وادرَة رَتَه س
ــا  [ ــدمگونی رنگــش ب شــتري کــه گن

ـ . ]سیاهی و زردي آمیخته باشد یوٍأُح :
تلفَـوا فـی   اخْ و. وِدکما یقال أُسی. مصغـ

ن أدلغۀ مـرَ    . غَممقـال عیسـی بـنُ ع :
رَففص ییطَأَ، و هو أخْ: قال سیبویه. أُح

لَو جاز هذا لصرِف أصم، ألنّه أخَف من 
أح  ـیي، و لَقـالوا أُصـرَفُوا وفص قـال  . م

ـ   : أبوعمرو یکمـا قـالوا أُح یأُحقـال  . و
و لَو جاز هذا، لقلت فی عطـاء   :سیبویه

: قـال سـیبویه  . أُحی: قال یونس. عطَیٍّ
 ةدربـار [هذا هـو القیـاس و الصـواب    



    صراح اللغۀ/  1930
 

ــه ســخنان      ــغّر ایــن کلم ــام مص ادغ
انـد کـه سـیبویه تنهـا     گوناگونی گفته

قیاس و درست  پایۀ سخن یونس را بر
  . ]داندمی

حألنّ   تقول فی تصغیر ی ،ـیحـی یی
کلَّ اسلُهـنّ  مٍ اجأو فیه ثالثُ یاءات تمع

التصغیر فإنّک تَح نهنّ واحدةً، یاءف مذ
بـتَّهنّ  لم یکن أولهنّ یاء التصغیر أثْ و انْ

تقول فی تصغیر حیۀ حییـۀ، و  . ثالثَهنّ
بأر یبیوب أُیعِ یاءات، و فی تصغیر أیب

احتملت ط االسسم، و ذلک ألنّها فی و
  هـر  [بیـنَهنّ   مـع رَفـاً لـم تُج  لَو کـان طَ 

و اي که سه یاء در آن گرد آمـده  کلمه
نخستین آنها هم یاء تصغیر باشـد، یـاء   

اندازي، و اگر نخستین آنها یـاء  را می
. نهـی تصغیر نباشد هر سه را بر جا می

مصغّر ایوب هر چهار یاء را دارد، زیرا 
آنها در میان کلمـه هسـتند، و اگـر در    

ــا هــم  بودنــد یــکپایــان کلمــه    جــا ب
  . ]آمدندنمی

  . یکی: حواءة. گیاهی: حواء
: و یحی[یا یح ]و حی[حیِی . حیاة .حیا

: یـا مح. ]ضد موت. زندگانی و زیستن

: تقـول . المحـایِی : ج. عل من الحیـاة مفْ
حی مماتو م زندگانی من و مرگ [یاي

بخشی از سخن خداوند است کـه  (من 
هم به آن اشاره نشده  لسانو  صحار د

  . )]است
زنده کردن: یاءإح .و أح ییاه اهللا فح

باإلد ،یِیغام و اإلظْح هـار، و اإلد  غـام
ألنّ الحرَکۀَ الزِمۀٌ، و اذا لـم تکـن    ثَرُأکْ

  ـ . غمالحرکۀُ الزمۀً لـم تُـد لَـیس   أ«هآی
و » تَییِـی المـو  یح ذلک بقادرٍ علی أنْ

یـی مـن حـی عـن     و یح«فی آیـه رأُ یقْ
اش کـرد  خداوند زنده[، من حیِی »بینَۀ

در ماضی این کلمـه  . و او هم زنده شد
بیشتر ادغام کنند و حـی گوینـد زیـرا    
یــاء دوم متحــرك اســت، و اگــر نبــود 

ــی ــام نم ــد ادغ ــد، مانن ــا آن «کردن آی
بـر زنـده   ) پروردگاري که چنان کـرد (

کـه یـاء   (» ت؟کردن مردگان توانا نیس
مه حرکت ندارد و نصب آن لدوم در ک

و «و ). اطر أنْ پـیش از آن اسـت  به خ
گـواه روشـن    پایۀکه زنده بماند بر هر

کـه مـردم   » )نه پنـدار و گمـان  (باشد 
    ــی ــن حیِ ــرده و م ــام نک ــه ادغ   مدین
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ـ . ]انـد خوانده مـوا،  و تقول فی الجیع ح
ذهبـت  : قال سـیبویه . کما تقول خَشُوا

 اللْالیاءتسـاکنۀٌ  قاء الساکنَی ن، ألنّ الواو
و حرکۀُ الیاء قد زالَت   فـی   کمـا زالَـت

ـ ضَرَبوا الی الضَـم، و لـم تُ   ح  الیـاء رَّك
  فَتـذقَله علیهـا، فحلث بالضم   تو ضُـم

الیاء یۀالباق ـوا   . ل الـواو ألجیو قیـل ح
أیضاً، تَرَکَه علی ما کانت غام علیها لإلد

آن حییـوا بـوده کـه بـا گـرفتن      جمع [
حرکت یاء دوم و التقاء سـاکنین میـان   
آن و واو ساکن پس از آن، یاء دوم را 
انداخته و یاء نخست را نیز به مناسبت 

انـد بـر   حیوا نیز گفتـه . واو ضمه دادند
  .]غام در مفرد آندا پایۀ

أحا القومی :نَتسیهم حواشو . حالُ م
یـت  أح. حیـوا : سهم قلـت فُأنْ أردتاذا 

یـۀٌ  یٍ و محیحیِی ولدها، فهی مح: الناقۀُ
لها ولد وتمی کادال ی . وا : القومصار

ــ  صــو الخ ــا، و ه ــی الحی ــر ف ب و المطَ
یــان آن قــوم فربــه و پــر زاد و چارپا[

ــوم : حیـــوا. رود شـــدند خـــود آن قـ
ــد   ــوده ش ــوش و آس ــان خ . روزگارش

شـتري  ماده. اش زنده ماندشتر بچه ماده

آن قوم بـه فراوانـی   . اش نمیرد که بچه
ــیدند ــاران رسـ ــ. ]و بـ ت األرض أتَیـ

فأحیتُهای :دجوصۀًتها خبه آن زمـین  [ ب
  . ]رسیدم و سرسبزش یافتم

: حییـانِ . سـالی باران و فـراخ : حیا
فتُبینُ الیاء ألنّ الحرکۀَ غیرُ الزِمـۀ  . مثـ

شکار سازي زیرا حرکتش یاء آن را آ[
ــت  ــام  (الزم آن نیس ــوانی ادغ ــه بت ک

  . )]کنی
شرم و شرم داشتن : حیِی ـَـ. الحیاء

] یــاءیــا حــل کــذا و أحعــن فم یِیـتح :
ــتَحییت ــرم   : اس ــار ش ــردن آن ک از ک

  . یِیۀأح: ج. رحم ناقه: . ]داشتم
ـ . شرم داشـتن : تحیاءاس استَحیتُه و ی

تَاسحیمی و. نهت اسیبیاء واحـدة تَح ،ت :
ـ . کک و أصلُه استَحیی   لُّوا الیـاءت، فـأع

قـال  . ا حرکتَها علی الحاءقَولْاألولَی و أ
ن قـاء السـاکنَی  تحذفَت الیاء اللْ: سیبویه

لَب ألفـاً لتحرُّکهـا، و   ألنّ الیاء األُولَی تُقْ
ـ انّما فَعلوا ذلک لکثْ قـال  . تعمالهمرة اس

ـ : نیالماز لم تُحاللْ ذَفقـاء السـاکنین   ت
فَتذوها اذا قـالوا   ألنّها لو حلذلک لرَد

سهو یسی، و لقالوا یتَحیِی کما قـالوا  تَح
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سییعقال األخفش. تَن :ـ اس سی یی تَحتَح
ن لغۀُ أهـلِ  بیاء واحدة لغۀُ تمیم، و بیائَی

الحجاز، و هو األصل، ألنّ ما کان المه 
عتلّمعلُّاً لم یینَه، أال تَرَي أنّهم قالواوا ع :
أحیـ ی یوو ح ؟ و یقولـون تـ : ت ت و قُلْ
بِعما لم تَعنَ العینَ للوعفی ،و  ت ،تَلَّ الـالم

ـ انّما حذَفوا الیاء لکثْ تعمالهم کمـا  رة اس
چـون  : گوید[رِي رِ فی ال أدال أد: قالوا

یاء نخست متحرك است قلب به الـف  
دلیل کاربرد شود، بهشده و انداخته می
این سـخن از خلیـل   (فراوان این کلمه 

، زیرا سیبویه انـداختن  است نه سیبویه
دلیـل سـنگینی گردآمـدن دو    یاء را به

دانـد، ماننـد أحسسـت    یاء کنار هم می
که یکی از دو سـین را بـراي آسـانی    

أحسـت، و حـرکتش   : انداخته و گویند
). ش از آن دهنــدرا نیـز بــه حــرف پــی 

دلیـل  د اگر انداختن یـاء بـه  مازنی گوی
التقاء ساکنین بـود، بایـد آن یـاء را در    
مفرد غایـب از مضـارع بازگردانـده و    

اخفش این کلمـه را  . گفتندیستَحیِی می
گویـد  تمیم مـی  قبیلۀبا یک یاء گفتار 

و همین  ،یاء، سخن مردم حجاز و با دو

الم دانـد زیـرا جـایی کـه     را اصل می
کلمه معتلّ است، عین آن را نیز معتـلّ  

اگر الم معتلّ نباشد، عـین را  . کنندنمی
و بِعت وي نیـز  . معتلّ کنند، مانند قلت

اسـتَحیت از کـاربرد    انداختن یاء را در
ــدفــراوان آن مــی ــم : حــدیث. دان اذا ل

 ـنَعتَحِ فاصمـا  تَس  ـئْتچـو شـرمت   : ش
 زنـده : . ]چـه خـواهی  نباشد بکن هر

ـ «آیـه . گذاشتن سو یکم تَحسـاءونَ نی« ،
األُولَی اس الیاء فَتذانّ «و آیـه . تثقاالًح

 ، أي ال»رِب مثَالًیضْ یِی أنْتَحیس اهللاَ ال
ــ ــده «[قی تَبیســ ــان را زنــ   و زنانتــ

دلیـل   که یاء نخسـت بـه  » گذاشتندمی
خداونـد پـروا   «. سنگینی افتاده اسـت 

  . ]»ردنکند از اینکه نمونه آو
ـ  . نث= مذ. مار: حیۀ ه و انّمـا دخَلَتْ

سٍ، مثل بطَّـۀ و  الهاء ألنّه واحد من جنْ
: دجاجۀ، علی أنّه قد روِي عن العـرب 

أَرـۀٍ، أي ذَکَـراً علـی     ییاً علـی حیح ت
ن آهـاء  [فـالن حیـۀٌ ذَکَـرٌ    : یقال. ثَیأُنْ

اسـم جـنس اسـت، بـا اینکـه از       نشانۀ
مـار نـري   : نیز آمده است تازیان چنین

او مـار نـري اسـت    . ايدیدم بـر مـاده  
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  .منسـ: حیوِي. )]بسیار دالور است(
. مـارگیر : حـاوِي . نـر  مار: حیوت

ححیاة و مو [زمین مارناك : واةأرض م
  .]بخشزمین پر آب و گیاه و زندگی

  .جانور: حیوان، خالف موتان
  .نام مردي: وةحی. روي: محیا

قـال  . و التَحیـات للـه  . کملْ: حیۀتَ
ــ: یعقــوب ــه أي الملْ داراییهــا و [ک لل

حیـاك  . ]خداستآنِ پادشاهیها همه از 
ة و الرجل محیـی، و امـرأَ  . ملَّکَک: اهللاُ

یحۀمألنّها غیرُ الزِم ،نُ الیاءیۀ، و تُبو . ی
، ظَـرُ یاءات فینْ تمع فیه ثالثُم اجاس کلُّ
لٍ حذفت منـه  نیٍّ علی فعکان غیرَ مب انْ

الالم نحو تصـغیر عطـاء عطَـی، و فـی     
و انْأح ،یي أُحو بـ کان م عاً علی فیل ن

تَتـی   ثَبیحا یین حم ییحخـدا  [نحو م
برخوردارت کند، یا پادشـاهی دهـدت   

یـاء آن  ). گزند و پایدارت سازدیا بی(
چون غیـر الزم اسـت    را آشکار سازي

هـر اسـمی کـه    . و ادغام نشود و نیفتد
سه یاء در آن گرد آید بایـد دیـد اگـر    
ــود، الم آن را    ــل نبـ ــر فعـ ــی بـ   مبنّـ

اندازي، و اگر مبنـی بـر فعـل بـود     می

  . ]داريیاءش را نگه می
حی علی الصالة، أي هلُـم و  : قولهم

. ]روي آر سوي نماز و بشـتاب [ بِلْأقْ
حـی  [فی بـاب الـالم    حیهلْو قد ذُکرَ 
اسم فعل امر اسـت، یعنـی   : علی الثَرِید

  . ]بشتاب به خوردن ترید
  فصل الخاء 

و هو مهموز ألنّه مـن  . خم: خابِیۀ .خبـا 
  . لکنَّهم تَرَکُوا همزتَها ت، وخَبأْ

و . بِیۀأخْ: ج. خرگاه و خیمه: الخباء
هو یکون من وبرٍ أو صوف، و الیکون 

میودمر، و هو علی عن أو ثالثـۀٍ،  ن شَع
ـ . و ما فوق ذلک فهو بیـت  تَخْو اسیناب 

باءالخ:  ـبخَلْنَصـ أخْ. نـا فیـه  ناه و د یبت 
 باءالخیلْ: تُهو تَخَبمتـه ع .یکـک  : تُـه خَب

ــت، و آن   [ ــم اس ــا پش ــرك ی آن از ک
بـر  و چادري است بر دو یا سـه پایـه،   

ادر زدیـم و  چـ . بیش از آن خانه اسـت 
ــه آن درآمــدیم ــا کــردم. ب . چــادر برپ

  . ]پنهانش کردم: خَبیتُه
وـ  . خُب فـرو مـردن آتـش    : خَبـا ـُـ

]النار تخَب :ئَتم: باءإخْ. ]طَف .  
ـ  .خثا . ثـاء أخْ: ج. سـرگین گـاو  : یخثْ
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  . مص: خَثَی ـِـ. یخَثْ
. مـــرد درازپـــاي: جیخَجـــو .خجــا 
ووجـاة  [نث : جاةخَجـ : ریـح خَج دباد تن

ــته  ــخت و پیوس ــاة. س ــدي و : خَج پلی
ما هو الّا خَجـاةٌ مـن   . خَجی: ج. ناکسی
از ناکسان او نباشد جز پلیدي : الخَجی

کـوزه را  : أمالَـه : خَجی الکُوز. روزگار
  . ]واژگون کرد

ـ : خَدت الناقۀُ ـِـ .خدي أستمثـل  رَع ،
خَــدوتدــو ــدیان[ ت و خَ : خَــدي و خَ
  . ]فهو خاد. مص
ـ  . وخَـذْ  .خذا . سسـت شـدن  : خَـذا ـُـ

ينـۀُ  أُذُنٌ خَـذْ : یقـال . کـک : خَذیب واء
خَـذیت األُذُنُ   .گـوش آویـزان  [الخَذَي 

گوش آویـزان شـد   : خَذْواً خَذاً و خَذَت
واء، یقال لألتـانِ خَـذْ  . ]و بر گونه افتاد

سۀُ األُتَرْأي میۀ خَذْ. ذُنِخنَمینَـۀ،  : واءلَی
اي گیاه خوردنی نـرم  گونه[لَۀ قْو هی ب

  . ]و خمیده
تَخْاسذَیت :تخَضَع .هز أیضاً و و یم
خَنْذَي . فروتنی کردم[ت ذَأْتَخْاس: یقال

: أسـمعه المکـروه  : یخَنْذي و خَنْظَی به
ــد ــانید   ب ــش رس ــه گوش ــند ب  و ناپس

  . ])دشنامش داد(
ـ  . وخَزْ .خزا قهـر و سیاسـت   : خَـزا ـُـ

خْـزُ فـی طاعـۀِ    أُ. هرَه و ساسهقَ: خَزاه[
  . ]اهللا نَفْسک
ـ . يخــزْ خــواري و : خَــزِي ـَــ
ـ . در بال افتادن: . رسوایی : زاه اهللاُأخْ

تُـه  خازانی فالنٌ فخَزَی: قال الکسائی. م
خدایش در [زِیه أخْ ت أنْزِیه، و کَرِهأخْ

خواست تا خـوارم  . بال و خواري افکند
نداشـتم   کند خوارش بکردم، و خـوش 

  . ]خوارش کنم
فهـو  . شرم داشتن: خَزِي ـَـ. خَزایۀ

یانُ، و هـم خَزایـا، و هـی خَزیـاء     خَزْ
ـ  اللهم احشُرْنا غیرَ خَزایـا و ال [ : دامینَ

، نـه  )لطفـت بـه (خدایا برانگیـز مـا را   
: خَـزاء . ]سر نه پشـیمان خواران افکنده

  .گیاهی
: جد أو زوخَسـاً أو زکـاً، أي فَـرْ    .خسا

  . طاق یا جفت
فهـو  . ترسیدن: خَشی ـَـ. یۀخَشْ .خشی

ۀُ خاشانی فخَشَی. یاءیانُ و هی خَشْخَشْ
ـ  کنـت : شیهأخْ ـ أشَ هـذا  . یۀً منـه د خَشْ

ـ  أه: شَی من ذاكالمکانُ أخْ د یـب و أشَ
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ینا أنْ«آیه. فاًخَورْ فخَشقَهما طُغْییاناً و ه
در [نـا  معنـاه کَرِه : قال األخفش. »راًکُفْ

ترس با من برابري کـرد و ترسـوتر از   
تــر اینجــا از آنجــا ترســناك. او بــودم

ــه «. اســت و دانســتیم کــه آن دو را ب
ــی   ــی و ناسپاس ــاندبسرکش در . »کش

. ناپسـند داشـتیم  : معنایش اخفش گوید
  :شاعر گوید

  و لَقَد خَشیت بأنّ من تَبِع الهدي
دمحم کَنَ الجِنـانَ مع النَبِـیس  

  ردـو از هدایت پیروي کـکبدانستم هر آن
  .]بیاساید به فـردوس بــرین او بـا محمد

ــیۀتَخْ یقــال. ترســانیدن: ش : ــش خَ
بترسـان  [ب ، یعنـی الـذئْ  بالحبالَۀْ ذُؤَالَۀْ

  .]گرگ را از دام و از بند
خَشَـت  . خرماي تبـاه ریـزه  : خَشو

ـــ، أي أح ــۀُ ـُ ــفَتالنخل ــابن[: شَ  ]خرم
  . یزه تباه بار آوردخرماي ر
یخشک: خَش .  

ــا ــ .خص ۀخُصــه: ی ــی: ج. خای و . خُص
لـم  : بالکسر کـذلک، و قـال أبوعبیـدة   

أسعم ـ خص ۀ بالکسر، و یقال خُصیاه و ی
ــ ــوعمرو . رَدال یفْ ــال أب ــ: ق تانِ الخُصی

یالبـ ضَتانِ، و الخُص دتانِ اللَتـانِ  یانِ الجِلْ
ـ  نیتُهـا و تَثْ. فیهما البیضتان یانِ بـال  خُص

ــاء، و کــذلک ألْ ــۀ و ألْت ــا ی ــانِ، و هم ی
  . نادرانِ

ـ . خصاء . خایـه کشـیدن  : خَصی ـِـ
ــی ــع: خَص ــ: ج. ن صــخ صۀیان و خی .

خَصـیت  [موضع بریدن خصیه : صیمخْ
 الصـوم  : یقال. سلَلْت خُصییه: الفَحلَ

و وِجاء .   ـیـواداً فخُصکـان  : و کـان ج
تـوانگر بـود و دارا بینـوا    : تَقَرَغَنیاً فـافْ 

  . ]شد
ـ : جمع القلَّۀ. گام: وةخُطْ .خطا وات، خُطْ

ــوات ــوات و خُطَ ــ. خُطُ ــع الکثْ : رةجم
خَطـا،  [گام زدن : خَطا ـُـ. وخَطْ. یخُطً
ــی اخْتَ ــوب، بمعنً ــاطَ، مقْل ــی و اخْت . ]طَ
. خَطَوات و خطـاء : ج. یک گام: وةخَطْ

نـه السـوء،   خُطِّـی ع : و فی الدعاء یقال
  . ]دور باد از او بدي[أي دفع و أُمیطَ 

و اخْخَطَو تبمعنًیتَطَی أخْ. تتُـه طَی :
او را . گـام زدم [طُو یخْ ته علی أنْحملْ

  . ]به گام زدن واداشتم
تَخَطَّی  النـاسِ، و تَخَطَّی رِقـاب تُـه ت :

زو بر آنها (بر مردم لگام زدم [ته تَجاو
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تَخَطَّیـت  . او درگذشـتم  از. چیره شـدم 
  .)]به آنجا رسیدم: الی کذا

ــواًظــا لَحخَ .خظــا ـــ خُظُ ــه ـُ ــزَ اکْ: م تَنَ
: یقـال . ]گوشتش آکنده و سـتبر شـد  [

ظالَحه خَظا بکْ: مزٌمتَن.  
  . گوشتآکنده: خَظَوانٌ

کار و پر بد[فاحش : ظیانٌرجل خنْ
  . ]آزار

ـ معه المنَدد به و أس: ظَی بهخَنْ روه کْ
دشـــنامش داد و بـــد بـــه گوشـــش [

  . ]رسانید
پنهان کردم : یاًت الشیء ـِـ خَفْخَفَی .خفا

ـ   . و آشکار کـردم  . دادو هـو مـن األضْ
فـاقهِنّ، أي مـن   خَفَی المطرُ الفئار من أنْ

باران موشـها را از سـوراخ   : جِحرَتهِنّ
  .نع: خاف. بیرون آورد

ۀ. پري: خافیخْ: خافـ  ما ی ی فَـی ف
به خَفیۀٌ، أي لََمم : یقال. البدن من الجِنِّ

 ــس آن پــري کــه در تــن آدمــی [و م
ــاء. زده اســتجــن. پنهــان شــود : خافی

  . ]خَواف: ج. کک
یـۀٍ، و  أُسود خَفیۀٍ، کقولهم أُسود حلْ

  . ]زار شیراننام دو بیشه[ سدتانِهما مأْ

ـ . خَفاء پوشـیدگی اثـر و   : خَفی ـَـ
ـ  : ج. خــاف: خَفــی شــیء. ان شــدننه

بـرِح الخَفـاء، أي   : یقـال أیضـاً  . خَفایا
پوشـیدگی رفـت و کـار    [وضَح األمرُ 
فـی أمـرٍ   : صار فـی بـراحٍ  . آشکار شد

فنْکَشم . :راح. زمین پستزمـین  : ب
  . ]بلند و آشکار

کـلُّ رکیـۀٍ   : السکیتابن. چاه: خَفیۀ
کانت رَتفتُرِ ح ثمـ   کَت ، دفَنَتحتّـی انْ
 فهـی   و نُقِّیـت  تُفرَتو اح تُثلَتثم انْ

هر چاهی که کنده شده و سـپس رهـا   [
گشته تا پر شده باشد، دوباره آنچه در 

و پاك گـردد   درآورندآن ریخته شده، 
  . ]خفیه است

ة خَفیاهـا  اذا حسنَ من المـرأَ : یقال
ــورُها، یعنــی صــنَ ســائسأثَــرَ تَها و ح

پوشـیدگی زن   چون دو[ض ئها األروطْ
ــز     ــایش نی ــر چیزه ــد دیگ ــو باش نیک
نیکوست، یعنی آوازش و نشان پـایش  

آواز نرم نشان شرم است، و (در زمین 
ــز    ــین نی ــه در زم ــاي فرورفت ــاي پ ج

  . )]نشانگر کفلهاي درشت
پرهاي بال مـرغ نزدیـک   : الخَوافی
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هـاي  هشـاخ : . بغل و آن ده پر باشد
و هی فی لغـۀ  . ]خرمـابن [ت نوك درخ

  . العواهن: أهل الحجاز
تَخْاسمنهفَی ـ : ت یتقـل   ت، و التَوار

ــاخْ ــیء . تتَفَیـ ــ: الشـ . تهرَجتَخْاسـ
خـود  [آهنج  کفن: تَفیمخْ. کک: تتَفَیاخْ

ــ ــردمرا از او پنهـ ــز را . ان کـ آن چیـ
  . ]دزدکفن. درآوردم
ـ . خُفُو ضـعیف درخشـیدن    :خَفا ـُـ
 فـإنْ . کـک : خَفا ـِـ. یخَفْ. ابربرق در 

سکنَ و لیس له اع قلیالً ثم علَم  ـراضت
ـ شَقَّ الغَی فهو الومیض، و انْ و اس تَطالَ م

 فی الجو الی وسط السماء مـن غیـر أنْ  
اگـر  [خُذَ یمیناً و شماالً فهو العقیقَـۀ  یأْ

مـیض  اندکی بدرخشد و فرو نشـیند و 
بشـکافد و از میـان   است، و اگر ابر را 
آنکـه بـه راسـت و    آسمان بگذرد، بی

  . ]چپ پخش گردد عقیقه است
  کـه بـر مشـک و    پوششـها  : فیۀأخْ

انّ «آیـه . یکـی : خفاء. جامه پوشندآب
، أي أُزِیـلُ  »فیهـا الساعۀَ آتیۀٌ أکـاد أُخْ 

ــا  ــا، أي غطاءه ــا خفاءه ــو . عنه و ه
ـ تُه، أي أزلْکَیأشْ: کقولهم . کُوهته عما یشْ

هِرُهـا  فیها، أي أُظْأکاد أخْ: أیضاً و قُرِئَ
همانــا کــه رســتاخیز آمــدنی اســت «[

نزدیک اسـت از آن پـرده برداشـته و    
ــنم ــد»آشــکارش ک ــه: ، مانن اش را گل

  . ]گشایی کردمپذیرفته و از او گله
  . تهی شدن: خَال ـُـ. خُلُو .خال

فسـوس  : . تنهایی ساختن: خَالء
 در خلــوت بــا گردآمــدن: . داشــتن
بـا او  : خَلَوت به خَـالء و خَلْـوةً  [کسی 

. سـخرْت بـه  : خَلَوت بـه . خلوت کردم
ـ : خَلَوت الیه . ]فـی خَلْـوةٍ   هاجتمعت مع

: یقـال . »ا الی شَـیاطینهم و اذا خَلَو«آیه
صارِي أنْ منْ«الی هنا بمعنَی مع، کما آیه

خَال فیها  من أُمۀٍ الّا و إنْ«آیه. »الی اهللاِ
از (و چون «[سلَ ، أي مضَی و أُر»نَذیرٌ

بـا سـروران   ) مؤمنان کنـاره گرفتـه و  
الی در اینجا . »خود تنها شدنددیوسار 

کیستند یاران «معناي با است، مانند به
این آیـه را گـواه بـر    (» من سوي خدا

سخن پـیش آورده اسـت کـه درسـت     
و هیچ مردمی نبودند جـز  «). نماید نمی

اي بـوده  دهندهردر میانشان هشداآنکه 
  . ]»و رفته است
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هـذا  . أنَا منک خَالء، أي براء: یقال
و اذا . مع ألنّـه مصـدر  یج یثَنَّی و ال ال

و   جعلتَه اس ـعمو ج یل ثُنِّـیماً علی فَع
أنَا خَلی منک، أي بـرِيء  : أُنِّثَ و تقول

ن م[نَی لحیائک خَالؤُك أقْ: مثَل. منک
ایـن کلمـه اگـر    . از تو برکنار و آزادم

ــث    ــع و مؤنّ ــی و جم ــد مثنّ ــم باش   اس
أنت خَلی . خَلیون و أخْلیاء: ج. شودمی

. خـالٍ فـارِغٌ مـن الهـم    : من هذا األمـر 
  .]برکنار و آزاد بِه که با شرم و آزرم

. ]دستشـویی [جـاي  آبدست: خَالء
: جاي خالی .  

اي ناقـه : . کردهستور رهـا : خَلیۀ
. دیگري مهر آرد و شیر دهد بچۀکه بر 
 :ةیقال للمرأَ. کنایه از طالق : أنت 
ــدي [ ــالق داده ش ــو ط ــتی : . ]ت کش

زنبور کـه   خانۀ: . ]خَالیا: ج[بزرگ 
  .در وي عسل نهد

من [و من کذا، أي خالٍ أنَا خلْ: یقال
ــی :. آزادم از آن رهــا و ة. خَلــو : خلْ

  . ]أخْالء: ج. نث
نَی بها، و ثْتَو هی کلمۀ یس. جز: خَال

: لٌ کما تقولصب ما بعدها علی أنّه فعتَنْ
مرُ فیهـا الفاعـلَ،   تُضْ. زیداً جاءونیِ 

و . من جاءنی من زیـد  : کأنّک قلت
جـاءنی  : تَجرُّ ما بعدها بالحرفیۀ، تقـول 

 القوم زید .  و هی عند البعض حـرف
لۀ حاشا، و عند بعضهم مصـدر  جرٍّ بمنز
ا ماخَال فـال . مضافیکـون فیمـا    و أم

ها الّا النَصألنّ بعد ،ب ال   یکون بعـد
     لَۀً لها، و هـی مـع مـا مصـدرما الّا ص

، کأنّـک  ]جاءونی مـاخَال زیـداً  : تقول[
جاءونی خُلُـو زیـد، أي خُلُـوهم    : قلت

 ن زیدینَ مخال تُرِید ،ن زیداي لمـه ک[م
اگـر آن را  . است که به آن استثنا کنند

فعــل بگیــري پــس از آن را منصــوب 
ــمیر   ــز ضـ ــاعلش را نیـ ــاخته و فـ   سـ

ــريمــی ــاره  . گی ــر آن را حــرف ج اگ
. بگیري پـس از آن را مجـرور سـازي   

  برخــی آن را حــرف جــرّ ماننــد حاشــا 
امـا  . گیرند و برخی مصدر مضـاف می

پس از ماخال همـواره منصـوب اسـت،    
 چون پس از ما آید بـراي آن  زیرا خال

نـزدم  (همراه با ما مصدر است و صله، 
 بـی : باشی ، گویی گفته)آمدند جز زید

  .]زید نزدم آمدند
کـذا و خَـالك ذَم، أي    عـلْ افْ: یقال
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أعذَر قَطَ عنک الذَمآن کـار را  [ت و س
ــی    ــر سرزنش ــا از ه ــن ره ــیچ (بک ه

  . )]سرزنش نشوي
  .کوچکی قبیلۀپدر : خَالوة

خَلیغمبی: ، خالف شَجِی .  
: قُـرُون خالیـۀٌ  . زنمـرد بـی  : خالی

سده از : خَال قَرْنٌ فقَرْنٌ[قرنهاي گذشته 
خَـال فـالنٌ، و خَلَّـی    . پس سده گذشت

  . ]مات: مکانَه
: مثَـل . یکـی : خَالة. تر گیاه: الخَلَی

ــه مــع د و خَلًــی فــی یدیــعبــ ه، أي انّ
یته غَنیودبـ : لیقـا . ع الخَلَـی و  خَلَی ت

درودم گیـاه تـر را،   : خَلَیتُه، فـانْ تَلَیاخْ
: لیهـا ت دابتـی أخْ خَلَی. پس دروده شد

زَزجا هت لت و قَطَع ]   بـراي سـتورم
 .یقطَع: تَلیو السیف یخْ. ]گیاه تر بریدم

  . دروندگانگیاه: تَلُون و خالُونمخْ
ــیمخْ ــف: لَ ــ. دروداس عل : الةمخْ

  .دان وبره و علفت
. بسیار علـف شـدن زمـین   : الءإخْ

خـالی  : . کَثُرَ خَالهـا : لَت األرضأخْ
 ی لک الشیء و خَـال بمعنًـی  لَأخْ. شدن

خالی : . ]آن چیز تنها براي تو ماند[

: أخْلَیـت المکـانَ  [کردن و خالی یافتن 
سأَلَه : استَخْاله مجلسه و. صادفْته خالیاً

ل و م . خلوت کردن: . ]له أنْ یخْلیه
]تأخْلَی : تغیـرِ  . خَلَـو ـتيأخْلَی[ . :

  .تهی شدن شکم از طعام
خلوت جستن: تخالءاس .  

ــ. تــهتارکْ: ت الرجــلَخالَیــ تَخَلَّیت :
دسـت کشـیدم   . رهایش کردم[ت تَفَرَّغْ

  . ]و آسوده شدم
عنه، و خَلَّی ت  بِیلَه، فهویسخَلم 

و . جلو او را نگـرفتم  رهایش کردم و[
أَرخَلِّیـاً یدیـدمش راه دیگـران را   : تُه م

  . ]بستمی
ـ  . خَنًـی  .خنا سـخن بیهـوده   : خَنـی ـَـ

. حـش أفْ: طقـه نَی علیه فی منْأخْ. گفتن
نَـی علیـه   أخْ. کالم خَنٍ و کلمـۀ خَنیـۀٌ  

: ت علیهنَیأخْ. لَکَهأتَی علیه و أه: الدهرُ
. و دشـنام داد در سخنش بـه ا [ت سدأفْ

روزگـار بـر او   . گفتار ناسزا و زشـت 
. تبـاهش کـردم  . تاخت و نابودش کـرد 

أخْنَـی  . آفاتُه: خَنَی الدهرِ. أفْسد: أخْنَی
 پیمـان شکسـت و رهـایش کـرد و    : به

  . ]اش ننمودیاري
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. بـاران شـدن  بـی : خَوي ـِـ. خَی .خوا
، و حلَـت أم: وِي خَیـاً خَوت النُجوم تَخْ

. ئهـا فـی نَو  طرْو لم تُم اذا سقَطَتذلک 
ــ ــک : وتأخْ ــد، و آن [ک ــاران نباری ب

هنگامی است که ستارگان فـرو رونـد   
خَـوي  . و در هنگام خود بـاران نبارنـد  

  . ]زنه آتش ندادآتش: الزَنْد و أخْوي
خشـک مانـدن و   : خَوي ـِـ. خَواء

: خَـوت الـدار  [خالی شـدن و بیفتـادن   
خَوت الدار، خَوِیـت  . سقَطَتت و دمهتَ

أقْوت و خَلَت من : و خَوایۀًخَواء خَیاً و 
خانه تهی گشـت و در آن کـس   : أهلها
ک بیوتُهم خاوِیـۀً  فتلْ«و منه آیه. ]نماند

یۀً، و یقال سـاقطَۀً،  ، أي خال»بما ظَلَموا
، »فهی خاوِیۀٌ علـی عرُوشـها  «کما آیه

پـس اینـک   «[ی سقُوفها أي ساقطَۀٌ عل
مانده بدانچه هایشان ویران و تهیخانه

پـس آن اسـت   «، ماننـد  »ستم کردنـد 
که معنـا کـرده   (، »هایش ویران بر پایه

  . ]فروریخته بر سقفهایش:) است
تهی شـدن  : ]خَوي و خَوِیت[ خَوي

  . شکم حامله به زادن بچه
، ]براي زائـو [ساختن خَوِیۀ : وِیۀتَخْ

از زمین : . ی از طعام استو آن نوع
 دروا ماندن شـکم شـتر چـون خسـبد    

، و مـرد چـون   ]نچسبیدن آن به زمین[
. سجده کند، و مرغ چون پرها فرو هلد

 :    میل کردن سـتاره بـه فروشـدن و
مالَـت  : خَـوت النجـوم  [غروب نمودن 

  . ]للمغیبِ
و پست میـان دو  [زمین نرم : خَوِي

  . ]کوه، یا در رودبار فراخ
  فصل الدال

از شتران جـایی کـه چـون    : يدأْ .دأي
و . رحل به وي رسد ریش کنـد چوب 

: دأَي ـَـ. . یۀَنُ دأْاب: منه قیل للغُراب
ت ت و دأَوأَي، و دأَیدأَي له ید. فریفتن

خَتَلَـه، مثـل   : أَي للغَزالب یدالذئْ. واًدأْ
  .]دهدگرگ آهو را فریب می[دو یأْ

أْنُ ابۀَدأَیـات : ج. زاغ: ید .  و جمـع
  . دئی: يدأْ

ملـخ  : یطیـرَ  الجراد قبلَ أنْ: الدبی .دبی
زمـین  : بِیـۀ أرض مد. یکی: دباة. پیاده
زمین : باةبِیۀٌ و مدأرض مد. خوردهملخ
  . ناكملخ

أدی الرِمخْثُ، اذا أشْبما ی هـن  بم رُج
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گیـاه چنـدان   هبـرگ شـور  : ورِقه الدبی
  .شود که به ملخ مانند گردد

  . یکی: دباءة. کدو: دباء
جـاء بمـالٍ   : جاء فالنٌ بـدبی دبـیٍّ  

  . رة، یعنی چون ملخکالدبی فی الکثْ
ـ . ]و دجو[دجو  .دجا تاریـک  : دجا ـُـ

. نـع : لیلۀ داجِیـۀٌ . تاریکی: دجی. شدن
ا اللیلُ و أدجی بمعدجی و تَدنًیج .  

کأنّـه جمـع   . تاریکیها: دیاجِی اللیلِ
یجا اللیلُ، اذا هو : قال األصمعی. جاةٍدد
. مۀبس کلَّ شیء، و لیس هو من الظُلْألْ

ـ   جـا اإلسو  و منه قیل د أي قَـوِي ،الم
شب همه چیز را فـرو  [ شیءبس کلَّ ألْ

اسالم نیرومنـد  : انداز آن گفته. پوشاند
ــرا  ــه را ف ــد و هم ــت ش ــدجی . گرف تَ

 ـحابابـر انبـوه شـد و آسـمان را     : الس
  .]پوشاند
جۀدصیاد ةکاز: ی . : ج. تـاریکی :
  . ]داجٍ و دجِی و مدجِیۀ لیلٌ[دجی 

 ـیبـه    انّه لفی ع ـرادشٍ داجٍ، کأنّـه ی
ــ ــوش و [ض الخَفْـ ــدگی خـ او در زنـ
  . ]اي است، با روزي فراخآسوده

ــداجاة ــردن : م ــدارا ک ــهداجی. م : تُ

یةَ  ته، کأنّک ساتَرْدارـداوگـویی  [تَه الع
اش را بپوشـانی  دشمنی درونی و کینه

ع بینَ المنْ: . ]و به روي خود نیاوري
ــدة ــاء اإلر و الش ــان  [خ ــتن می بازداش

  . ]نگیرياسختگیري و آس
ـ . ودح .دحا و «آیـه . گسـتردن : دحا ـُـ

، أي بسـطَها  »األرض بعد ذلک دحاهـا 
در (» ین را پـس از آن گسـترد  و زم«[

شـمس همـین معنـا     ةششم از سور آیۀ
طَحا آمـده، بـا تبـدیل دال بـه      کلمۀبا 

ـ   . )]طاء جـی عـن وصحا المطرُ الحه د
عـد  أب: زو یقال للّاعـبِ بـالجو  . األرض

بــاران [مــه حــه، أي اراد المــدي و
بـه  . سنگریزه را برکنـد و پخـش کـرد   

ه و گردوهـا  لفتش نـد : گردوباز گویند
دست و پا اندازان رفتن : . ]را بینداز

نـام فـالنٌ   . نَکَحهـا : ةَدحا المـرأَ [اسب 
ــدحی ــد و روي زمــین پهــن : فتَ خوابی

  . ]شد
حۀُدو هو الـذي کـان   . نام مردي: ی

أْیی جِبته، و کـان   ) ع(رِیلُتـورعلی ص
ــن أجــلِ النــاسِ مکــه زیبــاترین آن[م

ـ   بـر  (او  ةه چهـر مردم بود و جبرئیـل ب



    صراح اللغۀ/  1942
 

: وةُیۀُ و دحدح. ]شدآشکار می) پیامبر
  . بن هوازِن رِنام دو پسر معاویۀَ بنِ بکْ

دۀمی النَعامجـاي بیضـه نهـادن    : ح
عـول  حی النَعامـۀِ، و هـو أُفْ  أُد. شترمرغ
وحن دمجاي جوجه بیرون آوردن : ت

که پاهایش را بـاز کنـد و آنجـا    [وي 
ــدازد، زیــرا شــترمرغ آشــیانه  تخــم ان

  . ]ندارد
هـذا دداً، مثـل   : یقـال . بازي: الددا .ددا

. عصاً، و دد، مثلُ دمٍ، و ددنٌ، مثل حزَنٍ
ما أنَا مـن  : حدیث[و قد ذُکرَ فی النون 

  . ]دد و ال الدد منِّی
ــۀدِر. يدر .دري ــۀ. ی رایـــ. د : دري ـِ

ـ : هت بتُه و دریدری. دانستن ملبـه  ع ت
و یقال . لَمال أع: رِيال أد. ]دانستمش[

ـ بحذْ ـ ف الیاء لکثْ تعمالهمرة اس :رِ، ال أد
  . و لم یک کما یقال لم أُبلْ

و ال «آیـه  و قُرِئَ. آگاهانیدن: راءإد
راکم بـه أد«   مال : ز، بفـتح الـراء و بـاله
أَکمأدآموختمش شما می ه بهن و«[ ر«[ .  

داراة، تُهزُ و المبا یکدیگر نرمی : م
هیز کردن از معناي پربا همزه به[کردن 

معنـاي فریـب   بدي است، و بی آن بـه 

 ــتیردادن و شــکار کــردن اســت از د
ــی ــی   : الظَب ــه حتّ ــه و خَتَلْت ــت ل احتَلْ
  . ]أصیده

ـ : درِیۀ، بالهمز و ال سۀٌ یرُ بهـا  دابتَت
فإذا أم ،دی الصائمتوري کـه  سـ [کَنَه ر

شکارچی پس آن پنهان شـود و چـون   
  . ]اندازد توانست به شکار تیر

فـریبش  [خَتَلَه : تَدراه و ادراه بمعنًی
رانـدن  : تَدارِي). از تَدري و ادراء(داد 

داریت فالناً، أي خادعتُه . و دور کردن
: و خَتَلْتــه، و أصــلُ ذلــک مــن قــولهم

: حتّـی یصـید   دریت الصـید اذا خاتَلْتَـه  
نیرنگ در کارش کـردم و بـه دامـش    

ایـن معنـا از دام نهـادن و     پایۀ. آوردم
ــت  ــردن اس ــکار ک ــب دادن و ش . ]فری

ادروا مکاناً، کـأنّهم اعتَمـدوه بـالغَزْو و    
به آهنگ جنـگ و دسـتبرد بـه    [الغارة 

   .]آنجا رفتند
آن [شَـعرها   سـرَّحت : ةُتَدرت المرأَ

ــایش را  ــردزن موه ــانه ک ــدرِي. ش : تَ
  . ]کک

دمدي و مسیخ و شاخ باریک : راةر
که زنان به وي موي سر راسـت کننـد   

  . ]شانه[
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. فاهاأخْ: دساها. پوشانیدن: سیۀتَد .دسا
ـ   ـها، فأُبسسـن  و هو فی األصل دلَ مد

إحینَیي السد این (آن را پوشاند [ن یاء
ـ ). بیاي است در نُکلمه دسـوةً،   دسا ـُـ

ـــ زکــاةً و هــو داسٍ ال . نقــیض زکــا ـُ
سا. زاكپنهان شد، و کـاهش یافـت   : د

: نَفْســه و تَدســی دســی. و انــدك شــد
  . ]خودش را تباه ساخت

 .به طعـام خوانـدن  : دعا ـُـ. وةدع .دعا
  . عاةِ فالنفالنٍ و مدکُنّا فی دعوةِ 

عةدو دعـوي   ،به پسري خواندن: و
فـالن دعـی بـینُ    : یقـال . ب کـردن نس

عالدعةِ و الدبوي فی النَسو .  هذا کـالم
تَحون الدالَ فی ثَر العرب، و بعضهم یفْأکْ

ــب و یکْ ــام النَس ــی الطع ــرونها ف او [س
ــرخوانده ــبت پسـ ــا نسـ ــت بـ  اي اسـ

صحیح النسـب، نـه   (خانوادگی درست 
  . )]حرامزاده
یعآیه. پسرخوانده: د» ـلَ  و مـا جع

کمأدیاءع کمأبپسرخواندگانتان و«[ »ناء 
  . ]»را فرزندانتان نکرده است

ــ عيدعــاء. فمعــرو: ودعــوي : إد
کردن بر کسی، و نسب و نـام خـویش   

  . گفتن در حرب پیش خصم
 تَهادمـت : تَداعت الحیطانُ للخـراب 

دیوارهــا نشــان از ویرانــی دهنــد    [
: تَـداعی النـاس  ). بزودي فـرو ریزنـد  (

مـــردم یکـــدیگر را بـــه گردهمـــایی 
همخـوانی  : تَداعی األفکار. فراخواندند

  .]هااندیشه
ۀأُدیـداعاة . چیستان: عچیسـتان  : م
  . گفتن

. عیـۀ أد: ج. ]نیایش[معروف : دعاء
 :خواندن . ـوعد  اهللاُ لَـه بـالخَی ر، و ت

ــه بالشــرِّ  ــرایش نیکــی [علی از خــدا ب
دعـاو، ألنّـه   و أصلُه . ]خواستم، یا بدي

وعن دمتا جاءلم الّا أنّ الواو ،ت   بعـد
ــزَت مــف ه ــرأَ. األل ــول للم ــت : ةتق أن

تَدتَد ینَ، و أنتوِینَ، علی األصل، و عع
تَد أنتیـ ع مامِ العـین الضَـمۀَ، و   نَ، بإشْ

ماعۀ أنتنّ تَدونَ، کما للرِجـال الّـا   للجع
نَ بـال  صـرْ تَنْنَ کمـا تقـول   علْأنّ هذا تَفْ

ــ ــول   الل، و ذاك تَفْإع ــا تق ــونَ کم علُ
و . نـاداه : دعا الرجلَ[الل صرُون باإلعتَنْ

ن ماتیقال لکلِّ م :فأجاب یعد[ .  
ـ : داعیۀُ اللَبنِ ع رَك فـی الضَـرْ  ما یتْ
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دیهلما بعد وحدیث. ع :عنِ داللَب یداع .
هی الدواعرُوفُه : ردر پستان آنچه د[ص

. ستور برجا گذارند تـا افزونتـر گـردد   
 همۀاندك شیر در پستان را رها کن و 

ــدوش ــار . آن را ن ــدادهاي روزگ . رخ
. رنــج و انـدوه ســینه : دواعـی الصـدر  

که مردم را بـه گمراهـی یـا    آن: داعیۀ
هاء آن بـراي مبالغـه   . خواندهدایت می

  . ]دعاة: ج. کک: داعٍ. است
و . وِي، أي أحـد عما بالدار د: یقال

کـس در  هیچ[د مل الّا مع الجحتَعیس ال
: و یقال فی بعض العـرب . ]خانه نیست

وعـ  لَو د نـا، کمـا   نا، أي ألجبدعینـا النْ
اگـر مـا را   [نـا  بعثْلَـو بعثُونـا النْ  : تقول
  . ]پذیرفتیمخواندند، می می
فـالن ذو  . خوي بد: یۀوة و دغْدغْ .دغا

  . القٍ ردیئَۀذو أخْ: ت و ذو دغَیاتدغَوا
مـقُ  أح: یقـال . لقب زنی گول: دغَۀُ
و أصلُها دغَو أو دغَی، و الهاء  .من دغَۀَ
ضوع .  

ـ  .دفا ـ  . ودفْ . خسـته را کشـتن  : دفـا ـُـ
فَوددافَی ،رِیحالج تتُه و أدحدیث. تُهفَی :
د، فقـال  رْن البعد مأُتی بأسیرٍ یرْ) ع(أنّه

یرِیـد   ،فُوههبـوا بـه فـأد   اذْ: لقومٍ مـنهم 
فـرْ  الدـن البم یعنـی گـرم کـردن   ء ،د، 

) ص(فذَهبوا به فقَتَلُوه، فوداه رسـول اهللا 
ــزد [ یــک بنــدي لــرزان از ســرما را ن

پیــامبر آوردنــد، بــه گروهــی از آنهــا 
أدفُـوه  (ریـد و گـرمش کنیـد    بب: گفت

ان وي ، و زبــهمعنــاي أدفئُــوگفــت بــه
 ]، آنها رفتند و کشتندش، و)چنین بود

  ). ص(دیت داد او را رسول
: فَـی رجل أد. خمیدن: دفی ـَـ. دفاً

نُـه  هو الـذي طـالَ قَرْ  : فَیوعل أد. کوز
ــ ــلَ أُذُنَی بق ــباً و ذَهدراز شــده : هجِــد

. شاخهاي وي و سوي گوشـها خمیـده  
ر أدناحِ: فَیطائـ . طَویلُ الج ـ عنْ واء زٌ دفْ

  .]بز داراي شاخهاي بلند و خمیدهماده[
. قارهایسمی لعوجِ منْ. عقاب: واءدفْ
:  و خمیده[درخت بزرگ[ . : شتر

  . گردننیکو دراز
 نگشـاده رفـت  : . دریافتن: تَدافی

  .شتر
ثَـرَ مـن   دقی الفَصیلُ ـَـ دقًی، اذا أکْ .دقا
چنـدان شـیر   : ب اللبن حتّـی بشـم  شُرْ

. فهـو دقٍ . کنـدش  دکـه نـاگوار   خورد
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  . ويوانُ و دقْو قد قیل دقْ. نث: دقیۀ
ــ .دال ــروف: ودلْ ــی: ج. مع لالء، و دد .

ــک: دالة ــۀ. دالً: ج. ک ــع قلّ . لٍأد: جم
قُلبِت الواو یاء لوقوعها طَرَفاً بعد ضـمۀ  

أدلُو بود بر وزن أفْعـل کـه چـون واو    [
ه بـود  چهارم و پـس از ضـم   مرتبۀدر 

یکـی از  :  .]األدلـی : قلب به یاء شد
جـاء  . سـختی : . داغ شتر: . بروج
دال . . دوالب: دالیـۀ . بالداهیۀ: وِبالدلْ
. وت الـدلْ دلَو. برکشیدن دلو از چاه: ـُـ
 :به چاه فرو رها کردن آن را .الءإد :

نرمی : . نرم راندن ستور را: . کک
. تـه داری: تُـه تُه و دالَیدلَو. ن با کسیدکر
 :شفیع گرفتن کسی را .لَوبفـالنٍ  د ت

او را نـزد تـو   [تُه الیـک  فَعتَشْاس: الیک
  . ]میانجی گرفتم

إدلَی، علی افْلَوولعع :أسرَع .  
قَعـه فیمـا   دلّاه بغُـرُورٍ، أي أو : یقال

» فـدلَّیهما بغُـرُورٍ  «آیه. ریرهأراد من تَغْ
ــه[ ــر ب ــب گم ــردفری ــس «. اهش ک   پ

نیرنگ آن دو را گمـراه و سـرنگون   به
  . ]»ساخت

ثـم دنـا   «آیـه . تَدلَّی مـن الشـجرة  
ثم ذَهـب  «مانند آیه. ، أي تَدلَّلَ»فتَدلَّی

ــی أه ــیال ــه یتَمطَّ طَّطُ »لــتَم از [، أي ی
). و پــایین آمــد(درخــت فروآویخــت 

، »یــک شـد و فــرود آمــد سـپس نزد «
رامـان نـزد   شـنود و خ سـپس خ «مانند 

ــانواده ــتخ ــدي در دو (» اش رف همانن
نـاي  مع بـه طَّـی اسـت   متَلَّی و یدفعل تَ

  . )]طَّطُمتَلَّلَ و یدتَ
تهأدجلَی بح :بهااح تَج . ـدی و هو یل

: بماله الی الحـاکم  . یمت بها: برَحمه
، »لُوا بها الی الحکّامِو تُد«آیه. دفَعه الیه
او . دلیلش را در پیش نهاد[ة وأي الرِشْ

ــاوندي   ــد خویش ــه پیون ــگ ب   اش چن
ــیمــی ــانجی م ــد و آن را می ــدزن . کن

ــی ــه داور داددارای و آن را «. اش را ب
أدلَـی  . »به داوران مدهیـد ) چون پاره(

  . ]در آن زشت گفت: فیه
أخَـص مـن الـدم    : دمۀ. خون: دم .دما

بیـاض و  : کمـا قـالوا  . ]از آن ايلخته[
یاضَۀب .ومـَــ  . أصلُه د یمو انّما قالوا د

للکس  ـیضرة التی قبلَ الیاء، کما قالوا ر
أصـلُه  : سـیبویه . وانـَـ، و هو من الرِضْ
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مدجألنّه ی مثل ی ،یمو د ماءع علی دم
ـ   ظَب و و دالء و ی و ظبـاء و ظُبِـی، و دلْ

جمع دلی، و لَو کان مثل قَفاً و عصاً لما 
جاء  أصلُه فَعلٌ و إنْ: المبرد. علی ذلک

ممنـه    ج بره، و الـذاهفاً لنَظـائخاله مع
الیــاء، و دلَّ علیهــا قــولهم فــی التثنیــۀ 

ـ   أال تَرَي أنْ. دمیانِ طُرَّ الشاعر لمـا اضْ
  : رَجه علی أصله فقالأخْ

فلَسنا علی األعناقابِ تَدی کُلُومم  
  طُرُ الدماـدامنـا تَقْعلی أقْ و لکنْ

یممصغـ: د .وِيمو د یممنسـ: د.  
دمـی  . مـص : دمی ـَـ .دمی و دمیاً

ــو دمٍ  ــیء فه ــرِّك  . الش ــدره متح فمص
: فراء[م تَلَفُوا فی االسباإلتّفاق و انّما اخْ

نبینی که شاعر چون بـه تنـگ آمـده،    
  : اصل آن را آورده است

  زد خونشان بر پـاشنهنیستیم زآنان که ری
  بلکه زآنانیم که ریزد خونشان بر روي پا

یعنی اگر کشته شویم هـم بـه دشـمن    (
  ).کنیم پشت نمی
آلـود  و آن خون ،خون آمد مآن زخ

بگیـر آنچـه   : دمـی لـک   خُذْ مـا . است
دختر را چـون  : دمی الفتاةَ. پیش آیدت

  . ]عروسک آراست
ــدمی ــر وي خــون: م ــه ب  تیــري ک

سرخ، اسب نیک: . باشد خشک شده
  . و هرچه بغایت سرخ باشد

سمیتَدرفـق و مـدارا از   که بهآن: م
آرنده از خون: . غریم خود حق گیرد

  . بینی خود
إدــۀمــاء و تَدیآوردن و خــون: م
  . آلود کردنخون

ــۀ یه: دامــه  ]شکســتگی[اي شــج ک
التـی  [خون پیـدا آیـد از وي و نـرود    

  . ]لُتَسی تَدمی و ال
مۀداز عاج و جز [بت، و صورت : ی

  . نام کوهی: دما ساتی. دمی: ج. ]آن
یاألخَو مخـون  [نوعی از ادویه : نِد
ــان  ــ(سیاوشـ ــرخ صـ ــی سـ مغ درختـ

  . )]یکدست
ـ  . ]و دنـاوة [دنُو  .دنا نزدیـک  : دنَـا ـُـ

. م: نـاء إد. دنا الشیء من الشیء. آمدن
ـ : نَیأد ـ  دنْ. رَبأقْ ایـن جهـان   : ثیـا، ن

ـ  . دنًی: ج. نزدیک ـر مثـل کُبرَي و کُب .
ـ : یـاوِي یوِي و دنْیِی، دنْدنْ نَـت  أد. منسـ

دنــا [نزدیــک شــد نتــایج وي : الناقــۀُ
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دنا و أدنَـی و  . الشمس و دنَت للغُروب
پس از زندگی فـراخ  : أدنَی. قَرُب: دنَّی

  . ]به تنگی افتاد
اتَدانَو :نا بعضُهم من بعضٍد .  
  .دنا قلیالً قلیالً: تَدنَّی

دانَیبینَ األم تـ : نرَی ببینَهمـا  . تقار
دو کار را به هم نزدیـک  [قَرابۀ : دناوةٌ
: دانَی القَید. آن دو به هم نزدیکند. کرد

  . ]بند را تنگ کرد
مبال ه ،یننزدیک : زد] :  نـاتوان

و نـاکس  : و بـالهمز . ]أدنیـاء : ج. بینوا
أولَ شـیء  : نَـی دنـیٍّ  لَقیتُـه أد . فرومایه

  . ]ور شدمهنخست به دیدار او دید[
یتَتَبـع  : هو یدنِّی فـی األُمـور  : یقال

تم اذا أکَلْ: حدیث. خَسیسها و أصاغرَها
او در پـی  [فدنُّوا، أي کُلُوا مما یلـیکم  

ــاي پســت و کوچــک اســت  از . کاره
 آنچــه آســان و در دســترس اســت   

  .]بخورید
  . مرد ضعیف: مدنِّی
  .دو موضع: نَیانِاألد. موضعی: الدنا
ـ هو اب: یقال ـ نُ ع اذا . یـا یٍ و دنْمٍّ دنْ

مضَمالدالَ لم تُج ترِ، و فی الکس ر جاز

الی راء و السکون فإذا أضَفْاإلج مالع ت
: یٍ، کقولکض فی دنْمعرفۀٍ لم یجزِ الخَفْ

ههو ابمنْ نُ عنْدو د ـاً، ألنّ   یـۀٌ، أي لَحی
او [یاً نکرةٌ فال تکـون نعتـاً لمعرفـۀ    دنْ

اگـر دنیـا   . عمویی نزدیـک اسـت  پسر
ــث أدنَــی(بگــویی  آن را صــرف ) مؤنّ

تـوانی هـم   نکنی، و اگر دنْیا گویی می
اگر آن را بـه  . صرف کنی و هم نکنی

معرفه اضافه کنـی، کلمـه را مکسـور    
ــاً   ــرا دنْی ــازي، زی ــت و  نس ــره اس   نک

او : تواند براي معرفه صفت گـردد نمی
  . ]پسرعموي نزدیک وي است

داروي فربهی زن، : . دارو: دواء .دوا
و الغري و باریکی اسـب، و آن شـیر   

خـورد و  دهند اسب را مـی است که می
. وِیـۀ أد: ج. شـود نـه الغـر   باریک می

و یقــال هـو مصــدر مثــل  . کـک : دواء
  . مداواة و دواء

ــو: ل دوٍرجــ الج ــد فاسف مــن داء 
ة و رجل و امرأَ. نث: دوِیۀ. ]مرد بیمار[

  . ج= نث= دوي، مذ
ترکـت  : یقـال . احمـق : رجل دوي

رهایش کردم [ما أري به حیاةً  فالناً 
  . ]دیدمکه جانی در او نمیدرحالی
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. مرِض: دوِي. بیماري: دوِي ـَـ. دوا
ــد ص وِيهدنَ: رــغ ــهأم: واهأد .ضَ . رَضَ

ــه: داواه عالَج .ــد ــو ی ــداوِيه وِي و ی :
مداوِيیي بالشیء. رِض و یتَداو : جتُعال
غَم عـولج، و ال یـد  : دووِي الشـیء . به
. بیمـار شـد  [قاً بـین فُوعـلَ و فُعـلَ    فَرْ

. بیمـارش کـرد  . اش کینه گرفـت سینه
او بیمار کنـد و درمـان   . درمانش کرد

ــازد ــا. س ــرد  ب ــان ک ــز درم آن . آن چی
به این معنـا ادغـام نگـردد    . درمان شد

تا میان مجهول مفـرد مـذکر غایـب از    
ماضی باب تفاعـل بـا تفعیـل جـدایی     

  . ]اندازند
و جغـرات و شـوربا    سرشیر: دِوایۀ

نـازك روي   الیۀسرشیر، سرماست و [
  .]شوربا
سربستن جغرات و شیر: ویهتَد.  

ــیر : ادواء ــوردن سرش ــتادو[خ ی :
  . ]دوایۀ خوردم

ــرِیح ــاد: دوِي ال و . وزش و آواز ب
: لُدوي الفَح. لِ و الطائرالنَح کذلک 

سـتور نـر بانـگ سـر     [ کان لهدیره 
  .]داد

ابر بـا   :. سرشیر خورنده: مدوي
  . رعد

ــ ــی األرضدوي الکَلْـ دار و : ب فـ
: ماءرُ فی السدوم الطَی: ولَ، کما یقالحتَ

ویم فی الهـواء  التَد: یقال. دار فی طَیرانه
ۀُ فی األرضو التَدیل هما لغتانِ و ق. وِی
دوامـۀُ الصـبِی، و    تُقَّتو منه اشْ. بمعنًی

سـگ  [ذلک الیکـون الّـا فـی األرض    
پرنـده در  : روي زمین چرخیـد، ماننـد  

ــمان  ــایش  (آس ــان دادن باله ــی تک ) ب
ــد ــت. چرخی ــا : از آن اس ــیچ و ت ب پ

: وامۀُ فی البحـر الد. کودك روي زمین
  . ]گرداب
ــه [. معـــروف: دواة ، )داندوده(آمـ

 . ]انگـور  دانۀپوست حنظل و خربزه و 
  . دوِي: جج. نَويمثل نَواة و . دوي: ج

وۀ. بیابان: الدیوي و الدوکـک : الد .
و هـو  . الیهـا  لُها فنُسـبت ألنّها مفازةٌ مثْ

رٌ دوار و سرِي، و دهسرٌ و قَعقَع: کقولهم
ارِيود .  وا الـواوۀٌ، قَلَبما قالوا داوِیو رب

فتاح ما قبلَهـا، و  األُولَی الساکنۀَ ألفاً النْ
گاه هم به بیابـان  [ یقاس علیه غیرُه  ال

 داویه گفتند با قلب واو نخسـت در  
دلیـل حـرف مفتـوح پـیش از آن، و     به

. ]را بـا آن قیـاس نکننـد   دیگري  کلمۀ
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 :جایی.  
کـس   هـیچ [أحد : ما بها دوي: یقال

  . ]آنجا نیست
: . کار سـخت و دشـوار  : داهیۀ .دهـا 

ــختی ــدهرِ [دواه : ج. سـ ــی الـ : دواهـ
رخـــدادهاي ســــخت و کمرشــــکن  

  . ]روزگار
ــ ـــ دهیــاً[ه دهتْ ــۀٌ ده ]ـَ یو داه یــاء

ــ هدو هــو تَو ،لهــا واء ــد اري دشــو[کی
  . ]سختی برایش پیش آمد

هو و  [زیرکی و کاردانی : یالدهالـد
الدهیِ و رجل داهیۀٌ بینُ . ]کک: الدهاء

قلبـۀ مـن   الدهاء، و المد و الهمزةُ فیه منْ
دهـی  [یاوانِ و هما ده. الیاء ال من الواو

ـَِـُ دهاء و دهاءةً و دهیـاً، فهـو داه    فالنٌ
و دهو دهاءةً، فهـو دهـی   . دهاةٍ من قوم

ن قومٍم هأدواءهو د ـی  . یاءهد ـیهو د ،
ــ م هــینَ ن قــومٍفهــو د ههــاه. دــواً د هد :

. زیـرکش یافـت  : أدهاه. زیرکش نامید
دهـاه ـَــ   . زیرکی از خود نمـود : تَدهی

  . ]سرزنش و خوارش کرد: دهیاً
ـ   ه چـ [ک مـا أصـاب  : ما دهـاك ـُـ

آسیبی به تـو رسـید؟ داهـاه مـداهاةً و     

هاءبه او سـختی و آسـیب رسـانید   : د .
الّـا ده فـال ده، أي انْ لـم تَتُـبِ     : قولهم

نگشتی باز تـا   گر: اآلنَ فال تَتُوب أبداً
هرگز نخـواهی   زین سپساکنون بدان، 

  . ]بازگشت
  فصل الذال

ذَأَي [راندن سـتور  : ذَأَي ـَـُ. وذَأْ .ذأي
ــ ــاً االبِ ــذْءوها ذَأْواً و ذَأْی ــذْآها و ی لَ ی :

. ]شتران را سخت رانـد و دور سـاخت  
 : ــره ــلُ[پژمــرده شــدن ت = ذَأَي البقْ

  . ]ذَبلَ: ذَوي البقْلُ
  . ]از قَیس[اي پدر قبیله: یانُذُِب .ذبی
: أنَا فی ذَراك. پناه و پوشش: الذَرا .ذرا

فالن فی [ئک رك و دفْفی کَنَفک و ستْ
ــالنٍذَ ــه: ري ف ــی ظلِّ ــذه . ف ــتَذْرِ به اس

آنچـه بـر   : . ]کُنْ فی دفْئهـا : الشَجرَةِ
سرشک ریخته از چشـم  : . باد شود

او : انّه لکریم الذَري. الدمع المصبوب[
ا اهللاُ ذَر. سرشـت اسـت   بزرگوار و نیک

  . ]خَلَقَهم: الخلقَ
ي الشــیءــز، و : ذُر بــاالي هــر چی
  . یکی: وةذُِر. کوهباالي کوهان و 

برآمـدن بـر بـاالي کـوه و     : تَذَري
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ــان ــه  : . کوهـ ــران قبیلـ زن از برتـ
، و فـــالنٍتَـــذَریت بنـــی[خواســـتن 
و تَزَوجــت فــی الــذُِروة   : تَنَصــیتُهم

  .]منهمالناصیۀِ 
ذَرقَطَ: ا الشیءس .ورْ: تُهذَرتـه و  طَی

و آن را بـاد داده  . فرو ریخـت [ته هبأذْ
  . ]پراکنده ساختم
: ذَرا ـُــــ. وذَر. بادهـــا: ذارِیـــات

باد  برداشتن باد کاه را و خاك را، و بر
ــرمن را  ــردن خ ــک: يذَر. ک ذَرت . ک
واً و رِیـه ذَر روه و تَذْالریح التـراب تَـذْ  

فَتْ: یاًذَرو منه قـولهم . هس :  ي النـاسذَر
خـاك را بلنـد و پراکنـده    بـاد  [طَۀَ الحنْ

تــا (ردم گنــدم را بــاد دادنــد مــ. کــرد
  . )]کاهش را جدا کنند

: . انداختن تخم در زمـین : إذْراء
طَعنَه فـأذْْراه  : یقال. اشک ریختن چشم

بـه نیـزه زد و   [عن ظَهر دابته، أي ألْقاه 
  . ]او را از پشت ستورش افکند

خواه شـدن مـیش و   گشن: استذراء
درخـت شـدن و پنـاه     سایۀبه : . بز

ــه چیــزي : . گــرفتن ــاه گــرفتن ب پن
ــالنٍ [ ــتَذْریت بف ــه و  : اس ــأْت الی إلْتَج

  . ]صرْت فی کَنَفه
بر باد کردن خرمن، و خاك : تَذْرِیۀ

 نفریـز کـرد  : . کان را بـه طلـب زر  
جـا  بـه [گوسفند و مانند آن را و ماندن 

  اي از پشــم بـر گوســفند  پـاره  ]نهـادن 
سـتودن حسـب   :  :. جهت نشانبه

هو یـذَري  [و برداشتن خود را خود را 
  . ]یمدحه و یرْفَع من شَأْنه: حسبه

چارشاخ که برزگران [سکو : مذْري
خـرمن کوفتـه را بـه آن بـاد داده و از     

  . ]کک: مذْراة. کاه جدا کنند
ــلُه ذُرو أو ذُري، و . ارزن: ذُرة أصـ

ضوع الهاء .  
احـد  ال و. سرین کرانۀدو : مذْروانِ

اینکـه  [لهما، أو هو مـذْري کمـا قیـل    
اند واحد آن مذْري اسـت درسـت   گفته
هاي مقصـور  کلمه تثنیۀنماید، زیرا نمی

حرفی همــواره بــا یــاء اســت، و چهــار
شـد مـذْریانِ، ماننـد    بنابراین باید مـی 
ســرهاي کمــان : . ]مقْلًــی و مقْلَیــانِ

جـاء  : یقـال . آنجا که زه بر وي نشـیند 
جاء باغیـاً یتَهـدد   : ینْفُض مذْرویهفالن 

  داد و کــه هشــدار مــیآمــد در حــالی[
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کسـی   ةاین را تنها دربـار (ترسانید می
بنـدي  گویند که نمایش دهـد و خـالی  

  . ])کند
ذَکـی  . تیزي خاطر: ذَکی ـَـ. ذَکاء .ذکا

  ـیزیـرك و تیزهـوش   [الرجلُ فهو ذَک
ت الدابـۀُ  بلَغَ. عمر و زندگانی: . ]شد

 ستور سالخورده شد[الذَکاء[ .  
ــص  ــاء، غ ــاب: ذُک ــۀٌ ال. آفت  معرف

 هـذه  : یقـال . یدخُلها األلف و الـالم 
ــید اســت کــه    [طالعــۀً    ایــن خورش

  . صبح: نُ ذُکاءاب. ]درخشدمی
: . گلو بریدن گوسـفند را : تَذْکیۀ

ــز ــردن آتــش برافــروختن و تی : . ک
. مـردم  ]دنسـالمند شـ  [سال برآمدن  به

. سـال برگذشـته  اسبان از میانه: مذاکی
ّذَكثَل. یکی: مم : غَِالء اتیذَکالم رْيج

سال بسـیار تنـد و   دویدن اسبان میانه[
المــذَکِّی مـن الخیــلِ مثــلُ  . تیـز اســت 

  . ]المخْلف من اإلبل
  . م: إذْکاء. آتش تیز شد: ذَکا ـُـ ذَکاً

أذْکَیـت  . دیدبان برگماشـتن  :إذکاء
  .]بر او جاسوس گماشتم[علیه العیونَ 

آنچه آتش بـه وي  : ]و ذُکْوة[ذُکْیۀ 

  .ايقبیله: ذَکْوانُ. تیز شود از فروزینه
انْطَلَقَ : اذْلَولَی[پنهان رفتن : اذْلیالء .ذال

تخفاءاصـل  . ردفروتنی ک: تَذَلَّی. فی اس
دلیـل بسـیاري   آن تَذَلَّلَ بـوده کـه بـه   

الم پایانی را یاء کردنـد، ماننـد   المها، 
. تَظَنَّ که اصـل آن تَظَـنَّنَ بـوده اسـت    

  . ]خوار و رام شد: اذْلَولَی
: یقال. باقی جان در مذبوح: ذَماء .ذمی

ذَماء لُ شیءأطْو الضَب . .  ـ : ذَمـی ـَـ
ناخوش کردن بو : ذَمی ـِـ. . جنبیدن
ي بـو [آذَتْنی : ذَمتْنی رِیح کذا. کسی را

طـالَ  : ذَمی الرجلُ. فالن چیز آزارم داد
  . ]اش به درازا کشیدبیماري: مرَضُه
تَتَبعتـه و  : استَذْمیت ما عند فـالن  و

خُذْ مـن فـالنٍ مـا ذَمـی     : یقال. أخَذْته
آنچه را نـزد او  [لک، أي ما ارتَفَع لک 

بگیر از او هـر  . بود جویا شدم و گرفتم
: ی منـه شـیء  ذَمی ل. آنچه دستت آید

ضَـرَبه  . فراهم شـد از او چیـزي بـرایم   
گذاشت  زدش کوبشی و: ضَرْبۀً فأذْماه
  . ]تا جان بکند

  . شتافتن: ذَمی ـِـ. ذَمیان
ـــ . ذُوِي .ذوي ـــ =ذَوي ـِـ : ذَوِي ـَـ
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: ذَوي العـود و البقْـل  [نع : ذاوٍ. پژمردن
-گرما پژمـرده [أذْبلَه : أذْواه الحرُّ. ]ذَبلَ

  .]کرد اش
  فصل الراء

دیدن به چشم، متعـد الـی   : رؤْیۀ .رأي
مفعــولٍ واحــد، و دانســتن، متعــد الــی 

راءة . رآه عالمـاً . أبصـرَه : رآه. مفعولَین
ــان[ رِینَّــک لَأُ: یقــال[کــک : ]و رِئْی

الکَواکب بالنهار، أي لَأُلْقینَّک فی شدة 
علیک النهار ظْلَمگمان سـتارگان بی: ی 

یعنـی چنانـت   (را در روز نشانت دهم 
به سختی در انـدازم کـه روزت چـون    

  .])شب تیره و تار گردد
: ج. دیدن به دل، و بینایی دل: رأْي

أرآء و آراء، و رئی علـی فَعیـل، مثـل    
به رئی من الجِـنِّ،  : یقال. ضَأْن و ضَئین

 سزده استجن[أي م[ .  
و قـد تَرَکــوا  . رأَي فـی الفقْـه رأَیـاً   

الهمزةَ فی المستقبل لکثْرته فی کالمهم، 
و ربمـا  . و ربما احتاجوا الیـه فهمـزوه  

یه بال جاءماض مهـل  : یقـال . ز أیضـاً ه
یر  عـمو هـل س ـ  ت أَیو ت، و فـی أر ت
و . همـز  تَـک بـال  ت و أریأری: تَکیأرأَ

إ: لاألمر من األصذْرو من الح ،فء : ر
ر، : اندازنـد م حجاز همـزه را مـی  مرد[

بنوتمیم شـش  . ریا، روا، ري، ریا، رینَ
رأَیـا،  إرأَ، إ: دهنـد صیغه را همـزه مـی  

ــا، إرأَت، إرأَوا، إ ــنَرأَإرأَی ــال. ]ی : یق
یأر  فَـرآه، و أصـلُه أر تُه الشیءو. تـه أَی 
ن الرَافْ: تَآهارلَ مهمـان  [ي و التدبیر أْتَع

در آن کـار  : اسـت  ي ارتیاء األمـرَ ارتَأَ
: رجـل رءاء . کـرد نگریست و اندیشـه  

  . ]بیننده مرد بسیار
ــاةُأر ــرْ: أَت الش ــم ضَ ــلَ عظُ عها قب

پسـتان  [ئیـۀٍ  ئٍ و مرْوِالدها، فهـی مـرْ  
  . ]میش پیش از زاییدن بزرگ شد

به نیکی به خلـق   خویشتن را: رِیاء
هـو  . عۀًسـم و لَ ذلک رِیـاء  عفَ. نمودن

 ونَ، و قــوم رِئــاءــراءو هــم م ـراءو . م
کذلک بیوتُهم رِئاء، أي یقابِـلُ بعضُـهم   

آن کـار را بـراي نیـک نمـودن     [بعضاً 
قـومی کـه   . وآوازه در کردن انجام داد

روي برخـی دیگـر    برخی از آنها روبه
. )یا خود را به رخ هم بکشـند ( بایستند

  . ]روي همهاي روبهخانه
رأَي بعضُهم بعضـاً  : عانِءي الجمتَرا
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برخــی از دو گــروه برخــی دیگــر را  [
اي در نُبـی  این بخشـی از آیـه  (دیدند 

هـم از آن   لسـان و  صـحا است که در 
یاد نشده است، یعنی آن اندازه به هـم  
ــدیگر را   ــه یکـ ــدند کـ ــک شـ   نزدیـ

  . )]دیدندمی
آة هه فی المـرْ ظُر الی وجینْ: یتَراءي

یفأو الس .    ـن الجِـنِّ شـیءي له متَراء
ــراءوا: ج. تَراءیــا: مثـــ[ در آینــه یــا . تَ

یک پري . نگردشمشیر به رخ خود می
یـا  (از پریان در چشـمش نمـودار شـد    

 تَـرَأّي لـه  ). پیشش آمد تا وي را ببیند
پــیش آمــد تــا او را : )از بــاب تفعــل(

  . ]ببیند
سن الرِئاء، کما تقـول  تَرْفالنٌ یأَي، م

ــ سیــتَح سقُ و یمــدن و [قل تَع از او دی
دانستن خواهند، یا خودنمـا و دو روي  

: یتَمرْأَي أحدکم فـی الـدنیا   ال. دانندش
  . ]کدامتان به دنیا ننگردهیچ

و  جـلْ نٍ ما أرینَّک، أي اعبعی: یقال
بشـتاب و چنـان   [ظُرُ الیـک  کُن کأنِّی أنْ

  . ]بینم ترا میباش که گویی 
. الهاء عوض من الیـاء  و. شش: رِئَۀ

 رِئَتَـه  تأصـب : تُهرأَی. رِئات و رِئیِنَ: ج
  . ]به شش او زدم[

ــۀ انــدك زردي و تیرگــی کــه : تَرِی
  . حائض بعد از غسل بیند

آنان «[» یاًسنُ أثاثاً و رِئْهم أح«آیه
در رخــت و کــاال و برخــورداري و   

اذا . ]»نیکـوتر بودنـد  ) از اینان(دیدار 
ظَـر مـن   ن المنْز فهو من حسبالهم ئَقُرِ

ه العـینُ مـن حـالٍ    الرُؤیۀ، و هو ما رأَتْ
نَۀ و کُسسن لـم یهمـزْ  حرة، و مةٍ ظاهو 

یکونَ علی تخفیـف الهمـز، أو    فإما أنْ
توِیاً، ألْ یکونَ من رلُودهم رِیوانُهم و ج

لَتَأي امأَت نَو حسکـه کلمـه را   آن[ ت
ن را از نما و دیدار زیبـا از  همزه دهد آ

دیدن گرفته است، یعنی آنچه از حـال  
هـاي زیبـا دیـده    رخت و جامهو نیکو 

که کلمه را همزه ندهـد، یـا   شود، و آن
از سر تخفیف همزه اسـت یـا آن را از   

مندي و سیرابی گرفته است، یعنی بهره
رنــگ رخســار و پوستشــان نشــان از 

  . ]برخورداري و سیري داشت
أنـت  : الخطاب المؤنّث منهتقول فی

تَرَیمنَ، و فی جعها أنتنّ تَرَیالّا نَ س ،واء
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ـ  ع أنّ النونَ التی فی الواحدة عالمۀُ الرَفْ
ـ  ۀ، و لم تَسماعقُطْو التی فی الجمع للج 

ت شـئْ  نَنـی، و انْ أنت تَرَی: تقول. بحالٍ
  . رِبنِّیقلت تَرِینِّی، کما یقال تَضْ

رّا، مسامقْمشـهري  : صـوراً دوداً و م
سـرَّ  : معتصم، و فیها لغات ةاست بناکرد

  . من رأَي، سرَّ من رأَي و ساء من رأَي
ــرْ ــه: آةالم ــا : ج. آیین ــراء و مرای م

خـود را در آیینـه   : المرْآةِ تَراءیت فی[
 .المـرْآةِ تَراءي فـی  : أرأَي الرجلُ. دیدم

گرفتم تا خود را  ايآیینه: رأّیت الرجلَ
  .]در آن نگرد

  . آیینه پیش کسی داشتن: ئیۀتَرْ
دیـدار  : آيعلَۀ، و مـرْ آة، علی مفْمرْ
: آيآةِ و المرْة حسنَۀُ المرْو امرأَ. خوب

هوله بِرُ عن مجتُخْ: مثَل. دیدارزن خوب
بِـرُك عمـا   آتُه، أي ظـاهرُ حالـه یخْ  مرْ

علی باطنه  غاب عنک، أي ظاهره یدلُّ
]ش گـواهی دهـد از راز   رنگ رخسار

نیکویی و خـوبی دیـدار   : رواء. ]درون
رخسـار و   زنی خـوب : ة لها رواءامرأَ[

  . ]دیدار نیکو به
خـواب  : لَی، بال تنوینیا، علی فُعرؤْ

، بالتنوین، مثـل  يرؤً: ج. که دیده شود
پري که با انسان درآمیـزد  : رَِئی[رعی 

. ویی و پزشکی بیـاموزد و به او پیشگ
آن مـرد یـک پـري دارد    : أرأَي الرجلُ

: رئـی . یا یک پري با او دوست اسـت 
: أرأَي الرجلُ. نادانی: رأْوة. مار بزرگ

نــادانی در : تَبینَـت الــرَأْوةُ فـی وجهــه  
  . ]اش هویداستچهره

ـ  أًيفالنٌ منِّی بمرْ سعٍو مـ : م یثُ بح
قولَهأراه و أس عاز من چنان است او [ م

ــی ــم م ــنم و هــم ســخنش را کــه ه   بی
  . ]شنوممی
. فزونی و فزون شـدن : ربا ـُـ. ربو .ربا
 :  ــدي ــر بلن ــدن ب ــه : . برآم تاس

ـ  : ربا الفرس. برافتادن فـی  أخَـذَه الرَب و
دگرفتش و نفسش از [و، یعنی تاسه الع

طَلَبنـا الصـید حتّـی    . دویدن بنـد آمـد  
در پی شـکار رانـدیم   : أي بهِرْناتَرَبینا، 

: حشْـیا . بهـر  :ربـو . تا نفسـمان گرفـت  
  . ]تنگینفس

ـ رِب. بلندي و پشته: رابِیۀ بة، رة و وو
  کک: رباوة
ــۀَ[ الرابِی تــو بــا: ر ــه. ]علَوته  » آی
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پس «[، أي زائدةً »ذَةً رابِیۀًفأخَذَهم أخْ
از آنچــه (» بگرفتشـان گرفتنـی فراتـر   

ــوة). داشــتندپنمــی الرَب ــی و : جمــع بر
بِیر[.  

أریبت أکْأخَذْ: تا أعـ ثر مم و . تطَی
زیادتی گرفتن اسـت در وام  : منه الرِبوا

ـ   » آیـه . و بیع یـلَّ اهللاُ البو أح  ـرَّمو ح ع
بـی  و قد أر. مثـ: رِبوانِ و رِبیانِ. »الرِبوا

و خداوند دادوسـتد را روا و  «[الرجلُ 
آن مـرد افزونتـر   . »را ناروا داشت ربا

أربـــی علـــی . از آنچـــه داد گرفـــت
  . ]سالش از پنجاه گذشت: الخَمسینَ
. نوعی از حشـرات : . رِبوا= ربیۀ

ــرانَ، . ربــی: ج ــل نَج ــلْح أه و فــی ص
قـال  . ال دم لیس علیهم ربیۀٌ و: حدیث
یۀٌ، سماع من العرب، و انّما هو رب: الفراء

بکذا حۀ من االحیبر باء، و القیاسة و تو
بةحو. و مٍ  المعنَی أنّه أُسطُ عنهم کـلُّ دق

لَبونَ به و کلُّ رِباً کان علیهم الّا کانوا یطْ
أم وسءونَها ررُددر پیمان [والهم فانّهم ی

نه افزونی و نـه  : آشتی با مردم نجران
نهاست، یعنـی پیگیـري هـر    خونی بر آ

شــده و گــرفتن ســود از خــون ریختــه

شده از آنها برداشته شـده  وامهاي داده
ــان   ــل وامهایش ــه اص ــز آنک ــت، ج اس

قیـاس ربـوة    پایـۀ بر . برگردانیده شود
  . ]است، ولی تازیان ربیۀ گویند

وبفی بنیر تبِیتت نَشَـأْ : فالن و ر
  .]در میان آنها پرورش یافتم[فیهم 
ــۀتَرْ ــروردن: بِی ــه و تَرَبیبیر. پ ــه تُ تُ
مـی،  تـه، هـذا لکـلِّ مـا ینْ    غَذَو: بمعنًی

لَد و الزَرنْ. ع و نحوهکالوی و زرَببِیلٌ مج
برَبم :عم او را خـوراك و  [مول بالرُب

گوینـد   يچیز ره ةدربار. پرورش دادم
که ببالد و بزرگ شـود، چـون بچـه و    

  . ]زنجبیل پرورده. کشت و مانند آن
او بـر  [لٌ له علی رباء، أي طَو: الیق

  .]من حق نعمت دارد
ــۀأُر ــن ران: بِی ــلُه أُر. ب ــوة، و أص ب

علـی الـواو  تَثْفاس و همـا  . قَلوا التشدید
تانِأُرفالن فی: یقال. بِی ۀِ  جاءبِیقومه، أُر

ــ  ــی أه ــن  ل بیأي ف ــیرته م شــه و ع ت
بِیۀُ ألُروهم، و الیکونُ امامِ و نَحاألع بنی

او در . ران کشالۀدو بن و [من غیرهم 
ها میان خانواده و خاندانش از عموزاده

به ایـن معنـا جـز از    . و مانند آنها آمد
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  . نوعی از ماهی: بِیانإر. ]اینها نباشد
. گـام : وةرتْ. گام زدن: رتا ـُـ. ورتْ .رتا

أنّـه یتَقَـدم العلَمـاء    : و عن معاذ حدیث
 یومـ القیامۀ برَب وةٍ، و یقـال  وةٍ، أي بخَطْ

دانشمندان در رسـتخیز گـامی   [بدرجۀٍ 
سست کردن و سخت : . پیشتر دارند

انّ : حـدیث . و هو من األضداد. ]کردن
اد المریضِ، أي تَشُده و تُو فُؤَالخزِیرةَ تَرْ

و آن نوعی از قلیه و طعام بیمار : تقویه
رومنــد کــه دل را اســتوار و نی[اســت 
: رتا الشـیء ). اي آبگوشتگونه(سازد 

: . ]أرخـاه و أوهـاه  : رتا الشیء. شَده
سـر   بـه : . نرمـی  ن چیزي را بهکشید

أومـأَ، مثـل   : رتـا برَأْسـه  [اشاره کردن 
  . ]اإلیماء

ــا ــۀرثْ .رث ــل: ی ــو و مفاص : ج. درد زان
فی أمره . نادانی، و سستی: [رثَیات 
 :فُتُور .سست و نـاتوان  : ثَیرجل أر

  . ]که کاري را استوار نسازد
بـر مـرده سـتایش    : رثَی ـِـ. ثیۀمرْ

رثَـی  . تُـه تُه و رثَورثَی. گفتن و گریستن
 ترثَأْ: و بالهمزة أیضاً فیقال. رقَّ له: له

تیأْالملَّأْ، و لَبو ح ،جبالح وِیقَ تت الس

ـال  تَحئَۀً، و انّما هم مـن الحة لبـر او  [و
هـا  این کلمه و دیگر نمونه. مهر ورزید

ــد   ــا همــزه هــم گوین کــه دور از (را ب
  . )]شیوایی است

ة رثّاءة و رثّایۀ، و نحوهـا ممـا   امرأَ
  اذا وقعـت بعـد   لیس بمهموزٍ ألنّ الیـاء

زَتمو کـذلک القـولُ   األلف الساکنۀ ه ،
ـ    زن [بهها فی سقّاءة و سـقّایۀ و مـا أشْ

هایی در کلمه. ار سوگوار و گریانبسی
پـس از الـف سـاکن را    مانند این، یاء 
  . ]کنندتبدیل به همزه 

 تثَیـۀً، مثـل    رعنه حدیثاً ـِــ رِثای
سخنی از او بـه  [ته ذَکَرْ: روي ـِـ رِوایۀً

  . ]یاد سپردم یا به یاد آوردم
و مرْجـاة و  [و، رجاء و رجاوة رج .رجا

. ترسـیدن  ،امید داشتن :رجا ـُـ. ]رجاة
، أي »جونَ لله وقـاراً ما لکم ال تَرْ«آیه

تُـک  مـا أتَی : یقال. ال تَخافُون عظَمۀَ اهللا
شـود  شما را چه مـی «[الّا رجاوةَ الخیر 

نامدم . »که از شکوه خدا باك ندارید؟
أرجِه و «و آیه. نزدت جز از روي امید

جِـه و  ئْه و أخاه، و أرجِأر: ، قُرِئَ»أخاه
  .]»او و برادرش را واگذار«. أخاه
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أریجهاألمرَ، ی ز و التو . تـه أخَّرْ: م
رْ«هآی قُرِيءو آخَرُونَ موجرِ اهللاِنَ ألم« ،

و دیگرانـی کـه   «[همـز   بالهمز و بـال 
مرْجئُونَ نیز . »به فرمان خدایند واگذار

  . ]خوانده شده است
ی، ارجاء بمعنًتَرَججاء و رامیـد  : یت

لـی فـی    مـا . امید داشته: رجِیۀ. داشتن
نـزدش   امیـدي [جـو  ما أر: فالن رجِیۀٌ

  . )]به او امیدي ندارم(ندارم 
و . و کلّ ناحیۀٍ . چاه کرانۀ: رجاً

نیـز  اي را هر گوشـه [رَ ت البِئْجیأر: منه
گرداگـرد   لبـۀ (براي چاه کرانه . گویند

ـ . کرانـه دو : جوانِر. ]ساختم) چاه مر ی
: ج. طُـرِح فـی المهالـک   : به الرَجـوانِ 

آیه. ]ها هکران[کرانها : جاءأر»  لَـکوالم
ــی أر ــاعل ــا در  [» جائه ــا ی در جنگه

و «. بیابانهــــاي دور افکنــــده شــــد
  . ]»هاي آنندفرشتگان بر کرانه

أرهالناقۀُ، ی تزُ و الجها : متاجنا ند
  . ]زایش ناقه نزدیک شد[

وانٌ، معرّب ارغوانأُردرختی بـه  : ج
منســ  : جـوانی أر. رنگ سـخت سـرخ  

  . ]ثوب و قَطیفَۀ [

و همـا  . سـنگ آسـیا  : الرَحا، نث .رحا
ــانِ ــال. رحی ــالثُ أر: یق ــع ث حٍ، و جم

جاء و کلُّ من مد قال رحـاء،  أر: رةالکثْ
حاءانِ و أرطاءانِ و رطاء، عۀٌ، مثل عیح

ۀ أعیآن را منقلـب از واو   ةمـز که ه[ط
: انـد دانسته و آن را از این کلمه گرفته

ـ مـار چن : رحت الحیۀُ تَرْحـو رحـواً   ره ب
. دنـدان : . زمین بلنـد گـرد  : . ]زد
 :بزرگ قوم . :شتر سینۀ . :  نـام

انبـوهی گـرد   شتران که بـه : . جایی
تَقلُّ بنفسها القبیلۀ التی تَس :. برگردند

ی عن غیرهـا تَغْو تَسـرْ  . نـی الححبِر :
وتُهــاحــحاب. مــی السحــ: ر سها متَدار

بسنده و از دیگـران  خوداي که بهقبیله[
. تـرین جـاي نبـرد   سخت. نیاز باشدبی

ــر  ــرخش اب ــینه: . چ ــنگ : . س س
مـرد   ةخانوادهمۀ : . سخت و بزرگ

  . ]سرپرستی او هستند که زیر
یحروحی و رالرَح تُهـا ت :رتهـا أد .

تۀُ ـُـ و تَرَحیالح تحر :استو [ تَدار
ساختم (آسیاب را . تَلَوت، فهی متَرَحیۀ

: دارت علیه رحی المـوت . چرخاندم) و
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: رحـاه ). مرد(چرخ آسیاب بر او گشت 
بـر او تنـگ و   : حـراه . بزرگش داشـت 

  . ]سخت گرفت
ـ . ]نث: رخْوة[سست : ورِخْ .رخا : ورِخْ

: فیه رِخْوةٌ[کک : وةرِخْ. سستی و نرمی
رخـاء و  . ]در آن نرمی و سستی است

ـ  . رخاوة سسـت  : رخی ـَـ و رخُـو ـُـ
ـ . شدن سـلَۀ  تَرْلَۀٌ مسسـه : وةٌفرس رِخْ

  . ]انداماسب سست و نرم[
پرده فرو گذاشتن: خاءإر .ـ أر خَی ت
پــرده را  [ته ســلْ أر: رَ و غیــرَه الســتْ

  . ]هشتمفرو
ــۀأر ــت الناق ــ: خَ ــالها تَرْاس خَی ص

پشت ناقه با نزدیک شدن زایش پهن [
هنگام زایش آن زن : ةُراخَت المرأَ. شد

  . ]فرا رسید
سست شدن، و فروهشتن : ترخاءاس

فرو هشـت و  : مخَی اللَحتَرْاس. هر چیز
: خیـۀٌ هـذه أُر : یقال. سست شد گوشت

ه و چه فرو انداخته شود چـون پـرد  هر
  . مانند آن

ــی ــردن  : تَراخ ــگ ک ــی [درن تَراخَ
ماءتَراخَـی  . آسمان بـاران نباریـد  : الس

دیـر کـردن، و   : . از او دور شد: عنه
  . ]سستی کردن

مـراد  نوعی از دویـدن بـه  : خاءاإلر
هرگونــه کــه ســتور بخواهــد، و نیــز [

خـاء و  فرس مرْ: و منه. ]دویدن سخت
اإلرخاء  کثیرةُ: خاءأتان مرْ. خیل مراخٍ

دوفی الع .  
و [واسـع الحـال   : رجل رخی البالِ
او زندگی فـراخ و  . انّه فی عیشٍ رخیٍّ

  . ]اي دارد آسوده
نا لَـه  فسـخَّرْ «آیـه . باد نـرم : رخاء

ــ  تَج ــرِیح ــأمال ــ رِي ب یح ــاء ثُ رِه رخ
لْ»أصــابعأي ج ، خــاءپــس «[ناهــا ر

ـ     ه آنگه باد را فرمـانبرش کـردیم تـا ب
فرمانش روان گردد به هر جایی که او 

 :حـروف الرِخْـوة  . »کـرد آهنگ آن می
ــا    ــخن آواز آنه ــه در س ــایی ک   حرفه

شـود و آنهـا سـیزده    نرمی شنیده میبه
ثاء، حاء، خـاء، ذال، زاي، ظـاء،   : حرفند

صاد، ضاد، غـین، فـاء، سـین، شـین و     
  . ]هاء

نوعی از : ردي ـِـ. ي و ردیانرد. ردي
فـزون شـدن   : . سب و خـر دویدن ا
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ـ سـینَ و أر ت علی خَمردی. سال یدت :
از پنجاه سال گذشتم[ت زِد[. م: داءإر .
] :ةلَـغَ  . زِیادما ب داءـک إرطائبـه  : ع

. افزونی تو در دهش و بخشش نرسـید 
افزونی گفتارت بـه  : قولک یعجِبنی 

ــی  ــگفتم مـ ــوفتن و :  .]آوردشـ کـ
. سنگ انداختن: . شکستن چیزي را

 :  به یک پاي برجسـتن کـودك . :
. افتادن در چـاه، و فروافتـادن از کـوه   

ـ  . کک: تَرَدي : ر و تَـرَدي ردي فـی البِئْ
: . رٍ أو تَهـور مـن جبـل   سقَطَ فی بِئْ

  . أین ذَهب: نَ رديرِي أیما أد. رفتن
. کک: داةمرْ. سنگ انداختنی: ديمرْ

دي حرُوبٍ، انّه لَمرْ: شُجاعو منه قیل لل
کـلُّ ضَـبٍّ   : مثَل. و هم مرادي الحروب

ـ و تُ. داتُهعنده مرْ بهـا الناقـۀُ فـی     بهشَ
او دالوري [داةٌ ناقۀ مـرْ : الصالبۀ فیقال

ــت کوبنــد  ــاوردان ةاس بــا هــر  . هم
ــا آن   سوســماري ســنگی اســت کــه ب

 النـۀ گویند سوسمار راه بـه  (بزنندش 
بـر   هنشـان نکه سنگی بهخود نبرد جز آ

آن گذارد، و با همان سنگ هـم   دهانۀ
یعنی فریـب آسـانی و    ( شکارش کنند

فراخی را نباید خورد که دشـواریها در  

هــر بهـاري را خزانــی در پــی  : راهنـد 
 هـو  . سـخت اسـتوار   قـۀ نـا  .)است

ــرْب  ۀٍ و حــوم ــمنی و  : خُص ــر دش او ب
  )]. جنگ شکیبا و تواناست

  . يرد: ج. صخره: رداة
يرْدکـه  [ بـان خَله، چوب کشتی: م

ــاروي   ــد، پـ ــه آن رانـ ــتی را بـ کشـ
  . مرادي: ج. ]قایقرانی
ــش: رِداء : رِداءانِ و رِداوانِ. پوشــ

لو یخْ مٍ مهموز ممدود فالاس و کلُّ. مثـ
فـی   تإما أن تکون همزتُه أصلیۀً فتُرِکَ
   ـتبیقـال  التثنیۀ علی حالهـا و مـا قُل ،

ــ ــزاءانِ و خَط ــا للتَج ــث أْاءانِ، و إم نی
ــتبفــی التثنیــۀ واواً الغیــر، یقــال  فقُل

تکـون   داوانِ، و امـا أنْ راوانِ و سوصفْ
منقلبۀ من واوٍ أو یاء مثل کساء و رِداء، 

بـاء، ملحقـۀً   باء و حرْحقۀً مثل علْأو ملْ
ـ : هانِالل، ففیها وجداحٍ و شمبسرْ بقُلت 

و یقــال کســاوانِ و نیــث أْواواً مثــل التَ
علی حالها  تباوانِ و رِداوانِ، أو تُرِکَعلْ

ــاءان،   ــال کســاءانِ، حرب ــوزةً و یق مهم
رِداءان و علباءان، مثل األصـلیۀ و هـو   

ـ  دأجج. و :ـۀ و أکْ أریۀ  دـیهـر اسـم   [س
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اش اصــلی مهمـوز ممــدود اگـر همــزه  
مانـد، و اگـر   باشد بـر حـال خـود مـی    

ــانۀ ــب   نش ــد قل ــث باش ــه واو تأنی   ب
آن خــودش  ةامــا اگـر همـز  . شـود مـی 

منقلب از واو یا یـاء بـوده، یـا اینکـه     
اینکــه : الحــاقی باشــد، دو گونــه دارد

تأنیـث قلـب بـه واو     نۀنشا ةمانند همز
گونه مهمـوز بمانـد، و   شود، و یا همان
  .]این شیواتر است

ۀ، کالرِکْالرِدۀ و الجِلْیۀبهو : یقال. س
و (پوشش است خوش او[ الرِدیۀِحسنُ 

   .)]پوشدزیبا چادر می: براي زن
ي و ارداءتَرَدردا برافکندن: ت .  

یدۀً تُه تَرْریبـر او ردا پوشـانیدم  [د .
 در چاه انـداختمش : فی البِئْر . : او

  . ]را کشتم
یفالناًراد ت :دراو  ته، و هو مقلـوب

ــه ــراداةً  . من ــوم م ــن الق ــ: ع یت رام
 جـاراو را جســت و [داراه : راداه. ةبالح

از آن قوم بـا سـنگ   . با وي مدارا کرد
  . ]با او نرمی کرد و راه آمد. دفاع کرد
ـــ. ردي ــالك : ردي ـَ ــی و ه هالک

  . نث: ردیۀ. هالک: رجل رد. شدن

شده از رفـتن، و  الغر ناقۀ: رذیۀ .رذي
: رذي. رذایـا : ج. فرومانده بـر راه  ناقۀ
  .مذ

يذــز، و : ر ــاتوان از هرچی   سســت و ن
و . که بیماري گرانبارش کرده باشـد آن

و أُر يذــد ر ــاتوان [ذي ق از بیمــاري ن
  .]شد

ــردن، و  : ذاءإر ــر کـ ــزار و الغـ نـ
ــر راه  ــداختن ب ــرْ .ان نْ: ذَيالمــوذ الم ب

  . ]افکنده بر سر راه[
ـ أر. گرفتن به کسیپناه: زاءإر .رزا یز ت
أْالْ: نٍرِي الی فالظَهت الیه تَج]  ـتیزأر

به خدا پناه برده و بر او توکّـل  : الی اهللا
او بـه  : رزا فالنٌ فالناً ـِــ رزیـاً  . کردم

وي نیکــی کــرد، یــا نیکــی وي را    
  . ]پذیرفت

ایستادن بر : رسا ـُـ. و و رسورس .رسا
بـر جـاي   : . جاي و اسـتوار شـدن  
ایسـتادگی در  [ماندن پـاي در حـرب   

بر جاي ایستادن کشـتی در  : . ]دنبر
. ثَبتَـت : بدامهم فی الحرْأقْ رست. بحر
و قـد  » ساهاراها و مرْمِ اهللاِ مجبِس«آیه

بـه نـام خداسـت    «[مرَّ فی فصل الجیم 
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: . ]»لنگر انـداختنش شدنش و  نروا
سـخن  : . اصالح کردن میان دو کس

رسـوت عنـه   [گفتن به چیزي از کسی 
رسـوت لـه   . خنی از او گفـتم س: حدیثاً

ن حدیثسـا  . سخنی برایش گفـتم : مر
موآهنگ روزه کرد: نَواه: الص . ـیراس :

. که در نیکی یا بـدي پایـدار باشـد   آن
یسسـا  . ]ستون استوار میان چادر: رر
لِالفَحشـتر نـر بـر    [قَعا علیها : لُ بالشُو
سویش شتران پراکنده بانگ زد تا ماده

  . ]آرام گیرندآیند و 
سةره و مهره کـه در  : ونوعی از شَب

: ج. ايدســتبند مهــره[رشـته درکشــند  
  . ]رسوات
قَت السـحابۀُ  ألْ. لنگر کشتی: ساةمرْ

ـ  [ دامـت : مراسیها و همچنـان   دابـر مان
  . ]بارید

ــال   ــن الجِب ــی م ــالٌ  الرَواس و جب
یاتۀ. کوههاي محکم :راسییکی: راس .

رْتَمیانَۀرَة ننوعی از خرما: س .  
  . شیۀأر: ج. رسن دلو: رِشاء .رشا

: رشا ـُـ. ورشْ. رِشاً: ج. پاره: وةرِشْ
پـاره  : تشـاء ار. کک: شاءإر. پاره دادن

  . گرفتن
  .رسن بر دلو بستن: إرشاء

پاره خواسـتن بـر حکـم    : ترشاءاس
طلــب الرِشْــوةَ : استَرْشَــی فــی حکْمــه[

. جسـتن کـره از مـادر    شیر: . ]علیه
الرجلَتَرَشَّی نرمی کردم با آن مـرد : ت .

ــی ــه ظاهرْ: تُهراشَ ــاري[ت ــردمی . اش ک
در داوري بــه او  : حابــاه ، أيراشــاه

رشـوه را  . گرایید و از درستی دور شد
: رشــا الفَــرْخُ: انــدگرفتــه معنــااز ایـن  

جوجه گردن کشید تا مادرش با نـوك  
  . ]به او خوراك دهد

نْشَی أرظَلُالح :امتأغْ تَد هصانُه، شُب
ۀ باألریهـایش را دراز  حنظل شـاخه [ش

  . ]کرد، مانند ریسمان
ــاء ــرج  : رِش ــرد در ب ــتارگان خ س

  . و هی من المنازِل القَمر. حوت
. کک: ضاةمرْ. يخشنود: وانرِضْ .رضا

و ار الشیء یتضررْتَضَیتُه، فهو م  ،ـیض
: رضی ـَـ. رِضًی. إلصلضُو علی او مرْ

: رِضـاء . ضو هو مصدر مح. پسندیدن
رِضَوانِ و حموانِ فی : و عن الکسائی. ا

ه رِضَـیانِ  و الوج. تثنیۀ الرِضا و الحمی
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. و حمیانِ، و جمیـع ذلـک مـن الـواو    
، و أصـلُه  ]رِضاً و رضْواناً[رضیت عنه 

ضَـــور ضـــاة: ج. فهـــو راضٍ[تو . ر
یضج .ر :یاءضضٍ. أرـینَ : ج. و رضر .

      ـفصـن قـوم رِضـاً، وو رجلٌ رِضـاً م
مرد پسندیده از قوم : المفعولُ بالمصدر

  . ]پسندیده
  . نام خازن بهشت: وانرِضْ

ضـیۀ، ألنّـه یقـال    مرْ: عیشَۀ راضیۀٌ
تیضیشَتُه، مج رعم .  تـیضو الیقـال ر 

ــدگانی[ ــوش و پســندیده  زن ــم (خ اس
، زیـرا  )معناي اسم مفعولعل است بهفا

: برنـد فعل آن را مجهول بـه کـار مـی   
  . ]اش پسندیده گشتزندگی

علیـه فـی    . رضیت بـه صـاحباً  
او را به دوسـتی و  [به و عنه  معنَی 

آن را : ه لَــه  . همراهــی پســندیدم 
منـه   . برایش پسـندیده و برگزیـدم  

به این خشنود شده و بسنده  اواز : کذا
  . ]کردم
ۀ ضاء و تَرْإرـیخشـنود کـردن  : ض .
تُهتَرَضَّی :أرـ ضَی هج تُه بعدد .تَرْاس تُه ضَـی

یفأرضان . ی فالنٌ فرَضَـوتُه ـُــ،  راضان

ــه  اذا غَلَب ــه فی ــنود[ت ــا يخش اش را ب
ــش بـــه دســـت آوردم   از او . کوشـ

در . خشنودي خواستم و خشنودم کـرد 
خشنودي با من برابـري کـرد و بـر او    

ــره ــدم  چی ــودم(ش ــنودتر ب ). از او خش
خشـــنودي، و از یکـــدیگر : تَراضـــی

خشنود : وقَع به التَراضی. خشنود شدن
  . ]شد

: رضَـوِي . کوهی به مدینـه : ويرضْ
  . منسـ
. درختی از درختان ریـگ : طَیأر .رطا

ـ   و هو أفْ. یکی: طاةأر جـن وـل مو ع ه
ـأْ فَعیم موطٌ،لَی من وجه، ألنّه یقال أدر 

ــدو مرْ أیضــاً أي م ــی ــهط قرو . بوغٌ بو
ـ   أْلُحوقُ التاء التَ نیث فـی واحـدها یلُّ د

 لیسـت نیـث، و انّمـا   أْللتَ علی أنّ األلف
ــهــی لإللْ االس ــی نعلیهــاحــاق أو ب م .

أراألرض أنْ: طَتاألر تَتپوسـت  [طَی ب
افزودن . پیراسته با برگهاي این درخت

ایـن معناسـت کـه     تاء در واحد آن به
مونث نیست، بلکه تنهـا   نشانۀالف آن 

براي الحاق است، یعنی آن را در نکره 
د اگر الف آن اصـلی باشـ  (تنوین دهند 
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ــه  ــم در نکــره و هــم در معرف  آن را ه
، یا اینکـه بـر وزن أفْعـل    )تنوین دهند

  . ]انداست که از آن اسم ساخته
  . عاءأر: ج. علف و گیاه: یرِع .رعی

. چریدن و چرانیدن: رعی ـَـ. رعی
ی البعیرُ الکَلَأَ و ارعیررا  شتر گیـاه : تَع

گیـاه و  : المرْعـی . رعیت اإلبـلَ . چرید
مرْعـی و ال  : مثَـل . چراگاه، و چریـدن 

ــعدانِ  چراگــاه اســت، نــه ماننــد [کالس
و آن گیاه خارداري اسـت کـه   (سعدان 

ماننــد آن . شـتر را بســیار گـوارا آیــد  
آبی اسـت، نـه   : ماء و ال کصداء: است

و آن گواراترین آب نـزد  (چون صداء 
این دو را هنگـامی گوینـد   . تازیان بود

که بخواهند ارزش چیزي را بگویند یا 
ـ . )]آن را بر دیگـران برگزیننـد   یراع :

. دارنده، و لقـب مـردي  و نگاه چراننده
مثل قـاضٍ و  . رعاة، رعیان و رِعاء: ج

. بٍّ و شُـبان، جـائع و جِیـاع   قُضاة، شا
فـالن یرْعـی   . »الرِعاء حتّی یصدر«آیه

رجـل ترْعیـۀٌ و   . یرْعی غَنَمه: علی أبِیه
تـا  «[الذي یجِید رِعیـۀَ اإلبـلِ   : ترْعایۀ

هایشــان را از آنگــاه کــه شــبانان گلــه

او گوســفندان . »آبشــخور بازگرداننــد
ان مردي کـه شـتر  . چراندپدرش را می

: یقـال . را نیکو پرورد و سرپرستی کند
بـد چرانیـد و پـس    : أساء رعیاً فسـقَی 

به چوپـانی گوینـد کـه    (آنگه آب داد 
شتران را نیکو نچراند، سـپس آنهـا را   
سیراب کند تا شکمشـان برآیـد و بـه    

چشـم  : . ])کوتاهی کارش پی نبرند
ــوم . داشــتن ــی النُجعبــه ســتارگان [ر

نهــا را چشــم نگریســت و فــرورفتن آ
   .]کک: راعاها. داشت

ــاوِي ــاوِي و الرُعـ ــتران : الرَعـ شـ
  . گرداگرد قوم چراکننده

نگریستن و چشـم داشـتن   : مراعاة
: . ]راقَبتـه و تَأَملْـت فعلَـه   : راعیتُه[

هـم   بـا : . نگاه داشتن حق کسـی را 
گوش داشتن بـه  : . چرا کردن ستور

ــه. کســی ــا ال«آی ــوا راعن ــال . »تَقُولُ ق
قُرِئَ راعنـاً، بـالتنوین علـی    : األخفش

تقولـوا   ال: مال القول فیه، کأنّـه قـال  إع
مــ قــاً و الحجراً، و هــو مــن تقولــوا ه

ایـن  : اخفش. »مگویید راعنا«[الرُعونَۀ 
کلمه راعناً هم خوانده شـده، بـا عمـل    



    صراح اللغۀ/  1964
 

تقولُـوا قـوالً    یعنی ال(دادن فعل در آن 
ــاً ــد: راعن ). ناســزاوار و زشــت مگویی

ــمعک  ــی س نک و راععــم ــی س نعأر :
الی عتَمی الیه. اسعأر :عتَمفـالن ال  . اس

دی الی قول أحرْعال: ی دالی أح تلْتَفی .
 کلمـۀ یهودیان، با پـیچ و تـاب زبـان    

گفتنـد کـه در زبـان    راعنا را چنان می
عبــري از آن معنــایی زشــت و ناســزا 

چهـل   آیۀشد تا چنانکـه در  دانسته می
نساء آمـده اسـت بـر     ةو ششم از سور

فســوس کــرده و دیــن را ) ص(پیــامبر
خداوند در دو آیـه هـم   . سبک شمارند

بازي آنها و هم مؤمنانی را که از زبان
یهودیـان ناآگـاه بودنـد از گفـتن ایـن      

  . ]داردکلمه باز می
ثَل. داشتن خواستننگاه: ترعاءاسم :
نِ اسئْ تَرْمی الـذـ  ع کـه  هر[م ب فقـد ظَلَ

گرگان را دهد پاس و امان، پـس سـتم   
  . )]گمان بر جان بی(کرده است 

پـاس رعیـت   : . پاسبانی: رِعایۀ
حرمـت کسـی نگـاه    : . داشتن امیـر 

ــ: یقــال. داشــتن یعرْرعلیــه ح تَــهتم .
ۀ : رعیۀ. والی: راعی لـیس  . مـردم  عامـ

کسـی کـه پاسـش    [عی کـالراعی  المرْ
نیسـت کـه پـاس    دارند ماننـد کسـی   

  . ]دارد
ةالرَِعـ  . و بـاز ایسـتادن از   : رعـا ـُـ

الرَِعـوةِ  فالن حسنُ . کک: عواءار. بدي
]واءعي و االروو الرُع[  ي  و قـد ارـوع

یا و مثل بقْ. ا: ويیا و رعرع. عن القبیح
. او از بدي و سـبکی بازایسـتاد  [وي بقْ

  . ]کک: رعوي
کسـی  بخشودن بر: عاءإر .ـ أر یع ت
بـت  أنْ: عی اهللاُ الماشیۀَأر. تهتَرَحم: علیه

ـ : عیتُـه سـم  عیأر. عاهلها ما تَرْ أصت غَی
ــه  ــاهش   [الی ــر آورده و نگ ــر او مه ب
خداونـد بـراي چـراي سـتوران     . داشتم

  . ]به او گوش سپردم. گیاه رویانید
. بانگ کـردن شـتر  : رغا ـُـ. رغاء .رغا
بانگ شترش [برُغائها منادیاً  کَفَی: مثَل

کسـی   ةدربار(بسنده از بانگ خودش 
گویند که بـه مهمـانی آیـد و شـترش     

  .)]بانگ کند و از آمدنش خبر دهد
کـالم  . کفک بـرآوردن شـیر  : ۀیغتَرْ
إبلُهـم   ستأم. عن معناه صحلم یفْ: مرَغٍّ

 ـ   : تُرَغِّی و تُنَشِّـف وة لهـا نُشـافَۀٌ و رغْ
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معنــاي خــود را آشــکار  ســخنی کــه[
بر شیر شترانشان ). سخن گنگ(نسازد 

  .]کفک و سرشیر برآمد
: ج: کفک و سرشـیر : وةوة و رغْرَِغْ
: غـاة مرْ. کـک : رِغایـۀ، رُِغـاوة  . رغًـی 
  . گیرکفک
غاءارثَل. سرشیر خوردن: تـرُّ  : مسی

سواً فیح غاءتـ . ار هِـرُ  رَب لمـن یظْ یضْ
نماید اندك و بسیار [غیرَه  أمراً و یرِید

کسی گویند که چیـزي   ةدربار. خواهد
کـه  یا آن(بنماید و چیز دیگري خواهد 

ــی   ــد ولـ ــدك بخواهـ ــکار انـ   در آشـ
  . )]اش در گرفتن بسیار باشدشادي

  . کثیرةُ الرُغاء: ناقۀ رغُو، علی فَعول
أرلْ: تُهغَیمته علی الرُغاءح . اتَراغَـو :

بـه  [هنا و واحـد هاهنـا   رغَی واحد ها
هـم بانـگ    با. بانگ کردن واداشتمش

  .]کردند، یکی اینجا و یکی آنجا
ما لَه شاةٌ و  :ما لَه ثاغیۀٌ و ال راغیۀ

غَـی و  تُه فما أثْأتَی. و قد مرَّ هذا. ال ناقۀ
ـ : غَیال أر عشـاةً و ال ناقـۀً   لم ی نـه  [ط

ــه مــاده هــیچ (شــتري میشــی دارد و ن
ش رفتم ولی نه گوسـفندي  نزد). ندارد

بانـگ  : ثُغاء. هیچ نداد(داد و نه شتري 
  . )]گوسفند

یین و بالتَلْ ]رفْـواً [ب ـُـ ت الثَورفَو .رفا
ـ  سکَّنْ: الرجلَ . الهمزة ـن الرُعب ته م

ــه را  [ ــوراخهاي جامـ ــا و سـ پارگیهـ
: این کلمه را با همزه هم گویند. دوختم

را برکنـار و  ترس آن مرد . رفَأَ ـَـ رفْواً
  . ]وي را آرام کردم

بـا  : رافاه و رافَأَه[سازواري : مرافاة
او نرمی و سازگاري کرد و با وي راه 

  . ]آمد
کفشـیر گـرفتن و برچفسـان    : رِفاء

ــینَ. شــدن و ســازواري نبالرِفــاء و الب :
دعــایی اســت بــراي [دعــاء للمتــزوج 
خداونــد ســازگار و : عــروس و دامــاد

ــادتــان ســازد و پیکــی . ]ســرانتان ده
أرفَیـت الیـه و   [این دعا گفـتن  : ۀیفتَرْ

سوي او روي کـرده و در  : أرفَأْت الیه
کشـتی  : أرفَت السفینَۀُ. پناهش درآمدم

کشـتی را  : أرفَیتُها. نزدیک ساحل آمد
  . ]ل و م. کنار ساحل آوردم

برآمـدن بـر   : رقی ـَـ. ی و رقیرقْ .رقا
  . کک: تقاءار. فی السلَّمِرقیت . نردبان
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مل آلَۀٌ یع: قاةمرْ. نردبان پایۀ: قاةمرْ
علُ فیه و من فَتَح قال هذا موضع یفْ. بها
  . ]مراقی: ج[

تَرَقَّـی فـی   . رفَـع : رقَّی علیه کالمـاً 
در سـخن  [رقی فیه درجۀً درجۀً : مالعلْ

در دانش . افزود و آن را بر او برخواند
  . ]ه باال رفتپلپله

ـک قَ علی ظَلْارـ : ع ـ  شِ وام اصدع 
یقُبقَدتوانـت بـاال    ةبـه انـداز  [ ر ما تُط
  . ]برو

ــ ــگ: وةرقْ ــودری ــرد ةت ــی. گ : رقَ
  .موضعی

ـ . رقًـی : ج. افسـون : یۀرقْ تَرْاستُه قَی
از او افسـون  [فهـو راقٍ  رقْیـۀً   فرَقـانی 

ــه مـــن داد  ــونی بـ ــتم و افسـ . خواسـ
  . ]افسونگر

سِ عبـداهللا بـنُ قَـی   . نام زنـی : یۀرقَ
اتنام مردي منسوب به زنانی که : الرُقَی

  . اندبر این نام بوده
  . رکی و رکایا: ج. چاه: رکیۀ .رکا

آب خوردنی، و مشـک   ةکوز: وةرکْ
صـارت  : مثَـل . رِکاء و رکَوات: ج. آب
القَوةً  سکْـوـ  .ر بـار و  رَب فـی اإلد یضْ

ایـن  . کمان کوزه گشت[ب األُمورِ قالانْ
ــا   ــردش کاره ــدبختی و گ را هنگــام ب

  . موضعی: رکاء. ]سوي سختی گویند
ــومرْ ــزرگ: کُ ــوض ب ــوزجرْ. ح : م

  . حوض کوچک
ـ [و رکْ بـار برافـزودن بـر    : ]رکا ـُـ
به صـالح آوردن و اسـتوار   : . ستور

. بــاقی روز باشــیدن: . کــردن خلــل
کَوروۀَ ییقب یتم :روز را  ةماند[ت أقَم

گنـاه بـر کسـی    : . ]هم آنجا مانـدم 
گناه را [ بت علی فالنٍ الذَنْرکَو. نهادن

  . ]بر او نهادم
گـرفتن پناه: کاءإر .ـ أر الیـه  کَی ت :]

تأخیر کردن و مهلـت  : . ]لَجأْت الیه
بـه  [(کنی الی کذا و کـذا  أر: یقال. دادن

) متبراي پرداخت وا: بستانکار گویند
: . ]تا فالن هنگام بـه مـن زمـان ده   

گنـاه  : . ساخته و آماده کردن لشـکر 
أرکَیت علیه الـذَنْب و  [بر کسی نهادن 

گنـاه یـا کـار را بـر او     : ورکْتـه : األمرَ
: تَک علی کذاأنَا مرْ: یقال. ]گران کردم
: الّا علیـک  تَکًیو ما لی مرْ. معولٌ علیه

. ه یــا اعتمــاد دارمبــر آن تکیــ[معــول 
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: رکـی . تکیه و پنـاهی جـز تـو نـدارم    
هـذا األمـرُ أرکَـی مـن     . سست، ناتوان

تـر و   سسـت  یکـی  ایناین کار از : هذا
  . ]تر است پایه بی

ـ . انـداختن : رمی ـِـ. یرم .رمی یمر ت
ي فاردن یم یالشیءآن چیـز را از  : تَم

ــاد   ــم افت ــداختم، آن ه ــتم ان : . دس
ــال . کـــک: رِمایـــۀ. اختنتیرانـــد قـ

ت ت عن القوس، و رمیرمی: السکیت ابن
یمت بهـا علیها، و الیقال ر . :  فـزون

ـ ین، و أرت علی الخَمسرمی. شدن یم ت
رمـی اهللاُ  : أبوعبیـدة . ]از پنجاه گذشتم[

خداونـد  [لک، أي نَصرَك و صنَع لـک  
ــازد   ــت بس ــد و برای ــت کن : . ]یاری

رمی فالناً بـأمرٍ  [دن به فاحشه دادشنام
سـابه  . کار زشـتی بـه او بسـت   : قَبِیحٍ

دشنامش داد و بسیار بـه  : فأرمی علیه
  . ]او زشت گفت

» صـنات مـونَ المح والـذین یرْ «آیه
ــان پاکــدامن  «[ ــه زن و کســانی کــه ب

سفر : رمی الرجلُ. »دشنام ناپاکی دهند
  . ]کرد، و گمان بیهوده برد

ــی ــحابۀُ  ا: الرَم ــی الس ــقی، و ه لس

ــ ــۀُ القَطْ ــالعظیم ــدیدةُ الوقْ ــن رِ الش ع م
میۀ و أر: ج. سحائب الحمیم و الخَرِیف

ۀ أسیدرشـت بـا   ابرهاي گرانبار دانـه [ق
بــارش کوبنــده از ابرهــاي تابســتان و 

  . ]پاییز
مـی فـی   ت تَرْخَرَج: خرجت أتَرَمی

خرجت . راض و فی أُصول الشَجراألغْ
یأرتَم :یمر تم تیرانـدازي  فر[ت القَنَص

رفـتم  . هاي درختکنم به آماجها و تنه
  . ]شکار کنم

أنـت  : و یقال فی الخطاب للواحـدة 
  . مینَ سواءأنتنّ تَرْ: مینَ، و للجمعتَرْ

یو رام ،راماةً و رِمـاءتُه م ارینـا و  تَم
یـی  . به هم تیراندازي کردیم[نا تَراممر

آن قـوم را از  : قومِ من بلَد الـی بلـد  بال
ارتَمــت بــه . شـهري بــه شــهري رانــد 

شــهرها او را از : الــبالد، و تَرامــت بــه
پیوسـته و افـزون   : تَرامت. خود راندند

. یتَتـابع : بیـنَهم الشَرُّ یتَرامی  مازالَ. شد
  الـی فَسـاد رْحی الجزخـم بهبـود   : تَرام

ـ . تبـاه شـد  نیافت و  ـرُه الـی   تَرامی أم
کارش بـه پیـروزي   : الظَفَرِ أو الخذْالن
رب رمیۀٍ مـن  : یقال. یا شکست گرایید
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  اي بسـا کـه کـودکی نــادان    : رامٍ غیـر 
  . ]غلط بر هدف زند تیريبه

کانت بینَهم رِمیـا، ثـم صـاروا الـی     
ــزَي  ــدیگر   [حجیـ ــه یکـ ــخت بـ   سـ

کردنــد، ســپس بــاز پرانــی مــیســنگ
کسی میانشـان درآمـد و   یا (ایستادند 

پرانـی بــه یکــدیگر  آنـان را از ســنگ 
  . )]بازداشت
: أرمی فـالنٌ . الرِبا و افزونی: الرَماء

ــی بــر. أر ــال عم ــتَرُوا  ال): رض(ق تَشْ
   ،و هـاء هـاء ،دداً بیضَّۀ الّا یبالف بالذَه

او افـزون  [ الرَمـاء انّی أخـاف علـیکم   
ــه نقــره . گرفــت و ســود کــرد زر را ب

دست، بله بله، بـر   رید مگر دست بهنخ
فـی  . کـک : رمیـۀ . شما از ربا بیمناکم

ـ   ـۀٌ عمیمدر ایـن افزونـی   : ا قیـل هذا ر
آن گفتـه شـده    ةاست از آنچـه دربـار  

  . ]است
أرمیت الحجرَ مـن  . ختنااند: إرماء

: طَعنَه فأرماه عـن فرسـه  . ألْقَیت: یدي
ل أذْراه ألْقاه عن ظَهـر دابتـه، کمـا یقـا    

به نیـزه زد  . سنگ را از دستم انداختم[
  . ]و از پشت اسب افکندش

: یقـال . تیرافکنـده  شکار بـه : الرَمیۀُ
 بِئْس   نَـببـد شـکاري اسـت    [األر

کـه تـا شـکار گـردد نفـس      (خرگوش 
  . )]گیردشکارچی را می

. ستور پایچۀ: . پیکان گرد: مرْماة
ــدیث ــی  : ح ــی ال عهم دــد ــو أنّ أح لَ

رْماتَیو هـو ال أَنِ لَم ،جاب  جِیـبالـی   ی
اگر یکی از آنها به خوردن دو [الصالة 
ــۀ ــا     پاچ ــود درج ــده ش ــتور خوان   س

پذیرد، ولی به نماز خوانده شـود و  می
ــد ــیس وراء اهللاِ : حــدیث. پاســخ نده ل

دقْصی، أي مرْمی الیـه اآلمـالُ و    متُرْم
ی بجـز  نیست آماج: یوجه نَحوه الرَجاء

  . ]یکتاخدا، سوي او پوید همه امیدها
  . پیوسته نگریستن: رنا ـُـ. رنُو .رنا

م: ناءإر .ـ  أر سی حنـان ـ أَنُ مـا ر ی ت
زیبایی آنچه دیدم به شـگفتم آورد و  [

ظَـلَّ  . واداشت تا پیوسته به آن بنگـرم 
حدثَنی فرَنَوت . یستپیوسته نگر: رانیاً
م رخن گفت و سرگبرایم س: حدیثه الی
أن  أسـأَلُ اهللاَ . سـخنش شـدم   شیفتۀو 

از خــدا خــواهم : یــرْنیکم الــی الطاعــۀ
سوي فرمانبري گردانـد تـا   را دلهاتان 
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  . ]آنکه پیوسته بر آن آرام گیرید
 دائمـۀٌ : علَـۀ ناةٌ، علـی فَعلْ س رنَوکَأْ

ــۀ[ســاکنۀ  ــ کاس ــر  ،رپیوســته پ از به
  . ]نوش

. دائـم النَظَـرِ علیهـا   : فالنٌ رنُو فالنَۀٍ
نّاءآن مرد پیوسته به آن [کک : رجل ر

کـه پیوسـته زنـان را    آن. نگردزن می
  .]نگرد

بـراي  [ چیزي که در وي نگرند: رنا
  .]زیبایی آن

ـیم   : نَینَ تُرْیا اباي [کنایۀ عـن اللَئ
کار، کنایه از نـاکس و  فرزند زن بالیه

  . ]فرومایه
ــوت. ۀأرنیـــ: ج[آواز : رنـــاء : رنَـ

دیگري را : طَرَّبته: يرنَّیت غیرِ. طَرِبت
  . ]به آواز و شادي آوردم

ــۀ أُر .روي ــر[وِی والکس ــم ــز : ]بالضَ ب
أراوِي و : ج. نام زنـی : . کوهی ماده

ي، علی أفْأرـلَ بغیـر قیـاس   وع .يأرو :
  . نام زنی

ـــ. رِي و رِوي ــیراب : روِي ـَـ سـ
. ت بمعنًیت و تَرَویتَویروِیت، ار. شدن
ـ  یورعلــی أه تــأهــی و لیلــ: لتهم أتَی

ـ  منْ: یقال. بالماء ـتُکم أییـن   ،نَ رأي م
ام آب براي خـانواده [تَوونَ الماء أین تَرْ
یـا آب  (خورید از کجا آب می. آوردم

ــرَوي )گیریــدبــراي خــوردن برمــی ؟ تَ
ـ . ]آب برگرفتنـد : القوم و رووا یور ت
بـراي  [ت لهم المـاء  تَقَیاس: القوم ـِـ ریاً

  . ]قوم آب کشیدم
ـ . نث: ریا. سیراب: ریان بلْو لم ید 

ـ  بفَۀٌ، و انّما یألنّها ص لون من الیاء واود
فی فَع ـ  الیاء اس ماً ولَی اذا کانـت   الیـاء

وي هذا الثوب، موضع الالمِ، کقولک شَرْ
 ن شَـرَیـ  ت،م  و انْ. وي مـن تَقیـۀ  و تَقْ

فَۀً تَرَکوها علی أصـلها، یقـال    کانتص
ـ   ة خَزْامرأَ ـ   ویـا و ریـا، ولَ اس ماً کانـت

لکانت ي، ألنّک کنت تُبوواواً ر لُ الیاءد
رُك الواو التی هی عینُ موضع الالم و تَتْ

یـاء تبـدیل بـه واو    [لَی علی األصل فَع
ت است، و تنها نشد زیرا این کلمه صف

هنگامی در فَعلَی یاء را به واو تبـدیل  
الفعل کنند که کلمه اسم باشد و یاء الم

اگر صفت بود آن را بر اصل خـود  . آن
 شـد روي، بـا  اگر اسم بود می. گذارند

الفعـل، و برجـا   تبدیل یاء به واو در الم
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 پایــۀالفعــل بــر گذاشــتن واو در عــین
  . نام کوهی: . ]اصل

رِیح طَیبۀ من : . بوي خوش :ریا
نسیم خوشـبویی  [حان أو غیره حۀ رینَفْ

  . ]که بوي ریحان یا جز آن آورد
. اندیشه در کـار : . حاجت: روِیۀ

 : وایا: ج[باقی وامر . و قیل هو جمع
  .]راوِیۀ

اي که به آن بـار بـر   پارهرسن: رِواء
ــۀأر: ج. شــتر بندنــد وِی .یوــه علــی ر تُ

ـ  شَدد: جلالر آن [ر البعیـر  ته علـی ظَه
تـا  (مرد را با رسن بر پشت شتر بسـتم  

  . )]اگر خوابش برد نیفتد
بــازگفتن ســخن و شــعر از : رِوایـۀ 

ر مـن  فهو راوٍ فی المـاء و الشـع  . کسی
 ةسیراب از آب، و بازگویند[قومٍ رواة 

  . ]شعر از دیگران
بر روایت شعر داشتن کسـی  : ۀیوِتَرْ

. کـک : واءإر. راب گردانیدنسی: . را
 : ۀجپیش [روز هشتم از ماه ذي الح

از عرفه که حاجیان آب برگرفته و بـه  
. ]روند زیرا در آنجا آب نیستمنا می
 : فـی   [اندیشه کردن در کار ـتیور

  . ]روأْت= األمر
  . ]درفش، پرچم[علَم : رایۀ

ــۀ ــتر : راوِی ــتوران[ش ــر س  ]و دیگ
دان، عند العامۀ علـی  هتوش:  .آبکش

اسـتعاره بـه    پایـۀ مردم بـر  [تعارة االس
ــه ــه توش ــدراوی ــل . ]دان گوین  رج

مــردي کــه [و الهــاء للمبالغــۀ . للشــعر
  . ]بسیار شعر بازگوید

ــاء   ــن الم ــوم رِواء م ــیراب از [ق س
  . ]آب

واءذْ: ماء ري. ]گوارا[ب عماء رِو :
  .بسیارآب چشمۀ: ن ریۀٌعی. کک

واءــدار : ر ــه [دی ــل ل ــرد : رج م
  . ]چهرهخوش

وِيشـعر  فیـۀ قـا حرف : ر . :  ابـر
. ]کـک : سـقی [بزرگ سـخت بارنـده   

ــال ــرِب: یق ــرْشَ ــاً ت شُ وِیــیراب [باً ر س
به اندام و تـن  : . ساقی: . نوشیدم

  . ]و اندیشه درست
اربي الحلُتَو :قُواه غَلُظَت .ار تتَـو 

ــل ــلُ الرج مفاص :اعلَتــد ــلُو غَ تَ  تظَ
بندهاي تن . رسن درشت و سخت شد[

ــد   ــتوار ش ــتبر و اس ــرد س روي . آن م
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رسن را بافت و آن : الحبلَ ریاً فارتَوي
  . ]شدسخت هم 
میـان هـر دو پـاي    : رها ـُـ. وره .رها

ـ . نـرم رفـتن  : . گشاده رفـتن   و«هآی
 هینَۀٍ ، أي ساکناً علی»واًرَ رهرُك البحاتْ
: رها البحـرُ . ]»ا آرام بگذردریاز و «[

ــ ــت [ نَکَس ــا آرام گرف زن : . ]دری
و هــو . نــوعی از مرغــان. فــرجفــراخ

ــی الکُرْ کلنــگ[ک[ . : جــاي بلنــد و
. کـک : وةره. دادپست، و هو من األضْ

 : ع(أنّـه : حـدیث . آبراه میان محلـه (
عۀَ فی فناء و ال طریقٍ و ال شُفْ قَضَی أنْ

ـ قَبۀٍ و ال ال منْ فرمـود  [ رهـوٍ حٍ و ال رکْ
که در سراي خانه، در راه جلو براي آن

خانه، در راه میـان دوخانـه، در زمـین    
پشت خانه و در آبراه میـان کـوي بـا    
ــفعه   دیگــري شــریک نباشــد، حــق ش

  . رِهاء: ج. ]نیست
أریأي   ه ،و الشـراب لهم الطعـام ت

نْأرهت :مو   . تـه لهـم  أد فهـو طعـام راه
 فُـقْ رأُ: ه علی نفسکأر. ي دائمراهن، أ

خـوراك و  [رافـه   ساکنٌ: راه عیش. بها
بـر  . شـان را پیوسـته کـردم   آشامیدنی

. گیر و با خود مهربـان بـاش  خود آسان
: رهاء. ]زندگانی آرام و خوش و فراخ

  . زمین فراخ
هاءـذْ قبیله: رجاي از مح . هـاوِير :

  . منسـ
  فصل الزاي

: دبـاء از. بار کـردن : بی ـِـز. یزب .زبی
  . تهحملْ: تُهدبیت الشیء و اززبی. کک

بۀزی: ج. پشته: یبثَل. زلَـغَ   : مقـد ب
یی السکار (سیل بر پشته برآمد [لُ الزُب

: . )]از اندازه گذشت و سـخت شـد  
: یقـال . جهت صید شیر و ددهمغاکی به

یتَزَب ۀًتیبمغاکی کندم[ ز[ .  
علی أُفْأُز ،ولبِیزدگـی و  شـتاب : ع

: . رفتار مختلف: . نشاط و سبکی
لَقیـت  [أزابِـی  : ج. شرّ و کاري بـزرگ 

بدیها دیدم از وي سـخت  : منه األزابِی
  . ]سنگین

: یقـال . بنرمی راندن کـار : جِیۀتَزْ .زجا
. کیف تُزَجی األیـام، أي کیـف تُـدافعها   

روزگار را چگونه [ج مزَلَّ: مزَجیرجل 
گذرانی؟ مرد سسـت و نـاتوان در   می

  . ]بزرگواري و بخشش
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یبکذاتَزَج اکْ: تـن   [ت به تَفَیم تَـزَج
بسنده کن ز دنیایت بـه  : دنیاك بالبالغ

  . ]اندك
. چیزي اندك: جیمزْ. راندن: جاءزإ

ــث: جــاةمزْ ــه. ن ــا بِبِضــاعۀٍ و جِئْ«آی ن
ــاةٍمزْ ــۀ»ج ــریح تُزْ. ، أي قَلیلَ ــی ال جِ

تَسوقُه : جِی ولدهاالسحاب، و البقرةُ تُزْ
باد ابـر را  . »و کاالیی ناچیز آوردیم«[

اش رانَـد، و گـاو گوسـاله   مـی نرمی  به
  . ]را

آسانی گردآمـدن  به: ]زجا ـُـ[زجاء 
. ]تَیسـرَت جِبایتَـه  : زجا الخَراج[خراج 
 :روانی کار .ی بهذا األمرِ منهو أزج 

عطـاء  : یقـال . أشَد نَفاذاً فیه منـه : فالنٍ
او [جـو  یزْ جو خیرٌ من کثیرٍ القلیل یزْ

در این کار اسـتوارتر اسـت و آسـانتر    
نیکـی  . بـرد تـا فالنـی   آن را پیش می

اندك کـه نـرم آیـد بـه چنـگ، بـه ز       
  . )]جز به جنگ(بسیاري که ناید 

قَطَـع ضَـحکُه   انْ: ضَحک حتّی زجـا 
  . ]آنجا که نفسش بریدخندید تا [

گَوز باختن کـودك و  : زدا ـُـ. وزد .زدا
مغـاك  : مـزداة . انداختن آن در مغـاك 

گوز انداختن، و ایـن را خـانج گوینـد    
گـردو در  بازي بهاي که کودکان چاله[

. دهاز عد المـدي و أب: یقال. ]آن اندازند
و، و هـو مـد الیـد    لغۀٌ فی سد : یقال

. دورتر را ببـین و بینـداز  [شیء نحو ال
  . ]دست به سوي چیزي دراز کردن

خشم و عقاب و : زري ـِـ. زِرایۀ .زري
ت علیه ت علیه و تَزَریزری. عیب کردن

قال . ]سرزنش و خوارش کردم[ بمعنًی
 سان الـذي ال الزارِي علی اإلنْ: أبوعمرو

 کـه  آن[لَـه  کرُ علیـه فع یعده شیئاً و ینْ
کسی را به چیزي نگیرد و کـار وي را  
ــاچیز    ــک و ن ــه و آن را کوچ نپذیرفت

  . ]شمارد
خوارمندي نمودن و تقصـیر  : راءإز
: تُـه دریاز. ت بـه قَصرْ: ت بهریأز. کردن
ــه حقَّرْ کوچــک شــمرده و خــوارش [ت

أزري  .سبک و ناچیزش داشـتم . کردم
کـاري را بـر او پوشـانید و از وي    : به

که بسیار آن: رجل مزْراء. شتپنهان دا
دیگـران را سـبک شـمرده و ســرزنش    

  . ]کند
سـخت  : ]زفَی ـِـ. و زفْی[زفَیان  .زفی
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ـ : ه الریحزفَتْ. وزیدن باد زفَـت  [ه طَرَدتْ
بـاد  : الریح السحاب و التُراب و نحوهما
:  ].ابر و خاك و مانند آنهـا را رانـد  

قوس . ۀٌسرِیع :ناقۀ . نام مردي شاعر
 :سالِسریعۀُ اإلر هکمانی کـه  [م للس
  .]رنگ تیر را پرتاب کنددبی

: . بـال برداشـتن شـترمرغ   : یزفْ
  . برداشتن سراب چیزي را در هوا

. بانگ کـردن : زقا ـُِـ. یو و زقْزقْ .زقـا 
: یـۀ زقْ. و کلّ صـائحٍ زاقٍ . صوت: زقاء
یۀ صبانـگ و فریـاد  [ح .  ـبِیقـا الصز :
أزقَیت هامۀَ . و أزقاه غیرُه. تَد بکاؤُهاشْ

  . ]قَتَلْته: فالنٍ
ـ هو أثْ: یقال ن الزَواقی، و هـی  قَلُ م

ــ   سألنّهــم کـانوا ی وكیرون، فــالـدإذا م
ــاحت الدی ــص ــوا کَ ــگ او [ۀُ تَفَرَّق بان

ــنگین ــرا  س ــروس، زی ــگ خ ــر از بان ت
تازیان را شیوه آن بود که شبها بیـدار  

گفتنـد، و بانـگ   ان مـی مانده و داسـت 
خروس آنهـا را پراکنـده کـرده و هـر     

-گفتـه نیز و . رفتاش مییک به خانه
تـر از  سـنگین : أثْقَلُ مـن الـزاووق  : اند

  . ]جیوه
زکـات دادن  : کیۀتَزْ. معروف: زکاة .زکا

پاکیزه کردن و ستودن خود : . از مال
و «آیـه . زکات از کسی گـرفتن : . را

و به آن «[هم بها رُتُطَه ، أي»تُزَکِّیهم بها
زکـا  . »پاکشان سـازي ) زکات گرفتن(

خـود را  : زکاء و زکُواً، زکی و تَزَکَّـی 
زکّاه اهللاُ، و زکَّـی  . پاك داشت و ستود

رجل تَقـی  . صالح: زکاة .مدحها: نَفْسه
زکــی، و زاك، مــن قــومٍ أتْقیــاء و    

یاءکأز[ .  
طـاق  : خَساً أو : لیقا. عشَفْ: زکاً

  . یا جفت
الیـق  : . گوالیـدن : زکا ـُـ. زکاء

یلیقُ  ال: کُو بفالنٍیزْ هذا األمرُ ال. آمدن
بـه  (فالنی نیسـت   یستۀشااین کار [به 

: زکُـو . تنعم کـردن : . )]خورداو نمی
تَـنَعم و کـان فـی    : زکـا الرجـلُ  [کک 

ــبٍ صــود و  : خ در فراخــی و خوشــی ب
: کـاء إز. ]زنـدگی کـرد   خوش و آسان

  . ]زکا الزَرع و أزکاه اهللاُ[گوالیدن 
و زاك یکغالم ز .کُومص: ز .  

ــی ــدقَ : تَزَکَّ ــدقه داد[تَص : . ص
  . ]پاکیزگی پیش گرفت و پاکیزه شد
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ل الحجاز، و صور عند أهزِنَی، مقْ .زنـی 
ممعند أه دودـ . دل نَج بـا زن  : زنَی ـِـ

ـ   ـ : زِنَـوِي . دنحرام جمـع آم از . منسـ
و «آیه[از ممدود . منسـ: زِنائی. مقصور

ــی ــوا الزِنَـ ــا «: »ال تَقْرَبـ ــرد زنـ و گـ
  . ]»مگردید

به زنا منسوب کردن و زانـی  : نیۀتَزْ
ی مزاناةً و ةُ تُزانوالمرأَ. خواندن کسی را

ی: زِناءزَِنْ: و قولهم. تُباغهو ل  ۀٍ، نقـیضی
آن زن ناپاکی کنـد  [ةٍ دهو لرَِشْ: قولهم

ــازاده . و گــرد ناشایســت گــردد او زن
 ال: مثَـل . زاده اسـت خالف حاللاست، 

نـه در  : ال الزِنَـی زِنَـی   حصنُها حصنٌ و
در کــاري اســتوار اســت، نــه شایســته
ــاکی ــدکار ناپ ــته ب ــار. اش پیوس  ةدرب

کند و یـا  کسی گویند که یا نیکی نمی
 پیوسـته بـر  و  شـود، در آن پیشتاز می

. تنگـی : زناء. یک شیوه و منش نیست
 نا الموضعـ  . ضاقَ: ـُـز . کـک : زنَـأَ ـُـ

بر او تنگ و سـخت  : ضَیقَ: ی علیهزنَّ
آوند باریک : ضَیق: وِعاء زنی. گرفت

  . ]تنگ و کوچک: زنّاء. و تنگ
. قرْدة، بوزینـه [حمدونه ماده  :زنّاءة

زن و واپسـین فرزنـد   : عجزَة ، أيزَِنْیۀ
اي، کــه  قبیلــه : بنــو زِنْیــۀَ . شــوهر

نامشان را بـه بنـو الرِشْـدة    ) ص(پیامبر
   ].دگرگون کرد

زوایــا : ج. کــنج و بیغولــه: زاوِیـۀ  .زوا
  . ]گوشه گرفت: تَزَوي[

جمعتـه و  : ]زیـاً [زویت الشیء ـِــ  
ــته ــی األرض : حــدیث. قبضْ ل ــت وِیز

غارِبشارِقَها و مم آن را گـرد  [ها فأُرِیت
زمـین بـرایم   . کرده و در مشت گرفتم

ــا و   ــد و خاورهـ ــده شـ ــم پیچیـ درهـ
  .]باخترهایش را به من نمودند

انْــزَوت الجِلــدةُ فــی النــار، أي    
ضَتپوست در آتش گرد آمـد و  [: انْقَب
: انْـزَوي القـوم  [درکشیده شـد   ]به هـم 

. قوم گرد آمده و به هم نزدیک شـدند 
دور : وازوِ لَنا البعیـد : و فی دعاء السفر

. و نزدیــک نمــا از بهــر مــا درپــیچرا 
ــاً ــا  : أیض ــونْ علین و ه ــا األرض زو لَن

فَرَالس[.  
ــأت : زِي ــش و هی ــلُه . پوش و أص

يته، و القیاس: یقال منه. زِوییته : زیوز
  . ]دار کردم آن را پوشانده و جامه[
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دو میـان  [: زوي الرجلُ مابین عینَیه
ــ المالَ عن . آژنگ درافکند] چشمش

مـال را بـه وراثـش    [صرَفَه : وارِثه زیاً
. عدلَه و صرَفَه عنـه : عند کذا . نداد
  رَّه، أي طَـواهرازش را از او : عنه س

نَحـاه  : الشـیء فـانْزَوي   . پنهان کرد
  . ]فتَنَحی
وبلکـه نـام کشـتی    [ نام کـوهی : ز

ــ   ــه پی ــه ب ــراق ک ــش در ع روي از آت
سـاخته و در  ایرانیان در جشن سده می

: یقال. قضا و قدر: . ]راندندرود می
    رو قُـد ـیأي قُض ،يو ز ـمفرمـان  [ح

   .]رفت و چنین نهاده شد
دۀقوازِیۀٌ و ززِیودیگ بـزرگ  : ر ز

  . که یک شتر گوشت پزد
وکـرده   ]راسـت [پشت ستیخ : زاةز

: یقـال منـه  . رفتن و گام نزدیک نهادن
وزــزَو و [زِي زي الرجـــــــلُ یـــــ

زوزیتُـه و  [راندن :  ].کـک :استَوزي
ــه  ــت ب یزوــه :ز ــل زوازٍ و . طَرَدت رج

. مـرد کوتـاه سـتبر    :زوازِیۀٌ و زونْـزَي 
زویـت  . پسند و گردنفرازخود: زونْزَي

تروو ز ــالم ــنم  : الک ــخن را در ذه س
   .]دمساخته و آماده و نیکو کر

یمد . حرفی از حروف معجمه: زاي
. األلـف  تَب الّا بیاء بعدیکْ صر و الو یقْ

کیــف «قــال زیــد بــن ثابــت فــی آیــه
هـا  رَأْیهـا، أي اقْ زَ، هـی زاي ف »شزُهانُنْ

قصـر زي اسـت و   این حرف به[بالزاي 
ــه ــز زاي  ب ــتار ج ــد زاي، و در نوش م

چگونـه  ) که(«زید گوید که در . نباشد
آنها را فراهم آورده و پیوند داده و بـر  

کلمه با زاي اسـت و آن را  » پا سازیم
  . ]با زاي بخوان

. خرماي زرد و سـرخ  ةغور: وزه .زها
ـ  هـ  و ز ل الحجـاز و لغـۀُ أه . :  رنـگ

اذا ظَهـرَت  : یقـال . خرمـا  ةگرفتن غور
مفْالحرَ فیه رَةُ والصرَةُ فی النَخل فقد ظَه
الزَهو .ـ و قد ز ـ ها النَخْ هواًلُ ز .هـاء إز :
زهـی  . خـوب  ةنماینـد دیدار: . کک

یلع ـ الشیء بـه چشـمت خـوب و    [ کنَی
برداشتن سراب : . ]نیکو آمد آن چیز

ـ   . چیـزي را  : زهـا السـراب الشـیء ـَــ
وزیـدن  : . و هذا باإللف الغیر. رفَعه

زهـت الـریح الشَـجرَ    : و ربما قالوا. باد
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. ]باد درخـت را جنبانیـد  [ه تْهزَّ: هاءتَزْ
 :ــهل ــبک و س ــتن س ــاه و . داش زه
هاه ازنَ به[: دتَخَفَّه و تَهاوسـبک و  : اس

یزْدهــی   فــالن ال. خــوارش داشــت 
او بـه فریـب خـوار و سـبک     : بخَدیعۀٍ

: . ]نگردد و به کاري واداشته نشـود 
 نوشـیدن آب [د رفتن ناقه بعـد از وِر[ ،

زهـت  [ل و م  .یک شبانروز، و رانـدن 
ــا کــار باطــل و : . ]اإلبــلُ، و زهوتُه

پستان کردن : زهت الشاةُ ـُـ. . دروغ
ــک زادن ــیش نزدی ــاز: . م ــر و ن  کب

و . هـو فهو مزْ. زهی الرجلُ، مج. کردن
ال یتکلَّمون بها الّا علـی  للعرب أح رُف

ــی  ســبیلِ المفعــول بــه و انْ کــان بمعنَ
لرجلُ، عنی بـاألمر،  زهی ا: الفاعل مثل

تجـ  نُت ت بـه  اذا أمـرْ . باههاالناقۀُ و أشْ
و کذلک األمرُ مـن  . ه یا رجلُلتُزْ: قلت
کلّ فـب   علُه، و أمـرُ الغائفاع مسلٍ لم ی

و . زیـد  لـیقُم : الیکون الّا بالالم کقولک
. برَکَواً، أي تَزها ـُـ زه: رَيفیه لغۀٌ أُخْ

و لیس هذا مـن  . هاهما أز: و منه قولهم
ل مجهـول  یتَعجب من فع زهی، ألنّه ال

تازیان . خودپسند شد و به خود نازید[

هـایی اسـت کـه آنهـا را جـز      را کلمه
ماننــد مفعــول بــه کــار نبرنــد اگرچــه 

بایـد اي  : امـر آن . معناي فاعلی دارند
ـ مرد ناز کنی و بـه خـود ب   چنـین  . الیب

ـ  همۀاست امـر در   اي مجهـول، و  فعله
: امر غایب هم که همیشه بـا الم اسـت  

دیگري هماننـد   کلمۀ. زید باید برخیزد
ــاز کــرد و گــردن کشــید : آن از آن . ن

 !چه نازان و گردنفـراز اسـت او  : است
این معنا از فعل مجهول نیسـت، زیـرا   

. تعجـب نسـازند   صیغۀاز فعل مجهول 
  . ]آرایش و زیبایی آن: زهی الدنیا

ـ ال تَرْ کانت :إبل زاهیۀٌ می الحع ض
  . ]شترانی که شورگیاه نخورند[

ر مائـۀ  هم زهاء مائَۀٍ، أي قَـد : یقال
: زهوت القوم. آنان نزدیک صد نفرند[

گمــان انــدازه زده و شــمار قــوم را بــه
  . ]کردم

  فصل السین
: . نیـت و نـورد خـاطر   : وسأْ .سأي

دوري قصـد  : . ]وطَن[جایگاه باش 
ـأْوٍ  . تو همانّک لَـذو س:   ـماله لَبعیـد :

پایـان  [: . همانا که تو بزرگ همتـی 
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  . کشش به چیزي: . ]چیزي
لـوب منـه   قْمسـآه بمعنَی سـاءه، و  

. نـــاخوش و انـــدوهگین کـــرد او را[
 الثــوب تــأَی ــأْیاًأس ــآه س أس ــد : و الجِلْ

. جامه یا پوسـت را کشـیدم تـا دریـد    
میـان قـوم را   : واًسأَوت بین القوم سـأْ 

سـأَوتُه بمعنَـی   . تباه کرده و به هم زدم
ــ ــردم : ؤْتُهس ــدوهگینش ک ــأَوت . ان س

آ. به سویش رفتم: الشیءدوید: س[ .  
ـ  .سبی سـباء بـ  . ی و س بـرده  : سـبی ـِـ

ــردن ــ. ک ــک :تباءاس ــردن : . ک دل ب
خمر از شـهري  : . معشوق عاشق را

ــردن ــ. بــه شــهري ب ــا اذا اشْ فأمتها تَرَی
اگر باده را بخـري تـا   [رَبها فبالهمز لتَشْ

. آن خمر: سبِیۀ. ]بنوشی، سبأْت گویی
غریـب  : . و زن بـرده . کـک : سـبِیئَۀ 

: یقـال . سباه اهللاُ. کردن و دورگردانیدن
ـ  بوا أیـبا، أي    ذَهي سـبا و أیـادي سد
ـ  . متفـرِّقینَ  ـ و همـا اس عــمانِ جماً ال اس

ـ [واحداً  سـبیت قلبـه و   . دپراکنده رفتن
ــه: اســتَبیته ــی  و. فَتَنْت ــع عل ــبی یقَ الس

النساء خاصۀً، ألنّهنّ إما یسبِینَ األفْئـدةَ  
سـبی تنهـا بـه    : و إما یسبینَ فـیملَکْنَ 

  دلهـا را   زنان گویند زیرا آنانند که یـا 

. رده شـوند خود ربوده و ب برند و یامی
کنـد تـا بـه    : سبی المـاء  .لَعنَه: سباه اهللاُ

  . ]آب رسید
مشیمه که با بچه بیرون آید : سابِیاء
ــر : . از رحــم ــایج و گوســفند کثی نت

وابِی: ج. لالنَسس .  
ماءالد راههاي خون: أسابِی .ة إسباء

خارهـاي  : الطریـقِ  [یکی : ]و إسبۀ[
  . ]راه
. تـار جامـه  : سـدا الثـوب  = ستَا  .ستا
أسالثوتَی ـ  ت مثـل أس بیتارهـاي  [ته د

ـ . جامه را بـافتم و اسـتوار کـردم    تاةُ س
تارهـاي  : الثوب و سداةُ الثوب بمعنًـی 

: ما أنت بلُحمـۀٍ و ال سـتاةٍ  : یقال. جامه
  . ]نه سودي رسد از تو نه زیانی

اسالناقۀُ اس تاتَتتیتاء :اسن  تَرَخَتم
ناقه از بسیاري خواسـت شـتر   [الضَبعۀ 

ایـن کلمـه اگـر    . و نرم شـد  نر سست
مهموز باشد اسـتَأْتَت اسـتئْتاء از أتَـی    
ــأْتی اســت و جــایش در ایــن فصــل  ی

اگر هم بـاب افتعـال از السـتَی    . نیست
ــتَتَت : باشــد، فعــل آن چنــین اســت اس

تاءــت ي. الناقــۀُ اســد ــتَی البعیــرُ و س س :
رَعأس[ .  
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  . خو و طبیعت: سجِیۀ .سجا
وجج. سو دائـم   نآرام گرفت: ا ـُـس

، أي طَـم  »لِ اذا سجیاللَی و«هآی. شدن
ف البحرُ الساجِی، و طَرْ: و منه. و سکَنَ

و سـوگند بـه شـب    «[ساجٍ، أي ساکن 
. »آنگـاه کـه فـرا پوشـد و آرام گیـرد     

ــده  ــم آرمی ــاي آرام، و چش ــۀ . دری لیل
ابـر و بـاد و   شب فراگیر و بـی : ساجِیۀ
  . ]سرما

ۀتَسی و [پوشانیدن مرده را  :جِیجس
پوشـاند هرچـه   : غَطَّی شیئاً مـا : أسجی

  . ]دوب
و . یکـی : سـحاة . پرهشب: السحا .سحا

ــورانِ   ــانِ مقص ــا مفتوح ــحاء[هم الس :
  . ]کک

: کلِّ شـیء  . ساحت خانه: سحاة
  . سحاً: ج. قشرَتُه

: سـحاءة . مهر نامـه : سحاء الکتابِ
یاهی که زنبـور  گ: . حیۀأس: ج. یکی

 انگبـــین آنو [عســل آن را خـــورد  
سوسـمار  : ضَـب سـاحٍ  . ]خوشبو شود

 تثُرَکَ: حی الرجلُأس. آن گیاهة خورند
ۀُعنده األسیـ . ح ةٌ  ما فی السـحاءماء س

ابـري در  هـیچ پـاره  [عۀٌ قطْ: من سحابٍ
سـحا، سـحاة، سـحاءة و    . آسمان نیست

  . ]تراشه از هر چیز: سحایۀ
سوح  یـحرطـاس و سالق تُه ـَـِــُ ت :
الیـه  کاغذ را تراشیدم یا الیـه [ته قَشَرْ

ـ   . ]کردم جاألرض و الطینَ عـن و ه
یحرَفْ: تُهسل را از روي زمین[ :تهجگ[ 

ــدم تُه، أي الکتــاب و ســحی  . رندی
دحاءشَدمهـر کـردم   ]نامه را[: ته بالس .

اس  و الشَـح رطـاسی القوتَح ـ  م اللَحم :
سیلی که همه چیز [سیل ساحیۀ . قَشَرَه

هـاء آن بـراي   . روبـد کند و مـی را می
: سـحی شَـعرَه و اسـتَحاه   . مبالغه اسـت 

بـاران سـخت   : ساحیۀ. ]مویش را چید
  .بارنده

وانرجل أُسمرد بسیارخوار: ح .  
سکلنگ[بیل آهنین و کلند : حاةم[ .  

ـ و سخی سخا ـُ. سخاوة و سخاء .سخا
. بازماندن از چیزي: . جوانمردي: ـَـ

تیــخ ــه نَفْ س ــی عن ــ: س از آن : هتَرَکَتْ
  . ]کندمبراز آن دل [ بازماندم

  . جوانمرد شدن: ]سخُوا[: سخُو ـُـ
فروزانیدن آتش بـه  : سخا ـُـ. وسخْ
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بیــرون آوردن خاکســتر و آتــش از   
  . دیگدان
ـ إ: یقال. کک: سخی ـَـ. یسخْ خَ س

ك، أي اجلْنارعلیـه    ع لها مکاناً تُوقَـد
  . ]آتشت را جایی بگذار که برافروزد[

لنگــی شــتر و : ســخی ـَـــ. سـخًی 
  . فهو سخٍ، مثل عمٍ. شتربچه

او [ لَّـف السـخاء  کَتَی: فالن یتَسخَّی
  . ]نمایدخود را جوانمرد و بخشنده می

ــخْ ــراخ  : واءس ــرم ف ــین ن : ج. زم
: مکان سخاوِي. ل صحارَِيسخاوَِي، مث

  . منسـ: أرض سخاوِیۀ. جاي نرم
دسـت دراز کـردن   : سدا ـُـ. وسد. سدا

سدت الناقۀُ، و هـو تَـذَرعها   . به چیزي
ناقه در رفـتن دسـت بلنـد    [ی فی المشْ
. گام فراخ نهـادن سـتور  : . ]برداشت

ـ  لَیرِجسـدو  سـنَ  ما أح: یقال و هـا و أتْ
یدهای . ـوادـ  . نُوقٌ س سو فـالن ید  وـدس

ی چه نیکوست فراخ[وه حو نَحینْ: فالنٍ
-مـاده ! گامها و همـاهنگی دسـتهایش  

او دسـتش را سـوي    .گـام شتران فـراخ 
  . ]کندفالنی دراز می

سرٌب دتر ةغور: س .سۀٌبیدنث : رَة س

]  لَـحب  و یــوم :تــر و روز  ةغــور
  .]نمناك

: ج. تارجامه:  .تري شب: السدي
ۀأسیـداة . دکـک : س .  ،األرض تیـدس

  .نمناك شد] زمین[: فهی سدیۀٌ
ي النخلُأسد :سي بدو ذلـک  . رُهس
تَرْاذا اسنخـل نـرم    ةغور[ثَفارِیقُه  خَت

هـاي  شد و آن هنگامی است که دمچه
ها را بـه چـوب خوشـه    خرما که هسته

  .]پیوندد نرم گردندمی
ــ ــا: داءإس ــ. فتنب أسیو د الثــوب ت

ــ أستُهتَی . :ــیدن ــیء . رس ــت الش طلب
فأسیدبته، فإنْتُه، أي أص به قلتلم تُص :
أعستُهم . :مهمل گذاشتن .ديإبلٌ س :

 سانُ أنْسب اإلنْیح أ«آیه. گذاشتهمهمل
ـ  ، و بفــتح السـین أیضــاً  »رَك سـدي یتْ

ــود   «[ ــه خ ــه ب ــدارد ک ــان پن ــا انس آی
» پرسـش رهـا شـود؟   اشته و بـی واگذ

ــدیث ــاً  : ح ــیکم معروف ــدي ال ــن أس م
هرکـه نیکـی کردتـان نیکـی      :فکافئُوه

عطَی أسدي، أولَی و أ. کنیدش همچنان
ــدیت الیــه معروفــاً. بمعنًــی بــه او : أس

  .]نیکی کردم
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ــداه ــه : تَس بکــاله و ر ــتر [ع ــر ش   ب
و برآمــدن بــر هــر (گــام برآمــد فــراخ
  . )]چیزي

 دلَتأُب. ششم: سدي، أي السادالسا
 ّترَ فی سکما فُس ،سین [من السین یاء

: سـداة . آن تبدیل بـه یـاء شـده اسـت    
  . ]أسدیۀ: ج. تارجامه، و نمناکی شب

: . یکـی : وةسـرْ . معروف: وسرْ .سرا
. راه و فروتر از کـوه جاي بلندتر از آب

 :ــۀ ــرحم محلّ ی . : ــوانمردي و ج
. . هو سـخاء فـی مـرُوءةٍ    و. مردمی

: ج. نع: سرِي. مص: سرا ـُـ و سرِي ـَـ
این جمع غیرقیاسی است و تنها [سراة 
اي است که فَعیل بر فَعلَـۀ جمـع   نمونه

سـیبویه آن را اسـم   . بسته شـده اسـت  
جمـع  . دانـد نـه جمـع مکسـر    جمع می

ــرِیاء اســت  و أس ــرَواء قیاســی آن س[ .
  . سرَوات. جج

ةسـُـ. راو رُوشدن: س رِيس .  
: . تکلّف مردمی نمودنبه: يتَسرِّ

: قـال یعقـوب  . سرِّیت گرفتن کنیزك را
ـ   ـرُور، فأُبن السم رَّرلَأصلُه تَسدمـن   ت

ن إحکما یقال تَقَضَّی م ،یاء ي الراءاتد

تَقَضَّض .  
: ج. جهـت فـراش  کنیزك به: سرِّیۀ

  .سرارِي
. سـرایا : ج. اي از لشکرپاره :سرِیۀ

ــرایا أر: یقــال ــرُ الس ــۀ رجــلٍ خی بعمائَ
بهترین گروههاي لشـکري چهارصـد   [

  . ]تن است
رَوس ـرَیعنِّی و س الثوب تُه عنِّـی ت :

ع، بـالواو الغیـر   عنِّی الدر و : تهقَیألْ
ــدم [ ــود فکن ــه را از خ زره را از . جام

  . ]خود برداشتم
ـ انْ رَي عنه الهسانْ: م کَشَـف .  ـرِّيس
  . ]اندوه از او دور گشت[کک : عنه

ــرْ ةســ: و ــر خُ ــراء: ج. ردتی س . :
الجرادةُ أولَ ما تکـون و هـی دودةٌ، و   

: رُوةأرض مس. کک: یۀسرْ. أصلُه الهمزُ
 ةٍذاترْوملخ ریزه در آغاز زندگی [ س

زمینـی کـه ملـخ    . که مانند کرم است
  . ]ر باشدریزه در آن بسیا

ـ  ]أعاله و[: سراةُ کلِّ شیء رُه و ظَه
ــطُه ســرَوات: ج. و ــدیث. س ــیس : ح ل

مالطریقِ، أي ی رَواتساء سینَ فـی  للنش
باال و پشت و میان هـر چیـز   [الجوانب 
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مانند پشت و میان اسـب کـه بـر آن    (
هاي راه بـراي زنـان   میانه). نشینندمی

هـاي راه  نیست، یعنـی آنهـا از کنـاره   
  . ]نیمروز[وسطه : النَهارِ . ]بروند

ــراء ــان  : س ــه از وي کم ــت ک درخ
  . سازند
برگزیـدن مـردم و شـتر و    : تراءاس

. و هی سرِي إبله و سراةُ ماله. گوسفند
بنیاس ـراتَهم  اخْ: فالنٍ تَرَي الموتس تار
ــد [ ــا گزی ــی  ةآنه ــتران و دارای اش ش

  .]را برگزید بزرگانشانمرگ . هستند
: ج. ابــر شــب: . ســتون: ۀیسـارِ 
  . نام مردي: . سوارِي

سرًي و مرَي ـِـ. رًيسبه شـب  : س
ــتن ــرَی. رف ــس و أس تــیرَی و . ت بمعنً

باأللف لغۀُ أهل الحجاز، و جاء القـرآنُ  
ـ أس: یقال. بهما جمیعاً رَي بـه راه و أس .

حانَ الـذي  سـب «آیـه . ا: یۀ و سـرَي سرْ
أسبرَي بِع ه لَـیـرَي   ، و ان کـان »الًدالس

للتأکیـد، کمـا    الیکون الّا باللیـل ذُکـرَ  
سِ نهاراً و البارِحۀَ لـیالً  ت أمسرْ: یقال

اش را کـه شـبانه بنـده   پاك است آن«[
، و با اینکه معناي سـرَي جـز   »راه برد

شـب هـم    کلمـۀ رفتن در شب نیست، 
  . ]براي تأکید است

ــرایۀ ــه : س ــزي ب ــتن از چی درگذش
سرَي اللیلِ، و هو مصدر، و : . چیزي

تَجِـیء علـی هـذا     یقلُّ فی المصادر أنْ
 ـن أبـ  البِناء، ألنّه م مـۀِ الجیعن .  و بعـض

السـرَي و الهـدي تَوهمـاً     العرب یؤَنِّثُ
  . یۀیۀٍ و هدأنّهما جمع سرْ

یلُإسنام مردي: رائ . ضافیقال هو م
هــلَ، ی ــز و ال، و الــی إی یقــال أیضــاً م

ـ    إس بینُ بـالنون، کمـا یقـال جرِینُ و رائ
ینُإسماع .  

ـ . وسطْ .سطا دسـت در رحـم   : سطا ـُـ
ناقه کردن راعی تا آب فحل را بیـرون  

: . دور نهادن اسـب گـام را  : . کند
سـخت گـرفتن و   : . بسیار شدن آب

. سطا الراعی علـی الناقـۀ  [حمله کردن 
طَا الفرسـ : س : سـطا المـاء  . وأبعد الخَطْ

: وةسـطْ . ]قَهـرَه بـالبطْش  : به سطا. ثُرَکَ
ـ . سطَوات: ج. بار یک ـ و الفَح سطُو لُ ی

 ستور نر بـا چیرگـی بـر   [علی طَرُوقَته 
  . ]اش برآیدماده

شـهوت از   غلبـۀ که بـه  آن: الساطی
میان شـتران بیـرون آیـد از یکـی بـر      
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فرس . اسب گام دور نهنده: . دیگري
ساط: سر الخیـل، و  الذي یطُو علی سائ
ـ   هو الذي یرْ: یقال ره فَع ذَنَبـه فـی حضْ

  اسبی کـه بـر دیگـر اسـبان بتـازد، و      [
  . ]بلند کند که در دویدن دمش راآن

دویـدن و شـتاب   : سعی ـَـ. یسع .سعا
: . کســب و کــار کــردن: . کــردن

خـراج و  : سـاعی . خراج و باج گرفتن
ا یقال ذلک فی والة و کثیراً م. ستانباج

بسـیار بـه کسـانی    [سعاة : ج. الصدقَۀ
ــه     ــانروا ب ــوي فرم ــه از س ــد ک گوین
گــردآوري صــدقه و بــاج بــه شــهرها 

: سعی لهم و علـیهم . شوندفرستاده می
بلَ لهم و کَسمع[ .  

سی فی الکَرَم و : عاةمساعواحدةُ الم
نیکوکاري، ماننـد میـانجیگري   [الجود 

  . ]نمیان دو دشم
عن . یک ساعت از شب: وسضَی مم
: سـعو و سِـعوة  [کک : واءسِع .اللیلِ 
  . ]اي از شب گذشتپاره .کک

یعی فالنٌ فسیه تُهساعانعأس: تـه  غَلَب
در دویدن با من مسابقه داد و بـر  [فیه 

  . ]او چیره شدم

سـعی  . غمازي و بدي کردن: سعایۀ
نزد فرماندار از [ وشَی به: به الی الوالی

اي از پــاره: . ]چینــی کــرداو ســخن
اي کـه  بنـده [بهاي خود دادن مکاتَـب  

جهـت   بـه  ]خود را از آقایش باز خـرد 
بـه  [د فی قیمته ت العبعیتَسو اس. آزادي

بهایش را از  ةآن بنده کار دادم تا ماند
  .]مزد کارش پرداخته و آزاد گردد

و سـاعی  . األمۀ زنَی بالحرَّةِ و: یقال
فالنٌ بأمۀٍ، و ال تکون المساعاةُ الّا فـی  

 ةمساعاة را تنهـا دربـار  [اإلماء خاصۀً 
نزدیکی کردن با کنیزان به کـار برنـد   

  . )]نه با زنان آزاد(
باد خـاك را بـردن   : سفا ـِـ. یسفْ .سفا

]التُراب الریح فَتتْه: سأذْر[ .یفنـع  : س
  . ابر، و ]خاك بادبرده[

: سـفاة . خـاك : . خارگیـاه : سفَی
کــم : . ]اي از آنپــاره[أخَــص منــه 

ـ . موي شدن پیشانی اسب فَیفرس أس: 
فَی لخفَّۀ ناصـیته  و الیقال لشیء أس. نع

بــه هــیچ ســتوري بــراي [الّــا للفــرس 
ــم ــانی  ک ــودن پیش ــوي ب ــفَی م اش أس

اسـتر  : فَیل أسبغْ. ]نگویند جز به اسب
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  .سرِیعۀ: واءۀ سفْلَبغْ. روسبک
فُوـفا  . شـتاب رفـتن  به: سـ [س : ]ـُـ

شْأسفی الم ران رَعشـتاب  بـه [ی و الطَی
  . ]رفت یا تند پرواز کرد

أسفَی الزَرـنْ  : عس له خَشُنَ أطـرافب
 . کشت سخت شد شۀخوگرداگرد [

   .]صار سفیاً، أي سفیهاً: الرجلُ
  . نام مردي: یانسَفیان و سفْ

  . موضعی نزدیک بصره: سفَوانُ
ــافاة ــافَهه : مس ــفاء [مس ــافاه س : س

  .]دشنام دادش: سافَهه
ــقاء .ســقی ج. مشــک شــیر و آب: س :

أسۀ و أسییاتقـ . أسـاقٍ : جج. ق : بوطْ
خیک روغـن  : ینح. مشک شیر خاصۀً

  . مشک آب خاصۀ: بۀقرْ. خاصۀ
یاً سـقْ : . آب دادن: سقا ـِـ. یسقْ
ت فالنـاً و  سقَی. گفتن ]نوش جـان [لک 
ــ أسآب خورانیــدم، و ســقیاً لــک : تُهقَی

: قاهثَ و أســـســـقاه اهللاُ الغَیـــ. گفـــتم
تُه سـقَی . ا: یاالسـقْ . آب دهاد] خـدایش [

ه، و أسشَفَتلته و أرضهقَییقْ. تُه لماشیس :
به او آب خورانیدم، و به [قیۀ أس: ج. ا

: سـاقیۀ . ]آب دادمیان و زمینش چارپا

  . سواقٍ: ج. جوي خرد
یقج. قطرهابر بزرگ: س :ۀأسیق . :

ــرْ ــري [دي بـ ــذ مصـ ــت کاغـ ، درخـ
  . خرمابن: . یکی: سقیۀ. ]پاپیروس

. ة سقّاءةٌ و سقّایۀرجل سقّاء، و امرأَ
ـ . قِ رقاشِ انّهـا سـقّایۀٌ  اس: مثَل رَب یضْ
حللمــن، أي أح ــنْس ــ س ســانه ه إلحالی

کــه بــه دیگــران آب دهــد یــا آب آن[
ــ ــاش نیکــی کــن کــه  . دفروشَ ــه رق ب

رجـلٌ سـاقٍ مـن قـوم     . نیکوکار اسـت 
  . ]سقّاء و سقّائینَ

سمـذْ . کشت آبی: قَوِيکشـت  : يع
مـا  : [دشتی که از باران آب خـورد  

ظْمح، و المــی ــقَی بالس ســی ئال الــذي : ی
کشـت  : ماءه السعذاء و تَسقییعیش باأل

  . ]آبی، و کشت دیم
سـ . جاي آب خـوردن : قاةم سقاةم :

  . آلت آب خوردن
ــقْ ــقَی بطْ. زردآب: یسـ ــه وسـ  نُـ

اسقَیتَس :ـ   اج أص فیـه مـاء فَرُ، فهـو  تمع
سمشکمش زردآب گرفت[قٍ تَس[ . :
 ةبهـر [أرضـک   کم : یقال. آب ةبهر
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  .]آب زمین تو چه اندازه است؟
تُه[ب و غیبت کردن عی: قاءإسقَیأس :

  . ]عبته و اغْتَبته
ۀتَسیـ . آب دادن: ق : . رةشدد للکثْ

ــقاك اهللاُ ــد ســیرابت ســازد[ س  ]خداون
: سقِّی قَلْبه بالعداوة[کک : قاءإس. گفتن
  . ]و دشمنی شد نهپر از کی دل او

تیمار و تعهد کردن درخت : مساقاة
 کسـی را بـراي  [به شرکت دخـل وي  

رســیدگی و تیمــار درختــان میــوه یــا 
دادن  پایـۀ  تاکستان به کـارگرفتن بـر  

هـا بـه   بخشی از درآمـد فـروش میـوه   
   ].وي

ــاقی ــدیگر را : تَســـ  ]آب[یکـــ
  . خورانیدن
ــ ــتن: تقاءاسـ آب : . آب خواسـ

بـۀ و  ت فی القرْتَقَیاس. برکشیدن از چاه
ــقَی ــیس ــا بمعنً ــک آب [ ت فیه از مش

  . ]برداشتم و خوردم
آب دادن بـــه [معـــروف : قایۀســـ

: . ]گـري، آبشــخور  دیگـران، سـاقی  
جعـلَ السـقایۀَ فـی    «آیه. شراب پیمانۀ

حیهرالـذي کـان   »لِ أخ واعو هو الص ،

پیمانـه را در بـار   «[رَب فیه الملک یشْ
، و آن جـامی بـود کـه    »برادرش نهـاد 
  . ]نوشیدشاه از آن می

و سـلی و  و سـلْو  [سلُو و سـلی   .سال
خرسـندي  : سال ـُـ و سلی ـَـ. ]سلْوان
ت عنـه و سـلیت عنـه    سلَو. غمیو بی

  . ]آن را از یاد بردم[
ــلْ يســیج : و ــدرچین[ورت : . ]بل
ــ : قــال األخفــش. عسـل  لـم أسعلــه  م

 حو ی ،ـدـه و    تمـلُ أنْ بواحیکـونَ جمع
لَی للواحـد و  واحده سواء، کما قالوا دفْ

  . عۀالجما
فـی رغَـد   : وةٍ من العیشهو فی سلْ

و فراخی زندگی به سـر   یاو در خوش[
  . ]بردمی

پوست که بـر روي شـتربچه   : سلَی
درکشیده زاید و آن را به پارسی یارك 

کـه اگـر درون زهـدان پـاره     [ خوانند
شود یا در پی زایش پـاره نشـود بچـه    

کـه سـلَی در   آن: یاءناقۀ سلْ. ]میـرد می
ــده باشــد و آن مهلــک  شــکم وي مان

  . است
ۀتَسیلَی از رحـم  : لبیرون کشیدن س
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وقَع القوم فـی سـلَی جمـلٍ،    : مثَل. ناقه
أي فی أمعو الیکـون للجمـل   . برٍ ص

ن، اذا قَطَع السلَی فی الـبطْ انْ: مثَل. سلًی
بلَـغَ السـکِّینُ   : ذَهبت الحیلَۀُ، کما یقـال 

. ار کاري سـخت شـد  قوم گرفت[م العظْ
. روشن است که شتر نـر سـلَی نـدارد   

سلَی در رحم پاره شد، یعنـی چـاره از   
ــت   ــت رف ــه اوج  (دس ــاري ب و گرفت

ــید ــد)رس ــتخوان  : ، مانن ــه اس ــارد ب ک
پژمــانی خرســندي و بــی: . ]رســید

  خرســـندکننده و [نــع  : یمســلِّ . دادن
  . اسب سیم رهان :مسلِّی. ]برندهاندوه
ـالء انْ. کـردن غـم  بـی : الءإسل: س .

ــلَیانْ ــی  س ــلَّی بمعنً و تَس ــم ــی اله : عنِّ
اندوه ز من برفـت و آسـوده   [کشف انْ

اندوه : أسالنی من همی و سلّانی. شدم
  . ]من برد و بیاسود مرا ز

وانَۀلْس : بةٌ کانوا یقولون اذا صخَرَز
علیها ماء المطـرِ فشَـرِبه العاشـقُ سـال     

گفتند چون آب بـاران  یاي که ممهره[
ــد و عاشــق بنوشــدش از   ــر آن ریزن ب

رهـا و  ) و از یاد معشـوق (اندوه عشق 
: یقـول الرجـل لصـاحبه   . آسوده گـردد 

مــرا ســلوان : ســقَیتَنی ســلْوةً و ســلْواناً

  . ]م بکرديخشنودبنوشاندي و 
. غمـی بـی : . نـام آن آب : وانسلْ
 :دارو که آن را مفرِّح خوانند .  

: ج. نـث = مـذ . آسـمان : لسـماء ا .سما
ماواتأسۀٌ و سیم . : سقف و سـایه-

نَطَأُ السماء نا زِلْ ما: یقال. باران: . بان
ج. ناکمحتّی أتَی :علـی  أس ،یمۀ و سیم

پیوسته باران خوردیم تا نزدتان [فُعول 
  . پشت اسب: . ]رسیدیم
مسـ . و . بلنـدي و برآمـدن  : سما ـُِـ

وموس ت یمسلَیلَوت و عمثل ع ،تت .
ـ   ار: صخْسما لی شَ حتّـی اس تُّهتَثْتفـعب .
ـ  . عال: سما بصرُه ـما الفَحةً سـماولُ س :

  طا علـی شَـوکسـی  . بـاال رفـتم  [له س
نگـاه  . برآمد و باال رفـت تـا دیـدمش   

شتر تاخت و بر آن  شتر نر بر ماده. کرد
  . ]برآمد

واتَسام : وبزرگـواري بـا    در[ا تَبـار
. چشـمی کردنـد  یکدیگر برابري و هـم 

: یسامی، و قد عال مـن سـاماه   فالنٌ ال
ی نگیرنـد، و  در بزرگواري بر او پیشـ 

کــه بــا وي خـود را بــزرگ داشـت هر  
انّهـم  . مفـاخَرَة : مسـاماة . برابري بنمود
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بیـرون   با ناز و خرام: خَرَجوا یتَسامونَ
ـ  حـالی رفتند، یـا بیـرون رفتنـد در    ه ک

  . ]خواندندیکدیگر را به نام می
ــرُوم الســوامی  ــولٌ رافعــۀٌ  : قُ فُح

فَه، ت من سامی طَرْردد: یقال. رءوسها
سـتوران نـر   [وه وتَه و بـأْ ت نَخْأي أزلْ

گرفتم نازش و گردنفـرازي  . گردنفراز
  . ]را از آن گردنفراز

ــماوة ــز : س ــر چی ــخص ه : . ش
أمـا  . فُهسقْ: البیت . موضعی در بادیه

  : أُمیۀُ بنُ أبِی الصلْت[قول الشاعر 
  ]لَه ما رأَت عینُ البصیرِ و فَوقَه

  ع سمـائیاـاء اإلله فـوقَ سبـسم
 لَ کمـا تُجۀٌ   فجمعه علی فَعائـحابـع سم

علی سحائب، ثم رده الی األصل و لـم  
صـب الیـاء   کما ینَونُ جوارٍ، ثـم نَ  ینَونْ

زِلَۀ الصحیح الذي األخیرةَ ألنّه جعلَه بمنْ
ت بصـحائف  صرِف، کما تقول مرَرال ینْ

  یا فَتَی 
زان  بیند وببیند آنچـه چشم تیزبین [(

  )برتر
چنان کو عرش باشد برتر از هفت 

  آسمان پیدا
کلمه را بر فعائل جمع بسته، سـپس آن  

آنکــه تنــوین دهــد بــه اصــلش را بــی
بازگردانده، آنگاه یاء پایـانی را ماننـد   
حرف صحیح گرفتـه و آن را منصـوب   

ــت   ــاخته اس ــرف س ــی (و غیرمنص یعن
سمائیٍ و سمائی نگفته و سمائی گفتـه  

   )].و الف آن هم الف اطالق است
ج. نام: ماس :ـ . ماءأس ع، و تقدیره إفْ

ـ   ـه أسمنه الواو ألنّ جمع بو الذاه ماء
یمتصغیرَه سومو هو مشتقٌّ من س ، ،ت

تُلف فی تقـدیر  و اخْ. عۀوِیه و رِفْألنّه تَنْ
علٌ، و قـال بعضُـهم   أصله، قال بعضهم ف

فُعلهذَی ع و نِ، مثل جِذْل، و أفعالٌ جمع
ـ  فـال، و ال ل و أقْذاع، و قُفْــأج ــدك یر

میغَتُه الّا بالسص ع، و فیـه أر  لُغـات ـعب :
إسو أُس ممصفُه للوو أل ،مو س مل ، و س

ــ   ــف قَطْ ــاعرُ أل ــا الش ــا جعلَه عٍ و ربم
صِللضَرورة کقول األحو :  

  مِ مالکسوسِ فی جِذْو ما أنَا بالمخْ
  اـمتَزِم اإلســم یلْی ثُتَسم و ال منْ

وِيممنسـ: س .اسیعلـی  . کک: م تُرِك
و حکی . األسامی: ماءجمع األس. حاله
این کلمه [ماوات اهللاِ أُعیذُك بأس: الفراء

توــم و حــرف واو از آن  مشــتق از س
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معنـاي بلنـدآوازگی و   افتاده است، بـه 
در اصـل کلمـه اخـتالف    . آشکار بودن

اش جز با شنیدن دانسـته  است و صیغه
الفش الف وصل اسـت، جـز بـه    . نشود

  : ضرورت شعري
  در خاندان مالک خوار و سبک نباشم
  نی برگــرفته نامی، پابند آن بمــانم

جمع الجمع آن أسامی اسـت و برخـی   
تو را به نامهـاي  : اندهم أسماوات گفته

ــی ــدا م ــت  خ ــا پناه ــه آنه ــپارم و ب   س
  .]دهممی

ۀتَسینامیدن و نام نهادن: م . :  بـه
تُه ت فالناً زیداً و سمیسمی. نام خواندن
فتَسـمی بـه   . کک: تُهمیأس. بزَید بمعنًی

او را زید نام کردم، و بـه آن نامیـده   [
هذا سـمیه،  . زدنام و نامهم: یسم. ]شد

لَـم لَـه   تَع هـلْ «آیـه . هذا کَنیه: کما قال
ـ »سمیاً سیراً یـ  ، أي نَظ قُّ مثـلَ اسهتَحم .

ــال ــام [مســامیاً یســامیه : یق ــن همن ای
آیا «. اوست یۀکُنْاین هم: اوست، مانند

) پرســتش شایسـتۀ (همنـامی چـون او   
، یعنی همتایی که سزاوار »شناسی؟می

ــد  ــد او باش ــامی همانن ــامی در . ن همن

  . ]بزرگی که با او برابري کند
ی فالنٌٌأسةِ    : مـماوـۀَ السیأخَـذَ ناح

 . سوي بلنـدي را در پـیش گرفـت   [
چشــم انــداخت و بــه ســیاهی : الرجــلَ

. یسـت کالبد آن مرد در دوردسـت نگر 
 ٍةلْدفالنی را بـه شـهري   : فالناً الی ب

ــرد  ــه ک ــرُ . روان ــه  : الزائ ــان ب مهم
  . ]رفت) یا ایوان(پیشخانه 
ــســمو. صــیادان: ســماة ا و اسواتَم :

یوا للصرفتند براي شکار[د خَرَج[ .  
: . روشنایی برق و جز آن: السنا .سنا

که بـا  [گیاهی از ادویه منسوب به مکه 
  . ]ن کنندآن درما

ـ . بلنـد : سنی. بلندي: السناء ناهأس :
آن را بـاال  [فَتَحه و سـهلَه  : سنّاه. رفَعه

آن را گشود و آسـان  . برد و برافراشت
  . ]ساخت

الرجلَسانَی ت : راضَـییتـه و  ته و دار
نْأحعاشَرَتَه سخشـنود آن مـرد را  [ت م 

. ساخته و با وي به نیکی رفتـار کـردم  
  . ]کک:یتُهتَسنَّ

ـ سو أصلُه تَ. تَغَیرَ: تَسنَّی لَ نَّنَ، فأُبد
مثل تَقَضَّی مـن  من إح ،یاء ي النُوناتد



    صراح اللغۀ/  1988
 

 ـ اصل آن تَ. دگرگون شد[تَقَضَّض نَّنَ س
بوده که یکی از نونها تبـدیل بـه یـاء    

، أي لـم  »یتَسـنَّه لـم  «آیـه . شده اسـت 
 . »منْ حمـإٍ مسـنُون  «یتغیرْ، من آیه

بر آن چیز برآمد: الشیء .   ـی کـذال :
  . ]برایم آسان و آماده شد این

  . ]سد[بندآب : مسنّاة
ــل. شــتر آبکــش: ســانیۀ ــی: مثَ رُ س

سنَت الناقۀُ ـُــ  . قَطعینْ السوانی سفَرٌ ال
. ســـقَت األرض: ]ســـناوةً و ســـنایۀً[

حابۀُ تَسـ الس سی و القوم ،نُونَ نُو األرض
ألنفسهم اذا اسـ . اتَقَو سم ةٌ و و األرضنُو

سم  یـاء وا الواوۀ، قَلَبیرفـتن شـتران   [ن
چـون  (پایـان  آبکش سـفري اسـت بـی   

ــانگی   ــانوران خ ــان و ج ــین و انس زم
ناقـه زمـین را   ). همواره نیازمند آبنـد 

ابر زمین را آبیاري کـرد،  . آبیاري کرد
. شــتندو آن قــوم بــراي خــود آب بردا

دوم  کلمـۀ شـده، کـه در   آبیاريزمین 
ــاء کردنــد  ــراي (واو را تبــدیل بــه ی ب

گفتن و اینکه واو نزدیـک بـه    آسانتر
  . )]پایان کلمه است

أخَــذَه کُلَّــه : أخَــذَه بسـنایته : یقـال 

ــنایته. آن را گرفــت همــۀ[ أخــذَه بص :
  . ]کک

سـنُون، سـنَوات و   : ج. سـال : سنَۀ
او فهو من صانَه الواذا جعلت نُقْ. سنَهات

ـ : یقال. هذا البابِ ـ  أس سی نُونَ نَی القـوم
نَۀًإساذا لَبِثُوا فی موضع س ،ـ . ناء نَتُواأس :

ب الواو تاء للفرق هم الجدوبۀُ، بقَلْأصابتْ
اگر حرفی را کـه از آن افتـاده   [بینهما 

است واو بگیري این کلمه از این بـاب  
آن ). وگرنه از بـاب هـاء اسـت   (است 

گرفتار . سال در جایی ماندند قوم یک
خشکسالی شدند، با تبدیل واو به تـاء  

  . ]پیش کلمۀبراي جدا کردن آن از 
. راسـت  برابـري و راسـتا  : سـواء  .سوا
 میانـۀ : . »إلَیهم علی سواء بِذْفانْ«آیه

: . »فـی سـواء الجحـیم   «آیه. چیزي
لغیـرك  : ت عنک لسـوائک ما عدلْ. جز

به سویشان افکن ) پیمانشان را(پس «[
از آگاهی بـر نبـودن   (اي برابر به گونه

. »دوزخ نـۀ میادر « .»)پیمان میان شما
  . ]گردان نشدمبراي دیگري از تو روي

. کـک : سواء. راست: سوي و سَوي
لٌ و وسـط فیمـا   عد: و سواء مکان 
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ِواك : یقال. نبین الفَرِیقَیبرجلٍ س مررت
هما فـی هـذا    و. و سوائک، أي غیرك

األمر سواء و سـواءانِ، و هـم سـواء و    
ــ ــاس أس ــی غیرقی ــیۀٌ، عل واسو س واء :
فلَۀ ذَهب وزنه فَعلْ: قال األخفش. باهأشْ

ـ  . عنها الحرف الثالثُ نّ إفأما سواسـیۀ ف
یکونَ فعـۀً   سواء فَعالٌ، و سیۀً یجوز أنْ

ـ  أکثـرَ مـا    یس ألنّأو فلَۀً الّا أنّ فعۀً أقْ
قَلَبت الـواو فـی   قُونَ موضع الالم، و انْیلْ

ـ  لکس ۀٍ یاءیرة مـا قبلهـا ألنّ أصـلَه    س
وۀٌ ساز کنـار  . دو گـروه  میانۀجایی [ی

آن دو در ایـن  . مردي جز تـو گذشـتم  
. آنها یکسـان و همانندنـد  . کار برابرند

سواســیۀ جمــع غیرقیاســی اســت کــه  
دو  حرف سـوم آن افتـاده اسـت، و بـر    

فَعال، و فعـۀ یـا فلَـۀ، جـز     : بخش است
تر اسـت زیـرا بیشـتر    آنکه فعۀ قیاسی

واو در سیۀ نیز . اندازند الفعل را میالم
پـیش از آن قلـب بـه یـاء      ةبراي کسر
  . نام آبی: سوي. ]شده است

واءشب سیزدهم از ماه: لیلۀُ الس .  
ـ  ي أسـ : و ــ. فَـلَ قَطَ و أغْأسأسیو ت
رهـایش کـرده   [ته فَلْته و أغْتَرَکْ :الشیء

  . ]و از یاد بردمش
ال . یسـوي  یساوِي هذا کذا، و ال ال

آن  این یکی راست[یعادلُه  ال: یساوِیه
بـا آن  ). خورندبه هم نمی(یکی نیست 
  . ]برابر نیست

ۀتَسراست و برابر کردن: وِی .یوتُه س
ــ يفاستَو :لَ اعــد راســت و برابــرش [تَ

  . ]کردم، برابر شد
قَسـمتُه  . علی سواء: هما علی سوِیۀٍ

آن را . آن دو برابرنـد [بینَهما بالسـوِیۀ  
ذَهـب  . میان آن دو برابر بخـش کـردم  

وِي الماءسرفت آب را بخـش کنـد  : ی .
پاسـدار آب کـه آن را میـان    : الساوِي

مردم به برابري بخش کند تا زمینهـا و  
   .]ي کنندباغهایشان را آبیار

اسي من اعوِجاجٍتَو .  ـ ر علی ظَه
ـ  عـال و : دابته تَقَرَّاس .   الـی السـماء :
دقَص . علیه :اسرَتَولَی علیه و ظَه . 

: قِل سوِي الخَلْجر. تَهی شَبابهانْ: الرجلُ
ــ ساز کجــی و خمیــدگی راســت [تَوٍ م

پشت سـتورش برآمـد و بـرآن    . گشت
بـه  (مان کـرد  آهنگ آسـ . جاي گرفت

ــت  ــمان پرداخ ــخن  . آس ــی از س بخش
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بـر پشـت   ). خداوند در یک آیه اسـت 
ــت   ــر آن نشس ــد و ب ــتورش برآم . س

مـرد  . رد بـه پایـان رسـید   جوانی آن م
مکـان  . سـوایاء : ج. انـدام راست و بـه 

وِيجاي هموار و برابر: س[ .  
یبینَهماساو ت : یـوس برابرشـان  [ت

  . ]کردم
دي فالنٍقَصوس ت :دـ قَص قَص ه تد

  . ]همانند او آهنگ کردم[
شُو بثُمامٍ و نحـوِه،  کساء مح: سوِیۀ

پوششی پر از گیـاه پیـزر و   [ذَعۀ کالبرْ
، )که بر پشت ستور اندازنـد ( نمانند آ

ـ حوِ: . ]مانند جل و پـاالن  ت شـتر  ی
گلیم که گرداگرد کوهان شـتر  : حوِیۀ[

ــد کیــف : الیقــ. ســوایا: ج. ]اندازن
مسـوونَ صـالحونَ،   : أصبحتم؟ فیقولون

صـــالحۀٌ  أي أوالدنـــا و مواشـــینا 
مان گونـه کـه فرزنـدان   اید؟ آنچگونه[

چارپایانمــان درســتکار و تندرســت و 
  . ]استوار و برپایند

هنگامی [اذا تَساووا هلَکُوا : حدیث
  . ]که همانند هم شدند نابود گشتند

، أي »هـم األرض ي بلَـو تُسـو  «آیه

اي کـاش  ) آرزو کننـد («[تَستَوِي بهم 
، »کردنـد زمین را با آنان یکسـان مـی  

  . ]شدندیعنی با خاك یکسان می
ریـزه فـی بنـات     ةسـتار : السـها  .سها

ـ   بـه   ونَالنعش الکُبرَي و النـاس یمتَحنُ
و تُرِینی القَمـرَ   أُرِیها : لثَم. أبصارهم

ــه [ ــم، م ــه مــن  ســها را نشــانش ده ب
پرت و از او، پرسم آنچه می( نماید می

  . )]پال پاسخ دهد
. خـرد  خانـۀ : . مانند صفّه: سهوة

 :گنجینــه . :ــرم ناقــۀ ــارن : ج. رفت
  . ]سنگ بزرگتخته: [سهاء 

مثل . سهاء: ج. سکون و نرمی: سهو
سـها  . غفلـت : سها ـُـ. . دلْو و دالء

: ج. نث: ويسه[عنه فهو ساه و سهوانُ 
 علیه مـن المـال مـاالً ال   : یقال. ]سهاء

. ینْهـی، أي ال تُبلَـغُ غایتُـه    یسهی و ال
بنو سهوانَ، أي أنّـک  الموصینَ انّ : مثَل

  تَحتــاج الــی أنْ تُوصــی بهــا، و     ال
غــافالً ســاهیاً  مــن کــان انّمــا یوصــی

ــدازه ادارایــی[ ش چنــان اســت کــه ان
زادگاننــد کــه ســفارش فــتغل. نشــود

شوند، یعنی نیـازي نیسـت تـو بـه آن     
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ــه     ــه بـ ــرا کـ ــی، چـ ــفارش کنـ   سـ
یا آنها (کنندگان سفارش کنند فراموش

شوند غافالنند امـا تـو   که سفارش می
ــاز    ــز نی ــرا هرگ ــوي، زی ــفارش نش س

  . )]نیازمندان را فراموش نکنی
حبِلَـت علـی   : ةُ سـهواً حملَت المرأَ

  . ]آبستن شد هنگام حیض[حیضٍ 
تـــرك : المســـاهاةُ فـــی العشْـــرَة

آسان گرفتن در رفتـار بـا   [االستقْصاء 
). و متّه به خشخاش نگذاشتن(دیگران 

آن را فرامـوش کـرد و از یــاد   : سـاهاه 
  .]ریشخندش کرد: هاساه. برد

  . ساعتی از اول شب: سهواء
 برگشــتۀسـرهاي  : سـیۀُ القَــوسِ  .سـیا 
و الهـاء عـوض مـن     یهمزُ و ال،. کمان
ـ : سـیوِي . سیات: ج. الواو قـال  . منسـ
أْسـه و فـی   یقال هو فی سـی ر : الفراء

ر واءمـۀ  سو قـد  . أْسه، اذا کان فـی النَع
او غـرق  [یفَسرُ عدد شَعره مـن الخَیـر   

نعمت است، یعنـی بـه شـمار موهـاي     
یـا نعمـت تـا روي    (سرش نعمت دارد 

به ایـن معنـا از    .سرش را گرفته است
سـوا کـه    ریشۀمصدر ساوي اسـت از  

در اینجا  صراحو پیرو آن در  صحادر 
  .)]آمده است

یانِ. همتا و برابر: سیهمـا  [مثـ : س
  . ]آن دو همتایند یا همانندند: سیانِ

هو سـی ضُـم الیـه مـا، و     : السیما
الجـرُّ  : االسم الذي بعد ما فیـه وجهـانِ  

ـ تجعلَ ما زائدةً و تَجـرُّ اإل علی أنْ  س م
، و ینْشَد بسیٍّ، ألنّ معنَی سیٍّ معنَی مثْلٍ

  : القیس قولُ امرئِ
  أال رب یومٍ لک منْهنَّ صالحٍ

  ومٌٍ بدارةِ جلْجلِــو السیمـا ی
ضْرِبنَّ القـوم  إ: تقول. مجروراً و مرفوعاً

أخیک، أي ال مثل ضَرْبۀِ أخیـک   و 
أخُوك، أي ال مثْـل   : الرَفْع کقولک و

الذي هو أخوك، فتَجعلُ ما بمعنَی الذي 
و تَضْمر هو و تَجعله اإلبتداء و أخـوك  

یقال انّ فالناً کریم : قال األخفش. خبره
انْ أتَیته قاعداً، فإنّ ما هاهنا زائدةٌ  و 

ــا   ــذف هن التکــون مــن األصــل، و ح
ما ع و صار ،ر، اإلضْمارضْمضاً من المو

مثْلُـه انْ أتَیتــه قاعــداً   و ال: کأنّـه قــال 
سی است کـه مـا بـه آن     کلمۀهمان [

افزوده شده، و اسم پس از آن دوگونه 
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ما را زائده گرفته و اسم پـس از  : است
الیه سی گرفته و مجـرور  آن را مضاف

بر همین پایه اسـت کـه سـخن    . سازي
مرفـوع  القیس هم مجـرور و هـم    ءامر

  : خوانده شده است
  سا روز خوش داشتی با زنانـب
  لجلـج ةه چـون روز در دارـن

دارة جلجــل از ســرزمینهاي معــروف (
قـوم را بـزن،   : گوییمی). تازیان است

گونه که برادرت را زدي، یا قوم نه آن
ونـه کـه بـرادرت زد،    گرا بزن، نـه آن 
معنـاي الـذي گرفتـه و    یعنی ما را بـه 

را مبتـدا و أخـوك    ضمیر هو محذوف
: اخفـش گویـد  . گیـري را خبر آن مـی 

ــوار و بخشــنده اســت و   ــی بزرگ فالن
دسـت  ( مانند او نیست، هرچند نشسته

مـا را  . نزدش روي )ارمغان خالی و بی
زائده گرفته و آن را بـه جـاي ضـمیر    

  . ]محذوف آورده است
  فصل الشین

چیز، و  غایت هر: شَأَي ـُـ. شَأْو .شأي
: أَوت القـوم شَـأْواً  شَ. تک و درگذشتن

ــبقْتهم اه. سقَه: شــاءه، مثــل . ســابشــاء

: شاعه، و شَآه، مثل شَعاه علـی القلـب  
عدا الفرس . ]از او پیشی گرفـت [سبقَه 
  . ]تک دویداسب به[طَلَقاً : شَأْواً

: تَشاءي مـا بینَهمـا، مثـل تَشـاعی    
دتباع .  از هـم جـدا   [رَّقـوا  فَتَ: القـوم
  . ]وم پراکنده شدق. شدند

زنبیـل و  : مشـآة . خاك چـاه : شَأْو
. ]که با آن خـاك چـاه درآورنـد   [زنبر 

نَزَعت منها : شَأَوت من البِئْر. مشائی: ج
 از چاه خاك درآوردم[التُراب[ .  

و . اســتَمع: اشْــتَأَي: قـال أبوعبیــدة 
  .سبقَ: قیل
شَـباً و  : ج. چیـز  تیزي هـر : شَباة .شبا

ـ . شَبوات : ج. دم کـژدم : بوةُ العقـربِ شَ
معناي خود کژدم نیـز  شَبوة به[شَبوات 

  . ]است
 . ولد له ولَـد ذَکـی  : أشْبی الرجلُ

فرزنـدي تیزهـوش   [أشْبهه : فالناً ولده
فرزنـد فالنـی   . براي آن مرد زاده شـد 

بر او : أشْفَقَ ، أيعلیه . مانند او شد
رفَعتـه و  : أشْبیت الرجـلَ . ]مهر ورزید

آن [ارتَفَعـت  : أشْـبت الشـجرةُ  . أکْرَمته
درخـت  . مرد را بزرگ و گرامی داشتم
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  . ]باال گرفت و بلند شد
هـو  : قـال المبـرد  . زمستان: شتاء .شتا

ــتْوة ــتیۀ. جمــع شَ ــتاء أشْ الش و جمــع .
ــتَوِي ــتْوِي و شَــ ـــ : شَــ : [منســ

  . ]خشکسالی
 تبموضع و تَشَتَّ ]ـُـ شَـتْواً [شَتَو تی

: أشْـتَی القـوم  . أقَمـت بـه الشـتاء   : کذا
معاملَـۀ فـی   : مشاتاة. دخَلوا فی الشتاء

یکْفینـی  : هـذا الشـیء یشَـتِّینی   . الشتاء
قـوم  . جا مانـدیم زمستان فالن[لشتائی 

گرفتن کــاربــه. آمدنــدبــه زمســتان در
ــراي . کســی در زمســتان ــز ب ــن چی ای

ـ . زمستانم بسنده است ذه مشـاتینا و  ه
منازِلُنـا فـی الشـتاء    : بِعنامصایِفُنا و مرا

  .]الصیف و الرَبِیعو
و شَتَوِي یباران زمستان: شَت .  

ــجا ــجو .ش ـ . شَ ــ ــجا ـُ ــدوه و : شَ ان
  . أغَصه: أشْجاه. اندوهگین کردن

ــجی ـــ. شَ ــجِی ـَ ــه: شَ ــد و غص من
استخوان و جز آن : . اندوهگین شدن

آنچــه از  : الشَــجا[ در گلــو مانــدن 
. ]که در گلـو مانـد   استخوان و جز آن

ــجٍ ــل شَ ــین: رج ــجِیۀ. غمگ ــث: شَ . ن

وِيشَج :  منسـ، بفتح الجیم، کما فتحـت
ي، فانْقُلبت الیاء ألفاً میم نَمرٍ و قلت نَمرِ

ویلٌ للشَـجِی مـن   : یقال. ثم قلبتَها واواً
یدة و یاء ال. الخَلمشد یالخَل شَجِی یاء

  : الشعرمخفَّفۀ، و قد شدد فی
  نـام الخَلیونَ عن لَیـلِ الشَجِیینا
  شَأْنُ السالةِ سوي شَأْنِ المحبینا

فإنْ جعلَ الشَجِی علی فَعیل من شَـجاه  
و شَجِی وشْجزْنُ، أي مبالتشدید ال  الح

غم واي بر اندوهگین از دست بی[غیر 
تشدید است، جـز   بیشجی . سرخوشان

  : ضرورت مشدد شودآنکه در شعر به
 چه دانند فارغان از حال شبهاي گرفتاران
 که حال غافالن دیگر و درد عاشقان پنهان

ــر  ــر اگ ــل باشــد ازب ــدوه : وزن فعی ان
اندوهگینش کرد، مشدد اسـت نـه جـز    

ــی هــو الــذي ال. آن ــزْنَ عنــده  الخَل ح
: یؤْذیه بـذلک فیعذلُ الشَجِی و یلُومه ف

و انـدوهگین و  که انـدوهی نـدارد   آن
   .]دردمند را سرزنش کند و آزار دهد

واءة شَجفازم :  ـهمهم لکسۀ المبعص
  . ]آب و علف گذر و بیبیابان سخت[

مثل [مرد درازپاي : رجل شَجوجی
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  . ]خَجوجی
دهان باز کردن و : شَحا ـُـ. شَحو .شحا

شَحا . انْفَتَح: شَحا فُوه[ل و م . باز شدن
: جاءت الخیـلُ شَـواحی  . ]فَتَح فاه: فاه

: فرس بعیـد الشَـحوة  . فاتحات أفْواهها
. بـاز آمدنـد  اسبان دهـان [بعید الخَطْوة 
ــحا الرجــلُ. گــاماســب فــراخ او در : شَ

جاءنــا . رفــتن گامهــاي بلنــد برداشــت
آنکه نیازي داشته باشد نـزد  بی: شاحیاً

تَشَحی فـالنٌ علـی فـالنٍ، أي    . آمدما 
بـر او دراز   ش رازبـان : بسطَ لسانَه فیه

  . ]کرد
ـ  . شَدو .شدا شَـدوت  [رانـدن  : شَـدا ـُـ

شــعر خوانــدن در : . ]ســقْتُها: اإلبــلَ
: شَـدا . تـنش نیرومنـد شـد   : شَدا[پرده 

لم یبقَ منه الّـا  . ذاشتچیزي بر جاي گ
نیرویـی  و  براي او جز اندك جان: شَداً

ــده اســت ــدا. نمان چیــز انــدك، و : الشَ
  . ]چیزي ةبازماند

: . ]ي ســتوران[ راننــده: شــادي
که بعضی از ادب تعلّم کرده باشـد و  آن

  . به آواز خواننده
آذَیت : أشْذَیت. گزند و رنج: شَذا .شـذا 

مگـس  : . ]بد کـردي و آزار دادي [
ــذاة. ســگ قــوت و  بقیــۀو . یکــی: شَ
تیـزي  : . ]شَذاً :ج[نمک : . شدت
. نوعی از کشـتیها و درخـت  : . بوي
 : هــاي چـوب پـاره . :گرســنگی .

سـخت  [وعـه  اشْـتد ج : هضَرِم : یقال
خـود را بـه   : شَذا ـُـ شُـذُواً . گرسنه شد

مشـک یـا   : شَـذْو . مشک خوشبو کرد
از : خْشَـی شَـذاةَ فـالنٍ   أَانّی لَ. بوي آن

  . ]گزندش بیم دارم
. ]شـرًي [و یقْصـرُ   شـراء، یمـد   .شري
و هـو  . خریدن، و فـروختن : ـِـ. شَرَي

و مـن النـاس مـنْ    «آیـه . من األضْداد
، أي »یشْـرِي نَفْســه ابتغــاء مرْضــاةِ اهللاِ 

، أي »و شَرَوه بثَمنٍ بخْسٍ«و آیه. یبِیعها
، »اشْتَرَوا الضَاللَۀَ بالهـدي «و آیه. باعوه

قَلَت الضَـمۀُ علـی   أصلُه اشْتَرَیوا، فاستَثْ
الیاء فحذفَت فـالْتَقَی السـاکنانِ الیـاء و    
     الـواو رِّکـتو ح الیـاء فتـذالواو، فح

و یجمـع  . بحرَکَتها لَما اسـتَقْبلَها سـاکنٌ  
شرًي علی أشْرِیۀ، و هو شاذّ ألنّ فعـالً  

ــۀ   ال ــی أفْعلَ ــع عل مجــردم «[ی و از م
خـدا جانشـان   ي خشنودکسانی در پی 
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و او را بــه بهــایی «. »فروشــندرا مــی
ــد  ــدك فروختن ــه  «. »ان ــی را ب گمراه

  . ]»هدایت خریدند) بهاي(
: یقـال . حنظل، و درخت وي: شَرْي

دیـگ  بجز ته[ أري و : لفالنٍ طَعمانِ
ــرْیۀ. ]و حنظــل نانخورشــی نــدارد : شَ

اي کـه از دانـه رسـته    نخلـه : . یکی
ستوران رومایۀ ف: المالِ رذالُ: . باشد

ستوران ریزه، و دارایی تباه و ناسـره  [
مال، مانند شـراة از اضـداد    ةنیز گزید(

آبله ریزه بر اندام که آن را :  ].)است
فهـو شَـرٍ،    هشَـرِي جِلْـد  . خُرّاج گویند

: . ]پوستش آبله بـرآورد [علی فَعلٍ 
کثیـرُ   راه در کوه سـلْمی، و هـو جبـلٌ   

 دت پـر از شـیر  آن کـوهی اسـ  [األُس .
در برابـر آن  : شَرَي بنَفْسـه عـن القـوم   

  . ]قوم ایستاد و با آنان پیکار کرد
ـ . ]و شَرًي[شَرْي  سـبک  : شَرِي ـَـ

بسـیار درخشـیدن   : . شدن از غضب
بسیار جنبیدن مار و اسب : . درخش

شَرِي الرجلُ . نع: فرس شَرِي. در رفتار
در کــار [لَــج فــی األمــر : استَشْــرَي و

  . ]یزه و سرسختی کردست
ــرَمِ الح ــراء ــه : أشْ گرداگــرد [نَواحی

  . یکی: شَرًي. ]آن
  . پر کردن کاسه و حوض: إشْراء

درختـی کـه از وي کمـان    : شَِرْیان
ــازند  ــرْیان. ]راش[س ــده : ش رگ جهن

  . شَرایِین: ج. ]سرخرگ[
  . نام کوهی: شَرَوري. مانند: شَرْوي

. یکی: شارٍ. بعضی از خوارج: شُراة
انّا شَرَینا أنْفُسنا فی : بذلک لقولهم اسمو
اهللا، أي بِعناها بالجنَّۀ حینَ فارقْنا  طاعۀِ

تَشَـرَّي  : و منـه یقـال  . األئِْمۀَ الجـائرَةَ 
گونـه نامیـده شـدند چـون     این[الرجلُ 

خود را سرسـپردگان بـه فرمـانبري از    
خداوند، با کناره گـرفتن از پیشـوایان   

ــتمگر در برا ــت آوردن   س ــه دس ــر ب ب
آن : از آن گوینـد . دانسـتند بهشت، می

مرد از خوارج شد یا خود را بـه آنـان   
انـد شُـراة نامیـده شـدند     و گفته(بست 

چون خشمگینانه همـواره سرسـختی و   
پراکنـده  : تَشَرَّي القوم. کردندستیزه می

  . )]شدند
  .خرنده: مشْتَرِي. خریدن: اشْتراء
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  . اکبر استکوکبی که سعد  :مشْتَري
. بازماندن چشم: شَصا ـُـ. شُصو .شصـا 

: أشْصـاه صـاحبه  . شَخَص: شَصا بصرُه
جحـنَّ شاصـیاً فـارفَع    اذا ار: مثَل. رفَعه
چشمش را باز و . چشمش بازماند[یداً 

چون کـه افتـاد و دو   . خیره نگاهداشت
پایش شد هوا، دسـت از او بـردار و او   

دسـت  : ن ابر برآمد: . ]را کن رها
شدن از مرده و مـردار کـه    واو پاي در

فهـو  [. کـک : ]شَصا ـِـ[شُصی . آماسد
  ].شاصٍ

از آب یـا  [خیک درآکنده : شاصیۀ
. هاي وي دروا شده باشدکه پایچه ]باد
  . شَواصٍ: ج

اذا . گیـاهی : الشاصلَّی، مثل الباقلَّی
 تددم و اذا خَفَّفْت رْتقَص تدشَد] 

  . ]الشاصالء و
. نام دیهی در نـواحی مصـر  . شَطا .شطا

]منسـ: شَطَوِي[ .  
ــظیۀ .شــظی ــاره: شَ ــاپ : ج. اي از عص
تَطـایرَ شَـظایاه   : تَشَظَّی الشیء. الشَظایا

آن چیز شکافته و از هم پراکنده شـد  [
شَـظَّیت القـوم    .)تَشَـظَّی القـوم  : مانند(

  . ]قُوارَّفَتَ: شَظی القوم. فتَشَظَّوا
استخوان تنـک کـه   : ]شَظَیال[شَظاً 

به بازو چسبیده است، و لنگیدن اسـب  
شَـظی  : یقـال . و غیژیدن آن اسـتخوان 

الفرس .:  بِ[کفتن پیصقاقُ العانْش[ .
 ِــوم ــوندگان : الق ــاع و ملحــق ش اتب

و هو خـالف صـمیم   . بیرونی بر ایشان
ناب  ریشۀکسانی که از رگ و [القوم 

سـوگند و   پایـۀ د بلکـه بـر   قوم نباشن
. شَــظْی. پیمـان بــه آن درآمـده باشــند  

هاي مشک پس از پـر  پایچه: شَظَی ـِـ
شدن برآمـدن، و دسـت و پـاي مـرده     

  . ]آماسیدن و برآمدن
: و منه. متفرِّقۀٌ فاشیۀ: غارة شَعواء .شعا

جـاءت الخیـلُ    أشْعی القـوم الغـارةَ، و  
تـازش و  [ قۀًشَواعی و شَوائع، أي متفرِّ

آن قـوم  . دستبرد پراکنده و پـارتیزانی 
 .اسبان پراکنده آمدنـد . پراکنده تاختند

أشْـعی  . انْتَشَـرَت : شَعیت الغارةُ ـَـ شَعاً
  . ]اهتَم: به

دنـدانی کـه   [زائـدة  : سنّ شـاغیۀٌ  .شغا
و . ]روي دندانهاي دیگر برآمده باشـد 

 :ج. ة شَـغْواء رجل أشْـغَی و امـرأَ  : منه
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ـَـ. شَغًی. شُغْو یمص: شَغ .  
  .عقاب: شَغْواء

کرانه و : شَفا کلِّ شیء، أي حرْفُه .شفی
یقال للرجـل عنـد موتـه و    . آن گوشۀ

ــه و للشــمس عنــد  حاقللقمــر عنــد ام
. ما بقی منه الّا شَـفاً، أي قلیـلٌ  : غروبها

. »و کُنْتم علی شَفا حفْرَةٍ من النـارِ «آیه
األلـف فیـه   : قال األخفش. مثـ: شَفَوانِ

 ،مبدل من الواو ألنّه لم تَجزْ فیه اإلمالَـۀُ 
بـه انسـان هنگـام    [و اإلمالَۀُ من الیـاء  

مرگش، به ماه نزدیک ناپدید شـدنش  
: و به خورشید گاه فرو رفتنش گوینـد 

گـودالی   لبۀو بر «. جز اندکی نماندش
الف آن بدل از  :گوید. »از آتش بودید

نیسـت   اله در آن رواواو است زیرا ام
  گرنــه گفتــه  و(و امالـه در یــاء اســت  

  .)]شَفَی کلِّ شیء: شدمی
درسـتی یـافتن و   تن: شَفا ـِـ. شفاء

أشْـفَی علـی   . شَفاه اهللاُ من مرَضه. دادن
أشْـفَی المـریض   . أشْرَف علیـه : الشیء

. طَلَـب الشـفاء  : استَشْـفَی . علی الموت
تُک الشیءأشْفَی :طَیی بـه أعتَشْفتُکَه تَس .

. اشْتَفَیت بکـذا، و تَشَـفَّیت مـن غَیظـی    

خداوند [جعلَه له شفاء : أشْفاه اهللاُ عسالً
بر آن چیز چیـره  . اش رهانیداز بیماري

. بیمــار نزدیــک بــه مــرگ شــد. شــد
آن چیـز را  . تندرستی را جستجو کـرد 

بـه  . به تو دادم تا به آن تندرستی یابی
بر خشمم چیـره  . ي یافتمآن چیز بهبود

ــتم  ــا گش ــده و از آن ره ــد . ش خداون
  . ]انگبین درمان او کرد

و سوزن درشت کـه  [درفش : اإلشْفَی
ــد    ــد، مانن ــان دوزن ــک و انب ــا آن مش ب

انْ : یقــال . مخْصــف بــراي کفشــگران  
 تتَه الطَمالطَم :  اگر سیلی زنی تو بـر

از (رخ او، بکوبی بر درفش تیـز دسـتت   
  . )]هماوردش نباشیو  برنیاییپس او 

نقــیض . بـدبختی : شَـقاء و شَــقاوة  .شـقا 
ربنـا  «و قَرََأَ قتادةُ شقاوتُنا فی آیه. سعادة

و هـی  . ، و هی لُغَـۀٌ »غَلَبت علینا شقْوتُنا
ت . شَقی الرجلُ: واوي، یقال انْقَلَبـ   الـواو

قبلها و فی المضارع یشْقَی  یاء لکسرة ما
أشْقاه اهللاُ فهـو  . فاً لفَتْحۀ ما قبلَهاأل تبلَقَانْ

ــقْوة  نُ الشــی ــقی ب ــقْوة . شَ ــقْوة = شَ ش
مان بر مـا چیـره   بختیپروردگارا تیره«[

ــت ــه در  . »گش ــت ک ــاقص واوي اس ن
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ماضـی بـه یـاء و در مضـارع بـه الــف      
  . ]تبدیل شود
سختی کشیدن و به سـختی  : مشاقاة

ــیدن  ــردن[مروس ــادت ک ــاقانی . ]ع ش
بختی در تیره[غَلَبته فیه : قَوتُه أشْقُوهفشَ

و سختی کشیدن با من برابري کـرد و  
. سختی و تنگی: شَقاء. بر او چیره شدم

  . ]بر آن شکیبایی کردم: شاقَیتُه
و شَکْوي و [شَکْو، شکایۀ، شَکاة  .شکا

: شَـکْوي . گله کردن: شَکا ـُـ. ]شَکاوة
   .]فهو مشْکُو و مشْکی[گله 

به گلـه آوردن، و گلـه دور   : إشْکاء
. و هـو مـن األضْـداد   . کردن از کسـی 

جعلْتـه شـاکیاً، و أزلْـت عنـه     : أشْکَیتُه
به او بد کرده و او را به گله [الشکایه 

اش آوردم، و کاري کردم کـه از گلـه  
  . ]بگذرد

اشْتَکَی و تَشَـکَّی  . شَکَوتُه: اشْتَکَیتُه
اتَّخَذَ شَکْوةً : اشْتَکَی .عضْواً من أعضائه

از یکی از انـدامهاي  . از او گله کردم[
گلـه و دادخـواهی   . خود بـه درد آمـد  

تَشـاکَی  . شَـکا : تَشَکَّی و اشْتَکَی. کرد
شَکا بعضُهم الی بعضٍ: القوم[ .  

سوراخ ناگذاره کـه چـراغ   : مشْکاة
  . ]روزنهمانندي بیطاقچه[در وي نهند 

ا شَوکَۀٍ و حدّ ذ: رجل شاکی السالح
 کالحه، و هو مقلوب شائمـرد  [فی س

  . ]افزارسراپا پوشیده در جنگ
یکنندهگله: شَک . :شـده  گله کرده

]شْکُوم[ . :دردناك .  
شیرخواره که در  ةپوست بر: شَکْوة

  . ]شکاء و شَکَوات: ج[وي شیر کنند 
: حـدیث . گوشـت  انـدام بـا  : شلْو .شال

اندام راسـت آن  [وها األیمنِ ائْتنی بشلْ
دسـت یـا پـاي راسـت     (به من بـده   را
شده اندامهاي جدا: أشْالء اإلنْسان .)]را

فالن أشْـالء  بنـو . از هم، و بقایاي مردم
ــی ــی بن ــالنف ــیهم : ف ــا ف ــان [بقای این

  . ]بازماندگانی هستند در آن خاندان
أشْـلَیت الکَلْـب علـی     :قولُ الناس

: أشْـلَیت الکلـب  : وزیـد أب. الصید، خَطَأٌ
أوسـدت الکلـب   : السـکیت ابن. دعوته

ــه  ــه ب ــدتُه، أي أغْرَیت و . بالصــید و آس
. الیقال أشْلَیته، و انّما اإلشْـالء الـدعاء  

ــال ــۀَ، اذا   : یق ــاةَ أو الناق ــلَیت الش أشْ
و قیـل  . دعوتهما بأسـمائهما لتَحلُبهمـا  
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  عاءانّما هـو الـد ـه علـی    اإلشْالءلتُغْرِی
اینکه مردم بـاب إفْعـال   [الصید و غیره 

نـاي بـرانگیختن   مع بـه از این کلمـه را  
سگ بر شکار گویند نادرست است، و 

. دانددن سگ میابوزید آن را فراخوان
ــن ــه  اب ــاد را ب ــکیت إیس ــاي الس معن

برانگیختن سگ بـر  شـکار دانسـته و    
گوسـفند یـا   . إشْالء را فراخواندن داند

را خوانـدم تـا بیاینـد بـراي      ماده شـتر 
إشْـالء بـه هـر دو    : انـد گفته. شیردادن
   .]معناست

و کـلُّ  . اسـتَنْقَذَه : استَشْاله و اشْتَاله
من دعوتَه حتّی تُخْرِجه و تُنَجیـه مـن   

تَه و هلَکَۀٍ فقد استَشْـلَی  أو مکانِ موضعٍ
که را فراخـوانی  هر. رهانیدش[اشْتَلَیته 

  .]گبار برهانیتا از جایی مر
ذهبت ماشیۀُ فالنٍ و بقیت لـه  : یقال

یقال الّا فـی  لیۀٌ، و جمعها شَالیا، و الشَ
ــت [المــال  گوشــتش را (ســتورش رف

گوشـتی بـراي خـودش    و پـاره ) بردند
ــد ــار . مان ــز درب ــن را ج ــتوران  ةای س

  . ]نگویند
: شواء. بریان کردن: شَوي ـِـ. شَی .شوا

ــانی ــواءة. بری ــ: ش ــانارهپ . اي از بری
تیي    : اشْتَوو قـد انْشَـو ـواءش اتَّخَذْت

گوشت [اشْتَوي اللحم : اللَحم، و ال تقل
  .]بریان شد
خداوند گوسفند: شاوِي .  
به او بریانی [أطْعمته شواء : أشْویته
تَعشَّی فـالنٌ  . ]کک: شَویتُه. دادم خورد

او [بقیـۀً  أبقَی منـه  : فأشْوي من عشائه
شام خورد و اندکی از آن را هم به جـا  

گنـدم رسـید و   : أشْوي القَمح. گذاشت
  . ]براي بریان شدنشد آماده 

: . شَـوي : ج. پوسـت سـر  : شَواة
و یقال لکلِّ مـا  . دست و پا و سر مردم

لـم  : رمـاه فأشْـواه  . لیس مقْـتَالً شَـوي  
] ۀًکلمانّ من القولِ [یقال . یصبِ المقْتَلَ

 )برخی سخنان([ال تُشْوِي و لکن تَقْتُلُ 
  .]نه اینکه سوزانَد یکباره کُشد

 ةسـتور ریـز  : أي رذالُ المالِ ،شَوي
  . هر چیزي سهل اندك : . زنده

یک قوم پـس  [بقایاي مردم : شَوِیۀ
  .شَوایا: ج. ]از جنگ و نابودي

ــوایۀ ــر،  : شُ ــن کبِی یر مــغ ص شــیء
بقـی مـن    مـا : یقـال  .کالقطْعۀ من الشاة
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القُـرْص منـه   : الخُبـزِ   .الشاة الّـا  
از گوسفند جـز  . چیزي اندك از بسیار[

  . ]یک گرده نان. نماند كاي اندپاره
دم األخَوین، و آن نـوعی از  : شَیان

 لسـان در . خون سیاوشـان [داروهاست 
این کلمـه در شـیا آمـده اسـت نـه در      

  . ]نگرنپایا[مرد دورنگرنده : . ]شوا
  . سبکرو قۀنا: شَوشاة، مثل موماة

 شَـیِی یِیو بعضـهم یقـول   . تبـع : ع
شَوِي .یو الش یبالع یاه و . جاءو ما أع

. پسـت و انــدك [مـا أشْـواه، و أشـیاه    
ــه آورد  ــدك و فرومای ــزي ان ــه . چی چ

او : فــالنٌ ! انــدك و تبــاه اســت آن
هـو  . سست یا پست و فرومایـه اسـت  

وِيع کک: شَوِي[ .  
طَعام . خواهانی تن و آرزو: شَهوة .شها

ی :شَهِیشْتَهم . .   ،ـَــ الشـیء شَهِیت
هـذا  . تَشَهیت علی فالنٍ کـذا . واشْتَهیتُه

ــام ــهی الطَع ــلُ علــی: الشــیء یشَ محی 
خـوراك بسـیار   [رجل شَهوانُ . اشْتهائه

آن چیـز را خواسـتم   . خوشمزه و گوارا
پیوسته خواهـانش  . رزومندش شدمو آ

ــدم ــوارا   . ش ــوراك را گ ــز خ ــن چی   ای

. مــرد آزمنــد و بســیارخواه. کنــدمــی
یواني . کــک : شَــهوج. نــث : شَــه :

شَهِی الشـیء یشْـهی، و شَـها    . شَهاوي
  . ]اشْتَهی: یشْهو

 هشــائ ــرِ، قَلْــبصی البرجـل شــاه 
  . ]مرد تیزبین[حدید البصر : البصر

  ل الصادفص
ـ . صئی .صـأي  . آواز جوجـه : صأَي ـَِـ

ـَــ  [صـاح، مثـل صـعی    : صأَي الفَرْخُ
: . ]جیـک کـرد  جوجه جیـک : صعیاً

آواز خــــوك و مــــوش و پیــــل و 
ــأَي و : مثَــل. کالکمــوش بمــا ص جــاء

و . صمت، أي بالمال الناطقِ و الصامت
جاء بما صـاء و صـمت، و   : یقال أیضاً
ثَل. منه هو مقلوبو   : م قْـرَبغُ العتَلْـد

دارایی فراوانـی آورد از گویـا   [تَصئی 
و گنگ، یعنی از شتر و گوسفند تا زر 

زنـد  نیش می )به دیگران( کژدم و نقره
  . ]کشدمی خودش هم فریادو 

. صبیۀٌ و صبیانٌ: ج. کودك: صبِی .صبا
ـ : صبیۀ و قـد جـاء فـی الشـعر     . مصغـ

مثـل  . صـبایا : ج. نـث : صـبِیۀ  .أُصیبِیۀ
صبِی بینُ الصـبا و  : یقال. مطیۀ و مطایا
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صـاد مـددت و اذا   الصباء، اذا فتحـت ال 
 قصرت ـرِئٍ فـی    : یقال[کسرتکـلُّ ام

در (خـود   نـۀ هر مردي در خـا : بیته 
) خوشرویی و شوخی و شادي و بـازي 

) ص(گاه بود که پیـامبر . کودکی است
بـر  ) ع(خواند و حسن و حسینمی نماز

شـدند و او پـس از   پشتش سـوار مـی  
چـه سـوارکاران خـوبی    : گفتنماز می

که شمایید و چه مرکـب خـوبی اسـت    
مرکب شما، و پدر شما از شما دو تـن  

انـد  از آن بزرگ نیز آورده. بهتر است
فَلْیتَصاب لـه،   من کان له : که فرمود

ـ ا هر آن کس کـه او ر : أي یداعبه د بو
  .]کودکی، بباید که با او کند کودکی

انِصنخدو طرف ز: بِی .  
تَصابی مـن  : یقال منه. کودکی: صبا

ــوق  ــا  [الشَ ــرد ی ــودکی ک ــوق ک از ش
  . ]کودکانه رفتار کرد

وبة و صوببا ـُـ. صمیـل کـردن   : ص
: صبا الیه[به کودکی و جوانی و نادانی 

  . ]به او گرایید
ـ . صباء بـازي کـردن بـا    : ـصبِی ـَ
  . کودکان

 .أصـبیتُه . دل بردن از کسـی : إصباء

ــۀُ  تْه الجارِیــبدختــر دل از دســتش [أص
فهـی  . نـاك شـدن زن  بچـه : . ]ربود

ةُ و أصبتْه المرأَ[مصبِیۀ، أي ذات صبیۀٍ 
ــبتْه آن زن او را فریفــت و ســوي : تَص

او آن زن را : تَصـــباها. خـــود کشـــید
  .]یفته کردفریفت و ش

بادي کـه از خـاور   [باد برین : صبا
در برابر دبور، بادي که از بـاختر  . وزد
  .]وزد

وببا ـُـ. صوزیدن باد برین: ص.  
  . باد میان صبا و شَمال: صابِیۀ

السیف تیصاب :  ـدمخَلْته فـی غهأد 
هیأْتــه للطَعــن   : الــرُمح  . مقْلوبــاً

ـ  [ . ام کـردم شمشیرم را واژگـون در نی
زدنــش  ةام را کــج کــرده و آمــادنیــزه
شعر را خواند و آن : صابی البیت. شدم

سـخن  : صابی الکالم. نسرودرا استوار 
  . ]درست نگفت ةشیورا به
ـ  . صـحو  .صحا هشـیاري و  : صـحا ـُِـ

دور شـدن  : . هشیار شدن از مسـتی 
أصـحت  . روز گشـاده : یوم صـاحٍ . ابر

عن: السماء ۀٌ انْکَشَفیحصم، فهی مه الغَی
 وحابر از آسمان رفت و آسـمان  [و ص
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. ]ابـر روز بـی : یـوم مصـحٍ  . گشاده شد
ــحینا وٍ : أصــح ــوم ص ــرْنا فــی ی ره [س

: صـحا قلبـه  . ابر سپردیم به روزي بی
مســتی از : أصــحی. دلــش بیــدار شــد

سرش پریـد، یـا از مسـتی عشـق بـه      
  . ]هوش آمد

آواز کوه و : . ربوم ن: الصدي .صـدي 
صم صـداه، و  : یقال. سراي و مانند آن

و قد أصدي . أصم اهللاُ صداه، أي أهلَکَه
ــروکش کــرد، و   [الجبــلُ  ــانگش ف ب

. خداونــد بــانگش را خــاموش ســاخت
  . ]کوه پژواك آواز را باز داد

: صدي الرجـلُ [دست زدن : تَصدیۀ
  . ]صفَّقَ بیدیه
ــدي ــه[مــدن آپــیش: تَص رو و روب

کـه  درحـالی : تَصدي لَه. شدن با کسی
  . ]نگریست سوي وي آمداو را می

داجیتـه و سـاتَرْته و   : صادیت فالناً
بــا او راه آمــده و [داریتــه و عارضْــته 

یـا  ( دشمنی خود را از او پنهان داشـتم 
  . ])دشمنی او را ندیده گرفتم

ـ . صدي. تشنگی: الصدي : صدي ـَـ
 صـدیا . فهو صد، صاد و صـدیانُ . مص

خرمابنـان  : صـوادي . نـث : ]و صادیۀ[
کــه بــه آنهــا آب [مانــده درازپــی آب
  .]خود آب خورند ریشۀندهند و از 

عـالم بهـا و   : انّه لَصدي إبـلٍ : یقال
به چگونگی پـرورش و  او [بمصلَحتها 

  . ]داناستسرپرستی شتران 
ه و رنـگ و  آب ایستاد: الصِرَي .صري

  .  الماء قد صرِي. بوي گردانیده
احتَبسه : صرَي الماء فی ظَهره زماناً

ناع عن النتـراةٌ   هذه نُطْفَـۀٌ . کاحباالمص
پیوند زناشویی نبسـت و آبـش را در   [

اي اسـت   ایـن نطفـه  . پشتش بازداشـت 
ــون ــبن صــرًي . شــدهدگرگ شــیر : لَ

  . ]برگشته مزه
ـ . صرْي صـرَي  . یـدن بر: صرَي ـِـ

دفـع کــردن بــدي از  : . قطعــه: بولَـه 
پیشـابش را  [صرَي اهللاُ عنه شَرَّه . کسی

ــد ــدي او را از وي  . بریـ ــد بـ خداونـ
: صرَیت الماء. بازداشتن: . ]بازداشت

ــه  ــم قطَعت ــتَقَیته ث آب برکشــیدم و [اس
. ]سپس از آب برداشتن دست کشـیدم 

 :جــدا کــردن دو خصــم را از هــم .
رَي مـا بینَنـا و   اخْتَصم فصمنا الی الحاک



  2003/ باب الواو و الیاء   
 

 

دشمنی خود را نزد داور بـردیم  [فَصلَ 
و او دشمنی از میان برداشـت و مـا را   

محبـوس مانـدن   : . ]از هم جدا کرد
صرِي فالنٌ فـی  . گرودر دست کسی به

  . بقی فی یده رهناً محبوساً: ید فالن
نادوشیدن گوسفند تا شـیر  : تَصرِیۀ

  . ود در پستانجمع ش
و هی العظْمی . نهري به عراق: صراة

  .و الصغْرَي
. حنظل وقتی کـه زرد شـود  : صراء

  . صرایۀ: ج
مثـل  . صرّاء: ج. بانکشتی: الصارِي

دکـل  : صـارِي السـفینۀِ  [القارِي و قُرّاء 
: صراه اهللاُ. حافظ: . صوارٍ: ج. کشتی

ـ  . حفظَه و وقاه کسـی را از  : صـرَي ـِـ
ابودي رهانیـــدن و بـــه فریـــادش نـــ

  . ]رسیدن
ــعا ــعوة .ص ــنگانه: ص ــعو و : ج. س ص

ــده[ ــا  پرن ــوچکتر از گنجشــک ب اي ک
: دقَّ و صغُرَ: صعا ـُـ صعواً. سري سرخ

  . ]باریک و کوچک شد
. میل کردن: صغا ـُـ. ]صغُو[صغْو  .صغا

: صـغَت النُجـوم  . کـک : صغًی و صـغیاً 

صُـغْوه معـک و   : قـال ی. مالَت للغروب
أکْرِمـوا  . صغاه معـک، أي میلُـه الیـک   

فالناً فی صاغیته، و هم الـذین یمیلـونَ   
ــه  ــدن   [الی ــه فروش ــتارگان روي ب س

ــد ــت  . نهادن ــوي توس ــرایش او س . گ
و  یـا نیازمنـدان  (همراهان و وابستگان 

ــدگان ــزرگ  ) گردآین ــی را ب ــه فالن ب
هـو فـی صـغْو    . برسید دارید و به آنها

  . ]در مشتش است او: هکَفِّ
گــوش داشــتن بــه ســخن : إصـغاء 

مـالَ بسـمعه نَحـوه    : أصغَی الیـه . کسی
کـژ  : . ]گوش سوي سخنش داشـت [

أصـغَیت  . وقت ریختنکردن خنور را به
لْته: اإلناءه   .أمـغًی إنـاءصهو م :  ـصنُق
أْسـها الـی   مالَـت ر : أصغَت الناقۀُ. حقُّه

ـ [الرجل  ج کـردم تـا آب در   آوند را ک
از حقّش کاسـته  . یک سویش گرد آید

أصغَی . شتر سر سوي آن مرد کرد. شد
الصـبِی أعلَـم   . اش را کاستبهره: حظَّه

کـودك بهتـر دانـد کـه     : بمصغَی خَـده 
  . ]و به که آویزد آردروي سوي که 

ـ  . صفاء، خـالف الکَـدر   .صفا : صـفا ـُـ
ـ  : صفا الشَـراب [روشنی  الوده و بـاده پ
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أخَـذْت  : صـفَوت القـدر  . ]روشن شـد 
صفا . سرگُل دیگ را برداشتم[صفْوتَها 

سرگل آن چیز را برداشت: الشیء[.  
  .روشن کردن: تَصفیۀ
  .پالونه: مصفاة

ةُ الشیءفْوه: صصخال .  ـدو محم 
) ص(پیـامبر [اهللاِ من خَلْقـه و مصـطَفاه   

 ةبرگزیـد  آفریدگان خداوند وپیراستۀ 
و . مالی و صِـفْوةُ مـالی   له . ]اوست

هاء یقال صفْو مـالی بـالفتح    اذا کان بال
ــر  ــد[ال غی ــا ســرگُل  ةگزی ســتوران ی

  .]ام از آن اوستدارایی
ــفاة ــن: ص ــنگ روش ــفاً، : ج. س ص

  یـفـفاء و صثَـل . أصي   مـا : متَنْـد ه
: دهـد نم پس نمـی (تراود سنگش نمی[

ه چیزي از دستش بـه  معناي اینکهم به
در نرود، و هم ایـن معنـا کـه اسـتوار     

  .)]اعتماد شایستۀاست و 
سـخت و همـوار و   [سنگ : صفْوان

. یکـی : صـفوانَۀ . کک: صفْواء. ]لغزنده
 یوم :     ـرْدالب ی الشـمسِ شـدیدصـاف

  . ]ابر و سخت سرد روز بی[
جویی نام . موضعی به مکّه: الصفا

نـام دو کـوه   : ةو المرْو  .در بحرین[
  .]میان بطحاء در مکّه و مسجد الحرام

یففایا: ج. بسیار شیر ناقۀ: صو . ص
: . صـفَت تَصـفُو   دکذلک الشاةُ، و لق

دوسـت نـاب و   : و مصاف [نام زنی 
آنچـه فرمانـده پـیش از    : . یکرنـگ 

سپاهیان از دستاوردهاي جنگـی بـراي   
: . کـک : صـفیۀ . ]گزینـد خود برمـی 

  . خالص، و گزیده از غنیمت دوست
 دــو ــفَیتُه ال ــه : أص ــته ل أخْلَص . 

ـفَی الرجـلُ مـن    . ثَرْته بهآ: بالشیءأص
أصفَی األمیـرُ دار  . خَال: المال و األدب

أصفَت . أخَذَه کلَّه: فالنٍ و استَصفَی مالَه
: أصفَی الشـاعر . ع بیضُهاطَقَانْ: الدجاجۀُ

دوستی و مهرم را بـرایش  [شعرُه  عطَقَانْ
او را براي آن چیـز  . ناب و ویژه کردم

ه شـا . ادب شدتهیدست و بی. برگزیدم
ــۀ ــی کــرد و  خان ــی را ته ــۀفالن  هم

ــی ــت دارای ــم . اش را گرف ــرغ از تخ م
شـعر آن  . بازایستاد و دیگر تخم نکـرد 

  . ]شاعر بریده شد و دیگر شعر نگفت
ــنا : تَصــافَینا ــه یکرنگــی [تَخالَص ب

  . ]کردیمدوستی 
 . نمـاز و دعـا از بنـده   : صالة .صال
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درود بر رسـول و  : . رحمت از خدا
و هـو اسـم یوضَـع موضـع     . فرشتگان

صلَّیت صالةً، و الیقـال  : تقول. المصدر
  . تَصلیۀً

: . نمـــاز گــــذاردن : تَصـــلیۀ 
راسـت کـردن عصـا و    : . درودگفتن

  . چوب به آتش
مین اسـب  دو: . نمازگذار: مصلِّی

جاء مصلِّیاً، و هـو  : صلَّی الفرس. رهان
تْلُو السابِقَ، ألنّ رالذي یالهه عند صأْس 

ــب  [ ــی اس ــابقه در پ ــب در مس آن اس
پیشتاز آمد و دوم شد، چنانکه سـرش  

  .]رسیدتن اسب نخست می میانۀتا 
و . کک: صالءة. سنگ پهن: صالیۀ
  . نام مردي
ــلْی ـــ. ص ــلَی ـِ ــان: ص ــردن  بری ک

أُتـی بشـاةٍ   ) ص(انّـه : حـدیث . گوشت
  یــامبر گوســـفندي  بــراي پ [مصــلیۀٍ  

بدسـگالیدن و  : . ]شده آوردندبریان
ــدن کســی را  ــه هــالك افکن ــه . ب و من

المصالی، جمع مصالة و هی األشْـراك،  
. ]که براي پرندگان گذارنـد [یعنی دام 

انّ للشیطان فُخُوخاً و مصـالی  : حدیث

. ]ا بندها و دامها باشد فراواناهرمن ر[
 :به آتش درآوردن .  

یلـَـ. ص یلو . سوختن به آتش: ص
، صـلیاً  »هم أولَی بهـا صـلیاً  «آیه قُرِئَ

ــیدن آن  «[ ــه چشــ ــه بــ ــان کــ آنــ
کشــیدن گرمــی و : . ]»ســزاوارترند

سختی کار : صلی باألمر[سختی کاري 
  . ]را چشید

ــلیۀ ــالء و تَصـ ــش: إصـ ــه آتـ  بـ
، و »فسوف نُصلیه نـاراً «هآی. درانداختن

مـن  . ، یصلَّی»و یصلَی سعیراً«آیه قُرِئَ
خَفَّفَه فهو من صلی النار ـَـ صـلیاً، أي  

ــرَقَ  و بــزودي او را بــه آتشــی «[احتَ
. »و بســوزد در آتشــی«و » درآوریــم

دوم در باب تفعیل هم خوانده شده  یۀآ
  . ]است

فالنٌ . اصطَلَیت بها لنار، وتَصلَّیت با
 اذا کـان شُــجاعاً ال : یصـطَلَی بنــاره  ال

گرمی آتش را چشـیدم و خـود   [یطاقُ 
دالور باشــد او . را بــا آن گــرم کــردم

ــاوردي  زان ــا او کــس هم ــه ب ــان ک س
  . ]نیارد

. و هما صـلَوانِ . طرف سرین: الصال
 الفــرس ـلَتــلْواها، و  : أصـتَرْخَی صاس
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دو سوي سـرین  [ب نتاجها ذلک اذا قَرُ
ــام    ــد، و آن هنگ ــته ش ــب فروهش اس

  . ]نزدیکی زاییدنش است
: النارِ و صال النارِ . بریانی: صالء

کباب آتش، و افروختن آتش بـه  [کک 
  . ]آتش

  ، قــال »و بِیــع و صــلَوات «آیــه
هی کَنائس الیهود، أي ): رض(عباسابن

 ـــلَواتالص ـــعواضو کلیســـاها و «[م
رّب صــالة در اینجــا معــ(» هــاکنشــت

معنـاي  صلُوتا از زبان عبري اسـت بـه  
  . )]نمازجاي و پرستشگاه

  . نباتی دشتی: صلِّیان
ـ  [صمیان  .صما برگشـتن و  : ]صـمی ـِـ

ــتن  ــب[جس ــب و وثْ ــلٌ . ]تقلُّ : رج
و نیز گستاخی که به دیگـران  [شُجاع 

مات و أنت : صمی الصید. ]آزار رساند
ــراه  ــر شــک[تَ ــر خــورد و در براب ار تی

رسـانیدن  : إصـماء . ]شکارچی جان داد
کُلْ : حدیث. تیر به صید و کشتن معاینه

 تیما أنْم عو د تیمشکاري را [ما أص
دهـد بخـور و   که در برابرت جان مـی 

ــش را نمــی ــی آنچــه جــان دادن   و (بین

. ]واگـذار ) دانی چگونه مرده استنمی
 :   اسـب بـه   لگام را اسـتوار گـرفتن

گزیدن لگـام و  [دهان و گزیدن بر وي 
  . ]سخت گرفتن آن به دندان

بر آن ریختـه  [انْصب : انْصمی علیه
صـمی  ). سـرش فـرود آمـد    یا بر(شد 

. ر شداآن کار بر سرش آو: األمرُ فالناً
 چه چیز تـو را بـر آن  : ما صماك علیه

   .]داشت؟
درخت که  تنـۀ یکی از چند : صنْو .صنا

بـرادر  : . یک بیخ رسته باشدهمه از 
و نیز عمـو و فرزنـدي   [پدر و مادري 

ـ : صنْوانِ. ]که همراه و یاور باشند . مثـ
أبِیـه   عم الرجلِ : حدیث. صنْوانٌ: ج
. ]عموي انسـان صـنو پـدرش اسـت    [

مغاکچـه کـه آب در وي   : صنَی، مصغـ
  . و یقال هو شَقٌّ فی الجبل. گرد آید

یک که آب هـر  دو چاه نزد: صنْوانِ
  . دو از یک موضع باشد

آن را  همـۀ [بکُلِّـه  : أخَذْتُه بصنایته
خاکستر و چـرك  : صنا و صناء. گرفتم
  . ]و ریم

جهت بر راه به ةتودسنگ: صوة .صـوي 
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از آن اسـت کـه بـه    [صوي : ج. نشان
: الصـوي . ]سنگهاي گور أصواء گویند

فَتَما غَلُظَ من األرض و ارو لم ی لُـغْ  عب
زمین درشـت برآمـده   [أنْ یکونَ جبالً 

ــاد [بادراغــه : . ]کــوچکتر از کــوه ب
ــر ــه ه ــاگون ک دم از ســویی وزد  گون

  .]چون باد دشت
صـوت  . م: صـوِي . خشک: صاوِي
  . ]خرمابن خشک شد[النَخلۀُ ـِـ 
شـتر را و بـه    نبـار نـاکرد  : تَصوِیۀ

صـویت  . مراد او گذاشتن تا گشن شود
اخْتَرْتـه و ربیتـه للفحلَـۀ    : فَحـالً إلبِلی 

شــتر را بــراي جفتگیــري برگزیــده و [
خشـک گردانیـدن   : . ]پرورش دادم

. شیر گوسـفند و ناقـه تـا فربـه شـود     
   تـوالشـاةَ فص تیوضَـرْع صـاوٍ  [ص :

پیـه  : الصوي. شیرپستان کوچک و بی
  . ]و چربی

جـاي  [میان پشـت اسـب   : صهوة .صها
االي کــوه و بــاالي هــر بــ: . ]زیــن

: ج. جــاي گردآمــدن آب: . چیــزي
  . برج بر باالي توده و پشته: . صهاء

زهیـدن  : ا ـَـ و صهِی ـَـصه. صهی
صـهَِی  [سائل شدن جراحـت  : . آب

رْحو الج و سالَ: الماء ينَد[ .  
  فصل الضاد

ــبو .ضــبا ـــ. ضَ ــبا ـُ تغییــر کــردن : ضَ
و بریان  ]ادنگوییم تغییر دامروزه می[

مغـاك  : مضْـباة . کردن آتش چیـزي را 
خاکسـتر گـرم   : الضـابِی . کوماج پختن

: ضَبتْه الشمس و النار ضَـبیاً و ضَـبواً  [
ــبحاً ــبحتْه ضَ ــش  : ضَ ــا آت ــید ی   خورش

  . ]اش را سرخ و بریان کردگونه
أشْـرَفْت علیـه   : أضْبیت علی الشیء

ن بـر آن برآمـدم تـا بـر آ    [أنْ أظْفَرَ به 
سـفر  : أضْـبی بهـم السـفرُ   . چیره گردم

ا به بهره بردن و سود کـردن  رامیدشان 
  . ]برآورده نکرد

ــحوة .ضــحا ــحی. چاشــتنــیم: ضَ : ضُ
انّـه   :فمن أنَّثَ قالَ. نث= ذم. چاشتگاه

انّـه اسـم    :قالَ کَّرَ، و من ذَجمع ضَحوةٍ
علی فُعل، مثـل صـرَد، و ظـرف غیـر     

لَقیتُه ضُـحی،  : قالی. متمکِّن، مثل سحر
و ضُحی، اذا أردت بـه ضُـحی یومـک    

اگـر  . روزي پیش از نیمروز دیـدمش [
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ــی ــوییب ــوین بگ ــیش از : تن ــروز پ ام
ــحاء]. نیمــروز دیــدمش : ثــم بعــده ضَ

أقَمـت بالمکـان   : تقـول . چاشت فراخ
: حتّی أضْحیت، کما تقول مـن الصـباح  

تحبآنجا ایستادم تا نیمروز شد[ أص[.   
هم : یقال منه. طعام چاشت: ضَحاء

ــدونَ  ــحونَ، أي یتَغَـ ــتایی [یتَضَـ ناشـ
  . ]خورند می

یاءـیئَۀٌ ال : لیلۀ ضَحضفیهـا   م مغَـی .
ابـر و   شـب بـی  [کـک  : لیلۀ إضْحیانَۀ

  . ]روشن
: ضَحیاء. اسب سفید أشْهب: أضْحی

  .نث
نـام  : ضَـحیانُ . نـام اسـبی   :ضَحیاء

  . مردي
ــاحیۀُ  ــه  ض ــیء، أي ناحیتُ ــلِّ ش ک

هـم  . ظـاهر هـر چیـزي    کرانۀ: البارِزةُ
 ینْزِلُونَ الضَواحهـاي  آنها در کرانـه [ی

ــی  ــرود م ــدبرجســته و آشــکار ف . آین
آنچه از تـن مـرد کـه    : ضَواحی الرجلِ

در برابر خورشید و آشکار است مانند 
  .]هاي آنلبه: ضَواحی الحوضِ. هاشانه

: کـانٌ ضـاحٍ  م. آسـمانها : الضَواحی

یانَۀٌ قُلَّۀٌ. بارِزبارِ: ضَحـلَ  . ةٌ للشمسزفَع
ــۀً  :ضــاحیۀًذلــک األمــرَ  یالنســتیغ [ع

آن کــار را . ســرفراز ســوي خورشــید
  . ]آشکار انجام داد

ـ  . ضَحو پیـدا و گشـاده   : ضَـحا ـُـ
. آسمان بـاز شـد  [ضَحت السماء . شدن

ــقُ ــحا الطری ــان : ضَ راه گشــاده و نمای
  . ]شد

ـ  . یضَح . خـوي کـردن  : ضَـحی ـَـ
یترَقْت: ضَحخوي کردم[ ع[.  

ـ    : ضَحیت ـَـ ضَـحاء و ضَـحیت ـَـ
تَظْمـؤُا   الأنّـک   و«آیه. برَزت للشمس

أمـرٌ بـالبروز   : إضْـح . تَضْحی فیها و ال
و در «. در آفتاب بیرون زدم[للشمس 

آنجا نه تشنه شوي و نه تابش آفتـاب  
   .]به خورشید درآ. »خوري

ظَـلَّ یفعـلُ   : أضْحی فالنٌ یفْعلُ کذا
  . ]کردپیوسته چنین می[کذا 

. رعاها بالضُـحی : ضَحی فالنٌ غَنَمه
  حۀ، و هی شاةٌ تُذْبیبشاةٍ من األُضْح

ــات  ــع لغ ــا أرب ــحی، و فیه ــوم األضْ : ی
أضاحی، ضَـحیۀ  : إضْحیۀ و أُضْحیۀ، ج

ـ : علی فَعیلَۀ، ج : أضْـحاة، ج  ایا، وحضَ
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ــحی  ــمی یــوم األضْ ی، و بهــا سأضْــح
. گوسفندانش را در چاشـتگاه چرانیـد  [

. گوسفندي را در عید قربان سـر بریـد  
نام این عید نیز از همین کلمـه گرفتـه   

ـ : قال الفراء. ]شده است ی یکَّرُذَاألضْح 
ؤَنَّثو ی .  

ضَـح  . رفَقْت به: ضَحیت عن الشیء
بــا آن نرمــی و  [عجــلْ تَ ال: رویــداً

: ضَحا ظلُّه. شتاب مکن. مهربانی کردم
لَّک. ماتی اهللاُ ظخداوند تـو  : ال أضْح

  . ]را نمیراناد
ـ  . ضَرْو .ضرا بیـرون جسـتن   : ضَـرا ـُـ

الــذي ال : عــرْق ضَـرِي . خـون از رگ 
ــقَنْیطــه عمرگــی کــه [کــک  :ضــارٍ. د

  . ]خونش بند نیاید
ا کَمکـام  صمغ یمنـی و آن ر : ضرْو

: ضرْوة. دونده بچۀسگ: . نیز خوانند
  . أضْرٍ و ضراء: ج. نث

ـ  . ضَراوة در پـی صـید   : ضَـرِي ـَـ
ضـارٍ و کلْبـۀ    کلْـب . دونده شدن سگ

. دربـه و عـوده  : أضْراه صاحبه. ضارِیۀٌ
و . کـک : ضَرّاه تَضْرِیۀً. أغْراه: أضْراه به
. تَعودت: ضَرِیت بذلک األمرِ: منه یقال

یـاکم و هـذه   إ): رض(و منه قول عمـرَ 
کضَراوةِ الخَمـر   المجازِر فإنّ لها ضَراوةً

سـگ آن را بـه دنبـال کـردن      ةدارند[
سـگ را  . شکار خو داد و آموخته کرد

به آن . به دنبال کردن شکار برانگیخت
از ایـن کشــتارگاهها  . کـار خـو کــردم  

ز ا: در سـخنی دیگـر از وي  (بپرهیزید 
کــه خــو ) خــوردن گوشــت بپرهیزیــد

کردن بـه آن چـون خـوکردن بـه بـاده      
  . ]است

برآمدن شـکم از طعـام و   : اضْرِیراء
اضْــرَوري الرجــلُ و   [امــتال شــدن   

ــرَوري ــام   : اظْ ــن الطع ــه م ــتَفَخَ بطْنُ انْ
واتَّخَم[ .  

تَـواري  . درختان انبوه وادي: ضَراء
: اءهـو یمشـی الضَـر   . ضَـراء  الصید فی

میاً فیما یتَخْفسر شَی موارِي من الشَـج .
: یقال للرجل اذا خَتَلَ صاحبه و مکَرَ به

هو یدب له الضَراء، و یمشی له الخَمـرَ  
او . شکار در پس درختان پنهـان شـد  [

. رودپوشیده در پـس درختـان راه مـی   
نـگ  رهنگامی که کسی به دوستش نی

 او بـراي : زند و فـریبش دهـد گوینـد   
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ـ  نرمـی و پوشـیده در پـس    هدوستش ب
ــی لــه . ســپرددرختــان راه مــی شال أم

ــرَ  و ال الخَم ــراء ــگ  : الضَ ــه او نیرن   ب
: خَمــر. دهـم زنـم و فـریبش نمـی   نمـی 

  . ]درختان انبوه و فروپوشاننده
الصید تتَضْرَیخَتَلْته مـن حیـثُ   : اس

شـکار را فـریفتم و از جـایی    [یعلَم  ال
  . ]ش کردمدانست شکارکه نمی

دهی بر راه بصره بـه سـوي   : ضَرِیۀُ
  . مکّه
و الهاء عوض مـن  . درختی: ضَعۀ .ضعا
ـ : ضَـعوِي . ضَعوات: ج. الواو : . منسـ
من وضَع ـَـ، و قد ذُکرَ فی بـاب  . مص
  . العین
ـ  . ضَغْو و ضُـغاء  .ضغا بانـگ  : ضَـغا ـُـ

آواز هر مقهـوري و  : . روباه و گربه
در برابــرش : ا الیــهضَــغ[هـر خــواري  

: منِّـی  ضَغا. فروتنی کرد و نرمی نمود
  ].از من ترسید و آهسته بانگ کرد

تمام شدن و رسان : ضَفا ـُـ. ضَفْو .ضفا
رسیده و انـدازه شـدن جامـه و    [شدن 
فراخ  جامۀ[سابِغٌ : ثوب ضاف. ]جز آن
فالنٌ فی . بسیار شدن مال: . ]و بلند

ــیش   ــن الع ــفْرَةٍ م ــ[ضَ ی و او در فراخ
. ثُـرَ کَ: ضَفا المالُ. است یآسایش زندگ

ضَفا الماء :آب لبریز شـد و سـر   : فاض
هما . هرچیز کرانۀسوي و : الضَفا. رفت

  . ]جانباه: ضَفَواه
ــرَ  ــافی الـ ــل ضـ ــرد : أْسِرجـ مـ

  . بسیارموي
بسیار بچه : ةُ ـُـضَنَت المرأَ. ضَناء .ضنا

ــدن زن ــزُ و ال. ش مهــنْو. ی َــد : ض فرزن
ــنْء [ ــکض ــیۀ . ک ۀ و ماشیــان زن : ض

  . ]بسیار فرزند
ـ  . ضَنًی ضَـنی  [بیمـاري  : ضَـنی ـَـ

، فهو ضَنًی و ضَـنٍ، مثـل   ]ضنًی شدیداً
و ضَـنیاً و فـی    تَرَکْتـه  . حرًي و حرٍ

 . فإذا قلتج، ألنّـه  = نـث = ، مذ
ــرْت و اذا کَس ،مصــدر ــت و  النــونَ ثَنَّی

تعمـرٍ   جیش بیمـار رهـا  [، کما فـی ح
  . ]کردم

رَضبیمـاري او را  [أثْقَلَه : أضْناه الم
  . ]سنگین و بستري کرد

در آن : ضانَی األمرَ[معاناة : مضاناة
  . ]کار سختی دید و رنج کشید

. کـک : ضَواة. آواز و فریاد: ضَوة .ضوا
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  . القومِ ضَوةَ سمعت
ضَوضَوا و . أصوات الناسِ: ضَوضاة
 تضَیدند و داد و فریـاد  بانگ کر[ضَو

  . ]کردم
أویت الیـه و  : ضَویت الیه ـِـ ضُوِیاً

ــممت  ــه او [انْضَ ــه او پنــاه بــردم و ب ب
  . ]پیوستم

أضْعفْته و لم تُحکمه : أضْویت األمرَ
کـــار را سســـت کـــردم و اســـتوار [

  . ]از حقّش کاست: أضْواه حقَّه. نساختم
شـتر  [بالبعیر ضَواةٌ، أي سلْعۀ : یقال

دشـپیل  ) یا جاي دیگر تنش(در سرش 
  . ]و آژخ برآمده است

ـ . ويضَ غـالم  . الغـري : ضَوِي ـَـ
ــاعول  ــی فـ ــاوِي، علـ ــودك : ضـ   کـ

ــدامباریــک ــۀ ضــاوِیۀ. ان ــث: جاری . ن
تُضْووا، أي تَزَوجـوا   اغْتَرِبوا ال: حدیث

ــی    ــوا ف جو ال تَتَزَو ــات نَبِیــی األج ف
عرب تَزْعم أنّ ولد العمومۀ، و ذلک أنّ ال

الرجل من قَرابته یجِیء ضـاوِیاً نَحیفـاً   
غیرَ أنّه یجِیء کریماً علـی طَبـع قومـه    

با بیگانگان پیوند زناشویی بندید نـه  [
تازیـان فرزنـد زاده از   . با خویشاوندان

پیوند بـا نزدیکـان را الغـر و نـاتوان     
برند، جـز آنکـه سرشـت وي را    گمان 

ــت  ــد سرش ــوار و همانن ــومش بزرگ ق
شب نـزد مـا   : ضَوي الینا. دانندارجمند 

ــه شــب : طــارِق ، أييضــاوِال. آمــد ب
: ضَـوي الیـه و انْضَـوي الیـه    . درآینده

  .]به او گرایید: مالَ
زنی که او را : . درختی: ضَهیاء .ضها

: ة ضَـهیاة و ضَـهیاه  امـرأَ . حیض نباشد
و هذا یقْتَضـی أنْ یکـونَ الضَـهیا    . کک
  . وراًمقص

 و قُرِئَ. یهمزُ و ال. مانستن: مضاهاة
یضاهئُونَ قـولَ الـذین کَفَـروا مـن     «آیه
بـا گفتـار   «[همـز   ، یضاهونَ بـال »قبلُ

. »انــدسـخن شــده  کـافران پیشــین هــم 
  . ]همانندش شدم: شاکَلْته ، أيضاهیتُه

  . شَبِیهه: هذا ضَهِی هذا، علی فَعیل
  فصل الطاء

مـا  . ]حمـأَة [ الي: ل طَعـاة طَآة، مث .طآ
  یــوع ــل طُ ــوئی، مث ــدار طُ ــد : بال أح  

  . ]کس در خانه نیستهیچ[
و . پستان مادیـان و سـباع  : طُبی .طبی

 الخُـف ثَـل . قد تکون لذَواتم :  زجـاو
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داران گـاه بـراي سـپل   [الحزام الطُبیین 
. هم به کار رود) مانند شتر و شترمرغ(

ســتانش گذشــت تنــگ ســتور از دو پ
. )]بــدکاري و آزار ز انــدازه گذشــت(

  . أطْباء: ج
طَبـی  : . خوانـدن : طَبی ـُِـ. طَبی

. دعـاه : طَباه[بازگردانیدن از کاري : ـِـ
  . ]صرَفَه عنه: طَباه عن کذا

: اطَّبـی بنـوفالنٍ فالنـاً   . دعاه: اطَّباه
 ه اللَهـو (فراخواندش [وه و قَتَلوه خالُّ

نهـا فالنـی را فریـب داده و    آ). فأتْبعه
  . ]کشتندش

لْف طَبِیـب  : خیجسرپسـتانهاي  [م
  . ]فروهشته

بـه  : . گستردن: طَحا ـَـُ. طَحو .طحا
بر پهلـوي  : . رفتن: . درازا کشیدن

ضَـرَبه ضـربۀً طَحـا منهـا     . چپ خفتن
کوبشی زدش کـه روي زمـین پهـن    [

: طَحا الرجلُ و ما أدرِي أینَ طَحا. ]شد
ذهب بـه فـی   : طَحا به قَلْبه. بهذَ أینَ

آن مرد برفـت و مـن نـدانم    [کلِّ شیء 
دلــش او را بــه هــر ســویی . بــه کجــا

. گسـتردمش : دحوتُـه : طَحوتُه. کشانید

. رفـت و دور شـد  : بعد: طَحا ـُـ طُحواً
برخـی از  : طَحی القوم ـَـ بعضُهم بعضـاً 

ــد و دور   ــان برخــی دیگــر را راندن آن
  . ]هلَک: طَحا. ساختند

  .زمین گسترده: الطَحا
ی، أي ممتدکشیده: الطاح.  

کرکسـان بـر هـوا گــرد    : الطَـواحی 
ــی مــن النــاس[مــردار گردنــده  الطَح :
  . ]مردمان فرومایه

. تنگـی دل: . ابر برآمده: طَخاء .طخا
شیء من السحاب : فی السماء طُخْیۀٌ ما
  . ]ابري در آسمان نیستهیچ پاره[

: کلمــۀٌ . شــب تاریــک: یــاءطَخْ
  . ]نادان: طَخْیۀ[سخن باریک نامفهوم 

تـاریکی  [ظَالم طاخٍ، مثل لیل داجٍ 
  . ]لیال طاخیات: ج. فراگیر

ثابِتَۀ قَدیمۀ، مقلـوب  : عادة طادیۀٌ .طدا
  . ]خوي پابرجا و دیرینه[واطدة 

طَرُو ـُـ و طَـرِي  . طَراوة و طَراءة .طـرا 
جعلَـه  : طَـرّاه [تـازه  : طَرِي .تازگی: ـَـ

  . ]طَرِیاً
ــراء ــتودن : إطْ ــلَ[س ــرَي الرج : أطْ

مدحـه  : أطْرَي فالناً .أحسنَ الثَناء علیه
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ــیس فیــه ــال: حــدیث. بمــا ل ال ) ص(ق
  ،ي المسـیحالنَصار ی کما أطْرَتتُطْرُون

لـوا عبـد اهللاِ و   فانّما أنَا عبد، و لکن قو
نچنــان کــه گــزاف، آمــرا بــه: رســولُه

ترسایان مسیح را ستودند، مستایید که 
ام، بلکـه مـرا بنـده و پیـامبر     من بنـده 

پـروردن دارو و  : . ]خداوند بگوییـد 
مرَبـاة  : طَـرّاةٌ غسـلَۀ م . عسل و جز آن

ی ـل بهـا الـرَ   باألفاوِیهو  غْس ـدو الی أْس
ــه جــرَّي، أي . الو ــود المطَ و کــذلک الع

تَبــی منــه یرَبــر الم طَیخَّــر بــه، مثــل الم
ــا  [ شستشــوي ســر و دســت و روي ب

ــۀ ــبوها آمیخت ــه  . خوش ــه ب ــوبی ک چ
و بسـوزانند و  کـرده  خوشبوها آغشته 

  .]بخور دهند
  . نم کردن جامه را: تَطْرِیۀ
الخْشه [اکرا : نوع من الطعام ،إطْرِیۀ
  . ]و الکچه

از حـد  : طَغا ـَــُ . طُغْیان و طُغْوان .طغا
جاوز الحـد  : طَغَی. نع: طاغٍ. درگذشتن

مـوج  : . کـک : طَغی ـَـ. فی العصیان
طَغـا  . جوشـیدن خـون  : . زدن دریا

: أطْغـاه المـالُ  . جاء بمـاء کثیـرٍ  : السیلُ

بـه سرکشـی و    دارایـی [جعلَه طاغیـاً  
  . ]شنافرمانی کشانید

ــۀ و تنــدي هــر . بــاالي کــوه: طَغْی
ــدي از : . چیــزي مکــان بلنــد و بلن
انـدك از هـر   : [کک : غْوةطَ. هرچیز
  . ]چیزي

صغیر من بقَر الوحش : طُغْیا و طَغْیا
فَعلَـی اگـر اسـم    . گاو کوچک دشتی[

شود مانند باشد یاء آن قلب به واو می
     ،ـتو تَقَی تـن شَـرَیي مي و تَقْـوشَرْو

امـا  . شـد طَغْیا هم باید طَغْوي مـی  پس
 ،در وزن فُعلَی واو قلب بـه یـاء شـود   
  تلَـوو ع تنَـون دلْیا منْیا و عمانند د، 

  . ]بنابراین طُغْیا درست است
ــۀ یــک روم: طاغ ــاعقه: . مل . ص

، هـی صـیحۀُ   »فأُهلکُوا بالطاغیـۀ «آیه
پس به تندر آذرخـش نـابود   «[العذابِ 

  . ]»شدند
جادو: طاغُوت . :دیو . : هرچه

 سردسـتۀ پیشـوا و  [بدي را سر شاید 
یرِیدونَ «آیه. ج= مفـ. ]تباهیهابدیها و 

أنْ یتَحاکَموا الی الطاغوت و قـد أُمـرُوا   
ــه  ــرُوا بـ ــع  »أنْ یکْفُـ ــی الجمـ ، و فـ
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أولیاؤُهم الطاغُوت یخْرِجونَهم مـن  «هآی
گواه بـراي مفـرد   [» النُورِ الی الظُلُمات

خواهنـد داوري بـه طـاغوت    می«: آن
ان برند با اینکه به نادیده گرفتنش فرم

ــدند ــع آن . »داده ش ــراي جم ــواه ب : گ
ـ « ه راهبر و کارسازشان طاغوتهایند ک

 در آنــان را از روشــنایی بــه تــاریکی
  . طَواغیت: ج. ]»برند

ــی وزن   ــاء عل ــاغُوت و انْ ج و ط
الهوت فهو مقلوب ألنّه مـن طَغَـی، و   
الهوت غیرمقلوبٍ ألنّه من اله، بمنزلـۀ  

  . الرَغَبوت و الرَهبوت
یکـی، و  : طُفْیـۀ . مقْـل برگ : فْیطُ .طفا
  . ی الحیۀُ طُفْیۀٌ لمجاورتهامتس. مار

گـرد   هالـۀ [خرمن آفتـاب  : طَفاوة
اي از قــیس قبیلــه: . ]آفتـاب و مــاه 

مـن الربیـع،   بنا طَفاوةً أص: یقال. عیالن
اي از گیاهـان  بـه پـاره  [أي شیئاً منـه  

  . ]بهاري برخوردیم
ـ طَف. طَفْو و طُفُو بـر سـر آب   : ا ـُـ

الظَبی یطْفُـو، اذا خَـف    و. آمدن چیزي
آهـو  [تد عـدوه  علی وجه األرض و اشْ

ــزا  ، أيطَفــا. پــا دویــدتیــز و ســبک نَ

 ـیملنَ الحله اذا تَرَزههنگـامی کـه   : بج
فروتن آرامـی و اسـتواري ورزیـد او    

  . ]به نادانی برجست
 انّــه لَجمیــلُ . شــخص: الطَــال .طــال

الولـد مـن    ، أي. ]کالبدش زیباست[
ــف ــۀ: ذَوات الظلْ ــاو و   بچ ــو و گ آه

ــفند ــالء: ج. گوس ــران : . أطْ ــه قط ب
  . ]المطْلی بالقطران[اندوده 
یـان  چارپا بچـۀ پاي : طَال ـُـ. طَلْو
ــی. بســتن ــال و . کــک: طَل ــوت الطَ طَلَ
ربطْتـه برِجلـه و حبسـته، فهـو     : طَلَیتُه

بأسنانه : یقال. طَلْیانٌ، و مطْلی: طَلی، ج
طَلی و طلْیانٌ، مثل صبِی و صبیان، أي 

فُـوه ـَــ    : تقول منـه . قَلَح ـیطَلًـی طَل 
ــت [ ــه اسـ ــدانهایش زردي گرفتـ . دنـ

ــد  ــدانهایش زرد ش ــانُه . دن ــی لس طَل :
  . ]گرگ: طَلْو. زبانش سنگین شد

  . طَلَی: ج. گردن: طُلْیۀ و طُالة
ژ شدن گردن بـه مـردن و   ک: إطْالء

  . جز آن
خـوبی و پـذیرایی   : طُالوة و طَالوة

  چنگـــی بـــه دل [ مـــا علیـــه . دل
  . ]زندنمی

ــالء پخــتج ســیکی و آن را مــی: ط
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آب انگور [پخته یعنی می ،خوانند اطبا
پخته کـه دوسـوم آب آن بخـار شـده     

قطــران و هرچـــه آن را  : . ]باشــد 
ره رسن که پاي ب: . جایی درمالند بر

طَلْیـاً،   ]ـِـ[ هطَلَیتُه بالدهن و غیر. بندند
بر [و تَطَلَّیت به، اطَّلَیت به علی افْتَعلْت 

: تَطَلَّـی . لـذّت : طلَی. آن روغن مالیدم
: مطَلِّـی . و سرگرمی پرداخـت به بازي 

  . ]خوانآواز
: طُلّـاء . بیمار کردن کسی را: تَطْلیۀ

  . خون
: المطالی. دهاننزمین نرم روی: مطْالء

  . بچه را در وي چرانندزمین که آهوان
ـ  . طُمـو  .طما برآمـدن رود و  : طَمـا ـُـ

: و منه. کک: طَما ـِـ. طُمی. پرشدن آن
. ةُ بزَوجهـا، اذا ارتَفَعـت بـه   طَمت المرأَ

زن [مرَّ مسـرِعاً  : طَمی ـِـ، مثل طَم ـُِـ
ــد  ــدتر ش ــوهرش بلن ــه. از ش ــتاب ب ش

و بلنـد  گیاه بالیـد  : ا النَبتطَم. گذشت
  . ]بلند شد همتش: طَما الهِمۀُ. شد
برچفسـیدن سـپرز   : طَنی ـَـ. یطَنً .طنا

بعیـرٌ  . طَنـی البعیـرُ  . بر پهلو از تشنگی
معالجـت طنـی کـردن    : تَطْنیۀ. نع: طَنٍ

 ماري که چون بزنـد در : تُطْنی حیۀٌ ال[
ا سخنی زشت و نارو: الطَنَی. دم بکشد

ــو. دکــه بــر کســی بندنــ ــی و طُنُ : طنْ
طَنی فـی الفُجـور   . دريهرزگی و پرده

قوم : قوم زناةٌ طُناةٌ. مضَی فیه: و أطْنَی
  . ]شرمبدکار و هرزه و بی

. نورد و درنوشـتن : طَی ـِـ. طَی .طوي
ــانْطَوي   ــه ف ــتم و [طَویتُ آن را درنوش

شـهرها را  : طَوي البِالد. درنوردیده شد
: طَـوي اهللاُ لَنـا البعـد   . درپی گشـت یپ

  . ]قَرَّبه
نیت، و موضعی کـه  : . نورد: طیۀ

لنیته التـی  : مضَی لطیته. قصد بدان دارد
مقصده و منزلُـه  : هبعدت عنّا . انْتَواها

در پی خواستی که آهنگ [الذي انْتَواه 
دور شـــد از مـــا . آن داشـــت رفـــت

ــه    ــایی ک ــتش و ج ــگ آن خواس آهن
  . ]دور شدم: طَویت طیۀً. داشت

فهو طاوٍ . گرسنگی: طَوِي ـَـ. طَوي
طَوي . طَی. نث: طَیاً و طاوِیۀ[و طَیانُ 

ـــ ــ: ـِ ــود را گرس ــتن از روي نخ ه داش
: انّه یطْـوِي بطْنَـه عـن جـاره    . خواست

دارد و خـوراکش را  خود را گرسنه می
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  .]دهداش میبه همسایه
ــوِي ــبطْنِا طَ ــک: ل ــکم از باری ش

  . گرسنگی
أعـــرَض بـــوده : طَـــوي کَشْـــحه

. اش را دریغ داشت و دور شددوستی[
  ٍةـداوه علی عاش را دشـمنی : کَشْح

: حـدیثاً الـی حـدیث    . پنهان داشـت 
سخن در سخن آورد و خبـر را پنهـان   

  . ]داشت
توۀُ، أي تَحیالح تمار حلقه : تَطَو

  . شد
ُوو ال. موضعی به شام: يط رَفصی 
فمن صـرَفَه جعلَـه اسـم واد و    . یصرَف

مکانٍ و جعلَه نکرةً، و من لـم یصـرفْه   
: قـال بعضُـهم  . جعلَه بلْدةً و بقْعۀ معرفۀً

هو الشیء المثنَّی، و قـالوا فـی تفسـیر    
، أي طُـوِي  »بالْواد المقَدسِ طُـوي «هآی

نِ، أي قُدرَّتَیمقال الحسـن . س :  ـتثُنِّی
کـه آن  هر[فیه البرَکَۀُ و التَقْدیس مرَّتَین 

اي و جایی گیرد آن را نکره را نام دره
کـه آن را  کنـد، و هر گرفته و صرفش 

نام شهر و جایگاهی شـناخته گیـرد آن   
ــرف ن ــدرا ص ــد آن  . کن ــی گوین   برخ

معنـاي چیـزي دوگانـه اســت و در    بـه 
 در ســرزمین پــاك طــوي  «تفســیر 

در سـرزمینی کـه دو   : اند گفته» هستی
: حســن گویــد. بــار پــاك شــده اســت

بارآوري و پاکی درآن دو برابـر شـده   
  . موضعی به مکّه: ذو . ]است

ـۀ . چاه برآورده: طَوِينهـانی  : طَوِی
  . دل

  . توده خرما: . بام: طایۀ
ــواء الناقــۀِ  ــقُ شَــحمها  : أطْ طَوائ

  . ]پیه آن هاي و الیه نوردها[
. طَهی. گوشت پختن:طَها ـُـ. طَهو .هاط

إذاً؟ طَهـوِي  فما : حدیث. کک: طَها ـَـ
 ةاز ابـوهریره دربــار [(أي فمـا عملــی  

 گفتـه بـود  حدیثی که از زبـان پیـامبر   
آیـا تـو خـودت ایـن را از     : پرسند می

:) دهـد زبان پیامبر شنیدي؟ پاسـخ مـی  
پس شنیدن و به یاد سپردن من به چـه  

ــی ــورد؟درد م طبــاخ : الطــاهی. ]خ
: ج. آشپزي که خوراك را نیکو سـازد [

ــی رفــتن در زمــین : . ]طُهــاة  و طُهِ
: طَحا و ذهب فـی األرض : طَها الرجلُ[

  . ]شهرها گردش کرد در
ـ  . ابر برآمده: طَهاء ماء ما علـی الس
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 ]نیسـت در آسـمان  [: طَهاءةٌ، أي قَزَعۀ
  . ابر ةیک پار
طُهوِي و . یمتماي از بنیقبیله: طُهیۀُ

وِيمنسـ: طُه .  
  فصل الظاء

. ]سه آهـو [ثالثَۀُ أظْبٍ . آهو: ظَبی .ظبا
ــات : ج ــی و ظَبی ــاء، ظُبِ ــام : . ظب ن

  . وادیی
هـی  : قال األصمعی. فرج زن: ظَبیۀ

. هی للکَلْبۀ: قال الفراء. لکلّ ذات حافرٍ
 : هم عنـد    . آهوي مـادهعـائو مـن د

ـ : الشَماتَۀ یٍ، أي جعـلَ اهللاُ مـا   به ال بظَب
: در نفــرین گوینــد[أصــابه الزِمــاً لــه 

خداونــد آنچــه را بــدان گرفتــار شــده 
هایشـان  و از گفتـه (است پایدار سازد 

هـیچ  : بـه داء ظَبـیٍ  : تندرسـتی  ةدربار
ــار      ــو بیم ــرا آه ــدارد، زی ــاري ن   بیم

  . ]خم رودبار: ). شودنمی
ۀُ السیفطَرَفَه: ظُب .  ـولبۀ[أصلُها ظُب 

. ]هاء آن بـه جـاي واو اسـت   . شمشیر
الق الکثْرة. أظْبٍ: لَّۀجمع و : جمع ظُبات

  . نام مردي: ظَبیانُ. ظُبونَ
سـیاه فـام شـدن    : ظَمی ـَـ. ظَمی .ظما
: شَفَۀٌ ظَمیاء. ]از تشنگی و جز آن[لب 

: عین ظَمیـاء . قلیلۀُ الدمِ: لثَۀ ظَمیاء. نع
. قلیلۀ اللَحـم : ظَمیاء ساق. رقیقَۀُ الجفْن

ی لٌّظأظْم :دوـی . أسح أظْممر  : رـمأس
 سـاق . پلـک چشم نـازك . خونکم لثۀ[

  .]گونمگند ةنیز. سیاهسایۀ . پاي الغر
کشت دشـتی کـه از   : مظْمئی، منسـ

مظْمی، علـی   و قیل. یابدباران آب می
لّ، و األوفْعوابمو هـو خـالف   . لُ الص

قَوِيسکشتی که آن را آبیاري [آبی : م
  . ]کنند

هو من الظَنِّ، فأُبـدلَ مـن   : تَظَنَّی .ظنـی 
إحدي النونات یـاء، مثـل تَقَضَّـی مـن     

 گمان برد[تَقَضَّض[ .  
: ظَیانَــۀ[یاسـمین دشـتی   : ظَیـانُ  .ظیـا 

دشــت پـــر از  : أرض مظْیـــاةٌ. یکــی 
  . ]مرد نادان: ظَیاة. یاسمین

  فصل العین
: ج. نوعی از گلـیم : ة و عبایۀعباء .عبا

  . ]و عباء[عباءات 
ــئ ــۀ و تَعبِی ــۀ و تَعبِئَ بِیآراســتن : تَع

کـاال را  : عبـی المتـاع و عبـاه   [لشـکر  
  . ]آراست و آماده کرد

ــی .عتــا ِتو ع ــو ـــ. عتُ از حــد : عتــا ـُ
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أصلُه عتُـو فأَبـدلوا إحـدي    . درگذشتن
قلبت الواو یاء فقـالوا  الضمتَین کسرةً فانْ

   ـرةِ صـاررةَ بالکسوا الکسعأتْب اً، ثمیتع
فهو عات و هم عتی، قَلَبـوا الـواو   . عتیاً
 قُّهـا     . یـاءجمعـاً فح ـول اذا کانـتو فُع

ــا    ــدراً فحقَّه ــت مص ــب، و اذا کان القلْ
التَصحیح، ألنّ الجمع عندهم أثْقَـلُ مـن   

از انـدازه  [ مثل عتَـوت : تَعتَّیت. الواحد
ـ . عِتی. ]برون رفتم بـه غایـت   : عتا ـُـ

  . پیري رسیدن
حتَّی، لغۀٌ لهذَیل و ثَقیـف، و  = عتَّی

ایـن  [، عتَّی حینٍ »حتّی حینٍ«هآی قُرِئَ
تـا  «گونـه گوینـد   دو قبیله حتّی را آن

  .]»سرآمدي
. أفْسـد : فی األرض ]عثُواً[عثا ـُـ  .عثا

و «آیه. کک: عثی ـَـ. مفْسد: اثفهو ع
و در «[» تَعثَوا فی األرض مفْسـدینَ  ال

  . ]»زمین به تبهکاري برمخیزید
ثْواءکفتار: ع . :پیرگنده .  
مـرد بسـیار   : . کفتـار نـر  : أعثَی

: عثْیان. جانمرد احمق گران: . موي
  . ]کفتار نر[ضبعان 

ـ . عجو .عجا انیـدن  شـیر خور : عجا ـُـ

کـودك کـه بـه شـیر     : عجِی. کودك را
: ج[نـث  : عجِیـۀ . بیگانه پرورده شـود 

  . ]عجایا و عجایا
بِیالص تیته : عاجنَ و غَذَّیته اللَبنَعم

ــه   ــر أُم ــبن غی ــعته بلَ ــام أو أرضَ بالطع
از شـیر  ) زودتـر از هنگـام  (کودك را [

گرفتم و خوراکش دادم یا با شیر زنـی  
  . ]مادرش پروردمش دیگر جز

لَقّاه اهللاُ ما عجاه و ما عظاه، أي مـا  
آنچه بد آیـد او را و انـدوهگین   : ساءه

: لَقی فالنٌ ما عجاه و ما أورمه[کندش 
  . ]رنج و سختی دید

: لینَۀ. خرمایی نیکو به مدینه: عجوة
  . درخت وي

شده که آن پوستهاي خشک: العجی
  .]یکی: یۀعج[را پزند و خورند 

قَدر مضْـغَۀٍ  : عجایۀ و عجاوة، لُغَتانِ
من لَحمٍ موصول بعصـبۀٍ، تَنْحـدر مـن    

گوشـتی  پـاره [رکْبۀ البعیر الی الفرْسـن  
سـپل   ةی از زانو تـا کنـار  پچسبیده به 

دو پی دست اسـب از  : عجایتانِ. ]شتر
  . درون

: ج. دشـمن : عـدو، ضـد صـدیق    .عدا
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. هو وصف و لکنَّه ضارع االسـم  .عداءأ
فَعـول اذا کـان   : السکیت ابن. نث: عدوة

أْویل فاعل کان مؤنَّثه بغیر هـاء نحـو   بتَ
ة صبور، الّـا عـدوةً و هـی    رجل و امرأَ

انّما أدخَلوا فیها الهـاء  : قال الفراء. نادرةً
تشبیهاً لها بصدیقۀ، ألنّ الشیء قد یبنَی 

معنـاي  گوید فعول کـه بـه  [ده علی ض
فاعل باشد مذکر و مؤنـث آن یکسـان   

هـاء  : فراء گویـد  .است جز همین کلمه
 کلمـۀ در این کلمه براي همانندي بـا  

اي را بـر  صدیقه است، زیرا گاه کلمـه 
  .]ضدش سازند یۀپا

. نظیرَ له هو جمع ال. دشمنان: عدي
أْت فعل فـی النُعـوت   لم ی: السکیت ابن
الء قــوم هــؤُ: حــرف واحــد، یقــالاالّ 

ــدي، أي  ِــاء، و قــوم ع ــدي، أي غُرَب ع
ِمثل س ،داءيأعو .  خَلْـت الهـاءو انْ أد 

  وـدو هو الع داة، و هو جمع عادقلت ع
در صفت بر وزن فعل جز همین کلمـه  [

و  ،بیگانگـان : نیامده است بـه دو معنـا  
أشْـمت رب العـالمینَ   : یقـال . ]دشمنان

ا پروردگار جهانیان دشمنت ر[ادیک ع
شـاد  دشـمن (به اندوه تو شاد گردانـاد  

  . )]شوي
: تَعادي ما بیـنهم . تَعادوا من العداوة

دي. فَستَعاد : دآنچه میانشان بود [تباع
هـم   بـر : تَعادي القوم. دور شد. تباه شد

ستم کردند، یا در دویدن با هم برابري 
  . ]کردند

ید را در پـی یکـدیگر   دو ص: عداء
  . زدن و انداختن

و از حـد   ستم کردن: عدا ـُـ. عداء
عـدا  . ستم آشـکارا : عدوان. درگذشتن

علیه عداءاً و عودواً و عوا  «آیه. دـبسفی
. بـر او سـتم کـرد   [» اهللاَ عدواً بغیر علْمٍ

 خدا را گستاخانه از سر) آنان هم(که «
ـ . ]»نادانی ناسزا گویند ه : داهعزجـاو .

 :عنــه. بازگردانیــدن از کــاري ــدع :
ــه    ــرَك عن صب ــرِف ــم از آن [اص چش

  .]بردار
بعدها، فعلُ اإلستثناء ینْصب ما : عدا
ــول ــوم ما: تق ــداً و جــاءنی الق ــدا زی ع

رٌ فیها جاءضْمدا زیداً، و الفاعلُ می عون
برخـی عـدا   (قوم نزدم آمدند جز زید [

پـس   کلمـۀ چون بی ما آیند  و خَال را
هـم منصـوب سـازند و هـم      رااز آنها 
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زیداً و عدا  عدا أحداًت یأَما ر: مجرور
ــه. زیــد ــض معنــاي نصــب ب ــا و خَفْ   إلّ

  . )]معناي سويبه
گذشتن چیـزي از یکـی بـه    : تَعدي

مـا لـی عنـه    . عدیتُـه فتَعـدي  . دیگري
نگـذرم  [ال تَجاوز لی الی غیره : معدي

ستم کردن : . ]از او به سوي دیگري
 عـدا علیـه و  و [تَعدي علیـه  . بر کسی

تَعادي القـوم مـن   . ]اعتَدي کلُّه بمعنًی
یموت بعضُهم فـی إثْـر بعـضٍ    : العدوي

از (برخی از آنان بـه دنبـال دیگـري    [
  . ]مردند) بیماري واگیردار

وادرِ  [بازدارندگان : عهي الـدـوادع :
قُهعوائ[ .  

. جاي بلنـد : . وادي نۀکرا: عدوة
إذْ أنتم بالعدوة الدنْیا و هم بالعـدوةِ  «آیه

 نـۀ کـرا آنگاه که شما بـر  «[» القُصوي
 نۀنزدیکتر رودبار بودید و آنان بر کرا

شـما نزدیکتـر بـه مدینـه     (» دورتر آن
: عِـدوة ). بودید وآنها نزدیکتر به مکّـه 

درسـت آن  [دیات عداء و ع: ج. ]کک
عدواة است، مانند جِرْوة و جِـرْوات، و  

  . ]کُلْیۀ و کُلْیات

. کـاري  یاري خواستن بـر : استعداء
استَعدیت األمیرَ علـی فـالن فأعـدانی،    
. أي استَعنْت بـه علیـه فأعـانَنی علیـه    

از فرمانـدار  [و هی المعونَۀ . ا: العدوي
ا بـر او  یـاري خواسـتم و مـر    فالنیبر 

  .]یاري داد
مـا یعـدي مـن جـرَبٍ أو     : العدوي

غیره، و هو مجاوزتُه من صـاحبه الـی   
أعدي فالنٌ فالناً من خُلُقه، : یقال. غیره

ال : حـدیث . أو من علَّـۀٍ بـه أو جـرَبٍ   
ــدوي، أي ال ــیئاً    ع ــیء ش ــدي ش عی

که از یکی به ) یا جذام(بیماري گري [
 یـا لق و خو یا بیماري خ. دیگري برسد

واگیـري  . اش را به فالنی هم دادگري
نیست، یعنـی چیـزي چیـز دیگـري را     

  . ]واگیر نکند
عدا ـُـ عدواً، عـدواً،  [دویدن : عدو

داءواناً و تَعدع[ .  
ــرس و  ــدیت الفـ ــتَعدیته أعـ : اسـ

و تاخـت  اسب را به تـک  [استَحضَرْته 
  .]داشتم

ــداء ــ: إع ــري ک ــخن دلی ردن در س
گزاف گفتـی یـا   : أعدیت فی منْطقک[
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در سخن گسـتاخی کـرده و از انـدازه    
گذشتن چیزي از یکی به : . ]گذشتی
چه شد از مـا  : فما عدا مما بدا[دیگري 

  . ]؟بریدي و شدي دور
ودععلیه، أي م يدعم  الیـاء لَتدأُب ،

نی دلیل سـنگی واو به[من الواو استثقاالً 
کـه در  آن: تبدیل بـه یـاء شـده اسـت    

  .]سخن بر او گستاخی شود
واءــد ــینند : ع ــه نش ــایی ک وي  ةج

آرام باشـد و بـر وي آرام   جنبان و بـی 
جِئْـت علـی مرْکَـبٍ ذي    . نتوان یـافتن 

واءدتَوٍ :عسنّ و ال مئطْملیس بم .  ـتمن
اذا : و علی مکـان متَعـاد   ]عدواء علی[

جایی ناهموار [تاً لیس بمستَوٍ کان متَفاوِ
زمین مختلف : أرض متَعادیۀٌ. ]خوابیدم

موانعـه  : الشُـغْلِ  . با سنگ و کلـوخ 
 جِئْتَنی و أنَا فی. هاي از کاربازدارنده[

 واءدـرٌ    : عنکعی عنـک أمـدانقـد ع :
کــاري (آمــدي و ز تــو مشــغول بــدم 

. )]پیش آمد و نتوانستم به تـو پـردازم  
 :ي جاي دور] طالَت  دوري : هـم

زمین : . به درازا کشید) از هم(آنان 
  .  ]درشت خشک

ذئْـب  . سخت دویدن گرگ: عدوان
 :  دو علـی النـاسعو منـه قـولهم  . ی :

گرگ [و ذو بدوانٍ  عدوانٍالسلطانُ ذو 
شـاهان  . تیزپایی که بر مردم هم بتـازد 

ــد   ــاز گردن ــوند و ب ــر ش از (زود دلگی
: شدید العـدوِ  ، أي. )کسی یا چیزي

  . ]کک: عداء. تیزپا
ان ستشتران ماننده در طاق: عادیات

شـتران  : . که به شورگیاه میل نکننـد 
: عـدوانُ . یکـی : عادیـۀ . سخت دونده

  .ايقبیله
عادیـۀَ   دفَعـت عنـک  . ظُلْم: عادیۀ

ستم و بـدي او را  [ظُلْمه و شَرَّه : فالنٍ
  . ]از تو بازداشتم

عيونَ علـی أقْـدامهم،   : ددعالذین ی
 مثل غازٍ و غَزِي ،عاد پیادگـانی  [جمع

. ]که در کارزار پیش از سواران تازند
 :بـن   اي از قریش، گروه عمـر قبیله

  . منسـ: عدوِي. الخَطّاب
 بنـو . گیاه و علف تابستانی: العدوِیۀ

  .قومی از تمیم و حنظله :العدوِیۀَ
  . نام مردي: عادیاء بنُ لُسموأَ
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  . نام جایی: . کشت دشتی: عذْي .عذا
ــذاة ــوش : ع ــین خ ــاك، جزم : خ

عـذا البلَـد ـُــ    [کـک  : عذیـۀ . عذَوات
  . ]خوش آب و هوا شد شهر: عذْواً

: عراة. درگاه و ساحت سراي: عرا .عرا
  .کک

  . سختی سرما :عراة
لَنُبِذَ «آیه. حجابگشادگی بی: عراء

گمان بـه هـامون همـوار    بی«[» لعراءبا
  .]»شدافکنده می
   .پشته: عرْوي
ــرْوة ــه : ع ــدلْوِ و   [گوش ــن ال م

ــوز ــتۀ: الکُـ ــوزه دول و دسـ : . کـ
فَقَد استَمسک «آیه. عرًي: ج .]دستاویز

ــوثْقَی  ــالعرْوةِ ال ــی«[ »ب ــه  ب ــان ب گم
 .»دستاویزي استوار چنـگ زده اسـت  

: . ]هاي مرجـان رشته: عرَي المرْجانِ
و انبوه [درخت استوار : . گروه مردم

کــه برگهـایش در زمســتان هــم  یـا آن 
  . نام مردي: . شیر: . ]نریزد

فرود آمدن چیزي بـه  : عرا ـُـ. عرْو
. فرو گرفتن مهمان میزبان را: . کسی

فروگرفـت  : عرانی هذا األمرُ و اعتَرانی

مـن از  [ خلْو: أنَا عرْو منه. مرا این کار
ــرْو مــن األمــر. آن برکنــارم رجــل ع :

  . ]مردي که به کار نپردازد و نکوشد
آن را بـه   ةدرخـت کـه میـو   : عرِیۀ

ــد ــاجی دهن ــی . محت ــۀ بمعنَ ــی فَعیلَ ه
أنّه رخَّص فـی العرایـا   : حدیث. مفعولَۀ

 ةبخشـیدن میـو  [بعد نَهیِه عن المزابنَـۀ  
 با وجـود (را هاي بیرون از باغ  خرمابن

روا ساخت، پـس از آنکـه   ) احتمال ربا
و میوه بـه میـوه   هنگام  از فروش پیش

 هــا کــه وزن و انــدازه و شــمار میــوه(
  ].بازداشت) روشن نیست

رَي الناستَعاس :مـردم  [ أکَلُوا الرُطَب
انّ . باد سرد: . ]خرماي تازه خوردند

: أهلَک فقد أعرَیـت . عشیتَنا هذه لَعریۀٌ
امشب براستی [شمس و برِدت غابت ال

خورشـید رفـت و سـردت    . سرد اسـت 
  . ]شد

عرِي . اول تب ]ةلرز[ ةفسر: عرَواء
  ـرُوعآن مـرد از سـرما و   [الرجلُ فهو م

  . ]تب به لرزه افتاد
دور شـدن  : . دادن غربت: إعراء
تَباعد منه : أعراه صدیقُه: یقال. از کسی
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ــرْه لــمو  نْصدور شــد و  از دوســتش[ ی
ترکَـه  : أعـرَي صـاحبه   .اش نکردیاري

: أعرَي المکـانَ . فی مکانه و ذَهب عنه
و کـلُّ شـیء أهملْتَـه و    . ترك حضُوره

  . ]خَلَّیته فقد عرَّیتَه
ـ . عـرْي و عرْیــۀ  ــ . مــص: عـرِي ـَ

برهنـه  : عـارٍ و عرْیـانٌ  . برهنگی: عرَي
: عرْیانَۀ عارِیۀ و. ]عراة و عرْیانون: ج[

  . و ما کان علی فُعالن فمؤنَّثُه بالهاء. نث
ــۀ  رِیــراء و تَع ــردن : إع ــه ک : برهن

. ]أعرَیتُه أنَا و عرَّیتُه فتَعـرَّي [ل :تَعرِّي
ة، و ما أحسنَ معارِي هـذه المـرأَ  : یقال

دست و [هی یداها و رِجالها و وجهها 
! پــا و رخســار ایــن زن چــه زیباســت

رِيبسـیار الغـر   : البـدنُ مـن اللَحـم    ع
  . ]بود

ــرْي ج. زیــناســب بــی: فــرس ع :
  . أعراء

الفرس تیررَورْیاناً بـال  : اعته عبکر
اسـب  [رکبت : منه أمراً قَبِیحاً . سرْجٍ
اش بـه  دربـاره . زین سوار شـدم  را بی

مـا  : نحن نُعارِي. کاري زشت دست زد
ي بـرا (بر اسـبان برهنـه سـوار شـویم     

وزن افْعوعـلَ  ). چابکی بیشتر در نبـرد 
احلَولَیت المکانَ نیامده  جز این کلمه و

  . ]است
ـ  . عـزاء  .عزا خویشـتن را یـا   : عـزا ـُِـ

ــه چیــزي   ــه کســی یــا ب دیگــري را ب
عزَوتُـه و  . بازخواندن و نسـبت کـردن  

فـاعتَزَي و  . نَسبته الیـه : الی أبِیهعزَیتُه 
زَّي هو، أي انْتَمتَعببازبست : ی و انْتَس

مصدر ایـن  [. ا: . )به پدرش( خود را
: دو گونـه آمـده اسـت    لسانکلمه در 

: گونـه  عزْو و عزْي، و اسم از آن سـه 
ــزْوة و عزْیــۀ ــزاء، عــن : حــدیث. ]عم

تَعزَّي بعزاء الجاهلیۀِ فأعضُّوه بهنِ أبِیـه  
کـه  هر[و ال تَکْنُوا، أي بنسب الجاهلیۀ 

بازبسـت   پیوندهاي جاهلیتا به خود ر
کنایـــه آشـــکار و بـــی ،و بازخوانـــد

گوییدش که برو و چیز پدرت را گـاز  
. شکیبایی و صـبر : عزِي ـَـ. . ]بـزن 
. زده رابه صبر فرمودن مصـیبت : تَعزِیۀ

شـکیبایی خوانـدمش    به[عزَّیتُه فتَعزَّي 
: تَعـازي القـوم  . و شکیبایی پیشه کـرد 

  . ]عضاًعزَّي بعضُهم ب
ــزَة ــردم: ع ــی از م ــاء  و. گروه اله
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و . عـزًي و عِـزُون  : ج. عوض من الیاء
ــزات کمــا قــالوا ثُبــات ــوا ع . لــم یقول

» عن الیمینِ و عن الشـمالِ عـزِینَ  «آیه
از راست و چـپ تـو در گروههـاي    «[

الـدارِ عـزُونَ، أي   فـی : یقال. »پراکنده
  . ]أصناف من الناسِ

خشک و : عسا ـُـ. اءعسو و عس .عسا
درشت شـدن دسـت   : . درشت شدن

= عسـا : و یقال للنبات اذا غَلُظَ. از کار
کک : عسی. سخت پیر شدن: . عسی

  . ]ولَّی و کَبِرَ: عسا الشیخُ، مثل عتَا[
شـاخ  : عسـی . خرما ةغور: العاسی

  . خرما
عسی، فعلٌ مـن أفعـال المقاربـۀ و    

و فیه طَمع و إشْفاق، و . باشد که: معناه
ـی ال المسـتقبل  یالماض وهجی منه وأْت :
     ْفالنـۀُ أن ـتسو ع ،خْـرُجأنْ ی زید

ــرُج، ف ــلُ زتَخْ فاع یــد  و أنْ یخــرج
مفعولُه، فهو بمعنَی الخُرُوج، الّا أنّ خبره 

 : و الیجـوز أنْ یقـال  . الیکون اسماً
  بــه اســت از افعــال مقار[زیــد منْطَلقــاً 

معناي امید بـه چیـزي خواسـتنی یـا     به
از . ترس و پرهیز از چیزي ناخواسـتنی 

در (آن تنها زمان گذشته آمـده اسـت   
امید است کـه زیـد   ): معناي زمان حال

زیــد کــه مبتــدا بــود بــه . بیــرون رود
 نْأعنوان اسـم عسـی مرفـوع شـده و     

شود، خبـري کـه   یخرج هم خبر آن می
  . ]ه باشداسم نیست و روا هم نیست ک

 عسی الغُویرُ أبؤُساً، فشاذّ: أما قولهم
و قد ی ،ری نادی فی األمثال ما ال یأْتأْت
بکــاد و  و ربمــا شُــبه . فــی غیرهــا

زیـد   : فعلُـه بغیـر أنْ، یقـال    استُعملَ
خْرُجأنْ أفْعـلَ ذاك و  . ی تیسو یقال ع

أنْ عسـیت  : ةعسیت بالکسـر، و للمـرأَ  
و عست أنْ تفعـلَ ذاك، و  [تَفْعلی ذاك 

أْتی منه فاعلٌ و ، و ال ی]عسیتُنّ للنساء
کوچـک سـخت    رشاید این غا[الیفْعلُ 

گروهی در گریز از (و پرشکنجه باشد 
دست دشمن بـه غـاري پنـاه بردنـد و     
برخی از آنان چنین گفتند و همین هـم  
شد، یعنی دشمن از سـوي دیگـر غـار    

ــرددرآمــ ــان ک ــار. د و دستگیرش  ةدرب
کسی گویند که خبر بـدي آورد ولـی   
بـه خــودش گمـان بــد برنـد و بــازش    

اینکه در ایـن سـخن خبـر بـه     ). گیرند
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اسم آمده بسیار انـدك اسـت، و    نۀگو
گاه در مثلها چنان گوینـد کـه در جـز    

  .]آنها نگویند
من اهللا واجِبۀٌ فی جمیع القرآن  و 

إنْ طَلَّقَکُـنَّ أنْ  عسـی ربـه   «الّا فی آیه
. مـن اهللا إیجـاب   : أبوعبیدة. »یبدلَه

فجاءت علی إحدي لُغَتَـی العـرب، ألنّ   
 و یقین جاءظَنَّی : یقال. فی کالمهم ر

ایـن  [بهم کعسی، أي ظَنَّـی بهـم یقـینٌ    
  قـرآن   همـۀ خداونـد در   ةکلمه دربـار 

معناي واجب است، جز در یـک جـا   به
امیــد اســت کــه  اگــر طالقتــان دهــد«

) همسرانی بهتـر از شـما  (پروردگارش 
هم این کلمـه را از  ابوعبیده . »بدهدش

دانـد  معناي واجب می سوي خداوند به
گوید که در زبـان تـازي بـه دو    و می

امید و یقین، و بـراي معنـاي   : معناست
گمـانی بـرد بـر    : آورددوم نمونه مـی 

  . )]آنان را باور کرد(آنان همانند یقین 
و . شبانگاه: شی، عشیۀ و عشاءع .عشا

و زعم قوم . هی مابین المغْرب و العتَمۀ
أنّ العشاء من زوالِ الشمسِ الی طُلُـوع  

رشید تا فراگیـر  از فرورفتن خو[الفَجر 

سـوم نخســت  شـدن تـاریکی در یــک  
برخی هم آن را تا دمیدن سـپیده  . شب

: ج .عشَیانٌ تصغیرُ عشـی  .]اندپنداشته
. و قیل فی تصغیره عشَیشیان. عشَیانات

ــیانات: ج ششَیۀ. عــی ششَیــغیر : ع تص
  . مغرب و عتَمه: عشاءان. عشیۀ

عشَـوت و  . یطعام شبانگاه: عشاء
ــی  ــیت بمعنً ــبانگاهی  : تَعشَّ ــام ش طع

عشَـوتُه  . عشْیانُ هو المتَعشِّـی . خوردم
: عشَّـیتُه تَعشـیۀً  . أطْعمته عشاء: فتَعشَّی

ذا ا. عش إبلَـک و ال تَغْتَـرَّ  : یقال. کک
بِـی تَعـشٍّ، و    ما: تَعش، قلت: قیل لک

شـترانت را شـب   [ما بِی عشاء : التقل
  . ]خوراك ده و گمان مبر که سیرند

فهـی  . تَعشَّت: عشیت اإلبلُ ـَـ عشاً
ۀُ تَهِیج العاشی: مثَل. عاشیۀٌ و هذا عشْیها

    شـاءی العالتـی تَـأْب أَتۀَ، أي اذ راآلبِی
شتران [التی تَتَعشَّی تَبعتْها فتَعشَّت معها 

ــب  ــش ــدچ ــا  . را کردن ــا ی ــراي آنه چ
. خوراکشان را در شـب عشْـی گوینـد   

شتري که شب چرا کند دیگران را هـم  
  .]در پی خود کشاند

  . شتران شب چراکننده: العواشی
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: أعشَی. کوريشب: شی ـَـع. العشا
. تـانِ عشْـواوانِ  و امرأَ. نث: عشْواء. نع

 ــیششـاه اهللاُ فعشَــیانِ، و . أععو همــا ی
   تـا صـارلم شَوانِ، ألنّ الواوعالیقال ی
   رة ما قبلَهـا تُرِکَـتلکس فی الواحد یاء

ــا   ــی حاله ــۀ عل ــی التَثْنی ــی. ف   : تَعاشَ
ۀُ الـی  و النسب. کوري نمود از خودشب

شَوِيۀ عیشو الی الع ،شَوِيشَی أعأع .  
الناقۀُ التی ال تُبصـرُ أمامهـا   : عشْواء

رکب : یقال. فهی تَخْبِطُ بیدیها کلَّ شیء
فالنٌ العشْواء، أي خَبطَ أمرَه علی غیـر  

ــیرةٍ صب .  ــواء ــبطَ عشْ ــابِطٌ خَ ــالن خ   ف
 اي که پیش رویش را نبیند و بـه ناقه[

روشـنی بـه    بـی . هر چیزي لگـد زنـد  
راهنمایی و بینایی  بی. کارش پرداخت

  . ]به کار پردازد
کار ناپیدا نمودن و : عَشْوة و عشْوة

. أمـراً ملْتَبِسـاً   :عشْـوةً  أوطَـأَنی . کردن
، و هـو  مضَی مـن اللیـل عشْـوةٌ   : یقال

: عشْـوةُ اللیـلِ  . بین أولـه الـی ربعـه   ما
مرا به کاري واداشـت  [مته سواده و ظُلْ

: أوطَأْتُه عشْـوةً . که بر من پوشیده بود
فریبش داده و به راهی کشانیدمش که 

  . ]در چاه افتد

ــوة ــار : عشْ ــن الن ــعلَۀٌ م اخگــر [شُ
  . ]آتش

ــوتُه ــیالً: عشَ ــدته ل ــو . قَص ــذا ه ه
. األصلُ، ثـم صـار کـلُّ قاصـد عاشـیاً     

اسـتَدلَلَت  : ]اًـُـ عشْو[عشَوت الی النار 
ــرٍ ضــعیف صعنــه. علیهــا بب تــو : عشْ
و منْ یعـش  «آیه. صدرت عنه الی غیره

» عن ذکْرِ الـرَحمن نُقَـیض لـه شَـیطاناً    
بر این پایـه هـر   . شب به سویش رفتم[

بـا  . اي را عاشـی گوینـد  کننـده آهنگ
از او . بینایی اندك به آتـش راه بـردم  

. ري پـرداختم روي گردانده و بـه دیگـ  
و هر کس از یـاد رحمـن دل برتابـد    «

تــا دمســازش (دیــوي بــر او گمــاریم 
  . ]»)باشد

: عشَّـیت عنــه، مثـل ضَــحیت عنــه  
ــه  ــت ب ــانی  [رفقْ ــی و مهرب ــا او نرم ب

  . ]کردم
هـی عصـاي   «آیـه . نـث : لعصـا ا .عصا

آن عصاي مـن اسـت   «[» أتَوکَّؤُا علیها
ــا : یقــال. »کــه بــر آن تکیــه زنــم صع

چوبدستی ترسو درازتـر  : الجبانِ أطْولُ
تا پیش از برخـورد، دشـمنش را   (است 
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ـ : عصوانِ. ])بترساند عِصـی، و  : ج. مثـ
. أعصٍ فی القلَّـۀ، مثـل زمـن و أزمـن    

ــرَ  ــول و کُس ــو فُع ــی ه صعــینُ  ت الع
من العصیۀِ،  : مثَل. لمجاورة ما بعدها

رها برخی کا[أي بعض األمر من بعضٍ 
کارها از کارها خیـزد  (ز برخی دیگرند 

دهـد  پسر از پدر مـی : اندو گفته. بسی
نام اسـبی معـروف از   : . )]بس نشان

قَصـیرٌ   رکـب  : مثَل: جذیمۀ األبرََش
 ةیعنی آمـاد (قصیر سوار آن اسب شد [

این سخن بر ایـن پایـه اسـت    . کار شد
که این اسب را که از تیزپاترین اسـبها  
    ـیاللَخْم دـعیر بـن سبوده است از قَص

: ، أي ترْعیـۀٌ انّـه لَضَـعیف   . )]بدانیم
هو لَینُ . نیکوچراننده ستور را ]اوست[
 : لـیۀِ لما ویاسنُ السسیقٌ حفو ال . ر

 ببه األد رادک، یلصاك عن أهع تَرْفَع
او مهربان و نرمخوسـت برآنـان کـه    [

ــت  ــان اس ــار. سرپرستش  ةادب را درب
ألْقَی عصاه، : مثَل. ]ات وامگذارخانواده

آرام گرفــت [أي أقـام و تــرك الســفرَ  
یقـال فـی   . ]جایی و بگذاشت سـفر را 

قد شَقُّوا عصا المسـلمین، أي  : الخَوارِج
وقَـع :  انْشَـقَّت  . اتِّفـاقَهم  إجماعهم و

 الفخوارج یگـانگی و همـاهنگی   [الخ
ــلمانان را از  ــیدند مســ ــم پاشــ . هــ

. چنددستگی و پراکنـدگی پـیش آمـد   
ــمیت العصــا ع: قــال األصــمعی صــاً س

الجتماعِ الکَف علیهـا و األصـابِعِ، مـن    
عصوت القوم اذا جمعـتهم علـی   : قولهم

عصـا چنـین نامیـده شـده     : خیر أو شرٍّ
است زیرا کف دست و انگشـتان گـرد   

گیرنـد، از  آمده و آن را در میـان مـی  
قوم را بر کار خوب یـا کـار   : ن معناای

   .]بد گرد آوردم
یصاستخوانهاي بال: ع .  

عصـوت  . ضَرَبته بها: عصوتُه بالعصا
رْحته : الجدـی . ]زخم را بستم[شَدصع .

  . زدن به شمشیر: عصی ـَـ
ــر عصــا : اعتصــاء ــردن ب ــه ک . تکی

ی اعتَص و[یجعلَه عصاً : یعتَصی بالسیف
  . ]قَطَع منها عصاً: الشجرةَ

. فرمانی کـردن بی: عصا ـِـ. عصیان
. کـک : عصی و معصـیۀ . خالف طاعت

عصـاه و عاصـاه   . و عصـی  فهو عاصٍ
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: استَعصی علیه، أي تَجنَّی علیـه . بمعنًی
ــر وي   ــت ب ــاه جس ــر او دروغ [ گن ب

  . ]بست
ــرْم ــی الکَ صــه: أع ــرََج عیدانَ  و. خَ

ـــتتصاشْـــ: النَـــواةُ اع تانگـــور [تد
ــایش را درآورد  ــار  (چوبهـ ــی بـ ولـ

  . ]هسته سخت شد). نیاورد
  . رگ خون که نایستد: العاصی
ــیۀُ صم قبیلــۀ: عــلَی کــوچکی از س .

ایـن  [عصـت اهللاَ و رسـولَه    : حدیث
ــانی   ــامبرش را نافرم ــدا و پی ــه خ قبیل

  . ]کردند
ك یـک تـو  : ]و عِنْصوة[عنْصوة  .عنصا

فی أرضِ فـالنٍ  : یقال. از موي ]دسته[
. عناصٍ من النَبت، و هو القلیلُ المتفرِّق

قلیـلٌ یسـیر   : ما بقی من ماله الّا عناصٍ
در زمینش جز انـدکی گیـاه پراکنـده    [

ــی. نیســت ــارهاز دارای ــیش اش پ اي ب
مانـده از هـر   جااي بـه پـاره : . نماند
ـ   : أعنَص الرجلُ. چیزي رد بـر سـر آن م

  . ]جز اندکی موي پراکنده نماند
  . أعضاء: ج. اندام: عِضْو .عضا

انـدام انـدام کـردن و جـدا     : تَعضیۀ

ال تَعضیۀَ فی میراث الّـا  : حدیث. کردن
فیما حمـلَ القَسـم، أي ال تَجزِیـۀَ فـی     
شیء کالحبۀِ من الجوهر فی عینه، و انْ 

یباع فیقْسـم ثَمنُـه   طَلَبوا القَسم، و لکنَّه 
جـز  ریگ نیست کردن در مردهبخش [

بـراي  یعنـی  پـذیر باشـد،    آنچه بخـش 
دانه گوهر را بخـش نکننـد   یک نمونه 

هرچند بازماندگان مـرده خواسـتار آن   
باشند، بلکه آن را فروخته و بهایش را 

   .]بخش کنند
. »الذین جعلُوا القـرآنَ عضـینَ  «آیه

نُها الواو و الهـاء، و  و نُقْصا. یکی: عضَۀٌ
فـی الـدار   : یقال. قد ذُکرَ فی باب الهاء

أصـناف مـن    فرَقٌ و عزُونَ و عضُونَ و
آنان کـه نُبـی را   «[ الناس، کلُّها بمعنًی

ــاره  ــه پ ــاگون   ب ــایی گون ــعر، (ه از ش
پیشگویی، افسون، افسانه و خوابهـاي  

گروههــاي  . »بازخواندنــد ) پریشــان 
عضـا  . انـد هگوناگونی از مردم در خان

. قطْعـۀ و فرْقـۀ  : عضَـۀ . فَرَّقَـه : ماالً ـُـ
أصلُها عضْـوة، مثـل عـزَة و عـزْوة، و     

  . ]عضَهۀ
و . دهـش : العطـاء . دادن: إعطـاء  .عطا
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أصــلُه عطــاو، ألنّــه مــن عطَــوت، ألنّ 
تا بعـد  همزُ الواو و الیاء اذا جاءالعرب تَ

لحرَکَۀِ منهما، األلف، ألنّ الهمزةَ أحملُ ل
 زُها بِناءمهن یفمنهم م قوها هاءفإذا ألْح
علی الواحد فیقول عطاءة، و مـنهم مـن   
ــاوة  ــول عط ــل فیق ــی األص ــا ال . یرُده

تازیـان واو و  [مثـ : عطاءانِ و عطاوانِ
یاء پایانی پـس از الـف را تبـدیل بـه     

کننـد، زیـرا همـزه از آن دو    همزه مـی 
و اینکـه تازیـان   (ت پذیرتر اسـ حرکت

یابنـد،  وقف بر واو و یاء را سنگین می
  ). ماننــد رِداي کــه آن را رِداء کننــد  

 پایۀهایی به آن افزایند برخی بـر   چون
گوینــد، و ) و رِداءة(واحــد آن عطــاءة 

برخی کلمه را به اصلش برده و عطاوة 
  . ]گویند) و رِدایۀ(

مس سـأَلَ و الْـتَ  : استَعطَی و تَعطَّـی 
العطاء .  

طاءعطـاء : رجل مة و امـرأَ . کثیرُ الع
 :تَوِي فیه المذکَّر و . ککسفْعال یو م

قـال  . و قوم معـاطی و معـاط  . المؤَنّث
مفـاتیح و   :هـذا مثـل قـولهم   : األخفش

  . مفاتح و أمانی و أمانٍ

ۀُالعیطَی :طعالم ج. شدهداده: الشیء :
  . ]طیۀو أع[عطایا 

طـاه للمـال،   : بیقال فی التعجما أع
مـا أواله للمعـروف، و مـا    : کما قـالوا 
چـه  [یطَّـرِد   و هـذا شـاذّ ال  ! أکْرَمه لیِ

ــده  ــت دهن ــالدس ! اي دارد در دادن م
چـه نیکوسـت در نکوکـاري، و    : مانند

چه بسیار اسـت بزرگداشـت او بـراي    
و این شاذّ است و فراگیـر نباشـد   ! من

تعجب از جـز ثالثـی مجـرد     زیرا فعل(
ساخته شده است و نتوان بـرآن قیـاس   

  . )]کرد
 انْقاد و لـم یستَصـعب  : أعطَی البعیرُ

  . ]شتر رام شد و سختی نکرد[
 الشیء تطَوطْـواً [علْتـه  : ]ـُـ عتَناو

دعاطاة. بالیلَۀ: مناوثَل .مبغیـر   : م عـاط
عطْملُ ما ال متَناوأي ی ،فیـه و ال   أنْواط

دست بـه سـوي آن چیـز دراز    [متَناولَ 
درازدست تهیدست، . کرده و گرفتمش

آنکـه  که به چیزي دسـت یـازد بـی   آن
کسی هـم گوینـد    ةدربار(اي ببرد بهره

کــه دانشــی را بــدزدد کــه بــراي وي 
). هو یعطُـو فـی الحمـض   : مانند ،نپاید
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طَویـلٌ  . تَناولَـه : عطا الشیء و عطا الیه
درازي که دستها بـه  : عطُوه األیديتَ ال

  . ]آن نرسد
کمـان  [مواتیۀٌ سـهلَۀ  : قوس عطْوي

دست کـه کشـیده شـود و    نرم و خوش
  . ]کک: معطیۀ. نشکند
او [یخْدمک : و یعاطینی یعطِّینیهو 

یـا  (کنـد  به من کمک و نیکـویی مـی  
  . )]کندکارهایم را سرپرستی می

یخُوض : یتَعاطَی کذا. لَهتَناو: تَعاطاه
و قیـل  . غَلَبت فیه: تَعاطَینا فعطَوتُه. فیه

، أي قـام علـی   »فتَعاطَی فعقَـرَ «هفی آی
أطْراف أصـابِعِ رِجلَیـه ثـم رفـع یدیـه      

یا (آن چیز را به دست گرفت [فضَرَبها 
پـروا  اندیشه و بیبی). ناحق گرفتش به

ــردازد ــه آن پ ــش. ب ــش و بخش  در ده
. برابــري کــردیم و بــر او چیــره شــدم

شتر (و  پروا پیش آمدپس بی« ةدربار
بر سر انگشـتان  : اندگفته» پی کرد) را

پایش برآمد و دستش را بلنـد کـرد و   
ــردن زدش ــاً و  . گ ــراً قَبِیح ــاطَی أم تَع

هـو  . به کـاري زشـت پرداخـت   : تَعطّاه
 ، أيیتَعاطَی معـالی األمـورِ و رفیعهـا   

ــا ــزرگ  : رکبهـ ــاي بـ ــه کارهـ   او بـ
  . ]پردازدمی

فی السؤَال عمن أردت أنْ یعطیـک  
هـل أنـت معطیـه، بیـاء مشـددة      : شیئاً

 ]؟[ من آن را ةهستی تو دهند: مفتوحۀ
و هل أنتم معطیه أیضـاً للجماعـۀ، ألنّ   
النونَ سقَطَت مـن معطُـونَ لإلضـافۀ، و    

قُلبـ    ت مغو أُد یـاء الـواوت   ـتو فَتَح
هـل  : یاءك ألنّ قبلَها ساکناً، و لإلثْنَین

فقـس علـی    ،أنتما معطیایه، بفتح الیـاء 
  . ذلک

ـ  و اذا ص    الـالم حـذفت طـاءع غَّرْت
طَیفقلت ع  .   ـتعتَمـمٍ اجکذلک کلُّ اس

فیه ثالثُ یاءات، مثل علَی و عـدي اذا  
إنْ کـان مبنیـاً   یکن مبنیاً علی فعلٍ، فلم

علی فعـل ثَبتَـت و لـم تُحـذَف، نحـو      
هـر اسـمی   [محیی من حیا یحیی تَحیۀً 

که سه یاء در آن گرد آید اگر از فعـل  
افتد، الفعل آن میگرفته نشده باشد الم

ــد     ــده باش ــه ش ــل گرفت ــر از فع   و اگ
  . ]ماندالفعل آن برجا میالم

اي مارمولک گونه[کربسه : عظاء .عظا
  . یکی: عظاءة و عظایۀ. ]درشت
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لَقـی  : لَقی فالنٌ ما عظاه و ما عجاه
سختی [ما ساءه : لَقّاه اهللاُ ما عظاه. شدةً

خداوند او را بـا سـختی و   . و رنج دید
: عظـاه ـُــ عظْـواً   . رو ساخترنج روبه

: مثَـل . فریبش داد و هم زهرش چشانید
: فلَقیـت مـا یعظینـی   طلبت ما یلْهِینـی  

. دنبـال ســرگرمی بــدم ســختی بدیــدم 
پشت سرش سخن : عظَی فالناً ـِـ عظْیاً

  . ]هلک: عظی. گفت
ناپدیـد شـدن و   : . خاك: العفاء .عفا

، اذا دعـا  علیـه  : یقـال . نیست شدن
. ]هلک: عفا أثَرُه عفاء. نیست باد[علیه 
 :َفا. خرکرهکک: الع .  

ــاء ــر  ان: عف ــتر و پ ــوهی پشــم ش ب
شـتر پـر    ماده[ عفاء ناقۀٌ ذات. شترمرغ

  . ]پشم و پیل
کـه بـر    ]آبـادان نا[زمین غُفْل : عفْو

: و عِفْـو  . وي پی کسی نیامده باشـد 
زیـادتی  : المـالِ  . نث: عفْوة. خرکره

بغیـر  : المـالِ عفْـو  أعطَیتُه . مال از نفقه
. خشیدمآنکه بخواهد به او ببی[مسئَلَۀٍ 

ــفْواً ــواً ص آن کــار را : أدرك األمــرَ عفْ

ــی ــان و ب ــه آن  آس ــت و ب ــج دریاف رن
  . ]رسید

 ذهبـت  . هر چیزي ةگزید: عفْوة
تـره : هذا النَبینُه و خَیل .  ةَ أکَلْـتفْـوع 

ــراب ــامِ و الش ــاره : الطع ــی و [خی نرم
خوراك و  ةگزید. خوبی این گیاه رفت
: الکـریمِ عفْوةَ  عفا. نوشیدنی را خوردم

 . از گناهش چون بزرگواران گذشت
ــدر کــف روي دیــگ: الق . ِالرجــل :

  . ]موي سر مرد
و . ا: عافیۀ. بمعنًیعافاه اهللاُ و أعفاه 

 اهللاِ عن العبد، و تُوضَع موضع فاعهی د
أعفْنـی  . عافاه اهللاُ عافیـۀً : یقال. المصدر

ـ . دعنی منه: من الخُروج معک فاهاستَع :
 فاءأَلَه اإلعخـدا از رنـج و بیمـاري    [س

بـرون  مـرا واگـذار از   . نگاهش داشت
از او خواســت تــا . همــراه خــود رفــتن

از آن : أعفاه من األمـر . برکنارش دارد
قال علـی  . کار پاك و برکنارش داشت

ــب  ــی طال ــن أب ــیس  ): ع(ب ــافَی ل المع
چــون برخــی از یــاران    : (بمخْــدوعٍ 

ــی ز نیرنــگ خــوارج  وي را ا) ع(عل
کـه نیرنـگ   آن(: پرهیز دادنـد، فرمـود  
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نورزد، نیرنگ دیگران نیـز در او اثـر   
   .]ندارد

رزق، از مـردم و   ةخواهنـد : العافی
. عفـاة : ج. ]کک: عافیۀ[ستور و مرغ 

 :باقی طعام در دیگ . : دراز مـو .
ۀُ الماءیبه آب آینده: عاف .  

ــرَق أوالً مــن الم ــع  عفــاوة مــا یرْفَ
دیگ خـوردي  سر: ص به من یکْرَمیخَ
و قیـل  . از روغن و مانند آن ]خوراك[

آنچـه نخسـت از   [أولُ المرق و أجوده 
نـد،  هسر دیگ بردارند و بـه مهمـان د  

: عفـاوة . ]یعنی چرب و نیکـوي آن را 
عفَوت . خوردي در بن دیگ ةماندباقی

 عفَـوت . غَرَفْـت لـه أوالً  : له من المرَق
ردها شیئاً : القفَلدیگ سـر [تَرَکْت فی أس

ــراي او کشــیدم ــدکی . را نخســت ب ان
  . ]خوراك در ته دیگ به جا نهادم

و  ]عفـاء و عفُـواً  [عفا المنْـزِلُ ـُــ   
ــی ــزلَ . درس: تَعفَّ ــریح المن ــت ال : عفَ

سرهـاي آن خانـه از   نشانه[ل و م . تْهد
ــد   ــد ش ــت و آن ناپدی ــان رف ــاد . می ب

عفَّتْهــا . هــایش را از میــان بــرد نشــانه
بالَغَۀ: الریحد للمشد[ .عاف :ج. دارِس :
یفع .  

أصـلَح بعـد   : عفَّی علی ما کان منـه 
پــس از تبــاهی ســامان داد و [الفَســاد 

  . ]درست کرد
ـ . عفْو . درگذشـتن از گنـاه  : عفا ـُـ

روشن ماندن : . بسیار عفوکننده: وعفُ
: لم یطْرُقْه شیء یکَـدره : ماءعفا ال[آب 

کـه آن را   ههیچ سـتوري بـه آب نـزد   
انبـوه شـدن   : . ]بیاالید و تیره کنـد 

ـ  حتّـی  «آیـه . د آنموي و علف و مانن
. ]»تا فزونی یافتند«[رُوا ، أي کَثُ»عفَوا
: ــه. ل و م. انبــوه گردانیــدن و  عفَوتُ

أمـرَ أنْ تُحفَـی   : حـدیث . أعفَیتُه بمعنًی
ــی ا حــی الل ــوارِب و تُعفَ ــا  گفــت[لشَ ت

لها را کوتاه کرده و ریشها را بلنـد  یسب
  . ]گذارند

ــه  ــه و اعتَفَیتُ ــب  : عفَوتُ ــه أطْلُ أتَیتُ
فالن تَعفُوه األضْیاف و تَعتَفیـه  . معروفَه

فاةِ و کثیرُ . تُنْزِلُه: األضْیافو هو کثیرُ الع
مـدم و  نـزدش آ [العافیۀ و کثیرُ العفَّـی  

مهمانـان  . خواستار نیکـویی وي شـدم  
در پی برآورده شـدن نیازهایشـان بـه    

 او بسیارمهمان است. روند او می خانۀ
  .])بخشنده است(
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پیـرامن و گرداگـرد   : عقاة و عقْوة .عقا
مـا  . أرینَّـک بعقْـوتی   اذْهب فال. سراي

 ده أحتقْوبع طُوربرو و دیگـر تـو را   [ی
ــرایم نب ــنمگــرد س ــیچ. ی ــرد ه کــس گ
اش گرد سـراي و خانـه  (سرایش نرود 
  . )]زندپرنده پر نمی

ــی ــودك  : عقْ ــه از ک ــتین آنچ نخس
عقَـی  . عقْی. نوزاده آید از بول و غایط

: و منـه . حدث کردن کودك خـرد : ـِـ
صبِیٍّ، و هو  عقْیِ أحرَص من کَلْبٍ علی

آزمنـدتر از  [الرَدج فی السخْلَۀ و المهر 
و آن هماننـد   ،رد مدفوع کودكسگ گ
اسـب و  و پشکل است در کـره  سرگین
هل عقَّیتم صـبِیکم؟ آیـه   : یقال. بزغاله

ایـد تـا شـکمش    به نوزادتان دارو داده
  . ]پاك شود؟

ـ  . عقْی عقـاه،  . بازداشـتن : عقَـی ـُـ
  .قَلْب عاقَه

: اعتقاء، قلب اعتیـاق، أي احتبـاس  
راست کندن از چپ و  :. ادنباز ایست
پـیش و سـپس    :. جهـت آب چاه به

األخْـذُ فـی شُـعب    [فراز گرفتن سـخن  
ــالمِ ــاخه  : الک ــرداختن بــه ش هــاي پ

  . ]گوناگون سخن
آنچـه نـاب از   [زر خـالص  : عقیان

کـه از سـنگها جـدا    کان درآرند نه آن
  . ]سازند

: . سخت تلخ شدن چیزي: إعقاء
أعقَیت . سبب تلخیانداختن از دهان به

: أزلْت مـن فیـک، کمـا تقـول    : شیءال
: مثَل. أشْکَیت الرجلَ، اذا أزلْت شکایتَه

ال تکُن حلْواً فتُستَرَطَ و ال مـرّاً فتُعقَـی   
آن چیــز را از دهــانم بیــرون ریخــتم، [

آن مـرد را زدودم   گلۀ: گـویی  چنانکه
ــتم ــیرین  . و او را از آن بازداش ــه ش ن

ن تلـخ  باش تا در دم خورندت، نه چندا
  . ]بیرون افکنندت

و ذُکرَ فی بـاب   ،عقَّه= ی بسهمهعقَّ
: الطـائرُ  . الهـواء رمی بـه فـی  : القاف

ـ   [ارتَفَع فـی طَیرانـه     واتیـرش را بـه ه
پرنـده در پـروازش اوج   . پرتاب کـرد 

  . ]گرفت
درشـت  : [بیخ دم ستور : عکْوة .عکا

  . عکًی: ج. ]و بزرگ از هر چیزي
. گره زدن دم سـتور : کا ـُـع. عکْو

ـ سـمنَت و غَ : عکَت الناقـۀُ  ـ م. تلُظَ ۀٌ ائَ
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 کـاءعـالظ : مــمانٌ غالمــرأَ. س کَــتةُ ع
: عکا فالنٌ علی قومه. لم تُرْسلْه: شعرَها

. ناقه فربه و درشت شـد [عطَف علیهم 
زن موهـایش  . صد شتر درشت و فربـه 

ــت  ــرو نگذاش ــره زد و ف ــه . را گ او ب
ــومش مهر ــردق ــانی ک ــاه. ب آن را : عک

ــت ــلُ. بس ــی الرج ــات: عکَّ ــی . م عکَّ
عکـا  . دود بـه آسـمان برآمـد   : الدخانُ

بندها و : عقَد ، أيأعکاء. أقام: بالمکانِ
  . ]هاگره

یکشـیر گوسـفند بـر یکـدیگر     : ع
  . شده] ستبر[دوشیده و دفزك 

دنبه و سـیاه  گوسفند سـپید : عکْواء
  .اعضاء جملۀ

ـ   .علُو .عال بلنـد  : . بلنـدي : عـال ـُـ
  . بر بلندي برآمدن: . شدن جاي

بلندي در قدر : علی و عال ـَـ. عالء
 و ]الرَفْعـۀُ و الشـرف  [: علَی . و منزلت

  . المعالی: ج. کک: معالة
یلیع: عفر ـۀ، مثـل   : ج. شریفلْیع

او [هو من علْیۀِ النـاسِ  . صبِی و صبیۀ
  . ]بلندپایه و ارجمند استاز مردمان 

علَـوت  . برَکَتَ: عال فی األرض علُواً

  . ضَرَبته: علَوتُه بالسیف. غَلَبته: الرجلَ
أتَیتُـه مـن   . نقیض سفْلها: عِلْو الدارِ

أتیتُه من عال و مـن  . من عالٍ: علِ الدار
علُ، و أتیتُه من عالٍ، و من معالٍ، و من 

از باالي خانه . باالي خانه[وَِ علْو و علْ
عـال  . از باال نزدش آمدم. نزدش آمدم
از : أخَـذَه مـن عـلُِ   . رقیـه : فالنٌ الجبلَ
   .]باال گرفتش

. تَـنَح عنِّـی  : عالِ عنِّی و أعلِ عنِّـی 
از [احملْ : عالِ علَی. أعلِ عن الوِسادة

ــاره ــن کن ــوم ــر و دور ش از روي . گی
: و اعـلُ علـی الوسـادة   (بالش بیا کنار 

). روي بالش بنشین یا بـه آن تکیـه ده  
  . ]بار بر من گذار

: الـریحِ و سـفالها   عالوةُ الدارِ و 
سوي باال و پایین [جهۀ فوقها و تَحتها 

أو  حِالـری عـالوةِ   کُـن فـی  . خانه و باد
دست شـکار  باالدست یا پایین: سفالتها

  . ]باش تا بوي تو را نبرد
مؤنّث أعلَی : علْیا. جاي بلند: اءعلْی

دسـت  : الید العلْیا خیرٌ من الید السفْلَی[
  . ]دهنده بهتر است از دست گیرنده

سنگ که بر وي پنیر خشـک  : عالة
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: . العـال : ج. سندان آهنگر: . کنند
  .خلقتاستوار ناقۀ

ــرأَ  ــانُ و ام ــل علْی ــل ة رج ، مث
  . درازتن: نث= عطْشانَ، مذ

ۀالعالـۀ  : یهامالی أرض ت دمافوق نَج
و الی ماوراء مکَّۀَ، و هی الحجاز و مـا  

و یقال أیضاً علْوِي . منسـ: عالی. واالها
: عالَی الرجـلُ و أعلَـی  . علی غیرقیاس

ــد  ــۀَ نَج یبــاالتر از نجــد تــا [أتَــی عال
سرزمین تهامه و تا فراتر از مکـه کـه   

بـه   آن مـرد . اشحجاز باشـد و دنبالـه  
مــن کــلّ  . آمــددربلنــدیهاي نجــد 

عالیـۀُ  . ]بلندترین از هـر چیـزي  : شیء
بـاالي  [ما دخَلَ السنانَ الی ثُلُثه : الرُمحِ

نیزه فـرو  سـوم در سـر  نیزه که تا یـک 
  . ]رود

. ]باالخانـه [برواره : علِّیۀ، أي غُرْفَۀ
هـو فُعیلَـۀ و أصـلُه علِّیـوة     . عاللی: ج

او یاء و أُدغمت، و قیل هـی  فأُبدلَت الو
علِّیۀ، علی فعیلَۀ و هو مـن المضـاعف،   

  . ألنّه لیس فی الکالم فُعیلَۀ بالضم
کَالّ «آیه. جمع علِّیٍّ: علِّیون و علِّیین

انّما جمع . »انّ کتاب األبرار لَفی علِّیین

. علی السالمۀ و هو مختص بأُولی العلْمِ
ــاج ــال الزج ــمِ  : ق ــذا االس ــراب ه إع

کإعراب الجمع، کما تقول هذه قنِّسرُونَ 
أَو رـن یجعـلُ    یرِینَ، و مـنهم منِّسق ت

النونَ حـرف إعـرابٍ فیقـول علِّیـینَ و     
رِینَ، و رنِّسـ أَق ت   یـرَرـرِینَ و منِّسق ت

بقنِّسـرِینَ بإثْبــات الیــاء فــی األحــوال  
نیکـان در   کارنامـۀ مانا که ه«[الثالث 

جمع ایـن کلمـه   . »زبرین جایگاه است
 ةهمان جمع مذکر سالم است کـه ویـژ  

زجاج هم همـین  . دارندگان دانش است
را گوید و رفع آن را بـه واو و نصـب   

برخـی هـم   . دانـد و جرّش را به یاء می
نون آن را حرف اعراب گرفته و رفـع  

  .]و نصب و جرّش را با یاء گویند
  .نام اسبی: . هفتم تیر قمار: یمعلَّ

  .نام اسبی: علْوي
  .نام دو مرد: یعلَی و یعیلَی، مصغـ

الذي یأْتی الحلُوبۀ مـن قبـل   : معلِّی
کـه از ســوي راسـت ناقــه    آن[یمینهـا  

  . ]براي دوشیدن آید
. عـاله : استَعاله. عال: استَعلَی الرجلُ

از . ال رفـت مرد با[ کک: اعتَاله. ل و م
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. آن باال رفت، یا بر آن چیرگـی یافـت  
روز : عــال النَهــار و اعتَلَــی و اســتَعلَی

  .]برآمد
الرجلُ مـن   . عال فی مهلَۀٍ: تَعلَّی

سـلمت  : ةُ من نفاسـها تَعلَّت المرأَ. علَّته
آن مــرد از . انـدك انـدك بــاال رفـت   [

ــت ــاري رس ــونریزي . بیم آن زن از خ
المـریض   . ان پـاك شـد  پس از زایم

  . ]بیمار بهبود یافت: من علّته
یلیـع  :العـاله اهللاُ و عـااله  . الرَفأع :

  . رفَعه
رفَعته الی موضعه مـن  : علَّیت الحبلَ

رسن را تا جایش در چرخ چـاه  [البکْرَة 
  . ]باال بردم
تَعـالَ،  . آمـدن شدن و بر بلند: تَعالی
تَعـالَی، و تَعالَیـا    :ةو للمرأَ. بیا: أي جِئْ

و . انتما، و تَعـالُوا أنـتم و تَعـالَینَ أنـتنَّ    
الیجوز أنْ یقالَ منه تَعالَیت، و ال ینْهی 

  . عنه
و الـی أي شـیء   . قد تَعالَیت: تقول
به سوي چه چیـزي  . باال رفتم[أتَعالَی؟ 

  . ]باال روم؟
. علَیک زیداً، أي خُذْه و الْزَمه: یقال

استعمالُه صار بمنزلۀ هلُـم و انْ   ثُرَلما کَ
زید را دریـاب  [کان أصلُه من اإلرتفاع 

دلیل کـاربرد بسـیار   به. اهش شوو همر
علیـک  . معناي بشـتاب شـده اسـت   به

در اینجـا هـم اسـم    . آن را بگیـر : بکذا
 اضْـطَلَع بـه و  : عال بـاألمرِ . ]فعل است
ــتَقَلَّ  در آن کــار ورزیــده و توانــا [اس

  . ]تگش
قـال  . لهـا ثالثـۀُ مواضـع    .بر: علَی

هی لَفْظَۀٌ مشترکۀ لالسم و الفعل : المبرّد
أتَیتُه من : االسم فی قولک و. و الحرف

ال، أي من عو یـدخُل علیـه   ال الدارِع ،
یزِیـد ابـنُ   [حرف جرٍّ کقـول الشـاعر   

  : ]الطَثْرِیۀِ
  بعدماغَدت من علَیــه تَنْفُض الطَّلَّ 

  رأَت حاجِب الشمسِ استَوي فتَرَفَّعا
: و الفعل فی قولـک . أي غَدت من فَوقه

  والحـرف ،ال زیداً ثـوبع :   علـی زیـد
فی، یقال. ثوب وضَع موضعکان : و قد ی

و . کذا علی عهد فـالنٍ، أي فـی عهـده   
اذا اکْتالُوا علَـی النـاسِ   «موضع من، آیه

علَـی  : تقول. ن الناسِ، أي م»یستَوفُونَ
زیداً و علَی بزید، أي ائْتنی به و أعطنی 
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ألفُهـا منقلبـۀٌ مـن     :]قال سیبویه[. زیداً
واوٍ الّا أنّها تُقْلَب مع المضْمر یاء، تقـول  
علَیک، و بعـض العـرب یترُکهـا علـی     

  : ]الراجِز[حالها، کقول الشاعر 
  هاطاروا عالهنَّ فَطرْ عال

أي علیها، و هی لُغَۀُ بلْحارِث بنِ کَعـبٍ  
 گونـۀ لفظی است مشترك میـان سـه   [

در . از باالي خانه نـزدش آمـدم  . کلمه
اینجا اسم است و حرف جرّ بـر سـرش   

  : درآید
تـکــان در مز بــاال آمـدش شبنــ

 بــامـدادان
ون رخ خورشید کامل ـو زان پس چ

 دید برخاست
. رفــت یعنـی از بـاالي ســرش نـزدش   

. اي بـر زیـد برآمـد   جامـه : براي فعـل 
گـاه بـه   . اي بر زید اسـت جامه: حرف

آن در روزگـار  : نشـیند جاي فـی مـی  
چـو از  «: و گاه به جاي من. فالنی بود

مـردم بــه پیمانـه گیرنــد پـر و پیمــان    
زید را برایم بیـاور و بـه مـن    . »گیرند
الـف ایـن کلمـه قلـب از     : گوید. سپار

ه ضـمیر قلـب   واو است، جز آنکه همرا

شود، و برخی تازیان ایـن را   به یاء می
  : نیز با همان الف آورند

  .]پریدند بر آنها تو هم پر بر آن
ــابِ ــوانُ الکت ــه: علْ ــ. عنْوانُ ت علْونْ

تابنْته : الکنْونامه را نشانی نهادم[ع[.  
ــالوة ــرباري : ع ــس از [س آنچــه پ

بــارکردن شــتر بــر آن آویزنــد ماننــد 
. عـالوي : ج. ]و جـز آن  مشک و سیخ

 : سر مردم مادام که بر گردن باشـد .
 تَهضَرَبالوع: ه رسرش زدبر [أْس[ .  

ـ . عمی .عمی فهـو  . نابینـایی : عمی ـَـ
 ـیمیاء و هم عمی و هی عممـاه  . أعأع

خـدا  [أري من نفسه العمـی  : تَعامی. اهللاُ
. خــود را نابینــا نمــود. نابینــایش کــرد

میتَع : ـیمع[ . : پوشیده شدن کار بر
ــ. کســی ــاء«هآی ــت علــیهم األنْب یمفع «

  . ]»پس خبرها بر آنان پوشیده شود«[
ة امـرأَ . جاهـلٌ : رجل عمـی القلْـبِ  

عمیۀٌ عن الصواب، و عمیۀُ القلْبِ، و هم 
، أي جهلُهـم  عمیتُهمفیهم : یقال. عمونَ

گمـراه و   زن. مرد کوردل، یعنی نادان[
گمراهــــی و . برکنــــار از درســــتی

عمیـاء، عمایـه،   . با آنهاست شان نادانی
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گمراهـی و   سـت را نآنا: عمیۀ و عمیۀ
 :ترکتُهم فـی عِمیـۀٍ  . ستیز بر بیهودگی

. گمراهی و نـادانی وانهـادم  ر دآنها را 
اش را اي کـه کشـنده  کشته: قَتیلُ عمیا
  .]نشناسند

وِيمـمنس: أع .وِيمی، و عمالی أع :
  . الی عمٍ، کما قلنا فی شَجوِي. منسـ

  . سیل و شتر مست: أعمیانِ
رمی القَذَي و : عمی الموج ـِـ عمیاً

 دموج کف و خاشاك برافکند[الزَب . 
الـی کـذا    . آب روان شد: الماء ـتیمع

سـوي آن  : عمیاناً و عطشْـت عطَشـاناً  
  . ]آن را نخواستم رفتم و جز
ــت . پوشــانیدن ســخن: تَعمیــۀ یمع

تیر. معنَی البعی من الشمعو . و منه الم
ــرِئَ ــه قُ ــیهم األ«آی ــت عل یمفعــاء ، »نْب

ــدید   ــت بالتش یمــعر را  [فع ــاي ش معن
  . ]معناپوشیدهشعر گنگ و . پوشانیدم

أشْرَفُوا علی المـوت  : تَرَکْناهم عمی
  . ]به مرگ رهایشان کردیمنزدیک [

نشسـته ماننـد دود    ابر برکـوه : عماء
]ــاءةع ــۀ و عمـ ــوه : مایـ ــاي انبـ   ابرهـ

  . کوهی: عمایۀُ. ]نشستهبرهم

  عمــارت و زمینهــاي بــی: المعــامی
أرض عمیـاء و  [کـک  : أعماء. مردمبی

زمـین و جـاي   : عامیۀٌ و مکـانٌ أعمـی  
  . ]نشانه که در آن راه نبرندبی

اعالشیء تیاخْتَرْته: تَم .  و هو قلْـب
: اعتَمـی النَبـت  . کـک : اعتَمتَـه [اعتیام 

  . ]بالید و بزرگ شد گیاه
ما أعماه، یراد به مـا أعمـی   : قولهم

ــرُ   ــه الکثی ــب الی نْســک ی ــه، ألنّ ذل قَلْب
الضَالل، و ال یقـال فـی عمـی العیـونِ     

تَعجـب منـه   یتَزَید ال ی ذلک، ألنّ ما ال
ــت  [ ــادان اس ــوردل و ن ــه ک ــرا ! چ زی

گمراهی و نادانی را به دل بـاز بندنـد   
نه به چشم، و در نابینایی چشم چنـین  
نگویند، چرا که آنچـه افـزون نگـردد    

  . ]آور هم نباشدشگفت
و صـکَّۀَ  [أتَیتُه صـکَّۀَ عمـیٍّ   : یقال

، أي وقت الهاجِرَة، و هو تصغیرُ ]أعمی
ی ممرجـلٍ   : و یقال. رَخَّماًأع ـمهو اس

ــۀ أ ــراً  غــارمــن العمالقَ علــی قــومٍ ظُه
نیمروز [فاستَأْصلَهم، فنُسب الوقت الیه 

عمـی نـام   . بسیار گـرم نـزدش آمـدم   
مردي است که نیمروزي سـخت گـرم   
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ــا را از    ــت و آنه ــومی تاخ ــر ق ــنب  ب
برانداخت، و نام ایـن هنگـام را بـه او    

ــد ــاا. دادن ــديبل: لعم ــاء. ن ــردم : أعم م
  . ]بلندباال
ـ عنا . عنْو .عنا فروتنـی و خـواري   : ــُ

و «آیـه . نـاه غیـرُه  لَه، و أع عنا. نمودن
عنـا فـیهم   . »عنَت الوجوه للحی القَیومِ

ــیراً ــیهم علــی إســارِه : أس ــام ف و «[أق
هـا در پیشـگاه خداونـد زنـده و     چهره

ــد  ــرو افتن ــده ف در میانشــان . »پایدارن
  . ]ار و در بند ماندخو

  . و رنجانیدن ،بازداشتن: تَعنیۀ
ــی ــدن: تَعنِّ ــه [ل و م . رنجانی تَعنَّیتُ

  . ]فتَعنَّی
هم عفاةٌ و هنَّ . اسیر و بندي: العانی

  . ]یکی: عانِیۀ[عوانٍ 
: عنَوت الشیء. نَزَلَت: مورعنَت به أُ

عنَـــت األرض . أخْرَجتــه و أظْهرْتــه  
لـم تَعـنُ   : یقـال . ظَهرَ نَبتَها: لنبات ـُِـبا

     ـتـنِ، اذا لـم تَنْبو لـم تَع نا بشیءبِالد
ما أنْبتَـت  : ما أعنَت األرض شیئاً. شیئاً

آن چیـز را  . کارها بـر سـرش ریخـت   [
زمـین  . بیرون آورده و آشـکار کـردم  

زمینهامـان گیـاهی   . گیاهش را برآورد
سأَلْتُه . دزمین گیاهی نرویانی. برنیاورد

لـم ینْـد لـی و لـم     : فلم یعنُ لی بشیء
از او خواسـتم ولـی   : یبِض لـی بشـیء  

  . ]هیچم نداد
 تنَیت به: بالقولِ کذاعدنَ. أرعی و م

 ده واحینعناتُه و معاز سخن [الکالمِ و م
: عنَی ـِـ عنْیـاً و عنایـۀً  . آن را خواستم

  . ]مص
. ر کـه بـر گـر مالنـد    بول شت: العنیۀ

تَشْـفی   : مثَل. طَلَیته بها: عنَّیت البعیرَ
 رَباز آن بر تـن شـتر درمالیـدم   [الج .

 ةدربـار (بول شتر درمان کند گـري را  
خردمندي گویند که سخنش دشواریها 

  .)]را آسان کند
: عنایـۀ . دیـدن  رنج: عنی ـَـ. عناء

عنیـت  : یقـال . جهت کسیرنج دیدن به
فأنَا معنی بهـا  . بحاجتک أُعنَی بها، مج

لتُعنَ : و اذا أمرْت منه قلت. علی مفعولٍ
مـن حسـنِ إسـالمِ    : حـدیث . بحاجتی

یهمـه   المرْء تَرْکُه ما ال یعنیه، أي مـا ال 
بایـد بـه   . نیازت به رنج افتادمة دربار[

از نیک اسالم . برآوردن نیازم پردازي
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ان آن است که هر آنچه بـه  آوردن انس
ــازد     ــرانش نس ــده و نگ ــارش نیام ک

ــذارد  ــک او را از (واگ ــاي کوچ کاره
اعتَنَـی هـو   ). ندارد کارهاي بزرگ باز

به کار او پرداخت و سرگرم آن : بأمره
کارهـا بـر سـرش    : اعتَنَی به أُمور. شد

ایـن کـار   : یعنینی هذا األمرُ ال. ریخت
مربـوط  یا بـه مـن   ( مرا سرگرم نسازد

مـنْ  . قَصـدته : عنیت فالناً عنْیاً ).نیست
روي سخنت با که بـود؟   :تَعنی بقولک

تبش در برگرفت و : فالن تَتَعنّاه الحمی
  . ]همرهش شد

  .هاکرانه: أعناء. کرانه: عنْو و عناً
قومی پراکنده از قبایل شَـتَّی  : اعناء

ئـلَ  قوم من قبا: جاءنا أعناء من الناس[
  . ]شَتَّی

مخون روان: عانٍ د .  
الکتاب نْتنْونْتـه : علْونْـوانُ و  . عالع

  . ]نامه را نشانی نهادم[. ا: العلْوانُ
هـو مـن   : یقـال . کارفحل بی: معنَّی

ن یاءي النُونَیدلَ من إحدنَّۀ، فأُبالع . :
  . نام مردي

ــاة ــاه و . ســختی کشــیدن: معان عان

بــه ســـختی  [و تَعنَّــی هــو   تَعنّــاه،  
  . ]درافکندش، او هم رنج برد

ما یقومون علیه : یعانُون مالَهم هم ال
آنها بـه ستورانشـان نرسـند و نیـک     [

  . ]دارندنتیمارشان 
ـ  . عـی  .عوي تـافتن مـوي و   : عـی ـِـ
عویـت  . کژکردن سر ناقه را: . رسن

ــوِي . رأْس الناقــۀِ فــانْعوي و الناقــۀُ تَع
سـر  [لَوتْهـا بخطامهـا   : ها فی سیرهابرَتَ

ناقه را با کشیدن لگامش کج کـردم و  
 حلقـۀ شـتر در رفـتن   . سرش کج شـد 

. پیچـد اش را بـه لگـامش در مـی   بینی
عفَت . عطَفَه: عوي الشیء عیاً و اعتَواه

ــا ــده و عواه ــا ، أيی ــتش را : لَواه دس
  ]. سخت پیچ داد

غ درو: . تــافتن رســن  : تَعوِیــۀ
: عویـت عنـه  [داشتن سـخن کسـی را   

  .]کَذَّبت عنه
  . رسن تافتن خواستن: استعواء

بانگ کردن سگ و : عوي ـِـ. عواء
هـو یعـاوِي   . گرگ و راسـو و شـغال  

البها : الکصایِحاو بر سگان بانـگ  [ی
سگان بـراي هـم   : تَعاوت الکالب. کرد

  .]پارس کردند
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 :. ندهکن بانگ ]بسیار[سگ : عواء
. کـک : عـوا . ]سافلَۀُ اإلنْسان[بن مردم 

 اومنزلی از منازل قمر: و ع .  
ــوةَ ســمعت. آواز و فریــاد: عــوة ع 

أصـواتَهم و جلَبــتَهم  : و ضَــوتَهم القـومِ 
  .]بانگ و فریاد قوم را شنیدم[

. ســگ آزمنــد نــرمــاده: اوِیــۀُالمع[
تصـغیرُ   و. ]نام پسر أبوسـفیان : معاوِیۀُ

هذا قولُ أهل البصرَة، ألنّ . معاوِیۀَ معیۀُ
     لُهـنّ یـاءأو اتمٍ فیه ثـالثُ یـاءکلَّ اس
التصغیر حذَفْت واحدةً مـنهنّ، فـإنْ لـم    
یکن أُوالهنّ یاء التصغیر لم تَحذف منه 

أمـا  . مییـۀُ : تقول فی تصغیر میـۀَ  .شیئاً
ــذفون منــ حه شــیئاً، أهــلُ الکوفــۀ ال ی

یقولون فی تصغیر معاویۀَ معییـۀُ، علـی   
قول من یقول أُسید، و معیوةُ علی قـول  

وِدین یقول أُسم .  
نَعقَ بهم الـی  : استَعوي فالنٌ جماعۀً

ــۀِ ــه  [ الفتن ــه فتن ــی را ب ــی گروه فالن
یسـتَغیثُ  : هو یستَعوِي القوم. فراخواند

ی و یـاوري  از آن قـوم فریادرسـ  : بهم
  .]خواست

و هـو  . درماندگی بـه سـخن  : عی .عیا

. عی فـی منْطقـه و عیِـی   . خالف البیان
و . فهو عیِی علی فَعیل، و عی علی فَعل

یِیاءو أع یاءثَل. هم أعـلٍ : من باقیا مأع .
یِیره و عبأم یهِـه   : عجلو تَـدهو . لـم ی

ـ . اإلدغام أکْثَرُ عیـوا  : ول فـی الجمـع  تق
مخفَّفاً، کما قالوا حیوا، و یقال بالتشدید 

ــاً  ــد [أیضــ ــخنش فرومانــ  .در ســ
فرومانــدگان در ســخن یــا کــار خــود 

دانـد نـه   سیبویه أعیاء را درست مـی (
در کار خـود فرومانـد و بـه    ). أعیاء را

بیشـتر عـی   . خواست راه نبردآنچه می
ـ    م گویند و در جمع نیز هـم عیـوا و ه

  . ]عیوا
. م ل و. مانده کردن و شـدن : إعیاء

 :  یـا  . کسـی  دشوار شدن کـار بـرأع
 و تَعیا و تَعایا علیـه بمعنًـی   علیه األمرُ

أعیـا الرجـلُ   . کار بر او دشوار گشت[
إبـل  . فی المشْی فهو معیٍ، و أعیـاه اهللاُ 

  .]معیِیۀٌ: معایا
. کـوچکی از عـرب   قبیلۀپدر : أعیا

یأعمنسـ: وِي .  
یاءع داء :   ـاءبیـا األطکأنّه أع بعص

درمان، گویی کـه پزشـکان را    درد بی[
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  .)]مانند نادانی(درمانده ساخته باشد 
أنْ تَأْتی بشیء ال یهتَدي لـه  : معایاة

آوردن که به آن راه برده پیش کاري [
ــده  (نشــود  ــگ و پیچی ــا ســخنی گن ی

  . ]عیِیۀًقد عایاه و عیاه تَ). گفتن
رجل عـ : یایاء نْطباألمرِ و الم یقع .

ــل  مج :  ــراب للض ــد ــم یهتَ ــرد [ل م
شتر نري کـه  . درمانده در کار و گفتار

ــنی نیایــد و بــر مادگــان     از آن گش
  . ]نجهد

  فصل الغین 
بـاران  : غَبیـۀ . اندك باریدن: إغْباء .غبا

مـا  و رب. ماء فهی مغْبِیۀٌأغْبت الس. اندك
شُبه بها الجرْي الذي یجِیء بعد الجـرْيِ  

الغَبیۀُ کالوثْبۀ فی السیر : أبوعبید. األول
گـاه تاخـت ســتور را پـس از تاخــت    [

ابوعبیـد آن  . نخست به آن مانند کننـد 
  . ]داندرا مانند جهش در رفتار می

غَبِیـت  . گولی و گول شـدن : غَباوة
ـ   ءعن الشـی  بِـی علـی   غَ. و غَبِیتُـه ـَـ

آن چیـز را نشـناختم   [لم تَعرِفْه : الشیء
ندانسـتم آن  . و بر مـن پوشـیده مانـد   

تَخْفَـی  : و غَبوةٍغَباوةٍ فالنٌ ذو . چیست

 ـورـی البِئْـرَ  . علیه األمسـر چـاه را   : غَب
مویـت را کوتـاه   : غَب شَـعرَك . گرفت

  . ]کن
ماننـد  [و هو من الـواو  . گول: غَبِی

یشَق[ .  
خود را نادان وانمـود  [تَغافَلَ : غابیتَ
  . ]کرد
: ج. کـک : غُثّـاء . آوردآب: غُثـاء  .غثا

  . أغْثاء
ـ  . غَثْو درشـورانیدن سـیل   : غَثـا ـُـ

خس : غَثا الماء[کک : إغْثاء. چراگاه را
و خاشاك و پلیـدي در آن آب بسـیار   

  . ]شد
غَثَـت  [شـوریدن دل  : غَثَیان و غَثْی

ورد و بـاال  دلـش بـه هـم خـ    : نَفْسه ـِـ
  . ]آورد
أصلُه غَدو، حذفَت الواو . فردا: غَد .غدا

. و قد جاء بـه علـی األصـل   . بالعوضٍ
وِيغَد ئْتو انْ ش ،يمنسـ: غَد .  

میان طلـوع فجـر و طلـوع    : غُدوة
أتَیتُه غُـدوةَ، بـال تنـوینٍ    : یقال. شمس

ألنّها معرفۀٌ مثـل سـحرَ، الّـا أنّهـا مـن      
ســیرَ علــی : یقـال [وف المتمکِّنَــۀ الظُـر 
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ــدوةُ و  ــدوةً، و غُ ــدوةَ و غُ ــک غُ  فرس
ایـن  . دمانبتازان بر اسبت سپیده: غُدوةٌ

  کلمـــه بـــا تنـــوین نکـــره اســـت و  
  . ]غَدي: ج. تنوین معرفهبی

. غَدوات: ج. آتیک غَداةَ غَدوٍ: یقال
ــو   ــدایا و العشــایا، ه ــه الغَ ــی لَآتی و انِّ

واج لدپگاه فردا نـزدت آیـم  [الکالم از .
ــبانگاهان  ــدادان و ش ــم بام ــزدش آی . ن

دلیل همنشینی و پیوند در دوم به کلمۀ
هنَـأَنی  : ماننـد (گفتار آورده شده است 

ــد    ــه بای ــال آنک ــی، ح رَأَنو م ــام   الطَع
  . )]و أمرَأَنی: گفتمی

وبامداد کردن: غَدا ـُـ. غُد .  نقـیض
ــ. رواح ــدو و «هآی ــالِبالغُ ، أي »اآلص

بالغَدوات، فعبرَ بالمصـدر عـن الوقـت،    
أتَیتُـک طلـوع الشـمسِ، أي    : کما یقال

ــوعِ الشــمس  ــت طل ــدادان و «[وقْ بام
ــبانگاهان ــدر را آورده و »ش ــه مص ، ک

برآمـدن  : هنگام را خواسته است، مانند
، یعنـی  )یـا آیـم  (خورشید نزدت آمدم 

  .]هنگام برآمدنش
. عشـاء  طعام چاشت، خالف: غَداء

دنُ فتَغَد، قلت ما بِی مـن  أُ: اذا قیل لک

و ال  ما بِی : تَغَدّ و ال تَعشٍّ، و التقل
: کذلک اذا قیل. عشاء، ألنّه الطعام بعینه

چـون  [مـا بِـی أکْـلٌ    : ادنُ فکُلْ، قلـت 
بیا سر سفره و چاشت بخـور،  : گویندت

خـورم و نـه   نه چاشـت مـی  : گوییمی
ــرا در ا ــام، زی ــوراك  ش ــود خ ــا خ ینج

بفرما بخـور،  : خواسته شده است، مانند
  . ]خورمهیچ نمی: سخ دهیاکه پ

. ]خـور مرد چاشـت [متَغَدي : غَدیان
غَدیتُـه  . نـث : ة غَدیا، علـی فَعلَـی  امرأَ

ــدي ــس  : فتَغَ ــدمش پ ــت خورانی چاش
  . چاشت خورد

بامـداد نـزدش   [غَـدا علیـه   : غاداه
  .]آمد

  .بامداد کردن: اغْتداء
  . ابر بامدادي: غادیۀ

ــذي .غــذا ــذاء، مثــل : ج. بزغالــه: غَ غ
: المـالِ و غَذَوِیــه  . فَصـیل و فصــال 

ــخالِ و نحوهــا ه کالســغار ــال . ص و یق
تاج ما نَـزا بـه   : الغَذَوِيالشاةُ بن باعأنْ ی

    ،وِيي غَـدـرْوو ی ،ذلک العـام شالکَب
 الی غَـد لَۀ، منسوبمهبچـۀ [ بالدال الم 

نیــز . یــان، ماننــد بــره و جــز آنچارپا
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اینکــه میشـی بـا جنــین در   : انـد گفتـه 
شکمش کـه در آن سـال قـوچ بـه آن     
. باردارش کـرده باشـد فروختـه شـود    

اي بـره و بزغالـه  (انـد  فردایی هم گفته
  . )]که در آن سال زاییده شود

غَـذَوت  . خورش و پـرورش : غذاء
بیتُـه فاغْتَـذَي   ر: الصبِی باللَبن فاغْتَذَي

بچـه را شـیر داده و   [کـک  : غَذَیتُه. به
غَذَاه غَذْواً و غَذّاه، فاغْتَـذَي  . پروراندم
  . ]بول شتر: غَذا. ذیۀأغْ :ج. و تَغَذَّي

ــذُ. ســالَ: غَــذا المــاء و و العــرْقُ یغْ
کـک  : یسیلُ دماً، و یغَذِّي تَغْذیۀً: غَذْواً

ـ . آب روان شد[  . ]داز رگ خون آی
مـرَّ  : الفرس [أسرَع : . انْقَطَع: البولُ

  .]جارٍ: عرَقٌ غاذ. مرّاً سرِیعاً
زن : [  اسب سبک تیزرو: غَذَوان

   .]شرم و بدزبان بی
بریدن شتر بول : . پروردن: تَغْذیۀ

  . را
راء  .غرا سریشـم مـاهی  : غـ .  اذا فتحـت

 مددت و انْ کسرت غَرا و [الغینَ قصرت
راء  : غَرَوت الجِلْد ـُـ. ]غراء قْته الغـ ألْصـ .

 لَـو  أدرِکْنی و: لمثَ. قوس مغْرُوةٌ و مغْرِیۀ

همین أو     السـ د نِ، أي بأحـیغْـرُوالم دبأح
ــحٍ  ممٍ و رــه ا بــا سریشــم پوســت ر[بس

بـه دادم  . خوردهکمان سریشم. چسبانیدم
ر د(بسته رس گرچه به یک تیر شکسته

یاوري و رهایی درخواست شتاب براي 
  . )]از دشواري گویند

دو صخره یـا  : غَرِیانِ، هما طرباالنِ
قَبـرُ مالـک و    همـا . یقال. دو خرپشته

عقیلٍ نَدیمی جذیمۀَ األبـرَش، و سـمیا   
غَــرِیینِ ألنّ النُعمــانَ بــنَ المنْــذرِ کــان 

اذا خرج فی یـوم  یغَرِّیهما بدمِ منْ یقْتُلُه 
گور دو همدم جذیمـه، و چنـین   [بؤْسه 

نامیده شدند چون نعمان هنگـام خشـم   
بــر کســی و کشــتن او ایــن دو را بــه 

بنـاي  : غَـرِي . انگیخـت خون وي برمی
  . ]بلند و زیبا

. برانگیختن سگ را بر صـید : إغْراء
 :ا: غَراة. برآغاالنیدن میان دو کس .
میانشان دشـمنی  : أغْرَي بینهم العداوةَ[

  . ]برانگیخت
. اش شـد شـیفته [أُولع بـه  : غَرِي به
. .]ا: غَـرْوي . کـک : رِي بـه غُرِّي و أُغْ

  . ا: غَراء



  2045/ باب الواو و الیاء   
 

 

  ـراءن غئَیبینَ الشَـی تیـت  : غاروالَی
آن دو چیز را دنبال هم کرد یا در پـی  [

با او سـتیزه  : الججته: فالناً . هم نهاد
  . ]کردم

، تَمـادي فـی   ]ـ غَراءـَ[غَرِي فالنٌ 
خشـمش بـه   [غَضَبه، و هو مـن الـواو   

ــید ــی   . درازا کش ــدیثُ ف ــذا الح ه
  . ]این سخن در دلم نشست: صدرِي

در [نـع  : رجـلٌٌ غَـرٍ  . خـوبی : غَرَي
ــحا ــانو  ص ــرِي : لس ــل غَ ــرد : رج   م
  .]چهرهخوش

ـ . غَرْو شـگفت، و شـگفت   : غَرا ـُـ
هیچ شـگفت  [ال عجب : ال غَرْو. داشتن

: غََــرَوت .کــک: غَــرْوي ال. نباشــد
  .]عجِبت

با دشمن دین جنگ : غَزا ـُـ. غَزْو .غزا
فهو غازٍ و هـم غُـزاةٌ و   . ا: غَزاة. کردن
و غَزِي و غُزّاء، مثل قُضاة، سبق،  غُزي

ي لَـو  أو کانوا غُز«آیه. حجِیج و فُساق
یـا آنـان کـه    «[» مـاتُوا  ماکانوا عندنا 
ماندنـد  دند اگر نزد ما مـی پیکارگر بو

ـ : غَـزَوِي . ]»مردند نمی أغْزَیـت  . منسـ
التـی  : ة مغْزِیـۀ امرأَ. جهزْته للغَزْو: فالناً

و الناقۀ التی جازت السـنۀَ  . غَزا زوجها
دتـاجِ  . و لم تَلزنـی  [و أتان متأخِّرَةُ الن

که شـویش بـه جنـگ رفتـه باشـد، و      
و نزاییـده  گذرانـده   اي که سال راناقه

ــاده  ــد، و م ــام  باش ــه از هنگ ــري ک خ
  . ]زاییدنش گذشته باشد

أغْزَیـت  . عسرَ لقاحها: أغْزَت الناقۀُ
أمهلْته و أخَّرْت مالی علیه مـن  : الرجلَ

بـــه آن مـــرد زمـــان دادم و [الــدین  
وامی را که به گردنش داشتم پرداخت 

غَـزا فـالنٌ فـالنٍ، و    . پـس انـداختم  باز
او : ، اذا اخْتَصه من بـین أصـحابه  اغْتَزاه

  . ]را از میان یارانش ویژه ساخت
و مـا   ،مغْـزاه عرَفْت . مقْصد: مغْزَي

دانسـتم  [ما یراد : یغْزَي من هذا الکالم
: غَـزْو و غَـوز  . از این سخن چه خواهد

ــزاه و غــازه . کــک ــزْواً و اغْتَ ــزاه غَ غَ
  .]قَصده: غَوزاً

  . نام مردي: غَزْوانُ. ايقبیله: غَزِیۀُ
ـ  . غُسـو  .غسـا  : غَسـا ـُـــ و غَسـی ـَــ

غَسا اللیـلُ  [کک : إغْساء. تاریک شدن
أغْسِ من اللیل، أي ال . أظْلَم: و أغْسی

 لَه حتّی یذهبرْ أوتَس  ه، کمـا یقـال :
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آغـاز شـب راه   : أفْحم عنک من اللیـل 
  . ]اش یک سو شودنیفت تا تاریکی

و علـی بصـره   . پوشـش : غشـاء  .غشا
: غَشاوةٌ و غُشـاوة، و غَشْـوة و غُشْـوة   

طاءرُونَ«آیه. غصبناهم فهم ال یفأغْشَی «
آنان پـرده افکنـدیم   ) چشم و دل(بر «[

  . ]»پس نبینند و راه نبرند
ــیۀ ــلْ أتــاك «آیــه. قیامــت: غاش ه

ــیۀِ یثُ الغاشــد ــۀ »ح یامــا «[، أي الق آی
فراگیـر   ةانندفروپوشـ ) رستخیز(سخن 

ــت؟  ــیده اس ــو رس ــه ت درد و : . ]»ب
: . رمـاه اهللاُ بالغاشـیۀ  . بیماري شـکم 

: . رحــل و زیــن کوهــۀآهـن پــس  
آنـان کـه بـه امیـد     : [پوشش زیـن  

: . نیکی و بخشش تـو گـردت آینـد   
دوستان و دیدارکننـدگانی کـه پیـاپی    

  ].گرداگرد قلب ةپرد: . نزدت آیند
  . نث: ءغَشْوا. اسب سپیدسر: أغْشَی

ــیۀ تُه و [فــرو پوشــیدن : تَغْشــی غَشَّ
غَشـیه األمـرُ و تَغَشّـاه    . أغْشَیته بمعنًی

ــی ــرفتش: بمعنًـ ــار فراگـ   : . ]آن کـ
غَشَّـیت الرجـلَ و   [تازیانه فروگرفتن به

  . ]ضَرَبته بالسوط: غَشیتُه

آمــدن و بــه  :]غَشــی ـَـــ[غشْـیان  
ــرفتن  ــت فروگ ــلِ [مجامع ــانُ الرج إتْی

بـا زن نزدیکـی   : ةَغَشـی المـرأَ  . ةَرأَالم
  . ]أتاه: غَشیه. کرد

: . برآوردن و برپوشانیدن: إغْشاء
ــردن  ــور ک ــرُه[ک ــاه غی دیگــري : أغْش

  . ]وادارش کرد بیاید
ـ  . غَشْی، غَشْیۀ و غَشَیان : غَشـی ـَـ

غُشی علیه فهـو مغْشـی   . بیهوش شدن
  . ]بیهوشی: غَشْیۀ. بیهوش شد[علیه 

: و تَغَشَّـی ] ابـه یو ث[غْشَی بثَوبه استَ
تـا  (جامـه بـه سـر برکشـید     [تَغَطَّی به 

  . )]یند و نشنودنب
: و منه قولهم. درخت طاق: الغَضا .غضا

: غَضـاة . زارگـرگ شـوره  [ذئْب غَضًـا  
بعیـر  . کثیـرةُ  : أرض غَضْـیاء . ]یکی

غاضٍ و إبل غاضـیۀٌ و غَـواضٍ، التـی    
ــتَکَت إفــ. خــوارطــاق: تَأْکُــلُ  ذا اشْ

قلـت بعیـر غَـضٍ و     بطُونَها من أکْلِ 
و قــد غَضــیت . إبـل غَضــیۀٌ و غَضـایا  

گــز شــتران از خــوردن شــوره[غَضًــی 
مثل رمثَت فهی رمثَـۀٌ  . دشدندرد شکم

  . ]و رماثَی
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غَضَی [چشم فروخوابانیدن : إغْضاء
هـم نهـاد و    پلکها بـر : الرجلُ و أغْضَی

: عینـاً علـی قَـذًي   أغْضَی . چشم بست
او : أغْضَی عنـه طَرْفَـه  . صبرَ علی أذًي

: . ]را از آن بازداشت تـا درنیابـدش  
غْضٍ، لُغَـۀٌ قلیلـۀٌ و   لیل م. تاریک شدن
لیل غاضٍ و لیلۀ غاضیۀٌ، : أکثرُ ما یقال

و نار غاضیۀٌ، أي مضیئَۀٌ، و . أي مظْلمۀ
شب تاریک و آتـش  [هو من األضداد 

ــروزان ــالن   .فـ ــن فـ ــیت عـ   : تَغاضَـ
پوشی کرده و از او درگذشتم یـا  چشم
و  غَضَی اللیلُ غُضُـواً . اش گرفتمندیده

  . ]شب همه چیز را فروپوشید: أغْضَی
غَطْی غَطَی ـُِــ و  . پوشش: غطاء .غطـا 
غَطْواً [غَطَی اللیلُ ـُِـ . پوشانیدن: تَغْطیۀ

ۀ و و منه الغاطی. غَسا و أظْلَم: ]و غُطُواً
 هجتْرها وسی لۀُ الکثیرةُ النَوامهی الکَرْم

و هـر درخـت   (درخت انگور [األرضِ 
پرشاخ و برگ کـه روي زمـین   ) دیگر

و کـلُّ شـیء   . غَطَا المـاء . ]را بپوشاند
ارتَفَع و طالَ علی شیء فقد غَطَا علیـه  

چـه را  هر. آب باال آمد و فرو گرفـت [
ا فرو گویند که بر چیزي برآید و آن ر

  . ]آزردش: فَعلَ به ما غَطّاه. پوشد
پـر از  [امتَلَأَ شَـباباً  : غَطَی ـِـ غَطْیاً

  . ]اش پر شدجوانی شد یا جوانی
غَفَـی الرجـلُ   [خواب شدن : إغْفاء .غفا

. نَعس و نام نَومۀً خَفیفَـۀ : غَفْیۀً و أغْفَی
إغْفاء تأغْفَی :تمـۀ و   .خوابم برد: نغَفْی

گودالی که شـکارچی در  : و و غَفْوةغَفْ
  . ]آن پنهان شود

ـ ما یخْرَج من الط: الغَفا ام کـالزُؤَان  ع
دانه که آن را تلخـه خواننـد   : فیرْمی به

هر چیـز پسـت   [که در گندم بیرون آید 
: . ]و بیهــوده کــه آن را دور ریزنــد

  قَـعالغُبار ی هبالنخلَ و هو ش یبآفَۀٌ تُص
 النُضْجِ و یمنَعه من اإلدراكف علی البسرِ

گزندي چون گرد که بر [فیمسخُ طَعمه 
هاي خرمابن نشـیند و آنهـا را از   غوره

  . ]اش را بگرداندرسیدن بازدارد و مزه
ـ . غَلْی و غَلیان .غال جوشـیدن  : غَال ـِـ

 غَلَـت القـدر و أغْلَیتُهـا أنَـا، و    [دیگ 
  . ]غَلیت: الیقال

درگذشـتن در  : ال ـُـغَ. غُلُو از حد
جاوز فیه الحـد  : غَال فی األمر. هر چیز

ــ: حــدیث[ ــاکم و الغُلُ ــدینای ــی ال : و ف
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ــد از  ــدازهبپرهیزیــ ــذر از انــ و  گــ
  . ])تان(گویی در دین گزافه

غَـال السـعرُ   [شدن نرخ گران: غَالء
یرَ  . ـُـ، فهو غالٍ و غَلـعأغْلَـی اهللاُ الس :

  . ]جعلَه غالیاً
دور : ]غَـال ـُــ غَلْـواً و غُلُـواً    [غَلْو 

: غَلْـوة . انداختن تیر به غایـت قـدرت  
: ج. یک تیر پرتاب مسـافت و نشـانه  

ــالء ــل. غ ــالء : مثَ غ ــذَکِّیات الم ــرْي ج
دویدن اسبان پر سال و نیرومند چـون  [

ــابی اســت  رفتگــان و ره(تیرهــاي پرت
 .کاراننـد گان تواناتر از تـازه کارکشته

بیند جوان، پیر انـدر  نچه در آیینه میآ
  . )]خشت بیند بیش از آن

گران کـردن  : . جوشانیدن: إغْالء
. نــرخ را، و گــران خریــدن چیــزي را

تَغـالَی لحـم   . أغْلَی باللَحم و غـالَی بـه  
گوشت را گـران  [ع و ذَهب فَتَار: الناقۀِ
أغْلَـی  . گوشـت ناقـه گـران شـد    . کرد

  . ]ا گران خریدگوشت ر: اللحم و غالَی
سیاهی خوشبو که موي را به : غالیۀ

موي [تَغَلَّیت بالغالیۀ . وي خضاب کنند
خــود را بــه غالیــه آغشــته و خوشــبو 

  . ]کردم

: ناقۀ مغْـالةُ الوهـقِ  . شتافتن: اغْتالء
تیـزرو   ناقۀ[تَغْتَلی اذا تَواهقَت أخْفافُها 

که چون سـپلهایش گـرم شـود شـتاب     
  .]گیرد

. شـتاب از حد درگذشتن بـه : واءغُلَ
 :  ل آنغُلْـوانُ  [گذشتن جـوانی و او

: کغُلَوائــمــن  خَفِّــف. کــک: الشَــبابِ
و سبکســاري دسـت بــردار از جــوانی  

: غَال بالجارِیۀِ و الغُالم عظْم غُلُواً .خود
دختر و پسر بیشـتر از همسـاالن خـود    

  . ]بالیده و فربه شدند
: کْـت فالنـاً   تَرَ. بیهـوش : غَمی .غما

ترکتهما و ترکتهم و ترکتها . مغْشیاً علیه
   قلـت ئْتو انْ ش ،ألنّه مصدر ،واءس

  ــاء ــانِ و هــم أغْم ــا غَمی بیهــوش [هم
  . ]رهایش کردم

أُغْمی علیه و غُمی . بیهوشی: إغْماء
فهـو مغْمـی علیـه و مغْمـی     . علیه، مج

ـ     . علیه : مأُغْمـی علیـه الخبـرُ، مثـل غُ
 مجتَعخبر بر او گنـگ  . بیهوش شد[اس

امــروز : أُغْمــی الیــوم. و پوشــیده شــد
ماه نـو  : أُغْمیت لیلتُنا. پیوسته ابري بود

شبی که مـاه نـو   : لیلۀ مغْماةٌ. پیدا نشد
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ــود و روزه  ــده نش ــرگردان دی داران س
دیـدن  بـی : صمنا للغُمی و للغَمی. شوند

  . ]ماه نو روزه گرفتیم
  ـتیـی البمـن   مـا : غَم ـقْففوق الس

فـإنْ کسـرت   . القَصب و التُراب و نحوِه
قد غَمیـت البیـت   . مددت و قلت الغماء

بـام   .خانه از چوب و گـل  بامپوشش [
  . ]خانه را با چوب و گل پوشاندم

. غَنی به عنه غُنْیـۀً . نیازيبی: غُنْیۀ .غنا
. اسـتَغْنَت : انـاً ةُ بزَوجها غُنْیغَنیت المرأَ

عـاش  : غَنی بـه . أقام به: غَنی بالمکان
زن بـا  . نیـاز شـد  به آن از دیگري بی[

آنجـا  . نیاز شـد همسرش از دیگران بی
یقـال للشـیء   . با آن زندگی کرد. ماند

یسِ  کَ: اذا فَنغْـنَ بـاألمگـویی  : أَنْ لم ی
ایـن سـخن   (. پیش از این نبـوده اسـت  

وچهار از  بیست یۀمعناي آ همانند و هم
  . ])یونس است ةسور

  . سرود: غناء. فایده و سود: غَناء
غَنی فهو . توانگري و دستگاه: غنًی

یغَن .  
یاي از غَطْفانقبیله: غَن .  

أغْنَیـت عنـک   . نیاز کردنبی: إغْناء

مغْنَی و مغْنَـی فـالنٍ و مغْنـاةَ و مغْنـاةَ     
جانشـین  [ه أجزَأْت عنک مجـزَأَ : فالنٍ

مـا یغْنـی   . ]ات شـدم ندهسشایسته و ب
مـا یجـزِيء عنـک و مـا     : عنک هـذا 

و مـا یغْنـی عنـه مالُـه اذا     «آیه. ینفَعک
نیـازت نکنـد و بـه    ایـن بـی  [» تَرَدي

و دارایـی او سـودش   «. دردت نخـورد 
: رجـل مغْـنٍ  . »نکند چو سرنگون گردد

  . ]مرد بسنده و کارآمد
یـاز باشـد بـه    نزنی کـه بـی  : غانیۀ

خوبی خود از پیرایه و با شوي خود از 
  . و قد غَنیت. غَوانٍ: ج. سرمایه

: أُغْنیــۀ[أغـانی  : ج. سـرود : أُغْنیـۀ 
  . ]أغانٍ: ج. کک

کــک : تَغَنِّـی . سـرود گفــتن : تَغْنیـۀ 
براي آن زن : ةغَنَّی بالمرأَ. تَغَنَّی: غَنَّی[

از او در شـعر  : غَنّـاه بهـا  . دغزل سـرو 
  . ]یاد کرد) ستایش یا نکوهشبه(

نَی غْتَاس: تَغانَوا. استَغْنَی: تَغَنَّی الرجلُ
نیـازي  آن مـرد بـی  [بعضُهم عن بعضٍ 

برخی از آنـان از  . نیاز شدجست و بی
نیازي جستند و به خود برخی دیگر بی

  . ]بسنده کردند
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. جاي با اهـل و باشـندگان  : المغْنَی
  . المغانی: ج

ــی .غــوي ـــ .غَ ــوي ـِ ــی و : غَ گمراه
. فهو غـاوٍ و غَـوٍ  . کک: غَوایۀ. نومیدي

   ــوِي ــو غَ ــرُه فه ــواه غی ــري [أغْ دیگ
برخی غَوٍ و غَـوِي را از  . گمراهش کرد

دانند مانند راشـد از رشَـد، و   غَوِي می
  . ]رشدرشید از 

ــاوِي ــی : التَغ ــدي و ب ــر ب ــی ب راه
ــردن ــدي ک ــال. گردآمــدن و یارمن : یق

ــاووا  ــان تَغ ــی عثم ــوه ) رض(عل   فقَتَلُ
گمراهی بر کشتن عثمان گردآمدند به[

  .]و کشتندش
ـ  . غَوي سـیر  : غَوِي ـَـ و غَـوي ـِـ

ناشدن بـره و بزغالـه از شـیر مـادر و     
کردن شیر و  دالغر ماندن آن، و ناگوار

  . هالك شدن از آن
ـ [ ملخ انبوه: غَوغاء ی، أي غَوغا علَ

ناله و : و الناس علی ضَج و کَثُرَ الجلَبۀُ
فریاد کرد و جار و جنجـال و مـردم را   

بـا انبـوهی   : . ]بر سـرم فروریخـت  
  . نام کوهی: غاوةُ. افتادن به جنگدر

: . مـردم انبـوه درآمیختـه   : غاغَۀ
. ریــزهوبــال درآورده، و مگــسملــخ ن

  . سختی: أُغْوِیۀ
. مغَویـات : ج. مغـاکی کنـده  : مغَواة

هـر کـه   [وقَع فیها  مغَواةًرَ من حفَ: مثَل
گمـان خـود   چاهی کند بهر دیگران، بی

  . ]سرنگون گردد در آن
روشنایی به آتـش آفتـاب   : غَیایۀ .غیـا 

تـک چـاه،   : . ]پرتو نور خورشـید [
بـان و هرچـه بـر    سایه: . مثل غَیابۀ
ایه کند چون ابر و تاریکی سباالي سر 
لُ تَجِـیء البقـرةُ و آ  : حدیث. و جز آن

عمرانَ یوم القیامۀ کأنّهمـا غَمامتـانِ أو   
آن دو سوره در رستخیز چون [غَیایتانِ 

گسـترده و   سـایۀ دو ابر سـفید یـا دو   
  .]فراگیر پیش آیند

فوقَ ر فالنٍ بالسیف،  أْسِغَایا القوم
ــوه بــه   قــوم فــراز ســرش[کــأنّهم أظَلُّ

شمشـیر بـر   شمشیر گرفتند، گـویی بـه  
بر او : تَغایوا علیه. سرش سایه افکندند

  . ]گرد آمدند تا اینکه کشتندش
پایـان هـر چیـز از زمـان و     : غایۀ
ــۀ و آي . غــاي: ج. مکــان و [مثــل آی

و  غایـۀً غَییت . علَم: . ]ساعۀ و ساعٍ
تیتها : أغْیبدرفشـی برپـا کـردم   [نَص[ .
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 : اذار و نبگوینـد  . میخانه[دکان خم
اش انه بر خانـه نشفروش پرچمی بهباده
  . ]زدمی

ــۀٍ، نقــیض قولــک : یقــال غَیفــالن ل
او حرامــزاده اســت، در برابــر [لرَشْــدةٍ 
  . ]حاللزاده

  فصل الفاء
شکافتن سر : فَأَي ـَـ. فَأْو و فَأْي .فأي

أْسـه  فَأَوت و فَأَیـت ر . به زخم شمشیر
سرش را شـکافتم و  [شَقَّ فَانْفَأَي، أي انْ

: یـت القَـدح فتَفْـأَي   فَأَ. سرش شـکافت 
عدته فتَصعدص .حانْشَقَّ: انْفَأَي القَد[ .  

  . میان دو کوه: فَأْو
و . ]و فئـات [فئُـونَ  : ج. گروه: فئَۀ

  . الهاء عوض من الیاء
. نـث : فتـاة . جوان و جوانمرد: فَتَی .فتا

فهو فَتی السنِّ، وقد . مص: فَتی ـَـ. فَتاء
سال او جوان[ی فَتاء سنِّه أوالد ولد له ف

است، و در سالهاي جوانیش فرزندانی 
  .]فتاء: ج. برایش زاده شد

. خالف مسانّ. ستوران جوانه: أفْتاء
ییکی: فَت .  

لفالنٍ بِنْت تَفَتَّت، أي تَشَـبهت  : یقال

او دختـــري دارد هماننـــد [بالفَتَیـــات 
ــوان   ــران ج ــا   (دخت ــه از آنه ــا اینک ب

  . )]وچکتر استک
ــۀُ الجارِی ــت فُتِّی :نو م ترــد ــت خُ ع

ــبیان   اللَعــبآن دختــر را [مــع الص  
نشین کرده و از بازي با کودکـان  پرده

  . ]بازداشتند
و هـم   تًـی فَهـو  . جـوانمردي : فُتُوة

    ،ـیـول، و فُتعلـی فُع ،ۀٌ، فُتُوتْیتْیانٌ، فف
 ــی صــل ع ــی و تَ . مث ــد تَفَتَّ ــاتَی و ق ف

  . ]جوانمردي یا جوانی نمود[
ال أفْعلُه مـا اخْتَلَـف الفَتَیـانِ،    : یقال

ف لَتَیعنی اللیلُ و النهار، کما یقال ما اخْ
هرگـز آن کـار   [ األجدانِ و الجدیـدانِ 

  . ]نکنم
. جــواب فتــوي خواســتن: اســتفتاء

اسـتَفْتَیتُه  [جواب دادن بر فتـوي  : إفْتاء
ثْـم مـا حـک فـی     اإل: حـدیث . فأَفْتانی

ــه و   ــاس عن ــاك الن ــدرك و إنْ أفْت ص
أفْتَوك، أي جعلُوا لـک فیـه رخْصـۀً و    

تو جـا   سینۀآن است که در  بزه: جوازاً
ــند و روا   ــردم نشناس ــه م ــرد، گرچ گی

  . ا: الفَتْوي و الفُتْیا. ]دارندت
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ارتَفَعـوا الیـه فـی    : تَفاتَوا الی المفْتی
تن فتـوي نـزد مفتـی    براي گـرف [الفُتْیا 
. پیر جـوانی نمـود  : تَفاتَی الشیخُ. رفتند

  . ]أهلُ التَخاصم: هم أهلُ التَفاتی
شکاف میان دو کوه و جـز  : فَجوة .فجا
و «و فی قصۀ أصحابِ کَهـف، آیـه  . آن

 صار: تَفاجی الشیء. »هم فی فَجوةٍ منْه
در داسـتان  [سـاحتُها  : الـدارِ   .له 

فـراخ آن   دهانۀو آنها در «: ریاران غا
ــار در ( ــاهغ ــابش خورشــید  پن ) از ت

ــتند ــکاف . »هس ــز ش ــدآن چی . دار ش
  .]فجاء: ج. سراي خانه ةگستر

ـــ. فَجــاً ــی ـَ ــان دو : فَجِ دوري می
کمان که زه از : قوس فَجواء. شتر پاشنۀ

ــو. وي دور باشــد ـــ. فَج دور : فَجــا ـُ
ه سـین  گشاده: فَجِی ـَـ. یفَج. کردن آن

فَجاهـا فانْفَجـت، و   [شدن کمـان از زه  
ـ  . فَجِیت هی فـی  : ی شـدیداً بفـالنٍ فَج

تاحه انْفلَیی. رِجـه   : أفْجیالعلـی ع عسو
زندگی را بر  هزینۀتوشه و : فی النَفَقَۀ

کـه  آن: أفْجـی . اش فـراخ کـرد  خانواده
: ج. بسیار از هـم دور باشـد  ساقهایش 

وفُج[ .  

: ج. و الفتح أکثرُ. افزاردیگ: الفَحا .فحا
ن أکَلَ فَِحـا أرضٍ لـم   : حدیث. أفْحاءم

هر کس پیاز [یضُرُّه ماءها، یعنی البصلَ 
ــانش    ــا زی ــورد آب آنج ــایی را بخ ج

   ].نرساند
در دیگـت  [فَح قدرك تَفْحیۀً : یقال

) فلفل و زیره و مانند آنهـا (افزار دیگ
: فَحیـۀ . آمیـغ انگبـین بـی  : فَحوة. بریز

  . ]شوربا
عرَفْـت  . معنی سخن: فَحوي الکَالمِ

. کالمـه  کالمه و فی فَحواء ذلک من 
یذْهب : انّه لیفَحی بکالمه الی کذا و کذا

او . آن را از معناي سـخنش دریـافتم  [
بـرد  سخنش را بـه اینجـا و آنجـا مـی    

  . )]روي سخنش به این و آن است(
سربها : فَدا و فدیۀفدي و فداء و  .فدي

سربهاي تـو  : فدي لک أبِی. و سرخرید
و من العـرب مـن یکْسـرُ    . باد پدر من

فدا، منوناً اذا جـاور الم الجـرِّ خاصـۀً    
فیقول فداء لک، ألنّه نکرةٌ، یرِیدون بـه  

 ةبرخـی از تازیـان همـز   [معنَی الدعاء 
فــداء را بــویژه پــیش از الم جــاره    

اخته و تنـوین دهنـد، زیـرا    مکسور سـ 



  2053/ باب الواو و الیاء   
 

 

  . ]معناي دعانکره است، به
أعطَـی فـداءه فأنْقَـذَه    : فاداه و فَداه

فَـداه  . ]سربهایش داد و آزادش نمـود [
ــه ــود را: بنَفْس ــربها داد او خ ــداه . س فَ

ــه ــال ل ــۀً، اذا ق یك :تَفْدــداء ف ــت : جعلْ
فَـدي  : تَفادوا. سربهاي تو باد بهاي من

فَلَنْ «آیه. افْتَدي منه بکذا. بعضُهم بعضاً
یقْبلَ من أحدهم ملْء األرضِ ذَهباً و لَوِ 

لَو یفْتَدي من عـذابِ  «و آیه» افْتَدي به
برخـی سـربهاي برخـی    [» یومئذ بِبنیـه 

ــر را داده و  ــا دیگـ ــدیگر را رهـ  یکـ
 ةانـداز از هیچ کدامشان هـم «. ساختند

ـ  دد ین زرآکنــده نیـز پذیرفتــه نگــر زم
بخواهنـد در برابـر رهــایی از   (چنـد  هر

. »آن را سـربها دهنـد  ) دوزخ شکنجۀ
توانسـت بـراي بازخریـد    مـی (کاش «

این روز پسـرانش را   شکنجۀاز ) خود
  .]»سربها دهد

 تَحامــاه و: تَفـادي فــالنٌ مـن کــذا  
فالنی خـود را از آن چیـز   [انْزَوي عنه 

ــت و  ــاره گرفــت نگاهداش . از آن کن
سـربهاي بنـدي را از او   : رَأفْداه األسـی 

آن مرد تنومنـد  : أفْدي الرجلُ. پذیرفت
  . ]حجمه: فَداء کلِّ شیء. شد

   ].أفْداء: ج[انبار غله : فَداء
افْتَرَیـت  . فـراء : ج. پوسـتین : فَرْو .فـرا 
ته : الفَرْوپوستین را پوشیدم[لَبِس[ .  

. نـام مـردي  : . پوست سر: فَرْوة
 :توانگري . ـدبة  و هو مـن ثَـرْولٌ م .

و ثَـرْوةٍ   فـی المـالِ  فَرْوةٍ انّه لَذو : الفراء
 ةپار: . ]او توانگر و داراست[ بمعنًی

  . علف خشک
ـــ. فَــرْي ــرَي ـِ بریــدن مــوزه و : فَ

. جهـت اصـالح  دان و مانند آن بهتوشه
 : بریدن مسافت و رفـتن . : دروغ
ـ : فَرَیت المزادةَ أفْرِِیه[بافتن بر ا و خَلَقْتُه

ــنَعتها ــرْتُها و : فَرَیـــت األرض. صـ سـ
 و. خَلَقَــه: فَـرَي فــالنٌ کَـذباً  . ]قَطَعتهـا 

رجـل فَـرِي و   [. ا: فرْیـۀ . اخْتَلَقَه: افْتَراه
راسـتی کـه   : انّـه لقَبـیح الفرْیـۀ   . مفْرًي

: فَرَي البـرقُ . بافددروغهایی زشت می
  . ]آذرخش درخشید

ـــ: فَــرًي ــرِي ـَ ــر : فَ شــدن و متحی
دهـش و  : فَرِي فـالنٌ . مدهوش گشتن

أْتی فالن یفْرِي الفَرِي، اذا ی: یقال. تَحیرَ
لَقَد جِئْت شَـیئاً  «آیه. بالعجب فی عمله

ــاً ــل »فَرِی ــاً، و قی ــنُوعاً مخْتَلَق صأي م ،
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فالنـی  . گیج و سـرگردان شـد  [عظیماً 
گمــان بــی«. کنــد  کــاري مــیشــگفت

ــخت شــ   ــی س ــزرگ دروغ گفت و ب
  . ]»ايآورده

داجاألو تتها: أفْرَیقَطَع .  الشـیء :
تَفَـرَّي  . انْشَـقَّ : فانْفَرَي و تَفَرَّي. شَقَقْته

قَطَعته علی : األدیم . اللیلُ عن صبحه
قَطَعته علـی جهـۀ   : فَرَیتُه. جهۀ اإلفْساد

ا هشَقَّ: أفْرَي الذئْب بطْنَ الشاةِ. اإلصالح
آن چیـز را  . هاي گـردن را بریـدم  رگ[

ــم شــکافت شــب از . شــکافتم و آن ه
چــرم را . بامــدادان شــکافت  ةچهــر

ــردم  ــاه ک ــکافته و تب ــراي . ش آن را ب
ــدم گــرگ شــکم . درســت کــردن بری

  . ]گوسفند را درید
از [انْبجست : تَفَرَّت األرض بالعیون

: افْتـراء . هـا روان زمین جوشید چشـمه 
ـ . دروغ بربافتن ترکیـدن و بـاز   : راءانْف

  . ]شدن
: فُسـاء . گند کـردن : فَسا ـُـ. فَسو .فسا
کـون بـرآورد   : تَفاست الخُنْفُسـاء . گند

أفْحش مـن  : مثَل. خبزدوك تا گند کند
تـر از  گنـده [فاسیۀٍ، و هـی الخُنْفُسـاء   

: مثَل. کنندهبسیار گند: فَسو. ]خبزدوك
مه من ما أقْرَب محساه من مفْساه، أي فَ

ــته  ــم  [إس ــه ه دهــان و پشــتش چــه ب
ــت  ــک اس ــد  (نزدی ــوي گن ــانش ب   ده

ــی ــدم ــه: . )!]ده ــربقبیل . اي از ع
وِيمنسـوب بـه   کلمه این [. منسـ: فَس

  . ]فَسا، شهري در فارس، هم است
. پراکنده شدن خبـر : فَشا ـُـ. فُشُو .فشا

أفْشَـی الرجـلُ و   . فاش کـردن : إفْشاء
ــی ــی و أوشَ یــانش بســیار چارپا: أمشَ

  .گشت
ــی ــه: الفَواش ــفندان ب ــاه گوس چراگ

ضُـموا فَواشـیکم   : حدیث. شدهپراکنده
یـان  چارپا[حتّی تَذْهب فَحمـۀُ العشـاء   

تان را تا گـذر تـاریکی آغـاز    پراکنده
  . ]شب گرد آورید

بهـم   . گسترده شد[اتَّسع : تَفَشَّی
رَضو تَفَشّاهم الم رَضبیمـاري در  : الم

فَشَـت علیـه   . نشان گسترش یافـت میا
ــوره کارهــایش پراکنــده گشــت و : أُم

: فَشَــیان. ندانسـت کــدامش را دریابـد  
ــوةتاســه، نفــس ــوي: تنگــی، فَشْ دان ب

کوچک که زنان خوشـبوهاي خـود را   
  . ]در آن نهند
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. تَخَلَّـص مـن البلیـۀ   : تَفَصی فالنٌ .فصا
صت خَرَجت و تَخَلَّ: تَفَصیت من الدیون

و . خلَـص : فَصی اللَحم عن العظْم. منها
از رنـج و سـختی   [خَلَّصته : فَصیتُه منه

گوشت . از وامهایم رها گشتم. رها شد
آن را از . از اســـتخوان جـــدا شــــد  

  . ]استخوان جدا کردم
ـ  . فَصـی [رهایش : فَصیۀ : فَصـی ـِـ

  . ]مص
: الیقـال  و. خَرَج: أفْصی عنک الحرُّ

 عنک البرْد . ُطَرالم :  گرمـا  [أقْلَـع
: و نگویند ،)رستی از گرما(از تو برید 

 . بـاران بنـد آمـد   . سرما از تو برید
تاءرهـایی یـافتیم از رنـج و    : علینا الش

جـدا شـد، رهـا    : انْفَسـخَ : انْفَصی. اندوه
  . نام مردي: . ]گردید

. گشادگی و فراخی زمـین : فَضاء .فضا
 :شدن جاي فراخ و گشاده .تأفْضَی :

أفْضَیت الـی فـالنٍ   . خَرَجت الی الفَضاء
باشَـرَها و  : تـه أفْضَی الـی امرأَ . بسرِّي

جعلَها مفْضاةً، و هـی  : أفْضاها. جامعها
التی جعلَت مسلَکاها واحدةً، و یقال لها 

ده الـی األرض . شَرِیمـها  : أفْضَی بیسم

م را با او راز[بباطن راحته فی سجوده 
بــا زن خــود نزدیکــی . درمیــان نهــادم

. پــیش و پــس او را یکــی کــرد. کــرد
شریم زنی اسـت کـه پـیش و پـس او     

هر دو کف دسـتش را  . یکی شده باشد
مکان فـاضٍ و  . در سجده بر زمین نهاد

زمـین  : و بـراز  أرض . واسع: مفْضٍ
ترکـت  . البـارِز : الفاضی. باز و آشکار

آنکـه اسـتوارش   ا بیکار ر: األمرَ فَضاً
: بقیت من أقْرانی فَضـاً . دارم رها کردم

  . ]شدم تنها ز یارانم
 أمــرُهم . چیــزي آمیختــه: فَضــاً

ــنَهم ــیهم  : بی ــرَ عل ــده[ال أمی اي فرمان
 أمرُهم . کک: الناس فَوضَی. ندارند

سـامان  کارشان آمیخته و بی: و فَوضَی
  . )]اي ندارندفرمانده(است 

و هـو أفْعـلُ و   . مار بـزرگ : یأفْع .فعا
. أفـاعٍ : ج. و کذلک أروي] أفْعی[ینَونُ 

 ناقۀ: مفَعاة. ناكزمین افعی: أرض مفْعاةٌ
: تَفَعـی الرجـلُ  . کرده به شکل افعیداغ

در گزنـد و در  [صار کاألفْعی فی الشرِّ 
: فَتَّتَه: فَعا فالنٌ شیئاً. بدي چون مار شد

فَعـاه ـُــ   . ریز کردچیزي را خرد و ریز
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ــواً ــاء. آزارش داد: فَعـ ــاي : أفْعـ بادهـ
  . ]خوش

  . اژدهاي نر: أُفْعوان
ــی . گــل حنــا: فَغْــو و فاغیــۀ .فغــا أفْغَ

یا شکوفه داد[گل بیرون آورد : النَبات .
 ةبوي خوش: و فَغْو[.  

أفْغَـت النَخْلَـۀُ   . شدهتباه ةغور: فَغَی
: جـلُ غَـی الر أفْ. خرمابن تباه شد ةغور[

، أو عصی بعد طاعۀٍ، أو افْتَقَرَ بعد غنًی
نیازي بینـوا   پس از بی: سمج بعد حسنٍ

شد، یا پس از فرمانبري سرکشی کرد، 
  .]یا پس از زیبایی زشت شد

. سوفار تیـر : فُقْوةُ السهمِ، أي فُوقُه .فقـا 
: فَقَوت األثَـرَ، مقْلُـوب قَفَوتـه   [فُقًی : ج

  . ]فته و دنبالش رفتمپی او را گر
ــالة .فــال ــالً، : ج. دشــت و بیابــان: فَ فَ

بـه  : إفْـالء . فَلَوات و فُلی علـی فُعـول  
  . دشت شدن

ة . کـره : فَلُوو  : ج. نـث : فَلُـو أفْـالء
اذا فتحـت الـواو شَـددت و اذا    . فَالوي

. کسرت خَفَّفْت و قلت فلْو، مثال جِـرْو 
  . فَلُو اتذ: فرس مفْلٍ و مفْلیۀٌ

از شیر باز کـردن کـره   : فَال ـُـ. فَلْو

فَال الصبِی و المهـرَ و  [پروردن : . را
: الجحش فَلْواً و فالء، و أفْاله و افْـتَاله 
. عزَلَه عن الرَضـاع و فَصـلَه، و فَطَمـه   

. بـر سـر زدن شمشـیر   : . ]رباه: فَاله
 و شپش جستن در. کک: فَلَی ـِـ. فَلْی
ــ ر، و معــانی شــعر و غرائــب آن   س

فَلَیـت  . فَلَوتُه بالسیف و فَلَیتُه. برآوردن
لِره من القَمرَ. أْسعالش ترْتُـه و  : فَلَیبتَد

  . استَخْرَجت معانیه
  . از شیر بازگرفتن و پروردن: افْتالء

ــتفالء ــر  : اس ــتن در س ــپش جس ش
ــتَفْلَی ر[خواســتن  ــهاسی أنْ : أْســتَه اشْ

  . ]فالیات و فَوالٍ: یقال للنساء. یفْلَی
. سپري شدن: فَنی و فَنَی ـَـ. فَناء .فنی

أفْنَی بعضُهم بعضاً فی : تَفانَوا. أفْناه غیرُه
برخـی  . دیگري از میان بردش[الحرب 

از آنها برخی دیگر را در جنگ نـابود  
بسـیار پیـر و نزدیـک بـه     : . کردند

و . نـث : فانیـۀ . فهـو فـانٍ  . مرگ شدن
  . ]دنیا

: ج. الـدارِِ  : و منه. گرداگرد: فناء
  . أفْنیۀ

لم یعلَـم ممـن   : هو من أفْناء الناس
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دانـد از چـه خـانواده و    کسی نمی[هو 
  . ]اي استتیره

أفْنانٍ: شجرة فَنْواء و هو علی . ذات
   ــاء ــه فَنّ ــاس و قیاس ــت [غیرقی درخ

  . ]گستروبرگ و سایهپرشاخ
. ]عنَـب الثَعلَـبِ  [ر سگک انگو: فَنا
گــاو، ورزه[ گــاوو بــرزه. یکــی: فَنــاة

. ]گاوي که زمین را بدان شـیار کننـد  
  . فَنَوات: ج

ــۀ یــاه: أفان ــر  گی ــکش را [ت و خش
هـو  : یقـال [. أفـانٍ : ج. ]حماط گوینـد 

  .]ب الثَعلَبِعنَ
ــه ــکَّنْته  : فانَیتُ ــه و س ــه او [داریت ب

  . ]مهربانی کرده و آرامش ساختم
مصـبوغٌ  : ثوب مفَـوي . روین: فُوة .فوا
أرض . کرده به روناسنگر مۀجا[بها 

  .]فُوةٍ ذات: مفَواة
و هو للوِعاء و . در: حرف جرٍّ :فی .فیا

: یقـال . الظَرْف و ما قدر تقـدیرَ الوِعـاء  
  فی اإلناء، زید فی الدار، و الشَـک الماء

و «آیـه : لَیو یکون بمعنَی ع. خَبرفی ال
و ربمـا  . »لَأُصلِّبنَّکم فی جذُوع النَخْـلِ 

معنـاي درون  بـه [استُعملَ بمعنَی البـاء  
هـم   معنـاي بـر  بـه . چیزي بودن اسـت 

خرمـابن  هـاي  و شما را بر تنـه «: است
معنـاي بـاء   و گاه هم بـه . »به دار کشم

  : قال زید الخَیلِ. است
  فَوارِسو یرْکَب یــوم الرَوعِ منّا 

  بصیرُونَ فی طَعنِ األباهرِ و الْکُلَی
  . أي بطَعنِ األباهرِ و الکُلَی

وارانی ـاز ما س سرـبه روز بیم و ت
  به جنگ آیند

و  ه تیرـستن بـهمـه آگـه ز پـر ب
  ها باشندنیـزه

کنایه از ورزیدگی در کـاربرد تیـر و   
  . ]نیزه در نبرد

  فصل القاف
: تَقَبــی. أقْبِیــۀ :ج. معــروف: قَبــاء .قبــا

  . پوشیدن قبا
. ضم کـردن حـرف را  : ]قَبا ـُـ[قَبو 

. مضـموم  ةهمـز [مضْـمومۀ  : نَبرَة مقْبوةٌ
 . مردم مدینه به ضـمه قَبـوة گوینـد   

گــرد کــردن چیــزي چیــدن و : الشــیء
قَبـوت  . انگشـتان مانند برگ گیـاه بـه  
ــفُرَ صــرانَ و الع ــه: الزَعفَ ــابٍ . جنَیت و ق

ــۀ ــع: قابِی ــاء . ن ــاء و قابِع ــت : قابِی   پس
  . ]خشکناخن
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و . گوسـفند  هزارخانـۀ : قبۀُ الشـاةِ 
   .الهاء عوض من الواو

  . نث= مذ. موضعی به حجاز: قُباء
. خدمت کـردن : قَتا ـُـ. قَتْو و مقْتًی .قتا

ـ  ا یقـال غَـزَوت   قَتَوت قَتْواً و مقْتًی، کم
 :أبوعبیدة. خادم: يمقْتَوِ. غَزْواً و مغْزًي

هذا رجل مقْتَوِینٌ، و هما مقْتَوِینٌ و هـم  
، و هم الذین یعملُون ]نث= مذ[مقْتَوِینٌ 

: للناس بطعام بطُونهم، و یقال بالفارِسیۀ
سـأَلُوا الخلیـلَ عـن    : سیبویه. جامهننا

هـو بمنزلـۀ   : مقْتَوِيٍّ و مقْتَـوِینَ، فقـال  
که در برابـر  آن[ینَ األشْعرِي و األشْعرِ

بیگاري تنها خوراك روزانـه دریافـت   
  . ]چیننَمیمۀ، و زن سخن: قَتْوة. کند
: ج. بابونـه : أُقْحوان، علی أفْعـالن  .قحا

ـ : أُقَیحی. أقاحی و أقاحٍ : مقْحـو . مصغـ
: أُقْحوانَۀُ. دارویی که در آن بابونه باشد

  . نام موضعی
. یقْتَـدي بـه   النٌ ف. پیشوا: قُِدوة .قدا
پیشـواي  : و قدةٌ لی بک [کک : قدة

فـالن ال  . تقـدم : قَـدوة . من تو هسـتی 
یبارِیـه و   یمادیه و ال یقادیه أحد، و ال

کس در خوبیها بـر  هیچ: یجارِیه أحد ال
  . ]او پیشی نگیرد

قَـدي ـِــ و   . دا ـُــ و قَـدي  قَ. قَدو
مزه شـدن   و و باخوشب: قَدي ـَـ. قَدي

قَدا اللَحم و الطعـام و قَـدي و   . گوشت
يۀ: قَدبۀً طَیحله رائ تماذا شَم .  

طَیبـۀُ  : شَممت قَداةَ القدرِ فهی قَدیۀٌ
مـا أطْیـب   : ما أقْدي طعام فالنٍ. الرِیح

ــه   ــه و رائحت مــدم  [طَع ــت و گن گوش
بـوي خـوش   . خوشبو و خوشـمزه شـد  

خوراکش . ردم و خوشبوستدیگ را ب
طعــام ! چـه خوشـبو و خوشـمزه اسـت    

و قَد ينع: قَد[ .  
مـرَّ فـالنٌ   . شتافتن: قَدي ـِـ. قَدیان

کـه  او گذشت درحـالی [یقْدو به فرسه 
ــه  ــبش او را ب ــان راه   اس ــتاب از می   ش

  . ]أسرَع: هتَقَدي به بعیرُ. بردمی
  ایـن  [قَـدر رمـح   : هذا قـدي رمـحٍ  

: قـاد و قیـد  . یک نیـزه اسـت   ةاندازبه
  .]کک

 تیـدک  کخُذْ فی هتیـدفیمـا  : و ق
بــر (بــر روش خــودت رو [کنــت فیــه 

  . )]همان روش که بودي کارکن
جماعۀٌ قلیلۀ، : أتَتْنا قادیۀٌ من الناس

و یقال هـی  . و هم أولُ من یطْرَأُ علیک
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ـ [عمرو بالذال المعجمۀ عند أبی یۀقاذ[ .
ـِــ قَـدیاً    قَـدت  : یقال منه. قَواد: ج
گروهی اندك و نخستین کسانی کـه  [

از سختی و تنگـی  . ناگهان نزدت آیند
به جاهـاي سرسـبز   و بیابان رانده شده 

ــد ــوچ کردن ــدي. ک ــن و : أقْ در راه دی
ــد  ــتوار مان ــی اس ــدي .نیک ــر و : أقْ پی

قُـرْب، و  : قَـدو . مرگ شـد  نزدیک به
ومنزدیکـی، و بازگشـت   : من السفر قُد

  . ]با تندرستی از سفر
قَذیت . یکی: قَذاة. خاشاك: قَذَي .قذي

. سقَطَت فـی عینـه قَـذاةٌ   : عینُه ـَـ قَذًي
خاشـاك در چشـمش   [فهو قَذي العـینِ  

  . ]پرید
ـ  . قَذْي بیـرون انـداختن   : قَـذَي ـِـ
. رمـت بالقَـذَي  : قَـذَت عینُـه  . خاشاك

ـ : قَذَت الشاةُ . ن رحمهـا بیاضـاً  ألْقَت م
کلُّ ذَکَرٍ یمذي و کلّ أُنْثَی تَقْـذي  : یقال

ــرون زد  [ ــاك را بیـ ــمش خاشـ . چشـ
ــفند  ــن  (گوس ــانی گش ــام خواه ) هنگ

هـر نـري   . سپیدي از زهـدانش در داد 
  . ]اي سپیديآب ریزد و هر ماده

. خاشاك انـداختن در چشـم  : إقْذاء

. خاشاك بیرون کردن از چشـم : تَقْذیۀ
سقَطَ فی عینه قَـذاةٌ  : نُه فقَذَّیتُهقَذیت عی

خاشاك پریـد در چشـمش،   [فأخْرَجتها 
  . ]آن را بیرون آوردم

  . ]سزایش بدادم[جازیته : قاذَیتُه
القاذیۀُ من النـاس، فـذکَر أبـوعمرو    
أنّها بالذال المعجمـۀ فتکـون مـن هـذا     

 کلمــۀهمـان قادیــۀ اســت در  [البــاب 
  . ]پیشین

سـگ   کاسۀ: . دح چوبینق: قَرْو .قرا
. ]میلَـغُ الکَلْـب  : که در آن آب خورد[
 :  بن درخت که آن را کاواك کننـد و

  . ]و أقْراء قُرُو: ج[در وي نبیذ ریزند 
از (بزرگ شدن پوست خصیه : قَرْو

: هـا در آن درآمدن باد یا آب یـا روده 
: رجـل قَرْوانـی  . کک: قَرْوة) فتق بیضه

ــع ــزرگ دراز: . ن ــاو ب ــه در وي  ن ک
ترکـت األرض  : یقال. ستور آب خورد

یـتُهم  رأَ. قَرْواً واحداً، اذا طَبقَهـا المطـرُ  
علـی طریقـۀٍ واحـدة    : واحد قَرْوٍعلی 

کـه  آن زمین را واگذاشـتم در حـالی  [
و مانند یـک  (باران روي آن را گرفته 

آنان را بـر راه و  . بود) ناو بزرگ شده
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   .]قَرِي کک. روشی یکسان دیدم
طَوِیلَـۀُ  : ناقـۀ قَـرْواء  . پشـت : قَرَي

بینَـۀُ  الشـدیدةُ الظَهـرِ   : السنامِ، و یقـال 
 قـۀ نـا [القَرَي، و الیقال جمـل أقْـرَي   

سـخت و   پشـت : دراز، و گوینـد کوهان
. به شتر نـر أقـري نگوینـد   . بلندکوهان

  .]ظَهر: قرْوان
قُرًي، علی غیرقیـاس،  : ج. ده: قَرْیۀ

فَعلَۀ بفـتح الفـاء مـن    ألنّ ما کان علی 
المعتلّ جمع علی فعـالٍ ممـدوداً، مثـل    

یقال قرْیۀٌ . رکْوة و رِکاء، و ظَبیۀ و ظباء
بکسر القاف لغۀٌ یمانیـۀ جمعـت علـی    

ــ  یحي، و لة و ذُرورــل ذ ــک، مث ۀ و ذل
علی رجلٍ من «آیه. منسـ: قَرَوِي. لُحی

مکَّۀُ و الطـائف  ، و هی »القَرْیتَینِ عظیمٍ
بر ) چرا این قرآن فرو فرستاده نشد(«[

  . ]»مردي بزرگ از این دو شهر
مجرَي المـاء فـی   : قَرِي، علی فعیل

آبراهـه از  [أقْرِیۀ و قُرْیان : ج. الرَوض
  . ]پشته به باغ

خَشَـبات فیهـا   : قَرِیۀ، علـی فَعیلَـۀ  
 لُ فیهـا رعجی البیـت   فُرَض عمـود أْس

دار کــه ســر ســتون بهــاي ســوراخچو[

  . ]خانه را در آنها نهند
  .یکی: مقْراة. بزرگ کاسۀ: مقْرَي
جـاي گردآمـدن آب بـاران     :مقراة

  . ]المقارِي: ج[
کوچــک [یکــی از مرغــان : قارِیــۀ

کـه   ]سـبز کوتاه و درازمنقار و پشتپا
ــبهون . عــرب بــدان تــیمن کننــد و یشَ
ـ   بـه، و العام یخدونه  الرجلَ السۀ یشـد

مرد بخشنده را به آن ماننـد کننـد، و   [
. القَـوارِي : ج. ]مردم قارِیـۀ گوینـدش  

الناس قَوارِي اهللاِ فی األرض، أي : یقال
مـردم گواهـان خداینـد در    [شُهداء اهللاِ 

ــوك ســنان، و : . ]زمــین ــزي و ن تی
  . تیزي شمشیر و جز آن

 البِالد تقَرْواً[قَرَو[ تُهاقَرَی ،]ْیـاً قَر[ ،
ج مـن  تَتَبعتها تَخْرُ: قْرَیتُهااقْتَرَیتُها و استَ

جاءنی کلُّ قارٍ و بـاد،  . أرضٍ الی أرض
شهرها را [أي من ینْزِلُ القَرْیۀَ و البادیۀ 

ــتم    ــی گش ــی در پ ــونگی و (پ و چگ
ــردم ــان را بررســـی کـ ــر ). کارشـ هـ

  .]باشی نزدم آمدشهرنشین و بیابان
: علـی ظَهـر الفـرس   أقْرَیت الجـلَّ  

  . ]اسب را زین کردم[ألْزَمته ایاه 
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میزبانی کردم او : يقَرَیت الضَیف قرً
ــراء . را ــردم او را: قَ ــویی ک اذا . نیک

  ــت ــرت و انْ فتح قَص ــاف کســرت الق
مددت .  فی الحـوض تـه : الماءعمج .

یاهالم تتها : تَقَرَّیعآب را در آبگیـر  [تَتَب
ــرد آ ــتم و  . وردمگـ ــی آب رفـ در پـ

: قَـرا األمـر ـُــ واقْتَـراه    . جستجو کردم
 ،آب گردآمده در حـوض : قرًي. ]تَتَبعه

یعنی خوراکی که به مهمان [و مهمانی 
: و البعیرُ یقْرِي العلف فی شَـدقه . ]دهند

  . یجمعه
ــرَّي ــه : قُ ــی در بادی ــرَوري. آب : قَ

  . موضعی
: حـدیث . کـاروان : مع. قَیرَوان، فار

دیـو  [ه الی السوق وانیغْدو الشیطانُ بقَیرَ
. ]رانَد کاروانش را به بازار هـر پگـاه  

 :لشکر .  
ـ  . قَسـوة، قَسـاوة و قَسـاء    .قسا : قَسـا ـُـ

. قَسـا قَلْبـه، و أقْسـاه الـذَنْب    . سختی دل
دلش سـخت و  [الذَنْب مقْساةٌ للقلب : یقال

. ددلش را گنه تیره و سخت کر. سیه شد
  .]گنه دل را بدارد سنگ و سرسخت

  . صلْب: حجرٌ قاسٍ

شدید الحرِّ : یوم قَسی. کابده: قاساه
از آن رنج و [بارِدة : لیلۀٌ قَسیۀ. أو الشَرّ

روز سخت از گرمـا یـا   . سختی کشید
  ســال : العــام القَسّــی). و جنــگ(بــدي 

درهـم  . لقـب مـردي  : قَسـی . ]بارانبی
یـیان : ج. درم ناسـره : قَسسق .  ـمراهد

و قَست الـدراهم  . کک: قَسیۀٌ و قَسیات
  . ]درمها ناسره گشتند یکسر[تَقْسو 

پوست باز کردن از : قَشا ـُـ. قَشْو .قشا
. ]کنـده پوسـت [مقْشُور : مقْشُو. چیزي

قَشَوت وجهه و قَشَّیتُه فهو مقَشـی، أي  
ــر  . اش برکنــدمپوســت از چهــره[مقَشَّ

ت انـداخت آن چیز پوس: تَقَشَّی الشیء .
ــبِیۀ الملیِ ــال للص ــۀیق ةٌ : حــاء ــا لی کأنّه

زیبـا و بـا نمـک     بچۀبه دختر: مقْشُوة
کنـده  اي سپید و پوستچو دانه: گویند
  .]است
ـ . قُصو .قصا قَصـا  . دور شـدن : قَصا ـُـ

المکانُ فهـو قَصـی، و أرض قاصـیۀٌ و    
آنجـا  [تَباعـدت  : قَصوت عـنهم . قَصیۀ

از آنهــا دور . ســرزمین دور. دور شــد
  . ]أقْصاء: جمع القَصی و القاصی. گشتم

. کرانـه : . دوري: ــَقَصی . القَصا
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. ]بعـد : قَصاً و قَصـاء [قَصی عن جِوارِنا 
ــال  أقْ ــی، و الیق قْصــو م ــا، فه ــیتُه أنَ ص

یقْصقَصا فالنٍ. م ذهبت :تَهناحی .  کنـت
هلُـم  : یقـال . ناحیتـه : منه فی قاصـیته 

رفـت از  [أُقاصک أینا أبعد مـن الشَـرّ   
. رفتم کنـارش . دورش ساختم. کنار ما

بیا تا بدانیم از ما چـه  . از او دور بودم
ــت  ــر از بدیهاس ــس دورت ــاطَهم . ک ح

نگریسـت و  آنها را از دور مـی : القَصا
ـ . کـرد از آنها پرهیز می طْنی القَصـا ح :

  . ]شو از من دور
وقْصالبعیرَ فهو م توت من : قَصقَطَع

 شـۀ گـو [طَرَف أُذُنه، و کـذلک الشـاةُ   
شـاة و ناقـۀ   . ]گوش شـتر را شـکافتم  

و الیقـال جمـل أقْصـی، و    . نع: قَصواء
انّما یقال مقْصو و مقَصـی، ترکُـوا فیـه    

 الیقـال  ة حسـناء و و مثله امرأَ. القیاس
) ص(و کـان لرسـول اهللا  . رجل أحسنُ

ناقۀٌ تسمی قَصواء و لم تکـن مقْطُوعـۀُ   
اي داشت قصـوا نـام   پیامبر ناقه[ذُنِ األَ
  . ]بریده باشده گوشآنکبی

نیکـو   ةشتر آسـود : . دور: قَصیۀ
ي بار نکنند و ندوشـند و او را  که بر و

  . جهت روزي ذخیره بدارندبه
ناخنهـایم  [قَصصت : قَصیت أظْفارِي

  . ]را چیدم
ناحیۀ قُصـوي و  . دور: مکان أقْصی

  . نث: قُصیا
 یبلُـغُ  ال: نَزَلْنا مکاناً ال یقْصیه البصرُ

بــه جــایی فــرود آمــدیم کــه [أقْصــاه 
  . ]پایانش نبیند چشم

در [ استَقْصـــی و تَقَصـــی بمعنًـــی
جســتجو و بررســی ســخت کوشــید و 

  . ]دورجویی کرد
نام مـردي از اجـداد   : صی، مصغـقُ

  . منسـ: قُصوِي). ص(رسول
ــی ــاء .قض ـــ. قَض ــی ـِ ــم و : قَضَ   حک

و أصلُه قَضاي من قَضَـیت،  . کردنحکم
ــا جــاءت بعــد األلــف  لم ــا أنّ الیــاء الّ

 ـزَتمۀ: ج. هــیۀ. أقْضــیج. کــک: قَض :
ــلُ قَضــایا، علــی فَعــالَی و أصــلُه فَعائ .

ـ «آیه بـرَ   »کو قَضَی رو أم کَـمأي ح ،
: . ]»و پروردگـــارت فرمـــان داد«[

ضَرَبه فقَضَی . قَضَیت حاجتی. پرداختن
فـوکَزَه  «آیـه . قَتَلَه، کأنّه فَرَغَ منه :علیه

به نیازم پـرداختم  [» موسی فقَضَی علیه
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زد و از پـاي  ). یا از آن آسـوده شـدم  (
درآوردش، گــویی از دســتش آســوده 

ی زد و کــارش موسـی مشـت  «. گشـت 
: فالنٌ قَضَی نَحبه. مردن: . ]»بساخت

مات .مل: قاضٍ سقات . :گذاردن وام .
. روان کردن حاجـت : . قَضَیت دینی

 : ــدن ــانیدن و آگاهانی ــه. رس و «آی
. »إسرائیِلَ فـی الکتـاب   قَضَینا الی بنی

أي امضُـوا الـی،   [» م اقْضُوا إلَـی ثُ«آیه
. مـات و مضَـی  : قَضَی فالنٌ :]کما یقال

 عبسفقَضاهنَّ «هآی. صنَعه و قَدره: قَضاه
فی ی ماواتسنِویو   . »م و منـه القَضـاء

ــدر  ــاب «[القَ ــورات(و در کت ــه ) ت ب
دودمان یعقوب رسـاندیم و آگاهشـان   

، یعنـی  »پس درنگم مدهید«. »ساختیم
. و کارم را یکسـره کنیـد   امانم مدهید
آن را ســاخت و  . ذشــتگفالنــی در
پس آنها را در دو دوران «. اندازه کرد

. »هفت آسمان پرداخت و انـدازه کـرد  
  . ]قضا و قدر از این معناست

قَضّـاه  . صیرَ قاضـیاً : ستُقْضی فالنٌأُ
شـاه  . او داور شـد [جعلَه قاضیاً : األمیرُ

سریع فـی  : رجل قَضی. او را داور کرد

  . ]دینِالقَضاء، و فی قَضاء ال
  . سپري شد: انْقَضَی و تَقَضَّی

ــی  ا ــاه بمعنً ــه و تَقاض ــی دینَ  قْتَضَ
  . ]گرفت سوامش را از او بازپ[

قَضَّـی  . أنْفَـذوها : قَضَّوا بینَهم منایـا 
کشتار کردنـد  [( لُبانَۀَ و قَضاها بمعنًیلا

. مرگ را میان خـود روان سـاختند  ) و
ویـش را بـرآورده سـاخت    زنیاز و آر

ــد قَ( ــرَهمانن ــی وطَ ــش : ضَ ــه آرزوی ب
  . )]رسید

أصلُه تَقَضَّض . انْقَض: تَقَضَّی البازِي
ــا کَ ــرَفلم ــد تثُ أُب ــادات ــن الض لَت م
ضاد سـوم  . باز فرود آمد[ یاء إحداهنَّ

. ]در اصل آن به یاء تبدیل شـده اسـت  
  .محکمة زر: قَضّاء

: ج. موضـعی : قضَـۀُ . گیـاهی : قضَۀ
  . قضات و قضینَ

و . یکـی : قَطـاة . سـنگخوار : القَطا .اقط
ــتور  ــف از س ــتن ردی ــاي نشس : ج. ج

لیس قَطـاً مثـل   : مثَل. قَطَوات و قَطَیات
ــاغرِ    ــابِرُ کاألص ــیس األک ــیٍّ، أي ل قُطَ

. نباشد بزرگوار چـون پسـت و خـوار   [
قطا هـم بخوابـد   : لَنام لَو تُرِك : مثَل
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کسی گویند که  ةدربار(اگر وانهندش 
او هم انگیختـه شـده و    برانگیزندش و

آن هـم چنـین اسـت کـه      یۀپا. برخیزد
چون گروهی در پـی کشـتن گروهـی    
دیگــر برآمدنــد و شــماري از ایــن    

شـان پـرواز دادنـد،    پرندگان را از النه
کسـی از گــروه دیگــر دریافــت و بــه  

 فـالن ال : یقـال ). گروه خود هشدار داد
ز نادانی ندانـد  : یعرِف قَطاتَه من لَطاته

   .موضعی: رِیاض . ]از پسپیشش 
گام نزدیک نهـادن از  : قَطا ـُـ. قَطْو
ــ. نشــاط ــیته و اقْطَ ــی مشْ ــا ف وطَی قَط
فهـو قَطَـوانٌ و قَطَـوطَی، علـی     . بمعنًی

بـا گامهـاي نزدیـک بـه هـم      [فَعوعل 
  . ]چاالك رفت

کسـاء  . موضـعی بـه کوفـه   : قَطَوانُ
یمنسـ: قَطَوان .  

و قـد  . ن سگبر کون نشست: إقْعاء .قعا
نُهِی عن اإلقْعاء فـی الصـالة، و هـو أن    
یضَع ألْیتَیه علی عقبیه بینَ السـجدتَین،  

و فی اللغـۀ هـو أنْ   . علی تفسیر الفقهاء
یلْصقَ ألْیتَیه باألرض و ینْصب ساقَیه و 

نهادن دو سـرین بـر   [یتَسانَد الی ظَهره 

از آن دو سـجده کـه    پا میان شنۀپادو 
در زبان یعنـی چسـبانیدن   . اندبازداشته

ــر زمــین، دو ســاق   و دو (دو ســرین ب
و دستها بر زمـین  (را باال آوردن ) ران

  . ]و به پشت تکیه کردن) نهادن
وو و قُعبرجستن گشـن  : قَعا ـُـ. قَع

قَعا الفَحـلُ علـی الناقـۀ، مثـل     . بر ماده
یمو قَعا الظَل ،قاع .  

واءساقزن باریک :قَع .  
دلو کـه محـور    ةب بکرودو چ: قَعو

. چوبی چرخ چـاه  یۀپادو [بر وي باشد 
  .]اگر آهنی باشد آن را خُطّاف گویند

قُفـی،  : ج. نـث = مذ. پس سر: قَفا .قفا
یصصا و عول مثل ععلی فُع .  و جمـع

و أقْفیـۀٌ علـی غیرقیـاس،    . أقْفاء: القلَّۀ
 .و أسمیۀألنّه جمع الممدود، مثل سماء 

هرگـز آن کـار   [أبداً : الدهر ال أفْعلُه 
ــو . را نکــنم ــۀِ ه او در پــس : األکَم

   ].پشته است
ـ . قَفْی قَفَیـت  [بـر قفـا زدن   : قَفا ـِـ
ا بریـدن  فاز ق: . ]ضَرَبت قَفاه: الرجلَ

ذْبوحۀ مـن  م: شاة قَفیۀٌ. گلوي گوسفند
: زیـد، و قـال غیـره   هذا عن أبی. قَفاها
  . قَفینَۀٌ
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قَفَّیت علـی  . در پی فرستادن: تَقْفیۀ
ثُـم قَفَّینـا   «آیـه . أتْبعتُه إیاه: أثَرِه بفالنٍ

و منـه الکـالم   . »علی آثـارِهم برُسـلنا  
ــعر ألنّ  ی الشــواف ــی، و ســمیت قَ المقَفَّ

فالنی را در پـی  [بعضَها یتْبع أثَرَ بعضٍ 
ا ســپس در پــی آنهــ  «. او فرســتادم

ــتادیم ــان را فرسـ ــخن . »پیامبرانمـ   سـ
چنـین   هـم را هـاي شـعر   قافیه. دارقافیه

عویـف  . ]نامیدند زیرا در پی هم آینـد 
 نِنُ معاوِیۀَ بهو اب. نام شاعري: القَوافی

  .عقْبۀَ
یعقـد  : حـدیث . أیضـاً القَفـا  : القافیۀ

ۀ ریأْسِ أحدکم ثـالثَ  الشیطانُ علی قاف
 قَدفإذا[ع    لَّـتضَّـأَ انْحن اللیلِ فتَوم قام
دیو بر پس سر هر یـک از شـما   : عقْدةٌ

و هنگامی کـه کسـی   (زند سه گره می
در شب از خواب برخیزد و وضو گیرد 

  . )]ها باز شودیکی از آن گره
ـ  . قَفْو و قُفُو در پـی رفـتن   : قَفـا ـُـ

در [تَبِعـه  : و اقْتَفَی أثَرَه و تَقَفّـاه ] قَفاه[
و ال تَقْـف مـا لـیس    «آیه. رفتآن  پی

لْمو آنچه را بدان دانشی «: »لک به ع
دشـنام دادن  : . ]»نداري دنبال مکن

ال حد : حدیث. به فحش و بدي صریح
سـت و  یجـز در ناشا [الّا فی القَفْوِ البین 

  ناسزاي آشکار بربستن به دیگران حـد
ــوة. ]نباشــد ــش : . ا: قفْ ــه و بخ نوال
  . جهت مهمانهنهادن ب

آنچـه مهمـان را   : قَفی، قَفیۀ و قَفاوة
خـوراك و پـذیرایی   [بدان گرامی کنند 

ــان ــال. ]مهم ــه  : یق ــه و اقْتَفَیتُ و [قَفَوتُ
بـه، أي   به، أي آثَرْته فهو مقْتَفًی ]أقْفَیتُه

: فـالنٌ قفْـوتی  . ا: قفْـوة . مؤْثَراً مکْرَمـاً 
یی، کأنّرَختمی أو تُهه من األضـداد، و  ت

از او [اخْتاره : اقْتَفاه. قیل بمعنَی قرْفَتی
او . پذیرایی کرده و گرامـی داشـتمش  

ایـن  . من است، یا به او بدگمانم ةگزید
ــی. کلمــه از اضــداد اســت ــا لَــه قَف : أنَ

فبه او بدگمانم: قاذ[ .  
بریان کردن گوشـت  : قَلَی ـِـ. قَلْی .قال
قَـال  . قَلْو. قْلیفهو م. ست و جز آنو پِ
  .فهو مقْلُو. کک: ـُـ

ـۀ . ]پزبریان[نع : رجل قَلّاءیو . ا: قَل
  . قَالیا: ج. هو نوع من الطعام
تابه کـه قلیـه بریـان    : مقْالة و مقْلَی

  . المقالی: ج. مثـ: مقْلَیانِ. کنند در وي
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سـاقَها و  : قَلَا العیـرُ أُتُنَـه ـُــ قَلْـواً    
هـایش را رانـد و   ورخر مادهگ[طَرَدها 

  . ]برد
دشــمنی و : قَــال ـِـــ. ی و قَــالءقلًــ

ایـن  [لغـۀُ طَـی   : قَال ـَـ. دشمن داشتن
ــین    ــوح الع ــارع آن را مفت ــه مض قبیل

دشـــمنی [تَـــبغَّض : تَقَلَّـــی. ]گوینــد 
  . ]ورزید

عـودان یلْعـب بهمـا    : مقْالء و قُلَـۀ 
قَلَـی ـِــ و   . قَلْی. چوب غوك: الصبیانُ

أصـلُ  . چـوب باختن غوك: قَال ـُـ. وقَلْ
تن قَلَوألنّها م یقال. القُلَۀ قَلْو :  تقَلَـو
. و الهاء عوض. القُلَۀَ و قَلَیتُها، أي سقْت

. انّما ضُم أولُها لیدلَّ علـی الـواو  : الفراء
دو چـوب در بـازي   [قُالت و قُِلُونَ : ج

   ].الک دولک
ـ . ]چاالك[خر سبک : قلْو آب : یقلْ
  . اشنان

بلنـد  : اقْلـیالء . ]غـاز [قـاز  : قَلَولی
اقْلَولَی الطائرُ، و اقْلَولَی . هوا برآمدن بر

  ـشـره اذا انْکَمالرجلُ فی أم .  لَـتاقْلَو
. پرنده اوج گرفـت [الحمرُ فی سرْعتها 

آن مرد بـه کـارش برخاسـت و در آن    

ــتافت ــد . ش ــتاب گرفتن ــورخران ش . گ
این . باالي کوه رفت: لجبلاقْلَولَی فی ا

بـر   هـر سـه  اعرَوري و احلَولَی  وفعل 
ــدي ــلَ و متع عوــدوزن افْع ــولَی . ان اقْلَ

کوچ کردند: القوم[ .  
ـ تَ: قَلَت الناقۀُ براکبها ـُـ قَلْواً دمت قَ

  . ]را پیش بردناقه سوارش [به 
هما اسمانِ جعال . موضعی: قالی قَال

  . ]اندسمند که یکی شدهدو ا[واحداً 
ـ . قنْوة و قُِنْیۀ .قنا جمـع کـردن   : ـقَنا ـُِ

جهـت خـوردن   گوسفند و جـز آن بـه  
: ج[مـال نهـاده، و یخنـی    : قنْیـۀ . خود
: . الذي یتَّخذُ قُنْیـۀً : مال قُِنْیانٌ. ]قنًی

. نشـین کـردن دختـر را   پردگی و خانه
 منعـت مـن اللَعـب مـع    : قُنیت الجاریۀُ

دختـر از  [الصبیان و سترَت فی البیـت  
بازي با کودکـان بازداشـته و درخانـه    

  . ]داشته شدنگه
تَقْـتَنِ   ال: مثَـل . ذخیره کردن: اقْتناء

از سگ بـد بچـه   [من کَلْب سوء جرْواً 
درختـی کـه   : که آن هم بد شود(مگیر 

تلخ است وي را سرشـت، نگیـري تـو    
  . )]خورشتنهرگز از آن نا
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: ]مثل غَنـی ـَــ غنـی   [ی نی ـَـ قنًقَ
  . نیاز شدو بی خشنود

أعطاه : أقْناه اهللاُ. ذخیره نهادن: إقْناء
خداوند [ما یقْتَنَی به من القُنْیۀِ و النَشَب 

چندان بـه او داد کـه از آن دارایـی و    
ــد   ــره برنه ــتور ذخی ــین و س : . ]زم

أرضاه و أعطاه ما : أقْناه. کردن خشنود
سـ : یقال. نُ الیهکِّی ۀً مـن  من أُعطی مائَ

     ـیطـن أُعنَـی، و مالق ـیطز فقد أُععالم
مائۀ من الضَأْنِ فقد أُعطی الغنَی، و مـن  
أُعطی مائۀ من اإلبل فقد أُعطـی المنَـی   

ــدش [ ــنودخداون ــدان   خش ــرد و چن ک
کـه صـد   آن. دادش که بدان آرام گیرد

  نیـاز گـردد،    و بـی  خشـنود بز دهندش 
نیـاز و  که صد مـیش دهنـدش بـی   آن

که صد شتر دهندش توانگر شود، و آن
   .]به آرزوهایش دست یافته است

ــو ــا خوشــۀ: قنْ ــوان و : ج. خرم قنْ
  . أقْناء

: قَنـاة . نیـزه : . خرمـا  خوشۀ: قَنا
قَنَوات، قُنـی علـی فُعـول، و    : ج. یکی

: رجـل قَنّـاء و مقَـنٍّ   [قناء علـی فعـال   
  . ]احب قَناًص

هـاي پشـت   مهـره : . کاریز: قَناة
] :ۀقام[ .  

یهمزُ و . جایی که آفتاب نتابد: مقْناة
زمــین بــاز و   [نقــیض مضْــحاة  . ال

همواري کـه خورشـید همـواره بـر آن     
  . کک: مقْنُوة. ]بتابد

: یقـال . آمیختن چیزي با هم: مقاناة
ـ [هذا، أي ما یوافقُنی  ما یقانینی ن بـا  ای

قانـاه  . خواند و هماهنگ نیستمن نمی
آن چیز با او سازگار شـد : الشیء[ . :

قانَی له [ دام: قانَی لَه الشیء. دائم شدن
یمآسایش برایش پیوسته شد: النَع[ .  

ــال ــک، أي أَلَ: یقـ ــک قناوتَـ قْنُونَّـ
سـزا و پاداشـت را   [جزِینَّک جزاءك أَلَ

قَنَوتُـه  . مناوتَکمنُونَّک أَلَ: مانند. دهم
  . ]جزَیته: ـُـ قناوةً

. سـخت سـرخ  : أحمرُ قانیء و قانٍ
اگر مهموز باشد جـایش در  [یهمزُ و ال 

قَنـا لَونُـه ـُــ    . باب همزه است نه اینجا
. الشـدید الحمــرَةِ : القــانی. احمـرَّ : قُنُـواً 

   .]الشدید الخُضْرَةِ: الناضر
ــا   و پشــت  کــژي خــرك بینــی: قَن

 لسـان و  صحامعناي کژي پشت در به[
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هـو أقْنَـی و هـی    : یقال. ]نیامده اسـت 
 اش اسـتخوان بینـی   میانۀکـه  آن[قَنْواء

برآمــده و ســوراخهاي بینــی او تنــگ 
  .]قُنْو: ج. باشد

قَنیـت  . الزم شدن با چیـزي : قُنْیان
یاءتُه : الحأقْنَی و. شرم پیشه کردم[لَزِم 

. شرم پیشـه کـرد  : ا و قَنَّیاستَقْنَی و قَن
ی الحلَ کذاقَنانأنْ أفْع شـرمم آمـد   : یاء
  . ]استَحیا: قد قَنا الحیاء. چنان کنم

تاه : . خالف ضَعف. توانایی: قُوة .قوا
ـ  . . قُِـوي : ج. رسن توانـا  : قَـوِي ـَـ

ــدن ــوي   . ش ــعیف و تَقَ ــوِي الضَ  و[قَ
ــوي ــوِي]اقْتَ ــو قَ ــدید ا. ، فه ــويش : لقُ

ــتوارخلقت ــاران : . اس بازایســتادن ب
توانـایی  : تَقْوِیـۀ . ]احتَبس: قَوِي المطَرُ[

  . دادن و توانا کردن
در توانایی بـا  [غَلَبته : قاویتُه فقَویتُه

  . ]او برابري کرده و بر او چیره شدم
بـه دشـت و خشـکی فـرود     : إقْواء

و «آیـه . سپري شدن توشـه : . آمدن
ــاً ل ــوِینَمتاع ــراي و بهــره«[ »لمقْ اي ب

خـالی و خشـک   : . ]»نـوردان بیابان
أقْـوت الـدار و   . شدن منـزل از مـردم  

ــتقَوِی :خَلَــت .ي القــومــو صــاروا : أقْ
ثَل. بالقَواءـۀٍ     : مـن قاوِیم يقُـو انْقَطَـع

قـوم بـه   . خانه از مـردم تهـی گشـت   [
: و نیـز (دشت خشک و تهی درآمدنـد  

جوجه جدا ). شان سرآمد توشه و آذوقه
ماننـد انْقَضَـت قائبـۀٌ مـن     (شد ز تخم 

قائبۀ و قاوِیۀ تخـم را گوینـد، و   . قُوبٍ
قُوب و قُوي جوجه را که تخم بشکافد 

ــد  ــه درآی ــار . و از آن ب ــن را درب  ةای
 ةگسست میان دو تن گویند، یا دربـار 

هـم   داد و ستدي کـه نتـوان آن را بـر   
. توانـا شـدن  خداوند سـتور  : . ])زد

فالقَوِي فی نَفْسـه  . فالن قَوِي مقْوٍ: یقال
او توانـا و داراي  [و المقْوِي فی دابتـه  
مختلف شدن : . ]ستور نیرومند است

ــعر   ــت روي در ش ــی  [حرک ــه برخ ک
ــا   ــوع و برخــی دیگــر منصــوب ی مرف

  . و قد أقْوي الشاعرُ. ]مجرور باشند
ن دشـت و بیابـا  : قی، قَـوا و قَـواء  

بات . خالی: منزل قَواء. خشک و خالی
ــمٍ : القَــواء عــاً علــی غیــر طُعجائ بــات

خـوراك   گرسنه و بی: بات القَفْرَ: مانند[
  . ]شب را سر کرد



  2069/ باب الواو و الیاء   
 

 

مانـده در میـان   زمین خشک: قَوایۀ
: سـنَۀ قاوِیـۀٌ  [زده ندو قطعه زمین بـارا 

  . ]بارانسال کم
ــرَکاء شــیئاً ثــم : یقــال ــتَرَي الشُ اشْ

اقْتَووه، أي تَزایدوه حتّی بلَغَ غایۀَ ثَمنه 
انبازان چیـزي خریدنـد و بهـایش را    [

پیوسته افزودند تا به باالترین بهـایش  
. اخْتَصـه لنَفْسـه  : اقْتَوي الشـیء . رسید

بهـاي کـاالیی   : تَزاید الشُرَکاء: التَقاوِي
ــه     ــزودن و آن را ب ــود اف ــان خ را می

  . ]دنباالترین بها رسان
قَیقَوت تضَـیمثل ضَو ، : تـحو . ص

: قَوقاة و قَیقـاء . تَصیح: الدجاجۀُ تُقَوقَی
  . ]مرغ بانگ سرداد. فریاد زدم[مص 

و . زمـین درشـت  : ]و قیقاءة[قیقاة 
  . قد مرَّ فی باب القاف

: أقْهی الرجلُ من الطعام، مثل أقْهـم  .قها
خــواهش و  [مــیلش زدش از طعــام  

نکـرد و خـوراکش را    وي خوراكآرز
دلـش آن  : أقْهم الی الطعـام  .اندك کرد

. ل: قَهِـی ـَــ قَهیـاً    .خوراك را خواست
نع: قَهِی .  مـرد برخـوردار  : رجـل قـاه .

ش قاهیۀ. زندگی پر روزي: عیکی : قَه
  . ]از نامهاي نرگس

  . تیزخاطر: القاهی
یقال سمیت بذلک ألنّها . خمر: قَهوة

بـاده را  [هِی، أي تَذْهب بشَهوةِ الطَعام تُقْ
چنین گفتند چون خـواهش خـوراك را   

  . ]بردباز میان 
  فصل الکاف 

فهـو  . افتادن بـر روي : کَبا ـُـ. کَبو .کبا
 و اذا حنذَت الفـرس فلـم یعـرَقْ   . کابٍ
و کذلک اذا کَتَم الرَبـو  . کَبا الفرس: قیل

ا در چنین گویند هنگامی کـه اسـب ر  [
آفتاب دارند و بر آن پاالن اندازند تـا  
خوي کند ولی نکند، یـا هنگـامی کـه    

وي بر تاسه ) از ترس یا دویدن بسیار(
آتـش  بـی : . ]چیره شود و بـاد کنـد  

کبا و . روفتن: . زنهشدن سنگ آتش
: . أکْبـاء و کُبـونَ  : ج. خاکروبـه : کُبۀ

ریخــتن آنچــه در کــوزه باشــد از آب 
  . ]صببت ما فیه: وزکَبوت الکُ[

لـم  : کَبـا الزَنْـد  [دود کـردن  : إکْباء
دخَّـنَ و لـم یـورِ    : أکْبـاه . ]تَخْرُج ناره

  . ]زنه دود برآورد نه آتشآتش[
: تَکَبـی و اکْتَبـی  . بخَّـرَه : کَبی ثَوبـه 

ــرَ بتَ . اش را بــوي خــوش داد جامــه[خَّ
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بــوي خــوش بــه کــار بــرد و خــود را 
  . ]خوشبو کرد

  . نوعی از چوب خوشبوي: کباء
ــو ــۀکَب ــل وقْفَ ــاز ایســتادن : ة، مث   ب

لکلِّ جواد : یقال. عثَرَ: کَبا ـُـ[کراهت به
      ٍةٌ و لکـلِّ صـارِمفْـومٍ هو لکلِّ عـال

باره هـم بـر سـر درآیـد، ز      دونده :نَبوةٌ
مرد دانشی هم لغزش آید، و تیـغ تیـز   

  .]هم کندي نماید
 النـار تـ : خَب هـا سبکَنَ لَه . ـتو کَب :

  تـدمتَـه و همرُ تَحو الج غطّاها الرَماد :
اخگـر  [طَفئَت و لم یبقَ منها شیء البتّۀ 

خاکستر روي آتـش  . آتش فرونشست
آتش خاموش شد و هـیچ از  . را گرفت
  . ]آن نماند

   فـالنٌ کـابِی الرَمـاد :  الرَمــاد ـیمظع
بسـیار  (او بسیارخاکستر اسـت  [ینْهالُ 

نــواز اســت، چــون بخشــنده و مهمــان
دهـد  پیوسته به مهمانانش خوراك مـی 

  . )]شودو خاکستر تنورش فراوان می
بالَغَ فی صفَۀ نَفْسـه  : اکْتَوتَی الرجلُ .کتا

ــلٍ مــن غیــر ع م . : ــع   آن مــرد [تَتَعتَ
آنکه کاري کرده باشد بسـیار خـود   بی

. کَتْـو . ناآرام و خشمگین شد. را ستود

: أکْتَـی . کَتا ـُـ گامها را نزدیک نهادن
  . ]بر دشمنش چیره شد

نُ زید اب[شاعري  ]مادر[نام : کَثْوةُ .کثا
چربـی   یـۀ الخـاك، و   کپۀ: کُثْوة. کَثْوةَ

  .]روي شیر
 ضَب : یقال. زمین سخت: کُدیۀ .کدا

  . کُدي: ج. ]سوسمار زمین سنگالخ[
ه یمکنُ ۀَ فالغَ الکُدیلَب: أکْدي الحافرُ

بلغَ الی الصـلْب  : فأکْدي حفَرَ. أنْ یحفرَ
کن به سنگهاي سـخت رسـید و   زمین[

کند تا به سـنگ  . دیگر نتوانست بکند
سـختی  : کُدیـۀ و کادیـۀ  . سخت رسید

کَلَّــت مــن : کَــدیت أصــابِعه. روزگـار 
  . ]الحفْرِ

درنـگ و دیـر    ]به[: ]و کُدو[کَدو 
کَـدت األرض ـُــ   . ت زمینبرآمدن نبا
گیاه زمین دیر برآمد و بـد  [فهی کادیۀٌ 

کَـدوت  . سـرما زدش : کَداه البـرْد . شد
اش را چنـگ زده و  چهـره : وجه الرجلِ

چه چیزي تو : ما کَداك عنِّی. خراشیدم
  . ]را بازداشت که نزدم نیامدي

ـ . کَدي نـوعی از بیمـاري   : کَدي ـَـ
شـتربچه   ةدن معدتباه ش: . بچهسگ
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ــاگوارد ــاخن   : . از ن ــدن ن ــد ش کن
  . انگشتان از کندن زمین

و أعطَـی  «آیـه . خیر شدنکم: إکْداء
أکْدیت . ، أي قطع القلیلَ»أکْديو قَلیالً 

  تـه عنـه   : الرجلَ عـن الشـیءددو «[ر
او را از . »اندکی بخشـید و بازایسـتاد  

قَـلَّ و  : أکْدي المطـرُ . آن چیز بازداشتم
دي. نَکي الرجلُ ـِـ و أکْدلَ: کَدخب[ .  
 و  فعلـت  : یقـال . چنین: کَذا .کذا

و . چنـدین : . ]چنین و چنان کـردم [
هو کنایۀٌ عن العدد فتَنْصب مابعده علی 

درهمـاً، کمـا    لی عنده : یقال. التَمیِیز
چندین [لَه عندي عشْرُونَ درهماً : تقول

بیست : ه گوییدرم نزدش دارم، چنانک
سـرخ  : أکْـذي الشـیء  . درم نزدم دارد

از تـرس یـا   : أکْذَي الرجـلُ . رنگ شد
ــد   ــرخ ش ــرمندگی س ــذاك. ش  ، أيکَ

  . ]بس است تو را: حسبک
ــرا ــرَي .ک ـ . کَ ــ ــرِي ـَ ــواب : کَ و [خ

. فهو کَـرٍ و کَـرِي و کَرْیـانُ   . ]خوابیدن
  . نث: کَرِیۀٍ

ـ  . کَرْي کنـدن  : کَرِي ـَـ و کَـرَي ـِـ
  . ]یا بستري تازه براي آن کندن[جوي 

ـ . کَرْو : . بـرآوردن چـاه  : کَرا ـُـ
ــتن ــداختن اســب در رف : . دســت ان

: ة کَرْواءامرأَ. نوعی از خرامان رفتن زن
: . ]زن ساق باریـک [دقیقَۀُ الساقَینِ 

. کُـرَو : أصـلُها . گوي: کُرَة. گوي باختن
  . کُِرِینَ و کُرات: ج

: أکْرَیت العشـاء  .تأخیر کردن: إکْراء
دیـر  (شام را بـازپس انـداختم   [أخَّرْته 

. دراز کشیدن سـخن : . )]شام خوردم
سـخن  [أَصـلْناه  : أکْرَینا الحدیثَ اللیلـۀَ 

: . ]شـــبانه را بـــه درازا کشـــاندیم
و هو مـن األضـداد   . افزون و کم شدن

] أو   : أکْرَي الشـیء ـرَ، زادطـالَ أو قَص
اش انـدك  دارایـی  :أکْرَي الرجلُ. نَقَص

به کرایـه  : . ]اش سرآمدشد یا توشه
به کرایـه  : اکْتراء. دادن ستور و خانه را

  . کک: التَکارِي استکْراء و. گرفتن
مزد، و به مـزد دادن سـتور و   : کراء
فهو مکارٍ و هـم  . کک: مکاراة. جز آن

مکارونَ، و ذهبت الی المکـارِینَ، و ال  
و فـی اإلضـافَۀ الـی    . تقل المکـارِییِنَ 

ـ     الء ؤُنَفْسک قلـت هـذا مکـارِي، و ه
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مکارِي، سقطت النونُ الجمع لإلضـافۀ،  
و قلبت الواو یـاء، و فتحـت یـاءك و    

هــذانِ . أدغَمــت ألنّ قبلهــا ســاکناً  
مکارِیاي، بفتح یاءك، کذلک القولُ فی 

ــا  ــاضٍ و رامٍ و نحوهم ــارِي و [ق المک
 ج. بـه مــزد دهنــده  ســتور را: الکَـرِي :
: هأعط الکَرِي کرْوتَه، أي کراء. أکْرِیاء

ــده ــی . مــزدش را ب ــدار فه ــت ال أکْرَی
 تیکْراةٌ، والبکْرًيمم[ .  

خربنده: کَرِي . :  ،به کرایه دهنـده
  .موضعی: کَراء. و به کرایه گیرنده

  . درخت ریگ: . گیاهی: کَرِیۀ
  . رفتارشتر نرم آهسته: المکَرِّي

. یقال له الحبـاري . ايپرنده: کَرَوان
و آن را چوبینـه و شـوات نیـز گوینــد    

یقال له . نر وي: کَرَي. ]اي کبکگونه[
یدأطْـرِقْ کَـرا، أطْـرِقْ کَـرا، انّ     : اذا ص

کَراوِینُ، و کـرْوانٌ  : ج. النَعام فی القُرَي
: هنگام شکارش گویند[علی غیرقیاس 

بربند چشـم و پـر   و پر را، بربند چشم 
در کـوچکی و  (مرغان بجاینـد  را، شتر

کوچـک نمونـه   ة خواري به این پرنـد 
زنند، و گویند چون سویش رونـد بـه   

بنـدد،  زمین چسبیده و چشم فـرو مـی  
پس گردش آیند و جامه بر آن اندازند 

 ةایــن را دربــار . و شــکارش کننــد 
اي گویند که فراتر از جایگـاه  فرومایه

بزرگـان سـخن    خود نشیند و با بـودن 
گونـه بـه وي یـادآوري    گوید، و ایـن 

فرو بنشین و لب بـر بنـد،   : هکنند کمی
  .)]پایند واالیانکه بر
ــوة .کســا ج. جامــه و پوشــیدنی: کُِس :
اي جامه[کَسوتُه ثوباً ـُـ فاکْتَسی . کُسی

ــر او پوشــانیدم و پوشــیدش ــو .ب کَس :
جامـه را  : کَسی ـَـ کَسـاً الثـوب  . مص

زمـین  : اکْتَست األرض بالنَبات. پوشید
  . ]از گیاه پوشیده شد

أصلُه کساو . أکْسیۀ: ج. گلیم: کساء
تَکَسیت . جائت الواو بعد األلف فهمزَت

  . لَبِسته: بالکساء
کُسی : زیرا گویند[مکْسو : الکاسی

برهنـه جامـه پوشـید، و    : العرْیانُ، مـج 
مـاء دافـق   : مانند. کَسا العرْیانُ: نگویند

 جامـۀ بـه کسـی کـه    . بمعنَی مـدفُوق 
فـالن أکْسـی مـن    : بسیار پوشد گویند

  . ]تر از پیاز باشدپوشیده: بصلَۀٍ
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 ]یـا بـیخ دم  [پیـه شـکم   : کُشْیۀ .کشی
ــی : ج. سوســمار ــا الشــیء [الکُشَ کَش

آن چیز را بـه دنـدان گرفـت و    : کَشْواً
  . ]جدا کرد

. اکْتَنَزَ و ثُرَکَ: ]کَظْواً[کَظا لَحمه ـُـ  .کظا
گوشتش [ و بظا بمعنًی خَظا لَحمه و 

  ].بسیار و ستبر شد
: الکـاعی . ترسـید : کَعا، أي جـبنَ  .کعا[

ــت ــه  شکس ــورده و گریخت ــاء. خ : أکْع
  . ]ترسوها

. کارگذاري کـردن : کَفا ـِـ. کفایۀ .کفی
ــه  روزي او را کارگــذاري [کَفــاه مؤْنَتَ

: . )]ه به او رسـانید آن را بسند(کرد 
آن [کَفـاك الشـیء   . بس آمدن چیـزي 

  .]چیز تو را بسنده آمد
کفایت : استکْفاء. کردنبسنده: اکْتفاء
آن را از [اسـتَکْفَیتُه فکَفانیـه   . خواستن

  . ]ام داداو بسنده خواستم و بسنده
ــاة ــردن: مکاف ــاداش ک ــوت . پ جر

تـو   امید به پاداش[کفایتَک : مکافاتَک
  . )]یا داشتم امید به پاداش تو(دارم 

. هو کاف و کَفی، مثل سالم و سلیم

کافیک من رجلٍ، و رجـالنِ  هذا رجل 
ک من رجلَین، و رِجال کافیک من کافی

و رجالنِ کافیاك من رجلَین، و [رِجالٍ 
ــال کــافُوك مــن رجــالٍ ــک. ]رِج کَفْی :

 این مردي است که تـو را از [حسبک 
دیگري بسنده اسـت، اینهـا دو مردنـد    

انـد، و اینهـا مردانـی    که تو را بسـنده 
. انـد هستند که تو را از دیگران بسـنده 

ایـن  : کَفاك هذا األمـرُ . بس باشد تو را
بـه  : کَفاه األمـرَ . کار تو را بسنده باشد

گاه حـرف  . جاي او به آن کار پرداخت
باء بـراي تأکیـد بـر سـر فاعـل کَفَـی       

و » کَفَی بِاهللاِ شـهیداً «یهد آدرآید، مانن
، أي کَفَـی اهللاُ  »کَفَی بِنـا حاسـبِینَ  «آیه

هـم پـیش   گـاه  . شهیداً و کَفانا حاسبِینَ
آید که این حرف بر سر مفعول درآید، 

مانند سخن األنْصارِي :  
  فکَفَی بِنا فَضْالً علَی من غَیرُنا

النَـح ــانــاـبإی دمحم بِــی  
  رتري بر دیگران ما را بسندهبود این ب

  .]که باشد دوستدار مـا محمد آن پیمبر
ــۀ ــوت : کُفْی ــذار از ق روزي [روزگ

  . کُفًی: ج. ]بسنده
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: ج. = کُلْـوة . ]قلوه[گرده : کُلْیۀ .کال
-پشیزه که بر توشـه : . کُلًی و کُلْیات

ــد  ــز آن دوزن ــن  . دان و ج ــانِ م کُلْیت
 وي از قبضـۀ دو تندي نزدیک : القوس

و هما عـن یمـین النَصـل و    . دو طرف
دو سـوي راسـت و چـپ    [شماله أیضاً 
فــرود وي : السـحابِ  . ]پیکـان تیـر  

انْبعجـت  : یقـال . کُلًـی : ج. ]ابـر  دامنۀ[
بسـیار بـاران   (هایش دریـد  دامنه[کُاله 

ــد ــوادي ). باری ــی ال ــه: کُلَ ــاي کران ه
  . ]رودبار

ـــ[کَلْــی  ــی ـِ . بــر گــرده زدن: ]کَلَ
کَلَیتُـه  : یقـال . بر گرده رسـیدن : ءاکْتال

اش بـه گـرده  [فاکْتَلَی، اذا أصبت کُلْیتَه 
: کَلْب مکْلی. ]اش خوردزدم و به گرده

سگ که گاو بر تهیگاه وي سـرون زده  
  . باشد

ــی  ــرَ الکُلَ مــه ح ــالنٌ بغَنَم : جــاء ف
ــلَ  ــر و [مهازِی ــفندانش را الغ او گوس

ن فـرو  هاشااز الغري گرده(نزار آورد 
او را در : لَقـاه بشَـحمِ کُـاله   ). رفته بود

ــدار آغــاز جــوانی و سرمســتی اش دی
  . ]کرد

و هو تأکید اثْنَینِ، نَظیرُ . هر دو: کال
و هو اسم مفرد غیـر  . کُلٍّ فی المجموع

هو مثنی و هو مأْخوذٌ : قال الفراء. مثنی
    األلـف تو زِیـد الـالم من کلٍّ فخفِّفت

لْتا للمؤنّثللتَثْنۀ، و کذلک کخَـال  . یو د
جائَنی و جائَتْنی کال : علی مظْهرٍ فتقول

تین، و مرَرت بکال الرجلَین و کلْتا المرأَ
تین، بـاأللف فـی   الرجلین و کلتا المـرأَ 

فـإذا اتَّصـلَا بمضْـمرٍ    . األحوال الـثالث 
قلبت األلف یاء فی الجـرِّ و النَصـب و   

ـ  : ی الرفـع علـی حالهـا، تقـول    تَبقَی ف
الهما و ری کأَجائَنهما و مررت یلَیک ت

و الیکونان الّـا  . بکلَیهما، و کذا المؤنّث
کلَّم منهما بواحد، و لَو مضافَینِ، و ال یت

لِّم به لَقیـلَ کـلٌ و کلْـت و کـالنِ و     تُک
  :کلْتانِ، واحتَج بقول الشاعر

  ا سالمی واحدهفی کلْت رِجلَیه
هـدقْـرونَـۀٌ   بزائلْتـاهمـا   مک  

 ها فـأفْرَدلَیي رِجدفی إح و هـذا  . أراد
القولُ ضعیف عند البصـریین، ألنّـه لَـو    
کان مثنی لَوجـب أنْ تَنْقَلـب ألفُـه فـی     
النَصب و الجرّ یـاء مـع المظْهـر، و ألنّ    

کـلٍّ، ألنّ کُلّـاً    معنَی کال مخالف لمعنَی
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ــی    ــدلُّ عل ــال ی ــۀ و ک ــیء لإلحاطَ ش
رُ حخْصوص، و هذا الشاعذَمف   األلـف

للضَرورة و قَدر أنّها زائدةٌ، و ما یکـونُ  
   ـمأنّـه اس تۀً، فثَبجضَرورةً ال یکون ح
مفرد کمعی الّا أنّـه وضـع لیـدلَّ علـی     
 التثنیۀ، کقولک نَحـنُ اسـم مفـرد یـدلُّ    

علی اإلثنَین فصاعداً، و یدلُّ علی ذلک 
  : قول جرِیرٍ

ّدص ۀَ یومأُمام یموال یک  
  ها  الّا  لماماتو إنْ لَم نَأْ

لم صار کال بالیاء فی النَصـبِ  : فإنْ قیل
و الجرّ مع المضْمر و لَزِمت األلـف مـع   

ضْمفی الرَفْع مع الم تر کما لَزِمظْهر؟ الم
 کان من حقِّها أنْ تکونَ بـاأللف : قیل له

، الّا أنّها علی کلِّ حالٍ مثل عصاً و معی
تَنْفَک من اإلضافۀ شُـبهت   لما کانت ال

بعلَی و لَدي، فجعلَت بالیاء مع المضْـمر  
فی النَصب و الجرّ، ألنّ علَی ال تَقَع الّـا  

ملُ تُســتَع منصــوبۀً أو مجــرورةً و ال 
مرفوعۀً، فبقیت کـال فـی الرفـع علـی     
أصلها مع المضْمر، ألنّها لم تُشَبه بعلَـی  

  . فی هذه الحالَۀ
أْنیـث فـإنّ   و أما ألف کلْتا التـی للتَ 

أْنیث و التـاء بـدلٌ   هی للتَ: سیبویه یقول
من الم الفعل و هی واو، و األصلُ کلْوا، 

فـی التـاء علَـم     و انّما أُبدلَت تـاء ألنّ 
أْنیث، و هذا األلف قد تَصیرُ یـاء مـع   التَ

أْنیث، فصار المضْمر فتَخْرُج عن علَم التَ
و قال . أْنیثفی إبدال الواوِ تاء تأکید للتَ

یرْمرَ الجمأبوع     قَـۀٌ و األلـفلْحم التـاء
ــلٌ و  الم ــده فعتَ ــدیرها عن ــل، و تق الفع

ي علـی هـذا القـول، فلمـا     نسبتُها کلْتَوِ
قالوا کلَوِي و أسقَطُوا التاء دلَّ علی أنّهم 
أجرَوها مجرَي التاء التی فی أُخْت التی 

 الیها قلت أخَوِي تبایـن کلمـه   [اذا نَس
تأکید است بـراي دو، ماننـد کـلّ کـه     
تأکیدي است براي همه، و اسـم مفـرد   

ــی . اســت نــه مثنّــی و فــراء آن را مثنّ
دانـد کـه تشـدید آن    گرفته از کلّ می

افزوده برداشته شده و الف تثنیه به آن 
ایـن  . گونهشده است، کلتا هم به همین

دو هنگامی که بر اسـم ظـاهر درآینـد    
همواره با الف و یکسـانند و چـون بـا    
ضمیر متصل آیند جرّ و نصب آنها بـه  

ایـن  . یاء و رفع آنها به همان الف است
شوند و تنها نیاینـد،   دو همواره اضافه
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ضـمیر آمدنـد   بـا  اگر بی اسم ظاهر و 
کل و کلت و کـالن و   گونۀآنها را به 

در این باره فـراء سـخن   . کلتان گویند
  : آوردشاعر را گواه می

  هم وصل بندانگشتان به در هر یک از دو پایش
  پاهاي او همچو اصل در زایدي پیونـد

که در مصراع نخست خواسته هر یـک  
ـ  ایش را بگویــد و مفــرد آورده از دو پ

این سخن نـزد بصـریون اسـتوار    . است
زیرا اگر این کلمـه مثنّـی بـود     ،نیست

  نــاگزیر هنگــامی کــه بــا اســم ظــاهر  
آمد الفش در نصب و جرّ قلـب بـه   می

شد، و نیـز اینکـه معنـاي ایـن     یاء می
کلمه با کلّ دیگر است، زیرا کـلّ همـه   

ــی ــر م ــز  را در ب ــال چی ــی ک ــرد ول   گی
دهـد، و شـاعر در   اي را نشان میویژه

شعر پیش الف را زایده گرفته و آن را 
به ضرورت شـعري انداختـه اسـت، و    

دلیـل و گـواه    پایۀتواند ضرورت نمی
گردد، بنـابراین روشـن شـد کـه ایـن      

معنـاي تثنیـه،   اي است مفرد و بهکلمه
  مفــردي اســت  ماننــد نحــن کــه اســم

ــه ــخن  ب ــاالتر از آن، س ــاي دو و ب معن
  : نیز بر این گواه استجریر 

  کنـاريامـامه هر دو روزش روز عزلت بر
  چه جز که روزي در میان نزدش نرفتیماگر

چرا کـال هنگـامی کـه بـا     : اگر بپرسند
ضمیر آید نصب و جرّ آن به یاء است، 

رفع آن به الف، مانند هنگامی که  لیو
با اسم ظاهر و در هر سه حالت با الـف  

سـت کـه   آید؟ پاسخ دهیم درست آن ا
در هر سه جا با الـف آیـد، جـز آنکـه     
چون ایـن کلمـه دائـم االضـافه اسـت      

شـود، و چـون   همانند علَی و لَدي مـی 
علَی یا منصوب است و یـا مجـرور، و   
مرفـوع بـه کـار نـرود، بنـابراین کــال      
هنگامی که با ضمیر آیـد در نصـب و   
جرّ مانند علَی اسـت، امـا در رفـع بـر     

آیـد،  الف می با لیماند واصل خود می
  . زیرا در رفع به علَی همانند نگردد

کلتـا   کلمـۀ الف در  ةسیبویه دربار
 الـف آن : که براي مؤنّث اسـت گویـد  

الفعل الف تأنیث است و تاء بدل از الم
کلمه است کـه واو باشـد زیـرا کلـوا     

از آنجا که الـف  . اصل کلمه بوده است
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هنگام آمدن این کلمه با ضمیر تبـدیل  
تأنیـث   نشـانۀ شود و دیگـر   به یاء می
او را بـدل بـه تـاء کردنـد تـا      نباشد، و

. ه باشـد تاکیدي بر مؤنّـث بـودن کلمـ   
الفعل است و گوید که الف الم یالجرم

تاء برافزوده، و این کلمه نـزد سـیبویه   
بر وزن فعتَل است و منسـوب آن هـم   
  اما چون منسوب آن را کلـوي ،کلتوي

یعنـی آن   اندازند،گویند تاء آن را می
گیرند کـه در  را مانند تاء در أخت می

  ــوي ــه و اخـ ــوب آن را انداختـ منسـ
  . ]گویند
ـ  . کَمـی  .کمی نهـان داشـتن   : کَمـی ـِـ

. کـک : إکْمـاء . کَمـی شَـهادتَه  . گواهی
  . نهان شدن: کماءانْ

ــی ــیدن: تَکَم ــۀُ . پوش ــت الفتْنَ تَکَم
تْهم : الناسیفتنه فراگرفت مردمان [غَش

. آن چیز پوشیده شـد : کَمی الشیءتَ. را
: متَکَمـی . آهنـگ او کـرد  : قرْنَهتکمی 

که به سویش رونـد و بـر او تکیـه    آن
  . ]کنند

ــ الکَمــالح  : ی ــرد دالور و در س م
: . و أکْمـاء [کُمـاة  : ج. شـده پوشیده

ــهادةِ. رازنگهــدار کــه آن: الکــامی الشَ
مـا فـالنٌ   : یقـال . گواهی را پنهان دارد

نه رازش را بپوشـاند  : میٍّ و ال نَکیٍّبکَ
  . ]نه بر دشمن شود چیره

نـام  : . اصـل زر و سـیم  : کیمیاء
  . ]شب مهتاب: کَموي[صناعتی 

ــی ــۀ .کن نایــر  : ک ــر غی ــه ب ــخنی ک   س
کَنَـوت و  . له خود داللـت کنـد  موضوع

فهـو کـانٍ و هـم    . کَنَیت بکذا عن کـذا 
از فــالن چیـز پوشــیده ســخن  [کـانُونَ  

. فتم و فـالن چیـز دیگـر را خواسـتم    گ
  . ]گویانگوي و پوشیدهپوشیده

نـامی کـه در   [واحدةُ الکُنَی : نْیۀکُِال
آغاز آن اب یا ام یا ابن یا بنـت باشـد   

و (سر بزرگداشت به کسی دهنـد  از  و
گاه هم از روي ناپسندي کـاربرد نـام   

   )].آن را گویند ،چیزي
ــذا ــالن بک ــی ف ــی . اکْتَنَ ــالن یکْنَ   ف

. هللاعبـداهللا، و الیقـال یکْنَـی بعبـدا    بأبی
زیـد تَکْنیـۀً، و هـو    کَنَّیتُه أبازید و بأبِی

او به فـالن چیـز   [کَنیه، کما یقال سمیه 
. عبـداهللا شـد  او ابـی  کنیۀ. ه گرفتیکن

 کنیـۀ  او هـم . اش را ابوزید نهـادم کنیه
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وي است، چنانکه گویند او همنـام وي  
  . ]است

هی األمثال التی یضْرِبها : ؤْیاکُنَی الرُ
یـا، یکْنَـی بهـا عـن أعیـانِ      ملَک الرؤْ

 فرشـتۀ هایی که مثَلها و نمونه[األُمور 
کنایـه از زنـدگی واقعـی بـه     خواب به

  . ]کسی در خوابش آشکار کند
: مثَـل . داغ کـردن : کَوي ـِـ. کَی .کوي

 الکَی واءرُ الدداغ کـردن واپسـین   [آخ
. )]آخـرُ الطـب الکَـی   : مانند( دارو بود

. خـود را داغ و نشـان زد  [اکْتَوي هـو  
خواست تا داغ و نشان کـرده  : استَکْوي

  . ]شود
کَوتْـه   .أحـد النَظَـرَ الیـه   : کَواه بعینه

غَتْه : العقرببـه او تیـز نگریسـت   [لَد. 
   ].کژدم نیشش زد

ــه  ــل کاوحت ــه، مث ــاتَمته : کاویتُ ش
  . ]دمش دامدشنا[

ــواة ــن داغ: المکْ ــل. آه ــرُ : مثَ یالع
گـورخر تیـز   [فـی النـار    یضْرِطُ و 

ــود   ــرخ ش ــش س ــن در آت ــد، آه درده
ــار( ــیش از   ةدرب ــد کــه پ کســی گوین

ــد و   ــند بترس ــزي ناپس ــیدن چی   فرارس
  . )]تابی کندبی

. کواء و کـوي : ج. روزن خانه: کَوة
  .کُوي: ج. = کُوة

 ـ و هـو  . تـا : کَـی و العاقبــۀ  لللتَعلی
    فعلـت ـمقولـک ل کالالم، و هو جواب

و تَنْصـب  . کَی یکونَ کـذا : کذا؟ فتقول
و تـدخُل علیـه الـالم    . الفعلَ المستقبل

أیضاً فتقول لکَی، و یتَّصـل بِـال النَفْـی،    
ایـن  [» لکَیال تَأْسوا علی ما فاتَکم«آیه

کلمــه کــار أنْ و لَــنْ را کــرده و فعــل 
نصوب سازد، و در پاسـخ  مستقبل را م

: چرا چنـین کـردي؟ گـویی   : به پرسش
هم الم بر سـرش درآیـد   . تا چنان شود
پیوند خـورد، ماننـد   ) و ما(و هم به ال 

تا بر آنچه از دسـتتان رفـت دریـغ و    «
کیما هم گویند و گاه (» اندوه مخورید

   .)]یاء آن افتاده و کَما نیز گویند
تکَی بفـتح . چنین و چنـین : و کَیت 

و أصلُ التاء فیهـا هـاء   . و کسرها اءالت
ــل   ــی الوص ــاء ف ــارت ت ــی . فص حکَ

کـانَ مـن األمـر کَیـه و کَیـه      : أبوعبیدة
  ـهمقْف، کما یقال لفی الو همبالهاء، و کَی

  . ]در پرسش از علّت چیزي و کاري[
: أکْهـی [نام کـوهی  : صخْرَةُ أکْهی .کها
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. ترسـید : اکْتَهیو  ـَـ کَهی کَهِی. ترسو
با او در تنومندي برابري کرد و : کاهاه

. ]مردان بـزرگ : أکْهاء. بر او چیره شد
  .بزرگ ناقۀ: کَهاة

  فصل الالم
. سختی و آهستگی: لَأَي ـَـ. لَأْي .ألي
: تَأَي الرجـلُ الْ و. أبطَأَ: لَأَي. کک: الْتیاء

أفْلَس . لَ ذلک بعدةٍ و   :لَأْيٍفَعبعد شـد
طاءبینوا شد. درنگ و کندي نمود[ إب .
ــار آن  ــدي  ک ــس از ســختی و کن را پ

  . ]انجام داد
من کـان لـه   : حدیث. سختی: لَأْواء

کُـنَّ لـه    لَأْوائهنَّ ثالثُ بنات فصبرَ علی
که سه دختر داشـته  آن[حجاباً من النار 

سرپرســـتی و (باشــد و بــر ســختی    
آنها شـکیبایی ورزد، همانهـا   ) پرورش

  . ]آتش دور دارندوي را از 
. بـر وزن اللَعـا  . گاو وحشی: اللَأَي

سـختی  : . نث: لَآة، مثل لَعاة. ألْآء: ج
  . در عیش
: و منه. مصغـ: لُؤَي. نام مردي: لَأًي

  . لُؤَي بنُ غالبٍ
: یقـال . لبیک گفتن در حـج : تَلْبِیۀ .لبی

جبالح تیکـذلک، و    . لَب مهمـوز ـأْتلَب
جــواب دادن : . همــزأصــلُه بتــرك ال

ـ . خواننده را انّ : ن حبیـب قال یونس ب
، و هو مثل علیـک و  لَبیک لیس بمثنی

أنّ  :حکَی أبوعبیـد عـن الخلیـل   . الیک
: یقـال . أصلُ التَلْبِیـۀ اإلقامـۀُ بالمکـان   

. لَببت بالمکان و ألْببت به، اذا أقَمت بـه 
اء، کما قـالوا  ثم قَلَبوا الباء الثانِیۀ الی الی
و یقـال هـو   . تَظَنَّیت و أصـلُها تَظَنَّنْـت  

بـه  : لَبیک[مثنی کما ذُکرَ فی باب الباء 
مصـدري اسـت منصـوب    . فرمان توام

انـد بـراي تأکیـد مثنّـی شـده       که گفته
معنــاي مانــدن خلیــل آن را بــه. اســت

برخـی ماننـد یـونس    . داند درجایی می
داننـد  بن حبیب این کلمه را مثنّی نمی

و برخی دیگر چنانکه پیش از این یـاد  
  . ]دانندشد آن را مثنّی می

بینهم الملْتَبِیۀ، غیر مهموز، أي : یقال
یکْتُم بعضُهم بعضاً إنْکاراً  متَفاوِضُونَ ال

میان آنها برابـري و انبـازي اسـت و    [
  . ]برخی برخی دیگر را ندیده نگیرند

هم للمؤنَّـث  اسم مب وه. آن زن: الَّتی .لتا
کالَّذي للمذکَّر، هی معرفۀٌ و الیقال بغیر 
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ــا  األلــف و الــالم للتنکیــر، و ال یــتم الّ
لَۀٍ، و فیه ثالثُ لغاتبغیر : بص ی، الَّتالَّت

یاء، و الَّـت باإلسـکان، و کـذلک فـی     
اللَّتــانِ، اللَّتــانِّ و اللَّتــا : تثنیتهــا ثــالث

ــ  بحـذف النــون، و فــی جمعهــا خَم س
ــواتی و : لغــات ــات، و اللَّ ــاتی و اللَّ اللَّ

هنَّ : و نیز[اللَّوات، و اللَّوا بإسقاط التاء 
آنـان  : اللَّاء و اللَّائی و اللَّا فَعلْـنَ ذلـک  

: اللَّتَیـا ]. همان زنانند که آن کار کردند
و فـی تثنِیـۀ المصـغَّر و جمعـه     . مصغـ

. و اللَّتَیات اللَّتَیانِ: حذفت األلف و قلت
حـرف   و بعض الشعراء أدخَلَ علـی  

تَـدخُلُ علـی    النداء، و حروف النداء ال
ما فیه األلف و الالم الّا فی قولنا یـا اهللا  
     ها بـه حیـثُ کانـتهه، فکأنّه شَـبدحو

قـال  . األلف و الالم غیر مفـارقتَین لهـا  
   :الشاعر

  لْبِیمنَ اجلک یا الَّتیِ تَیمت قَ
  نِّیـع ودـالـب لَۀٌـت بخیـو أن

، و وقَـع فـی   جاء بعد اللَّتَیا و : یقال
برخی شـاعران حـرف نـدا    [ اللَّتَیا و 

بر سر التـی درآورنـد، بـا اینکـه ایـن      
حروف تنها بر سر یک کلمه درآیـد و  

اي خداونــد : آن ایــن ســخن اســت  
، گویی از آنجـا کـه الـف و    )خداوندا(

این کلمه جداناشدنی اسـت، آن   الم از
  : اندرا به سخن باال مانند کرده

  که دل بردي ز من از بهر خوداي آن
  و آنگـه چنین از من بریدي مهر خود

آمد پـس از چنـدین و چنـدان رنـج و     
ــختی ــاري در  . س ــختی و گرفت ــه س ب

  . ]افتاد
نمناك شدن جامـه و  : لَثی ـَـ. لَثًی .لثی

ـ   . جز آن علـی فَع مـۀ جـا [ل فهو لَـث 
: لَثَی الثوبِ. ]و چـرکین  ينمناك از خو

خُهور  . سـیلُ منـه    : لَثَـی الشَـجسی مـاء
ألْثَـت  . کالصمغ فإذا جمد فهو صـعرُور 

کانَت یقْطُرُ منها مـاء  : الشجرةُ ما حولَها
اي مانند صمغ کـه  شیرابه. هشوخ جام[

از درخت بریزد و چون سخت شود آن 
ــک گ  ــلَم خش ــدرا شَ ــت از . وین درخ

ــیرابه ریخــت  ــردش ش ــا . گرداگ خَرَجن
. رفتیم شیرابه گرد آریم: نَلْتَثی و نَتَلَثَّی

آلـود  پـایم گـل  : لَثیت رِجلی من الطین
تـه  : لَثـا . انـدکی آب خـورد  : لَثـا . شد

  . ]دیگ را لیسید
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أصـلُها لثَـی و الهـاء    . بن دندان: لثَۀ
ــاء  ــن الی ــوض م ــی : ج. ع ــات و لثً لث

  . ]ثاء، ذال و ظاء: الحروف اللَثَوِیۀُ[
ـ : لَحـوِي . جاي ریش: لَحی .لحا . منسـ

هما لَحیانِ و ثالثَۀُ ألْحٍ، علی أفْعل، الّـا  
جمـع  . أنّهم کسروا الحـاء لتسـلم الیـاء   

  . لُحی، علی فُعول: کثْرة
ــۀ یحــش: ل ــیلُِ: ج. ری ــل . ح رج

ییــانحــی[ریــش  بــزرگ: لرجــل ألْح :
  .]کک

   .ايپدر قبیله: لحیانُ
ی الغالمریش برآورد: الْتَح .  

. طَوقَها تحت الحنَک: تَلَحی العمامۀَ
ــرَ  : حــدیث و أم ــاط ــن االقْتع ــی ع نَه
. دستار را زیر زنخـش بسـت  [بالتَلَحی 

فرمود تا بخشی از دستار را زیـر زنـخ   
ــد  ببندنـــد و از اینکـــه چنـــین نکننـ

  . ]بازداشت
پوســت از چــوب : لَحــا ـُـــ. لَحــو
لَحـوت  . کـک : لَحی ـَـ. لَحی. بازکردن

ــا   ــا و لَحیتُه ــوب را  [العص ــت چ پوس
بـینَ  : مثَل. پوست درخت: لحاء. ]کندم

ــا و لحائهــا   ــاه بخواهنــد  [العص هرگ

ــا     ــی را ب ــاهنگی کس ــی و هم همراه
. دوستش بازگویند این سخن را آورند

او بـر  : هو علـی حبـل ذراعـک   : مانند
ــازوي توســت  ــاور (رگ ب همــراه و ی

:  )].حبل رگی است در بازو. توست
لَحا . فهو ملْحی، أي ملُوم. مالمت کردن

ــه: اهللاُ حــه و قَب ــه مالحــاةً و . لَعنَ الحیتُ
حاءته: لعثَـل . نازـن الحـاك فقـد    : مم

بـا او سـتیز   [تَنـازعوا  : تَالحوا. عاداك
ت کرده و بـا تـو   هر که سرزنش. کردم

بگومگو کند بـا تـو دشـمنی ورزیـده     
: لحـاء . با یکدیگر ستیزه کردنـد . است

: العـواذل : اللَـواحی . نفرین و سـرزنش 
  . ]سرزنشگران

. بیهوده بسیار گفتن: لَخی ـَـ. لَخًی .لخا
: لَخْـواء . ]گـو بسیار بیهـوده [نع : ألْخَی

 اذا: بعیر لَخٍ و ألْخَی، و ناقۀ لَخْـواء . نث
 من األخْرَي إکانت ظَمها أعتَیکْبي ردح

شتري که یـک زانـویش از دیگـري    [
  . ]بزرگتر باشد

زیرا منقار [عقاب لَخْواء . کج: ألْخَی
باالیی آن اندکی از پـایینی درازتـر و   

  . ]برآمده و کج است
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ــا ــی. دارودان: اللَخ ــک: الملْخَ . ک
ـ  : ـ بمعنًـی لَخَوتُه، لَخَیتُه و ألْخَیتُه لَخا ـُِ

: . ]در بینی او دارو ریخـت [أسعطْته 
  . أعطَیتُه: ألْخَیتُه ماالً. فرج

: یلْتَخی الصـبِی . نان تر نهاده: لخاء
لـوالً   یبـزاً مزده بچـه نـان نـم   [أْکُلُ خُب  

  . ]خوردمی
ـ «آیـه . نـزد : لَـدن = لَـدي . لدي ا و ألْفَی

صـــالُه و اتِّ. »ســـیدها لَـــدي البـــابِ
) ناگـه (و «[المضْمرات کاتِّصال علَـی  ب

ــوي او در  ــا ش ــتانۀب ــورد  آس در برخ
در پیونـد بـا ضـمیرها ماننـد     . »کردند

  .]علَی است
هـو  . که، و آن مـرد کـه  آن: الَّذي .لذي

 اسم مبهم للمـذکَّر و مبنـی معرفـۀ و ال   
أصلُه لَذي فأُدخـلَ علیـه   . یتم الّا بصلَۀٍ

. لالم و ال تُنْزَعانِ منه للتَنْکیـر األلف و ا
لغات عبو اللَّـذْ و    : فیه أر ي و اللَّـذالَّـذ

ياللَّذانِ و : و فی تثنیته ثالث لغات. الَّذ
الَّذینَ : و فی جمعها لغتانِ. اللَّذانِّ و اللَّذا

بالنون فی الرفـع و النصـب و الجـرّ، و    
ل قـا : الَّذي بحذف النون کلَفْظ الواحـد 

  : ]األشْهب بنُ رمیلَۀَ[الشاعر 

  الَّذي حانَت بفَلْجِ دماؤُهم و إنَّ
ـهدخال کُلُّ  القومِ یا أُم القوم م  

و منهم من یقول فی الرفـع  . یعنی الَّذینَ
زعم بعضُهم أنّ أصلُه ذا، ألنّک . اللَّذُونَ
. یـت یت، بمعنَی ماالذي رأَماذا رأَ: تقول

اللَّـذَیا،  . ید ألنّ الکلمۀَ ثُالثیـۀ و هذا بع
گاه الذین را [. مصغـ: اللَّذَیانِ و اللَّذَیونَ

  : با انداختن نون آن مانند الذي آورند
 کسانی که غلتیده در خون خود درگذشتند

 حقیقت همـانهـا بدند قـوم تـو ام خـالـد
انـد،  برخی هم اصل کلمه را ذا پنداشته

حرفـی اسـت ایـن    اما چون کلمه سـه  
کـه اصـل آن یـک    (بسیار دور اسـت  

  . )]حرفی باشد
ــاة .لطــا ــرةُد. پیشــانی: اللَط ــاةِ ائ  :اللَط

ردش موي که بر پیشانی اسب و جـز  گ
بثقَله : ألْقَی بلَطاته. گرانی: . آن باشد

ألْقَـی علیـه   . بار خود بـر زمـین نهـاد   [
لَطـا  . کنددوش او اف بار خود بر: لَطاتَه

و از جـاي خـود    آنجـا مانـد   :ـَـ لَطـاةً 
شکارچی به زمین : نرفت، مانند لَطَأَ ـَـ

: لُطــاة و لَطــاة. چســبید و کمــین کــرد
ــو نزدیــک باشــند  ــه ت  دزدانــی کــه ب
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 ).باش آنها به تـو نزدیـک باشـد    جاي(
 :جاي و زمین[ .  

کـه  [نوعی از سرشکستگی : ملْطَی
  . ]کک: ملْطاة. به استخوان نرسد

. نام دوزخ: . آتش زبانۀ: اللَظَی .لظی
: ]تَلَضِّـیاً [و تَلَظَّت ] التظاء[تَظَّت النار الْ

: تَلَظَّی غَضَـباً و التَظَـی  [آتش زبانه زد 
معرفــه و : لَظَــی. از خشــم برافروخــت

ــرد،   ــوین نگی   غیرمنصــرف اســت و تن
چــون . بـه دلیـل علَــم بـودن و تأنیـث    

ترین آتش است ایـن نـام را بـه    سخت
: تَظَــت الحــرابو الْ: یقــال. انــدآن داده

  . ]آتش نبرد برافروخت و زبانه زد
، و رجـل  . شـهوت زتی: لَعو و لَعاً .لعا

  . حرِیصۀ: کَلْبۀ لَعوةٌ
: الجـوعِ  . قـومی از عـرب  : لَعوةُ

لَعاً لـک، دعـاء لَـه    : یقال للعاثر. حدتُه
 شنْتَعتیزي و سختی گرسـنگی [بأنْ ی .

بر زمین افتـد چنـین   که از ستور به آن
جـا   گویند، یعنی سـرزنده و شـاداب ز  

: ال لَعاً لفالنٍ، أي ال أقامـه اهللاُ . برخیزي
خداونــد از افتــادگی بلنــدش نکنــد و 

ــدارش نســازد ــر : . ]پای ــیاهی س س
لَعوةَ، و هـو قَیـلٌ    و به سمی ذو. پستان

ــرَ  یمــال ح شــاهی از شــاهان [مــن أقْی
   .]حمیر

ی قَرْوٍ، أي مـا بهـا   ما بها الع: یقال
 ــد ــاً، أي مــا بهــا أح سع ــسلْحــن یم

اي نیست در آنجـا کسـی کـه کاسـه    [
  . ]کس در آنجا نیستبلیسد، یعنی هیچ
نَأْخُذُ اللُعـاع، و هـو   : خَرَجنا نَتَلَعی

خَرَج تلُ نَبمن . أو لَتدفأُب عأصلُه نَتَلَع
ــاء ــات ی ــدي العین األ. إح ــت ألَعرض :

 اللُعـاع تـلُ  . أخْرَجسـی العتَ: تَلَعع  قَّـد
اصـل آن سـه   . رفتیم گیاه تازه بچینیم[

. عین داشت که سومی بدل به یاء شـد 
انگبین بسته و . زمین گیاه تازه برآورد

  . ]ستبر شد
: الغیـۀ . بیهـوده گفـتن  : لَغا ـُـ. لَغْو .لغا

، أي »تَسـمع فیهـا الغیـۀً    ال«آیه. کک
. ۀً ذات لَغْوٍ، و هو مثل البِن و تـامر کلم
 مانفی األی : علیه القلـب قَدعما ال ی .

للَّغْوِ فـــی ال یؤَاخـــذُکم اهللاُ بـــا«آیـــه
بلَـی واهللاِ و ال  : و هو کقولک. »أیمانکم

ــا   «[ اهللاِو ــزا در آنجـ ــوده و ناسـ بیهـ
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ــنوي ــه در آن  »نش ــخنی ک ــی س ، یعن
ــه. ناشایســت و بیهــودگی باشــد  الغی

که شیر و خرمـا  آن(د البن و تامر مانن
سوگندي نه از سـر   :است) داشته باشد

ــت دل ــه   «. خواس ــما را ب ــد ش خداون
ــود  ــوگندهاي بیهـ ــانی ةسـ ــان زبـ تـ

: مانند آنکه گـویی . »بازخواست نکند
یعنی سـوگند  (بله به خدا، و نه به خدا 

ــه دل ــه از ت ــانی ن نچــه در آ: . )]زب
بچه که در شمار و حساب نیاید از شتر

ســبب حقــارت و ت داده شــود بــهدیــ
. بانــگ کـردن ســگ : . خـردي وي 

لَغـی  . و آواز کـردن . کک: لَغی ـَـ. لَغًی
أکْثَـرَ منـه   : لَغـی بالشَـرابِ  . لَهِج به: به
بـاده بسـیار   . آن شـد  شیفتۀآزمند و [

: لَغْـو ). آنکـه سـیراب شـود   بـی (خورد 
  . ]بانگ و پارس سگ

از شــمار : . باطــل کـردن : إلْغـاء 
: ألْغاه من العدد، أي ألْقاه منـه [کندن اف

  . ]آن را از شمار انداخت
أصلُها لُغَو أو لُغَـی،  . نوع سخن: لُغَۀ

ضوع ج. و الهاء :و قـال  . لُغًی و لُغات
سمعت لُغاتَهم، بالنَصبِ تَشْـبِیهاً  : بعضُهم

برخـی  [بالتاء التی یوقَف علیهـا بالهـاء   
شـنیدم، و بـا    زبانهاي آنهـا را : گویند

همانند کردن تاء لغات با تایی کـه بـر   
شـود کلمـه را منصـوب    آن وقف مـی 

آورده، به جـاي اینکـه آن را مجـرور    
  . منسـ: لُغَوِي. ]سازد
چیـزي انـدك و خســیس   : اللَفـاء  .لفـا 

رضــی مـن الوفــاء  : یقـال . ]مایـه کـم [
لَفّاه . ، أي من حقِّه الوافی بالقلیلِاللَفاءب

از حقّ فـراوانش گذشـت   [بخَسه : حقَّه
ــدك  ــه ان ــنودو ب ــد خش ــش را . ش حقّ

کلمــه مشــتق . کاســت و انــدك دادش
: است از لَفا اللَحم عن العظْـم ـُــ لَفْـواً   

: لَفـاة . گوشت را از استخوان جدا کـرد 
هرچیـــــز انـــــدك و : . احمـــــق

  . ]ألْفاء: ج. دورانداختنی
یتُـه  تَالفَ. وجدته: ألْفَیتُه. یافتن: إلْفاء
آن را از دسـت دادم  . یافتمش[تَدارکْته 

  . ]و سپس دریافتمش
ـ  . لقاء، لُقًی، لُقیـاً و لُقْیانـاً   .لقا : لَقـی ـَـ

: ]و لَقْیـۀ و لقـاءة  [لُقْیانَـۀ  . دیدار کردن
و التقل لَقـاة، فانّهـا مولَّـدةٌ و    . یک بار

معنـاي  لقـاة بـه  [لیست من کالم العرب 
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ت و از زبـان  برساخته اسـ  ،یک دیدار
  . ]تازي نیست

ألْقه من یدك، و ألْـقِ  . افکندن: إلْقاء
ــودةَ و . بــه مــن یــدك الیــه الم ــتألْقَی

: ألْقَیـت علیـه أُلْقیـۀً، کقولـک     .بالمودةِ
آن را از دسـتت  [ألْقَیت علیـه أُحجِیـۀً   

براي او لغز . با او دوستی کردم. بینداز
ألْقَـی عنـه   . ادمو چیستانی در پیش نه

آن چیـز را از او دور سـاخت  : الشیء .
سخنش را به : ی الیه القولَ و بالقولِألْقَ

ألْقَی الیـه السـمع و ألْقَـی    . وي رسانید
  . ]به او گوش فرا داد: الیه باالً

. ا: لُقْیۀ. دیدار کردن: الْتقاء و التَالقی
إذْ «آیــه. آمـدن پـیش : تَلَقِّـی  ].دیـدار [

کمتَلَقَّونَتعن »نَه بألْس أْخُذُه بعضأي ی ،
را از ) ســخن(آنگــاه کــه آن «[بعــضٍ 

  . ]»گرفتیدزبان هم می
استَلْقَی علـی  [بر قفا خفتن : استلْقاء

  . ]به پشت خوابید: قَفاه
و لَما تَوجه تلْقاء «آیه[سوي : تلْقاء

و چــون روي ســوي مــدین «: »مــدینَ
ه، أي تلْقــاءس جلَــ[برابـر  : . ]»آورد

دیــدار : . ]برابــرش نشســت: حـذاءه 
  . کردن

مـایگی  دلیل دونبه[انداخته : اللَقَی
تبـع  : شَقی لَقی. ألْقاء: ج. ]ارزشیو بی

رجـل  . مرد بدي که همواره بدي بیند[
  ـی و لَقّـاءلَقم ،یلْقم ،یمـرد بسـیار   : لَق

  . ]خوب و بد دیده، و بیشتر بد دیده
. کجی دهـان و روي از علّـت  : وةلَقْ

روي و [فهـو ملْقُـو   . لُقی الرجـلُ، مـج  
دهان آن مرد از بیماري کج و آویختـه  

: مثَـل [سبک بارگیرنـده   ناقۀ: . ]شد
 َق فَتقبیس شـتر نـر زود   . بِیساًصاد

 ةایـن را دربـار  . کننده را گویندباردار
دو تن گویند کـه در نگـاه و کـیش و    

و  ندیکســاننــگ و هماههــم  روش بــا
درنگ همراه چون یکدیگر را بیابند بی

  . ]کک: لقْوة[عقاب ماده : . ]شوند
ـ . لَکًی .لکی . حـریص شـدن  : لَکی ـَـ

شـیفته و پیوسـته   [الزمته : لَکَیت بفالنٍ
. لَکی به فهـو لَـک بـه   . همراهش شدم

  . ]آنجا ماند: لمکانالَکی ب
و . لـب  ]رنـگ [سیاهی فام : اللَمی .لما

: لَمی ـَـ. . هو من الحسن و المالحۀ
که نشـان  [ فهو ألْمی و هی لَمیاء. مص

   .]از زیبایی و دلچسبی است
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 شَـجر  . کَثیـف أسـود  : ألْمی ظلٌّ
ــرَةِ    انبــوه و  ســایۀ[الظــاللِ مــن الخُضْ

درختی که  .)سرد سایۀو نیز ( گونسیه
و اش انبـوه شـده   از سبزي بسیار سایه

  بـن دنـدان   : لثَـۀ لَمیـاء  . به سیاهی زند
 ةنیـز : رمـح  . گوشـت خون یا کمکم

  .]چوبگندمگون سخت
تُمع، و ربما همـزَ  الْ تُمی لَونُه، مثلُلْأُ

رنگـش ربـوده یـا    (رنگش برگشـت  [
آن را  همـۀ : لَما ـُــ لَمـواً  ). ریخته شد

آن چیز را : ألْمی علی الشیء. برگرفت
 لْمو فَم فالنٍ بکلمۀٍ، مثـل مـا  ی ما. ربود
 یزشت دهانش از گفتن هیچ سخن: یلْمأُ

  . ]ماندبسته نمی
همزاد : شَکْلُه لُمۀُ الرجلِ، أي ترْبه و

: حـدیث . ضالهـاء عـو  و . و مانند مرد
مرد باید با همسال [ه لیتَزَوجِ الرجلُ لُمتَ

. خودش از زنان پیوند زناشـویی بنـدد  
: . )]همانندان و همسـاالن ( لُمات: ج

حضـرت  [گروه و یاران از سـه تـا ده   
مـن  لُمـۀً  أال و انّ معاویۀَ قاد ): ع(علی

بدانید که معاویه افسار گروهی : الغُواة
از گمراهان را به دسـت گرفـت و بـه    

  . ]دنبال خود کشید

تافتن رسـن و جـز   : لَوي ـِـ. لَی .لوي
لَـوي رأْسـه و    .فَتَلْته: لَویت الحبلَ. آن

و إنْ «آیـه . أمالَ و أعرَض: أْسهألْوي برَ
ــوا  ــووا أو تُعرِضُـ ــال ابـــ . »تَلْـ  نُقـ

هو القاضی یکون لَیـه و  ): رض(عباس
و . عراضُه ألحد الخَصمین علی اآلخَرإ

بواوٍ واحدةٍ مضمومۀ الالم مـن   قد قُرِئَ
یتلأي أنْ تَلُوا الشـهادةَ  : قال مجاهد. و

. فتُقیموها أو تُعرضـوا عنهـا فتَتْرُکوهـا   
حرَّکَتْها : لَوت الناقۀُ ذَنَبها و ألْوت بذَنَبِها

سـرش را کـج کـرد و    . رسن را تافتم[
در دادن (و اگــــر «. روي گردانــــد

سوگیري کنیـد یـا از آن سـر    ) هیاگو
ـ . »باز زنید آن داور اسـت کـه   : دگوی

ش بـه سـود   نگردانـد سوگیري یا روي
دو سوي کشمکش و به زیـان   یکی از

یعنــی : مجاهــد گویــد. دیگــري اســت
اینکه در پی گواهی دادن برآیید و آن 
را به پا دارید یـا از آن روي گردانـده   

ناقه دمـش را تکـان   . و رهایش سازید
  . ]داد

وام ناگـذاردن و داردار  : لَی و لَیـان 
وامـش را  : لَواه بدینه، أي مطَلَه[کردن 
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در دادنـش امـروز و   بازپس انداخت و 
رازش را از : لَوي سـرَّه عنـه  . فردا کرد

  . ]او پوشیده داشت
لَویت أعناقَ الرِجالِ فی الخُصـومۀ،  

ــرة و ــدد للکثْ ــۀ ش ــه. المبالغ ــووا «آی لَ
ــهم وسءــیاري  [» ر ــردان بس ــردن م گ

ــمکش   ــدر کشـ ــن انـ ــدم مـ . بپیچانـ
  . ]»سرهایشان را برگردانند«

ــوي  ــوي و تَلَ ــرَض : الْتَ روي [أع
   ].گردانید

: لَوي علیـه . آثَرْته علیه: لَویتُه علیه
 طَفبـه او  . او را بـر وي برگزیـدم  [ع

  . ]روي کرد
: ألْـوي القـوم  . منْقَطَعـه : لوي الرَملِ

و . ألْـویتم فـانْزِلُوا  : یقال. صاروا الی 
 کرانـۀ پایـان و  [ألْوِیـۀ  : ج. هما لویانِ

. ریگـزار رسـید   کرانۀقوم به . ریگزار
به پایان ریگـزار رسـیدید پـس فـرود     

  .]آیید
ــۀُ التــی ال: لــواء ــا  الرای ــکُها الّ سمی

ــز  [صــاحب الجــیش  ــه ج درفشــی ک
ــد ــرد  ةفرمان ــکر آن را برنگی : ج. ]لش

  . علَمهاي خرد: ألْوِیۀ

  . لَوِي بطْنُه. پیچش شکم: لَوي
قْلُ. گیاه پژمرده: لَوِيي البو قد ألْو: 

  . ]تره و سبزي پژمرده شد[ذَبلَ 
الْتَوت . طعام نهاده بخش کسی: لَوِیۀ

خـوراك را  بخشـی از  زن [ ۀًلَوِی ةُالمرأَ
   .]براي دیگري کنار گذاشت

: ألْوي بثَوبـه . ذهبت به: ألْوت بحقِّی
: ألْوت به عنْقـاء مغْـرِبٍ  . به و أشار عملَ

. هـان کـرد  آن زن حقّم را پن[ذهبت به 
اي مرغ افسـانه . اش اشاره کردبا جامه

ــن  . ربــودش ــاء م ــا فــی اإلن ــوي بم ألْ
آنچـه از نوشـیدنی در آونـد    : الشراب

بود براي خود برگرفـت و بـه دیگـري    
ــداد  ــار(ن ــن را   ةدرب ــم ای ــوراك ه خ

روزگــار  :ألْــوي بهــم الــدهرُ). گوینــد
ــوي بــالکالم. برانداختشــان چیــزي : ألْ

: لَـوي خَبـرَه  . دگفت و کار دیگري کـر 
: لَویت عنه الخَبـرَ . خبرش را پنهان کرد

اي خبر را به او دادم که آن را به گونه
بـراي  : ما یلْـوِي علـی أحـد   . در نیافت

  بـه  . کنـد کس تـره هـم خـرد نمـی    هیچ
کس نتوانـد پشـتش را خـم    که هیچآن

مـا یلْـوي ظَهـرُه، أي ال    : کند، گوینـد 
ده أحرَعصی[ .  



    صراح اللغۀ/  2088
 

ذَنَـب  . گرفتـه مرد تنها گوشه: ويألْ
 :  نْـزلْقَۀً، مثل ذَنَب العخ دم [معطوف

  . ]مادرزاد تافته، مانند دم بز
جمع الذي من غیـر لفظـه   : الالءونَ

بمعنَی الَّذینَ، و الالئـینَ فـی النَصـب و    
نونٍ، و الالئی، بإثبـات   الالءو، بِال. الجرّ

و الالئــی  .همــه مــردان و زنــان: الیـاء 
و اللَّا، بِال . یستَوِي فیه الرِجالُ و النساء

لکن هـذه للنسـاء   . کک: یاء و ال همزٍ
  . خاصۀً

ی، لَهـوات و  لَه: ج. کام دهان: لَهاة .لها
  . لَهیات

خورش دستاس، یعنـی یـک   : لُهوة
ألْهیـت  : یقـال . یلُه: مشت از حبوب ج

. ]مدر آسیاب دستاس کـرد [فی الرَحی 
 :ا. عطااللُه طاءعکـان جـواداً   : انّه لم

اي اســت کــه بخشــنده[یعطـی الکثیــرَ  
  . ]فراوان بخشد

ــی و لُهیــان ـــ. لُهِ ــی ـَ شــکفتن : لَهِ
از چیزي و روي گردانیـدن   ]گسستن[

ــه [از وي  ــت عن ــلَوت ع: لَهِی ــس ه و ن
  . ]تَرَکْت ذکْرَه و أضْرَبت عنه

لَهـاه   ه به وألْها. مشغول کردن: إلْهاء

و (او را بدان سرگرم سـاخت  [علَّلَه : به
تَلَهـی عـن   ). از چیز دیگري بازداشـت 

سرگرم شد و آن چیز را از یاد : الشیء
  . ]برد

. کک: تَلَهی. بازي کردن: لَها ـُـ. لَهو
برخـی از  [لَهـا بعضُـهم بـبعضٍ    : تَالهوا

: . ]آنها با برخی دیگر بـازي کردنـد  
لَهواً  لَو أردنا أنْ نَتَّخذَ«آیه. جماع کردن

ةً، و یقـال  ، قالوا امرأَ»التَّخَذْناه من لَدنّا
خواسـتیم سـرگرمی و   اگر مـی «[ولَداً 

اي برگیریم آن را از نـزد خـود   بازیچه
برخی لهـو را در اینجـا   . »گرفتیمبرمی

  . ]اند و برخی هم فرزندزن گفته
و . کْـه إلْه عن الشـیء، أي أُتْرُ : یقال

. إلْه عنـه : فی البلَلِ بعد الوضوء، حدیث
آن [ و منه بمعنًی إلْه عنه: قال األصمعی

تري و نمنـاکی   ةدربار. چیز را رها کن
ــه آن : پــس از وضــوء آمــده کــاري ب

  . )]تا خودش خشک شود(نداشته باش 
او [فالن لَهو عن الخیر، علی فَعـول  

ــی روي  ــیار از نیک ــه  بس ــردان و ب گ
  . ]ها سرگرم استهبیهود

میانشـان  : بیـنَهم  [بازیچه : أُلْهِیۀ
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  . )]که بدان سرگرمند(اي است بازیچه
ـ ۀٍ، مثل زهاء مائَهم لُهاء م: یقال ۀٍ ائَ

  . ]صد نفرند ةآنها به انداز[
نوعی از حبـوب سـپید ماننـد    : لیاء .لیا

: ةَ بالبیاض قلـت اذا وصفْت المرأَ. نخود
سـپیدي بـه ایـن     زن را در[کأنّها لیاءةٌ 

بسیار سـپید ماننـد کننـد کـه در      نۀدا
: زیبـا گوینـد   بچۀبه دختر. حجاز روید
گـویی کـه لوبیـاي    : مقْشُوةکأنّها لیاءةٌ 

  .]کنده استپوست
و [زمین که از آب دور باشـد  : اللیا

  . ]بسختی در آن گذر کنند
  فصل المیم

ن فراخ کرد: مأَي ـَـ. مأْي و مأْو .مأي
ــأّي . پوســت را بــه کشــیدن علــی [تَم

  . اتَّسع: الجِلْد ]تَفَعلَ
ـی، و  . صد: ۀائَمعئًی مثال مأصلُها م

  .مُئُون و مئات: ج. الهاء عوض من الیاء
یقال ثالثُمائَـۀٍ، و کـان   : قال سیبویه

أنْ یقالَ ثالثُ مئینَ أو مئات، کمـا   هحقُّ
ثۀ رجالٍ و تقول ثالثۀُ أالف، و نحو ثال

     ـدهوه بأحعشرة رجـالٍ، و لکـنَّهم شَـب
و مـن قـال مئـینٌ    . عشَرَ و ثالثۀَ عشر

بالتنوین مرفوعـۀُ النـون ففـی تقـدیره     
أحدهما فعلینٌ مثال غسـلین، و  : قَوالنِ

هو قول األخفش و هو شاذّ، و اآلخَـر  
فعیل بکسر الفاء منه لکسر ما بعدها، و 

ُئلَ من الیـاء  أصلُه مدفأُب ،یُصمثال ع ی
  . نوناً

أَي القومائَۀً: أموا متُهم  . صارـأَیو أم
. ت مائَـۀً صـار : أمـأَت غَـنَم فـالنٍ   . اأنَ

قوم صد [جعلْتها لک مائَۀً : أمأَیتُها لک
. آنها را به صد تن رسـانیدم . تن شدند

  . ]گوسفندانش صد تا شدند
ـ  . مواء الس ـأَتم ـوءتَم بانـگ  : نَّور

  . کردن گربه
تباهی کـردن میـان   : مأَي ـَـ. مأْي

تَمـأّي مـا   . أفْسد: مأَي ما بینَهم. قومی
ــد : بیــنَهم میانشــان را تبــاه کــرد[فَس .

: تَمـأّي السـقاء  . میانشان تبـاهی افتـاد  
  . ]مشک فراخ شد

آن چیـز را  [مددتـه  : متَوت الشیء .متا
  .]کشیدم
تَـی الرجـلُ  [کشیدن کمان : تِّیتَمأم :

ــد  ــراوان شـ ــته و فـ  .روزي او پیوسـ
زشــــت و  .زنــــدگی او دراز شــــد
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ــت  ــاد راه رف ــی  . گشادگش ــوت ف متَ
  .]در زمین دور و دراز رفتم: األرض

پاك کردن نبشته و : محا ـُـ. محو .محا
فهـو  . کک: محی محا ـَِـ. نقش از لوح

ــی حمو م ــو حمالــو. م تصــار یــاء او
قبلَها فأُدغمت فی الیاء التـی   لکسرة ما

  . هی الم الفعل
. شـدن شـدن و پـاك  سوده: انْمحاء

، و امتَحی بمعنًـی  ]أصلُه انْمحی[امحی 
  . و الثانی لغۀٌ ضعیفۀ

و هــی . بـاد شـمال  : غـص : محـوةُ 
  .نام موضعی: محو. معرفۀ بال ألف و الم

حوةً واحـدةً،  ترکت االرض م: یقال
بــاران زمــین را  [اذا طَبقَهــا المطَــرُ  

واحـدةً و   أصـبحت األرض  . پوشاند
 األرض السماء تَرَکَت ًکک: واحدة .

ــوة حــارانی کــه خشکســالی را از : م ب
  . ]میان ببرد
  . کردنیپاك خرقۀ: ممحاة

: تَمخَّیت من الشیء و امخَیت منـه  .مخا
ــرَّأْت م ــت تَب رَّجــه و تَح ــز [ن از آن چی

الیـه و   . بیزار شـد و کنـاره گرفـت   
  . ]از او پوزش خواستم: امخَیت الیه

ــدي . پایــان[غایــت : المــدي .مــدي م
ــۀُ : یقــال. ]پایــان ســرآمد: األجــلِ طْعق

أرضٍ قَدر مدي البصرِ، و قدر مد البصر 
دیـدرس  ة زمینی بـه انـداز  پاره[أیضاً 
   .]چشم

يــد ــه گرداگــرد وي : م حــوض ک
  . أمدیۀ: ج. سنگ ننهاده باشند

  . مِدي و مدیات: ج. دشنه: مِدیۀ
  . أمداء: ج. اهل شام پیمانۀ: مدي

ــذْي .مــذي وقــت آب مــرد کــه بــه: م
مـذَي الرجـلُ و   : یقـال . مالعبـت آیـد  

و کلُّ ذَکَـرٍ یمـذي و کـلُّ أُنْثَـی     . أمذَي
اي آب ریزد و هر مـاده  هر نري[تَقْذي 

 ])خونابـه  ،پـس از زایمـان  یا (سپیدي 
آبـی کـه از   : . کثیـرُ المـذْي  : مذّاء[

  .]حوض بیرون ریزد دهانۀ
مالعبت کردن با یکدیگر کـه  : مذاء

الغَیرَةُ من اإلیمـان  : حدیث. مذْي آورد
هو أنْ : قال أبوعبید. و المذاء من النفاق

و نساء یخَلِّیهم  یجمع الرجلُ بین رِجالٍ
رشـک از ایمـان   [یماذي بعضهم بعضاً 

مـذاء   :گویـد . است و مذاء از دورویی
آن است که مـردي مـردان و زنـان را    
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گرد آورد و آنها را به خود گـذارد تـا   
اند برخی هم گفته(به هم سرگرم شوند 

مذاء آن است که مردي مـردان دیگـر   
فروشـی  زن خـود راه دهـد و زن  را به 

ـ : یقال. کند وثٌ بینُانّه لَدی  ـذاءبـه  . الم
این معنا مفتوح المیم است یعنی نرمـی  

: أمذَیت الشراب: و سستی، برگرفته از
به باده آب افزودم تـا تنـدي و تیـزي    

  . )]آن برود
مـذي و ودي و منـی   : قال األموي

 داتآب مرد کـه هنگـام   [ثالثُهنّ مشد
   .]بیرون ریزدنگریستن یا نزدیکی 

أرسلْته فـی  : مذَیت فَرَسی و أمذَیتُه
اسبم را در چراگاه رها کـردم  [المرْعی 
  . ]تا بچرد

يۀ. عسل سپید: ماذیزره سپید : ماذ
. آیینـه : مذْیـۀ [خوار نرم، و خمر آسان

. مرایـا : مذْي، مذَیات، مذًي و مذاء: ج
ینـه  به خرید و فروش آی: أمذَي الرجلُ

  . ]پرداخت
حجارةٌ بِیض برّاقَۀ تُقْدح منها : مرْو .مرا

 سنگهاي سپید درخشـانی کـه از   [النار
. )]سـنگ کـوارتز  (آنها آتـش گیرنـد   

: . نوعی از ریـاحین : . یکی: مرْوة
مـرْوزِي، علـی   . نام شهري از خراسان

ثـوب  . و هم مـراوِزة . منسـ: غیر قیاس
نـام  : مـرْوة . منسـ: مرْوِي، علی القیاس

  . جایی به مکّه
ــرَوراة ــان: مـ ــرَوري، : ج. بیابـ مـ

رارِيیات و مررَورْوانُ. منام مـردي  : م
  .]و نام کوهی[

پسـتان   بسودن سر: مرَي ـِـ. مرْي
بسـیار  : إمـراء . ]تا ناقه شـیر دهـد  [را 

. شـیر بسیار ناقـۀ : مرِي. شدن شیر ناقه
  . مرایا: ج

استَخْرَجت ما عنـده  : رسمرَیت الف
  اسـب را  [من الجرْي بسـوط أو غیـره   

توانسـت بـه   تازیانه یا جز آن تا میبه
چنانکـه بسـیار خـوي    (تک واداشـتم  

 و قُـرِئَ . شـک  :مِرْیـۀ . ا: مِرْیۀ. )]کرد
مرَي . »منْه ۀٍیفال تَک فی مرْ«بهما، آیه

. همـا علـی األرض  حرَّکَ: الفرس بیدیـه 
تَستَدره : لریح تَمرِي السحاب و تَمتَرِیها
هـم بـا مــیم مضـموم و هـم مکســور     [

از آن در گمـان  «: خوانده شـده اسـت  
) از خستگی یـا بیهـوده  (اسب . »مباش
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بـاد بـاران   . دستانش را بر زمین کشید
  . ]ابر را فرو ریخت

 أ«آیـه  ئَو قُـرِ . جحـده : مراه حقَّـه 
فَتَمرُونَه علی  ، أ»فَتُمارونَه علی ما یرَي

حـقّ او را پوشـانید و ندیـده    [ما یرَي 
آیا بر آنچه «این سخن خداوند . گرفت
ــتیزه مــی مــی ــا او س ــد ب ــد؟بین   ، »کنی
آیـا  : گونه هم خوانـده شـده اسـت   این

ــی  ــه را م ــد و  آنچ ــده گیری ــد ندی بین
 ــراه مأو بپوشـانید؟ م طــوائَـۀَ س ائَــۀَ م

یـا صـد   به او صـد تازیانـه زد   : دینارٍ
  . ]دینار داد

راءالرجلَ م تیلْته : ماربـا آن  [جاد
  . ]ومگو و ستیزه کردمگمرد ب

: التَمـارِي . بـه شـک شـدن   : امتراء
  . فرو دوشیدن شیر: . کک

نام مادر ابراهیم : . نام زنی: مارِیۀُ
خُذْه و لَـو  : مثَل). ص(فرزند رسول اهللا
ن هنگـامی کـه فرمــا  [(بقُرْطَـی مارِیـۀَ   

دهند به کاري که بایست انجام گیـرد،  
ــد بگیـــر آن را هرچنـــد دو  :) گوینـ
کـه در آنهـا دو   (ماریه باشد  ةگوشوار

گوهر گرانبها بود که آنها را بـه کعبـه   

هـر چیـز    ةاین را دربـار . پیشکش کرد
گرانسنگی گویند که آسان بـه دسـت   

  .)]نیاید
گـاو دشـتی    :[سنگخواره : مارِیۀ

  .]آن گوسالۀ: مارِي. سپید درخشان
لَه علیـک  . مزایا: ج. فزونی: مزِیۀ .مزا
 :ٌیلَۀو ال. فَض بلٌیعنَی منه ف .  

  .شبانگاه: مساء، خالف صباح .مسا
قال الشـاعر  . شبانگاه کردن: إمساء

  : ]أُمیۀُ ابنُ أبِی الصلْت[
  الحمد للّه ممسانا و مصبحنا

نـا رحبرِ صانابالخَیسی و مب  
مسی . و هما مصدرانِ و موضعانِ أیضاً

  أتَیتُـه لمِسـیِ خامسـۀٍ    : یقال. ا: و صبح
  سـپـاس خـدا هـر شــب و بـامـداد[

  شب و روزمان نیک و خوش او کناد
انـد و  ممسی و مصبی هم مصدر میمی
شب . هم جاي شب کردن و روز کردن

  . ]پنجم نزدش آمدم
. مسیاناً، و هـو تصـغیرُ مسـاء    أتَیتُه

أتیته أُصبوحۀَ کـلِّ یـومٍ و أُمسـیۀَ کـل     
عند المساء مـن  : أمسِ أتیته مِسی. یوم

ــسِ  هــر . شــباهنگام نــزدش آمــدم[أم
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دیشـب  . بامداد و شبانگاه نزدش آمـدم 
  . ]نزدش آمدم

بیرون آوردن نطفـه  : مسا ـِـ. مسی
. فـی المسـط   از رحم، علی ما فَسـرْناه 

سـطَوت  : مسیت الناقۀَ و مسوت علیهـا 
دست خـود را  [علیها و أخْرَجت ولَدها 

در زهدان ناقه کرده و آب درونـش را  
ــه  ، أيمســی. درآوردم بعــد ســاء خُلُقُ

. شـد  پس از خوشـخویی بـدخو  : حسنٍ
بـه انجـام دادن   : مسا و أمسی و مسی

رنـــگ کـــاري وعـــده داد و در آن د
 نـۀ میـا در : رکب مساء الطریق. ورزید

آن را : مسـی الشـیء  . راه سواري کرد
بـا چیـزي بـه او    : أمسـاه . از جا برکند

. ریشخندش کـرد : ماساه. یاري رسانید
: رجل مـاسٍ . بر او برتري جست: ساماه

که بـه پنـد کسـی گـوش ندهـد و       آن
  . ]سخنی نپذیرد

ل . نرفتن و راند: مشَی ـِـ. مشْی .مشا
: مشْیۀ. کک: یتَمشِّ[کک : تَمشیۀ. و م

  کـــه میـــان مـــردم بـــه آن: مشّـــاء. ا
. وشـاة : مشـاة : ج. چینـی پـردازد  سخن

مشَـی  . ت أوالدهـا ثُـرَ کَ: مشَت الماشیۀُ

: ذو مشـاء مالٌ . ثُرَتَناتَج و کَ: علیه مالٌ
مشَـی  . شـونده دارایی زاینده و فـزون 

: شَرِبت مشـیاً . شد شکمش روان: بطْنُه
  . ]روش خوردمداروي شکم

با مواشی بسـیار  : . راندن: إمشاء
  . شدن

: ج. ستور، و ستور بسیار زه: ماشیۀ
  . المواشی
بسیار فرزند شـدن  : مشَی ـِـ. مشاء

ذَهبـت و  : تَمشَّت فیه حمیا الکَأْسِ. زن
 ــرَتتــب و تــاب بــاده در او کــار [ج

  . ]کرد
مـــیشو م ـــهِل: شُـــوسداروي م .

 واءــد ــیت و أمشــانی ال داروي [استَمشَ
روش خواســتم و آن را بــه مــن شــکم

  . ]داد
  . سرینزن الغر: مصواء .مصا

: ]مضَی ـِـ. مضاء و مضُو[مضی  .مضی
 .ذهـب : مضَی الشـیء . رفتن و گذشتن

ضاءضَی فی األمر معلی . نَفَذَ: م تضَیم
ألمر مضیاً، و مضَوت علی األمر مضُواً ا

و هذا أمرٌ . و مضُواً، مثل وقُود و صعود
آن چیـز  [القـاطع  : الماضی. ممضُو علیه
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کار را گذرانیـد  . و سپري شد آمد سر
 آن کـار را روان سـاخته و  . آوردو سر

. شـده این کاري است انجام. انجام دادم
ــده ــز و برّن ــ: ج. تی واضــاي : یالم تیغه

. مضـاة : ج. زمان گذشته: الماضی. برّان
ــه   ــان و علی ــیت بالمک ــا  از: مضَ آنج

ــتم ــع. گذش ــیت البی ــتد را : مضَ دادوس
  . ]مات: مضَی بسبِیله. روان ساختم
: تَمضِّـــی. درگذرانیـــدن: إمضـــاء

  . ]دمقَتَ: تَمضَّی[درگذشتن 
. ]پیش افتـادن [تقدم کردن : مضَواء

  : ]القُطامی[اعر قال الش
  إذا خَنَسنَ مضَی علی مضَوائهـف
  و اذا لَـحقْنَ بـه أصبنَ طعـانـا[

چون تافتند از او روي او هم به راه 
  خود رفت

رو شدندش خوردند چـون روبـه(
  .])زخم نیزه

  . أمطاء: ج. ]الظَهر[پشت : المطا .مطا
= مـذ . ]ستور سواري[بارگی : مطیۀ

ــث ــا،  : . ن ــی و المطای طةُ المــد واح
  .نث= مذ. والمطی واحد و جمع

دسـتها  [خرامیدن و یازیدن : تَمطِّی

ـ  . ]را دراز کردن ـن  یقال هـو مأْخُوذ م
المطیطَۀ، و هو الماء الخاثرُ فـی أسـفَلِ   

طَّطُ، أي یتَمتَالحوض، ألنّه یمدو هو . د
و تَقَضَّـیت مـن   مثل تَظَنَّیت من الظَـنِّ،  

کلمه برگرفته  گویند که این[التَقَضُّض 
معنـاي آب و الي  از مطیطه اسـت بـه  

بسته در ته آبگیر و تـاالب کـه کـش    
ــد ــار . آی ــی النه ــد: تَمطَّ . روز دراز ش

سفرشـان بـه درازا   : تَمطَّی بهـم السـفرُ  
  .]کشید

و هـو   .]ا: و مطـاة و المطـا  [مطَواء 
ــی ــید ،درازي[ التَمطِّــ دراز  گیکشــ

  .]کشیدن هنگام تب داشتن
ـ  [مطْو  مطَـوت  . کشـیدن : ]مطـا ـُـ

قوم را به [مددت بهم فی السیر : بالقوم
  . ]راهی دور و دراز بردم

ــارگی گــرفتن: إمطــاء و امتطــاء . ب
آن ستوران [جعلناها مطایانا : امتَطَیناها

  .]خود گرفتیم ةرا بار
: . مطـاء : ج. رمـا خ خوشۀ: مطْو

نادیت : یقال. هر چیزي و یار وينظیر 
ــوِي ــواي، أي مطْ ــاحبِی، و مطْ ، أي ص

 بايــدم، و دو [صــاح ــارم را فراخوان ی
  . ]یارم را
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: حـدیث . أمعـاء : ج. روده: المعی .معی
نَ یو انّ المــؤْم ــی واحــد عــلُ فــی م أْکُ

رَ ییعنـی أنّ   الکاف ،عـاءۀِ أمعبأْکُلُ فی س
واحـد و هـو     أْالمؤْمنَ ی ـهجـن وکُل م

رَ یو ال   الحاللُ و الکاف ـوهجـن وأْکل م
مـؤمن بـا   [یبالی ما أکَلَ و من أینَ أکلَ 

خورد و  کـافر بـا هفـت    یک روده می
ــالل    ــؤمن از راه حـ ــی مـ   روده، یعنـ

کـه  (خـورد و کـافر از هـر راهـی     می
ــد ــه   ) بتوان ــه چ ــدارد ک ــی ن   و پروای

: . ]خـورد خـورد و از کجـا مـی   می
تک، یعنی جـاي ایسـتادن آب در   آب
  . قعر

. یکـی : معـوة . رطـب رسـیده  : معو
. رسـانید نخـل رطـب را   : أمعت النخلۀُ

به قـومی  [خشک  أیضاً رطب نیم: معوة
که در گشایش روزي و فراخی باشـند  

. هم فی مثل المعـی و الکَـرِش  : گویند
: المـاعی . بدي گسترده شد: تَمعی الشرُّ

   ].وراك نرمخ
روشن کردن شمشـیر  : مقا ـُـ. مقْو .مقا

ــدان    ــه و دن ــت و آین ــوت [و طش مقَ
ته: السیفلَوج[ . :یقال. داشتن نگاه :

ــنْه   أُ ــک، أي ص ــوك مالَ ــذا مقْ ــقُ ه م
داشتن این را چون نگه[صیانَتَک مالَک 

  .]دارمالت نگاه
ـ . مکاء و مکْو .مکا شـخولیدن  : مکا ـُـ

و ما کـانَ صـالتُهم   «آیه. ]سـوت زدن [
مکَـت  . »عند البیت الّا مکاء و تَصـدیۀً 

و نمازشـان در کنـار   «[ضَرَطَت : استُه
. »خانه جز سوت و دستک زدن نیست

ایـن را بیشـتر در سـتوران    (تیز در داد 
  . )]گویند

  . مکاکی: ج. مرغی: مکّاء
سوراخ خرگوش و روبـاه و  : المکا
  . مانند آن

ج. کک: کْوم :کاءأم .  
کَّی الفرسیتـه    : تَمعینَـه برُکْب ـکح

 . اسب چشمش را بـا زانـو خارانـد   [
ـ هـرَ و تَ طَالغالم، و تَ پسـر بـراي   : رَّعکَ

: الفـرس  . نماز خود را پـاکیزه کـرد  
  . ]اسب خیس از خوي شد

شوخ گرفتن دسـت  : مکی ـَـ. مکاً
و  من العمـۀِ  مجِلَت: مکیت یده[از کار 
دستش از کار فراوان تـاول زد  : غَلُظَت

  . ]و درشت شد



    صراح اللغۀ/  2096
 

ــلُ ــتۀ: میکائی ــا . روزي فرش و هم
. اسـمانِ أُضـیف أحـدهما الـی اآلخَــر    

. لغۀٌ فیه، مهموز أو غیرُ مهموزٍ: میکائینُ
  . لغۀٌ فیه أیضاً: میکالُ

متَّعـک بـه و   : ملّـاك اهللاُ حبِیبـک   .مال
عـرِي  . ه طَـوِیالً أعاشَک ممع ـتلَّیتَم :
: یقال لمـن لَـبِس الجدیـد   . استَمتَعت به

 شْتبِیباً، أي عح تلَّیدیداً و تَمج تلَیأب
معه مـالوةً مـن دهـرك و تَمتَّعـت بـه      

خداوند تـو را بـه یـارت کامیـاب و     [
ــا او دراز گردانــاد   ــدگیت را ب از . زن

ـ . مند شـدم زندگیم بهره ه کسـی کـه   ب
نـو را کهنـه   : نوي پوشد، گویند جامۀ

. کنی و در کنار یارت کامیـاب شـوي  
قد أُملـی لـه،   : انّه لَفی مالوةٍ من عیشٍ

  . ]یملی من یشاء واهللاُ
أقَمــت عنــده مِــالوةً و مــالوةً مــن 

مِلْوةُ الدهر و ملْوةُ . حیناً و برْهۀً: الدهر
زگاري نـزد او مانـدم،   رو[کک : الدهر

  . ]اي و بخشی از روزگاریعنی پاره
أقام ملیاً : یقال. اي از دهرپاره: ملّی

، أي »اهجرْنـی ملیـاً   و«آیـه . من الدهر
ســاعۀٌ : مــن النهــار مضَــی . طَــوِیالً

ز مـن دور  «. روزگـاري مانـد  [طَوِیلَۀ 
اي از روز پـاره . »شو روزگـاري دراز 

  ]. گذشت
بیابـان گـرم و   : مـالة [صحرا : المال
. روز و شـب : ملَـوانِ . ]مالً: ج. سوزان

: ال أفْعلُه ما اخْتَلَف الملَـوانِ [یکی : مالً
تا روز و شب در پی هم روند و آینـد  

  . )]هرگز چنان نکنم(چنان نکنم 
: أملَیـت للبعیـر  . زمـان دادن : إمالء

رسن شـتر را دراز  [وسعت لَه فی قَیده 
أملَیـت  . کتاب امـال کـردن  : . ]کردم

کتاب را خوانـدم تـا   [الکتاب و أملَلْتُه 
أملَلْتُه أُملُّه و أملَیت أُملی . ]نوشته شود

ــرآنُ   ــا الق ــاء بهم ــدتانِ ج یــانِ ج  .لُغَت
ـ آن دو [امـال خواسـتن   : استمالء  ۀکلم

اسـتَملَیتُه  . را قـرآن آورده اسـت  نیکو 
خواستم تا کتـاب را بـر   از او : الکتاب

ــا آن را بنویســم  ــد ت ــال . مــن بخوان م
 مـال . آن مـرد دویـد  : الرجلُ ـُــ ملْـواً  

  . ]بسیار تند رفتشتر : البعیرُ
: ج. دو مـن : منَوانِ. یک من: المنا .منا

. اندازه: . و هو أفْصح من المنِّ. أمناء
: یقـال . قَـدر لـه القـادر   : منَی له المانی



  2097/ باب الواو و الیاء   
 

 

ــا   دارِي ــالنٍ، أي مقابِلتهـ ــا دارِ فـ منـ
گذار برایش اندازه کرد خداوند اندازه[
برایش چنین اندازه و : قُدر له: منی لَه(

ــد ــته ش ــه). خواس ــر خان ــۀام براب  خان
دریـت  . کک: دارِي بمنَی دارِه. اوست

ــدثانِ  ــی الح ــتم و : و ال أدرِي منَ دانس
  . ]ندانم تقدیر روز و شب را

یند بخـالف  . آب مرد: مو هو مشد
منْـی و  . مذْي و ودي، و همـا مخفَّفـان  

مـن منـیٍّ   «آیـه . منـی انـداختن  : إمناء
بالتــاء علــی النُطْفَــۀ  ، و قُــرِيء»یمنَـی 

ــ ــی ظــاهراً تَ نأْویالً، و بالیــاء علــی الم
اي کـه  از منـی ) ايآیا نبـود نطفـه  («[

  . ]»ریخته شد
ــتمناء ــرون آ : اسـ ــی بیـ وردن منـ

  . خواستن
ـ الموت و األجل، ألنّها م: منیۀ . درةٌقَ

  . منایا: ج
ــۀ نْیــی: ج. آرزو: م ــۀِ . المنَ : الناق

  ـرَّفتَعالتـی ی امقا  األیفیهـا لـن   حهـا م
، و قد امتُنی هی فی منْیتها: یقال. حیالها

پانزده روز پـس از جفتگیـري   [للفَحل 
. در آن آشکار شـود که بارگرفتن ناقه 

اش پس از جفتگیـري  ةآن ناقه در دور
  .]است

موضعی به مکّه کـه قربـان در   : منًی
امتَنَـی  . و هو مذکَّر یصـرَف . آنجا کنند

ا : القومأتَو . نَی القـومایـن  [کـک  : أم
قـوم بـه   . کلمه مذکر و منصرف اسـت 

  . أمانی: ج. آرزو: أُمنیۀ .]منی آمدند
. خواندن نبشـته : . زو بردنآر: تَمنِّی

و منهم أُمیونَ ال یعلَمونَ الکتـاب الّـا   «آیه
یتَـه : یقال. »أماننَّیتَم تَه أمیور هذا شیء .

و هـو  . یفْتَعلُهـا : فالن یتَمنَـی األحادیـثَ  
   بن، و هـو الکَـذیو از «[مقلوب من الم

اند کـه از کتـاب   هاییندیدهنان آموزشآ
هـایی برسـاخته و   جز دروغهـا و فسـانه  

ایـن سـخن را از کسـی    . »شنیده نداننـد 
بـه ایـن معنـا، منـی     . گویی و یا بربافتی

او از . غومقلــوب مــین اســت، یعنــی در
  . ]سازدخود حدیث می

ــه و منَیتُــه  : یقــال. ابتَلَیتُــه: منَوتُ
جزِینَّـک جـزاءك   أَلَ: أُمنِّینَّک مِناوتَکلَ
. سزا و پاداشـت را بـدهم  . آزمودمش[

به فالن چیز گرفتار : منیت بکذا و کذا
: مناه اهللاُ بحبهـا ـُِــ منـواً و منْیـاً    . شدم
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ــه عشــق آن زن گرفتــارش  خداونــد ب
از آن : وفِّقْنــا لَــه : منینــا لَــه . کــرد

  . ]برخوردار شدیم
ــۀ ینــه آرزو آوردن و آرزو در : تَم ب

» ینَّهم و لَآمرَنَّهمو لَأُمنِّ«آیه. دل افکندن
و آرزومندشـان سـازم و وادارشــان   «[

  . ]»کنم
بـه  : مطاولَـۀ [دراز کشـیدن  : مماناة

ــانیدن ــردن  : . ]درازا کش ــار ک انتظ
. ]او را چشـم داشـتم  : انْتَظَرْته: مانَیتُه[
 :تُـک . مکافات کردنکافَأْتـک  : مانَی
همـراهش  : لَزِمتُه: مانَیتُه. پاداشت دادم[

  . ]شدم
عبد مناةَ . منسـ: منَوِي. نام بتی: مناةُ

عبـد منـاءةٍ و   [و زید مناةَ یمد و یقْصر 
  . ]زید مناءةٍ هم گویند

أصلُها . الموامی: ج. دشت: موماة .موما
ــۀ،  ــوةٌ و هــو مضــاعف علــی فَعلَلَ موم

 هـا ألواو بتتـاح    فقُلفـاً لتحرُّکهـا و انْف
واو متحرك ماقبل مفتوح قلب [ ماقبلَها

  . ]به الف شد
المهــا و : ج. گــاو دشــتی: مهــاة .مهــا

مهیـــات و : ج. بلـــور: . المهـــوات
  . مهوات

و هـو  . آب فحل در رحم ناقه: مهاة
. ]اصل آن مهیـۀ بـوده اسـت   [من الیاء 

مثل رطَبۀ و رطَب، و عشَرَة و . مهی: ج
  . عشَر

شمشـیر  : آب شیر تنک بـا   :مهو
اي پـدر قبیلـه  : . ]باریک[روي تنک

أکْـذَب صـفْقَۀً مـن    : مثَل. از عبدالقیس
 قبیلـۀ تر از پیرمرد تهیدست[شَیخِ مهوٍ 

  . ]مهو
. ناك شدن شـیر آب: مهو ـُـ. مهاوة

: ناقـۀ ممهـاة  . مهو اللَبنُ، و أمهیتُـه أنَـا  
  . ]شیر تنک ناقۀ[رقیقَۀُ اللبنِ 

در کاسه[کژي و عیب : هاءم[ .  
آب : . تیز کـردن آهـن را  : إمهاء

  گـرم کـردن اسـب را    : . دادن تیغ را
= حفَرَ البِئْرَ حتّی أمهـی : یقال. تاختنبه

چاه را کند تا بـه آب  [أماه، علی القلْب 
چشمه جوشـید و  : مهت العینُ ـُـ. رسید

اشـــک آن زن را : أمهیتُهـــا. آب داد
: أمهی). در هنگام جدا شدن(درآوردم 

سـتودن  : . خواست رسیدبه آنچه می
بالَغْت فی الثَناء : أمهیت. بیش از اندازه

بسیار ستودي و سـتایش  : و استَقْصیت
  . ]کردي



  2099/ باب الواو و الیاء   
 

 

  . نام زنی: میۀُ و می .میا
  فصل النون 

نَأَیتُـه و  . دور شدن: نَأَي ـَـ. نَأْي .نأي
أبعدتُـه  : أنْأَیتُه فانْتَأَي. تبعد: نَأَیت عنه

دعي. فبـد : تَناءنْتَـأَي . تَباعموضـعی  : م
و نَآه ینْـأَي نَأْیـاً،    نَأَي عنه و ناء[دور 

ــی ــی   . بمعنً ــرَّ، عل ــک الش ــت عن یناء
لْتکـه  به آن. بدي را از تو راندم: فاع
بینی گـردن فـرازد و   خودبزرگ از سر

جانبِـه، أي  نَـأَي ب : روي گرداند، گویند
و اذا أنْعمنـا علـی اإلنْسـانِ    «آیه. نَحاه

و چـون بـه   «. »أعرَض و نَـأَي بجانبِـه  
انسان روزي دهیم کناره گیرد و پشت 

: دي بإصـبعی الدمع عن خَیت نَأَ. »کند
  . ]ام اشک را انگشت از چهره زدودم به
ــؤْي ــاه  جویچــۀ: نُ گرداگــرد خرگ

چــادر  بــراي اینکــه آب بــاران درون[
. کـک : منْتَأَي و نُئی، علی فُعول. ]دینیا
ثـم یقـدمونَ الهمـزةَ فیقولـون     . أنْآء: ج

یقال . آناء، علی القلب، مثل أبآر و آبار
 یـاً بمعنًـی  نَأَیت نَویاً و انْتَأَیـت نُؤْ : منه

= نُـؤَي . ]اي کنـدم گرد چادر جویچـه [
 .ـک نَ : یقاله نُؤْیحـلو اذا. ، أي أص 

علیه قلت قَفْتـ : و ذا إنَه، مثل ر زیداً، ف
علیه قلتفْقَو ت :هـ نْأَ إ. ر ک، مثـال  نؤْی
ــک إ ینُع ــع ــک : نْ ــادرت  [ک ــرد چ   گ

اي بکن یـا آن را سـامان ده تـا    جویچه
امـر آن  . آب باران بـه چـادرت نیایـد   
زیـد را  : مانند امـر فعـل دیـدن اسـت    

  . ]ببین
ـ  . نَبو و نُبو .نبا آرام نایـافتن و  : نَبـا ـُـ

نَبا عنِّـی، و أنْبیتُـه   . دور شدن از جایی
از خــود [دفَعتُــه عــن نَفْســی   : أنَــا

موافــق ناآمــدن جــاي : . ]رانــدمش
خانـه  [به المنزلُ و الفراشُه  نَبا. کسی را

: . ]اش با او سازگار نیامـد و کاشانه
بازجستن تیغ از زخمگاه و کار نکردن 

ــیف[ آن ــا الس ــم ، أينَب ــی  ل ــلْ ف معی
ــرِیبۀ ــاج   : الضَـ ــدام آمـ ــغ در انـ تیـ

و : نَبا بصرِي عـن الشـیء   .فروننشست
. چشمم از آن چیز برگرفته و جـدا شـد  

چـون همـرهم   : لَما نَبا بِی صاحبِی نُبِیـاً 
: نَبـت صـورتُه  . چشم ز مـن برگرفـت  

اش زشت شد و چشـم را خـوش    چهره
الصــدقُ ینْبِــی عنــک ال : مثَــل. نیامــد

کردار تو گوید که کـه هسـتی   : وعیدال
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دو صـد گفتـه چـون نـیم     (و نه گفتار 
  . )]کردار نیست

کمــان کــه از زه دروا و دور : نابِیــۀ
  . باشد

. بر آمدن و بلند شـدن : نَبوة و نَباوة
 :زمین بلند .و ساغَ أنْ . پیغامبر: نَبِی

أْخوذاً منه غیـر مهمـوزٍ و هـو    یکونَ م
، أي أنّه شُرِّف علـی  فَعیل بمعنَی مفعول

أنْبیـاء  : ج. مصغـ: نُبی. سائر الخَلْق کُلِّه
ــ[ ــریم  را از  یرواســت اگــر نب بگی

 همــۀزیــرا وي کســی اســت کــه بــر 
: النَبِـی . مردمان برتري داده شده اسـت 
 سمعت. الطَریق، و األنْبِیاء طُرُقُ الهدي

 من یدلُّنی علی النَبِـی، أي : من أعرابیٍّ
چه کسـی راه را بـه مـن    : علی الطریق

ادعـی  : تَنَبـی الکَـذّاب   دهـد؟ نشان می
 المتَنَبــی: و منــه. النُبـوةَ و لــیس بنَبِــیٍّ 

  . ])شاعر بزرگ تازي(
نَبِـی، مثـل غـازٍ و    : ج. پشـته : ناب

غَزِي .  
نَتـا  [النَـواتی  : ج. کشـتیبان : نُـوتی  .نتا

. فهــو نــات. مورِ: الشـیء نَتْــواً و نُتُـواً  
تَحقـرُه و ینْتُـو، أي تَستَصـغرُه و    : مثَـل 

ظُمعتو خوارش بینی و او برتـر آیـد   : ی
دانا و آگاهی گویند که  ةاین را دربار(

: أنْتَـی ). دیدار چندان به چشـم نایـد  به
ــاد  ــس افت ــد و پ ــه . بازمان ــی أنْفَ   : أنْتَ

اش را شکسـت و آن بـاد کـرد و    بینی
وافَقَ شَکْلَه فی الخَلْق  أي  ،أنْتَی. برآمد

به دیدار و خو شد هماهنـگ  : و الخُلْق
  . ]او
فاش کـردن  : نَثا ـُـ. نَثْو. خبر: النَثا .نثا

آن چیـز  [تَـذاکَرُوه  : تَناثَوا الشیء. خبر
نَثـا  . را به هـم یـادآور شـدند   ) یا خبر(

. آن سـخن را بـه او گفـت   : علیه قـوالً 
أنْثَـی  . غْتـاب الم: النـاثی . اغْتـاب : أنْثَی

از آن چیـز  : أنف من الشیء ، أيالرجلُ
نَثـا  . بدش آمد و آن را ناپسند داشـت 

هم در ستایش از چیزي یا کسی اسـت  
و هم در نکوهش، ثَناء تنها در ستایش 

  . ]است
: یقال. رستن: نَجا ـُـ. نَجاء و نَجاة .نجا

رهـایی پدیـد آیـد از    [الصدقُ منْجـاةٌ  
  . ]راستی

 و قُـرِِيء . رهانیـدن : تَنْجِیۀإنْجاء و 
، أي ال »فَالیوم نُنَجیک ببدنک«هبهما آی
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ال : بِفعلٍ بـل نُهلکُـک، و أضْـمرَ قولـه    
نُنَجیک، أي نَرْفَعـک  : قال بعضُهم. بِفعل

علی نَجوةٍ من األرضِ فنُظْهِـرُك، ألنّـه   
امروز «[قال ببدنک و لم یقلْ برُوحک 

نُنْجِیک هـم  . »)از آب( تنت را رهانیم
ــایش    ــت، و در معن ــده اس ــده ش   خوان

نــه زنــده، بلکــه جانــت را : انــدگفتــه
تـو را بـر   : انـد برخی هم گفته. بگیریم
اي از زمـین انـدازیم و پیــدایت   پشـته 

تنـت  : ، زیرا فرمود)تا ببینندت(سازیم 
  . ]جانت را رهانیم: را رهانیم، و نفرمود

  .شتافتن و درگذشتن: نَجاء
  . بعیرٌ ناجٍ. تیزرو ناقۀ: یۀ و نَجاةناجِ

اذا سافَرْتم : حدیث. أسرَع: استَنْجی
چـون  . شـتافت [فی الجدوبۀ فاسـتَنْجوا  
گیاه سـفر کنیـد،   در زمین خشک و بی

  . ]شتاب بگذریدبه
: نـاجِی . قومی از عـرب : بنُو ناجِیۀَ

  . بحذْف الهاء و الیاء. منسـ
یـا  (دهانش [نْکَهته استَ: نَجوت فالناً

تا بدانم چـه خـورده   (را بوییدم ) دمش
  . )]است

چه از شکم هر: . سرگین دد: نَجو

شَـرِب  : یقال: أحدثَ: أنْجی. بیرون آید
نَجا الغائطُ . دواء فما أنْجاه، أي ما أقامه

دارو . دستشویی کـرد [خرج : ـُـ نفسه
آنچه در . خورد ولی شکمش کار نکرد

  . ]شت بیرون آمدشکم دا
ــوت . بریــدن درخــت را: نجــاء نَج

راز گفـتن  : . قَطَعتها: غُصونَ الشَجرةِ
سـاررته  : نَجوتُه نَجواً و ناجیتُـه . هم با
  . ]با او راز گفتیم[

بریدن فرمودن درخت را، و : إنْجاء
بـرایم  [اقْطَـع لـی   : أنْجِنی غُصناً. بریدن
: ج. درخـت  شاخ: نَجاة. ]اي ببـر شاخه

نَجـوة و  . چوبهـاي هـودج  : النَجا. نَجاً
که سـیل بـر   [زمین و جاي بلند : نَجاة

ــرود فــالن فــی أرضٍ نَجــاةٍ   . ]آن ن
   ـیسو الق ـیصرِها العی من شَجتَنْجسی

ــت کــه از    [ ــدي اس ــین بلن او در زم
درختــان آنجــا چــوب و تیــر و کمــان 

أنْجــت [بازگشــتن ابــر : . ]دنــبرگیر
ابري که باران از : نَجو. ]ولَّت: السحابۀُ

  . نجاء: ج. وي رفته باشد
پوست، و پوست باز کردن از : النَجا
. سلَخْته: نَجوت جِلْده و أنْجیتُه. درخت
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 أضـاف  . نْجوا عنها نَجا الجِلْدأُ: یقال
    الشـیء ـیفتُض ألنّ العـرب ،الی الجلد

: ، کقـولهم ف اللَفْظـانِ لَتَالی نفسه اذا اخْ
پوسـتش را  . و دار اآلخـرَةِ [حقُّ الیقینِ 

تازیان گاه . پوستش را برکنید. برکندم
ــد    ــافه کنن ــودش اض ــه خ ــزي را ب چی
هنگامی که دو لفظ گوناگون براي آن 

شـده  هـاي داده چیز باشد، مانند نمونـه 
آنکـه  که سخنانی از قرآن هستند، بی(

  . )]از آن یاد شود صراحو نیز  صحادر 
ــۀ ــد : تَنْجِی ــین را و بلن انباشــتن زم
  . ]از ترس گذر سیل[کردن آن 
. دست دراز کـردن [یازیدن : نُجواء

  . ]لرزه: اندبرخی هم آن را نُحواء گفته
و بینَه نَجاوةٌ من األرض،  بینی: یقال

میان من و او زمینـی بـاز و   [أي سعۀٌ 
  . ]گشاده است

ــتنجاء ــو و : اس ــدن موضــع نَج مالی
مـد القـوس   : استَنْجی الوتَرَ. آنشستن 

. رطـب برچیـدن  : . ]کمان را کشید[
  ـهجفی کـلِّ و ی الناستَنْجوا  : اسأصـاب

 ز هر سـویی رطـب چیدنـد و    [الرُطَب
ــد ــتنجاء  ( خوردن ــدنی را اس ــر چی و ه

  . ])گویند

. با هـم راز گفـتن  : مناجاة و انْتجاء
تَجـاه،  ما انْتَجیتُـه و لکـنّ اهللاَ انْ  : حدیث

ــه  ــی أنْ أُناجِی رَنــی . أي أنّ اهللاَ أم انْتَج
ــاجوا  ــوم و تَن ــاروا: الق ــه. تَس : انْتَجیتُ

و «آیـه . ا: نَجـوي . خَصصتَه بمناجاتک
، فجعلَهم النَجوي، و انّما »إذْ هم نَجوي

قوم رِضًی، و : النَجوي فعلُهم، کما تقول
ــم  ــا الرِضــا فعلُه ــام[(انّم در ) ص(برپی

ــی   ــرت عل ــائف حض ــگ ط را ) ع(جن
. فراخوانــد و بــا او تنهــا ســخن گفــت

رازگــویی او بــه درازا : برخــی گفتنــد
ایــن ســخن بـه گــوش پیــامبر  . کشـید 

من بـا او راز نگفـتم،   :) رسید، و فرمود
قـوم  . خداوند فرمود تا با او رازگـویم 

او را بـــه . یکـــدیگر راز گفتنـــد بـــا
ـ «. رازگویی برگزیدم ان و آنگاه که آن

نَجـوي کـه اسـم اســت    . »رازگویاننـد 
ناي مصدر به کـار رفتـه اسـت و    مع به

نجوي کار آنان است یعنی رازگـویی،  
ــد ــوم : مانن ــندق ــه  خرس ــال آنک ، و ح

  . ]کار آنان است خرسندي
. أنْجِیـۀ : ج. همراز: نَجِی، علی فَعیل

قد یکون النَجِی جماعـۀٌ،  : قال األخفش
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قـال  . »ا نَجِیـاً خَلَصو«هآی. مثل الصدیق
و قد یکـونُ النَجِـی و النَجـوي    : الفراء

معنـاي  نَجِی بـه  :گوید[اسماً و مصدراً 
گونـه  نَجوي هـم همـین  (جمع هم است 

رازگویـان بـه   : است، یعنی متَسـارون 
. »رازگویان به کنار رفتنـد «). یکدیگر

این دو کلمه هـم اسـمند و   : فراء گوید
ـ  (هم مصدر   ةی و در سـور نَجِـی در نُب

  .)]مفرد هم به کار رفته است ،مریم
أنْحـاء و  : ج. راه: . سـوي : نَحو .نحا
ونُح . :آهنگ کردن .توك  نَحـونَح :

  ـدقَص تـدکــردم آهنگـت، بــه  [ك قَص
نَحـوت  . برگردانیدن: . ]سویت آمدم
چشـم سـوي او   [صـرَفْت  : بصرِي الیـه 

: یقـال . اعراب سخن عرب: . ]کردم
چـه نیکـو   [کـ فی الکالم  ما أحسنَ 

  .]سخن تازي گویی
  . قومی از عرب :نَحوٍ بنو

أنْحی فی . عدلْته: انْحیت عنه بصرِي
. اعتَمــد علـی الجانــبِ األیســر : سـیره 
هذا هو األصلُ ثـم صـار   . کک: انْتحاء

اإلاالنْت ماد وحاءتع   ـهجل فی کلِّ ویالم
ــدم [ ــود را بگردانی ــم خ در . از او چش

انتحـاء هـم   . رفتن به سوي چپ گرایید

  در اصل بـه همـین معنـا بـوده سـپس      
معناي گرایش بـه هـر سـویی شـده     به

  . ]است
علـی   . عرَضْت له: انْتَحیت لفالنٍ

رفـتم پـیش   [عرَضْـت  : السـکِّینِ  حلْقَۀِ
فالنی یا سخنش را باور کرده و بـه او  

گـاوآهن   بـر گـردي کـارد   . پناه بـردم 
  . ]تکیه زدم

از جایش [نَحیتُه عن موضعه فتَنَحی 
  . ]دور راندمش و دور شد

و [انْحـاء  : ج. مشک روغـن : نحی
أشْـغَلُ مـن ذات   : مثَـل  ].نُحی و نحـاء 

ة من تَیم اهللا بـن  یقال هی امرأَ. النحیینِ
  ۀ، فجائْـتنُ فی الجاهلیمالس ۀ تَبِیعلَبثَع

ییحنٍ فأتاهـا رجـل مـن      نِ بنـممـن س
أنْصارٍ اسمه خَوات بنُ جبیـر فسـاومها   
فحلَّت نحیاً مملُواً، فقال أمسکیه حتّـی  
أنْظُرَ الی غیره، ثم حلَّ آخَرَ و قـال لهـا   
أمسکیه، فلما شَغَلَ یدیها ساورها حتّی 

 ــرَب و ه ــا أراد ــی م ــلَم  . قَضَ أس ــم ث
ارِي و شَهِد بدراً، فقال له رسـول  األنْص

کان شـرادك؟   یا خَوات کیف): ص(اهللا
یا رسولَ : ، فقال)ص(اهللا و تَبسم رسولُ
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أعوذُ بـاهللا مـن    اهللاِ قد رزقَ اهللاُ خیراً و
گرفتـارتر از آن زن  [الحورِ بعد الکَـورِ  

گوینـــد آن زنـــی از . و دو مشـــکش
ز اسـالم  خاندان تـیم بـود کـه پـیش ا    

روزي دو مشـک  . فروخـت روغن می
روغن آورد و یکی از انصـار بـه نـام    
خوات نـزد او رفـت و بـر سـر خریـد      

سپس مشـکی را  . روغن با او چانه زد
دار گشود و به آن زن گفت این را نگه

آنگـاه دیگـري   . تا دیگري را نگاه کنم
. دارنگهرا هم گشود و گفت این را هم

بنـد شـد،    چون دو دست زن به مشکها
خواست کـرد و  بر زن پرید و آنچه می

پس از اسالم، مسلمان شـد و  . گریخت
پیامبر بـا لبخنـد   . در جنگ بدر هم بود

گمراهی و گریزت چگونـه  : به او گفت
خـدا نیکـی بـداد، و بـه او      :بود؟ گفت

برم از گمراهی پس از شتاب و پناه می
  . ]تندروي

که شـتر بـراي   [کش ه آبار: منْحاة
دول از چاه در آن آمد و رفت  کشیدن

  .]کند
لُ المبیگانگان: نْحاةِأه.  

  . نَواحی: ج. کرانه: ناحیۀ
: انْتَخَـی علینـا  . ناز و تکبـر : نَخْوة .نخا

 ظَّمبر ما نازیـد و بزرگـی   [افْتَخَرَ و تَع
نُخی فالنٌ، و الیقـال نَخـا، مثـل    . نمود

  . ]زهی فالنٌ فهو مزْهو و الیقال زها
و قـد  . آواز دادن و خوانـدن : نداء .ندا

. کـک : منـاداة . یضَم، مثل دعاء و رغاء
او را [دعاه، و جالَسه فی النـادي  : ناداه

ــا او در  ــدش، و بـ آواز داد و فراخوانـ
نـادي بعضُـهم   : تَنادوا. ]انجمن نشست

  . بعضاً
و . انجمن: نَدي، نَدوة، ناد و منْتَدي

منه سیناهـا   مکَّۀَ التـی بةِ بموالنَد دار ت
قُصی، ألنّهم کانوا ینْدونَ فیها للمشاورة، 

، یرِیـد  »فَلْیدع نادیه«آیه. أي یجتمعون
ــلُ النــادي، و هــو  ــیرَتَه، و هــم أه شع
: المکانُ و المجمع، فَسماه به، کما تقول

أي تَتَقَو ،سلجالم النـدوه  ارد[رَّقَ فَض
که قصی آن را ساخت و سران قـریش  
در مکه براي رایزنـی، در آنجـا گـرد    

پس بایـد کـه خویشـان و    «. آمدندمی
، یعنـی کسـانی   »یارانش را فراخوانَـد 

، و نـادي  کـرد که با آنها رایزنـی مـی  
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جاي رایزنی است کـه در ایـن سـخن    
معنـاي خویشــان و یـاران نزدیــک   بـه 

یعنـی   انجمن پراکنده شد،: است، مانند
کسانی که در انجمـن بودنـد پراکنـده    

  . ]شدند
. به انجمن حاضر شدن: نَدا ـُـ. نَدو
حاضـر  : . کـک : ]و التَنـادي [انْتداء 

جوانمردي : . ل و م. آوردن مردم را
ــردن و دادن ــدي. ک ــنَّ . ا: النَ ــالنٌ س ف

: هو نَـدي الکَـف  . العطاء: للناسِ النَدي
ی و بخشش را بـه  او نیک[سخی جواد 

یـا راه آن را روشـن   (مردم نشـان داد  
). هم به ایـن راه رفتنـد   ساخت و مردم

: . ]دست و بخشـنده اسـت  او گشاده
چرا کردن ستور میان نَهل و علَل، یعنی 

نَدت الناقۀُ و اإلبـلُ  . میان دو نوبت آب
و . و أنْـدیتُها أنَـا  . ي، فهی نادیـۀٌ دو تَنَ

نَدم عيالمواض . :   گشنی کـردن ناقـه
هذه الناقۀُ تَنْدو الی : یقال. به اصل خود

ایـن  [نُوقٍ کرامٍ، أي تَنْزِع فـی النَسـب   
  . ]شتران نژاده استناقه همانند ماده

نَـدیت   ما: یقال. مخزیات: منْدیات
 از خـود نکـردم  کـاري  [بشیء تَکْرَهه 

  . ]ناپسندت آید که
أسـخَی  : نـه هو أنْدي م. عطا: النَدي

فـالن یتَنَـدي علـی    . سخی: هو نَد. منه
و التقل ینَدي علـی  . یتَسخَّی: أصحابه

او . تر از وي استاو بخشنده[أصحابه 
غایت : . ]به یارانش کند بخشندگی

بعـد ذهـابِ   : . مثل المـدي . هر چیز
بعید الصـوت  : هو أنْدي صوتاً. الصوت

. ]او بلندآواز اسـت . دور رفتن بانگ[
 :پیــه . :ة. تــريــداو : . کــک: نَ

یـۀ و هـو شـاذّ    دأنْـداء، و أنْ : ج. باران
هـاي ممـدود   زیرا أفْعلَـۀ جمـع کلمـه   [

ــه     ــت، ن ــیۀ اس ــاء و أکْس ــد کس مانن
ــۀٌ، علــی . نــم: . ]مقصــور یأرض نَد

. زمـین نمنـاك  [فَعیلَۀ، و شَجر نَـدیانُ  
نــم و : . علــف: . ]درخــت خــیس

. نـم و تـري شـب   : السـدي . روز تري
دي بخشندگی را نَ[ للجودیضْرَبانِ مثَالً 

ــد ــه   يو س ــن دو نمون ــه ای ــد و ب نامن
  .]زنند

  .آبخور: نُدوة
الشیء ينَد :تَلَّ، فهو نَدتُـه و  . ابیأنْد
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آن . آن چیز نمناك شد[نَدیتُه أنَا تَنْدیۀً 
ـ    . را تر کردم دي أنْـدي فـالنٌ علینـا نَ

او بـر  : کثیراً، و انّ یده لَنَدیۀٌ بالمعروف
مــا بخشــش فــراوان کــرد، و دســتش  

مـا نَـدیت منـه    . گشاده به نیکی است
نـادي لـک   . از او چیـزي ندیـدم  : شیئاً

ــاداك  ــقُ و ن ــد  : الطری ــن ش راه روش
اعتَـزَلَ و  : نَـدا فـالنٌ ـُــ نُـدوا    . برایت
 ما. گوشه گرفت و دوري گزید: تَنَحی

نزدیـک  : طَنَّفْتُـه  نَدیت هذا األمـرَ و ال 
: لم ینْد مـنهم نـاد  : یقال. این کار نشدم

  . ]نمانده از آنان کسی پایدار
ـ . نَزْو و نَزَوان .نزا برجسـتن، و  : نَزا ـُـ

 شــیفتۀ[کشـش کـردن دل بـه چیـزي     
   گنــدم: نَــزا الطعــام . شــدنچیــزي 

  . ]شدگران 
 و ذلـک . برجستن نر بر مـاده : نزاء

أنْـزاه و  . فی الحافر و الظلْف و السـباع 
داران و درنــدگان در ســم[نَــزّاه غیــرُه 

دیگري آن چارپا را واداشت تـا  . است
ـ ]. اش برجهـد بر ماده ی ینْـزُو الـی   قَلْبِ

ــذا ــه  : ک ــازِع الی ــوي آن  [ین ــم س   دل
  . ]کشد، آرزویش را دارممی

  . نوعی از بیماري گوسفند: نُزاء
ـ ب و تَثَّوتَ: تَنَزَّي س برجسـت و  [رَّع

  . ]شتافت سوي چیزي
شـتاب در  : [پهـن   کاسـۀ : نازِیۀ

  . ]النَوازِي: ج. روي آوردن به بدي
و هنَّ . زنان: نُِسوة، نساء و نُِسوان .نسا

ةٍ ال من لَفْظها، کما یقال خلْفَۀٌ جمع امرأَ
ــاض، و ذاك و أُ ــو مخ ۀ. کولئــی نُس :

این سه کلمه جمـع  [نُسیات : ج. مصغـ
  . ]هستند، نه از مفرد آن که امرأة باشد

ـ . نسیان . فرامـوش کـردن  : نَسی ـَـ
 :و«هـآی. ماندنهنَسیأي »ما اهللاَ فَنَس ،

ــرَکَهم ــ. تَ ــلَ   و ال«هو آی ــوا الفَضْ تَنْس
قـال  . أجاز بعضُهم الهمـزَ فیـه  . »بینَکم
 کلُّ واوٍ مضمومۀٍ لک أنْ تَهمزَها: المبرّد

الّا واحدةً فـانّهم اخْتَلَفُـوا فیهـا، و هـی     
و مـا  » و ال تَنْسوا الفَضْـلَ بیـنَکم  «هآی

 یار تركن واوِ الجمع، و االخْتها مهأشْب
ـ  وا فسیزِ، و أصلُه تَنْسمو  کِّنَاله الیـاء ت

ماع الساکنین، فلما احتـیج  جتأُسقطَت لا
فیها ضم تدالی تحریک الواوِ ر  ۀُ الیـاء

خدا را از یاد بردند و بـه فراموشـی   «[
و بخشش و بزرگواري «و . »سپردشان
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برخــی . »را میــان خــود از یــاد مبریــد
ــه را نیــز روا     ــوز خوانــدن کلم مهم

هـر واو مضـمومی را   : مبرّد. انددانسته
توانی مهموز سازي، جز یکـی کـه   می

ــت و آن   ــون اس در آن ســخنها دیگرگ
او جمــع همــین آیــه اســت، و آنچــه و

ــداختن همــزه را   ــا ان ــد، و در اینه دارن
اصل آن تنسیوا بوده است . اندبرگزیده

که یاء را ساکن کـرده و در کنـار واو   
جمــع ســاکن آن را انداختنــد، و چــون 

یاء را بـه   ضمۀنیاز به حرکت واو شد 
  .]خدا را از یاد بردند[. ]واو دادند
که فراموشی بر وي غالب آن: نَسیانُ

  . ]کک: ینَس[ باشد
فراموش گردانیـدن  : تَنْسیۀ و إنْساء

ــزي  ــچی ــی رام ــانیه اهللاُ و . ر کس أنْس
» و ما أنْسانیه الّا الشـیطان «هآی. نَسانیه

جز دیو ز یـاد  «. خدا از یاد من بردش[
  . ]»من نبردش
: تَناسـاه [فراموشی نمـودن  : التَناسی

  . ]چنین نمود که او را از یاد برده است
یقـال لـه   . ران تا پاشنه رگ: النَسا

نَسیانِ . ، و الیقال عرْقُ األکْحلعرْقُ 

نَسـی  : و منـه . أنْساء: ج. مثـ: و نَسوانِ
نَسیتُه . ی نَساهالرجلُ فهو نَسٍ، اذا اشْتَکَ

ــی نْســو م ــاه  : فه ــبت نَس ــه آن [أص   ب
النسا هم گویند، ولـی بـراي رگ   عرق

همـان  (أکْحل، عرق األکحـل نگوینـد   
. از درد رگ نسا نالیـد ). حل گویندأک

نَسئآء و . نَسٍ: أنْسی. بر آن رگش زدم
یاءنث: نَس[ .  

هـایی  پارهکهنه[رکوك حیض : نَسی
که زنان در ایـن هنگـام خـود را بـدان     

ــد  ــد و ســپس دور ریزن ــاك کنن : . ]پ
آنچه ماند به فراموشی یا اندازنـدش در  

 :یقـال . منزلی که کوچ کرده باشند از وي
ـ  و قُـرِيء . تَتَّبِعوا أنْسـاءکم  و کنـت  «هآی

م کـوچ کـردن   هنگا[(نسیاً » نَسیاً منْسیاً
ــد ــایی گوین ــرده:) از ج ــزهخ ــان ری هایت

را هـم  ) مانند چوب و کاسه و جـز آن (
ـ . جستجو کنید که جا نگذاریـد  یاً در نَس

یاً هـم خوانـده شـده اسـت     آیه  سـو «: ن
  . ]»رفته ناچیزي بدم از یاد

: مـع . فـار : . بوي خوش: النَشا .شان
حذف شطْرُه تَخْفیفاً، کما قالوا . نشاسته
نَشاستَج بـوده اسـت کـه    [منا : للمنازِِلِ
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آنچـه از  (انـد  اي از آن را انداختهپاره
استَنْشَیت نَشا رِیـحٍ  ). آن فالوده سازند

  . ]بوي باد خوشی را بردم: طیبۀٍ
ي خـوش زدن و  بو: نَشی ـَـ. نشْوة

نَشـیت منـه   [کـک  : استنشـاء . بوییدن
: نَشْـوة و نُشْـوة  . شَـممت  :نشْـوةً ریحاً 
. دانسـتن خبـر   بررسیدن و: . ]کک

. نَظَرْت من أینَ جـاء : نَشیت هذا الخبرَ
من أین : من أینَ نَشیت هذا الخبرَ: یقال

. مـتفحص : رجلٌ نَشْیانُ لألخْبار. علمتَه
ه واوِي الّا أنّه قُلبت الواو یـاء فیـه   أصلُ

ایـن خبـر را   [فَرْقاً بینَه و بـین نَشْـوانُ   
این خبـر را از  . کاویدم که از کجاست

که خبرها را بکـاود  اي؟ آنکجا دانسته
این کلمـه در پایـه   . و جایشان را بداند

با واو بوده است که براي جـدا کـردن   
ـ آن از نشوان، واوش را یاء کـرده  . دان

: اسـتَوشِ  اسـتَنْشِ و  نْظُرْ لَنـا الخبـرَ و  أُ
ــه ــیۀ. تَعرَّفْ تَنْشســد: م ــر،  ةزن کاون خب
  .]کاهنه

: نَشْوانُ. ]کک: نُِشوة[مستی : نَشْوة
نَشی الرجلُ من الشـراب نَشْـواً   [مست 

: و نُشْـوةً، و تَنَشَّـی و انْتَشَــی  نَشْـوةً   و

ثـل  نَشـاوي، م : ج. نـث : نَشْـوي . سکرَ
  . ]مست شد[سکرَ : انْتَشَی. ]سکاري

. النَواصی: ج. موي پیشانی: ناصیۀ .نصا
ایـن کلمـه بـه    [بلُغَۀِ طَی . کک: ناصاة

و جـز دو  (طـی اسـت    قبیلۀزبان مردم 
بادیـۀ و  : دیگر همانند آن نیست کلمۀ

ــی    ــاراة، یعنـ ــۀ و قـ ــاداة، و قارِیـ بـ
نَصـوتُه ـُــ   . )]نشین، و شهرنشیندرچا
قالـت  . قَبضْـته علـی ناصـیته    :]نَصـواً [

صـونَ میـتَکم،   ما لکم تَنْ): رض(عائشَۀُ
، کأنّها کَرِهت تَسریح أي تَمدونَ ناصیتَه

ر  ــتیاش را مــوي پیشــانی  [أْسِ الم
چــرا مــوي : گویــد. گرفتــه و کشــیدم

تـان را بـاز کـرده و فـرو     پیشانی مرده
مـوي   کـردن هلید، گویی وي شـانه می

  ].داشتمرده را ناپسند می
موي پیشـانی یکـدیگر را   : مناصاة

  . گرفتن
ــاسِ ــی الن ــرافُهم: نَواص ــال [ أشْ یق

نَواصٍ، و لألتْباع أذْناب للرُؤَساء[ .  
گزیدگان مردم و ستور و جز : نَصیۀ

ایـن  [اخْتَرْته : انْتَصیتُه. هذه نَصیتی. آن
 :. آن را برگزیـدم . من اسـت  ةگزید

  . ]بازمانده از هر چیزي
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ــی  ــذَریت بن ــیتُهم تَ ــالنٍ و تَنَص : ف
بـا  [تَزَوجت فی الذَروةِ منهم و الناصیۀ 

  . ]آنان پیوند زناشویی بستم مهتر زنان
و . رجلَـت شَـعرَها  : ةُتَنَصـت المـرأَ  

موي پیشانی خـود  [طالَ : انْتَصی الشَعرُ
. لند شدموي پیشانی او ب. را شانه کرد

: ةَ و نَصـــتْهانَصـــت الماشـــطَۀُ المـــرأَ
آرایشـــگر مـــوي آن زن را شـــانه و 

  . ]آرایش کرد
یطْبـاً    . گیـاهی : نَصر و هـو مـادام

ذا ابیض فهو الطَرِیفَـۀُ، و  إیسمی نَصیاً، ف
 ـیلفهو الح اذا ضَخُم . األرض ـتأنْص :

خیـزران کـه تـا تـر     [بسیار نصی شـد  
امندش، چون سـفید گـردد   باشد چنین ن

اش گویند و چـون سـتبر گـردد    طریفه
. اسـتخوان گـردن  : . حلی خواننـدش 

  . ]أنْصیۀ: ج
تَتَّصـلُ بهـا   : هذه فَالةٌ تُناصی فـالةً 

این دشتی است که بـه دشـتی دیگـر    [
ــدد ــی  . پیون ــم و تُناص ــو بالده تَنْص :

تَناصـت  . شهرهایشان بـه هـم پیونـدد   
از وزش بـــاد  هـــاشـــاخه: األغْصـــانُ

وجـدت فـی بطْنـی    . درآویخت به هـم 

ـ    زاً و قَبصـاً، بمعنًـی  نَصواً، حصـواً، وخْ
در شـــکمم درد و گرفتگـــی : واحـــد

  . ]یافتم
. کهنه جامۀ: . ستور الغر: نضْو .نضا

و قـد أنْضَـتْها   . نـث : نضْـوة . أنْضاء: ج
سـفرها الغـرش   [األسفار فهی منْضـاة  

تیر از پیکـان تـا    تنـۀ : السهمِ . ]کرد
  . آهنهاي لگام: أنْضاء اللجام. پر

کـک  : التَنَضِّـی . الغر کردن: إنْضاء
ستور الغر : . ]أنْضَی بعیرَه و تَنَضّاه[

. کهنه کردن جامه را: . دادن کسی را
ــاء ــک: انْتض ــیر . ک ــیدن شمش و برکش

أنْضَی وجه فالنٍ علی کـذا و کـذا، و   [
خـواهش  آبـرویش در پرسـش و   : نَضا

  . ]این و آن چیز برفت
 یدرگذشتن اسـب از   :]نَضا ـُـ[نُض

. رفتن و درگذشـتن تیـر  در: . اسبان
 :   بیرون کـردن جامـه از کسـی . :

: نَضا سیفَه و انْتَضـاه [برکشیدن شمشیر 
: . بریدن شـهرها و منـازل  :. ]سلَّه

رفتن و دور شدن رنگ حنا و جـز آن  
: . لَونُـه  نَصلَ و ذهـب : نَضا خضابه[

  . ]برداشتن زین از پشت اسب
یتیر قمار به کار ناداشـته : نَض . :
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 [میان کتف و گـردن  : . پیکان تیر
طُولُه: کلِّ شیء[ .  

أرض نَطیـۀٌ و مکـان   . دوري: نَطْو .نطا
یـ  . جاي دور[نع : نَط : نَطَوت الحبـلَ ـُـ

: ةُ غَزْلَهانَطَت المرأَ. ریسمان را کشیدم
. اش را استوار کردآن زن کالف رشته

: نَطَـا . الغَزْلُ منْطُو و نَطـی  هی ناطیۀٌ و
کَترَ: أُنْطُ. سیمبلُغَۀ ح کُتةٍ . ]أسلْدو ب

ییاطُها نَطچـه شـهرها   [طریقُها بعیـد  : ن
   ].که راهشان دراز است

بـا  [تَمرَّسـت بهـم   : تَناطَیت الرجالَ
تُنـاط   ال: یقـال  .مردان کشمکش کردم

بـه پـر و پـاي    : تَمرَّس بهـم  ال: الرِجالَ
: مناطاة. مردان مپیچ و به آنان بد مکن

همسـخنی و گفتگـو   : التَناطی. منازعۀ
  . ]با دیگري
هو اإلعطاء بلغۀ أهـلِ الـیمن   : إنْطاء

. دادن و بخشیدن به زبان مـردم یمـن  [
أنْطَینـاك نیـز    ،»إنّا أعطَینـاك «هآیدر 

  . ]اندخوانده
  . نام حصاري به خیبر: نَطاةُ

خبـر مـرگ، و خبـر    : ــَنَعا . نَعی .نعـا 
خبـر  [نَعاه لَـه  . کک: یاننُع. مرگ دادن

ــه وي داد  ــرگش را ب ــه  . م ــی علی نَع
ــز نکــوهش و : الشــیء او را در آن چی

گناهـانش  : نَعی علیه ذُنُوبـه . رسوا کرد
  . ]را یاد کرد و رسوایش نمود

یر مرگ خب: نَع] جاء ٍفالن[ . :
. دهنــدهرگ آرنــده و بــد خبرخبــر مــ

نَعـاء  : یقـال . نـث : ناعیـۀ . کک: الناعی
فالناً، أي انْعه و أظْهِرْ خبرَ وفاته، مبنیۀٌ 

: حدیث. الِزعلی الکسر مثل دراك و نَ
خبـر مـرگش   [نْعهم إیا نَعاء العرَب، أي 

: اسم فعل است ماننـد . را به فالنی بده
از مرگ او خبر کن . آي بگیر، و فرود

تـا یکسـره بمیرنـد از خبـر     (تازیان را 
ــرگ او ــی  . م ــان بزرگ ــاه از تازی   هرگ

مرد، کسـی را سـواره میـان مـردم     می
: گفتکردند و او پیوسته میروانه می

فالنـی مـرد، یـا تازیـان بـه مــرگ او      
ــامبر  ــد، و پی ــار  ) ص(بمردن ــن ک از ای

  .)]بازداشت
 مـا : یقال. مرگ خبر: ةمنْعی و منْعا

کان منْعی فالنٍ منْعاةً واحدةً و لکنّه کان 
 یناعخبر مرگ او یـک خبـر نبـود    [م

از : رسـاتر و زیبـاتر از آن  (خبرها بود 
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شمار دو چشم یک تن کـم، وز شـمار   
  . )]خرد هزاران بیش

نَعــوا قَــتْالهم  : تَنــاعی بنــوفالن 
ــاً  [ ــهم بعضـ ــرِّض بعضُـ ــر : لیحـ خبـ

ان را دادند تا یکدیگر را بـه  کشتگانش
: استَنْعوا فـی الحـرب  . جنگ برانگیزند

  . ]کک
ــتَنْعی ــتَ: اس ــنَم . دمقَ ــتَنْعیت الغَ اس :

بفـالنٍ   . دمتَها و دعوتَهـا لتَتْبعـک  قَتَ
: حب الخَمـرِ  به . تَتابع به الشَرُّ: الشَرُّ

 اإلبـلُ و  . شـاع : ذکْرُه . تَمادي به
و: القوم پیش [ انْتَشَرُوا تَفَرَّقوا من شیء

پیشـــاپیش ). ماننـــد اســـتَناع(افتـــاد 
گوسفندان رفتم و بانگشان کـردم کـه   

پیوسته بـدي پـیش   . دنبالم به راه افتند
دوستی او می). آورد پیاپی بد(آمدش 

نـام و یـادش پخـش    . به درازا کشـید 
شـتران و قـوم   . گشت و بر زبانها افتاد

  . ]میدند و پراکنده شدنداز چیزي ر
شکاف [شق و کفتگی لفج شتر : نَعو

. سـم  دنبالۀشکاف : . لب باالي شتر
 :خرماي تر[ .  

مـا  : سکَت فالنٌ فما نَغَـی بحـرف   .نغـا 
 سخاموش ماند و هیچ نگفت[نَب[ .  

ماننـد  [آواز و سـخن خـوش   : نَغْیۀ
خبـر نخسـت از هـر چیـز     : . ]نَغْمۀ

]تعمۀً سن کذا و کذا نَغْیشـیئاً مـن   : م
   ].اي خبر از این و آن شنیدمپاره: خَبرٍ

فریب سخن نـرم  با کسی به: مناغاة
ةُ تُنـاغی  المـرأَ . ]ماننـد مغازلَـۀ  [گفتن 
بِیرُّه: الصسه و یجِبعه بما یهـذا  . تُکَلِّم

ی السماءناغطُوله : الجبلُ ییها لدانآن [ی
ــ   ــخنان ش ــودکش س ــه ک گفت و زن ب

ایـن  . شیرین گفت تـا سـرگرمش کنـد   
به . کوه در بلندي نزدیک آسمان رسد

کـاد ینـاغی   : موج بسیار بلنـد گوینـد  
. که تا ابر برآیـد  دنزدیک بو: السحاب

بی الکَواکناغتنا ییکر چاه مـا  : انّ ماء
چندان پر از آب است که آبـش پهلـو   

نور سـتارگان  (به پهلوي ستارگان زند 
افتد و چون تکان خورد آنهـا را   در آن

  . )]هم تکان دهد
راندن و دور کردن، و : نَفَی ـِـ. نَفْی .نفا

نَفاه فـانْتَفَی، و نَفَـی   . ل و م. دور شدن
هـذا ینـافی ذاك، و همـا    : یقـال . أیضاً
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. دورش رانـدم و دور گشـت  [یتَنافَیانِ 
سـازد، و آن دو   این آن را براند و دور

ــریح . دیکــدیگر را دور ســازن ــت ال نَفَ
ــاً  ــاً و نَفَیان ــراب نَفْی ــاك را  : الت ــاد خ ب

آن : جحـده : نَفَـی الشـیء  . پراکنده کرد
پسـرش را  : نَفَی ابنَـه . چیز را نپذیرفت

انْتَفَـی مـن   . نپذیرفت و دورش ساخت
. نپذیرفت که او فرزنـدش اسـت  : ولَده

. از او دوري جسـت : تَبـرَّأَ : انْتَفَی منـه 
الــد ــتنَفَیمدرمهــا را بــراي جــدا : راه

  . ]کردن سره از ناسره پراکنده کردم
  . رانده و دورکرده: و نفْیۀ: نفْوة
: نُفـاوة [چیزي بالیه و رانـده  : نُفایۀ

  . ]کک
مـا تَنْفیـه و   : نَفی المطَرِ، علی فَعیـل 

ــه  ــه ایــن[تَرُشُّ ســو ســو و آنآنچــه ب
ــد ــو چکــد و : . ]بپراکن آنچــه از دل
: الـریحِ  . از آب] پخش شود[شاشَد 

. خاك گردآمده از باد در بنهاي درخت
به ما یتَطَـرَّف مـن    بهو یشَ. کک: نَفَیان

 تنـۀ گروهـی را کـه از   [ معظَم الجیش
لشکر جدا شوند و کناره گیرند بـه آن  

آنچـه دیـگ   : القـدرِ  . همانند کننـد 

: . هنگــام جوشــش پرتــاب کنــد   
ستور پراکنـده   سنگریزه که از زیر سم

ــوصٍ : . شــود ــن خُ ــلُ م معی ــرْس : تُ
. ]سپري که از بـرگ خرمـابن بسـازند   

کم، أي وعیـدکم الـذي    أتانی : یقال
هشدارتان که مرا بدان بـیم  [تُوعدونَنی 

  . ]اید به من رسیدداده
. کـک : نُقایـۀ . خیـاره : نُقاوةُ الشیء .نقا

ایـۀ، ألنّ  کأنّه بنی علی ضده و هـو النُف 
قُطُ من فَضْـلَۀِ  فُعالَۀَ یسی کثیراً فیما یأْت
ضد آن که  پایۀنُقایۀ گویی بر [الشیء 

نُفایه باشد ساخته شده است، زیرا وزن 
ارزش و فُعالَۀ بیشـتر بـراي آنچـه بـی    
: ج. روددورریختنی باشد به کـار مـی  

ي و نُقاءنُقاً و نُقاو[ .  
: فهـو نَقـی  . زگیپاکی: نَقی ـَـ. نَقاوة

  . کک: نَقاء. نَظیف
  . مثـ: نَقَوانِ و نَقَیانِ. تودهگری: النَقا
. ما یرْمی مـن الطَعـامِ اذا نُقِّـی   : نَقاة

کلِّ شیء ردیئُه مـاخَال   : قال بعضُهم
آنچـه هنگـام   [خیـاره  نَقاتَه ، فإنّ رَمالتَ

پــاك کــردن گنــدم از آن دور ریختــه 
ارزش بـی  ،چیـز دورریختنی هـر  . شود
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آن هـم   ةجز خرما کـه ناسـر   ،آن است
  .]خوب است

: انْتقـاء و التَنَقِّـی  . پاك کردن: تَنْقیۀ
  . برگزیدن

  . أنْقاء: ج. مغز با استخوان: نقْو
پیه چشم از : . مغز استخوان: نقْی
  . فربهی

بیـرون کـردن مغـز از    : نقْو و نقْـی 
یتُـه ـِــ   ظْم ـُـ، و نَقَنَقَوت الع. استخوان
ــتَخْرَجت : بمعنًــی ــهاسقْیـــ . ن ــه ـِ انْتَقَیتُ
  . کک: انْتَقَیتُه. استَخْرَجت نقْیه: بمعنًی

سمنَت و صارت ذَوات : أنْقَت اإلبلُ
أنْقَی . شتران فربه و مغزدار شدند[نقْیٍ 

ــود ــیس   : الع ــت و خ ــوب آب گرف چ
  . ]خورد

  . نوعی از شورگیاه: نُقاوي
جراحت کردن و : نَکَی ـِـ. کایۀن .نکی

نَکَیـت  . بد سگالیدن و کشتن دشمن را
ودـت    : فی العرَحاز [قَتَلْـت فـیهم و ج

رده و بـه آنهـا زخـم    دشمنان کشتار ک
اللیلَ طَوِیـلٌ و ال ینْکنـا،    انّ: یقال. زدم

أي ال نُبلَ من همه و أرقه بما ینْکینا و 
و بر مـا نتاختـه   است  شب دراز: یغُمنا

ایـم بـه   هنوز، یعنی هنوز گرفتار نشده
آنچه براي ما در سر دارد تـا آسـیبمان   

  .]زند و اندوهگینمان سازد
نَمـی  . نَمـاء . گوالیدن: نَما ـَـ. نَمو .نمـا 
: نَمی ـِـ نَمیـاً و نُمیـاً و نَمـاء   [کک : ـِـ

تُمثِّلُوا  ال: حدیث. م: إنْماء. ]ثُرَزاد و کَ
ــی  بنام نْمــه ی ــقِ اهللا ألنّ ــۀِ اهللاِ، أي بخَلْ ی
از آفریــدگان خداونــد :) دوم خلیفــۀ[(

نسـازید،   )یـا نگـاره  ( و تندیسپیکره 
و (بالنـد  آینـد و مـی  زیرا آنهـا برمـی  

توانند نمونه و  ها ایستایند و نمیپیکره
ــند ــا باش ــاي آنه ــتن : . )]گوی برداش
نَموت و نَمیـت  . حدیث و خبر به کسی

. سخن را بـه او رسـانیدم  [لحدیثَ الیه ا
: . ]سخن را رسانیدم: نَمیت الحدیثَ

نَمی . برآمدن نرخ و رنگ و گران شدن
ـ تَار: الخضاب و السعرُ ع و غَـال، فهـو   فَ

ــی  نْمرنــگ حنــا فزونــی گرفــت و [ی
بسیار سرخ و سیاه شـد، و نـرخ و بهـا    

نسـبت کـردن بـه    :  ].افزایش یافـت 
ـ نَما ـُِـ ال. کسی ی الیـه یه و انْتَم .  ـتینَم

خـود  [رفَعته علیـه  : الشیء علی الشیء
آن چیـز را بـاالتر   . را به او نسـبت داد 
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سخن رسانیدن : . ]از چیز دیگر بردم
ــه وجــه اصــالح و نیکــویی  ــت . ب ینَم

. أسنَدته و رفَعته: الحدیثَ الی غیره نَمیاً
 و. ته الیهنَسب: نَمیت الرجلَ الی أبِیه نَمیاً

سخن را به دیگـري  [انْتَسب : انْتَمی هو
آن مـرد را بـه   . نسبت داده و رسانیدم

خود را بـه پـدرش   . پدرش نسبت دادم
  . ]نسبت داد
سخن رسـانیدن بـه بـدي و    : تَنْمیۀ

آتـش   هیزم بـر : . چینی کردنسخن
ألْقَیت : نَمیت النار[نهادن و درگیرانیدن 

بر آتش هیـزم  : کَّیتها بهعلیها حطَباً و ذَ
  . ]نهاده و آن را برافروختم
اذا غاب عنک : رمیت الصید فأنْمیتُه

مات حدیث. ثم :  عو د تیـمکُلْ ما أص
 تیشکار را تیر زدم و گریخت [ما أنْم

ــرد ــمم م ــه . و دور از چش ــور آنچ بخ
شکار کنی و در برابـرت جـان دهـد و    

  . ]تو بمیردرها کن آنچه دور از چشم 
: ج. یابنده و رهایی[ رستگار: النامی

هر آنچه بر روي زمین اسـت یـا   . نُماة
و یـا  ) مانند گیاه و درخت(نامی است 

: نامیـۀ ). مانند سـنگ و کـوه  (صامت 

: ناقـۀ نامیـۀٌ  . آفریدگان خداوندو . نث
نامیۀُ الکَرْمِ، أي القَضیب الـذي  . سمینَۀٌ

یــدناقتــاك کــه  خــۀشــا آن: علیــه الع
: ج. اند هاي انگور به آن آویخته خوشه

  . ]باال رفت[ع فَتَار: تَنَمی. ]النَوامی
. آهنگ کردن: نَوي ـِـ. نیۀ و نَواة .نوي

رده : نَــواه بنَواتــه: یقــال. کــک: انْتــواء
  : قال الشاعر. بحاجته و قَضاها له

  صرَمت أُمیمۀُ خُلَّتی و صالتی
  وت و لَمـا تَنْتَـوِي کنَواتیو نَ

ــاجتی   ــضِ ح ــم تَقْ ــواك اهللاُ. أي ل : نَ
نیـازش  [صحبک فی سفرك و حفظَک 
  . برآورده کرد و روان ساختش

  بگسست امیمه مهر و پیوند مرا
  آهنگ نمـود و نی همـانند مرا

هنگـام  . یعنی برنیاورده نیازم را هنـوز 
: نَـوِي ]. همراه و نگهـدارت سفر خدا به

  . قصدنیت و همهم
او را بــه [ وکَلْتــه الــی نیتــه: نَویتُــه

  . ]آهنگ و خواست خودش وانهادم
. حاجت: ]و نیۀ، مخفَّفۀ[نیۀ : النَوي

 :   جهت که مسـافر بـه وي روي آرد
یقْصـده مـن سـفَرٍ    : کذا فالن ینْوِي [
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او خواستش از سـفر یـا کـار    : أو عملٍ
ـ  ـ  ای  ةدربـار . گ آن داردن اسـت و آهن

راستگویی که نیازش به دروغ کشـاند  
دروغ : یکْذبک الصادقُ عند : گویند

و هـی مؤَنّثـۀ   . ]آردت راستگو در نیاز
. نـث = مـذ . جمع نَواة التمر: . الغیر

أنْـواء  . رمیت بها: نَویت النَواةَ و أنْویتُها
]ــوِي ــاهســته[کــک : ]و نُِ ــاي خرم . ه

: . ]مـا را پـرت کـردم   هاي خرهسته
نَــش : کمــا یقــال للعشــرین. پــنج درم

أْکُـلُ  کانـت تَ : إبل نَووِیۀٌ. ]بیست درم[
 ] خرما خورند هستۀشترانی که[ .  

پیه: نَی .يانُ. أصلُه نَوموضعی: نَی .  
بازداشتن از کـار و  : نَهی ـَـ. نَهی .نهی

. و هـو خـالف األمـر   . گفت و جز آن
. ز ایستادن و به غایت رسـیدن با: انْتهاء

کَف : نَهیتُه عن کذا فانْتَهی و تَناهی عنه
از آن بازداشتمش و دست برداشـت و  [

هـیچ  : ما ینْهـاه عنّـا ناهیـۀٌ   . باز ایستاد
  . ]اي بازش ندارد از مابازدارنده
: نُهیـۀ [غایت و پایان هرچیز : نهایۀ

 و بلَـغَ  انْتَهی الشیء، تَناهی، نَهی. کک
  . ]آن چیز به پایان خود رسید: نهایتَه

نَهـی بعضُــهم  : تَنـاهوا عـن المنْکَــر  
  : و قول الفَرَزدق. بعضاً

  نَکیرُ فَنَهاك عنها منْکَرٌ و
ــۀ  ــدده للمبالغ ــا ش یکــدیگر را از [انّم

ــتند   ــند بازداش ــا از آن دوري (ناپس ی
  ). کرده و آن را وانهادند
  .]دت زان بازمنکر و نکیر داشتن

هذا رجلٌ ناهیـک مـن رجـلٍ، و    : یقال
نَهیک من رجلٍ، و نَهاك من رجلٍ، أي 

ةٌ هـذه امـرأَ   و. یکْفیک من طَلَبِ غیـره 
ة، تذکَّرُ و تُؤَنّث و تثنَّی ناهیتُک من امرأَ

 :و اذا قلـت . و تُجمع، ألنّه اسـم فاعـلٍ  
حسبک من  :کما تقول ،نَهیک من رجلٍ

. ، لم تُثَنِّ و لم تَجمع، ألنّه مصـدر رجلٍ
هذا عبد اهللاِ ناهیک : و تقول فی المعرفۀ

ایـن  [من رجلٍ، فتَنْصـبه علـی الحـال    
مردي است که بسـنده اسـت تـو را از    

این زنی است که بسنده است . دیگري
اگر ناهی و ناهیـۀ  . تو را از زنی دیگر

یعنی اسم فاعل باشد، مذکر و مؤنث و 
شود، و اگر مصدر ه و جمع هم میتثنی

  . ]باشد تثنیه و جمع نشود
ضَـخْمۀٌ  : جزُور نَهِیـۀٌ، علـی فَعیلَـۀ   
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شتر یا گوسفند کشتنی درشـت  [سمینَۀ 
  . ]نهاء: ج. و فربه
. بازداشـت : [نُهی : ج. خرد: نُهیۀ
 :ــر ــان ه ــز پای ــی. چی ــد : نَهِ خردمن

. نَهِـی : نَه. أنْهِیاء: ج. بازدارنده از بدي
انّ فــی ذلــک لَآیــات «هآیــ. نَهــونَ: ج

براسـتی کـه در ایـن    «. »لأُولی النُهـی 
  را  خویشــتندارخردمنــدان ) رویـدادها (

  . غایت چیزي: . ]»هاستنشانه
: تَنـاهی المـاء  . حوض بزرگ: نَِهی

: تَنْهِیۀُ الـوادي . وقَف فی الغَدیر و سکَنَ
 مـن ح نْتَهِی الیه الماءج. رُوفـه حیث ی :

. آب روان در آبگیــر ایســتاد[التَنــاهی 
 هـاي رودبـار کـه آب بـه آنجـا     کناره
آبگیـر و  بوستان پر: روضۀ تَنْهِیۀ. رسد

  . ]بارآور
القَـوارِیرُ و  : . ارتفاعـه : نُهاء الماء

ائَـۀٍ،  ۀٍ و نهاء مائَم هم : یقال. الزُجاج
م رأي قَدم هاءال رفتن با[ائَۀٍ ائَۀٍ، مثل ز

بلنــد شــدن : النَهــار (و بلنــدي آب 
شیشـه و  ). روز تا رسیدن بـه نیمـروز  

. صد تن هسـتند  ةآنان به انداز. آبگینه
 : سنگی سپید و نرمتر از مرمـر . :

  .]اي داروي بیابانیگونه

. رســانیدن پیغــام و جــز آن: إنْهــاء
أنْهیت الیه الخبرَ فـانْتَهی و تَنـاهی، أي   

  . ]به او رسانیدم و رسید خبر را[بلَغَ 
و [طَلَب الحاجـۀَ حتّـی نَهِـی    : یقال

عنها، أي تَرَکَها ظَفـرَ بهـا أو لـم     ]أنْهی
در پی نیازش برآمد و رهـایش  [یظْفَرْ 

چــه کــرد، چــه بــدان رســیده باشــد و 
: عـن اللَحـم   نَهِی ـَـ نَهی. نرسیده باشد

. از خوردن گوشت سیر شد و بازمانـد 
  ثَـلُ، معروفـاً و    الیک نَهِـیالم و نُهِـی

الیـک  . همانند تو نایاب است: مجهوالً
اسـتَنْهیت  . کـک : أنْهی و أُنْهِی المثَـلُ 

فالناً عن نَفْسـه فـأبی أنْ ینْتَهِـی عـن     
از او خواستم دسـت از سـرم   : مساءتی

. بردارد ولی نپذیرفت که آزارم ندهـد 
خواسـتم   از او: استَنْهیت فالناً من فالنٍ

  . ]تا آزار وي را از من بازدارد
  فصل الواو

وعــده کــردن  : وأَي ـِـــ. وأْي .وأي
ضَمنْت لـه  : وأَیت له علی نفسی وأْیاً[

  .]عدةً
حمار وحشی و اسب و جـز  : الوأَي

  . ]نث: وآة[آن 
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: قـدر  . جوال سطبر کـالن : وئیۀ
 ناقــۀ[ضَـخْمۀُ الــبطْنِ  : ناقــۀ . کـک 

أَلْت الخلیلَ س: قال سیبویه. ]شکمنکال
  ـیئفقـال و ،تأَین ولَ معن فُع .  فقلـت

فمن خَفَّف، فقال أُوِي، فأَبدلَ من الـواو  
یلْتَقـی واوانِ فـی أول    ال: همزةً، و قال

الذي قالَه خَطَأٌ،  و: قال المازِنی. الحرْف
ألنّ کلَّ واوٍ مضمومۀ فـی أول الکلمـۀ   

لخیار، انْ شـئْت ترکتهـا علـی    فأنت با
    تهـا همـزةً، فقلـتحالها و انْ شئْت قَلَب
وعد و أُعد، وجـوه و أُجـوه، وورِي و   

تال الج ،و أُوِي ــی ــاعِ أُورِي، و وئـ مـ
خلیـل  [الواوین و لکـن لضَـمۀ األُولَـی    

آمدن دو واو در آغاز کلمه را درسـت  
م گویـد کـه وا  مـازنی مـی  . دانـد نمی

تـوان  مضموم در آغاز کلمه را هم مـی 
آن را تبدیل به همـزه   نگاه داشت و هم

دلیل آنکه دو واو کنـار هـم   کرد، نه به
ــی ــت   م ــون واو نخس ــه چ ــد، بلک آین

هرگاه کسی به دشواري . مضموم است
دچار شده باشد و پـس بـر آن افـزوده    

اي دیگچه: کفْت الی وئیۀٍ: گردد گویند
). قوزبـاالقوز (گ افزوده بر دیگ بـزر 

  زن نگهـــدار خانـــه و : ئیـــۀٌة وامـــرأَ
  . ]بخش آنسامان
سم سـتور سـوده   : وجِی ـَـ وجاً .وجـا 

. م: إیجـاء . هی وجیـاء  فهو وجٍ و. شد
ــوجی   ــه لَیتَ ــک  [انّ ــوده و باری   آن س

  . ]شودمی
ترکتُـه و مـا فـی قلبِـی منـه      : یقال

ـ . أوجی، أي یئست منه س ی أَلتُه فـأوج
لَیلَ : عخرهـا کـردم او را و نومیـد    [ب

از او درخواسـت کـردم،   . گشتم ز وي
شـد در پـی   : أوجی الرجـلُ . کرد زفتی

جاء فـالنٌ  . نیازي، برگشت دست خالی
کنـد و بـه   : حفَرَ فـأَوجی . کک: موجی

تـیغش بـه   . نـه بـه آب  (سنگ رسـید  
نـزد او  : أتَیناه و فوجیناه). سنگ خورد

أوجــت . دیــدیمش تهیدســتو رفتــیم 
ن کـار برگشـت و   ایاز : نفسه عن کذا

: مـاء ال یـوجی  . فهی موجِیۀ. بازایستاد
به آن : أوجی الرجلَ. آب پیوسته روان
را از آن : أوجاه عنه. مرد بخشید و داد

  . ]ساختو دور  او بازداشت
وحی، مثل حلْیٍ : ج. نامه: وحی .وحی

یلو ح . :و پیغام اشارت . : در دل
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چه بـه  سخن پوشیده و هر: . افکندن
: أصلُ الوحیِ[ دیگري فرستی و اندازي

فی خَفاء المالیـه و   : یقال .]إع ـتیحو
     ـتیحلـه و أو ـتیحالیـه، و و تیحأو
بخَبر کذا، أي أشَرْت و صوت به رویداً 

. آهسته و پوشیده به او چیـزي گفـتم  [
حأوحی یحـی   ی و ومـی و ومی، و أو

: أوحـی الرجـلُ الیـه   . واحد یمی بمعنًی
بـی  : الیـه  أوحی. پیکی سویش فرستاد

. پنهانی بـه او پیـام داد  کسی در میانه 
پـس از نـاداري دارا و   : أوحی اإلنسانُ

در : وحـــی و أحـــی. فرمـــانروا شـــد
: وحیت الکتـاب . فرمانروایی ستم نمود

صـاحب  ( فهـو مـوحی  . ا نوشـتم نامه ر
از معـانی وحـی را نوشـتن     یکی لسان
دانــد، شــاید از ایــن روي کــه در  مــی

ــا   ــت ب ــرآن، کتاب ــیش از ق ــگ پ فرهن
ــاري و   ــون پنهانکــ ــایی چــ کارهــ

 کلمـۀ سـازي، کـه در معنـاي     پوشـیده 
بایــد . وحــی هســت، ســروکار داشــت

جــا وحــی  دانسـت کــه در قــرآن هـیچ  
). اسـت کـار نرفتـه    معناي کتابت بـه  به

) رازي(اي  نبشـته : وحی فی حجرٍ: مثَل
یعنـی او راز خـود را   (است در سنگ 

و . النــار :الــوحی). ســخت پنهــان دارد
گویی مانند آتـش  : سمی الملک وحی

. است که هم بهره رسـاند و هـم زیـان   
  . ]مهتر مردان: الوحی

: وحـاة . آواز: الوحی، مثـل الـوغَی  
عت وحـاةَ الرَعـد، أي   سـم : یقال. کک

 ـیالخَف تَه الممدودوـی   . صحی ـدو الرَع
تنـدر را   آهستۀبانگ کشیده و [وحاةً 

ــتَوحیناهم. ]شــنیدم ــرَخْناهم : اس تَصاس
ــدیم   [ ــی خوان ــه فریادرس ــان را ب . آن

بـراي دریافـت و   : استَفْهمته: استَوحیتُه
و . شـتاب : . ]دانستن از او پرسـیدم 

الوحی الـوحی،  : یقال. یمد و یقْصرهو 
البِدار یـا هـذا  . أي البِدار حتَو : ـرِعأس .

: وحی، علی فَعیـل . عجلَه: وحاه تَوحیۀً
شتاب شتاب [موت وحی : و منه. سرِیع

: الوحــاء الوحــاء، و الوحــاك الوحــاك(
بـه شـتاب واداشـتش    . بشـتاب ). کک

) ی الـدحو المـوت دارو مـرگ را  : واء
مـرگ  . تنـد و شـتابان  ). پیش انداخت

النائحۀُ تُوحی . گریستن:إیحاء. ناگهانی
 ـتیعلیــه  ، أيالم سـوگوار بــر  : تَنُـوح

  . ]اش شیون کندمرده
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رفـتن، نـه   میانه: وخَی ـِـ. وخْی .وخی
ــه شــتاب  هــذا : یقــال. آهســته و ن

 ک حیثُ سـارلأه تمک، أي سلواأه .
تخَیـک  وخْیـ  : و قَص تـدكقَصمـا  . د

ــی فــالنٌ ــنَ وخَ رِي أیأد : ــه جأیــنَ تَو
در پـی  . ات به این سو رفتنـد خانواده[

نـدانم کجـا روي کـرد او و    . تو آمدم
عرَفْت وخَـی القـومِ و خیـتَهم و    . رفت

ــتَهم  ــم و إم ــان  : أمه ــوي و آهنگش س
  . ]بدانستم

تَوخَّیـت  [تن صـواب جسـ  : التَوخِّی
ــوخَّی . مهــر تــو را جســتم :محبتَــک تَ

  . ]آهنگ آن کار کرد: وخاه ، أياألمرَ
از [لغـۀ ضَـعیفۀ فـی آخـاه     : هواخا

بـا او  : تَواخَی ساخته شـده اسـت   کلمۀ
  . ]برادري کرد

: فـالنٍ مـا خَبـرُهم   استَوخِ لَنـا بنـی  
از آنها براي ما خبر بیـاور  [استَخْبِرْهم 

  . )]کنند اند و چه مینهکه چگو(
آبی که بعد از بول بیـرون  : ودي .ودي

ودي : تقول منه. کک: ودي. آید از مرد
 ي [بغیـــر ألـــفدبـــه ایـــن معنـــا أو  

نره فرو رهـا  : ودي ـِـ. . ]گویینمی

  . کردن اسب تا بول کند یا گشنی نماید
ــۀ ییــات: ج. خونبهــا: دد . و الهــاء

هاء در دیه بـه  [لذاهبۀ عوض من الواوِ ا
ــاده   ــه افت ــت اســت ک ــاي واو نخس ج

ودیت . دیت دادن: ودي ـِـ. . ]است
أخَـذْت  : اتَّدیت و. دیتَهأعطَیت : القَتیلَ

ــه  . شــده را دادمخونبهــاي کشــته[دیتَ
اذا أمـرْت منـه   . ]خونبهاي او را گرفتم

وا فالنـاً   : قلتیا فالنـاً و دفالناً، د و [د
قیل انْ أحبوا قادوا و انْ . ديِ، دیا، دینَ

: أحبوا وادوا، و هی مفاعلَـۀٌ مـن الدیـۀ   
اگــر خواســتند قصــاص کننــد، و اگــر 

: ودیـت األمـرَ  . خواستند خونبها گیرند
  . ]آن کار را نزدیک کردم

يدۀ. نهال درخت: ویدیکی: و .  
ــذر  [رود : وادي ــاي گ ــار، ج رودب

و ربما اکْتَفُوا بالکسر عـن الیـاء   . ]رود
]کما قال]الواد ، :  

  قِـاهـالشـواد بـمرُ الـرَ قُـرْقَـقَ
  ]پیچید در کوه بلند آواز رود[

أودیۀ، علی غیر قیاس، کأنّـه جمـع   : ج
  . ]و أوداء و أودایۀ[ودي علی فَعیل 

بـه   [فهو مود . هلَک: أودي فالنٌ
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بـه   . مـرگ : الـودي . لَکَهأه: المنُونُ
 . اش دراز گشــتزنــدگی: العمــرُ

 آن چیـز را بـرد  : بالشـیء .يدنهــال : و
. ودایـا : ج. یکـی : ودیۀ. کوچک خرما

يدالو آبی خشک شداز بی: مات[ .  
چوبها که بـر پسـتان ناقـه    : التَوادي

شتر هـم  و کره[بندند تا شیر جمع شود 
  .یکی: تَودیۀ. ]آن را بخورد نتواند
: یقـال . مـا بـه   . عیـب : وذْیۀ .وذي

أصبحت و لیس بها وحصۀٌ و لیس بهـا  
 امو األی یعنی البِالد ،رْدهـیچ  [، أي ب

یـا هـیچ درد و بیمـاري    (عیبی نـدارد  
سـردي و   شهرها و روزها بـی ). ندارد

. پسـت و فرومایـه  : وذیـۀ . سرما شدند
یـا دنیـۀٍ و شَـهوةٍ    من أجلِ دنْ أ: حدیث
ــۀٍ یذآیــا بــراي دنیــایی فرومایــه و : و

يذذْي و ونْی  ، أيخواهشی پست؟ وم
ینآب مرد: و م[ .  
آتش جسـتن از  : وري ـِـ. ريو .وري
و آکنده شدن . کک: ورِي ـِـ. زنهآتش

. سـمینَۀ : ناقۀ وارِیـۀٌ . مغز در استخوان
رِيم وین: لَحمس .ـرِي و   وی ي الزَنْـدر

یوري وریاً و ورِیاً و رِیـۀً، فهـو وارٍ و   

رِيو :ۀُ النارِ. اتَّقَدزنه از چوب آتش: رِی
کسی که در هر کـار   ةدربار[ و جز آن

انّه لَوارِي الزِنـاد، و  : چیره باشد گویند
خانه کردن ریـم  : . ]هو أوراهم زنْداً

ــأَنْ ی: حــدیث. درون پوســت ــیء لَ تَلم
خیرٌ لـه  [جوف أحدکم قَیحاً حتّی یرِیه 

: تقول األمرَ منـه . ]من أنْ یمتَلیء شعراً
. ا: الـوري . رِیـنَ  ،رِ، رِیا، روا، رِي، رِِیا

سـلَّطَ اهللاُ علیـه الـوري و حمـی     : یقال
ـ  [خَیبرا  ه داگر درون یکی از شـما آکن

ز بــرایش بهتــر اســت ا(از ریــم شــود 
خدا بـه ریـم و   ). آنکه از شعر پر شود

خَیسـرَي و  (تب خیبري گرفتارش کند 
ــه  ــم گفت ــرَي ه ــب  خَنْس ــی ت ــد، یعن ان

  .)]زیانبخش یا تب رنج و سختی
مـا أدرِي  : یقـال [ آفریدگان: الوري

 أي الخَلْقِ هو دانـم   نمی: هو، أي أي
. او دیگر کیست و از چه مردمی اسـت 

رِيتَــه  (ایه مهمــان و همســ : ویألنّ ب
  .)]یوارِیه

. زنـه آتش برآوردن از آتـش : إیراء
ــۀ رِیکــک: تَو . ــاد ــتَورِي زِن ســالن ی ف
او در پـی  [یطْلُب اإلیراء منها : الضَاللَۀِ

  .]افروختن گمراهی است
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ــۀ رِیــر و  : تَو ــتن خب ــیده داش پوش
انـدوهگین  : . درافکندن خبـر دیگـر  

که [کردن زشتی جراحت داروکننده را 
آکند شدن ژرفاي زخم دست از از ریم

پوشــیدن : . ]دارو و درمــان بــردارد
 حقیقت چیزي و ظاهر کـردن غیـر آن  

] :تَرتْر و سعنه . س تیرو = ـتیأر :
  .]أردته و ستَرْته و أظْهرْت غیرَه

  .پوشیدن چیزي را: مواراة
  . پوشیده شدن: التَوارِي

ــ. ســپس، و پــیش: وراء ن و هــو م
لَقیتُه مـن وراء،  : قال األخفش. األضْداد

علی الرَفْع للغایۀ اذا کان غیرَ مضاف، و 
: ، کقولکمتَمکِّنٍجعلتَه اسماً و هو غیرُ 

  عـدـن بلُ و من قَبك : و قـولهم . مراءو
أوسع لک، نُصب بالفعلِ المقـدر، و هـو   

أي ، »و کانَ وراءهـم ملـک  «هآی. تَأَخَّرْ
از [و هی شـاذّة  . مصغـ: وریئَۀ. أمامهم
هرگاه بـه ایـن   . دیدمش) یا پس(پیش 

ــا  ــا پــس   (معن ــیش ی ــان از پ و ) پای
غیرمضاف باشد، مانند قبل و بعد غیـر  

درنـگ کـن کـه    . معرَب و مبنی است
آنچــه بــازپس داري افزونتــر و بــیش 

وراء منصـوب بـه    کلمـۀ . است برایت
ر گرفتـه  فعل تأخّرْ اسـت کـه در تقـدی   

و پیشاپیش آنان پادشاهی «. شده است
  . فرزند فرزند: . ]»بود

ــوزي .وزي ــخت : ال ــاه س ــرد [ کوت م
: المســتَوزِي. ]دنــگردانــدام و نیروم

ــتیخ  ــتیغ[اسـ ــتیخ، سـ ــد  ]سـ   و [بلنـ
. کننـده بـر دانـش و بیـنش خـود     تکیه

 ي الشـیءزتَوآن چیـز بلنـد شـد و    : اس
ت باالي رف: استَوزي فی الجبل. ایستاد

پشـت  : أوزي ظَهرَه الـی الحـائط  . کوه
آن را به پا کـرده  : أوزیتُه. به دیوار داد
آن : وزي الشیء ـِـ وزیـاً . و برافراشتم

وزي فالنــاً . هــم شــد چیــز گــرد و در
. آن کــار او را بــه خشــم آورد: األمــرُ

دسزاه الحنمود شحسد خشمگین: و[ .  
موي سـرش  [لَقَ ح: أْسهأوسی ر .وسی

. و نام کلیم اهللا. استره :موسی. ]را سترد
قال عبـداهللا  . هی فُعلَی مؤَنَّثۀً: قال الفراء

وِياألُم بن سعید : تیسن أول مفْعهو م
ه، و هو مذکَّر الغیررقال أبـوعمرو  . أْس

هو مفْعل یدلُّ علی ذلک أنّـه  : بنُ العالء
ینْصـرِف   علَی الیصرَف فی النکرة، و فُ
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ـ : موسـوِي و موسـی  . علی حالٍ . منسـ
فیمن قال فُعلَی، و قد ذُکرَ فـی عیسـی   

فراء و کسائی که آن را بر وزن فُعلَی [
ــم  مــی ــد موســوي و موســی را ه دانن

). ماننـد یمنـی  (شمارند منسوب آن می
أموي و أبوعمرو آن را بر وزن مفْعـل  

سـرش را  : سه ـِـ وسـیاً أْوسی ر. دانند
  . ]مواسٍ: و جمع موسی. تراشید

راسـت و برابـرش   [آسـاه  = واساه
. کرد، یـا او را دلـداري و آرامـش داد   

 يمیانشان آشتی و برابـر : واسی بینهما
  .]راستی و برابري: وسی. نهاد

خواسـتم  [قلت لَه واسنی : استَوسیتُه
ــن و   ــا م ــد ب از او کــه غمخــواري کن

  . ]اري دهددلد
نشان و لـون مخـالف کـل    : شیۀ .وشی

و الهاء عـوض  . اعضاي اسب و جز آن
: یقـال . شـیات : ج. من الواو، مثل عدة

ـ . ثَور أشْیه، کما یقال فرس أبلَقُ ال «هآی
، أي لیس فیها لَـونٌ یخـالف   »شیۀَ فیها

رنـگ   بی) زرد یکدست(«[سائرَ لَونها 
  . ]»و نشانی دیگر در آن

نگار کـردن  : وشَی ـِـ. وشْی و شیۀ

شـدد للمبالغـۀ   . کـک : تَوشیۀ. جامه را
. ]باب تفعیـل آن بـراي مبالغـه اسـت    [

شوو م یشویثوب م .شَوِيو . منسـ: و
ینْطقُـون   شه بالهاء، ألنّهـم ال : األمرُ منه

 الیه البِناء تاجحو أقَلُّ ما ی واحد بحرف
حرف یبتَدأُ به، و حرف یوقَـف   :حرْفانِ

فإذا وصلْته بشـیء ذهبـت الهـاء    . علیه
امر آن را با هاء آورنـد،  [استغناء عنها 

زیرا تازیان به یک حرف تنهـا سـخن   
کـم بـر   نگویند و ساخت کلمـه دسـت  

حرفی که کلمه بـا  : دو حرف است پایۀ
آن آغاز شود، و حرفی که بر آن وقف 

ــردد  ــا ن(گ ــرف تنه ــیح ــم م ــد ه توان
آغازگر کلمه باشد و هم بـر آن وقـف   

پـس از   کلمۀهنگامی هم که به ). کرد
افتـد زیـرا   خود پیوند گیـرد هـاء مـی   
دروغ : . ]دیگر به آن نیـازي نباشـد  

: . گفتن و آراسـتن سـخن بـه دروغ   
. بسیار شدن اهل قبیله و فرزندان کسی

ۀُ عندي بشیءیهذه الماش شَتمـا  : ما و
  تلَـدایــن سـتور مــاده هـیچ بــرایم   [و

. حسـنَه : وشَی الثـوب و وشّـاه  . نزایید
ــدیثَ  ــذب و الح ــی الکَ ــه و : وشَ قَمر
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. دروغ و ســخن را آراســت : صــوره
بی الکَذشی امنُـه و   : النَملَوؤَلِّفُـه و یی

چـین دروغ را برسـازد و   سـخن : یزَینُه
: وشَـی کالمـه  . رنگ و آرایـش دهـد  

و هـو  . مالُـه  ثُـرَ کَ: أوشَی. غ گفتدرو
ــاء  ــاء و المش ــلُ و  . الوش ــی الرج أوشَ

  . ]کثُرت ماشیتُه: أفْشَی و أمشَی
ــیۀ ــتور : واش زن بســیارفرزند، و س

نوعی : وشْی. و الرجلُ واشٍ. بچهبسیار
  . وِشاء: ج. هااز جامه

سعایت کـردن بـه نزدیـک    : وِشایۀ
ـ   ،والی خن یعنی به بدي سـگالیدن و س

  . دروغ را آراستن
ــه  ــی فــالنٌ فرس شتَوســه، أي ی بعقبِ

بـه پاشـنه زد   : هیـد یزِیطْلُب ما عنـده ل 
برانگیخـت  : أوشاه. اسب را تا تیز رود

چـوب  [او را به محجن یـا بـه کُلّـاب    
سرکج، و چنگکی از آهـن کـه پشـت    

: ائْتَشَـی العظْـم   و. چکمه اندازند پاشنۀ
. و بهبود یافـت  استخوان شکسته پیوند

شَی الشیءه: أوملع[ .  
: إیصاء و تَوصـیۀ . اندرز: وصیۀ .وصی

  . ا: الوصاة و الوِصایۀ. اندرز کردن

أوصیت له بشـیء و أوصـیت الیـه،    
ــیک صــه و ــی . ا: الوِصــایۀ. جعلْتَ تَواص

ـی بعضُـهم بعضـاً   : القومصحـدیث . أو :
یـراً فـإنّهنّ عـوانٍ    استَوصوا بالنسـاء خَ 

ــدکم  ــفارش  [عن ــز س ــه آن چی او را ب
آن . کردم، و او را وصـی خـود کـردم   

 ةدربار. قوم یکدیگر را سفارش کردند
زنان به نیکی سفارش کنید کـه آنـان   

الذي یوصـی  : وصی. اندنزد شما بندي
و الذي یوصی له، و هو مـن األضْـداد،   

و . وصی نث. فهو الموصی و الموصی
  . ]أوصیاء: جمعها جمیعاً

ــذا ــیتُه بک صــه: و ــلْته ب صأرض . و
: وصـت األرض . متَّصلۀُ النَبات: واصیۀٌ

نَبـت  . کـک : تَواصی النَبت. اتَّصلَ نَبتُها
ــلٌ : واصٍ ــز   آن[واص ــالن چی ــه ف را ب

. پیوسـته هـم زمین پرگیـاه بـه  . پیوستم
. دپیوسته شهمگیاه آن زمین انبوه و به

  . ]گیاه انبوه و پیوسته
  .أوعیۀ: ج. خنور: وِعاء .وعی

  . در وعاء نهادن چیزي را: إیعاء
ـــ. وعــی نگــاه داشــتن و : وعــی ـِ
: أُذُن واعیـۀٌ . وعیت الحدیثَ. یادگرفتن
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. آن سـخن را بـه یـاد سـپردم    [حافظَۀ 
: . ]شــنونده و نگهــدارگــوش نیــک

ن ریم، و ریم کردن جراحت، و گردآمد
. اجتَمعـت : وعت المدةُ فی الجرْح[ریم 

رْحی الجعـه : وحسالَ قَی[ . :  گـرفتن
بـرَأَ  : وعـی العظْـم  [استخوان شکسـته  
اسـتخوان شکسـته   : علی عثْمٍ و انْجبـرَ 

ــت  ــد گرف . کــج جــوش خــورد و پیون
 همـۀ او : استَوعی فالنٌ من فالنٍ حقَّـه 

ـ . حقّش را از فالنی گرفت ی لـه  اسعتَو
  .]حقّش را به او داد همۀ: حقَّه

ـ  ، أي »واهللاُ أعلَـم بمـا یوعـونَ   «هآی
و «[یضْمرُونَ فی قلوبهم من التکـذیب  

خداوند دانـاتر اسـت بـه آنچـه در دل     
  . ]»نهان دارند

ال وعی عن ذلک األمـر، أي  : یقال
بـد  : لی عنه وعـی  ما. تَماسک دونَه ال
از . ان خـودداري کـرد  از آن کار نتـو [

: انّه لَفی وعیِ رجالٍ. اي ندارمآن چاره
  . ]او در میان مردان بسیاري است

ــی[الـــوعی  عـآواز و فریـــاد : ]و و
غیـو  [فریاد و غیـو کننـده   : واعیۀ. کردن

آواز تنــد و : باشــد همــان غَــو و غَریــو

چیزي، مانند آواز سنگ فالخـن   ةکشید
ۀ . در هوا یـیادکننـده بـر   نالـه و فر : واع

  . ]مرده
مثــل [بانــگ و فریــاد : الــوغَی .وغـی 

و منه قیل للحرْب وغًـی لمـا   . ]الـوعی 
بـه جنـگ   [فیها من الصوت و الجلَبـۀ  

دلیـل بانـگ فریـاد و    وغی گوینـد بـه  
  .]کشاکش در آن
ــی ــیرینه : األواغـ ــاي [شـ جویهـ

مفـاجِرُ  [. زار افتدکه در کشت ]کوچک
  .]الدبارِ فی المزارع

ـ  . وفاء .یوف بـه سـر بـردن    : وفَـی ـِـ
و هـو ضـد   . عهد و سخن: . دوستی

بـه  [ وفَی بعهده و أوفَـی بمعنًـی  . درالغَ
. پیمانش پایبند بود و آن را به سر بـرد 

فالنـی  : مات فالنٌ و أنـت بوفـاء  : یقال
نـام  : أوفَـی . ]مرد و تـو پاینـده باشـی   

  .مردي
تمـام شــدن و  : وفـی، علـی فُعـول   

. ]تَـم و کثُـر  : وفَی الشیء[شدن  بسیار
یفی [تمـام و رسـان   : وکـک : الـواف .

یفاءو م یفرجل و :فاءذو و[ .  
. گذاردن حقّ کسی بـه تمـام  : إیفاء
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أشْـرَف  : أوفَی علیـه . أوفاه حقَّه و وفّاه
ــرَف مــن األرض[ بــر : أوفَــی علــی شَ

عیـر میفـاء   . ]اي برآمـد بلندي و پشته
ها بسـیار  خر بر پشتهگوره: کامعلی اآل
  . برآینده

تمام کـردن حـقّ   : استیفاء و التَوفِّی
ن فالنٍ و تَوفَّیـت منـه مـا    استَوفَیت م[

آنچه نـزدش داشـتم همـه را    : علیه لی
. ]گــرفتم و دیگــر هــیچ نــزدش نمانــد

وا : تَوافَی القومآنهـا آمدنـد   همۀ[تَتام .
ــومِ   ــدد الق ع ــت فَّیــه  : تَو ــا را هم آنه

ــمردم ــاه اهللاُ. ]ش ــه  : تَوفّ وحر ضــب قَ
ــت [ ــانش را گرف ــد ج ــاة. ]خداون : وف

  . مردن
ــی[رســیدن و آمــدن : موافــاة : وافَ

  . ]أتَی
اتَّقَـی أصـلُه   . پرهیز کـردن : اتِّقاء .وقی

 یاء الواو تَقَی، قُلبتإلنْاوقبلَهـا  سار ماک
 و أُبدلت منها التاء فأُدغمت، فلمـا کثُـر  

استعماله علی لفظ االفتعال توهمـوا أنّ  
التاء من نفـسِ الحـرف فجعلـوه إتَقَـی     
یتَقی بفتح التاء و التَخْفیف فیهما، ثم لـم  
یجِدوا له مثاالً فی کالمهم یلْحقونَـه بـه   

و . قَضَـی یقْضـی   تَقَی یتْقی، مثلُ: فقالوا
 بنـی . تَقی: ةتَقِ، و للمرأَ: یقال فی األمر

عن األلف  یی التخفیف فاستُغْناألمرُ عل
بحرکـۀ الحـرف الثـانی فـی المســتقبل     

اصل باب افتعال از این کلمـه اوتقـی   [
بوده که با قلب واو به یاء و تبدیل آن 
به تاء و ادغام آن در تاء بـاب افتعـال   

کـاربرد   یۀپا برسـپس  . اتّقی شده است
فــراوان بــاب افتعــال آن چنــین گمــان 

که تـاء از خـود کلمـه اسـت،     اند کرده
پس آن را مخفّف ساخته و چـون هـیچ   

اي در زبانشان ماننـد آن نیافتنـد   کلمه
که این را پیرو آن سـازند، آن را تَقَـی   
یتْقی گفتند، و امر آن را نیـز از یتَقـی   
ــه     ــرف دوم کلم ــون ح ــاختند و چ س

 ةمتحرك بـود نیـازي بـه آوردن همـز    
اتَّقَـی   تَـوقَّی و . ]مکسور هم پیدا نشـد 

  . بمعنًی
الواو مبدلَۀٌ  و. پرهیز: التُقَی و التَقْوي

  . من الیاء علی ما ذَکَرْنا فی ریا
اتَّقَی تُقـاةً و  . پرهیزگاري: تُقاةٌ و تَقیۀ

: حدیث. پرهیز کرد[تَقیۀً، مثل اتَّخَم تُخَمۀً 
، )ص(کُنّا اذا احمرَّ البأْس اتَّقَینا برسول اهللا
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ــۀً  أ ــه وِقایـ ــا خَلْفَـ ــواي (: ي قُمنـ پیشـ
ــاه تنـــور جنـــگ :) پرواپیشـــگان   هرگـ

پیامبر را ) در برابر دشمن(افروخت برمی
بیــانگر (ســاختیم ســپر و پنــاه خــود مــی

  .)]بلنداي وجودي پیامبر بر دیگر مؤمنان
مـا  : یقـال . پرهیزگـار : تَقی و متَّقِی

ـ   فـی التعج ،لهچـه پارسـا و   [ب أتْقاه ل
  . !]ر استپرهیزگا
علی ظَلْعـک، أي الْزَمـه و   قِ : یقال

بـر  : مثل ارقَ علـی ظَلْعـک  [اربع علیه 
بـه  (خود آسان گیـر و بـار انـدازه بـر     

  . )]اتدرخور تواناییکاري پرداز 
ریـش  زینـی کـه پشـت   : سرْج واقٍ
اذا کان یهـاب :  فرس . نکند ستور را

ـ : المشْی من وجعٍ یجِده فی حافره م س
اسـبی کـه از درد   [بـه جایگـاه نهنـده    

مۀَ. از راه رفتن بترسد شسیفرس واق :
  . و قد وقَی ـِـ. ]کک

موقی، أي موقی جِداً : عیقال للشُجا
: الشُجاع موقی و الجبـانُ ملَقـی  : یقال[

   .]دالور سالم و ترسو گرفتار
: . زنـان  ]روسـري [معجر : وِقایۀ

چیزي را نگاه دارند و پناه  چه به آنهر

  .کک: وِقاء. دهند
  . نگاه داشتن: وقَی ـِـ. وِقایۀ
و : قال الجـوهري . چهل درم: أُوقیۀ

کذلک کان فیما مضَی، فأما الیوم فیمـا  
    ـاءبعلیـه األط رقَـدو ی فُها الناستَعاری

أواقـی  : ج. فاألُوقیۀُ إستار و ثُلُثا إستارٍ
األواقی أیضاً جمع واقیـۀٍ، و  . واقیو األ

أصلُها وواقـی علـی فَواعـل، فکَرِهـوا     
ــی أل ــوا األُولَ ــواوین فقَلَب فــاً اجتمــاع ال

در گذشته چهـل درم بـود امـا    : گوید[
ــی   ــروز م ــردم ام ــه م ــند و آنچ شناس

کنند یک استار پزشکان بر آن کار می
هـر اسـتار چهـار یـا     (و دوسوم استار 

  . ]است) م مثقالچهار و نی
و یقال هـو الـواقِ،   . ورکاك: الواقی

یـاء، سـمی بــذلک    بکسـر القـاف بـال   
ــوته   ــۀ ص ــده[لحکای ــام  پرن ــه ن اي ب

ــاشیرگنجشــک کــه بــر  آوازش  یــۀپ
  .]نامیده شده است

: حـدیث . سـر مشـک  بند : وِکاء .وکی
أوکَی علی ما . وِکاءهاو احفَظْ عفاصها 

ــقائه ها بالوِکــا: فــی ســد انّ فالنــاً . ءشَ
لَوِکاء : بشـیء بِضکَی   . ما یـأَلْتُه فـأوس
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لَ: علیخی بـینَ    : حـدیث . بـوککـان ی
مةِ، أي یرْوفا و المیاً الصعلَأُ ما بینهما س

لْءالم بعد قاءوکَی السیقال معنـاه  . کما ی
و ال ی کُتسی  کَتَانّه کان یـوککأنّه ی لَّم

ــه ــه ی. فَم ــک، أي : قــالو من أوك حلْقَ
 کُتپوست و سربند آن را اسـتوار  [أُس

فالنی . مشکش را با بند بست سر. کن
ــی  ــس نم ــم پ ــد ن ــگ(ده ــم و تن چش

از او درخواسـتم  ). خشـک اسـت   ناخن
) زبیـر  ةدربـار . (ولی هیچ به من نـداد 
رفـت  دوید و می میان صفا و مروه می

آنجا را از تالش و کوشـش  (آمد و می
گونـه کـه    همـان ) ر کرده بـود خودش پ

. بندنـد مشک را پس از پر شـدن مـی  
اند یعنی زبیر خـاموش بـود و   نیز گفته

گفت گویی دهانش را با بند سخن نمی
دهانت را ببنـد و خـاموش   . بسته باشد

اسـب  : وکَّی الفرس المیدانَ شَـداً . باش
. میدان را از تاخت و تـازش پـر کـرد   

 طـی و ال أع) به أسماء فرمـود : (حدیث
   ــوکَی علیــکی فیبـــبخش و : تُــوک

از آنچـه  (بازمدار که از تـو بازدارنـد   
توانی ببخشی دریغ مکن تا بـر تـو   می

  . )]تنگ نگیرند

ناقه [امتَلَأَت شَحماً : استَوکَت الناقۀُ
  . ]پرگوشت و فربه شد

و هو . نزدیک شدن: ولی ـِـ. ولْی .ولی
کُـلْ ممـا   . ولْـیٍ  تَباعدنا بعد: یقال. شاذّ

أولَیتُه الشیء فولیه . مما یقارِبک: یلیِک
پس از دوستی و نزدیکی از هـم دور  [

بخـور از آنچـه آسـان آیـدت     . گشتیم
آن چیز را نزدیکش بـردم و آن  . دست

ــزدیکش شــد ــۀٌ دار. هــم ن لْیــۀ: و  خان
ــک ــه: يدارِ داره . نزدیــ اش خانــ

  . ]ام استنزدیک خانه
ـ [ۀ وِالی تصـرّف کـردن و   : ]ولی ـِـ

ولـی  . ولـی الـوالی البلَـد   . دست یافتن
علیه، کما . الرجلُ البیع یلو و یلفالنٌ و

استاندار بر [ساس و سیس علیه : یقال
آن شهر چیره شـد و کارهـایش را بـه    

آن مـرد بـر داد و سـتد    . دست گرفـت 
فالنــی سرپرســتی کــرد و . چیــره شــد

  . پادشاهی: و وِالء . ]دسرپرستی ش
یـاري  : . پادشاهی رانـدن : والیۀ

، أي مجتَمعون هم علی : یقال. کردن
هـو بـالفتح   : قـال سـیبویه  . فی النُصرَة

المصدر و بالکسر االسم، مثل اإلمارةِ و 
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آنان در همیاري بر دشمنی مـن  [النقابۀ 
و (والیـۀ مصـدر اسـت    . انـد یکپارچه

زیر فرمانروایی فرماندار شهر و استان 
، و وِالیۀ یعنی )والیات: ج. یا استاندار

  . ]فرمانروایی و پادشاهی
ــی للْــی. بــاران دوم: وج. کــک: و :

: ولَـوِي . ولیت األرض ولْیاً: یقال. أولیۀ
: . ]زمین دوم بار باران خورد[منسـ 

و کلُّ من . متصرف بر کسی: . دوست
هـر کـه کـار    [ه  حد فهو ولی أمرَ وا

کســی را بــه دســت گیــرد سرپرســت 
  . ]اوست

: . آزادکننده: . خداوند: المولَی
پسـر عمـو،   [پسـر عـم :   . کردهآزاد

خواهرزاده، داماد، خویشاوند نزدیـک،  
ــرو، ج ــوالی: پی الم[ ، :ــت : . دوس
  . منسـ: مولَوِي. سوگندهم: . همسایه
فـی   و. معروفـاً أولَیتُـه  . دادن: إیالء

اله للمعروف، و هو شـاذّ  : بالتعجما أو
! اسـت چه نیکوکار . به او نیکی کردم[
دلیل رباعی بـودن آن  شاذّ بودن آن به(

است، زیرا فعل تعجب از ثالثی مجـرد  
این معنـا برگرفتـه از   ). شودساخته می

: یلی زیـداً  جلَست مما: این سخن است
  . ]نزدیک زید نشستم

لۀتَوکار در گـردن کسـی کـردن   : ی .
ولّاه بیـع الشـیء   . ولّاه األمیرُ عملَ کذا

. کار را به گـردنش گذاشـت  شاه فالن[
ــپرد  ــه او س ــز را ب ــد آن چی : . ]خری

ــاري  ــی و کـ ــه جهتـ . روي آوردن بـ
ــ ــجِ «هآی ســطْرَ الم ــک شَ هجلِّ وــو  دفَ

، »لکلٍّ وِجهۀٌ هو مولِّیها«هو آی ،»الحرامِ
سهِه أي مجپس روي سوي «[تَقْبِلُها بو
هــر گروهــی «، و »الحرام کــنمســجد

: . ]»اي دارد که آن سو رو کندقبله
ــدن ــ. روي گردانی ــدبِراً «هآی ــی م  »ولَّ

ــت «[ ــرد و گریخـ ــت کـ : . ]»پشـ
» ما ولّاهم عن قبلَـتهم «هآی. برگردانیدن

ــه از قبلــــه«[ ــان را چــ ــان آنــ شــ
  . ]»بازگردانید
گرفتن کـار را و بـه    به خود: التَولِّی

ــولَّی العمــلَ . گــردن کــردن کــار را [تَ
روي : . ]پذیرفت و به گردن گرفـت 

ـ . گردانیدن و از «[» فتَـولَّی عـنهم  «هآی
دوستی بـا  : . ]»آنان روي برگردانید

  . کردن یکس
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ــتیالء ــر  : اس ــافتن ب تمــام دســت ی
بلـغَ الغایـۀ   : استَولَی علی األمر. چیزي

تـا پایـان   ) شد و بر آن کار چیره[(فیه 
  . ]آن رسید
هـم   دوستی و پیوستگی بـا : مواالة

پیاپی کـاري  : . ]ضد المعاداة[نمودن 
. پیوسـت یکـدیگر کـردن   : وِالء. کردن

علـی  : افْعلْ هذه األشـیاء علـی الـوِالء   
هـم   ایـن کارهـا را پشـت سـر    [التَتابع 

  . ]انجام بده
: حدیث. والء العتْق: . قرابۀ: والء

ه نَهتبالء و عن هع الویخویشی [ی عن ب
از . و پیوستگی از راه آزاد کردن بنـده 

فروش والء یا بخشـیدن آن بازداشـت   
ــان را شــیوه چنــان بــود کــه     ( تازی

بنده یـا وارثـان او پـس از     ةآزادکنند
بردنـد، و  مرگ آن بنده از او ارث می

ــده را   ــردن از بنـ ــن ارث بـ ــاه ایـ   گـ
کـه از آن   بخشـیدند فروختند یا میمی

: آن گفتـه شـد   ةبازداشته شد و دربـار 
شـده  آزادکرده ةمیراث بند:الوالء للکُبرِ

ــراث  ــان می ــده از  در می ــران آزادکنن ب
أي  ،. )]بزرگتـر اسـت بـه کـوچکتر    

 هــم : یقـال . داراندوســت: موالُـوانَ 
  . فالنٍ

قال . أولَی لک، تهدد و وعید: قولُهم
یهلکُـک   معنـاه قاربـک مـا   : األصمعی

  . ]آنچه نابودت کندبیاید بر سرت [
أحـرَي  : بـه  هو . سزاوارتر: أولَی

تـر و سـزاوارتر   او شایسته[أجدد  به و
و هما األولَیانِ، هم األوالی . ]است بدان

و األولَونَ، مثـل األعلَـی و األعـالی و    
األعلَونَ، هی الولْیا، هما الولْییانِ، و هنّ 

ــولَی ــرَي و   ال ــل الکُب ــات، مث و الولْیی
  . الکُبرَیانِ و الکُبر و الکُبر و الکُبرَیات

ۀ  یـلالیـا : ج. پشــماکند: وو قولــه. و :
کالبالیا رءوسها فـی الوالیـا، أي الناقـۀ    
   بِها ثـمر صـاحعلی قَب کَستُع التی کانت
   وت ها الـی أنْ تَمـأْسۀُ علی ریلالو تُطْرَح

. آنچه بر پشت ستور و زیر پاالن نهند[
ــر گــور  : گویــد چــون اشــتران بســته ب

بالیـا  . صاحبانشان، سـرها نهـاده پـاالن   
اي که بر گور جمع بلیۀ است، یعنی ناقه

اش را بسـتند و زیرپـاالنی  صاحبش می
  و آبـــش (انداختنـــد بــر ســـرش مـــی 

  . ]تا بمیرد) دادندنمی
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سسـتی و  : ونَی ـِـ. الونَی و الونْی .ونی
. نَیت فـی األمـر فأنَـا وانٍ   و. درماندگی
. أتْعبتهـا و أضْـعفْتها  : أونَیتُها. ناقۀ وانیۀٌ

افْعـلْ   و. یـزالُ  ال: ینی یفعلُ کذا هو ال
در کارم سست [بال تَوانٍ : ذاك بال ونْیۀٍ

. آن ناقه را خسته و ناتوان کردم. شدم
سسـتی و   بی. کنداو پیوسته چنین می

فینُوا فـی  . ماندگی آن کار را انجام ده
در خواست و کوشش خود پس : جِدهم

ــدند  ــت ش ــ. سس ــی   و ال«هآی ــا ف تَنی
و در یاد کردن مـن سسـتی   «: »ذکْرِي
  . ]»مکنید

: ة وناةٌ، و أناةٌ بقلب الواوِ همـزةً امرأَ
 یا سنگین ( زن سست و کند[فیها فُتُور

  . ])رامو آ
در نیـاز و  [رَ قَص: تهجتَوانَی فی حا

  . ]خواستش کندي و کوتاهی کرد
و . جاي به لب آمدن کشـتی : میناء

هو مکَلّاء السفُنِ و مرْفَؤُها، و هو مفْعال 
: ج. لنگرگاه و بندر کشـتیها [من الونَی 

مایه و گوهر شیشـه کـه از   : . موانٍ
: ج. مرواریـد : ونیـۀ . آن آبگینه سازند

 ـیننــاة. ونَی :ج. کــک: وــۀ . الــوجارِی

  . ]دختر مرواریدگون: وناةٌ
دریدن و کفیـدن  : وهی ـِـ. وهی .وهی

و وهیـۀٌ، علـی    فـی السـقاء   . مشک
  : مثَل. التَصغیر، و هو خَرْقٌ قلیل

  خَلِّ سبِیلَ من وهی سقاؤُه
رِیقَ بالفَالةِ مـاؤُهـو من ه  

ک مشـ [یسـتَقیم أمـرُه    یضْرَب لمن ال
  . پاره یا اندکی پاره است

  واگذار آن را که مشکش پاره گشت
  یـا به دشت آبش همـه بر بـاد رفت

کسی گویند که کارش راسـت   ةدربار
که واگذار همرهی آن(نباشد و درست 

پسندت نکند، یا که در دوستیت روي 
: فهـو واه . وهـی : ج. )و ریا آرد پـیش 
. ]واهـونَ و وهـاة  : ج. سست و نـاتوان 

 :یقال. ضعیف شدن دیوار به افتادن :
أصـابها کَسـرٌ و مـا    : ضَرَبه فأوهی یده

ئهـا،  وهت عزالی السماء بما. لکأشْبه ذ
أوهیت . و کذا کلُّ شیء استَرْخَی رِباطُه

. هـو أنْ یتَهیـأَ للتَخَـرُّق   : السقاء فـوهی 
 فَتْقـاً ال تُرْقَـع، أي   غادر وهیۀً ال: یقال

ــه   تْقــی ر ــدر عل ــتش را [یقْ زد و دس
بسـیار  (مشک آسمان دریـد  . شکست
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هـر چیـزي    ةاین را دربار). باران بارید
. گوینــد کــه ســربند آن سســت شــود 

مشک را فرسوده کردم و نزدیک شـد  
جـا نهـاد او کـه     اي بـر پاره. پاره شود

پاره : أوهیت وهیاً فارقَعه. نگیرد پیوند
المـؤْمنُ  : حـدیث . بـدوزش  الکردي حا
عراق وهمـؤمن شـکافنده و دوزنـده    : م

گر به گنه جامۀ دیـن بـردرد،   (است 
: وهیۀ). دوزد و با توبه به سامان برَد

   .]سقَطَ: وهی. حمقَ: وهی. مروارید
ویـک و  : یقـال . کلمۀُ تعجبٍ: وي .وي

 و قد تـدخُل علـی کَـأَنْ و   . وي لعبداهللا
ویکَأَنّ اهللاَ یبسطُ الرِزقَ لمـنْ  «هآی. کَأَنّ

 رقْـدو ی شاءاي اسـت بـراي   کلمـه [» ی
و گـاه نکـوهش و   (نشان دادن شگفتی 

. واي بر تو و واي بـر عبـداهللا  ). هشدار
کـه در  (گاه بر سر کأنْ و کأنّ درآیـد  

). نوشتن پیوسته است و در معنـا جـدا  
) کـه حقیقت چنین است (گویا ! شگفتا«

خداوند است که روزي را بر هـر کـه   
از بندگانش بخواهد گشـاده یـا تنـگ    

اي آن پشـیمانی  معناي پایـه (» گرداند
  . )]پس از آگاهی است

  فصل الهاء
گرد هوا که از روزن پیدا آید : هباء .هبا

و یقال منه . دقاقُ التُرابِ: . در آفتاب
فَتَاذا ارتُـه   : عیبـواً، و أهببا ـُــ هأنَـا   ه

ــاك[ ــزهخ ــوا ری ــده در ه ــاي پراکن   . ه
ها در هوا پراکنـده شـدند، و   ریزهخاك
: رعاع من النـاسِ  :. پراکندمرا آنها 

أهبـاء  . رومردم سـبک نـادان و دنبالـه   
هبـا  . آنچه گردباد به هوا بـرد : الزَوبعۀِ
خاکستر با خاك آمیخت و فـرو  : الرَماد

  . ]مرد: هبا. گریخت: هبا. نشست
: الهـابِی . ]غَبرَة و غُبـار [گرد : هبوة

و منـه یـوم   . زمینـی : هباءة. خاك گور
جنگـی کـه در آن زمـین رخ    [الهباءة، 

  . ]داد
ــی بــۀ ه یبپســر خردســال و[: و ه[ 

  . دختر خرد
نـوعی از آواز کـه   : ]و هبِـی [هبی 

اسب : أهبی الفرس[اسب را بدان برانند 
راه : التَهبـی . گـرد و خـاك برانگیخـت   

. رفــتن خرامــان و از ســر خودپســندي
  . ]جاء فالنٌ یتَهبی

: ةُهات یا رجلُ، و هـاتی یـا امـرأَ    .هتا
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: مهاتـاة . ]و هاتیا، هاتُوا و هـاتینَ [بیار 
یک ما أنَا بمعط: ما أُهاتیک. نهمفاعلَۀُ م

: یقـال . أعطَـی : هـاتَی . نبخشم به تـو [
تال هاتَی یـا  (نیاوردي ر که وبیا: هات

هات انْ کانت بِـک  . )بگو آنچه نگفتی
. خواهی بدهی بده دیگر اگر می: مهاتاة

  . ]ساعات اللیلِ: هتْی و أهتاء
خـالف  . نکوهیدن: هجا ـُـ. هجاء .هجا

ةُ المـرأَ . کـک : هجـو و تَهجـاء  . المدح
ــو زوجهــا جتَه : تَهبــح ص ــذُم آن زن [تَ
تابـد و او را  ش را برنمیهمدمی شوهر
حروف مقطّعات : . ]کندنکوهش می

ــوت الحــروف و . خوانــدن ]الفبــا[ جه
حرفهاي الفبا [ و تَهجیتُها بمعنًیهجیتُها 

سئلَ رجـلٌ مـن   ). یا شمردم( را خواندم
: تَقْرَأُ من القرآنِ شیئاَ؟ فقـال  أ: قَیسٍبنی

هیچ قـرآن   آیا: واهللاِ ما أهجو منه حرْفاً
خـوانی؟ بـه خـدا سـوگند کـه      هم می

رویـت  . خـوانم اي از آن هم نمـی کلمه
پیش : قَصیدةً فما أهجو الیوم منها بیتَینِ

ــن  ــۀاز ای ــر  هم ــک قصــیده را از ب ی
خواندم اما اکنون دو بیت هم از آن  می

ــت. خــوانم نمــی ــی البی ــف: هجِ . انْکَشَ

چشـم شـتر   : تغار: هجِیت عینُ البعیرِ
امـروز سـخت   : هجو یومنـا . گود افتاد

آن : هــذاهجــاء هــذا علــی . گــرم شــد
  . ]همانند این است

ــۀ و : یقــال جِیةٌ و أُهــو جبینهمــا أُه
ــا   ــاجونَ بهـ ــاة یتَهـ آن دو از [مهاجـ

ــاد بــه) در قصــیده(یکــدیگر    زشــتی ی
  . ]کنندمی

راه راسـت، و  : نـث = الهدي، مذ .هدي
: [هداه اهللاُ للـدین هـدي   . راهنمودن 

  . ]روز
ـ [هدایۀ  راه راست نمودن : ]هدي ـِـ

. آگاهانیدن: . و پیدا و آشکارا کردن
تُه الطریقَ و البیتیدرَّفْته: هـ . ع  و أ«هآی

لـم   و قال أبـوعمرو أي أ . »لَم یهد لهم
راه و خانـه را بـه او نمـوده    [یبینْ لهم 

پـس آیـا   «. سـاختم  واز آنها آگـاهش 
هدیتُـه  . ]»براي آنان آشـکار نسـاخت  

راه : هتَدي بمعنًیا الی الطریق، فَهدي و
فـالن ال  . کـک : تَهـدي [راست یافـت  

یهتَدي و ال یهـدي   یهدي الطریقَ و ال
ــدي و ال ــی ،یهِ او راه راســت را : بمعنً
  . ]بردیابد و به آن راه نمینمی



  2133/ باب الواو و الیاء   
 

 

به خانـه آوردن، و  عروس را : هداء
ةَ الـی  هدیت المرأَ. فرستادن عروس را

ةُ فهی مهدیـۀٌ  زوجها، و قد هدیت المرأَ
يدو ه .  

قربانی که بـه حـرم فرسـتند    : هدي
اي گونـه : انْ کان کذا و کذا  ما لی[

و . و اسـیر . کک: هدي. ]سوگند اسـت 
هآی قُرِيء»  حم يـدلُـغَ الهبلَّـه حتّی ی« ،

هدیـۀ و  . الهدي، بالتخفیف و التشـدید 
تا آنگاه کـه قربـانی بـه    «[یکی : هدیۀ

  . ]»جایگاهش برسد
. جهـت : . کـار : . روش: هدیۀ
فیمـا کنـت فیـه مـن     : هدیتک خُذْ فی

: نَظَرَ فالنٌ هدیۀَ أمرِه. الحدیث أو العمل
: ج. رَتَهسی: ما أحسنَ هَدیتَه. أمره جهۀَ
هدي هدي فالنٍ، أي سـار  : یقال. هدي

بر [اهدوا هدي عمارٍ  و: حدیث. سیرَتَه
و (همان سخن یا کاري که بودي باش 

ــرد ــوي ). از آن برنگ ــه روي و س او ب
چـه روش نیکـویی   . کارش نگریسـت 

بـه روش  . به روش فالنی رفـت ! دارد
  . )]روش او را پیشه کنید(عمار بروید 

ه قَتَ: داههماز او پیش افتاد یا بـر  [د

  . ]او پیشی گرفت
ــادي ــاي : اله ــادونَ و : ج[راهنم ه

گاوي که در مرکـز خـرمن   : . ]هداة
بندند او را، و هو الثور الذي فی وسـط  

فـی الدیاسـۀ    البیدرِ تَدور علیه الثیـرانُ 
خرمنگـاه   میانۀآن گاو نري اسـت در  [

ان دیگـر گـرد   کوبی گـاو که در خرمن
پیکـان  : . گردن: . ]چرخندآن می

أعناقُها، و یقال أولُ : هوادي الخیلِ. تیر
. اســبان گلــۀپیشــروان [رعیــلٍ منهــا 

  . ]آغاز شب: هوادي اللیلِ
. ]و ارمغان شپیشک[معروف : هدیۀ

ــدایا: ج ــداء. ه هدیــه فرســتادن و : إه
  .أهدي له و أهدي الیه: یقال. دادن
آنچـه هدیـه در وي آرنـد    : مهديال

. هدیه باشـد  که با چون طبق و جز آن
  . آرندهبسیار هدیه: مهداء

ــه دادن: التَهــادي . یکــدیگر را هدی
بـه یکـدیگر   [تَهـادوا تَحـابوا   : حدیث

  .]ارمغان دهید، با هم دوست شوید
  . رهنمونی و هدیه خواستن: استهداء

  ي بـینَ اثْنَـیهادفالنٌ ی کـان  : نِجاء
عی بینَهما مشمی  فن ضَـعداً علیهما متَم
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فـی   کذلک المرأَ. کْرأو س لَـتةُ اذا تَمای
مدها أحیماشن غیر أنْ یتها مقیـل  ،شْی :

که از سسـتی یـا   حالی آمد در[تَهادي 
مستی میان دو تن و به آنها تکیه داده 

  به زنی هـم کـه بـا نـاز بخرامـد      . بود
ی او را راه ببـرد چنـین   آنکـه کسـ  بی

  . ]گویند
. لک عندي هدیاها، أي مثْلُها: یقال

: رمیت بسهمٍ ثـم رمیـت بـآخَرَ هـدیاه    
. برایت نزد من ماننـد آن اسـت  [قَصده 

تیري انداختم سپس تیر دیگري همانند 
جِئْتُه بعد هدء و هديٍّ مـن  . آن انداختم

ب نـزدش  اي از شـ پس پـاره از : اللیل
  . ]آمدم
و [بیهوده گفتن : هذَي ـُِـ. هذَیان .هذي

پرت و پال گفتن در بیمـاري و مسـتی   
مــرد : رجــل هـذّاء و هــذّاءة  .و جـز آن 

  . ]گویاوه
    ـذَذْتمثـل ه ،بالسـیف تذَوبـا  [ه

  . ]شمشیر بریدم
الهـراوي،  : ج. دسـتی چوب: هراوة .هرا

: ةِ و تَهرَّیتُـه هرَوتُه بالهِراو. مثل المطایا
  . ضَرَبته بها

ــفَّرْتها ــۀَ، أي ص مامالع ــت رَّیزرد : ه
ــدم  ــتار را[گردانی ــازي . دس ــران ت مهت

  . ]بستند دستار زرد بر سر می
فإنْ وقَفْت . شهري از خراسان: هراةُ

 بالهـاء هـرات [ علیها وقفت[ . ـرَوِيه :
ــۀُ[. منســـ رَوِیاله یــابهــاي  جامــه: الث

  . ]یهرات
ــا ــوة .هف ـ . هفْ ــ ــا ـُ ــکوخیدن : هف ش

بال زدن مرغ و پریدن و : . ]لغزیدن[
خَفَقَ : هفا الطائرُ بجناحیه. جنبیدن وي

 پرنده بال بر هم زد و برخاست [و طار
هفـا الشـیء   . )]پر زد و پریـد (ز جاي 

مرَّ . ذَهب، کالصوفَۀِ و نحوها: فی الهواء
یلُ تَهفُـو، مثـل یطْفـو    الظَبی یهفُو و الخَ

آن چیز، پر و پشم و ماننـد آنهـا، بـه    [
آهـو سـبک و تیـز دویـد،     . هوا رفـت 

بـاد  : هفَت به الـریح . اسبان نیز همچنین
ذَهب فی أثَـرِ  : ادهفا الفُؤَ. با خود بردش

و طَرِب در پـی آن   به تپشدل : الشیء
دل از : هفا القَلْب من الحـزْن . چیز رفت

ــدو ــت  ان ــفته بگش ــیمه و آش . ه سراس
وزیـدنگاه  : مهافی الریحِ، جمـع مهفًـی  

  . ]باد در بیابان
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شـتران  [مثل الهـوامی  : هوافی النَعمِ
: هافیــۀ. پراکنــده و آواره در بیابــان 

هفَت هافیۀٌ مـن النـاس، و هفَّـت    . یکی
گروهی از مـردم از خشکسـالی   : هافَّۀٌ

  .]آواره شدند
  . جائع: رجل هاف. گرسنگی: هفْو

  مـــرد : رجـــل [بـــاران : هفـــاة
. مغـز مـردم سـبک  : أهفـاء . مغزخشک
بـــارانی کـــه ببـــارد ســـپس : الهفـــا

  . ]بازایستد
گـویی  یـاوه : هقَی الرجل ـِـ هقْیاً .هقی[

: بقَبِیح تَناولَه بمکْروه و: بفالنٍ . کرد
: قَلْبـه  . فالنی را به باد ناسزا گرفت

ــا ــ: هف ــال و دلاناو پریش ــرده  ح افس
  .]تباه کرد: أفْسد: أهقَی. گشت
ـ  . همی و همیان .همـی  روان : همـی ـِـ

پراکندن سـتور  : . شدن آب و اشک
: هوامی اإلبـلِ، أي ضَـوالُّها  . به چراگاه

: همـی الشـیء  [شدگان در چراگـاه  گم
و کلُّ شیء سقَطَ منک و ضـاع  . سقَطَ

  . ]فقد همی
اي کـه  کیسـه [معروف : عهمیان، م

: . در آن پول نهند و در کمـر بندنـد  
  .]کمربند

  . نام مردي: هِمیانُ
کلمـۀُ کنایـۀٍ، معنـاه    : هنٌ، مثالُ فَمٍ .هنا

نَوو أصلُه ه ،نُـک و  : یقال. شیءهذا ه
ــیئُک ــوك، أي شَ ــوانِ. هنْ : ج. همــا هنَ

و ربما جاء مشدداً فی الشعر کما . هنُونَ
اًشَدحـدیث . دوا لَو :   ـزاءـزَّي بعـن تَعم 

. الجاهلیۀ فأعضُّوه بهنِ أبِیه و ال تَکْنُـوا 
من یطُلْ هنُ أبِیـه ینْتَطـقْ بـه، أي    : مثَل

کنایـه اسـت    کلمۀاین [یتَقَوي بإخْوته 
هنگـامی کـه بخواهنـد    (معناي چیـز  به

و ) پوشیده اسم هـر چیـزي را بگوینـد   
. این چیز توسـت . اصل آن واوي است

که خـود را بـه   هر. آید گاه در شعر هنّ
و بازبست ت ینسبت و پیوندهاي جاهل

کنایه گوییـدش  آشکار و بی، بازخواند
هـر  . که برو و چیز پدرت را گاز بـزن 

 بــه آنکـه چیـز پــدرش شـد دراز،    آن
گـرم، یعنـی بـه    تواند که شـود پشـت  

  . ]برادران بسیارش نیرومند گردد
نْــتنَــۀٌ و هــۀ. نــث: هنَیمصغـــ: ه .

. أُبدلت الیاء الثانیـۀُ بالهـاء  . کک: هنَیهۀ
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: یقال. هنات و هنَوات، علی األصل: ج
فی فالنٍ هنـات، أي خَصـالت شَـرٍّ، و    

خوهـاي بـدي   [الیقال ذلک فی الخَیـر  
ــار آندارد، و  ــک ة را درب ــاي نی خوه
یــت هــذا هنُــوك، رأَ: یقــال .]نگوینــد
  . مرَرت بهنیک، و قد مرَّ فی أخٍهناك، 

یا هنُ أقْبِلْ، یـا هنـانِ   : و فی النداء
أقْبِال، یا هنُونَ أقْبِلوا، و لک أنْ تـدخُلَ  
    ،نَـهلبیان الحرکۀ فتقـول یـا ه فیه الهاء

هیلْطانو س هیو مال همو قـد  . کما تقول ل
و . یا هناه أقْبِـلْ : تُشْبِع النونَ منه فتقول

    ــاء ــداء به ــتَص بالن ــۀُ تَخْ ــذه اللَفْظ ه
ناناهمضمومۀٍ، و یا ه  نُونـاهأقْبِال، و یا ه 

منْکَرَةٌ، لکـن   هِنَّیو حرکۀُ الهاء ف. أقْبِلوا
ــش  ــذا رواه األخف ــی  . هک ــول ف و تق

یا هنی أقْبِلْ، یا هنَی أقْبِال، یـا  : اإلضافۀ
نْـت  یـا ه : ة تقـول و للمـرأَ . هنی أقْبِلوا

أقْبِلی، بتسکین النون، کما تقول أُخْت و 
بِنْت، یا هنْتانِ أقْبِال، یا هنات أقْـبِلْنَ، و  
یا هنَتاه أقْبِلـی، یـا هنْتانیـه أقْـبِال، یـا      

اي مرد بیـا، اي دو مـرد   [هناتُوه أقْبِلْنَ 
توانی هـاء  می! بیایید، اي مردان بیایید

اي یــا هــاء ســکْت، بــر(بیــان حرکــت 

آشکار کردن حرکت حرف پیوسته بـه  
هـاي  به آن افزایـی، ماننـد نمونـه   ) آن

نمونه دوم و سـوم در قـرآن   (شده داده
: »هلَک عنِّی سـلْطانیه «هآمده است، آی

گـاهی  ). »ام تبـاه شـد  توان و چیرگی«
نون آن را اشباع کرده و الف گرداننـد  

نداست و هاء آن هم مضـموم  ة که ویژ
ــت  ــاء (اس ــن ه ــم   ای ــور ه را مکس  
). یا هناه، یا هنَتاه و جـز آن : اندخوانده

هـا پسـندیده   حرکت هاء در این گفتـه 
نیست اما اخفش آنهـا را چنـین آورده   

اي مـرد مـن بیـا، اي    : در اضافه. است
ــن   ــردان م ــد، اي م ــن بیایی ــرد م دو م

اي زن بیا، : و براي زنان گویند! بیایید
. !]اي دو زن بیایید، اي زنان بیایید  

ذَهبت و هنَیـت، کنایـۀٌ عـن    : یقال
 لْترفتم و انجام دادم[فَع[ .  

: ج. میـان آسـمان و زمـین   : هواء .هوا
ــۀ وِیأه . :ــالی ــ. خ ــدتُهم «هآی و أفْئ

واءقُـولَ فیهـا    »هـۀٌ ال عیو «[، أي خال
، یعنی تهی از هر »تهی استشان یدلها

هـر  : و کلُّ خالٍ هواء. ايخرد و اندیشه
  . ]چیز تهی هواست
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و فـی  . أهـواء : ج. خواست: الهوي
و . هـواي : اإلضافۀ الـی نفسـک قلـت   

هــوي، کقَفَــی و عصــی : هــذَیلٌ تقــول
الفعـل را  هـذیل الم  قبیلۀ. خواست من[

. ]کننـد در یاء متکلم وحده ادغـام مـی  
 : ي   . دوست داشـتنـوـَــ ه ـوِيه :

بأح .م ي الیون کذاهذا أه : الی بأح
ــت[ ــن را از آن دوس ــر دارمای ــوٍ. ت ه :

هرگونـه  . نث: هوِیۀٌ. دوستدار و عاشق
هوایی ناپسند است جز آنکه آن را در 

هـوي  : سخن به صفت روشـن سـازند  
ـ أَر. موافـقٌ للصـواب  : حسنٌ فالنـاً  ی ت

ــوك ــوِي نَح هــو را  : ی ــی ت ــدم فالن   دی
  . ]جویدخواهد و میمی

هـ : وِي فـرود افتـادن بـه    : هوي ـِـ
هـوي و انْهـوي   . درگذشتن: . مغاکی
انْطَلَـقَ  . شـت و رفـت  مرد، گذ[ بمعنًی

ــوِي هــه: ی ــادب ــوي و. شــتاب راه افت ه 
ــوي ي و أهــو ــقَطَ: انْه س[ . : ــان ده
فَتَحـت  : هوت الطَعنَۀُ[گشادن جراحت 

زخم نیزه دهان بـاز کـرد و   : فاها بالدمِ
سمعت ألُذُنـی هوِیـاً، أي   . ن ریختخو

. شـنیدم را گـوش آواز نرمـی   به: دوِیاً

گوشش زنـگ زد یـا آواز   : ذُنُههوت أُ
  . ]نرم شنید

فــرود آوردم : أهویـت لَـه بالسـیف   
: به، أي أومأْت به . شمشیر را بر وي

أهـوت العقـاب و   . با آن اشاره کـردم [
توود آمـد عقـاب بـر شـکار فـر    : ه[ .

دستش را دراز [أهوي الیه بیده لیأْخُذَه 
  . ]کرد تا آن را بگیرد

: أُهوِیـۀ، علـی أُفْعولَـۀ   . مغاکی: هوة
  . کک

مغـاکی میـان دو   : المهوي والمهـواة 
ــد آن ــی . کــوه و مانن ــوم ف تَهــاوي الق

آن [سقَطَ بعضُهم فی إثْرِ بعضٍ : المهواة
  . ]درافتادندقوم در پی هم به دره 

ــاواة ــۀ: مه الجم . :ــ شــد ةُ السرِی 
سخت . سرسختی و ستیزه کردن با هم[

  . ]تند راه رفتن
: مضَی هوِي من اللیل، أي هزِیع منه

  . اي از شبگذشت پاره
ــتَهامه   ــیطانُ، أي اس ــتَهواه الش اس :

کالّـذي اسـتَهوتْه   «هآی. سرگشته کردش
 همانند«[» حیرانَالشَیاطینُ فی األرضِ 

که دیوان در زمین سرگشـته از راه  آن
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بـاب اسـتفعال ایــن   . »بـه در بردنـدش  
کلمــه اگــر از هــوي ـِـــ باشــد، یعنــی 
خواست و خرد کسـی را گـرفتن و او   
را سرگشته کردن و بردن است، و اگر 
از هوِي ـَـ باشـد، یعنـی دلخـواهش را    
ــراه   ــریفتن و گم ــتن و ف ــرایش آراس ب

  . ]کردنش
ةههاءفالن [احمق : و ) ٌةـوأو ه (

نادانی است : ال یمسک شیئاً فی صدره
چـه  هر(ه هیچ نتواند در دل نگه دارد ک

  . )]آردداند بر زبان 
ما أدرِي أي هی بنِ بـیٍّ هـو،   : یقال

عرَف ی و یقال لمن ال. أي أي الخَلْقِ هو
ــوه  و ال ــرَف أب عــا : ی یــنُ ب ــانُ ب ینَ ه  

بـه کسـی   . دانم او دیگر کیسـت نمی[
گویند که هم خودش گمنام باشد و هم 

  . ]پدرش
و هی معرفۀ بال ألف . دوزخ: هاوِیۀٌ

، أي مسـتَقَرُّه  »فأُمه هاوِیـۀٌ «هآی. و المٍ
 پناهش ژرفـاي دوزخ باشـد  «[النار«[ .
 :یقال. مغاکی :  لَـته، أي ثَکأُم توه

مرده ادرش فرزنـد م[ ، أي ثاکلَۀفهی 
، نشــیندیـا بـه سـوگ فرزنـدش     (بـاد  
  . )]اي نفرین استگونه

درست [سخن باطل و لغو : الهواهی
آن هواهی است که گاه در شعر مخفَّف 

  . ]مرد ترسو: رجل هواهیۀٌ. شودمی
. هی ما لی، أي عجباً مـا لـی  : یقال

یباً : یا هجشگفتا کـه چـه دارم  [یا ع !
  .!]شگفتا). ما محلّاً مرفوع است کلمۀ(

  فصل الیاء
أصـلُها یـدي علـی    . دسـت : الید .یدي

  يـدلٍ و یعلی أفْع دها أیل، ألنّ جمعفَع
و هذا جمع فَعلٍ، مثلُ فَلْسٍ . علی فُعول

و ال یجمع فَعلٌ علی . و أفْلُس و فُلُوس
أفْعلٍ الّا فی حروف یسیرة معدودة مثل 

صـاً و  زل، و عبل و أجبن، جمنٍ و أزم
و قد جمعت األیدي فی الشـعر  . أعصٍ

ۀ. علی أیادیدالعـرب  . مصغـ: ی و بعض
تقول للید یدي مثـل رحـی، و یـدیانِ    

. رستوانایی و دسـت : . مثل رحیانِ
ـ . طاقَۀٌ: ما لی به یدانِ. قَواه: أیده و «هآی

ب ماءالسدناها بأیطُوا «ه، و آی»نَیعحتّی ی
 ــد ــن ی ــۀَ ع ــۀٍ و  »الجِزْی ــن ذلَّ ، أي ع

استسـالمٍ، و یقـال عـن نَقْـد ال نَســیئَۀٍ     
تــوان . و نیرومنــدش کــرد یــاري داد[

و آسـمان را  «. برآمدن با آن را نـدارم 
تـا بـه دسـت    «، و »به نیرو برافراشتیم
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، یعنی به خـواري و  »خود گزیت دهند
درنگ نـه بـا   بی: اندبري، و گفتهفرمان
نعمت و : . ]افکنی در زمان درازپس

یُِدي، مثـل عِصـی، و أیـد    : ج. نیکویی
معنــاي  أیــادي بیشــتر بــه. أیــاد: جــج[

معنـاي   رود و گاه بـه نعمتها به کار می
أعطَیتُه مـاالً عـن   . ]همکاران و یاوران

ـ تَفَ: ید ظَهرِ  مـن  ال مـن بیـعٍ و ال  الً ضُّ
ــأَة ــرْض و ال مکافَ ــنَم . قَ ــت الغَ تَعو اب

بثَمنَینِ مختلفَین، بعضُها بثَمنٍ و : بالیدینِ
: لَقیتُه أولَ ذات یدینِ. بعضُها بثَمنٍ آخَرَ

لَ شیءطَ، مج. أوقه و أُسیدطَ فی یقس :
میهم «هآی. نَدـدطَ فی أیقا سأي »و لَم ،

هذا فـی  . أبداً: الدهرِ أفْعلُه یدال . نَدموا
مـا   هـذا . فی ملْکـی و تصـرُّفی  : یدي

قَدمت یـداك، و هـو للتأْکیـد، أي مـا     
هذا ما جنَـت یـداك،   : قَدمت، کما یقال
 تَه أنـتنَیـبا و    . أي جي سـدـوا أیبذَه

متفـرِّقینَ، و همـا اسـمانِ    : أیادي سـبا 
ــ ــماً واح ــال اسعاز ســر بخشــش [داً ج

چیزي به او دادم نه از روي دادوسـتد  
ــاداش ــا دو . و وام و پ ــفندان را ب گوس

باع فالنٌ غَنَمـه  (بهاي گوناگون خریدم 
گوسفندانش را به یـک دسـت   : الیدانِ

داد و به دست دیگر بهایش را گرفـت،  
نخسـت  ). درجا بهایش را گرفت یعنی

 پـیش از همـه  (به دیدن او دیدور شدم 
أمـا أولَ ذات یـدینِ   : یقال. ا دیدماو ر

سـتایم  در آغاز من می: فإنِّی أحمد اهللاَ
ــد را و چــون «. پشــیمان شــد). خداون

. هرگـز نکـنم آن کـار   . »پشیمان شدند
این به دسـت مـن و از آن مـن اسـت     

داور او را : ضَرَب القاضی علـی یـده  (
این همان باشـد  ). از دسترسی بازداشت

ـ   ایـن همــان  : یش، ماننــدفرسـتادي ز پ
خـودت  (باشد که خود چیـدي ز پـیش   

و شـده هـر سـ    پراکنـده ). ايچنین کرده
معنـاي  در این سخن، ید را بـه (برفتند 

: أخَذَ فالنٌ ید بحرٍ: اند، مانندراه گرفته
  .)]راه دریا را در پیش گرفت

: ]ییـدي یـدیاً  [یدي فالنٌ من یـده  
تبذَه بِسه و یدیعلیـه،  . ت عاءو هو د

دسـتش از کـار   [یـداه   تَرِبت: کما یقال
معنـاي نفـرین    بـه . افتاد و خشک شـد 

ــده مــا(گوینــد  ــن یم يــدخیــر : لَــه ی
  . )]نبیند

 یـدالرجــلَی ت : ـبه، فهــو أصــدت ی
یميد .أییداًدعنده ی ت :اصت الیـه،  طَنَع
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کـک  : تیید. و هو مودي الیه دفأنَا مو
بـه او نیکـی و   . به دست آن مرد زدم[

آن مـرد  : یـدي الرجـلُ  . بخشش کـردم 
یـدي  . سست شد و از کـار بـاز مانـد   

ــج ــالنٌ، م ــه او نیکــی و بخشــش  : ف ب
  . ]کردند

ـ    قُـوع الظَبؤَال عـن ویِ یقال فی الس
ـ  أ: فی الحبالَۀ یمأم يرْ دـولٌ؟ أي أ مج 

تقَعبالَـۀ    وه فـی الحـدی أم در [لُـه  رِج
پرسش از چگونـه افتـادن آهـو در دام    

  .]دستش به دام افتاد یا پایش؟: گویند
یتُهیاد :یجاز   ـدـداً بیتـه ی .أعتُـه  طَی

به او پـاداش  [یدي الی یده  نْم: میاداةً
از ( به پاداش چیـزي بخشـیدمش  . دادم

  . ])دست خودم به دستش دادم
وِيدو ی يدـۀٌ و  مرأَا. منسـ: ییدة ی

يدرجل ی :ناعـ . ص مـا  : بو فی التعج
ـ  ي فالنــۀُ أیزن و مـرد چربدســت و  [د

آن زن ). کـک : صناع الیدینِ(استادکار 
یدیت الیـه یـداً و   ! چه چربدست است

  . ]صنَعتها: أیدیتُه
یبيدانّ بـینَ  : یقال[پیش روي : نَ ی

یش روي پــ: یــديِ الســاعۀِ أهــواالً  
بــینَ . رسـتخیز باشـد هـراس و ترسـها    

  . ]، در برابرشانپیش رویشان: أیدیهم
يو أد يدع: ثوب یالثوبِ. واس دی :

ـ    ـ ت و الْما فَضَـلَ منـه اذا تَعطَّفْ . تتَحفْ
. فـراخ  مـۀ جـا [ثوب قَصیرُ الیـد  : یقال
جامـه کـه پـس از پوشـیدن و      شۀگو

 دسـتۀ : یـد الفَـأْسِ  . تازدن آویزان ماند
بـاالي کمـان    گوشـۀ : ید القـوسِ . تبر

، جـاي  )پـایین آن  شۀگو: رِجلُ القوس(
  . ]دست گرفتن آن در
 :بعضُهم یقول لذي الثُدیۀِ: قال الفراء

برخی [رَوانَ تولُ بنَهذو الیدیۀِ، و هو المقْ
شــده در کشــته نــۀپســتاچنــدآن مــرد 

  . ]اند گفتهنهروان را ذوالیدیۀ هم 
سـمی  . یکی از صـحابه : نِالیدی وذ

  عـ  بذلک ألنّـه کـان ی یدـلُ بیه جمیعـاً  م
چنین نامیده شد چـون بـا دو دسـتش    [

  . ]کردکار می
  
  
  
  
  
  



  2141/   األلف اللَّینَۀباب   
 

 

  

  

  

  

  

  اللَّینَۀباب األلف 

  

و تسمی ألفاً،  لَینَۀٌ: األلف علی ضَرْبینِ
ــۀٌ ــا   و متحرِّک ــد ذَکَرْن ــزةً، و ق تســمی هم

و ذَکَرْنا ما کانت األلف فیه منقلبـۀً   الهمزةَ،
من الواو و الیاء، و هذا الباب مبنـی علـی   
ألفات غیـرِ منْقَلبـات مـن شـیء، فلهـذا      

نـرم کـه   : است الف بر دو گونه[أفْرَدناه 
ــزه    ــه هم ــرك ک ــدش، و متح ــف نامن ال

پــیش از ایــن همــزه و الــف . خواننــدش
این باب منقلب از واو و یاء را گفتیم، و 

الفهایی است که منقلب از چیـزي   ةدربار
در (نیســتند، بنــابراین آنهــا را جداگانــه 

  . ]آوردیم) یک باب
  آ

 قوفۀ، فإنْصورةٍ موحرف هجاء مقْ. آ .آ

تها، و هی تُؤَنَّث ما لم ماً مددتَها اسجعلْ
: أُییۀٌ ]فإذا صغَّرت آء قلت[. فاًتُسم حرْ

صـغیرةً فـی    اذا کانـت و ذلـک  . مصغـ
الخطّ أو خَفیـۀً، و کـذلک القـولُ فیمـا     

  . بهها من الحروفأشْ
و األلف من حروف المد و اللـین و  

و حـروف الزِیـادات عشـرةٌ    . الزِیادات
جها قولکیعالْ: موتَنْی م الف نرم را [ساه

. الف خوانند و الـف متحـرك را همـزه   
و هـر دو  ) نندگاه همزه را هم الف خوا(

از حروف زیـادات هسـتند کـه شـمار     
آنها دراین سـخن   همۀو  آنها ده تاست

هـم امـروز فراموشـش    : انـد  گرد آمده
  . ]کنی
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و قد تکون األلف فی األفْعال ضمیرَ 
ــالنِ، و فــی  فْعــال و ی نِ نحــو فَعــی اإلثْنَ
األسماء عالمۀً لإلثنـین و دلـیالً علـی    

در فعلها ضمیر الف [الرفع نحو رجالنِ 
  . ]رفع است نشانۀنیه و در اسمها ثت

و قد تُـزاد  . ت فهی همزةٌرَّکَحفإذا تَ
ــتفهام، تقــول أ: فــی الکــالم لالس  زیــد

عندك أم عمرو؟ فإنِ اجتَمعت همزتـانِ  
مثـل آ أنـت فـی أ    : ما بألفهفَصلْت بین

  . أنت
و قد ینادي بها، الّا أنّها للقَرِیب دونَ 

یدعي نزدیک اسـت، نـه   ابراي مناد[ الب
این همزه مقصوره از یـا، یـا أیـا،    (دور 

یا هیـا اسـت کـه ایـن هـر سـه بـراي        
  . )]مناداي دور هستند

ألف وصلٍ : و هی علی ضَرْبینِ أیضا
و هی کلُّ ما سـقَطَ فـی الوصـل، و ال    
تکون الّا زائدةً، و ألف قَطْعٍ و هـی کـلُّ   

قد تکون زائدةً مثل ما ثَبت فی الوصل، 
ألف االستفهام و أصلیۀً مثل الف أخذ و 

این الـف مقصـوره نیـز دو گونـه     [أمر 
الف وصـل کـه در میـان سـخن     : است
افتد و همواره زائده اسـت، و الـف   می

ــخن     ــان س ــواره در می ــه هم ــع ک قط
توانـد کـه ماننـد الـف     برجاست، و می

استفهام زائد باشد یا مانند الف أخـذ و  
  . ]خود کلمه باشد أمر از

  اذا
هو اسم یدلُّ علی زمـانٍ  . چون: إذا .اذا

تعمل الّـا مضـافۀً الـی    سمستقبلٍ، و ال تُ
. أجِیئُـک اذا قَـدم العیـد   : جملۀٍ، یقـال 

 مقْدی قولک أجِیئُک یوم قُوعها موقعفو
ــمیتها   ــلُ اس ــالنٌ دلی ــت [ف ــمی اس اس

رود نشانگر زمان آینده و به کار نمـی 
چـون  : اي اضافه شودآنکه به جمله جز

دلیل اسم بودن آن . عید آید نزدت آیم
آمدنش در جـایی از جملـه اسـت کـه     

روزي که فالنی بیاید : جاي اسم است
  . ]نزدت آیم

و هی ظَرْف و تَجِـیء فـی الشَـرط و    
و اذا علـم مـن آیاتنـا شـیئاً     «هالجزاء، آی

هم سیئَۀٌ بما و إنْ تُصب«ه، آی»اتَّخَذَها هزُواً
  . »قَدمت أیدیهم اذا هم یقْنَطُونَ

و تکون للمفاجأَة معـک فـی حـالٍ    
خَرَجـت فـإذا زیـد قـائم، أي     : کقولک

خَرَجت ففَاجأَنی زید فی الوقـت بقیـامٍ   
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این کلمه ظرف است و معناي شـرط  [
جزاي شـرط سـه   (و جزاء در آن است 

ــأْ: نخســت فعــل: چیــز اســت تنی انْ تَ
أْتنی فأنَـا محسـنٌ   انْ تَ: تک، دوم فاءآ

و چون از سخنان مـا  «). الیک، سوم اذا
، »چیزي بداند آن را به ریشخند گیـرد 

اند بدي بـه  هدو اگر بدانچه خود کر«و 
  . »جا نومید شوندایشان رسد در

  پیشــامد ناگهــانی اســت  کلمــۀو 
بیـرون رفـتم ناگهـان    : معنـاي حـال  به

  .]ایستاده بوددیدم که زید 
فهی لما مضَی من الزمـان  . چون: إذْ

و هی للمفاجأَة مثل إذا، و ال یلیهـا الّـا   
بینَما أنَا کذا : الفعلُ الواجب، نحو قولک

زید و قد تُـزادانِ جمیعـاً فـی    . اذْ جاء
، أي و »و إذْ واعدنا موسی«هالکالم، آی

 حتّی اذا أتَـوا علـی واد  «هو آی. واعدنا
ظـرف اسـت   [، أي حتّـی أتَـوا   »لنَملِا

 جملـۀ که هم بـه  (براي زمان گذشته 
 جملـۀ اسمیه اضـافه شـود و هـم بـه     

أخْرَجه الذینَ کَفَروا ثانی  إذْ«هآی. فعلیه
اثْنَینِ إذْهما فی الغار إذْ یقُـولُ لصـاحبِه   

ــا  ــزَنْ انّ اهللاَ معن ــه  «: »ال تَح ــاه ک آنگ

دو تـن  کافران بیرونش کردند، دومـی  
آنگاه که در غار بودند، آنگاه کـه بـه   

دلتنگ مباش که خـدا بـا   : یارش گفت
ــت ــد اذا ). »ماس ــۀمانن ــامد  کلم پیش

و پـس از بینـا و بینَمـا    (ناگهانی است 
و پــس از آن جــز فعــل ماضــی ) آیــد
در فالن حـال و کـار بـودم کـه     : نیاید

گاه هم . زید پیدا شد کلۀناگهان سر و 
ــد اذْ ــر دو زائـ ــتندو اذا هـ و «: ه هسـ

ــده     ــی وع ــا موس ــه ب ــامی را ک هنگ
تا آنگاه که بـه سـرزمین   «و . »کردیم

 جملـۀ گاهی هم . »مورچگان درآمدند
پس از آن افتاده و بـه جـایش تنـوین    

، کـه  »و أنتم حینَئذ تَنْظُـرُونَ «هآید، آی
و أنتم حینَ إذْ بلَغَـت  : چنین بوده است

م و شـما آن هنگـا  «. الحلْقُوم تَنْظُـرُون 
  . ]»نگریدمی) سپردنش را نگران جان(

  أال
هو حـرف خـافضٍ و   . سوي: إلَی .إلی

خرجت من : البتداء الغایۀ، تقول منْتَهی
و یجِیء بمعنَی عند، و . الکوفۀِ الی مکَّۀَ

عوالَهم الـی   و ال«هآی. بمعنی متَأْکُلُوا أم
ـ »أموالکم مـن  «ه، أي مع أموالکم، و آی
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ــارِ ــی اهللاِانْص ــع اهللا»ي ال ــال . ، أي م ق
الف الَی و علَی منقلبتـانِ مـن   : سیبویه

واو، ألنّ األلفات التکون فیها اإلمالَۀُ، و 
لَو سمی به رجلٌ قیل فی تثنیته إلْوانِ و 

فاذا اتَّصلَ به المضْمرُ قَلَبتَه یـاء  . علَوانِ
و بعـض العـربِ   . الیک و علیک: فقلت

إالك و عـالك  : ه فیقولیترُکه علی حال
مکانی (معناي پایان حرف جرّ است به[

از کوفه سـوي مکّـه شـدم    ). و زمانی
ثم أتموا الصیام الی «هآی. تا مکّه رفتم(

سـپس روزه را تــا شـب بــه   «: »اللیـلِ 
معنـاي نـزد    گـاه هـم بـه   ). »پایان برید

  : قال أوس(است 
  فَهلْ لکـم فیهـا الـی فــإنَّنی

  ب بما أعیا النطاسی حذْیماطَبِی
ار؟ خود ـزد من آیید در آن کـن

  درمانگرم
 عاجز سازد هردردهایی را که 

  )يدرمانگر
شان را بـا  و داریی«. معناي باو گاه به

. »تـان مخوریـد  ییادار) یکی کردن با(
» کیستند یـاران مـن سـوي خـدا؟    «و 

الف در الـی و علـی منقلـب از    : گوید

و  ،در الف إماله نیست واو است، زیرا
اگر این دو کلمه نام کسـی شـوند، در   

اگـر هـم   . گـردد آنها واو باز مـی  تثنیۀ
ضمیر به آنها پیوندد آن الف قلـب بـه   

برخی از تازیان هـم قلـب   . شودیاء می
نکرده و آن دو را با همان الف گوینـد  

انّما أنَا الیک، : گوییگاه به کسی می(
منـی، سـوي   تو آمـاج  : أي أنت غایتی

الیـک  . دور شـو : تَـنَح : الیک. تو پویم
دســت از مــن : أمســک و کُــف: عنِّــی
آن را : خُـذْه : الیـک کـذا و کـذا   . بدار
اشْـتَغلْ بنَفْسـک و   : اذْهب الیـک . بگیر

به خـود پـرداز و خـود را    : أقْبِلْ علیها
ــاب ــک اهللاَ . دری ــد الی مــی أح ــه : انِّ ب

: هم الیکالل. ستایمهمراهت خدا را می
و الشَـرُّ  . خدایا سوي خود دریاب ما را

خدایا با بدي نتوان بـه تـو   : لیس الیک
مـن از  : أنَا منک و الیـک . نزدیک شد

  . )]تو هستم و هستی پناهم
هـو حـرف   . بدان و آگاه باش: أال .أال

أال أنّ : یفْتَتَح به الکالم للتَنْبیه، کقولـک 
أنّ زیـداً   اعلَـم : زیداً خارِج، کما تقول

 اي است در آغـاز سـخن   کلمه[خارِج
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ــدارباش ــراي بی ــد  : ب ــه زی ــدار ک هش
  . ]شورشگر است

هـو جمــع ال  . خداونــدان: أُولُـو  .اولـو 
ــه مــن لفظــه و واحــده ذُو ــد ل و . واح

ــ ــاث واح ــو و [دتُها ذات أُوالت لإلن أُلُ
جاءنی أُولُـو  . شوندأُالت هم نوشته می

األح مالِاأللْبابِ و أُوالت[ .  
هـو أیضـاً جمـع ال    . اینها: أُوالء .اوالء

واحد له من لفظه، واحدها ذا للمـذکَّر و  
صـر، و مقصـوره   ذه للمؤَنّث، یمـد و یقْ 

تَب بالیاء نحو أُلَی، واحـده الـذي، و   یکْ
ـ  علی الکس ه مبنینـث = ر، مـذ ممدود .

ـ  . مصغـ: أُلَیا و القَص ـدر، و یـدخُل  بالم
ر هؤُالء بالکس: ه هاء التنبیه، کقولکعلی

و مـن العـرب مـن ینـون     . علی البنـاء 
. الهمزةَ مکسورةً و یقول هؤُالء قومـک 

أُولئک : حق الکاف للخطاب، تقولو یلْ
واحـد أُولئـک   : قال الکسائی. و أُوالك

ذلک، و واحد أُوالك ذاك، و أُواللـک  
ـ و ربما قـالوا أُ . مثل أُولئک ک فـی  ولئ

ع و البصـرَ و  انّ السـم «هغیر العقَالء، آی
سک کانَ عنه مکلُّ أُولئ ئُوالًالفُؤَاد« .  

ن العلَـی فهـو أیضـاً    و أما أُلَی بـوز 

ال واح جمع   ـدله مـن لفظـه، و واح هد 
ذهبت العرَب األُلَی، : و أما قولهم. الذي

فهو مقلوب من األُول، ألنّه جمع أُولَـی،  
ـ  م گـاه أولئــک را  [رَي و أُخَـرَ  ثـل أُخْ

: برندغیر عاقالن هم به کار می ةدربار
شان گمان گوش و چشم و دل همهبی«

  . »در برابر آن پاسخگویند
در (تازیــان نخســتین همــه رفتنــد 

معنـاي الـذین   ، أُال و أُالء را بهتهذیب
هـایی هـم   داند و براي آنهـا نمونـه  می
  .)]آوردمی
نَی تَثْتثناء یسهی حرف اس .مگر: إلّا .إلّا

بها، و جائَت بها،  بمعنَی غیر اذا وصفت
 لَـو «هجاءنی القوم الّا زید، و آی: کقولک

و أصـلُ  . »کانَ فیهما ألهۀٌ الّا اهللاُ لَفَسدتا
والّا االس فَۀُ عارِضَـۀٌ، و أصـلُ    تثناءالص

فَۀٌ و االسغیر صعارِض تثناء .تو جاء 
ــۀ واو العطْــ بمنز ــاعر  ل ــول الش ف، کق

  : ]المخَبل[
  ـدرةِ الو أري لها داراً بأغْ

یدانِ لمس دیسس لها ررم  
تفَعداً دمـاداً هـامالّـا ر  
حس دخَوال عنـه الریاحم  
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 کلمۀ[یرِید أري لها داراً و رماداً هامداً 
معناي غیر براي وصف استثناست، و به

گونه که الّا و اسـم پـس   بدین(هم آید 
ــم   ــد و آن اس ــر آی ــاي غی از آن در ج

ــا را  کلمــۀهمــان اعــراب  پــیش از الّ
خـدایانی  «. قوم آمدند جز زیـد ): گیرد

اگر در آسمان و در زمـین بودنـد جـز    
گمــان هــر دو تبــه خداونــد بــی ایکتــ

ــتی ــراي    . »گش ــا ب ــاي الّ ــل معن اص
استثناســت و معنــاي صـــفتی در آن   

معنـاي  بـه . غیر ۀوارونعارضی است، 
  : واو عطف در شعر هم آمده است

  هاي گرگاناو در برکه خانۀبینم که 
  هاي نی ناپدید گشتـهبـا آن نشـانه

  همـراه خفتـه خـاکسترهاي در پنـاه
  باد هر سنگهاي سخت و سیه زآن پایه

بیـــنم و اش را مـــییعنـــی خانـــه 
هــاي در دیگپایــه( خاکســترهاي خفتــه

  . ]را )سیاه و سنگی
 : تقول. چگونه: . از کجا: أنَّی .أنـا 

ن أینَ لک هذا؟ هی من لک هذا، أي م
 : تقـول . الظُروف التـی یجـازي بهـا   

تنی تنی آتک، أي مـن أي جهـۀٍ تـأْ   تأْ

: تقـول . و قد تکونُ بمعنَی کیـف . تکآ
 ْتَفْ لک أنصالح لـک  تَح نَ، أي کیف

لـک   یم أنَّـی قـال یـا مـرْ   «هو آی. ذلک
ــک »هــذا ــف ل ــن از کجــا [، أي کی ای

ــه روي و   آورده ــت ک ــرف اس اي؟ ظ
ــد   ــان ده ــوي را نش ــل را (س و دو فع

که درآیـی از   هر سو ز): مجزوم سازد
و ظـرف زمـان و   (همان سو نزدت آیم 

ـ . مکان است فَـأْتُوا حـرْثَکم أنَّـی    «هآی
هرگاه بخواهید در کشت خود «: »شئْتم

 اسکُنْ  و تَذْهب أذْهب ،. »درآیید
ئْتهر سو روي آنجـا روم، هـر جـا    : ش

معنــاي و بــه). خــواهی بمــانکــه مــی
ــت  ــه اس ــه  : چگون ــوانی ک ــه ت چگون

تو کجا، گشودن ایـن  (بگشایی این دژ 
این از کجا گفت اي مریم، «؟ )دژ کجا
، یعنی چگونـه ایـن بـه    »آمده براي تو

  . ]دست تو رسیده است؟
ـ  م مبهماس: إیا .أیا تَّصو ی   لُ بـه جمیـع

: المضمرات المتّصـلۀ المنصـوبۀ، تقـول   
     لَـتعانـا، و جو إی ـايـاه، إیاك، إیإی
الکاف و الهاء و الیاء و النون بیاناً عـن  
المقصود، و ال موضع لها من اإلعـراب،  
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  أَیفـی ذلـک و أر تَـک، و  فهی کالکاف
ـ  ت، فتکـون  کاأللف و النون التی فی أنْ

ا االسو ما إی ها للخطـاب، و قـد    مبعـد
ــ ــد، ألنّ األسالواح صــارا کالشَــیء ماء

نیـات ال تُضـاف،   المبهمۀَ و سـائرَ المکْ 
عارِفألنّها م .  

انّ إیا مضـاف  : قال بعض النحویینَ
ه، و استدلَّ علی ذلک بقولهمالی ما بعد :

ــا   ــاه و إی ــتِّینَ فإی ــغَ الرجــلُ الس اذا بل
ــواب ــواب و فأضــافوه. الشَ ــی الشَ ا ال
  . خَفَضُوها

و الهـاء و   : سـانَ قال ابنُ کَی الکـاف
الیاء و النون هی األس   مـادـا عو إی ،ماء

 یصح أنْ فُسها، و التقوم بأنْ لها، ألنّها ال
و تقولَ ضَرَب ،ايإی ی، بل تقول ضربتتُن

ــرَب ــک انّمــا ال تقــول ضَ ــاك، ألنّ إی ت
اك تَحالی إی تاجمـ اذا لم ی ـ کنْ ظُ ک اللَفْ

. بالکاف، فإذا وصلت الی الکاف ترکتَها
تقولَ ضـربتک إیـاك، ألنّ    و یجوز أنْ

اع بهـا علـی الفعـل     الکاف ـداسـم  [تُم
ضـمایر متصـل    همـۀ مبهمی است که 

پیوندد، و این ضمایر مفعولی به آن می
و (سـازد  مقصود گوینده را آشکار می

، و )نمایـد مـی مخاطَب را از غایب باز 
خودش محلّی از اعراب نـدارد، ماننـد   

شـده، پـس ایـن کلمـه     هـاي داده نمونه
همراه با ضمایر پس از آن ماننـد یـک   

شود، زیـرا اسـمهاي مـبهم و    کلمه می
چـون  شـوند،  دیگر مبهمات اضافه نمی

و نیازي ندارند کـه  (از معارف هستند 
  ). اضافه شوند تا کسب تعریف کنند

پـس از   کلمۀإیا به : اندبرخی گفته
: انـد شود و نمونه آوردهخود اضافه می

، به پـیش  مرد را چون سال شصت آید
 .گلرخان سویی و او هم سوي خـویش 

ه کرده و آن را فکلمه را به شواب اضا
   .ندا مجرور ساخته

کاف و هاء و یاء و  گوید کیسانابن
اسمند و إیا ستون آنهـا، زیـرا   نون همه 

ــه ــد، و  خــود نمــیخــوديب تواننــد بیاین
ضــربتنی، : درســت نیســت کــه بگــویی

ا بلکه می إیـ خـودم را  ( يگویی ضربت
ماننـــد کـــاف و هـــاء و یـــاء در . زدم

 پایـۀ یضربک، یضربه و یضربنی که بر 
ــی آن نمــی  ــد فعــل اســتوارند و ب توانن

تـوانی بگـویی   دیگر اینکه نمـی ). بیایند
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ــاهی   ــاك را گ ــرا ای ــاك، زی ای ضــربت  
ـ  می وانی کـاف خطـاب را   گویی کـه نت

بیاوري و چون ضـربتک گفتـی، دیگـر    
اك نـداري    در ایـن سـخن  (نیازي به ایـ 

آشفته و وارونه آمده که نادرست  صحا
اك هـم مـی    ). است تـوانی  ضـربتک ایـ

فعـل   پایـۀ بگویی، زیرا کاف نخست بر 
و چـون دیگـر بـار آن را    (استوار است 

تازیان فعل . آوري به ایا استوارش کنی
 .ودش را بـا ضـمیر نگوینـد   خـ  فاعل بر

ی،   : براي نمونه، نگوینـد  تُنـی، ظَلَم قَتَلْتُنـ
ــت : بلکــه گوینــد ــی، و ظَلَم نَفْس ــت قَتَلْ

  . )]نَفْسی
اك و : ذیر، تقولو قد تکون للتَحإی

عن فلٌ مدو هو ب ،داألس  ل، کأنّک قلـت
ــد ــار  [ باع ــراي هشــدار دادن و برکن ب

گـویی در  . زاز شیر بپرهی: داشتن است
) دور شو(این سخن ایاك به جاي فعل 

ماننـد نَفْسـک و زیـداً، و    (آمده باشد 
از زیـد بپرهیــز، و  : الســیف رأْسـک و 

  . )]سرت را پاس دار از تیغ برّان
و یقال هیاك، بالهـاء، مثـل أراقَ و   

  : و أنْشَد األخفش[هراقَ 

تعسرَ الذي إنْ تَوو األم اكهیف  
وارِدهمرصادعلیک م ه ضـاقَت  

  نماید آسانپرهیـز کن ز کاري کـو می
  .]پس بر تو تنگ گردد راه رهایش از آن

تفعلَ کذا، بـالواو،   إیاك و أنْ: تقول
تفعلَ کـذا، بـال واوٍ    إیاك أنْ: و ال تقل

بپرهیـز از آن  (هشدار که چنان نکنی [
گاه هم به جاي این واو ایـاك را  ). کار

  : در هشدار آورندبراي تأکید 
  راء فـإنّهـفإیـاك إیـاك المـ

  ی الشرِّ دعاء و للشرِّ جالبلَإ
  پرهیز پرهیز از ستیز و کشمکش

  .]راند و بد آوردمیکو سوي بد 
بـراي  [بانگ و رانـدن باشـد   : أیایا
  . ]ستوران

روشنایی آفتاب : سِإیاةُ الشَم] أیاء
: لو یقـا . ]کک: الشمسِ، بالمد و الفتح

روشـنایی  [األیاةُ للشمسِ کالهالَۀ للقَمر 
گرد خورشید همانند خـرمن گرداگـرد   

  . ]ماه است
  با 

 بنیـت حرف من حروف الشَـفَۀِ  : باء .با
تحالۀ اإلبتـــداء ر الســـعلـــی الکســـ
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وـرِّ فـی   . قُوفبالملِ الجوامن عو هی م
و هی إللْاألس ،صاق الفعل بـالمفعول  ماء

ت صـقْ بزید، کأنّـک ألْ  مررت: تقول. به
ـ   و للتَع. المرُور به عـۀ، فکـلُّ فیلٍ الزمٍ د

: یتَعدي بالباء، و األلف و التشدید، تقول
از حروف لبـی  [طار به، أطاره و طَیره 

و مبنی بر کسره است و آغاز سخن را 
ــه متحــرك برمــی ــد از ســاکن ب گردان

آغـاز  : هللا باسمِ اهللاِ، أي أبتَـدئُ باسـمِ  (
دو حـرف دیگـر لبـی    . کنم به نام یکتا

اسـم را جـرّ داده و   ). فاء و میم هستند
از : به آن پیونـد دهـد  ولفعل را به مفع

گویی گذشتن را بـه  . کنار زید گذشتم
اي متعـدي  و بـر . زید چسبانده باشـی 

گونه متعـدي  فعل الزم سه. کردن است
: به کمک باء، الـف و تشـدید  : شودمی

ــرد آن گر ــد  گـ ــد، و آن را پرانیـ دیـ
  . )]پروازش داد(

بِک بحس: و تُزاد فی الکالم، کقولک
وقولُ السیـاً  «هو آی. ءک هادو کَفَی برَب

: گاه در سـخن زائـده اسـت   [ »و نَصیراً
بـس  و «. زشت تو را بـس باشـد   گفتۀ
، »پروردگارت رهنما باشد و یـاور بود 

  . ]یعنی کَفَی ربک

لِ، کقـول  أج منْ و قد تَجِیء بمعنَی
لَبِید :  

  ب تَشَذَّر بالذُحولِ کأنَّهملْـغُ
  ]جِنُّ البدي رواسیاً أقْدامها[

ــذُحول  أي مــــــن أجــــــلِ الــــ
کینـه  و بهـپیکـارج هایی کـلفت گردن[
  )غول در بدیه به گامهاي ستوار نچو(

  . ]نام جایی است: بدي و بدیۀ
ـ و توضَع موضع علَی، آ هم و مـنْ «هی

، أي »یؤَده الیک ه بدینارٍ المنْتأْ نْإ منْ
     علی دینارٍ، کمـا تُوضَـع علَـی موضـع

  :الباء، کقول الشاعر
تیضاذا ر قُشَی بنَو رٍـعلَی  

  ]لَعمرُ اهللاِ أعجبنی رِضاها[
تیضو «: به جاي علَـی آیـد  [بِی  أي ر

ي اگر دینار )هستند که(برخی از آنان 
، »به او سپاري به تو بازش پس ندهـد 

یعنــی اگــر او را بــر دینــاري اســتوار 
 ءچنانکه علَی هـم بـه جـاي بـا    . داري

  : آید
گردنـد آن  خشنودمن  به گاهی که ز

  قشیریـان
ي خشنودبه یزدان در شگفت آرد مرا (

  .)]ایشان
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  تا
اسم یشار به الی المؤَنّث، مثل ذا : تا .تا

. أُوالء: ج. مثـ: تانِ. هته مثلُ ذ. للمذکّر
و یدخُل علیها هـاء التنبیـه   . مصغـ: تَیا

. هاتا هنْـد، و هاتـانِ و هـؤُالء   : فتقول
: و بکاف الخطـاب قلـت  . مصغـ: هاتَیا

. تیک و تلْک، و تاك و تَلْک لُغَۀٌ ردیئَۀ
أُولئـک، أُوالك  : ج. مثـ: تانک و تانِّک

خاطبـه فـی   فالکاف لمـنْ تُ . و أُواللک
أْنیث و التثنیـۀ و الجمـع، و   لتَکیر و اذْالتَ
قبلَ الکاف لمن تُشیرُ الیه فیهنّ جمیعاً ما
ــاف در [ ــۀک ــان  هم ــا نش ــدآنه  ةدهن

مخاطب است، و پیش از کاف نشانگر 
یک یا دو یـا چنـد و مـذکر و مؤنـث     

  . تلْک= تالک. ]بودن مخاطب است
: و تدخُل ها علی تیک و تاك، تقـول 

تدخُل هـا علـی تلْـک     و ال. تیک هنْدها
زیرا الم آن بـه جـاي همـان هـاء تنبیـه      [

اســت، و الم در آن و در ذلــک بــه دور 
  اشاره دارد و ها به نزدیک، و اینها ضـد

  . ]همند
 مــن حــروف و هــی أیضــاً حــرف
الزِیـادات، و تُــزاد فـی المســتقبل فــی   

خاطبۀ المـذکّر و مغایبـۀ   مقولک تَفْعلُ ل
ث، و فی أمر المواجهـۀ للحاضـر،   المؤَنّ

ــرِئَ ــ کمــا قُ ــوا«هآی فْرَحفبــذلک فَلْی« ،
و فی آخر الماضـی مفتوحـۀً   . فلْتَفْرَحوا

کســورةً لخطــاب ملخطــاب المــذکّر و 
ــا   ــۀً لمغایبته ــث و موقوف ــإنْ . المؤَنّ ف

تأخَّرَت عن االسم کانـت ضـمیراً و انْ   
ــمومۀً    ــۀ، و مض ــت عالم ــدمت کان تق

پس به این باید «[ایۀ عن نفسک للحک
، این آیه بـه امـر حاضـر    »شادي کنند

اگر پس از اسـم  . نیز خوانده شده است
آید ضمیر است و اگر پیش از آن آیـد  

  . ]نشانه
و تـاء القَسـمِ بـدلٌ مـن واوه، کمــا     
أبدلوا منها فی تَتْـرَي، تُـراث، تُخَمـۀ و    

هللاِ تَـا : و الواو بدلٌ من الباء، تقول. تُجاه
و ال تدخُل فی غیـر هـذا   . لَقد کان کذا

و قد تُزاد التاء فی أنـت فتَصـیرُ   . اإلسم
مع االسم کالشیء الواحد مـن غیـر أنْ   

و تُنْسـب القَصـیدة   . یکونَ مضافۀً الیـه 
تـاء قسـم   [التی قَوافیها علی التاء تاوِیۀ 

بدل از واو قسم است، چنانکه این واو 
سـوگند  : سم استهم خود بدل از باء ق



  2151/   األلف اللَّینَۀباب   
 

 

تاء قسـم جـز بـر    . خدا را که چنین بود
در أنت هم آمده و یـک  . اسم اهللا نیاید

الیـه  آنکه مضـاف کلمه ساخته است بی
آن تـاء   قافیـۀ اي را کـه  قصیده. باشد

  . ]گویند) و تائیۀ و تَیوِیۀ(باشد تاوِیۀ 
  حا 

حرف هجـاء حلْقیـۀ یمـد و    : حاء .حـا 
ــرُ و  قْصنُ فــی التنکیــریینــو . : ــام   ن

حاء، مبنی علی الکسـر و قـد   . ايقبیله
: زجرٌ لإلبل، و ذلک أنْ تقولَ لها: یقْصر
 اي است بـراي رانـدن   واژهبانگ[حاء

و یقـال  . ]شتران، و گاه هم حـا گوینـد  
حاحیت بها حیحاء و : منه للمعزِ خاصۀً

أبدلُوا : ال سیبویهق. حیحاءةً، اذا دعوتَها
األلف بالیاء، و انّما هو صوت بنَیت منه 
 ،فعالً، کما انّ رجالً لَو أکْثَرَ من قولـه ال 

فأُجرِي حاحیت، . اللَیت: لَجاز أنْ تقولَ
هاهیت و عاعیت مجـرَي دعـدعت، اذْ   

: براي بزها بویژه گوینـد [کُنَّ للتصویت 
الـف را  : گویـد . ا بیایندبانگشان زدم ت

زیـرا ایـن الـف در    (بدل به یاء کردند 
ــود در     ــاء ب ــدل از ی ــود ب ــت خ حاحی

تیحیآن  ، و آن بانگی است کـه از )ح

اي، چنانکه به مردي که در فعل ساخته
بسـیار ال  : بسیار ال گوید، گویی سخن

بسـیار  : مویـت . کک: لَویت(ال کردي 
هماننـدانش را  حاحیت و ). ما ما گفتی

انـد  که براي بانگ کردن سـاخته شـده  
یعنی هـیچ  (مانند دعدعت صرف کنند 

قال . )]کدامشان بر وزن فاعلْت نیستند
حـاحِ بضـأْنک و حـاء    : أبوعمرو یقال

ــا   ــأْنک، أي ادعه ــفندت را [بضَ گوس
  . ]بانگ بزن تا بیاید

  خا
قـال  . حـرف هجـاء حلْقیـۀ   : خـاء  .خا

جعلَـه  . بِـک، أي اعجـلْ   خـاء : أبوزید
= نـث = مـذ . صوتاً مبنیاً علـی الکسـر  

ـ  خــاء بـانگی اســت  . بشـتاب [ج = مثـ
شـود  مبنی بر کسره که دگرگون نمـی 

ـ  . اما کـاف چنـین نیسـت   ( : کخـايِ بِ
: خـايِ بکُـنَّ  . اعجلـی  :خايِ بِک. کک

ــنَ ــال. اعجلْ ــأمرك : یق ــک، أي ب بخائبِ
مانـد و  کـارت فرو : الذي خاب و خَسرَ

  .)]نفرین استاي  گونه .زیان بیند
  ذا

هـو اسـم إشـارةٍ الـی     . این مرد: ذا .ذا
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ذي أمۀُ اهللاِ، فی : تقول. نث: ذي. المذکّر
الوصل، و ذه، فی الوقف بهاء موقوفۀ، و 
هی بدلٌ من الیاء و لیسـت للتأْنیـث، و   

اگـر  . کنیز خداسـت  این[انّما هی صلَۀٌ 
بـدل از  که هاء آن را  بر آن وقف کنی

. ]سازي یاء است، نه هاء مؤنّث، ساکن
هـذا  : و تدخُل علیها هاء التنبیه، یقـال 

  . دزید، و هذي و هذه هنْ
. تصغیرُ ذا ذَیا، و فـی التثنیـۀ ذَیـانِ   

ــذَیا  ــذا ه ــغیرُ ه ــغَّر ذي . تص و ال تُص
للمؤَنّث، و انّما تصغَّر للمؤَنّث تا، و قـد  

  . ه عنهتَفُوا باکْ
ي األلفین، تثنیۀ ذا ذانِ، بسقوط إحد

. أي ألـف ذا و ألـف التثنیـۀ لسـکونهما    
ـ  ـ    فَمن أس  إنْ«هقَطَ ألـف التثنیـۀ قَـرَأَ آی

، ألنّ ألـف ذا ال یقَـع   »هذانِ لَسـاحرانِ 
فیها إعـ . راب ن أسذا قَـرَأَ   و م قطَ ألـف

هذَینِ فأعن غیر لفظـه  : ج. رَبأُوالء، م
لف تثنیه را انداختـه، کلمـه را   که اآن[

گمـان  بـی «در آیه هذان خوانده اسـت  
، زیـرا الـف ذا   »این دو تن جادوگرنـد 

پذیرد که دگرگون شـود، و  اعراب نمی
زبان بلْحـارِث بـن    پایۀاند این بر گفته

که الـف ذا را انداختـه،   آن. کَعب است
کلمه را هـذین خوانـده کـه معـرب و     

  . ]منصوب است
: علیها کاف الخطاب، تقول خُلُدو تَ

و تُدخلُ ها . ذاك و ذلک، و الالم زائدة
ــول ــد، و ال : علــی ذاك فتق هــذاك زی

تُدخلها علی ذلک و ال علـی أُولئـک،   
ـ . کما لم تُدخلْها علی تلْک  خُلُدو ال تَ

ــث، و  کــاف الخطــاب علــی ذي للمؤَنّ
ک و تیـک، و  تلْ: علی تا، تقول خُلُدتَ

این بـه  : هذه بتلْک: یقال[ذیک : لالتق
   .]آن در

جـاءنی ذانـک   : و تقول فی التثنیـۀ 
یــت الــرجالنِ و ذانِّــک الــرجالنِ، و رأَ

ذَیک الرجلَیو : و فی المؤَنّث. نِن کتان
دوا تأْ. تانِّکـ  شد م، کیداً و تکثیـراً لالس

کما أد ،واحد علی حرف یقخَلوا ألنّه ب
ک تکثیــراً لــه، و انّمــا الــالم علــی ذلــ

ـ   ماء المبهمـۀ  یفعلون مثلَ هذا فـی األس
نِّـک و تانِّـک هـم    تشدید ذا[صانها لنُقْ

براي تأکید است و هم افـزودن حرفـی   
بر اسم تا تنها بـر یـک حـرف نمانـد،     

ــک  ــزودن الم در ذلـ ــد افـ : ج. ]ماننـ
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ذَیـاك و  : تصغیر ذاك و تلـک . أُولئک
  . ذَیالک: تصغیر ذلک. تَیاك

. خداونـد : أما ذُو بمعنَی صـاحبٍ و 
وصفت به نکرةً  فهو الزِم اإلضافۀِ، فإنْ

وصفت به معرفـۀً   تَه الی نکرةٍ، و انْأضَفْ
 أضفتَه الی المعرَّف باأللف و الـالم، و ال 

ـ   یجوز أنْ مرٍ و ال الـی  تُضیفَه الـی مضْ
یـ  ز : بهه فـی العلَمیـۀ، تقـول   د و مـا أشْ

ةٌ ذات ذو مالٍ، و هذه امرأَجائَنی رجلٌ 
رَري مالٍ و بـامرأَ مالٍ، و مبرجلٍ ذ ة ت

برجلَی مالٍ، و مررت ذاتيمـالٍ،   نِ ذَو
ـ    ـ بفتح الواو و کـذا فـی النَص و «هب، آی

و دو تـن  «[» لٍ مـنکم عد هِدوا ذَويأشْ
و فـی  . ]»دادگر استوار را گواه گیریـد 

مــالٍ، الرفــع ذَوا مــالٍ، و برِجــالٍ ذَوِي 
بکسر الواو و فی النَصسوةٍ ب مثلُه، و بن

و فـی  . ذَوات مالٍ فـی الحالَـۀ الـثالث   
  . الرفع ذَوو مال

و أصلُ ذُو ذَوي مثـلُ عصـاً، یـدلُّ    
. التثنیۀ فی» نانٍذَواتا أفْ«هعلی ذلک آی

     ـن واوٍ، ثـمـۀٌ مبمنقل و نَرَي أنّ األلـف
فَتذي عین حت  من ذَوـراههم الفعـل لک

اجتین فی التثنیـه، ألنّـه کـان    ماع الواو

زَم حینَئذ ذَووانِ مثل عصوانِ، فبقی ذاً یلْ
منونٌ ثم ذهب التنـوینُ لإلضـافۀ، کمـا    

فلَـو سـمیت   . یت رجالً ذا مالٍتقول رأَ
بلَ، فتَرُد رجالً ذُو لقلت هذا ذَوي قد أقْ

ألنّه الیکون اس ،علی حما ذهب منِ رفَی
هبـه  أحدهما حرف لینٍ، ألنّ التنوینَ یذْ

بــد  فی واح ــرف ــی ح ــی عل داراي «[قَ
بینـیم   مـی . »ها و نعمتهاگون بهرهگونه

که الف در ذَوا منقلب از واو اسـت، و  
اندازنـد زیـرا   الفعل را میدر ذوي عین

را ناپســـند آمـــدن دو واو در تثنیـــه 
افتـاد  الفعل نمیدارند، چرا که اگر عین

ــی ــد مـ ــس از ذاً بایـ ــد ذووان، پـ   شـ
دلیـل اضـافه   جامانده تنوین نیـز بـه  به

اگـر کسـی را ذو بنـامی،    . شدن افتـاد 
گردانـی،  الفعل را به جایش برمـی عین

دو حـرف   پایـۀ تواند بر زیرا اسم نمی
باشد که یکی از آنها حرف لین اسـت،  

انـدازد و  زیرا تنوین حرف لین را مـی 
: ذَووِي .]شــوداســم یــک حرفــی مــی

و کذلک اذا نسبت الی ذات، ألنّ . منسـ
تُح ۀذَف فی النسبالتاء .  

الء هـؤُ : و لَو جمعت ذو مالٍ قلـت 
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لَقیتُـه  [ذَوو مالٍ : ذَوونَ، و فی اإلضافۀ
أولَ کـلِّ  : أولَ ذي یدینِ و ذات یـدینِ 

شیء[ .  
أما ذو بمعنَی الـذي فهـو لغـۀُ طَـیٍّ     

: بها المعـارِف، تقـول  تُوصف  فحقُّها أنْ
 رَفْتأنَا ذو ع عـمو هـذه  و أنَا ذو س ،ت

 نـث = مذ= ج= مثـ. کذا ةٌ ذو قالتامرأَ
ایـن  . من همانم که شناختی و شنیدي[

  . ]گفتچنان زنی است که 
ـ : قال سـیبویه  حها بمعنَـی  انّ ذا ود

متـاع  : یت، فتقولماذا رأَ: الذي، کقولهم
مٍ واحـد،  ع ما بمنزلۀ اسو هی م. حسنٌ

خیــراً، : یــت؟ فتقــولمــاذا رأَ: کقــولهم
؟ و لَو کـان  ما رأَ: ب، کأنّه قالبالنَصیت

ذا هاهنا بمنزلۀ الذي لکان الجواب خیرٌ 
ـ   «هآی. بالرفع زَلَ و إذا قیلَ لهـم مـاذا أنْ

، بـالرفع، و  »ربکم قالوا أساطیرُ األولینَ
زَلَ ربکـم  ا أنْا ماذو قیل للذین اتَّقَو«هآی

ب، نَظَـراً عـن األول   ، بالنَص»قالوا خیراً
ــه   «[ ــند کـ ــان پرسـ ــون از آنـ و چـ

پروردگارتان چه فرو فرسـتاد، گوینـد   
، کـه در اینجـا   »هـاي پیشـینیان  افسانه

و از آنان کـه  «أساطیر مرفوع است، و 

پارسایی پیشه کردند پرسیده شـد کـه   
پروردگارتان چه فـرو فرسـتاد، گفتنـد    

برگشـت از سـخن   ، که بـا  »را بهترین
پیش، خیر منصوب شده، یعنی مـاذا در  

  . ]استمعناي ما  این آیه به
أما قولهم ذات مرَّةٍ و ذا صباحٍ، فهو 

: تقول. کَّنُمتَتَ من ظروف الزمان التی ال
لَقیتُه ذات یـومٍ، ذات لیلـۀٍ، ذات غَـداةٍ،    

شاءالع ذات،   یـرَّةٍ، ذات الـزُمم و  نِذات
 یـوالع ذا   ذات ،سـاءـباحٍ، ذا ممِ، و ذا ص

صبوحٍ و ذا غَبوقٍ، فهـذه األربعـۀُ بغیـر    
فی هذا األو عمو انّما س ،و لم هاء ،قات

شَه نَۀٍ یقولوا ذاتس ذات و [رٍ و ال ذات
هاي باال بیاینـد ظـرف   ذا چون با کلمه

  . ]زمان و غیر معرَب هستند
ـ   ـ «هقال األخفش فـی آی وا و أصحل

یب کمذاتن«  ألنّ بعـض انّما أُنِّثَ ذات ،
ـ   األشْ ـ  هیاء قـد یوضَـع ل مؤَنّـث و  اس م

ــ  ـها اسو  لبعض م مـذکَّر، کمــا قــالوا دار
و «[حائط، أنَّثُوا الدار و ذکَّروا الحـائطَ  

  . ]»میانتان آشتی سامان نهید
ـ : یقال ـ ذَی و ذَی ـ  ت مثـل کَی ،و ت ت

کَیـ . آن این و: ت ـ  أصلُه ذَی علـی فَع لٍ و
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    دتو شـد الـواو فتـذساکنۀُ العینِ فح
ف ثم، عـوض مـن التشـدید    الیاء للحذْ
ـ  التاء، فإنْ ت بالهـاء  حذفت التاء و جِئْ

 .و ذَیـه  کان ذَیـه : تَرُد التشدید و تقول
وِيمنسـ: ذَی .سفی الن نَوِيۀ کما تقول بب
  . تالی البِنْ

  فا 
الفاء حرف مـن حـروف المعجـم و     .فا

طَف یع: ف، و لها ثالثۀُ مواضعهی اللعطْ
بها و تَدلُّ علی الترتیب و التعقیـب مـع   

ـ : راك، تقولاإلشْ مزیداً فع و . راًضربت
قبلَها علَّۀً لما یکونَ ما الموضع الثانی أنْ

ــ  ــی العطْ ــدها عل ــب دونَ بع ف و التعقی
و . ضــربتُه فبکَــی: ولــکراك، کقاإلشْــ

تـداء، و  یکـونَ لإلب  الموضع الثالـث أنْ 
جواب الشرط، و حینَئذ یکون ذلک فی 

نَفاً یعمـل بعضُـه   تَأْبعد الفاء کَالماً مسما
نـی فـإنِّی   تَزُر انْ: فـی بعـضٍ، کقولـک   

حمنٌ، ألنّ قولک أنت ابسحو م داءن تس
و . بالفـاء خَبرُه و صارت الجملۀُ جواباً 

ـ   فی جـواب األم ر و کذلک یدخُل الفاء
النَهـرْ تفهام و النَفْی و االسض و ی و الع

بعد الفـاء فـی   صب ماالتَمنِّی، الّا أنّک تَنْ

ـ  : ، تقـول مار أنْهذه األشیاء الستَّۀ بإضْ
رزنَ الیک، لم تَجی فأُحسةَ   نـلِ الزِیـارع

لَّۀً لإلحنَّک قلت ذاكعـن   سان، و لکم
سنَ الیـک علـی کـلِّ    أح نی أبداً أنْشَأْ

نخست حـرف  [حالٍ، و کذا فی البواقی 
زیـد را  : معنـاي سـپس  عطف است بـه 

دوم عطف سـببی  . زدم سپس عمرو را
سـوم بـر   . زدمش پس گریه کرد: است

سر مبتدا درآید، و آن اینکه در پاسـخ  
شرط باشد که در این حال، آنچه پـس  

ــازه    ــد ســخن ت ــاء آی   اي اســتاز ف
که برخی از آن در برخی دیگـر عمـل   

بـدان   گر آیی تـو بـه دیـدارم   : کندمی
ــارم  ــه نکوک ــت و  . اینک ــت مبتداس أن

اسـمیه   جملـۀ محسن خبـر آن و ایـن   
ــر آن    ــر س ــاء ب ــه ف ــت ک ــخی اس پاس

ــیش   ــرط پ ــراي ش ــده، ب ــهدرآم   . گفت
گونه است در پاسخ امر و نهی و همین

پرسش و نفـی و طلـب و تمنّـا، مگـر     
اینهـا أنْ را در تقـدیر    همـۀ  اینکه در

: گرفته و پس از فاء را منصوب سازي
در این . به دیدارم بیا، نیکی کنم تو را

ســخن، دیــدار را ســبب نیکــی کــردن 
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اي، بلکه نیکی کردن بـه او را  نساخته
-روش و منش خود در هر حال دانسته

  . ]اي
  کذا 

ـ  . چنـین و چنـدین  : کَذا .کذا هـو اس م
و قـد  . کـذا و کـذا  فعلـت  : مبهم، تقول

جیجرِي ممافتَنْ رَي کَم به علـی  صبعد
ییز، تقولالتَم :رهمـاً  عندي کذا و کذا د

گـاه ماننـد کـم    . چنین و چنان کـردم [
کنایه از شمار است کـه پـس از آن را   

: سـازي تمییز بودن منصوب می پایۀبر 
  .]چندین و چند درم دارم

  کال
رٍ مۀُ زجهی کل. نه چنین است: کَلّا .کال

دو ال تَفْ ع و معناه انْو ر ـلْ تَـهـ . ع أ «هآی
خَلَ جنَّـۀَ  یـد  رِيء منهم أنْمع کلُّ امیطْ

و قـد  . مع فی ذلک، أي ال یطْ»نَعیمٍ کَلّا
تَـه  لم ینْ کَلّا لَئنْ«هتکون بمعنَی حقّاً، آی

ۀِ لَنَسـیمعنـایش رانـدن و   [» فَعاً بالناص
هر یـک از آنـان    ایآ«. بازداشتن است

) سرشـار از (چشم دارد که بـه بهشـت   
گــاه هــم . »نعمــت درآرنــدش؟ هرگــز

هـان کـه   «: ناي هان و همانا آیـد مع به

گـرفتن  نایستد مـوي پیشـانی    اگر باز
یعنــی ســخت بــه خــواري (» باشــدش

  . )]کشانیمش
  ال 

هی حرف نَفْیٍ للفعل، کقولک . نه: ال .ال
و لإلسـم   ال یفْعـلُ غَـداً،  : فی اإلخبـار 

ال رجلٌ فی الدارِ، و ال إِله الّـا  : کقولک
و قد تکون للنَهی، نَحو ال تَقُم و ال . اهللاُ

و قـد تکـون   . یقُم، للحاضـر و الغائـب  
  ـملَـی و نَعباً لدو قـد تکـون لَغْـواً،    . ض

، أي مـا  »و ما منَعک أنْ ال تَسجد«هآی
دجک أنْ تَسنَعم . طْـف  و قد تکـون للع

ـ  ممـا دخَـلَ فیـه     راجِ الثـانی بمعنَی إخْ
. یـت زیـداً ال عمـراً   رأَ: األولُ، کقولک

فإنْ أدخَلْت علیها الواو خرجت من أنْ 
لم یقُم زید : تکونَ حرف عطْف، کقولک

و ال عمــرو، ألنّ حــروف النَســق ال   
یدخُل بعضُها علی بعض، فالواو للعطْف 

فـردا  : براي خبر دادن[نَفْی و ال لتأْکید ال
معنـاي  بـه (در اسـم  . نکند) ر راآن کا(

مردي در خانـه نیسـت، و   ): لیس است
: در نهی. خدایی جز خداي یکتا نیست

ضـد بلـه و آري   . برمخیز، و برمخیـزد 
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: گاه زائده اسـت ). در پاسخ دادن(است 
» و چه بازداشتت که سـجده نکنـی؟  «

یعنــی تــو را چــه بازداشــت از اینکــه 
دو گونه سـخن اسـت بـا    (جده کنی س

یــک معنــا کــه برخــی ال را در اینجــا 
ــی ــده م ــی زائ ــد، ب ــل  گیرن ــه دلی آنک

گـاه حـرف   ). خردپسندي نشـان دهنـد  
عطف است به این معنـا کـه میـان دو    

نخسـتین   ةچیز دومی را از آنچه دربار
زیـد را دیـدم نـه    : است بیـرون سـازد  

اگر در این سـخن واو پـیش   . عمرو را
ال دیگر حرف عطف نیسـت  از ال آید، 

نـه زیـد   : بلکه تأکیدي است بـر نفـی  
برخاسته است و نه عمرو، زیرا حروف 

  . ]عطف با هم نیایند
و قد تُزاد فیه التاء فیقال الت، و قد 

  . ناه فی باب التاءذَکَرْ
کـذا، باإلمالـۀ،    علْإما لی فافْ :قولُهم
ــلَۀٌ، و معنــاه إنْ أصــلُه إنْ ال، و مــا ص 

إمـا ال  [کـذا   عـلْ ذلک األمر فافْالیکن 
اگـر  : إماله اما لی شده است بوده که به

  . ]چنان نبود چنین کن
تنـاع  هی حـرف تَمـنٍّ الم  . اگر: ْلَو .لو

ی من أجالثانلِ امل، تقول ناعِتلَـو  : األو
ــی ألکْجِئْ تَنــکرَم ــالف إنْ. تُ و هــو خ 

ـ    مـن أج یالثـان ۀ، ألنّها توقَّعلِالشرطی 
آرزوست که میـان   کلمۀ[وقوع األول 

از رخ نـدادن دوم از بهـر رخ    ،دو چیز
  اگـر  : گویـد ندادن نخسـت سـخن مـی   

بـه  . تداشتمگرامی مینزدم آمدي می
این معنـا در برابـر إن شـرطی اسـت،     
زیرا در إن شرطی چشمداشت رخـداد  

  . ]دوم از بهر رخداد نخست است
و  إنْفمرکَّبۀ من معنَی . اگر نه: اللَو

من أجلِ  ، و ذلک أنْلَو یالثان لوال یمنع
نـا،  لوال زیـد لَهلَکْ : وجود األول، تقول

أي اممن أج الكاله وقوع لِ وجـود  تَنَع
و قد یکون لوال بمعنَی هلّا، . زید هناك

  . و هو کثیرٌ فی القرآن
ماً شَ و انْ جعلتاس تَه و قلتلَودد :
للَو، ألنّ حروف المعانی قد أکْثَرْت من ا

    ـماءأس رَتـیـۀ اذا صصالناق ماءو األس
تامۀً، بإدخالِ األلـف و الـالم علیهـا أو    
بإعرابها، شدد ما هو منها علی حرفَین، 
بأنْ یزاد فی آخره حـرف مـن جِنْسـه    

أکثـرت مـن   : فیدغَم و یصرَف، کقولک
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ـ  ن لَوٍّ، و تَمأو م اللَو    ،مـا فیـه األلـف د
اي آمیختـه [کَتَبـت الء جیـدةً   : کقولک

إنْ و لَو، یعنی  کلمۀاست از معناي دو 
از رخ ندادن بخش دوم سـخن از بهـر   

اگـر  : رخ دادن بخش نخست آن گویـد 
  گـاه هـم   . شـدیم زید نبـود نـابود مـی   

ــه ــا  ب ــاي هلّ ــۀ(معن ــیض و  کلم تحض
  آیــد کــه   ) بــرانگیختن بــه کــاري  

 آن در نُبـی فـراوان اسـت    هـاي نمونه
یـونس،   ةنودوهشت از سور یۀمانند آ(

فراء گویـد  . منافقون ةده از سور یۀو آ
عناي شرط دارد که لَوال پیش از اسم م

معناي هلّـا اسـت، بـا     و پیش از فعل به
سرزنشی بر گذشته و انگیزشی بـراي  

  ).آینده
اگــر آن را اســم ســازي مشــددش 

ــو گفتــی، زیــرا : کنــی چنــین بســیار لَ
هایی اگر الـف و الم بـر سرشـان    کلمه

درآید یا معرب شوند، حرفی از جـنس  
همان حرف دوم به آنها افزوده شـده و  
ــرف   ــته و صـ ــام گشـ ــا ادغـ   در آنهـ

کـه حـرف   را هـایی  شوند، و کلمـه می
ممـدود  ) ماننـد ال (دوم آنها الف است 

ــویی نوشــتم: ســازي ــۀ. الي نیک یلُو :
  . ]افیتُها الق: قصیدةٌ لَووِیۀٌ. مصغـ

  ما 
چـه، چیسـت، هرچـه، آنچـه،     : مـا  .ما

و . چیزي، نه و نیست، آنکه و چندانکه
اي است دالّ بر معانی مختلفه، آن کلمه

: بماء تعج. بعضی اسم و بعضی حرف
ـ  «هآی رَهم علـی النـار  فَمـا أصچـه   :»ب

چــه شــکیبایند بــر «[صــبورند ایشــان 
ـ : تفهامماء اس. ]»!آتش ـ  «هآی ک مـا تلْ

یبیوسینک یا مآن «[، یعنی چیست »م
ماء . ]»چیست در دست تو اي موسی؟

فَد و ما عنـد اهللاِ  ما عندکم ینْ«هآی: خبر
، یعنــی آنچــه نــزد شــما اســت »بــاقٍ

آنچه نـزد شماسـت پایـان پـذیرد و     «[
مـاء  . ]»آنچه نزد خداست پاینده باشـد 

ـ رٍ یععلُوا من خَیو ما تَفْ«هآی: شرط ه لَم
و هـر کـار   «[چـه کنیـد   یعنی هر ،»اهللاُ

مـاء  . ]»نیکی کنیـد خـدا آن را بدانـد   
جِـبٍ، أي  مررت بمـا مع : نکرة، کقولک

عم ــیء ــببش ــزي  : جِ ــه چی ــتم ب گذش
ماء عوا فلَه األسأیاً ما تَد«هو آی. شگفت
کــدام را کــه بخوانیــد هر«[» نَیالحســ
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مـاء  . ]»نیکوترین نامهـا از آن اوسـت  
بمعنَی ال، : ه استنافیه و آن بر سه وج

ـ : األول. بمعنَی لَم و بمعنَی لیس و «هآی
، و »حۀً واحـدةً الء الّـا صـی  ظُرُ هؤُما ینْ

: الثـانی و. »مـا مـاتُوا و مـا قُتلُـوا    «هیآ
: الثالـث و. »فَعلُوه الّا قَلیلٌ منهم ما«هآی
ـ »ما هـذا بشَـرٌ  «هآی و مـا هـم   «ه، و آی

   ـدـن أحینَ بـه مو «: نخسـت [» بِضار
ــم     ــه را چش ــانگی یگان ــز ب ــان ج   این

ــی ــدنم ــته  «، و »دارن ــد و کش نمردن
ــان «: دوم. »نشــدند جــز انــدکی از آن

ــد  ــان نکردن ــوم. »چن ــر  «: س ــن بش ای
ــه آن «و » نیســت ــا ب ــادو و (و آنه ج

  بــــه کســــی زیــــان   ) افســــون
ــنْ. ]»رســانیدندنمــی ــی م : و مــا بمعنَ

: ، أي من بناها»والسماء و ما بناها«هآی
سـوگند بـه   «[آسـمان را   که بنا کردآن

مــاء . ]»کــه برافراشــتشآســمان و آن
ــدریۀ ــ: مص ــا «هآی ــم و م  واهللاُ خَلَقَک

لُونَتَعلَکـم »ممخـدا آفریـد   : ، أي و ع
و او : ماء زائدة. شما را و کردار شما را

: را معنی نیست و آن بر دو وجـه آیـد  
ـ  انّمـا اهللاُ  «هکافَّۀ، یعنی مانع از عمل، آی

دواح هغیر کافّۀ، آی، و »إله»حۀٍ فبِما رم
جز این نیسـت کـه   «[» ت لَهممن اهللاِ لنْ

کـه در  (» خداوند خدایی یگانـه اسـت  
اینجــا مــا از عمــل انّ بــر روي اهللا    
جلوگیري کرده و اهللا به جاي منصـوب  

 بر همان رفع مبتدا بودن خود بـر شدن 
ی و تأکیـد  ماند و ویژگی معنایجا می

گیـرد،  رمـی برا در در سخن تنهـا خبـر  
 دیگــر). یعنـی خــداي یگانـه بــودن را  

بـه  «: که بازدارنده از عمـل نباشـد   آن
بخشایشی از خداونـد بـا آنـان نـرم و     

که در اینجـا حـرف   (» خوشخو گشتی
جرّ باء را از عمل بازنداشـته و رحمـۀ   

مـا  «هآی: بِیدماء تأْ. )]مجرور شده است
و األرض ماواتالس تچندانکـه  : »دام

: مـاء تفخـیم  . ها و زمینهـا بپاید آسـمان 
قیامت و چـه  : »القارِعۀُ ما القارِعۀُ«هآی

ـ   .قیامت حاذا   و قـد ی ذَف منهـا األلـف
أد   ـمع ،بِـم ،ـمعلیها حرفاً نحو ل خلت ،

ــی ــام و إلَ ــالم، حتّ ع ،ــم مو تُنْ. م ــب س
اش که قافیه[ماوِیۀٌ : القصیدةُ الیها فیقال

 ما زائدةً بعـد إنْ  و قد تَجِیء. ]ما باشد
 ۀِ فتَـدـا، و قـد    الشرطیـیرُ إمها فتَصغَم
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تجیء بعدها النـونَ الثَقیلَـۀُ و الخَفیفَـۀ،    
ما إو «هو آی. ما تَقُومنَّ أقُمإ: نحو قولک

ــی و کــذلک مه. »تَخــافَنَّ مــا فــی معنَ
و زعم الخلیـلُ أنّ أصـلَها مـا    . الشرط
تواً فأُالیها ما لَغْ ضُمبلَتد    مـن األلـف

 أنْ : قـال سـیبویه  . األُولَی هـاء یجـوز 
گاه ماي زائـده  [ضُم الیها ما  یکونَ کإذْ

پس از انْ شرطی آیـد و در آن ادغـام   
گردد، و گاه هم پـس از ایـن دو نـون    

برخیزي اگر، : تأکید ثقیله و خفیفه آید
و اگـر بـیم   «. منم به پا خواهم خاسـت 

نـاي شـرطی   مهما هـم در مع . »داشتی
خلیل اصل مهما را مـا  . مانند آن است

دانست که یک مـاي دیگـر بـه آن    می
هـم   افزوده شده و الـف مـاي نخسـت   

مهمـا  : سـیبویه . بدل به هاء شده باشـد 
  . ]تواند مانند إذْما باشدمی

بمالٌ مماء، معلی الکس یۀُ : رنکایح
 الشاء انبانگ گوسفند[صوت[ .  

  متی
هو ظرف غیـر مـتمکِّن    .کی: متَی .متی

ال عـن زمـانٍ، و هـو    فی معنَـی السـؤَ  
: قـال األصـمعی  . طُ و الجزاء أیضاًالشَرْ

لٍ، و بمعنَـی  فی لُغَۀ هـذَی  هو بمعنَی منْ
طسقال أبوعبیـدة . و : عـمبعضُـهم  س ت
تُه متَی کُمی، أي وسطَ کُمی وضَع: یقول

ظرف غیر معرب در پرسش از زمـان،  [
و دو فعـل را  (م شرط هـم اسـت   و اس

). متَـی تَـأْتنی آتـک   : کنـد مجزوم می
-هذیل آن را بـه  قبیلۀاصمعی در زبان 

ـ معناي از می او و ابوعبیـده ایـن   . ددان
: انـد معناي میان هـم شـنیده  کلمه را به

ــان  ــا در(آن را می ــه) ی ــتین جام ام آس
  . ]نهادم

  وا 
ـ : بـۀِ، تقـول  حرف النُد: وا .وا یداهوا ز .

و الواو من حروف . داهیا زی: یقال أیضاً
ف للجمــع ال للترتیــب، و یــدخُل العطْــ

االس أ«هتفهام، آیعلیها ألف و جِبتم أنْع 
 أ: ، کمـا تقـول  »رٌ من ربکـم جاءکم ذکْ

جِبمـا بینَهمـا   . تُمفَعل عو تکون بمعنَی م
    ۀ فـی الجمـع بـینَ الشـیئَیبناسنِ من الم

ــیفصــاعدا،  : ، حــدیث)ص(کقــول النَبِ
نِ، و أشار الـی  ت أنَا و الساعۀَ کهاتَیبعثْ

ۀِ و اإلبابــبۀالسو . هــام، أي مــع الســاع
ـ : تکون للحال، کقـولهم  قُم  و النـاس ت
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ـ  و قُم ،ودقُعو أد ـو تـ   ع لـه، أي قُم ت
واهللاِ لَقَد : و تکونُ للقَسم، تقول. داعیاً له
بِـه  لٌ من الباء فیه لقُرْو هی بد. کان کذا

کانَتـا مـن حـروف     رَج، اذْمنه فی المخْ
ـ . الشَفَۀ األس زتَجاوظْو ال یالم ـرَةَ،  ماءه

حــرف [نحـو واهللاِ و حیاتــک و أبِیـک   
ــا چنــد چیــز اســت   عطــف میــان دو ی

ــراي ترتیــب باشــد بــی ــف . آنکــه ب ال
و آیا شگفت «: پرسش بر سرش درآید

ســـوي اي از آمـــدتان کـــه یادمایـــه
: ، ماننـد »پروردگارتان براي شما آمد؟

معناي بـا  زده شدید؟ بهپس آیا شگفت
پیونـد معنـایی در گـرد     پایۀاست، بر 

آوردن دو چیز یا بیشـتر بـا یکـدیگر،    
: ماننــد ســخن پیــامبر کــه فرمــود    

من و رستاخیز همانند  ،برانگیخته شدم
ــبابه و    ــت س ــه دو انگش ــن دو، و ب ای

سـخنی  و در (شست خود اشـاره کـرد   
به دو انگشت سـبابه و وسـطی،   : دیگر

). ردانگشت اشاره و میـانی، اشـاره کـ   
کـه  حـالی برخاستم در: واو حالیه است

ــد  ــته بودنـ ــردم نشسـ ــتم . مـ برخاسـ
سـوگند  : واو سوگند. دعاگویان برایش

به این معنـا بـدل   . خدا را که چنین بود
مخرج است و ن هماز واو است که با آ

د، و همواره هر دو از حروف لبی هستن
): نـه بـا ضـمیر   (با اسمهاي ظاهر آیـد  

سوگند خـدا را، سـوگند بـه جانـت و     
  . ]سوگند به پدرت

و تکون ضمیرُ جماعۀ المـذکّر فـی   
علُونَ، و عالمۀُ الرَفعِ فی فَعلُوا و یفْ: نحو
و تکـون زائـدةً،   . لمونَأبوه و مس: نحو

نی هـذا الثـوب،   بِع: کقول الرجلِ آلخَرَ
ــی اذا «هو آیــ. و هــو لــک: لفیقــو حتّ

 ـتحوها و فُتجاء هـا أبأنْ »واب یجـوز ، 
زائده است مانند [تکونَ الواو هنا زائدةً 

ایـن  : اینکه کسـی بـه دیگـري گویـد    
جامــه را بــه مــن بفــروش، و دیگــري 

تا آنگاه کـه  «. آن براي تو باشد: گوید
) پــیش از رسیدنشــان(رســند و  آنجــا

توان واو ی، م»شدبادرهاي آن گشوده 
امـا واو در  (را در اینجا زائـده گرفـت   

درنـگ و   ةدهنـد تواند نشـان اینجا می
آسودگی در راه بردن پرهیزگـاران بـه   
سوي درهاي بهشت باشـد، همچنانکـه   

از این آیه  پیشنیامدن واو در دو آیه 
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تندي و شتاب در  ةدهندنشان دتوانمی
راندن دوزخیان به سوي درهاي دوزخ 

  .)]باشد
ـ : کوی .وي یـ کلمۀ مثل و یو و و ب ح

. کَـأَنَّ مرکَّبـۀٌ منهـا   وی. الکاف للخطاب
خلَ علیه أنّ ک، أُدهو وی: قال الکسائی

. ألَـم تَـرَ  : المشددة و المخفَّفۀ، و معنـاه 
ــم مفْ هــی وي: قــال الخلیــل ــولَۀٌ، ث ص

فتقولُ کأنَّ تَب يءکأنْ . واي بر تو[تَدیو
. اي اســـت از آن آمیختـــه و ویکـــأنَّ

دانـد  یک مـی و آمیختۀکسائی آنها را 
اي؟ خلیـل  با أنّ یا أنْ، یعنی آیا ندیـده 

نخسـت  : گویـد  آنها را جدا دانسـته و 
  . ]کأنّ: گوییوي، سپس می: گویی می

  ها
قیـۀ مــن  حـرف معجمـۀٌ حلْ  : هـاء  .هـا 

ر حـرف  و هی بالقَص. حروف الزیادات
ـ «هتنبیه، آی عـاً بـین   جم» الءؤُها أنتم ه

یأال یا هـؤُ : نِ للتوکید، و مثلُهالتنبِیهالء .
: و هو غیرُ مفارِقٍ لأي فی النداء، تقـول 

و قـد تکـون جـواب    . یا أیهـا الرجـلُ  
و القَص ها و : ر، نحو قولکالنداء، بالمد

ـ     عـاك باسـن دک هاء، فی جـوابِ مم

: هاي مقصور بر سر ضمیر رفع درآید[
، که براي تأکیـد بیشـتر   »ینانیدشما ا«

دو تنبیـه را بـا هـم گـرد آورده اسـت      
در ). یکی هـا و دیگـري هـا در أُوالء   (

اي : ندا همـواره پیوسـته بـه أي اسـت    
گاه هم پاسـخ نداسـت، ممـدود و    . مرد

خواند و مقصور، به کسی که تو را می
  . ]گویدنامت را می

 :و ها للتنبیه، و قد یقْسم بها فیقـال 
ا اهللاِ ماال ه  أي ال و ،فعلـت  لَتـداهللاِ، أُب

  ـذَفْتح ئْتم، و انْ شمن واو القَس الهاء
تأثْب ئْتو انْ ش الهاء التی بعد و . األلف

ال ها اهللاِ ذا، أصلُه ال واهللاِ هـذا،  : قولهم
    ـماالس بینَ هـا و ذا، و جعلـت ففرَّقْت

ــرف التنبیــ   ــه بح ــا و جرَرتَ ه، و بینَهم
 ال واهللاِ ما فعلت هذا، فحذف و: التقدیر

ــی   ــذا ف ــتعمالهم ه ــرة اس ــرَ لکثْ اخْتُص
: کالمهم، و قُدم ها، کما قُدم فی قـولهم 

هـا بـراي تنبیـه    [ها هو ذا، و ها أنَا ذا 
: است و گاه هم با آن سـوگند خورنـد  

خدا را سوگند که من نکـردم، کـه هـا    
. است در این سخن بدل از واو سوگند

ــز   مــی ــا را نی ــس از ه ــف پ ــوانی ال ت
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سـوگند  : گویند. داري بیندازي یا نگه
در . خدا را کـه مـن ایـن کـار نکـردم     

اصل این سخن، هذا را به ها و ذا جـدا  
کرده و اسم اهللا را میان آن دو نهـاده و  

اي، و ایـن  مجرور به حرف تنبیه کرده
بسیار ایـن   درکارب پایۀسازي بر کوتاه

نهاسـت، و هـا هـم در    سخن در زبان آ
او : آغاز آمده، مانند دیگر سخنانشـان 

  . ]همان است، و من همانم
و قد تکـون کنایـۀً عـن الغائـب و     

ــۀ بــه و : الغائ ها، و غالمــرَب ــرَبه و ضَ ضَ
و . و هو للمذکّر و هی للمؤَنّـث . غالمها

    ـیفـی ه و الیـاء وفی ه نَوا الواوانّما ب
اً بین هذه الواوِ و الیـاء  علی الفَتْحۀ فَرْق

اللَّتَینِ هما من نَفْـسِ اإلسـم المکَنَّـی و    
بین الواو و الیاء اللتین تکونانِ صلَۀً فی 

رأَیتُهو و مررت بِهِـی، ألنّ  : نحو قولک
کلَّ مبنی فحقُّه أنْ یبنَی علی السـکون،  
الّا أنْ یعرِض ما یوجِب لَـه الحرَکـۀَ، و   

ماع الساکنَین، کما فـی نحـو   اجت هو اما
کَیـف و أیــنَ و حیــثُ، أو کونُــه علــی  
حرف واحد، مثل الباء الزائدة، أو للفرق 
    ـینـی بـل الماضعبینَه و بینَ غیره، کالف

ح ألنّـه ضـارع االسـم بعـض     علی الفَتْ
ۀ، ففُرِقَ بالحرکۀ بینه و بین مـا  المعضار

األمرِ المخاطَـب،   لم یضارِع، و هو فعلُ
و ربما حذفَت من هو و هی . نحو افْعلْ

الواو و الیاء فی ضَرورةِ الشعر، کما قال 
  : ]العجیرُ السلُولی[الشاعر 

  فبینـاه یشْرِي رحلَه قالَ قائلٌ
]نَجِیب الطالم لٌ رِخْومنْ جمل[  

  : و کذلک الیاء من هی
  ه من هواکادار لسعدي إذْ

و ربما حذَفوا الواو مع الحرکۀ، کما قال 
  :یعلَی بنُ األحولِ[الشاعر 

یلُهیقِ أُختالع تیي البلَد فَظَلْت[  
  و مطْـواي مشْتـاقـانِ لَه أرِقانِ

و هذا فی لغۀ أزد السـراةِ  : قال األخفش
واو و یاء در هو و هـی را مبنـی   [کثیرٌ 

ردند تا میـان آنهـا بـا واو و    بر فتحه ک
یــایی کــه بــراي صــله اســت جــدایی 

مبنی بنایش بـر   کلمۀاندازند، زیرا هر 
سکون است، مگـر آنکـه چیـزي ایـن     

و آن سه (سکون را به حرکت درآورد 
، یا التقاء سـاکنین، یـا یـک    )چیز است

حرفی بـودن کلمـه، یـا بـراي جـدایی      
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ــد   ــا جــز آن، مانن ــداختن میــان آن ب ان
یان فعل ماضـی مبنـی بـر    جداسازي م

اي همانند اسم اسـت،  فتح، که تا اندازه
با فعل امر مخاطـب، کـه هماننـدي بـا     

گاه هم به ضرورت شـعري  . اسم ندارد
  : افتدواو و یاء در هو و هی می

نگـام فـروش بنه و بــار سفـر ـه
  گفت کسی

شتر از آن هپا و نژاداین نرم و سبک
  که است؟

  : یاء از هی و نمونه براي انداختن
اي از آنِ سعدي که دلت در بند خانه

  اوست
اندازنـد،  و گاه هم واو را با حرکتش می

   :مانند
  گمان بودمکنار کعبه پیوسته به خیرش خوش

  دارانـشزندهو یـارانم به یـاد و شوق او شب
أخْفش گویـد کـه ایـن کـار در زبـان      

 کــه(راة فــراوان اســت الســ دأز قبیلــۀ
 آورده شده در شعر در اصلهاي  نمونه
  . )]فبیناهو، إذْهی و أُخیلُهو: اندبوده

العرَب تَقف علی کلِّ هاء : قال الفراء
مؤَنّث بالهاء، الّا طَیئاً فإنّهم یقفُونَ علیها 

هذه أمت و جارِیـت و  : بالتاء، فیقولون
تـۀ   . طَلَحبفـی النُد الهاء خَلْتو اذا أد

ذَفْتها فی الوصـل،  أثْبتَّها فی الوقف و ح
   ر فتُضَـمـعفی ضَرورةِ الش تَتما ثَبو رب

قاء تکالحرف األصلُی، و یجوز کَسرُه اللْ
   ین، و أنْشَـدیالساکنین، هذا عند الکـوف

  : الفراء
  یـا رب یـا رباه ایـاك أسلْ
  عفْراء یا رباه من قَبلِ األجلِ

یر فی الشعر، و لیس شیء منـه  و هو کث
تازیان بـا  : گوید[بحجۀٍ عند البصرِیین 

کننـد،  هاء بر هر هاء مؤنّثی وقـف مـی  
. کننـد  طَی که با تاء وقف می قبیلۀجز 

و هاء ندبه هم که بـر کلمـه درآوردي   
هنگـام وقـف آن را نگـاه داشـته و در     

اندازي، گاه در وصـل  وصل آن را می
ر جـا مانـده و   هم به ضرورت شعري ب

مانند حرف اصـلی در کلمـه مضـموم    
شود، اگر هم التقـاء سـاکنین پـیش    می

آمد مکسـور کـردن آن هـم رواسـت،     
  : اینها از نگاه کوفیان است

  خواهم پروردگـارااز تـو می
  پیش از سرآمد عفراي خود را
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کـدام  و در شعر فراوان است، که هـیچ 
ــل و     ــریان دلی ــزد بص ــم ن ــا ه از آنه

  . ]ده نشوددستاویز شمر
و قد تُزاد الهـاء فـی الوقـف لبیـان     
 هیماه ،هیمال ،هیلْطانس ،همرَکَۀ، نحو لالح

و قـد أتَـت هـذه    . و ثُم مه، أي ثم ماذا
  : الهاء فی ضرورة الشعر، کما قال

رُونـَهـرَ و اآلملُـونَ الخَیالقـائ مه  
ظَمِ األمعن ما معااذا ما خَشَوفْظرِ م  

هـاء  [فأجراها مجـرَي هـاء اإلضْـمار    
  وقــف بــراي نشــان دادن حرکــت هــم 

هـاي داده شـده   آیـد، ماننـد نمونـه   می
هـاي قرآنـی   دوم و سوم کلمـه  نمونۀ(

گاه این هـاء بـه ضـرورت در    ). هستند
  : شعر هم آید

  خنگوي و فرماندهانـکی سـنی بـه
  چو ترسند ز رخداد سخت آن مهان

کـه  مرونَه هاء وقـف اسـت   هاء در اآل(
بـه   براي آشـکار کـردن حرکـت نـون    

با آن مانند هاء ضـمیر   و) کلمه افزوده
  . ]رفتار کرده است

و قد تکون الهاء بـدالً مـن الهمـزة،    
  . مثل هراقَ و أراقَ

ـر    : هاءقْصـرٌ لإلبـل، و قـد یجو . ز
هاهیت باإلبل، اذا دعوتهـا، کمـا   : تقول

یقلناه فی حاح اي است بـراي  کلمه[ت
شـتران  . راندن شتران که ها هم گوینـد 

  . ]را بانگ زدم که بیایند
نَ أنت؟ أی: للتَقْریب، اذا قیل لک: ها
اینجـا  [مـن   اینـک : هـا أنَـا ذا  : فتقول

. ذه ها أنَا: ة تقولو المرأَ. ]هستم، آمدم
ذا، اذا کـان قریبـاً، و هـا هـو      و ها هو

ــی ذه،  ذلــک، اذا کــان بعیــداً، و هــا ه
  . للقَرِیبۀ، و ها هی تلْک، للبعیدة

و الهاء تُزاد فی کـالم العـرَب علـی    
للفَرْق بینَ فاعـلٍ  : سبعۀِ أضْرُبٍ، أحدها

و فاعلَۀ، کضارِب و ضارِبۀ، و کـریم و  
للفرق بین مذکَّر و مؤَنّث : الثانی. کریمۀ

: الثالـث . ةفی الجِنْس، نحو امرِئٍ و امرَأَ
للفرق بین واحد و جمع، نحـو بقَـرَةٍ و   

ــر ــرَة و تَم ــر، و تَم ــع. بقَ لتأْنیــث : الراب
ــم ــۀ و انْ ل یــۀُ اللَفْظ تکــن تحتَهــا حقیقَ

: الخـامس . تأْنیث، نحو قرْبـۀٍ و غُرْفَـۀ  
للمبالَغَۀ، مثل علّامـۀ و نَسـابۀ، و هـذا    

ۀ و فَقاقَۀ، و هذا ذَملْباجو ه ،حدفما. م 
کان منـه مـدحاً یـذْهبونَ بتأْنیثـه الـی      
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و مـا  . تأْنیث الغایۀِ و النَهایۀ و الداهیـۀ 
. کان ذَماً یذهبون به الی تأنیث البهِیمـۀ 

و منه ما یستَوِي فیه المذکّر و المؤَنّـث،  
ایـن  [ة ملُولَـۀٌ  نحو رجل ملُولَۀٌ و امـرأَ 

هاي مبالغه آنچـه بـراي سـتودن    صیغه
صفت  ةترین اندازباال ةدهندنباشد نشا

در موصوف است، و آنچه در نکوهش 
مؤنـث بـودن جـانور     ةدهندباشد نشان
مذکر و مؤنث هم در برخی . چارپاست

ما کان : السادس. ]ها یکسان استکلمه
واحداً من جِـنْسٍ یقَـع علـی الـذَکَرِ و     

تـدخُل  : السابِع. األُنْثَی، نحو بِطَّۀ و حیۀ
أحدها أنْ تَـدلَّ  : الثۀ أوجهفی الجمع لث

علی النَسب، نحو المهالبۀ، و الثانی تدلُّ 
علی العجمۀ، نحو الموازِجۀ والجوارِبـۀ،  
و ربما لم تَـدخُلْ فیهـا الهـاء، کقـولهم     

أنْ تکـونَ عوضـاً مـن     کَیالج، و الثالثُ
حم قَۀ حرفۀِ و الزَنادرازِبذوف، نحو الم

ـاسٍ و    و العباهللا بـنُ علَۀ، و هم عبـدباد
ـ  یرَ و عبداهللا بن الزُبمبـر  [ر عبداهللا بن ع

 ةنشـان دهنـد  : جمع سه گونـه درآیـد  
نسبت باشد، مانند مهلبیـان، منسـوبان   

غیرتـازي بـودن    ةدهندبه مهلَب، نشان

کلمه باشد، مانند کفشها و جورابهـا، و  
بـه آن  . اینکه به جاي حرف افتاده آید

  . ]عبداهللا هم عبادلَۀ گویند سه
و قد تکون الهاء عوضـاً مـن الـواو    
الذاهبۀِ من فاء الفعلِ، نحو عدة و صفَۀ، 

و عـۀ مـن     ضاً منوبالواو و الیـاء الذاه
ضِ، مـن ثـاب   الفعل، نحو ثُبۀِ الحوعین

ـُـ ثَو ـۀً و أصـلُه     الماءإقام بـاً، و أقـام
من الیـاء الذاهبـۀ مـن    ضاً وو عواماً، إقْ

  . و رِئَۀ و برَة ۀٍائَالفعل، نحو مالم
  هال

ل و للناقـۀ أیضـاً،   رٌ للخَیزج: هال .هـال 
یو قد تُ. أي تَنَحکَّنُ بها اإلناثُ عنـد  س
الفَح نُوـ   د ی و تَنَحـعسل منهـا، أي تَوی 

اي است بـراي رانـدن اسـبان، و    کلمه[
نـر بـراي    گاه هنگام نزدیک شدن شتر

) هیـد و (جفتگیري، مادگان را با گفتن 
  . ]و نگه دارند هال آرام کنند

مـع   فأصـلُها ال بنیـت  . چرا نه: هلّا
ضـیض، کمـا   ، فصار فیها معنَی التَحهلْ
نَوبلوا کلَّا لَوعواحدةٍ مـع   ال و ألّا، و ج

ــد فأخْ واح ــوهنّ ال بمنزلــۀ حــرف لَص
عه کـه بـا هـل از    اصل آن ال بود[ل للف
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اند، مانند لـوال  آن دو یک کلمه ساخته
انـد  فعـل سـاخته   ةو ألّا، و آنها را ویژ

زیــرا در آنهــا معنــاي بــرانگیختن بــه 
  . ])لَوال ( کاري است

  هنا 
و همـا للقَرِیـب   . اینجا: هنا و ههنا .هنا

  . ت الی مکانٍاذا أشَرْ
کنالو ه ناكو هما للبعید، . آنجا: ه

الم زائدةٌ، و الکاف للخطاب و فیهـا  و ال
سر تَح للمذکّر و تُکْدلیلٌ علی التبعید، تُفْ

 يههنـا، أ  لـس اج: قال الفراء. للمؤَنّث
کـاف  [ ههنـا، أي تَباعـد  تَـنَح  قَریباً، و 

مفتوح بـراي مـذکر و کـاف مکسـور     
اي اسـت  براي مؤنث، و خود آن نشانه

ــودن ــر دور ب ــد. ب شــین اینجــا بن: گوی
اشـاره  (، و دورشـو  )اشاره به نزدیک(

شَـد  و أنْ. و و اللَعـب اللَه: هنا. )]به دور
رِئ القیساألصمعی الم :  

یـو حناـبِ یـرَکْـثُ الـده وم  
  رِهـصـی قـا علَـثٌ مـدیـو ح

  واران را سخن در روز بازي ـس[
  .]سخن باشد نه کوتاه و نه اندك

: منـه  و. هنـاك  :هنّـاك . ههنـا : هنّا

تَجمعوا من هنّا و من هنّا، أي من ههنـا  
ــا  ــن ههن ــرد [و م از اینجــا و آنجــا گ

  . ]گشتند و فراهم آمدند
یا هناه، بزیادة هـاء  : یقال فی النداء

صفی الو یرُ تاءره تَصل، و معناه فی آخ
یا فالنُ، و هی بدلٌ من الواو التـی فـی   

هاء پایانی ! اي فالنی[ت هنُوك و هنَوا
پس از خود تـاء   کلمۀآن در پیوند به 

شود، و این هاء بدل از واوي اسـت   می
: هنـاة (که در هنـوك و هنـوات اسـت    

  . )]هنَوات: ج. گرفتاري و سختی
  هیا

من حروف النداء و أصلُها أیا، : هیا .هیا
  . مثل هراقَ و أراقَ

  یا 
مد و جمۀ من حروف الحرف مع: یا .یـا 

. اللین، و هی من حروف الزیادات أیضاً
نَی بها عـن المـتکلِّم المجـرور    و قد یکْ

بِی و ثَـو : ثَـی، کقولـک  ذَکَراً کـانَ أو أُنْ 
ت شـئْ  ت و انْت سـکَّنْ شـئْ  غالمی، انْ

فَتَحـ  و لـک أنْ . ت ـداء   تَحفَها فـی النذ
. ریا قومِ و یا عباد بالکس: خاصۀً، تقول

تَها بعد األلف المقصورة فَتَح جاءت فإنْ
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حايو ر صايو کـذلک  . الغیر، نحو ع
و ما أنتم «هبعد یاء الجمع، آی جاءت انْ

ـ  رِخینی، ، و أصـــلُه بمصـــ»رِخیبمصـ
النونُ لإلضافۀ فاج قَطَتنانِ سالساک عتَم

ح ألنّها یاء المـتکلِّم  فحرِّکَت الثانیۀُ بالفَتْ
رتد   القُـرّاء رَها بعضالی أصلها، و کَس

  ــرِّك ح ــرِّك نَ اذا حــاً أنّ الســاک توهم
بالکَسجکْ. هر، و لیس بالونَی بها و قد ی

عن المتکلِّم المنصوب الّا أنّه البد له من 
ـ  أنْ عۀٍ للفقبلَها نونُ وِقای ـ تُزاد سیل ل لَم

 قد زِیدت و. ضَرَبنی: من الجرِّ، کقولک
ـ  خْفی المجرور فی أسم ـۀ ال ماءصوص 

یقاس علیها، نحو منِّی، عنِّـی، لَـدنِّی و   
لَم السکونُ نی، و انّما فَعلوا ذلک لیسقَطْ

ینالذي ب علیه االس و الحرف ضـمیر  [م
متکلم وحده است، چه بـراي مـذکر و   

تـوان  مـی . ام و پسـرم جامه: چه مؤنث
ــوب: هــم گفــت ــیث ــدا . ی و غالم   در ن

ــی ــف   م ــیش از آن ال ــر پ ــد، و اگ افت
گیـرد، و نیـز   مقصوره باشد فتحـه مـی  

و «: اگر پس از ضـمیر یـاء جمـع آیـد    
نــون . »شــما فریادرســان مــن نیســتید

پایانی در اضافه به یاء متکلم افتـاده و  

انـد  از دو ساکنی که کنـار هـم مانـده   
دومی را که یاء مـتکلم اسـت مفتـوح    

. انـد لش بـاز گردانـده  کرده و بـه اصـ  
برخی از قاریان با این پندار که هرگاه 
حرف ساکنی را متحرك سـازند آن را  

انـد  ، آن یاء را کسره دادهکنندمکسور 
گـاه ضـمیر اسـت    . که درست نیسـت 

براي متکلم مفعـول کـه نـاگزیر نـون     
وقایه پیش از آن درآورند تـا فعـل را   

در برخـی  . از مجرور شدن نگه دارنـد 
درآیـد کـه   ) و حرفها(ي ویژه از اسمها

غیر قیاسی است و سکونی را که اسـم  
انـد نگـه   و حرف بـر آن سـاخته شـده   

  . ]دارد
: نیث، کقولکللتأْ و قد تکون عالمۀً

  . علینَعلی و أنت تَفْافْ
آن  قافیـۀ که [. منسـ: قَصیدة یاوِِیۀ

  . ]کک: یائیۀ. یاء باشد
ید، و هی حرف النداء للقریب و البع

  : و فی قول الراجِز. بِلْد أقْیا زی: تقول
  رِـمـعـمـرَةٍ بـبــن قُـک مـا لَــی
  !]خَال لَک الجو فبِیضی و اصفرِي[

و أما قوله تعالی، . فهی کلمۀُ تعجب
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ــ ــا اس ــت [ جدواأال ی ــه نیس ــن آی ، ]ای
ــالمعنَی  ــالتخفیف، ف ــؤُ : ب ــا ه الء أال ی

الاس فذوا، فحدي اکْجبحـرف  مناد فاءت
تفـاء  النداء، کما حذف حـرف النـداء اکْ  

ـ «هبالمنادي فی آی أع فیوسعـنْ  رِض 
و قـال  . لُومـاً ، اذا کـان المـراد مع  »هذا

انّ یا فی هذا الموضع انّمـا هـو   : بعضُهم
ـ : نبیه، کأنّـه قـال  تلل ـا  أال اسوا، فلمدج
ا  أُد ـقَطَتلَ علیه یا للتنبیـه، سخ  أللـف

التی فی اسجـ   د صو لٍ، و وا ألنّهـا الـف
تمـاع  ت األلـف التـی فـی یـا الج    بهذَ

قـال  . الساکنین، ألنّها و السینَ ساکنَتانِ
  : ذو الرُمۀِ

علی البِلَیأال یا اس یم ی یا دارلَم  
  ـرُعـائک القَـطْهلّاً بجرْو الزالَ منْ

، و حرف نداست براي نزدیک و دور[ 
 کلمــۀو در شـعر راجــز  . اي زیـد بیــا 
  : تعجب است

چکاوك در زمین  خوش به حالت اي
  سبز و آباد

یـکسره از آنِ تـو شـد النـه کـن 
  آواز بـرخوان

این سخن را براي کسـی گوینـد کـه    (

زمــانی بــا چیــزي تنهــا مانــد و از آن 
شاعر آن هـم طرفـۀ بـن    . مند شودبهره

ــودکی   ــام ک ــوده و آن را هنگ ــد ب العب
  ).فته استگ

اما در این سخن خداوند، یعنی هشـدار  
این سـخن در  (اي شمایان سجده کنید 

، )نیستقرآن  ختۀو شنانوشتار کنونی 
نیـاز  بـی  ابا آوردن حرف ندا، از منـاد 

یوسـف، بگـذر از   «شده اسـت، ماننـد   
اند برخی گفته). یعنی اي یوسف(» این

که در سخن بـاال یـا بـراي هشـدار و     
ــجدوا بیــدارباش اســت، گــ ویی أال اس

ــانش      ــه می ــاي تنبی ــون ی ــوده و چ ب
درآورده، الف اسجدوا چون الف وصل 
است افتاده و الف یا با سـین اسـجدوا   

افتاده التقاء ساکنین داده و این الف نیز 
ی خوش که سخن(مانند این شعر . است

آهنگ بر فرجام این کتاب نیـز  و نیک
  ):است

  سراي می رها مانی ز ویرانی
  ن بر زمینت باد پیوستهو بـارا

  .)]می نام زنی است(
ـ  مالح لهو ل الکتاب التَم د حوِیـه  ی
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خَۀ میم هذه النُسالعد و الحساب علی تَتْ
ر مـن شَـه   23نِ نَـی وةَ اإلثْتساخاً ضَحانْ

یقَعنَۀِ ذسرامِ لةِ الح700د جرته و اتَّفَقَ ه
ن توفیق ویده بیملیفه و تَسالفَراغُ من تأْ

صـفَر   16ییده ظَهِیرَ الثَالثاء من اهللاِ و تأْ
کتاب به پایان رسـید و  [غَر بکاشْ 681

شـمار و انـدازه خـداي را     سپاسی بـی 
رسانیدن این رونوشـت  فرجام براي به 

در چاشتگاه دوشنبه بیست و سوم مـاه  
فـراهم   .ذوالقعده از سال هفتصد هجري

بـه   یـز نخسـت آن ن آوردن و نگارش 
ــد و   ــاوري خداونــ ــتگی یــ   خجســ

شــنبه بخشــی او در نیمــروز ســهتــوان
شــانزدهم مــاه صــفر ســال ششصــد و  
هشتاد و یک در شهر کاشغر به انجـام  

  .]رسید
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  هانمایه
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  هانمایۀ مدخل
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  1: أجأ
  1: أآ 

  1: بأبأ
  2: بدأ
  2: بذأ
  3: برأ

  3: بسأ
  4: بطأ
  4: بکأ
  4: بوأ
  5: بهأ

  5: تأتأ
  5: تنأ

  6: ثأثأ
  6: ثدأ
  6: ثفأ
  6: ثمأ

  6: جأ جأ
  7: جرأ
  7: جزأ

  7: جسأ

  7: جشأ
  8: جفأ
  8: جنأ
  8: جِیأ
  9: حبأ
  9: حتأ

  9: حجأ
  10: حدأ
  10: حزأ

  10: حشاء
  10: حصأ
  10: حضأ
  10: حطأ
  11: حبطأ
  11: حفأ
  11: حکأ
  11: حأل
  12: حمأ
  12: حنأ
  12: خبأ
  12: ختأ

  12: خجأ
  14: خأل
  15: دأدأ
  15: درأ
  16: دفأ
  17: دکأ
  17: دنأ
  17: دوأ
  18: ذرأ
  18: ذیأ

  18: رأرأ
  19: ربأ
  19: رثأ

  19: رجأ
  20: ردأ
  20: رزأ
  20: رشأ
  20: رطأ
  20: رفَأ
  21: رقأ
  21: رمأ

  21: رهیأ
  22: روأ
  22: زأزأ
  22: زکأ
  22: زنأ

  22: سأسأ
  23: سبأ
  23: سرأ
  23: سأل
  23: سوأ
   25: سیأ

  25: شأشأ
  25: شطأ
   26: شقأ
  26: شنأ
  27: شیأ

  29: صأصأ
  29: صبأ
  29: صدأ
  30: صوأ

  30: ضأضأ
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  30: ضبأ
  30: ضنأ
  30: ضوأ
  31: ضهأ

  31: طأطأ
  31: طرأ

  31: طسأ
  31: طفأ

  31: طلفأ
  31: طنأ
  31: طوأ
  32: ظمأ
  32: عبأ

  32: غرقأ
  32: فأفأ
  33: فَتأ
  33: فثأ

  33: فجأ
  33: فرأ

  33: فسأ
  33: فشأ
  34: فطأ
  34: فقأ
  34: فیأ
  35: قثأ
  35: قرأ

  37: قضأ
  37: قمأ
  37: قنأ

  37: قیأ
  37: کأکأ
  38: کثأ
  38: کدأ

  38: کرفأ
  38: کسأ
  38: کشأ
  38: کفأ
  40: کأل
  41: کمأ
  41: کیأ

  41: ألأل
  41: لبأ

  42: لجأ
  42: لطأ
  42: لفأ

  42: کأل
  42: لمأ
  42: متأ
  42: مرأ

  44: مسأ
  44: مأل
  45: منأ
  45: نأنأ
  45: نبأ
  46: نتأ

  46: نجأ
  46: ندأ
  47: نزأ

  47: نسأ
  48: نشأ
  49: نصأ
  49: نفأ
  49: نکأ
  49: نهأ
  50: نوأ
  51: وبأ
  51: وثأ

  51: وجأ
  52: ودأ
  52: وذأ
   52: وزأ

  52: وضأ
  53: وطأ
  54: وکأ
  55: ومأ

  55: هأهأ
  54: هجأ
  55: هدأ
   55: هذأ
  55: هرأ
  56: هزأ
  56: همأ
  56: هنأ
  57: هوأ
  57: هیأ
  58: یأیأ
  58: یرنأ

  59: أبب
  59: أتب
  59: أدب
  59: أرب
   60: أزب
  60: أسب
  60: أشب
  61: ألب
  61: أنب
  61: أوب
  62: أهب
  62: ببب
  62: بوب
  62: تأب
  62: تبب
  62: ترب
  63: تعب
  63: تغب
  63: تلب
  63: توب
  64: ثأب

  64: بثر
   64: ثرقب
  64: ثعب

   65: ثعلب
  65: ثغب
  65: ثقب
  65: ثلب

  67: جأب
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  67: جبب
  68: جخدب

  68: جدب
  68: جذب
  69: جرب

  70: جرجب
  70: جردب
  70: جرشب
  70: جسرب
  70: جشب
  70: جعب
  71: جلب

  71: جلحب
  71: جلعب
  72: جنب
  74: جوب
  75: حبب

  77: حجب
  78: حدب
  78: حرب
  79: حزب
  80: حسب
  82: حشب
  82: حصب
  83: حضب
  83: حطب
  83: حظب

  84: حظرب
  84: حلب

  86: حنب
  86: حوب
  87: خبب

  88: خثعب
  88: خدب
  88: خرب

  89: خرعب
  89: خزب
  89: خشب
  90: خصب
  90:خضب
  91: خطب
  91: خلب
  92: خنب
  92: خوب
  93: خیب
  93: دأب
  93: دبب
  94: درب
  94: دعب
  94: دلب
  95: دنب
  95: ذأب
  96: ذبب
  97: ذرب

  97 :ذعلب
  97: ذنب
  98: ذوب
  98: ذهب

  99: رأب
  99: ربب
  102: رتب

  103: رجب
  104: رحب
  105: ردب
  105: رزب
  105: رسب
  105: رضب
  105: رطب
  106: رعب
  106: رغب
  107: رقب
  108: رکب
  109: رنب
  109: رهب
  110: روب
  111: ریب
  111: زأب
  111: زبب

  112: زخرب
  112: زرب
   112: زرنب
  112: زعب
  113: زغب

  113: ربزغ
  113: زقب
  113: زیب
  113: سأب

  113: سبب
  114: سحب
  115: سخب
  115: سرب

  116: سرحب
  116: سعب
  116: سقب
  116: سکب
  117: سلب

  117: سلحب
  117: سلهب
  117: سنب
  118: سهب
  118: سیب
  119: شأب
  119: شبب

  120: شجب
  120: شحب
  121: شخب
  121: شذب
  121: شرب

  123: شرجب
  123: شرعب
  123: شزب
  124: شسب
  124: شصب
  124: شطب
  124: شعب
  126: شغب
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  126: شغزب
  126: شقب

  126: شقحب
  126: شنب
  127: شوب
  127: شهب

  128: شهرب
  128: شیب
  129: صأب
  129: صبب

  129: صحب
  131: صخب
  131: صرب
  131: صعب
  132: صعنب
  132: صقب

  132: صقعب
  132: صلب

  133: صلهب
  133: صنب
  133: صوب
  134: صهب
  135: ضبب
  136: ضرب
  138: ضغب
  139: ضوب
  139: ضهب
  139: طبب

  140: طحرب

  140: طحلب
  140: طرب

  140: طرطب
  140: طلب
  141: طنب
  141: طیب
  142: ظأب

  142: ظبظب
  142: ظرب
  143: ظنب
  143: عبب
  143: عتب

  144: عثلب
  144: عجب
  145: عدب
  145: عذب
  146: عرب
  148: عرتب

  148: عرطب
  148: عرقب
  149: عزب
  149: عسب
  150: عشب
  151: عصب
   152: عضب
  152: عطب
  153: عظب
  153: عقب

  156: عقرب

  157: عکب
  157: علب
  158: عنب

  158: عندلب
  158: عهب
  158: عیب
  159: غبب
  160: غرب
  162: غصب
  162: غضب
  163: غلب
  164: غهب
  164: غیب
  165: قأب
  166: قبب
  167: قتب

  167: قحب
  167: قحطب

  167: قرب
  170: قرشب

  170: رضبق
  170: قرطب

  170: قرطعب
  170: قرهب
  170: قسب
  171: قشب
  171: قصب
  173: قضب
  173: قطب

  174: قطرب
  174: قعب

  174: قعضب
  174: ققب
  174: قلب
  175: قنب
  176: قوب
  177: قهب
  177: کأب
  177: کبب
  178: کتب
  179: کثب
  180: کذب
  183: کسب
  184: کعب
  184: کعثب
  184: کلب
  185: کنب
  185: کوب

  185: کوکب
  186: کهب
  186: لبب
  188: لتب

  188: لجب
  188: لحب
  188: لزب
   189: لصب
  189: لعب
    190: لغب
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  190:لوب
  191: لهب
  191: نبب
  191: نتب

  191: نجب
  192: نحب
  192: نخب

  193: نخرب
  193: ندب
  193: نرب
  193: نزب
  193: نسب
  194: نشب
  194: نصب
  195: نضب
  196: نغب
  196: نقب
  196 :نَقَب
  197: نکب
  198: نوب
  199: نهب
  200: نیب
  200: وأب
  201: وثب

  201: وجب
  202: ورب
  202: وزب
  202: وسب
  202: وشب

  202: وصب
  203: وطب
  203: وظب
  203: وعب
  204: وغب
  204: وقب
  204: وکب
  205: ولب

  205: وهب
  205: ویب
  206: هبب
  206: هدب
  207: هذب
  207: هرب

  207: هرجب
  207: هردب
  207: هزب
  207: هضب
  208: هلب
  208: هنب
  208: هوب
  208: هیب
  209: یبب
  211: أبت
  211: أتت

  211: أست
  211: ألت
  212: أمت
  212: أنت

  212: بتت
  213: بحت
  214: بخت
  214: برت
  214: بغت
  214: بکت
  214: بلت
  214: بهت
  215: بیت

  216: توت
  216: ثبت
  216: ثنت

  216: جبت
  217: جوت
  217: حت

  218: حرت
  218: تحف

  218: حلت
  218: حمت
  218: حوت
  218: خبت
  218: ختت
  219: خرت
  219: خفت
  219: خوت
  220: دشت
  220: ذأت
  220: ذعت
  220: ذیت

  220: ربت
  220: رتت
  220: رفت
  220: زتت
  220: زفت
  220: زکت
  220: زمت
  221: زیت
  221: سأت
  221: سبت

  222: سبرت
  222: ستت

  223: سحت
  223: سخت
  223: سفت
  224: سکت
  224: سلت
  225: سمت
  225: سنت
  226: شأت
  226: شتت

  227: شخت
  227: شمت
  227: صتت
  227: صفت
  228: صلت
  228: صمت
  229: صوت
  230: طست
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  230: عتت
  230: عرت
  230: عفت
  230: عمت
  230: عنت
  231: غتت
  231: غلت
  231: غمت
  231: فأت
  231: فتت

  232: فخت
  232: فرت
  232: فلت
  232: فوت
  233: قتت
  233: قرت
  233: قلت
  234: قنت
  234: قوت
  235: کبت
  235: کتت
  235: کرت
  235: کعت
  235: کفت
  235: کمت
  236: کیت
  236: لتت

  236: لصت
  236: لفت

  237: لیت
  238: متت

  238: محت
  238: مرت
  239: مقت
  239: موت
  240: نأت
  240: نبت

  241: نحت
  241: نصت
  241: نعت
  241: نفت
  241: نقت
  241: نکت
  242 :نوت
  242: نهت
  242: وقت
  242: وکت
  243: وهت
  243: هبت
  243: هتت
  243: هرت
  243: هفت
  243: هلت
  243: هیت
  244: یقت
  245: أبث
  245: أثث
  245: أرث

  245: أنث
  246: بثث

  246: بحث
  247: برث

  247: برغث
  247: بعث
  247: بغث
  248: بوث
  248: بهث
  248: تفث
  248: ثلث

  252: جأث
  252: جثث
  252: جدث
  252: جرث
  252: جنث
  252: جوث
  252: حثث
  253: حدث
  254: حرث
  255: حربث
  255: حفث
  255: حنث
   255: حوث
  256: حیث
  256: خبث
  257: خرث
  257: خنث
  257: خوث

  257: دأث
  258: دثث
  258: دعث
  258: دلث

  258: دلهث
  258: دمث
  258: دیث
  258: ربث
  259: رثث
  259: رعث
  260: رغث
  260: رفث
  260: رمث
  260: روث
  261: ریث
  261: شبث
  261: شثث

  261: شربث
  261: شعث
  261: شنث
  262: ضبث
  262: ضغث
  262: طثث
  262: طرث
  262: طمث
  263: عبث
  263: عثث
  264: عفث
  264: عکث
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  264: علث
  264: عیث
  264: غبث
  265: غثث
  265: غرث
  265: غلث
   266: غوث
  266: غیث
  266: قثث
  266: قرث
  266: قعث
  267: کبث

  267: ثثک
  267: کرث

  267: کشث
  267: لبث
  268: لثث
  268: لوث
  269: لهث
  269: لیث
  269: مثث
  269: مرث
  270: مغث
  270: مکث
  270: ملث
  270: موث
  270: میث
  270: نبث
  271: نثث

  271: نجث
  271: نفث
  271: نقث
  272: نکث
  272: ورث
  273: وطث
  273: وعث
  273: ولث
  273: هبث
  273: هثث

  274: هلبث
  274 :هیث
  276: أرج
  276: أزج
  276: أمج
  276: أنج
  276: بأج
  276: بجج

  277: بحزج
  277: بذج
  277: برج

  277: بردج
  277: بعج
  277: بلج
   278: بهج

  278: بهرج
  278: ترج
   278: توج
  278: ثأج

  278: ثبج
  279: ثجج
  279: ثلج

  279: جرج
  279: جلج
  279: جوج
  279: حبج

  280: حجج
  281: حدج

  282: حدرج
  282: جحر

  282: حشرج
  282: حضج
  283: حفلج
  283: حلج
  283: حمج

  283: حملج
  283: حنج
  283: حوج
  284: خبج

  284: خبرج
  284: خجج
  284: خدج
  285: خدلج
  285: خرج

  286: خرفج
  286: خزرج

  287: خفج
  287: خلج

  287: دبج
  288: دجج
  289: درج
  291: دعج

  291: دعلج
  291: دلج
  291: دمج

  292: دملج
  292: دهج
  292: دهنج
  292: ذأج
  292: ربج
  292: رتج

  293: رجج
  293: رعج
  294: رنج
   294: روج
  294: رهج
  294: زبرج
  294: زجج
  294: زعج
  294: زلج
  294: زمج
  295: زنج

  295: زنفلج
  295: زوج
  296: سبج

  296: سجج
  296: سحج
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  296: سدج
  297: سرج
  297: سفنج
  297: سلج
  297: سمج

  297: سمحج
  297: سمرج

  297: لجسم
  298: سمهج
  298: سوج
  298: سهج
  298: شجج
  298: شرج

  299: شفرج
  299: شمج

  299: شمرج
  299: شنج

  299: صرج
  299: صلج
  300: صمج
  300: صنج

  300: صهرج
  300: ضجج
  300: ضرج

  300: ضمعج
  301: ضوج
  301: طثرج
  301: طسج
  301: عثج

  301: عجج
  302: عرج

  303: عرفج
  303: عسج

  303: عسلج
   303: عفج 

  304: عفضج
  304: علج
  304: عمج
  304: عنج
  305: عوج
  305: عهج
  305: عیج
  306: غلج
  306: غمج
  306: غنج
  306: غوج
  306: فثج

  306: فجج
  307: فحج
  307: فرج
  308: فربج
  308: فرتج
  308: فشج
  308: فضج
  308: فلج

  309: فنزج
  309: فوج
  309: فهج

  309: قبج
  309: کرج
  309: کسج
  310: کلج
  310 :لبج

  310: لجج
  310: لحج
  311: لزج
  311: لعج
  311: لفج
  311: لمج
  311: لهج
  312: مأج
  312: مجج
  312: مخج

  312: مذحج
  312: مرج
  313: مزج
  313: مشج
  313: معج
  314: ملج
  314: موج
  314: مهج
  314: نأج
  315: نبج
  315: نتج

  315: نجج
  315: نجنج
  316: نخج

   316: نسج
  316: نشج
  316: نضج
  317: نعج
  317: نفج
  317: نهج
  318: وثج

  318: وجج
  318: ودج
  318: وسج
  318: وشج
  319: ولج

  319: وهج
  319: هبج

  320: هجج
  320: هدج
  321: هرج

  321: همرج
  321: هزج
  321: هزلج
  321: هلج
  322: هلیج
  322: همج

  322: هملج
  322: هوج
  322: هیج
  323: أحح
  323: أزح
  323: أنح
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  323: بجح
  323: بحح
  324: بدح
  324: بذح
  326: بطح

   327: بلدح
  327: بوح
  327: ترح
  327: تفح
  327: تیح

  327: جحح
  328: جدح
  328: جرح
  328: جزح
  328: جلح
  329: جمح
  329: جنح
  330: جوح
  330: حرح
  330: دبح

  331: دحح
  331: درح

  331: دردح
  331: دلح

  331: دوح
  331: ذبح
  332: ذرح
  333: ذوح
  333: ربح

  333: رجح
  333: رحح
  334: ردح
   334: رزح
  334: رسح
  334: رشح
   334: رضح
  335: رقح
  335: رکح
  335: رمح
  336: رنح
  336: روح
  340: زحح
  340: زرح
  340: زلح
  340: زیح
  340: سبح

  341: سجح
  342: سحح
  342: سدح
  342: سرح

  343: سردح
  343: سطح
  344: سفح
  344: سلح
  345: سمح
  345: سنح
  346: سوح
  346: سیح

  346: شبح
  346: شحح
  347: شرح

  347: شرمح
  347: شفلح
  347: شقح
  348: شنح
   348: شیح
  348: صبح

  350: صحح
  350: صدح
  350: صرح

  351: صردح
  351: صفح
  352: صلح
  353: صمح
  353: صوح
  353: صیح
  353: ضبح

  354: ضحح
  354: ضرح
  355: ضیح
  355: طحح
  355: طرح
  355: طفح
  356: طلح

  356: طلفح
  356: طمح
  357: طوح

  357: فتح
  358: فحح
  358: فدح
   358: فرح

  359: فرشح
  359: فرطح
  359: فسح
  360: فشح
  360: فصح
  360: فضح
  361: فطح
  361: فقح
  361: فلح
  362: فنح
  362: فوح
  362: قبح

  363: قحح
  363: قدح
  364: قرح

  365: قرزح
  365: قزح
  366: قلح
  366: قمح
  367: قنح
  367: قیح
  367: کبح

  367: کحح
  367: کردح
  367: کسح
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  368: کشح
  368: کفح
  368: کلح
  369: کمح
   369: کوح
  369: لتح

  369: لجح
   369: لحح
  370: لطح
  370: لفح
  370: لقح
  371: لمح
  372: لوح
  372: متح

  373: محح
  373: مدح
  373: مذح
  373: مرح
  374: مزح
  374: مسح
  375: مصح
  375: مضح
  375: ملح
  376: منح
  377: میح
  377: نبح
  377: نتح

  377: نجح
  378: نحح

  378: ندح
  378: نزح
  379: نشح
  379: نصح
  379: نضح
  381: نفح
  381: نقح
  382: نکح
  382: نوح
  383: وتح

  383: وجح
  383: وحح
  383: ودح
  384: وذح
  384: وشح
  384: وضح
  385: وطح
  385:     وقح
  385: وکح
  385: ولح
  385: ویح
  387: ألخ
  387: أرخ
  387:أضح
  387: أفخ
  387: بخخ
  388: بذخ
  388: بربخ
  388: برزخ

  388: بزخ
  388: بطخ
  388: بلخ
  389: بوخ
  389: تخخ
  389: ثوخ

  389: جخخ
  389: جفخ
  389: جلخ
  389: جوخ
  390: خوخ
  390: دبخ

  390: دخخ
  390: دربخ
  390: دمخ
  390:دوخ
  390: دیخ
  390: ذیخ
  390: ربخ
  391: رتخ

  391: رخخ
  391: رسخ
  391: رضخ
  391: زخخ
  391: زلخ

  392: مخز
  392: زنخ
  392: سبخ

  392: سخخ

  392: سربخ
  392: سلخ
  393: سنخ
  393: سوخ
  393: شدخ
  393: شرخ

  394: شردخ
  394: شمخ

  394: شمرخ
  394: شیخ

  395: صخخ
  395: صرخ
  395: صلخ
  395: صمخ
  395: صوخ
  395: ضمخ
  395: طبخ
  396: طنخ
  396: طیخ
  396: فتخ

  396: فخخ
   397: فرخ

  397: فرسخ
  397: فرفخ
  397: فسخ
  398: فضخ
  398: فنخ
  398: فوخ
  398: قفخ
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  398: قلخ
  398: کمخ
  398: کوخ
  398: لبخ

  399: لخخ
  399: لطخ

  399: مخخ
  399: مرخ
  400: مسخ
  400: مصخ
  400: ملخ
  400: نبخ
  400: نتخ

   401: نخخ
  401: نسخ
  401: نضخ
  402: نفخ
  402: نقخ
  402: نوخ
  403: وبخ

  403: وخخ
  403: ورخ
  403: وسخ
  403: خوض
  403: هبخ
  405: أبد

  405: أجد
  406: أحد
  407: : أدد

  407: أزد
  407: أسد
  408: أصد
  408: أفد
  408: أکد
  408: أمد
  408: أود
  409: أید

  409: بجد
  409: بخد
  409: بدد
  412: برد

  414: برجد
  415: بلد
  415: بند
  415: بید
  416: تقد
  416: تلد
  416: ثأد
  417: ثرد
  417: ثعد
  417: ثمد
  418: ثهد

  418: جحد
  418: جدد
  422: جرد

   423: جرهد
  423: جسد
  424: جعد

  424: جلد
  425: جلخد
  425: جلعد
  425: جلمد
  425: جمد
  426: جند
  426: جهد
  427: جود
  429: حتد
  429: حدد

  430: حدرد
  430: حرد

  431: حرقد
  431: حرمد
  431: حسد
  432: حشد
  432: حصد
  432: حفد
  433: حقد

  433: حقلد
  433: حمد
  434: حید
  435: خدد
  435: خرد

  435: خضد
  435: خفد
  436: خلد
  436: خمد
  436: خود

  436: دد
  436: درد
  437: دعد
  437: دود

  437: ذرود
  437: ذود
  438: رأد
  438: ربد
  439: رثد

  439: رجد
  439: رخد
  439: ردد
  441: رشد
  441: رصد
  441: رعد
  442: رغد
  442: رفد
  443: رقد
  444: رکد
  444: رمد

  445: درن
  445: رود
  447: رید
  447: زأد
  447: زبد

  448: زبرجد
  448: زرد
  448: زغد
  448: زند
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  449: زهد
  449: زود
  449: زید
   450: سأد
  450: سبد

  451: سجد
  452: سخد
  453: سدد
  454: سرد

  455: سرمد
   455: سرهد

  455: سعد
  457: سفد

  457: سلغد
  457: سمد

  458: سمغد
  458: سند
  458: سود
  461: سهد
  461: شدد
  463:شرد
  463: شکد
  463: شهد
  465: شید

  465: صخد
  465: صدد
  466: صرد

   466: صرخد
  466: صعد

  467: صفد
   467: صفرد
  467: صلد

  468: صلخد
  468: صمد
  468: صند
  468: صهد
  468: صید
  470: ضأد
  470: ضدد

  470: ضرغد
  470: ضفند
  470: ضمد
  471: ضهد
  471: طرد
  472: طود
  472: عبد
  474: عتد

  475: عجرد
  475: عجلد
  475: عنجد
  475: عدد
  478: عرد

  478: عربد
  478: عسجد
  478: عصد
  479: عضد
  479: عطرد
  479: عطود

  480: عقد
  481: عکد
  481: علد

  481: علهد
  481: عمد

  482: عمرد
  483: عند
  484: عود
   486: عهد
  487: غدد
  487: غرد

  487: غرقد
  487: غمد
  488: غید
  488: فأد
  488: فدد
  489: فرد

  489: فرصد
  489: فرقد
  489: فرند
  489: فرهد
  490: فسد
  490: فصد
  490: فقد
  491: فند
  490: فود
  491: فهد
  491: فید
  492: قتد

  492: قترد
  492: قثد

  492: قحد
  492: قدد
  494: قرد

  495: قرمد
  495: قشد
  495: قصد
  496: قعد
  499: قفد
  499: قلد
  500: قمد
  500: قند
  500: قهد
  500: قود
  501: قید
  502: کأد
  502: کبد
  503: کتد
  503: کدد
  503: کرد

  503: کسد
  503: کلد
  503: کمد
  504: کند

  504: کنعد
  504: کود
    505: کهد
  505: کید



  2187/   هامدخلیۀ نما  
 

 

  505: لبد
  507: لحد
  507: لدد
  508: لسد
  508: لغد
  508: لکد
  508: لهد
  509: مأد

  509: مجد
  510: مدد
  511: مرد

  512: مسد
  512: مصد
  413: معد
  513: مغد
  513: مقد
  513: مکد
  514: ملد
  514: مهد
  514: مید
  515: نأد

  515: نجد
  516: ندد
  517: نشد
  517: نضد
  517: نفد
  517: نقد
  518: نکد
  519: نهد

  519: وأد
  519: وبد
  520: وتد

  520: وجد
  521: وحد
  532: ورد
  524: وسد
  524: وصد
  524: وطد
  527: وغد
  527: وفد 
  527: وقد
  528: وکد
  528: ولد
  529: ومد
  529: هبد

  529: هجد
  530: هدد

  531: هدبد
  531: هرد
  531: همد
  531: هند
    531: هود
  533: هید
  535: أخذ

  537: اذ
  538: بذذ

  538: بغدذ
  538: جبذ

  538: جذذ
  539: جرذ
  539: جلذ
  539: حذذ
  540: حنذ
  54 0:حوذ
  541: خنذ
  541: خوذ
  541: دبذ
  541: ربذ
   542: رذذ

  542: زمرذ
  542: شجذ
  542  :شحذ
  542: شذذ
  542: شقذ
  543: شمذ

  543: طبرزد
  543: طرمذ
  543: عوذ
  545: غذذ
  545: فخذ
  545: فذذ
  546: فلذ
  546: قذذ
  546: قنفذ
  546: کذذ
  546: کوذ
  546: لجذ

  547: لذذ
  547: لوذ
  547: ملذ
  547: منذ
  548: موذ
  548: نبذ
  549: نفذ
  549: نقذ

  550: وجذ
  550: وقذ
  550: هذذ
  550: هربذ
  551: هوذ
  553: أبر
  553: أثر

  555: أجر
  555 :أخر
  557: أدر
  557: أرر
  557: أزر
  558: أسر
  558: أشر
  559: أصر
  559: أطر
  560: أفر
  560: أقر
  560: أکر
  560: أمر
  562: أور
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  562: أهر
  562: أیر
   562: بأر
  562: ببر
  562: بتر
  562: بثر

  563: بجر
  563: بحر
  564: بحتر
  564: بحثر
  564: بخر
  564 : بختر
  565: بدر
  566: بذر

  566: بذعر
  566: برر
  567: بزر
  567: بسر
  568: بشر
  570: بصر
  571: بطر
  571: بعر
  572: بعثر
  572: بغر
  572: بغثر
  573: بقر
   574: بکر
  576: بور
  577: بهر

  578: بهتر
  578: بهزر
  578: تأر
  578: تبر

  578: تجر
  578: ترر
  579: تغر
  579: تفر
  579: تمر

  580: تمأر
  580: تنر
  580: تور
  580: تیر
  580: تهر
  580: ثأر

  581: ثبجر
  5581: ثبر

  581: ثجر
  581: ثرر
  582: ثعر

  582: ثعجر
  582: ثغر
  583: ثمر
  583: ثور
  584: جأر
  585: جبر

  586: جحر
  587: جحدر
  587: جخر

  587: جدر
  587: جأذر
  587: جذر
  587: جرر
  590: جزر
   591: جسر
  591: جشر
  592: جعر
  593: جعبر
  593: جعظر
  593: جعفر
  593: جفر
  593: جمر

  594: جمعر
   594: جمهر
  595: جور
  595: جهر
  596: جیر
  596: حبر
  598: حبتر

  598: حبجر
  598: حبکر

  599: حتر
  599: حثر

  599: حجر
  601: حدر
  602: حدبر
  602: حذر

  602: حذفر

  602: حرر
  604: حزر
   604: حسر
  605: حشر
  605:  حصر
  607: حضر

  609: حضجر
  609: حظر
  609: حفر
  610: حقر
  610: حکر
  610: حمر
  612: حنر

  612: حنزقر
  612: حور
  614: حیر
  615: خبر
  616: ختر

  616: ختعر
  616: خثر
  616: خدر
  617: خرر
  617: خزر
  618: خسر
  618: خشر
  618: خصر
  618: خضر
  621: خفر
  621: خلر
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  621: خمر
  623: خنر

   623: خنجر
  623: خور
  623: خیر
  624: دبر
  627: دثر

  628: دجر
  628: دحر
  628: دخر

  628: دخدر
  628: درر
  630: دسر
  630: دعر
  630: دعثر
  631: دغر

  631: دغمر
  631: دفر
  631: دفتر
  631: دقر
  631: دمر
  631: دنر
   633: دهر
  634: ذأر
  634: ذبر

  634: ذخر
  634: ذرر
  635: ذعر
  635: ذفر

  635: ذکر
  636: ذمر
  637: ذیر
  637: ریر
  637: زأر
  637: زبر

  638: زبطر
  638: زبعر
  638: زجر
  639: زحر
  639: زخر
  639: زرر
  639: زعر

  640: زعفر
  640: زفر
  640: زکر
  641: زمر

  641: زمجر
  641: زمخر
  641: زمهر
  641: زنر
  641: زور
  642: زهر
  643: سأر
  643: سبر

  644: سبطر
   644: سبکر

  644: ستر
  654: سجر

  645: سجهر
  645: سحر

  647: سحفر
   647: سخر
  647: سخبر
  647: سدر

  648: سمدر
  648: سرر
  651: سطر
  651: سعر
  652: سعتر
  652: سفر

  653: سفسر
  653: سقر
  653: سکر
  654: سمر

  655: سمهر
  655: سمهدر

  655: سنر
  655: سور
  656: سهر
  656: سیر
  657: شبر
  658: شتر

  658: شجر
  659: شَحر
  659: شخر
  659: شذر
  660: رشر

  661: شزر
  661: شصر
  661: شطر
  662: شنظر
  662: شعر
  664: شغر
  665: شفر
  665: شفتر
  665: شقر
  666: شکر
  666: شمر

  667: شمخر
  667: شمذر

  667: شنر
  667: شور
  668: شهبر
  668: شهر

  668: شهدر
  668: صبر

  670: صحر
  671: صخر
  671: صدر
  673: صرر
  674: صعر
  675: صعبر
  675: صعفر
  675: صغر
  675: صفر
  677: صقر
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  677: صمر
  677: صنر
  677: صور
  678: صهر
  679: ضبر

  680: ضبطر
  680: ضجر
  680: ضرر
  681: ضطر
  681: ضفر
  681: ضمر
  682: طثر

  682: طحر
   683: طحمر
  683: طخر
  683: طرر
  684: طفر
  684: طمر
  684: طنبر
  684: طور
  685: طهر
  685: طیر
  686: ظأر
  687: ظرر
  687:  ظفر
  687: ظهر
  689: عبر
  690: عبثر

  690: عبسر

  690: عبقر
  691: عبهر
  691: عتر
  692: عثر

  692: عجر
  693: عذر

  696: عذفر
  696: عرر
  698: عزر
  698: عسر
  699: عسبر

  699: عسجر
  699: عسکر

  699: عشر
  701: عشزر
  701: عصر

  703: عصفر
  703: عطر
  703: عفر
  705: عقر

  707: عقفر
  707: عکر
  708: عمر
  711: عنبر
  711: عنتر
  711: عور
  713: عهر
  713: عیر
  714: غبر

  717: غذمر
  717: غرر
  719: غزر

  720: غشمر
  720: غضر

  720: غضفر
  720: غفر
  722: غمر
  723: غور
  724: غیر
  726: فأر
  726: فتر

  726: فتکر
  726: فثر

  726: فجر
  727: فخر
  727: فدر
  727: فرر
  728: فزر
   728: فسر
  728: فطر
  729: فغر
  729: فقر
  730: فکر
  730: فور
  730: فهر
  731: قبر

  731: قبطر
  731: قبعثر

  732: قتر
  732: قحر
  732: قدر
  733: قذر

  734: قذحر
  734: قرر
  736: قسر
  737: قشر
  737: قشبر
  737: قشعر
  737: قصر
  739: قطر

  740: قطمر
  740: قمطر

  741: قعر
  741: قعسر
   741: قعصر

  741: قفر
  741: قفخر
  741: قفندر

  741 :قمر
  742: قمجر

  742: قنر
  742: قور
  743: قهر
  743: قیر
  743: کبر
  744: کتر
  744: کثر
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  745: کدر
  745: کرر
  746: کزبر
  746: کسر
  746: کشر
  747: کظر
  747: کعر
  747: کعبر
  747: کفر

  748: کفهر
  748: کمر
  748: کمتر
  748: کمثر
  748: کور
  749:کهر
  749: کیر
  749: مأر
  749: متر

  749: مجر
  749: مخر
  749: مدر
  750: مذر

  750: مذقر
  750: مرر
  751: مزر
  752: مشر
  752: مصر
  753: مضر
  753: مطر

  754: معر
  754: مغر
  754: مقر
  754: مکر
  754: مور
  755: مهر
  755: میر
  755: نبر
  755: نتر
  756: نثر

  756: نجر
  757: نحر
   757: نخر
   757: ندر
  758: نذر
  758: نزر
  759: نسر
  759: نشر
  760 :نصر
  761: نضر
  761: نطر
  761: نظر
  762: نعر
  763: نغر
  763: نفر
  764: نقر
  766: نکر
  766: نمر
  767: نور

  768: نهر
  769: نهبر
  769: نیر
  769: وأر
  769: وبر
  770: وتر
  771: وثر

  771: وجر
  771: وحر
  771: وذر
  771: وزر

  772: وصر
  772: وضر
  772: وطر
  773: وعر
  773: وغر
  773: وفر
  774: وقر
  775: وکر
  775: هبر
  775: هتر

  776: هجر
  777: هدر
   777: هذر
  777: هرر
  778: هزر
  778: هزبر
  778: هشر
  778: هصر

  779: هقر
  779: هکر
  779: همر
  779: هور
  779: هیر
  779: یبر

  779: یسر
  781: یسعر

  781: یعر
  783: أبز
  783: أرز
  783: أزز
  784: أوز
  784: برز

  784: برغز
  784: بزز
  785: بغز
  785: بلز
  785: بهز
  785: بوز
  785: ترز
  785: تیز

  785: جأز
  785: جبز
  785: جرز
  786: جربز
  786:جرمز
  786: جزز
  786: جلز
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  787: جلفز
  787: جمز
  787: جنز
  787: جهز
  787: جوز
  788: حجز
  789: حرز

  789: حرمز
  789: حزز
   790: حفز

  790: حلز 
  790: حمز
   791: حوز
  791: خبز
  791: خرز
  791: خزز
  791: خنز
  792: خوز
  792: درز
  792: دلمز
  792: دهلز
  792: ربز

  792: رجز
  792: رزز
  793: رعز
  793: رکز
  793: رمز
  794: رنز
  794: رهز

  794: روز
  794: زأز
  794: شأز

  794: شخز
  794: شرز
  794: شزز
   794: شمز

  794: شهرز
  794: شیز

  794: ضرز
  794: ضزز
  794: ضمز
  795: ضوز
  795: ضیز
  795: طرز
  795: طنز

  795: عجز
  796: عجلز
  796: عرز

  796: عرطز
  796: عزز
  798: عشز
  798: عکز
  798: علز

  798: علهز
  798: عنز

  798: عنقز
  798: عوز
  798: غرز

  799: غزز
  799: غمز
  799: فخز
  799: فرز
  800: فزز
  800: فلز
  800: فوز
  800: قحز
  800: قربز
  800: قزز
  800: قعفز
  800: قفز
  801: قمز
  801: قوز
  801: قهز
  801: کرز
  801: کزز
  801: کنز
  802: کوز
  802: لبز

  802: لجز
  802: لحز
  802: لزز
  802: لغز
  802: لکز
  802: لمز
  803: لهز
  803: لوز
  803: مرز

  803: مزز
  804: معز
  804: ملز
  804: موز
  804: میز
  805: نبز

  805: نجز
  805: نحز
  805: نخز
  805: نزز
  805: نشز
  806: نفز
  806: نقز
  806: نکز
  806: نهز

  806: وجز
  806: وخز
  806: وزز
  806: وشز
  807: وعز
  807: وفز
   807: وکز
  807: وهز

   807: هبرز 
  807: هرز
  807: هزز
  807: همز
  809: أبس
  809: ألس
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  809: أمس
  810: أنس
  811:أوس
  811: یأس
  812: بأس

  813: بجس
  813: بخس
  813: برس

  813: برنس
  813: برجس
  813: برعس
  813: بسس
  814: بلس

  815: بلعس
  815: بنس
  815: بوس
  815: بهس
  815: بیس
  815: ترس
  815: تعس
  815: توس
  815: تیس

  815: جبس
  815: جحس
  815: جدس
  816: جرس

  816: جرجس
  816: جرفس
  816: جسس

  816: جعس
  817: جفس
  817: جلس
  817: جمس
  817: جنس
  817: جوس
  817: حبس
  818: حدس
  818: حدلس
  818: حرس
  819: حسس
  820: حفس
  820: حلس
  820: حلبس
  821: حمس

  821: حمرس
  821: حوس
  821: حیس
  821: خبس
  821: خنبس

  822: خدرس
  822: خرس
  822: خسس
  822: خفس
  823: خلس
  823: خلبس
  823: خمس
  824: خنس
  824: خیس

  825: دبس
  825: دحس

  825: دحمس
  825: دخس
  825: درس

  826: دردبس
  826: درفس
  826: درقس
  826: دسس
  826: دعس

  826: دعکس
  827: دفنس
  827: دکس
  827: دلس

  827: دلعس
  827: دلهمس

  827: دمس
  827: دمقس
  827: دنفس
  827: دنس
  827: دوس
  828: دهس

  828: دهرس
  828: رأس
  828: ربس

  829: رجس
  829: نرجس
  829: ردس
  829: رسس

  830: رعس
  830: رغس
  830: رفس
  830: رکس
  830: رمس
  830: ریس

  831: سجس
  831: سدس
  831: سرس
  831: سلس

  831: سلعس
  831: سنبس
  832: سوس
  832: سیس
  832: شأس

  832: شخس
  832: شرس
  832: شکس
  832: شمس
  833: شوس
  833: ضبس
  833: ضرس
  834: ضغبس
  834: طخس
  834: طرس

  834: طرفس
  834: طرمس
  835: طسس
  835: طفس
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  835: طلس
  835: طمرس
  835: طمس

  835: طملس
  835: طیس
  835: طوس
  836: عبس

  836: عترس
  837: عجس
  837: عدس

  837: عدبس
  837: عرس

  838: عردس
  838: عرطس
  838: عرکس
  838: عرمس
  838: عسس

  839: عسطس
  839: عضرس

  839: عطس
  839: عطمس

  839: عفس
  839: عفقس
  839: عکس

  840: عکمس
  840: علس

  840: علکس
  840: علطس
  840: علطبس

  840: عمس
  840: عمرس
  840: عملس
  841: عنس
  841: عوس
  841: عیس
  842: غبس
  842: غرس
  842: غسس
  843: غطس

  843: غطرس
  843: غلس
  843: غمس
  843: غیس
  843: فأس

  843: فجس
  843: فدکس
  843: فرس

  845: فردس
  845: فرطس
  845: فطس
  845: فقس

  845: فقعس
  845: فلحس

  845: فلس
  846: فلقس
  846: قبس
  846: قدس

  847: قدحس

  847: قدمس
  847: قرس

  847: قربس
  847: قرطس
  847: قرقس
  847: قرنس
  847: قسس

  848: قسطس
  848: قعس
  849: قلس
   850: قمس
  850: قنس
  850: قوس

  851: قهبلس
  851: قیس
  852: کأس
  852: کبس
  852: کدس
  852: کرس

  853: کربس
  853: کردس
  853: کرفس
   853: کرکس
  853: کسس
  853: کلس
  853: کنس
  853: کوس

  854: تکاوس
  854: کهمس

  854: کیس
  854: لبس

  855: لحس
  855: لدس
  855: لسس
  855: لطس
  855: لعس
  855: لقس
  856: لمس
  856: لوس
  856: لهس
  856: لیس
  857: مأس

  857: مجس
  857: مرس
  858: مسس
  859: معس
   859: مقس
  859: مکس
  859: ملس
  860: موس
  860: میس
  860: نبس

  860: نبرس
  860: نجس
   860: نحس
  861: نخس
  861: ندس
  861: نسس
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  861: نطس
  861: نعس
  862: نفس
  863: نقس

  863: نقرس
  863: نکس
  864: نمس
  764: نوس
  864: نهس

  865: وجس
  865: ودس
  865: ورس

  865: وسوس
  866: وطس
  866: وعس
  866: وقس
  866: وکس
  866: ولس
  866: موس
  866: وهس
  866: هجس

  866: هجرس
  867: هرجس
  867: هرمس
  867: هسهس
  867: هقلس
  867: هلس
  867: هلبس
  867: هلقس

  867: همس
  869: هندس
  869: هوس
  869: هیس
  869: یأس
  869: یبس
  871: أرش
  871: أشش
  871: برش

  871: برقش
  871: بشش
  872: بطش
  872: بغش
  872: بوش
  872: بهش
  872: بیش

  872: جأش
  872: جحش

  873: جحمرش
  873: جرش

  873: جرنفش
  873: جشش
  873: جعش
  874: جمش
  874: جوش
  874: جهش
  874: جیش
  874: حبش

  874: حترش

  875: حرش
  875: حرفش
  875: حشش
  876: حفش
  876: حمش
  876: حنش

  876: حوش 
  877: خدش
  877: خرش
  878: خشش
  878: خفش
  878: خمش
  878: خنش
  878: خوش
  878: خیش
  878: دبش
  879: درش
  879: دنقش
  879: دهش
  879: دیش

  879: رشش
  879: رعش
  879: رقش
  880: رهش
  880: ریش
  881: شیش
  881: طرش

  881: طرغش
  881: طشش

  881: طمش
  881: طیش
  881: عرش
  882: عشش
  883: عطش
  883: عکش

  883: عکرش
  883: عمش
  883: عنش
  883: عیش
  884: غبش

  884: غشش
  884: غطش

  884: غطمش
  884: فتش

  884: فحش
  885: فرش
  886: فشش
  886: فیش
  886: قرش
  887: قشش
  888: قفش
  888: قمش

  888: قنقرش
  888: قوش
  888: کبش
  888: کدش
  888: کرش
  889: کشش
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  889: کمش
  889: محش
  890: مدش
  890: : مرش

  890: مردقش
  890: مشش
  890: میش
  890: نأش 
  890: نبش
  890: نتش

  891: نجش
  891: نشش
  891: نطش
  891: نعش
  892: نفش
  892: نقش
  892: نکش
  892: نمش
  893: نهش
  893: نوش
  893: وبش
  893: وتش

  893: وحش
  895: ورش

  896: وشوش
  896: وطش
  896: وقش
  896: هبش
  896: هرش

  896: همرش
  896: هشش
  897: همش
  897: هوش
  898: هیش
  899: أجص
  899: أصص
  899: بخص
  899: برص
  900: بصص
  900: بعص
  900: بلص
  901: بوص
  901: بیص
  901: ترص

  901: جصص
  901: حرص
  901: حربص
  901: حرقص
  902: حصص
  902: حفص
  902: حمص
  903: حوص
  903: حیص
  904: خبص
  904: خرص
  905: خصص
  905: خلص
  905: خلبص

  905: خمص
  906: خنص
  906: خوص
  906: خیص
  906: دحص

  906: دخرص
  906: درص
  906: دعص

  906: دعمص
  906: دغص
  906: دلص
  907: دمص
  907: دیص
  907: ربص

  907: رخص
  907: رصص
  908: رعص
  908: رفص
  908: رقص
  908: رمص
  908: رهص

  908: شحص
  909: شخص
  909: شصص
  909: شقص
  909: شنص
  909: شوص
  910: شیص
  910: صیص

  910: عرص
  910: عرفص
  910: عصص
  910: عفص
  910: عقص
  911: علص
  911: عنص
  911: عوص
  912: عیص

  912: غصص
  912: غفص
  912: غمص
  912: غوص
  913: فحص
  913: فرص
  914 :فصص
  914: فیص
  914: قبص
  915: قرص

  915: رفصق
  915: قرمص
  915: قرنص
  916: قصص
  917: قعص
  917: قفص
  917: قلص
  918: قمص
  918: قنص
  919: قیص
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  919: کرص
  919: کصص
  919: لحص
  919: لخص
  919: لصص
  920: لوص

  920: محص
  920: مصص
  920: معص
  921: مغص
  921: ملص
  921: موص
  921: نحص
  921: نخص
  921: نشص
  922: نصص
  922: نعص
  922: نغص

  922: صنف
  923: نقص
  923: نکص
  923: نمص
  923: نوص
  923: وبص

  923: وحص
  923: وصص
  924: وقص
  924: وهص
  925: هبص

  925: هصص
  925: یصص
  927: أبض
  927: أرض

  929: أضض
  929: أنض
  929: أیض
  929: برض

  929: بضض
  930: بعض
  930: بغض
  930: بیض

  932: جرض
  933: جهض
  933: جیض
  933: حبض
  933: حرض

  934: حضض
  934: حفض
  934: حمض
  935: حوض
  935: حیض

  936: خضض
  936: خفض
  936: خوض
  937: دحض

  937: دحرض
  937: ربض

  938: رحض

  938: رضض
  939: رفض
  940: رکض
  940: رمض
  942: شرض
  942: عرض
  949: عربض
  949: عرمض
  949: عضض
  950: عوض
  951: غرض

  952: غضض
  952: غمض
  952: غیض
  953: فرض

  954: فضض
   955: فوض
  955: فیض
  956: قبض
  957: قرض

  958: قضض
  959: قعض
  959: قوض
  959: قیض
  959: کرض

ــض  959: لضـ
    
  960: محض
  960: مخض

  960: مرض
  961: مضض
  961: معض
  961: نبض

  961: نحض
  962: نضض
  962: نعض
  962: نغض
  962: نفض
  963: نقض
   964: نهض
  964: نوض

  964: وخض
  964: ورض
  964: وفض
  965: ومض

  965: هضض
  965: هیض

  967: أبط
  967: أرط
  968: أطط
  968: أقط

  968: برقط
  968: بسط
  969: بطط
  969: بعط
  969: بعثط
  969: بلط
  969: بهط
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  970: ثأط
  970: ثبط
  970: ثرط
  970: ثطط
  970: ثعط
  970: ثلط

  970: جلط
  970: حبط
   971: حطط
  972: حقط
  972: حلط
  972: حمط
  973: حنط
  973: حوط
  973: خبط
  974: خرط
  975: خطط
  976: خلط
  977: خمط
  977: خوط
  977: خیط
  979: ذأط
  979: ذعط
  979: ذقط
  979: ربط

  980: رطط
  980: رقط
  980: رهط
  980: ریط

  980: زخرط
  981:  زطط
  981: سبط

  981: سجلط
  982: سحط
   982: سخط
  982: سرط

  982: سرمط
  982: سعط
  982: سفط
  984: سقط
  984: سلط
  985: سمط
  985: سنط
  985: سوط
  986: شبط

  986: شحط
  986: شرط
  987: شطط
  987: شمط
  987: شوط
  987: شیط

  988: صرط
  988: ضبط

  988: ضبغط
  988: ضرط

  989: ضرغط
  989: ضغط
  989: ضفط

  989: ضوط
  989: ضیط
  989: طرط
  990: طیط
  990: عبط

  990: عثلط
  990: عذط
  990: عرفط
  990: عرقط

  990: عضرط
  990: عضرفط

  990: عطط
  990: عفط
  991: علط
  991: علبط

  991: عمرط
  991: عملط
  991: عنشط

  991: عنط
  991: عوط
  992: عیط
  992: غبط
  992: غطط
  993: غلط
  993: غمط
  993: غوط
  993: فرط

  995: فرشط
  995: فسط

  995: فلط
  995: قبط

  996:قحط
  996: قرط

  996: قرفط
  996: قرمط
  996: قسط
  997: قطط
  998: قعط
  999: قفط
  999: قمط
  999: قنط

  999: وطق
  999: کشط
  999: لبط

  999: لحط
  1000: لطط
  1000: لعط
  1000: لغط
  1000: لقط
  1001: لوط
  1001: لهط
  1001: لیط

  1002: مخط
  1002: مرط
  1002: مسط
  1002: مشط
  1003: مطط
  1003: معط
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  1003: مغط
  1003: مقط
  1003: ملط
  1004: میط
  1004: نبط

  1005: نحط
   1005: نخط
  1005: نشط
  1006: نطط
  1006: نعط
  1006:نفط
  1006: نقط
  1006: نمط
  1007: وبط

   1007: وخط
  1007: ورط
  1008: وسط

  1009: وطوط
  1009: وقط
  1009: وهط
  1009: هبط
  1009: هرط
  1009: همط
  1009: هیط
  1010: یعط
  1011: بهظ

  1011: جحظ
  1011: جحمظ
  1011: جظظ

  1011: جعظ
  1011: جفظ
  1011: جلظ
  1011: جوظ
  1011: حظظ
  1012 :حفظ
  1012: حنظ
  1013: دأظ
  1013: دلظ

  1013: رعظ
  1013: شظظ
  1013: شنظ
  1013: شوظ
  1013: عظظ
  1013: عکظ
  1014: عنظ
  1014: غلظ
  1014: غنظ
  1014: غیظ
  1015: فظظ
  1015: فیظ
  1015: قرظ
  1016: قیظ

  1016: کظظ
  1016: کنظ
  1016: لحظ
  1016: لظظ

  1017: لعمظ
  1017: لفظ

  1017: لمظ
  1018: مشظ
  1018: مظظ
  1018: نعظ
  1018: نکظ
  1018: وشظ
  1018: وعظ
  1018: وکظ
  1018: یقظ
  1021: أمع
  1021: بتع
  1021: بثع

  1021:  بخع
  1022: بدع

  1022: برذع
  1023: برشع
  1023: برقع
  1023: برکع
  1023: بزع
  1023: بشع
  1023: بصع
  1024: بضع
  1025: بعع
  1025: بقع
  1025: بکع
  1026: بلع
  1026: بلتع
  1026: بلقع
  1026: بوع

  1027: تبع
  1028: ترع
  1028: تسع
  1029: تعتع
  1029: تلع
  1029: توع
  1029: تیع
  1029: ثطع
  1029: ثعع
  1029: ثلع

  1030: جدع
  1030: جذع
  1031: جرع

  1031: جرشع
  1031: جزع
  1032: جشع

  1032: جعجع
  1032: جلع

  1032: جلفع
  1033: جمع
  1036: خبع
  1036: ختع

  1036: خدع
  1037: خذع
  1038  :خرع
  1038: خزع
  1038: خشع
   1039: خضع
  1039: خفع
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  1039: خلع
  1040: خمع
  1040: خنع

   1040: خوع
  1040: درع
  1041: درقع
  1040: دسع
  1041: دعع
  1041: دفع
  1042: دقع
   1042: دکع
  1043: دلع
  1043: دمع
  1043: دنع

  1043: ذرع
  1045: ذعع
  1045: ذیع
  1045: ربع
   1049: رتع

  1049: رجع
  1051: ردع
  1052: رسع
  1052: رصع
   1052: رضع
  1053: رعع
  1053: رفع
  1054: رقع
  1054: رکع
  1054: رمع

  1054: روع
  1055: ریع
  1056: زبع

  1056: زرع
  1056: زعع
  1056: زلع
  1057: زمع

  1057: زهنع
  1057: سبع

  1058: سجع
  1058: سرع
   1059: سطع
  1059: سعع
  1060: سفع
  1060: سقع
  1060: قعسقر

  1060: سکع
  1060: سلع

  1060: سلفع
  1061: سلقع
  1061: سمع

  1062: سمدع
  1062: سنع

  1062: سوع
  1063: سیع
  1063: شبع

  1064: شبدع
  1064: شجع
  1064: شرع

  1065: شرجع
  1065: شسع
  1065: شعع
  1066: شفع
  1066: شکع
  1066: شمع
  1066: شنع

  1066: شوع
  1066: شیع
  1068: صتع

  1069: صدع
  1069: عصر

  1070: صعصع
  1070: صفع
  1070: صقع
  1071: صلع

  1071: صلفع
  1071: صلمع
  1071: صمع
  1072: صنع

  1073: صوع
  1073: ضبع

  1073: ضجع
  1074: ضرع
  1075: ضعع

  1075: ضفدع
  1075: ضکع
  1075: ضلع
  1076: ضوع

  1076: ضیع
  1077: طبع
  1077: طلع
  1078: طمع
  1080: ظلع
  1080: فجع
  1081: فدع
  1081 :فرع
  1082: فرقع
  1082: فزع
  1083: فصع
  1083: فظع
  1083: فعع
  1083: فلع
  1083: فنع

  1083: فوع
  1083: قبع

  1084: قدع
  1085: قذع
  1085: قرع
  1087: قربع
  1087: قرثع

  1087: قرصع
  1087: قزع
  1088: قشع
  1088: قصع
  1089: قضع
  1089: قطع
  1091: قعع
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  1092: قفع
   1092: قلع
  1093: قمع
  1095: قوع
  1095: کتع
   1095: کثع

  1095: کرع
  1096: کرسع
  1096: کسع
  1097: کشع
  1097: کعع
  1097: کلع
  1097: کمع
  1097: کنع

  1098: کوع
  1098: کیع
  1098: لذع
  1098: لسع
  1098: لطع
    1098: لعع
  1099:لفع
  1099: لقع
  1099: لکع
  1100: لمع
  1100: لوع
  1100: لهع
  1100: متع

  1101: مجع
  1101: مذع

  1101: مرع
   1101: مزع
  1102: مسع
  1102: مشع
  1102: مصع
  1103: مظع
  1103: معع
  1103: مقع
  1103: ملع
  1104: منع
  1104: میع
  1104: نبع

  1105: نجع
  1105: نخع
  1105: نزع
  1107: نسع
  1107: نشع
  1107: نصع
  1107: نطع
  1107: نعع
  1107: نفع
  1108: نقع
  1109: نکع
  1110: نوع
  1110: نهع
  1110: وبع

  1110: وجع
  1111: ودع
  1112: ورع

  1113: وزع
  1114: وسع
  1114: وشع
  1115: وصع
  1115: وضع
  1116: وعع
  1116: وفع
  1116: وقع
  1117: وکع
  1118: ولع
  1118: هبع

  1118: هبلع
  1119: هبقع
  1119: هجع

  1119: هجرع
  1119: هدع
  1119: هرع
  1119: هزع
  1120: هطع
   1120: هعع
  1120: هقع
  1120: هکع
  1120: هلع
  1121: همع

  1121: همسع
  1121: هنع

  1121: هوع
  1121: هیع
  1121: یدع

  1122: یرع
  1122: یفع
  1122: ینع
  1123: أبغ

  1123: بدغ
  1123: برزغ
  1123: بزغ
  1123: بطغ
  1123: بغغ
  1123: بلغ
  1124: بوغ
  1124: تغغ
  1124: ثغغ
   1125: ثلغ
  1125: ثمغ
  1125: دبغ

  1125: دغغ
  1125: دمغ
  1125: ربغ

   1126: ردغ
  1126: رزغ
  1126: رسغ
  1126: رغغ
  1126: رفغ
  1126: روغ
  1127: زغغ
  1127: زیغ
  1127: سبغ
  1127: سغغ
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  1128: سلغ
  1128: سوغ
  1128: شغغ
  1129: صبغ

  1129: صدغ
  1130: صلغ
  1130: صمغ
  1130: صوغ
  1130: ضغغ
  1131: فدغ
  1131: فرغ
  1132: لثغ

   1132: لدغ
  1132: مرغ
  1132: غمش

  1132: مضغ
  1132: مغغ
  1132: ملغ
  1133: نبغ

  1133: ندغ
  1133: نزغ
  1133: نسغ
  1133: نشغ
    1133: نغغ
  1134: نمغ
  1134: وبغ
  1134: وتغ
  1134: وثغ
  1134: وزع

  1134: وشغ
  1134: ولغ

  1137: أثف
  1137: أرف
  1137: أزف
  1137: أسف
   1138: أشف
  1138: أصف
  1138: أفف
  1138: أکف
  1138: ألف
  1139: أنف
  1140: أوف
  1140: تحف
  1140: ترف
  1141: تلف
  1141: تنف
   1141: ثقف

  1141: جأف
  1141: جحف
  1142: جخف
  1142: جدف
  1142: جذف
  1142: جرف
  1143: جزفر
  1143: جعف
  1143: جفف
  1143: جلف
  1144: جنف

  1144: جوف
  1145: جیف
  1145: حتف

  1146: حجف
  1146: حذف
  1146: حرف

  1147: حرجف
   1147: حرشف
  1147: حرقف
   1147: حسف
  1148: حشف
  1148: حصف
  1148: حفف
  1149: حقف
  1149: حلف
  1150: حنف
  1150: حوف
  1150: حیف
  1150: خدف
  1151: خذف

  1151: خذرف
  1151: خرف
  1152: خزف
  1152: خسف
  1153: خشف
  1153: خصف
  1154: خضف
  1155: خطف

  1155: خظرف

  1155: خفف
  1156: خلف
  1159: خنف
  1159: خوف
  1160: خیف
  1160: دفف
  1161: دلف
  1161: دنف
  1161: دوف
  1162: ذرف

  1162: ذرعف
  1162: ذعف
  1162: ذفف
  1162: ذلف
  1162: ذیف
  1162: رأف

  1162: رجف
    1163: رخف
  1163: ردف
  1164: رسف
  1164: رشف
  1164: رصف
  1165: رضف
  1165: رعف
  1165: رغف
  1166: رفف
  1166: رنف
  1166: رهف

  1166: یفر



  2203/   هامدخلیۀ نما  
 

 

  1167: زأف
  1167: زحف

  1167: زحلف
  1168: زخرف

  1168: زرف
  1168: زعف
  1168: زغف
  11680: زفف
  1169: زلف

  1169: زهف
  1169: زیف
  1169: سأف

  1169: سجف
  1170: سحف
  1170: سخف
  1170: سدف
  1170: سرف

  1171: سرعف
  1171: سعف
  1171: سفف
  1172: سقف
  1172: سکف
  1172: سلف

  1173: سلحف
   1173: فسن

  1173: سوف
  1174: سیف
  1175: شأف
  1175: شدف

  1175: شرف
  1176: شرسف
  1176: شسف
  1176: شظف
  1177: شعف
  1177: شغف
  1178: شفف
  1178: شنف

  1178: شنخف
  1178: شوف

  1179: صحف
  1179: صدف
  1180: صرف
  1181: صعف
  1181: صفف
  1182: صلف
  1182: صنف
  1182: صوف
  1183: صیف
  1183: ضعف
  1184: ضفف
  1185: ضیف
  1185: طخف
  1186: طرف

  1188: طرهف
  1188: طفف
  1188: طلف
  1188: طنف
  1189: طوف

  1189: طهف
  1189: طیف
  1189: ظرف
  1190: ظلف
  1190: ظوف
  1191: عترف
  1191: عجف

  1191:عجرف 
  1191: عدف
  1192: عذف
  1192: عرف

  1194: عرصف
  1194: عزف
  1195: عسف

  1195: عسقف
  1195: عصف
  1195: عطف
  1197: عفف
  1197: عقف
     1197: عکف
  1197: علف
  1198: عنف
  1198: عوف
  1198: عیف
  1198: غدف
  1199: غرف

  1199: غرضف
  1199: غضف
  1200: غطف

  1200: غطرف
  1200: غفف
  1200: غلف
   1200: غیف
  1200: فوف
  1201: فیف

  1201: قحف
  1201: قذف
  1202: قرف

  1203: قرطف
  1203: قرقف
  1203: قشف
  1203 :قصف
  1204: قضف
  1204: قطف
  1204: قعف
  1205: قفف
  1205: قلف
  1205: قنف
  1205: قوف
  1206: کتف
  1206: کثف
  1206: کرف

  1206: کرسف
  1206: کسف
  1207: کشف
  1207: کفف
  1208: کلف
  1209: کنف
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  1209: کوف
   1210: کهف
  1210: کیف
  1210: لجف
  1210: لحف
  1211: لخف
  1211: لصف
  1211: لطف
  1211: لفف
  1212: لقف
  1212: لهف
  1212: لیف
  1212: نأف
  1212: نتف

   1212: نجف
  1213: نحف
  1213: ندف
  1213: نزف
  1214: نسف
  1214: نشف
  1214: نصف
  1215: نضف
  1215: نطف
  1216: نظف
  1216: نعف
  1216: نغف
  1216: نفف
  1216: نقف
  1217: نکف

  1217: نوف
  1218: وجف
  1218: وحف
  1218: وخف
  1218: ودف
  1219: وذف
  1219: ورف
  1219: وزف
  1219: وسف
  1219: وصف
  1220: وطف
  1220: وظف
   1220: وغف
  1220: وقف
  1221: وکف
  1221: ولف

  1222: وهف
   1222: هتف

  1222: هجف
  1222: هدف
  1222: هرف

   1222: هرشف
  1222: هزف
  1222: هفف
  1223: هلف
  1223: هنف
  1223: هوف
  1223: هیف
  1225: أبق

  1225: أرق
  1225: أزق
  1225: أفق
  1226: ألق
  1226: أنق
  1226: أوق
  1227: أهق
  1227: بثق

  1227: بخق
  1227: برق

  1228: برزق
  1228: برشق

  1228: بزق
  1228: بسق
  1228: بصق
  1229: بطرق

  1229: بعق
  1229: بقق

  1229: بلعق
  1229: بلق
  1230: بلثق
  1230: بنق

  1230: بندق
  1230: بوق
  11230: بهق
  1230: تأق
  1231 :ترق
  1231: توق
  1231: ثدق

  1231: ثفرق
  1231: جردق
  1231: جرمق
  1231: جوسق

  1231: جلق
  1232: جلهق

  1232: جلنبلق
  1232: جنق
  1232: جوق
  1232: حبق
  1233: حدق
  1233: حدلق
  1233: حذق
  1233: حرق
  1234: حزق

  1235: حرزق
  1235: حقق
  1237: حلق
  1239: حمق

  1239: حملق
  1240: حنق
  124 0:حوق
  1240: حیق
  1240: خبق

  1240: خدرق
  1240: خذق
  1240: خرق
  1241: خربق
  1241: خرنق
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  1241: خسق
  1241: خفق
  1242: خقق
  1243: خلق
   1245: خوق
  1245: دبق

  1245: دحق
  1245: درق

  1245: درفق
  1245: دسق
  1245: دعق

  1246: دعشق
  1246: دغفق
  1246: دفق
  1246: دقق
  1247: دلق
   1247: دمق

  1247: دمشق
  1247: دنق
  1248: دوق
  1248: دهق
  1248: ذرق

  1248: ذعلق
  1248: ذلق
  1249: ذوق
  1250: ربق
  1250: رتق

  1250: رحق
  1250: رزق

  1251: رزدق
  1251: رستق
  1251: رشق
  1251: رفق
  1252: رقق
   1253: رمق
  1253: رنق
  1254: روق
  1255: رهق
  1257: زبق

  1257: زبرق
  1257: زحلق
  1257: زندق
  1257: زرق

  1258: زرمق
  1258: زعق

  1258: زعفق
  1258: زقق
  1258: زلق
  1259: زنق
  1259: زوق
  1260: زهق

   1260: زهزق
  1260: سبق
   1260: ستق

  1260: سحق
  1261: سذق
  1261: سرق

  1262: سردق

  1262: سرمق
  1260: سفق
  1262: سلق
  1263: سمق
  1263: سنق
  1263: سوق
  1264: سهق
  1264: شبق

  1264: شبرق
  1264: شدق
  1264: شرق
  1265: شفق
   1265:شقق

  1266: شقرق
  1266: شمق
  1266: شنق
  1267: شوق
  1267: شهق
  1268: شیق

  1268: صدق
  1269: صعق

  1269: صعفق
  1270: صفق
  1271: صلق
  1271: صیق
  1271: ضیق
  1272: طبق
  1273: طرق
  1276: طسق

  1276: طفق
  1276: طقطق
  1276: طلق
  1278: طوق
  1278: عبق
  1278: عتق
   1280: عذق
  1280: عرق
  1282: عزق
  1282: عسق
  1282: عشق

  1282: عشرق
  1282: عفق
  1283: عقق
  1285: علق
  1287: عمق

  1288: عملق
  1288: عنق
  1288: عوق
  1289: عهق
  1289: عیق
  1289: غبق
  1289: غدق
  1289: غرق
  1290: غسق
  1290: غفق
  1290: غلق
  1291: غمق
  1291: غیق
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  1292: فتق
  1292: فرق

  1295: فرزدق
  1295: فسق
  1295: فشق
  1296: فقق
  1296: فلق
  1297: فنق
  1297: فهق
  1297: فوق
  1299: قرق
  1299: قربق
  1299: قلق
  1299: قوق
  1299: قیق
  1299: لبق
  1299: لثق

  1299: لحق
  1300: لخق
  1300: لزق
  1300: لسق
  1300: لعق
  1301: لفق
  1301: لقق
  1301: لمق
  1301: لوق
  1302: لهق

  1302: قلی
  1303: مأق

   1304: محق
  1304: مذق
  1304: مرق
    1305: مزق
  1305: مشق
  1306: مطق
  1306: معق
  1306: مقق
  1036: ملق
  1307: موق
  1307: مهق
  1307: نبق
  1307: نتق
  1308: نزق
  1308: نسق
  1308: نشق
  1308: نطق
  1309: نعق
  1309: نغق
  1309: نفق
  1310: نقق
  1310: نمق

  1311: نمرق
  1311 :نوق
  1311: نهق
  1311: وبق
  1311: وثق
  1312: ودق
  1312: ورق

  1314: وسق
  1314: وشق
  1314: وعق
  1315: وفق
  1315: وقق
  1315: ولق
  1316: ومق
  1316: وهق
  1316: هبق

  1316: هبرق
  1316: هرق
  1317: هزق
  1317: هقق
  1317: همق
  1317: هیق
  1317: یرق
  1317: یقق
  1317: یلق

  1317: یلمق
  1319: أرك

  1319: أسک
  1319: افک
  1320: أکک
  1320: ألک
  1320: أنک
  1320: أیک
  1321: بتک
  1321: برك

  1322: بشک

  1322: بعکک
  1322: بکک
  1322: بلعک
  1323: بنک

  1323: بندك
  1323: بوك
  1323: ترك

  1324: تکک
  1324: تمک
  1324: حبک

  1324: حبرك
  1325: حتک
  1325: حرك
  1325: حزك

  1325: حسک
  1325: حشک
  1326: حکک
  1327: حلک
  1327: حمک
  1327: حنک
  1328: حوك
  1328: حیک
  1328: درك

  1329: درمک
  1329: دعک
  1330: دکک
  1330: دلک

  1331: دلعک
  1331: دمک
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  1331: دملک
  1332: دوك
  1332: دهک
  1332: دیک
   1332: ربک
  1332: رتک
  1332: رکک
  1333: رمک
  1333: رهک
   1333: زحک
  1333: زعک
  1333: زکک

  1334: مکز
  1334: زنک
  1334: سبک

  1334: سحک
  1334: سدك
  1334: سفک
  1334: سکک
  1335: سلک
  1335: سمک
  1335: سهک
  1336: سوك
  1336: شبک
  1336: شرك

  1337: شکک
  1338: شوك
  1338: صأك

  1338: صعلک

  1338: صکک
  1339: صمک
  1339: صوك
  1339: صیک

  1339: ضبرك
  1339: ضحک
  1339: ضرك

  1339: ضکک
  1340: ضمک
  1340: ضنک
  1340: عبک
  1340: عتک
  1340: عرك

  1342: عسک
  1342: عفک
  1342: عکک
  1342: علک
  1343: عنک
  1343: فتک
  1343: فدك
  1343: فرك

  1344: فرسک
  1344: فکک
  1344: فلک
  1345: فنک
   1346: کرك
  1346: کعک
  1346: لبک

  1346: لحک

  1346: لکک
  1346: لمک
   1346: لوك
  1347: متک

  1347: محک
  1347: مسک
  1348: معک
   1348: مکک
  1349: ملک
  1351: نبک
  1351: نزك

  1351: نسک
  1351: نوك
  1351: نهک
  1352: نیک
  1352: ودك
  1352: ورك

  1353: وشک
  1354: وعک
  1354: وکک
  1354: هتک
  1354: هدك
  1354: هکک
  1354: هلک
  1355: همک
  1355: هوك

  1357: أبل
   1359: أتل
  1359: أثل

  1359: أجل
  1360: لأد

  1360: أزل
  1361: أسل
  1361: أصل

  1362: اصطبل
  1362: أفل
  1362: أکل
  1364: ألل
  1365: أمل
  1365: أول
  1365: أهل
  1366: أیل

  1366: بأدل
  1366: ببل
  1366: بتل

  1367: بجل
  1368: بحدل
  1368: بحظل
  1368: بخل
  1368: بدل
  1368: بذل
  1368: برأل

  1368: برطل
  1369: برغل

  1369: بزل
  1369: بسل

  1370: بسمل
  1370: بصل
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  1370: بطل
  1370: بعل
  1371: بغل
  1371: بقل
  1371: بکل
  1372: بلل
  1375: بول
  1375: بهل

  1376: بهدل
  1376: بهصل

  1376: تبل
  1376: تفل
  1377: تلل

  1377: تمهل
  1377: تول
  1377: ثأل
  1377: ثتل

  1377: ثجل
  1378: ثرمل
  1378: ثعل
  1378: ثفل
  1378: ثقل

  1379: کلث
  1379: ثلل
  1380: ثمل
  1380: ثول
  1381: ثهل
  1381: ثیل

  1381: جأل

  1381: جبل
  1382: جثل

  1382: جحل
  1382: جحدل
  1382: جحفل
  1382: جدل
  1383: جذل
  1383: جرل

  1384:جردحل
  1384: جزل
  1384: جعل
  1385: جفل
  1385: جلل
  1387: جمل
   1388: جول
  1389: جهل
  1389: جیل
  1389: حبل
  1391: حتل
  1391: حثل

  1391: حجل
  1392: حدل
  1392: حذل

  1393: حرجل
  1393: حرمل
  1393: حزل

  1393: حزبل
  1393: حسل

  1393: حسکل

  1393: حصل
  1394: حظل
  1394: حفل
  1394: حقل
  1395: حکل
  1395: حلل
  1397: حمل
  1400: حول
  1403: حیل
  1403: خبل
  1404: ختل
  1404: خثل

  1404: خجل
  1405: خدل
  1405: خذل

  1405: خذعل
  1405: خردل
  1405: خرمل
  1405: خزل

  1405: خزعل
  1406: خزعبل

  1406: خسل
  1406: خشل
  1406: خصل
  1406: خضل
  1407: خطل
  1407: خعل
  1407: خلل
  1409: خمل

   1409: خول
  1410: خیل
  1412: دأل

  1413: دجل
  1414: دحل
  1414: دخل
  1415: دربل
  1415: درقل
  1415: درکل
  1415: دعبل
  1415: دغل

  1415: دغفل
  1415: دفل
  1415: دقل
  1415: دکل
  1415: دلل
  1416: دمل
  1416: دول
  1418: ذأل
  1418: ذبل

  1418: ذحل
  1418: ذلل
  1419: ذمل
  1419: ذهل
  1419: رأل
  1420: ربل

  1420: ربحل
  1420: رتل

  1420: رجل
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  1422: رحل
   1422: رخل
  1423: رذل
  1423: رسل
  1424: رطل
  1424: رعل
  1424: لرعب

  1424: رغل
  1425: رفل
  1425: رقل
  1425: رکل
  1425: رمل

  1426: رمعل
  1426: رول
  1426: رهل
  1426: رهبل
  1427: زبل

  1427: زجل
  1427: زحل
  1427: زعل
  1428: زعبل
  1428: زغل
  1428: زفل
  1428: زکل
  1428: زلل
  1429: زمل
  1429: زول
  1430: زهل
  1430: زیل

  1430: سأل
  1430: سبل

  1431 :سبحل
  1431: سبغل
  1431: سبهل
  1432: سجل
   1433: سحبل
  1433: سخل
   1434: سدل
  1434: سربل
  1434: سطل
  1434: سعل
  1434: سغل
  1434: سغبل
  1434: سفل

  1435: سفرجل
  1435: سلل
  1436: سمل
  1437: سهل
  1437: سول
  1437: سیل
  1437: شبل
  1438: شثل

  1348: شرحل
  1438: شعل
  1438: شغل
  1439: شکل
  1440: شلل
  1440: شمل

  1442: شمردل
  1442: شمعل
  1442: شول
  1443: شهل

  1443: صحل
  1443: صعل

  1443: صفصل
  1443: صقل

  1444: صقعل
  1444: صلل
  1445: صمل
  1445: صول
  1445: صهل
  1445: ضأل

  1446: ضأبل
   1446: ضحل
  1446: ضکل
  1446: ضلل
  1448: ضهل
  1448: ضیل
  1448: طبل

  1448: طحل
  1449: طربل

  1449: طرجهل
  1449: طسل
  1449: صفل
  1450: طلل
  1450: طمل
  1450: طول

  1452: طهل
  1452: طهمل
  1452: ظلل
  1453: عبل

  1454: عبهل
  1454: عتل
  1454: عثل

  1455: عثجل
  1455: عثکل
  1455: عجل
  1456: عدل

  1457: عدمل
  1457: عندل
  1457: عذل

  1457: عرجل
  1457: عرزل
  1458: عرطل
  1458: عرقل

  1458: لعز
  1458: عزهل
  1458: عسل

  1459: عسقل
  1459: عصل
  1459: عضل
  1460: عطل
   1461: عطبل
  1461: عظل
  1461: عفل

  1461: عفشل
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  1460: عقل
  1465: عقبل
  1465: عکل
  1465: علل
  1467: عمل
  1467: عمثل
  1467: عول
  1469: عهل
  1469: عیل
  1470: غرل

  1470: غربل
  1470: غرقل
  1470: غرمل
  1470: غزل

  1471: غسل
  1472: غطل
  1472: غفل
  1472: غلل
  1474: غمل
  1474: غول
  1475: غیل
  1476: فأل
  1476: فتل

  1476: فجل
  1476: فحل

  1477: فرعل
  1477: فسل

  1477: فسکل
  1478: فشل

  1478: فصل
  1479: فضل

  1480: فطحل
  1480: فعل
  1480: فکل
  14802: فلل
  1481: فول
  1481: فیل
  1481: قبل
  1484: قتل
  1485: قثل

  1485: قحل
  1485: قذل

  1486: قذعل
  1486: قذعمل
  1486: قندفل
  1486: قرزل
  1486: قرطل
  1486: قرعبل
   1486: قرقل
  1486: قرمل
  1486: قزل

  1486: قسطل
  1486: قصل

  1487: قصمل
  1487: قصعل

  1487: قطل
  1487: قطربل

  1487: قعل

  1487: قعثل
  1487: قفل

  1488: قفعل
  1488: قفشل

  1488: ققل
  1488: قلل
  1489: قمل
  1489: قمثل
  1489: قنبل
  1489: قندل
  1489: قنقل
  1489: قول
  1490: قهل
  1491: قیل
  1491: کأل
  1491: کبل
  1492: کتل
  1492: کثل

  1492: کحل
  1493: کربل
  1493: کسل
  1493: کفل
  1494: کلل
  1495: کهل
  1495: کهبل
  1495: کول
  1496: کیل
  1497: لعل
  1497: لیل

  1497: مثل
  1498: مجل
  1498: محل
  1499: مدل
  1499: مذل

  1499: مرجل
  1499: مرطل
  1500: مسل
  1500: مصل
  1500: مطل
  1500: معل
  1500: مغل
  1501: مکل
  1501: ملل
  1502: مول
  1502: مهل
  1503: میل
  1503: نأل
  1504: نبل
  1505: نتل
  1505: نثل

   1505: نجل
  1507: نخل
  1507: ندل
  1507: نذل
  1508: نزل

  1509: نسل
  1509: نشل
  1509: نصل
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  1510: نضل
  1510: نطل
  1510: نعل
  1510: نعثل
  1510: نغل
  1511: نفل
  1511: نقل
  1512: نقثل
  1512: نکل
  1513: نمل
  1513: نول
   1513: نهل

  1514: نهشل
  1514: نیل
  1514: وأل
  1515: وبل
  1516: وثل

  1516: وجل
  1516: وحل
  1516: وذل
  1517: ورل
  1517: وسل

  1517: شلو
  1517: وصل
  1518: وعل
  1518: وغل
  1519: وقل
  1519: وکل
  1520: ولول

  1520: وهل
  1520: ویل
  1521: هبل
  1521: هتل

  1522: هتمل
  1522: هجل
  1522: هدل

  1522: هدمل
  1522: هذل

  1522: هذمل
  1522: هرجل
  1523: هرطل
  1523: هرقل
  1523: هرکل
  1523: هرمل
  1523: هرول
  1523: هزل

  1523: هزبل
  1523: هشل
  1523: هضل
  1523: هطل
  1524: هقل
  1524: هکل
  1524: هلل
  1524: همل
  1527: هول
  1528: هیل
  1528: یلل
  1529: أتم

  1529: أثم
  1530: أجم
  1530: أدم
  1531: أرم
  1532: أزم
  1532: أسم
  1532: أضم
  1532: أطَم
  1533: أکم
  1533: ألم
  1533: أمم
  1537: أوم
  1537: أیم

  1538: بجرم
  1538: بذم
  1538: برم

  1539: برجم
  1539: برسم
  1540: برشم
  1540: برطم
  1540: برعم
  1540: برهم

  1541: بزم
  1541: بسم

  1541: بسطم
  1541: بشم
  1541: بصم
  1541: بطم
  1541: بغم

  1541: بقم
  1542: بکم
  1542: بلم

   1542: بلدم
  1542: بلعم
  1542: بلغم
  1542: بمم
  1542: بوم
  1542: بهم
  1543: تأم

  1544: تحم
  1544: تخم
  1544: ترم
  1544: تلم
  1544: تمم
  1545: تنم
  1545: توم
  1545: تهم
  1545: تیم
  1545: ثتم

  1545: ثجم
  1545: ثرم

  1546: ثرتم
  1546: ثعم
  1546: ثغم
  1546: ثکم
  1546: ثلم
  1546: ثمم
  1547: ثوم
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  1547: جثم
  1548: جحم

  1548: جحرم
  1548: جحشم
  1548: جحظم
  1548: جحلم
  1548: جدم
  1548: جذم
  1549: جرم

  1550: جرثم
  1550: جرجم
  1550: جردم
  1550: جرسم
  1550: جرشم
  1551: جرضم
  1551: جرهم

  1551: جزم
  1551: جسم
  1551: جشم
  1552: جعم

  1552: جعشم
  1552: جلم

  1552: جلخم
  1552: جلهم
  1552: جمم
  1554: جهم

  1554: جهضم
  1554: جهنم
  1554: حتم

  1554: حثم
  1554: حثرم
  1554: حجم
  1555: حدم
  1555: حذم

  1555: حذلم
  1555: حرم

  1557: حرجم
  1557: حزم

  1558: حسم
  1558: حشم
  1559: حصم

  1559: حصرم
  1559: حضرم

  1559: حطم
  1560: حقم
  1560: حکم
  1561: حلم

  1561: حلقم
  1561: حمم
  1564: حنتم
  1564: حنذم
  1564: حوم
  1564: ختم
  1565: خثم

  1565: خثرم
  1565: خثعم
  1565: خدم
  1565: خذم

  1566: خرم
  1566: خرشم
  1566: خرطم

  1566: خزم
  1567: خشم

  1567: خشرم
  1567: خصم
  1569: خضم

   1569: خضرم
  1570: خطم
  1570: خلم

  1570: خلجم
  1570: خمم
  1571: خوم
  1571: خیم
  1571: دأم

  1571: دحم
  1571: دحسم
  1571: دخشم

  1571: درم
  1572: درخم

  1572: مدره
  1572: دسم
  1573: دعم
  1573: دغم
  1573: دقم
  1573: دلم

  1573: دلقم
  1573: دلهم

  1573: دمم
  1574: دنم
  1574: دوم
  1575: دهم
  1576: دهثم

  1576: دهکم
  1576: دیم
  1576: ذأم
  1577: ذمم
  1578: ذیم
  1578: رأم
  1579: رتم
  1579: رثم

  1579: رجم
  1580: رحم
  1581: رخم
  1582: ردم
  1582 :رذم
  1582: رزم
  1583: رسم
  1583: رشم
  1584: رضم
  1584: رطم
  1584: رعم
  1585: رغم
  1585: رقم
  1586: رکم
  1587: رنم
  1587: روم
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  1589: رهم
  1589: ریم
  1590: زأم

  1590: زجم
  1590: زحم
  1590: زرم

  1590: زدرم
  1590: زردم
  1591: زعم
  1591: زغم
  1591: زقم
  1592: زکم
  1592: زلم
  1592: زمم
  1593: زنم
   1594: زهم

  1594: زهدم
  1594: زیم
  1594: سأم

  1594: ستهم
  1594: سجم
  1594: سحم
  1594: سخم
  1595: سدم
  1595: سرم

  1595: سرجم
  1595: سسم

  1595: سرطم
  1595: سطم

  1595: سعم
  1595: سقم
  1595: سلم
  1598: سلتم

  1598: سلجم
  1598: سلهم
  1598: سمم
  1599: سنم
  1599: سوم
   1601: سهم
  1601: شأم
  1602: شبم

  1602: شبرم
  1602: شتم

  1603: شحم
  1603: شخم
  1603: شدقم
  1603: شذم
  1603: شرم

  1605: شرذم
  1605: شظم
  1605: شغم
  1605: شکم
  1605: شلم

  1605: شلجم
  1605: شمم
  1606: شهم
  1606: صتم

  1607: صحم

   1607: صخم
  1607: صدم
  1607: صرم
  1608: صکم
  1608: صلم

  1609: صلخم
  1609: صلخدم

  1609: صلدم
  1609: صلقم
  1609: صمم
  1611: صنم
  1611: صهم
  1611: صوم
  1612: ضبرم
  1612: ضثم

  1612: ضجم
  1612: ضخم
  1612: ضرم

  1613: ضرزم
  1613: ضرغم

  1613: ضغم
  1613: ضمم
  1613: ضیم
  1614: طحم

  1614: طحرم
  1614: طخم
  1614: طرم

  1614: طرخم
  1614: طرسم

  1614: طرهم
  1615: طسم
  1615: طعم
  1616: طغم
  1616: طلم

  1617: طلخم
  1617: طمم
  1617: طهم
  1618: طیم
  1618: ظأم
  1618: ظلم
  1620: عبم
  1620: عتم
  1621: عثم

  1621: عجم
  1623: عجرم

  1623: عدم
  1624: عذم
  1624: عرم

  1624: عرتم
  1624: عردم
  1624: عرزم
  1624: عرهم

  1625: عزم
  1625: عسم
  1625: عشم
  1625: عصم
  1627: عضم
  1627: عظم
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  1628: عظلم
  1628: عقم
  1629: عکم

  1629: عکرم
  1629: علم

  1631: عجلم
  1631: علقم
  1631: علکم
  1631: عمم
  632: عنم
  1632: عوم
  1633: عهم
  1633: عیم
  1633: غتم
  1634: غثم
  1634: غذم

  1634: غذرم
  1634: غرم

  1635: غسم
  1635: غشم
  1635: غطم
  1635: غلم

   1635: لصمغ
  1635: غمم
  1636: غنم
  1637: فأم

  1637: فحم
  1638: فخم
  1638: فدم

  1638: فدغم
  1638: فرم

  1639: فرزم
  1639: فرطم
  1639: فسحم
  1639: فصم
  1639: فطم
  1639: فعم
  1640: فغم
  1640: فقم
  1640: فلم

  1640: فلقم
  1640: فلهم
  1640: فمم
  1641: فوم
  1641: فهم
  1641: قتم
  1641: قثم

  1641: قحم
  1642: قدم
  1644: قذم
  1644: قرم

  1645: قردم
  1645: قردحم

  1645: قرزم
  1645: قرشم
  1645: قرطم
  1645: قرقم
  1645: قزم

  1645: قسم
  1646: قشم

  1647: قشعم
  1647: قصم
  1647: قضم
  1648: قطم
  1648: قعم
  1648: قلم

  1649: قلحم
  1648: قلذم

  1648: قلهذم
  1648: قمم
  1650: قنم
  1650: قوم
  1653: قهم
  1653: کتم
  1654: کثم
  1654: کدم
  1654: کرم

  1655: کردم
  1656: کرزم
  1656: کرکم
  1656: کزم

  1656: کسم
  1656: کشم
  1656: کظم
  1657: کعم
  1657: کلم
  1658: کلثم

  1658: کمم
  1660: کوم
  1660: کهم
  1660: ألم
  1661: لتم
  1661: لثم

  1661: لجم
  1662: لحم
  1663: لخم
  1663: لدم
  1664: لذم
  1664: لزم
  1665: لطم
  1665: لعثم
  1666: لغم
  1666: لفم
  1666: لقم
  1667: لکم
  1667: لمم
  1671: لوم
  1675: لهم

  1676: لهجم
  1676: لهذم
  1676: لهزم
  1677: موم
   1677: مهیم
  1677: نأم

  1677: نجم
  1678: نحم
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   1678: نخم
  1678: ندم
  1678: نسم
  1679: نشم
  1680: نظم
  1680 :نعم
  1684: نغم
  1684: نقم
  1684: نمم
  1685: نوم
  1686: نهم
  1687: نیم
  1687: وأم
  1687: وثم

  1687: وجم
  1688: وحم
  1688: وخم
  1688: وذم
  1689: ورم
  1690: وزم

   1690وسم 
  1690: وشم
   1691: وصم
  1691: وضم
  1692: وغم
  1692: وقم
  1692: وکم
  1692: ولم
  1693: ونم

  1693: وهم
  1693: هتم
  1694: هثم

  1694: هجم
  1694: هدم
  1695: هذم

  1695: هذرم
  1696: هرم

  1696: هرثم
  1696: هرشم

  1696: هزم
  1697: هشم
  1697: هصم
  1697: هضم
  1698: هقم
  1699: هکم
  1699: هلم

  1700: هلقم
  1701: هنم
   1701: هوم
  1702: هیم
  1702: یتم

  1703: یسم
  1703: یلم
  1703: یمم
  1703: ینم
  1703: یوم
  1704: یهم
  1705: أبن

  1705: أتن
  1706: أجن
  1706: أحن
  1706: أذن
  1708: أرن
  1709: أسن
  1709: أفن
  1710: أقن
  1710: أمن
  1711: أنن
  1716: أون
   1717: أهن
  1717: أین
  1719: بثن

  1719: بحن
  1719: بدن
  1719: برن

  1719: برثن
  1720: برذن
  1720: برزن
  1720: برهن

  1720: بزن
  1720: بسن

  1720: طنب
  1721: بلسن
  1721: بلهن
  1721: بنن
  1722: بون

  1722: بهکن

  1722: بهنن
  1722: بین
  1725: تبن
  1725: تقن
  1726: تلن
  1726: تنن
  1726: تین
  1726: ثبن
  1727: ثتن

  1727: ثخن
  1727: ثدن
  1727: ثفن
  1728: ثکن
  1728: ثمن
  1729: ثنن

  1729: جبن
  1729: جحن
  1730: جدن
  1730: جرن

  1730: جشن
  1730: جعثن
  1730: جفن
  1731: جمن
  1731: جنن
  1733: جهن
  1734: حبن
  1734: حتن

  1734: حجن
  1735: حذن
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  1735: حرن
  1735: حرذن
  1735: حزن

  1736: حسن
  1737: حشن
  1737: حصن
  1738: حضن
  1739: حفن
  1739: حقن
  1740: حلن

  1740: حلزن
  1740: حلقن
  1740: حمن
  1741: حنن
  1742: حین
  1744: خبن

  1744: خبعثن
  1744: ختن
  1744: خدن
  1745: خزن

  1754: خشن
  1746: خضن
  1746: خمن
  1746: خنن
  1746: خون
  1747: دثن

  1747: دجن
  1748: دحن
  1748: دخن

  1748: ددن
  1748: درن

  1749: دربن
  1749: درخمن

  1749: دفن
  1749: دکن
  1749: دمن
  1750: دنن
  1750: دون

  1752: دهدن
  1752: دهقن
  1752 :دین
  1754: ذأن
  1754: ذقن
  1754: ذنن
  1755: ذون
  1755: ذهن
   1755: رتن
  1755: رثن

  1755: رثعن
  1755: رجن

  1756: رجحن
  1756: ردن
  1756: رزن
  1757: رسن
  1757: رشن
  1757: رصن
  1757: رطن
  1758: رعن

  1758: رغن
  1758: رفن

  1758: رفهن
  1758: رقن
  1759: رکن
  1759: رمن
  1759: رنن
  1760: رون
  1760: رهن

  1761: رهدن
  1761: رین
  1761: زأن
  1762: زبن

   1762: زحن
  1762: زرجن
  1763: زرفن
  1763: زفن
  1763: زقن
  1763: زکن
  1763: زمن
  1764: زنن
  1764: زون
  1764: زین
  1765: ستن

  1765: سجن
  1765: سحن
  1765: سخن
  1766: سدن

  1766: سرجن

  1766: سطن
  1766: سعن
  1767: سفن
  1767: سکن
  1768: سمن
  1769: سنن
  1771: سین
  1772: شأن
  1772: شثن

  1772: شجن
  1773: شحن
  1773: شدن
  1773: شزن
  1774: شطن
  1775: شعن
  1775: شفن
  1775: شقن
  1775: شنن
  1776: شین
  1776: صبن

  1776: صحن
  1777: صدن
  1777: صعن
  1777: صفن
  1777: صنن
  1778: صون
  1778: صین
  1778: ضأن
  1778: ضبن

 ۤ ◌
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  1779: نضج
  1779: ضزن
  1779: ضغن
  1779: ضفن
  1780: ضمن
  1781: ضنن
  1781: ضون
  1781: طبن

  1782: طجن
  1782: طحن
  1782: طعن
  1782: طمن
  1783: طنن
  1783: طین
  1783: ظعن
  1783: ظنن
  1784: عبن
  1784: عثن

  1784: عجن
  1785: علجن
  1785: عجهن

  1785: عدن
  1785: عرن

  1786: عربن
  1786: عرتن

  1786: عرجن
  1786: عرهن
  1786: عسن
  1787: عشن

  1787: عشزن
  1787: عطن
  1787: عفن
  1787: عکن
  1788: علن

  1788: علجن
  1788: عمن
  1788: عنن
  1790: عون
  1791: عهن
  1792: عین
  1794: غبن
  1795: غدن
  1795: غرن

  1795: غسن
  1795: غصن
  1796: غضن
  1796: غمن
  1796: غنن
  1796: غین
  1797: فتن
  1798: فدن
  1798: فرن

  1798: فرتن
  1798: فرجن
  1798: فرسن
  1798: فرعن
  1799: فطن
  1799: فکن

  1799: فلن
  1799: فلکن

  1799: فنن
  1800: فین
   1800: قبن
  1800: قتن

  1800: قحزن
  1800: قرن

  1803: قسن
  1803: قطن
  1804: قعن
  1804: قفن
  1805: قمن
  1805: قنن
  1805: قین
  1806: کبن
  1807: کتن
  1807: کدن
  1807: کرن

  1807: کرزن
  1807: کفن
  1807: کمن
  1808: کنن
   1811: کهن
  1811: کین
  1811: لبن

  1812: لجن
  1813: لحن
   1813: لخن

  1813: لدن
  1814: لزن

  1814: لسن
  1815: لعن
  1815: لغن
  1816: لقن
  1816: لکن
  1817: لون
  1817: لهن
  1817: لین
  1818: مأن
  1819: متن
  1820: مثن

  1820: مجن
  1820: محن
  1820: مخن
  1820: مدن
  1821: مرن

  1822: مشن
  1822: معن
  1823: مکن
  1824: منن
  1827: مون
  1827: مهن
  1827: مین
  1827: نتن

  1828: نحن
  1828: نون
  1829: وتن
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  1829: وثن
  1829: وجن
  1829: ودن
  1830: وزن
  1830: وسن
  1831: وضن
  1831: وطن
  1832: وعن
  1832: وکن
  1832: وهن
  1832 :هتن
    1834: هزن
  1834: هلن
  1834: همن
  1834: هنن
  1834: هون
  1835: یتن
   1835: یرن
  1835: یزن
  1835: یفن
  1835: یقن
  1836: یمن
  1839: أبه
  1839: أته
  1839: أقه
  1839: أله
  1840: أمه
  1841: أنه
  1841: أوه

  1841: أیه
  1842: بده
  1842: بره
  1842: بله
  1843: بوه
   1843: بهه
  1843: تره
  1844: تفه
  1844: تمه
  1844: تهته
  1844: تیه

  1844: جبه
   1845: جره
  1845: جله
  1845: جنه
  1845: جوه

  1846: جهجه
  1846: دره
  1846: دله

  1846: دهده
  1847: رده
  1847: رفه
  1847: ریه
  1847: سبه
  1848: سته
   1848: سفه
  1850: سمه
  1850: سنه
  1851: شبه

  1851: شده
  1851: شره
  1851: شفه
  1852: شکه
  1853: صهه
  1853: عته

  1853: عجه
  1854: عده
  1854: عزه

  1854: عضه
  1855: عله
  1855: عمه
  1855: عوه
  1856: فره
  1856: فقه
  1857: فکه
  1857: فوه
  1859: فهه
  1859: قمه
  1859: قوه

  1859: قهقه
  1859: قیه
  1860: کده
  1860: کره
  1860: کمه
  1860: کنه

  1861: کهکه
  1861: لهله
  1861: لیه

  1863: مده
  1863: مره
  1863: مقه
  1863: مهه
  1864: موه
  1864: نبه

  1865: نجه
  1865: نده
  1865: نزه
  1866: نفه
  1866: نقه
  1866: نکه
  1867: نهنه
  1867: نوه
  1867: وبه

  1867: وجه
  1869: وده
  1869: وره
  1869: وفه
  1869: وقه
  1869: وله
  1870: ویه

  1870: وهوه
  1870: هوه
  1870 :هیه
  1870: یهیه
  1873: أبی
   1877: أثا

  1877: أخا
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  1878: أدا
  1879: أذا
  1879: أرا
  1880: أزا
  1880: أسا
  1881: أشا
  1881: أصا
  1881: أضا
  1881: أال
  1882: أما
  1884: أنا
  1885: أوا
  1885: أو
  1886: أا

  1886: أیا
  1889: بآا
  1889: بتا
  1889: بثا

  1889: بجا
  1889: بخا
  1889: بدا
  1890:بذا
  1890: برا
  1891: بزا
  1891: بطا
  1891: بظا
  1891: بعا

  1892: بغی
  1893: بقی

  1893: بکی
  1894: بال
  1895: بنا
  1897: بوا
  1897: بها
  1898: با
  1898: بیا
  1899: تغا
  1899: تال
  1900: توا

  1900: ثأي
  1901: ثبا
  1901: ثدا
  1901: ثرا
  1902: ثغا
  1902: ثفا

  1903:  ثنی
  1906: ثوي
  1906: جأي
  1906: جبا
  1907: جثا

  1908: جحا
  1908: جخا

  1908: جدي
  1909: جذي
  1910: جري
  1911: جزي
  1912: جسا
  1912: جفا

  1912: جال
  1913: جما
  1914: جنی
  1914: جوا
  1915: جیا
  1916: حبا
   1916: حتا
  1917: حثا

  1917: حجا
  1918: حدا
  1918: حذا
  1919: حرا
  1920: حزا

  1921: حسا
  1921: احش

  1922: حصا
  1923: حضا
  1923: حظا
  1924: حفا
  1924: حقا

  1925: حکی
  1925: حال
  1926: حما
  1928: حنا
  1929: حوا
  1930: حیا
  1933: خبا
  1933: خثا

  1934: خجا

  1934: خدي
  1934: خذا
  1934: خزا

  1934: خسا
  1934: خشی
  1935: خصا
  1935: خطا
  1936: خظا
  1936: خفا
  1937: خال
  1939: خنا
  1940: خوا
  1940: دأي
  1940: دبی
  1941: دجا
  1941: دحا
  1942: ددا

  1942: دري
  1943: دسا
  1943: دعا
  1944: دغا
  1944: دفا
  1944: دقا
  1945: دال
  1945: دما
  1946: دنا
  1947: دوا
  1949: دها
  1949: ذأي
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  1949: ذبی
  1949: ذرا
  1951: ذکا
    1951: ذال

  1951: ذمی
  1952: ذوي
   1952: رأي
  1954: ربا
  1956: رتا
  1956: رثا

  1956: رجا
  1957: رحا
  1958: رخا
  1958: ردي
  1960: رذي
  1960: رزا
  1960: رسا
  1961: رشا
   1961: رضا
  1962: رطا

  1963: رعی
  1964: رغا
  1965: رفا
  1965: رقا
  1966: رکا

  1967: رمی
  1968: رنا

  1969: روي
  1971: رها

  1971: زبی
  1971: زجا
  1972: زدا

  1972: زري
  1973: زفی
  1973: زقا
  1973: زکا
  1974: زنی
  1974: زوا
  1975: زها

  1976: سأي
  1977: سبی
  1977: ستا

  1978: سجا
  1978: سحا
  1978: سخا
  1979: سدا
  1980: سرا
  1981: سطا
  1982: سعا
  1982: سفا

  1983: سقی
  1984: سال
  1985: سما
  1987: سنا
  1988: سوا
  1990: سها
  1991: سیا

  1992: شأي

  1992: باش
  1993: شتا

  1993: شجا
  1994: شحا
  1994: شدا
  1994: شذا

  1994: شري
  1996: شصا
  1996: شطا

  1996: شظی
  1996: شعا
  1996: شغا

  1997: شفی
  1997: شقا
  1998: شکا
  1998: شال
  1999: شوا
  2000: شها

   2000: صأي
  2000: صبا

  2001: صحا
  2002: صدي
  2002: صري
  2003: صعا
  2003: صغا
  2003: صفا
  2005: صال
  2006: صما
  2006: صنا

  2007: صوي
  2007: صها
  2007: ضبا

  2007: ضحا
  2009: ضرا
  2010: ضعا
  2010: ضغا
  2010: ضفا
  2010: ضنا
  2011: ضوا
  2011: ضها
  2011: طآ

  2011: طبی
  2012: طحا
  2012: طخا
  2012: طدا
  2012: طرا
  2013: طغا
  2014: طفا
  2014: طال
  2015: طما
  2015: طنا

  2015: طوي
  2016: طها
  2017: ظبا
  2017: ظما
  2017: ظنی
  2017: ظیا
  2017: عبا
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  2018: عتا
  2018: عثا

  2018: عجا
  2019: عدا
  2022: عذا
  2022: عرا
  2023: عزا

  2024: عسا
  2025: عشا
  2026: عصا
  2028: عنصا
  2028: عضا
  2028: عطا
  2030: عظا
  2031: عفا
  2033: عقا
  2033: عکا
  2034: عال

  2037: عمی
  2039: عنا

  2040: عوي
  2041: عیا
  2042: غبا
  2042: غثا
  2042: غدا
  2043: غذا
  2044: غرا
  2045: غزا

  2045: غسا

  2046: غشا
  2046: غضا
  2047: غطا
  2047: غفا
  2047: غال
  2048: غما
  2049: غنا

  2050: غوي
  2050: غیا

  2051: فأي
  2051: فتا

  2052: فجا
  2052: فدي

  2053: فرا
   2054: فسا
  2054: فشا
  2055: فصا
  2055: فضا
  2055: فعا
  2056: فغا
  2056: فقا
  2056: فال
  2056: فنی
  2057: فوا
  2057: فیا
  2057: قبا
  2058: قتا

   2058: قحا
  2058: قدا

  2059: قذي
  2059: قرا

  2061: قسا
  2061: قشا
  2061: قصا

  2062: قضی
  2063: قطا
  2064: قعا
  2064: قفا
  2065: قال
  2066: قنا
  2068: قوا
  2069: قها
  2069: کبا
  2070: کتا
  2070: کثا
  2070: کدا
  2071: کذا
  2071: کرا

  2072: کسا
  2073: کشی
  2073: کظا
  2073: کعا

  2073: کفی
  2074: کال

  2077: کمی
  2077: کنی

  2078: کوي
  2078: کها

  2079: ألي
  2079: لبی
  2079: لتا

  2080: لثی
  2081: لحا
  2081: لخا

  2082: لدي
  2082: لذي
  2083 :لظی
  2083: لعا
  2083: لغا
  2084  :لفا

  2085: لکی
  2085: لما

  2086: لوي
  2088: لها
  2089: لیا

  2089: مأي
  2089: متا

  2090: محا
  2090: مخا

  2090: مدي
  2090: مذي

  2091: مرا
  2092: مزا

  2092: مسا
  2093: مصا

  2093: مضی
  2094: مطا
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  2095: معی
  2095: مقا
  2095: مکا
  2096: مال
  2096: منا

  2098: موما
  2098: مها
  2099: میا

  2099: نأي
  2099: نبا
  2100: نتا
  2100: نثا

  2100: نجا
  2103: نحا
  2104: ندا
  2106: نزا

  2106: نسا
  2107: نشا
  2108: نصا
  2109: نضا
  2110: نطا
   2110: نعا
  2111: نغا
  2111: نفا

  2113: نکی
  2113: نما

  2114: نوي

  2115: نهی
  2116: وأي
  2117: وجا

  2117: وحی
  2119: وخی
  2119: ودي
  2120: وذي
  2120: وري
  2121: وزي
  2121: وسی
  2122: وشی
  2123: وصی
  2123: وعی
  2124: وغی
  2124: وفی
  2125: وقی
  2126: وکی
  2127: ولی
  2130: ونی
  2130: وهی
  2131: وي
  2131: هبا
  2131: هتا

  2132: هجا
  2132: هدي
  2134: هذي

  2134: هرا

  2134: هفا
  2135: هقی
  2135: همی
  2135: هنا
  2136: هوا

  2138: یدي
  2144: أال

  2145: اولو
  2145: اوالء

  2146: أنا
   2146: أیا
  2148: با
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  هانمایۀ الفبایی مدخل
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  1886: أا
  59: أبب
  211: أبت
  245: أبث
  405: أبد
  553: أبر
  783: أبز

  809: أبس
  927: أبض
  967: أبط
  1123: أبغ
  1225: أبق
  1357: أبل
  1705: أبن
  1839: أبه
  1873: أبی
  59: أتب
  211: أتت
   1359: أتل
  1529: أتم

  1705: أتن
  1839: أته
   1877: أثا

  245: أثث
  553: أثر

  1137: أثف
  1359: أثل
  1529: أثم
  1: أجأ
  405: أجد
  555: أجر

  899: أجص
  1359: أجل
  1530: أجم
  1706: أجن
  323: أحح
  406: أحد
  1706: أحن
  1877: أخا
  535: أخذ

  555 :أخر
  1878: أدا

  59: أدب
  407: : أدد
  557: أدر
  1360: أدل
  1530: أدم
  537: اذ
  1879: أذا

  1706: أذن
  1879: أرا

  59: أرب
  245: أرث
  276: أرج
  387: أرخ
  557: أرر
  783: أرز

  871: أرش
  927: أرض
  967: أرط

  1137: أرف
  1225: أرق
  1319: أرك
  1531: أرم
  1708: أرن
  1880: أزا

   60: أزب
  276: أزج
  323: أزح
  407: أزد
  557: أزر
  783: أزز

  1137: أزف
  1225: أزق
  1360: أزل
  1532: أزم
  1880: أسا

  60: أسب
  211: أست
  407: أسد
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  558: أسر
  1137: أسف
  1319: أسک
  1361: أسل
  1532: أسم
  1709: أسن
  1881: أشا

  60: أشب
  558: أشر

  871: أشش
   1138: أشف
  1881: أصا
  408: أصد
  559: أصر

  899: أصص
  1362: اصطبل
  1138: أصف
  1361: أصل
  1881: أضا

  387:أضح
  929: أضض

  1532: أضم
  559: أطر
  968: أطط
  1532: أطَم
  387: أفخ
  408: أفد
  560: أفر

  1138: أفف

  1225: أفق
  1319: افک
  1362: أفل
  1709: أفن
  560: أقر
  968: أقط
  1710: أقن
  1839: أقه
  408: أکد
  560: أکر
  1138: أکف
  1320: أکک
  1362: أکل
  1533: أکم
  1881: أال
  2144: أال

  61: ألب
  211: ألت
  387: ألخ

  809: ألس
  1138: ألف
  1226: ألق

  1320: ألک
  1364: ألل
  1533: ألم
  1839: أله
  1882: أما

  212: أمت
  276: أمج

  408: أمد
  560: أمر
  809: سأم

  1021: أمع
  1365: أمل
  1533: أمم
  1710: أمن
  1840: أمه
  1884: أنا
  2146: أنا

  61: أنب
  212: أنت
  245: أنث
  276: أنج
  323: أنح

  810: أنس
  929: أنض
  1139: أنف
  1226: أنق

  1320: أنک
  1711: أنن
  1841: أنه
  1885: أو
  1885: أوا

  61: أوب
  408: أود
  562: أور
  784: أوز

  811:أوس

  1140: أوف
  1226: أوق
  1365: أول

  2145: اوالء
  2145: اولو
  1537: أوم
  1716: أون
  1841: أوه

  62: أهب
  562: أهر
  1227: أهق
  1365: أهل
   1717: أهن
  1886: أیا
   2146: أیا
  409: أید
  562: أیر

  929: أیض
  1320: أیک
  1366: أیل
  1841: أیه
  1537: أیم
  1717: أین
  1: آ أ
  1898: با
  2148: با

  1: بأبأ
  276: بأج

  1366: بأدل



  2227/   هامدخلالفبایی یۀ نما  
 

 

   562: بأر
  812: بأس

  1889: بآا
  62: ببب
  562: ببر
  1366: ببل
  1889: بتا

  212: بتت
  562: بتر
  1021: بتع

  1321: بتک
  1366: بتل
  1889: بثا

  246: بثث
  562: بثر
  1021: بثع
  1227: بثق
  1719: بثن
  1889: بجا

  276: بجج
  323: بجح
  409: بجد
  563: بجر

  1538: بجرم
  813: بجس
  1367: بجل
  213: بحت
  564: بحتر
  246: بحث

  564: بحثر
  323: بحح

  1368: بحدل
  563: بحر

  277: بحزج
  1368: بحظل
  1719: بحن
  1889: بخا

  214: بخت
  564 : بختر
  387: بخخ
  409: بخد
  564: بخر

  813: بخس
  899: بخص

  1021:  بخع
  1227: بخق
  1368: بخل

  1889: بدا
  2: بدأ

  324: بدح
  409: بدد
  565 :بدر
  1022: بدع
  1123: بدغ
  1368: بدل
  1719: بدن
  1842: بده
  2: بذأ

  1890:بذا
  277: بذج
  324: بذح
  388: بذخ
  538: بذذ
  566: بذر

  566: بذعر
  1368: بذل
  1538: بذم
  1890: برا
  3: برأ

  1368: برأل
  388: بربخ
  214: برت
  247: برث
  1719: برثن
  277: برج

  414: برجد
  813: برجس

  1539: برجم
  412: برد

  277: بردج
  1022: برذع
  1720: برذن
  566: برر
  784: برز

  388: برزخ
  1123: برزغ
  1228: برزق

  1720: برزن
  813: برس
  1539: برسم
  871: برش
  1023: برشع
  1228: برشق
  1540: برشم
  899: برص
  929: برض
  1368: برطل
  1540: برطم

  813: برعس
  1540: برعم

  247: برغث
  784: برغز
  1369: برغل
  1227: برق

  871: برقش
  968: برقط
  1023: برقع
  1321: برك
  1023: برکع
  1538: برم
  1719: برن

  813: برنس
  1842: بره

  1540: برهم
  1720: برهن

  1891: بزا
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  388: بزخ
  567: بزر
  784: بزز
  1023: بزع
  1123: بزغ
  1228: بزق
  1369: بزل
  1541: بزم
  1720: بزن
  3: بسأ
  567: بسر

  813: بسس
  968: بسط

  1541: بسطم
  1228: بسق
  1369: بسل
  1541: بسم

  1370: بسمل
  1720: بسن
  568: بشر

  871: بشش
  1023: بشع

  1322: بشک
  1541: بشم
  570: بصر

  900: بصص
  1023: بصع
  1228: بصق
  1370: بصل

  1541: بصم
  929: بضض

  1024: بضع
  1891: بطا
  4: بطأ

  326: بطح
  388: بطخ
  571: بطر

  1229: بطرق
  872: بطش
  969: بطط
  1123: بطغ
  1370: بطل
  1541: بطم
  1720: بطن
  1891: بظا
  1891: بعا

  247: بعث
  572: بعثر

  969: بعثط
  277: بعج
  571: بعر

  900: بعص
  930: بعض
  969: بعط
  1025: بعع
  1229: بعق

  1322: بعکک
  1370: بعل

  214: بغت
  247: بغث
  572: بغثر
  538: بغدذ
  572: بغر
  785: بغز

  872: بغش
  930: بغض

  1123: بغغ
  1371: بغل
  1541: بغم
  1892: بغی
  573: بقر
  1025: بقع
  1229: بقق
  1371: بقل
  1541: بقم
  1893: بقی
  4: بکأ

  214: بکت
   574: بکر
  1025: بکع

  1322: بکک
  1893: بکی
  1371: بکل
  1542: بکم
  1894: بال

  214: بلت
  1026: بلتع

  1230: بلثق
  277: بلج
  388: بلخ
  415: بلد

   327: بلدح
   1542: بلدم
  785: بلز

  814: بلس
  1721: بلسن
  900: بلص
  969: بلط
  1026: بلع

  815: بلعس
  1229: بلعق

  1322: بلعک
  1542: بلعم
  1123: بلغ

  1542: بلغم
  1229: بلق
  1026: بلقع
  1372: بلل
  1542: بلم
  1842: بله

  1721: بلهن
  1542: بمم
  1895: بنا
  415: بند

  1230: بندق
  1323: بندك
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  815: بنس
  1230: بنق

  1323: بنک
  1721: بنن
  1897: بوا
  4: بوأ

  62: بوب
  248: بوث
  327: بوح
  389: بوخ
  576: بور
  785: بوز

  815: بوس
  872: بوش
  901: بوص

  1026: بوع
  1124: بوغ
  1230: بوق
  1323: بوك
  1375: بول
  1542: بوم
  1722: بون
  1843: بوه
  1897: بها
  5: بهأ

  214: بهت
  578: بهتر
  248: بهث
   278: بهج

  1376: بهدل
  577: بهر

  278: بهرج
  785: بهز

  578: بهزر
  815: بهس
  872: بهش

  1376: بهصل
  969: بهط
  1011: بهظ
  11230: بهق

  1722: بهکن
  1375: بهل
  1542: بهم

  1722: بهنن
   1843: بهه
  1898: بیا

  215: بیت
  415: بید

  815: بیس
  872: بیش
  901: بیص
  930: بیض
  1722: بین

  62: تأب
  5: تأتأ
  578: تأر
  1230: تأق
  1543: تأم

  62: تبب
  578: تبر
  1027: تبع
  1376: تبل
  1725: تبن
  578: تجر

  1140: تحف
  1544: تحم
  389: تخخ
  1544: تخم
  62: ترب
  278: ترج
  327: ترح
  578: ترر
  785: ترز

  815: ترس
  901: ترص

  1028: ترع
  1140: ترف
  1231: ترق
  1323: ترك
  1544: ترم
  1843: تره

  1028: تسع
  63: تعب

  1029: عتعت
  815: تعس

  1899: تغا
  63: تغب

  579: تغر
  1124: تغغ

  248: تفث
  327: تفح
  579: تفر
  1376: تفل
  1844: تفه
  416: تقد
  1725: تقن

  854: تکاوس
  1324: تکک

  1899: تال
  63: تلب
  416: تلد
  1029: تلع

  1141: تلف
  1377: تلل
  1544: تلم
  1726: تلن

  580: تمأر
  579: تمر

  1324: تمک
  1544: تمم
  1844: تمه

  1377: تمهل
  5: تنأ
  580: تنر

  1141: تنف
  1545: تنم
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  1726: تنن
  1900: توا

  63: توب
  216: توت
   278: توج
  580: تور

  815: توس
  1029: توع
  1231: توق
  1377: تول
  1545: توم
  1844: تهته
  580: تهر
  1545: تهم
  327: تیح
  580: تیر
  785: تیز

  815: تیس
  1029: تیع
  1844: تیه
  1545 :تیم
  1726: تین

  64: ثأب
  6: ثأثأ
  278: ثأج
  416: ثأد
  580: ثأر

  970: ثأط
  1377: ثأل

  1900: ثأي
  1901: ثبا

  216: ثبت
  278: ثبج

  581: ثبجر
  5581: ثبر

  970: ثبط
  1726: ثبن
  1377: ثتل
  1545: ثتم
  1727: ثتن

  279: ثجج
  581: ثجر
  1377: ثجل
  1545: ثجم
  1727: ثخن

  1901: ثدا
  6: ثدأ

  1231: ثدق
  1727: ثدن
  1901: ثرا

  64: ثرب
  1546: ثرتم
  417: ثرد
  581: ثرر

  970: ثرط
   64: ثرقب

  1545: ثرم
  1378: ثرمل

  970: ثطط
  1029: ثطع
  64: ثعب
  582: ثعجر

  417: ثعد
  582: ثعر

  970: ثعط
  1029: ثعع
  1378: ثعل

   65: ثعلب
  1546: ثعم
  1902: ثغا

  65: ثغب
  582: ثغر
  1124: ثغغ
  1546: ثغم
  1902 :ثفا
  6: ثفأ

  1231: ثفرق
  1378: ثفل
  1727: ثفن
  65: ثقب
   1141: ثقف
  1378: ثقل
  1379: ثکل
  1546: ثکم
  1728: ثکن
  65: ثلب
  248: ثلث

  279: ثلج
  970: ثلط
  1029: ثلع
   1125: ثلغ
  1379: ثلل
  1546: ثلم
  6: ثمأ
  417: ثمد
  583: ثمر
  1125: ثمغ
  1380: ثمل
  1546: ثمم
  1728: ثمن
  216: ثنت
  1729: ثنن
  1903:  ثنی
  389: ثوخ
  583: ثور
  1380: ثول
  1547: ثوم

  1906: ثوي
  418: ثهد
  1381: ثهل
  1381: ثیل

  6: جأ جأ
  67: جأب
  252: جأث
  587: جأذر
  584: جأر
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  785: جأز
  872: جأش
  1141: جأف
  1381: جأل
  1906: جأي
  1906: جبا

  67: جبب
  216: جبت
  538: جبذ
  585: جبر
  785: جبز

  815: جبس
  1381: جبل
  1729: جبن
  1844: جبه
  1907: جثا

  252: جثث
  1382: جثل
  1547: جثم
  1908: جحا

  327: جحح
  418: جحد

  587: جحدر
  1382: جحدل

  586: جحر
  1548: جحرم
  815: جحس
  872: جحش
  1548: جحشم

  1011: جحظ
  1548: جحظم
  1141: جحف
  1382: جحفل
  1382: جحل
  1548: جحلم
  1548: جحم

  873: جحمرش
  1011: جحمظ
  1729: جحن
  1908: جخا

  389: جخخ
  68 :جخدب

  587: جخر
  1142: جخف
  68: جدب
  252: جدث
  328: جدح
  418: جدد
  587: جدر

  815: جدس
  1030: جدع
  1142: جدف
  1382: جدل
  1548: جدم
  1730: جدن
  1908: جدي
  68: جذب
  538: جذذ

  587: جذر
  1030: جذع
  1142: جذف
  1383: جذل
  1548: جذم

  1909: جذي
  7: جرأ
  69: بجر

  786: جربز
  252: جرث
  1550: جرثم
  279: جرج

  70: جرجب
  816: جرجس

  1550: جرجم
  328: جرح
  422: جرد

  70: جردب
  1384: جردحل
  1231: جردق
  1550: جردم
  539: جرذ
  587: جرر
  785: جرز

  816: جرس
  1550: جرسم
  873: جرش

  70: جرشب
  1031: جرشع

  1550: جرشم
  932: جرض
  1551: جرضم

  1031: جرع
  1142: جرف

  816: جرفس
  1383: جرل
  1549: جرم

  786:جرمز
  1231: جرمق
  1730: جرن

  873: جرنفش
   1845: جره

   423: جرهد
  1551: جرهم
  1910: جري
  7: جزأ

  328: جزح
  590: جزر
  786: جزز
  1031: جزع
  1143: جزفر
  1384: جزل
  1551: جزم

  1911: جزي
  1912: جسا
  7: جسأ
  423: جسد
   591: جسر
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  70: جسرب
  816: جسس

  1551: جسم
  7: جشأ

  70: جشب
  591: جشر

  873: جشش
  1032: جشع
  1551: جشم
  1730: جشن

  901: جصص
  1011: جظظ
  70: جعب
  593: جعبر
  1730: جعثن
  1032: جعجع

  424: جعد
  592: جعر

  816: جعس
  873: جعش
  1552: جعشم
  1011: جعظ
  593: جعظر
  1143: جعف
  593: جعفر
  1384: جعل
  1552: جعم
  1912: جفا
  8: جفأ

  389: جفخ
  593: جفر

  817: جفس
  1011: جفظ
  1143: جفف
  1385: جفل
  1730: جفن
  1912: جال

       71: جلب
  279: جلج
  328: جلح

  71: جلحب
  389: جلخ

  425: جلخد
  1552: جلخم

  424: جلد
  539: جلذ
  786: جلز

  817: جلس
  970: جلط
  1011: جلظ
  1032: جلع

  71: جلعب
  425: جلعد
  1143: جلف
  787: جلفز

  1032: لفعج
  1231: جلق
  1385: جلل

  1552: جلم
  425: جلمد

  1232: جلنبلق
  1845: جله

  1232: جلهق
  1552: جلهم
  1913: جما

  329: جمح
  425: جمد
  593: جمر
  787: جمز

  817: جمس
  874: جمش

  1033: جمع
  594: جمعر
  1387: جمل
  1552: جمم
  1731: جمن
   594: جمهر

  8: جنأ
  72: جنب
  252: جنث
  329: جنح
  426: جند
  787: جنز

  817: جنس
  1144: جنف
  1232: جنق
  1731: جنن

  1845: جنه
  1914: جنی
  1914: جوا

  74: جوب
  217: جوت
  252: جوث
  279: جوج
  330: جوح
  389: جوخ
  427: جود
  595: جور
  787: جوز

  817: جوس
  1231: جوسق
  874: جوش
  1011: جوظ
  1144: جوف
  1232: جوق
   1388: جول
  1845: جوه

  1846: جهجه
  426: هدج

  595: جهر
  787: جهز

  874: جهش
  933: جهض
  1554: جهضم

  1389: جهل
  1554: جهم
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  1733: جهن
  1554: جهنم

  1915: جیا
  8: جِیأ
  596: جیر

  874: جیش
  933: جیض
  1145: جیف
  1389: جیل
  1916: حبا
  9: حبأ

  75: حبب
  598: حبتر
  279: حبج

  598: حبجر
  596: حبر

  1324: حبرك
  817: حبس
  874: حبش
  933: حبض
  970: حبط
  11: حبطأ
  1232: حبق

  1324: حبک
  598: حبکر
  1389: حبل
  1734: حبن
  217: حت
   1916: حتا

  9: حتأ
  429: حتد
  599: حتر

  874: حترش
  1145: حتف
  1325: حتک
  1391: حتل
  1554: حتم
  1734: حتن
  1917: حثا

  252: حثث
  599: حثر

  1554: حثرم
  1391: حثل
  1554: حثم
  1917: حجا
  9: حجأ
  77: بحج

  280: حجج
  599: حجر
  788: حجز

  1146: حجف
  1391: حجل
  1554: حجم
  1734: حجن
  10: حدأ
  1918: حدا

  78: حدب
  602: حدبر

  253: حدث
  281: حدج
  429: حدد
  601: حدر

  282: حدرج
  430: حدرد
  818: حدس
  1233: حدق
  1392: حدل

  818: حدلس
  1233: حدلق
  1555: حدم
  1918: حذا
  539: حذذ
  602: حذر

  1146: حذف
  602: حذفر
  1233: حذق
  1392: حذل
  1555: حذلم
  1555: حذم
  1735: حذن
  1919: حرا

  78: حرب
  255: حربث

  901: حربص
  218: حرت
  254: حرث
  282: حرج

  1147: حرجف
  1393: حرجل
  1557: حرجم
  330: حرح
  430: حرد

  1735: حرذن
  602: حرر
  789: حرز

  1235: حرزق
  818: حرس
  875: حرش

   1147: حرشف
  901: صحر

  933: حرض
  1146: حرف

  875: حرفش
  1233: حرق
  431: حرقد

  901: حرقص
  1147: حرقف
  1325: حرك
  1555: حرم

  431: حرمد
  789: حرمز
  1393: حرمل
  1735: حرن
  10: حزأ
  1920: حزا

  79: حزب
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  1393: حزبل
  604: حزر
  789: حزز
  1234: حزق
  1325: حزك
  1393: حزل
  1557: حزم
  1735: حزن
  1921: حسا

  80: حسب
  431: حسد
   604: حسر

  819: حسس
   1147: حسف
  1325: حسک
  1393: حسکل

  1393: حسل
  1558: حسم
  1736: حسن
  1921: حشا

  10: حشاء
  82: حشب
  432: حشد
  605: حشر

  282: حشرج
  875: حشش
  1148: حشف
  1325: حشک
  1558: حشم

  1737: حشن
  10: حصأ
  1922: حصا

  82: حصب
  432: حصد
  605:  حصر

  1559: حصرم
  902: صصح

  1148: حصف
  1393: حصل
  1559: حصم
  1737: حصن
  10: حضأ
  1923: حضا

  83: حضب
  282: حضج

  609: حضجر
  607: حضر

  1559: حضرم
  934: حضض
  1738: حضن
  10: حطأ

  83: حطب
   971: حطط
  1559: حطم
  1923: حظا

  83: حظب
  609: حظر

  84: حظرب

  1011: حظظ
  1394: حظل
  11: حفأ
  1924: حفا

  218: حفت
  255 :حفث
  432: حفد
  609: حفر
   790: حفز

  820: حفس
  876: حفش
  902: حفص
  934: حفض
  1012: حفظ
  1148: حفف
  1394: حفل

  283: حفلج
  1739: حفن
  1924: حقا
  433: حقد
  610: حقر

  972: حقط
  1149: حقف
  1235: حقق
  1394: حقل
  433: حقلد
  1560: حقم
  1739: حقن
  11: حکأ

  610: حکر
  1326: حکک
  1925: حکی
  1395: حکل
  1560: حکم
  11: حأل
  1925: حال

  84: حلب
  820: حلبس
  218: حلت
  283: حلج
  790: حلز 
  1740: حلزن
  820: حلس
  972: حلط
  1149: حلف
  1237: حلق
  1561: حلقم
  1740: حلقن
  1327: حلک
  1395: حلل
  1561: حلم
  1740: حلن
  12: حمأ
  1926: حما

  218: حمت
  283: حمج
  433: حمد
  610: حمر
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  821: حمرس
  790: حمز

  821: حمس
  876: حمش
  902: حمص
  934: حمض
  972: حمط
  1239: حمق

  1327: حمک
  1397: حمل

  283: حملج
  1239: حملق
  1561: حمم
  1740: حمن
  12: حنأ
  1928: حنا

  86: حنب
  1564: حنتم
  255: حنث
  283: حنج
  540: حنذ

  1564: حنذم
  612: حنر

  612: حنزقر
  876: حنش
  973: حنط
  1012: حنظ
  1150: حنف
  1240: حنق

  1327: حنک
  1741: حنن
  1929: حوا

  86: حوب
  218: حوت
   255: حوث
  283: حوج
  54 0:حوذ
  612: حور
   791: حوز

  821: حوس
  876: حوش 
  903: حوص
  935: حوض
  973: حوط
  1150: حوف
  124 0:حوق
  1328: حوك
  1400: حول
  1564: حوم
  1930: حیا

  256: حیث
  434: حید
  614: حیر

  821: حیس
  903: حیص
  935: حیض
  1150: حیف
  1240: حیق

  1328: حیک
  1742: حین
  1403: حیل
  12: خبأ
  1933: خبا

  87: خبب
  218: خبت
  256: خبث
  284: خبج
  615: خبر

  284: خبرج
  791: خبز

  821: خبس
  904: خبص
  973: خبط
  1036: خبع

  1744: خبعثن
  1240: خبق
  1403: خبل
  1744: خبن
  12: ختأ

  218: ختت
  616: ختر
  1036: ختع

  616: ختعر
  1404: ختل
  1564: ختم
  1744: ختن
  1933: خثا

  616: خثر
  1565: خثرم

  88: خثعب
  1565: خثعم
  1404: خثل
  1565: خثم
  12: خجأ
  1934: خجا

  284: خجج
  1404: خجل
  88: خدب
  284: خدج
  435: خدد
  616: خدر

  822: خدرس
  1240: خدرق
  877: خدش
  1036: خدع
  1150: خدف
  1405: خدل

  285: خدلج
  1565 :خدم
  1744: خدن
  1934: خدي
  1934: خذا

  1151: خذرف
  1037: خذع

  1405: خذعل
  1151: خذف
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  1240: خذق
  1405: خذل
  1565: خذم

  88: خرب
  1241: خربق
  219: خرت
  257: خرث
  285: خرج
  435: خرد

  1405: خردل
  617: خرر
  791: خرز

  822: خرس
  877: خرش
  1566: خرشم
  904: خرص
  974: خرط

  1566: خرطم
  1038  :خرع

  89: خرعب
  1151: خرف
  286: خرفج
  1240: خرق
  1566: خرم

  1405: خرمل
  1241: خرنق

  1934: خزا
  89: خزب
  617: خزر

  286: خزرج
  791: خزز
  1038: خزع

  1406: خزعبل
  1405: خزعل
  1152: خزف
  1405: خزل
  1566: خزم
  1745: خزن
  1934: خسا
  618: خسر

  822: خسس
  1152: خسف
  1241: خسق
  1406: خسل
  89: خشب
  618: خشر

  1567: خشرم
  878: خشش

  1038: خشع
  1153: خشف
  1406: خشل
  1567: خشم
  1754: خشن
  1934: خشی
  1935: خصا

  90: خصب
  618: خصر

  905: خصص

  1153: خصف
  1406: خصل
  1567: خصم

  90:خضب
  435: خضد
  618: خضر

   1569: خضرم
  936: خضض

   1039: خضع
  1154: خضف
  1406: خضل
  1569: خضم
  1746: خضن
  1935: خطا

  91: خطب
  975: خطط
  1155: خطف
  1407: خطل
  1570: خطم
  1936: خظا

  1155: خظرف
  1407: خعل
  1936: خفا

  219: خفت
  287: خفج
  435: خفد
  621: خفر

  822: خفس
  878: خفش

  936: خفض
  1039: خفع

  1155: خفف
  1241: خفق
  1242: خقق
  14: خأل
  1937: خال

  91: خلب
  823: خلبس
  905: خلبص

  287: خلج
  1570: خلجم

  436: خلد
  621: خلر

  823: خلس
  905: خلص
  976: خلط
  1039: خلع

  1156: خلف
  1243: خلق
  1407: خلل
  1570: خلم
  436: خمد
  621: خمر

  823: خمس
  878: خمش
  905: خمص
  977: خمط
  1040: خمع
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  1409: خمل
  1570: خمم
  1746: خمن
  1939: خنا

  92: خنب
  821: خنبس
  257: خنث
   623: خنجر

  541: خنذ
  623: خنر
  791: خنز

  824: خنس
  878: خنش
  906: خنص

  1040: خنع
  1159: خنف
  1746: خنن
  1940: خوا

  92: خوب
  219: خوت
  257: خوث
  390: خوخ
  436: خود
  541: خوذ
  623: خور
  792: خوز

  878: خوش
  906: خوص
  936: خوض

  977: خوط
   1040: خوع
  1159: خوف
   1245: خوق
   1409: خول
  1571: خوم
  1746: خون
  93: خیب
  623: خیر

  824: خیس
  878: خیش
  906: خیص
  977: خیط
  1160: خیف
  1410: خیل
  1571: خیم
  93: دأب
  257: دأث
  15: دأدأ
  1013: دأظ
  1412: دأل
  1571: دأم

  1940: دأي
  93: دبب
  287: دبج
  330: دبح
  390: دبخ
  541: دبذ
  624: دبر

  825: دبس
  878: دبش

  1125: دبغ
  1245: دبق
  1940: دبی
  258: دثث
  627: دثر
  1747: دثن
  1941: دجا

  288: دجج
  628: دجر
  1413: دجل
  1747: دجن
  1941: دحا

  331: دحح
  628: دحر

  937: دحرض
  825: دحس
  1571: دحسم
  906: دحص
  937: دحض
  1245: دحق
  1414: دحل
  1571: دحم

  825: دحمس
  1748: دحن
  390: دخخ

  628: دخدر
  628: دخر

  906: دخرص
  825: دخس
  1571: دخشم

  1414: خلد
  1748: دخن

  436: دد
  1942: ددا

  1748: ددن
  15: درأ

  94: درب
  390: دربخ
  1415: دربل
  1749: دربن
  289: درج
  331: درح

  1572: درخم
  1749: درخمن

  436: درد
  826: دردبس

  331: دردح
  628: درر
  792: درز

  825: درس
  879: درش
  906: درص

  1040: درع
  826: درفس
  1245: درفق
  1245: درق
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  826: درقس
  1041: درقع
  1415: درقل
  1328: درك
  1415: درکل

  1571: درم
  1329: درمک

  1748: درن
  1846: دره

  1572: درهم
  1942: دري
  1943: دسا
  630: دسر

  826: دسس
  1040: دسع
  1245: دسق
  1572: دسم

  220: دشت
  1943: دعا

  94: دعب
  1415: دعبل
  258: دعث
  630: دعثر
  291: دعج
  437: دعد
  630: دعر

  826: دعس
  1246: دعشق
  906: دعص

  1041: دعع
  1245: دعق

  1329: دعک
  826: دعکس

  291: دعلج
  1573: دعم

  906: دعمص
  1944: دغا
  631: دغر

  906: دغص
  1125: دغغ

  1246: دغفق
  1415: دغفل
  1415: دغل
  1573: دغم

  631: دغمر
  16: دفأ
  1944: دفا

  631: دفتر
  631: دفر
  1041: دفع

  1160: دفف
  1246: دفق
  1415: دفل
  1749: دفن

  827: دفنس
  1944: دقا
  631: دقر
  1042: دقع

  1246: دقق
  1415: دقل
  1573: دقم
  17: دکأ

  827: دکس
   1042: دکع

  1330: دکک
  1749: دکن
  1415: دکل
  1945: دال

  94: دلب
  258: دلث
  291: دلج
  331: دلح

  827: دلس
  906: دلص
  1013: دلظ
  1043: دلع

  827: دلعس
  1331: دلعک
  1161: دلف
  1247: دلق
  1573: دلقم
  1330: دلک
  1415: دلل
  1573: دلم

  792: دلمز
  1846: دله

  258: دلهث

  1573: دلهم
  827: دلهمس

  1945: دما
  258: دمث
  291: دمج
  390: دمخ
  631: دمر

  827: دمس
  1247: دمشق
  907: دمص

  1043: دمع
  1125: دمغ
   1247: دمق

  827: دمقس
  1331: دمک
  1416: دمل

  292: دملج
  1331 :دملک

  1573: دمم
  1749: دمن
  17: دنأ
  1946: دنا

  95: دنب
  631: دنر

  827: دنس
  1043: دنع

  1161: دنف
  827: دنفس

  1247: دنق
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  879: دنقش
  1574: دنم
  1750: دنن
  17: دوأ
  1947: دوا

  331: دوح
  390:دوخ
  437: دود

  827: دوس
  1161: دوف
  1248: دوق
  1332: دوك
  1416: دول
  1574: دوم
  1750: دون
  1949: اده

  1576: دهثم
  292: دهج

  1752: دهدن
  1846: دهده
   633: دهر

  828: دهرس
  828: دهس
  879: دهش
  1248: دهق

  1752: دهقن
  1332: دهک
  1576: دهکم
  792: دهلز

  1575: دهم
  292: دهنج
  258: دیث
  390: دیخ

  879: دیش
  907: دیص
  1332: دیک
  1752: دین
  1576: دیم

  95: ذأب
  220: ذأت
  292: ذأج
  634 :ذأر

  979: ذأط
  1418: ذأل
  1576: ذأم
  1754: ذأن
  1949: ذأي
  96: ذبب
  331: ذبح
  634: ذبر
  1418: ذبل
  1949: ذبی

  1418: ذحل
  634: ذخر
  18: ذرأ
  1949: ذرا

  97: ذرب
  332: ذرح

  634: ذرر
  1043: ذرع

  1162: ذرعف
  1162: ذرف
  1248: ذرق
  437: ذرود
  220: ذعت
  635: ذعر

  979: ذعط
  1045: ذعع

  1162: ذعف
  97: ذعلب
  1248: ذعلق

  635: ذفر
  1162: ذفف
  979: ذقط
  1754: ذقن
  1951: ذکا
  635: ذکر
    1951: ذال

  1162: ذلف
  1248: ذلق
  1418: ذلل
  636: ذمر
  1419: ذمل
  1577: ذمم
  1951: ذمی
  97: ذنب
  1754: ذنن

  98: ذوب
  333: ذوح
  437: ذود
  1249: ذوق
  1755: ذون
  1952: ذوي
  98: ذهب
  1419: ذهل

  1755: هنذ
  18: ذیأ

  220: ذیت
  390: ذیخ
  637: ذیر
  1045: ذیع

  1162: ذیف
  1578: ذیم

  99: رأب
  438: رأد

  18: رأرأ
  828: رأس
  1162: رأف
  1419: رأل
  1578: رأم

   1952: رأي
  19: ربأ
  1954: ربا

  99: ربب
  220: ربت
  258: ربث
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  292: ربج
  333: ربح

  1420: ربحل
  390: ربخ
  438: ربد
  541: ربذ
  792: ربز

  828: ربس
  907: ربص
  937: ربض
  979: ربط
  1045: ربع
  1125: ربغ
  1250: ربق

   1332: ربک
  1420: ربل
  1956: رتا

  102: رتب
  220: رتت
  292: رتج
  391: رتخ
   1049: رتع
  1250: رتق

  1332: رتک
  1420: رتل
  1579: رتم
   1755: رتن
  19: رثأ
  1956: رثا

  259: رثث
  439: رثد

  1755: رثعن
  1579: رثم

  1755: ثنر
  19: رجأ
  1956: رجا

  103: رجب
  293: رجج
  333: رجح

  1756: رجحن
  439: رجد
  792: رجز

  829: رجس
  1049: رجع

  1162: رجف
  1420: رجل
  1579: رجم
  1755: رجن
  1957: رحا

  104: رحب
  333: رحح

  938: رحض
  1250: رحق
  1422: رحل
  1580: رحم
  1958: رخا

  391: رخخ
  439: رخد

  907: رخص
    1163: رخف
   1422: رخل
  1581: رخم
  20: ردأ

  105: ردب
  334: ردح
  439: ردد

  829: ردس
  1051: ردع
   1126: ردغ
  1163: ردف
  1582: ردم
  1756: ردن
  1847: رده

  1958: ردي
   542: رذذ
  1423: رذل
  1582: رذم

  1960: رذي
  1960: رزا
  20: رزأ

  105: رزب
   334: رزح

  1251: رزدق
  792: رزز
  1126: رزغ
  1250: رزق

  1582: زمر

  1756: رزن
  1960: رسا

  105: رسب
  1251: رستق
  334: رسح
  391: رسخ

  829: رسس
  1052: رسع
  1126: رسغ

  1164: رسف
  1423: رسل
  1583: رسم
  1757: رسن
  1961: رشا
  20: رشأ

  334: رشح
  441: رشد

  879: رشش
  1164: رشف
  1251: رشق
  1583: رشم
  1757: رشن
  441: رصد

  907: رصص
  1052: رصع

  1164: رصف
  1757: رصن
   1961: رضا

  105: رضب
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   334: رضح
  391: رضخ

  938: رضض
   1052: رضع

  1165: رضف
  1584: رضم
  1962: رطا
  20: رطأ

  105: رطب
  980: رطط
  1424: رطل
  1584: رطم
  1757: رطن
  106: رعب
  1424: رعبل
  259: رعث
  293: رعج
  441: رعد
  793: رعز

  830: رعس
  879: رعش
  908: رعص
  1013: رعظ
  1053: رعع

  1165: رعف
  1424: رعل
  1584: رعم
  1758: رعن
  1963: رعی

  1964: رغا
  106: رغب
  260: رغث
  442: رغد

  830: رغس
  1126: رغغ

  1165: رغف
  1424: رغل
  1585: رغم
  1758: رغن
  1965: رفا
  20: رفَأ

  220: رفت
  260: رفث
  442: رفد

  830: رفس
  908: رفص
  939: رفض

  1053: رفع
  1126: رفغ

  1166: رفف
  1251: فقر

  1425: رفل
  1758: رفن
  1847: رفه

  1758: رفهن
  1965: رقا
  21: رقأ

  107: رقب

  335: رقح
  443: رقد

  879: رقش
  908: رقص
  980: رقط
  1054: رقع
  1252: رقق
  1425: رقل
  1585: رقم
  1758: رقن
  1966: رکا

  108: رکب
  335: رکح
  444: رکد
  793: رکز

  830: رکس
  940: رکض

  1054: رکع
  1332: رکک
  1759: رکن
  1425: رکل
  1586: رکم
  21: رمأ

  260: رمث
  335: رمح
  444: رمد
  793: رمز

  830: رمس
  908: رمص

  940: رمض
  1054: رمع

  1426: رمعل
   1253: رمق

  1333: رمک
  1425: رمل
  1759: رمن
  1967: رمی
  1968: رنا

  109: رنب
  294: رنج
  336: رنح
  445: رند
  794: رنز

  1166: رنف
  1253: رنق
  1587: رنم
  1759: رنن
  22: روأ

  110: روب
  260: روث
   294: روج
  336: روح
  445: رود
  794: روز
  1054: روع
  1126: روغ
  1254: روق
  1426: رول
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  1587: روم
  1760: رون
  1969: روي
  1971: رها

  109: رهب
  1426: رهبل
  294: رهج

  1761: رهدن
  794: رهز

  880: رهش
  908: رهص
  980: رهط
  1166: رهف
  1255: رهق

  1333: رهک
  1426: رهل
  1589: رهم
  1760: رهن
  21: رهیأ
  111: ریب
  261: ریث
  447: رید
  637: ریر

  830: ریس
  880: ریش
  980: ریط
  1055: ریع

  1166: ریف
  1761: رین

  1847: ریه
  1589: ریم

  111: زأب
  447: زأد
  637: زأر
  794: زأز
  22: زأزأ
  1167: زأف
  1590: زأم
  1761: زأن
  111: زبب
  447: زبد
  637: زبر

  294: زبرج
  448: زبرجد
  1257: زبرق
  638: زبطر
  1056: زبع

  638: زبعر
  1257: زبق
  1427: زبل
  1762: زبن
  1971: زبی
  220: زتت
  1971: زجا

  294: زجج
  638: زجر
  1427: زجل
  1590: زجم

  340: زحح
  639: زحر

  1167: زحف
   1333: زحک
  1427: زحل

  1167: زحلف
  1257: زحلق
  1590: زحم
   1762: زحن

  391: خزخ
  639: زخر

  112: زخرب
  980: زخرط
  1168: زخرف

  1972: زدا
  1590: زدرم
  112: زرب

  1762: زرجن
  340: زرح
  448: زرد

  1590: زردم
  639: زرر
  1056: زرع
  1168: زرف
  1763: زرفن
  1257: زرق
  1590: زرم

  1258: زرمق
   112: زرنب

  1972: زري
  981:  زطط
  112: زعب
  1428: زعبل
  294: زعج
  639: زعر
  1056: زعع

  1168: زعف
  640: زعفر
  1258: زعفق
  1258: زعق

  1333: زعک
  1427: زعل
  1591: زعم

  113: زغب
  448: زغد

  113: زغرب
  1127: زغغ

  1168: زغف
  1428: زغل
  1591: زغم
  220: زفت
  640: زفر

  11680: زفف
  1428: زفل
  1763: زفن
  1973: زفی
  1973: زقا

  113: زقب
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  1258: زقق
  1591: زقم
  1763: زقن
  1973: زکا
  22: زکأ

  220: زکت
  640: زکر

  1333: زکک
  1763: زکن
  1428: زکل
  1592: زکم
  294: زلج
  340: زلح
  391: زلخ
  1056: زلع

  1169: زلف
  1258: زلق
  1428: زلل
  1592: زلم

  220: زمت
  294: زمج

  641: زمجر
  392: زمخ

  641: زمخر
  641: زمر

  542: زمرذ
  1057: زمع

  1334: زمک
  1429: زمل

  1592: زمم
  1763: زمن
  641: زمهر

  22: زنأ
  295: زنج
  392: زنخ
  448: زند

  1257: زندق
  641: زنر

  295: زنفلج
  1259: زنق

  1334: زنک
  1593: زنم
  1764: زنن
  1974: زنی
  1974: زوا

  295: زوج
  449: زود
  641: زور
  1259: زوق
  1429: زول
  1764: زون
  1975: زها
  449: زهد

  1594: زهدم
  642: زهر

   1260: زهزق
  1169: زهف
  1260: زهق

  1430: زهل
   1594: زهم
  1057: زهنع
  113: زیب
  221: زیت
  340: زیح
  449: زید
  1127: زیغ

  1169: زیف
  1764: زین
  1430: زیل
  1594: زیم

  113: سأب
  221: سأت
   450: سأد
  643: سأر

  22: سأسأ
  1169: سأف
  1430: سأل
  1594: سأم

  1976: سأي
  23: سبأ

  113: سبب
  221: سبت
  296: سبج
  340: سبح

  1431: سبحل
  392: سبخ
  450: سبد

  643: سبر
  222: سبرت

  981: سبط
  644: سبطر
  1057: سبع
  1127: سبغ

  1431: سبغل
  1260: سبق

  1334: سبک
   644: سبکر
  1430: سبل
  1847: سبه

  1431: سبهل
  1977: سبی
  1977: ستا

  222: ستت
  644: ستر
   1260: ستق
  1765: ستن
  1848: سته

  1594: ستهم
  1978: جاس

  296: سجج
  341: سجح
  451: سجد
  654: سجر

  831: سجس
  1058: سجع

  1169: سجف
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  1432: سجل
  981: سجلط
  1594: سجم
  1765: سجن
  645: سجهر
  1978: سحا

  114: سحب
   1433: سحبل
  223: سحت
  296: سحج
  342: سحح
  645: سحر

  982: سحط
  1170: سحف
  647: سحفر
  1260: سحق

  1334: سحک
  1594: سحم
  1765: سحن
  1978: سخا

  115: سخب
  647: سخبر
  223: سخت
  392: سخخ
  452: سخد
   647: سخر

   982: سخط
  1170: سخف
  1433: سخل

  1594: سخم
  1765: سخن

  1979: سدا
  296: سدج
  342: سدح
  453: سدد
  647: سدر

  831: سدس
  1170: سدف
  1334: سدك
   1434: سدل
  1595: سدم
  1766: سدن
  1261: سذق
  1980: سرا
  23: سرأ
  115: بسر

  392: سربخ
  1434: سربل
  297: سرج

  1595: سرجم
  1766: سرجن

  342: سرح
  116: سرحب

  454: سرد
  343: سردح
  1262: سردق

  648: سرر
  831: سرس

  982: سرط
  1595: سرطم
  1058: سرع

  1171: سرعف
  1170: سرف
  1261: سرق
  1595: سرم

  455: سرمد
  982: سرمط
  1262: سرمق
   455: سرهد
  1595: سسم
  1981: سطا

  343: سطح
  651: سطر
   1059: سطع
  1434: سطل
  1595: سطم
  1766: سطن
  1982: سعا

  116: سعب
  652: سعتر
  455: سعد
  651: سعر

  982: سعط
  1059: سعع

  1171: سعف
  1434: سعل
  1595: سعم

  1766: سعن
  1434: سغبل
  1127: سغغ
  1434: سغل
  1982: سفا

  223: سفت
  344: سفح
  457: سفد
  652: سفر

  1435: سفرجل
  653: سفسر
  982: سفط
  1060: سفع

  1171: سفف
  1260: سفق

  1334: سفک
  1434: سفل
  1767: سفن

  297: سفنج
   1848: سفه

  116: سقب
  653: سقر

  1060: سقرقع
  984: سقط
  1060: سقع

  1172: سقف
  1595: سقم
  1983: سقی

  116: سکب
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  224: سکت
  653: سکر
  1060: سکع

  1172: سکف
  1334: سکک
  1767: سکن
  1984: سال
  23: سأل

  117: سلب
  224: سلت
  1598: سلتم
  297: سلج

  1598: سلجم
  344: سلح

  117: سلحب
  1173: سلحف

  392: سلخ
  831: سلس
  984: سلط
  1060: سلع

  831: سلعس
  1128: سلغ

  457: سلغد
  1172: سلف
  1060: سلفع
  1262: سلق
  1061: سلقع
  1335: سلک
  1435: سلل

  1595: سلم
  117: سلهب
  1598: سلهم
  1985: سما

  225: سمت
  297: سمج
  345: سمح

  297: سمحج
  457: سمد

  648: سمدر
  1062: سمدع

  654: سمر
  297: سمرج
  985: سمط
  1061: سمع

  458: سمغد
  1263: سمق

  1335: سمک
  1436: سمل

  297: سملج
  1598: سمم
  1768: سمن
  1850: سمه

  298: سمهج
  655: سمهدر
  655: سمهر

  1987: سنا
  117: سنب

  831: سنبس

  225: سنت
  345: سنح
  393: سنخ
  458: سند
  655: سنر

  985: سنط
  1062: سنع

   1173: سنف
  1263: سنق
  1599: سنم
  1769: سنن
  1850: سنه
  1988: سوا
  23: سوأ

  298: سوج
  346: سوح
  393: سوخ
  458: سود
  655: سور

  832: سوس
  985: سوط
  1062: سوع
  1128: سوغ
  1173: سوف
  1263: سوق
  1336: سوك
  1437: سول
  1599: سوم
  1990: سها

  118: سهب
  298: سهج
  461: سهد
  656: سهر
  1264: سهق

  1335: سهک
  1437: سهل
   1601: سهم
  1991: سیا
   25: سیأ

  118: سیب
  346: سیح
  656: سیر

  832: سیس
  1063: سیع

  1174: سیف
  1771: سین
  1437: سیل

  119: شأب
  226: شأت
  794: شأز

  832: شأس
  25: شأشأ
  1175: شأف
  1601: شأم
  1772: شأن
  1992: شأي
  1992: شبا

  119: شبب

 ۤ ◌
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  261: شبث
  346: شبح

  1064: شبدع
  657: شبر

  1264: شبرق
  1602: شبرم
  986: شبط
  1063: شبع
  1264: شبق

  1336: شبک
  1437: شبل
  1602: شبم
  1851: شبه
  1993: شتا

  226: شتت
  658: شتر
  1602: شتم

  261: شثث
  1438: شثل
  1772: شثن
  1993: شجا

  120: شجب
  298: شجج
  542: شجذ
  658: شجر
  1064: شجع
  1772: شجن
  1994: شحا

  120: شحب

  346: شحح
  542  :شحذ
  659: شَحر

  908: شحص
  986: شحط
  1603: شحم
  1773: شحن
  121: شخب
  227: شخت
  659: شخر
  794: شخز

  832: شخس
  909: شخص

  1603: شخم
  1994: شدا

  393: شدخ
  461: شدد

  1175: شدف
  1264: شدق
  1603: شدقم
  1773: شدن
  1851: شده
  1994: شذا

  121: شذب
  542: شذذ
  659: شذر
  1603: شذم

  121: شرب
  261: شربث

  298: شرج
  123: شرجب
  1065: شرجع
  347: شرح

  1348: شرحل
  393: شرخ
  463:شرد

  394: شردخ
  1605: شرذم
  660: شرر
  794: شرز

  832: شرس
  1176: شرسف
  942: شرض
  986: شرط
  1064: شرع

  123: شرعب
  1175: شرف
  1264: شرق
  1336: شرك
  1603: شرم

  347: شرمح
  1851: شره

  1994: شري
  123: شزب
  661: شزر
  794: شزز
  1773: شزن

  124: شسب

  1065: شسع
  1176: شسف
  1996: شصا

  124: شصب
  661: شصر

  909: شصص
  1996: شطا
  25: شطأ

  124: شطب
  661: شطر

  987: شطط
  1774: شطن
  1013: شظظ
  1176: شظف
  1605: شظم
  1996: شظی
  1996: شعا

  124: شعب
  261: شعث
  662: شعر
  1065: شعع

  1177: شعف
  1438: شعل
  1775: شعن
  1996: شغا

  126: شغب
  664: شغر

  126: شغزب
  1128: شغغ
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  1177: شغف
  1438: شغل
  1605: شغم
  665: شفتر
  665: شفر

  299: شفرج
  1066: شفع

  1178: شفف
  1265: شفق

  347: شفلح
  1775: شفن
  1851: شفه
  1997: شفی
  1997: شقا
   26: شقأ

  126: شقب
  347: شقح

  126: شقحب
  542: شقذ
  665: شقر

  1266: شقرق
  909: شقص
   1265:شقق
  1775: شقن
  1998: شکا
  463: شکد
  666: شکر

  832: شکس
  1066: شکع

  1337: شکک
  1852: شکه
  1439: شکل
  1605: شکم
  1998: شال

  1605: شلجم
  1440: شلل
  1605: شلم

  227: شمت
  299: شمج
  394: شمخ

  667: مخرش
  543: شمذ

  667: شمذر
  666: شمر

  299: شمرج
  394: شمرخ

  1442: شمردل
   794: شمز

  832: شمس
  987: شمط
  1066: شمع

  1442: شمعل
  1266: شمق
  1440: شمل
  1605: شمم
  26: شنأ

  126: شنب
  261: شنث

  299: شنج
  348: شنح

  1178: شنخف
  667: شنر

  909: شنص
  1013: شنظ
  662: شنظر
  1066: شنع

  1178: شنف
  1266: شنق
  1775: شنن
  1999: شوا

  127: شوب
  667: شور

  833: شوس
  909: شوص
  987: شوط
  1013: شوظ
  1066: شوع
  1178: شوف
  1267: شوق
  1338: شوك
  1442: شول
  2000: شها

  127: شهب
  668: شهبر
  463: شهد

  668: شهدر
  668: شهر

  128: شهرب
  794: شهرز
  1267: شهق
  1443: شهل
  1606: شهم
  27: شیأ

  128: یبش
   348: شیح
  394: شیخ
  465: شید
  794: شیز

  881: شیش
  910: شیص
  987: شیط
  1066: شیع
  1268: شیق
  1776: شین

  129: صأب
  29: صأصأ
  1338: صأك
   2000: صأي
  2000: صبا
  29: صبأ

  129: صبب
  348: صبح
  668: صبر
  1129: صبغ
  1776: صبن
  227: صتت
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  1068: صتع
  1606: صتم
  2001: صحا

  129: صحب
  350: حصح

  670: صحر
  1179: صحف
  1443: صحل
  1607: صحم
  1776: صحن
  131: صخب
  395: صخخ
  465: صخد
  671: صخر
   1607: صخم
  29: صدأ

  350: صدح
  465: صدد
  671: صدر
  1069: صدع
  1129: صدغ
  1179: صدف
  1268: صدق
  1607: صدم
  1777: صدن
  2002: صدي
  131: صرب
  299: صرج
  350: صرح

  395: صرخ
   466: صرخد

  466: ردص
  351: صردح

  673: صرر
  988: صرط
  1069: صرع
  1180: صرف
  1607: صرم

  2002: صري
  2003: صعا

  131: صعب
  675: صعبر
  466: صعد
  674: صعر

  1070: صعصع
  1181: صعف
  675: صعفر
  1269: صعفق
  1269: صعق
  1443: صعل

  1338: صعلک
  1777: صعن

  132: صعنب
  2003: صغا
  675: صغر
  2003: صفا

  227: صفت
  351: حصف

  467: صفد
  675: صفر

   467: صفرد
  1443: صفصل

  1070: صفع
  1181: صفف
  1270: صفق
  1449: صفل
  1777: صفن
  132: صقب
  677: صقر
  1070: صقع

  132: صقعب
  1444: صقعل
  1443: صقل

  1338: صکک
  1608: صکم
  2005: صال

  132: صلب
  228: صلت
  299: صلج
  352: صلح
  395: صلخ

  468: صلخد
  1609: صلخدم

  1609: مصلخ
  467: صلد

  1609: صلدم
  1071: صلع

  1130: صلغ
  1182: صلف
  1071: صلفع
  1271: صلق
  1609: صلقم
  1444: صلل
  1608: صلم

  1071: صلمع
  133: صلهب

  2006: صما
  228: صمت
  300: صمج
  353: صمح
  395: صمخ
  468: صمد
  677: صمر
  1071: صمع
  1130: صمغ

  1339: صمک
  1445: صمل
  1609: صمم
  2006: صنا

  133: نبص
  300: صنج
  468: صند
  677: صنر
  1072: صنع

  1182: صنف
  1611: صنم
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  1777: صنن
  30: صوأ

  133: صوب
  229: صوت
  353: صوح
  395: صوخ
  677: صور
  1073: صوع
  1130: صوغ
  1182: صوف
  1339: صوك
  1445: صول
  1611: صوم
  1778: صون
  2007: صوي
  2007: صها

  134: صهب
  468: صهد
  678: صهر

  300: صهرج
  1445: هلص

  1611: صهم
  1853: صهه
  353: صیح
  468: صید

  910: صیص
  1183: صیف
  1271: صیق

  1339: صیک

  1778: صین
  1446: ضأبل
  470: ضأد

  30: ضأضأ
  1445: ضأل
  1778: ضأن
  2007: ضبا
  30: ضبأ

  135: ضبب
  262: ضبث
  353: ضبح
  679: ضبر

  1339: ضبرك
  1612: ضبرم
  833: ضبس
  988: ضبط
  680: ضبطر
  1073: ضبع

  988: ضبغط
  1778: ضبن
  1612: ضثم

  300: ضجج
  680: ضجر
  1073: ضجع
  1612: ضجم
  1779: ضجن
  2007: ضحا

  354: ضحح
  1339: ضحک

   1446: ضحل
  1612: ضخم
  470: ضدد
  2009: ضرا

  136: ضرب
  300: ضرج
  354: ضرح
  680: ضرر
  794: ضرز

  1613: ضرزم
  833: ضرس
  988: ضرط
  1074: ضرع

  470: ضرغد
  989: ضرغط

  1613: غمضر
  1339: ضرك
  1612: ضرم
  794: ضزز
  1779: ضزن
  681: ضطر
  2010: ضعا
  1075: ضعع

  1183: ضعف
  2010: ضغا

  138: ضغب
  834: ضغبس
  262: ضغث
  989: ضغط

  1130: ضغغ
  1613: ضغم
  1779: ضغن
  2010: ضفا

  1075: ضفدع
  681: ضفر

  989: ضفط
  1184: ضفف
  1779: ضفن
  470: ضفند
  1075: ضکع

  1339: ضکک
  1446: ضکل
  1075: ضلع
  1446: ضلل
  395: ضمخ
  470: ضمد
  681: ضمر
  794: ضمز

  300: ضمعج
  1340: ضمک
  1613: ضمم
  1780: ضمن
  2010: ضنا
  30: ضنأ

  1340: ضنک
  1781: ضنن
  2011: ضوا
  30: ضوأ
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  139: ضوب
  301: ضوج
  795: ضوز

  989: ضوط
  1076: ضوع
  1781: ضون
  2011: ضها
  31: ضهأ

  139: ضهب
  471: ضهد
  1448: ضهل
  355: ضیح
  795: ضیز

  989: ضیط
  1076: ضیع

  1185: ضیف
  1271: ضیق
  1448: ضیل
  1613: ضیم

  31: طأطأ
  2011: طآ

  139: طبب
  395: طبخ

  543: طبرزد
  1077: طبع
  1272: طبق
  1448: طبل
  1781: طبن
  2011: طبی

  262: طثث
  682: طثر

  301: طثرج
  1782: طجن
  2012: طحا

  355: طحح
  682: طحر

  140: طحرب
  1614: حرمط

  1448: طحل
  140: طحلب

  1614: طحم
   683: طحمر
  1782: طحن
  2012: طخا
  683: طخر

  834: طخس
  1185: طخف
  1614: طخم
  2012: طدا
  2012: طرا
  31: طرأ

  140: طرب
  1449: طربل
  262: طرث

  1449: طرجهل
  355: طرح

  1614: طرخم
  471: طرد

  683: طرر
  795: طرز

  834: طرس
  1614: طرسم
  881: طرش

  989: ططر
  140: طرطب
  881: طرغش

  1186: طرف
  834: طرفس

  1273: طرق
  1614: طرم

  543: طرمذ
  834: طرمس
  1188: طرهف
  1614: طرهم
  31: طسأ

  230: طست
  301: طسج

  835: طسس
  1276: طسق
  1449: طسل
  1615: طسم

  881: طشش
  1615: طعم
  1782: طعن
  2013: طغا
  1616: طغم
  2014: طفا

  31: طفأ
  355: طفح
  684: طفر

  835: طفس
  1188: طفف
  1276: طفق

  1276: طقطق
  2014: طال

  140: طلب
  356: طلح

  1617: طلخم
  835: طلس

  1077: طلع
  1188: طلف
  31: طلفأ

  356: طلفح
  1276: طلق
  1450: طلل
  1616: طلم
  2015: طما

  262: طمث
  356: طمح
  684: طمر

  835: طمرس
  835: طمس
  881: طمش

  1078: طمع
  1450: طمل

  835: طملس
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  1617: ممط
  1782: طمن
  2015: طنا
  31: طنأ

  141: طنب
  684: طنبر
  396: طنخ
  795: طنز

  1188: طنف
  1783: طنن
  31: طوأ

  357: طوح
  472: طود
  684: طور

  835: طوس
  1189: طوف
  1278: طوق
  1450: طول
  2015: طوي
  2016: طها
  685: طهر

  1189: طهف
  1452: طهل
  1617: طهم

  1452: طهمل
  141: طیب
  396: طیخ
  685: طیر

  835: طیس

  881: طیش
  990: طیط
  1189: طیف
  1783: طین
  1618: طیم

  142: ظأب
  686: ظأر
  1618: ظأم
  2017: ظبا

  142: ظبظب
  142: ظرب
  687: ظرر

  1189: ظرف
  1783: ظعن
  687:  ظفر
  1080: ظلع

  1190: ظلف
  1452: ظلل
  1618: ظلم
  2017: ظما
  32: ظمأ

  143: ظنب
  1783: ظنن
  2017: ظنی

  1190: ظوف
  687: ظهر
  2017: ظیا
  2017: عبا
  32: عبأ

  143: عبب
  263: عبث
  690: عبثر
  472: عبد
  689: عبر

  836: عبس
  690: عبسر
  990: عبط
  1278: عبق
  690: عبقر
  1340: عبک
  1453: عبل
  1620: عبم
  1784: عبن
  691: عبهر
  1454: عبهل

  2018: عتا
  143: عتب
  230: عتت
  474: عتد
  691: عتر

  836: عترس
  1191 :عترف

  1278: عتق
  1340: عتک
  1454: عتل
  1620: عتم
  1853: عته
  2018: عثا

  263: عثث
  301: عثج

  1455: عثجل
  692: عثر

  1455: عثکل
  1454: عثل

  144: عثلب
  990: عثلط
  1621: عثم
  1784: عثن
  2018: عجا

  144: عجب
  301: عجج
  692: عجر

  475: عجرد
  1191:عجرف 

  1623: عجرم
  795: عجز

  837: عجس
  1191 :عجف
  1455: عجل
  475: عجلد
  796: عجلز
  1631: عجلم
  1621: عجم
  1784: عجن
  1853: عجه

  1785: عجهن
  2019: عدا
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  145: عدب
  837: عدبس

  475: عدد
  837: عدس
  1191: عدف
  1456: عدل
  1623: عدم

  1457: عدمل
  1785: عدن
  1854: عده
  2022: عذا

  145: عذب
  693: عذر

  990: عذط
  1192: عذف
  696: عذفر
   1280: عذق
  1457: عذل
  1624: عذم
  2022: عرا

  146: عرب
  478: عربد

  949: عربض
  1786: عربن
  230: عرت
  148: عرتب
  1624: عرتم
  1786: عرتن
  302: عرج

  1457: عرجل
  1786: عرجن

  478: عرد
  838: عردس

  1624: عردم
  696: عرر
  796: عرز

  1457: عرزل
  1624: عرزم
  837: عرس
  881: عرش
  910: عرص

  1194: عرصف
  942: عرض
  148: عرطب
  796: عرطز

  838: عرطس
  1458: عرطل
  1192: عرف
  303: عرفج

  910: عرفص
  990: عرفط
  1280: عرق

  148: عرقب
  990: عرقط
  1458: عرقل
  1340: عرك

  838: عرکس
  1624: عرم

  838: عرمس
  949: عرمض

  1785: عرن
  1624: عرهم
  1786: عرهن

  2023: عزا
  149: عزب
  698: عزر
  796: عزز

  1194 :عزف
  1282: عزق
  1458: عزل
  1625: عزم
  1854: عزه

  1458: عزهل
  2024: عسا

  149: عسب
  699: عسبر
  303: عسج

  478: عسجد
  699: عسجر

  698: عسر
  838: عسس

  839: عسطس
  1195: عسف
  1282: عسق

  1195: عسقف
  1459: عسقل
  1342: عسک

  699: عسکر
  1458: عسل

  303: عسلج
  1625: عسم
  1786: عسن
  2025: عشا

  150: شبع
  699: عشر

  1282: عشرق
  798: عشز

  701: عشزر
  1787: عشزن
  882: عشش
  1282: عشق
  1625: عشم
  1787: عشن
  2026: عصا

  151: عصب
  478: عصد
  701: عصر

  910: عصص
  1195: عصف
  703: عصفر
  1459: عصل
  1625: عصم
  2028: عضا

   152: عضب
  479: عضد

  839: عضرس
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  990: عضرط
  990: عضرفط
  949: عضض
  1459 :عضل
  1627: عضم
  1854: عضه
  2028: عطا

  152: عطب
   1461: عطبل
  703: عطر

  479: عطرد
  839: عطس
  883: عطش
  990: عطط
  1195: عطف
  1460: عطل

  839: عطمس
  1787: عطن
  479: عطود

  2030: عظا
  153: عظب
  1013: عظظ
  1461: عظل
  1628: عظلم
  1627: عظم
  2031: عفا

  230: عفت
  264: عفث

   303: عفج 

  703 :عفر
  839: عفس
  1461: عفشل
  910: عفص
  304: عفضج

  990: عفط
  1197: عفف
  1282: عفق

  839: عفقس
  1342: عفک
  1461: عفل
  1787: عفن
  2033: عقا

  153: عقب
  1465: عقبل
  480: عقد
  705: عقر

  156: عقرب
  910: عقص
  1197: عقف
  707: عقفر
  1283: عقق
  1460: عقل
  1628: عقم
  2033: عکا

  157: عکب
  264: عکث
  481: عکد
  707: عکر

  883: عکرش
  798: عکز

  839: عکس
  883: عکش
  1013: عکظ
     1197: عکف
  1342: عکک

  840: عکمس
  1787: عکن
  1629: عکرم
  1465: عکل
  1629: عکم
  2034: عال

  157: علب
  991: علبط
  264: علث
  304: علج

  1785: علجن
  1788: علجن

  481: علد
  798: علز

  840: علس
  911: علص
  991: علط

  840: لطبسع
  840: علطس

  1197: علف
  1285: علق
  1631: علقم

  1342: علک
  840: علکس

  1631: علکم
  1465: علل
  1629: علم
  1788: علن
  1855: عله

  481: علهد
  798: علهز
  230: عمت
  1467: عمثل
  304: عمج
   481: عمد
  708: عمر

  482: عمرد
  840: عمرس
  991: عمرط
  840: عمس
  883: عمش
  1287: عمق
  1467: عمل

  840: عملس
  991: عملط
  1288: عملق
  1631: عمم
  1788: عمن
  1855: عمه
  2037: عمی
  2039: عنا
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  158: عنب
  711: عنبر
  230: عنت
  711: عنتر
  304: عنج

  475: عنجد
  483: عند

  1457: عندل
  158: عندلب

  798: عنز
  841: عنس
  883: عنش

  991: عنشط
  911: عنص
  2028: عنصا
  991: عنط
  1014: عنظ
  1198: عنف
  1288: عنق
  798: عنقز
  1343: عنک
  632: عنم
  1788: عنن
  305: عوج
  484: عود
  543: عوذ
  711: عور
  798: عوز

  841: عوس

  911: عوص
  950: عوض
  991: عوط
  1198: عوف
  1288: عوق
  1467: عول
  1632: عوم
  1790: عون
  1855: عوه

  2040: عوي
  158: عهب
  305: عهج
   486: عهد
  713: عهر
  1289: عهق
  1469: عهل
  1633: عهم
  1791: عهن
  2041: عیا

  158: عیب
  264: عیث
  713: عیر

  841: عیس
  883: عیش
  912: عیص
  992: عیط
  1198: عیف
  1289: عیق
  1792: عین

  305: عیج
  1469: عیل
  1633: عیم
  2042: غبا

  159: غبب
  264: غبث
  714: غبر

  842: غبس
  884: غبش
  992: غبط
  1289: غبق
  1794: غبن
  231: غتت
  1633: غتم
  2042: غثا

  265: غثث
  1634: غثم
  2042: غدا
  487: غدد

  1198: غدف
  1289: غدق
  1795: غدن
  2043: غذا
  545: غذذ

  1634: غذرم
  1634: غذم

  717: غذمر
  2044: غرا

  160: غرب

  1470: غربل
  265: غرث
  487: غرد
  717: غرر
  798: غرز

  842: غرس
  951: غرض

  1199: غرضف
  1199: غرف
  1289: غرق
  32: غرقأ
  487: دغرق

  1470: غرقل
  1470: غرل
  1634: غرم

  1470: غرمل
  1795: غرن
  2045: غزا
  719: غزر
  799: غزز
  1470: غزل
  2045: غسا

  842: غسس
  1290: غسق
  1471: غسل
  1635: غسم
  1795: غسن
  2046: غشا

  884: غشش
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  1635: غشم
  720: غشمر
  162: غصب

  912: غصص
  1795: غصن
  2046: غضا

  162: غضب
  720: غضر

  952: غضض
  1199: غضف
  720: غضفر
  1796: غضن
  2047: غطا

  843: غطرس
  1200: غطرف
  843: غطس
  884: غطش
  992: غطط
  1200: غطف
  1472: غطل
  1635: غطم

  884: غطمش
  2047: غفا
  720: غفر

  912: غفص
  1200: غفف
  1290: غفق
  1472: غفل
  2047: غال

  163: غلب
  231: غلت
  265: غلث
  306: غلج

  843: غلس
   1635: غلصم
  993: غلط
  1014: غلظ
  1200: غلف
  1290: غلق
  1472: غلل
  1635: غلم
  2048: غما

  231: غمت
  306: غمج
  487: غمد
  722: غمر
  799: غمز

  843: غمس
  912: غمص
  952: غمض
  993: غمط
  1291: غمق
  1474: غمل
  1635: غمم
  1796: غمن
  2049: غنا

  306: غنج
  1014: غنظ

  1636: غنم
  1796: غنن

   266: غوث
  306: غوج
  723: غور

  912: غوص
  993: غوط
  1474: غول
  2050: غوي
  164: غهب

  2050: غیا
  164: غیب
  266: غیث
  488: غید
  724: غیر

  843: غیس
  952: غیض
  1014: غیظ
   1200: غیف
  1291: غیق
  1796: غین
  1475: غیل
  231: فأت
  488: فأد
  726: فأر

  843: فأس
  32: فأفأ
  1476: فأل
  1637: فأم

  2051: فأي
  2051: فتا
  33: فَتأ

  231: فتت
  357: فتح
  396: فتخ
  726: فتر

  884: فتش
  1292: فتق

  1343: فتک
  726: فتکر
  1476: فتل
  1797: فتن
  33: فثأ

  306: فثج
  726: فثر
  2052: فجا
  33: فجأ

  306: فجج
  726: فجر

  843: فجس
  1080: فجع
  1476: فجل
  307: فحج
  358: فحح

  884: فحش
  913: فحص
  1476: فحل
  1637: فحم
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  232: تفخ
  396: فخخ
  545: فخذ
  727: فخر
  799: فخز
  1638: فخم
  358: فدح
  488: فدد
  727: فدر
  1081: فدع
  1131: فدغ

  1638: فدغم
  1343: فدك

  843: فدکس
  1638: فدم
  1798: فدن
  2052: فدي
  545: فذذ
  2053: فرا
  33: فرأ

  308: فربج
  232: فرت
  308: فرتج
  1798: فرتن
  307: فرج

  1798: فرجن
   358: فرح
   397: فرخ
  489: فرد

  845: فردس
  727: فرر
  799: فرز

  1295: فرزدق
  1639: فرزم
  843: فرس
  397: فرسخ

  1344: فرسک
  1798: فرسن
  885: فرش
  359: فرشح
  995: فرشط
  913: فرص
  489: فرصد
  953: فرض
  993: فرط

  359: فرطح
  845: فرطس

  1639: فرطم
  1081: فرع

  1477: فرعل
  1798: فرعن

  1131: فرغ
  397: فرفخ
  1292: فرق
  489: فرقد
  1082: فرقع
  1343: فرك
  1638: فرم

  1798: فرن
  489: فرند
  1856: فره

  489: فرهد
  728: فزر
  800: فزز
  1082: فزع
   2054: فسا
  33: فسأ

  359: فسح
  1639: فسحم
  397: فسخ
  490: فسد
   728: فسر

  995: فسط
  1295: فسق

  1477: فسکل
  1477: فسل
  2054: فشا
  33: فشأ

  308: فشج
  360: فشح

  886: فشش
  1295: فشق
  1478: فشل
  2055: فصا

  360: فصح
  490: فصد

  914 :فصص

  1083: فصع
  1478: فصل
  1639: فصم
  2055: فضا

  308: فضج
  360: فضح
  398: فضخ

  954: فضض
  1479: فضل
  34: فطأ

  361: فطح
  1480: فطحل

  728: فطر
  845: فطس

  1639: فطم
  1799: فطن
  1015: فظظ
  1083: فظع
  2055: فعا
  1083: فعع
  1480: فعل
  1639: فعم
  2056: فغا
  729: فغر
  1640: فغم
  2056: فقا
  34: فقأ

  361: فقح
  490: فقد
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  729: فقر
  845: فقس

  845: فقعس
  1296: فقق
  1640: فقم
  1856: فقه

  730: فکر
  1344: فکک
  1799: فکن
  1857: فکه
  1480: فکل
  2056: فال

  232: فلت
  308: فلج
  361: فلح

  845: فلحس
  546: فلذ
  800: فلز

  845: فلس
  995: فلط
  1083: فلع
  1296: فلق

  846: فلقس
  1640: فلقم
  1344: فلک
  1799: فلکن

  14802: فلل
  1640: فلم
  1799: فلن

  1640: فلهم
  1640: فمم
  362: فنح
  398: فنخ
  491: فند

  309: فنزج
  1083: فنع
  1297: فنق

  1345: فنک
  1799: فنن
  2056: فنی
  2057: فوا

  232: فوت
  309: فوج
  362: فوح
  398: فوخ
  490: فود
  730: فور
  800: فوز

   955: فوض
  1083: فوع
  1200: فوف
  1297: فوق
  1481: فول
  1641: فوم
  1857: فوه
  309: فهج
  491: فهد
  730: فهر

  1297: فهق
  1641: فهم
  1859: فهه
  2057: فیا
  34: فیأ
  491: فید

  886: فیش
  914: فیص
  955: فیض
  1015: فیظ
  1201: فیف
  1800 :فین
  1481: فیل

  165: قأب
  2057: قبا

  166: قبب
  309: قبج
  362: قبح
  731: قبر

  846: قبس
  914: قبص
  956: قبض
  995: قبط
  731: قبطر
  1083: قبع

  731: قبعثر
  1481: قبل
   1800: قبن
  2058: قتا

  167: قتب
  233: قتت
  492: قتد
  732: قتر

  492: قترد
  1484: قتل
  1641: قتم
  1800: قتن
  35: قثأ

  266: قثث
  492: قثد
  1485: قثل
  1641: قثم
   2058: قحا

  167: قحب
  363: قحح
  492: قحد
  732: قحر
  800: قحز

  1800: قحزن
  996:قحط

  167: قحطب
  1201: قحف
  1485: قحل
  1641: قحم
  2058: قدا

  363: قدح
  847: قدحس

  492: قدد
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  732: قدر
  846: قدس
  1084: قدع
  1642: قدم

  847: قدمس
  734: قذحر

  546: قذذ
  733: ذرق

  1085: قذع
  1486: قذعل

  1486: قذعمل
  1201: قذف
  1485: قذل
  1644: قذم

  2059: قذي
  2059: قرا
  35: قرأ

  167: قرب
  800: قربز

  847: قربس
  1087: قربع
  1299: قربق
  233: قرت
  266: قرث
  1087: قرثع
  364: قرح
  494: قرد

  1645: قردحم
  1645: قردم

  734: قرر
  365: قرزح
  1486: قرزل
  1645: قرزم
  847: قرس
  886: قرش

  170: قرشب
  1645: قرشم
  915: قرص
  1087: قرصع
  957: قرض

  170: قرضب
  996: قرط

  170: قرطب
  847: قرطس
  170: قرطعب
  1203: قرطف
  1486: قرطل
  1645: قرطم
  1015: قرظ
  1085: قرع

  1486: قرعبل
  1202: قرف

  915: قرفص
  996: قرفط
  1299: قرق

  847: قرقس
  1203: قرقف
   1486: قرقل

  1645: قرقم
  1644: قرم

  495: قرمد
  915: قرمص
  996: قرمط
  1486: قرمل
  1800: قرن

  847: قرنس
  915: قرنص
  170: قرهب

  365: قزح
  800: قزز
  1087: قزع
  1486: قزل
  1645: قزم
  2061: قسا

  170: قسب
  736: قسر

  847: قسس
  996: قسط

  848: قسطس
  1486: قسطل

  1645: قسم
  1803: قسن
  2061: قشا

  171 :قشب
  737: قشبر
  495: قشد
  737: قشر

  887: قشش
  1088: قشع

  737: قشعر
  1647: قشعم
  1203: قشف
  1646: قشم
  2061: قصا

  171: قصب
  495: قصد
  737: قصر

  916: قصص
  1088: قصع

  1487: قصعل
  1203: قصف
  1486: قصل
  1647: قصم

  1487: قصمل
  37: قضأ

  173: قضب
  958: قضض

  1089: قضع
  1204: قضف
  1647: قضم
  2062: قضی

  2063: قطا
  173: قطب
  739: قطر

  174: قطرب
  1487: قطربل
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  997: قطط
  1089: قطع

  1204: قطف
  1487: قطل
  1648: قطم

  740: قطمر
  1803: قطن
  2064: قعا

  174: قعب
  266: قعث
  1487: قعثل
  496: قعد
  741: قعر

  848: قعس
  741: قعسر
  917: قعص
   741: قعصر
  959: قعض

  174: قعضب
  998: قعط

  1091: عقع
  1204: قعف
  800: قعفز
  1487: قعل
  1648: قعم
  1804: قعن
  2064: قفا

  398: قفخ
  741: قفخر

  499: قفد
  741: قفر
  800: قفز

  888: قفش
  1488: قفشل
  917: قفص
  999: قفط
  1092: قفع

  1488: قفعل
  1205: قفف
  1487: قفل
  1804: قفن

  741: قفندر
  174: ققب
  1488: ققل
  2065: قال

  174: قلب
  233 :قلت
  366: قلح

  1649: قلحم
  398: قلخ
  499: قلد

  1648: قلذم
  849: قلس
  917: قلص

   1092: قلع
  1205: قلف
  1299: قلق
  1488: قلل

  1648: قلم
  1648: قلهذم

  37: قمأ
  1489: قمثل
  742: قمجر
  366: قمح
  500: قمد
  741: قمر
  801: قمز

   850: قمس
  888: قمش
  918: قمص
  999: قمط
  740: قمطر
  1093: قمع
  1489: قمل
  1648: قمم
  1805: قمن
  1859: قمه
  2066: قنا
  37: قنأ

  175: قنب
  1489: قنبل
  234: قنت
  367: قنح
  500: قند

  1486: قندفل
  1489: قندل

  742: قنر

  850: قنس
  918: قنص
  999: قنط
  1205: قنف
  546: قنفذ

  888: قنقرش
  1489: قنقل
  1650: قنم
  1805: قنن
  2068: قوا

  176: قوب
  234: قوت

  500: ودق
  742: قور
  801: قوز

  850: قوس
  888: قوش
  959: قوض
  999: قوط
  1095: قوع
  1205: قوف
  1299: قوق
  1489: قول
  1650: قوم
  1859: قوه
  2069: قها

  177: قهب
  851: قهبلس

  500: قهد
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  743: قهر
  801: قهز

  1859: قهقه
  1490: قهل
  1653: قهم
  37: قیأ

  367: قیح
  501: قید
  743: قیر

  851: قیس
  919: صقی

  959: قیض
  1016: قیظ
  1299: قیق
  1805: قین
  1859: قیه
  1491: قیل

  177: کأب
  502: کأد

  852: کأس
  37: کأکأ
  2069: کبا

  177: کبب
  235: کبت
  267: کبث
  367: کبح
  502: کبد
  743: کبر

  852: کبس

  888: کبش
  1806: کبن
  2070: کتا

  178: کتب
  235: کتت
  503: کتد
  744: کتر
  1095: کتع

  1206: کتف
  1807: کتن
  2070: کثا
  38: کثأ

  179: کثب
  267: کثث
  744: کثر
   1095: کثع

  1206: کثف
  367: کحح

  2070: کدا
  38: کدأ
  503: کدد
  745: کدر

  852: کدس
  888: کدش
  1807: کدن
  1860: کده
  2071: کذا

  180: کذب
  546: کذذ

  2071: کرا
  853: کربس
  235: کرت
  267: کرث
  309: کرج
  503: کرد

  367: کردح
  853: کردس

  745: کرر
  801: کرز

  1807: کرزن
  852: کرس
  1096: کرسع

  1206: کرسف
  888: کرش
  919: کرص
  959: کرض

  1095: کرع
  1206: کرف
  38: کرفأ

  853: کرفس
   1346: کرك

   853: کرکس
  1807: کرن
  1860: کره

  746: کزبر
  801: کزز
  2072: کسا
  38: کسأ

  183: کسب
  309: کسج
  367: کسح
  503: کسد
  746 :کسر

  853: کسس
  1096: کسع

  1206: کسف
  38: کشأ

  267: کشث
  368: کشح
  746: کشر

  889: کشش
  999: کشط
  1097: کشع

  1207: کشف
  2073: کشی

  919: کصص
  2073: کظا
  747: کظر

  1016: کظظ
  2073: کعا

  184: کعب
  747: کعبر
  235: کعت
  184: کعثب

  747: کعر
  1097: کعع

  1346: کعک
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  38: کفأ
  235: کفت
  368: کفح
  747: کفر

  1207: کفف
  1807: کفن
  748: کفهر
  2073: کفی
  2074: کال
  40: کأل

  184: کلب
  310: کلج
  368: کلح
  503: کلد

  853: کلس
  1097: کلع

  1208: کلف
  41: کمأ

  235: کمت
  748: کمتر
  748: کمثر
  369: کمح
  398: کمخ
  503: کمد
  748: کمر

  889: کمش
  1097: کمع
  1807: کمن
  1860: کمه

  2077: کمی
  185: کنب
  504: کند
  801: کنز

  853: کنس
  1016: کنظ
  1097: کنع

  504: کنعد
  1209: کنف
  1808: کنن
  1860: کنه
  2077: کنی

  185: کوب
   369: کوح
  398: کوخ
  504: کود
  546: کوذ
  748: کور
  802: کوز

  853: کوس
  1098: کوع
  1209: کوف

  185: کوکب
  2078: کوي
  2078: کها

  186: کهب
    505: کهد
  749:کهر

   1210: کهف

  1861: کهکه
  854: کهمس

   1811: کهن
  41: کیأ

  236: کیت
  505: کید
  749: کیر

  854: کیس
  1098: کیع

  1210: کیف
  1811: کین
  1491: کأل
  1491: کبل
  1492: کتل
  1653: کتم
  1492: کثل
  1654: کثم

  1492: کحل
  1654: کدم

  1493: کربل
  1655: کردم
  1656: کرزم
  1656: کرکم
  1654: کرم
  1656 :کزم

  1493: کسل
  1656: کسم
  1656: کشم
  1656: کظم

  1657: کعم
  1493: کفل
  1658: کلثم
  1494: کلل
  1657: کلم
  1658: کمم
  1495: کول
  1660: کوم

  1495: کهبل
  1495: کهل
  1660: کهم
  1496: کیل
  41: ألأل
  1660: ألم

  2079: ألي
  41: لبأ

  186: لبب
  267: لبث
  310: لبج
  398: لبخ
  505: لبد
  802: لبز

  854: لبس
  999: لبط
  1299: لبق

  1346: لبک
  1811: لبن
  2079: لبی
  2079: لتا
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  188: لتب
  236: لتت
  369: لتح
  1661: لتم

  268: لثث
  1132: لثغ
  1299: لثق
  1661: لثم
  2080: لثی
  42: لجأ

  188: لجب
  310: لجج
  369: لجح
  546: لجذ
  802: لجز

  1210: لجف
  1661: لجم
  1812: لجن
  2081: لحا

  188: لحب
  310: لحج
   369: لحح
  507: لحد
  802: لحز

  855: لحس
  919: لحص
  999: لحط
  1016: لحظ
  1210: لحف

  1299: لحق
  1346: لحک
  1662: لحم
  1813: لحن
  2081: لخا

  399: لخخ
  919: لخص
  1211: لخف
  1300: لخق
  1663: لخم
   1813: لخن
  507: لدد

  855: لدس
   1132: لدغ
  1663: لدم
  1813: لدن
  2082: لدي

  547: ذذل
  1098: لذع
  1664: لذم

  2082: لذي
  188: لزب
  311: لزج
  802: لزز
  1300: لزق
  1664: لزم
  1814: لزن
  508: لسد

  855: لسس

  1098: لسع
  1300: لسق
  1814: لسن

   189: لصب
  236: لصت

  919: لصص
  1211: لصف

   959: لضض
  42: لطأ

  370: لطح
  399: لطخ

  855: لطس
  1000: لطط
  1098: لطع

  1211: لطف
  1665: لطم
  1016: لظظ
  2083: لظی
  2083: لعا

  189: لعب
  1665: لعثم
  311: لعج

  855: لعس
  1000: لعط
    1098: لعع
  1300: لعق
  1497: لعل

  1017: لعمظ
  1815: لعن

  2083: لغا
    190: لغب
  508: لغد
  802: لغز

  1000: لغط
  1666: لغم
  1815: لغن
  2084  :لفا
  42: لفأ

  236: لفت
  311: لفج
  370: لفح
  1017: لفظ
  1099:لفع

  1211: لفف
  1301: لفق
  1666: لفم
  370: لقح

  855: لقس
  1000: لقط
  1099: لقع

  1212: لقف
  1301: لقق
  1666: لقم
  1816: لقن
  42: لکأ
  508: لکد
  802: لکز

  1346: لکک
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  1816: لکن
  2085: لکی
  1099: لکع
  1667: لکم
  2085: لما
  42: لمأ

  311: لمج
  371: لمح
  802: لمز

  856: لمس
  1017: لمظ
  1100: لمع
  1301: لمق

  1346: لمک
  1667: لمم

  190:لوب
  268: لوث
  372: لوح
  547: لوذ
  803: لوز

  856: لوس
  920: لوص
  1001: لوط
  1100: لوع
  1301: لوق
   1346: لوك
  1671: لوم
  1817: لون
  2086: لوي

  2088: لها
  191: لهب
  269: لهث
  311: لهج

  1676: لهجم
  508: لهد

  1676: لهذم
  803 :لهز

  1676: لهزم
  856: لهس
  1001: لهط
  1100: لهع

  1212: لهف
  1302: لهق
  1861: لهله
  1675: لهم
  1817: لهن
  2089: لیا

  237: لیت
  269: لیث
  856: لیس
  1001: لیط
  1212: لیف
  1302: لیق
  1817: لین
  1861: لیه
  1497: لیل

  312: مأج
  509: مأد

  749: مأر
  857: مأس
  1303: مأق
  1818: مأن
  2089: مأي
  2089: متا
  42: متأ

  238: متت
  372: متح
  749: متر
  1100: متع

  1347: متک
  1819: متن
  269: مثث
  1497: مثل
  1820: مثن

  312: مجج
  509: مجد
  749: مجر

  857: مجس
  1101: مجع
  1498: مجل
  1820: مجن
  2090: محا

  238: محت
  373: محح

  889: محش
  920: محص
  960: محض

   1304: محق
  1347: محک
  1498: محل
  1820: محن
  2090: مخا

  312: مخج
  399: مخخ
  749: مخر

  960: مخض
  1002: مخط
  1820: مخن
  373: مدح
  510: مدد
  749: مدر

  890: مدش
  1499: مدل
  1820: مدن
  1863: مده

  2090: مدي
  373: مذح

  312: مذحج
  750: مذر
  1101: مذع
  1304: مذق
  750: مذقر
  1499: مذل
  2090: مذي

  2091: مرا
  42: مرأ
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  238: مرت
  269: مرث
  312: مرج

  1499: مرجل
  373: مرح
  399: مرخ
  511: مرد

  890: مردقش
  750: مرر
  803: مرز

  857: مرس
  890: مرش
  960: مرض
  1002: مرط

  1499: مرطل
  1101: مرع
  1132: مرغ
  1304: مرق
  1821: مرن
  1863: مره
  2092: مزا

  313: مزج
  374: مزح
  751: مزر
  803: مزز
   1101: مزع
    1305: مزق
  2092: مسا
  44: مسأ

  374: مسح
  400: مسخ
  512: مسد

  858: مسس
  1002: مسط
  1102: مسع

  1347: مسک
  1500: مسل
  313: مشج
  752: مشر

  890: مشش
  1002: مشط
  1018: مشظ
  1102: مشع
  1132: مشغ
  1305: مشق
  1822: مشن
  2093: مصا

  375: مصح
  400: مصخ
  512: مصد
  752: مصر

  920: مصص
  1102: مصع
  1500: مصل
  375: مضح
  753: مضر

  961: مضض
  1132: مضغ

  2093: مضی
  2094: مطا
  753: مطر

  1003: مطط
  1306: مطق
  1500: مطل
  1018: مظظ
  1103: مظع
  313: معج
  413: معد
  754: معر
  804: معز

  859: معس
  920: معص
  961: معض
  1003: معط
  1103: معع
  1306: معق

  1348: معک
  1500: معل
  1822: معن
  2095: معی
  270: مغث
  513: مغد
  754: مغر

  921: مغص
  1003: مغط
  1132: مغغ
  1500: مغل

  2095: مقا
  239: مقت
  513: مقد
  754: مقر

   859: مقس
  1003: مقط
  1103: مقع
  1306: مقق
  1863: مقه
  2095: مکا

  270: مکث
  513: مکد
  754: مکر

  859: مکس
   1348: مکک
  1823: مکن
  1501: مکل
  2096: مال
  44: مأل

  270: ملث
  314: ملج
  375: ملح
  400: ملخ
  514: ملد
  547: ملذ
  804: ملز

  859: ملس
  921: ملص
  1003: ملط



  2265/   هامدخلالفبایی یۀ نما  
 

 

  1103: ملع
  1132: ملغ
  1036: ملق

  1349: ملک
  1501: ملل
  2096: منا
  45: منأ

  376: منح
  547: منذ
  1104: منع
  1824: منن

  239: موت
  270: موث
  314: موج
  548: موذ
  754: مور
  804: موز

  860: موس
  866: موس

  921: صمو
  1307: موق
  1502: مول
  1677: موم
  2098: موما
  1827: مون
  1864: موه
  2098: مها

  314: مهج
  514: مهد

  755: مهر
  1307: مهق
  1502: مهل
  1827: مهن
  1863: مهه

   1677: مهیم
  2099: میا

  270: میث
  377: میح
  514: مید
  755: میر
  804: میز

  860: میس
  890: میش
  1004: میط
  1104: میع
  1827: مین
  1503: میل
  240: نأت
  314: نأج
  515: نأد

  890: نأش 
  1212: نأف
  1503: نأل
  1677: نأم
  45: نأنأ
  2099: نأي
  2099: نبا
  45: نبأ

  191: نبب
  240: نبت
  270: نبث
  315: نبج
  377: نبح
  400: نبخ
  548: نبذ
  755: نبر

  860: نبرس
  805: نبز

  860: نبس
  890: نبش
  961: نبض
  1004: نبط
  1104: نبع
  1133: نبغ
  1307: نبق

  1351: نبک
  1504: نبل
  1864: نبه
  2100: نتا
  46: نتأ

  191: نتب
  315: نتج
  377: نتح
  400: نتخ
  755: نتر

  890: نتش
  1212: نتف

  1307: نتق
  1505: نتل
  1827: نتن
  2100: نثا

  271: نثث
  756: نثر
  1505: نثل
  2100: نجا
  46: نجأ

  191: نجب
  271: نجث
  315: نجج
  377: نجح

  515: دنج
  756: نجر
  805: نجز

  860: نجس
  891: نجش

  1105: نجع
   1212: نجف
   1505: نجل
  1677: نجم

  315: نجنج
  1865: نجه
  2103: نحا

  192: نحب
  241: نحت
  378: نحح
  757: نحر



    صراح اللغۀ/  2266
 

  805: نحز
   860: نحس
  921: نحص
  961: نحض
  1005: نحط
  1213: نحف
  1678: نحم
  1828: نحن
  192: نخب
  316: نخج
   401: نخخ
   757: نخر

  193: نخرب
  805: نخز

  861: نخس
  921: نخص
   1005: نخط
  1105: نخع
  1507: نخل
   1678: نخم
  2104: ندا
  46: ندأ

  193: ندب
  378: ندح
  516: ندد
   757: ندر

  861: ندس
  1133: ندغ
  1213: ندف

  1507: ندل
  1678: ندم
  1865: نده
  758: نذر
  1507: نذل
  193: نرب

  829: نرجس
  2106: نزا
  47: نزأ

  193: نزب
  378: نزح
  758: نزر
  805: نزز
  1105: نزع
  1133: نزغ
  1213: نزف
  1308: نزق
  1351: نزك
  1508: نزل
  1865: نزه
  2106: نسا
  47: نسأ

  193: نسب
   316: نسج
  401: نسخ
  759: نسر

  861: نسس
  1107: نسع
  1133: نسغ

  1214: نسف
  1308: نسق

  1351: نسک
  1509: نسل
  1678: نسم
  2107: نشا
  48: نشأ

  194: نشب
  316: نشج
  379: نشح
  517: نشد
  759: نشر
  805: نشز

  891: نشش
  921: نشص
  1005: نشط
  1107: نشع
  1133: نشغ

  1214: نشف
  1308: نشق
  1509: نشل
  1679: نشم
  2108: نصا
  49: نصأ

  194: نصب
  241: نصت
  379: نصح
  760: نصر

  922: نصص

  1107: نصع
  1214: نصف
  1509: نصل
  2109: نضا

  195: نضب
  316: نضج
  379: نضح
  401: نضخ
  517: نضد
  761: نضر

  962: نضض
  1215: نضف
  1510: نضل
  2110: نطا
  761: نطر

  861: نطس
  891: نطش
  1006: نطط
  1107: نطع

  1215: نطف
  1308: نطق
  1510: نطل
  761: نظر

  1216: نظف
  1680: نظم
   2110: نعا

  241: نعت
  1510: نعثل
  317: نعج



  2267/   هامدخلالفبایی یۀ نما  
 

 

  762: نعر
  861: نعس
  891: نعش
  922: نعص
  962: نعض
  1006: نعط
  1018: نعظ
  1107: نعع

  1216: نعف
  1309: نعق
  1510: نعل
  1680: نعم
  2111: نغا

  196: نغب
  763: نغر

  922: نغص
  962: نغض

    1133: نغغ
  1216: نغف
  1309: نغق
  1510: نغل
  1684: نغم
  2111: نفا
  49: نفأ

  241: نفت
  271: نفث
  317: نفج
  381: نفح
  402: نفخ

  517: نفد
  549: نفذ
  763: نفر
  806: نفز

  862: نفس
  892: نفش
  922: نفص
  962: نفض
  1006:نفط
  1107: نفع

  1216: نفف
  1309: نفق
  1511: نفل
  1866: نفه

  196: نقب
  196: نَقَب
  241: نقت
  271: نقث
  1512: نقثل
  381: نقح
  402: نقخ
  517: نقد
  549: نقذ
  764: نقر

  863: نقرس
  806: نقز

  863: نقس
  892: نقش
  923: نقص

  963: نقض
  1006: نقط
  1108: نقع

  1216: نقف
  1310: نقق
  1511: نقل
  1684: نقم
  1866: نقه
  49: نکأ

  197: نکب
  241: نکت
  272: نکث
  382: نکح
  518: نکد
  766: نکر
  806: نکز

  863: نکس
  892: نکش
  923: نکص
  1018: نکظ
  1109: نکع

  1217: نکف
  1866: نکه
  2113: نکی
  1512: نکل
  2113: نما
  766: نمر

  1311: نمرق
  864: نمس

  892: نمش
  923: نمص
  1006: نمط
  1134: نمغ
  1310: نمق
  1513: نمل
  1684: نمم
  50: نوأ

  198: نوب
  242: نوت
  382: نوح
  402: نوخ
  767: نور

  764: نوس
  893: نوش
  923: نوص
  964: نوض

  1110: نوع
  1217: نوف
  1311: نوق
  1351: نوك
  1513: نول
  1685: نوم
  1828: نون
  1867: نوه

  2114: نوي
  49: نهأ

  199: نهب
  769: نهبر



    صراح اللغۀ/  2268
 

  242: نهت
  317: نهج
  519: نهد
  768: نهر
  806: نهز

  864: نهس
  893: نهش
  1514: نهشل
   964: نهض

  1110: نهع
  1311: نهق

  1351: نهک
   1513: نهل
  1686: نهم
  1867: نهنه
  2115: نهی
  200: نیب
  769: نیر

  1352: نیک
  1687: نیم
  1514: نیل
  200: بوأ

  519: وأد
  769: وأر
  1514: وأل
  1687: وأم

  2116: وأي
  51: وبأ

  403: وبخ

  519: وبد
  769: وبر

  893: وبش
  923: وبص
  1007: وبط
  1110: وبع
  1134: وبغ
  1311: وبق
  1515: وبل
  1867: وبه
  383: وتح
  520: وتد
  770: وتر

  893: وتش
  1134: وتغ
  1829: وتن
  51: وثأ

  201: وثب
  318: وثج
  771: وثر
  1134: وثغ
  1311: وثق
  1516: وثل
  1687: وثم
  1829: وثن
  2117: وجا
  51: وجأ

  201: وجب
  318: وجج

  383: وجح
  520: وجد
  550: وجذ
  771: وجر
  806: وجز

  865: وجس
  1110: وجع

  1218: وجف
  1516: وجل
  1687: وجم
  1829: وجن
  1867: وجه
  383: وحح
  521: وحد
  771: وحر

  893: وحش
  923: وحص
  1218: وحف
  1516: وحل
  1688: وحم
  2117: وحی
  403: وخخ
  806: وخز

  964: وخض
   1007: وخط
  1218: وخف
  1688: وخم
  2119: وخی

  52: ودأ

  318: ودج
  383: ودح

  865: ودس
  1111: ودع
  1218: ودف
  1312: ودق
  1352: ودك
  1829: ودن
  1869: وده

  2119: ودي
  52: وذأ

  384: وذح
  771: وذر

  1219: وذف
  1516: وذل
  1688: وذم

  2120: وذي
  202: ورب
  272: ورث
  403: ورخ
  532: ورد

  865: ورس
  895: ورش
  964: ورض
  1007: ورط
  1112: ورع
  1219: ورف
  1312: ورق
  1352: ورك



  2269/   هامدخلالفبایی یۀ نما  
 

 

  1517: ورل
  1689: ورم
  1869: وره

  2120: وري
   52: وزأ

  202: وزب
  771: وزر
  806: وزز
  1113: وزع
  1134: وزع
  1219: وزف
  1690: وزم
  1830: وزن
  2121: يوز

  202: وسب
  318: وسج
  403: وسخ
  524: وسد
  1008: وسط
  1114: وسع

  1219: وسف
  1314: وسق
  1517: وسل
   1690وسم 
  1830: وسن

  865: وسوس
  2121: وسی
  202: وشب
  318: وشج

  384: وشح
  806: وشز

  1018: وشظ
  1114: وشع
  1134: وشغ
  1314: وشق

  1353: وشک
  1517: وشل
  1690: وشم

  896: وشوش
  2122: وشی

  202: وصب
  524: وصد
  772: وصر

  923: وصص
  1115: وصع

  1219: وصف
  1517: وصل
   1691: وصم
  2123: وصی
  52: وضأ

  384: وضح
  403: وضخ
  772: وضر
  1115: وضع
  1691: وضم
  1831: وضن
  53: وطأ

  203: وطب

  273: وطث
  385: وطح
  524: وطد
  772: وطر

  866: وطس
  896: وطش
  1220: وطف
  1831: وطن

  1009: وطوط
  203: وظب
  1220: وظف
  203: وعب
  273: وعث
  773: وعر
  807: وعز

  866: وعس
  1018: وعظ
  1116: وعع
  1314: وعق

  1354: وعک
  1518: وعل
  1832: وعن
  2123: وعی
  204: وغب
  527: وغد
  773: وغر

   1220: وغف
  1518: وغل
  1692: وغم

  2124: وغی
  527: وفد 
  773: وفر
  807: وفز

  964: وفض
  1116: وفع
  1315: وفق
  1869: وفه
  2124: وفی
  204: وقب
  242: وقت
  385:     وقح
  527: وقد
  550: وقذ
  774: وقر

  866: وقس
  896: وقش
  924: وقص
  1009: وقط
  1116: وقع

  1220: وقف
  1315: وقق
  1519: وقل
  1692: وقم
  1869: وقه
  2125: وقی
  54: وکأ

  204: وکب
  242: وکت



    صراح اللغۀ/  2270
 

  385: وکح
  528: وکد
  775: وکر
   807: وکز

  866: وکس
  1018: وکظ
  1117: وکع

  1221: وکف
  1354: وکک
  1692: وکم
  1832: وکن
  2126: وکی
  1519: وکل
  205: ولب
  273: ولث
  319: ولج
  385: ولح
  528: ولد

  866: ولس
  1118: ولع
  1134: ولغ

  1221: ولف
  1315: ولق
  1692: ولم

  1520: ولول
  1869: وله
  2127: ولی
  55: ومأ
  529: ومد

  965: ومض
  1316: ومق
  1693: ونم
  2130: ونی

  205: وهب
  243: وهت
  319: وهج
  807: وهز

  866: وهس
  924: وهص
  1009: وهط
  1222: وهف
  1316: وهق
  1520: وهل
  1693: وهم
  1832: وهن
  1870: وهوه
  2130: وهی
  2131: وي

  205: ویب
  385: ویح
  1870: ویه
  1520: ویل

  55: هأهأ
  2131: هبا

  206: هبب
  243: هبت
  273: هبث
  319: هبج

  403: هبخ
  529: هبد
  775: هبر

   807: هبرز 
  1316: هبرق
  896: هبش
  925: هبص
  1009: هبط
  1118: هبع
  1316: هبق
  1119: هبقع
  1521: هبل
  1118: هبلع
  2131: هتا

  243: هتت
  775: هتر

   1222: هتف
  1354: هتک
  1521: هتل
  1693: هتم

  1522: هتمل
  1832: هتن
  273: هثث
  1694: هثم
  2132: هجا
  54: هجأ

  320: هجج
  529: هجد
  776: هجر

  866: هجرس
  1119: هجرع
  866: هجس

  1119: هجع
  1222: هجف
  1522: هجل
  1694: هجم
  55: هدأ

  206: هدب
  531: هدبد
  320: هدج
  530: هدد
  777: هدر
  1119: هدع
  1222: هدف
  1354: هدك
  1522: هدل
  1694: هدم

  1522: هدمل
  2132: هدي
   55: هذأ

  207: هذب
  550: هذذ
   777 :هذر

  1695: هذرم
  1522: هذل
  1695: هذم

  1522: هذمل
  2134: هذي



  2271/   هامدخلالفبایی یۀ نما  
 

 

  2134: هرا
  55: هرأ

  207: هرب
  550: هربذ
  243: هرت
  1696: هرثم
  321: هرج

  207: هرجب
  867: هرجس
  1522: هرجل

  531: هرد
  207: هردب

  777: هرر
  807: هرز

  896: هرش
   1222: هرشف
  1696: هرشم
  1009: هرط

  1523: هرطل
  1119: هرع

  1222: رفه
  1316: هرق

  1523: هرقل
  1523: هرکل

  1696: هرم
  867: هرمس
  1523: هرمل
  1523: هرول

   56: هزأ

  207: هزب
  778: هزبر
  1523: هزبل
  321: هزج
  778: هزر
  807: هزز
  1119: هزع
  1222: هزف
  1317: هزق
  1523: هزل

  321: هزلج
  1696: هزم
    1834: هزن

  867: هسهس
  778: هشر

  896: هشش
  1523: هشل
  1697: هشم
  778: هصر

  925: هصص
  1697: هصم

  207: هضب
  965: هضض
  1523: هضل
  1697: هضم
  1120: هطع
  1523: هطل
   1120: هعع
  2134: هفا

  243: هفت
  1222: هفف
  779: هقر
  1120: هقع
  1317: هقق
  1524: هقل

  867: هقلس
  1698: هقم
  2135: هقی
  779: هکر
  1120: هکع
  1699: هکم

  1354: هکک
  1524: هکل
  208: هلب
  274: هلبث
  867: هلبس
  243: هلت
  321: هلج

  867: هلس
  1120: هلع

  1223: هلف
  867: هلقس

  1700: هلقم
  1354: هلک
  1524: هلل
  1699: هلم
  1834: هلن

  322: هلیج

  56: همأ
  322: همج
  531: همد
  779: همر

  321: همرج
  896: همرش

  807: همز
  867: همس
  1121: همسع
  897: همش
  1009: همط
  1121: همع
  1317: همق

  1355: همک
  1524: همل

  322: هملج
  1834: همن
  2135: همی
  2135: هنا
  56: هنأ

  208: هنب
  531: هند

  869: هندس
  1121: هنع

  1223: هنف
  1701: هنم
  1834: هنن
  2136: هوا
  57: هوأ



    صراح اللغۀ/  2272
 

  208: هوب
  322: هوج
    531: هود
  551: هوذ
  779: هور

  869: هوس
  897: هوش
  1121: هوع
  1223: هوف

  1355: كهو
  1527: هول
   1701: هوم
  1834: هون
  1870: هوه
  57: هیأ

  208: هیب
  243: هیت
  274: هیث

  322: هیج
  533: هید
  779: هیر

  869: هیس
  898: هیش
  965: هیض
  1009: هیط
  1121: هیع

  1223: هیف
  1317: هیق
  1702: هیم
  1870: هیه
  1528: هیل
  811: یأس
  869: یأس
  58: یأیأ
  209: یبب
  779: یبر

  869: یبس
  1702: یتم
  1835: یتن
  1121: یدع
  2138: یدي
  1122: یرع
  1317: یرق
   1835: یرن
  58: یرنأ
  1835: یزن
  779: یسر

  781: یسعر
  1703: یسم

  925: یصص
  781: یعر

  1010: یعط
  1122: یفع
  1835: یفن

  244: یقت
  1018: یقظ
  1317: یقق
  1835: یقن
  1317: یلق
  1703: یلم

  1317: یلمق
  1703: یمم
  1836: یمن
  1122: ینع
  1703: ینم
  1703: یوم
  1704: یهم
  1870: یهیه
  1528: یلل

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



  2273/   هاآیهیۀ مان  
 

 

  

  

  

  

  

  هانمایۀ آیه
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  2275/   هاآیهیۀ مان  
 

 

  
  
  
  
  

  5): 61/ بقره(» و باءوا بغَضَبٍ من اهللا«
»فاءج بذْهفی دا الزَب8): 17/ رعد(» و أم  
  12): 26/ حجر(» من حمإٍ مسنون«
/ ملْـک (» ینْقَلب الیک البصرُ خاسئاً و هو حسیرٌ«
4 :(13  
  13): 92/ نساء(» و منْ قَتَلَ مؤْمناً خَطَأً«
  13): 31/ إسراء(» انّ قَتْلَهم کانَ خطْأً کَبِیراً«
»ءفخَلَقَها لکم فیها د 17): 5/ نحل(» و األنعام  
  19): 106/ توبه(» و آخَرون مرْجونَ لأَمرِ اهللا«
  20): 34/ قصص(» فأرسلْه معی رِدءا یصدقُنی«
»وءرَةُ الس23): 98/ توبه(» علیهم دائ  
»إمرأ سوء 24): 28/ مریم(» ما کانَ أبوك   
»وءن غیر سم ضاءیب 24): 22/ طه(» تَخْرُج  
  25): 29/ تحف(» أخْرَج شَطْأَه«
  26): 2/ مائده(» شَنَآنُ قومٍ«
  31): 30/ توبه(» یضاهئُون قَولَ الذین کَفَرُوا«
  32):77/ فرقان(» قل ما یعبؤُا بکم ربی«
»ف33): 85/ یوسف(» تَاهللا تَفْتَؤُ تَذْکُرُ یوس  
» و ما أفاء اهللاُ علـی رسـوله مـن أهـلِ القُـرَي     «
  34): 7/ حشر(
»تَفَیاللُهی35): 48/ نحل(» ؤُ ظ  
» انّ علینا جمعه و قُرْآنَه فاذا قَرَأْناه فاتَّبِع قُرْآنَـه «

  36): 18، 17/ قیامۀ(
  48): 37/ توبه(» انّما النَسیء زِیادةٌ فی الکُفْر«
  48): 18/ زخرف(» أومن ینَشَّأُ فی الحلْیۀ«
  49): 24/ رحمن(» و له الجوارِ المنْشَآت«
  50): 76/ قصص(» ما انّ مفاتحه لَتَنُوء بالعصبۀِ«
  52): 24/ بقره(» وقُودها الناس و الحجارةُ«
  54): 37/ توبه(» لِیواطئُوا عدةَ ما حرَّم اهللاُ«
  54): 6/ مزّمل(» هی أشَد وطْئاً«
  56): 4/ نساء(» فکُلُوه هنیئاً مرِیئاً«
  57): 23/ یوسف(» و قالت هیت لک«
  59): 31/ عبس(» و فَاکهۀً و أباً«
  60): 31/ نور(» غیرِ أُولی اإلربۀِ من الرِجال«
  61): 10/ سبا(» یا جِبالُ أوبِی معه«
»علیکم الیوم 64): 92/ یوسف(» ال تَثْرِیب  
): 125/ بقـره (» و إذْ جعلْنا البیت مثابۀً للنـاس «

66  
  66): 36/ مطفّفین(» فّارهل ثُوب الکُ«
  72): 36/ نساء(» والصاحبِ بالجنْبِ«
  72): 36/ نساء(» الجارِ الجنُبِ«
»یننـِی و بنُب72): 35/ ابراهیم(» واج  
» خْرَ بـالوادوا الصالذین جاب 9/ فجـر (» و ثَمود :(

75  
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  78): 96/ انبیاء(» و هم من کلِّ حدبٍ ینْسلُونَ«
): 11/ مـریم (» قَومه من المحـراب  فخَرَج علی«

79  
  81): 36/ نَبأ(» عطاء حساباً«
  81): 5/ رحمن(» الشمس و القمرُ بحسبانٍ«
»   ـنَّمهج ـبصونَ مـن دونِ اهللا حدبانّکم و ما تَع «
  83): 98/ انبیاء(
  83): 98/ انبیاء(» حصب جهنَّم«
   84): 60/ کهف(» أو أمضی حقُباً«
  84): 23/ نَبأ(» بِثینَ فیها أحقاباًال«
  97): 143/ نساء(» مذَبذَبِینَ بینَ ذلک«
» بوا فیها فاذْهداً ما دامخُلَها أبیا موسی انّا لَنْ نَد

  99): 24/ مائده(» أنت و ربک فقاتال
  99): 25/ مائده(» انِّی الأملک الّا نَفْسی و أخی«
  100): 79/ عمران آل(» کونوا ربانیینَ«
  101): 2/ حجر(» ربما یود الذین کفروا«
ــرٌ « ــونَ کَثی یــه رِب عــلَ م ــیٍّ قاتَ ــن نَبِ ــأَینْ م » و ک
  102): 146/ عمران آل(
  108): 72/ یس(» فمنها رکوبهم«
/ قصـص (» واضْمم الیک جناحک مـن الرَهـب  «

32 :(110  
  114): 166/ بقره(» وتَقَطَّعت بهم األسباب«
  115): 10/ رعد(» و سارِب بالنهار«
  121): 55/ واقعه(» فشارِبونَ شُرْب الهیمِ«
): 93/ بقره(» و أُشْرِبوا فی قُلُوبِهم العجلَ بکُفْرِهم«

123  
  128): 4/ مریم(» اشْتَعلَ الرأْس شَیباً«
  133): 71/ طه(» و لَأُصلِّبنَّکم فی جذُوع النَخْل«
  136): 24/ ابراهیم(»  مثَالًضَرَب اهللاُ«

  136): 11/ کهف(» فضَرَبنا علی آذانهم«
  136): 101/ نساء(» اذا ضَرَبتم فی األرضِ«
  148): 37/ واقعه(» عرُباً أتْراباً«
  153): 2/ واقعه(» لیس لوقْعتها کاذبۀٌ«
  153): 44/ کهف(» هو خیرٌ ثَواباً و خیرٌ عقْباً«
  155): 11/ تحنهمم(» فَعاقَبتم«
  155): 10/ نمل(» یعقِّبولَّی مدبِراً و لم«
  163): 87/ انبیاء(» و ذَا النونِ اذْ ذَهب مغاضبا«
  163): 3/ روم(» و هم من بعد غَلَبِهم سیغْلبونَ«
/ اعـراف (» انَّ رحمۀَ اهللاِ قَرِیب مـن المحسـنینَ  «

56 :(167  
»کْرَي لمانّ فی ذلک لَذ37/ ق(» ن کانَ له قَلْب :(

174  
  177): 9/ نجم(» فکان قاب قَوسینِ أو أدنَی«
/ ملـک (» أفَمنْ یمشی مکباً علی وجهِه أهـدي «

22 :(178  
  178): 94/ شعراء(» فکُبکبوا فیها«
  178): 41/ طور(» أم عندهم الغَیب فهم یکْتُبونَ«
  179): 5/ فرقان(» هاکْتَتَبها فهی تُملَی علی«
»  بالکَـذ ـنَتُکمألْس فما تَصنحـل (» والتقولوا ل /

116 :(180  
  181): 28/ نَبأ(» کَذَّبوا بآیاتنا کذّاباً«
  181): 19/ سبأ(» و مزَّقْناهم کلَّ ممزَّقٍ«
  181): 8/ حاقّۀ(» فَهلْ تَرَي لَهم من باقیۀٍ«
  192): 23/ زاباح(» فمنْهم من قَضَی نَحبه«
): 41/ ص(» أنِّی مسنی الشیطانُ بنُصبٍ و عذابٍ«

195  
»وا فی البِالد197): 36/ ق(» فنَقَّب  
  202): 36/ حج(» فاذا وجبت جنُوبها«
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»بواص ذاب202): 9/ صافّات(» لهم ع  
  202): 52/ نحل(» و له الدینُ واصبا«
»قَبقٍ اذا ون شَرِّ غاس204): 3/ فلق(» و م  
  211): 14/ حجرات(» الیلتْکم من أعمالکم«
  212): 107/ طه(» التَرَي فیها عوجاً و ال أمتاً«
  214): 40/ انبیاء(» بل تَأْتیهِم بغْتَۀً فَتَبهتُهم«
  215): 258/ بقره(» فبهِت الذي کَفَر«
 ):108/ نسـاء (» إذْ یبیتُونَ ما الیرْضَی من القول«

215  
  216): 30/ انفال(» لیثْبِتُوك أو یقْتُلُوك«
  217): 214/ بقره(» و زلْزِلوا حتّی یقولَ الرسولُ«
  218-217): 54/ حجر(» فَبِم تُبشِّرون«
  218): 97/ نساء(» فیم کنتم«
  218): 5/ صف(» لم تُؤْذونَنی«
  218): 1/ نَبأ(» عم یتَساءلونَ«
  220): 49/ إسراء(» ماً و رفاتاأئذا کُنّا عظا«
  221): 163/ اعراف(» و یوم الیسبِتُونَ«
  221): 9/ نَبأ(» و جعلْنا نَومکم سباتاً«
  223): 61/ طه(» فیسحتَکم بعذابٍ«
»    ـی الغَضَـبعـن موس ـکَتا ساعـراف (» و لم /

154 :(224  
  230): 128/ توبه(» عزِیزٌ علیه ما عنتُّم«
»مـنکم   ذلک ل نَـتالع ـین خَش25/ نسـاء (» م :(

230  
»تاتینَ و القانت234): 35/ احزاب(» و القان  
): 85/ نسـاء (» و کان اهللاُ علی کلِّ شَـیء مقیتـاً  «

234-235  
  235): 25/ مرسالت(» ألم نَجعلِ األرض کفاتاً«
  

): 14/ حجـرات (» الیلتْکم من أعمـالکم شـیئاً  «
237  

  237): 3/ ص(» نَ مناصٍو الت حی«
  239): 49/ فرقان(» لنُحیِی به بلْدةً میتاً«
» انّ الصلوةَ کانت علی المـؤْمنینَ کتابـاً موقُوتـاً   «
  242): 103/ نساء(
»لُ أُقِّتَت242): 11/ مرسالت(» و اذا الرُس  
/ یوسـف (» قالَ انّما أشْکُوا بثِّی و حزْنی الی اهللا«

86 :(246  
): 1/ فـاطر (» ولی أجنَحۀٍ مثْنَی و ثُالثَ و رباعأُ«

248  
): 54/ اعـراف (» یغْشی اللیلَ النهار یطْلُبه حثیثـاً «

253  
  256): 69/ طه(» و الیفْلح الساحرُ حیثُ أتَی«
  267): 23/ نَبأ(» لَبِثیِنَ فیها أحقاباً«
»لْهثْ او تَتْرُکْه یلْهلْ علیه یماعـراف (» ثْإنْ تَح /

176 :(269  
  271): 4/ فلق(» العقَدالنفّاثات فی«
): 14/ نَبـأ (» و أنزلْنا من المعصرات ماء ثَجاجـاً «

279  
  282): 125/ انعام(» یجعلْ صدره ضَیقاً حرَجاً«
  295): 40/ هود(» من کلٍّ زوجینِ اثْنَینِ«
  295): 35/ بقره(» أُسکُنْ أنت و زوجک الجنَّۀَ«
  295): 54/ دخان(» و زوجناهم بحورٍ عینٍ«
/ صـافّات (» أُحشُرُوا الذین ظَلَمـوا و أزواجهـم  «

22 :(295  
  313): 19/ رحمن(» مرَج البحرَینِ یلْتَقیانِ«
» یولج اللیلَ فی النَهارِ و یولج النَهـار فـی اللیـلِ   «
)319): 61/ حج  
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  329): 57/ توبه(» و هم یجمحون لَولَّوا الیه«
  331): 107/ صافّات(» و فَدیناه بِذبحٍ عظیمٍ«
/ شوري(» و کذلک أوحینا الیک روحاً من أمرِنا«

52 :(336  
  336): 193/ شعراء(» نَزَلَ به الرُوح األمینُ«
/ نسـاء (» و کَلمتُه ألْقاها الی مـرْیم و روح منـه  «

171 :(336  
  336): 46/ انفال(» ذْهب رِیحکمو تَ«
  337): 89/ واقعه(» فَرَوح و ریحانٌ«
): 12/ رحمـن (» و الحب ذوالعصف و الَریحـانُ «

339  
  340): 7/ مزّمل(» النَهارِ سبحاً طَوِیالً انّ لک فی«
»حلَواق لْنا الرِیاحس357): 22/ حجر(» و أر  
  358): 76/ قصص(» نَانّ اهللاَ الیحب الفَرِحیِ«
ــالحونَ « ــا ک ــم فیه ــار و ه ــوههم الن جو ــح » تَلْفَ
  368): 104/ مؤمنون(
  379): 62/ اعراف(» و أنْصح لکم«
  391): 7/ عمران آل(» الراسخُونَ فی العلْم«
  402): 66/ رحمن(» فیهما عینانِ نَضّاخَتانِ«
»د406): 1/ اخالص(» قل هو اهللاُ أح  
  406): 15/ علق(» بالناصیۀ ناصیۀٍ لَنَسفَعاً«
  406): 32/ احزاب(» لَستُنَّ کأحد من النساء«
  407): 89/ مریم(» لقد جِئْتُم شَیئاً إداً«
  408): 8/ همزَة(» انّها علیهم مؤْصدةٌ«
  412): 24/ نَبأ(» الیذُوقونَ فیها برْداً و ال شَراباً«
  419): 3/ جنّ(» تعالی جد ربنا«
): 27/ فـاطر (» و من الجِبالِ جدد بِیض و حمرٌ«

420  
  424): 148/ اعراف(» عجالً جسداً له خُوار«

  426): 79/ توبه(» والذین الیجِدون الّا جهدهم«
): 5/ مجادلـه (» انّ الذین یحادونَ اهللاَ و رسـولَه «

429  
  430: )25/ قلم(» و غَدوا علی حرْد قادرِینَ«
  439): 11/ رعد(» فال مرَد له«
  446): 4/ محمد(» فَضَرْب الرِقابِ«
  455): 108/ هود(» و أما الذین سعدوا«
  462): 152/ انعام(» حتّی یبلُغَ أشُده«
  463): 57/ انفال(» فَشَرِّد بهم منْ خَلْفَهم«
»یدشرٍ مو قَص «)465): 45/ حج  
»دشَیروجٍ م465): 78/ نساء(» ةٍفی ب  
  467): 17/ جنّ(» یسلُکْه عذاباً صعداً«
  470): 82/ مریم(» و یکونونَ علَیهم ضدا«
»الطاغوت دب472): 60/ مائده(» و ع  
   473): 81/ زخرف(» فأَنا أولَ العابِدین«
   474): 29/ فجر(» فادخُلی فی عبادي«
»یدتع ي474): 23/ ق(» هذا ما لَد  
  474): 31/ یوسف(» و أعتَدت لَهنَّ متَّکَأً«
  476): 9/ همزَة(» جمع ماالً و عدده«
  481): 9/ همزَة(» فی عمد ممددةٍ«
  483): 65/ کهف(» رحمۀً من عنْدنا«
  483): 65/ کهف(» من لَدنَّا«
  493): 11/ جنّ(» کُنّا طَرائقَ قدداً«
» واعد من النساء اللّـاتی الیرْجـونَ نکاحـاً   و القَ«
  497): 60/ نور(
»یدمالِ قَعمینِ و عن الش498): 17/ ق(» عن الی  
  498): 81/ هود(» انّا رسولُ ربک«
  498):  4/ تحریم(» و المالئکَۀُ بعد ذلک ظَهِیرٌ«
»دخَلَقْنا اإلنسانَ فی کَب 502): 4/ بلد(» لَقَد  
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»یها أکاد505): 15/ طه(» اُخْف  
»نْقَضأنْ ی رِیددا فیها جِداراً یج77/ کهف(» فَو :(

505  
  506): 6/ بلد(» ماالً لُبداً«
  507): 103/ نحل(» لسانُ الذي یلْحدونَ الیه«
  507): 25/ حج(» و من یرِد فیه بإلْحاد بظُلْمٍ«
  511): 22/ طور(» و أمددناهم بفاکهۀٍ«
»دسد(» حبلٌ من مس512): 5/ م  
»التَناد 516): 32/ غافر(» یوم  
  524): 8/ همزَه(» انّها علیهم مؤصده«
»قُودالو 527): 5/ بروج(» النارِ ذات  
  535): 77/ کهف(» لَتَّخَذْت علیه أجراً«
»ذُوذجغیرَ م 539): 108/ هود(» عطاء  
»یذنلٍ حجبع 540): 69 /هود(» أنْ جاء  
  540): 19/ مجادله(» استَحوذَ علیهم الشیطانُ«
  541): 141/ نساء(» ألَم نَستَحوِذْ علیکم«
/ نـور (» قد یعلَم اهللاُ الذینَ یتَسلَّلُونَ منکم لـواذاً «

63 :(547  
  555): 4/ احقاف(» أو أثارةٍ من علْمٍ«
  556): 184/ بقره(» فعدةٌ من أیامٍ أُخَرَ«
  557): 31/ طه(» أُشْدد به أَزرِي«
  558): 28/ انسان(» و شَددنا أسرَهم«
  560): 16/ إسراء(» أمرْنا متْرَفیها«
  561): 71/ کهف(» لقد جِئْت شَیئاً إمراً«
  568): 30/ فصلت(» و أبشرُوا بالجنَّۀ«
  569): 21/ عمران آل(» فَبشِّرْهم بِعذابٍ ألیمٍ«
  569): 19/ یوسف(» هذا غُالم یا بشْرَي«
  569): 21/ توبه(» یبشِّرُهم ربهم برَحمۀٍ منه«
  569): 21/ عمران آل(» فبشِّرْهم بعذابٍ«

  570): 96/ طه(» بصرْت بما لم یبصرُوا به«
  570): 13/ نمل(» فلَما جاءتْهم آیاتُنا مبصرَةً«
): 14/ قیامـۀ ( »بلِ اإلنسانُ علی نَفْسـه بصـیرَةٌ  «

570  
  572): 9/ عادیات(» القُبوربعثرَ ما فی«
  575): 41/ عمران آل(» بالعشی و إالبکارِ«
  575): 205/ اعراف(» بالغُدو و اآلصالِ«
  576): 12/ فتح(» و کنتم قَوماً بوراً«
»وربک هو یکْرُ أُولئ576): 10/ فاطر(» و م  
  578): 139/ اعراف(» فیههؤالء متَبرٌ ما هم «
»التَنُّور 580): 40/ هود(» و فار  
  583): 34/ کهف(» و کان له ثَمرٌ«
  584): 88/ طه(» عجالً جسداً له خُوار«
  595): 153/ نساء(» أرِنَا اهللاَ جهرَةً«
  597): 15/ روم(» فهم فی روضَۀٍ یحبرُونَ«
  600): 138/ انعام(» و حرْثٌ حجرٌ«
»وراًحجحراً م600): 22/ فرقان(» ج  
  600): 5/ فجر(» هلْ فی ذلک قَسم لذي حجرٍ«
): 80/ حجـر (» کذَّب أصحاب الحجرِ المرْسلین«

600  
  602): 56/ شعراء(» و انّا لَجمیع حاذرون«
): 90/ نسـاء (» أو جاءوکم حصـرَت صـدورهم  «

605  
): 8/ إسـراء (» حصـیراً  و جعلنا جهنَّم للکافرینَ«

606  
/ بقـره (» فإنْ أُحصرْتم فما استَیسرَ مـن  الهـدي  «

196 :(606  
): 98/ مؤمنـون (» و أعوذُ بِک رب أنْ یحضُرُونِ«

608  
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  609): 31/ قمر(» کهشیمِ المحتَظرِ«
  609): 10/ نازعات(» انّا لَمرْدودونَ فی الحافرَة«
  612): 14/ انشقاق(» یحورانّه ظَنّ أن لَن «
): 31/ انعـام (» قد خَسرَ الّذینَ کَـذَّبوا بلقـاء اهللا  «

618  
): 103/ کهـف (» هل نُنَبئُکم باألخْسرِینَ أعماالً«

618  
  619): 64/ رحمن(» مدهامتانِ«
  620): 99/ انعام(» فَأَخْرَجنا منه خَضراً«
»ارداً لَه خُوسالً جج623: )88/ طه(» ع  
  623): 180/ بقره(» انْ تَرَك خَیراً«
»راتالخَی م623): 88/ توبه(» أولئک لَه  
  623): 70/ رحمن(» فیهنَّ خَیرات حسانٌ«
  625): 45/ قمر(» و یولُّونَ الدبرَ«
  625): 43/ ابراهیم(» ال یرْتَد الیهم طَرْفُهم«
  627): 33/ مدثّر(» و اللَیلِ إذْ أدبرَ«
  627): 25/ توبه(» ثم ولَّیتم مدبرین«
  628): 18/ اعراف(» مذْموماً مدحوراً«
  630): 13/ قمر(» علی ذات ألواحٍ و دسرٍ«
  632): 28/ نَبأ(» و کَذَّبوا بآیاتنا کذّاباً«
  632): 30/ نحل(» و لَنعم دار المتَّقین«
  632): 31/ کهف(» نعم الثَواب و حسنَت مرْتَفَقاً«
»ءورَةُ الس633): 98/ توبه(» علیهم دائ  
  636): 1/ ص(» ص و القرآنِ ذي الذکْرِ«
  642): 17/ کهف(» تَزاور عنْ کَهفهم«
  644): 45/ إسراء(» حجاباً مستُوراً«
  644): 61/ مریم(» انّه کانَ وعده مأْتیاً«
  645): 34/ قمر(» نَجیناهم بِسحرٍ«
  647): 89/ مؤمنون(» فَأنّی تُسحرون«

  647): 153/ شعراء(» انّما أنْت منَ المسحرِین«
  647): 32/ زخرف(» لیتَّخذَ بعضُهم بعضاً سخْرِیاً«
  649): 47/ حجر(» علَی سرُرٍ متَقابِلین«
»ذابا العأَوا رۀَ لَمرُّوا النَدام54/ یونس(» و أس :(

650  
ــدیثاً« ــه ح ــی الــی بعــضِ أزواجِ ــرَّ النَبِ و اذْ أس «
  650): 3/ تحریم(
»رَتعس یمح651): 12/ تکویر(» و اذا الج  
  652): 24/ قمر(» فی ضَاللٍ و سعرٍ«
  652): 55/ نساء(» و کَفَی بجهنَّم سعیراً«
  652): 5/ جمعه(» کَمثَلِ الحمارِ یحملُ أسفاراً«
»جرةٌوسفم ومئذی 653): 38/ عبث(» وه  
): 67/ نحـل (» تَتَّخذُونَ منه سکَراً و رِزقاً حسناً«

653  
  654): 15/ حجر(» انّما سکِّرَت أبصارنا«
/ زخـرف (» فلَوال أُلْقی علَیه أسوِرةٌ مـن ذَهـبٍ  «

53 :(656  
 ):31/ کهـف (» یحلَّون فیها من أساوِر من ذَهبٍ«

656  
»رابحوا المرو656): 21/ ص(» إذْ تَس  
  656): 14/ نازعات(» فإذا هم بالساهرَة«
/ بقـره (» فَولِّ وجهـک شَـطْرَ المسـجد الحـرام    «

144 :(661  
): 9/ انسـان (» النُرِید منکم جـزاء و الشُـکُوراً  «

666  
/ کهـف (» واصبِرْ نَفْسک مع الذین یدعونَ ربهـم «

28 :(668  
  675): 18/ لقمان(» وال تُصعرْ خَدك للناس«
  678، 677): 73/ انعام(» یوم ینْفَخُ فی الصورِ«
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  678): 260/ بقره(» فصرْهنَّ الیک«
  679): 48/ حج(» و الی المصیر«
  684): 14/ نوح(» خَلَقَکم أطْواراً«
  685): 13/ إسراء(» ألْزَمناه طائرَه فی عنُقه«
  685): 49/ عمران آل(» فیکونُ طَیراً بإذْنِ اهللاِ«
  686): 47/ نمل(» قالوا اطَّیرْنا بک«
  688): 4/ تحریم(» و المالئکَۀُ بعد ذلک ظَهِیرٌ«
  688): 16/ شعراء(» انّا رسولُ رب العالمینَ«
  688): 92/ هود(» و اتَّخَذْتُموه وراءکم ظهرِیاً«
»ظاههمالذین یسائن ن689): 3/ مجادله(» رونَ م  
  690): 43/ یوسف(» انْ کنتم للرُؤْیا تَعبرُون«
/ رحمـن (» علَی رفْرَف خُضْرٍ و عبقَرِيٍّ حسـانِ «

76 :(691  
  692): 21/ کهف(» و کذلک أعثَرنا علَیهِم«
   693): 15/ قیامۀ(» و لَو ألْقَی معاذیرَه«
): 90/ توبـه (» عـراب و جاء المعـذِّرونَ مـن األ  «

695  
  698): 36/ حج(» و أطعموا القانع و المعتَرَّ«
  700): 13/ حج(» لَبِئْس المولَی و لَبِئْس العشیرُ«
): 49/ یوسف(» فیه یغاثُ الناس و فیه یعصرُونَ«

701  
  707): 1/ انبیاء(» اقْتَرَب للناسِ حسابهم«
  710): 61/ وده(» واستَعمرَکم فیها«
»ساءالن راتو711): 31/ نور(» علی ع  
»غُرَّنَّکم باهللاِ الغَرُور717): 33/ لقمان(» والی  
»  رَ بـاغٍ و ال عـادنِ اضْطُرَّ غَی173/ بقـره (» فم :(

725  
  725): 53/ احزاب(» غَیرَ ناظرِینَ إناه«
»دیلِّی الصحرَ م725): 1/ مائده(» غَی  

»رُ السفاطضو األر 729): 11/ شوري(» ماوات  
  731): 21/ عبس(» ثم أماتَه فأَقْبرَه«
  732): 41/ عبس(» تَرْهقُها قَتَرَةٌ«
  732): 91/ انعام(» و ما قَدروا اهللاَ حقَّ قَدرِه«
  733): 16/ فجر(» فقَدر علیه رِزقَه«
  735): 33/ احزاب(» و قَرْنَ فی بیوتکُنَّ«
  735): 65/ واقعه(» فَکَّهونَفظَلْتُم تَ«
  738): 32/ مرسالت(» انّها تَرْمی بشَرَرٍ کالقَصرِ«
»الطَرْف رات738): 48/ صافّات(» قاص  
  748): 5/ زمر(» یکَور اللیلَ علی النهارِ«
»ترکُو س748): 1/ شمس(» اذا الشَم  
  749): 14/ نحل(» مواخرَ فیه«
» ماءالس ورراًیوم تَمو754): 9/ طور(» م  
): 57/ اعـراف (» و هو الذي یرْسلُ الرِیاح بشْراً«

759  
  760): 259/ بقره(» کیف نُنْشزُها«
  762): 280/ بقره(» فنَظرَةٌ الی میسرَةٍ«
  763): 50/ مدثّر(» حمرٌ مستَنْفرَةٌ«
  765): 8/ مدثّر(» فاذا نُقرَ فی الناقور«
  766): 74/ کهف(» یئاً نُکْراًلَقَد جِئْت شَ«
  766): 99/ انعام(» فأخْرَجنا منه خَضراً«
  768): 54/ قمر(» فی جنّات و نَهرٍ«
  768): 45/ قمر(» و یولُّونَ الدبرَ«
  768): 10/ ضُحی(» و أما السائلَ فالتَنْهرْ«
  770): 35/ محمد(» و لَنْ یترَکم أعمالَکم«
  771): 44/ مؤمنون(» ا رسلَنا تَتْرَيثُم أرسلْن«
  772): 164/ انعام(» و ال تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرَي«
  774): 33/ احزاب(» و قَرْنَ فی بیوتکُنَّ«
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/ فرقـان (» انّ قَومی اتَّخَذُوا هذا القرآنَ مهجـوراً «
30 :(776  

  780): 280/ بقره(» فنَظرَةٌ الی میسرَةٍ«
»اً انّا أرهم أزرِینَ تَـؤُزینَ علی الکافلْنا الشَیاطس «
  784): 83/ مریم(
  792): 5/ مدثّر(» و الرِجزَ فاهجرْ«
  792): 59/ بقره(» رِجزاً من السماء«
  793): 98/ مریم(» أو تَسمع لهم رِکْزاً«
  795): 22/ نجم(» قسمۀٌ ضیزَي«
): 51/ حـج (» نوالّذین سعوا فی آیاتنا معـاجِزی «

796  
»نا بثالثزَّز797): 14/ یس(» فع  
  797): 23/ ص(» و عزَّنی فی الخطابِ«
  799): 30/ مطفّفین(» و اذا مرُّوا بهم یتَغامزُون«
/ إسـراء (» واستَفْزِز منِ استَطَعت منهم بصـوتک «

64 :(800  
 /عمـران  آل(» فال تَحسبنَّهم بمفازةٍ مـن العـذاب  «

88 :(800  
): 58/ توبـه (» و منهم منْ یلْمزُك فی الصدقات«

802-803  
»ظزُ من الغَییتَم لک(» تَکاد804): 8/ م  
  805): 11/ مجادله(» و اذا قیلَ انْشُزُوا فانْشُزُوا«
» و إنْ امرأَةٌ خافَت منْ بعلها نُشُـوزاً أو إعراضـاً  «
  806): 128/ نساء(
  810): 49/ فرقان(» ثیراًو أناسی کَ«
  811): 29/ قصص(» آنَس من جانبِ الطُّور ناراً«
  812): 36/ هود(» و التَبتَئس بما کانوا یفْعلُون«
   813): 20/ یوسف(» و شَرَوه بثَمنٍ بخْسٍ«
  817): 5/ إسراء(» فَجاسوا خاللَ الدیارِ«

  819): 102/ انبیاء(» الیسمعونَ حسیسها«
  819): 152/ عمران آل(» إذْ تَحسونَهم بإذْنه«
): 52/ عمران آل(» فَلَما أحس عیسی منْهم الکُفْرَ«

819  
  824): 15/ تکویر(» فال أُقْسم بالخُنَّس«
/ یونس(» و یجعلُ الرِجس علی الذین الیعقلُون«

100 :(829  
  830: )88/ نساء(» واهللاُ أرکَسهم بما کَسبوا«
  835): 88/ یونس(» ربنا اطْمس علی أموالهِم«
  835): 47/ نساء(» منْ قَبلِ أنْ نَطْمس وجوهاً«
»سعس838): 17/ تکویر(» واللیلِ اذا ع  
»ضاءیینٍ بعن م852): 45/ صافّات(» بِکَأْسٍ م  
): 187/ بقـره (» هنَّ لباس لکم و أنتم لباس لَهنَّ«

854  
  854): 80/ انبیاء(» علَّمناه صنْعۀَ لَبوسٍ لکم و«
  854): 9/ انعام(» و لَلَبسنا علیهم ما یلْبِسونَ«
  858): 65/ واقعه(» فَظَلْتُم تَفَکَّهون«
  859): 3/ مجادله(» منْ قَبلِ أنْ یتَماسا«
»ساس859): 97/ طه(» أنْ تَقُولَ الم  
»سشْرِکونَ نَج860): 28/ توبه(» انّما الم  
  860): 16/ فصلت(» فی أیامٍ نَحسات«
  860): 19/ قمر(» فی یومِ نَحسٍ مستَمرٍّ«
»حِ اذا تَنَفَّسب862): 18/ تکویر(» والص  
  865): 67/ طه(» فأوجس فی نَفْسه خیفَۀً«
  865): 20/ اعراف(» فَوسوس لَهما الشَیطانُ«
  865): 4/ ناس( »منْ شَرِّ الوسواسِ«
  867): 108/ طه(» فال تَسمع الّا همساً«
  868): 31/ رعد(» أفَلَم ییأَسِ الذین آمنُوا«
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): 77/ طـه (» فاضْرِب لَهم طَرِیقاً فی البحرِ یبساً«
869  

): 142/ انعـام (» و من األنْعامِ حمولَـۀً و فَرْشـاً  «
885  

  892): 78/ انبیاء(» اذْ نَفَشَت فیه غَنَم القَومِ«
»یدعکانٍ بن مم شـبأ (» و أنَّی لَهم التَناو52/ س :(

893  
»893): 11/ مرسالت(» أُقِّتَت  
  896): 18/ طه(» و أهش بها علَی غَنَمی«
  902): 51/ یوسف(» ألْآن حصحص الحقُّ«
  904): 10/ ذاریات(» قُتلَ الخَرّاصون«
هم منْ أهـلِ الکتـابِ مـنْ    و أنْزَلَ الذین ظاهرُو« 

  910): 26/ احزاب(» صیاصیهم
  914): 96/ طه(» فقَبضْت قَبضَۀً من أثَرِ الرَسولِ«
  916): 64/ کهف(» فَارتَدا علی آثارِهما قَصصاً«
  916): 11/ قصص(» و قالت لأُخْته قُصیه«
»صعلیه القَص 916): 25/ قصص(» و قَص  
»قعلی ع هنَکَصی923): 48/ انفال(» ب  
  923): 3/ ص(» و الت حینَ مناصٍ«
  940): 42/ ص(» أُرکُض بِرِجلک«
/ کهف(» و عرَضْنا جهنَّم یومئذ للْکافرینَ عرْضاً«

100 :(942  
»فوسفَی علی ی943): 84/ یوسف(» یا أس  
  946): 24/ احقاف(» هذا عارِض ممطرُنا«
): 224/ بقـره (» ا اهللاَ عرْضَۀً لأَیمانکمو التَجعلو«

948  
  952): 19/ لقمان(» واغْضُض من صوتک«
): 267/ بقره(» و لَستُم بِآخذیه الّا أنْ تُغْمضُوا فیه«

952  

»الماء یض953): 44/ هود(» و غ  
»حاماألر یض953): 8/ رعد(» و ما تَغ  
  953): 68/ بقره(» ال فارِض و ال بِکْرٌ«
/ نسـاء (» لَأَتَّخذَنَّ من عبـادك نَصـیباً مفْرُوضـاً   «

118 :(953  
»رَفاتن ع955): 198/ بقره(» فاذا أفَضْتُم م  
» أولَم یرَوا الی الطَیرِ فَـوقَهم صـافّات و یقْبِضْـنَ   «
  956): 19/ ملک(
): 17/ کهف(» و اذا غَرَبت تَقْرِضُهم ذات الشمالِ«

957  
  958): 20/ مزّمل(» أقْرِضُوا اهللاَ قَرْضاً حسناًو «
»ضْنا لهم قُرَناءلت(» و قَی959): 25/ فص  
  962): 5/ إسراء(» فَسینْغضُونَ الیک رؤُوسهم«
  964): 3/ شرح(» الّذي أنْقَض ظَهرَك«
  965): 43/ معراج(» کأنَّهم الَی نُصبٍ یوفضُونَ«
  969): 64/ بقره( »بل یداه مبسوطَتانِ«
  972): 58/ بقره(» و قُولُوا حطَّۀٌ«
»سطُه الشیطانُ من المتَخَب275/ بقره(» الذي ی :(

974  
»طأُکُلِ خَم أ(» ذَواتَیب977): 16/ س  
»یاطالخ م978): 40/ اعراف(» فی س  
/ اعـراف (» و قَطَّعناهم إثْنَتَی عشْرَةَ أسباطاً أُمماً«

160 :(981  
  983): 149/ اعراف(» و لَما سقطَ فی أیدیهِم«
): 13/ فجـر (» فَصب علیهم ربک سوطَ عـذابٍ «

985  
/ طـه (» انّنا نَخاف أنْ یفْرُطَ علَینـا أو أنْ یطْغَـی  «

45 :(994  
  994): 62/ نحل(» و أنَّهم مفْرَطُونَ«



    صراح اللغۀ/  2284
 

  995): 28/ کهف(» و کانَ أمرُه فُرُطاً«
): 15/ جنّ(» سطونَ فکانوا لجهنَّم حطَباًو أما القا«

996  
  997): 42/ مائده(» انّ اهللاَ یحب المقْسطینَ«
): 16/ ص(» عجلْ لَنا قطَّنا قَبلَ یـومِ الحسـاب  «

998  
  999): 55/ حجر(» فالتکُنْ من القانطینَ«
»طَتکُش ماء999): 11/ تکویر(» و اذا الس  
  1005): 2/ نازعات(» ت نَشْطاًو الناشطا«
  1008): 5/ عادیات(» فوسطْنَ به جمعاً«
  1008): 143/ بقره(» جعلْناکم أُمۀً وسطاً«
»یظفکم بِحلَی1012): 104/ انعام(» و ما أنَا ع  
  1018): 75/ عمران آل(» الّا ما دمت علیه قائماً«
  1021 ):6/ کهف(» فلَعلَّک باخع نَفْسک«
  1022): 9/ أحقاف(» ما کُنْت بِدعاً من الرُسلِ«
  1027): 21/ ابراهیم(» انّا کُنّا لکم تَبعاً«
): 69/ إسـراء (» ثم التَجِدوا لکم علینا به تَبِیعـاً «

1028  
ــرَکاءکم« ــرَکم و شُ وا أمعم71/ یــونس(» فــأَج :(

1034  
  1036): 9/ بقره(» یخادعون اهللاَ«
  1041): 2/ ماعون(» ذي یدع الیتیمفذلک الّ«
»بلْعو ی رْتَع1049): 12/ یوسف(» ی  
): 31/ سـبأ (» یرْجِع بعضُهم الـی بعـضٍ القَـولَ   «

1049  
  1050): 164/ انعام(» ثم الی ربکم مرْجِعکم«
  1050): 11/ طارق(» والسماء ذات الرَجعِ«
  1053): 34 /واقعه(» و فُرُشٍ مرْفُوعۀٍ«
  

): 128/ شـعراء (» أتَبنُونَ بکلِّ رِیعٍ آیـۀً تَعبثُـونَ  «
1056  

): 64/ واقعه(» أ أنْتم تَزْرعونَه أم نَحنُ الزارِعون«
1056  

  1060): 15/ علق(» لَنَسفَعاً بالناصیۀِ«
): 7/ بقره(» خَتَم اهللاُ علی قُلُوبِهم و علی سمعهم«

1061  
): 8/ صـافّات (» الـی الملَـإِ األعلَـی   الیسمعونَ «

1061  
   1061): 26/ فصلت(» التَسمعوا لهذا القرآنِ«
  1061): 204/ اعراف(» فاستَمعوا له«
  1061): 46/ نساء(» واسمع غیرَ مسمعٍ«
»عمرْ به و أسص1061): 38/ مریم(» أب  
): 48/ مائده(» لکُلٍّ جعلْنا منْکم شرْعۀً و منْهاجاً«

1065  
  1068): 54/ سبأ(» کَما فُعلَ بأشْیاعهم من قَبلُ«
  1069): 94/ حجر(» فاصدع بِما تُؤْمر«
  1072): 41/ طه(» واصطَنَعتُک لنَفْسی«
  1079): 97/ کهف(» فما اسطاعوا أنْ یظْهرُوه«
  1080): 79/ توبه(» الذین یلْمزونَ المطَّوعینَ«
): 30/ مائـده (» وعت لـه نَفْسـه قَتْـلَ أخیـه    فطَ«

1080  
  1082): 23/ سبأ(» حتّی اذا فُزِّع عنْ قُلُوبِهم«
  1083): 69/ بقره(» بقرةٌ صفْراء فاقع لَونُها«
»قْطَعلْی ثُم «)1089): 15/ حج  
): 81/ هـود (» فأَسرِ بأهلـک بِقطْـعٍ مـنَ اللَیـل    «

1090  
  1091): 94/ انعام(» طَّع بینَکملَقَد تَقَ«
  1091): 93/ انبیاء(» و تَقَطَّعوا أمرَهم بینَهم«
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  1095): 43/ ابراهیم(» مهطعیِنَ مقْنعی رؤُسهم«
  1101): 17/ رعد(» ابتغاء حلْیۀٍ أو متاعٍ«
): 90/ إسراء(» حتّی تَفْجرَ لَنا من األرضِ ینْبوعاً«

1104  
»دک و ما قَلَیما وبک ری(» ع1111): 3/ ضُح  
ــالقینَ « ــنَ الخ سونَ أحــذَر ــالً و تَ عونَ بعــد » أ تَ
  1111): 125/ صافّات(
  1113): 19/ نمل(» رب أوزِعنی أنْ أشْکُرَ«
  1113): 17/ نمل(» فَهم یوزعون«
  1114): 7/ طالق(» لینْفقْ ذوسعۀٍ من سعته«
  1114): 47/ ذاریات(» سعونَانّا لَمو«
»عس1114): 86/ انعام(» والی  
  1119): 78/ هود(» وجاءه قَومه یهرَعونَ الیه«
  1120): 19/ معراج(» انّ اإلنسانَ خُلقَ هلُوعاً«
  1122): 99/ انعام(» و ینْعه«
  1123): 231/ بقره(» فاذا بلَغْنَ أجلَهنَّ«
  1124): 3/ طالق(» انّ اهللاَ بالغُ أمرِه«
  1126): 26/ ذاریات(» فراغَ الی أهله«
): 93/ صـافّات (» فراغَ علـیهم ضَـرْباً بـالیمینِ   «

1126  
  1128): 17/ ابراهیم(» یتَجرَّعه و الیکاد یسیغُه«
  1129): 20/ مؤمنون(» و صبغٍ للْأکلینَ«
ـ   « » وتیمن بعد أنْ نَزَغَ الشَیطانُ بینـی و بـینَ إخْ
  1133): 100/ یوسف(
  1137): 57/ نجم(» أزِفَت اآلزِفَۀُ«
»ّ1138): 23/ إسراء(» فال تَقُلْ لَهما أُف  
» فـیو الص تاءلَۀَ الشهم رِحشٍ إیالفقُرَی إلیالف «
  1139): 2و1/ قریش(
  1142): 109/ توبه(» علی شَفا جرُف هارٍ«

ـ (» فَمنْ خـاف مـن مـوصٍ جنَفـاً    « ): 182/ رهبق
1144  

  1144): 3/ مائده(» غیرَ متَجانف لإثْمٍ«
»  ـرْفاهللاَ علـی ح دبعنْ ین الناسِ مو م «) حـج /

11 :(1146  
): 46/ نساء(» الذین یحرِّفُونَ الکَلم عن مواضعه«

1147  
/ زمر(» و تَرَي المالئکَۀَ حافِّینَ من حولِ العرْشِ«

75 :(1148  
ــرْ« ــه باألحقــاف واذْکُ قوم ــذَر » أخــا عــاد إذْ أنْ
  1149): 21/ احقاف(
»ضــدارِه األر ــه و بِ ــفْنا ب 81/ قصــص(» فخَس :(

1152  
  1152): 82/ قصص(» لَخَسف بِنا«
ــۀِ  « ــن ورقِ الجنَّ ــا م ــفانِ علیهم خْصــا ی » و طَفق
  1153): 22/ اعراف(
  1154): ؟/؟(» یخصفان«
   1155): 20/ هبقر(» یخْطَف أبصارهم«
  1155): 10/ صافات(» الَّا من خَطف الخَطفَۀ«
/ مریم(» فَخَلَف من بعدهم خَلف أضاعوا الصلوة«

59 :(1156   
/ فرقـان (» و هو الذي جعلَ اللَیلَ و النَهار خلْفَۀً«

62 :(1157   
»  ـفضُوا بأنْ یکونوا مـع الخَوال87/ توبـه (» ر :(

1157  
»ی ألخی و قال موسمی فی قَـویه هارونَ اخْلُفْن «
  1158): 142/ اعراف(
  1163): 7/ نازعات(» تَتْبعها الرادفَۀ«
  1168): 94/ صافّات(» فأقْبلُوا الیه یزِفُّونَ«
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و ما أموالُکم و ال أوالدکم بالّتی تُقَـرِّبکم عنْـدنا   «
  1169): 37/ سبأ(» زلْفَی

  1169): 114/ دهو(» و زلَفاً من اللَیلِ«
  1172): 33/ زخرف(» سقُفاً من فضَّۀٍ«
  1177): 30/ یوسف(» قد شَغَفَها حباً«
): 96/ کهـف (» حتّی اذا سـاوي بـینَ الصـدفَینِ   «

1180  
): 19/ فرقـان (» فَما تَستَطیعونَ صرْفاً و ال نَصراً«

1180  
»    مـاتالم فـعیـاةِ و ضالح فـعاذاً ألذَقْناك ض «
  1184): 75/ سراءإ(
  1186): 43/ ابراهیم(» الیرْتَد الیهم طَرْفُهم«
): 2/ نـور (» ولیشْهد عذابهما طائفَۀٌ من المؤْمنین«

1189  
  1189): 14/ عنکبوت(» فأخَذَهم الطوفانُ«
): 201/ اعـراف (» اذا مسهم طائف من الشَیطانِ«

1189  
  1192 ):1/ مرسالت(» و المرسالت عرْفاً«
»رَفاتن ع1193): 198/ بقره(» فاذا أفَضْتُم م  
  1194): 6/ محمد(» عرَّفَها لهم«
  1195): 5/ فیل(» کعصف مأْکُولٍ«
  1197): 25/ فتح(» و الهدي معکوفاً«
ــنامٍ لهــم« کُفُــونَ علــی أصع138/ اعــراف(» ی :(

1197  
»نا غُلْف1200): 88/ بقره(» و قالوا قلوب  
  1204): 23/ حاقّۀ(» وفُها دانیۀٌقُطُ«
  1206): 44/ طور(» کسفاً من السماء«
  1206): 92/ اسرائیلبنی(» کسفاً«
  1210): 28/ بقره(» کیف تَکْفُرونَ باهللا«

   1210): 273/ بقره(» الیسئَلُونَ الناس إلْحافاً«
  1211): 104/ إسراء(» جِئْنا بِکم لَفیفاً«
  1211): 16/ نَبأ(»  اًو جنّات ألْفاف«
): 19/ واقعـه (» ال یصدعونَ عنهـا و ال ینْزِفُـونَ  «

1213   
»فص1214): 11/ نساء(» فَلَها الن  
/ حشـر (» فماأوجفْتم علیه من خَیلٍ و ال رِکـابٍ «
6 :(1218  
  1219): 94/ صافّات(» فَأقْبلُوا الیه یزِفُّونَ«
): 8و7/ قیامـۀ (» لقَمرُفاذا برِقَ البصرُ و خَسف ا«

1227  
»قات1228): 10/ ق(» و النَخْلَ باس  
  1233): 30/ عبس(» و حدائقَ غُلْباً«
): 43/ فاطر(» وال یحیقُ المکْرُ السییء الّا بأهله«

1240  
  1243): 17/ عنکبوت(» و تَخْلُقُونَ إفْکاً«
  1243): 7/ ص(» إنْ هذا الّا اخْتالقٌ«
  1248): 34/ نَبأ(» دهاقاً و کَأْساً«
أذْهبتُم طَیباتکم فی حیاتکم الـدنْیا و اسـتَمتَعتم   «

  1248): 20/ احقاف(» بها
  1250): 30/ انبیاء(» کانَتا رتْقاً فَفَتَقْناهما«
و ما أنْزَلَ اهللاُ مـن السـماء مـن رِزقٍ فأحیـا بـه      «

1250): 5/ جاثیه(» األرض  
): 82/ واقعـه (» زقَکم أنّکم تُکَذِّبونَو تَجعلُونَ رِ«

1251  
/ ذاریـات (» و فی السماء رِزقُکم و ما تُوعـدونَ «

22 :(1251  
  1252): 69/ نساء(» حسنَ أُولئک رفیقاً«
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): 16/ کهـف (» و یهیئْ لکم مـن أمـرِکم مرْفَقـاً   «
1252  

  1252): 3/ طور(» فی رقٍّ منْشُورٍ«
»قُ ورْهلَّۀٌو ال یهم قَتَرٌ و ال ذوه26/ یونس(» ج :(

1255  
  1255): 13/ جنّ(» فال یخاف بخْساً و ال رهقاً«
  1255): 13/ جنّ(» فَزادوهم رهقاً«
1256): 73/ کهف(» ال تُرْهقْنی من أمرِي عسراً«

    
  1258): 40/ کهف(» فتُصبِح صعیداً زلَقاً«
ـ « ): 55/ توبـه (» م کـافرون و تَزْهقَ أنْفُسهم و ه

1259  
  1259): 81/ إسراء(» و زهقَ الباطلُ«
  1260): 17/ یوسف(» ذَهبنا نَستَبِقُ«
  1261): 81/ یوسف(» إنّ ابنَک سرَقَ«
»دادنَۀٍ حلَقُوکم بألْس1262): 19/ احزاب(» س  
  1263): 42/ قلم(» یوم یکْشَف عن ساقٍ«
): 7/ نحـل (» بِشـقِّ األنْفُـسِ   لم تَکُونوا بالغیه الّا«

1266  
  1266): 42/ توبه(» ولکن بعدت علیهم الشُقَّۀُ«
/ شـعراء (» واجعلْ لی لسانَ صدقٍ فی اآلخـرینَ «

84 :(1268  
» قاتــد صینَ و المقــد صــد(» انّ الم ): 18/ حدی

1268  
ــۀً« ــدقاتهِنّ نحلَ ص ســاء4/ نســاء(» و آتــوا الن :(

1269  
» فصعقَ منْ فـی السـماوات و مـن فـی األرضِ    «
  1269): 68/ زمر(
»دادنَۀٍ حلَقُوکم بألْس1271): 19/ احزاب(» س  

  1272): 19/ انشقاق(» لَتَرْکَبنَّ طَبقاً عن طَبقٍ«
  1273): 11/ جنّ(» کُنّا طَرائقَ قدداً«
ــۀ  « ــن ورق الجنَّ ــا م ــفانِ علیهم خْصــا ی » و طَفق
  1276): 22 /اعراف(
  1287): 129/ نساء(» فتَذَروها کالمعلَّقَۀِ«
»قَبقٍ اذا ون شَرِّ غاس1290): 3/ فلق(» و م  
  1290): 25/ نَبأ(» الّا حمیماً و غَساقاً«
  1293): 106/ إسراء(» و قُرْآناً فَرَقْناه«
/ انبیـاء (» و لقد آتَینا موسی و هـارونَ الفُرْقـانَ  «

48 :(1293  
/ شـعراء (» نْفَلَقَ فکانَ کلُّ فرْقٍ کالطَود العظـیمِ فا«

63 :(1294  
  1295): 50/ کهف(» ففَسقَ عن أمرِ ربه«
  1296): 1/ فلق(» قُلْ أعوذُ برَب الفَلَقِ«
انّ اهللاَ ال یستَحیِی أنْ یضْرِب مثَالً ما بعوضَۀً فَمـا  «

  1297): 26/ بقره(» فَوقَها
»1298): 15/ ص(» ن فُواقٍما لها م  
»قاتدرْبِی الصوا و یقُ اهللاُ الرِبحم276/ بقره(» ی :(

1304  
  1305): 19/ سبأ(» و مزَّقْناهم کلَّ ممزَّقٍ«
): 31/ إسـراء (» و التَقْتُلُوا أوالدکم خَشْیۀَ إمالقٍ«

1307  
  1307): 17/ اعراف(» و إذْ نَتَقْنا الجبلَ«
»ۀَ اإلنْفـاقِ  إذاً لَأمکْتم خَشْـی100/ إسـراء (» س :(

1310  
  1311): 52/ کهف(» و جعلْنا بینَهم موبِقاً«
   1312): 7/ مائده(» و میثاقَه الذي واثَقَکم به«
  1312): 4/ محمد(» فشُدوا الوثاقَ«
  1314): 17/ انشقاق(» و اللَیلِ و ما وسقَ«
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  1315): 15 /نور(» إذْ تَلَقَّونَه بألْسنَتکم«
 1320): 22/ احقاف(» أجِئْتَنا لتَأْفکَنا عن آلهتنا«

»کن أُفعنه م ؤْفَک1320): 9/ ذاریات(» ی  
  1320): 78/ حجر(» أصحاب األیکَۀِ«
  1321): 119/ نساء(» فلْیبتِّکُنَّ آذانَ األنْعامِ«
): 8/ نمـل (» أنْ بورِك منْ فی النارِ و من حولَها«

1321  
»کبالح ذات ماء1324): 7/ ذاریات(» و الس  
  1327): 62/ إسراء(» لَأحتَنکَنَّ ذُریتَه الّا قَلیالً«
): 38/ اعـراف (» حتّی اذا ادارکُـوا فیهـا جمیعـاً   «

1329  
  1330): 14/ حاقّۀ(» فدکَّتا دکَّۀً واحدةً«
  1330): 143/ اعراف(» جعلَه دکّاً«
»مِ الصـقِ اللیـلِ    أقسِ الـی غَسالشَـم لُوكدالةَ ل «
  1331): 78/ إسراء(
/ شـعراء (» کذلک سلَکْناه فی قُلُوب المجـرِمینَ «

200 :(1335  
  1337): 32/ طه(» وأشْرِکْه فی أمرِي«
  1338): 29/ ذاریات(» فصکَّت وجهها«
  1345): 119/ شعراء(» فی الفُلْک المشْحونِ«
): 164/ بقـره (» ی تَجرِي فی البحـرِ و الفُلْک الت«

1345  
/ یـونس (» حتّی اذا کنتم فی الفُلْک و جرَینَ بِهم«

22 :(1345  
): 67/ حج(» لکلِّ أُمۀٍ جعلْنا منْسکاً هم ناسکُوه«

1351  
): 195/ بقـره (» و التُلْقُوا بأیدیکم الـی التَهلُکَـۀِ  «

1354  
»م1362): 35/ رعد(» أُکُلُها دائ  

ــاً  « ــه میت ــم أخی ــلَ لَح ــدکم أنْ یأْکُ أح ــب حأی «
  1362): 12/ حجرات(
  1367): 8/ مزّمل(» تَبتَّلْ الیه تَبتیالً«
): 108/ بقــره(» و مــن یتَبــدلَ الکُفْــرَ باإلیمــان«

1368  
»تببما کَس لَ نَفْسس1370): 70/ انعام(» أنْ تُب  
رِ، بلِ الـذینَ کَفَـروا فـی    و القُرآنِ ذي الذکْ ص«

  1374): 1و2/ ص(» عزَّةٍ و شقاقٍ
  1376): 3/ عمران آل(» ثم نَبتَهِلْ«
  1378): 2/ زلزله(» و أخْرَجت األرض أثْقالَها«
): 62/ یـس (» و لَقَد أضَـلَّ مـنکم جِبِلّـاً کثیـراً    «

1381   
  1381): 184/ شعراء(» و الجِبِلَّۀَ األولینَ«
  1384): 30/ مریم(» نی نَبِیاًو جعلَ«
» و جعلُوا المالئکَۀ الذینَ هم عباد الرَحمنِ إناثـاً «
  1384): 19/ زخرف(
  1385): 249/ بقره(» إلّا منِ اغْتَرَف غُرْفۀً بِیده«
  1387): 33/ مرسالت(» کأنّه جِمالَۀٌ صفْرٌ«
  1388): 40/ اعراف(» حتّی یلج الجملُ«
  1395): 81/ طه(» علیکم غَضَبِی فیحلُّ«
  1396): 196/ بقره(» حتّی یبلُغَ الهدي محلَّه«
): 2/ تحـریم (» قد فَرَض اهللاُ لکم تَحلَّۀ أیمـانهم «

1397  
و إنْ منکم الّا وارِدهـا کـانَ علـی ربـک حتْمـاً      «

  1397): 71/ مریم(» مقْضیاً
): 101/ طـه (» و ساء لهـم یـوم القیامـۀِ حمـالً    «

1397  
  1397): 189/ اعراف(» حملَت حمالً خَفیفاً«
  1402): 108/ کهف(» ال یبغُونَ عنها حوالً«
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/ توبـه (» لَو خَرَجوا فیکم ما زادوکم الّـا خَبـاالً  «
47 :(1404  

): 43/ نـور (» فتَرَي الودقَ یخْـرُج مـن خاللـه   «
1408  

»ملَ و البِغالَ و الحوهاو الخَیتَرْکَب8/ نحل(» یرَ ل :(
1410  

»تتَطَعنِ اسم تَفْزِزو اس     ـبلک و أجتـونْهم بصم
  1410): 64/ إسراء(» علیهم بخَیلک و رجِلک

ــدقٍ « خَلَ صــد ــی م لْنخأد بــراء(» ر ): 80/ إس
1414  

): 104/ نحل(» و التَتَّخدوا أیمانَکم دخَالً بینَکم«
1414  

/ حشـر (» ی الیکونَ دولَۀً بینَ األغْنیـاء مـنْکم  کَ«
7 :(1417  
/ عمـران  آل(» و تلْک األیام نُداوِلُها بـینَ النـاسِ  «

140 :(1417  
  1418): 14/ انسان(» و ذُلِّلَت قُطُوفُها تَذْلیالً«
  1420): 4/ مزّمل(» و رتَّلِ القُرْآنَ تَرْتَیالً«
  1423): 16/ شعراء(» انّا رسولُ رب العالَمین«
  1429): 1/ مزّمل(» یا أیها المزَّملُ«
  1430): 28/ یونس(» فزَیلْنا بینَهم«
  1430): 36/ طه(» أُوتیت سؤْلَک یا موسی«
  1430): 108/ یوسف(» قَلْ هذه سبِیلی«
ــبِیالً  « ــذُوه س تَّخالی ــد ــبِیلَ الرُشْ ا ســرَو و إنْ ی «
  1430): 146/ اعراف(
/ فرقـان (» یا لَیتَنی اتَّخَذْت مـع الرَسـولِ سـبِیالً   «

27 :(1431  
  1431): 18/ انسان(» عیناً فیها تُسمی سلْسبِیالً«
-15/ انسـان (» کانَت قَوارِیراً، قَوارِیرَ من فضَّـۀٍ «

16 :(1431  
): 33/ ذاریـات (» لنُرْسلَ علیهم حجارةً من طینٍ«

1432  
»زاءسانُ هلْ جسانِ الّا اإلح60/ رحمن(» اإلح :(

1432  
  1439): 84/ إسراء(» کلٌّ یعملُ علی شاکلَته«
  1441): 48/ نحل(» عن الیمینِ و الشَمائلِ«
  1446): 8/ یوسف(» انَّ أبانا لَفی ضَاللٍ مبِینٍ«
): 20/ شـعراء (» قال فَعلْتُها إذاً و أنَا من الضالِّینَ«

1446  
/ سـبأ (» نْ ضَلَلْت فإنّما أضلُّ علَـی نَفْسـی  قُلْ إ«

50 :(1447  
  1447): 10/ سجده(» أئذا ضَلَلْنا فی األرض«
): 24/ قمـر (» انَّ المجرِمینَ فی ضَـاللٍ و سـعرٍ  «

1447  
  1449): 31/ نور(» أو الطفْلِ الذینَ لم یظْهرُوا«
): 56/ یـس (» فی ضُلَلٍ علی األرائک متَّکئُـونَ «

1452  
  1452): 189/ شعراء(» عذاب یومِ الظُلَّۀِ«
  1453): 65/ واقعه(» فضَلْتم تَفَکَّهونَ«
  1454): 13/ قلم(» عتُلٍّ بعد ذلک زنیمٍ«
  1455): 150/ اعراف(» أعجِلْتم أمرَ ربکم«
): 70/ انعام(» و إنْ تَعدلْ کُلَّ عدلٍ الیؤْخَذْ منها«

1456  
  1456): 95/ مائده(» ذلک صیاماً أو عدلُ«
  1468): 3/ نساء(» ذلک أدنَی ألّا تَعولُوا«
  1469): 28/ توبه(» و إنْ خفْتم عیلَۀً«
»و شَراب لٌ بارِدغْتَس1471): 42/ ص(» هذا م  
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): 161/ عمــران آل(» و مـا کــان لنَبــی أنْ یغُــلَّ «
1473  

/ صـافّات (» زَفُـونَ ال فیها غَولٌ و ال هم عنْها ینْ«
47 :(1474  

  1479): 24/ مؤمنون(» یرِید أنْ یتَفَضَّلَ علیکم«
»   ـراتـلَ الخَیعنا إلـیهم فیح73/ انبیـاء (» و أو :(

1480  
  1483): 55/ کهف(» أو یأَتیهم العذاب قُبالً«
): 111/ انعـام (» و حشَرْنا علیهم کلَّ شیء قُـبالً «

1483  
»دی ملْنخقٍأدد1483): 80/ إسراء(» خَلَ ص  
  1484): 157/ نساء(» و ما قَتَلُوه یقینا«
  1484): 61/ احزاب(» و قُتِّلُوا تَقْتیالً«
  1485): 10/ صافّات(» الّا منْ خَطف الخَطْفَۀَ«
): 86/ اعـراف (» واذْکُرُوا إذْ کُنْتم قَلیالً فَکَثَّـرَکم «

1488  
الحـقِّ الـذي فیـه     ذلک عیسی بـنُ مـریم قَـولَ   «

  1489): 34/ مریم(» یمتَرُونَ
  1493): 28/ حدید(» یؤْتکم کفْلَینِ منْ رحمته«
): 23/ ص(» فقالَ أکْفلْنیها و عزَّنی فی الخطـاب «

1493  
  1493): 37/ عمران آل(» و کَفَّلَها زکَرِیا«
  1494): 76/ نحل(» و هو کَلٌّ علی مواله«
/ مطفّفـین (» وهم أو وزنُوهم یخْسـرُون و اذا کالُ«
3 :(1496  
  1503): 29/ کهف(» یغاثُوا بماء کالمهلِ«
  1508): 29/ مؤمنون(» أنْزِلْنی منْزَالً مبارکاً«
  1508): 13/ نجم(» و لَقَد رآه نَزْلَۀً أُخْرَي«
  

): 107/ کهـف (» کانت لَهم جنّات الفرْدوسِ نُزُالً«
1508  

  1509): 51/ یس(» ربهم ینْسلُونَ الی«
  1516): 106/ مزّمل(» فأخَذْناه أخْذاً وبِیالً«
  1524): 173/ بقره(» و ما أُهلَّ به لغَیرِ اهللا«
/ انسـان (» هلْ أتَی علی اإلنْسانِ حینٌ منَ الدهرِ«
1 :(1525  
  1525): 3/ فاطر(» هلْ منْ خالقٍ غَیرُ اهللاِ«
»هتابِی1526): 19/ حاقّۀ(» ک  
»هسابِی1526): 20/ حاقّۀ(» ح  
): 68/ فرقـان (» و منْ یفْعـلْ ذلـک یلْـقَ أثامـا    «

1529  
»مادالع ذات م1531): 7/ فجر(» إر  
  1533): 7/ عمران آل(» هنَّ أُم الکتاب«
  1533): 74/ فرقان(» و اجعلْنا للمتَّقینَ إماماً«
/ عمـران  آل(» أُخْرِجـت للنـاسِ   کنتم خَیرَ أُمـۀٍ «

110 :(1534  
  1534): 45/ یوسف(» وادکَرَ بعد أُمۀٍ«
» و لَئن أخَّرْنا عنْهم العـذاب الـی أُمـۀٍ معـدودةٍ    «
  1534): 8/ هود(
): 12/ یـس (» کلَّ شیء أحصیناه فی إمامٍ مبِـینٍ «

1535  
  1535): 79/ حجر(» انّهما لَبإمامٍ مبِینٍ«
» ال ریب فیه من رب العالَمین أم یقُولُونَ افْتَـراه «
  1536): 37-38/ یونس(
» فأخَذَتْهم الرَجفَۀُ فأصبحوا فی دارِهم جـاثمین «
  1547): 78/ اعراف(
): 97/ صافّات(» ابنُوا لَه بنْیاناً فألْقُوه فی الجحیمِ«

1548  
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»  مٍ عنَّکم شَـنَآنُ قَــوـرِمجلُوا و الیــدلَـی أنْ التَع «
  1549): 8/ مائده(
  1552): 20/ فجر(» و تُحبونَ المالَ حباً جماً«
): 95/ انبیــاء(» و حـرام علـی قَرْیــۀٍ أهلَکْناهـا   «

1556  
  1557): 19/ ذاریات(» للسائلِ و المحرومِ«
): 7/ حاقّـۀ (» سبع لَیالٍ و ثَمانیـۀَ أیـامٍ حسـوماً   «

1558  
): 141/ نسـاء (» هللاُ یحکُم بیـنکم یـوم القیامـۀِ   ا«

1560  
»کسه متام1565): 26/ مطفّفین(» خ  
  1567): 49/ یس(» تأْخُذُهم و هم یخصمونَ«
  1568): 49/ یس(» و هم یخصمونَ«
  1574): 14/ شمس(» فَدمدم علَیهم ربهم«
  1575): 64/ رحمن(» مدهامتانِ«
  1579): 22/ کهف(» بالغَیبِ رجماً«
  1580): 81/ کهف(» و أقْرَب رحماً«
): 110/ إسـراء (» قُلِ ادعوا اهللاَ أو ادعوا الرَحمنَ«

1581  
/ نسـاء (» یجِد فی األرضِ مراغَماً کَثیراً و سـعۀً «

100 :(1585  
»رْقُومم تاب1585): 9/ مطفّفین(» ک  
): 78/ یـس (» و هی رمـیم منْ یحیِ العظام   قالَ«

1586  
  1587): 185/ بقره(» شَهرُ رمضانَ«
  1587): 9/ حجر(» انّا نحنُ نَزَّلْنا الذکْرَ«
  1587): 35/ یونس(» أمنْ الیهِدي«
  1587): 49/ یس(» یخصمونَ«
  1587): 97/ کهف(» فَما اسطاعوا«

): 7/ تغـابن ( »زعم الذین کَفَـرُوا أنْ لَـنْ یبعثُـوا   «
1591  

): 43-44/ دخان(» انَّ شَجرَةَ الزَقُّومِ طَعام األثیمِ«
1591  

انّها شَجرَةٌ تَخْرُج فی أصلِ الجحیمِ طَلْعهـا کأنَّـه   «
  1591): 64-65/ صافّات(» رءوس الشَیاطینِ

  1593): 13/ قلم(» عتُلٍّ بعد ذلک زنیم«
  1596): 208/ بقره(» أُدخُلُوا فی السلْمِ کافَّۀً«
  1596): 89/ شعراء(» الّا من أتَی اهللاَ بقلْبٍ سلیمٍ«
): 119/ مائده(» هذا یوم ینْفَع الصادقینَ صدقُهم«

1597  
  1597): 22/ لقمان(» و منْْ یسلم وجهه الی اهللاِ«
»یاطالخ ملُ فی سمالج جل40/ اعراف(»حتّی ی :(

1599  
ــن « ــومینَم ســۀِ م ــران آل(» المالئک ): 125/ عم

1600  
): 33-34/ ذاریـات (» حجارةً من طینٍ مسومۀ«

1600  
  1600): 10/ نحل(» فیه تُسیمونَ«
  1601): 29/ فتح(» سیماهم فی وجوههم«
  1608): 20/ قلم(» فأصبحت کالصرِیم«
  1611): 26/ مریم(» انّی نَذَرت للرَحمنِ صوماً«
  1615): 53/ احزاب(» فإذا طَعمتُم فانْتَشرُوا«
  1615): 249/ بقره(» و من لم یطْعمه فإنَّه منِّی«
  1618): 33/ کهف(» و لم تَظْلم منْه شَیئاً«
» و ما ظَلَمونـا و لکـن کـانوا أنْفُسـهم یظْلمـونَ     «
  1618): 57/ بقره(
  1619): 37/ یس(» فإذا هم مظْلمونَ«
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ــاً« یمجــاً أع ــلت(» و لَــو جعلْنــاه قُرْآن 44/ فص :(
1622  

/ شـعراء (» و لَو نَزَّلْناه علـی بعـضِ األعجمـینَ   «
198 :(1622  

  1625): 115/ طه(» و لَم نَجِد لَه عزْماً«
): 103/ عمـران  آل(» واعتَصموا بحبلِ اهللاِ جمیعاً«

1626  
  1626): 43/ هود(» اهللاِ و العاصم الیوم من أمرِ«
  1631): 1/ نَبأ(» عم یتَساءلُونَ«
  1634): 65/ فرقان(» إنّ عذابها کانَ غَراماً«
): 71/ یـونس (» ثُم الیکُنْ أمرُکم علـیکم غُمـۀً  «

1635  
  1639): 256/ بقره(» ال انْفصام لها«
  1642): 11/ بلد(» فال اقْتَحم العقَبۀ«
/ هـود (» ومه یوم القیامۀِ فـأوردهم النـار  یقْدم قَ«

98 :(1642  
): 1/ حجـرات (» التُقَدموا بین یديِ اهللاِ و رسوله«

1643  
/ اعـراف (» و قاسمهما انِّی لکما لَمن الناصـحینَ «

21 :(1646  
  1646): 3/ مائده(» و أنْ تَستَسقموا باألزالمِ«
  1650): 11/ حجرات(» الیسخَر قوم من قومٍ«
»من نساء ساء1650): 11/ حجرات(» و ال ن  
  1650): 42/ حج(» کَذَّبت قَبلَهم قَوم نُوحٍ«
  1651): 3/ بقره(» یقیِمونَ الصالةَ«
  1652): 13/ احزاب(» ال مقام لکم«
  1652): 76/ فرقان(» حسنَت مستَقَرّاً و مقاماً«
  1652): 6/ لتفص(» فاستَقیموا الیه«
  1652): 5/ بینه(» و ذلک دینُ القَیمۀِ«

  1652): 67/ فرقان(» و کانَ بینَ ذلک قَواماً«
و ال تُؤْتُوا السفَهاء أموالَکم التـی جعـلَ اهللاُ لکـم    «

  1653): 5/ نساء(» قیاماً
): 18/ حـج (» و منْ یهِنِ اهللاُ فما له مـن مکْـرِمٍ  «

1655  
/ نمـل (» دابۀً مـن األرض تُکَلِّمهـم  أخْرَجنا لهم «

82 :(1658  
  1667): 19/ فجر(» و تَأْکُلُونَ التُراثَ أکْالً لَماً«
»مالّا اللَم شرَ اإلثْمِ و الفَواحونَ کَبائبتَنجالذین ی «
  1668): 32/ نجم(
/ هـود (» و إنّ کُلّاً لَما لَیـوفِّینَّهم ربـک أعمـالَهم   «

111 :(1669  
): 4/ طـارق (» انْ کلُّ نَفْـسٍ لَمـا علیهـا حـافظٌ    «

1670  
): 32/ یس(» و انْ کلٌّ لَما جمیع لَدینا محضَرُونَ«

1670  
  1670): 43/ توبه(» عفَا اهللاُ عنک لم أذنْت لَهم«
  1671): 58/ یونس(» فَبِذلک فَلْیفْرَحوا«
  1672): 14/ فجر(» انّ ربک لَبِالْمرصاد«
  1672): 143/ بقره(» إنْ کانت لَکَبِیرَةًو «
): 25/ فـتح (» لَو تَزَیلُوا لَعذَّبنا الذین کَفَرُوا منهم«

1672  
  1672):31/ سبأ(» لَوال أنتم لَکُنّا مؤْمنینَ«
/ یوسـف (» لَیسجنَنَّ و لَیکُـونَنَّ مـن الصـاغرِینَ   «

32 :(1672  
  1672): 72/ نساء(» و انّ منکم لَمنْ لَیبطِّئَنَّ«
  1674): 143/ بقره(» لتَکُونوا شُهداء علی الناسِ«
  1674): 33/ انفال(» و ما کانَ اهللاُ لیعذِّبهم«
  1675): 46/ مائده(» ولْیحکُم أهلُ اإلنْجِیلِ«
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  1677): 6/ رحمن(» و النَجم و الشَجرُ یسجدانِ«
  1677): 16/ نحل(» و بالنَجم هم یهتَدونَ«
  1680): 271/ بقره(» فَنعما هی«
  1682): 66/ نحل(» مما فی بطُونه«
  1682): 69/ نحل(» مما فی بطُونها«
  1699): 18/ احزاب(» هلُم إلَینا«
  1700): 24/ یوسف(» و لَقَد همت به و هم بها«
   1702): 55/ واقعه(» فشارِبونَ شُرْب الهِیمِ«
»مباًفتَییداً طَیعوا ص1703): 43/ نساء(» م  
): 108/ توبـه (» أُسس علی التَقْوي من أولِ یومٍ«

1703  
): 279/ بقـره (» فأْذَنُوا بحرْبٍ من اهللاِ و رسـوله «

1707  
  1707): 167/ اعراف(» و إذْ تَأَذَّنَ ربک«
  1710): 154/ عمران آل(» أمنَۀً نُعاساً«
ــ« ): 11/ انفــال(» یکم النُعــاس أمنَــۀً منــهإذْ یغَشِّ

1710  
»   ـفوسنّـا علـی ی11/ یوسـف (» ما لَک التَأْم :(

1710  
  1711): 33/ تین(» و هذا البلَد األمینِ«
/ انعـام (» و ما یشْعرُکم أنَّها اذا جاءت  الیؤْمنُونَ«

109 :(1712  
  1713): 20/ ملک(» إنِ الکافرونَ الّا فی غُرُور«
): 4/ طـارق (» إنْ کلُّ نَفْسٍ لَمـا علیهـا حـافظٌ   «

1713  
/ اعـراف (» و نُودوا أنْ تلْکم الجنَّـۀُ أُورِثْتُموهـا  «

43 :(1714  
  1714): 6/ ص(» و انْطَلَقَ المألُ منهم أنِ امشُوا«
  1714): 96/ یوسف(» فلَما أنْ جاء البشیرُ«

  1714): 33/ لانفا(» و ما لَهم أنْ الیعذِّبهم اهللاُ«
  1715): 60/ توبه(» انَّما الصدقات للفُقَراء«
  1718): 187/ اعراف(» أیانَ مرْساها«
  1718): 21/ نحل(» أیانَ یبعثُونَ«
  1719): 92/ یونس(» فالیوم نُنَجیک ببدنک«
  1722): 94/ انعام(» لَقَد تَقَطَّع بینَکم«
  1724): 82 /یوسف(» و اسأَلِ القَرْیۀَ«
  1726): 1/ تین(» والتینِ و الزَیتُونِ«
  1727): 67/ انفال(» حتّی یثْخنَ فی األرض«
  1733ـ1732): 6/ الناس(» من الجِنَّۀِ و الناسِ«
  1733): 8/ سبأ(» أم بِه جِنَّۀٌ«
): 77/ قصـص (» و أحسنْ کما أحسنَ اهللاُ الیـک «

1736  
» ــنَ بِــی إذْ أخْرَجسنِو قـد أحــجــن الســی من «
  1736): 100/ یوسف(
  1738): 25/ نساء(» فإذا أُحصنَّ«
  1741): 13/ مریم(» و حناناً من لَدنّا«
): 25/ توبـه (» و یوم حنَینٍ إذْ أعجبتْکم کَثْرَتُکم«

1741  
/ انسـان (» هلْ أتَی علی اإلنْسانِ حینٌ من الدهرِ«
  1743ـ1742): 1
  1745): 25/ نساء(» ات أخْدانٍو ال متَّخذ«
  1746): 187/ بقره(» کنتم تَخْتانُونَ أنْفُسکم«
  1751): 37/ رحمن(» فکانَت وردةً کالدهانِ«
  1752): 9/ قلم(» ودوا لَو تُدهنُ فیدهنُون«
  1753): 53/ صافّات(» أءنّا لَمدینُونَ«
): 113/ هـود (» و ال تَرْکَنُوا الـی الـذین ظَلَمـوا   «

1759  
»یدکْنٍ شَد1759): 11/ هود(» أو آوِي الی ر  
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» کَلّا بلْ رانَ علـی قُلُـوبِهم مـا کـانوا یکْسـبونَ     «
  1761): 14/ مطفّفین(
): 7/ مطفّفـین (» کَلّا انَّ کتاب الفُجارِ لَفی سـجینٍ «

1761  
  1771): 1/ یس(» یس«
  1771): 1/ بقره(» الم«
  1771): 1/ مؤمن(» حم«
  1771): 252/ بقره(» انّک لَمنَ المرسلین«
»ناءی1771): 20/ مؤمنون(» طُورِ س  
  1771): 2/ تین(» طُورِ سینینَ«
  1773): 119/ شعراء(» فی الفُلْک المشْحونِ«
): 65/ صـافّات (» طَلْعها کأنّه رءوس الشَـیاطین «

1774  
»الجِیاد نات1777): 31/ ص(» الصاف  
  1783): 24/ ص(» داود و ظَنَّ«
  1785): 23/ رعد(» جنّات عدنٍ«
  1786): 39/ یس(» حتّی عاد کالْعرْجونِ القَدیمِ«
» انّها بقَرَةٌ ال فارِض و ال بِکْرٌ عـوانٌ بـینَ ذلـک   «
  1791): 68/ بقره(
  1792): 39/ طه(» و لتُصنَع علی عینی«
): 13/ ذاریـات (» یوم هـم علـی النـارِ یفْتَنُـونَ    «

1797  
  1797): 162/ صافّات(» ما أنتم علیه بفاتنینَ«
  1797): 6/ قلم(» بأیکُم المفْتُونَ«
  1797): 79/ نساء(» و کَفَی باهللاِ شَهِیداً«
  1799): 65/ واقعه(» فَظَلْتم تَفَکَّهونَ«
  1802): 49/ ابراهیم(» مقَرَّنینَ«
  1803): 13/ فزخر(» و ما کُنّا له مقْرِنینَ«
  

): 81/ نحـل (» و جعلَ لکم مـن الجِبـالِ أکْنانـاً   «
1808  

/ انعـام (» و جعلْنا علی قُلُوبِهم أکنَّـۀً أنْ یفْقَهـوه  «
25 :(1808  

  1809): 96/ نساء(» و کانَ اهللاُ غَفوراً رحیماً«
): 67/ یس(» و لَو نشاء لَمسخْناهم علی مکانَتهم«

1810  
  1813): 30/ محمد(» هم فی لَحنِ القولِو لَتَعرِفَنَّ«
  1814): 67/ نساء(» من لَدنّا«
  1816): 38/ کهف(» لکنِّا هو اهللاُ ربی«
  1817): 5/ حشر(» ما قَطَعتم من لینَۀٍ«
  1822): 7/ ماعون(» و یمنَعونَ الماعونَ«
  1825): 8/ فصلت(» لَهم أجرٌ غیرُ ممنُونٍ«
): 82/ انبیـاء (» طینِ منْ یغُوصونَ لَـه و من الشَیا«

1825  
»رَدن بن جِبالٍ فیها مم ماءن السنَزِّلُ منور(» و ی /

43 :(1826  
): 30/ حــج(» فـاجتَنبوا الــرِجس مـن األوثــانِ  «

1826  
ــه« فونِ فــی جــی ــن قَلْبــلٍ مرجــلَ اهللاُ لعمــا ج «
   1826): 4/ احزاب(
): 8/ توبـه (» قْوي مـن أول یـومٍ  أُسس علی التَ«

1826  
/ انبیـاء (» و نَصرْناه منَ القومِ الذین کَذَّبوا بأیاتنا«

77 :(1827  
» فإما تَثْقَفَنَّهم فی الحرْبِ فشَرِّد بهم مـنْ خَلْفَهـم  «
  1828): 57/ انفال(
/ مطفّفـین (» و اذا کالُوهم أو وزنُوهم یخْسـرُونَ «
3 :(1830  
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  1831): 15/ واقعه(» رٍ موضُونَۀٍعلی سرُ«
): 25/ توبه(» و لَقَد نَصرَکُم اهللاُ فی مواطنَ کَثیرَةٍ«

1831  
): 63/ فرقان(» الذین یمشُونَ علی األرضِ هوناً«

1834  
  1840): 127/ اعراف(» و یذَرك و آلهتَک«
  1840): 45/ یوسف(» وادکَرَ بعد أُمۀٍ«
»نَّهتَس1851): 259/ بقره(» لم ی  
  1854): 91/ حجر(» الذین جعلُوا القرآنَ عضینَ«
): 110/ انعـام (» و نََذَرهم فی طُغْیانهم یعمهـونَ «

1855  
/ شـعراء (» و تَنْحتُونَ من الجِبالِ بیوتـاً فـارِهیِنَ  «

149 :(1856  
  1857): 27/ دخان(» و نَعمۀٍ کانوا فیها فاکهِینَ«
  1857): 65/ واقعه(» فَکَّهونَفظَلْتم تَ«
): 216/ بقره(» کُتب علیکم القتالُ و هو کُرْه لَکم«

1860  
و لَه اَسلَم من فی السماوات و االرضِ طَوعـاً و  «

  1860): 83/ آل عمران(» کَرها
  1862): 19/ نجم(» أفَرَأَیتم الالت و العزَّي«
/ بقره(» سحاقَإله آبائک إبراهیم و إسماعیلَ و إ«

133 :(1874  
  1875): 61/ مریم(» انّه کان وعده مأْتیاً«
  1875): 45/ إسراء(» حجاباً مستُوراً«
»أْتی مو1875): 105/ هود(» ی  
  1875): 62/ کهف(» آتنا غَداءنا«
  1877): 11/ نساء(» فإنْ کانَ لَه إخْوةٌ«
قُـولی انِّـی نَـذَرت    فإما تَرِینَّ من البشَر أحـداً ف «

  1883): 26/ مریم(» للرَحمنِ صوماً

  1884): 53/ احزاب(» غیرَ ناظرینَ إناه«
): 44/ رحمـن (» یطُوفُونَ بینَها و بینَ حمـیمٍ آنٍ «

1884  
/ هـود (» قال سآوِي الی جبلٍ یعصمنی من الماء«

43 :(1885  
ـ  « » اللٍ مبِـینٍ و انّا أو ایاکم لَعلَی هدي أو فـی ضَ
  1885): 24/ سبأ(
/ صـافّات (» و أرسلْناه الی مائَۀِ ألْف أو یزِیدونَ«

147 :(1885  
»  ـوتضٍ تَمأر بـأي رِي نَفْسلقمـان (» و ما تَد /

34 :(1887  
/ کهـف (» لنَعلَم أي الحزْبینِ أحصی لما لَبِثُوا أمداً«

12:(1887  
ــونَو ســیعلَم الــذین ظَ« بنْقَلــبٍ ی ــوا أي منْقَلَ لَم «
  1887): 227/ شعراء(
» کم علی البِغـاء33/ نـور (» و ال تُکْرِهوا فَتَیات :(

1892  
  1892): 28/ مریم(» و ما کانت أُمک بغیاً«
  1893): 8/ حاقّۀ(» فهلْ تَرَي لهم من باقیۀٍ«
  1998): 79/ نساء(» و کَفَی بِاهللاِ شَهِیداً«
  1907): 13/ سبأ(» جِفانٍ کالْجوابِو «
  1907): 72/ مریم(» و نََذَر الظالمیِنَ فیها جِثیاً«
  1909): 29/ قصص(» أو جذْوةٍ من النار«
  1910): 41/ هود(» بِسمِ اهللاِ مجراها و مرْساها«
): 48/ بقـره (» ال تَجزِي نَفْس عـن نَفْـسٍ شَـیئاً   «

1911  
  1920): 14/ جنّ(» وا رشَداًفأُولئک تَحرَّ«
»   ـداً لَـه خُـوارسالً ججلِّیهم عنْ حاعـراف (» م /

  1926ـ1925): 148
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/ قیامۀ(» ألَیس ذلک بقادرٍ علی أنْ یحیِی الموتَی«
40 :(1930  

  1930): 42/ انفال(» و یحیی من حی عن بینَۀ«
  1932): 49/ بقره(» و یستَحیونَ نساءکم«
): 26/ بقـره (» انّ اهللاَ الیستَحیِی أنْ یضْرِب مـثَالً «

1932  
): 80/ کهف(» فخَشینا أنْ یرْهقَهما طُغْیاناً و کُفْراً«

1935  
  1937): 15/ طه(» انّ الساعۀَ آتیۀٌ أکاد أُخْفیها«
  1937): 14/ بقره(» و اذا خَلَوا الی شَیاطینهم«
  1937): 52/ عمران آل(» منْ أنْصارِي الی اهللاِ«
): 24/ فـاطر (» و إنْ من أُمۀٍ الّا خَال فیهـا نَـذیرٌ  «

1937  
): 52/ نمـل (» فتلْک بیوتُهم خاوِیۀً بمـا ظَلَمـوا  «

1940  
  1940): 45/ حج(» فهی خاوِیۀٌ علی عرُوشها«
): 30/ نازعـات (» و األرض بعد ذلـک دحاهـا  «

1941  
  1942): 16/ یونس(» و ال أدراکم به«
): 4/ احـزاب (» و ما جعـلَ أدعیـاءکم أبنـاءکم   «

1943  
  1945): 22/ اعراف(» فدلَّیهما بغُرُورٍ«
  1945): 8/ نجم(» ثم دنا فتَدلَّی«
  1945): 33/ قیامۀ(» ثم ذَهب الی أهله یتَمطَّی«
  1945): 188/ بقره(» و تُدلُوا بها الی الحکّامِ«
  1953): 74/ مریم(» اً و رِئْیاًهم أحسنُ أثاث«
  1955): 10/ حاقّۀ(» فأخَذَهم أخْذَةً رابِیۀً«
): 275/ بقـره (» و أحلَّ اهللاُ البیع و حـرَّم الرِبـوا  «

1955  

  1956): 13/ نوح(» ما لکم ال تَرْجونَ لله وقاراً«
  1956): 111/ اعراف(» أرجِه و أخاه«
ــرِ« نَ ألمــو رْجــرُونَ م ــه(» اهللاِ و آخَ ): 106/ توب

1957  
  1957): 17/ حاقّۀ(» والملَک علی أرجائها«
فسخَّرْنا لَه الـرِیح تَجـرِي بـأمرِه رخـاء حیـثُ      «

1958): 36/ ص(» أصاب  
  1960): 41/ هود(» بِسمِ اهللاِ مجراها و مرْساها«
»الرِعاء ردص1963): 23/ قصص(» حتّی ی  
  1963): 104/ بقره(» االتَقُولُوا راعن«
  1967): 4/ نور(» والذین یرْمونَ المحصنات«
  1971): 24/ دخان(» واتْرُك البحرَ رهواً«
  1972): 88/ یوسف(» و جِئْنا بِبِضاعۀٍ مزْجاةٍ«
  1973): 103/ توبه(» و تُزَکِّیهم بها«
  1974): 32/ إسراء(» و ال تَقْرَبوا الزِنَی«
  1975): 259/ بقره(» اکیف نُنْشزُه«
  1978): 2/ ضُحی(» واللَیلِ اذا سجی«
): 36/ قیامـۀ (» أیحسب اإلنْسانُ أنْ یتْرَك سدي«

1979  
): 1/ فرقـان (» سبحانَ الذي أسرَي بِعبـده لَـیالً  «

1981  
): 70/ یوسـف (» جعلَ السقایۀَ فی رحـلِ أخیـه  «

1984  
  1987): 65/ مریم(» هلْ تَعلَم لَه سمیاً«
»نَّهتَس1988): 259/ بقره(» لم ی  
  1988): 26/ حجر(» منْ حمإٍ مسنُون«
»واء1988): 58/ انفال(» فانْبِذْ إلَیهم علی س  
  1988): 55/ صافّات(» فی سواء الجحیم«
»ي بهم األرضو1990): 42/ نساء(» لَو تُس  
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»شْرِي نَفْسنْ یرْضـاةِ اهللاِ و من الناس مم غاءته اب «
  1994): 207/ بقره(
  1994): 20/ یوسف(» و شَرَوه بثَمنٍ بخْسٍ«
  1994): 16/ بقره(» اشْتَرَوا الضَاللَۀَ بالهدي«
/ عمـران  آل(» و کُنْتم علی شَفا حفْرَةٍ مـن النـارِ  «

103 :(1997  
): 106/ مؤمنـون (» ربنا غَلَبـت علینـا شـقْوتُنا   «

1997  
  2005): 70/ مریم(» هم أولَی بها صلیاً«
  2005): 30/ نساء(» فسوف نُصلیه ناراً«
  2005): 12/ انشقاق(» و یصلَی سعیراً«
»لَواتو ص عو بِی «)2006): 40/ حج  
): 119/ طـه (» وأنّک التَظْمؤُا فیها و التَضْـحی «

2008  
ـ   « / توبـه (» لُیضاهئُونَ قولَ الذین کَفَـروا مـن قب

30 :(2011  
  2013): 5/ حاقّۀ(» فأُهلکُوا بالطاغیۀ«
یرِیدونَ أنْ یتَحاکَموا الی الطاغوت و قد أُمرُوا أنْ «

  2013): 60/ نساء(» یکْفُرُوا به
أولیاؤُهم الطاغُوت یخْرِجـونَهم مـن النُـورِ الـی     «

2014): 257/ بقره(» الظُلُمات  
»قَدالم يبالْواد2016): 12/ طه(» سِ طُو  
  2018): 35/ یوسف(» حتّی حینٍ«
): 60/ بقــره(» و التَعثَـوا فــی األرض مفْسـدینَ  «

2018  
  2019): 108/ انعام(» فیسبوا اهللاَ عدواً بغیر علْمٍ«
» إذْ أنتم بالعدوة الدنْیا و هـم بالعـدوةِ القُصـوي   «
  2020): 42/ انفال(
  2022): 49/ قلم(» العراءلَنُبِذَ ب«

): 256/ بقـره (» فَقَد استَمسک بـالعرْوةِ الـوثْقَی  «
2022  

): 37/ معـراج (» عن الیمینِ و عن الشمالِ عزِینَ«
2024  

): 5/ تحـریم (» عسی ربه إنْ طَلَّقَکُـنَّ أنْ یبدلَـه  «
2025  

» اناًو منْ یعش عن ذکْرِ الرَحمن نُقَیض له شَـیط «
  2026): 36/ زخرف(
  2026): 18/ طه(» هی عصاي أتَوکَّؤُا علیها«
  2028): 91/ حجر(» الذین جعلُوا القرآنَ عضینَ«
  2030): 29/ قمر(» فتَعاطَی فعقَرَ«
  2032): 95/ اعراف(» حتّی عفَوا«
): 18/ مطفّفین(» کَالّ انّ کتاب األبرار لَفی علِّیین«

2035  
): 2/ مطفّفـین (» اکْتالُوا علَی الناسِ یستَوفُونَ اذا«

2036  
»  علـیهم األنْبـاء تیم2037): 66/ قصـص (» فع ،

2038  
ــومِ« القَی ــیللح ــوه جالو نَــت111/ طــه(» و ع :(

2039  
  2043): 205/ اعراف(» بالغُدو و اآلصالِ«
ــاتُوا « ــا م ــدنا م ــانوا عن ــو ک ــزي لَ ــانوا غُ » أو ک
  2045): 156/ مرانع آل(
  2046): 9/ یس(» فأغْشَیناهم فهم ال یبصرُونَ«
  2046): 1/ غاشیه(» هلْ أتاك حدیثُ الغاشیۀِ«
): 11/ لیـل (» و ما یغْنـی عنـه مالُـه اذا تَـرَدي    «

2049  
  2052): 17/ کهف(» و هم فی فَجوةٍ منْه«
» األرضِ ذَه ـلْءهم مدن أحلَ مقْببـاً و لَـوِ   فَلَنْ ی
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  2053): 91/ عمران آل(» افْتَدي به
): 11/ معراج(» لَو یفْتَدي من عذابِ یومئذ بِبنیه«

2053  
  2053): 27/ مریم(» لَقَد جِئْت شَیئاً فَرِیاً«
): 71/ طــه(» و لَأُصـلِّبنَّکم فـی جــذُوع النَخْـلِ   «

2057  
): 31/ فزخـر (» علی رجلٍ من القَرْیتَینِ عظـیمٍ «

2060  
  2062): 23/ إسراء(» و قَضَی ربک«
ــی علیــه« ــی فقَضَ وسکَزَه م15/ قصــص(» فــو :(

2062  
/ إسـراء (» و قَضَینا الی بنی إسرائیِلَ فی الکتاب«
4 :(2063  
»اقْضُوا إلَی 2063): 71/ یونس(» ثُم  
/ فصـلت (» فقَضاهنَّ سبع سماوات فـی یـومینِ  «

12 :(2063  
): 27/ حدیـد (» ثُم قَفَّینا علـی آثـارِهم برُسـلنا   «

2065  
» لْـملک به ع ما لیس 36/ إسـراء (» و ال تَقْف :(

2065  
  2068): 73/ واقعه(» و متاعاً للمقْوِینَ«
  2071): 34/ نجم(» و أعطَی قَلیالً و أکْدي«
  2073): 79/ نساء(» کَفَی بِاهللاِ شهیداً«
  2073): 47/ انبیاء(» نَکَفَی بِنا حاسبِی«
): 23/ حدیـد (» لکَیال تَأْسـوا علـی مـا فـاتَکم    «

2078  
  2082): 25/ یوسف(» و ألْفَیا سیدها لَدي البابِ«
  2083): 11/ غاشیه(» التَسمع فیها الغیۀً«
  

ــاللَّغْوِ فــی أیمــانکم« / بقــره(» ال یؤَاخــذُکم اهللاُ ب
225 :(2083  

  2085): 15/ نور(» ألْسنَتکمإذْ تَلَقَّونَه ب«
  2085): 22/ قصص(» و لَما تَوجه تلْقاء مدینَ«
  2086): 135/ نساء(» و إنْ تَلْووا أو تُعرِضُوا«
  2087): 5/ منافقون(» لَووا رءوسهم«
/ انبیاء(» لَو أردنا أنْ نَتَّخذَ لَهواً التَّخَذْناه من لَدنّا«

17 :(2088  
  2091): 17/ هود(»  تَک فی مرْیۀٍ منْهفال«
  2092): 12/ نجم(» أفَتُمارونَه علی ما یرَي«
» و ما کانَ صالتُهم عند البیت الّا مکاء و تَصـدیۀً «
  2095): 35/ انفال(
  2096): 46/ مریم(» واهجرْنی ملیاً«
  2097): 37/ قیامۀ(» من منیٍّ یمنَی«
» میـونَ ال یعلَمـونَ الکتـاب الّـا أمـانی     و منهم أُ«
  2097): 78/ بقره(
  2098): 119/ نساء(» و لَأُمنِّینَّهم و لَآمرَنَّهم«
» و اذا أنْعمنا علی اإلنْسانِ أعرَض و نَأَي بجانبِه«
  2099): 83/ إسراء(
  2100): 92/ یونس(» فَالیوم نُنَجیک ببدنک«
»يو إذْ هم نَج2102): 47/ إسراء(» و  
  2103): 80/ یوسف(» خَلَصوا نَجِیاً«
  2104): 17/ علق(» فَلْیدع نادیه«
  2106): 67/ توبه(» نَسوا اهللاَ فَنَسیهم«
  2106): 237/ بقره(» و ال تَنْسوا الفَضْلَ بینَکم«
  2107): 63/ کهف(» و ما أنْسانیه الّا الشیطان«
  2107): 23/ مریم(» سیاًو کنت نَسیاً منْ«
  2110): 1/ کوثر(» إنّا أعطَیناك«
  



  2299/   هاآیهیۀ مان  
 

 

): 54/ طـه (» انّ فی ذلک لَآیات لـأُولی النُهـی  «
2116  

»کلهم مراء2121): 79/ کهف(» و کانَ و  
  2122): 71/ بقره(» ال شیۀَ فیها«
  2124): 23/ انشقاق(» واهللاُ أعلَم بما یوعونَ«
ـ  « / بقـره (» طْرَ المسـجِد الحـرامِ  فَولِّ وجهـک شَ

144 :(2128  
  2128): 148/ بقره(» لکلٍّ وِجهۀٌ هو مولِّیها«
  2128): 31/ قصص(» ولَّی مدبِراً«
  2128): 142/ بقره(» ما ولّاهم عن قبلَتهم«
  2128): 79/ اعراف(» فتَولَّی عنهم«
  2130): 42/ طه(» و التَنیا فی ذکْرِي«
» أَنّ اهللاَ یبسـطُ الـرِزقَ لمـنْ یشـاء و یقْـدر     ویکَ«
  2131): 82/ قصص(
  2132): 128/ طه(» أولَم یهد لهم«
  2133): 196/ بقره(» حتّی یبلُغَ الهدي محلَّه«
»هیلْطاننِّی سع لَک2136): 29/ حاقّۀ(» ه  
»واءتُهم هد2136): 43/ ابراهیم(» و أفْئ  
» ي استَهوتْه الشَـیاطینُ فـی األرضِ حیـرانَ   کالّذ«
  2137): 71/ انعام(
  2138): 9/ قارعه(» فأُمه هاوِیۀٌ«
»دناها بأینَیب ماء2138): 47/ ذاریات(» و الس  
»دن یۀَ عطُوا الجِزْیع2138): 29/ توبه(» حتّی ی  
  2139): 149/ اعراف(» و لَما سقطَ فی أیدیهم«
/ جاثیه(» ذا علم من آیاتنا شیئاً اتَّخَذَها هزُواًو ا«
9 :(2142  
و إنْ تُصبهم سـیئَۀٌ بمـا قَـدمت أیـدیهم اذا هـم      «

  2142): 30/ روم(» یقْنَطُونَ
  2143): 51/ بقره(» و إذْ واعدنا موسی«

  2143): 18/ نمل(» حتّی اذا أتَوا علی واد النَملِ«
الذینَ کَفَروا ثـانی اثْنَـینِ إذْهمـا فـی      إذْ أخْرَجه«

ــزَنْ انّ اهللاَ معنــا بِه ال تَحصــاحــولُ ل » الغــار إذْ یقُ
  2143): 40/ توبه(
  2143): 84/ واقعه(» و أنتم حینَئذ تَنْظُرُونَ«
): 2/ نسـاء (» و التَأْکُلُوا أمـوالَهم الـی أمـوالکم   «

2143  
): 52/ نعمـــرا آل(» مـــن انْصـــارِي الـــی اهللاِ«

  2144ـ2143
  2144): 187/ بقره(» ثم أتموا الصیام الی اللیلِ«
انّ السمع و البصرَ و الفُؤَاد کلُّ أُولئک کـانَ عنـه   «

  2145): 36/ إسراء(» مسئُوالً
): 22/ انبیـاء (» لَو کانَ فیهما ألهۀٌ الّا اهللاُ لَفَسـدتا «

2145  
ـ  « ): 37/ عمـران  آل(» ذاقال یا مرْیم أنَّی لـک ه

2146  
  2149): 223/ بقره(» فَأْتُوا حرْثَکم أنَّی شئْتم«
): 31/ فرقـان (» و کَفَی برَبـک هادیـاً و نَصـیراً   «

2149  
» و مـنْهم مــنْ إنْ تأْمنْــه بــدینارٍ الیــؤَده الیــک «
  2149): 75/ عمران آل(
  2150): 58/ یونس(» فبذلک فَلْیفْرَحوا«
  2153): 63/ طه(» لَساحرانِ إنْ هذانِ«
  2153): 2/ طالق(» و أشْهِدوا ذَوي عدلٍ منکم«
  2153): 48/ رحمن(» ذَواتا أفْنانٍ«
و إذا قیلَ لهم ماذا أنْـزَلَ ربکـم قـالوا أسـاطیرُ     «

  2154): 24/ نحل(» األولینَ
» و قیل للذین اتَّقَوا ماذا أنْزَلَ ربکم قـالوا خیـراً  «
  2154): 30/ نحل(
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  2154): 1/ انفال(» و أصلحوا ذات بینکم«
  
» أ یطْمع کلُّ امرِيء منهم أنْ یدخَلَ جنَّۀَ نَعیمٍ کَلّا«
  2156): 38/ معراج(
): 15/ علـق (» کَلّا لَئنْ لم ینْتَه لَنَسـفَعاً بالناصـیۀِ  «

2156  
»دجک أنْ ال تَسنَع2156): 12/ اعراف(» و ما م  
  2158): 175/ بقره(» فَما أصبرَهم علی النار«
  2158): 17/ طه(» ما تلْک بیمینک یا موسی«
): 96/ نحـل (» ما عندکم ینْفَد و ما عند اهللاِ بـاقٍ «

2158  
): 197/ بقـره (» و ما تَفْعلُوا من خَیـرٍ یعلَمـه اهللاُ  «

2158  
/ إسـراء ( »أیاً ما تَدعوا فلَـه األسـماء الحسـنَی   «

110 :(2158  
): 15/ ص(» و ما ینْظُرُ هؤُالء الّا صیحۀً واحـدةً «

2159  
  2159): 156/ عمران آل(» ما ماتُوا و ما قُتلُوا«
  2159): 66/ نساء(» ما فَعلُوه الّا قَلیلٌ منهم«
  2159): 31/ یوسف(» ما هذا بشَرٌ«
»  ـدـن أحینَ به م102/ بقـره (» و ما هم بِضار:( 

2159  
  2159): 5/ شمس(» والسماء و ما بناها«
ــونَ« ــا تَعملُ ): 96/ صــافّات(» واهللاُ خَلَقَکــم و م

2159  
»دواح 2159): 171/ نساء(» انّما اهللاُ إله  
): 159/ اعـراف (» فبِما رحمۀٍ من اهللاِ لنْـت لَهـم  «

2159  
  

»  و األرض ـماواتالس ـت107/ هـود (» ما دام :(
2159  

  2159): 1-2/ قارعه(» عۀُ ما القارِعۀُالقارِ«
  2160): 58/ انفال(» و إما تَخافَنَّ«
/ اعـراف (» أوعجِبتم أنْ جاءکم ذکْرٌ مـن ربکـم  «

63 :(2160  
): 73/ زمـر (» حتّی اذا جاءوها و فُتحت أبوابها«

2161  
»2162): 66/ عمران آل(» ها أنتم هؤُالء  
»یرِخص2168): 22/ ابراهیم(» و ما أنتم بم  
  2169): 29/ یوسف(» یوسف أعرِض عنْ هذا«

  لخیاطحتّی یلج الجملُ فی سم ا
  
  
  
  



  2301/   هاحدیثیۀ نما  
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  2303/   هاحدیثیۀ نما  
 

 

    

  
  
  
  
  

  2: خَمس و عشْرون ذراعاً ءيالبِئْرِ البد میحر
  5: تَباؤُوایهم انْ أمرَ

 بن أجبـَ یم6: یفقد أر  
      ـها حـابِسسبزَنَـت، و لکـن حما خَلَأت و الح

  14: الفیل
 دود بالشُبهاتءوا الح15: إدر  
  18: ذَرء النار 
  21: رقُوء الدمِ هایال تَسبوا اإلبلَ فانّ ف 
 أنْ  ینَهلِّیصی ناء22: الرجلُ و هو ز  
 أْتمفَقَّحأْص29: نا و ص  
 عأ ةَالصال یدیام ک35: أقْرائ  
  37: ئهیقَ یهبته کالراجع ف یالراجع ف 
: همـزه یال  یو األصـمع . عن الکالئ بالکالئ ینَه 

40  
  45: أحسنوا أمالءکم 
 ف یطُوب ن مات45: ةالنَأْنَأَ یلم  
  46: ۀالسائلِ باللُقْم ةَردوا نَجأَ 
بالصـوم فانّـه    هیفعل ستَطعی فمن لم ةبالباء کمیعل 

  51...: له
 شَ یانّه ضَحبکَبنِی جوءوم52: نِی  
  53: قَیسموا بذلک لوطْئهم الطر ،ۀالسابِلَ 

  54: مضَرَ یاللهم اشْدد وطْأَتَک عل 
 طثالثَ أُکَلٍ من و ثـالثَ قُـرَصٍ مـن    : ۀٍئَیأخْرَج

  54: ةغرار
 للحاج حفانّه أنْج کتابوا ال63: ۀأتْرِب  
  68: انّه جدب السمرَ بعد العشاء 
  75: لِیالس لیحم یف ۀُکما تَنْبت الحب نْبتُونَیف 
  89: أخْشَباها زُولَی یحت ۀُال تَزُولُ مکّ 
  92: نَقْطَع النبات و نَأْکلُه يأ رَ،ینَستَخْلب الخَبِ 
 ن ومقذَبِه ی96: شَرَّ ذَب  
  116: الجار أحقُّ بسقَبِه 
ب یملعونٌ من أحاطَ عل    122: ۀٍمشْرَ
بعضُـکم رِقـاب    ضْـرِب یأساوِد صباً  هایلَتَعودنَّ ف 

  129: بعضٍ
  132: الجار أحقُّ بصقَبِه 
 بمن الع 143: الکُباد  
  147: حتُفْص يتُعرِب عن نَفْسها، أ بیالثََ 
  147: هیعرِّبوا عل 
  149: فقد عزَّب ۀًلیل نیأربع یمن قَرَأَ القرآنَ ف 
  155: ةالصال یفهو ف ةٍصال یمن عقَّب ف 
  156: المعتَقب ضامنٌ 
 کَرِش یاألنصار و عیت159: یب  
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  160: و أربِعوا ضیالمر ةادیع یأغبوا ف 
  164: غَهباً داًیسئلَ عطاء عن رجل أصاب ص 
  171: من قَصبٍ ۀِالجنّ یف تیبب ۀَجیبشِّرْ خد 
ـ  نَیانّه حرَّم مـاب   ـ یالمد یِالبتَ و همـا حرَّتـانِ    ،ۀِن

  190: تَکْتَنفانها
  195ـ194: لو نَصبت لنا نَصب العربِ 
اهللا، و هو من  دیبن عب ۀُطلح یعنی ،ۀُأوجب طلح 

  202:ةالمبشَّرَ ةِالعشَرَ
ـ أهضبوا . و ارتَفَعت أصواتُهم هیأفاضوا ف  : قـوم  ای

  208ـ207: تَکَلَّموا
  209: وبیه مانُیاإل 
 یال صن ال  امملیتیالص ب213: لیمن الل ام  
مـنکم عشْـرُ    ؤخَذُیالنَبات، و ال  کمیعل حظَرُیال  

تات213: الب  
 الطةُرَی تو الطَرْقُ من ال ۀُافَیو الع216: جِب  
  222: کیتَیاخْلَع سبت نِیصاحب السبتَ ای 
 تتَیقاموا ص227: نِی  
  233: أمر بناته یف هیعل فْتاتی یِأ مثْل 
  233: قَتّات ۀَالجنَّ دخُلُیال  
  233: مقَتَّت و هو محرِم ریغ تیانّه ادهنَ بزَ 
  234: طولُ القُنوت ةِأفضلُ الصال 
 بتُوا ص235: ۀٌخَطْفَ طانِیفإنّ للش لیبالل انَکمیاکْف  
 ن أحتانُ األرضِ هللا و لرسوله، فموـ  ایم  ئاًیمنها ش

  240: فهو له
  243: هتّاً هتُّهیسرْداً و  سرُدهیهو  
نْ  درُثْ لاكیأُح یکأنّک تَعداً ش254: أب  

  255: هیف ثُتَحنَّیغار حراء ف یأْتیکانَ : حدیث
الناس  یجنُوده ال سیبعثَ إبل ۀِالجمع ومیاذا کان  

  259: بالرَبائث همیفأخَذوا عل

  262: أضْباثهم نیب ایالخَطا 
  264: کان الزُبیرُ أعفَثُ 
  268: ةٍال تُلثُّوا بِدارِ معجزَ 
 ثُّ نَثثَیأنت تَن میالح271: ت  

  279: جأفْضلُ الحج العج و الثَ
  283: نْحضجیفلْ نْحضجیمن شاء أنْ  
ـ   هایف قْرَأُیال  ةٍکلُّ صال  : خـداج  یبأُم الکتـابِ فه

284  
  286: ۀَالمخَرْفَج لَیکَرِه السراو 
  293: له ۀَفال ذم رْتَجی نَیمن رکب البحرَ ح 
  296: سجسج ۀُالجنَّ 
  301: الثَج أفْضلُ الحج العج و 
 یف وجدی لُیفهو القت. اإلسالم مفْرَج یف تْرَكیال  

: لالما تیمن ب يؤَدیفانّه  ،یۀٍعند قَرْ کونیأرضٍ ال
304  

 اإلمالج رِّمتـانِ  ۀُال تُحالجـ و منـه ق . و ال اإلم  لی
انُ للرجل اللئصلْجانُ و ميالذ میم ی اإلبـلَ  رْضَـع :

314  
 أنْ  یانّه نَهیحبـ  د ـ الرکـوع کمـا    یالرجلُ ف یحبد 

  330: الحمار
لَحمـاً فتَـدالَحاه    ایانّ سلمانَ و أبا الـدرداء اشْـتَرَ   
  331: نهمایب
 دعاهن قَتَلَ نَفْساً ملم ةًم یرَح حنَّ ۀَرائ337: ۀالج  
  338: انّه أمرَ باإلثْمد المروحِ عند النَومِ 
  339: اهللاِ حانِیر الولَد من 
نَ  ال یکان أد حِ فارِسسالذَ یمالعرب العی344: ب  
 یال س346: االسالم یف ۀَاح  
  346: البذُر عیِیو ال بالمذا حِیِیبالمسا سوایل 
  350: مصح یعل ۀٍذو عاه ورِدنَّیال  
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  352: الحق یقلب المؤْمنِ مصفَح عل 
  352: للنساء حیالتَصفللرجال و  حیالتَسب 
  353: أکَلَتْه السباع یحت نِیالصوح نَیألْقَوه ب 
الضح و الضـلّ فانّـه مقْعـد     نیأحدکم ب قْعدنَّیال  

  354: طانیالش
  356: لوال الصالحونَ لَهلَک الطالحون 

ــول ــال) ص(اهللاأنّ رس ــلمین أنْ : ق ــی المس و عل
  358: اء أو عقْلٍالیترکوا مفْدوحاً فی فد

  359: اإلسالم مفْرَح یف تْرَكیال  
  361: فَقَّحنا و صأْصأْتم 
ــ  ــدموا المد) ص(یانّ أصــحاب النب ــیقَ و هــم  ۀَن

  364: قُرْحانٌ
  367: وجهِه کُدوح یف 
  368: مالُ الکُسحانِ و العورانِ ۀُالصدقَ 
  368: ألکْفَحها و أنَا صائم یانّ 
  377: ۀًماح ۀًلْنا ستَّنَزَ 

قد جمـع القـرآنُ ذَیلَـک    ) رض(أنّها قالت لعائشۀَ
یهح378: فالتَنْد  

  391: أمرْت له برَضْخٍ 
: سارقٍ سرَقَها یدعت عل نیح ۀقال لعائش) ع(انّه 

خبک عل یال تُس392: هیعنه بدعائ  
ــ  ــوا شُ ــتَح نیالمشــرک وخَیأُقْتلُ ــرْخَ وایو اس : همشَ

  394ـ393
  398: تَفُوخُ ۀٍکلُّ بائلَ 
  401: ۀٌصدقَ ۀِالنَخَّ یف سیل 
أحـد  : التشهد یف هیلرجلٍ أشار بسبابتَ) ع(انّه قال 

د407ـ406: أح  
 دأس و اذا خَرَج ،خَلَ فَهِد407: اذا د  
 ر همیأبِد409: ةًتمر ةًتَم  

 رَدالب 413: ةُأصلُ کلِّ داء  
 هالدن تالت: ينَّ م روأخَـذْتُها مـن القـرآن     یالس

  416: ماًیقد
 نَّدجم نودج واح426: ةٌاألر  
اإلنسان باللسـان   یف لیحصائد ألْسنَتهم، هو ما ق 

  432:همیو قُطع به عل
  436: یما أنَا من دد و ال الدد منِّ 
  436: خفْت لَأَدردنّ یأُمرْت بالسواك حت 
  440: ی الصدقۀف  ̴  ال 
  445: لبوله رْتَدیاذا بالَ أحدکم فلْ 
  447: نَیانّا ال نَقْبلُ زبد المشرک 
 دزْه449: أفضلُ الناسِ مؤمنٌ م  
مسبداً رأْسه، و سبد الشَعرُ بعد  ۀَعباس مکّ قَدم ابن 

  451: نَبت و اسود: الحلْقِ
  452: آرابٍ ۀِسبع یسجد علأُمرْت أنْ أ 
  452: وجهه یالسخْد عل صبِحیف 
  453: ال تُفْتَح لهم السدد نیالشُعثُ الرُءوسِ الذ 

کلُّ بنی آدم سید، فالرجلُ سید أهلِ بیتـه،  : حدیث
  459: و المرْأَةُ سیدةُ أهلِ بیتها

 ثَنمن ال رٌیالضَأْنِ خ یسیز دع460: من الم  
  473: و رجلٌ اعتَبد محرَّراً 
فهـذا أوانُ قَطَعـت    ،یتُعـادن  بـرَ یخَ ۀُما زالَت أُکْلَ 

  477: الشَهر یف ةًمرَّ: ایعداد الثر تُهیلَق. يأبهرِ
  486: ةالمود یۀَرعا يأ مان،یانّ کَرَم العهد من اإل 
تَعلُو  نیو هم الذ. نَیالفَداد یف ةَسوانّ الجفاء و القَ 

  488: همیحرُوثهم و مواش یأصواتُهم ف
 دأس و انْ خَرَج ،خَلَ فَهِد491: انْ د  
 بمن الع 502: الکُباد  
  504: یمن الکَ یالکماد أحب ال 
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 العربِ م حأنَا أفْصیف شٍیمن قر یأنِّ د یو نَشَأْت 
  515: بن بکر سعد یبن
  517: انْ نافَدتَهم نافَدوك 
ال تُهودوا کمـا تُهـود   . ةالجِناز یف یأسرِعوا المشْ 
  532: يو النَصار هودیال
  533: نصرانهیو  هودانهیفَأَبواه  
  533: به المسجد عنُونَی. هده 

دحاب محمبأص تهـی  ) ص(ماشَبالّا اإلخـاذَ، تَکْف 
اإلخاذَةُ الراکب، و تکفی اإلخاذَةُ الراکبینِ، و تکفی 

  537: اإلخاذَةُ الفئام من الناس
 یمؤمنٌ خَفف 540: الحاذ  
ـ  مسحوایأمرَهم أنْ   : نَیالمشـاوِذ و التَسـاخ   یعل

543  
  باتفَخِّذُی ش545: رَتُهیع  
  553: المؤْمنُ کالکَلْبِ المأْبورِ 

یحلـف بأَبِیـه فَنَهـاه عـن     ) رض(عمرَ سمع) ع(انّه
  554: ذلک، قال عمر فما حلَفْت به ذاکراً و ال أثراً

  560: خیرُ المالِ مهرَةٌ مأْمورةٌ أو سکَّۀٌ مأْبورةٌ
 راءتَی563: ما هذه الب  
  568: ال تَبسرُوا و ال تَثْجرُوا 
 سم ماءرُ کلِّ سص571: کذا ةُرَیب  
 عل کانت ضَرَباتتَلَ) رض(یکاراً، اذا اعو  یأب قَد

  576: اذا اعتَرَض قَطَّ
  579: تَرْترُوه و مزْمزُوه 
 یف رهیالتَمر مع غ رَیال تَخْلطوا ثَجِ يال تَثْجرُوا، أ 

  581: ذیالنَبِ
 بارنُ ج585: المعد  
  586: حرُم الجحرانُ ةُاذا حاضَت المرأ 
  587: جِذْر قلوبِ الرجال ینزلت ف ۀَانّ األمانَ 

  589: اإلبل الجارةِ یف ۀَال صدق 
ایاکم و هذه المجـازِر فـانّ لهـا ضَـراوةً کضَـراوة      

  591: الخَمر
  594: الحلْقُ همیالضافرُ و الملَبد و المجمرُ عل 
  595: العشْر األواخرِ یف جاوِری) ع(کان 
: ار قد ذَهـب حبـرُه و سـبرُه   رجلٌ من الن خرجی 

597  
  604: ئاًیال تَأْخُذْ من حزَرات أنْفُسِ الناس شَ 

لی خمسۀُ أسماء، أنا محمـد، و أحمـد، و   ) ع(قال
الماحی یمحـو اهللاُ بِـی الکُفْـرَ، و الحاشـرُ أَحشُـرُ      

بی، و العاقمعلی قَد ـرَّ    605: الناسمکنّـا اذا اح
أْساتَّقَ الب611: )ص(برسول اهللا نای  

مـن    ): ص(قال النبی ـوارِيـی و حتمرُ ابنُ عیالزُب
  613: أُمتی

  619: و خَضْراء الدمنِ اکمیا 
ــه لَ  ــرّاً، انّ کــم ســوا أوالد ــال تَقْتُلُ یرِكد  الفــارِس
  630: دعثرُهیف
  631: ةالدغْرَ یال قَطْع ف 
  631: أوالدکُنَّ بالدغْر عالم تُعذِّبنَ 
 حـذك یانْ لـم   يالصالحِ مثْلُ الدارِ سِیمثَلُ الجل 

  633: حهیمن عطْرِه علقَک من رِ
  633: ال تَسبوا الدهرَ فانّ الدهرَ هو اهللاُ 
  634: أزواجِهنَّ یذَئرْنَ النساء عل 
مـن   تَسلُغْینسائه و  یعل ۀٍلَیلَ یف طوفیانّه کان  

منهنَّ غُسالً، فسئلَ عن ذلک فقال انّـه   ةٍکلّ واحد
  636: أذْکَرُ

 ینَه اربِ الزَم641: ةعن کَس  
تَوضَّـأَ   يباإلناء الـذ  ةَأبا قَتاد یأوص) ع(یانّ النَبِ 

  643: إزدهرْ بهذا، فانّ له شأْناً: منه و قال
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  643: السبرات یإسباغُ الوضُوء ف 
  646:  بینَ سحرِي و نَحرِي) ص(وفِّی رسولُ اهللاتُ
  650: وجهِه رُیتَبرُقُ أسارِ 
  653: أسفرُوا بالفَجر فانّه أعظَم لألجر 

 طَـأُ یرجـل أنّـه کـان     قرُّیمـا ): رض(عمر ثیحد
و  مسکْهایالّا ألْحقْت به ولدها، فمن شاء فلْ تَهیجارِ

  654: هاسمرْیمن شاء فلْ
  663: أُمه اذا أشْعرَ ةُزکا نِیالجن ةُزکا 
  664: اإلسالم یال شغار ف 
 رُور673: اإلسالم یف ةَال ص  
  675: الّا أصغَرُ أو أبتَرُ هیف سیل 
الصفْرُ من کتـاب   تیالب ریمن الخ وتیانّ أصفَرَ الب 

  676: اهللا
 فَرَ و ال هام676: ۀَال ص  
ـ  نُـه یبابٍ ففُقئَـت ع  رِیص من نَظَرَ من  : هـدر  یفه

679  
  682: الیوم المضْمار و غَداً السباق

  686: من شَعرِك رَیخُذْ ما تَطا 
  686: ةَرَیالط کْرَهیالفالَ و  جِبیانّه کانَ  
ثـم تَلْطَخَهمـا    نِیأ تُعجِزُ إحداکُنَّ أنْ تَتَّخذَ تُـومتَ  

  690: أو زعفرانٍ رٍیبعبِ
ــطُ  یعبقَــرِيٍّ و هــ یعلــ ســجدیانّــه کــان   سالب

  691: ۀُالمنْقَّشَ ۀُالمصبوغ
   691:  ̴قالوا ظُلْم  یحت. هیفَرِ يفْرِیفلم أر عبقَرِیاً  
  691: بالسنا و العتْر يتَداویال بأْس للمحرِم أنْ  
  694: من أنفسهم عذروای یالناس حت هلکیلن  
  700: ریکُنَّ تُکَثِّرْنَ اللعنَ و تَکْفُرْن َالعشانّ 
  701: لهایلذَ ۀٌبیمتط ةٌمرَّت امرأَ 
 رُیتَصلَده ف ععن و 702: ماله یالوالد  

  703: زْکُویأنَّ مالَها ال  هیشَکَت ال ةًأنَّ امرأَ 
أهلٍ  یف رْزأُیال  يالذ یۀَالعفْرِ بغضی یانّ اهللا تعال 

  704: و ال مال
أنـتم  ): ع(فقـال . رسولَ اهللا، نحن الفرّارون ایقلنا  

  707: نیالمسلم ۀُالعکّارون، انّا فئَ
أهلُ  ی، تَناه»للناسِ حسابهم اقْتَرَب«هیلما نزلَ آ 

  707: عکْرِهم یثم عادوا ال الًیقَل ۀالضالل
  713: الولَد للفراش و للعاهرِ الحجرُ 
  713: ثَورٍ یعیرٍ ال نیم مابانّه حرَّ 
  715: ةٌرعاع غَثَرَ 
  716: غَدرتک یف یغُدر ألَست أسع ای 
کأنّه عبـرَ  . ةٍبغُرَّ نِیالجن یف) ص(رسولُ اهللا یقَضَ 

  718: ةعن الجسم کلُّه بالغُرَّ
 ـ الغَرَرِ، و هو مثل ب عیعن ب) ص(رسولُ اهللا ینَه  عی

  718: الهواء یف رِیو الطَالماء،  یالسمک ف
  718: ةٍصال یال غرار ف 
  721: فَرَّها شیقر یأفال أرد عل شٍ،یهذانِ فَرُّ قر 
  731: عن الفَهر ینَه) ع(أنّه 
  733: الهاللُ فاقْدروا له کمیاذا غُم عل 
  735: و هو من القَرار ال من الوقار ،ةَقاروا الصلو 
  740: لُیقد تُط ةَرَیرُ، و انّ القَصقد تُقْص ۀَلیانّ الطو 
  741: خَلٌّ هیف تیما أقْفَرَ ب 
  743: الوالء للکُبرِ 
 کمیمنها کَفْراً کَفْراً خْرِج 747: الروم  
  754: النار یمضَرُ مضَّرَها اهللاُ ف 
  756: ذَکَرَه ثَالثَ نَتَرات نْتُرْیفلْ 
  756: اذا استَنْشَقْت فانْثُرْ 
  760: علَّ طَباً أصابهفلَ 
  760: نَصرانهیو  هودانهیفأبواه  
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 قالَتم عمرَأً سعاها ینَضَّرَ اهللاُ ام761: فو  
  763: رُیما فَعلَ النُغَ رِ،یأباعم ای 
  763: تَخَلَّلَ رجل بالقَصب فنَفَرَ فَمه 
 طنَبرابِ یف یه، أعتوبحـ  ی ـ   نَمرَتـه،  یف  یأسـد ف

  767: تامورته
ـ    : نَهـابِرَ  یمن جمع ماالً من مهاوِش أذْهبـه اهللاُ ف

769  
     لَق و لـو أُفْـرِد ،لمکـان مـأْجورات وراتـ مأْز  لَی

وراتزو772: م  
  772: ةَو المؤْتَشرَ ةَلَعنَ اهللاُ الواشرَ 
هـا،  وِصرَ  یأرضاً و قَبض منِّ یمنِّ يانَّ هذا اشْتَرَ 

  772: الثَمنَ ینیعطیالوِصرَ و ال  یعل رُدیفال هو 
  776: هاجِرُوا و ال تَهجروا 

الحجـر   یأثَرَ الذَر ف بصرُیانّه لَ: لقمان ثیحد یو ف
  779: رِّیاأل
ـ  یۀُکما تَأْرِز الح ۀنیالمد یال أْرِزیانّ اإلسالم لَ   یال

  784: جحرِها
المرْجـل مـن    زِیو لجوفه  کـأزِ  یصـلِّیانّه کـان  

  784: البکاء
: فلْتَحتَفـزْ  ةُاذا صلَّت المرأَ): رض(یعن عل ثیحد

790  
  790: أفْضلُ األعمالِ أحمزُها، أي أمتَنُها و أقْواها

  793: الرِکازِ الخُمس یف 
  795: ةٍال تُلثُّوا بدارِ معجِزَ 
  795: لعجزُال تَدخُلُها ا ۀَانّ الجنَّ 
  797: أُستُعزَّ بکُلْثومٍ 
   :802کلُّ مالٍ ال تُؤَدي زکاتُه فهو  
  803: و ال المزَّتانِ ةُال تُحرَّم المزَّ 
 ۀُنیوالمد بِسون،یالشام  یال ۀنیقوم من المد خرجی 

  814: علمونیلهم لو کانوا  رٌیخ
ـ   سجاد ضله أر ن کانتلـه     ۀٌم رِفَـتـ قـد ع  یف

  815: لرَبها یأسلَم فه یحتّ یۀالجاهل
: کَلْـب أو جـرَس   هـا یف ۀًرفْقَ ۀُال تَصحب المالئکَ 

817  
  820: تکیکُنْ حلْس ب 
  830: أنّ رجالً رغَسه اهللاُ ماالً 
 دأُهیضَغابِ) ص(لرسولِ اهللا ي834: س  
 نا النساء839: و عافَس  
  845: المؤْمن ̴اتَّقُوا  
قال ملَک موکَّلٌ بقاموسِ البحر، کلَّما وضَع رِجلَه  

  850: فیه فاض، فاذا رفعها غاض
  853: ری الناواهللاِ لَو فعلت ذلک لکَوسک اهللاُ ف 
  857: مجسانهیفأبواه  
  859: ۀَصاحب مکْسٍ الجنّ دخُلُیال  
  862: ۀٌسائلَ ̴له  سیما ل 
الّا و قـد کُتـب مکانُهـا مـن      ۀٍفُوسما من نَفْسٍ منْ 

  863: أو النار ۀالجنّ
ـ عبد اهللا بـنُ ز  يرأَ یحتّ نْقُسونَیکادوا   األذانَ  دی
  863: المنام یف
  866: لها مهرُ مثْلها ال وکْس و ال شَطَطَ 
مـن أصـحابه بعـض     ياذا رأَ سٍیبنَ قَ ۀَانّ علقم 

  871: األشاشِ وعظَهم
 تبخَب میو ه ش،یالج فاز874: القَفْر ةُالم  
  874: )ص(اهللا  رسول یأصابنا عطَش فجهشْنا ال 
  875: بطْنها یحش ولدها ف 
ـ   انِیعن إتْ ینُهِ  ـ . محاشِّـهِنَّ  یالنسـاء ف نیو بالس 
  876ـ875: ضاًیأ
  876: هلَّا قَعد فی حفْشِ أُمه 
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: فالنٌ کـافرٌ بـالعرُشِ   و) ص(تَمتَّعنا مع رسول اهللا 
882  

ـ   یـۀَ التَلْبِ قْطَعکان ی) رض(عمر أنّ ابن   یاذا نَظَـرَ ال
  882: ۀَعرُوشِ مکَّ

 کَرِش یاألنْصار و عیت888: یب  
  891: ال تَناجشُوا 
  892: الحسابِ عذِّب یمن نُوقش ف 
  893: أوباشاً لها شیقد وبشَت قر 
  895: حهمفَوحشُوا برِما 
  897: و هوشات األسواق لِیو هوشات الل اکمیا 
: نَهـابِرَ  یمن أصاب ماالً من مهاوِش أذْهبه اهللاُ ف 

897  
  902: هاذا سمع األذانَ مرَّ و ل طانَیانّ الش 
کـأنّهم حلَقـوا وسـطَها و    . فَحصوا عـن رؤُسـهم   

913: القَطا صِیترکوها مثل أفاح  
الرجلَ ثائراً  يلَأَکْرَه أنْ أر یانّ: قال) ص(یالنب أنّ 

  913: ضْرِبهای تهیمرَ یرقَبته قائماً عل صیفَرِ
ـ  ةًأنّ امرأَ  حأَلَتْه عن دمِ المـ : فقـال  ضیس هیأُقْرُص 

915: بماء  
ـ   ـ  يتَـرَ  یالحائض ال تَغْتَسلُ حتّ ۀَالقَص البی ضـاء :

916  
  917: اً فقد استَوجب المآبمن قُتل قَعص 
  917: کقُعاصِ الغَنَمِ ی الناسف کونُیو موتانٌ  
ـ  هـا یأالص عل یالت ۀُالکلم یه  : عمـه ) ص(یالنب

920  
   ـدعـ   يشَکَا عمرو بـنُ م ) رض(عمـرَ   یکَـرِب ال

  920: العسلُ کیکَذَب عل: المعص، فقال
لجبلِ، و هم غُودرت مع أصحاب نُحصِ ا یتنیل ای 

  921: أُحد یقَتْلَ

  922: اذا بلغَ النساء نَص الحقاقِ
) رض(عمر هیدخلَ عل نَیح) رض(بکر یأب ثیحد

ن: قولیلسانَه و  نَصنصیو هو  دریهذا أو وارِدالم :
922  

 بِطَ من الجنَّ نَیح) ع(أنّ آدمـه اهللاُ کأنّـه    ۀأُهصهو
مزَه ال یر924: رضاأل یبه و غَم  
 اججلنَفْسِ ۀٌاألُذُنُ م934: و ل  
 تَحیعاً یف یضبتّاً أو سلْمِ اهللاِ س935: ع  
  940: منه ۀٌدفْع يأ طان،یمن الش ۀٌرکْضَ یه 
: یاذا رمضَت الفصـالُ مـن الضُـح    نَیاألوابِ ةُصال 

940  
  949: من أعراضهم لُیسیانّما هو عرَقٌ  
  949: و ال تَکْنُوا هیهنِ أبِفأعضُّوه بِ 
  954: دیأفْرَضُکم ز 
  954: اهللاُ فاك فْضُضِیال  
الرجل  ۀما انْفَض من نُطْفَ: اهللا ۀِأنت فَضَض من لَعنَ 

  954: صلْبه یو تَردد ف
  965: الْأوفاض یأنْ تُوضَع ف ۀٍأنّه أمرَ بصدق 
  970: تَثْلطونَ ثَلْطاًبعراً، و أنتم  بعرونَیانّهم کانوا  
  970: لمیحبطاً أو  قْتُلُیما  عیالرب نبِتیانَّ مما  
من وراء  نتصرُیو  ۀَالخُطَّ فْصلَیابنُ هذه أنْ  المیأ  

  975: ةِالحجزَ
  1008، 977: ال خالطَ و ال وِراطَ 
ـ یبسقّاط و ال صـاحبِ بِ  مرُّیکان ال   ۀٍع   ـلَّمالّـا س 

  984: هیعل
  987: لها مهرُ مثلها ال وکْس و ال شَطَطَ 
  987: انّک لَشاطِّی 
 قاً فأُتدصأنّه بعثَ مع ةٍبشا ی992ـ991: شاف  
 طَ الناسالحقَّ و غَم هفنْ س993: انّما ذلک م  
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  994: الحوضِ یأنَا فَرَطُکم عل 
: ترض قَـطَّ قَد و اذا اع یاذا اعتَلَ) رض(یکان عل 

997  
 یأنّه نَه رَ بالتَلَحو أم عاط998: یعن االقْت  
  1001: استَوجبتم ياستَلَطْتم دم هذا الرجل، أ 
 تأُم شَتیاذا م  و الرُوم تْهم فارِسمو خَد طاءطَیالم

هم بأْسکان ب1003: نَهمی  
و  یبهم التـال  لْحقُیالنَمطُ األوسطُ  ۀِهذه األُم رُیخ 
یهمیال رْجِع 1006: یالغال  
  1011: أهلُ النارِ کلُّ جظّ مستَکْبِرٍ 
  1011: جواظ يٍّأهلُ النارِ کلُّ جعظَرِ 
  1018: القلب یلُمظَۀً ف بدوی مانُیاإل 
 هامـرُه     عِیکبد ۀَإنَّ تآخ لْـولُـه حأو لْـوالعسلِ ح :

1022  
  1025: و سوادهم اضهمیلب هم،دیخَدمهم و عب 
  1028: ۀتُرْعۀٍ من تُرَعِ الجنَّ یهذا عل يانّ منْبرِ 
  1029: ةٌالتیعۀِ شا یف 
   :1031أسلَم أبوبکْرٍ واهللاِ و أنَا 
  ضاألر کانت یعل حد الماء ثمی1038: ت  
 عسو تَد علْک تَرْبعأج 1041: ألَم  
  1042: ]و اذا شَبِعتُنَّ خَجِلْتُنَّ[دقعتُنَّ  اذا جعتُنَّ 
  1045: البذُر عِیِیبالمذا سوایلَ 
 علْک تَرْبعأج 1045: ألَم  
  1046: رْتَبِعونیحجراً، أو  رْبعونَیمرَّ بقومٍ  
 کـونَ یو أربِعـوا الّـا أنْ    ضِیالمر ةِادیع یأغبوا ف 

  1048: مغلوباً
 ععل ۀٍکلُّ راف تفَعالغ نایر1053: من الب  
  1054: ۀٍأرقع ۀِمن فوقِ سبع 
  1055: یروع یانَّ روح القُدسِ نفثَ ف 

ـ یالق ومیمن فَعلَ کذا سمع اهللاُ به أسامع خَلْقه   : ۀام
1062  

  ٍورز یبکالبِسِ ثَو کلم1063: بما ال ی  
 أْخُـذْها یشـافعٍ فلـم    ةٍأنّه بعثَ مصدقاً فأتاه بشا 

نیفقال ائْت تاطع1066: بم  
 عشْمالم عن تَتَبۀَم ]یع1067: ]اهللاُ به شَم  
ـ    أنّ ابنَ  بأْسـاً بـأنْ    يرَعبـاسٍ کـانَ ال یی یضَـح 

عاءم1071: بالص  
الّـا   ایبه عرَض الـدن  دیرِیما تَضَعضَع امرُؤٌ آلخَرَ  

ثُلُثا د هیذهب1075 :ن  
  1078: منْ هولِ المطَّلَعِ 
   :1083. نَهی عن فَصعِ الرُطَبۀِ 
 لُیمعل ح ـ الصراط  یالناس ـ یالق ومی  تَقـادع یف ۀام

 تا الصراطنَببهم ج 1084: النار یالفَراشِ ف  
: اإلسالم شعراً مقْـذعاً فلسـانُه هـدر    یمن قال ف 

1085  
ـ ت أخَلَ يقَرِع حجکم، أ  یمـن النـاس    ام الحـج :

1085  
  1088: منَیأُم أ ایعنّا قُنْزُعتَک  یغَطِّ 
   لَرَم لَـمثْتُکم بکلِّ مـا أعدلو حی شَـعِ  یتُمـونبالق :

1088  
: راحلَتـه و انّهـا لتَقْصـع بجِرَّتهـا     یانّه خَطَبهم عل 

1088  
 المالُ القُلْع 1093: ۀُبِئْس  
  1093: و نَباش ۀَ ال یدخلُ الجنَّ 
ـ  لَیتَخَ یحتّ داًیأنّه غَضب غَضْباً شد  أنّ أنْفَـه   یال
یزَّع1102: تَم  
 أنْ  یأنّه نَهینَعم  ِ1108: البِئْر  
  1113: ورعِ اللص و ال تُراعه 
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: کأنّه  رُیصی یحتّ) عج(للّه تَواضَعیل لَیانّ إسراف 
1115  

: العبد شُح هـالع و جـبنٌ خـالع    یوتمن شرِّ ما أُ 
1120  

بلَغْـت  : أُخذَت نیح) رض( یقالت لعلّ ۀَأنّ عائش 
نّا البُِلَغ1124: نیم  

: قتُلـه یبأحـدکم الـدم ف   غْیتَبیال  ۀِبالحجام کمیعل 
1124  

  1125: دباغُها طَهورها 
 ب اغُونَ ۀٌکَذوها الصب1130: کَذ  
  1137: ۀٍرف تَقْطَع کلَّ شُفْعاألُ 
 فنُ کالجملِ األنؤْم1140: الم  
  1142: ه سمع  یأنّه نام و هو جالس حتّ 
  1142: اهللا ۀال تُجدفوا بنعم 
 ذَفح نات1146: کأنّها ب  
مـن   یـۀُ البق هیعل یتَبقَ نِیموت المؤْمنِ عرَقُ الجب 

  1146: الموت بها عند حارفیالذُنوبِ ف
 رَّ بظَبف یٍأنّه م فلِّ شجر یحاق1149: ةظ  
ـ ) ص(أنّــه  : و األنْصــار شیقــر نیحــالَف بـ

  1150ـ1149
  1151:مخْرَقَۀِ النَعمِ یترکتُکم عل 
  1151: حقٌّ ۀُخُراف 
: الّـا المخـف   جوزهایکَئُوداً ال  ۀًعقَب نایِدیأ نَیانّ ب 

1156  
  1159: خُنُفتَخَرَّقَت عنّا ال 
و  ۀٍجف طَلْع یسحرَ جعلَ سحرُه ف نَیح) ص(أنّه 

  1165: دفنَ تحت راعوفَۀِ البِئْرِ
ـ   یالـوح  هیکان اذا نَزَلَ عل  القَصـواء   یو هـو عل

ع تَذْرِفنَ ناهای : یِمـن ثقْـل الـوح    هـا یو تُرْنف بأُذُ

1166  
  1171: انّ للَّحمِ سرَفاً کسرَف الخَمرِ 
   1171: کأنّما أُسف وجهه 
ـ  سفیکَرِه أنْ  یأنّ الشَعبِ  أُمـه و   یالرجلُ النظرَ ال

  1172: ابنَته و أُخْته
: سفْســافَها کْـرَه یاألمــورِ و  یمعـال  حـب ی انّ اهللاَ 

1172  
  1172: ۀٌمسلُوفَ ۀِأرض الجنَّ 
 نَّخْف1178: نَیانّک من قومٍ ش  
  1180 طلب صرْف ال منْ 
ـ   من خُب) ص(اهللا ما شَبِع رسول   یزٍ و لَحـمٍ الّـا عل

1184: ضَفَف  
کلُّکم بنوآدم طَف الصاعِ لـم تَملَـؤُوه، و هـو أنْ     
یأنْ  قْرُبیتَلیم1188: فعلُیفال  ء  
ـ  یطَفَّف بِ  ـ زر-یالفرس مسجِد بن ـ  قٍی کـاد   یحتّ
يساوِی جِدس1188: الم  
ـ یانّ قلب المؤْمنِ أشَد ارتکاضاً من الـذَنْبِ    هیصب 

  1199: به غْدفی نَیمن العصفُورِ ح
  1204: وباء أرضهم) ص(هیأنّ قوماً شَکَوا ال 
ـ جنُبـاً مـن قـراف غ    صبِحیکانَ ) ص(یأنّ النب   ری

 المٍ ثمتاحومی1203: ص  
ـ  نَ،یلقاصف أنَا و النَبِیونَ فُرّاطٌ  بـاب   یو ذلک عل

  1204: ۀالجنَّ
  1208: اللّهم ارزقْ آلَ محمد کَفافاً 
  1209: ملئَ علْماً فیکُنَ 
  1215: ما بلَغْتم مد أحدهم و ال نَصیفَه 
 أْخُـذ یالنَغَف ف همیعل سلَّطُیو مأْجوج  أْجوجیانّ  
  1216: رِقابِهم یف
الکالم، فـرَحم اهللاُ   یاالنْبِعاقَ ف رَهکْی یانّ اهللاَ تعال 
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  1229: کالمه یعبداً أوجزَ ف
 ــونَی ــا، أ بعقُ ــرونَی يلقاحن ــا و  نْح  لونَیِســیإبلَن

  1229: دماءها
  1230: جاره بوائقَه أْمنُیمنْ ال  ۀَالجن دخُلیال  
 ـر   یأنّه نَهنِ مـن التَمنَیـرُورِ و لـونِ   : عن لَوعالج
  1232: قِیلحبا
  خیرُ النساء :1234  

  1234: صواف رٍیکأنّهما حزْقانِ من طَ
حائض،  ییٍّبنت ح یۀَله انّ صف لیق نَیح) ص(أنّه 

  1238: ما أُراها الّا حابِستَنا ،یحلْقَ يعقْرَ: فقال
  1240: ۀِالمالئکَ قُیالبرقُ مخارِ 
  1242: نِیأو خَفْقَتَ ۀًکانت رؤُسهم تَخْفقُ خَفْقَ 
ـ    ـ   قیأخـاق  یفوقَصت به ناقَتُـه ف  یجِـرْذان، و ه

  1242: األرض یشقوقٌ ف
  1248: لَفَعلْت یلو شئْت أنْ یدهمقَ ل 
  1250: خَلَع رِبقَۀَ اإلسالمِ من عنُقه 
  1250: لکم العهد ما لم تأْکلُوا الرِباقَ 
  1254: أطْنابه أرواقَه و مد طانُیضرب الش نَیح 
  1255: رْهقْهیفلْ ءیالش یأحدکم ال یاذا صلَّ 
  1256: تُرَهقُ ةٍامرأَ یعل یصلَّ) ص(أنّه 
  1258: هیفرعونَ أتاه و عل یلما أتَ) ع(یأنّ موس 
 تَ یال ةَالصال ؤَخِّرونَیو1264: یشَرَقِ الم  
ـ    ؤْخَـذُ یال  يال شناقَ، أ  ـ  یمـن الشَـنَقِ حتّ یمت :

1266  
  1271: منّا من صلَقَ أو حلَقَ سیل 
 ]ن أحضاً م ایمأررْقٍ ظـالمٍ   سیو ل] له یفه ۀًتیعل

  1281: حقٌّ
  1284: ذُقْ عقَقُ 
خُضْرٍ تَعلُقُ مـن   رٍیحواصلِ طَ یأرواح الشُهداء ف 

  1286: ۀِورقِ الجنَّ
  1287: من اإلعالقِ یاللَدود أحب ال 
  1291: هیالرَهنُ بما ف غْلَقُیال  
  1294: العرَبِ قُیأفارِ 
 یالعفُواقِ ناق ةُاد ر1298: ۀٍقَد  
 عاذٌ قراء1298: القرآنِ ةَأنّه تَذاکرَ هو و م  
ـ    فوقَصـت بـه   ) ص(یأنّ رجالً کان واقفاً مـع النب

  1300: جرْذانٍ قِیأخاق یناقتُه ف
 قن ومه  یخَـلَ    و [شَرَّ لَقْلَقذَبِـه فقـد دقَبِه و ذَبقَب

  1301]: ۀَالجنّ
  1303: ]و تَأْکلُوا الرِماقَ[ما لم تُضْمروا اإلمآق  
  1312: ربع العشْرِ ۀِالرِقَ یف 
 أنّه أُتی شی ۀٍقَیبوـ  ۀٍابِس م صمن لَحیـ : فقـال  د  یانّ

رام1314: ح  
نَ یصب ف ۀٍنَیقَ یمن استمع ال    1320: هیأُذُ

  1324: أنّ شَعرَه حبک حبک: الدجالِ ثیحد
ـ ) رض( ۀَانّ عائش   یکانت تَحتَبِک تحت الدرعِ ف

  1324: ةالصال
: بن عبداهللا عن منزلـه فقـال   رَیسأَلَ جر) ص(أنّه 

و أراك لَمو س ،کْداكلٌ و ده1330: س  
ـ  غاریال  يو هو الذ ،ۀَأنّه لَعنَ الرُکاکَ  : أهلـه  یعل

1333  
ـ    سـنْبک مـن    یتُخْرِجکم الرُوم منها کَفْراً کَفْـراً ال

ــبه األرض التــ   هــایال خْرَجــونی یاألرض، فَشَّ
  1334: رهیخ ۀغلْظته و قلَّ یبالسنْبک ف

أنَا ابنُ العواتک مـن  ]: نٍیحنَ ومی) [ص(یقال النب 
  1340: مٍیسلَ

  1343: مؤْمنٌ فْتکیال  الفَتْک، مانُیاإل دیقَ 
 الفَن فال تَنْس ضّأْتکَیاذا تَو1346: نِی  
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  1348: غُرَمائکم یال تُمکِّکُوا عل 
  1350: ۀِالملَکَ ءییس ۀَالجنّ دخلُیال  
 کَنَّها النارأو لَتَنْه قابکُوا األعغوا ف: انْهلها  یبالغَس

  1352: الوضوء یف فهایو تَنْظ
 کاً ینَهالرجلُ متور دجس1353ـ1352: أنْ ی  
أ متَهوکُونَ أنتم کما تَهوکَت الیهود والنَصاري، أي  

  1355: متَحیرون أنتم
 لَ آدمابنه المقتولِ کذا و کذا عاماً  یعل) ع(لقد تَأب

  1358: حواء بیصیال 
  کاتَه فقد ذهبتز تیکلُّ مالٍ أد 1358: ه  
   :1361 کأنّ رأْسه 

  1370: ما شَرِب بعالً ففیه العشْرُ
   :1370أیام أکْلٍ و شربٍ و 

  1373: بلُّوا أرحامکم ولو بالسالم
    :1386نُهِی عن لَبنِ 

انّ قارونَ خرج علی قومه یتَبخْتَرُ فی حلَّۀٍ لَه فأمرَ 
فیهـا الـی یـوم    اهللاُ األرض فأخَذَتْه، فهو یتَجلْجلُ 

  1386: القیامۀ
و  و ما لَنا طَعام الّا ) ص(اهللا لقد رأَیتُنا مع رسول

  1390: ورقُ السمرِ
  1390: الحبلَۀِ نُهِی عن بیع 

ــی رســول اهللا فیــل) ص(نَهۀِ و التَحــرِی عــن التَص :
1394  

 الیموت للمؤْمن ثَالثۀُ أوالد فتَمسه النار الّا تَحلَّـۀَ 
  1397: القَسمِ

البحرِ فحشـوت بـه    أنّ جبریلَ قال أخَذْت من 
  1401: فَمه

منْ قَفا مؤْمناً بما لیس فیـه وقَفَـه اهللاُ فـی ردغَـۀَ     
هو صدید : الخَبالِ حتّی یجِیء بالمخْرَج منه، فیقال

  1404: أهلِ النار
  1404: انّکنَّ اذا شَبِعتُنَّ خَجِلْتُنَّ

مغـنٍّ   ضَلَّت له أینُقٌ فـأتَی علـی واد    أنّ رجالً
  1404: معشبٍ فوجد أینقَه فیه

  1408: أنّ مصدقاً أتاه بفَصیل مخْلولٍ
ۀ  ) ص(کانَ النبیـآمخافَـۀَ السلُنا بالموعظۀِ میتخو  :

1409  
کان أصحاب عبداهللا یرْحلونَ الی عمـرَ فینظُـرون   

یِه و دده و هتمونَالی سهتَشَب1416: به  لِّه فی  
الخَیلِ، و هو امتهانُها بالعمل و الحمـل   نَهی عن 

  1419: علیها
  1423:  ها الّا منْ أعطَی فی نَجدتها و 

  1428: منْ أُزِلَّت الیه نعمۀٌ فَلْیشْکُرْها
  1474، 1436: ال إغْاللَ و ال إساللَ
  1451: انّ القَصیرَةَ قد تُطیلُ

سرَّ تَحتَها سبعون نَبِیاً، فهی التُسـرَف و التُعبـل و   
  1454: التُجرَد

  1456:  الیقْبلُ منها صرْف و ال عدلٌ
  1461: عطِّلُوها

  1462: التَعقلُ العاقلَۀُ عمداً و ال عبدا
ذَّبعلُ علیه یوع1467:  الم  

  1472: جانبا العنْفَقَۀِ
ی عن لقد هأنْ أنْه تمم :1475  

ما سقی بالغَیلِ ففیه العشْرُ، و ما سقی بالدلْو ففیـه  
  1476: نصف العشْر

رَهیالط کْرَهالفَأْلَ و ی بح1476: کان ی  
دخَلَ علی رجلٍ من األنصار و فی ناحیـۀ  ) ع(أنّه

 البیت   رَ بناحیۀٍ منه فـرُشولِ فأممن تلک الفُح 
  1477: ثم صلَّی علیه
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   1478: انّ منْ أنْفَقَ نَفَقَۀً فاصلَۀً فلَه من األجرِ کذا
  1488: الرِبا و إنْ کَثُرَ فهو الی قُلٍّ
  1494: هل فی أهلک من کاهلٍ

 یمتَم ُلمحضَرَ، و علیها الم1495: م  
  1496: أُمور متماحلۀٌ

ممقُلُوه، ثـم  اذا وقَع الذُباب فی طعـام أحـدکم فـا   
انْقُلُوه، فانّ فی أحد جناحیـه سـماً و فـی اآلخَـرِ     

فاءؤَخِّر الشو ی مالس مو انّه یقد ،فاء1501: ش  
ادفنُونی فی ثَـوبی هـذَینِ، فانّمـا همـا للمهـلِ و      

  1503: التُراب
   :1504و أعدوا ] الثَالثَ[اتَّقُوا المالعنَ 

ن متها ما میمکاناً فی ب ن أشَدرأَةٍ أفْضَلَ می الملص
قد یئست مـن البعولَـۀِ، فهـی فـی      ظُلْمۀً، الّا امرأَةٌ 

  1511: منْقَلَیها
 بحانّ اهللاَ ی  علی :1513  

  1518: لَعنَ اهللاُ الواصلَۀَ و المستَوصلَۀَ
غْلول، أي یععلی الو وترُ التُحمن تَظْه فاءب الضُع

  1518: الناسِ أقْوِیاءهم
  1519: انّ هذا الدینَ متیِنٌ فأوغلْ فیه برِفْقٍ

  1526: اذا ذُکرَ الصالحونَ فحیلَ بعمرَ
  1531: لو نَظَرْت الیها فإنّه أحرَي أنْ یؤْدم بینکما

ما الـدواء؟ فقـال   : أنّ عمرَ سأَلَ الحارِثَ ابنَ کَلَدةَ
األز1532: م  

  1537: أنّه کان یتعوذُ من األیمۀِ
  1543: یحشَرُ الناس یوم القیامۀِ عراةً حفاةً بهماً

  1544: فال أتَم اهللاُ له من علَّق 
 هال1545: أله  

    ـذَمه لَقَـی اهللاُ و هـو أجـینَس القرآنَ ثم ن تَعلَّمم :
1549  

  1556: کالجمل المحجوم
و یسـلَبونَ   ین تُدرِکُهم الساعۀُ تُبعثُ علـیهم  الذ

یاء1556: الح  
اقْطَعـوه ثـم احسـموه، أي    : أنّه أُتی بسارِقٍ فقـال 

 مالـد عنْقَطوه بالنار لیعلـیکم  : و فـی حـدیث  . اکْو
: بالصومِ فإنّـه محسـمۀٌ للعـرْقِ، و مذْهبـۀٌ لألشَـرِ     

1558  
ــۀَ للم ــحابِ انّ الجنَّ مــن أص ــین، فهــم قــوم کَّمح

  1561: األُخْدود
مامالح زِفزِفُّونَ کما ی1564: ی  
  هللاِ الذي فَـض الحمد    کـمعمکـم، أي فَـرَّقَ ج :

1565  
خَیرُ الناسِ المخْموم القَلْبِ الذي ال غش فیـه و ال  

  1570: حسد
ها الـریح مـرَّةً   من الزَرع، تُمیلُ مثَلُ المؤْمن مثَلُ 
  1571: هکذا و مرَّةً هکذا

  1574: نَهی أنْ یبالَ فی الماء الدائم، أي الساکن
   :1576کانَ عملُه 

غُرَّةٌ، عبـد أو  : ما یذْهب عنِّی مذَمۀَ الرَضاعِ؟ فقال
  1577: أمۀٌ

دمواالةَ الحرید موا، ی1582: اذا أکَلْتُم فرازِم  
  1585: أرغمیهاسلتیه و 
ۀً): ص(قال النبیرْغَمم ثْتع1585: ب  

   1586: البقرُ تَرُم من کلِّ شَجرٍ
ی): ص(قال النبینوا اب1590: ال تُزْرِم  

غارِم یم1591: الزَع  
  1593: الضائنَۀُ الزَنمۀُ، فهی الکرِیمۀ

 رَبالع ِ1595: الناس  
  1599: تسومت تَسوموا فإنّ المالئکۀَ قد
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: أنّه اشْتَرَي ناقۀً فَرأَي بها تَشْـریم الظئـارِ فرَدهـا   
1603  

  1604: اشْکُموه: احتَجم فقال) ص(أنّه
  1607: الصبرُ عند الصدمۀِ األُولَی

) ص(اهللاکُنّا نُخْرِج صدقَۀَ الفطْرِ علی عهـد رسـول  
  1615: أو صاعاً من شَعیرٍ صاعاً من 

  1615: ستَطْعمکم اإلمام فأطْعموهإنِ ا
ألصحابِه فـی سـفَرٍ و    مرَّ برجلٍ یعالج ) ص(أنّه

   1617: ال یصیبه حرُّ جهنَّم أبداً: قد عرِقَ، فقال
یکن بالمدور یکن بالمطَهم و ال بالمکَلْثَم، أي لملم

 ــه ــنُونُ الوج ســه م ــالموجن، ولکنَّ ــه و ال ب جالو :
  1618ـ 1617
 رْحج بار1622: ج  

  1628: تُعقَم أصالب المشْرِکین
مویانَکم العبوا صلِّم1632: ع  

  1640: من حفظَ مابینَ فُقْمیه، أي مابینَ لَحییه
واكۀ السمصعن ق تَغْنُوا عن الناس و لَو1647: اس  

. أي مثْلُه و شَـکْله لیتَزَوج الرجلَ لُمتَه من النساء، 
  1661: و الهاء عوض عن الهمزة

  1661: تَلَجمی
  حتّی تَخْـرُج ماللَد عمعِ تَسو اهللاِ ال أکُونُ مثلَ الضَب

1663: فتُصاد  
ملطاً أو یبقْتُلُ حما ی الربیع نْبِتا ی1668: و انّ مم  

  1678: ۀٌالنَدم توب 
  1679: ۀلساعنَسمِ ا یبعثْت ف 
   :1679تَنَکَّبوا الغُبار فمنه تکونُ  
 الح حووا رــم ــا تَنَســ يأ ،ةِایــلَم ــدوا نَس جومهای :

1679  
  

: منْهومانِ ال یشْبعانِ، منْهوم بالمالِ و منهوم بالعلم 
1686   

 لنْ ویلَئۀَ یبن تیأُم   اب الـوِذامالقَص لَأنْفُضَنَّهم نَفْض
  1689: ۀَلتَرِبا
 منَ اهللاُ الواشۀَلَع مشتَوس1690: ۀو الم  
  1692: ةٍأولم و لَو بشا 

: انِّی قد بدنْت فالتُبـادرونی بـالرُکوعِ و السـجود   
1719  

  1722: انّ من البیانِ لَسحراً
کُنّا نقولُ فی الحامل المتَوفَّی عنها زوجها انّه ینْفَقُ 

نْـتم، أي     علیها منْـتم مـا تَبمیعِ المالِ حتّـی تَبن ج
  1725: أدقَقْتم النَظَرَ فقُلْتم غیرَ ذلک

  1729: ۀمبخَلَ ۀٌالولَد مجبنَ 
  1744: خُبنَۀً تَّخذْیال  
  1745: ذات اهللاِ یف شنُیأُخَ 
  1750: حولَهما نُدنْدنُ 
ــذ   ــو ال ــادانَ معرِضــاً، و ه ــرِضی يف ــاس  عتَ الن
  1753: ممن أمکَنَه نُیستَدیف
: من دانَ نَفْسه و عمـلَ لمـا بعـد المـوت     سیالکَ 

1753  
: نَیالمشاوِذ و التَساخ یعل مسحوایأنّه أمرَهم أنْ  

1766  
  1767: لَتُشْبِع السکْنَ ۀَانّ الرُمانَ یحتّ 
اللقمتانِ، و انّما  و ۀُتَرده اللُقْم يالذ نُیالمسک سیل 

  1768: یعطَیف فْطَنُیو ال  سأَلُیال  يالذ نُیالمسک
ـ   : ةُسـکناتکم فقـد انْقَطَعـت الهِجـرَ     یاستَقرّوا عل

1768  
: الخصبِ فـأعطُوا الرُکُـب أسـنَّتَها    یاذا سافَرْتم ف 

1770  
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  م1773: من اهللا ~الرَح  
ع رأْسه من الرُکـوع قُمنـا   خَلْفَه فرَفَ نایکُنّا اذا صلَّ 

  1777: صفُوناً فإذا سجد تَبِعناه
  1780: من اکْتَتَب ضَمناً بعثَه اهللاُ ضَمناً 
مـن البعـل و لکـم     یۀَکَتَب أنّ لَنا الضاح) ص(أنّه 

  1780: من النخل ۀَالضامنَ
ـ  همیِـی حیانّ للّه ضَنائنَ مـن خَلْقـه     و  یـۀٍ عاف یف
ییف تُهمیم ۀعاف1781: ی  
  1782: المؤْمنُ طَعاناً کونُیال  
  1784: قَتْل عثمانَ یف ظَّنُّی) ع(یعل کنی لم 
  1796: یقَلْبِ یعل غانُیانّه لَ 
  1813: اقْرَءوا القرآنَ بلُحونِ العرَبِ 
  1813: أفْطَنَ لها يو لَعلَّ أحدکم ألْحنُ بِحجته أ 
 نَ، اتَّقُوا المیعنیالع ثد1815: عند الح  
  1823: مکُِناتها یعل رَیأقرُّوا الطَ 
ـ  یبِئْرٍ ف رُیخ  األرض  یاألرض زمزَم و شَرُّ بِئْر ف

~ :1842  
  1843ـ1842: البلْه ۀِأکثَرُ أهلِ الجنَّ 
 بادعل تدديأع ـ   نَیالصالح مـا ال عو ال  نٌی أَتر

ـ أُذُنٌ سمعت و ال خَ قَلْـبِ بشَـرٍ بلْـه مـا      یطَرَ عل
  1843: هیاطَّلَعتم عل

  1844: تَشانُّیو ال  تْفَهیال  
  1844: ۀٌصدقَ] ۀِالنُخَّ یو ال ف[ ۀالجبه یف سیل 
: ۀِالرَده طانُیشَ: ذکرَ المقْتولَ بنَهرَوانَ فقال) ع(أنّه 

1847  
 العنُی هالس 1848: وِکاء  
  1859: اإلسالم قبلَها یف ۀًنک فَهما سمعت م 
راهـب عـن    حـرَّك یال : کتابه ألهل نَجـرانَ  یف[ 

بانهرو ال ] تهیغَیفْهِ رُیعن و هواف1869: تهی  

 دوال لَّهها، أ ةٌال تُولَدلَهانـا  يبوهاً و ولُ والعال تُج :
1869  

ـ صار ف یۀَمن نَزَلَ الباد يمنْ بدا جفا، أ  جفـاء   هی
  1889: األعرابِ

  1893: انْتَظَرْناه ي، أ)ص(رسولَ اهللاِ نایبقَ 
  1896: بالبنات يکنت ألْعب مع الجوارِ 
ـ   ـ   نَیانّه سمع رجالً ح أبهـوا  : قـول ی ۀَفُتحـت مکَّ

  1898: فقد وضَعت الحرب أوزارها لَیالخَ
 ــه) ع(أنّ آدم ــلَ ابنُ ــا قُت ــ لم ــنَ ۀَمکــثَ مائَ ال  ۀٍس
کی1898: ضْح  
  الطَواف~ ]عو السی ~[ تجمار1900: ~، و االس  
: نیمـرَّتَ  ۀالسنَ یال تُؤْخَذُ ف يأ ،ۀالصدق یف ~ال  

1903  
  السـاع ن أشْراطاألخْ  ۀِم ـ أن تُوضَـع و تُرْفَـع   اری

فـال   رءوسِ النـاسِ  یعل ةُالمثْنا قْرَأًیاألشْرار و أنْ 
غَی1903: رُی  
 لَأنْ أطَّلـ   ی ـ   یبجِواء قدرٍ أحـب ال ـن أنْ أطَّلمی 

  1906: بالزعفَران
 بن أجیم ب 1907: یفقد أر  
لـرَب   امـاً یرجلٍ واحد ق یۀَتَجبِ جبونَیف قُومونَیف 

  1907: نیالعالم
  1908: سجوده یف یانّه جخَّ 
  زةِمثـلُ األَر المذــۀِجـ  ی ــ ياألرض، أ یعل : ۀالثابِتَ

1909  
 أُتالنَبِ یغْبٍ) ص(یرٍ ز1910: بأج  
  1911: طانُیالشَ نَّکمیستَجرِیقولوا بقَولکم و ال  
  1917: نیوجوه المداح یأُحثُوا التراب ف 
  1924: یاللح یالشَوارِب و تُعفَ یأمرَ أنْ تُحفَ 
 لْوانِ  ینَهنعن ح1925: الکاه  
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 مه یال حله و رسول1927: الّا ل  
 ئْتما ش نَعتَحِ فاص1932: اذا لم تَس  
  1942: یما أنَا من دد و ال الدد منِّ 
 داع عدنِ ی1944: اللَب  
  1944: من البرْد رْعدی رٍیبأس یأُت) ع(أنّه 
  1947: کمیلیکُلُوا مما  ياذا أکَلْتم فدنُّوا، أ 
ب همیعل سیل  ۀٌری م1955: و ال د  
  1956: ةٍبرَبو ۀامیالق ومیالعلَماء  تَقَدمیأنّه  
  1956: ضِیتَرْتُو فُؤَاد المر ةَریانّ الخزِ 
 عهم ددلَو أنّ أحرْماتَ یال یمنِی 1968: لَأَجاب  
اآلمـالُ   هیال یمقْصد تُرْم يأ ،یوراء اهللاِ مرْم سیل 

  1968: نَحوه الرَجاء وجهیو 
و ال  قٍیفناء و ال طر یف ۀَأنْ ال شُفْع یقَضَ) ع(أنّه 

نْقَبوٍ ۀٍمهکْحٍ و ال ر1971: و ال ر  
ـ األرض فأُرِ یل تیزوِ  : مشـارِقَها و مغارِبهـا   تی

1974  
 دن أسئُوه کمیال يم1979: معروفاً فکاف  
  1981ـ1980: قِیء سرَوات الطرللنسا سیل 
  1990: اذا تَساووا هلَکُوا 
 نلْوها األ یائْتبشنِی1998: م  
  2005: یۀٍمصل ةٍبشا یأُت) ص(انّه 
  2005: یفُخُوخاً و مصال طانیانّ للش 
 مکُلْ ما أصیت ما أنْم عو دی2006: ت  
  2006: هیأبِ ~عم الرجلِ  
 ب   2011: وا ال تُضْووااغْتَرِ
: حیالمس يکما أطْرَت النَصار یال تُطْرُون) ص(قال 

2013  
  2016: فما طَهوِي إذاً؟ 
 ود2020: يال ع  

  2022: ۀعن المزابنَ هیِبعد نَه ایالعرا یأنّه رخَّص ف 
ـ فأعضُّوه بهـنِ أبِ  یۀِبعزاء الجاهل يمن تَعزَّ  و ال  هی

  2023: تَکْنُوا
  2028: عصت اهللاَ و رسولَه ~ 
 ضۀَال تَعیف ی یممایالّا ف راث ملَ القَسم2028: ح  
  2032: یاللح یالشَوارِب و تُعفَ یأمرَ أنْ تُحفَ 
  2040: من حسنِ إسالمِ المرْء تَرْکُه ما ال یعنیه 
  2047: نیالد یو الغُلُو ف اکمیا 
ـ و آلُ عمـرانَ   ةُالبقـر  ءیتَجِ  ـ یالق ومی کأنّهمـا   ۀام

  2050: تانِیایغَمامتانِ أو غَ
صدرك و إنْ أفْتاك الناس عنه  یاإلثْم ما حک ف 

  2051: و أفْتَوك
: البصـلَ  یعنیماءها،  ضُرُّهیمن أکَلَ فَِحا أرضٍ لم  

2052  
 وا فَواشضُمیحتّ کمی مفَح بشاء ۀُتَذْه2054: الع  
 ویبقَ طانُیالش غْدهیوق یال رَوان2061: الس  
 یدقیعل طانُیالش ع ۀقافی قَدأْسِ أحدکم ثالثَ عر :

2065  
  2065: نیالقَفْوِ الب یال حد الّا ف 
لَأْوائهنَّ کُنَّ لـه   یمن کان له ثالثُ بنات فصبرَ عل 

  2079: حجاباً من النار
 ینَه  عاطعن االقْترَ بالتَلَح2081: یو أم  
 لجِیتَه تَزَو2086: الرجلُ لُم  
  2088: إلْه عنه 
  2090: و المذاء من النفاق مانیمن اإل ةُرَیالغَ 
 یف أْکُلُیواحد و الکافرَ  یمع یف أْکُلُیانّ المؤْمنَ  

عبۀِس عاء2095: أم  
  2101: فاستَنْجوا ۀالجدوب یاذا سافَرْتم ف 
 ما انْتَج2102: و لکنّ اهللاَ انْتَجاه تُهی  
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  2110: إنْعهم ينَعاء العرَب، أ ای 
 ثِّلُوا بنامـۀِ ال تُمبخَلْـقِ اهللا ألنّـه    ياهللاِ، أ یـ ی ینْم :

2113  
 مکُلْ ما أصیت ما أنْم عو دی2114: ت  
نْ  لِ دن أجایأ م ن ۀٍدی وةٍو شَه ذۀٍو2120: ی  
  2120: هیرِی یحتّ حاًیجوف أحدکم قَ ءیمتَلیلَأَنْ  
ـ استَوصوا بالنسـاء خَ   ـوانٍ عنـدکم    راًیفـإنّهنّ ع :

2123  
 ي، أ)ص(برسـول اهللا  نـا یکُنّا اذا احمرَّ البـأْس اتَّقَ  

  2126ـ2125: یۀًقُمنا خَلْفَه وِقا
  2126: احفَظْ عفاصها و وِکاءها 
  2127: ةِالصفا و المرْو نَیب یوکی کان 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـ ) به أسـماء فرمـود  (  طیأع  ـ ف یو ال تُـوک یوکَی 
  2127: کیعل
 ینَه عن به عیتبالء و عن ه2129: الو  

عراق وه2131: المؤْمنُ م  
 دوا هدو اهارٍ يم2133: ع  
  2133: تَهادوا تَحابوا 
ـ فأعضُّوه بهـنِ أبِ  یۀبعزاء الجاهل يمن تَعزَّ  و ال  هی

  2135: تَکْنُوا
 أنَا و الساع ثْتعکهاتَ ۀَب2160: نِی  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  2319/ ها  مثَل یۀنما  
  

  

  

  

  

  

  هانمایۀ مثَل
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  2321/ ها  مثَل یۀنما  
  

  

  

  

  
  

  9: شَرٌّ ما یجِیئُک الی مخَّۀِ عرْقُوبِ
  11: حلَأَت حالئَۀٌ عن کُوعها

  14: مع الخواطیء سهم صائب
   22: قَرِّبِ الحمار من الرَدهۀ و ال تقل له سأْ

الفَراء فوفی ج 33: کلُّ الصید  
  50ـ49: هِئَ من ضَبکما أُبالی ما نَ

  60: مأْربۀٌ ال حفاوةٌ
ي من الثُؤَباءد64: أع  

  66: هو أطْوع من ثَوابٍ
  84: شَتَّی تَؤُوب الحلَبۀُ 

  91: تَغْلب فاخْلب اذا لم
  93: الهیبۀُ خَیبۀٌ

  94: دردب لما عضَّه الثقاف
  99: ربک و صاحبک ال تَکْذب علیهما

  110: ه شُب شَوباً لک 
  112ـ111: أسرَقُ من زبابۀ

  121: شُخْب فی اإلناء و شُخْب فی األرض
  122: آخرُها أقَلُّها شرْباً

وايدعابِی جش 125: شَغَلَت  
روبو ی شُوب127: هو ی  

  133: مع الخواطئ سهم صائب
  135: أعقُّ من ضَبٍّ

  142: فَسا بینَنا الظَرِبان
  144: ک العتْبی بأنْ الرضیتل

بی فأقصع172: ر  
  176: برِئَت قائبۀٌ من قُوبٍ

  182: الکرابُ علی البقَرِ
  184: البقر یالکالبُ عل

بن تنسال م ن تقرَّبم 193: القَرِیب  
یبالن نَّت200: الأفعلُ ذلک ما ح  

و ال ظَه ضاً قَطَعال أر تنْبقَیانّ الم212: راً أب  
  246: کالْباحث عن الشَفْرَةِ

  247: انّ البغاثَ بأرضنا یستَنْسرُ
  257: أخْنَثُ من داللٍ

  260: أحشُّک و تَرُوثُنی
  261: رب عجلَۀٍ وهبت ریثاً
  263: عثَیثَۀٌ تَقْرِم جِلداً أملَسا

  271: ال بد للمصدور أنْ ینْفثَ
  278: من الماشی بِتَرْجٍ هو أجرَأُ
فحج 281: لَج  

جرو د بنْ دم 289: أکْذَب  
فْلُجه یدحکَم والح ن یأْت308: م  

  325: انّما هو کبارِح الْأَروي
  342: السراح من النَجاحِ
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  343: سقَطَ العشاء به علی سرْحانٍ
  345: من لی بالسانح بعد البارِح

  349: ذَب من األخیذ الصبحانانّه لَأکْ
  351: صرَّح الحقُّ عن محضه

  366: مرَّضت الرجل و قَرَّدت البعیرَ
  366: عود یقَلَّح أسنانُه

  399: شَرٌّ ما یجِیئُک الی مخَّۀِ عرْقُوبٍ
رٍ نار399: فی کلِّ شَج  

  400: هو أمسخُ من لحم الحوارِ
أم ددالج لَکن سمثار419: نَ الع  

دمأح دو433: الع  
  437: الذَود الی الذَود إبلٌ

دمر ي أخوك حتی اذا أنْضَج444: شَو  
ادرُ بالزُب447: اختلطَ الخاث  

  456: أَ سعد أم سعید؟
  456: مرْعی و ال کالسعدانِ

اءدو ال کص 466: ماء  
فْرِدن صنُ مب467: أج  

  476: تَسمع بِالمعیدي خیرٌ من أن تراهأن 
  480: آلَف من غُرابِ عقْدةٍ

دمأح دو484: الع  
  485: انْ جرْجرَ العود فَزِده ثقْالً

  485: زاحم بعود أو دع
   490: یحرَم من فُصد له البعیرُ لم

ن دونه خَرْطُ القَتاد492: و م  
  492: ی أدیمک؟ما یجعلُ قَدك ال

  494: عکَرْت علی الغَزْل بأَخَرَةٍ
رْدن قم نی495: انّه ألز  

الحاجات دی497: اتَّخَذُوه قُُع  

  508: جرَي منه مجرَي اللَدود
رٍ نار510: فی کلِّ شَج  

  515: أنْجد من رأَي حضَناً
  558: أَعییتنی بأُشُرٍ فکیف بدردر

جرَ بیرَهعرٌ خَبیجب یو نَس رَهجرٌ ب563: ی  
  566: الیعرِف هرا من بِرٍّ

  588: ناوص الجرَّةَ ثم سالَمها
  598: کلُّ شیء یحب ولده حتی الحباري

  609: النقد عند الحافرَة
  611: أکْفَرُ من حمارٍ

  613: حور فی محارةٍ
ذرُ أم یخْثرِي أیدما ی616: یب  

  622: انّ العوانَ ال تُعلَّم الخمرَةَ
  622: هو یدب له الضَراء و یمشی له الخَمرَ

راءبز ت637: قد هاج  
 رْضع :644  

  648: ما یوم حلیمۀَ بِسرٍّ
  655: أشْبه شَرْج شَرْجاً

  655: جزاء سنمارٍ
  657: سرْ عنک، أي تَغافَلْ و احتَملْ

  657: أ سائرٌ الیوم و قد زالَ الظُهرُ
  665: أصغَرُ القومِ شَفْرَتُهم

  665: أراك بشَرٌ ما أحار مشْفَرٌ
   :665أعدي من 

  671: ما لی ذَنْب الّا ذنب صحرَ
  672: کلُّ ذات صدارٍ خالۀٌ

  672: ترکتُه علی مثال لیلۀِ الصدرِ
  683: أطرِّي فانّک ناعلَۀٌ

  686: هم فی شیء الیطیرُ غرابه
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  691: أبرَد من عبقُرٍّ
یستْرِها لَملع ت691: عاد  

  692: شَرِّ و عافُورِ شَرّ وقَع فی 
ن أنْذَرم ذَر694: أع  

  697: باءت عرارِ بکَحلَ
رٍ نار704: فی کلِّ شَج  

   :711بدلٌ 
  719: سبقَ درتُه غراره

  723: لغُویرُ أبؤُساًعسی ا
  728: انّ الجواد عینُه فَُراره

  738: الیطاع لقَصیرٍ أمرٌ
لَبقَطِّرُ الجی 740: النَفاض  

  743: أنْصف القارةَ من راماها
  750: أبخَلُ من مادرٍ

  755: کالممهورةِ إحدي خََدمتَیها
  756: ها کلُّ نُِجارِ إبلٍ 

  757: قُ فانْتَحرَسرِقَ السارِ
  759: انّ البغاثَ بأرضنا یستَنْسرُ

  767: نُـِجارها نارها
دم773: تُوفَرُ و تُح  

  774: کانت وقْرَةً فی صخْرَةٍ
   :775الآتیک 

  777... : کمبضعِ تَمرٍ الی
  777: کالمهدرِ فی العنَّۀ

  778: هو الیعرِف الهِرَّ من البِرَّ
  778 :أهرَّ ذا نابٍ شَرٌّ

  779: أکْذَب من الیهیرّ
  781: هو أذَلُّ من الیعرَة

  797، 784: منْ عزَّ بزَّ

  787: ضَرَب فی جهازِه
  787... : فالن أحمقُ من

  789: انْ أردت المحاجزةَ فقَبلِ المناجزَة
  796: اذا عزَّ اَخوك فَهنْ

  802: یحملُ شَنٌّ و یفَدي لُکَیزٌ
  805: أنْجزَ حرٌّ ما وعد

  805: المحاجزَةُ قبلَ المناجزَة
  812: عسی الغُویرُ أبؤُساً

سو هی باخ قاءمها حبس813: تَح  
  814: أشْأم من البسوس

  816: أفْواهها مجاسها
ثْله و هو حارِسمن م تَرِسح818: م  

سبالد 826: لیس الهِناء  
  836: أَم من طُویسٍأشْ

  837: کاد العروس أنْ یکونَ أمیراً
ضبخیرٌ من کَلْب ر سع 838: کَلْب  

  839... : أبرَد من
   :845أسأَلُ من 

  846: لَقْوةٌ صادفَت قَبِیساً
  850: هو من خَیرِ قُویسٍ سهماً

  855: أسرَع من لَحسِ الکَلْبِ أنْفَه
  859: سِ ما القَی الدبِرُهانَ علی األملَ

  861: مطْلٌ کنُعاسِ الکلبِ
إحدي لَیالَیک فهِیسـی هیسـی  التَنْعمـی اللَیلَــۀَ     

  868: بـالتَعـرِیسِ
لَّتها دل871: علی أه  

  875: أحشُّک و تَرُوثُنی
  885... : أطْیش من
  888... : أکْیس من
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أْکُلُ رشانِ یرلَّۀِ الوشانِبِعالم 895: طَب  
نَفَقَه صیر906: ضَلَّ د  

زَرفح دا القارِص915: ع  
  918... : ما بالعیرِ من

  930: ما یبِض حجرُه
  932... : هو أذَلُّ من

  932: حالَ الجرِیض دونَ القَرِیضِ
  937... : منْک

سابِرِي رْض943: ع  
  947: الکَذبِانّ فی المعارِیضِ لَمنْدوحۀً عن 

  961: انْباض بغیر تَوتیر
لَبقَطِّرُ الجی 963: النُفاض  

 بماء تد970: م  
  974: القَتاد دونَه 

  981: أفْرَغُ من حجامِ
  982: التَکُنْ حلْواً فتُستَرَطَ
  988: أودي العیرُ الّا ضَرِطاً

  991: لعفارفی کلِّ الشَجرِ نار و استَمجد المرْخُ و ا
 رْجِعال، حتّی ی ٍرْون م1005: م  
بغیر أنْواط 1006: عاط  

  1013: و أسرَقُ من الزَبابۀ ألَص من 
  1013: ال تَعظینی و تَعظْعظی

نَزِيالقارِظُ الع ئُوبیک أو ی1015: الآت  
  1024: کمستَبضعِ تَمرٍ الی هجرَ

: ة و الفدرة و الکسفَۀ و أشباههاالقطْعۀ و الفلْذَ: مثل
1024  

  1024:حتّی متَی تَکْرَع و التَبضَع؟
ا البِضاعهۀٍ أُملِّمع1024: کم  

  1030: جاءت جنادعۀ

  1031: ما أعطاك خُذْ من 
  1031: أفْلَت فالنٌ بجرَیعۀِ الذَقَنِ

 عمأس ًناحي ط1032: و ال أر  
کَلْب کأجِععتْب1036: ک ی  

  1037: أخْدع من ضَبٍّ
   :1062أسمع منْ 

  1064: أهونُ السقْیِ التَشْریع
   1064: شَرْعک ما بلَّغَک المحلَّ

   :1069سوء االستمساك خیرٌ من حسنِ 
: منْ صانَع بالمالِ لم یحتَشـم مـن طَلَـبِ الحاجـۀ    

1073  
  1074: أضْرَعتْنی الحمی لک

  1075: ها معها التَنْقُشِ الشَوکَۀَ بالشَوکۀ فانّ 
  1076: الصیف ضَیعت اللَبنَ

   1085: انَّ العصا قُرِعت لذي الحلْمِ
  1091: فالنٌ ما یقَعقَع له بالشِّنانِ
  1092: من یجتَمع یتَقَعقَع عمده

  1092: ي شَحمتی فی 
  1094: نُوع و شرُّ الفقرِ الخُضُوعخیرُ الغنَی القُ

  1096: أُعطی العبد کُراعاً فطَلَب ذراعاً
  1101: أمرَعت فانْزِلْ

   1103: أودت به عقاب مالعٍ
رْقُ نَزّاع1105: الع  

  1106: صار األمرُ الی النَزَعۀِ
  1108: انّه لَشَرّاب بأنْقُعٍ

أنْقَع الرَشْف عطَش و أنْج1109: للع  
  1126: روغی جعارِ و انْظُرِي أینَ المفَرُّ
  1130: ترکتُه علی مثل مقْرِف الصمغَۀِ

  1145: أکْفَرُ من حمارٍ



  2325/   هامثَل یۀنما  
 

  1148: أ حشَفاً و سوء کیلَۀٍ
ی خَصافن خاصرَأُ م1154: هو أج  

أنْقَع 1164: الرَشْف  
  1165: خُذْ من الرَضْفَۀِ ما علیها

دقْتَصفَّنا فلْیفَّنا أو رنْ ح1166: م  
   :1171هو أصنَع من 
نافباإلس ی1173: ع  

  1175: ، ألنّها أشَد حنیناً علی ولَدهاأحنُّ من 
  1177: کنت جدوداً لکنْ بـ 

عن التَشاف 1178: لیس الرِي  
  1182: الدینِ یصلَفمنْ یبغِ فی

ص بةردالراع تحت 1182: لَف   
  1192: السوء الیعجِرُ مسک السوء عن 

  1201: رماه بأقْحاف رأْسه
  1202: أمنَع من أُم قرْفَۀَ
  1207: أ کَسفاً و إمساکاً

  1213: أجبنُ من المنْزوف ضَرَطاً
   :1226أعزُّ من بیضِ 

  1228: أشْکَرُ من برْوقَۀٍ
  1229:  ي بلَیقٌ و یذَمیجرِ

   :1229تمرَّد مارِد و عزَّ 
  1230: حدأَ حدأَ ورائک بنْدقَۀَ

  1241: التَعدم الخَرْقاء علَّۀً
 نْباعی1241: ل  

  1261: سرِقَ السارِقُ فانْتَحرَ
  1268: صدقَنی سنَّ بکْرِه

1275: فی القُرَي أطْرِقْ کَرا أطْرِقْ کَرا، إنّ النَعام  
علقَت معالقَها و صرَّ الجنْدب، أي جاء الحـرُّ و ال  

  1285: یمکنُنی الرَحیلُ

   1292: أجدي من تَفارِیقِ العصا
  1303: أنت تَئقٌ و أنا مئقٌ فکیف نَتَّفقُ

   1304: روید الغَزْو ینْمرِقُ
  1309: من یطُلْ هنُ أبِیه ینْتَطقْ به

 صیرضَلَّ د 1310: ه  
  1310: أروي من النَقّاقِ

   1311: استَنْوقَ الجملُ
 ذات خَرْقاء :1311   

   1312: ودقَ العیرُ الی الماء
  1332: غَرْثانُ فاربکُوا له

   1333: شَحمۀُ الرُکَّی
 ٍخْلوجۀبم 1335: و لیست  

  1352: من ینک العیرَ ینک نَیاکاً
  1354: تَکَّه، فانْهک: مثل

کوالفی اله ک1354: فالنٌ هال   
   :1359ضغْثٌ علی 

   :1370هو أکْسی من 
  1371: أعیا من باقلٍ

  1376: علی الحجاج أهونُ من 
  1390: ذراعک هو علی 

  1391: بالنابِل اخْتَلَطَ 
  1393: أبداً: الآتیک سنَّ 

 قْلَۀَالتُنْبِتقْلَۀَ الّا الح1394: الب  
  1402: تَجنَّب روضۀً و أحالَ یعدو

  1408: ه و خَلَلَه و خُلَلَه فالن یأْکلُ 
  1411: منْ یسمع یخَلْ
  1419: أخْیلُ من مذالَۀٍ
   :1421هو أحمقُ من 

   :1428هو أسرَع من الذئْبِ 
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لَّتها وانْسی بدائتْنم1437: ر  
   1442: الناصحۀُ أنت 

   1452: ه تَرْك الظَبیِ ] ألتْرُکَنَّه[
 بالثَی 1455: الراکب  
عضلٍ  ودع يد1457: فالنٌ علی ی   

موس علی رَض1465: عالَّۀٍ  ع  
  1470: هو أغْزَلُ من امرئ القیس

   :1471هو أعرَي من 
   :1477أغْزَلُ من 

یلٌ عاذَ بقَرْم1486: لَۀٍذَل  
  1492: باءت عرارِ بکَحلَ

 ؤءشَفاً و سأح :1496  
  1517: و هل بالرَملِ أوشالٌ

   1513: أوقَلُ من غُفْرٍ
  1527: اخْتَلَطَ المرْعی بالهملِ

  1528: محسنَۀً فَهِیلی
  1539: أبرَماً قَرُوناً

 دواف یانّ الشَق :1539  
  1555: ساباطَأفْرَغُ من حجامِ 

 زجاو ِنیی1558: الطُب   
  1559: شَرُّ الرِعاء الحطَمۀُ
مخنُ الیم1570: هو الس  

غَمأد ئْب1573: الذ  
  1576: أثْقَلُ من حملِ الدهیمِ، و أشْأَم من الدهیمِ

  1578: التَعدم الحسناء ذاماً
   1582: رزمۀٌ و ال درةٌ

  1588: لُنی برامتَین شَلْجماتَسأَ
نْقادۀٍ الییم1604: ذو شَک  

فقد ظَلَم ئْبی الذتَرْعن اس1618: م  

متَثنَعاً فإنّی أع1621: الّا أکُنْ ص  
  1626: کُن عصامیاً و التکن عظامیاً

  1634: السوء ما سنَح خُذْ من 
قُمالقُم 1650:  علی هذا دار  

  1655: کْرَمت فاربِطْاستَ
تیدما أس م1663: ألْح  

   1665: لَو ذات سِوارٍ لَطَمتْنی
  1667: سبه فکأنّما ألقَم فاه حجراً

یملمٍ مالئ ب1671: ر  
   :1679أشْأَم من عطْرِ 

  1683: منْ یجمع بینَ األروي و النَعامِ؟
األنام لَکله 1687: لوال الوِئام  

  1688: وحمی و ال حبلٌ
  1706: کان حماراً فاستَأْتَنَ

  1709: انّ الرِقینَ تُغَطِّی أفْنَ األفینِ
   :1721التَقَت حلَقَتَا 

  1723: قد بینَ الصبح لذي عینَینِ
  1728: هو أحمقُ من ضَأْنٍ ثَمانینَ

  1739: أبی الحقینُ العِذْرةَ
   1740: نَّ حواقنَک بذَواقنکألُلْحقَ

  1741: رجع بخُفَّی حنَینٍ
  1752: دهدرینِ سعد القَینِ
  1754: مثْقَلٌ استَعانَ بذَقَنه

  1768: سمنْ کَلْبک یأْکُلْک
  1770: استَنَّت الفصالُ حتّی القَرْعی

  1775: وافَقَ شَنٌّ طَبقَه
  1790: لخمرَةَال تُعلَّم العوانُ ا

 وادالج ه1792: ه فُرار  
بِحصنِ فإنّه مرَي القَیبس تعم1805: اذا س  



  2327/   هامثَل یۀنما  
 

 طَبأْکُلُ رشان یرلَّۀِ الوبع :1822  
: جلَّت الهاجِنُ عن الولَد، و جلَّت الهاجِنُ عن الرِفْد

1833  
  1847: أغْنَی من التُفَۀِ عن الرُفَۀ

ههم کرَهنّ کلُّ شیءو ذ ساءما الن هاه1863: و م  
  1868: أحمقُ الیحسنُ أنْ یأْتی الغائطَ

هیفال أل هیظ1881: الّا ح  
  1895: المعزَي تُبهِی و التُبنی

  1902: ما بینی و بینک مثْرٍ
  1914: أجناؤُها أبناؤها

  1923: الّا حظیۀً فال ألیۀً
  1923:  یات لُقْمانَإحدي حظَ
   :1924مأْربۀٌ ال 

  1938: خَالؤُك أقْنَی لحیائک
  1939: عبد و خَلًی فی یدیه
غَِالء اتیذَکالم رْي1951: ج  

  1954: تُخْبِرُ عن مجهوله مرْآتُه
  1959: کلُّ ضَبٍّ عنده مرْداتُه
  1963: مرْعی و ال کالسعدانِ

  1964:الذئْب فقد ظَلَم منِ استَرْعی
  1964: کَفَی برُغائها منادیاً

   :1965یسرُّ حسواً فی 
 سالقَو تصار :1966  

  1971: قد بلَغَ السیلُ الزُبی
  1974: الحصنُها حصنٌ و ال الزِنَی زِنَی

  1976: زهی الرجلُ، عنی باألمر: مثل
  1983: اسقِ رقاشِ انّها سقّایۀٌ

  1985: وقَع القوم فی سلَی جملٍ
  1985: انْقَطَع السلَی فی البطْن

عنْقَطفَرٌ الیی سوانرُ السی1988: س  
  1990: و تُرِینی القَمرَ أُرِیها 

  1990: انّ الموصینَ بنو سهوانَ
  1996: اذا ارجحنَّ شاصیاً فارفَع یداً

تمأَي و صبما ص 2000: جاء   
  2000: تَلْدغُ العقْرَب و تَصئی

  2004: هماتَنْدي 
  2012: جاوز الحزام الطُبیین
  2025: العاشیۀُ تَهِیج اآلبِیۀَ

 ِۀیصن الع2027: م  
 بکر ٌیر2027: قَص  

  2027: ألْقَی عصاه
بغیر أنْواط 2029: عاط  

ما ی یتی فلَقلْهِینما ی یطلبتینظ2031: ع  
  2033: ال تکُن حلْواً فتُستَرَطَ و ال مرّاً فتُعقَی

 رَبی الج2039: تَشْف  
  2041: أعیا من باقلٍ

  2044: أدرِکْنی ولَو بأحد المغْرُوینِ: مثل
الءغ ذَکِّیاتالم رْي2048: ج  

  2050: من حفَرَ مغَواةً وقَع فیها
  2054: سیۀٍأفْحش من فا

  2054: ما أقْرَب محساه من مفْساه
  2063: لیس قَطاً مثل قُطَیٍّ

 لَو تُرِك 2063: لَنام  
  2066: التَقْتَنِ من کَلْب سوء جرْواً

  2068: انْقَطَع قُوي من قاوِیۀٍ
الکَی واءرُ الد2078: آخ  
  2078: فی النار العیرُ یضْرِطُ و 

  2081: عصا و لحائهابینَ ال
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  2081:  من الحاك فقد عاداك
  2092: خُذْه و لَو بقُرْطَی مارِیۀَ

  2098: أکْذَب صفْقَۀً من شَیخِ مهوٍ
  2099: الصدقُ ینْبِی عنک ال الوعید

  2100: تَحقرُه و ینْتُو
  2103: أشْغَلُ من ذات النحیینِ

  2118: وحی فی حجرٍ
ـ و مـن هرِ لَ من و هی سقاؤُهخَلِّ سبی  ةِبـالفَال  قَی

  2130: مـاؤُه
  2135: من یطُلْ هنُ أبِیه ینْتَطقْ به
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