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المعجم الوسيط 3
( العلث ) ما خلط بالبر ونحوه مما يخرج فيرمى به والطعام المخلوط بالبر والشعير

( العلث ) المنسوب إلى غير أبيه

( العلثة ) ما يمسك به الرجل نفسه من القوت والمعيشة

( العلثى ) يقال قتل النسر بالعلثى إذا خلط طعامه بما يقتله

( العليث ) خبز من شعير وحنطة

( العليثة ) العليث

( علج )

الغالم وغيره علجا وعلوجا غلظ والبعير أكل العلجان والناقة علجانا اضطربت وفالنا علجا غلبه

( علج ) علجا اشتد

( عالج ) الشيء معالجة وعالجا زاوله ومارسه والمريض داواه وفالنا غالبه وعنه دافع

( علج ) اإلبل أطعمها العلجان

( اعتلج ) القوم اقتتلوا واصطرعوا واألرض طال نباتها والتف وكثر والموج التطم ويقال اعتلج الهم
في صدره والرمل اجتمع

( تعلج ) الرمل اعتلج والجلد غلظ

( استعلج ) الجلد غلظ وفالن غلظ واشتد وضخم بدنه

( العالج ) ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض ( ج ) عوالج وفي حديث الدعاء ( و ما

تحويه عوالج الرمال )

( العالج ) اسم لما يعالج به

( العلج ) كل جاف شديد من الرجال والحمار وحمار الوحش السمين القوي ( ج ) علوج وأعالج
( العلج ) من الرجال الشديد الكثير الصرع ألقرانه المعالج لألمور

( العلج ) من الرجال العلج

( العلج ) العلجان وصغار النمل

( العلجان ) جماعة العضاه

( العلجان ) شجرة تنبت في الصحارى وهي قضبان خضر دقاق أوراقه حرشفية دقيقة و له زهر

أصفر وثمر دقيق يشبه اآلنيسون وهو عطري الرائحة
( العلجم )

الغدير الكثير الماء والطويل من اإلبل والحمر ( ج ) عالجم

المعجم الوسيط
( العلجم ) الشديد السواد

( العلجوم ) العلجم واألتان الكثيرة اللحم والماء الغمر الكثير والذكر من الضفادع والبط ( ج )

عالجيم

( علد )

الشيء علدا صلب واشتد

( العلد ) عصب العنق والصلب الشديد من كل شيء ونبات شجيري من عاريات البذور تبدو عديمة

األوراق ألنها حرشفية صغيرة تنمو بالصحراء وتكثر في سيناء تعتلفها الحيوانات ( ج ) أعالد

( علز )

عل از وعلزانا قلق وفزع والى الشيء مال واشتاق
( أعلزه ) الوجع أقلقه و الشيء أعجزه

( العلوز ) وجع البطن والموت السريع والجنون

( علس )

علسا أكل وشرب والرجل صخب واإلبل أصابت ما تأكله ( يكثر استعماله منفيا يقال ما علس الرجل

وما علست اإلبل )

( علس ) الداء اشتد وعظم وفالن صخب ويقال ما علسوا ضيفهم ما أطعموه شيئا

( العالس ) الطعام يقال ما أكلت اليوم عالسا

( العلس ) ما يؤكل ويشرب

( العلس ) شواء مأدوم بالسمن وضرب من البر تكون حبتان منه أو ثالث في قشرة وهو طعام أهل

صنعاء

( العلسي ) الرجل الشديد

( العلوس ) الطعام يقال ما ذقت اليوم علوسا

( العليس ) الشواء السمين والشواء المنضج والشواء مع الجلد

( علصت )

التخمة في بطنه أوجعته

( العلوص ) التخمة ووجع البطن والذئب

( علضه )

علضا حركه لينتزعه يقال علض الوتد ونحوه

( علط )

المعجم الوسيط
البعير علطا كواه في عالطه فأعلمه بعالمه فيه فهو معلوط والرجل بقبيح وسمه به
( علط ) البعير علطه ونزع عالطه من عنقه فهو معلط

( اعتلطه ) وبه خاصمه وشاغبه
( تعلط ) القوس تقلدها

( اعلوط ) الشيء تعلق به وضمه إليه ويقال اعلوط البعير تعلق بعنقه وعاله وفالنا أخذه وحبسه

وفالن األمر اقتحم فيه بال روية

( اإلعليط ) عالمة في جانب العنق تكون خطا أو أكثر بالعرض وكل غصن أو قضيب تناثر عنه

الورق ووعاء ثمر المرخ

( العالط ) شاعر عالط فصيح يزين كالمه

( العالط ) جانب العنق وهما عالطان وعالمة في جانب العنق تكون خطا أو أكثر بالعرض وحبل

يحيط بالعنق

( العلط ) أثر الوسم في جانب العنق وسواد تخطه المرأة في وجهها تتزين به ( ج ) أعالط واألعالط

من الكواكب التي ال أسماء لها

( العلطة ) سواد تخطه المرأة في وجهها تتزين به والقالدة من قرنفل ونحوه ( ج ) علط والعلطتان

رقمتان في أعناق الطيور والعلطتان ودعتان تكونان في أعناق الصبيان

( عل عل )

زجر للغنم

( تعلعل ) اضطرب واسترخى

( العلعال ) ذكر القنابر

( العلعل ) العلعال وطرف الضلع الذي يشرف على الرهابة وهي طرف المعدة

( العلعول ) الشر واالضطراب والقتال

( علف )

الرجل علفا شرب كثي ار والحيوان أطعمه العلف فهو معلوف وهي معلوفة وعليف

( أعلف ) الطلح بدا علفه وخرج والحيوان والطير علفه

( علف ) الطلح تناثر زهره وعقد ثمره والحيوان ونحوه أكثر تعهده بإلقاء العلف له فهو معلف

( اعتلفت ) الدابة وغيرها أكلت العلف

( تعلف ) الرجل طلب العلف في مواضعه

( استعلفت ) الدابة وغيرها طلبت العلف بالحمحمة
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( العلف ) شجر يمني ورقه كالعنب

يكبس ويجفف ويطبخ به اللحم عوضا عن الخل

( العلف ) العلف والكثير األكل

( العلف ) طعام الحيوان ( ج ) علوفة وأعالف وعالف

( العلفى ) ما يجعله اإلنسان عند حصاد شعيره لخفير أو صديق

( العالف ) بائع العلف

( العلف ) ثمر الطلح يشبه الباقالء الغض يخرج فترعاه اإلبل واحدته علفة

و ( العلفة ) ( في النبات ) ثمرة الفصيلة القرنية كالفول والعدس والفاصوليا

( العلوفة ) العلف ( ج ) علف ودابة تعلف للسمن وال ترسل للرعي

( العليف ) ما يعلف للسمن من الدواب وال يرسل للرعي ( ج ) عالئف وهي عليفة ( ج ) عالئف

( المعلف ) موضع العلف

( العلفوف )

الجافي المسن الكثير اللحم والشيخ الجسيم ذو الشعر الكثير الطويل

( علق )

الصبي علوقا مص أصابعه والبهيمة الشجر علقا أكلت من ورقه وفالن فالنا فاقه في إحراز النفائس

في مقام التفاخر وفالن فالنا شتمه ويقال علقه بلسانه سلقه

( علقت ) البهيمة علقا وعالقة وعلوقا شربت ماء فيه علقة فنشبت في حلقها واستمسكت به والشيء

الشيء وبه نشب فيه واستمسك به يقال علق الشوك الثوب وبه وعلق الظبي بالحبالة وعلقت األنثى
بالجنين ويقال علق فالن فالنا وبه تمكن حبه من قلبه وأمره علمه وعلق يفعل كذا أخذ يفعله

( علق ) اإلنسان وغيره تعلق العلق بحلقه عند الشرب فهو معلوق

( أعلق ) الصائد علق الصيد بحبالته والرجل وضع العلق على موضع الدم ليمتصه وفالن صادف

علقا من المال وظفره بالشيء أنشبه فيه والشيء بالشيء علقه به والسيف وغيره جعل له عالقة يعلق

بها

( عالقه ) فاخره بالنفائس

( علق ) الرجل ألقى زمام الركوبة على عنقها ونزل عنها والشيء بالشيء وعليه وضعه عليه يقال

علق الثوب على المشجب وبابا على داره نصبه وركبه وأمره لم يعزمه ولم يتركه ويقال علق القاضي

الحكم لم يقطع به وعلى البهيمة علفها العليق ( مو ) وعلى كالم غيره تعقبه بنقد أو بيان أو تكميل

أو تصحيح أو استنباط ( مو )
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( علق ) فالن امرأة أحبها

( اعتلقه ) وبه أحبه حبا شديدا

( تعلق ) الشوك بالثوب علق والوحش أو الظبي بالحبالة وقع فيها وأمسكته واإلبل أكلت العلقى

والشيء علقه وفالنا وبه أحبه وفي المثل ( ليس المتعلق كالمتأنق ) ليس من يقتنع باليسير كمن

يتأنق يأكل ما يشاء

( األعاليق ) كل ما علق ( ال واحد له )

( التعليقة ) ما يذكر في حاشية الكتاب من شرح لبعض نصه وما يجري هذا المجرى ( ج ) تعاليق

( مو )

( عالق ) اسم فعل أمر بمعنى تعلق

( العالق ) ما تتبلغ به البهائم من ورق الشجر وما يتعلل به قبل الوجبة وكثي ار ما يستعمل في النفي
يقال ما ذقنا عالقا وما في األرض عالق

( العالقة ) الصداقة والحب الالزم للقلب وما تتبلغ به البهائم من الشجر وما يكتفى به من العيش

وما تعلق به اإلنسان من صناعة وغيرها و ( في علم البيان ) المناسبة بين المعنى األصلي والمعنى

المراد في المجاز والكناية ( ج ) عالئق
( العالقة ) ما يعلق به السيف ونحوه
( العلق ) شجر للدباغ

( العلق ) النفيس من كل شيء يتعلق به القلب ( ج ) أعالق وعلوق ويقال هو علق علم وهو علق

الشر يحبه ويميل إليه

( العلق ) كل ما علق والطين الذي يعلق باليد وما تتبلغ به الماشية من الشجر وخرق في الثوب من

شيء علق به وما علق بالثوب وسير تعلق به القربة ونحوها ومعظم الطريق ودود أسود يمتص الدم

يكون في الماء اآلسن إذا شربته الدابة علق بحلقها واحدته علقة و الدم الغليظ أو الجامد وفي التنزيل

العزيز ) خلق اإلنسان من علق ( والقطعة منه علقة والعلقة طور من أطوار الجنين وهي قطعة الدم
التي يتكون منها وفي التنزيل العزيز ) هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة (

( العلقى ) شجر تدوم خضرته في القيظ وله أفنان طوال دقاق وورق لطاف وهو من الفصيلة

الصندلية

( العلقة ) الثوب النفيس وأول ثوب يتخذ للصبي والقميص بال كمين وال جيب وشجر يدبغ به

( العلقة ) كل ما تتبلغ به البهائم من ورق الشجر وكل ما يكتفى به من العيش وما يتعلل به اإلنسان
قبل الوجبة ويقال له في هذا المال علقة ولم يبق عنده علقة شيء وشجر يبقى في الشتاء تتبلغ به
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اإلبل حتى تدرك الربيع والتعلق يقال له بفالن علقة وما يتمسك به ( ج ) علق
( العليق ) نبت يتعلق بالشجر ويتلوى عليه
( العليقي ) العليق

( العلوق ) ماء الفحل وما يعلق باإلنسان وما ترعاه البهائم والتي ال تحب غير زوجها ويقال ما
بالناقة علوق شيء من اللبن

( العليق ) ما تعلفه الدابة من شعير ونحوه

( العوالق ) حيوانات ونباتات بحرية تتكون في الغالب من األوالي والمفصليات المائية الدقيقة

والدياتومات والطحالب الزرق و غيرها من الكائنات الحية الدقيقة الطافية

( المعالق ) اللسان البليغ وكل ما يعلق عليه الشيء وما علق من لحم وعنب وغيره ومن الرجال

الشديد الخصومة الذي يتعلق بالحجج و ( في علم النبات ) عضو النبات ساق أو ورق أو جذر

يتحول إلى جسم لولبي حساس يتعلق به النبات على دعامة أو نحوها ليعرض أجزاءه للضوء والهواء

( المعلقة ) رجل ذو معلقة يتعلق بكل ما أصابه

( المعلقة ) المرأة التي ال يعاشرها زوجها وال يطلقها وفي التنزيل العزيز ) فال تميلوا كل الميل
فتذروها كالمعلقة ( وواحدة المعلقات وهي سبع قصائد لشعراء معروفين من شعراء الجاهلية

( المعلوق ) ما يعلق عليه الشيء وما علق من عنب ولحم وغيره

( علقم )

الطعام جعل فيه العلقم

( العلقم ) كل شيء مر ونبات الحنظل
( العلقمة ) القطعة من العلقم والم اررة

( علك )

العلك وغيره علكا مضغه وأداره في فيه والدابة اللجام الكته وحركته في فيها ونابيه حك أحدهما

باآلخر فحدث بينهما صوت

( علك ) ماله أحسن القيام عليه ويديه على ماله شدهما بخال والعجين دلكه دلكا شديدا

( العالك ) طعام عالك متين المضغة

( العالك ) ما يعلك ويمضغ يقال ما ذقت عالكا

( العالك ) العالك

( العلك ) ضرب من صمغ الشجر كاللبان يمضغ فال يذوب ( ج ) علوك وأعالك واحدته علكة

( العلك ) اللزج ويقال طعام علك متين المضغة
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( العلكة ) األرض القريبة الماء وشقشقة البعير عند الهدير

( العالك ) بائع العلك

( عل )

عال وعلال شرب ثانية أو تباعا وفالن عال مرض فهو عليل ( ج ) أعالء وفالنا عال سقاه السقية
ثانية أو تباعا وفالنا ضربا تابع عليه الضرب وسئل تابعي عمن ضرب رجال فقتله فقال إذا عله

ضربا ففيه القود وهللا فالنا أمرضه

( عل ) اإلنسان علة مرض فهو معلول

( أعل ) القوم شربت إبلهم العلل والرجل ونحوه سقاه ثانية أو تباعا والشيء جعله ذا علة واإلبل

أصدرها قبل ريها وهللا فالنا أمرضه فهو معل وعليل ويقال أعله هللا فهو معلول ( و هو من النوادر

)

( علل ) فالن سقى سقيا بعد سقي وجنى الثمرة مرة بعد أخرى وفالنا بطعام أو غيره شغله به ولهاه

والشيء بين علته وأثبته بالدليل والكلمة ( في اصطالح الصرفيين ) ذكر وجهها من اإلعالل وأدخل

فيها اإلعالل وفالنا عالجه من علته فهو معلل

( اعتل ) شرب علال والرجل ونحوه مرض وفالن تمسك بحجة وباألمر تشاغل أو تلهى وتج أز

والكلمة ( في اصطالح الصرفيين ) كان بها حرف علة فهي معتلة والجزء ( في العروض ) لحقته
العلة و فالنا وعليه بعلة اعتافه عن أمر وتجنى عليه

( تعالت ) المرأة من نفاسها خرجت منه وطهرت والصبي ثدي أمه امتص ما فيه من اللبن وفالنا

عاقه عن أمره

( تعللت ) المرأة من نفاسها خرجت منه وطهرت والرجل أبدى الحجة وتمسك بها وباألمر تلهى به

واكتفى

( التعلة ) ما يتعلل به

( التعليل ) ( عند أهل المناظرة ) تبيين علة الشيء وما يستدل به من العلة على المعلول ويسمى

برهانا لميا

( العاللة ) ما يتلهى به وبقية كل شيء والحلبة وسط النهار بين حلبتي الصباح والمساء ( و قد

تسمى كلهن عاللة ) والجري بعد الجري

( العل ) المتقبض الجلد من مرض ومن يزور النساء كثي ار والمسن من كل شيء والدقيق الجسم

النحيف والقراد المهزول ( ج ) عالل

( العلل ) الشرب الثاني يقال شرب علال بعد نهل
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( العلة ) ما يتلهى به والضرة ( ج ) عالت وبنو العالت بنو رجل واحد من أمهات شتى وفي

الحديث ( األنبياء أوالد عالت ) إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة ويقابلهم بنو األخياف وهم بنو األم

الواحدة من آباء شتى

( العلة ) المرض الشاغل و ( عند الفالسفة ) كل ما يصدر عنه أمر آخر باالستقالل أو بوساطة

انضمام غيره إليه فهو

علة لذلك األمر واألمر معلول له وهي علة فاعلية أو مادية أو صورية أو غائية ومن كل شيء
سببه و ( عند العروضيين ) التغير الالحق باألسباب واألوتاد في األعاريض والضروب خاصة

الزما لها وحروف العلة الواو واأللف والياء ( ج ) عالت وعلل ويقال جرى هذا األمر على عالته

على كل حال

( العلول ) ما يعلل به المريض من الطعام الخفيف ( ج ) علل

( علمه )

علما وسمه بعالمة يعرف بها وغلبه في العلم وشفته علما شقها

( علم ) فالن علما انشقت شفته العليا فهو أعلم وهي علماء ( ج ) علم والشيء علما عرفه وفي

التنزيل العزيز ) ال تعلمونهم هللا يعلمهم ( والشيء وبه شعر به ودرى وفي التنزيل العزيز ) قال يا

ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي ( والشيء حاصال أيقن به وصدقه تقول علمت العلم نافعا وفي
التنزيل العزيز ) فإن علمتموهن مؤمنات ( فهو عالم ( ج ) علماء

( أعلم ) نفسه وفرسه جعل له أو لها عالمة في الحرب والثوب جعل له علما من طراز وغيره وفالنا
الخبر وبه أخبره به وعلى كذا من كتاب وغيره جعل عليه عالمة الفاعل معلم والمفعول معلم وفالنا

األمر حاصال جعله يعلمه

( عالمه ) باراه وغالبه في العلم

( علم ) نفسه وسمها بسيمى الحرب وله عالمة جعل له أمارة يعرفها فالفاعل معلم والمفعول معلم

وفالنا الشيء تعليما جعله يتعلمه

( اعتلم ) البرق لمع في الجبل والشيء علمه

( تعالم ) فالن أظهر العلم والجميع الشيء علموه

( تعلم ) األمر أتقنه وعرفه

( تعلم ) ( بصيغة األمر ) اعلم يتعدى إلى مفعولين واألكثر وقوعه على أن وصلتها كقوله

( فقلت تعلم أن للصيد غرة

)

المعجم الوسيط
( استعلمه ) الخبر استخبره إياه

( األعلومة ) السمة ( ج ) أعاليم

( العالم ) الخلق كله وقيل كل ما حواه بطن الفلك وكل صنف من أصناف الخلق كعالم الحيوان

وعالم النبات ( ج ) عوالم وعالمون

( العالمة ) األعلومة وما ينصب في الطريق فيهتدى به والفصل بين األرضين ( ج ) عالم و ( في

الطب ) ما يكشفه الطبيب الفاحص من دالالت المرض ( مج )
( العالمي ) الخفيف الذكي من الرجال

( العالم ) من علم للمبالغة والنسابة ( و تزاد التاء لتأكيد المبالغة تقول فالن عالمة )

( العالم ) صفة للمبالغة من علم والصقر والحناء

( العالمة ) ما يستدل به على الطريق من أثر
( العلم ) العالم

( العلم ) إدراك الشيء بحقيقته واليقين ونور يقذفه هللا في قلب من يحب والمعرفة وقيل العلم يقال

إلدراك الكلي والمركب والمعرفة تقال إلدراك الجزئي أو البسيط ومن هنا يقال عرفت هللا دون علمته
ويطلق العلم على مجموع مسائل وأصول كلية تجمعها جهة واحدة كعلم الكالم وعلم النحو وعلم

األرض وعلم الكونيات وعلم اآلثار ( ج ) علوم وعلوم العربية العلوم المتعلقة باللغة العربية كالنحو
والصرف والمعاني والبيان والبديع والشعر والخطابة وتسمى بعلم األدب ويطلق العلم حديثا على

العلوم الطبيعية التي تحتاج إلى تجربة ومشاهدة واختبار سواء أكانت أساسية كالكيمياء والطبيعة

والفلك والرياضيات والنبات والحيوان والجيولوجيا أو تطبيقية كالطب والهندسة والزراعة والبيطرة وما

إليها

( العلم ) العالمة واألثر والفصل بين األرضين وشيء منصوب في الطريق يهتدى به ورسم في

الثوب و سيد القوم والجبل والراية ( ج ) أعالم

( العلماني ) نسبة إلى العلم بمعنى العالم وهو خالف الديني أو الكهنوتي

( العلمة ) شق في الشفة العليا لإلنسان فتشبه بذلك شفة األرنب
( العليم ) كثير العلم ( ج ) علماء

( العيالم ) الضبع الذكر ( ج ) عياليم

( العيلم ) العيالم والبئر الغزيرة الماء ( ج ) عيالم

( المعلم ) العالمة ومن كل شيء مظنته ( ج ) معالم ويقال خفيت معالم الطريق

( المعلم ) من يتخذ مهنة التعليم ومن له الحق في ممارسة إحدى المهن استقالال وكان هذا اللقب

المعجم الوسيط
أرفع الدرجات في نظام الصناع كالنجارين والحدادين ( مو )
( المعلم ) الملهم الصواب والخير

( العلماد )

ما يلف عليه الغزل ( ج ) عالمدة وعالميد

( علن )

األمر علونا شاع وظهر وخالف خفي

( علن ) األمر علنا وعالنية علن فهو علن و علين

( أعلنه ) وبه أظهره وجهر به والمحكمة أو النيابة فالنا كلفته الحضور أو أعلمته بالحكم ( محدثة )

( عالنه ) وبه معالنة وعالنا جاهره

( علنه ) أعلنه

( اعتلن ) األمر علن

( استعلن ) األمر اعتلن وتعرض ألن يعلن به

( اإلعالن ) إظهار الشيء بالنشر عنه في الصحف ونحوها ( محدثة )

( العالنية ) خالف السر ويوصف به فيقال رجل عالنية ظاهر أمره ( ج ) عالنون

( العلنة ) من يكثر إفشاء السر

( اعلنبى )

( انظر علب )

( عله )

علها تحير ودهش وذهب فزعا و خبثت وضعفت نفسه وحزن ووقع في مالمة فهو عله وعلهان وهي

علهى ( ج ) عاله وعالهى

( العلهاء ) ثوبان يندف فيهما وبر اإلبل يلبسان تحت الدرع لتوقي الطعن

( العاله ) امرأة عاله طياشة

( العله ) الحزن والشره

( عال )

الشيء علوا ارتفع فهو عال وعلي ويقال عال النهار ويقال عال فالن في األرض تكبر وتجبر وفي

التنزيل العزيز ) إن فرعون عال في األرض ( وفالن باألمر اضطلع به واستقل وبالشيء جعله عليا
والشيء وعليه وفيه رقيه وصعده والرجل قهره وغلبه وبالسيف ضربه وفالن حاجته ظهر عليها

( علي ) في الشرف عالء ارتفع فهو علي

المعجم الوسيط
( أعلى ) عن الشيء نزل عنه يقال أعلى عن الدابة إذا نزل عنها والشيء رفعه وجعله عاليا والشيء

صعده

( عالى ) الشيء رفعه والشيء وبه صعده ويقال عال عنا تنح عنا

( على ) الشيء رفعه وجعله عاليا ويقال عاله على ظهر الدابة والمتاع عن الدابة أنزله عنها
( اعتلى ) الشيء ارتفع يقال اعتلى النهار والشيء رقيه وصعده وفالنا قهره وغلبه

( تعالى ) فالن ارتفع وترفع والمرأة من نفاسها أو مرضها سلمت وتعال يا هذا أقبل ويقال تعالي يا

هذه وتعاليا وتعالوا وفي التنزيل العزيز ) قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم (
وتعالين وفي التنزيل العزيز ) فتعالين أمتعكن (

( تعلى ) الشيء ارتفع والمرأة من نفاسها أو مرضها سلمت وأفاقت والرجل تدرج في االرتفاع وعنه

ترفع عليه

( استعلى ) النهار ارتفع وفالن تدرج في االرتفاع والكلمة لسانه جرت عليه كثي ار والشيء رقيه
وصعده وفالنا وعليه قهره وغلبه وحاجته ظهر عليها

( اعلولى ) الشيء رقيه وصعده

( العالي ) يقال فالن عالي الكعب شريف وأتيته من عال من فوق

( العالية ) من كل شيء أرفعه والنصف الذي يلي السنان من القناة وما فوق نجد إلى تهامة إلى ما
وراء مكة ومن الوادي حيث ينحدر الماء منه ( ج ) عوال

( عل ) بمعنى فوق يقال أتيته من عل ومن عل
( العال ) الرفعة والشرف وجمع العليا

( العالء ) الرفعة والشرف

( العالوة ) من كل شيء ما زاد عليه وما يوضع على البعير بعد تمام حمله من سقاء وغيره ( ج )

عالوى وعالوة الذهب ( في االقتصاد ) زيادة سعره على قيمته القانونية ( مج ) وللعامل والمستخدم

ما يزاد على مرتبه األصلي كل مدة معينة تمضي في العمل ( و هي العالوة الدورية ) أو لترقية إلى

درجة أعلى ( و هي عالوة الترقية ) ( محدثة )

( العلية ) الغرفة في الطبقة الثانية من الدار وما فوقها ( ج ) عاللي

( العلي ) أعلى مكان وأعلى درجة وساكن أعلى مكان وصاحب أعلى درجة ( ج ) عليون
( العلو ) من كل شيء أرفعه يقال قعدت علوه وفي علوه

( العلوة ) العلو

( العلو ) العظمة والتجبر وفي التنزيل العزيز ) تلك الدار اآلخرة نجعلها للذين ال يريدون علوا في

المعجم الوسيط
األرض وال فسادا (

( العليا ) مؤنث األعلى وفي الحديث ( اليد العليا خير من اليد السفلى ) ( ج ) علي
( العلياء ) كل شيء مرتفع كرأس الجبل والمكان المرتفع والسماء والشرف

( العلي ) المرتفع والصلب الشديد القوي والرفيع القدر ( ج ) علية يقال هم علية القوم
( المعالة ) الرفعة والشرف ( ج ) المعالي

( المعلى ) سابع سهام الميسر له سبعة أنصباء عند الفوز وعليه سبعة أنصباء إن لم يفز

( المعلى ) الذي يرفع الدلو مملوءة إلى فوق يعين المستقي بذلك

( علون )

الكتاب علونة وعلوانا عنونه

( العلوان ) علوان الكتاب لغة في العنوان

( على )

الشيء وعليه وفيه عليا وعليا رقيه و صعده فهو عال وعلي
( على ) الكتاب عنونه

( على ) حرف جر بمعنى فوق الشيء كما في التنزيل العزيز ) وعليها وعلى الفلك تحملون ( أو

فوق ما يقرب منه كما في التنزيل العزيز ) أو أجد على النار هدى ( أي على كل مكان يقرب من

النار وقد تكون الفوقية معنوية كما في التنزيل العزيز ) ولهم علي ذنب ( وبمعنى مع كما في التنزيل

العزيز ) وآتى المال على حبه ( و بمعنى عن كقول القحيف
( إذا رضيت علي بنو قشير

لعمر هللا أعجبني رضاها )

وبمعنى الم التعليل كما في التنزيل العزيز ) ولتكبروا هللا على ما هداكم ( أي لهدايته إياكم وبمعنى
في كما في التنزيل العزيز ) ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ( وبمعنى من كما في التنزيل

العزيز ) الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ( وبمعنى الباء تقول ( اركب على اسم هللا )
ولالستدراك تقول ( فالن عاص على أنه ال ييأس من رحمة هللا )

( عمت )

فالن عمتا ضرب بالعصا غير مبال من أصاب والصوف ونحوه لفه مستطيال و مستدي ار ليجعل في

اليد فيغزل وحبل القت فتله ولواه فهو معموت وعميت وفالنا قهره

( عمت ) مبالغة عمت

( العميت ) الظريف الجريء والحافظ العالم الفطن ( ج ) أعمتة

المعجم الوسيط
( العميتة ) لفافة الصوف المستطيلة أو المستديرة ( ج ) عمت وأعمتة

( عمج )

عمجا أسرع في سيره والرجل سبح في الماء

( تعمج ) تلوى وتعوج يمنة ويسرة يقال تعجمت الحية وتعمج السيل في الوادي

( عمد )

الشيء عمدا أقامه بعماد و دعمه وفالنا ضربه بالعمود ويقال ما عمدك أي ما حزنك والشيء

وللشيء واليه قصده والمرض فالنا أضناه وفدحه

( عمد ) البعير عمدا ورم سنامه من عض الرحل وانفضخ باطن سنامه وظاهره صحيح فهو عمد

ويقال عمدت أليتاه من الركوب ورمتا والثرى بلله المطر فتقبض وتراكب بعضه على بعض واإلنسان
جهده المرض والخراج عصر قبل أن ينضج فورم ولم تخرج بيضته ومدته

( أعمد ) البناء ونحوه جعل له عمادا يقوم به

( عمد ) الخيمة نصبها بالعماد والقوم فالنا جعلوه عميدا عليهم أو عمدة لهم ( محدثة ) والسيل سد

مجراه بتراب ونحوه ليجتمع في موضع والشوق فالنا هده والطفل ( عند المسيحيين ) غسله بماء

المعمودية فهو معمد

( اعتمد ) الشيء وعليه اتكأ ويقال اعتمد فالنا وعليه اتكل والشيء قصده وأمضاه يقال اعتمد الرئيس

األمر وافق عليه وأمر بإنفاذه ( محدثة )

( انعمد ) مطاوع عمده وقام على عماد يعتمد عليه

( تعمد ) الشيء وله قصده

( العماد ) خشبة تقوم عليها الخيمة وكل ما رفع شيئا وحمله ويقال فالن رفيع العماد شريف ورئيس

العسكر ( ج ) عمد وغسل الصبي النصراني بماء المعمودية

( العمادة ) األبنية المرتفعة ( تذكر وتؤنث ) ( ج ) عماد وأهل العماد أصحاب األبنية العالية

الرفيعة ومنصب العميد في الجامعة ( محدثة )

( العمد ) يقال فعله عمدا وعن عمد ويقال فعله عمدا على عين وعمد عين بجد ويقين والقتل العمد

( في الشرع ) أن يتعمد القاتل القتل بسالح وما يجري مجراه والقتل شبه العمد أن يتعمد قتله بآلة ال

تقتل غالبا

( العمدة ) ما يعتمد عليه ورئيس العسكر ورئيس القرية أو المدينة ( محدثة ) ( ج ) عمد و ( في

اصطالح النحاة ) خالف الفضلة وهو ما ال يصح حذفه من الكالم

المعجم الوسيط
( العمود ) السيد الذي يعتمد عليه في األمور و ( من اإلعصار ) ما يسطع في السماء ومن الصبح
ما تبلج من ضوئه وعمود البطن الظهر يقال ضربه على عمود بطنه وعمود األمر قوامه الذي ال

يستقيم إال به ويقال استقاموا على عمود رأيهم على وجه يعتمدون عليه و ( في الهندسة ) كل قطعة
يزيد طولها أكثر من عشر مرات على طول قطرها األصغر وتكون متحملة لقوة ضغط ( مج ) و (

في الميكانيكا ) عمود اإلدارة ساق مستديرة القطاع معدة لنقل الحركة الدورانية ( مج ) والعمود ( في

المنشآت ) دعامة رأسية ( مج ) وعمود اإلشارة عمود بأعاله ذراع يشار بها إلى أن الطريق مفتوح (
محدثة ) و عمود الشعر طريقته الموروثة عن العرب في وزنه وقافيته وأسلوبه وعمود الطعام أوعية

يركب بعضها فوق بعض على شكل عمود ( مج ) وعمود الميزان ما يعلق بطرفيه كفتاه ( ج )

أعمدة وعمد وعمد

( العميد ) السيد المعتمد عليه في األمور ومدير الكلية في الجامعة ( محدثة ) والمريض ال يستطيع

الجلوس حتى يعمد من جوانبه بالوسائد ورتبة عسكرية فوق العقيد ودون اللواء والمشغوف عشقا ( ج

) عمداء

( المعمودية ) ( عند النصارى ) أن يغمس القس الطفل في ماء يتلو عليه بعض فقر من اإلنجيل
وهو آية التنصير عندهم

( عمر )

الرجل عم ار عاش زمانا طويال والمال صار كثي ار واف ار والمنزل بأهله كان مسكونا بهم فهو عامر

وهللا فالنا أبقاه وأطال حياته وفالن الدار بناها فهي معمورة والقوم المكان سكنوه فهو معمور ويقال

عمر هللا بك منزلك والمال عمو ار وعمرانا أحسن القيام عليه فهو عامر
( عمر ) المال عمارة عمر فهو عمير

( أعمر ) فالن األرض وجدها عامرة وفالنا أعانه على أداء العمرة وفالنا دا ار جعلها له على سبيل

العمرى وفالنا المكان جعله يعمره

( عمر ) هللا فالنا أطال عمره فهو معمر

والمنزل جعله آهال ويقال عمر هللا بك منزلك واألرض بنى عليها وأهلها و نفسه قدر لها قد ار محدودا
وفالنا دا ار أعمره إياها ويقال أعمرك هللا أن تفعل كذا تحلفه باهلل أن يفعل

( اعتمر ) لبس العمارة وأدى العمرة واألمر قصده

( تعمر ) أدى العمرة

( استعمره ) في المكان جعله يعمره وفي التنزيل العزيز ) هو أنشأكم من األرض واستعمركم فيها (

واألرض أمدها بما يعوزها من األيدي العاملة ودولة دولة أخرى فرضت عليها سيادتها واستغلتها (

المعجم الوسيط
محدثة )

( عومر ) القوم اختلطوا وضجوا وصاحوا والناس جمعهم وحبسهم في مكان

( العمار ) ريحان كان الرجل يحيي به الملك مع قوله عمرك هللا والريحان يزين به مجلس الشراب
فإذا دخل داخل رفعوه بأيديهم وحيوه به ورقعة مزينة تخاط في المظلة وكل شيء على الرأس من

عمامة وقلنسوة ونحوهما

( العمارة ) كل شيء على الرأس من عمامة وقلنسوة ونحوهما ورقعة مزينة تخاط في المظلة ( ج )

عمائر وعمار

( العمارة ) أجرة البناء

( العمارة ) نقيض الخراب والبنيان وما يحفظ به المكان وشعبة من القبيلة ومبنى كبير فيه جملة

مساكن في طوابق متعددة ( مج ) ( ج ) عمائر

و ( فن العمارة ) فن تشييد المنازل ونحوها وتزيينها وفق قواعد معينة

( العمر ) مدة الحياة ( ج ) أعمار والدين ولحم اللثة ( ج ) عمور والشجر الطوال والتمر الجيد

واحدته عمرة وما علق في أعلى األذن ويقال في القسم عمرك هللا افعل كذا أو إال فعلت كذا واال ما

فعلت كذا ويقال أيضا لعمرك يرفعونه باالبتداء ويحذفون الخبر والتقدير لعمرك قسمي
( العمر ) مدة الحياة ( ج ) أعمار ولحم اللثة ( ج ) عمور

و ( عمر النصف ) ( في علم الطبيعة النووية ) الزمن الذي يستغرقه انحالل نصف عدد ذرات

عنصر مشع وفيه يقل عدد ذرات ذلك العنصر إلى نصف ما كان
( العمر ) ما تغطى به الحرة رأسها والدين

( العمران ) أبو بكر وعمر رضي هللا عنهما

( العمر ) مدة الحياة ( ج ) أعمار

( العمران ) البنيان وما يعمر به البلد ويحسن حاله بوساطة الفالحة والصناعة والتجارة وكثرة األهالي

ونجح األعمال والتمدن يقال استبحر العمران والعدل أساس العمران وعلم العمران ( عند ابن خلدون

) علم االجتماع

( العمرة ) كل شيء على الرأس من عمامة وقلنسوة ونحوهما والفاصلة بين حبات العقد

( العمرة ) نسك كالحج ليس له وقت معين و ال وقوف بعرفة ( ج ) عمر وأن يدخل الرجل على

امرأته في بيت أهلها

( العمرتان ) عظمان صغيران في أسفل اللسان يكتنفان الغلصمة من باطن والقرنان الكبيران للعظم

الالمي ( مج )

المعجم الوسيط
( العمرى ) ( من عقود التمليك ) أن يقول مثال هذه الدار لك عمرك فإذا مت رجعت إلي أو هي لك

عمري فإذا مت رجعت إلى أهلي

( العمري ) من الشجر قديمه والسدر القديم على نهر أو غير نهر
( العمار ) الكثير الصالة والصيام

( العمار ) سكان البيوت من الجن واحدهم عامر

( المستعمرة ) إقليم يحكمه أجنبي يتوطنه أو يكتفي باستغالله اقتصاديا أو عسكريا ( مج ) و ( في
علم األحياء الدقيقة ) مجموعة من الخاليا تعيش مجتمعة منغرزة في مادة مخاطية ومستعمرة

االستيطان مستعمرة ينتقل إليها أهالي الدولة المتبوعة إذا ضاق نطاقها بأهلها ( محدثة )

( المعماري ) المهندس الذي يمارس مهنة العمارة ( محدثة )

( المعمر ) المنزل الكثير الماء والكأل و الناس ويقال نزل فالن في معمر صدق في منزل مرضي

معمور

( المعمورة ) الدار المبنية والدار المسكونة وتطلق على ما عمر من األرض

( العمرد )

الطويل من كل شيء والشرس الخلق القوي والخبيث الداهية
( العمرود )

الطويل من كل شيء
( العمرس )

القوي الشديد من الرجال والشديد من السير والشديد من األيام والشرس الخلق القوي
( العمروس ) الغالم السمين في غلظ والخروف ( ج ) عماريس

( عمرط )

الشيء أخذه

( العمروط ) اللص الذي ال يدع شيئا إال سلبه

( عمس )

الكتاب عمسا امحى وفالن الشيء أخفاه ويقال عمس عليهم الخبر ونحوه وعليه األمر خلطه ولبسه

ولم يبينه

( عمس ) الكتاب عمسا عمس واليوم اشتد وأظلم

( عمس ) اليوم عماسة وعموسة عمس

( أعمس ) الشيء أخفاه ولم يبينه

المعجم الوسيط
( عامسه ) ساره وساتره ولم يجاهره بالعداوة

( عمس ) عليه األمر عمسه

( تعامس ) عن الشيء تغافل عنه وهو به

عالم وعلي تعامى فتركني في شبهة من أمره

( العماس ) كل أمر شديد ال يدرى من أين يؤتى له والحرب الشديدة ( ج ) عمس

( العموس ) من يتعسف األشياء كالجاهل واألمر الشديد المظلم ال يدرى من أين يؤتى له ( ج )

عمس

( العميس ) الحرب الشديدة واألمر العموس ( ج ) عمس

( عمش )

فالنا عمشا ضربه بالعصا بال تعمد

( عمش ) فالن عمشا ضعف بصره مع سيالن دمع عينه في أكثر األوقات فهو أعمش وهي عمشاء

( ج ) عمش وجسم المريض رجع إلى ما كان عليه من الصحة قبل المرض وفيه الكالم نجع يقال

فالن تعمش فيه الموعظة

( عمش ) عن الشيء تغافل عنه وفالنا أزال عمشه وهللا المريض رد عليه صحته
( استعمشه ) استحمقه

( العمش ) ما يكون فيه صالح البدن وزيادته والشيء الموافق يقال هذا الطعام عمش لك

( عمقت )

البئر عمقا وعمقا وعماقة بعد قعرها ويقال عمقت الفكرة بلغ بها أقصى األمر وكنهه والمكان ونحوه
بعد أو طال فهو عميق وهي عميقة ( ج ) عمق

( عمق ) الشيء جعله عميقا يقال عمق البئر و عمق الرأي

( تعمق ) في األمر دققه واستقصاه يقال تعمق في البحث أو الرأي و في كالمه تنطع

( العمق ) البعد إلى أسفل والوادي وما بعد من أطراف المفاوز ( ج ) أعماق وأعماق األرض نواحيها

و ( في الهندسة ) بعد رأسي تحت المستوى الذي يتخذ مبدأ للقياس ( مج )

( العمقي ) رجل عمقي الكالم لكالمه عمق

( عمل )

عمال فعل فعال عن قصد ومهن وصنع وفالن على الصدقة سعى في جمعها وفي التنزيل العزيز )
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ( وللسلطان على بلد كان واليا عليه فهو عامل

المعجم الوسيط
( أعمله ) جعله عامال وفالنا أعطاه أجرته وآلته أو رأيه عمل به وذهنه في كذا شغله به وفكر فيه

( عامله ) تصرف معه في بيع ونحوه

( عمله ) أعطاه أجرته وعلى البلد واله عمله وعلى القوم أمره عليهم

( اعتمل ) فالن عمل لنفسه وتصرف في العمل
( تعامال ) عامل كل منهما اآلخر

( تعمل ) فالن لكذا تكلف العمل ومن أجل فالن وله وفي حاجاته اعتنى واجتهد

( استعمله ) جعله عامال وفالنا سأله أن يعمل له والثوب ونحوه أعمله فيما يعد له وآلته أو رأيه عمل

به

( العامل ) من يعمل في مهنة أو صنعة والذي يتولى أمور الرجل في ماله وملكه وعمله والذي يأخذ
الزكاة من أربابها ( ج ) عمال وعملة ومن الرمح أعاله مما يلي السنان بقليل و ( في النحو ) ما

يقتضي أث ار إعرابيا في الكلم ومنه ما هو معنوي كاالبتداء والباعث أو المؤثر في الشيء يقال كثرة

اإلنتاج من عوامل الرخاء و ( في الحساب ) العدد الصحيح الذي يقسم عددا صحيحا آخر بدون
باق ( ج ) عوامل

( العاملة ) ما تستعمل في الحرث والدياسة والسقي من البقر واإلبل وقائمة الدابة ومن الرمح العامل

منه ( ج ) عوامل

( العمالة ) أجرة العامل و حرفته

( العمالة ) العمالة

( العمل ) المهنة والفعل ( ج ) أعمال وأعمال المركز ونحوه ( في التقسيم اإلداري ) ما يكون تحت
حكمه ويضاف إليه يقال قريه فالن من أعمال مركز كذا و ( في االقتصاد ) مجهود يبذله اإلنسان

لتحصيل منفعة

( العملة ) الفعلة المنكرة كالسرقة والخيانة
( العملة ) أجرة العمل والنقد ( مو )

( العمال ) الكثير العمل أو الدائب عليه

( العمول ) المطبوع على العمل والكسوب

( العمولة ) المبلغ الذي يأخذه السمسار أو المصرف أج ار له على قيامه بمعاملة ما ( مج )

( العميل ) من يعامل غيره في شأن من الشؤون ( ج ) عمالء

( العملية ) جملة أعمال تحدث أث ار خاصا يقال عملية جراحية أو حربية أو مالية ( محدثة )

( المستعمل ) من الثياب ونحوها الذي مهن

المعجم الوسيط
( المعامالت ) األحكام الشرعية المتعلقة بأمر الدنيا كالبيع والشراء واإلجارة

( المعمل ) مكان يجمع العمال وآالت العمل والمختبر الذي تجرى فيه التجارب العملية ( محدثة ) (
ج ) معامل

( المعمول ) من الشراب ما فيه اللبن والعسل والثلج

( عملس )

في سيره أسرع

( العملس ) القوي على السير السريع والخبيث من الكالب والذئاب

( عملق )

الماء قل والماء في الحوض اختلط وخثر وتعمق في الكالم

( العمالق ) من اإلنسان والشجر ما يفوق جنسه في الطول والضخامة ويقال فالن عمالق في
األدب أو السياسة فائق مبرز ( محدثة ) ( ج ) عماليق وعمالقة وعمالق
والعمالقة قوم من ولد عمليق أو عمالق بن الوذ بن إرم بن سام بن نوح

( عم )

الشيء عموما شمل والنبات طال والرجل عمومة صار عما والقوم بالعطية عموما شملهم ويقال عم

المطر األرض ورأسه عما لفه بالعمامة

( أعم ) الرجل كرمت أعمامه و كثروا وعم الناس بخيره ومعروفه فهو معم

( عمم ) القوم فالنا أمرهم قلدوه إياه أو ألزموه إياه فصار ملجأ للعامة والشيء جعله عاما وضد

خصصه وزيدا ألبسه العمامة

( اعتم ) الرجل كور لعمامة على رأسه والشاب تم وطال والنبت تم طوله وظهر نوره

( تعمم ) الرجل كور العمامة على رأسه واآلكام بالنبت ظهر عليها كالعمامة وفالنا دعاه عما

( استعم ) الرجل لبس العمامة وفالنا اتخذه عما

( األعم ) الجمع الكثير من الناس وخالف األخص

( العام ) الشامل وخالف الخاص

( العامة ) من الناس خالف الخاصة ( ج ) عوام ويقال جاء القوم عامة جميعا

( العامي ) المنسوب إلى العامة ومن الكالم ما نطق به العامة على غير سنن الكالم العربي

( العامية ) لغة العامة وهي خالف الفصحى

( العمامة ) ما يلف على الرأس ( ج ) عمائم ويقال أرخى فالن عمامته أمن وترفه

( العم ) أخو األب ( ج ) أعمام وعمومة والجماعة الكثيرة من الناس والعشب كله والنخل الطوال

المعجم الوسيط
( العمم ) االجتماع والكثرة و التام العام من كل شيء ومن الرجال الكافي الذي يعم خيره يقال فالن

عمم خير

( العمم ) تمام الجسم والشباب والمال يقال استوى الشباب على عممه
( العمة ) أخت األب ( ج ) عمات

( العمة ) العمامة واسم هيئة لالعتمام يقال فالن حسن العمة

( العمومة ) مصدر ويقال بيني وبين فالن عمومة كما يقال أبوة وخؤولة

( العميم ) كل ما اجتمع وكثر والتام الطويل من كل شيء ( ج ) عم وهي عميمة ( ج ) عمائم

( عمن )

بالمكان عمنا أقام به فهو عامن وعمون ( ج ) عمن

( عمان ) إقليم في الجنوب الشرقي من بالد العرب على الخليج العربي وبحر الهند ( يصرف وال
يصرف )

( عمان ) مدينة شامية هي اآلن عاصمة األردن ( يصرف وال يصرف )

( عمه )

عمها وعمهانا وعموها تحير وتردد في الطريق لم يدر أين يذهب فهو أعمه وعمه وهي عمهاء

وعمهة وفي األمر لم يدر وجه الصواب فهو عامه ( ج ) عمه

( عمه ) عمها وعمهانا وعموهة تحير وتردد في الطريق لم يدر أين يذهب وفي األمر لم يدر وجه

الصواب فيه فهو أعمه وعمه و هي عمهة وعمهاء ( ج ) عمه واألرض كانت بال أعالم

( عمه ) في ظلمه ظلم بغير جناية جلية

( العمه ) التحير والتردد بحيث ال يدرى أين يتوجه وهو في البصيرة كالعمى في البصر و ( في

الطب ) فقدان ملكة اإلدراك بالحس كالعجز عن التمييز بين أشكال األشياء واالشخاص وطبيعتها (

مج )

( عمى )

العماء والماء وغيره عميا سال والموج رمى بالزبد والقذى ودفعه والبعير بلعابه رمى به والى كذا ذهب

إليه ال يخطئه

( عمي ) فالن عمى ذهب بصره كله من عينيه كلتيهما فهو أعمى ( ج ) عمي وعميان وهي عمياء
( ج ) عمي والقلب أو الرجل ذهبت بصيرته ولم يهتد إلى خير فهو أعمى وهي عمياء ( ج ) عمي

وهو عم وهي عمية من قوم عمين واألخبار واألمور عنه وعليه خفيت والتبست و في التنزيل العزيز

) فعميت عليهم األنباء يومئذ ( ويقال عمي عليه طريقه إذا لم يهتد إليه وفالن عماية لج في الباطل

وغوي

المعجم الوسيط
( أعماه ) صيره أعمى

( عماه ) صيره أعمى وعليه الشيء لبسه وأخفاه ويقال عمي معنى البيت و الكالم والعماء الهالل

غطاه وأعمى األبصار عن رؤيته فهو معمى

( تعامى ) أرى من نفسه أنه أعمى العينين أو القلب وليس به عمى
( تعمى ) عمي

( األعميان ) السيل والحريق يقال أعوذ باهلل من األعميين

( العامي ) الذي ال يبصر طريقه و الطويل من الناس ( ج ) أعماء واألعماء المجاهل التي ال أثر

للعمارة بها

( العماء ) السحاب

( العماءة ) الغواية واللجاج في الباطل

( المعمى ) اللغز ( مو ) ( ج ) معميات

( عنب )

الكرم صار ذا عنب

( العانب ) صفة لذي العنب

( العناب ) الجبل الطويل المستدير

( العنب ) ثمر الكرم وهو طري ( ج ) أعناب وعنب الذئب نبات بري ينبت مع شجيرات القطن
وغيرها له ثمر صغير أسود كالعنب مز الطعم

( العنبا ) األنبج وهو جنس ثمر مثمر من الفصيلة البطمية ثمره نووي لذيذ يؤكل ويربب وينعصر
شرابا ويخلل نيئا وهو من شجر البالد الحارة شاعت زراعته في مصر وهو المعروف بالمنجو أو

المنجة واللفظة هندية

( العناب ) شجر شائك من الفصيلة السدرية يبلغ ارتفاعه ستة أمتار ويطلق العناب على ثمره أيضا
وهو أحمر حلو لذيذ الطعم على شكل ثمرة النبق

( العنبر )

مادة صلبة ال طعم لها وال ريح إال إذا سحقت أو أحرقت يقال إنه روث دابة بحرية وحيوان ثديي

بحري من الفصيلة القبطية و رتبة الحيتان يفرز مادة العنبر وبناء رحب يتخذ للخزن أو العمل

ومأوى للجنود أو المرضى ( معرب أنبر ) ( ج ) عنابر

( عنت )

الشيء عنتا فسد وفالن وقع في مشقة وشدة وفي التنزيل العزيز ) لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز
عليه ما عنتم ( واكتسب مأثما والعظم انكسر بعد الجبر فهو عنت

( أعنته ) أوقعه في مشقة وشدة وفي التنزيل العزيز ) ولو شاء هللا ألعنتكم ( والمريض أضر به

المعجم الوسيط
وأفسده

( عنته ) شدد عليه وألزمه ما يصعب عليه أداؤه

( تعنته ) أدخل عليه األذى وطلب زلته ومشقته يقال جاءني فالن متعنتا والرجل وعليه سأله عن

شيء يريد به اللبس عليه والمشقة

( العنت ) الخطأ والزنى وفي التنزيل العزيز ) ذلك لمن خشي العنت منكم ( والمكابرة عنادا

( عنتر )

الذباب األزرق صات وطن وفالن شجع في الحرب وسلك في الشدائد وفالنا بالرمح طعنه به

( العنتر ) الذباب األزرق واحدته عنترة

( عنج )

الشيء عنجا جذبه يقال عنج رأس والبعير ربط خطامه في ذراعه وقصره والدلو شدها بالعناج

( أعنج ) فالن اشتكى صلبه ومفاصله واستوثق من أموره والبعير عنجه

( العناج ) زمام البعير وحبل أو سير يشد تحت الدلو ويتصل طرفاه من أعالها بما تتصل به آذانها
فإذا انقطعت آذانها أمسكها أن تقع في البئر وصلب الرجل ومفاصله ومن األمر مالكه ( ج )

أعنجه وعنج ويقال هذا قول ال عناج له أرسل بغير روية
( عنجد )

العنب صار عنجدا

( العنجد ) رديء الزبيب
( العنجه )

القنفذة الضخمة
( العنجهي )

من به عنجهية

( العنجهية ) الكبر والعظمة والجفاء وخشونة المطعم وغيره

( عند )

عنه عندا وعنودا تباعد وانصرف والناقة تباعدت عن اإلبل ورعت وحدها والعرق أو الجرح سال دمه
ولم يجف وفالن استكبر وتجاوز الحد في العصيان وخالف الحق ورده وهو يعرفه فهو عاند ( ج )
عند وعندة وهو عنود وعنيد ( ج ) عند وهي عنود ( ج ) عند وهي عاند وعاندة ( ج ) عواند

( أعند ) العرق والجرح عند ويقال أعند أنفه كثر سيالن الدم منه وفالن القيء وفيه تابعه

( عاند ) فالن معاندة وعنادا خالف ورد الحق وهو يعرفه وفالنا خالفه وعارضه فيما يفعل

المعجم الوسيط
( تعاند ) الخصمان تجادال

( استعند ) الفرس والبعير غلبا على الزمام والرسن وأبيا االنقياد وفالنا من بين القوم قصده والسقاء

أماله فشرب من فيه والقيء أو الدم فالنا غلبه وكثر خروجه منه وعصاه ضرب بها في الناس
( العنادية ) فرقة من السوفطائية ينكرون حقائق األشياء ويزعمون أنها وهم و خيال باطل

( عند ) ظرف مكان للشيء الحاضر تقول عندي مصحف إذا كان في البيت الذي أنت فيه وللشيء

القريب تقول عندي مصحف إذا كنت في مكان عملك والمصحف في بيتك و هما متجاوران مثال

وللشيء الغائب تقول عندي مصحف إذا كنت تملكه وهو غائب عنك كأن يكون مستعا ار ومن هنا

استعمل ( عند ) في المعاني فقيل عنده أخبار وعنده خير أو شر ويكون عند ظرف زمان إذا

أضيف إلى الزمان نحو نهضت عند الفجر ويكون بمعنى الحكم أو الظن فتقول هذا عندي أفضل

من هذا أي في حكمي أو ظني وهو معرب منصوب على الظرفية وقد يجر ب ( من ) وحدها فتقول

سأخرج من عندك ظه ار وال يقال ذهبت إلى عنده وال لعنده

( العندية ) فرقة من السوفسطائية يزعمون أن حقائق األشياء تابعة لالعتقاد حتى إن اعتقد أحدهم

أن اإلنسان جماد جاز ذلك عندهم

( العنود ) الشديد العناد ويقال عقبة عنود صعبة المرتقى وسحابة عنود كثيرة المطر ال تكاد تقلع

والقدح العنود ( في الميسر ) قدح يخرج فائ از على غير جهة سائر القداح ( ج ) عند

( عندل )

العندليب صوت
( العندليب )

طائر صغير الجثة سريع الحركة كثير االلحان يسكن البساتين ويظهر في أيام الربيع ( ج ) عنادل

( عنز )

عنه عن از وعنو از تباعد عنه وفالنا عن از طعنه بالعنزة

( أعنزه ) أماله ونحاه

( اعتنز ) ابتعد ويقال اعتنز عن الشيء

( تعنز ) اعتنز

( استعنز ) اعتنز

( العنز ) األنثى من المعز والظباء ( ج ) أعنز وعنوز وصخرة في الماء ( ج ) عنوز وأرض ذات

حزونة ورمل وحجارة

( العنزة ) أطول من العصا وأقصر من الرمح في أسفلها زج كزج الرمح يتوكأ عليها الشيخ الكبير

المعجم الوسيط
ومن الفأس حدها ( ج ) عنز وعنزات

( العنزي ) رجل من بني عنزة خرج في جني القرظ فلم يرجع وضرب به المثل فقيل ( ال أفعل كذا

حتى يؤوب القارظ العنزي ) ال أفعله أبدا

( المعنز ) الصغير الرأس والقليل لحم الوجه ومن لحيته كلحية التيس

( عنست )

البنت البكر عنسا وعنوسا وعناسا طال مكثها في بيت أهلها بعد إدراكها ولم تتزوج فهي عانس ( ج

) عنس وعنس وعوانس والرجل أسن ولم يتزوج فهو أيضا عانس وأكثر ما يستعمل في النساء

( عنس ) عنسا نظر في المرآة كل ساعة

( أعنس ) تجر في المرايا والشيء غيره يقال أعنست السن وجه فالن والشيب رأسه خالطه

( عنست ) البنت البكر عنست والبنت البكر أهلها حبسوها عن التزوج حتى فاتت سن الزواج

( العناس ) المرآة ( ج ) عنس

( العنس ) الصخرة في الماء لغة في العنز والعقاب والناقة القوية شبهت بالصخرة لصالبتها ( ج )

عناس وعنوس
( أعنص )

الرجل بقي في رأسه شعرات متفرقات

( العنصر )

األصل والحسب يقال فالن كريم العنصر والجنس يقال فالن من العنصر اآلري أو السامي و ( في

الكيمياء ) مادة أولية ال يمكن تحليلها كيماويا إلى ما هو أبسط منها والمادة التي تدخل في تكون

جسم ما كالهيدروجين واألكسجين في تكون الماء ( ج ) عناصر والعناصر ( عند القدماء ) أربعة
وهي النار والهواء والماء والتراب

( العنصرية ) تعصب المرء أو الجماعة للجنس ( محدثة )

( العنصل )

نبات معمر من الفصيلة الزنبقية له ورق كورق الكراث ويظهر شمراخه الزهري بعد الشتاء قبل

األوراق وهو طري غض يسمو إلى نحو متر وينتهي بنورة عنقودية مكتظة بأزهار بيض وللجزء
األرضي من هذا النبات بصلة كبيرة تستعمل في أغراض طبية

( العنصاة )

كل قليل متفرق من نبت وشعر و غيرهما ( ج ) عناص والبقية من كل شيء إذا ذهب معظمه
وقطعة من إبل أو غنم

المعجم الوسيط
( العنصوة ) العنصاة ( ج ) عناص

( العنظاب )

الجراد الضخم األصفر ( ج ) عناظب
( عنظى )

به سخر به وأسمعه القبيح وشتمه

( العنظوان )

نبت من الحمض إذا أكثر منه البعير وجع بطنه والجراد والشرير المتسمع البذيء الفحاش

( عنعن )

فالن عنعنة لفظ في كالمه الهمزة كالعين وهي لغة لتميم والراوي قال في روايته روى فالن عن فالن

عن فالن

( عنف )

به وعليه عنفا وعنافة أخذه بشدة وقسوة والمه وعيره فهو عنيف ( ج ) عنف

( أعنفه ) عنف به وعليه
( عنفه ) أعنفه

( اعتنف ) األمر أخذه بعنف وأتاه ولم يكن له علم به والشيء كرهه يقال اعتنف الطعام وفالن
المجلس تحول عنه

( العنفة ) آلة يضربها الماء المتدافع فتدور وتدير اآللة وما بين خطي الزرع

( عنفوان ) الشيء أوله يقال هو في عنفوان شبابه أي في نشاطه وحدته

( العنفق )

قلة الشيء وخفته

( العنفقة ) شعيرات بين الشفة السفلى والذقن لخفة شعرها ( ج ) عنافق

( عنقه )

عنقا ضرب عنقه والكلب جعل في عنقه معنقة

( عنق ) عنقا طال عنقه وغلظ فهو أعنق وهي عنقاء ( ج ) عنق ويقال هضبة عنقاء طويلة مرتفعة

والكلب كان في عنقه بياض

( أعنق ) الرجل طال عنقه والزرع طال وخرج سنبله والهضبة طالت وارتفعت فهو معنق وهي معنقة
والدابة أسرعت فهو وهي معنق وهي معنقة أيضا والثريا غابت والنجوم تقدمت للمغيب والكلب عنقه

وفالن فالنا شيئا جعله في عنقه

المعجم الوسيط
( عانقه ) معانقة وعناقا أدنى عنقه من عنقه وضمه إلى صدره ( يكون في المحبة )

( عنق ) طلع النخل طال والبسرة بلغ الترطيب قريبا من قمعها وفالنا أخذ بعنقه وعصره

( اعتنق ) الرجالن جعل كل منهما يديه على عنق اآلخر في الحرب ونحوها واألمر لزمه ويقال

اعتنق دينا أو نحلة دان ( مو ) وأخذه بجد
( تعانقا ) عانق أحدهما اآلخر محبة

( تعنق ) اليربوع أو األرنب دخل العانقاء

( العانقاء ) جحر مملوء ترابا رخوا يكون لألرنب واليربوع يدخل عنقه فيه إذا خاف

( العناق ) األنثى من أوالد المعيز والغنم من حين الوالدة إلى تمام حول ( ج ) أعنق وعنق وعنوق

وحيوان من رتبة اللواحم ومن فصيلة السنانير أكبر من القط قليال لونه أحمر وفي أعلى كل من أذنيه

شعرات سود ويعرف بالتفة ( و انظر التفة )

( العنق ) الرقبة و هي وصلة بين الرأس والجسد ( يذكر وقد يؤنث ) ومن كل شيء أوله يقال ولد

في عنق الصيف وأخذ بعنق الستين والجماعة من الناس يقال جاء الناس عنقا عنقا ويقال كان ذلك

على عنق الدهر على قديم الدهر ولفالن عنق في الخير أي سابقة ( ج ) أعناق واألعناق الرؤساء
وفي الحديث ( ال يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا )

( العنق ) ضرب من السير فسيح سريع لإلبل والخيل

( العنقاء ) طائر متوهم ال وجود له

( العنيق ) المعانق يقال بات خيال طيفك لي عنيقا

( المعانقة ) ( في علم النبات ) الورقة ذات القاعدة ة التي تحيط بالساق إحاطة جزئية كما في أوراق

الخشخاش ( مج )

( المعناق ) الفرس الجيد العنق ( ج ) معانيق

( المعنق ) ما صلب من األرض وارتفع وحواليه سهل ( ج ) معانيق

( المعنقة ) القالدة ( ج ) معانق والحبل الصغير بين يدي الرمل ( ج ) معانيق ( على غير قياس )

( العنقد )

سمك فضي لماع ال أسنان له
( العنقود ) ( انظر عقد )
( العنقر )

أصل البقل والقصب والبردى ما دام أبيض مجتمعا ولم يتلون بلون ولم ينتشر وقلب النخلة لبياضه
( عنقش )

المعجم الوسيط
فالن تعلق بالشيء

( تعنقش ) تلوى وتشدد

( العنقاش ) الوغد اللئيم والذي يطوف في القرى يبيع األشياء
( عنك )

الرمل عنكا وعنوكا تعقد وارتفع فلم يكن فيه طريق فهو عانك ( ج ) عنك وهي عانك أيضا ( ج )
عوانك والفرس حمل وكر واللبن خثر والمرأة على زوجها نشزت وعلى أبيها عصته

( أعنك ) سار في الرمل العانك فلم يكد يتخلص منه يقال أعنك الرجل وأعنك البعير
( عنكه ) عنفه وأوقعه في المشقة والضيق

( اعتنك ) أعنك

( تعنك ) الرمل عنك

( العنك ) من كل شيء ما عظم منه والقطعة من الليل ( ج ) أعناك

( العنيك ) الرمل الكثير المتعقد ( ج ) عنك

( العنكب )

ذكر العنكبوت أو جنس العنكبوت ( ج ) عناكب
( العنكبة ) مؤنث العنكبوت

( العنكبوت ) دويبة من رتبة العنكبيات لها أربعة أزواج من األرجل تنسج نسيجا رقيقا مهلهال تصيد
به طعامها ( مؤنثة وقد تذكر ) ( ج ) عنكبوتات وعناكب وعناكيب

( عنكش )

العشب هاج وكثر والتف ويقال عنكش الشعر

( تعنكش ) عنكش

( العنكش ) الذي ال يبالي أال يدهن وال يتزين
( عنم )

البنان خضبه بالعنم

( العنم ) نبات أملس دائم الخضرة فروعه أسطوانية تحمل أوراقا متقابلة تشبه ورق الزيتون إال أنها

أصغر وأشد خضرة وأزهاره قرمزية منها خضاب وأثماره مخاطية من الداخل وهو ينمو نصف متطفل

على أشجار الطلح والسدر ونحوها ( مج ) والخيوط التي يتعلق بها الكرم في تعاريشه واحدته عنمة
( العنمة ) الشقة في شفة اإلنسان

( عن )

المعجم الوسيط
له الشيء عنا وعنونا ظهر أمامه واعترض يقال ال أفعله ما عن نجم في السماء ويقال عن لي األمر

أو عن بفكري األمر عرض وعن الشيء أعرض وانصرف والفرس أو اللجام عنا جعل له عنانا
والكتاب كتب عنوانه

( عن ) الرجل عنة عجز عن الجماع لمرض يصيبه فهو معنون وعنين وعنين ويقال امرأة عنينة ال
تشتهي الرجال

( أعنت ) السماء صار لها عنان والفرس أو اللجام جعل له عنانا والكتاب لكذا عرضه له وصرفه

إليه

( أعن ) الرجل عن

( عانه ) معانة وعنانا عارضه

( عنن ) الكتاب كتب عنوانه والمرأة شعرها شكلت بعضه ببعض والفرس أو اللجام جعل لكل عنانا

( اعتن ) له الشيء عن وله ما عند القوم أعلم بخبرهم

( تعنن ) الرجل ترك النساء من غير أن يكون عنينا
( األعنان ) النواحي وأطراف الشجر

( العنان ) ما يبدو لك من السماء إذا نظرت إليها والسحاب ومن كل شيء ناحيته

( العنان ) سير اللجام الذي تمسك به الدابة وهو طاقان مستويان ( ج ) أعنة ويقال فالن طويل

العنان شريف عظيم السؤدد وفالن قصير العنان قليل الخير وأبي العنان ممتنع ويقال ذل عنانه انقاد

وهما يجريان في عنان إذا استويا في فضل أو غيره وأرخى من عنانه رفه عنه وبينهما شركة عنان

إذا اشتركا على السواء ألن العنان طاقان مستويان
( العن ) الناحية ( ج ) أعنان

( العنن ) العن ( ج ) أعنان

( العنان ) مبالغة عان والسباق يقال فالن عنان على آنف القوم ويقال هو عنان عن الخير بطيء

عنه

( العنة ) عجز يصيب الرجل فال يقدر على الجماع واالعتراض بالفضول والخيمة تتخذ من أغصان

الشجر ( ج ) عنن وعنان ويقال لقيته عين عنة اعتراضا في الساعة من غير أن تطلبه وأعطيته

ذلك عين عنة أي خاصة من بين أصحابه

( المعن ) من يدخل فيما ال يعنيه ويعرض في كل شيء والخطيب المفوه

( عنون )

الكتاب عنونة وعنوانا كتب عنوانه

المعجم الوسيط
( العنوان ) ما يستدل به على غيره ومنه عنوان الكتاب

( عنا )

عنوا خضع وذل يقال عنا فالن للحق وفي التنزيل العزيز ) وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من
حمل ظلما ( وصار أسي ار والدم أو الماء سال واألمر به نزل وعليه األمر شق واألمر فالنا أهمه
والشيء عنوة أخذه قس ار فهو عان ( ج ) عناة وهي عانية ( ج ) عوان

( عنى ) به األمر عنيا نزل والشيء أبداه وأظهره وبالقول كذا عنيا وعناية أراده وقصده واألمر فالنا

عنيا وعناية أهمه وفي الحديث ( من حسن إسالم المرء تركه ما ال يعنيه ) ويقال عنى بأمر فالن

وعناه أمره

( عني ) عنا و عناء تعب وأصابته مشقة والرجل وقع في األسر فهو عان ( ج ) عناة وفالن

باألمر اهتم وشغل به فهو عن به

( عني ) باألمر عنيا وعناية اهتم وشغل به فهو معني به

( أعنت ) األرض للنبات أظهرته وأخرجته ويقال أعنى الغيث النبات وما أعنت األرض شيئا ما
أنبتت والرجل أخضعه وأسره واألمر فالنا أتعبه وأهمه

( عاناه ) قاساه وكابده وفالنا شاجره وداراه والمال أحسن القيام عليه يقول هم ما يعانون مالهم
والهموم فالنا نزلت به

( عناه ) كلفه ما يشق عليه والكتاب اتخذ له عنوانا ( لغة في عنن )

( اعتنى ) األمر نزل وفالن باألمر اهتم به

( تعنى ) الرجل نصب وأصيب بالتعنية ( مو ) وفي األمر اقتصد واألمر تكلفه على مشقة والحمى

فالنا تعهدته

( التعنية ) أخالط من أبوال اإلبل وبعرها يطلى بها البعير األجرب و ( في الطب ) انقباض مؤلم

بالشرج مع رغبة ملحة في التبرز مصحوب بحزق ال إرادي وتبرز قليل ( مج )

( العاني ) الذليل واألسير وفي الحديث ( عودوا المرضى و فكوا العاني )

( العانية ) مؤنث العاني ( ج ) عوان وفي الحديث ( اتقوا هللا في النساء فإنهن عندكم عوان ) أسرى

أو كاألسرى

( العنا ) الناحية والجانب ومنه أعناء السماء والقوم من قبائل شتى ( ج ) أعناء يقال جاءنا أعناء

من الناس أخالط

( العناية ) العناية اإللهية تدبير هللا لألشياء ( مج )

( العنو ) العنا

المعجم الوسيط
( المعنى ) ما يدل عليه اللفظ ( ج ) معان والمعاني ما لإلنسان من الصفات المحمودة يقال فالن

حسن المعاني و ( علم المعاني ) من علوم البالغة وهو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها
يطابق مقتضى الحال

( معناة ) الكالم معناه

( المعنوي ) خالف المادي وخالف الذاتي ( محدثتان )

( عهد )

فالن إلى فالن عهدا ألقى إليه العهد وأوصاه بحفظه ويقال عهد إليه باألمر وفيه أوصاه به والشيء

عرفه يقال األمر كما عهدت كما عرف وفالنا تردد إليه يجدد العهد به وفالنا بمكان كذا لقيه فيه
فهو عهد

( عهد ) المكان أصابه مطر العهاد فهو معهود

( أعهده ) أعطاه عهدا

( عاهده ) أعهده ويقال عاهد الذمي أعطاه عهدا فهو معاهد ومعاهد

( اعتهده ) تفقده وتردد إليه يجدد العهد به

( تعاهدا ) تحالفا والشيء اعتهده

( تعهد ) بالشيء التزم به والشيء اعتهده

( استعهد ) من صاحبه اشترط عليه وكتب عليه عهدة

( العهاد ) مطر أول السنة مفرده عهدة ومكان نزوله

( العهادة ) العهاد

( العهد ) العلم يقال هو قريب العهد بكذا قريب العلم به وعهدي بك مساعدا للضعفاء إني أعلم ذلك
والوصية وفي التنزيل العزيز ) وبعهد هللا أوفوا ( أي وصاياه وتكاليفه والميثاق الذي يكتب للوالة

واليمين التي تستوثق بها ممن عاهدك تقول علي عهد هللا ألفعلن كذا والزمان يقال كان ذلك على

عهد فالن ( ج ) عهود وعهاد

و ( العهد القديم ) من الكتاب المقدس ( عند المسيحيين ) األسفار المقدسة التي كتبت قبل المسيح

عليه السالم

و ( العهد الجديد ) األسفار المقدسة التي كتبت بعد المسيح عليه السالم

و ( ولي العهد ) من يسمى ليكون وارثا للملك والسلطان

( العهد ) الذي يتعاهد األمور ومن يحب الواليات والعهود

( العهدة ) مطر بعد مطر ( ج ) عهاد

المعجم الوسيط
( العهدة ) كتاب المحالفة والمبايعة والتبعة يقال على فالن في هذا عهدة ال خالص منها و ( في

البيع ) ضمان صحة البيع وسالمة المبيع وضمان صحة الخبر يقال عهدة الخبر على راويه

واألعيان الموكول حفظها إلى مؤتمن مسؤول وذو العهدة المسؤول ( محدثة ) ويقال فيه عهدة لم

تحكم فيه عيب

( العهيد ) المعاهد والقديم العتيق الذي مر عليه عهد طويل مؤنثه عهيدة يقال قرية عهيدة قديمة أتى

عليها عهد طويل

( المتعهد ) المحافظ على العهد والملتزم بالشيء يفعله وينفذه ( محدثة )

( المعاهدة ) ميثاق يكون بين اثنين أو جماعتين و ( في القانون الدولي ) اتفاق بين دولتين أو أكثر

لتنظيم عالقات بينهما ( مج )

( المعهد ) محضر الناس ومشهدهم ومكان يؤسس للتعليم أو البحث كمعهد الدراسات العليا ومعهد

البحوث ( محدثة ) ( ج ) معاهد

( عهر )

عهو ار فجر والمرأة واليها عهو ار وعهارة زنى بها فهو عاهر ( ج ) عهار وهي عاهر وعاهرة ( ج )
عاهرات وعواهر

( عاهرها ) عهرها

( العهر ) الفجور
( العهر ) العهر

( العاهل )

الملك األعظم يحكم شعوبا مختلفة كالخليفة واالمبراطور ( ج ) عواهل

( العاهلية ) مملكة العاهل كاالمبراطورية ( محدثة )

( عهن )

الشيء عهنا دام وثبت يقال مال عاهن وحضر يقال طعام وشراب عاهن وفي العمل جد وبالمكان

عهونا أقام به والنخلة يبست سعفاتها وله مراده عجله له والقضيب عهنا وعهونا تثنى أو انكسر من

غير بينونة

( العاهن ) الحاضر ( ج ) عواهن يقال ألقى الكالم على عواهنه قاله من غير فكر وال روية كأنه

اكتفى بما حضر دون ترو وتنوق

( العهن ) الصوف المصبوغ ألوانا والقطعة منه عهنة وفي التنزيل العزيز ) وتكون الجبال كالعهن

المنفوش ( ( ج ) عهون ويقال فالن عهن مال يحسن القيام عليه

المعجم الوسيط
( عاثه )

عن األمر عوثا صرفه عنه حتى تحير

( عوثه ) عن األمر عاثه عنه و شغله ومنعه وعوقه

( تعوث ) تحير

( المعاث ) المذهب والمسلك والمندوحة يقال إن لي عن هذا األمر لمعاثا مندوحة

( عاج )

عوجا رجع وعن األمر انصرف و يقال ما عاج بكالم فالن ما التفت إليه وال اكترث له وفالن ما

يعوج عن الشيء ما يرجع عنه وبالمكان وفيه أقام وعلى المكان عطف والشيء عوجا وعياجا ثناه

وأماله يقال عاج رأس البعير بالزمام

( عوج ) العود ونحوه عوجا مال وانحنى واألرض لم تستو والطريق التوى واإلنسان عوجا ساء خلقه
وانحرف دينه ويقال قول به عوج منحرف عن القصد وقول غير ذي عوج مستقيم سليم وفي التنزيل

العزيز ) قرآنا عربيا غير ذي عوج ( فهو أعوج وهي عوجاء ( ج ) عوج

( عوج ) العود ونحوه حناه والعصا ونحوها ركب فيها العاج وفالنا عن الشيء ثناه وأماله عنه

( انعاج ) الشيء انحنى ويقال انعاج عليه

( تعوج ) العود ونحوه انحنى وبالمكان وعليه عطف

( اعوج ) الشيء انحنى فهو معوج

( األعوجيات ) ضرب من جياد الخيل تنسب إلى أعوج حصان لنبي هالل
( العاج ) ناب الفيل وال يسمى غير نابه عاجا

( العواج ) بائع العاج وصانعه

( المعاج ) المكان الذي يعاج إليه ويقام به

( عاد )

إليه وله وعليه عودا وعودة رجع وارتد والرجل أو البعير هرم وكانت

فيه بقية واألمر كذا صار إياه يقال عاد فالن شيخا والشيء أتاه مرة بعد أخرى والشيء فالنا أصابه

مرة بعد أخرى يقال عاده الشوق أو الحنين والعليل عودا وعيادة ازره والطبيب المريض ازره للعالج (
مو ) فهو عائد ( ج ) عواد وعود وهن عود وعوائد والمفعول معود

( أعاده ) كرره والشيء إلى مكانه أرجعه وأطاقه معاودا ويقال فالن ما يعيد وما يبدئ لم تكن له
حيلة ورأيت فالنا ما يبدئ وما يعيد ما يتكلم ببادئة وال عائدة

( عاوده ) معاودة وعوادا رجع إليه بعد االنصراف عنه يقال عاود ما كان فيه وعاودته الحمى ويقال

المعجم الوسيط
عاوده بالمسألة سأله مرة بعد أخرى والشيء جعله من عادته

( عود ) الرجل أو الحيوان الشيء جعله يعتاده حتى يصير عادة له
( عيد ) شهد العيد واحتفل به

( اعتاده ) جعله من عادته والشيء فالنا انتابه

( تعود ) الشيء صيره عادة له

( استعاده ) سأله أن يعود وفالنا الشيء طلب منه أن يفعله ثانية

( األعود ) األنفع يقال هذا أعود عليك

( العائد ) ما يعود من ربح على المشترك في جمعية تعاونية أو نحوها ( مو ) ( ج ) عوائد و (
العوائد ) ما تفرضه المجالس البلدية أو القروية من المال سنويا على العقار المبني ( مو )
( العائدة ) المعروف والصلة يقال ما أكثر عائدة فالن على قومه ( ج ) عوائد

( العادة ) كل ما اعتيد حتى صار يفعل من غير جهد والحالة تتكرر على نهج واحد كعادة الحيض

في المرأة ( ج ) عاد وعادات وعوائد

( العادي ) العتيق يقال مجد عادي وبئر عادية ( كأنه منسوب إلى عاد قوم هود ) واألمر الذي

جرت العادة به ( ج ) عاديات

( عواد ) اسم فعل بمعنى عد ( للمبالغة )

( العواد ) البر واللطف يقال عد فإن لك عندنا عوادا حسنا

( العود ) يقال رجع عودا على بدء ورجع عوده على بدئه لم يقطع ذهابه حتى وصله برجوعه ويقال

لك العود لك أن تعود في األمر وفي المثل ( العود أحمد ) والمسن من اإلبل والشاة وفيه بقية

والطريق القديم العادي

( العود ) كل خشبة دقيقة كانت أو غليظة رطبة كانت أو يابسة ويقال ( ركب وهللا عود عودا )

هاجت الفتنة وضرب من الطيب يتبخر به وآلة موسيقية وترية يضرب عليها بريشة ونحوها ( ج )

أعواد وعيدان

( العواد ) صانع العيدان والضارب عليها

( العيادة ) مكان يخصصه الطبيب ليفحص فيه مرضاه ( محدثة )

( العيد ) ما يعود من هم أو مرض أو شوق أو نحوه وكل يوم يحتفل فيه بذكرى كريمة أو حبيبة (
ج ) أعياد

( المعاد ) الحياة اآلخرة والمرجع والمصير

( المعادة ) المناحة المعزى ( ج ) معاود يقولون خرجوا إلى المعاود ألنهم يعودون إليها مرة بعد

المعجم الوسيط
أخرى

( المعاودة ) ظهور أعراض المرض بعد اختفائها

( المعيد ) الحاذق والمجرب لألمور العالم بها ومن يتولى إعادة شرح ما غمض من شرح األستاذ
لتالميذه ( مو ) ومن يتولى منصبا تعليميا في الجامعة قبل أن يحصل على منصب المدرس (

محدثة )

( عاذ )

به عوذا وعياذا التجأ إليه واعتصم به وتقول أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم أي أعتصم باهلل منه وبه
لزمه والناقة ونحوها عؤوذا وعياذا كانت حديثة عهد بالنتاج فهي عائذ ( ج ) عوذ وعوذان

( أعاذه ) باهلل حصنه به وبأسمائه

( عوذه ) أعاذه وعلق عليه العوذة

( تعاوذ ) القوم في الحرب احتمى بعضهم ببعض

( تعوذ ) به لجأ إليه واعتصم ويقال تعوذ باهلل
( استعاذ ) به تعوذ يقال استعاذ باهلل

( العوائذ ) أربعة كواكب بتربيع مختلف في وسطها كوكب يسمى الربع

( العوذ ) الملجأ يقال فالن عوذ لبني فالن ويقال عوذ باهلل منك أي أعوذ باهلل

( العوذة ) التميمة والرقية يرقى بها اإلنسان من فزع أو جنون ( ج ) عوذ

( العوذ ) النبت في أصول الشوك أو في أصول الشجر أو تحت حجر يستره

( العياذ ) الملجأ ويقال العياذ باهلل منه أي أعوذ

( المعاذ ) يقال معاذ هللا ومعاذ وجه هللا أي أعوذ باهلل وبوجه هللا والملجأ ( ج ) معاوذ

( المعاذة ) العوذة ويقال معاذة هللا ومعاذة وجه هللا

( المعوذتان ) سورتا الفلق والناس من التنزيل العزيز

( عار )

اإلنسان وغيره عو ار صيره أعور والشيء أتلفه

( عورت ) عينه عو ار ذهب بصرها ويقال أيضا عارت تعار ويقال عور الرجل ذهب بصر إحدى

عينيه فهو أعور وهي عوراء ( ج ) عور

( أعور ) الشيء ظهر وأمكن يقال أعور لك الصيد والرجل والمرأة بدت عورتهما ومنزل فالن بدا فيه
موضع خلل يخشى دخول العدو منه والفارس بدا فيه موضع خلل للضرب والطعن وفالنا أذهب

بصر إحدى عينيه

المعجم الوسيط
( أعاره ) الشيء إعارة وعارة أعطاه إياه عارية

( عاوره ) الشيء أعطاه إياه عارية وفالنا الشيء فعل به مثل ما فعل به صاحبه والشمس راقبها

( عوره ) صيره أعور وفالنا عن األمر رده وصرفه عنه و عليه أمره قبحه
( اعتوروا ) الشيء تداولوه فيما بينهم

( تعاوروا ) الشيء اعتوروه يقال تعاورت الرياح رسم الدار تداولته فمرة تهب جنوبا ومرة شماال ومرة

قبوال و مرة دبو ار

( تعور ) الكتاب درس والقوم الشيء اعتوروه وفالن العارية طلبها ممن استعارها
( اعوارت ) العين عورت ويقال اعوار فالن

( اعورت ) العين عورت ويقال اعور فالن

( استعار ) الشيء منه طلب أن يعطيه إياه عارية ويقال استعاره إياه

( االستعارة ) ( في علم البيان ) استعمال كلمة بدل أخرى لعالقة المشابهة مع القرينة الدالة على

هذا االستعمال كاستعمال األسد في الشجاع والكلمة المستعملة على الحد السابق وصك يطلب به

القارئ كتابا من المكتبات العامة يذيله بتوقيعه فيكون سندا عليه ( محدثة )

( األعور ) الذاهب إحدى العينين والرديء من كل شيء والدليل السيء الداللة ومن ليس له أخ من
أبويه والكتاب الدارس ( ج ) عور والغراب والجزء األول من المعى الغليظ وهو كيس ال منفذ له

تحت الصمام اللفائفي األعوري ( ج ) أعاور ( مج )

( العائر ) كل ما أعل العين ومن السهام ونحوها الطائش ال يدرى راميه يقال أصابه سهم أو مقذوف

عائر

( العائرة ) الكثرة يقال له من المال عائرة عينين أي كثرة عظيمة كأنها تمأل العين فتكاد تعورها ومن

العيون ذوات القذى ( ج ) عوائر و العوائر من الجراد الجماعات المتفرقة
( العار ) ( انظر عير )

( العارة ) ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليك يقال كل عارة مستردة

( العارية ) العارة ( ج ) عوار

( العارية ) العارة ( ج ) عواري

( العوار ) العيب والخرق والشق في الثوب
( العور ) الشين والقبح

( العور ) الرديء السيرة ومن األشياء الذي ال حافظ له

( العوراء ) الحوالء والكلمة أو الفعلة القبيحة وقد قيل ( عجبت ممن يؤثر العوراء على العيناء )
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( العورة ) الخلل والعيب في الشيء وكل بيت أو موضع فيه خلل يخشى دخول العدو منه وفي

التنزيل العزيز ) يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إال ف ار ار ( وكل ما يستره اإلنسان

استنكافا أو حياء

( العوار ) القذى في العين والغمص يمض العين والضعيف الجبان السريع الفرار ومن ال بصر له

بالطريق ( ج ) عواوير

( المعار ) الفرس المضمر

( المعور ) من األمكنة المخوف ومن الرجال القبيح السيرة ومن األشياء الذي ال حافظ له والفرس

المنتوف الذنب
( عازه )

الشيء عو از لم يجده وهو محتاج إليه

( عوز ) الشيء عو از عز ولم يوجد مع الحاجة إليه والرجل احتاج واختلت حاله فهو أعوز وهي
عوزاء ( ج ) عوز واألمر اشتد وعسر وضاق

( أعوز ) الشيء عز فلم يوجد والرجل افتقر والشيء فالنا قل عنده مع احتياجه إليه والدهر فالنا

أدخل عليه العوز والمطلوب فالنا أعجزه
( اعوز ) فالن عوز

( العوز ) حب العنب

( العوز ) الحاجة واختالل الحال وفي المثل ( سداد من عوز ) يضرب للقليل يسد الحاجة

( المعوز ) الثوب البالي وخرقة يلف بها الطفل ( ج ) معاوز

( المعوزة ) المعوز وكل ثوب تصون به آخر ( ج ) معاوز ومعاوزة

( عاس )

عوسا وعوسانا طاف بالليل فهو عائس وعواس وعلى عياله عوسا كد وكدح عليهم وماله عوسا

وعياسة أحسن القيام عليه فهو عائس

( عوس ) عوسا دخل شدقاه عند الضحك وغيره فهو أعوس وهي عوساء ( ج ) عوس

( العواسة ) الشربة من اللبن وغيره
( العوسج )

( انظر عسج )

( عاص )

األمر عوصا التوى فخفي و صعب والكالم خفي معناه وصعب فهمه فهو عويص

المعجم الوسيط
( عوص ) األمر والكالم عوصا عاص فهو أعوص وهي عوصاء ( ج ) عوص

( أعوص ) بخصمه وعليه جعل أمره

عويصا وفالن في الكالم أتى بالعويص منه

( عوص ) فالن لم يستقم في قول أو فعل وفالن ألقى كالما عويصا

( اعتاص ) عليه األمر عاص وفي الكالم أعوص

( العوصاء ) الشدة والحاجة يقال أصابتهم عوصاء ومن الكلم الغريبة

( عاضه )

بكذا وعنه و منه عوضا أعطاه إياه بدل ما ذهب منه فهو عائض

( أعاضه ) منه عاضه منه

( عاوضه ) أعاضه ويقال عاوض فالنا بعوض في البيع واألخذ واإلعطاء

( عوضه ) منه أعاضه ويقال عوضه من هبته خي ار
( اعتاض ) منه أخذ العوض وفالنا سأله العوض
( تعاوض ) القوم حسن حالهم بعد سوء

( تعوض ) منه أخذ العوض وفالنا سأله العوض

( استعاضه ) ومنه سأله العوض

( عوض ) ظرف الستغراق المستقبل مثل أبدا إال أنه مختص بالنفي وهو معرب إن أضيف كقولهم

ال أفعله عوض العائضين ومبني إن لم يضف وبناؤه على الضم كقبل أو على الكسر كأمس أو

على الفتح كأين وقد يكون الستغراق الماضي مثل قط تقول ما رأيت مثله عوض
( العوض ) البدل والخلف ( ج ) أعواض

( المعوضة ) العوض
( عاطت )

العنق عوطا طالت في اعتدال ويقال عاطت المرأة والمرأة والناقة لم تحمل سنوات من غير عقم فهي

عائط ( ج ) عوط وعوائط

( اعتاطت ) المرأة والناقة لم تحمل سنوات من غير عقم

( عاف )

الطائر عوفا دار حول الشيء يريد الوقوع عليه يقال عاف الذباب على القذر فهو عائف
( العواف ) ما يظفر به اإلنسان والحيوان ليال من صيد ونحوه

( العوافة ) العواف

( العوف ) الحال والشأن يقال نعم عوفه

( عاقه )

المعجم الوسيط

عن الشيء عوقا منعه منه وشغله عنه فهو عائق ( ج ) عوق للعاقل ولغيره عوائق وهي عائقة ( ج
) عوائق وعوائق الدهر شواغله وأحداثه

( عوقه ) عن كذا عاقه
( اعتاقه ) عاقه

( تعوق ) امتنع وتثبط وفالنا عاقه

( عاق عاق ) حكاية صوت الغراب

( العائق ) ما يعوق انتشار البذور أو الثمار أو النبات من عوامل حيوية أو طبيعية ( مج ) ونبات
من الفصيلة الشقيقية أزهاره جميلة مختلفة األلوان ما بين أبيض وأحمر وأزرق

( العواق ) الصوت يخرج من بطن الدابة إذا مشت

( العوق ) األمر الشاغل والذي ال خير عنده ومتعرج الوادي ( ج ) أعواق

( العوق ) العائق ( ج ) أعواق

( العوق ) العائق والجبان ومن ال يزال يعوقه أمر عن حاجته

( العوق ) العوق

( العوقة ) الذي يعوق الناس عن الخير
( العوقة ) للمبالغة من العائق

( العيوق ) نجم أحمر مضيء في طرف المجرة األيمنى يتلو الثريا ال يتقدمها ويطلع قبل الجوزاء

( يعوق ) اسم صنم في الجاهلية

( عال )

الميزان عوال لم يستو طرفاه فمال أحدهما وارتفع اآلخر وفالن في الميزان خان والسهم مال عن

الهدف فلم يصبه والحكم مال عن الحق فظلم وأمر القوم اشتد وعظم واألنصباء ( في تقسيم الميراث

) دخلها العول والرجل عياله قام بما يحتاجون إليه من طعام وكساء وغيرهما فهو عائل وفي الحديث
( و ابدأ بمن تعول ) واألمر فالنا مال عليه وثقل واشتد

( عيل ) صبره نفد فهو معول

( أعال ) الرجل كثر عياله فأثقلوه ورفع صوته بالبكاء والصياح

( عول ) الرجل اتخذ عالة ورفع صوته بالبكاء والصياح وعليه اعتمد عليه واتكل واستعان به يقال
عولنا على فالن في حاجتنا فوجدناه نعم المعول وعلى السفر وطن نفسه عليه

( العائل ) النبات الذي يعتمد عليه نبات آخر طفيلي ويستمد منه غذاءه مثل نبات الفول الذي

يتطفل الهالوك على جذوره ( مج )

( العائلة ) من يضمهم بيت واحد من اآلباء واألبناء واألقارب ( مو ) وهي فاعلة بمعنى مفعولة
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( العالة ) شبه خيمة تصنع من الشجر لالستتار بها من المطر

( العول ) المستعان به وقوت العيال ورفع الصوت بالبكاء والصياح و ( في علم الفرائض ) زيادة

األنصباء على الفريضة فتنقص قيمتها بقدر الحصص

( العول ) االتكال واالستعانة والعمدة يقال فالن عولي من الناس عمدتي

( العولة ) رفع الصوت بالبكاء والصياح وح اررة الحزن والحب من غير نداء وال بكاء ( ج ) عول

( العويل ) العولة

( العيل ) أهل بيت الرجل الذين ينفق عليهم ( للمذكر والمؤنث ) ( ج ) عيال

وعيائل وعالة ( و قد يراد بالعيل الجمع وبالعيال المفرد ) ويقال هو عيال على غيره كل عليه ال

يستقل بأمره

( المعول ) آلة من الحديد ينقر بها الصخر ( ج ) معاول

( عام )

في الماء عوما سبح فيه فهو عائم وعوام ( للمبالغة ) ويقال عامت السفينة في البحر وعامت اإلبل

في البيداء سارت وعامت النجوم جرت في السماء والفرس سار سي ار سهال كأنه يسبح
( أعوم ) مضى له عام وصار في أول العام

( عاومت ) النخلة حملت سنة ولم تحمل أخرى وفالنا معاومة وعواما عامله بالعام

( عوم ) الكرم كثر حمله عاما وقل آخر وفالن وضع الحصيد قبضة قبضة والنخلة عاومت والسفينة

أسبحها في الماء

( العام ) السنة ( ج ) أعوام

( العامة ) قبضات الحصيد إذا اجتمعت والمعبر الصغير يكون في األنهار ( ج ) عام وعوم

( العومة ) خنفساء صغيرة تسبح في الماء

( العوام ) السباح الماهر والفرس السابح في جريه

( العوامة ) بيت من خشب أو نحوه يقام على سطح الماء ( مج ) وجسم معدني كروي أجوف

يطوف على سطح الماء ( مج )

( عومر )

القوم ( انظر عمر )
( عانت )

المرأة عونا صارت عوانا والبقرة عؤونا صارت عوانا
( أعانه ) على الشيء ساعده

( عاونه ) معاونة وعوانا أعانه

المعجم الوسيط
( عونت ) المرأة والبقرة صارت عوانا وفالنا ساعده

( تعاون ) القوم عاون بعضهم بعضا

( استعان ) فالن فالنا وبه طلب منه العون

( اإلعانة ) ( في علم االقتصاد ) منحة مالية تمنحها الدولة بعض المنشآت الصناعية أو الزراعية

حماية لها من المنافسة األجنبية ( مج )

( التعاون ) ( في علم االقتصاد ) مذهب اقتصادي شعاره الفرد للجماعة والجماعة للفرد ومظهره

تكوين جماعات للقيام بعمل مشترك لمصلحة األعضاء واالستغناء عن الوسيط ( مج )

( العانة ) القطيع من حمر الوحش والشعر النابت في أسفل البطن حول الفرج ( ج ) عون

( العوان ) المتوسطة في العمر بين الصغر والكبر من النساء والبهائم ويقال حرب عوان قوتل فيها

مرة بعد أخرى ( ج ) عون

( العون ) المعين من كل شيء ( للمفرد وغيره مذك ار أو مؤنثا ) ( ج ) أعوان
( المتعاونة ) من النساء الطاعنة في السن مع كثرة اللحم

( المعانة ) العون

( المعاون ) المساعد والموظف المساعد مثل معاون اإلدارة ومعاون النيابة ( محدثة )
( المعوان ) الكثير المعونة للناس ( ج ) معاوين

( المعون ) العون

( المعونة ) العون واإلعانة يقال ال تبخلوا بمعونتكم ( ج ) معاون

( عاه )

الزرع والماشية عوها أصابته العاهة فهو عائه

( أعاه ) الزرع والماشية عاه والرجل وقعت العاهة في زرعه أو ماشيته

( عوه ) الزرع أو الماشية أعاه

( العاهة ) ما يصيب الزرع والماشية من آفة أو مرض وفي الحديث ( ال يوردن ذو عاهة على
مصح )

( عوى )

الكلب و الذئب وابن آوى عواء لوى خطمه ثم صاح صياحا ممدودا ليس بنباح فهو عاو وعواء و
القوم دعاهم إلى الفتنة والشيء عطفه ولواه يقال عوى الحبل والشعر والقوس وعن فالن رد عنه
وكذب مغتابه

( عاواهم ) صايحهم
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( عوى ) عن الرجل كذب عنه ورد على مغتابه والشيء تعوية أماله ولواه

( اعتوى ) الكلب ونحوه عوى والشيء عطفه ولواه

( انعوى ) الشيء انثنى ومال

( تعاوت ) الكالب تصايحت وبنو فالن على فالن اجتمعوا عليه

( استعواهم ) استغاث بهم وصابح بهم إلى الفتنة والكلب ونحوه حمله على العواء وفالنا طلب منه
تعوية الحبل أو الشعر

( العواء ) منزل من منازل القمر

( العوي ) الذئب

( العوة ) الصوت والجلبة وعلم من حجارة ينصب على غلظ من األرض ليهتدي به السائر

( المعاوية ) الكلبة الطالبة للكلب وجرو الثعلب والكلب

( عاب )

الشيء عيبا وعابا صار ذا عيب والشيء جعله ذا عيب فهو عائب والمفعول معيب ومعيوب وفالنا

نسبه إلى العيب

( عيبه ) جعله ذا عيب ونسبه إلى العيب والعيبة صنعها

( تعيبه ) عيبه

( العاب ) الوصمة ( ج ) أعياب وعيوب
( العياب ) المندف

( العيب ) الوصمة ( ج ) عيوب

( العيبة ) العيب ووعاء من خوص ونحوه ينقل فيه الزرع المحصود إلى الجرين ووعاء من أدم

ونحوه يكون فيه المتاع ( ج ) عيب وعياب وعياب الود الصدور والقلوب يقال كادت عياب الود
تصفر ومن الرجل موضع سره يقال فالن عيبة فالن وفي الحديث ( األنصار كرشي وعيبتي )

( العيبة ) الكثير العيب للناس
( العياب ) العيبة

( العيابة ) العياب

( المعاب ) العيب وموضعه ( ج ) معايب

( المعابة ) العيب ( ج ) معايب

( المعيب ) مكان العيب وزمانه

( عاث )
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عيثا وعيوثا وعيثانا أفسد ويقال عاث في ماله إذا أتلفه بالتبذير وعاث الذئب في الغنم أفسد فيها

باالفتراس والتقتيل فهو عيثان وهي عيثى ( ج ) عياثى

( عيث ) في الوعاء وغيره أدار يده فيه ليخرج منه شيئا من غير أن يبصره

( تعيثت ) اإلبل شربت دون الري
( العيثم )

( انظر عثم )

( العيثوم ) ( انظر عثم )

( العيوث ) الكثير العيث
( العياث ) العيوث

( عاج )

به عيجا اعتمد عليه واكترث له وأكثر ما يستعمل في النفي يقال ما عاج بقوله لم يكترث له وما

عاج بالشيء ما رضي به وشرب الدواء فما عاج به لم ينتفع به

( العيادة )

( انظر عود )

( العيد ) ( انظر عود )
( عيدنت )

النخلة صارت عيدانة

( العيدانة ) أطول ما يكون من النخل ( ج ) عيدان

( العيدة )

من ال ينقاد للحق ويتكبر عليه والعزيز النفس الجافي

( العيداه ) العيدة

( عار )

عي ار وعيرانا ذهب وجاء مترددا يقال عار الرجل في األرض والقصيدة سارت بين الناس وفي القوم
سعى بينهم باإلفساد وفالنا عابه فهو عائر وعيار والشيء أتلفه

( أعاره ) جعله يعير وأسمنه فهو معار

( أعير ) النصل جعل له عي ار

( عاير ) بين المكيالين معايرة وعيا ار امتحنهما لمعرفة تساويهما والمكيال والميزان امتحنه بغيره

لمعرفة صحته
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( عيره ) نسبه إلى العار وقبح عليه فعله يقال عيره الجهل وبالجهل
( تعايروا ) تعايبوا وعير بعضهم بعضا

( العائرة ) مؤنث العائر وشاة عائرة مترددة بين قطيعين ال تدري أيهما تتبع
( العار ) كل ما يلزم منه سبة أو عيب ( ج ) أعيار

( العيار ) كل ما تقدر به األشياء من كيل أو وزن وما اتخذ أساسا للمقارنة ( مج ) وعيار النقود
مقدار ما فيها من المعدن الخالص المعدود أساسا لها بالنسبة لوزنها ( مج ) والعيار الناري قذيفة

تطلق من المسدس ونحوه على وزن خاص ( محدثة ) ( ج ) عيارات

( العير ) الحمار وفي المثل ( إن ذهب عير فعير في الرباط ) يضرب في الرضا بالحاضر وترك

الغائب وملتقى الجفنين من ناحية األنف ومن ناحية الصدغ ومن النصل الخط البارز في وسطه

طوال ومن ورقه الشجر الخط البارز في وسطها طوال ( ج ) أعيار واألعيار نجوم زهر في مجرى

قدمي سهيل

( العير ) ما جلب عليه الطعام من قوافل اإلبل والبغال والحمير وفي المثل ( فالن ال في العير وال

في النفير ) يضرب للرجل الصغير القدر المستهان به

( العيار ) الكثير الذهاب والمجيء في األرض ومن الرجال الذي يخلي نفسه وهواها ال يردعها وال

يزجرها

( المعار ) من الخيل الذي يحيد عن الطريق براكبه

( المعاير ) المعايب

( المعايرة ) التقدير بالحجم بمحاليل قياسية معروفة قوتها ( مج )

( المعيار ) العيار و ( في الفلسفة ) نموذج متحقق أو متصور لما ينبغي أن يكون عليه الشيء
ومنه العلوم المعيارية وهي المنطق واألخالق والجمال ونحوها ( مج ) ( ج ) معايير

( أعيس )

الزرع لم يكن فيه رطب

( تعيست ) اإلبل صار لونها أبيض تخالطه شقرة

( األعيس ) من اإلبل الذي يخالط بياضه شقرة والكريم منها ( ج ) عيس

( العيساء ) مؤنث األعيس ( ج ) عيس
( عاش )

عيشا وعيشة ومعاشا صار ذا حياة فهو عائش

( أعاشه ) جعله يعيش يقال أعاشه هللا عيشة راضية
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( عايشه ) عاش معه

( عيشه ) أعاشه

( تعايشوا ) عاشوا على األلفة والمودة ومنه التعايش السلمي

( تعيش ) تكلف أسباب المعيشة

( العائش ) ذو الحالة الحسنة
( العائشة ) مؤنث العائش

( العيش ) معناه الحياة وما تكون به الحياة من المطعم والمشرب و الدخل والخبز ويقال عيش بني

فالن اللبن أي يعيشون عليه

( العيشة ) حالة اإلنسان في حياته ويقال عاش فالن عيشة صدق وعيشة سوء

( العياش ) مبالغة العائش وصانع العيش أو بائعه
( المتعيش ) من له بلغة من العيش

( المعاش ) ما تكون به الحياة من المطعم والمشرب ونحوهما وزمان التماس العيش ومكانه والمرتب
الذي يتقاضاه من قضى مدة معينة في خدمة الحكومة بعد انقطاعه عن العمل ( مج )

( المعيشة ) المعاش من المطعم والمشرب والدخل ( ج ) معايش على القياس ومعائش على غير

القياس وقد قرئ بهما في التنزيل العزيز ) وجعلنا لكم فيها معايش (
( العيص )

منبت خيار الشجر والشجر الكثير الملتف واألصل يقال فالن من عيص بني هاشم أي من أصلهم

وفي المثل ( عيصك منك وان كان أشبا ) أي أصلك منك وان كان ذا شوك ( ج ) أعياص وعياص
( المعياص ) كل متشدد عليك فيما تريده منه

( المعيص ) المنبت

( عاطت )

العنق عيطا طالت في اعتدال والمرأة والناقة عيطا وعياطا لم تحمل سنين من غير عقم وحمل عليها

فلم تحمل فهي عائط ( ج ) عيط وعيط

( عيط ) عيطا طال عنقه فهو أعيط وهي عيطاء ( ج ) عيط

( عيط ) صاح مرة وبكى ( مو )

( تعيطت ) العنق عاطت والمرأة عاطت والعود نبع فخرج منه شبه ماء فيصمغ أو يسيل والرجل

غضب والقوم صاحوا وأجلبوا

( العائط ) الصائح ( ج ) عيط وعيط ويقال عائط عيط ( للمبالغة )
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( العياط ) الجلبة والصياح والبكاء ( مو )

( عيط ) ( بالكسر مبنية ) صوت الفتيان النزقين إذا تصايحوا
( العيط ) خيار اإلبل وأفناؤها

( العياط ) الصياح

( العيطل )

( انظر عطل )

( عافت )

الطير عيفا وعيفة حامت على الشيء تريد الوقوع عليه والطير عيافة زجرها للتفاؤل والتشاؤم فهو

عائف والطعام أو الشراب عيفا وعيافا كرهه فتركه

( أعاف ) القوم عافت دوابهم الماء فلم تشربه

( اعتاف ) تزود للسفر واتخذ العيافة مهنة ومارس العيافة والشيء كرهه فتركه

( تعيف ) تعاطى العيافة وتكهن

( العيافة ) زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها والظن والحدس

( العيفة ) خيار المال

( العيوف ) مبالغة العائف ومن اإلبل الذي يشم الماء فيدعه وهو عطشان

( عاقه )

عيقا منعه وشغله وصرفه

( عيق ) في صوته صوت

( العيق ) النصيب من الماء

( العيقة ) الفناء من األرض وساحل البحر وناحيته ( ج ) عيقات

( العيوق ) ( انظر عوق )

( عاك )

عيكانا مشى وحرك منكبيه

( عال )

فالن عيال وعيلة افتقر وكثر عياله فهو عائل ( ج ) عالة وعيل وهو عيل أيضا وفي األرض عيال
وعيوال ذهب ودار وفي مشيه تمايل واختال وتبختر فهو عائل وعيال والميزان نقص أو زاد وفالن

جار والشيء فالنا عيال أعجزه وأحوجه والضالة عيال وعيالنا لم يدر أين يطلبها ويجدها وكالمه

عرضه على من ال يريده وليس من شأنه

( أعال ) الرجل كثر عياله والشيء التمسه يقال أعال الذئب واألسد والنمر والصائد التمس صيدا

فهو معيل

( أعيل ) كثر عياله فهو معيل
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( عيل ) كثر عياله وعياله قاتهم وكفلهم وأنفق عليهم والقوم أهملهم

( تعيل ) في مشيه تمايل واختال وتبختر

( العائلة ) ( انظر عول )
( العالة ) الفقر والفاقة

( العيلة ) الفقر والحاجة ويقال طالت عيلتي إياك أي طالما علتك أي منتك

( العيل ) عيل الرجل أهل بيته الذين يكفلهم ( ج ) عيال يقال عنده كذا وكذا عيال أي كذا وكذا نفسا

من العيال والفقير ( و انظر العيل في عول )

( المعيل ) رجل معيل ذو عيال والمسيب يقال خليع معيل
( عام )

الرجل عيما وعيمة وعياما اشتهى اللبن وقل لبنه وعطش فهو عيمان وهي عيمى ( ج ) عيام

وعيامى

( أعام ) القوم هلكت إبلهم فلم يجدوا لبنا وهللا فالنا أهلك إبله وتركه بال لبن

( اعتام ) الرجل أخذ العيمة والشيء قصده
( العيام ) النهار يقال سرت العيام كله

( العيمة ) شدة الشهوة إلى اللبن وشدة العطش
( العيمة ) من كل شيء خياره ( ج ) عيم

( عان )

الحفار عينا بلغ عيون الماء

يقال حفرت حتى عنت ويقال ماء معين والماء أو الدمع سال والبئر كثر ماؤها وعلى القوم كان عينا

عليهم وفالنا أصاب عينه والحاسد فالنا أصابه بعينه فالمصيب عائن وهو معيان وعيون ( للمبالغة
) والمصاب معين ومعيون والقوم ولهم عيانة صار عينا لهم وعليهم كان عينا عليهم
( عين ) عينا وعينة اتسعت عينه وحسنت فهو أعين وهي عيناء ( ج ) عين

( أعان ) الحفار بلغ عيون الماء والحاسد الشيء تفقده ليصيبه بعينه
( أعين ) الحفار بلغ عيون الماء

( عاينه ) معاينة وعيانا رآه بعينه ولقيته عيانا ومعاينة لم أشك في رؤيتي إياه وفي المثل ( ليس

الخبر كالعيان )

( عين ) الرجل أخذ أو أعطى بالعينة أي السلف والتاجر باع سلعته بثمن إلى أجل ثم اشتراها من

المشتري في المجلس نفسه بأقل من ذلك الثمن نقدا ليسلم من الربا و الشجر نضر ونور والقربة

المعجم الوسيط
صب فيها الماء ليخرج من مخارزها فتنسد آثار الخرز وهي جديدة والثوب وشاه بترابيع صغار تشبه

عيون البقر واللؤلؤة ثقبها والحرب بينهم أدارها والشيء خصصه من الجملة والمال لفالن جعله عينا
مخصوصة به و فالنا أخبره بعيوبه في وجهه ويقال عين عليه إذا أخبر السلطان بعيوبه شاهدا أو
غائبا ويقال أتيت فالنا فما عين لي بشيء وما عينني شيئا أي ما أعطاني شيئا وفالنا في وظيفته

قلده إياها ( مو )

( اعتان ) القوم ولهم أتاهم بالخبر ويقال اعتان لهم منزال خصبا ارتاده واعتان لهم صار طليعة لهم

والشيء أخذ خياره واشتراه بثمن مؤجل

( تعين ) الرجل استلف سلفا ورفع طرفه وتأنى ليصيب شيئا بعينه والسقاء بلي ورقت منه دوائر

كالعيون وعليه الشيء لزمه بعينه والشيء رآه عيانا والقوم عينا عينوه جاسوسا لهم

( العائن ) يقال ما بالدار عائن أحد وشرب من ماء عائن سائل

( العائنة ) مؤنث العائن وعائنة بني فالن أموالهم ويقال رأيته أول عائنة وأدنى عائنة أول كل شيء

أو قبل كل شيء وما بالدار عائنة أي أحد

( العين ) عضو اإلبصار لإلنسان وغيره من الحيوان وينبوع الماء ينبع من األرض ويجري وفي

التنزيل العزيز ) فيهما عينان تجريان ( ( ج ) أعين وعيون وأهل البلد وأهل الدار والجاسوس ورئيس
الجيش وطليعة الجيش وكبير القوم وشريفهم وذات الشيء ونفسه يقال هو هو عينا أو بعينه وجاء

محمد عينه و ما ضرب نقدا من الدنانير يقال اشتريت بالعين ال بالدين ( ج ) أعيان والحاضر من
كل شيء يقال بعته عينا بعين حاض ار بحاضر وفي المثل ( ال تطلب أث ار بعد عين ) يضرب لمن

ترك شيئا يراه ثم تبع أثره بعد فوته والنفيس من كل شيء يقال هذه القصيدة من عيون الشعر وواحد
األعيان لإلخوة األشقاء ويقال هو عبد عين وصديق عين يخدم ويصادق ما دمت تراه بعينك فإذا

غبت فال وفعله على عين وعلى عينين وعلى عمد عين وعلى عمد عينين تعمده بجد ويقين ويقال
نعم هللا بك عينا أقر بك عين من تحبه أو أقر عينك بمن تحبه ولقيته أول عين أول شيء وأنت

على عيني في اإلكرام والحفظ وفي التنزيل العزيز ) ولتصنع على عيني ( ليتربى مكلوءا بعنايتي

وحفظي ولقيته عين عنة لقيته عيانا ولم يرك وعين الجمل الجوز ( على التشبيه ) ( مو ) و عين

السمكة ( في أمراض الجلد ) غلظ في صالبة يكون في الجلد من ضغط أو احتكاك كما يحدث في

أصابع القدم من ضغط الحذاء

المعجم الوسيط
( العينة ) خيار الشيء والسلف ومادة الحرب ويقال ثوب عينة حسن المنظر

( العيون ) الشديد اإلصابة بالعين ( ج ) عين وعين

( العين ) من الرجال السريع البكاء ومن األسقية ما سال ماؤه
( العينة ) جزء من المادة يؤخذ منها نموذجا لسائرها ( مج )

( المعان ) المباءة والمنزل و يقال هم منك بمعان بحيث تراهم

( المعيان ) العيون ( ج ) معايين

( المعيون ) من الماء الظاهر الذي تراه العين يجري على وجه األرض

( المعين ) من الماء المعيون ( و انظر معن )

( المعين ) من البقر ما كان بين عينيه سواد ومن األثواب ما كان في وشيه ترابيع صغار تشبه

عيون الوحش و ( في الهندسة ) ما كان شكله مسطحا متساوي األضالع األربعة المستقيمة
المحيطة به غير قائم الزوايا

( عاه )

المال والزرع عيها أصابته العاهة

( عيه ) المال والزرع عاه فهو معيه ومعيوه

( أعيه ) القوم أصابت العاهة زرعهم أو ماشيتهم

( عيه ) بالرجل صاح به
( العائهة ) الصياح

( العاهة ) ( انظر عوه )

( عي )

في منطقه عيا وعياء عجز عنه فلم يستطع بيان مراده منه ويقال عي بأمره وعي عن حجته واألمر
وباألمر جهله فهو عي ( ج ) أعياء وهو عي ( ج ) أعيياه وهو عيان وهي عيا ( ج ) عيايا

( عيي ) عيا عي

( أعيا ) الرجل أو البعير في سيره تعب تعبا شديدا ويقال أعياه السير وعليه األمر أعجزه فلم يهتد

لوجهه ويقال أعيا الداء الطبيب

( عايا ) فالن أتى بكالم أو أمر ال يهتدى له وصاحبه ألقى عليه كالما ال يهتدى لوجهه

( عيا ) الرجل عايا وصاحبه عاياه

( تعايا ) الرجل أرى من نفسه أنه عيي وليس به عي وباألمر لم يطق إحكامه وعليه األمر أعجزه

فلم يهتد لوجهه ويقال تعاياه األمر

( تعيا ) باألمر وعليه األمر تعايا به وعليه

( استعيا ) باألمر عي به

المعجم الوسيط
( األعيية ) ما عاييت به صاحبك من األغاليط التي يتعاطاها الناس للتعمية

( العياء ) ( الداء العياء ) الشديد الذي ال طب له وال برء منه

( العي ) العجز عن التعبير اللفظي بما يفيد المعنى المقصود وعدم االهتداء لوجه المراد والعجز عن

أدائه

باب الغين

( الغين )

هو الحرف التاسع عشر من حروف الهجاء ومخرجه من بين أدنى الحلق إلى الفم قرب اللهاة وهو

مجهور رخو

( الغاز )

حالة من حاالت المادة الثالث تكون في العادة شفافة تتميز بأنها تشغل كل حيز توضع فيه وتتشكل
بشكله كالهواء واألكسجين وثاني أكسيد الكربون في درجات الح اررة والضغط العاديين ( مج )

و ( غاز الفحم ) مخلوط من الغازات يستعمل في المواقد واإلنارة و ( غاز االستصباح ) كل غاز

يستخدم في اإلضاءة بإشعاله و ( غاز الخردل ) غاز سام يستعمل في الحروب ( مج )

( الغازوزة ) شراب حلو به قليل من الزيوت العطرية مشبع بغاز بثاني أكسيد الكربون تحت ضغط

أعلى من الضغط الجوي وقد يضاف إليه مواد أخرى تكسبه لونا أو طعما خاصا ( مج )

( غبت )

الماشية في الورد غبا شربت يوما وتركت يوما والحمى على المحموم أخذته يوما وتركته آخر والرجل
في الزيارة زار في الحين بعد الحين ومنه قولهم ( زر غبا تزدد حبا ) واألمر صار إلى أواخره
والطعام غبا وغبوبا وغبوبة أنتن وفسد وفالن عنده غبا بات والرأي تأنى فيه

( أغب ) القوم شربت ماشيتهم يوما وتركت يوما والحلوبة درت غبا والطعام فسد وأنتن وعنده بات و

الماشية ترك سقيها والقوم جاءهم يوما وتركهم يوما والحمى فالنا وعليه أخذته يوما وتركته آخر
والشيء فالنا وقع به ويقال فالن ال يغبنا عطاؤه أي يأتينا كل يوم

( غبب ) الطعام فسد وأنتن وفالن في األمر لم يبالغ فيه والشاة حلبها يوما وتركها يوما

( التغبة ) شهادة الزور

( الغب ) من كل شيء عاقبته وآخره و بمعنى بعد يقال جاء غبة وحمى غب وحمى الغب التي

تنوب يوما بعد يوم وماء غب بعيد ( ج ) أغباب

( الغب ) ماء مد البحر الطاغي على الشاطئ والوادي ( ج ) أغباب وغبان ويقال أصابنا مطر سال

منه الغبان

المعجم الوسيط

( الغبب ) ما يتدلى منتفخا تحت الحنك من الناس والديكة والبقر ( ج ) أغباب

( الغبة ) البلغة من العيش

( الغبيب ) اللحم البائت والمسيل الصغير الضيق من متن الجبل ومتن األرض

( الغبيبة ) لبن الغدوة يحلب عليه من الليل ثم يمخض من الغد

( المغبة ) من كل شيء عاقبته وآخره يقال لهذا األمر مغبة طيبة

( المغيب ) ثور مغيب ذو غبب

( غبث )

الشيء غبثا خلطه يقال غبث الزبد بالعسل

( غبث ) اللون غبثا وغبثة اغبر فهو أغبث وهي غبثاء ( ج ) غبث
( اغبث ) غبث

( الغبيثة ) أقط يخطط ويلت بسمن ( ج ) غبائث

( غبج )

الماء غبجا جرعه جرعا متداركا

( الغبجة ) الجرعة ( وزنا ومعنى )

( غبر )

غبو ار مكث وبقي و مضى

( غبر ) الشيء غب ار وغبرة عاله الغبار وصار لونه كلون الغبار فهو أغبر وهي غبراء ( ج ) غبر
والجرح غب ار اندمل على فساد ثم انتقض بعد البرء فهو غبر

( أغبر ) أثار الغبار والشيء صار

لونه كلون الغبار وفي حاجته جد في طلبها وأقبل عليها كأنه لحرصه وسرعته يثير الغبار

( غبر ) أثار الغبار وفي وجهه سبقه كأنه أثار الغبار أمامه والشيء لطخه بالغبار والضيف أطعمه

الغبران

( تغبر ) تلطخ بالغبار والناقة احتلب غبرها ويقال تغبر من المرأة ولدا استفاده

( اغبر ) الشيء غبر ويقال اغبر اليوم و عاله الغبار واليوم اشتد غباره واألرض أجدبت

( األغبر ) الذهب الدارس يقال ال يغرنك عز الدنيا فإنه أغبر ( ج ) غبر

( الغابر ) الباقي وفي التنزيل العزيز ) إال امرأته كانت من الغابرين ( من الباقين في الدار فهلكوا

وغابر بني فالن بقيتهم والماضي يقال كان ذلك في الزمن الغابر

( الغبار ) ما دق من التراب أو الرماد ونوع دقيق من الخط تكتب به رسائل الحمام ( مو ) ويقال

طلب فالنا فما شق غباره لم يدركه و ( الغبار الذري ) ما يتكون من مشعة ناتجة عن االنفجار

المعجم الوسيط
الذري تحمله الريح إلى مسافات بعيدة عن موضع االنفجار حيث يترسب على األرض ويسبب ضر ار

لما عليها من األحياء ( مج )

( الغبارية ) اضطراب رئوي مزمن ينشأ من استنشاق الغبار ( مج )

( الغبر ) غبر كل شيء بقيته وآخره فغبر الليل بقاياه وأواخره وغبر المرض بقاياه وأواخره وقد غلب

ذلك على بقية اللبن في الضرع وبقية دم الحيض يقال ناقة بها غبر بقية لبن ( ج ) غبرات
( الغبر ) الغبر ( ج ) أغبار

( الغبر ) الغبار و البقاء وداء في خف البعير

( الغبراء ) األرض وفي الحديث ( ما أقلت الغبراء وال أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر )

ومن السنين الجدبة وبنو غبراء وبنو الغبراء الفقراء المحاويج

( الغبران ) بسرتان أو رطبتان في قمع واحد ( ج ) غبارين
( الغبرة ) لطخ الغبار

( الغبرة ) الغبار وفي التنزيل العزيز ) ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة (

( الغبيراء ) شراب مسكر يتخذ من الذرة وجنس نبات شجيري من الفصيلة الوردية فيه أنواع حرجية

وأخرى تزلع للتزيين أو لثمارها

( غبس )

الليل غبسا أظلم

( غبس ) الليل غبسا وغبسة غبس فهو أغبس وهي غبساء ( ج ) غبس

( أغبس ) الليل غبس

( الغبس ) الظلمة ولون الرماد
( الغبسة ) الغبس

( غبش )

فالنا غبشا غشه وخدعه ويقال غبشة عن حاجته خدعه عنها فهو غابش

( غبش ) الليل غبشا وغبشة خالط بقية ظلمته بياض الفجر والدابة كدر لونها فهو أغبش وغبش

وهي غبشاء وغبشة

( أغبش ) الليل غبش

( الغبش ) بقية الليل وظلمة آخره

( الغبشة ) ظلمة آخر الليل وسواد شديد في ألوان الدواب

( غبصت )

المعجم الوسيط
العين غبصا كثر غبصها من إدامة البكاء فهي غبصاء ( ج ) غبص ويقال غبص اإلنسان فهو

أغبص ( ج ) غبص

( الغبص ) وسخ أبيض يجتمع في زوايا األجفان

( غبط )

الحيوان غبطا جسه ليتعرف سمنه من هزاله وفالنا تمنى مثل ماله من النعمة من غير أن يريد

زوالها عنه وفي الحديث ( أقوم مقاما يغبطني فيه األولون و اآلخرون ) فهو غابط ( ج ) غبط
( غبط ) فالنا غبطا غبطه يغبطه

( غبط ) غبطة حسنت حاله فهو مغبوط

( أغبط ) فالن الغبيط على الدابة أدامه عليها ولم يحطه عنها وعليه الحمى لزمته

( اغتبط ) فرح بالنعمة

( اغتبط ) اغتبط

( الغبط ) الحزمة من الزرع بعد حصاده ( ج ) غبوط

( الغبطة ) أن يتمنى المرء مثل ما للمغبوط من النعمة من غير أن يتمنى زوالها عنه وحسن الحال

والمسرة

( الغبيط ) ما يوضع على ظهر البعير لتركب المرأة فيه كالرحل للرجل واألرض الواسعة المستوية

يرتفع طرفاها ومسيل من الماء يشق ما ارتفع من األرض وغلظ وعاء ذو عدلين كالخرج يوضع فيه

التراب أو السماد تحمله الدابة إلى الحقل أو منه ( مو ) ( ج ) غبط
( غبغب )

فالن خان في بيعه وشرائه

( الغبغب ) الغبب وهو ما يتدلى تحت الحنك من اإلسنان وغيره وخص بعضهم به الديكة والشاء

والبقر ( ج ) غباغب

( غبقه )

غبقا سقاه غبوقا والماشية سقاها أو حلبها بالعشي

( غبقه ) غبقه

( اغتبق ) شرب الغبوق والماشية غبقها

( تغبق ) الماشية اغتبقها

( الغبقان ) شارب الغبوق وهي غبقى ( ج ) غباقى

( الغبوق ) ما يشرب بالعشي وما يحلب بالعشي ( ج ) غبائق ويقال هذه الناقة غبوقى

المعجم الوسيط
( المغتبق ) االغتباق وموضعه

( غبنه )

في البيع غبنا غلبه ونقصه

والثوب خاطه الخياطة الثانية وثناه وخاطه لينقص من طوله والشيء أخفاه في الغبن أو المغبن

والرجل مر به وهو قائم فلم يره ولم يفطن له

( غبن ) رأيه غبنا نقص وضعف ويقال غبن الرجل رأيه والشيء غبنا نسيه

( اغتبن ) الشيء خبأه في الغبن أو المغبن

( تغابن ) القوم غبن بعضهم بعضا وله تقاعد حتى غبن

( التغابن ) يوم التغابن في التنزيل العزيز ) يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ( المراد به يوم

القيامة

( الغبن ) الموضع الذي يخفى فيه الشيء وما قطع من أطراف الثوب فأسقط
( الغبينة ) الخديعة يقال لحقته في تجارته غبينة

( المغبن ) اإلبط وبواطن األفخاذ عند الحوالب ( ج ) مغابن

( غبي )

الشيء عن فالن وعليه ومنه غبا وغباء وغباوة خفي عليه فلم يعرفه وفالن الشيء وعنه جهله ولم
يفطن إليه فهو غبي ( ج ) أغبياء ويقال ال يغبى علي ما فعلت ال يخفى وادخل في الناس فإنه

أغبى لك أخفى

( أغبت ) السماء أمطرت الغبية

( غبى ) الشيء ستره ويقال غباه عن الشيء وغبى البئر غطى رأسها ثم جعل فوقها ترابا والشعر

قصره

( تغابى ) فالن تغافل ويقال تغابى الشيء وتغابى عنه

( األغبى ) يقال غصن أغبى ملتف ( ج ) غبي

( الغباء ) الخفاء من األرض والغبار والتراب يجعل فوق الشيء ليواريه
( الغبوة ) الغفلة

( الغبياء ) شجرة غبياء ملتفة ( ج ) غبي

( الغبية ) الدفعة الشديدة من المطر والصب الكثير من الماء ومن التراب ما انتشر من غباره

( غت )

الطعام والكالم غتا فسد والميزاب في الحوض صب فيه الماء صبا متتابعا دون انقطاع والشارب

المعجم الوسيط
الماء تابع الشرب والتنفس من غير أن يبعد اإلناء عن فيه وفالنا في الماء غمسه فيه ويقال غت هللا
القوم في العذاب وفالن الضحك أخفاه بستر فمه بيده أو بثوبه وفالنا أشقاه وأتعبه وفي حديث

المبعث ( فأخذني جبريل فغتني حتى بلغ مني الجهد ) أي ضغطني ضغطا شديدا وبالكالم آذاه

والدابة بالسوط ضربها به

( غت ) فالن جن وغم فهو مغتوت

( غتت ) الطعام أفسده
( اغتت ) الطعام غته

( غتم )

الحر غتما اشتد وأخذ بالنفس

( غتم ) غتما وغتمة لم يفصح لعجمة في منطقه فهو أغتم ( ج ) غتم وأغتام وهي غتماء ( ج )

غتم

( أغتم ) فالن الزيارة أكثرها حتى يمل

( اغتتم ) الرجل اتخم

( المغتوم ) الذي لفحه الحر

( غث )

الجرح غثا صار فيه غثيث واللحم والشيء غثاثة وغثوثة فسد فهو غث وغثيث والشاة نحفت
وضعفت فهي غثة وحديث القوم ردؤ وفسد ويقال غث الرجل في المنطق فهو غث

( أغث ) غث والرجل اللحم اشتراه غثا

( غثت ) سمن قليال قليال يقال غث بعيري ثم غثث أي نحف ثم أزال غثاثته ببعض السمن

( استغث ) الجرح استخرج غثيثته ثم داواه

( الغث ) النحيف خالف السمين يقال هو ال يعرف الغث من السمين والرديء الفاسد من كل شيء

( الغثة ) الشيء اليسير من المرعى والبلغة من العيش والشاة المهزولة

( الغثيث ) ما ال خير فيه وما كان في الجرح من مدة وصديد ولحم ميت

( الغثيثة ) الغثيث وفساد في العقل ويقال لبسته على غثيثة فيه عاشرته على فساد عقل فيه
( غثر )

المكان بالنبات غث ار كثر فيه

( غثر ) الطائر والثوب غثرة كان فيه لون الغبار والرجل حمق فهو أغثر وهي غثراء ( ج ) غثر

( أغثر ) الشجر سال منه المغثور

المعجم الوسيط
( اغثار ) الثوب كثر غثره
( تمغثر ) اجتنى المغثور

( األغثر ) ما كثر صوفه ووبره من األكسية والطحلب ( ج ) غثر

( الغثر ) ما يعلو الثوب كالوبر

( الغثراء ) الجماعة المختلطة من غوغاء الناس

( الغثرة ) الخصب والسعة يقال هم في غثرة من العيش

( الغثرة ) الجماعة المختلطة من غوغاء الناس والكثرة ويقال عليه غثرة من مال قطعة
( الغيثرة ) الغثرة واختالط القوم في القتال يقال تركت القوم في غيثرة

( المغثار ) شيء كالصمغ يسيل من بعض الشجر حلو كالعسل وله رائحة كريهة ( ج ) مغاثير

( المغثر ) المغثار ( ج ) مغاثر

( المغثور ) المغثار ( ج ) مغاثير

( غثغث )

القوم قاتلوا قتاال خفيفا بال

سالح وفالن بالمكان أقام فيه والشيء دلكه

( غثم )

له من المال غثما أعطاه منه قطعة جيدة والشيء خلطه

( غثم ) الرجل غثما وغثمة غلب بياض شعره سواده فهو أغثم وهي غثماء ( ج ) غثم

( الغثمة ) الدفعة يقال غثم له من المال غثمة

( غثمر )

ماله أفسده والشيء خلطه

( المغثمر ) مضيع الحقوق ومتهضمها

( المغثمر ) الثوب الرديء النسج الخشن والطعام لم ينخل ولم ينق

( غثا )

الوادي غثوا وغثوا كثر فيه الغثاء والسيل امتأل من الغثاء فهو غاث ونفسه غثيا وغثيانا جاشت

وتهيأت للقيء والسماء بالسحاب غيمت والكالم خلطه

( غثيت ) النفس غثى وغثيانا غثت واألرض بالنبات كثر فيها والكالم غثيا خلطه

( الغثاء ) ما يحمله السيل من رغوة ومن فتات األشياء التي على وجه األرض ورغوة القدر واحدته

غثاءة ( ج ) أغثاء وغثاء الناس أرذالهم

المعجم الوسيط
( الغجر )

قوم جفاة منتشرون في جميع القارات يتمسكون بعاداتهم وتقاليدهم الخاصة ويعتمدون في معاشهم

على التجارة والواحد منهم غجري ( د )
( غد )

البعير غدا صار ذا غدة

( غد ) البعير صار ذا غدة فهو مغدود

( أغدت ) اإلبل أصابتها الغدة والقوم أصابت إبلهم الغدة ويقال أغد عليه انتفخ من الغضب فهو و

هي مغد

( أغد ) البعير غد فهو مغد

( الغدد ) طاعون اإلبل ( ج ) غداد

( الغدة ) الغدد وعضو مفرز مكون من خاليا بشرية ( نسبة إلى البشرة ) وقد تكون له قناة أو ال
تكون ( مج ) والغدة الجرابية ( في الطب ) اسم قديم كان يطلق على أي كيس غدي أو إخراجي

والغدة الغرائية ( في علم األحياء ) غدة في الجهاز التناسلي ألنثى الحشرات تفرز مادة غرائية

إللصاق البيض بعضه ببعض ( مج ) ( ج ) غدد وغدائد
( الغددة ) كل عقدة في الجسد أطاف بها شحم

( غدر )

الرجل غد ار شرب من ماء الغدير وفالنا و به غد ار وغدرانا نقض عهده وترك الوفاء به فهو غادر (

ج ) غدرة وهو غدار وغدور ويقال في أسلوب النداء فحسب يا غدر للواحد كما يقال للجمع يا آل

غدر وهي غادرة ( ج ) غوادر وهي غدور وغدارة والمرأة ولدها أساءت غذاءه

( غدر ) الرجل غد ار شرب من ماء الغدير والمكان كثر به الغدر فهو أغدر وهي غدراء ( ج ) غدر

وعن أصحابه تخلف وفالن مات إخوته وبقي هو بعدهم فهو غدر

( أغدره ) ألقاه في الغدير و أبقاه يقال أعانني فالن فأغدر له ذلك في قلبي مودة أبقاها والشيء خلفه

وجاوزه يقال أغدر المائة فهو مغدر

( غادره ) مغادرة وغدا ار تركه وأبقاه

( اغتدر ) اتخذ غديرة

( تغدر ) تخلف والقى الناس في الغدر
( استغدر ) المكان صارت فيه غدران

( الغادرة ) يقال به غادرة من مرض أي بقية

( غدار ) مبني على الكسر مختص بالنداء ( و يستعمل في الشتم يقال يا غدار للمرأة )

المعجم الوسيط
( الغدارة ) بقية الشيء

( الغدارة ) آلة إلطالق القذائف بين المسدس والبندقية ( محدثة )

( الغدر ) كل موضع صعب كثير الحجارة والشقوق ال تكاد الدابة تنفذ فيه والوحل الذي يبقى في
النهر إذ ينضب ماؤه ( ج ) أغدار ويقال رجل ثبت الغدر ثبت في القتال وما أثبت غدره إذا كان

لسانه يثبت في موضع الخصومة والزلل وفرس ثبت الغدر يثبت في موضع الزلل

( الغدرة ) الغدارة ( ج ) غدر

( الغدرة ) الغدارة

( الغدرة ) الكثير الغدر بالناس

( الغدرة ) واحدة الغدر وما بقي من شيء يقال على بني فالن غدرة من صدقة

( الغدير ) القطعة من الماء يغادرها السيل و ( عند الجغرافيين ) النهر الصغير ( مج ) ( ج ) غدر

وغدر وغدران

( الغديرة ) القطعة من النبات ( ج ) غدران والذؤابة المضفورة من شعر المرأة ( ج ) غدائر

( غدف )

له في العطاء غدفا أكثر

( أغدف ) الليل أرخى ستوره والبحر اعتكرت أمواجه والخاتن استأصل الغرلة و المرأة قناعها أرسلته

على وجهها والصياد الشبكة على الصيد أسبلها عليه

( غادف ) القوم مغادفة وغدافا كانوا في سعة من العيش

( اغتدف ) منه أخذ منه شيئا كثي ار والثوب قطعه
( اغدودف ) الليل أقبل وأرخى سدوله

( الغداف ) غراب أسحم ضخم كبير الجناحين والشعر الطويل األسود الوافر ( ج ) غدفان

( الغدافي ) ما كان لونه أسود والمنسوب إلى الغداف ويقال ليلة غدافية اإلهاب مظلمة

( الغدف ) النعمة والسعة يقال هم

في غدف من العيش

( الغدفة ) شبه القناع تلبسه نساء األعراب والعامة يقولون غطفة
( الغدفة ) قشرة الفول واللوبياء ونحوهما

( الغدفة ) الغدفة
( غدقت )

األرض غدقا ابتلت بالغدق

( غدقت ) األرض غدقا كثر فيها الماء والمطر كثر قطره والعين غزر ماؤها واألرض أخصبت

والعيش اتسع فهو غدق ويقال عشب غدق مبتل ريان

( أغدق ) المطر كثر قطره والعين فاضت وكثر ماؤها واألرض أخصبت

المعجم الوسيط
( اغدودق ) أغدق يقال اغدودق المطر واغدودقت العين
( غيدق ) اغدودق والرجل كثر لعابه

( الغدق ) الماء الغامر الكثير وفي التنزيل العزيز ) ألسقيناهم ماء غدقا ( ومن العشب بلله وريه

( الغيداق ) من الغلمان الرخص الناعم ومن الرجال الكريم الجواد ومن الخيل الطويل الواسع الجري

ومن العيش الواسع المخصب

( الغيدق ) من الغلمان ومن العيش الغيداق

( غدن )

غدنا استرخى والن

( تغدن ) الغصن تمايل وتثنى

( اغدودن ) الشيء طال والتف يقال اغدودن الشعر ونحوه والشجر كان ناعما متثنيا والنبت اخضر
حتى ضرب إلى السواد من شدة ريه فهو مغدودن

( الغداني ) الشاب الناعم
( الغدن ) النوم والنعاس

( الغدنة ) لحمة غليظة في اللهازم

( الغدودن ) الشاب الناعم

( المغدودن ) الغدودن والشعر الشديد السواد الناعم

( غدا )

غدوا ذهب غدوة وذهب وانطلق يقال اغد عني وعليه غدوا وغدوا وغدوة بكر ويقال غدا إلى كذا

أصبح إليه وغدا يفعل كذا شرع فيه في الغدوة والشيء كذا صار

( غدي ) غدا وغداء أكل الغداء فهو غديان وغديان وهي غديانة وغديا

( غاداه ) باكره يقال غاديته مع صياح الديك

( غداه ) أطعمه الغداء
( اغتدى ) عليه غاداه

( تغدى ) أكل الغداء ويقال ادن فتغد فتقول ما بي تغد وال تعش وال تقول ما بي غداء وال عشاء

( الغادية ) السحابة تنشأ فتمطر غدوة ومطرة الغداة ( ج ) غواد
( الغد ) اليوم الذي بعد يومك واليوم المترقب البعيد

( الغداء ) طعام الغدوة وفي التنزيل العزيز ) آتنا غداءنا ( وأكلة الظهيرة ( مج ) ( ج ) أغدية
( الغداة ) ما بين الفجر وطلوع الشمس ( ج ) غدوات

المعجم الوسيط
( الغدوة ) الغداة ( ج ) غدا وغدو

( المغدى ) مكان الغدو ويقال ما ترك من أبيه مغدى وال مراحا شبها

( المغداة ) المغدى

( غذ )

الجرح غذا سال ما فيه من قيح وصديد والعرق سال ما فيه من الدم ولم ينقطع والشيء غذا نقصه
فهو غاذ

( أغذ ) الجرح والعرق غذ والسير وفي السير أسرع فيه

( الغاذ ) عرق في العين يسقي وال ينقطع

( الغاذة ) جلدة رطبة تتحرك من رأس الصبي فإذا صلبت وصارت عظما فهي اليافوخ

( الغذيذة ) ما في الجرح من قيح وصديد

( اغتدر )

اتخذ الغديرة

( الغديرة ) دقيق يحلب عليه لبن ثم يحمى بالحجارة التي حميت بالشمس أو بالنار

( غذرم )

الكالم اختلط والشيء باعه جزافا

( تغذرم ) الرجل يمينا حلف بها ولم يتتعتع والشيء أكله

( الغذارم ) صفة للماء الكثير وللكيل الجزاف

( المغذرم ) من النبت المخلط ليس بالجيد

( غذمه )

غذما أكله بشدة وافراط شهوة والفصيل ما في ضرع أمه شربه جميعه
( أغذم ) الفصيل ما في ضرع أمه غذمه

( اغتذم ) الفصيل ما في ضرع أمه غذمه وفالن الشيء غذمه

( تغذم ) الشيء اغتذمه ويقال هو يتغذم كل شيء إذا كان كثير األكل

( الغذامة ) الكثير من اللبن

( الغذم ) األكول يأكل كل شيء

( الغذمة ) الغذامة والقطعة من الماشية ومن اللون الغبرة في كدرة ( ج ) غذم ويقال أصابوا من
معروفه غذما شيئا بعد شيء

( الغذمة ) بئر غذمة كثيرة الماء

المعجم الوسيط
( الغذمة ) الغذامة والقطعة من الماشية ( ج ) غذم

( غذمر )

غضب وصرخ وركب األمر على غير تثبت وحكم على قومه بما شاء فلم يرد حكمه ولم يعص

والشيء خلط بعضه ببعض وباعه جزافا بال كيل وال وزن
( تغذمر ) صاح بغضب واختالط كالم

( الغذامر ) الماء الكثير

( غذا )

الماء والعرق غذوا سال والعرق سال دما والجرح دام سيالنه والجمل بوله وببوله ألقاه

دفعة دفعة والرجل والحيوان غذوا وغذوانا أسرع والطعام المولود غذاء نجح فيه وكفاه ويقال غذا

الصبي باللبن رباه به وفالنا الطعام أطعمه إياه فهو غاذ ( ج ) غذاة وهي غاذية ( ج غواذ

( غذى ) العرق سال دما والجمل ببوله ألقاه دفعة دفعة والمولود رباه
( اغتذى ) تناول الغذاء

( تغذى ) اغتذى

( الغاذي ) يقال فالن غاذي مال مصلحه وسائسه

( الغاذية ) الغاذة ( انظر غذذ )

( الغذاء ) ما يكون به نماء الجسم وقوامه من الطعام والشراب ( ج ) أغذية

( الغذوي ) الرضيع ال يغذى بلبن أمه بل بلبن غيرها

( غربت )

الشمس غروبا اختفت في مغربها وفالن غاب و القوم ذهبوا وعنه تنحى يقال اغرب عني وفالن غربا
وغربة بعد عن وطنه

( غرب ) الشيء غربا اسود والعين ورمت مآقيها والشاة والفرس أصابهما داء الغرب

( غرب ) عن وطنه غرابة وغربة ابتعد عنه والكالم غرابة غمض وخفي فهو غريب ( ج ) غرباء و

هي غريبة ( ج ) غرائب

( أغرب ) أتى الغرب وصار غريبا وارتحل وجاء بالشيء الغريب وفي كالمه أتى بالغريب البعيد عن

الفهم وفي األرض أمعن فيها فسافر سف ار بعيدا ويقال رمى فأغرب أبعد المرمى وفي الضحك بالغ

والرجل األسمر ولد له ولد أبيض وفالن كثر ماله وحسنت حاله ويقال أغرب المال وأغربت الحال

والشيء نحاه وأبعده

( غرب ) في األرض أمعن فيها فسافر سف ار بعيدا والقوم ذهبوا ناحية المغرب قال الشاعر

المعجم الوسيط
( سارت مغربة وسرت مشرقا

شتان بين مشرق ومغرب ) والمرأة السمراء أتت ببنين بيض والوحش في مغاربها غابت في مكانسها

وفالنا أبعده ونحاه والدهر فالنا وعليه تركه بعيدا

( اغترب ) نزح عن الوطن واحتد ونشط وفالن تزوج في غير األقارب وفي الحديث ( اغتربوا وال

تضووا )

( تغرب ) نزح عن الوطن

( استغرب ) الرجل في الضحك بالغ فيه ويقال استغرب عليه الضحك اشتد ضحكه و أكثر منه

والدمع سال والشيء وجده أو عده غريبا

( الغارب ) الكاهل ومن البعير ما بين السنام والعنق وهو الذي يلقى عليه خطام البعير إذا أرسل

ليرعى حيث شاء ويقال لإلنسان حبلك على غاربك اذهب حيث شئت وهو من كنايات الطالق أيضا
وأعلى كل شيء ( ج ) غوارب وغوارب الماء أعالي موجه والغاربان مقدم السنام ومؤخره

( الغراب ) جنس طير من الجواثم يطلق على أنواع كثيرة منها األسود واألبقع والزاغ والغذاف

واألعصم والعرب يتشاءمون به إذا نعق قبل الرحيل فيقولون غراب البين ويضرب به المثل في

السواد والبكور والحذر والبعد يقولون ( بكر بكور الغراب ) و ( فالن أحذر من الغراب ) و ( دون
هذا شيب الغراب ) ويقال طار غرابه شاب وأرض ال يطير غرابها خصبه ( ج ) غربان وأغرب

وأغربة ومن كل شيء أوله وحده يقال غراب الفأس وغراب السيف ونحو ذلك

( الغرب ) جهة غروب الشمس والبالد الواقعة فيه وهي ما تقابل بالد الشرق وأول كل شيء وحده
يقال غرب السيف والسكين والفأس ونحو ذلك والنشاط والتمادي في األمر والحدة يقال في لسانه

غرب وأخاف عليه غرب الشباب وسيف غرب قاطع حاد وفرس غرب مترام بنفسه متتابع في ارتفاعه
في عدوه والدلو العظيمة تتخذ من جلد ثور والدمع ومسيله ومؤخر العين ومقدمها وكثرة الريق في

الفم ويقال أصابه سهم غرب وسهم غرب ال يدرى راميه ( ج ) غروب

( الغرب ) الذهب والفضة والقدح والخمر والماء يقطر من الدلو بين الحوض والبئر وتتغير ريحه

سريعا وضرب من شجر تسوى منه السهام ويطلق في الشام على الحور وهو جنس الشجر من

الفصيلة الصفصافية يزرع حول الجداول لخشبه وفي مصر نوع من الصفصاف يسمى شعر البنت

أو أم الشعور وداء يصيب الشاة يتساقط منه شعر خطمها وعينيها ويقال بعينيه غرب إذا كانت تدمع

وال ينقطع دمعها

( الغربة ) النوى والبعد والحدة

( الغربة ) النوى والبعد وبياض صرف

المعجم الوسيط
( الغربي ) من الشجر ما أصابته الشمس بحرها عند أفولها والمنسوب إلى الغرب

( الغريب ) الرجل ليس من القوم وال من البلد ( ج ) غرباء

( المغرب ) مكان غروب الشمس وزمان غروبها وجهة غروبها وبالد المغرب البالد الواقعة في

شمال إفريقية في غربي مصر وهي ليبيا وتونس والجزائر ومراكش ومملكة المغرب اليوم الجزء الواقع

في أقصى بالد المغرب في غربي الجزائر ويحدها البحر

المتوسط شماال والمحيط األطلسي غربا والمغربان المغرب والمشرق ( على التغليب )

( المغرب ) كل ما واراك وسترك وعنقاء معرب ومغربة ( بالوصف ) وعنقاء مغرب ( باإلضافة )

طائر عظيم يبعد في طيرانه وقيل إنه من األلفاظ التي ليس لها مدلول حقيقي

( المغرب ) شأو مغرب بعيد وهل من مغربة خبر هل من خبر جديد جاء من بلد بعيد

( الغربيب ) نوع جيد من العنب والشيخ يسود شيبه بالخضاب والشديد السواد ( و كثي ار ما يجيء

تأكيدا فيقال أسود غربيب ) ( ج ) غرابيب وفي التنزيل العزيز ) ومن الجبال جدد بيض وحمر

مختلف ألوانها وغرابيب سود (

( غربل )

فالن في األرض ذهب فيها والحب ونحوه نقاه بالغربال من الشوائب والقوم قتلهم وطحنهم والبلد

والناس كشف حالهم وفي المثل ( من غربل الناس نخلوه )

( الغربال ) الدف و أداة تشبه الدف ذات ثقوب ينقى بها الحب من الشوائب والرجل النمام ( ج )

غرابيل والعظم الغربالي ( في التشريح ) عظم في قاع الجمجمة بين األنف والدماغ ( مج )
( المغربل ) من الرجال المنتقى

( المغربل ) من صناعته الغربلة

( غرث )

غرثا جاع فهو غرثان وفي المثل ( غرثان فاربكوا له ) ( انظر ربك ) ( ج ) غرثى وغراثى وغراث

وهي غرثى ( ج ) غراث ويقال امرأة غرثى الوشاح خميصة البطن دقيقة الخصر

( غرثه ) جوعه

( غرد )

الطائر واإلنسان غردا رفع صوته بالغناء وطرب به فهو غرد و غريد ( للمبالغة )

( أغرد ) الطائر واإلنسان غرد والطائر اإلنسان أطربه بتغريده يقال سمعت قمريا فأغردني

( غرد ) الطائر واإلنسان غرد

( استغرده ) جعله يغرد

المعجم الوسيط
( األغرودة ) غناء الطائر أو اإلنسان ( ج ) أغاريد يقال طائر أو مغن مستملح األغاريد

( الغراد ) ضرب من الفطر من الفصيلة الكمئية ( مج ) ( ج ) غراد

( الغرد ) الغراد والخص ( ج ) غراد

( غر )

الرجل غ اررة وغرة جهل األمور وغفل عنها فهو غر والماء نضب وفالنا غ ار وغرو ار خدعه وأطمعه
بالباطل يقال غره الشيطان و نحوه وغرته الدنيا فهو غرور وهو مغرور وغرير ويقال ما غرك بكذا

ما جرأك عليه وفي التنزيل العزيز ) يا أيها اإلنسان ما غرك بربك الكريم ( وفالنا أصاب غرته ونال

منه ما أراد والطائر فرخه غ ار وغ ار ار أطعمه بمنقاره

( غر ) غر ار وغ اررة كان ذا غرة وابيض يقال غر وجهه وغر الفرس والرجل ساد وشرف وكرمت

فعاله واتضحت فهو أغر وهي غراء ( ج ) غر والرجل كان ذا غفلة و قلت فطنته فهو غر

( غارت ) السوق كسدت والناقة قل لبنها فهي مغار ( ج ) مغار والتحية نقصها والطائر أنثاه
أطعمها أو زقها

( غرر ) به تغري ار وتغرة عرضه للهلكة يقال غرر بنفسه وماله والغالم طلع أول أسنانه كأنه أظهر

غرة أسنانه أي بياضها ويقال غررت ثنيتا الغالم والطير رفع جناحيه وهم بالطيران والقربة مألها

( اغتر ) فالن غفل وبكذا خدع به وفالنا طلب غفلته واألمر فالنا أتاه على غفلة منه

( تغرر ) الفرس كان أغر يقال تغرر الفرس وتحجل
( استغر ) اغتر وفالنا أتاه على غرة

( األغر ) المشهور يقال يوم أغر وليلة غراء ( ج ) غر

( الغار ) الغافل وحافر البئر

( الغرار ) حد السيف ونحوه والمثال يضرب عليه النصال لتصلح يقال ضرب نصاله على غرار

واحد على مثال واحد وضرب على غ ارره نهج نهجه والقليل من النوم وغيره يقال ما ذقت النوم إال

غ ار ار وما لبثت عنده إال غ ار ار ويقال جاءنا على غرار على عجلة ولبث اليوم غرار شهر مثال شهر

في الطول ومن الصالة نقصان أركانها ( ج ) أغرة

( الغ اررة ) الغفلة وحداثة السن ويقال كان ذلك على غ اررتي حداثة سني

( الغ اررة ) وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه وهو أكبر من الجوالق ( ج ) غرائر

المعجم الوسيط
( الغر ) حد السيف والشق في األرض وكل كسر متثن في ثوب أو جلد يقال طوى الثوب على غره

وطويت فالنا على غره تركته على حاله كما كان من غير أن أكشف أمره وما زق الطائر به فرخه (

ج ) غرور

( الغر ) من ينخدع إذا خدع ( للذكر واألنثى ) وهي غرة أيضا ( ج ) أغرار وغرار

( الغر ) طائر طويل العساق من طيور الماء أسود الجسم أبيض الرأس يعيش على مياه المستنقعات

واألحواض واحده غراء ( للمذكر والمؤنث )

( الغرر ) الخطر والتعريض للهلكة وبيع الغرر بيع ما يجهله المتبايعان أو ما ال يوثق بتسلمه كبيع

السمك في الماء أو الطير في الهواء وحبل غرر غير موثوق به

( الغرة ) من كل شيء أوله وأكرمه وبياض في جبهة الفرس و من الشهر ليلة استهالل القمر ومن

الهالل طلعته ومن األسنان بياضها وأولها و من

الرجل وجهه وكل ما بدا من ضوء أو صبح فقد بدت غرته ومن القوم شريفهم وسيدهم ومن المتاع

خياره ورأسه ( ج ) غرر والغرر ثالث ليال من أول كل شهر قمري

( الغرة ) غفلة في اليقظة ( ج ) غرر

( الغرور ) كل ما غر اإلنسان من مال أو جاه أو شهوة أو إنسان أو شيطان وفي التنزيل العزيز )

وغركم باهلل الغرور ( وما يتغرغر به من األدوية

( الغرير ) الشاب ال تجربة له ( ج ) أغرة وأغراء والخلق الحسن و العيش الناعم والكفيل والقيم

والضامن ( ج ) غران ويقال أنا غريرك من فالن محذرك منه وأنا غريرك من هذا األمر مثل في

الخبرة والعلم

( الغرير ) حيوان من آكالت اللحوم هيئته بين الكلب والسنور أسود القوائم قصيرها أبيض الوجه
وعلى جانبي وجهه جدتان سوداوان وفحل من اإلبل وفي المثل المولد ( أثمن من غرير )

( غرزت )

الجرادة غر از أثبتت ذنبها في األرض لتبيض والشيء في الشيء أثبته فيه يقال غرز اإلبرة في الثوب
وغرز العود ونحوه في األرض وغرز الراكب رجله في الغرز وضعها فيه ليركب

( غرز ) غر از أطاع السلطان بعد عصيان وسار في ركابه

( أغرز ) الوادي أنبت الغرز والشيء غرزه

( غرز ) غرز وفالن الغنم ترك حلبة بين حلبتين منها لتسمن

( اغترز ) رجله في الغرز وضعها فيه

( التغريز ) ما حول من صغار النخل و غيره إلى موضع آخر وغرز فيه ( ج ) تغاريز

المعجم الوسيط
( الغارز ) يقال هو غارز في سنته جاهل

( الغرز ) ركاب الرحل من جلد مخروز يعتمد عليه في الركوب وفي الحديث ( كان إذا وضع رجله

في الغرز يريد السفر يقول بسم هللا ) ويقال الزم غرز فالن أمره ونهيه واشدد يديك بغرزه تمسك به
والمغروز في األرض والغصن يغرس في قضيب الكرم للوصل ( ج ) غروز

( الغرز ) نبات حولي واسع االنتشار كثير التفرع من القاعدة وثمره بندقة مثلث محببة السطح ( مج

)

( الغريزة ) الطبيعة والقريحة والسجية و ( في الفلسفة ) صورة من صور النشاط النفسي وطراز من

السلوك يعتمد على الفطرة والوراثة البيولوجية ( مج ) ( ج ) غرائز
( المغرز ) موضع بيض الجراد ( ج ) مغارز

( المغرز ) كل موضع غرز فيه أصل شيء يقال مغرز الضلع ومغرز الضرس ومغرز الريش

ونحوها ( ج ) مغارز

( غرس )

الشجر ونحوه غرسا أثبته في األرض فهو مغروس وغريس وغرس ويقال غرس فالن عندي نعمة
( أغرس ) الشجر غرسه

( اغترس ) الشجر غرسه

( الغراس ) ما يغرس من الشجر ونحوه وزمن الغرس

( الغراسة ) فسيل النخل

( الغرس ) المغروس من الشجر ويقال أنا غرس يده ونحن غرس يده ( ج ) غراس وأغراس

( الغرس ) كل ما يغرس وجلدة رقيقة تكون على رأس المولود ساعة يولد ( ج ) أغراس

( الغريس ) المغروس

( الغريسة ) النخلة أول ما تنبت و النواة التي تزرع والفسيلة ساعة توضع في األرض حتى تعلق (

ج ) غرائس وغراس

( المغرس ) موضع الغرس ( ج ) مغارس

( غرض )

فالن غرضا ورد الماء باك ار والسقاء ونحوه مأله ومخضه فإذا ظهرت حبات الزبد على اللبن قبل أن
تتجمع صبه وسقاه الناس والشيء اجتناه طريا وله غريضا سقاه لبنا حليبا والشيء كف عنه ويقال

غرض السخل فطمه قبل وقت فطامه

( غرض ) إليه غرضا اشتاق ومنه ضجر ومل ويقال غرض بالمقام فهو غرض

المعجم الوسيط
( غرض ) الشيء غرضا وغراضة كان طريا فهو غريض

( أغرض ) الرجل جعل لقوله أو فعله غرضا فهو مغرض ( مج ) وللقوم غريضا عجن لهم عجينا
ابتكره ولم يطعمهم بائتا وفالن الغرض أصابه والرجل أضجره واإلناء ونحوه مأله

( غرض ) أكل اللحم الغريض وتفكه ومزح والشيء اجتناه طريا ويقال غرض في سقائك ال تمأله

( اغترض ) الشيء غرضه

( انغرض ) الغصن تثنى وانكسر انكسا ار غير بائن

( تغرض ) الغصن انكسر ولم يتحطم

( اإلغريض ) ما ينشق عنه الطلع من الحبيبات البيض والبرد وكل أبيض طري ( ج ) أغاريض

( الغارض ) من ورد الماء باك ار ويقال أتيته غارضا أول النهار ومن األنوف الطويل ( ج ) غرضان
( الغرض ) حزام الرحل وشعبة في الوادي غير كاملة ( ج ) غرضان والثتني

وأن يكون الجسم سمينا فيهزل فتبقى فيه غروض ( ج ) غروض وأغراض وفي المثل ( طويت
الثوب على غروضه ) كسوره األولى أي تركته كما كان يضرب لمن يوكل إلى رأيه

( الغرض ) الهدف الذي يرمى إليه والبغية والحاجة والقصد يقال فهمت غرضك قصدك ( ج )

أغراض

( الغرضان ) في األنف هما ما انحد ار من قصبته من جانبيه

( الغريض ) الطري من اللحم والتمر ونحو ذلك وكل أبيض طري وكل غناء محدث طري والمغني

المجيد والماء الذي يورد باك ار وماء المطر

( الغريضة ) ما يجنى من الحبوب قبل نضجها كالفريك من القمح والشعير
( المغروض ) ماء المطر

( غرغر )

الرجل ردد الماء أو الدواء في حلقه ولم يسغه ويقال غرغر بالماء وبالدواء والروح ترددت في الحلق

عند الموت والقدر صاتت عند الغلي واللحم سمع له نشيش عند اشتوائه

( تغرغر ) بالماء أو الدواء غرغر وعيناه تردد فيهما الدمع

( الغرغر ) نوع من الدجاج البري موطنه إفريقية

( الغرغرة ) ترديد الدواء أو الماء في الحلق وما يتغرغر به من الدواء ( مو )

( غرف )

الغرف والشيء غرفا قطعه وثناه وقصفه والناصية جزها والجلد دبغه بالغرف والماء ونحوه بيده أو

بالمغرفة أخذه بها فهو غارف ( ج ) غرف وهي غارفة ( ج ) غوارف

المعجم الوسيط
( أغرف ) األسد دخل غريفه

( اغترف ) الماء بيده غرفة وفي التنزيل العزيز ) إال من اغترف غرفة بيده ( ويقال اغترف منه

( انغرف ) الشيء مطاوع غرفه

( تغرفه ) أخذ كل شيء معه

( الغرافة ) ما غرف من الماء ونحوه باليد

( الغراف ) مبالغة في الغارف ومن الخيل الوسيع الخطوة ومن األنهر الكثير الماء ومن الغيث

الغزير

( الغرف ) شجرة صغيرة تنبت في جزيرة العرب و مصر وافريقية والهند أوراقها مستطيلة أو رمحية
والثمرة لحمية برتقالية اللون ترتفع إلى ثالثة أمتار ( مج )

( الغرف ) نوع من الثمام من الفصيلة النجيلية واحدته غرفة

( الغرفة ) ما غرف من الماء وغيره باليد ( ج ) غراف والعلية ( ج ) غرف و غرفات وفي التنزيل

العزيز ) وهم في الغرفات آمنون (

و ( الغرفة التجارية ) جماعة من التجار ينتخبون من بينهم للنظر في المصالح التجارية و المكان

المعد الجتماعهم ( محدثتان )

و ( الغرفة الزراعية ) جماعة من الزراع ينتخبون من بينهم للنظر في المصالح الزراعية أو الصناعية
والمكان المعد الجتماعهم ( محدثتان )

( الغروف ) بئر غروف يغترف ماؤها باليد وطنبور أو دلو غروف كثير األخذ للماء

( الغريف ) الشجر الكثير الملتف من أي شجر كان وطنبور أو دلو غريف كثير األخذ للماء
واألجمة

( الغريفة ) الغريف

( المغرفة ) ما يغرف به الطعام ونحوه ( ج ) مغارف

( غرق )

في الماء غرقا غلبه الماء فهلك باالختناق أو كاد فهو غرق وغارق وغريق ( ج ) األخير غرقى

ويقال غرق في الدين أو البلوى ويقال غرقت السفينة ونحوها رسبت في الماء واألرض غمرها الماء

فهي غرقه

( أغرق ) في الشيء جاوز الحد وبالغ والرامي في القوس استوفى مدها وفالنا أو الشيء في الماء

جعله يغرق والكأس مألها وأعماله الصالحة أضاعها بارتكاب المعاصي

المعجم الوسيط
( غارقه ) داناه وقاربه يقال غارقته المنية

( غرق ) الرامي في القوس أغرق والشيء في الماء أغرقه

( اغترق ) النفس استوعبه في الزفير والبعير الحزام ضخم بطنه فاستوعب الحزام حتى ضاق عنه

وفالنة نظر القوم شغلتهم بالنظر إليها عن النظر إلى غيرها لحسنها والفرس الخيل خالطها ثم سبقها

ويقال تجارينا فاغترق فرسي حلقة فرسه و خاصمني فاغترقت حلقته غلبته في الخصومة

( استغرق ) في الضحك بالغ فيه والشيء استوعبه والبعير الحزام اغترقه
( اغرورقت ) العين امتألت بالدمع

( اإلغراق ) ( في االقتصاد ) إجراء يرمي إلى السيطرة على السوق األجنبية بتحميل المستهلكين

الوطنيين أعباء مالية أكبر والى بيع السلع في الخارج بأسعار أقل كثي ار من أسعار السوق الداخلية (
مج )

( الغرق ) اإلغراق في القوس ونحوه
( غرقأت )

الدجاجة باضت بيضة عليها الغرقيء ويقال غرقأت البيضة
( الغرقيء ) القشرة الرقيقة الملتزقة ببياض البيض

( الغرقد )

شجيرة تسمو من متر إلى ثالثة من الفصيلة الباذنجانية ساقها وفروعها بيض تشبه العوسج في

أوراقها اللحمية وفروعها

الشائكة وأزهارها الطويلة العنق عبقة الريح بيضاء مخضرة وثمرتها مخروطية تؤكل وتسمى أيضا

الغردق

( غرقل )

الرجل صب على رأسه الماء بمرة واحدة والبيضة والبطيخة فسد ما في جوفهما

( الغرقل ) بياض البيض

( غرل )

الصبي غرال عظمت غرلته والعام أخصب والعيش اتسع فهو أغرل وهي غرالء ( ج ) غرل والرجل

استرخى فهو غرل

( الغرلة ) جلدة الصبي التي تقطع في الختان ( ج ) غرل

( غرم )

غرما وغرامة لزمه ماال يجب عليه ويقال غرم الدية والدين أداهما عن غيره وفي التجارة خسر
( أغرمه ) جعله غارما

( أغرم ) بالشيء أولع به فهو مغرم يقال إن فالنا لمغرم بكذا

المعجم الوسيط
( غرمه ) أغرمه وألزمه تأدية الغرامة ( محدثة )

( الغارم ) الذي يلتزم ما ضمنه وتكفل به وفي الحديث ( الدين مقضي والزعيم غارم ) ( ج ) غرام

( الغرام ) التعلق بالشيء تعلقا ال يستطاع التخلص منه والعذاب الدائم المالزم وفي التنزيل العزيز )

إن عذابها كان غراما (

( الغرامة ) الخسارة وفي المال ما يلزم أداؤه تأديبا أو تعويضا يقال حكم القاضي على فالن بالغرامة

( محدثة )

( الغرم ) ما ينوب اإلنسان في ماله من ضرر بغير جناية منه أو خيانة

( الغريم ) الدائن ( ج ) غرماء

( المغرم ) الغرامة ( ج ) مغارم وفي الحديث ( أعوذ باهلل من المغرم و المأثم ) من الذنوب

والمعاصي

( المغرم ) المثقل بالدين والمولع بالشيء ال يصبر على مفارقته

( غرن )

العجين على اإلناء غرنا يبس والرجل ضعف فهو غرن

( الغرين ) زبد الماء يبقى في الحوض ال يقدر على شربه والطين يحمله السيل و قد يبقى على وجه
األرض رطبا أو يابسا و ( في الجيولوجيا ) صخر طيني حبيباته دقيقة يلتصق بعضها ببعض إذا

ابتلت بالماء ( مج )

( الغرين ) الغرين ويقال أتى بالطرين والغرين إذا غضب واحتد

( غرنق )

غازل بعينه

( الغرانق ) نبات شجيري معمر من الفصيلة الجارونية ينبت في المناطق المعتدلة أوراقه مزغبة

طويلة العنق مستديرة النصل تقريبا نورته شبه خيمة والثمرة جافة منشقة ذات منقار طويل ( مج )

والشاب األبيض الناعم الجميل ( ج ) غرانق وغرانيق ويقال امرأة غرانق

( الغرنوق ) الغرانق و طائر مائي أبيض طويل الساق جميل المنظر له قنزعة ذهبية اللون وهو
ضرب من الكراكي ( ج ) غرانيق

( غ ار )

الرجل غروا عجب والشيء ألصقه بالغراء ويقال غ ار السمن قلبه لصق به وغطاه

( غري ) به غ ار وغراة تعلق قلبه به ولزمه كأنه ألصق به بالغراء وفالن تمادى في غضبه والغدير

برد ماؤه

المعجم الوسيط
( أغرى ) بين القوم أفسد واإلنسان و غيره بالشيء حرضه عليه يقال أغرى الولد بالفضيلة وأغرى

الكلب بالصيد ويقال أغرى العداوة بينهم ألقاها وفي التنزيل العزيز ) فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء

إلى يوم القيامة (

( أغري ) به أولع

( غاراه ) مغاراة وغراء الجه

( غرى ) الشيء ألصقه بالغراء أو طاله به

( غري ) به أولع

( اإلغراء ) ( في النحو ) تنبيه المخاطب على أمر محمود ليلزمه يقال أخاك أخاك والمروءة والنجدة

( الغ ار ) ما يلصق به الورق والجلد والخشب ( ج ) أغراء
( الغراء ) الغ ار

( الغرو ) العجب يقال ال غرو ال عجب

( الغروى ) الغرو

( الغروي ) المنسوب إلى الغ ار

( الغرواني ) ما يشبه الغ ار ( مج )

( الغري ) صبغ أحمر كأنه يغرى به واسم صنم كان يطلى بالدم والحسن الوجه

( غزر )

الشيء غ ازرة وغز ار كثر ويقال ( ما طاب ونزر خير مما خبث وغزر ) فهو غزير ( ج ) غزار

( أغزر ) القوم كثرت إبلهم وشاؤهم ودرت ألبانها والشيء كثره يقال أغزر هللا ماله
( غازر ) فالن وهب شيئا ليرد عليه أكثر مما أعطى

( غزر ) ترك حلبة بين حلبتين وذلك إذا أدبر اللبن

( استغزر ) غازر والشيء طلب غ ازرته يقال ( الخراج عمود الملك وما استغزر بمثل العدل وال

استنزر بمثل الجور )

( الغزر ) إناء من خوص وحلفاء

( المغزرة ) كل ما يغزر عليه اللبن من النبات

( غز )

فالن بفالن غز از اختصه من بين أصحابه وفالن بالقرابة واألوالد والجيران بر بهم والثوب أو الجسم

باإلبرة ونحوها وخزه خفيفا ( محدثة )

( أغزت ) الشجرة كثر شوكها واشتد والتف والدابة عسر حملها فهو مغز

المعجم الوسيط
( غازه ) أسرع إليه ونافسه
( اغتز ) به غز به

( تغازوا ) الشيء تنازعوه

( الغز ) قبيلة من الترك الواحد غزي

( غزغز )

أكل بشدقيه من غير شهوة نفس والشيء تابع وخزه بإبرة أو نحوها ( محدثة )

( غزل )

الصوف أو القطن ونحوهما غزال فتله خيوطا بالمغزل

( غزل ) غزال شغف بمحادثة النساء والتودد إليهن فهو غزل

( أغزل ) أدار المغزل والظبية صار لها غزال فهي مغزل

( غازل ) المرأة حادثها وتودد إليها وفالن األربعين دنا منها

( اغتزل ) القطن ونحوه غزله

( تغزل ) تكلف الغزل ويقال تغزل بالمرأة

( الغزال ) ولد الظبية ( ج ) غزلة وغزالن

( الغزالة ) مؤنث الغزال والشمس عند طلوعها ومن الضحى أوله ( ج ) غزاالت ويقال أتيته غزالة

الضحى وغزاالت الضحى

( الغزل ) المغزول ( ج ) غزول

( المغزل ) مكان الغزل ( ج ) مغازل

( المغزل ) ما يغزل به الصوف والقطن ونحوهما يدويا أو آليا و ( في الميكانيكا ) عمود إدارة
صغير يدور بسرعة شديدة ( مج ) ( ج ) مغازل ومغازل النورج عمده

( غ از )

العدو غزوا وغزوانا سار إلى قتالهم وانتهابهم في ديارهم فهو غاز ( ج ) غزاة وغزى وغزي والشيء

غزوا طلبه وقصده ويقال عرفت ما يغزى من هذا الكالم ما يراد وفالن بفالن اختصه من بين

أصحابه

( أغزاه ) جهزه للغزو وفالنا أمهله وأخر ما له عليه من الدين

( غزاه ) جهزه للغزو

( اغتزاه ) قصده وبفالن اختصه من بين أصحابه

( الغزاة ) اسم من الغزو إذا قيل غزاة فهو عمل سنة واذا قيل غزوة قهي المرة من الغزة

المعجم الوسيط
( الغزوة ) المرة من الغزو

( الغزوة ) ما طلب وقصد

( المغزى ) الغزو وموضع الغزو ومنقبة الغزاة والمطلب يقال ما مغزاك ومن الكالم مقصده ( ج )

مغاز

( المغزاة ) الغزوة ( ج ) مغاز

( غسر )

على الغريم غس ار شدد عليه

( تغسر ) األمر اختلط والتبس والغزل التوى والتبس ولم يقدر على تخليصه والغدير ألقت الريح فيه

العيدان

( الغسر ) األمر الملتبس المختلط

( الغسر ) ما طرحته الريح في الغدير ونحوه

( غس )

خطبة الخطيب غسا عابها وفالنا في الماء غطه

( غس ) البعير أصابه داء الغساس

( انغس ) في الماء انغمس

( الغساس ) داء يصيب اإلبل

( الغس ) الضعيف اللئيم من الرجال ( ج ) أغساس وغسوس وغساس

( غسق )

الليل غسقا وغسوقا وغسقانا أظلم والقمر أظلم بالخسوف وعينه سال دمعها والسماء أظلمت وأمطرت

واللبن انصب من الضرع والجرح سال منه ماء أصفر

( أغسق ) الليل غسق وفالن صار في الغسق والمؤذن أخر أذان المغرب إلى غسق الليل

( الغاسق ) الليل إذا غاب الشفق واشتدت ظلمته والقمر إذا أظلم بالخسوف وفي التنزيل العزيز )
ومن شر غاسق إذا وقب (

( الغساق ) ما يسيل من جلود أهل النار وصديدهم

( الغساق ) الغساق وفي التنزيل العزيز ) إال حميما وغساقا ( وقرئ ( و غساقا )

( الغسق ) ظلمة الليل وفي التنزيل العزيز ) أقم الصالة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ( وشيء مما
يخالط الطعام والبر من حب أسود

( غسل )

المعجم الوسيط
الشيء غسال أزال عنه الوسخ ونظفه بالماء ويقال غسل هللا حوبته طهره من إثمه و فالنا بالسوط

ضربه فأوجعه

( غسل ) األعضاء بالغ في غسلها والميت طهره ونقاه
( اغتسل ) بالماء غسل بدنه به

( انغسل ) الشيء ( مطاوع غسله )

( الغاسول ) عشب حولي ينبت في صحارى مصر
( الغسالة ) ما يخرج من الشيء بالغسل

( الغسالة ) امرأة حرفتها غسل الثياب وآلة تغسل الثياب أو األواني بقوة الكهربا ( مج )

( الغسول ) ما يغسل به كالصابون والماء يغتسل به

( الغسل ) تمام غسل الجسد كله والغسول ( ج ) أغسال
( الغسل ) الغسول

( الغسلة ) الغسل وما تجعله المرأة في شعرها عند االمتشاط من طيب ونحوه

( الغسلين ) ما يخرج من الثوب ونحوه

بالغسل وما يسيل من جلود أهل النار كالقيح وغيره وفي التنزيل العزيز ) وال طعام إال من غسلين (

( الغسول ) الغسول

( الغسيل ) المغسول

( المغتسل ) مكان االغتسال والماء الذي يغتسل به وفي التنزيل العزيز ) هذا مغتسل بارد وشراب (

( المغسل ) موضع الغسل ( ج ) مغاسل

( المغسلة ) المكان العام لغسل المالبس أو تنظيفها ( مج ) وخشبة يغسل عليها الميت ( محدثتان )

( المغسلة ) آلة الغسل
( غسم )

الليل غسوما أظلم

( أغسم ) الليل غسم والقوم دخلوا في الغسم

( الغسم ) السواد والظلمة والقطعة من السحاب ( ج ) أغسام

( الغسمة ) القطعة من السحاب ( ج ) غسم

( غسنه )

غسنا مضغه

( الغسان ) أقصى القلب

المعجم الوسيط
( الغسان ) الغسان يقال لقد علمت أن ذلك من غسان قلبك وحدة الشباب يقال كان ذلك في غسان

شبابه ويقال ما أنت من غسانه من رجاله

( الغساني ) الجميل جدا

( الغسنة ) خصلة الشعر من العرف والناصية والغدائر ( ج ) غسن

( الغيسان ) حدة الشباب يقال كان ذلك في غيان شبابه

( غسا ) الليل غسوا أقبل بظالمه

( غسي ) الليل غسى غسا

( أغسى ) الليل غسا والرجل دخل في الغسو ويقال أغس من الليل ال تسر أوله حتى يذهب غسوه

والليل فالنا ألبسه ظالمه

( الغسو ) ظلمة الليل عند المغرب وبعيده

( غش )

صدره غشا انطوى على الحقد والضغينة وصاحبه غشا زين له غير المصلحة وأظهر له غير ما

يضمر فهو غاش ( ج ) غشاش وغششة

( أغشه ) أوقعه في الغش وعن حاجته أعجله عنها

( غششه ) بالغ في غشه

( اغتشه ) ظن به الغش

( استغشه ) اغتشه

( الغشاش ) أول الظلمة وآخرها ومن الشرب غير المريء لعدم صفاء مائه ومن النوم القليل والعجلة
يقال لقيته على غشاش

( الغشش ) المشرب الكدر

( المغشوش ) غير الخالص يقال لبن مغشوش وذهب مغشوش

( غشم )

الحاطب غشما احتطب ليال فقطع كل ما قدر عليه بال نظر وال فكر والرجل غشما ظلمه أشد الظلم

فهو غاشم وغشوم

( تغاشموا ) غشم بعضهم بعضا

( األغشم ) اليابس القديم من النبت

( الغشوم ) الذي يخبط الناس ويأخذ كل ما قدر عليه ويقال للحرب غشوم ألنها تنال غير الجاني
وناقة غشوم ال ترد عن وجهها

( الغشيم ) الجاهل باألمور كأنه مثل الغاشم وهو الحاطب بالليل يقطع كل ما قدر عليه بال نظر وال

فكر ( محدثة )

( المغشم ) الجريء الماضي ال يثنيه شيء عما يريد

المعجم الوسيط
( غشمر )

السيل أقبل وفالن ركب رأسه في الحق والباطل ال يبالي ما صنع

( تغشمر ) له غضب وتنمر والسيل أو الجيش أقبل والشيء أخذه قه ار

( الغشمشم ) المغشم والكثير الظلم

( غشي )

الليل غشا أظلم والفرس وغيره ابيض رأسه كله من بين جسده فهو أغشى وهي غشواء واألمر فالنا

غشا وغشيا غطاه وحواه يقال غشيه النعاس وغشيه الموج وغشيه العذاب وغشيه الموت والمكان
غشيانا أتاه واألمر البسه وباشره وفالنا بالسوط ضربه به شديدا

( غشي ) عليه غشية وغشيا وغشيانا أغمي عليه فهو مغشي عليه

( أغشى ) الليل غشي وهللا على بصره جعل عليه غشاء يغطيه وفالنا األمر جعله يغشاه وفالنا

حمله على القدوم إليه

( غشى ) الشيء وعلى الشيء جعل عليه غشاء يقال غشى هللا على بصره وفالنا األمر جعله
يغشاه وفالنا بالسوط أو السيف ضربه به شديدا

( تغشى ) الشيء تغطى والشيء فالنا غطاه ويقال تغشى فالن بثوبه تغطى به

( استغشى ) ثوبه وبثوبه تغطى به كي ال يسمع وال يرى

( الغاشية ) الغطاء وغالف القلب والقيامة والنازلة من خير أو شر أو مكروه وغالف السيف والسؤال
يأتونك مستجدين والزوار واألصدقاء ينتابونك وداء يأخذ في الجوف ومن العذاب العقوبة المجللة

( الغشاء ) الغطاء ( ج ) أغشية

( الغشاوة ) الغشاء

( الغشية ) غشية الموت ما ينوب اإلنسان حينئذ من غيبوبة
( غصب )

الشيء غصبا أخذه قه ار وظلما ويقال غصبه ماله وغصب منه

ماله والمرأة زنى بها كرها والجلد أزال عنه شعره ووبره بال عطن في الدباغ ونحوه وفالنا على الشيء

قهره فهو غاصب ( ج ) غصاب

( اغتصب ) الشيء غصبه

( غص )

بالماء غصا وغصصا وقف في حلقه فلم يكد يسيغه فهو غاص وغصان والمكان بأهله امتأل بهم

وضاق

المعجم الوسيط
( أغصه ) جعله يغص بالشيء وعليهم األرض ضيقها

( اغتص ) مطاوع أغصه

( الغصة ) ما اعترض في الحلق من طعام أو شراب ( ج ) غصص

( غصن )

الغصن غصنا قطعه والشيء أخذه وفالنا عن حاجته كفه وثناه ويقال ما غصنك عني ما شغلك
( أغصن ) العنقود كبر حبه والشجرة نبتت أغصانها

( غصن ) العنقود أغصن

( الغصن ) ما تشعب من ساق الشجرة دقيقه وغليظه ( ج ) غصون وأغصان

( الغصنة ) الشعبة الصغيرة من الغصن

( غضب )

عليه غضبا سخط عليه وأراد االنتقام منه فهو غضب وهي غضبة وهو غضبان وهي غضبى وهو
غضبان وهي غضبانة ( بالتنوين ) ( ج ) للمذكر غضاب وللمؤنث غضابى وغضب له غضب

على غيره من أجله وغضب من ال شيء من غير شيء يوجب الغضب
( أغضبه ) حمله على الغضب

( غاضب ) فالن فالنا أغضب كل منهما اآلخر وفالنا هجره وتباعد عنه

( تغضب ) عليه غضب يقال أغضبته فتغضب
( الغضابي ) الكدر في معاشرته و مخالقته

( الغضب ) من الرجال السريع الغضب

( الغضب ) استجابة النفعال تتميز بالميل إلى االعتداء ( مج )

( الغضوب ) الكثير الغضب ( للمذكر والمؤنث )

( غضر )

عليه غض ار عطف وعنه عدل وانصرف يقال ما غضرت عن صوبي ما جرت عنه وما غضر عن

شتمي ما تأخر والشيء قطعه يقال غضر له من ماله قطع له منه قطعة والرجل حبسه و منعه يقال

أردت أن آتيك فغضرني أمر والجلد أجاد دباغه وهللا فالنا غض ار أوسع عليه

( غضر ) الرجل بالمال والسعة واألهل غض ار أخصب بعد إقتار فهو غضر وعن الشيء انصرف

( غضر ) غضارة كان في سعة وطيب عيش والنبات نعم فهو غاضر وغضير
( اغتضر ) مات شابا مصححا ( و انظر احتضر )

( تغضر ) عنه عدل وانصرف

المعجم الوسيط
( الغاضر ) الجلد الذي أجيد دبغه

( الغضار ) الطين اللزج األخضر الحر وتراب طيني دقيق الحبيبات كثير االندماج والصالبة تتخذ

منه األواني الصينية واإلناء المتخذ منه

( الغضارة ) تقول إنهم لفي غضارة من العيش وفي غضارة عيش في سعة ونعمة والطين اللزج

األخضر الحر

( الغضراء ) األرض ذات الطين اللزج األخضر الحر ويقال هم في غضراء عيش وفي غضراء من

العيش في خصب وخير

( الغضروف ) كل عظم لين رخص في أي موضع كان

( غضت )

المرأة غضاضة وغضوضة رق جلدها وظهر دمها والنبات وغيره صار طريا ناض ار فهو غض

وغضيض وهي غضة وبصره وصوته وغيرهما غضا وغضاضا وغضاضة كفه وخفضه ويقال أيضا

غض من بصره ومن صوته وفي التنزيل العزيز ) واغضض من صوتك ( فهو غاض ويقال غض

الطرف خفضه استحياء وخزيا وغض طرفه عن فالن احتمل المكروه منه ولم يأخذه بفعله والغصن
كسره فلم يفصله وفالنا نقصه وحط من قدره ويقال أيضا غض منه وفالنا حقه نقصه إياه ويقال ال

أغضك درهما ال أنقصك درهما
( أغض ) الشيء نقص

( غضض ) فالن أكل الشيء الغض وأصابته الغضاضة والشيء صار غضا

( اغتض ) منه نقص من قدره
( انغض ) الطرف انخفض

( الغضاض ) مقدم الرأس وما يليه من الوجه

( الغضاضة ) الذلة والمنقصة و العيب يقال ال غضاضة عليك في هذا الفعل

( الغض ) الطري الحديث من كل شيء
( الغضة ) الذلة والمنقصة

( الغضيض ) الطلع حين يبدو والطرف المسترخي األجفان والناقص الذليل ( ج ) أغضاء وأغضة

( المغضة ) المذلة والمنقصة

( غضف )

الفرس ونحوه غضفا أخذ في الجري بغير حساب والعيش غضوفا نعم واتسع وفالن نعم باله فهو
غاضف والعود والشيء كسره ولواه ولم ينعم كسره والكلب أذنه أرخاها إلى مقدمه

المعجم الوسيط
( غضف ) الشيء غضفا استرخى يقال غضفت األذن وغضفت األشفار والسهم غلظ ريشه والليل
أظلم واسود والعام أخصب والعيش نعم واتسع فهو أغضف وهي غضفاء ( ج ) غضف

( أغضفت ) الثمرة استرخت وتدلت في

شجرها والنخلة كثر سعفها وساء ثمرها فهي مغضف ومغضفة والسماء لبسها الغيم والليل أظلم

واسود

( غضفه ) كسره وثناه يقال غضف العود

( انغضف ) العود انكسر وانثنى وأذنه تدلت من غير خلقة والقوم في الغبار دخلوا فيه والبئر انهارت

والضباب تراكم بعضه على بعض

( تغضف ) مطاوع غضفه والحية تلوت وتكسرت وعليهم الليل ألبسهم ظالمه وعليهم الدنيا كثر

خيرها وأقبلت وعليه مال وتعطف والبئر تهدمت نواحيها

( الغضف ) شجر بالهند يشبه النخل ويتخذ من خوصه جالل

( غضفر )

الشيء ثقل

( الغضافر ) األسد

( الغضفر ) الجافي الغليظ

( الغضنفر ) الغضافر ورجل غضنفر غليظ الجثة

( غضنت )

الناقة بولدها غضنا وغضانا ألقته لغير تمام قبل أن ينبت شعره ويستبين خلقه فهو غضين وفالنا
حبسه يقال ما غضنك عنا أي ما عاقك وحبسك عنا

( غضنت ) العين غضنا انكسرت خلقة والجبهة ظهرت غضونها

( أغضنت ) السماء دام مطرها ويقال أغضن المطر دام وعليه الحمى دامت وألحت وعليه الليل

أظلم

( غاضن ) عينه كاسرها للريبة والمرأة غازلها بمكاسرة العين

( غضنت ) السماء أغضنت والناقة بولدها غضنت والشيء ثناه وجعده ويقال دخلت على فالن
فغضن لي من جبهته

( تغضن ) الشيء تثنى وتكسر

( الغضن ) كل تثن وتكسر في ثوب أو درع أو جلد أو أذن أو غيرها ( ج ) غضون ويقال جاء في

غضون كالمك كذا في أثنائه وطياته والنصب والتعب ويقال ألطيلن غضنك أي ألطيلن عناءك

المعجم الوسيط
( الغضنفر )

( انظر غضفر )

( غضا )

الليل غضوا وغضوا عم ظالمه كل شيء والبعير أكل الغضى و فالن كان طاعما كاسيا مكفيا

وقارب بين أجفانه وعلى الشيء سكت

( غضيت ) األرض غضى كثر فيها الغضى والرجل أطبق جفنيه على حدقتيه والبعير اشتكى من

أكل الغضى

( أغضى ) الليل غضا وفالن قارب بين أجفانه ويقال أغضى جفونه وأغضى عينه و عنه طرفه
حوله عنه وعلى الشيء سكت وصبر ويقال أغضى عينا على قذى صبر على أذى

( تغاضى ) عنه تغابى وتغافل

( الغاضية ) من الليالي الشديدة الظلمة ومن النيران العظيمة المضيئة

( الغضى ) شجر من األثل خشبه من أصلب الخشب وجمره يبقى زمانا طويال ال ينطفى ء واحدته

غضاة وأهل الغضى أهل نجد لكثرته هنالك
( الغضياء ) من األرض الكثيرة الغضى

( غطرس )

على أقرانه تطاول وتكبر وأعجب بنفسه وفالنا أغضبه

( تغطرس ) غطرس وتغضب وتعسف الطريق وفي مشيته تبختر

( الغطرس ) الظالم المتكبر ( ج ) غطارس
( الغطريس ) الغطرس ( ج ) غطاريس
( غطرش )

فالن غطرشة تعالى عن الحق فهو مغطرش وهي مغطرشة ويقال فالن آذانه عن الحق مغطرشة ال

يذعن للحق

( تغطرش ) فالن تعالى عن الشيء
( غطرف ) عبث واختال وتكبر

( تغطرف ) غطرف واختال في المشي

( الغطارف ) السيد الكريم
( الغطراف ) الغطارف

( الغطريف ) الغطارف ( ج ) غطاريف وغطارفة

المعجم الوسيط
( غطس )

في الماء غطسا انغمس فيه ويقال غطس في بحر من أنعمه وفي اإلناء شرب منه بفيه والشيء في

الماء غمسه فيه

( غطسه ) في الماء غمسه فيه

( تغاطس ) القوم غطس بعضهم بعضا في الماء والرجل تغافل

( الغاطس ) يقال ليل غاطس مظلم ومن السفينة أسفلها الذي يغيب في الماء ( محدثة )

( الغطاس ) ( عند النصارى ) العماد و ( عيد الغطاس ) عيد ديني يحتفل فيه القبط بذكرى تعميد

السيد المسيح

( الغطاس ) من حرفته الغطس في الماء ليخرج منه ما يريد وهو الغواص

( الغطيس ) األسود يقال أسود غطيس بالغ السواد

( المغطس ) موضع الغطس في الحمام ونحوه ( ج ) مغاطس

( غطش )

الليل غطشا أظلم وفالن غطشا وغطشانا مشى رويدا من مرض بعينه أو كبر

( غطش ) غطشا كان بعينه ضعف كأن ينظر ببعضها فهو أغطش وغطش وهي غطشى وغطشاء

وغطشة ( ج ) غطش ويقال غطش البصر وغطش الليل أظلم ويقال فالة غطشى و غطشاء مظلمة

غمة المسالك ال يهتدى فيها لطريق

( أغطش ) الليل والبصر أظلم و القوم دخلوا في الظالم وهللا الليل أظلمه وفي التنزيل العزيز )

وأغطش ليلها وأخرج ضحاها (

( غطش ) يقال غطش لي شيئا ( بصيغة األمر ) افتح لي أوجه العمل والرأي والكالم

( تغاطش ) عنه تغافل وتعامى

( تغطشت ) عينه أظلمت وضعف بصرها

( اغطاش ) البصر أظلم وضعف شيئا فشيئا

( غط )

في نومه غطا وغطيطا صات وردد النفس في خياشيمه يقال غط النائم وغط المذبوح وغط المخنوق

والقدر غلت فسمع غطيطها والشيء في الماء غطا غطسه وغمسه فيه والشيء كبسه وعصره عص ار

شديدا

( انغط ) في الماء انغمس وغاص فيه

( تغاط ) القوم في الماء غط بعضهم بعضا فيه

المعجم الوسيط
( الغطاط ) اختالط ظالم آخر الليل بضياء أول النهار

( غطغطت )

القدر صوتت عند الغليان وعليه النوم غلب والبحر علت أمواجه
( تغطغط )

البحر غطغط والشيء تبدد
( غطف )

العيش غطفا اتسع والن والرجل كثرت أهدابه وطالت والرجل قل شعر حاجبيه فهو أغطف وهي

غطفاء ( ج ) غطف
( غطا )

الليل غطوا وغطوا أظلم وسترت ظلمته كل شيء والشيء وعليه غطوا واراه وستره

( أغطت ) الشجرة طالت أغصانها وانبسطت على األرض ووارت ما حولها فهي غاطية ( على غير

قياس ) والكرم جرى فيه الماء وزاد ونما و الشيء واراه وستره ويقال اللهم أغط على قلبه غش قلبه
( غطاه ) واراه وستره والليل فالنا ألبسه ظلمته

( اغتطى ) توارى واستتر ويقال اغتطى به
( تغطى ) اغتطى ويقال تغطى به

( الغطاء ) ما يجعل فوق الشيء فيواريه ويستره ومنه غطاء المائدة وغطاء الفراش
( الغطاية ) ما تغطت به المرأة من حشو الثياب تحت ثيابها كالغاللة ونحوها

( الغطوان ) المنعة والكثرة يقال إنه لذو غطوان

( الغطيان ) غطيان البحر فيضانه

( المغطى ) يقال فالن مغطي القناع خامل الذكر

( غفر )

الجريح أو المريض غف ار نكس وانتقض والعاشق عاده ما كان يعتاداه بعد السلوة و الشيء ستره ويقال
غفر الشيب بالخضاب غطاه وغفر المتاع في الوعاء أدخله فيه و ستره وهللا له ذنبه غف ار وغفرانا

ومغفرة ستره وعفا عنه فهو غافر و ( للمبالغة ) غفور وغفار والجلب السوق غف ار رخصها
( غفر ) الثوب غف ار ثار زئبره والجرح أو المريض نكس وانتقض

( غفر ) المريض نكس

( أغفر ) الرمث والعرفط أخرج مغافيره والنخل ركب بسره شيء كالقشر واألرض نبت فيها الغفر

وأنثى تيس الجبل صارت ذات غفر والمتاع في الوعاء أدخله فيه وستره والشيب بالخضاب ستره

( اغتفر ) له ذنبه غفره له

( تغافر ) القوم دعا كل واحد منهم لصاحبه بالمغفرة

( تغفر ) اجتنى المغافير من شجرها

المعجم الوسيط
( استغفر ) هللا ذنبه ومن ذنبه ولذنبه طلب منه أن يغفره

( اغفار ) الثوب ثار زئبره

( الغفار ) شعر صغار قصار كالزغب يكون على اللحيين والجبهة والقفا وساق المرأة ونحو ذلك

( الغفار ) ميسم يكون على الخد

( الغفارة ) خرقة تلبسها المرأة فتغطي رأسها ما قبل منه وما دبر غير وسطه والسحابة فوق السحابة
وزرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة ( ج ) غفائر

( الغفر ) البطن والغفار ( ج ) أغفار وغفور وزئبر الثوب وما شاكله واحدته غفرة ومنزل للقمر ثالثة

أنجم صغار في برج السنبلة وهي المنزل الخامس عشر من منازل القمر

( الغفر ) ولد البقرة

( الغفر ) الذكر من أوالد تيوس الجبل ( ج ) أغفار وغفور

( الغفر ) نبات ينبت في السهول والربى كأنه عصافير خضر قيام ومن الكأل صغاره ( ج ) أغفار

وغفور

( الغفر ) يقال رجل غفر القفا قفاه ذو زغب

( الغفرة ) أنثى الغفر وما يغطى به الشيء ويقال اغفروا هذا الشيء بغفرته أي أصلحوه بما يجب أن

يصلح به

( الغفير ) الغفار والكثير ويقال جاء القوم جما غفي ار وجماء غفي ار وجم الغفير وجماء الغفير

والجماعة الغفير جاؤوا جميعهم شريفهم ووضيعهم ولم يتخلف منهم أحد وهم كثيرون

( الغفيرة ) يقال ما عندهم غفيرة ال يغفرون ذنبا ألحد وما يغطى به الشيء والكثرة والزيادة

( المغفار ) صمغ حلو يسيل من شجر العرفط يؤكل أو يوضع في ثوب ثم ينضح بالماء فيشرب (

ج ) مغافير

( المغفر ) زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة ( ج ) مغافر

( المغفرة ) المغفر ( ج ) مغافر

( المغفور ) المغفار

( غافصه )

مغافصة وغفاصا فاجأه وأخذه على غرة فركبه بمساءة ويقال أخذ الشيء مغافصة أخذه معازة

( الغافصة ) الشديدة من شدائد الدهر ( ج ) غوافص

( اغتفت )

الدابة أصابت غفة وفالنا أعطاه شيئا يسي ار

المعجم الوسيط
( تغففت ) الدابة اغتفت واإلناء والضرع أخذ غفانه

( الغف ) ما يبس من ورق الرطب

( الغفان ) الحين واألوان يقال جاء على غفاته

( الغفة ) البلغة من العيش وما يتناوله البعير بفيه على عجلة منه والشيء القليل من الربيع وغفة

اإلناء والضرع بقية ما فيه
( غفق )

فالن غفقا هجم على الشيء فجأة وفالن رجع من الغيبة فجأة والرجل كثر شربه مرة بعد أخرى
وفالن غفقة نام وهو يسمع حديث القوم

( غفق ) نام وهو يسمع حديث القوم

( اغتفق ) به أحاط به

( تغفق ) الشراب أكثر شربه مرة بعد أخرى

( الغفق ) المطر ليس بالشديد

( غفل )

عن الشيء غفوال وغفلة سها من قلة التحفظ والتيقظ والشيء تركه إهماال من غير نسيان وستره فهو

غافل ( ج ) غفول وغفل

( أغفل ) الشيء غفل عنه والدابة لم يجعل لها وسما وفالنا عن الشيء جعله غافال عنه وفالنا

أصابه غافال وسماه غافال وسأله وقت شغله ولم ينتظره وقت فراغه وفالنا عن الشيء أذهله عنه
( غفل ) فالنا أغفله وكفاه وهو غافل ال يعنى بشيء والشيء غفله

( تغافل ) تعمد الغفلة وأرى من نفسه أنه غافل وليس به غفلة وعن فالن اهتبل غفلته
( تغفل ) فالنا أتاه غافال وترقب غفلته وفالنا عن كذا تخدعه عنه على غفلة منه

( استغفله ) ترقب غفلته

( الغفل ) من ال يرجى خيره وال يخشى شره ومن ال حسب له من الرجال وما ال عالمة فيه من قداح

الميسر فال غنم له وال غرم عليه يقال قدح غفل وقداح غفل وأغفال وما ال عالمة فيه وال أثر عمارة

من األرضين والطرق ونحوها وكل ما ال سمة عليه من الدواب يقال إبل أغفال ال سمات عليها
والرجل الذي لم تسمه التجارب واألرض التي لم تمطر والمادة لم تصنع والشعر المجهول قائله

والكتاب الذي لم يسم واضعه ( ج ) أغفال

( الغفل ) السعة من العيش يقال فالن في غفل من عيشه أي في سعة منه

( المغفل ) من ال فطنة له

المعجم الوسيط
( غفا )

غفوا وغفوا نام قليال والشيء على الماء طفا فوقه

( أغفى ) فالن غفا ونام على الغفا والشجر تدلت أغصانه

( اإلغفاءة ) النومة الخفيفية يقال ( ألذ من إغفاءة الفجر )
( الغفا ) التبن في بيدره وقشر الحنطة

( الغفوة ) الحفرة يكمن فيها الصائد واإلغفاءة والغفو

( غفى )

البر ونحوه غفيا نقاه من الغفى
( غفي ) غفى نعس

( أغفى ) فالن نام على الغفى والطعام كثرت نفايته والبر ونحوه غفاه

( غفى ) الطعام غفاه

( انغفى ) الشيء انكسر

( الغفى ) التبن في بيدره وما يكون في البر ونحوه من أشياء غريبة كدقاق الحصى والتبن في البر
والرديء من كل شيء وآفة تصيب النخل وهو شبه الغبار يقع على البسر فيمنعه من اإلدراك

والنضج ويمسخ طعمه وقشر صغير يعلو البسر وما ينفونه من إبلهم والسفلة من الناس ( ج ) أغفاء

( الغفاء ) حطام البر وما تكسر منه و آفة تصيب النخل شبه الغبار تقع على البسر فتمنعه من

اإلدراك والنضج وتمسخ طعمه

( الغفاءة ) البياض يغشى على الحدقة وما في البر ونحوه من أشياء غريبة

( غق غق )

حكاية صوت الغليان وصوت الطير والماء في بعض حاالتهما

( غق ) القار والقدر ونحوهما غقا وغقيقا صوت في غليانه والصقر في بعض أصواته رققه والطائر

غقيقا صوت والماء غقا وغقيقا صوت إذا صار من سعة إلى ضيق أو من ضيق إلى سعة فهو

غاق و ( للمبالغة ) غقاق كأنها جميعا تقول غق غق في بعض حاالتها
( الغققة ) الخطاطيف الجبلية

( غقغق )

الصقر رقق صوته
( غلبه )

غلبا وغلبا وغلبة قهره ويقال أيغلب أحدكم أن يصاحب الناس معروفا أيعجز ويقال غلب عليه وفالنا

المعجم الوسيط
على الشيء أخذه منه كرها فهو غالب ( ج ) غلبة وهو غالب ويقال غلب على فالن الكرم كان

أكثر خصاله وغلبت عليه الحمرة أو الصفرة كانت أكثر فيه

( غلب ) غلبا غلظ عنقه والحديقة تكاثفت أشجارها والتفت فهو أغلب وهي غلباء ( ج ) غلب وفي

التنزيل العزيز ) وحدائق غلبا (

( غلب ) على الشيء أخذ منه قه ار

( غالبه ) مغالبة وغالبا حاول كل منهما أن يغلب اآلخر

( غلبه ) عليه جعله يغلبه وعلى بلد كذا جعله يستولي عليه قه ار
( غلب ) غلب وعلى صاحبه حكم له عليه بالغلبة

( تغالبوا ) على البلد غالب بعضهم بعضا عليه

( تغلب ) على بلد كذا استولى عليه قه ار

( استغلب ) عليه الضحك اشتد

( اغلولب ) العشب التف والحديقة تكاثفت أشجارها والتفت والقوم كثروا

( األغلب ) ذو العنق الغليظ واألكثر يقال على األغلب وفي األغلب على األكثر وفي األكثر واألسد

( األغلبية ) الكثرة واألغلبية المطلقة ( في االنتخاب أو االقت ارع ) أصوات نصف الحاضرين بزيادة
واحد ( محدثة ) واألغلبية النسبية زيادة أحد المرشحين في األصوات بالنسبة إلى غيره ( محدثة )

( التغليب ) ( في اللغة ) إيثار أحد اللفظين على اآلخر في األحكام العربية إذا كان بين مدلوليهما

علقة أو اختالط كما في األبوين األب واألم والمشرقين المشرق والمغرب والعمرين أبي بكر وعمر
( الغلبة ) العلم بالغلبة ما كان تعيين مدلوله بغلبة االستعمال ال بالوضع مثل الكتاب عند أهل

الشريعة للقرآن وعند أهل العربية لكتاب سيبويه

( غلت )

غلتا فسخ البيع

( غلت ) غلتا غلط

( اغتلته ) أخذه على غفلة
( تغلته ) اغتلته

( الغلتة ) أول الليل

( غلث )

الشيء بالشيء غلثا خلطه به يقال غلث الحنطة بالشعير واللبن بالماء

( غلث ) في الحرب غلثا اشتد فيها فهو غلث وبالشيء لزمه يقال غلث الذئب بالغنم إذا لزمها

المعجم الوسيط
يفترسها والطائر فاء شيئا ابتلعه والزند لم يور وفالن كان به نشوة من الطعام أو الشراب وكان به

تمايل وتكسر من النعاس فهو غلث

( أغلث ) الزند غلث

( اغتلث ) الزند غلث والشيء غلثه وللقوم غلثة كذب لهم كذبا نجا به

( تغلث ) به تولع يقال فالن يتغلث بي

( الغلث ) غلث الحلم شيء تراه في النوم مما ليس برؤيا صادقة

( الغلث ) التراب المتلبد والحب األسود يخالط البر ونحوه

( الغليث ) الخبز من شعير وحنطة والطعام المغشوش كحنطة فيها تراب متلبد وحب أسود

( المغلث ) المقارب من الوجع ليس يضجع صاحبه وال يعرف أصله والطعام الذي فيه ما يجعله

رديئا كالحنطة فيها تراب متلبد وحب أسود

( غلج )

الفرس غلجا وغلجانا جرى جريا فيه اختالط سير بسير والحمار شرب وأخرج لسانه ومسح شفته فهو
مغلج

( تغلج ) بغى وظلم ويقال تغلج عليه

( األغلوج ) الغصن الناعم ( ج ) أغاليج

( أغلس )

القوم دخلوا في الغلس

( غلس ) القوم ساروا بغلس وفالن بالصالة صالها بغلس والقوم الماء أتوه بغلس

( الغلس ) ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح وفي الحديث ( أن النبي  eكان يصلي

الصبح بغلس )
( غلصمه )

قطع غلصمته وفالنا أخذ بحلقه ويقال هن مغلصمات مشدودات األعناق

( الغلصمة ) ( في الطب ) صفيحة غضروفية عند أصل اللسان سرجية الشكل مغطاة بغشاء

مخاطي وتنحدر إلى الخلف لتغطية فتحة الحنجرة إلقفالها في أثناء البلع ( مج ) ( ج ) غالصم

( غلط )

غلطا أخطأ وجه الصواب يقال غلط في األمر أو في الحساب أو في المنطق فهو غلطان

( أغلطه ) أوقعه في الغلط

( غالطه ) مغالطة وغالطا أغلطه

المعجم الوسيط
( غلطه ) أغلطه وقال له غلطت ونسبه إلى الغلط

( األغلوطة ) ما يغلط فيه أو ما يغالط به من الكالم المبهم ( ج ) أغاليط
( الغلطة ) المرة من الغلط ( ج ) غلطات

( الغالط ) الكثير الغلط

( الغلوط ) يقال مسألة غلوط يغلط فيها

( المغالط ) الكثير الغلط

( المغلطاني ) الذي يغالط الناس في حسابهم

( المغلطة ) األغلوطة

( غلظ )

الشيء غلظا و غلظة خالف رق

( غلظ ) الشيء غلظا وغلظة غلظ والزرع اكتمل وخرج فيه الحب و الرجل اشتد واألرض كانت غير
سهلة والخلق والطبع والقول والفعل والعيش اشتد وصعب وعليه وله اشتد وعنف وفي التنزيل العزيز

) يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ( فهو غليظ ( ج ) غالظ وهو غالظ أيضا وهي

غليظة ( ج ) غالظ وغالئظ

( أغلظ ) الشيء وجده غليظا واشتراه غليظا واليمين والقول شددهما ويقال أغلظ له في القول اشتد

عليه فيه

( غالظه ) عاداه يقال بينهما مغالظة

( غلظه ) جعله غليظا واليمين قواها وأكدها فهي مغلظة ويقال غلظ عليه في اليمين شدد عليه وأكد

( استغلظ ) النبات والشجر صار غليظا وفي التنزيل العزيز ) كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ (
والزرع اكتمل وخرج فيه الحب والشيء صار غليظا والشيء رآه غليظا وترك شراءه لغلظه

( الغالظة ) يقال رجل فيه غالظة فظاظة وقسوة

( الغلظ ) من األرض الخشن

( الغلظة ) الغالظة ويقال بينهم غلظة عداوة

( الغليظ ) خالف الرقيق ويقال أمر غليظ شديد صعب وعذاب غليظ شديد األلم وماء غليظ مر

وطعام غليظ خشن وعهد غليظ مؤكد مشدد ورجل غليظ الكبد قاس
( المستغلظ ) يقال طعنه في مستغلظ ذراعه في الغليظ منه

( المغلظة ) الدية المغلظة التي تجب في شبه العمد من القتل

( غلغل )

المعجم الوسيط
أسرع في سيره والشيء في الشيء أدخله فيه حتى يلتبس به و يصير من جملته

( تغلغل ) أسرع في السير وفي المشيء دخل فيه والماء في الشجرة سرى فيها وفالن تطيب بالغالية

( الغلغل ) عرق الشجر إذا أمعن في األرض ( ج ) غالغل

( الغلغلة ) لغط األصوات

( المغلغلة ) الرسالة المحمولة من بلد إلى بلد

( غلف )

الشيء غلفا جعله في غالف وجعل له غالفا يقال غلف السيف والقارورة ونحوهما

( غلف ) غلفا كان في غطاء خلقي يقال غلف الصبي لم يختن ويقال غلف قلبه لم يع الرشد كأن

على قلبه غالفا فهو أغلف وهي غلفاء ( ج ) غلف وفي التنزيل العزيز ) وقالوا قلوبنا غلف (
( غلف ) الشيء غلفه

( تغلف ) صار له غالف

( األغلف ) عام أغلف مخصب كثير نباته وعيش أغلف رغد واسع

( الغالف ) الغشاء يغشى به الشيء كغالف القارورة والسيف والكتاب والقلب وكغرقى ء البيض

وأكمام الزهر والظرف توضع فيه الرسالة ونحوها ( ج ) غلف

( الغلفة ) جلدة تقطع بالختان ( ج ) غلف

( غلق )

الباب غلقا أوصده

( غلق ) الباب غلقا عسر فتحه والرهن غلقا وغلوقا لم يقدر راهنه على تخليصه من يد المرتهن في

الموعد المشروط فصار ملكا للمرتهن وكان ذلك في الجاهلية فأبطله اإلسالم والجاني واألسير لم

يقدر فهو غلق وفالن ضاق صدره وقل صبره يقال إياك والغلق والضجر والقلق والشيء في الشيء

نشب فيه فلزمه

( أغلق ) عليه األمر لم ينفتح والباب أوثقه بالغلق فهو مغلق وفالنا على شيء يفعله أكرهه عليه

والقاتل أسلمه إلى ولي المقتول ليحكم في دمه ما شاء واألمر فالنا أغضبه غضبا شديدا وظهر
البعير أثقله باألحمال حتى تقرح وظهره بالذنوب أثقله بها والرهن أوجبه للمرتهن

( غالق ) على الشيء راهن عليه
( غلق ) األبواب مبالغة أغلقها

( انغلق ) الباب خالف انفتح وعسر فتحه

( استغلق ) الباب عسر فتحه ويقال استغلقت المسألة عسر فهمها والرجل تعذر عليه الكالم فلم

المعجم الوسيط
يتكلم ويقال استغلق عليه الكالم وفالنا في بيعته لم يجعل له خيا ار في ردها

( اإلغالق ) ( في علم االقتصاد ) وقف رب العمل استغالل المنشأة ( مج )

( اإلغليق ) المفتاح ( ج ) أغاليق

( الغلق ) ما أشكل من الكالم

( المغالق ) ما يغلق به الباب ويفتح باإلغليق ( ج ) مغاليق
( المغلق ) المغالق ( ج ) مغالق

( غل )

الهاء بين األشجار غال تخللها وجرى فيها وبصر فالن حاد عن الصواب وفي الشيء دخل فيه

والشيء في غيره أدخله فيه ويقال غل فالن المفاوز دخلها وتوسطها وغل الدهن أو الطيب في رأسه

أدخله في أصول شعره وفالنا وضع في يده أو عنقه الغل وفي التنزيل العزيز ) خذوه فغلوه ( و

الغاللة لبسها تحت الثياب وفالن غلوال خان في المغنم وغيره وفي التنزيل العزيز ) ومن يغلل يأت

بما غل يوم القيامة ( وصدره غال وغليال كان ذا غش أو ضغن وحقد

( غل ) عطش أشد العطش ويقال غلت يده إلى عنقه أمسكت عن اإلنفاق فهو غليل ومغلول وفي
التنزيل العزيز ) وقالت اليهود يد هللا مغلولة غلت أيديهم (

( غل ) البعير غلة صدر عن الماء ولم يرو فهو غال

( أغل ) الرجل خان في المغنم وغيره والضيعة أعطت الغلة وعلى عياله أتاهم بالغلة والجازر في

الجلد سلخ فترك شيئا من اللحم والشحم ملتزقا بالجلد وفالنا خونه
( غلله ) بالغالية طيبه بها وفالن الغاللة لبسها تحت ثيابه

( اغتل ) فالن بالغالية تطيب بها والثوب لبسه تحت الثياب ويقال هو مغتل إليه مشتاق إليه

( انغل ) في الشيء دخل فيه

( تغلل ) في الشيء انغل فيه وبالغالية تطيب بها

( استغل ) الضيعة أخذ غلتها وفالنا طلب منه الغلة وفالنا انتفع منه بغير حق لجاهه أو نفوذه (

محدثة )

( الغال ) الوادي المطمئن الكثير الشجر ( ج ) غالن

( الغالة ) ما ينقطع من ساحل البحر فيجتمع في موضع

( الغاللة ) ثوب رقيق يلبس تحت الدثار ( ج ) غالئل

( الغل ) العداوة والحقد الكامن وفي التنزيل العزيز ) ونزعنا ما في صدورهم من غل (

( الغل ) طوق من حديد أو جلد يجعل في عنق األسير أو المجرم أو في أيديهما ( ج ) أغالل

المعجم الوسيط
وشدة العطش وح اررته

( الغلل ) شدة العطش وح اررته والماء الذي يجري في أصول األشجار والماء الذي ال مجرى له
يظهر على وجه األرض تارة ويختفي تارة أخرى واللحم الذي ترك على اإلهاب حين يسلخ

( الغلة ) الدخل من كراء دار أو ريع أرض ( ج ) غالت وغالل

( الغلة ) شدة العطش وح اررته والغاللة وخرقة تشد على رأس اإلبريق وما يواري اإلنسان ( ج ) غلل

( الغلول ) الطعام أو الشراب الذي يدخل الجوف يقال نعم الغلول شراب شربته أو طعام طعمته إذا
كان موافقا

( الغليل ) شدة العطش وح اررته والغيظ يقال شفى فالن غليله غيظه والخيانة ( ج ) غالئل

( المغل ) يقال رجل مغل ساكت على حقد وغل

( غلم )

اإلنسان غلما غطاه ليعرق واألديم غمه لينتثر صوفه

( غلم ) اإلنسان وغيره غلما وغلمة اشتدت شهوته للجماع فهو غلم ومغليم وهي غلمة ومغليم

( أغلمه ) الشيء هيج غلمته

( اغتلم ) اإلنسان وغيره اشتدت غلمته والغالم بلغ حد الغلومة والبحر هاج واضطربت أمواجه

( الغالم ) الطار الشارب والصبي من حين يولد إلى أن يشب ويطلق على الرجل مجا از والخادم ( ج

) غلمان وغلمة

( الغالمية ) حالة الغالم يقال جاوز حد الغالمية والفتاة تتزيا بزي الغالم وهيئته

( الغلمة ) شدة الشهوة للجماع

( الغلومة ) حالة الغالم يقال هو غالم بين الغلومة

( الغلومية ) الغالمية

( الغيلم ) السلحلفاة الذكر والشاب العريض المفرق الكثير الشعر ومنبع الماء في البئر ويقال ما
بالدار غيلم أحد

( غال )

السعر وغيره غلوا وغالء زاد وارتفع وجاوز الحد فهو غال وغلي والنبت ارتفع وعظم والتف وفالن في

األمر والدين تشدد فيه وجاوز الحد وأفرط فهو غال ( ج ) غالة وفي التنزيل العزيز ) ال تغلوا في
دينكم ( والدابة في سيرها ارتفعت فجاوزت حسن السير ويقال غال بها عظم سمنت والسهم غلوا

وغلوا ارتفع في ذهابه وجاوز المدى وكذلك الحجر و بالسهم رفع به يريد يديه أن يبلغ به أقصى

العلو

المعجم الوسيط
( أغلى ) الكرم التف ورقه وكثرت أغصانه وطال والكرم خفف من ورقه ليرتفع ويجود والشيء وجده

غاليا والسعر جعله غاليا

( غالى ) في األمر غالء ومغاالة بالغ فيه والشيء وبه اشتراه بثمن غال وفالنا راماه وبالسهم غال

به

( غلى ) السعر أغاله

( اغتلى ) الشيء ازداد والبعير ونحوه في سيره ارتفع وجاوز حسن السير

( تعالى ) في األمر غاليا بالغ فيه و في البيع باع بثمن غال يقال بعته بالتغالي بالغالء والقوم
بالسهام تراموا بها

( استغلى ) الشيء وجده غاليا وعده غاليا

( الغالي ) خالف الرخيص ويقال بعته بالغالي واللحم السمين

( الغالء ) ارتفاع السعر

( الغلواء ) الغلو وغلواء الشباب أوله وحدته

( الغلوة ) مقدار رمية سهم وتقدر بثالث مئة ذراع إلى أربع مئة ( ج ) غالء وغلوات

( غلت )

القدر ونحوها غليا وغليانا فارت وطفحت بقوة الح اررة والرجل اشتد غيظه

( أغلى ) الماء جعله يغلي ويقال أغلى القدر ونحوها فهو مغلي وهي مغالة

( غلى ) فالن سلم من بعد وأشار والماء أغاله وفالنا بالغالية طيبه بها

( تغلى ) بالغالية تطيب

( الغالية ) أخالط من الطيب كالمسك والعنبر

( الغالية ) إناء يغلى فيه السائل ( مج )

( غمت )

الطعام فالنا غمتا أكله

دسما فثقل عليه واتخم والشيء غطاه

( غمت ) الرجل غمتا ثقل الطعام عليه واتخم

( غمد )

السيف غمدا أدخله في غمده فهو مغمود

( أغمد ) السيف غمده فهو مغمد واألشياء أدخل بعضها في بعض
( غمد ) فالنا ستر ما كان منه وغطاه وفالن فالنا كذا غطاه به

المعجم الوسيط
( اغتمد ) فالن الليل دخل فيه

( تغمد ) فالنا غمده ويقال تغمد هللا فالنا برحمته غمره بها واإلناء مأله يقال تغمد المكيال

( الغامد ) السفينة المشحونة

( الغامدة ) السفينة المشحونة والبئر المندفنة

( الغمد ) غالف السيف ( ج ) غمود وأغماد

( الغمدية ) غمدية األجنحة ( في علم األحياء ) رتبة من الحشرات أجنحتها األمامية صلبة تغطي

األجنحة الخلفية الغشائية ( مج )

( غمره )

غم ار عاله وستره ويقال غمر فالن فالنا غطاه بفضله

( غمرت ) اليد غم ار تعلق بها ريح اللحم أو دسمه ويقال غمر عرضه دنس وصدره على فالن امتأل
حقدا وغال والرجل لم يجرب األمور فهو غمر

( غمر ) الماء غمارة وغمورة كثر حتى ستر مقره والرجل لم يجرب األمور فهو غمر

( أغمره ) غطاه وستره

( غامر ) فالن رمى بنفسه في الشدائد وفالنا باطشه وقاتله ولم يبال الموت فهو مغامر

( غمر ) الرجل ألقى بنفسه في الشدائد فهو مغمر والمرأة وجهها بالغمرة طلته بها ليصفو لونه

( اغتمرت ) المرأة طلت وجهها بالغمرة ليصفو لونه والرجل في الماء اغتمس والماء الشيء غمره

ويقال جيش يغتمر كل شيء يغطيه والسكر فالنا غطى على عقله وستره
( انغمر ) في الماء انغمس

( تغمرت ) المرأة اغتمرت والرجل شرب ماء قليال بالغمر والماشية أكلت الغمير

( الغامر ) من األرض خالف العامر وهو ما غمره ماء أو رمل أو تراب وصار ال يصلح للزرع

( الغمار ) عماء الناس جمعهم المزدحم المتكاثف وغمار القدم ( في الطب ) مرض سببه غمر القدم
مدة طويلة في ماء ح اررته منخفضة لكنها فوق الصفر ( مج )

( الغمر ) من الماء خالف الضحل وهو الذي يعلو من يدخله ويغطيه و غمر البحر معظمه ومن

الثياب الواسع الساتر وما يغمر من رائحة الدسم سائر الروائح وغمر الناس غمارهم ورجل غمر

الرداء كثير المعروف سخي ورجل غمر الخلق واسع الخلق ورجل غمر لم يجرب األمور ومن الخيل

الجواد الكثير العدو الواسع الجري ( ج ) غمور وأغمار والحقد المكنون ويقال ليل غمر شديد الظلمة
( الغمر ) الحقد والغل ( ج ) غمور والعطش ( ج ) أغمار

( الغمر ) الزعفران وطالء يتخذ من الزعفران أو الكركم ( ج ) أغمار

المعجم الوسيط
( الغمر ) الحقد والغل ( ج ) غمور وغمر الناس غمارهم ورجل غمر لم يجرب األمور ( ج ) أغمار

( الغمر ) أصغر األقداح يقتسم القوم به الماء بينهم إذا قل في السفر بأن يلقوا فيه حصاة ويعطى

كل منهم من الماء قدر ما يغمر هذه الحصاة ( ج ) أغمار ويقال بلت اإلبل أغمارها شربت شربا

قليال كأن لها أغما ار قد بلتها

( الغمرة ) الشدة والزحمة والضاللة التي تغمر صاحبها والماء الكثير ( ج ) غمر وغمار وغمرات

وغمرات الموت شدائده ومكارهه وفي المثل ( غمرات ثم ينجلين ) يضرب في الصبر على احتمال

الشدائد أمال في انفراجها

( الغمرة ) الغمر ( ج ) غمر

( الغمير ) الماء الكثير ويقال للشيء إذا كثر هذا كثير غمير ( ج ) غمار والنبت ينبت في أصل

النبت ( ج ) أغمراء

( الغميرة ) الرطبة والقت اليابس والشعير تعلفه الخيل عند تضميرها

( المغتمر ) من القمح ما كان بقشره ولم ينق

( المغمر ) من الثياب المصبوغ بالزعفران ومن الرجال الذي لم يجرب األمور والذي يشرب في

الغمر إذا قل الماء

( المغمور ) من الرجال غير المشهور والمطمور والمقهور

( غمزت )

شر وعلى فالن طعن فيه فهو
الدابة غم از مالت برجلها في المشي وهو شبه العرج وبفالن سعى به ا

غامز وغماز والكبش وغيره بيده جسه ليعرف سمنه من هزاله والتين ونحوه جسه ليعرف أناضج هو

أم فج ومنه غمز المثقف القناة إذا عضها وعصرها وفالنا بالعين أو الجفن أو الحاجب أشار إليه بها

وزر الجرس ونحوه ضغط عليه بإصبعه ( محدثة )

( أغمز ) الرجل الن فاجتريء عليه وفالنا وفيه استضعفه وعابه وصغر من شأنه

( اغتمز ) الرجل ما فعله غيره طعن في الفاعل ووجد بذلك مغم از والكلمة استضعفها

( تغامز ) القوم أشار بعضهم إلى بعض بأعينهم أو بأيديهم

( الغمر ) الرجل الضعيف والرجال الضعاف ورديء المال من اإلبل والغنم ( ج ) أغماز يقال رجل

غمز من قوم غمز وأغماز

( الغماز ) مبالغة الغامز وهنة تشد في خيط الشص تطفو على سطح الماء فإذا غطست دلت على

علوق السمكة بالشص ( محدثة ) ومن الناي والمزمار ونحوهما مفتاح يقوم في سد الثقب مكان

اإلصبع ( مج )

المعجم الوسيط
( الغمازة ) الفتاة الحسناء الغمز لألعضاء أي كبسها باليد

( الغميز ) العيب يقال ما فيه غميز وضعف في العمل وجهلة في العقل

( الغميزة ) الغميز يقال ما فيه غميزة

( المغمز ) العيب والمطعن يقال ما فيه مغمز لغامز ( ج ) مغامز

( المغموز ) المتهم بعيب ويقال هو مغموز في نسبه أو دينه

( غمس )

النجم غموسا غاب والطعنة نفذت والشيء في الماء ونحوه غمسا غمره به ويقال غمس اللقمة في
اإلدام واليمين الكاذبة صاحبها في اإلثم أوقعته فيه

( غامس ) رمى نفسه وسط الحرب أو الخطب وفالنا غاطه في الماء والقوم داخلهم في القتال

واألمر دخل فيه

( غمس ) شربه قلله

( اغتمس ) في الماء اغتط فيه

( انغمس ) في الماء اغتمس فيه

( تغامس ) القوم غمس بعضهم بعضا في الماء

( الغماسة ) الطعنة النافذة الواسعة التي تنغمس في اللحم

( الغموس ) اليمين الغموس الكاذبة تغمس صاحبها في اإلثم وفي الحديث ( اليمين الغموس تذر

الديار بالقع ) و من األمر الشديد الغامس في الشدة والبالء وما يؤتدم به ( محدثة ) ( ج ) غمس

( الغميس ) من النبات األخضر الذي غطاه اليبيس واألجمة من القصب وغيره يستخفى فيها ومسيل

صغير بين مجامع الشجر

( الغميسة ) األجمة من القصب وغيره يستخفى فيها

( غمصه )

غمصا حقره واستصغره ولم يره شيئا يقال غمص فالنا والنعمة لم يشكرها وعليه قوال قاله عابه عليه
ويقال ال تغمص علي ال تكذب علي

( غمصت ) العين غمصا كان بها غمص ويقال غمص فالن فهو أغمص وهي غمصاء ( ج )

غمص

( اغتمصه ) غمصه

( الغمص ) في العين ما سال من العين من رمص

( المتغمص ) يقال فالن متغمص من هذا الخبر إذا كان خب ار يسره ويخاف أال يكون حقا

المعجم الوسيط
( الغميصاء ) إحدى الشعريين واألخرى العبور وهما نجمان نيران بجوار الجوزاء

( غمض )

المكان غموضا انخفض انخفاضا شديدا حتى ال يرى ما فيه والشيء والكالم خفي والدار بعدت عن

الشارع وعينه نامت ويقال ما غمضت ما نمت والخلخال في الساق غاص فيها لسمنها والكعب غطاه
اللحم فأخفاه وفالن في األرض غمضا وغموضا ذهب فيها وغاب فهو غامض وعنه في البيع أو

الشراء غمضا تساهل

( غمض ) المكان غماضة وغموضة غمض والشيء والكالم غمض

( أغمضت ) الفالة على الشخوص لم تظهر فيها وفالن في السلعة استحط من ثمنها لرداءتها وفي
التنزيل العزيز ) ولستم بآخذيه إال أن تغمضوا فيه ( ال تأخذونه إال بوكس وفالن عن فالن تساهل
معه في بيع أو شراء وعن الشيء تجاوز عنه والرجل ارتكب الذنوب وهو يعرفها وعينيه أطبق

جفنيهما ويقال ما أغمضت ما نمت وعنه طرفه أغضى والعين فالنا احتقرته وفالن النظر جاء برأي

سديد والميت أغلق عينيه

( غمض ) فالن ارتكب الذنوب وهو يعرفها وعلى هذا األمر مضى وهو يعلم ما فيه وعن الشيء
تجاوز وأغضى وفي البيع تساهل وعينيه أغمضهما والميت أغمضه والكالم جعله غامضا

( اغتمض ) البرق سكن لمعانه وعيناه نامتا ويقال ما اغتمضت ما نمت وأتاني ذلك على اغتماض
عفوا بال تكلف وال مشقة وعن اإلساءة أغضى
( انغمض ) طرفه انغض

( تغامض ) انطبقت أجفانه ونام

( الغامض ) الخفي يقال حسب غامض غير معروف وكالم غامض غير واضح ورجل غامض

فاتر عن الحملة خامل

( الغماض ) النوم يقال ما اكتحلت غماضا

( الغمض ) المنخفض من األرض انخفاضا شديدا حتى ال يرى ما فيه وخالف الواضح ( ج )

أغماض وغموض

( الغمض ) النوم يقال ما اكتحلت عينه غمضا

( المغمضات والمغمضات ) من الذنوب األمور العظيمة التي يرتكبها الرجل وهو يعرفها ومن الليل

دياجيره وظلمته

( غمط )

فالن فالنا غمطا استصغره واحتقره والنعمة كفرها ولم يشكرها والماء جرعه بشدة

المعجم الوسيط
( غمط ) فالن فالنا غمطا غمطه والعافية والنعمة أنكرها ولم يشكرها والحق أنكره وهو يعلمه

( أغمط ) عليه الشيء دام والزم يقال أغمطت عليه الحمى وأغمط المطر وأغمطت السماء بالمطر

( غامط ) في الشرب جرع جرعا متداركا

( اغتمط ) الشيء خرج فما رئي له عين و ال أثر وفالنا بالكالم عاله فقهره وحاضره فسبقه بعد ما
سبق أوال

( تغمط ) عليه التراب غطاه حتى قتله

( الغمط ) المنخفض من األرض

( غمغم )

الثور صوت عند الفزع واألبطال صوتوا عند القتال والصبي بكى على الثدي إذا رضعه طلبا للبن

( تغمغم ) الغريق تحت الماء صوت
( الغمغمة ) الكالم الذي ال يبين
( التغمغم ) الغمغمة

( غمقت )

األرض غمقا ركبها الندى وقربت من المياه والنزوز والنبات فسد من كثرة األنداء عليه فنتنت رائحته
( غمقت ) األرض أو النبات غمقا غمقت والبلد كان كثير الماء رطب الهواء فهو غمق

( غمقت ) األرض غمقا غمقت

( الغامق ) من األلوان المائل إلى السواد ( مج )

( الغمق ) الندى

( غمل )

النبات غمال ركب بعضه بعضا فبلي وعفن واألمر ستره وأخفاه وفالنا غطاه بالثياب ليعرق والبسر

غطاه ليطيب واألديم لفه ودفنه في الرمل حتى ينتن ويسترخي وينفسخ عنه صوفه إذا جذب والعنب

في الزبيل نضد بعضه على بعض

( غمل ) النبت غمال التف وغم بعضه بعضا فعفن والجرح أفسده العصاب

( أغمل ) إهابه تركه حتى يفسد
( انغمل ) األديم مطاوع غمله

( تغمل ) النبات غمل

( الغمالج )

نبات على شكل الذآنين ينبت في الربيع ويقال شجر غمالج أسرع نباته وطال ومن الرجال الذي ال

المعجم الوسيط
يثبت على حال و من القصب الريان

( الغملج والغملج ) الذي ال يثبت على خلق واحد

( الغملس ) الخبيث الجريء ويوصف به الذئب

( غم )

اليوم غما وغموما اشتد حره حتى كاد يأخذ بالنفس فهو غام وغم ومغم والشيء غما غطاه وستره

يقال غم القمر النجوم بهرها وكاد يستر ضوءها والثور ونحوه وضع الغمامة على عينيه وهو يدور

في الساقية أو الطاحون وفالنا حزنه

( غم ) عليه الهالل حال دون رؤيته غيم أو ضباب وفي الحديث ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته
فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثين يوما ) وعليه الخبر استبهم واستعجم

( غم ) غمما سال شعر رأسه حتى ضاقت جبهته وقفاه وذلك من العيوب والسحاب لم يكن فيه فرجة

فهو أغم وهي غماء ( ج ) غم ويقال فالن أغم الوجه وأغم القفا غبي

( أغمت ) السماء جاءت بالغمام و اليوم غم واألرض كثر نباتها فهو مغم ويقال ما أغمك لي وما

أغمك إلي وما أغمك علي من الغم بمعنى الحزن
( غامه ) غطى كل منهما اآلخر أو حزنه

( اغتم ) تغطى وحزن واحتبس نفسه عن الخروج والنبت طال والتف وكثر

( انغم ) تغطى وحزن

( الغام ) يقال يوم غام ذو حزن ويوم غام ذو حر شديد

( الغمامة ) السحابة ( ج ) غمائم وغمام وحب الغمام البرد ويقال هو يفتر عن مثل حب الغمام عن

أسنان بيض كالبرد

( الغمامة ) ما يشد به فم الداية لتمنع من االعتالف وما يغطى به عينا الثور ونحوه وهو يدور حتى

ال يلحقه الدوار ( ج ) غمائم

( الغم ) الكرب أو الحزن يحصل للقلب بسبب ما ( ج ) غموم ويوصف به فيقال يوم غم ذو حر

ويوم غم ذو حزن

( الغماء ) الشديدة من شدائد الدهر يقال مثلك يكشف الغماء وانهم لفي غماء من األمر إذا كانوا في

أمر ملتبس ومن الليالي آخر ليلة في الشهر ويقال صمنا للغماء إذا حال دون رؤية الهالل ليلة

استهالله غيم أو ضباب

( الغمة ) الغم وقعر النحي وغيره ويقال أمر غمة مبهم ملتبس وانه لفي غمة من أمره إذا لم يهتد

للمخرج وساروا في أرض غمة ضيقة وصمنا للغمة على غير رؤية الهالل ( ج ) غمم

المعجم الوسيط
( الغمى ) الشدة تغم القوم في الحرب والغبرة والظلمة ويقال ليلة غمى وهي التي يطلب فيها الهالل

فتحول بينه وبين الناس غمامة أو ضبابة
( الغمى ) الشديدة من شدائد الدهر

ويقال إنهم لفي غمى من أمرهم إذا كانوا في أمر ملتبس

( المغمم ) من الغيوم والبحار الكثير الماء

( المغموم ) رطب مغموم جعل في الحرة وستر ثم غطي حتى أرطب

( غمن )

الجلد غمنا دفنه في الرمل لينفصل عنه صوفه والبسر غطاه ليطيب و فالنا غطاه ليعرق
( غمن ) في األرض أدخل فيها

( انغمن ) في األرض دخل

( الغمنة ) ما تطلي به المرأة وجهها للزينة

( غما )

البيت غموا وغميا سقفه

( غمي ) عليه غمى عرض له ما أفقده الحس والحركة فهو مغمي عليه واليوم والليل دام غيمهما فلم

ير فيهما شمس وال هالل

( أغمي ) عليه غمي عليه فهو مغمى عليه واليوم والليل غمي ويقال أغمي علينا الهالل فهو مغمى

إذا حال دون رؤيته غيم أو ضباب وعليه الخبر خفي
( غمى ) البيت غماه والشيء ستره وغطاه

( اإلغماء ) فقد الحس والحركة لعارض
( الغماء ) سقف البيت ( ج ) أغمية

( الغمى ) سقف البيت ومن كل شيء أعاله وما غطى به الفرس ليعرق وما غطي به وجه الدابة

وهي تدور في الطاحون أو الساقية حتى ال تصاب بالدوار ( محدثة ) ويقال رجل غمى ورجال غمى
وامرأة غمى مغمى عليه مشرف على الموت ( ج ) أغماء ويقال كان على السماء غمى إذا ستر

الهالل بغيم

( الغمي ) يقال كان على السماء غمي إذا ستر الهالل بغيم

( الغمية ) الليلة التي يرى فيها الهالل فيحول دون رؤيته سحاب أو ضباب
( الغنب ) الغنيمة الكثيرة

( الغنبة ) دائرة تكون في شدق الغالم المليح أو في ذقنه ( ج ) غنب

المعجم الوسيط
( غنجت )

المرأة غنجا تدللت على زوجها بمالحة كأنها تخالفه وليس بها خالف فهي غنجة ومغناج

( تغنجت ) المرأة غنجت

( األغنوجة ) ما تتغنج به المرأة من عبارات وحركات تزيدها مالحة ( ج ) أغانيج

( الغناج ) الدالل

( الغنج ) الدالل ومالحة العينين

( الغندبة )

إحدى طيتين من الغشاء المخاطي تضمان بينهما اللوزتين من أمام ومن خلف وهما غندبتان ( مج )

( الغندر )

الناعم الحسن الشباب
( الغندور ) الغندر

( الغنوصية )

نزعة فكرية ترمي إلى مزج الفلسفة بالدين وتشتمل على طائفة من اآلراء المضنون بها على غير

أهلها وتطلق خاصة على جماعة من المفكرين في القرنين األول والثاني للميالد ( مج )

( غنظ )

غنظا أشرف على الهالك ثم أفلت واألمر فالنا صعب عليه وأتعبه
( الغناظ ) الهم الشديد والمشقة

( غنم )

الشيء غنما فاز به والغازي في الحرب ظفر بمال عدوه وفي التنزيل العزيز ) فكلوا مما غنمتم حالال
طيبا (

( أغنمه ) الشيء جعله له غنيمة
( غنمه ) جعل له غنيمة أو هبة

( اغتنم ) الشيء عده غنيمة وانتهز غنمه

( تغنم ) الشيء اغتنمه يقال فالن يتغنم األمر يحرص عليه كما يحرص على الغنيمة

( الغنم ) الفوز بالشيء من غير مشقة والغنيمة ويقال ( الغنم بالغرم ) مقابل به فالذي يعود عليه

الغنم من شيء يتحمل ما فيه من غرم ( ج ) غنوم

( الغنم ) القطيع من المعز والضأن ( ال واحد له من لفظه ) ( ج ) أغنام وغنوم
( الغنام ) صاحب الغنم والقائم عليها

( الغنيمة ) ما يؤخذ من المحاربين في الحرب قه ار ( ج ) غنائم
( المغنم ) الغنيمة ( ج ) مغانم

( غن )

المعجم الوسيط

غنا وغنة كان في صوته غنة يقال غن الرجل وغن الظبي ونحو ذلك والروضة أو الوادي كثر شجره

والتف فكثر ذبابه فسمع له غنة فهو أغن وهي غناء ( ج ) غن

( أغنت ) الروضة أو الوادي غن ويقال أغن الذباب صوت فهو مغن وهي مغنة واألرض تم طول

عشبها

( غننه ) جعله أغن

( الغنة ) صوت يخرج من الخيشوم

( غني )

فالن غنى وغناء كثر ماله فهو غان وغني وعن الشيء لم يحتج إليه والمكان عمر وبالمكان أقام

فيه والقوم في ديارهم طال مقامهم فيها ويقال غنيت لك مني بالمودة والبر أي بقيت والمرأة بزوجها

غنى وغنيانا استغنت به

( أغنى ) الشيء كفى والرجل عنك كفاك ويقال ما يغني عنك هذا أي ما يجزى ء عنك وما ينفعك
وهللا فالنا جعله غنيا أي ذا مال ووفر ويقال أغنى عنه غناء فالن ومغناه ومغناته ناب عنه

( غنى ) طرب وترنم بالكالم الموزون وغيره ويقال غنى الحمام صوت وفالن بفالن مدحه أو هجاه

وبالمرأة تغزل بها وهللا فالنا جعله غنيا وفالن الركب بفالن ذكره لهم في شعر وفالنا الشعر وبالشعر

ترنم به

( اغتنى ) صار غنيا

( تغانى ) اغتنى والقوم استغنى بعضهم عن بعض

( تغنى ) اغتنى والحمام غنى وبالشعر ترنم

( استغنى ) اغتنى وبه اكتفى وهللا سأله أن يغنيه

( األغنية ) ما يترنم به من الكالم الموزون وغيره ( ج ) أغان
( األغنية ) األغنية ( ج ) أغاني

( الغاني ) صاحب المال الكثير ويقال رجل غان عن كذا مستغن عنه

( الغانية ) المرأة الغنية بحسنها وجمالها عن الزينة والتي استغنت بزوجها ( ج ) غوان

( الغناء ) ضد الفقر والنفع والكفاية يقال هذا الشيء ال غناء فيه

( الغناء ) التطريب والترنم بالكالم الموزون وغيره يكون مصحوبا بالموسيقى وغير مصحوب
( الغنائية ) مسرحية شعرية حوارية تنشد ممثلة وموقعة على أنغام الموسيقى ( محدثة )

( الغنى ) يقال ما له عنه غنى ما له عنه بد

( الغنيان ) يقال ما له عنه غنيان ما له عنه بد

المعجم الوسيط

( الغني ) من أسمائه تعالى وهو الذي ال يحتاج إلى أحد سواه في شيء وكل أحد محتاج إليه

( المغنى ) المنزل الذي غني به أهله ( ج ) مغان ويقال ما له عنه مغنى ما له عنه بد
( المغني ) من أسمائه تعالى وهو الذي يغني من يشاء عن عباده

( المغنى ) محترف الغناء

( غهب )

عنه غهبا غفل عنه ونسيه
( أغهب ) عنه غهب عنه

( اغتهب ) سار في الغيهب

( الغهب ) أن يصيب الشيء غفلة من غير تعمد يقال أصاب صيدا غهبا غفل بال تعمد

( الغيهب ) الظلمة ومن الليل الشديد الظلمة ومن الخيل ونحوها الشديد السواد يقال أسود غيهب
ومن الرجال الثقيل البليد والضعيف الغافل ( ج ) غياهب

( الغيهبة ) الجلبة في القتال

( غاثه )

هللا غوثا نصره وأعانه

( أغاثه ) غاثه ويقال أغاثهم هللا برحمته كشف شدتهم وأغاثهم بالمطر أرسله عليهم

( غوث ) الرجل قال واغوثاه يقال ضرب فالن فغوث

( استغاث ) الرجل غوث وفالنا وبه استنصره واستعان به

( االستغاثة ) طلب الغوث و ( عند النحاة ) نداء من يخلص من شدة أو يعين على دفع بلية ويقرن
المستغاث به بالم مفتوحة والمستغاث له بالم مكسورة يقال يا هلل للمسلمين وقد يجر المستغاث من

أجله بمن إذا كان مستنص ار عليه كقوله

( يا للرجال ذوي األلباب من نفر

ال يبرح السفه المردي لهم دينا )

( الغوث ) اإلعانة والنصرة ويقال في الشدة تنزل بالمرء فيسأل العون على كشفها واغوثاه
( الغويث ) ما أغثت به المضطر من طعام أو نجدة

( الغياث ) ما أغيث به

( المغاث ) نبات بري ينبت في جبال فارس والموصل له جذور غالظ تسحق ويضاف إليها الماء
والسكر والسمن ومواد أخرى وكثي ار ما تشربه النفساء وزائراتها ( د )

( المغوثة ) المعونة والنصرة ( ج ) مغاوث

( غاج )

المعجم الوسيط
في مشيته غوجا تثنى وتمايل
( تغوج ) في مشيته غاج

( الغوج ) من الرجال المسترخي من النعاس ( ج ) غوج ومن األفراس الذي يتثني يذهب ويجيء

ويقال فرس غوج اللبان واسع جلد الصدر

( غار )

الماء غو ار وغؤو ار ذهب في األرض وسفل فيها وعينه دخلت في الرأس والشيء في الشيء دخل فيه
يقال غرت في غير مغار دخلت في غير مدخل والشمس ونحوها غابت وفي األمر دقق النظر فيه

و هللا القوم بخير غيا ار أصابهم بخصب ومطر ونفعهم ويقال اللهم غرنا منك بغيث أو بخير أغثنا به

( أغار ) فالن أتى الغور وعجل في المشي وغيره واشتد في العدو وأسرع وفي األرض ذهب والقوم

وبهم واليهم جاءهم لينصروه وعليهم دفع عليهم الخيل وأوقع بهم والحبل فتله فتال شديدا فهو مغير

والمفعول مغار

( غاور ) القوم مغاورة وغوا ار أغار بعضهم على بعض والعدو القوم أغار عليهم

( غور ) الماء ذهب في األرض وسفل فيها وفالن أتى الغور وعينه غارت والشمس ونحوها غربت

والنهار زالت شمسه

( تغاور ) القوم أغار بعضهم على بعض

( استغار ) فالن سمن ودخل فيه الشحم والقرحة تورمت وعليهم أغار

( الغائرة ) وسط النهار

( الغار ) كل منخفض من األرض ومثل البيت المنقور في الجبل واألخدود الذي بين اللحيين و

الجمع الكثير من الناس والجيش يقال التقى الغاران أي الجيشان وشجر ينبت بريا في سواحل الشام
والغور والجبال الساحلية دائم الخضرة يصلح للتزيين

وكان الرومان يتخذون منه إكليال يتوجون به القائد المظفر أو الشاعر المفلق رم از لمجده ( ج )

غيران والغاران العظمان اللذان فيهما العينان والغاران البطن و الفرج ومنه يقال ( المرء يسعى لغاريه

)

( الغارة ) الهجوم على العدو والخيل المغيرة

( الغور ) كل منخفض من األرض ومن كل شيء قعره وعمقه يقال سبر غوره تبين حقيقته وسره

ومثل البيت الصغير المنقور في الجبل ( ج ) غيران وأغوار ويقال فالن بعيد الغور داهية وماء غور

غائر وفي التنزيل العزيز ) قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غو ار فمن يأتيكم بماء معين (

( المغار ) الغار في الجبل

المعجم الوسيط
( المغار ) موضع الغارة

( المغارة ) المغار

( المغوار ) من الرجال المقاتل الكثير الغارات على أعدائه

( المغيرية ) فرقة من السبئية ينتسبون إلى المغيرة بن سعيد العجلي

( غازه )

غو از قصده

( غوز ) المادة ( كيماويا ) حولها إلى غاز ( مج )

( األغوز ) البار بأهله وقرابته

( الغاز ) ( انظر غاز )

( الغازوزة ) ( انظر غازوزة )

( غاص )

في الماء غوصا نزل تحته وفي البحر على اللؤلؤ نزل تحت الماء ليستخرجه يقال ما غاص غوصه
إال أخرج درة وغاص على المعاني بلغ أقصاها حتى استخرج ما بعد منها و فالن يغوص على

حقائق العلم وما أحسن غوصه عليها فهو غائص ( ج ) غواص وغاصة وهي غائصة وهو غواص

أيضا

( غوصه ) في الماء جعله يغوص فيه

( الغواص ) مبالغة غائص ومن حرفته الغوص والمحتال في تدبير معيشته

( الغواصة ) سفينة حربية مهيأة للغوص في الماء والمكث تحته وعملها قذف سفن العدو بالطربيد (

محدثة )

( الغياصة ) حرفة الغواص

( المتغوصة ) من النساء التي ال تكون حائضا فتكذب وتخبر زوجها أنها حائض ليجتنبها
( المغاص ) موضع الغوص ومنه مغاص اللؤلؤ للمكان الذي يستخرج منه

( المغوصة ) من النسء المتغوصة

( غاط )

في الشيء غوطا دخل فيه وغاب يقال غاط في الوادي وغاط في الماء ويقال هذا رمل تغوط فيه

األقدام تغوص والشيء انحدر في األرض
( أغاط ) بئره أبعد قعرها

( غوط ) البئر حفرها فأبعد قعرها

المعجم الوسيط
( تغاوطا ) في الماء تغامسا فيه

( تغوط ) تبرز

( الغائط ) المنخفض الواسع من األرض يقال ذهب إلى الغائط وجاء منه كناية عن التبرز وفي

التنزيل العزيز ) أو جاء أحد منكم من الغائط ( كناية عن التبرز والبراز نفسه ( ج ) غوط وغياط

( الغاط ) الجماعة يقال ما في الغاط مثله والمنخفض الواسع من األرض ( ج ) أغواط وغيطان

( الغوط ) المنخفض الواسع من األرض وهو أشد انخفاضا وبعدا من الغائط ( ج ) أغواط وغياط و

غيطان

( الغوطة ) األرض المنخفضة

( الغوطة ) مجتمع النبات والماء ومنه غوطة دمشق

( الغويط ) من األشياء البعيد القعر وهي غويطة يقال بئر غويطة واناء غويط

( الغيط ) المطمئن الواسع من األرض وقد قرئ في التنزيل العزيز < أو جاء أحد منكم من الغيط >
ويطلقه أهل مصر على الحقل ( ج ) غيطان

( الغاغة ) نبات معمر طيب الرائحة يسمو إلى نصف متر ينبت في بالد البحر المتوسط على

ضفاف الترع والمساقي ويستعمله العامة في تحضير زيت الفلية ( مج )

( الغوغاء ) الصوت والجلبة والسفلة من الناس لكثرة لغطهم وصياحهم والجراد حين يخف للطيران

( غاله )

غوال أهلكه وأخذه من حيث ال يدري فأهلكه ويقال غالته الخمر إذا شربها فذهبت بعقله أو بصحة
بدنه وغالته األرض هلك فيها وغالته الغول ضل عن المحجة

( غاول ) بادر في السير وغيره واألعداء بادرهم بالغارة والشر

( اغتاله ) أخذه من حيث ال يدري فأهلكه والخمر فالنا غالته

( تغول ) األمر تناكر وتشابه أي أشكل والمرأة تشبهت بالغول في تلونها واألرض بفالن ضل فيها

وهلك والغيالن القوم ضلتهم عن المحجة

( الغائل ) غائل الحوض ما انخرق منه وانثقب فذهب بالماء
( الغائلة ) الفساد والشر والداهية ( ج ) غوائل

( الغول ) ما ينشأ عن الخمر من صداع وسكر وفي التنزيل العزيز ) ال فيها غول وال هم عنها

ينزفون (

) وبعد المفازة ألنه يغتال من يمر به يقال مفازة ذات غول بعيدة وان كانت في مرأى العين قريبة

والمشقة يقال هون هللا عليك غول هذا الطريق والتراب الكثير

المعجم الوسيط
( الغول ) كل ما أخذ اإلنسان من حيث ال يدري فأهلكه ( ج ) أغوال وغيالن ومفرد الغيالن تزعم

العرب أنه نوع من الشياطين تظهر للناس في الفالة فتتلون لهم في صور شتى وتغولهم أي تضللهم
وتهلكهم وكل شيء يذهب بالعقل والمنية والداهية يقال غالت فالنا غول إذا أهلكته

( الغيلة ) االغتيال يقال قتله غيلة على غفلة منه

( المغالة ) الحقد الباطن والشر يقال فالن قليل المغالة

( المغول ) سوط أو عصا في باطنه سنان دقيق ( ج ) مغاول

( غوى )

غيا وغواية أمعن في الضالل وفي التنزيل العزيز ) ما ضل صاحبكم وما غوى ( فهو غاو وغوي

وغيان ( ج ) غواة وغاوون وهي غاوية ( ج ) غاويات والرضيع أكثر من الرضاع حتى اتخم وفسد
جوفه والشيطان فالنا أضله وخيبه

( أغواه ) أضله وأغراه وفي التنزيل العزيز ) ربنا هؤالء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا (

( غواه ) أغواه واللبن صيره رائبا

( تغاوى ) القوم تجمعوا وتعاونوا على الشر وعلى فالن تجمعوا وتعاونوا عليه فقتلوه أو لم يقتلوه
والطير على الشيء حامت عليه

( استغواه ) باألماني الكاذبة طلب غيه وأضله

( األغواء ) أغواء الظالم ما ستر اإلنسان بسواده

( األغوية ) حفرة تحفر للذئب ونحوه ويجعل فيها جدي فإذا نظر إليه سقط يريده فيصاد ( ج )

أغاوي

( الغية ) يقال هو ولد غية ولد زنية كما يقال في نقيضه هو ولد رشدة

( المغواة ) من األرض المضلة ( ج ) مغاو

( المغواة ) من األرض المغواه واألغوية

( غاب )

غيبا وغيبة وغيبوبة وغيابا خالف شهد وحضر يقال غاب فالن بعد وغاب فالن عن بالده سافر

وغابت الشمس وغيرها غربت واستترت عن العين والشيء في الشيء توارى فيه ويقال غاب عنه

األمر خفي وعي فالن أو حسه غيبوبة فقده وفالنا غيبة ذكر من ورائه عيوبه التي يسترها ويسوؤه

ذكرها فهو غائب ( ج ) غيب وغياب

( أغاب ) القوم دخلوا في المغيب والمرأة غاب عنها زوجها فهي مغيب ومغيبة

( أغيبت ) المرأة غاب عنها زوجها فهي مغيب
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( غايبه ) مغايبة وغيابا خالف خاطبه ويقال أنا معكم ال أغايبكم

( غيبه ) وعنه أبعده وواراه يقال غيبه غيابه دفن في قبره

( اغتابه ) ذكر من ورائه عيوبه التي يسترها ويسوؤه ذكرها

( تغيب ) غاب و يقال تغيب فالن سافر وبعد وعنه األمر خفي

( الغابة ) األجمة ذات الشجر الكثير المتكاثف ( ج ) غاب وغابات والغابات الغارقة ( عند

الجيولوجيين ) غابات عتيقة غمرها الماء نتيجة لحركات أرضية هابطة ( مج )

( الغياب ) القبر وغياب الشجر عروقه

( الغيابة ) غيابة كل شيء قعره كقعر الجب وفي التنزيل العزيز ) وألقوه في غيابة الجب ( وغيابة

الشجر عروقه وكل ما غيب شيئا ويقال وقعوا في غيابة من األرض في منخفض منها

( الغيب ) خالف الشهادة وكل ما غاب عن اإلنسان سواء أكان محصال في القلوب أم غير محصل
ويقال تكلم عن ظهر الغيب وسمعت صوتا من وراء الغيب من موضع ال أراه ( ج ) غيوب

( الغيبة ) البعد والتواري يقال أوحشتني غيبة فالن وقد أطلت غيبتك

( الغيبة ) أن تذكر أخاك من ورائه بما فيه من عيوب يسترها ويسوؤه ذكرها

( الغيبان ) ما لم تصبه الشمس من النبات

( المغيب ) مكان الغياب وزمانه كمغيب الشمس

( غاث )

هللا البالد غيثا وغياثا أنزل بها الغيث

( أغاث ) هللا عباده أجاب دعاءهم و الداعي أجابه

( الغياث ) ( انظر غوث )

( الغيث ) المطر أو الخاص منه بالخير و يطلق مجا از على السماء والسحاب والكأل ( ج ) غيوث

وأغياث

( الغيثرة )

( انظر غثر )

( غيد )

غيدا تمايل وتثنى في لين ونعومة فهو أغيد وهي غيداء ( ج ) غيد

( تغايد ) غيد

( األغيد ) من النبات الناعم المتثني ومن الناس الوسنان المائل العنق والمتثني في نعومة

( الغادة ) من الفتيات الناعمة اللينة ومن األشجار الغضة الريا
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( الغيدان ) من الشباب أوله

( غيدق )

( انظر غدق )

( الغيداق ) ( انظر غدق )

( الغيدق ) ( انظر غدق )

( غاره )

غي ار وغيا ار نفعه يقال غار هللا القوم بالخير والرزق وغارهم بالمطر والرجل أهله حمل إليهم الميرة

( غار ) الرجل على المرأة وهي عليه غيرة ثارت نفسه إلبدائها زينتها ومحاسنها لغيره أو النصرافها

عنه إلى آخر وثارت نفسها لمثل ذلك منه فهو غيران وهي غيرى ( ج ) غيارى وهو وهي غيور ( ج
) غير وهو غيار و هي غيارة وهو وهي مغيار ( ج ) مغايير

( أغار ) الرجل زوجته جعلها تغار بالزواج وغيره

( غايره ) مغايرة وغيا ار بادله يقال غايره بالسلعة بادله بها وخالفه وكان غيره ( مو )

( غير ) فالن عن بعيره حط عنه رحله وأصلح من شأنه يقال نزل القوم يغيرون والشيء بدل به

غيره يقال غيرت دابتي وغيرت ثيابي وجعله على غير ما كان عليه تقول غيرت داري إذا بنيتها بناء

غير الذي كان

( اغتار ) انتفع وجلب الطعام يقال خرج فالن يغتار ألهله
( تغايرت ) األشياء اختلفت

( تغير ) الشيء مطاوع غيره

( الغيار ) البدال وهو البدل من كل شيء والطعام المجلوب وعالمة أهل الذمة كالزنار للمجوسي

ونحوه يشده على وسطه

( غير ) يكون اسما بمعنى إال تقول جاء القوم غير محمد معناه إال محمدا ويعرب حينئذ إعراب
االسم الواقع بعد إال فهو هنا منصوب على االستثناء

و يكون اسما بمعنى سوى نحو مررت بغيرك أي بسواك وهذا غيرك بمعنى ليس نحو كالمك غير
مفهوم أي ليس بمفهوم ويعرب هنا على حسب العوامل

و اسما بمعنى ال نحو قوله تعالى ) فمن اضطر غير باغ وال عاد ( كأنه تعالى قال فمن اضطر
جائعا ال باغيا وال عاديا ونحو ) غير ناظرين إناه ( و ) غير محلي الصيد ( وهي منصوبة فيها

جميعا على الحال

و صفة نحو قوله تعالى ) غير المغضوب عليهم ( ويعرب حينئذ إعراب الموصوف وهو في اآلية
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مجرور ألنه صفة للذين

و هذا اللفظ مالزم لإلضافة وقد يقطع عنها إن فهم معناه وسبقه ( ليس ) أو ( ال ) نحو قبضت

عشرة ليس غير أو ال غير

و يقال جاء ببنات غير أي بأكاذيب وفعله غير مرة أي أكثر من مرة وعندي غير كتاب أكثر من

كتاب

( الغير ) التغيير و ( في القانون ) الطرف الثالث في الخصومة

( الغير ) غير الدهر أحواله وأحداثه المتغيرة يقال ال أراني هللا بك غي ار قيل مفرده غيرة وقيل هو
مفرد ( ج ) أغيار

( الغيرية ) كون كل من الشيئين خالف اآلخر ( مج ) وخالف األنانية ( مج )
( المتغاير ) من المواد ما تختلف بعض أجزائه عن بعض ( مج )

( غيس )

غيسا نعم والن يقال غيست المرأة وغيس الشعر فهو أغيس وهي غيساء ( ج ) غيس ويقال لمة

غيساء وافية الشعر كثيرته

( الغيسان ) جدة الشباب وأوله ونعمته يقال فالن يتقلب في غيسان شبابه

( الغيساني ) الجميل كأنه غصن في حسن قامته واعتداله

( غاض )

الماء غيضا ومغاضا ومغيضا نزل في األرض وغاب فيها والدرة احتبس لبنها ونقص وثمن السلعة
نقص والكرام ذهبوا وقلوا يقال غاض الكرام غيضا وفاض اللئام فيضا وهللا الثمن والماء نقصهما

ويقال غيض الماء فهو مغيض

( أغاض ) الماء والثمن غاضهما

( غيض ) األسد ألف الغيضة وفالن الماء والثمن غاضهما ودمعه نقصه و حبسه

( انغاض ) الماء غاض

( الغيض ) السقط الذي لم يتم خلقه وما كثر من الطرفاء واألثل ونحوهما والقليل يقال أعطاه غيضا

من فيض قليال من كثير

( الغيض ) الطلع

( الغيضة ) األجمة والموضع يكثر فيه الشجر ويلتف ( ج ) غياض وأغياض

( المغيض ) المكان الذي يغيض فيه الماء

( غاط )
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في الوادي غيطا دخل فيه وفي األرض غاب
( غايط ) يقال بينهما مغايطة كالم مختلف

( الغيط ) ( انظر غوط )

( غاظه )

غيظا أغضبه أشد الغضب
( أغاظه ) غاظه

( غايظه ) غاظه وصاحبه في العمل باراه وصنع مثل صنعه

( غيظه ) غاظه

( اغتاظ ) مطاوع غاظه يقال اغتاظ على صاحبه واغتاظ من كذا واغتاظ من ال شيء كغضب من

ال شيء

( تغيظ ) مطاوع غيظه يقال غيظه فتغيظ وأظهر الغيظ والنار سمع لها صوت لشدتها وفي التنزيل

العزيز ) إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفي ار ( والهاجرة اشتدت ح اررتها

( الغيظ ) تغير يلحق اإلنسان من مكروه يصيبه

( غافت )

الشجرة غيفانا تمايلت أغصانها يمينا وشماال

( غيف ) الشجر غيفا غاف واإلنسان النت جوانبه ومال عنقه في غير
نعاس فهو أغيف وهي غيفاء ( ج ) غيف

( أغاف ) الشجرة أمالها

( غيف ) فر وجبن يقال حمل فالن في الحرب فغيف وعن األمر عدل عنه وامتنع

( تغيف ) الشجر غاف ويقال تغيف الرجل وتغيف الفرس وعن األمر غيف عنه

( الغاف ) نبات مخشوشب معمر من الفصيلة القرنية يوجد في بالد العرب وأفغانستان وايران والهند
وهو ذو فروع كثيرة الشوك أوراقه مركبة ريشية ذات وريقات صغيرة وأزهار قصيرة العنق في نورات

دالية والثمرة قرن مستقيم حلو الطعم أملس ( مج )
( غيق )

فالن في رأيه اختلط فيه فلم يثبت على شيء وماله أفسده والشيء بصره حيره يقال غيق ذلك األمر

بصر فالن

( تغيق ) بصره غشيته ظلمة وأظلم ويقال تغيقت عينه

( غاق ) حكاية صوت الغراب
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( الغاق ) طائر أسود من طيور الماء يصيد السمك ويأكله أكال ذريعا وهو العقق في مصر

والسودان

( الغاقة ) الغاق

( غالت )

المرأة ولدها غيال أرضعته الغيل والشيء غياال وغيالة وغؤوال سرقه وفالنا كذا وكذا إذا وصل إليه

منه شر

( أغالت ) المرأة ولدها غالته فهي مغيل وهو مغال والغنم نتجت في السنة مرتين والشجر عظم

والتف واتسع ظله والرجل جامع امرأته وهي ترضع ولدها
( أغيلت ) المرأة ولدها غالته فهي مغيل وهو مغيل

( غيل ) دخل في الغيل

( اغتال ) الغالم سمن وغلظ ويقال اغتال الساعد والرجل ولده جامع أمه وهي ترضعه

( تغيل ) القوم كثرت أموالهم وكثروا هم أنفسهم والشجر عظم والتف واتسع ظله واألسد الشجر دخله

و اتخذه غيال فهو متغيل

( األغيل ) الممتلئ العظيم

( الغيل ) اللبن الذي ترضعه المرأة ولدها وهي حامل والماء الجاري على وجه األرض ومن الغلمان
العظيم السمين ومن األرض الذي تراه قريبا وهو بعيد والشجر الكثير الملتف ( ج ) أغيال وغيول

( الغيل ) الوادي فيه ماء وموضع األسد والشجر الكثير الملتف الذي يستتر فيه ( ج ) غيول وأغيال

( غيالن ) أم غيالن شجر السمر وهو نوع من جنس السنط من الفصيلة القرنية ويسمى أيضا الطلح

( الغيلة ) المرأة السمينة العظيمة

( الغيلة ) يقال أضرت الغيلة بولد فالن إذا أرضعته وهي حامل أو أتيت وهي مرضع واالسم من

االغتيال ( انظر غول )
( الغيلم )

( انظر غلم )
( غامت )

السماء غيما غطاها الغيم ويقال غام اليوم وفالن إلى الماء غيما وغيمانا اشتد عطشه فهو غيمان

وهي غيمى

( أغامت ) السماء غامت والقوم صاروا في الغيم

( أغيمت ) السماء غامت والقوم أصابهم عطش شديد وصاروا في الغيم
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( غيمت ) السماء غامت

( تغيمت ) السماء غامت

( الغيم ) السحاب ( ج ) غيوم وغيام ويقال شجر غيم كثير ملتف ال مسلك فيه

( الغيمة ) القطعة من الغيم كالسحابة وشدة العطش
( الغيوم ) يقال يوم غيوم ذو غيم

( المغيوم ) يقال يوم مغيوم كثير الغيم

( غانت )

السماء غينا غامت وجاءت بالمطر والنفس غثت وخبثت

( غين ) على الرجل ركب قلبه السهو والغفلة وبفالن غشي عليه وبه أحاط به الدين وعلى قلبه

تغشته الشهوة

( غينت ) الشجرة غينا التفت أغصانها و نعم ورقها وكثر فالوادي أغين والشجرة غيناء ( ج ) غين

( أغبن ) على قلبه غين على قلبه وبالرجل غشي عليه وبه أحاط به الدين

( الغانة ) حلقة رأس الوتر

( الغين ) لغة في الغيم والشجر الكثيف الملتف

( الغينة ) األشجار الملتفة في الجبال والسهل بال ماء يجاورها

( الغيهب )

( انظر غهب )

( أغيا )

الرجل بلغ الغاية في الشرف ويقال أغيا األمر وأغيا الفرس في سباقه بلغ الغاية أيضا وعليه السحاب
أظل عليه والغاية نصبها وأقامها

( غايا ) فالن فالنا شاركه في الغاية

( غيا ) الغاية نصبها و أقامها وفالنا جعل له غاية والشيء جعل له نهاية فهو مغيا

( تغايا ) يقال تغايوا عليه حتى قتلوه اجتمعوا وتعاونوا

( الغاية ) النهاية واآلخر فغاية كل شيء نهايته وآخره والراية ( ج ) غاي وغايات ويقال غايتك أن
تفعل كذا نهاية طاقتك وغاية األمر الفائدة المقصودة منه ويقال فالن بعيد الغاية صائب الرأي

( الغياية ) كل ما أظل اإلنسان فوق رأسه كالسحابة والغبرة والظل ونحو ذلك

( الغية ) ( انظر غوى )

باب الفاء

( الفاء )

هي الحرف العشرون من حروف الهجاء مهموس رخو ومخرجه من بين الشفة العليا وأطراف الثنايا

العليا
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و الفاء حرف مهمل ال عمل له وترد على أوجه  1تكون عاطفة وتفيد ثالثة أمور ( أ ) الترتيب وهو
نوعان ترتيب في المعنى بأن يكون المعطوف بها الحقا متصال بال مهلة كقوله تعالى ) خلقك

فسواك فعدلك ( وترتيب في الذكر وهو عطف مفصل على مجمل كقوله تعالى ) ونادى نوح ربه

فقال رب إن ابني من أهلي ( اآلية ( ب ) التعقيب وهو في كل شيء بحسبه نحو تزوج زيد فولد له

وتكون بمعنى ثم كقوله تعالى ) ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما

فكسونا العظام لحما ( وبمعنى الواو كقول امرئ القيس
( بسقط اللوى بين الدخول فحومل

)

( ج ) السببية وذلك غالب في العاطفة جملة أو صفة فاألول نحو ) فوكزه موسى فقضى عليه (

وينصب بعدها الفعل المضارع إذا وقع بعد نفي أو طلب محضين نحو قوله تعالى ) ال يقضى

عليهم فيموتوا ( والثاني كقوله تعالى ) ثم إنكم أيها الضالون المكذبون آلكلون من شجر من زقوم

فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم (

 2وتكون في جملة الشرط وذلك أن الشرط والجواب يكونان في المستقبل بتأثير أداة الشرط فإذا كان

الجواب داال على الواقع وجبت الفاء كقوله تعالى ) وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير (

وكذلك إذا كان داال على االستقبال من غير تأثير أداة الشرط كقوله تعالى ) وما يفعلوا من خير فلن

يكفروه ( وقوله تعالى ) من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي هللا بقوم يحبهم ويحبونه ( وقوله تعالى )

ومن يفعل ذلك فليس من هللا في شيء ( وقوله تعالى ) إن كنتم تحبون هللا فاتبعوني يحببكم هللا (

 3أن تكون زائدة دالة على التوكيد في الكالم كقوله تعالى ) قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه

مالقيكم ( وقولك كل رجل يدخل الدار أو في الدار فله درهم وفي التنزيل العزيز ) وثيابك فطهر (

ونحو وأنت فرعاك هللا

( الفالوذ )

( انظر فلذ )

( افتأت )

برأيه وبأمره افتئاتا انفرد واستبد به يقال افتأت عليهم برأيه وعليه القول افتراه واختلقه وتخفف الهمزة

فيقال افتات افتياتا

( فأده )

فأدا أصاب فؤاده ويقال فأده الداء وفأده الخوف والخبز أو اللحم أنضجه في الرماد الحار

المعجم الوسيط
( فئد ) فأدا أصابه داء في فؤاده

( فئد ) أصيب في فؤاده فهو مفؤود

( افتأد ) القوم أوقدوا نا ار ليشتووا عليها والخبز واللحم فأدهما

( تفأدت ) النار تحرقت وتوقدت

( الفؤاد ) القلب وفي التنزيل العزيز ) ما كذب الفؤاد ما رأى ( ويقال هو فارغ الفؤاد ال هم عنده وال

حزن أو سيئ الحال وبه قال بعض المفسرين في قوله تعالى ) وأصبح فؤاد أم موسى فارغا ( ( ج )

أفئدة

( الفئيد ) ما شوي و خبز على النار والنار والجبان

( المفآد والمفأد والمفأدة ) أداة يشوى بها اللحم وأداة يحرك بها التنور ( ج ) مفائيد ومفائد

( فأر )

فالن فأ ار حفر حفر الفأر والشيء دفنه وخبأه

( فئر ) المكان فأ ار كثر فيه الفأر والطعام أو الشراب وقع فيه الفأر فهو فئر

( الفأر ) حيوان تنسب إليه الفصيلة الفأرية من رتبة القوارض وهو يشمل الجرذ والفأرة أي الكبير

والصغير وتسهمل الهمزة فيقال فار ( ج ) فئران وفيران وفئرة وفأر الظهر لحمه ويكنى بقلة الفأر في

البيت عن الفقر

( الفأرة ) تطلق على الواحد من فصيلة الفأرة وقيل يطلق الفأر على المذكر والفأرة على المؤنث وفأر

المسك وعاؤه الذي يجتمع فيه وأداة للنجار يقشر بها الخشب ( محدثة )

( الفؤارة ) ش ارب من حلبة وتمر يطبخ وتسقاه النفساء
( المفأر ) من األمكنة الكثير الفأر

( فأس )

الخشبة فأسا شقها بالفأس ويقال فأس فالنا ضربه بالفأس أو أصاب فأس رأسه

( الفأس ) آلة ذات يد ملساء من الخشب وسن عريضة من الحديد يحفر بها ويعزق ( مؤنثة ) وفأس

اللجام الحديدة المعترضة في فم الفرس وفأس الفم طرفه الذي فيه األسنان وفأس الرأس طرف مؤخره

المشرف على القفا ( ج ) أفؤس وفؤوس
( فأفأ )

أكثر من ترديد حرف الفاء في كالمه فهو فأفأ وفأفاء

( فأق )

فؤاقا أخذه الفواق

المعجم الوسيط
( فئق ) فأقا اشتكى وجع فائقه فهو فئق

( تفأق ) الشيء اتسع وانفرج

( الفائق ) موصل الفقرة األولى للعمود الفقاري بالعظم المؤخري ( القذالي ) للرأس
( الفأق ) داء يأخذ اإلنسان في فائقه

( الفؤاق ) لغة في الفواق ( انظر فوق )

( فاءله )

لعب معه لعبة الفئال

( فأله ) بالشيء جعله يتفاءل به
( افتأل ) بالشيء تيمن به

( تفاءل ) به افتأل

( تفأل ) به مطاوع فأله

( الفأل ) قول أو فعل يستبشر به وتسهل الهمزة فيقال الفال وقد يستعمل فيما يكره ويقال ال فأل

عليك ال ضير عليك ( ج ) أفؤل وفؤول

( الفئال ) لعبة للصبيان يخبئ فريق منهم شيئا في التراب ثم يقسمه قسمين ويسأل الفريق اآلخر في

أيهما يكون الشيء

( المفائل ) الالعب بالفئال

( فأم )

من الماء فأما روي وفي الماء تناوله بفيه من موضعه والحيوان مأل فاه من العشب

( أفأم ) السرج أو الدلو ونحوهما وسعه وزاد فيه

( فأم ) الرحل زاد فيه والسرج أو الدلو ونحوهما أفأمه

( الفئام ) وطاء يفرش في الهودج ونحوه والجماعة من الناس ( ج ) فؤم
( الفؤمة ) القطعة ( ج ) فؤم يقال قطعوه فؤما

( فأى )

رأسه فأوا وفأيا فلقه
( انفأى ) انشق

( تفأى ) الشيء تصدع وانشق

( الفأو ) الصدع واالنفراج بين الجبلين

( الفئة ) الفرقة وفي التنزيل العزيز ) كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن هللا ( ( ج ) فئات وفئون

( فتئ ) فتأ يقال ما فتئ يفعل كذا ما زال وفي التنزيل العزيز ) قالوا تاهلل تفتأ تذكر يوسف ( أي ال

تزال تذكره والنفي في اآلية بعد القسم وقبل الفعل المضارع ملحوظ وان لم يذكر

( فته )

المعجم الوسيط
فتا دقه وكسره فهو فات والمفعول مفتوت وفتيت وفتوت ويقال فت في عضده أوهن قوته

( فتت ) الشيء مبالغة فت
( انفت ) مطاوع فته

( تفتت ) الشيء تكسر

( الفتات ) من الشيء ما تكسر منه وتساقط

( الفت ) الشق في الصخرة وكسر الخبز المشربة بماء اللحم ونحوه ( مو ) وهو الثريد ( ج ) فتوت

( الفتة والفتة ) الكتلة من التمر والثريد ( مو )

( الفتوت ) المفتوت

( الفتيت ) الفتوت والشيء يسقط فيتقطع ويتفتت

( الفتيتة ) القطعة من الشيء المفتوت ( ج ) فتائت

( فتح )

بين الخصمين فتحا قضى وفي التنزيل العزيز ) ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ( وعليه هداه

وأرشده يقال فتح على القارئ لقنه ما نسيه فقرأه وهيأ له سبل الخير والمغلق أزال إغالقه يقال فتح

الباب والصندوق والقفل ويقال فتح الكتاب نشر طيه وفتح الطريق هيأه وأذن بالمرور فيه وفتح

الجلسة بدأ عملها وفتح في الميزانية اعتمادا خصص مبلغا من المال للصرف منه على عمل معين

( و هذه المعاني الثالثة مولدة ) وفتح لفالن قلبه اطمأن إليه وباح له بسره والبلد غلب عليه وتملكه

وهللا قلبه لألمر شرحه له

( فاتحه ) في األمر بدأه به وقاضاه وفالنا ساومه ولم يعطه شيئا
( فتح ) األبواب فتحها مبالغة في فتح

( افتتح ) الباب ونحوه فتحه والعمل بدأه ومنه قولهم افتتح دورة المجمع أو المجلس ويقال افتتح

الكالم باسم هللا

( انفتح ) الباب مطاوع فتحه والشيء عن الشيء انكشف عنه

( تفاتحا ) كالما بينهما تخافتا دون الناس

( تفتح ) مطاوع فتح واألكمام عن النور أو اللوزة عن القطن تشققت عنه وفي الكالم توسع فيه

وتطاول بالفخر

( استفتح ) الباب فتحه وطلب فتحه وفالنا استنصره وفي التنزيل العزيز ) واستفتحوا وخاب كل جبار

عنيد ( ويقال استفتح فالن على بفالن استنصر به علي

( الفاتحة ) من الكتاب الكريم سورة الحمد وفاتحة كل شيء أوله ومبتدؤه ( ج ) فواتح

المعجم الوسيط
( الفتاح ) الفصل في الخصومات

( الفتاحة ) النصرة

( الفتاح ) اسم من أسمائه تعالى ألنه يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده ويحكم بين الناس و طائر
أسود يكثر تحريك ذنبه أبيض أصل الذنب من تحته ( ج ) فتاتيح

( الفتاحة ) أداة تفتح بها العلب المغلقة من الصفيح ونحوها ( مج )

( الفتح ) عند أهل العربية نوع من الحركة يفتح لها الفم وهو من ألقاب البناء

( الفتح ) المفتوح الواسع يقال باب فتح ال يكاد يغلق وقارورة فتح واسعة الرأس ليس لها صمام
( الفتحة ) في اإلعراب العالمة األصلية للنصب

( الفتحة ) الفرجة في الشيء وما يتطاول به من مال أو أدب ( ج ) فتح

( المفتاح ) آلة الفتح ( ج ) مفاتيح ومفاتح وفي التنزيل العزيز ) وعنده مفاتح الغيب (
( المفتح ) المفتاح وقناة الماء ( ج ) مفاتح

( فتخه )

فتخا لينه وثناه يقال فتخ أصابع رجله في جلوسه لينها وثناها إلى ظاهر القدم وفي الحديث ( أنه e

كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه وفتخ أصابع رجليه )

( فتخ ) فتخا الن وانثنى والكف والقدم عرضتا وطالتا مع لين ويقال فتخ الرجل عرضت كفه وقدمه

والرجالن طال عظمهما وقل لحمهما ويقال فتخ الرجل وفتخ األسد ونحوه فهو أفتخ وهي فتخاء ( ج

) فتخ ويقال هو أفتخ الطرف فاتره
( أفتخ ) ارتخى وأعيا وانبهر

( فتخ ) أصابعه فتخها

( تفتخ ) لبس الفتخة

( الفتخ ) باطن ما بين العضد والذراع وكل خلخال ال يصلصل ( ج ) فتوخ

( الفتخاء ) الناقة ونحوها ترتفع أخالفها قبل بطنها والعقاب اللينة الجناحين ومقعد من خشب لين

يجلس عليه ويكون غالبا لمشتار العسل

( الفتخة ) حلقة من ذهب أو فضة ال فص لها تلبس في البنصر كالخاتم ( ج ) فتخ وفتوخ

( فتر )

فتو ار الن بعد شدة أو سكن بعد حدة ونشاط وفي التنزيل العزيز ) يسبحون الليل والنهار ال يفترون (
يقال فترت المفاصل وفتر الماء الساخن وفتر البرد وفتر الطرف انكسر نظره وفتر عن عمله قصر

المعجم الوسيط
فتر قدره بفتره
فيه والى الشيء اطمأن وسكن وفي الحديث ( من فتر إلى سنتي فقد نجا ) والشيء ا
( أفتر ) ضعفت جفونه فانكسر طرفه والداء ونحوه فالنا أضعفه

( فتر ) فتر والسحاب سكن وتهيأ للمطر والشيء الحار أو المؤلم جعله فات ار أو خففه وفي التنزيل

العزيز ) إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون ال يفتر عنهم ( والعامل حمله على الفتور في عمله

والش ارب الجسم جعله خامدا خامال

( الفاتر ) ما بين الحار والبارد ويقال طرف فاتر فيه ضعف مستحسن

( الفتار ) ابتداء النشوة

( الفتر ) الضعف

( الفتر ) ما بين طرف اإلبهام وطرف السبابة إذا فتحتهما ( ج ) أفتار

( الفتر ) ما يعمل من الخوص كالسفرة ينخل عليه الدقيق

( الفترة ) الضعف واالنكسار والمدة تقع بين زمنين أو نبيين وفي التنزيل العزيز ) يا أهل الكتاب قد
جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل ( وفترة الحمى زمن سكونها بين نوبتين وفترة الرخاء

دور اقتصادي تنشط فيه الصناعة وترتفع األسعار واألجور ( مج )

( فتش )

عن الشيء فتشا سأل عنه و استقصاه ويقال فتش الشيء

( فتش ) الشيء وعنه فتشه واألمور واألعمال فحصها ليعرف مدى ما اتبع في إنجازها من دقة

واهتمام

( الفتاش ) الذي يكثر التفتيش وتتبع أمور الناس

( المفتش ) موظف يقوم بتفتيش أعمال حكومية أو غيرها ( محدثة )

( فتق )

الشيء فتقا شقه وفي التنزيل العزيز ) أولم ير الذين كفروا أن السماوات واألرض كانتا رتقا ففتقناهما
( ويقال فتق الثوب فصل نسيجه أو خياطته والمسك خلط به ما يذكيه والقطن ونحوه نفشه والكالم

قومه ووسعه

( فتق ) فتقا تفتح جسمه سمنا فهو فتق وأصابه الفتق فهو أفتق وهي فتقاء

( أفتق ) السحاب انكشف والشمس صادفت فتقا بين سحابتين فظهرت وفالن صادف موضعا مجدبا
وقد مطر ما حوله وألحت عليه الفتوق وهي اآلفات من فقر وجوع ومرض ودين

( فتق ) مبالغة في فتق
( انفتق ) انشق

المعجم الوسيط
( تفتق ) تشقق والماشية سمنت و بالكالم انطلق به لسانه

( الفتاق ) أصل الليف األبيض يشبه به الوجه لنقاءه وصفائه و الخميرة تعجل إدراك العجين وتفتقه
والشمس يطبق عليها الغيم ثم يبدو منها شيء

( الفتق ) الشق والخالف بين الجماعة وتصدع الكلمة والموضع قد مطر ما حوله و الصبح والخلل

في العيش وبروز جزء من األمعاء من فتحة في جدار البطن ( ج ) فتوق

( الفتقة ) األرض يصيب المطر ما حولها وال يصيبها
( الفتيق ) الفصيح الحاد اللسان والصبح المشرق

( المفتق ) موضع الشق

( المفتقة ) أخالط من عقاقير وأفاويه تعقد بالزيت والعسل وتؤكل للتسمين ( محدثة )

( فتك )

فتكا ركب ما تدعو إليه نفسه غير مبال وبه غدر به واغتاله وقتله مجاهرة وفي الخبث مضى وبالغ

وفي سلوكه مجن
( أفتك ) به فتك

( فاتك ) فالنا غالبه وماهره واألمر واقعه وباشره بشدة

( فتك ) القطن فتقه أي نفشه

( تفتك ) بأمره مضى فيه ال يؤامر أحدا

( الفتاك ) الشديد الفتك

( فتل )

الحبل وغيره فتال لواه وبرمه فهو مفتول وفتيل ويقال فتل فالنا عن رأيه صرفه ولواه وفتل وجهه عنهم

صرفه

( فتل ) فتال اندمج وقوي يقال فتلت ذراعه اشتد عصبها فهو أفتل وهي فتالء ( ج ) فتل

( أفتل ) السلم والسمر أخرج الفتلة

( فتل ) الشيء فتله

( انفتل ) التوى وانصرف ويقال انفتل عن رأيه وعن حاجته وانفتل وجهه عنهم

( تفتل ) مطاوع فتله

( الفتل ) ما يكون مفتوال من ورق الشجر غير منبسط

( الفتلة ) وعاء حب السمر والسلم خاصة وذلك في أول طلوعه وما يكون مفتوال من ورق الشجر

كورق الطرفاء واألثل ونحوهما والقطعة من خيط القطن والحرير و نحوهما ( محدثة ) وشدة عصب

المعجم الوسيط
الذراع وثمرة العرفط ( ج ) فتل والسحاة التي تكون في شق النواة يقال ما أغنى عنه فتلة أي شيئا

( الفتيل ) المفتول وما فتله اإلنسان بين أصابعه من خيط أو وسخ والخيط الذي في شق النواة يقال

ما أغنى عنه فتيال أي شيئا وفي التنزيل العزيز ) بل هللا يزكي من يشاء وال يظلمون فتيال ( وخيط

طويل يوصل بالمتفجرات ليفجرها إذا أشعل ( محدثة )
( الفتيلة ) ذبالة السراج ( ج ) فتائل

( فتن )

المعدن فتنا وفتونا صهره في النار ليختبره ويقال فتنته النار صهرته وفالنا عذبه ليحوله عن رأيه أو

دينه وفي التنزيل العزيز ) إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم

عذاب الحريق ( ورماه في شدة ليختبره وفي التنزيل العزيز ) أو ال يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة
أو مرتين ( ويقال فتنه به وفيه والشيء فالنا أعجب به واستهواه يقال فتنه المال وفتنته المرأة ولهته

وفالنا عن الشيء لواه وصرفه وفي التنزيل العزيز ) واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل هللا إليك

( فهو فاتن وفتان والمفعول مفتون وفتين
( فتنه ) مبالغة في فتنه

( افتتن ) باألمر استهواه وأعجبه وبالمرأة توله بها وفالنا أوقعه في الفتنة

( تفاتن ) الرجال تحاربوا ووقعوا في فتنة

( الفتان ) الشيطان و اللص الذي يعرض للرفقة في طريقهم وفي الحديث ( المسلم أخو المسلم

يسعهما الماء والشجر ويتعاونان على الفتان ) والصائغ والفتانان الدرهم والدينار وفتانا القبر منكر

ونكير

( الفتنة ) االختبار بالنار واالبتالء وفي التنزيل العزيز ) ونبلوكم بالشر والخير فتنة ( واإلعجاب

بالشيء واالستهتار به والتدله بالشيء واالضطراب وبلبلة األفكار وفي التنزيل العزيز ) فيتبعون ما

تشابه منه ابتغاء الفتنة ( والعذاب وفي التنزيل العزيز ) ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون (

والضالل وفي التنزيل العزيز ) ومن يرد هللا فتنته فلن تملك له من هللا شيئا ( وفتنة الصدر الوسواس

( الفتنة ) نوع من شجر السنط أصفر الزهر عطره ( مو )
( الفتين ) األرض الحرة السوداء كأن حجارتها محرقة

( المفتون ) المجنون والفتنة وهو مصدر جاء على وزن مفعول وفي التنزيل العزيز ) بأيكم المفتون (

( فتاه )

فتوا غلبه في الفتوة

( فتو ) فتاء وفتوا وفتوة صار فتى

المعجم الوسيط
( فتي ) فتى وفتاء فتو

( أفتى ) في المسألة أبان الحكم فيها
( فاتاه ) غالبه في الفتوة وحاكمه

( فتيت ) البنت أعطيت حكم الفتاة وجاوزت حاالت الطفولة

( تفاتى ) المرء اتخذ سبيل الفتوة والقوم إلى المفتي تحاكموا إليه

( تفتى ) صار فتى واتخذ سبيل الفتوة والبنت صارت فتاة والصغيرة أو ذات السن تكلفت مسلك الفتاة

( استفتاه ) سأله رأيه في مسألة

( الفتى ) الشاب أول شبابه بين المراهقة والرجولة وفي التنزيل العزيز ) قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال

له إبراهيم ( والسخي وذو النجدة والخادم وفي التنزيل العزيز ) قال لفتاه آتنا غداءنا ( مثناه فتيان
وفتوان ( ج ) فتيان وفتية وفتو وفتي وهي فتاة ( ج ) فتيات

( الفتوة ) الشباب بين طوري المراهقة والرجولة والنجدة ومسلك أو نظام ينمي خلق الشجاعة والنجدة

في الفتى

( الفتوى ) الجواب عما يشكل من المسائل الشرعية أو القانونية ( ج ) فتاو وفتاوى ودار الفتوى
مكان المفتي

( الفتيا ) الفتوى

( الفتي ) الشاب من إنسان أو حيوان ( ج ) فتاء وأفتاء

( المفتي ) من يتصدى للفتوى بين الناس وفقيه تعينه الدولة ليجيب عما يشكل من المسائل الشرعية

( ج ) مفتون

( فثأ )

اللبن فثئا وفثوءا غلى وتغير وتقطع والحار كسر سخونته بالتبريد والقدر سكن غليها بماء أو نحوه
وغضبه كسر حدته والبارد كسر برودته بالتسخين ويقال فثأ فالنا عن رأيه فتره وصرفه عنه

( فثئ ) الرجل فثئا انكسر غضبه ويقال فثئ الغضب فثوءا سكن

( أفثأ ) الحر سكن والرجل أعيا وفتر والسماء صحت وبالمكان أقام فيه والقوم للمريض أحموا حجارة

ورشوا عليها الماء فأكب عليها الوجع ليعرق

( فث )

الحار بالبارد فثا كسره وسكنه ووعاء التمر نثر تمره

( افتثه ) قهره وأذله

( انفث ) مطاوع فثه يقال انفث الرجل من هم أصابه

المعجم الوسيط
( الفث ) شجر الحنظل واحدته فثة

( فثج )

الشيء فثجا نقصه والبئر ونحوها نزحها ويقال فالن بحر ال يفثج وماء ال يفثج ال يبلغ غوره والحار
بالبارد كسر حدته

( أفثج ) الرجل أعيا وانقطع نفسه

( فثد )

درعه بطنها بحرير أو نحوه

( الفثائيد ) بطائن من الثياب وغيرها وسحائب متراكم بعضها فوق بعض

( الفاثور )

الجاسوس والطست والجفنة والخوان من رخام ونحوه

( فثغ ) رأسه فثغا شدخه

( فجأه )

األمر فجئا وفجأة وفجاءة بغته ولم يكن يتوقعه

( فاجأه ) مفاجأة وفجاء فجأه

( الفجأة ) ما فاجأ اإلنسان

( الفجاءة ) الفجأة وموت الفجأة والفجاءة ما يأخذ اإلنسان بغتة وهو موت السكتة

( فج )

فجا باعد بين رجليه والقوس باعد بين وترها وكبدها واألرض شقها شقا بالغا

( فج ) الرجل والدابة ( كمل ) فججا وفجيجا تباعد ما بين قدميهما والقوس بعد وترها عن كبدها فهو

أفج وهي فجاء ( ج ) فج

( أفج ) سلك الفجاج وأسرع وباعد بين رجليه وحافر الفرس ونحوه تقبب و اتسع فهو مفج وذلك

محمود فيه ويقال أفج ما بين رجليه واألرض بالمحراث شقها شقا بالغا

( فاج ) مفاجة وفجاجا باعد بين رجليه ويقال فاج رجليه وما بين رجليه فج

( افتج ) سلك الفجاج

( انفجت ) القوس بعد وترها عن كبدها

( تفاج ) بالغ في توسيع ما بين رجليه ويقال تفاجت الناقة للحلب

( اإلفجيج ) الوادي الواسع
( الفجاج ) الطريق الواسع

المعجم الوسيط
( الفجاجة ) فجاجة كل شيء قلة نضجه وغير النضيج من الفواكه

( الفج ) الطريق الواسع البعيد ( ج ) فجاج وأفجة

( الفج ) من كل شيء مالم ينضج

( الفجة ) الفرجة بين الجبلين

( فجر ) فج ار وفجو ار انبعث في المعاصي غير مكترث وأمر القوم فسد وفي يمينه كذب والراكب عن

سرجه مال وفالن عن الحق عدل ومن مرضه ب أر والقناة شقها ويقال فجر الماء شق له طريقا وفي

التنزيل العزيز ) وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من األرض ينبوعا ( و هللا الفجر أظهره
( أفجر ) دخل في الفجر وفسق ومال عن الحق وفالنا وجده فاج ار والينبوع حفر له طريقا

( فاجر ) مفاجرة وفجا ار شارك في الفجور

( فجر ) مبالغة في فجر وفي التنزيل العزيز ) وفجرنا األرض عيونا ( والرجل القذيفة ونحوها أشعلها

لتتفجر ( محدثة ) وفالنا نسبه إلى الفجور

( افتجر ) الكالم اختلقه من غير أن يسمعه من أحد ويتعلمه

( انفجر ) مطاوع فجر والماء ونحوه انبعث سائال وفي التنزيل العزيز ) فقلنا اضرب بعصاك الحجر
فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا ( ويقال انفجر فالن باكيا والصبح ظهر والليل عنه انكشف وعليهم

العدو باغتهم في كثرة ويقال انفجرت عليهم الدواهي

( تفجر ) مطاوع فجر والماء و نحوه انفجر وفي التنزيل العزيز ) وان من الحجارة لما يتفجر منه

األنهار ( والصبح انفجر

( الفاجر ) الفاسق غير المكترث ويقال يمين فاجرة كاذبة ( ج ) فجار وفجرة وفي التنزيل العزيز )

وان الفجار لفي جحيم ( وفيه ( أولئك هم الكفرة الفجرة )

( فجار ) اسم للفجور مبني غير منون ومنه قول النابغة
( أنا اقتسمنا خطتينا بيننا

فحملت برة واحتملت فجار ) ويقال أيضا في وصف المرأة ( فجار ) معدول عن الفاجرة فال يستعمل

إال في النداء

غالبا يقال للمرأة يا فجار

( الفجار ) حرب الفجار حرب وقعت بين قريش وحلفائها وبين هوازن وحضرها النبي  eوعمره زهاء

عشرين سنة

( الفجر ) انكشاف ظلمة الليل عن نور الصبح وهما فجران أحدهما المستطيل وهو الكاذب واآلخر
المستطير المنتشر في األفق وهو الصادق ويقال طريق فجر واضح
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( فجر ) مبالغة في فاجر ال يستعمل غالبا إال في النداء

( فجره ) يقال ركب فالن فجره ( بغير تنوين ) كذب كذبة عظيمة

( الفجرة ) مكان تفجر الماء وفجرة الوادي متسعه الذي يسيل إليه الماء

( المتفجرات ) مواد كيماوية ناسفة تصنع منها القذائف واأللغام ( مج )

( فجس )

فجسا تكبر وفجر
( تفجس ) فجس

( فجعه )

فجعا آلمه إيالما شديدا فهو فاجع يقال أمر فاجع يفجع الناس بالدواهي

( فجعه ) فجعه شديدا

( تفجع ) تألم للمصيبة ويقال تفجع لفالن

( الفاجع ) صفة غالبة على غراب البين ويقال رجل فاجع لهفان متأسف وامرأة فاجع ذات فجيعة
( الفاجعة ) المصيبة المؤلمة توجع اإلنسان بفقد ما يعز عليه من مال أو حميم ( ج ) فواجع

( الفجوع ) الفاجع يقال موت فجوع يفجع الناس بالدواهي
( الفجيعة ) الفاجعة ( ج ) فجائع

( المفجع ) الفاجع يقال ميت فاجع ومفجع ( جاء على أفجع ولم يتكلم به )

( فجفج ) فخر بما ليس عنده فهو فجفاج وفجافج

( فجل )

الشيء فجال استرخى وغلظ
( فجل ) الشيء عرضه

( افتجل ) أم ار اختلقه واخترعه وهي لغة في افتجر

( األفجل ) المتباعد ما بين القدمين
( الفجال ) بائع الفجل

( الفجل ) نبات عشبي حولي أو ثنائي الحول واحدته فجلة

( فجم )

فجما غلظ شدقه فهو أفجم وهي فجماء ( ج ) فجم

( انفجم ) الوادي اتسع
( تفجم ) الوادي انفجم

المعجم الوسيط
( الفجمة ) فجمة الوادي متسعه

( فجا )

الباب فجوا فتحه والقوس باعد بين وترها وكبدها

( فجي ) فجا تباعد ما بين ركبتيه فهو أفجى وهي فجواء ( ج ) فجو

( أفجى ) الرجل وسع النفقة على عياله
( فجاه ) كشفه وعنه نحاه ودفعه

( تفاجى ) صار ذا فجوة

( الفجوة ) المتسع بين الشيئين وفجوة الدار ساحتها ( ج ) فجاء وفجا وفجوات

( الفجواء ) الفجوة

( فحث ) عنه فحثا بحث يقال فحث عن الخبر وفحث في األرض
( افتحث ) عنه فحث ويقال افتحث ما عند فالن

( الفحث ) فحث الكرش شيء متصل بها ذو أطباق وأجواف ( ج ) أفحاث

( الفحثة ) بعض الفحث

( فحج ) فحجا تدانت صدور قدميه وتباعدت عقباه فهو أفحج وهي فحجاء ( ج ) فحج

( أفحج ) عن األمر أحجم ونكص وحلوبته وسع ما بين رجليها ليحلبها
( فحج ) مبالغة فحج ورجليه وسع ما بينهما

( انفحجت ) ساقاه انفرجتا

( فحت )

األفعى فحا وفحيحا صوتت من فيها والنائم نفخ في نومه

( الفحة ) فخة الفلفل ح اررته

( فحش )

القول والفعل فحشا اشتد قبحه واألمر جاوز حده فهو فاحش وفحاش
( فحش ) فحشا وفحاشة فحش ويقال فحش على من معه

( أفحش ) أتى بالفحش ويقال أفحش عليه في المنطق

( فحش ) بالشيء شنع

( تفاحش ) أظهر الفحش والقوم تراموا بالفحش واألمر اشتد قبحه

( تفحش ) تفاحش وبالشيء شنع

المعجم الوسيط
( الفاحشة ) مؤنث الفاحش والقبيح الشنيع من قول أو فعل ( ج ) فواحش وفي التنزيل العزيز ) قل

إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن (
( الفحش ) القبيح الشنيع من قول أو فعل

( الفحشاء ) الفحش وفي التنزيل العزيز ) الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء (

( فحصت )

القطاة فحصا اتخذت أفحوصا تفرخ فيه وعن األمر استقصى في البحث عنه واألرض حفرها والشيء
كشفه والطبيب المريض جسه ليعرف ما به من علة والكتاب ونحوه دقق النظر فيه ليعلم كنهه

( افتحص ) عنه فحص عنه

( تفحص ) بالغ في الفحص

( األفحوص ) حفرة تحفرها القطاة أو الدجاج في األرض لتبيض وترقد فيها ( ج ) أفاحيص

( الفحصة ) النقرة تكون في الذقن أو الخدين
( المفحص ) األفحوص ( ج ) مفاحص

( فحفح )

نفخ في نومه وأخذته بحة في صوته وأكثر الكالم فهو فحفاح

( فحل )

اإلبل ونحوها فحال أرسل فيها فحال ويقال فحلها فحال
( أفحل ) فالن اتخذ فحال وفالنا فحال أعاره إياه

( افتحل ) فالنا بعي ار أفحله

( تفحل ) تشبه بالفحل والشجر انقطع عن اإلثمار ولم يحمل
( استفحل ) األمر تفاقم واشتد والنخلة صارت فحاال ال تثمر

( الفحالة ) الذكورة

( الفحال ) ذكر النخل ( ج ) فحاحيل

( الفحل ) الذكر القوي من كل حيوان ( ج ) فحول وأفحل وفحول الشعر أو العلم الفائقون فيه

( الفحلة ) من النساء السليطة

( الفحلة ) الفحالة

( الفحولة ) الفحالة

( الفحيل ) الفحل البين الفحولة وفحل فحيل كريم منجب

( فحم )

الصبي فحما وفحوما انقطع نفسه و صوته من شدة البكاء وفالن سكت وعجز عن الجواب

( فحم ) الشيء فحوما وفحومة اسود فهو فاحم وفحيم

( أفحم ) القوم دخلوا في فحمة العشاء والبكاء الصبي جعله يفحم والخصم أسكته بالحجة والهم

المعجم الوسيط
ونحوه فالنا منعه النشاط

( فحم ) الخشب جعله فحما والشيء زوده بالفحم

( الفاحم ) الشديد السواد ويقال أسود فاحم

( الفحامة ) حرفة الفحام

( الفحام ) بائع الفحم والمشتغل به

( الفحم والفحم ) مادة سوداء ذات مسام تتخلف من إحراق الخشب والعظام ونحوهما إحراقا جزئيا (
ج ) فحام وفحوم و ( الفحم النباتي ) ما تخلف من إحراق النبات خاصة

و ( الفحم الحجري ) معدن أسود براق أو ضارب إلى السواد تكون من مواد نباتية في جوف األرض

خالل عصور متطاولة

( الفحمة ) فحمة الليل سواده وظلمته أو أشده سوادا

( الفحيم ) الفاحم

( المفحم ) العاجز أمام الحجة والعيي

( المفحمة ) أرض يكثر فيها الفحم الحجري ( ج ) مفاحم ( محدثة )

( فحا )

بكالمه إلى كذا وكذا فحوا رمى به إليه

( فحى ) بكالمه إلى كذا مبالغة في فحا والطعام أكثر فيه التوابل

( فاحاه ) خاطبه فأفهمه ما يوحي به في خطابه

( الفحا ) ما يتبل به الطعام كالفلفل والكمون ونحو ذلك ( ج ) أفحاء

( الفحوى ) فحوى القول مضمونه ومرماه الذي يتجه إليه القائل ( ج ) فحاو وفحاوى
( الفحوة ) القطعة من العسل ما دام لم يعصر من شمعه

( الفحية ) الحساء

( فختت ) الفاختة فختا صوتت واإلنسان تبختر في مشيه مثل الفاختة والطباخ أخرج قطعة اللحم من

القدر بيده بال مغرفة والشيء قطعه يقال فخت رأسه بالسيف والسقف ثقبه

( فختت ) الفاختة مبالغة في فختت
( تفخت ) اإلنسان مبالغة في فخت

( الفاختة ) ضرب من الحمام المطوق إذا مشى توسع في مشيه وباعد بين جناحيه وابطيه وتمايل (
ج ) فواخت

( الفخت ) الفخ للصائد وثقوب مستديرة في السقف وضوء القمر أول ما يبدو

المعجم الوسيط
( فخج )

الرجل فخجا تكبر

( فخت )

األفعى فخا وفخيخا فحت والنائم غط

( فخت ) رجاله فخخا استرختا فهو أفخ وهي فخاء ( ج ) فخ

( الفخ ) مصيدة يصاد بها الطيور والسباع ( ج ) فخاخ وفخوخ

( فخذه )

فخذا أصاب فخذه

( فخذ ) بين القوم فرق والرجل عشيرته دعاهم فخذا فخذا
( تفخذ ) عن األمر تأخر

( الفخذ والفخذ ) ما فوق الركبة إلى الورك ( مؤنث ) وفي العشيرة إحدى فصائل البطن ( مذكر ) (
ج ) أفخاذ

( فخر )

الرجل فخ ار وفخا ار وفخارة تباهى بما له وما لقومه من محاسن وتكبر فهو فاخر وفخور والرجل فخ ار

غلبه في الفخر

( فخر ) فخ ار أنف فهو فخر

( أفخر ) فالنا على فالن فضله عليه

( فاخره ) مفاخرة وفخا ار عارضه بالفخر فهو مفاخر وفخير

( فخره ) عليه فضله

( افتخر ) فخر

( تفاخر ) تعاظم وتكبر والقوم فخر بعضهم على بعض

( استفخر ) الطين صار فخا ار والشيء عده فاخ ار

( الفاخر ) النفيس من كل شيء ويقال نبات فاخر جيد وثوب فاخر رفيع

( الفاخور ) صانع الفخار

( الفاخورة ) مصنع الفخار ( محدثة )

( الفخارة ) صنعة الفخار

( الفخار ) أوان ونحوها تصنع من الطين وتحرق

( الفخاري ) صانع الفخار وبائعه ( محدثة )

المعجم الوسيط
( المفخر والمفخرة ) ما فخر به ( ج ) مفاخر

( فخفخ )

افتخر من غير حق

( الفخفخة ) الفخر بغير حق وصوت القرطاس أو الثوب الجديد حين الحركة

( فخم )

فخامة ضخم وعظم قدره والمنطق جزل فهو فخم ( ج ) فخام

( فخمه ) عظمه ورفع قدره
( تفخمه ) فخمه

( الفيخمان ) الرجل المعظم الذي يصدر عن رأيه وال يقطع أمر دونه

( فدحه )

الحمل فدحا أثقله ويقال فدحه الدين وفدحه األمر فهو فادح
( استفدح ) األمر وجده فادحا

( الفادحة ) النازلة ( ج ) فوادح

( فدخ )

الشيء فدخا كسره وأكثر ما يستعمل في المجوف والرطب يقال فدخ الرأس وفدخ البسر
( فد )

فدا وفديدا اشتد صوته والطائر حث جناحيه بسطا وقبضا فسمع حفيفهما والرجل عدا هاربا واشتد

وطؤه فوق األرض مرحا ونشاطا

( فدد ) الرجل مشى متكب ار بط ار وأجلب في بيعه وشرائه

( الفداد ) الشديد الصوت الغليظ الكالم
( الفدادة ) الضفدع

( الفديد ) الصوت والجلبة

( فدر )

فد ار وفدو ار فتر والوعل عقل في الجبل وعظم وسمن وأسن واللحم برد وهو طبيخ فهو فادر ( ج )

فدر وهي فادر أيضا ( ج ) فوادر
( فدر ) فد ار حمق فهو فدر

( أفدر ) فدر

( فدر ) فدر والحجارة كسرها كبا ار وصغا ار
( تفدر ) الحجر تكسر

( الفادر ) المسن من الوعول
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( الفادرة ) الصخرة الصماء في رأس الجبل

( الفدر ) من الوعول الفادر ( ج ) فدور
( الفدر ) من العيدان السريع واالنكسار

( الفدرة ) القطعة المجتمعة من كل شيء يقال فدرة من اللحم وفدرة من التمر وفدرة من الليل ( ج )

فدر

( الفدور ) من الوعول الفدر ( ج ) فدر

( المفدرة ) أرض مفدرة كثيرة الفدور أي الوعول

( فدع )

فدعا كان به فدع ويقال فدعت قدمه أو يده فهو أفدع وهي فدعاء

( فدعه ) جعله أفدع

( الفدع ) عوج في المفاصل كأنها قد فارقت مواضعها وأكثر ما يكون في رسغ اليد أو القدم

( فدغ )

الشيء فدغا كسره وأكثر ما يكون في المجوف والرطب و الطعام رواه دسما
( انفدغ ) الشيء الن عن يبس وانكسر

( فدفد )

عال صوته واشتد وطؤه فوق األرض مرحا ونشاطا

( الفدفد ) األرض الواسعة المستوية ال شيء بها ( ج ) فدافد

( الفدفدة ) صوت كالحفيف

( فدم )

فاه وعلى فيه فدما وضع عليه الفدام ويقال فدم اإلبريق وفدم الدابة والمجوسي فمه خطاه تعبدا في
بعض شعائره الدينية

( فدم ) فدومة وفدامة ضعف فهمه وعي عن الحجة وحمق وجفا و سمن فهو فدم ( ج ) فدام

( أفدمه ) فدمه

( فدم ) ( مبالغة في فدم ) يقال فدم اإلبريق ونحوه وفاه وعليه فدمه والبعير شدد على فيه الفدامة
والثوب أشبعه صبغا أحمر فهو مفدم

( الفدام ) ما يوضع على الفم سدادا له وما يشد على فم اإلبريق ونحوه لتصفية ما فيه

( الفدامة ) الفدام

( الفدم ) رجل فدم ثقيل الفهم عيي ومن الثياب المصبوغ بحمرة مشبعة ( ج ) فدام

( المفدمات ) األواني أحكم فدامها
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( فدن )

اإلبل ونحوها سمنها

( الفدان ) المحراث والنير على عنق الثورين للحرث ومقدار من األرض الزراعية تختلف مساحته في

البالد العربية ومساحته في مصر  333 3 1قصبة مربعة أو  4200متر مربع بتقريب الكسر ( ج )

فدادين ( مو )

( الفدن ) القصر ( ج ) أفدان

( فداه )

فدى وفدى فداء استنقذه بمال أو غيره فخلصه مما كان فيه يقال فداه بماله وفداه بنفسه فهو فاد ( ج

) فداة والمستنقذ مفدي

( أفدى ) عظم بدنه وصبية رقصه وفالنا أسيره قبل منه فديته

( فاداه ) مفاداة وفداء دفع فديته و

قبل فديته وحرره واألسرى عنده حررهم مقابل تحرير مثلهم من األسرى عند عدوه
( فداه ) بنفسه فداه وقال له جعلت فداك

( افتدى ) قدم الفدية عن نفسه وفي التنزيل العزيز ) لو أن لهم ما في األرض جميعا ومثله معه

الفتدوا به ( ويقال افتدى منه بكذا تحاماه به واألسير فداه

( تفادى ) القوم فدى بعضهم بعضا وفالن من كذا تحاماه

( الفداء ) ما يقدم من مال ونحوه لتخليص المفدي وما يقدم هلل جزاء لتقصير في عبادة ككفارة

الصوم والحلق ولبس المخيط في اإلحرام واألضحية

( الفدائي ) المجاهد في سبيل هللا أو الوطن مضحيا بنفسه ( ج ) فدائيون ( محدثة )

( الفدائية ) صفة الفدائي ( محدثة )
( الفدية ) الفداء ( ج ) فدى

( فذ )

من أصحابه فذا تركهم وبقي منفردا ويقال فذ عن نظرائه تفرد فهو فاذ وفذ وفالنا طرده طردا شديدا

فهو فاذ

( أفذت ) الشاة ولدت واحدا فهي مفذ وال يقال أفذ إال لما عادته إنتاج أكثر من واحد والقوم أتوا

فرادى واحدا بعد واحد

( تفذذ ) باألمر أو برأيه استبد

( استفذ ) باألمر أو برأيه استبد
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( األفذ ) من السهام الذي ليس عليه ريش
( الفاذة ) يقال كلمة فاذة شاذة

( الفذاذى ) يقال جاء القوم فذاذى جاءوا فرادى واحدا بعد واحد

( الفذاذ ) يقال جاء القوم فذاذا جاؤوا فذاذى

( الفذ ) الفرد والمتفرد في مكانته أو كفايته واألول من قداح الميسر ومن التمر المتفرق ال يلزق
بعضه ببعض ( ج ) أفذاذ وفذوذ يقال جاء القوم أفذاذا أفرادا

( الفذة ) الشاذة

( الفذاذ ) الفذاذ

( المفذاذ ) من الشاء التي من عادتها أن تلد ولدا واحدا

( فذلك )

الحساب أنهاه وفرغ منه وهي منحوتة من قوله فذلك كذا وكذا إذا أجمل حسابه
( الفذلكة ) مجمل ما فصل وخالصته ( محدثة )

( الف أر )

حمار الوحش يقال في مثل ( كل الصيد في جوف الف ار ) بتسهيل الهمزة كله دونه يضرب لمن

يفضل على أقوام ولما يغني عن غيره ( ج ) فراء وأفراء

( الفراء ) الف أر

( الفريء ) يقال أمر فريء مختلق وأمر فريء عظيم

( فرت )

فرتا فجر

( فرت ) الرجل فرتا ضعف عقله بعد قوة

( فرت ) الماء فروتة اشتدت عذوبته فهو فرات

( الفرات ) الماء الشديد العذوبة يقال ماء فرات ونهر فرات

( فرتك ) مشى متقارب الخطا والشيء فتته مثل الذر والنسيج ونحوه نقضه وأفسده

( فرتن )

مشى متقارب الخطى وفي كالمه شققه وأكثر منه

( فرتنى ) ( بغير ال ) المرأة البعي واألمة

( الفرتنى ) ولد الضبع والبغي الزانية واألمة

( فرثت )
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الحبلى فرثا غثت نفسها من ثقل الحبل والكرش شقها وأخرج منها الفراثة ووعاء التمر شقه فانتثر

جميع ما فيه ويقال فرث الحب كبده فتتها

( فرث ) الرجل فرثا شبع ويقال شرب على فرث فهو فرث والقوم تفرقوا

( أفرث )

الكرش فرثها والرجل طعن فيه وأصحابه ألقاهم بسعايته في شر وعرضهم لالئمة الناس

( انفرثت ) الحبلى فرثت

( تفرث ) القوم تفرقوا والحبلى فرثت

( الفراثة ) بقايا الطعام في الكرش

( الفرث ) الفراثة ( ج ) فروث وفي التنزيل العزيز ) نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا
خالصا سائغا للشاربين (

( الفرث ) الشبعان والمكان الفرث ال سهل وال جبل

( فرج )

بين الشيئين فرجا شق وفي التنزيل العزيز ) واذا السماء فرجت ( انشقت و القوم له أوسعوا له وهللا

الغم كشفه فاهلل فارج والكرب مفروج

( فرج ) فرجا انكشفت عورته وجبن وفزع فهو فرج وعظمت أليتاه وثناياه فلجت فهو أفرج وهي فرجاء

( ج ) فرج

( فرج ) فراجة لم يكتم السر

( أفرج ) الغبار انكشف والقوم عن المكان انجلوا عنه وعن الحبيس أطلقه يقال أفرج عن األسير

وأفرج عن المال والدجاجة كانت ذات ف ارريج
( فرج ) الشيء وسعه وهللا الغم كشفه

( انفرج ) الشيء اتسع و يقال انفرج ما بين الشيئين والغم والكرب انكشف وفالن من ضيقه تخلص

( تفرج ) الشيء أو الغم أو الكرب انفرج ويقال تفرج الرجل بكذا وعليه تسلى

بمشاهدته يطرح همه ( محدثة )

( التفاريج ) تفاريج األصابع الفتحات بينها واحدها تفراج ويقال تفاريج القباء والدرابزين ونحوهما

( الفرج ) الشق بين الشيئين ( ج ) فروج وفي التنزيل العزيز ) وما لها من فروج ( شقوق وفتوق وما
بين الرجلين وكنى به عن السوءة وغلب عليها وفي التنزيل العزيز ) والتي أحصنت فرجها ( و )

والذين هم لفروجهم حافظون ( والثغر المخوف وما بين قوائم الدابة يقال جرت الدابة ملء فروجها
بلغت سرعتها وفروج األرض نواحيها
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( الفرج ) انكشاف الغم

( الفرج ) من الرجال الذي ال يكتم السر

( الفرجة ) الشق بين الشيئين وانكشاف الهم ومشاهدة ما يتسلى به ( محدثة )

( الفرجية ) ثوب واسع طويل األكمام يتزيا به علماء الدين ( محدثة )
( الفروج ) قميص الصغير وفرخ الدجاجة ( ج ) ف ارريج

( الفريج ) القوس البائنة عن الوتر واألنثى أعيت من كثرة الوالدة والظاهر البارز المنكشف ( للذكر

واألنثى )

( المفرج ) القتيل ال يدرى من قتله والذي ال ولد له وال مال وال عشيرة
( المفرج ) المشط ومن بان مرفقه عن إبطه

( المنفرجة ) الزاوية المنفرجة ( في الهندسة ) ما كانت أكثر من  90درجة ( مج )

( الفرجار )

آلة ذات ساقين ترسم بها األقواس والدوائر ( مج )

( فرجن )

الدابة نظف جلدها بالفرجون والثوب ونحوه نظفه بالفرجون

( الفرجون ) آلة من حديد لها أسنان تنظف بها الدابة وأداة ذات شعر تنظف بها الثياب ونحوها (
مع )

( فرح ) فرحا رضي وفي الحديث ( هلل أشد فرحا بتوبة عبده ) ويقال فرح بكذا سر وابتهج وفي

التنزيل العزيز ) ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر هللا ( واستخفته النعمة فأبطرته وفي التنزيل العزيز )
إذ قال له قومه ال تفرح إن هللا ال يحب الفرحين ( وقال ) ذلكم بما كنتم تفرحون في األرض بغير
الحق ( فهو فرح وفرحان وفارح وهي فرحة وفرحى وفرحانة وفارحة

( أفرحه ) سره
( فرحه ) سره

( الفرح ) حفلة العرس وهو من المجاز

( الفرحة ) المسرة والبشرى

( المفراح ) مبالغة من فرح

( المفرح ) من أثقله الدين وال يجد قضاءه

( أفرخ )

الطائر صار ذا فرخ والبيضة انفلقت عن الفرخ والزرع نبتت أغصانه وفؤاده انكشف عنه الفزع ويقال

المعجم الوسيط
أفرخ روعه خال قلبه من الهم واألمر استبانت عاقبته بعد اشتباه وهللا روع فالن أذهبه عنه والقوم
بيضتهم أبدوا سرهم

( فرخ ) الطائر والبيضة والزرع أفرخ والقوم فزعوا وذلوا واألمر استبانت عاقبته بعد اشتباه وقالوا

باض في رأسه الشيطان وفرخ أغواه واستقرت غوايته

( استفرخ ) الطائر اتخذه ليفرخ له

( الفرخ ) في األصل ولد الطائر وولد كل بائض وكل صغير من الحيوان والنبات والشجر وغيرها

ومن الرجال الذليل ومن الزرع ما انفلق عنه الحب ومقدم الدماغ ومن الورق صحيفة تطوى لفقين في
حجم محدود ( محدثة ) ( ج ) أفرخ وأفراخ وفروخ وفراخ الشجرة ما ينمو عليها بعد أن تقطع فروعها

( الفرخة ) السنان العريض

( الفروخ ) من السنبل ما استبان وانعقد حبه

( المفارخ ) مواضع االستفراخ واحدها مفرخ ومفرخة

( فرد )

فرودا انفرد وتوحد وباألمر والرأي انفرد

( أفردت ) أنثى الحيوان أفذت وضعت ولدا واحدا وال يقال فيما يلد واحدا فهي مفرد وباألمر تفرد

والشيء جعله فردا والشيء نحاه وعزله واليه رسوال جهزه

( فرد ) الرجل تفقه واعتزل الناس و خال للعبادة وفي الحديث ( طوبى للمفردين ) وبرأيه استبد
والذهب فصله بالفريد و الشيء جعله أفرادا واألشياء باعد بين بعضها وبعض ( محدثتان )

( انفرد ) باألمر استبد ولم يشرك معه أحدا وبنفسه خال

( تفرد ) باألمر انفرد

( استفرد ) باألمر أو الرأي انفرد وفالنا خال به وفالنا وجده وحده ويقال استفرد الغواص هذه الدرة لم

يجد معها أخرى والشيء اختاره وحده من بين نظرائه والشيء أخذه فردا ال ثاني له وال مثل

( اإلفراد ) ( في النحو ) خالف التثنية والجمع و ( في الفقه ) أال يجمع بين الحج والعمرة في

اإلحرام

( الفارد ) المنفرد يقال ثور فارد منفرد عن القطيع ويقال شجرة فارد أو فاردة متنحية عن سائر

الشجر وناقة فاردة منفردة في المرعى والمشرب وشاة فاردة تفرد

من الغنم لتحلب في البيت ومن السكر أجوده وأشده بياضا ( ج ) فوارد والفوارد من اإلبل التي ال

تشبهها فحول

( فراد ) يقال جاء القوم فراد وفرادا وفرادى واحدا بعد واحد وفي التنزيل العزيز ) ولقد جئتمونا فرادى
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كما خلقناكم أول مرة (

( الفرد ) المنفرد المتوحد واألنثى ( بتاء ) وفي التنزيل العزيز ) رب ال تذرني فردا وأنت خير

الوارثين ( ومن الناس وغيرهم المنقطع النظير الذي ال مثيل له في جودته وأحد الزوجين من كل
شيء وكثيب منفرد عن الكثبان وأحد اللحيين ( ج ) أفراد ووعاء من الخوص يوضع فيه األرز

ونحوه ( محدثة ) ( ج ) أفراد ويقال عددت الجوز أو الدراهم أفرادا واحدا واحدا ويقال لقيته فردين أي

منفردين ال ثالث معنا وأفراد النجوم الدراري التي تطلع في آفاق السماء سميت بذلك لتنحيها وانفرادها

من سائر النجوم

( الفرد ) من اإلنسان وغيره الفرد ( ج ) أفراد وفراد يقال جاء القوم فرادا واحدا بعد واحد

( الفردان ) الففرد واألنثى فردى ( ج ) فرادى

( الفردة ) األكمة ( ج ) فردات

( الفردة ) من يبالغ في االنفراد واعتزال الناس

( الفردية ) نزوع الفرد إلى التحرر من سلطان الجماعة ومذهب سياسي يعتد بالفرد ويحد من سلطان

الدولة على األفراد ( محدثة )

( الفراد ) بائع الفرائد وصانعها

( الفرود ) من األشياء الفرد

( الفرود ) كواكب زاهرات حول الثريا وفرود النجوم أفرادها

( الفريد ) الفرد والحب من فضة وغيرها يفصل بين حبات الذهب واللؤلؤ في العقد والدر إذا نظم

وفصل بغيره وواحدته فريدة والجوهرة النفيسة ( ج ) فرائد

( المفراد ) من النوق الفاردة

( المفرد ) ثور الوحش وفي األلفاظ ما ال يدل جزؤه على جزء معناه ( مج )

( المفرد ) يقال راكب مفرد ليس معه غير بعيره

( فردس )

الكرم وسعه وعرشه وقرنه صرعه ووعاء التمر ونحوه حشاه وغال في حشوه

( الفرادس ) يقال رجل فرادس ضخم العظام

( الفردسة ) السعة

( الفردوس ) الزيادة والسعة في الحنطة ونحوها

( الفردوس ) البستان الجامع لكل ما يكون في البساتين ( مذكر وقد يؤنث ) والمكان تكثر فيه
الكروم والوادي الخصيب واسم جنة من جنات اآلخرة ( ج ) فراديس ( قيل إنها معربة )
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( فر )

ف ار وف ار ار هرب فهو فار وفرور وفرورة وفرار ويقال فر إليه لجأ وفي التنزيل العزيز ) ففروا إلى هللا

إني لكم منه نذير مبين ( وأسرع قالوا فر الفارس أوسع الجوالن لينعطف وفالن جرب واختبر قال

الحجاج ( و لقد فررت عن ذكاء وفتشت عن تجربة ) والدابة ف ار وف ار ار كشف عن أسنانها لينظر ما
سنها وفي المثل ( إن الجواد عينه ف ارره ) يضرب لمن يغني مظهره عن مخبره واألمر وعنه بحثه

ليكشفه ويقال فر فالن عما في نفسه سئل الستخراج ما في نفسه

( أفرت ) الدواب سقطت ثناياها ليطلع غيرها وفالنا ونحوه جعله يفر ويهرب ورأسه بالسيف شقه

( فاررته ) فتشت عن حاله وفتش عن حالي

( افتر ) البرق تألأل وفالن ابتسم وبدت ثناياه ويقال افتر عن أسنانه ضاحكا قال
( يفتر عن كالبرد المنهل

) والشيء استنشقه

( تفار ) القوم تهاربوا وفر بعضهم من بعضهم

( الفرار ) من الشاء الذي فطم وقوي على األكل وسمن

( الفر ) خيار الشيء يقال هذا فر مالي ومن الناس وجوههم وقيل هو فر قومه

( الفراء ) من النساء الحسنة الثغر

( الفرة ) الفر

( الفرة ) يقال هي حسنة الفرة جميلة االبتسامة

( الفرى ) الكتيبة المنهزمة يقال كتيبة فرى

( الفرير ) الفرار

( المفر ) الفرار والملجأ يفر إليه قال نفيل بن حبيب

( أين المفر واإلله الطالب )

( فرز )

الشيء والنصيب فر از ميزه ونحاه ومسام الجسد العرق والغدة اللعاب رشحته وأخرجته يقال فرزه منه
وفرزه عنه والقطن ونحوه فصل رديئه عن جيده

( أفرزه ) فرزه وفالنا بشيء أفرده وخصه به والصيد الصائد أمكنه فرماه من قرب

( فارز ) شريكه قاطعه وفارقه

( فرز ) عليه برأيه تفري از وتفرزة قطع عليه به

( افترز ) األمر استقل بالرأي فيه

المعجم الوسيط
( تفار از ) الشركة قطعاها وتفارقا

( اإلفرير ) ما يبرز عن جدران العمائر أو المباني في هيئة حافة أفقية ( مج ) ( ج ) أفاريز

( الفارز ) يقال كالم فارز بين فاصل

( الفرز ) موضع منخفض بين ربوتين

( الفرز ) النصيب المفروز ( ج ) أفراز وفروز

( الفرزة ) شق يكون في الغلظ
( الفرزة ) الفرز ( ج ) فرز

( المفروز ) المميز من غيره وثوب ذو تطاريف

( الفرزدق )

قطع العجين واحدته فرزدقة ولقب الشاعر األموي المشهور واسمه همام ( ج ) فرازق وفرازد ( مع )

أصله بالفارسية يرازده
( فرس )

األسد فريسته فرسا صادها وقتلها والذبيحة كسر عنقها قبل موتها ( و قد نهى اإلسالم عنه ) واألمر

فراسة أدرك باطنه بالظن الصائب فهو فارس

( فرس ) فراسة وفروسة وفروسية حذق أمر الخيل وأحكم ركوبها فهو فارس بالخيل وفالن صار ذا

رأي وعلم باألمور فهو فارس باألمر عالم بصير

( أفرس ) الراعي غفل فأصاب الذئب من غنمه وفالن األسد دابته تركها له ليفترسها وينجو هو

( فارسه ) مفارسة وفراسا غالبه في الفروسية

( فرس ) األسد الغنم أكثر فيها الفرس واألسد الشيء عرضه له ليفترسه

( افترس ) فريسته فرسها

( تفرس ) فالن تظاهر بالفروسية يقال فالن ليس بفارس ولكنه يتفرس وفي الشيء نظر وتثبت ويقال

تفرس فيه الخير رأى فيه مخايل الخير

( األفرس ) يقال هو أفرس باألمور أبصر وأعرف

( الفارس ) الماهر في ركوب الخيل ( ج ) فوارس وفرسان والفرسان في الجيش المحاربون على
ظهور الخيل واألسد والحاذق بما يمارس من األشياء

و ( فارس ) أمة من الناس وهم الفرس

و ( فارس ) أيضا بالد الفرس وهي اآلن بالد إيران

( الفارسي ) واحد الفرس

المعجم الوسيط
( الفارسية ) لغة الفرس

( الفراسة ) المهارة في تعرف بواطن األمور من ظواهرها وفي الحديث ( اتقوا فراسة المؤمن فإنه

ينظر بنور هللا ) والرأي المبني على التفرس يقال فراستي في فالن الصالح

( الفراس ) الكثير االفتراس

( الفرس ) واحد الخيل ( الذكر واألنثى في ذلك سواء ) ( ج ) أفراس وفروس ويقال في المثل ( هما
كفرسي رهان ) يضرب الثنين يستبقان إلى غاية فيستويان

( فرس البحر ) جنس من األسماك البحرية له رأس يشبه رأس الفرس

و ( فرس النهر ) حيوان ثديي من العواشب يغشى الماء واسمه العلمي ( هيبوبوتاس )

( الفرسة ) علة تصيب الظهر فتجعله أحدب والقرحة التي تخرج بالعنق فتفرسها ويقال أصابته فرسة
إذا زالت فقرة من فقرات ظهره

( الفريس ) القتيل ( يستوي فيه المذكر والمؤنث ) يقال بقرة فريس وثور فريس ( ج ) فرسى وحلقة
من خشب معطوفة تشد في طرف الحبل

( الفريسة ) ما يفرسه السبع من الحيوان ( ج ) فرائس

( فرسخ )

يقال فرسخت عنه الحمى والمرض والبرد ذهب

( الفرسخ ) الفرجة والطويل من الزمان ليال أو نها ار ومقياس قديم من مقاييس الطول يقدر بثالثة

أميال ( و انظر الميل ) وكل شيء كثير غير منقطع ( ج ) فراسخ وفي الحديث ( ما بينكم وبين أن

يصب عليكم الشر فراسخ إال موت رجل ) يريد عمر بن الخطاب رضي هللا عنه
( المفرسخ ) يقال سراويل مفرسخة واسعة

( الفرسن )

للبعير كالحافر للفرس وكالقدم لإلنسان ( مؤنثة ) ( ج ) فراسن

( المفرسن ) من الرجال الكثير لحم الوجه

( فرش )

النبات فرشا انبسط على وجه األرض والشيء فرشا وفراشا بسطه ويقال فرش الطائر جناحيه رفرف
بهما وبسطهما وفرش لفالن بساطا أو نحوه بسطة له في ضيافته وفرش الدار و نحوها بالحجارة

ونحوها بسطها فيها واألمر بثه وفالنا أمره بسطه له كله وأعلمه إياه

( أفرش ) الرجل صار له فرش والشجر أغصن ويقال ما أفرش عنه ما أقلع و الشجة الرأس أصابت
فراشه فصدعته من غير كسر وفالنا اغتابه وأساء القول فيه و السيف رققه وأرهفه وفالنا بساطا

المعجم الوسيط
بسطه له في ضيافته

( فرش ) الطائر رفرف بجناحيه وبسطهما والزرع انبسط وامتد على وجه األرض وفالن الدار بلطها

وفالنا بساطا أفرشه إياه

( افترش ) الشيء انبسط والثوب ونحوه اتخذه فراشا والسماء القوم أخذتهم بالمطر وفالنا صرعه
وعاله ولسانه بسطه وتكلم كيف شاء وأثره اقتفاه وتبعه فهو مفترش

( انفرش ) الشيء انبسط
( تفرش ) الطائر فرش

( الفراش ) جنس حشرات من الفصيلة الفراشية ورتبة حرشفيات األجنحية تتهافت حول السراج

فتحترق واحدتها فراشة ومنه المثل ( أطيش من فراشة ) والحباب يعلو الشراب وفراش اللسان اللحمة

التي تحته وفراش الظهر مغرس أعالي الضلوع فيه

( الفراش ) ما يفرش من متاع البيت والبيت وعش الطائر وموقع اللسان في قعر الفم ( ج ) فرش و

أفرشة

( الفراشة ) واحدة الفراش والرجل الخفيف الرأس الطياشة وكل رقيق من عظم أو حديد والبقية تبقى

في الحوض من الماء القليل واحدى العظام الرقاق التي تلي القحف في الدماغ ( ج ) فراش

( الفراش ) من يتولى أمر الفراش وخدمته في المنازل ونحوها ( مج ) ومن يؤجر الفرش للناس في

األعراس والمآتم ونحوها من سرادقات و بسط وكراسي ( مج )

( الفرش ) فرش البيت فراشه وفرش المسائل بسطها وتفصيل أحكامها والفضاء الواسع من األرض
والموضع الذي يكثر فيه النبات والزرع ينبسط على األرض وصغار األنعام التي لم تبلغ أن يحمل

عليها وفي التنزيل العزيز ) ومن األنعام حمولة وفرشا (

( الفريش ) ما يفرش ومن النبات ما انبسط على وجه األرض ولم يقم على ساق وهي فريشة ( ج )

فرائش والثور العربي الذي ال سنام له

( المفرش ) من الجمال الذي ال سنام له

( المفرش ) ثياب غالظ مضربة وغطاء يبسط فوق المائدة ونحوها ( محدثة )

( المفرشة ) مفرش صغير وفراش يكون على الرحل يجلس عليه الراكب
( المفروشة ) يقال ناقة مفروشة الرجل إذا كان فيها انحناء

( فرشح )

فرشحة باعد ما بين رجليه والدابة وسعت ما بين رجليها للحلب

( تفرشح ) فرشح

المعجم الوسيط
( الفرشاح ) من الحوافر المنبسط ومن السحاب الذي ال مطر فيه واألرض الواسعة العريضة

( فرص )

الثوب ونحوه فرصا شقه طوال وخرقه يقال فرص الحذاء النعل خرقها ليجعل فيها الشراك والحيوان

أصاب فريصته والفرصة اغتنمها وفاز بها
( فرص ) فرصا شكا فريصته

( أفرصت ) الفرصة فالنا أمكنته ويقال أفرصه األمر أمكنه

( فارصه ) في الشيء ناوبه

( افترص ) الفرصة اغتنمها وفالنا ظلما تمكن بالوقيعة في عرضه
( تفارص ) القوم بئرهم تناوبوها

( تفرص ) الفرصة افترصها

( الفراص ) الشديد

( الفرص ) نوى المقل

( الفرصاء ) من النوق التي تقوم ناحية فإذا خال الحوض جاءت فشربت

( الفرصة ) الداء الذي يصيب فقار الظهر فيكون منه الحدب لغة في الفرسة ( ج ) أفرصة وواحدة

الفرص

( الفرصة ) النوبة تكون بين القوم يتناوبونها على الماء ( ج ) فرص يقال جاءت فرصتك من البئر

نوبتك وجاءت فرصتك من السقي ساعتك ووقتك الذي تستقي فيه ويقال انتهز فالن الفرصة اغتنمها

وفاز بها ومن الفرس سبقه وسجيته وقوته

( الفريص ) المفارص في النوبة من الشرب وغيره

( الفريصة ) النوبة تكون بين القوم يتناوبونها على الماء و نحوه ولحمة بين الكتف والصدر ترتعد

عند الفزع وهما فريصتان و ( في علم التشريح ) العضالت الصدرية ( مج ) ( ج ) فريص وفرائص

ويقال فالن ضخم الفريصة جريء شديد

( المفراص ) حديدة تقطع بها المعادن وسكين عريض حاد للحذاء يقطع به الجلد ويقال بين فكيه
مفراص الخفاجي

( المفرص ) المفراص

( الفرصاد ) اسم يطلق على التوت وصبغ أحمر ونوى العنب

( فرض )

الشيء فروضا اتسع والشيء وفيه فرضا حز فيه ح از يقال فرض العود وفرض فيه فهو فارض والعود

المعجم الوسيط
مفروض واألمر أوجبه يقال فرضه عليه كتبه عليه وله خصه به وفي التنزيل العزيز ) ما كان على

النبي من حرج فيما فرض هللا له ( ويقال فرض له في العطاء قدر له نصيبا والقاضي فريضة قدرها

وأوجبها

( فرض ) الحيوان فراضة كبر وأسن فهو فارض وهي فارض وفارضة وفي التنزيل

العزيز ) قال إنه يقول إنها بقرة ال فارض وال بكر عوان بين ذلك (

( أفرض ) لفالن جعل له فريضة والمال وجبت فيه الفريضة لبلوغه نصاب الزكاة وفالنا أعطاه

فريضة

( فرض ) مبالغة فرض

( افترض ) الجند أخذوا عطاياهم والشيء فرضه وفالنا أعطاه فريضة والباحث اتخذ فرضا ليصل

إلى حل مسألة ( مج )

( الفارض ) العالم بتقسيم المواريث

( الفرائض ) جمع فريضة وعلم تعرف به قسمة المواريث الشرعية

( الفراض ) فوهة النهر وما تظهره الزندة من النار إذا اقتدحت

( الفراض ) الفارض

( الفرض ) الحز في العود وغيره ( ج ) فراض وفروض وما أوجبه هللا عز وجل على عباده وما

يفرضه اإلنسان على نفسه وفكرة يؤخذ بها في البرهنة على قضية أو حل مسألة ( مج ) والعطية
المرسومة والترس والسهم قبل أن يعمل فيه الريش والنصل ( ج ) فروض

( الفرضة ) من النهر مشرب الماء منه ومن البحر محط السفن ومن الدواة محل المداد ومن الحائط

كالفرجة والحز في العود ونحوه ومن الباب الخشبة التي تدور فيها رجله ومن الجبل ما انحدر من

وسطه وجانبه ( ج ) فرض وفراض

( الفرضي ) الفراض نسبة إلى الفريضة

( الفريض ) الفراض والمسنة من اإلبل ومن السهام الذي فرض فوقه

( الفريضة ) ما أوجبه هللا على عباده من حدوده التي بينها بما أمر به وما نهى عنه والحصة

المفروضة على إنسان بقدر معلوم ومن الدواب المسنة
( المفراض ) الحديدة التي يحز بها ( ج ) مفاريض
( المفرضة ) يقال ثناياه مفرضة محززة أطرافها

( المفرض ) المفراض ( ج ) مفارض

( فرط )

المعجم الوسيط
فروطا وفرطا عجل وأسرع وفي التنزيل العزيز ) قاال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى (
يتعجل العقوبة ومنه كالم سبق بغير روية ويقال فرط منه خير أو شر سبق والى سيفه أسرع إلى

سله وعليه في القول أسرف وفي األمر قصر والقوم فرطا وفراطة تقدمهم فهو فارط ( ج ) فراط و

أكثر ما يستعمل في السبق إلى الماء إلعداده وتهيئته واليه رسوال قدمه وأعجله وفالن ولدا احتسبه

صغي ار ويقال فرط له ولد سبقه إلى الجنة والعقد والعنقود ونحوهما بدد منهما الحب وفرقه ( محدثة )

( أفرط ) جاوز الحد والقدر في قول أو فعل وأرسل رسوال خاصا في حاجاته وبيده إلى سيفه ليستله

بادر وعليه حمله ما ال يطيق وفالنا أعجله وفي التنزيل العزيز ) ال جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون

( مفرطون إلى النار معجلون وأمره وفي أمره أعجله وأعجل فيه والشيء قدمه يقال أفرطوه إلى الماء
إذا قدموه والحوض مأله حتى فاض وفالن ولدا احتسبه قبل أن يبلغ الحلم والشيء نسيه وفالنا في

الخصومة جرأه

( فارط ) فالنا مفارطة وفراطا سابقه

( فرط ) الشيء وفيه قصر فيه وضيعه حتى فات وفي التنزيل العزيز ) أن تقول نفس يا حسرتى

على ما فرطت في جنب هللا ( وتركه وأغفله وفي التنزيل العزيز ) توفته رسلنا وهم ال يفرطون (
والبئر تركها حتى يعود إليها ماؤها وفالنا قدمه وفي الخصومة جرأه واليه رسوال قدمه وأرسله

( افترط ) إليه في هذا األمر تقدم وسبق ويقال فالن مفترط السجال إلى العال له فيه سابقة وفالن

ولدا ماتوا صغا ار قبل أن يبلغوا الحلم

( انفرط ) الشيء تبدد وتفرق ( محدثة )

( تفارط ) القوم تسابقوا والشيء فات وقته والرجل سبق وتسرع والهموم فالنا تسابقت إليه والقطا الماء

تبادرته

( تفرط ) الشيء فات وقته ويقال تفرطت العشاء فات وقتها قبل أدائها والشيء تقدم ويقال تفرط

الفرس الخيل تقدمها

( الفارط ) السابق المتقدم ومن يسبق القوم إلى الماء ليهيئه و يعده ( ج ) فراط

( الفراطة ) الماء المباح بين عدة أحياء من سبق إليه فهو له يستقي منه وال يزاحمه اآلخرون يقال

الماء بينهم فراطة مسابقة

( الفراطة ) آلة يفرط بها حب الذرة ( محدثة )

( الفرط ) تجاوز الحد يقال من فرط شغفه به أو كرهه له و األمر تجووز فيه الحد ( ج ) أفرط

وأفراط

( الفرط ) سفح الجبل ( ج ) أف ارط ويقال أفراط الصباح ألول تباشيره

المعجم الوسيط
( الفرط ) الفارط ( للواحد والجمع ) يقال رجل فرط و قوم فرط والماء المتقدم لغيره من األمواه وما

يتقدم اإلنسان من أجر وعمل ويقال في الدعاء للطفل الميت ( اللهم اجعله لنا فرطا ) أج ار يتقدمنا

حتى نرد عليه واألمر الذي يفرط فيه صاحبه يضيعه بتقصيره والعجلة

( الفرط ) من األمور المجاوز فيه حده والمتروك المضيع وفي التنزيل العزيز

) واتبع هواه وكان أمره فرطا (

( الفرطي ) من الرجال والجمال الصعب الذي لم يذلل

( المفارط ) مفارط البلد أطرافه

( فرطح )

الشيء بسطه ووسعه ورغيف مفرطح مبسوط ورأس مفرطح عريض

( فرطس )

الخنزير مد فرطوسته

( الفرطاس ) يقال أنف فرطاس عريض

( الفرطوسة ) من الخنزير أنفه ( ج ) فراطيس

( فرع )

الشيء فراعة طال وعال فهو فارع والشيء فرعا وفروعا عاله ويقال فرع قومه عالهم وجاهة وشرفا
واألرض جول فيها وفرسه كبحها وبين المتخاصمين فصل بينهم والبكر افتضها

( فرع ) فرعا غزر شعره فهو أفرع وهي فرعاء ( ج ) فرع وفرعان

( أفرع ) الشيء طال وعال ويقال أفرع فالن في قومه عالهم شرفا وفي الجبل صعد وبنو فالن

انتجعوا في أول الناس وبدأت دوابهم ونعمهم بالنتاج وذبحوا الفرع والنعم نتجت الفرع والمرأة رأت دما

قبل الوالدة والقوم من سفرهم قدموا وليس ذاك أوان قدومهم والحديث واألمر ابتدأه يقال نعم ما أفرعت

أي ابتدأت وبئس ما أفرع به فالن و اللجام الفرس أدمى فاه واألرض فرعها وأفرغ بسيد بني فالن

أخذ فقتل

( فارع ) الرجل كفاه وحمل عنه

( فرع ) فالن ذبح الفرع وبين المتخاصمين فرق وأصلح و في قومه طال ومن األصل المسائل

استخرجها وجعلها فروعا يقال فالن حسن التفريع للمسائل والجبل وفي الجبل صعد واألرض وفيها

فرع

( افترع ) البكر فرعها و األمر ابتدأه

( تفرع ) الشيء كان ذا فروع واألغصان كثرت ويقال تفرعت المسائل تشعبت وتفرع منه كان فرعا
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له وتفرع عليه ترتب وبني عليه والشيء عاله ويقال تفرع قومه عالهم وفاقهم

( األفرع ) الغزير الشعر وهي فرعاء ( ج ) فرع

( الفارع ) العالي يقال هو فارع الطول ( ج ) فرعة وهن فوارع

( الفرع ) من كل شيء أعاله يقال نزلوا فرع الوادي وفالن فرع قومه شريفهم والشعر التام وما تفرع
من غيره ( ج ) فروع وفروع الشجرة أغصانها وفروع الرجل أوالده وفروع المسألة ما تفرع منها

( الفرع ) أول نتاج اإلبل والغنم وكانوا في الجاهلية يذبحونه آللهتهم تقربا ( ج ) فرع وفراع

( الفريعاء ) األرض التي ال تفي غلتها بما أنفق عليها

( فرعن )

فرعنة تجبر وتكبر وفالنا مكنه أن يتجبر ويطغى ( مو )

( تفرعن ) النبات طال وقوي واشتد وفالن تجبر وطغى وتخلق بأخالق الفراعنة

( فرعون ) لقب ملك مصر في التاريخ القديم وأصله بالمصرية ( يرعو ) بغير نون ومعناه البيت
العظيم ولقب كل عات ( ج ) فراعنة وقيل دروع فرعونية نسبة إلى فرعون

( فرغ )

الشيء فراغا وفروغا خال يقال فرغ اإلناء وفرغ الفؤاد ومن الشيء أتمه والى الشيء وله قصده ويقال
في الوعيد ألفرغن لك وفي التنزيل العزيز ) سنفرغ لكم أيها الثقالن (

( فرغ ) الفرس فراغة توسع في سيره وسرعته والطعنة اتسعت فهو فريغ وهي فريغ وفريغة

( أفرغ ) اإلناء أخاله مما فيه والشيء ألقاه من وعائه يقال أفرغ الماء ويقال أفرغ الدماء أراقها وأفرغ

الذهب والفضة ونحوهما من المعادن المصهورة صبها وفي التنزيل العزيز ) حتى إذا جعله نا ار قال

آتوني أفرغ عليه قط ار ( وهللا الصبر على القلوب أنزله وفي التنزيل العزيز ) ربنا أفرغ علينا صب ار (
( فرغ ) الشيء أخاله يقال فرغ اإلناء وفرغ المكان وما في الوعاء صبه

( افترغ ) الماء أفرغه على نفسه

( تفرغ ) من الشغل تخلى عنه وله تخلى له

( استفرغ ) فالن قاء ومجهوده في كذا بذله كله فيه و استقصاه

( الفارغ ) الخالي يقال إناء فارغ وقول فارغ وقلب فارغ وفي التنزيل العزيز ) وأصبح فؤاد أم موسى

فارغا ( خاليا من الصبر والعقل
( الفراغ ) الخلو والمكان الخالي

( الفراغ ) من الدلو ناحيتها التي يصب منها الماء وحوض من أدم واسع ضخم ومن القسي التي

بغير وتر أو سهم ومن اآلنية الضخم ال يطاق حمله ( ج ) أفرغة ويقال رجل فراغ سريع المشي
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وناقة فراغ بغير سمة

( الفراغة ) القلق والجزع

( الفرغ ) مخرج الماء من بين عراقي الدلو ويقال أصابته طعنة ذات فرغ واسعة يسيل دمها ( ج )

فروغ ويقال ذهب دمه فرغا هد ار لم يطلب به
( الفرغ ) يقال ذهب دمه فرغا هد ار

( الفرغ ) يقال إناء فرغ مفرغ وقوس فرغ بغير وتر

( الفريغ ) الواسع العريض ومن السهام والسكاكين ونحوها الحاد ويقال
رجل فريغ حديد اللسان وطعنة فريغ وفريغة واسعة تنهر الدم

( المفرغ )

يقال درهم مفرغ مصبوب في قالب

( المفرغة ) يقال حلقة مفرغة متصلة ال قطع فيها

( فرفر )

أسرع وقارب الخطو ونفض جسده وفالن طاش عقله وعمل الفرفان وسارع إلى الحماقة وفي كالمه

خلط وأكثر والشيء شققه والذئب الشاة مزقها والشيء نفضه وفالنا نال من عرضه وتكلم فيه ويقال

فرفر له وفي حديث عون بن عبدهللا ( ما رأيت رجال يفرفر الدنيا فرفرة هذا األعرج ) يعني أبا حازم

أي يذمها ويمزقها بالذم والوقيعة فهو فرفار

( الفرافر ) الطائش األخرق وولد الماعزة والنعجة والبقرة الوحشية واألسد يمزق قرنه ويقال أسد فرافر
وفرافرة والحمل يسمن ويستكرش ويخصب والغالم الناضج والفرس يحرك اللجام ليخلعه عن رأسه

( الفرفار ) شجر صلب صبور على النار تتخذ منه القصاع ونحوها ومركب من مراكب النساء

( الفرفر ) العصفور الصغير

( الفرفير ) نوع من األلوان وهو أحمر قانئ جدا يقال جوهري فرفيري بياء النسبة

( الفرفيرين )

( في الطب ) خضاب ينتج من التحلل المرضي للهيموجلوبين ( مج )

( الفرفيريني ) البول الفرفيريني ما كثر فيه مادة الفرفيرين بطبيعته ( مج )

( فرق )

بين الشيئين فرقا وفرقانا فصل وميز أحدهما من اآلخر وبين الخصوم حكم وفصل وفي التنزيل

العزيز ) فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين ( وبين المتشابهين بين أوجه الخالف بينهما وله عن األمر
كشفه وبينه وله الطريق أو الرأي استبان والشيء قسمه وفي التنزيل العزيز ) واذ فرقنا بكم البحر (
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وهللا الكتاب فصله و بينه وفي التنزيل العزيز ) وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ( وفالنا

كان أشد فرقا منه والصبي راعه وأفزعه

( فرق ) فرقا جزع واشتد خوفه وفي التنزيل العزيز ) ولكنهم قوم يفرقون ( ويقال فرق منه وعليه

أشفق فهو فرق وفالن دخل في الفرق وخاض فيه وكانت ناصيته أو لحيته مفروقة وتباعد ما بين

أسنانه خلقة ويقال فرقت األسنان والدابة ارتفعت إحدى حرقفتيها وانخفضت األخرى والبعير بعد ما

بين منسميه والتيس بعد ما بين قرنيه أو خصيتيه والفرس كان ذا خصبة واحدة والديك كان ذا عرفين

النفراج بينهما ويقال فرق عرف الديك انشق خلقة فهو أفرق وهي فرقاء ( ج ) فرق

( أفرق ) العليل ب أر والناقة فارقها ولدها وأتى عليها سنتان أو ثالث لم تحمل وفالنا جعله يخاف أو
يجزع والرجل غنمه أضلها وأضاعها وابله العام خالها في المرعى والكأل لم يلقحها ولم ينتجها

والنفساء أطعمها الفريقة

( فارقه ) مفارقة وفراقا باعده ويقال فارق فالنا من حسابه على كذا وكذا قطع األمر بينه وبينه على

أمر وقع عليه اتفاقهما

( فرق ) بين القوم أحدث بينهم فرقة وبين المتشابهين ميز بعضهما من بعض ويقال فرق القاضي

بين الزوجين حكم بالفرقة بينهما والشيء جعله فرقا وهللا القرآن أنزله منجما مفرقا واألشياء قسمها
والصبي أفزعه

( افترق ) القوم فارق بعضهم بعضا

( انفرق ) الشيء افترق وانشق ويقال انفرق الصبح انفلق

( تفارق ) القوم فارق بعضهم بعضا

( تفرق ) الشيء تفرقا وتفراقا تبدد والرجالن ذهب كل منهما في طريق
( إفريقية ) ( انظرها في إفريقية )

( التفاريق ) تفاريق الشيء أجزاؤه المتفرقة ويقال أخذ حقه بالتفاريق وضم تفاريق متاعه

( الفارق ) ما يميز أم ار من أمر ( ج ) فوارق

( الفاروق ) من يفرق الحق من الباطل ولقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والشديد الفزع

( الفاروقة ) الشديد الفزع

( الفراق ) الفرقة وأكثر ما تكون باألبدان

( الفرق ) بين األمرين المميز أحدهما من اآلخر ومن الرأس الفاصل بين صفين من الشعر ( ج )

فروق
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( الفرق ) الفلق من الشيء إذا انفلق وفي التنزيل العزيز ) أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان
كل فرق كالطود العظيم ( والهضبة والموجة العالية من البحر ومن كل شيء القسم ينفصل منه

( الفرق والفرق ) من الرجال الشديد الفزع جبلة

( الفرقان ) القرآن وفي التنزيل العزيز ) تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذي ار (
والبرهان والحجة وكل ما فرق به بين الحق والباطل

( الفرقة ) الطائفة من الناس يقال فرقة التمثيل وفرقة األلعاب وفرقة المطافئ

وفي المدرسة الصف في درجة واحدة في التعليم ومن الجيش عدد من األلوية ( محدثتان )

( الفرقة ) االفتراق

( الفروق ) الشديد الفزع

( الفريق ) الطائفة من الناس أكبر من الفرقة والمفارق ومن الخيل سابقها ويقال نية فريق مفرقة
ورتبة من رتب الجيش العليا ( محدثة ) ( ج ) فرقاء وأفرقة

( المفرق ) من الرأس حيث يفرق الشعر ومن الطريق الموضع الذي يتشعب منه طريق آخر ( ج )
مفارق ويقال وقفته على مفارق الحديث أي وجوهه الواضحة

( الفرقد )

نجم قريب من القطب الشمالي ثابت الموقع تقريبا ولذا يهتدى به وهو المسمى ( النجم القطبي )
وبقربه نجم آخر مماثل له وأصغر منه وهما فرقدان وولد البقرة ( ج ) فراقد

( الفرقود ) الفرقد ( ج ) فراقيد

( فرقع )

الشيء سمع له دوي والشيء فجره فسمع له دوي ويقال فرقع أصابعه ضغط عليها حتى سمع لها
صوت وفالنا لوى عنقه حتى سمع صوته

( افرنقع ) عدا عدوا شديدا موليا و األصابع ضغطت مفاصلها فسمع لها صوت ويقال افرنقع القوم

عن الشيء تفرقوا عنه و تنحوا

( تفرقعت ) األصابع سمع لها صوت لضغط مفاصلها

( الفرقعة ) الصوت بين شيئين متضاربين وتفجر بشدة وصوت راعد

( المفرقعات ) المتفجرات وهي مواد قوية االنفجار تستعمل في الحرب والهدم وبعض الصناعات (

محدثة )

( فرك )
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الشيء فركا حكه يقال فرك الحمص وفرك الجوز حكهما ليزيل ما عليهما من القشر ويقال فرك

الثوب ونحوه حكه حتى يتفتت ما علق به فهو فارك والثوب ونحوه مفروك وفريك
( فرك ) فركا كره وأبغض وأكثر ما يستعمل في بغضة الزوجين فهو وهي فارك

( أفرك ) السنبل صار فريكا وهو أول ما يصلح أن يفرك ليؤكل

( انفرك ) الشيء تفتت وتساقط مما هو عليه أو عالق به والمنكب استرخى

( تفرك ) المخنث في كالمه ومشيته تكسر

( استفرك ) الحب في السنبلة سمن واشتد وآن نضجه
( الفرك ) من األشياء المنفرك قشره أو حبه

( الفريك ) المفروك والبر أو الذرة ألول نضجه حين يصلح لألكل و البر يشوى أول نضجه ثم ييبس
ويجش ويطبخ ( محدثة ) وعظمة في أصل اللسان وهما فريكان

( الفريكة ) عظمة في أصل اللسان وهما فريكتان وهي العظم الالمي

( المفروكة ) طعام ألهل الريف بمصر يتخذ من فطير الذرة يفرك ويغطى باللبن والزبد ( مو )

( فرم )

اللحم فرما فراه ( محدثة )
( أفرم ) اإلناء مأله

( الفرامة ) آلة الفرم ( مج )
( المفرمة ) الفرامة
( الفران ) الخباز

( الفرن ) موقد للخبر وغيره ( ج ) أفران

( الفرنية ) خبزة تروى لبنا وسمنا وسك ار ( ج ) فرني

( الفرند )

السيف وما يلمح في صفحته من أثر تموج الضوء وحب الرمان والورد األحمر

( الفرانق )

األسد والدليل أمام الجيش أو أمام البريد
( فره )

فرها بطر وأشر فهو فره

( فره ) فراهة وفروهة جمل وحسن وخف ونشط وحذق ومهر فهو فاره وفي التنزيل العزيز ) وتنحتون
من الجبال بيوتا فارهين ( ويجمع الفاره على فره وفره

( أفره ) أنتج فارها واتخذ شيئا فارها ويقال أفرهت المرأة ولدت الفره

( فره ) أفره

( استفره ) تخير الجيد
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( أفره ) يقال فالن أفره من فالن تفضيل في حسن الوجه ونوره

( فرهد )

الغالم امتأل وحسن وعدا حتى انتفخ ونفسه ضاقت
( تفرهد ) الغالم سمن وجمل

( الفرهد ) من الغلمان الحسن الممتلئ وولد األسد

( الفرهود ) الفرهد ( ج ) فراهيد

( فرى )

الثياب جعل عليها فروا فهي مفراة

( افترى ) فروا لبسه

( الف ار ) حمار الوحش ( انظر ف أر )

( الفراء ) صانع الفراء وبائعها

( الفرو ) جلود بعض الحيوان كالدببة والثعالب تدبغ ويتخذ منها مالبس للدفء وللزينة ( ج ) فراء

( الفروة ) الجلدة ذات الشعر ويقال فروة الرأس وفروة الدب وفروة األرنب والثعلب ( ج ) فراء وأبو

فروة القسطل أو الشاه بلوط ( مصرية )
( فرى )

الشيء فريا شقه وفتته

والقربة قدرها وصنعها والكذب اختلقه واألرض اجتازها

( فري ) فرى بهت وتحير

( أفرى ) الشيء شقه وفالنا اشتد في لومه واألوداج شقها واستخرج دمها
( فراه ) مبالغة فراه

( افترى ) القول اختلقه

( انفرى ) الشيء انشق وانقطع

( تفرى ) الشيء تشقق ويقال تفرى عنه ثوبه وتفرى الليل عن صبحه انشق وبدا الصبح والعين
انشقت ونبع منها الماء ويقال تفرت األرض بالعين إذا انشقت ونبع ماؤها

( لفرية ) الكذب ( ج ) فرى

( الفري ) من األمور المختلق واألمر العجيب وفي التنزيل العزيز ) قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا

( ويقال فالن يفري الفري إذا أجاد عمله وأتى فيه بالعجيب ومن الرجال المختلق
( فزر )
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الثوب ونحوه فز ار شقه وأباله والشيء صدعه وفرقه والشيء من الشيء فصله وفرزه
( فزر ) فز ار خرج على ظهره أو صدره عقدة فهو أفرز وهي فزراء ( ج ) فزر

( أفزر ) الشيء فزره
( فزر ) الشيء فزره

( انفرز ) الثوب انشق وبلي
( تفزر ) تشقق

( الفازرة ) طريق في الرمال المتلبدة المستوية كأنها صدع في األرض منقاد طويل خلقة

( الف ازرة ) أنثى النمر

( الفزر ) ابن النمر وابن الببر والجدي

( الفزراء ) الجارية الممتلئة لحما وشحما والتي قاربت اإلدراك

( الفزرة ) نتوء عظيم في الصدر أو في الظهر ( ج ) فزر
( الفزرة ) مؤنث الفزر والشق ( ج ) فزر وفزور

( فز )

ف از فزع وعن األمر تنحى وعدل والرجل ف اززة وفزوزة نشط وتوقد والجرح ف از وفزي از تندى و سال وفالنا

ف از أفزعه وأزعجه
( أفزه ) فزه

( تفا از ) تغالبا

( استفزه ) الخوف استخفه وفالنا أثاره وأزعجه

( الفز ) من الرجال الخفيف وولد البقرة الوحشية ( ج ) أفزاز

( الفزة ) الوثبة باالنزعاج

( فزع )

فالن فزعا تقبض و نفر من شيء مخيف فهو فازع ( ج ) فزعة والقوم أغاثهم ونصرهم

( فزع ) فزعا خاف وذعر فهو فزع واليه لجأ واستغاث ومن نومه انتبه والقوم أغاثهم ونصرهم
( أفزعه ) أخافه وروعه وأغاثه ونصره قالوا أفزعه لما فزع أغاثه لما استغاث ومن نومه نبهه

( فزعه ) أفزعه

( فزع ) عنه كشف عنه الفزع وأزيل وفي التنزيل العزيز ) حتى إذا فزع عن قلوبهم (

( الفزاعة ) الكثير الفزع والذي يفزع

( الفزع ) الخوف والذعر واللجوء واإلغاثة وفي الحديث في شأن األنصار ( إنكم لتكثرون عند الفزع

المعجم الوسيط
وتقلون عند الطمع ) عند اللجوء إليكم وعند اإلغاثة ( ج ) أفزاع
( الفزع ) المغيث والمستغيث

( الفزعة ) من الرجال الذي يفزع منه الناس كثي ار
( الفزعة ) من الرجال الذي يفزع من الناس كثي ار

( المفازع ) من الرجال المغيث والمستغيث

( المفزع ) الذي كشف عنه الفزع وأزيل والجبان

( المفزع ) من يلجأ إليه عند نزول الخطب ( للواحد والجمع والمذكر والمؤنث )

( المفزعة ) المفزع وما يفزع منه

( فزفزه )

أزعجه وطرده
( فسأ )

الثوب فسئا مده حتى تفزر وفالنا عن األمر منعه

( فسئ ) فسأ خرج صدره ودخل ظهره فهو أفسأ وهي فسآء ( ج ) فسء
( فسأ ) الثوب تفسئة وتفسيئا مبالغة فسأه

( تفسأ ) الثوب تشقق و بلي

( المفسوء ) من إذا مشى كأنه يرجع أسته

( الفستان )

ثوب مختلف األشكال واأللوان من مالبس النساء ( ج ) فساتين ( مع )

( الفستق )

شجرة مثمرة من الفصيلة البطمية من ذوات الفلقتين لثمرها لب مائل إلى الخضرة لذيذ الطعم يتنقل به
وتكثر زراعته في حلب

( الفستقي ) لون فستقي ذو خضرة تشبه لون ثمرة الفستق

( فسح )

له في المجلس فسحا وسع له ليجلس وفي التنزيل العزيز ) إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا
يفسح هللا لكم ( وله األمير في السفر أذن والخرزتين ونحوهما وسع والشيء بسطه قالوا جمل مفسوح

الضلوع منبسطها

( فسح ) المكان فساحة اتسع فهو فسيح

( أفسح ) المكان وسعه

المعجم الوسيط
( فسح ) المكان أفسحه ويقال فسحت لفالن أن يفعل كذا

( انفسح ) المكان اتسع وصدره انشرح وطرفه امتد نظره بال عائق

( تفاسح ) القوم توسعوا

( تفسح ) المكان انفسح وفالن طلب الفسحة في المكان وطلب الفسحة من عمل ليستريح وله في

المجلس وسع وفي التنزيل العزيز ) إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا (

( الفسح ) جواز السفر

( الفسح ) يقال منزل فسح واسع ورجل فسح واسع الصدر

( الفسحة ) السعة ( ج ) فسح يقال في هذا األمر فسحة أي سعة والسعة بين عملين للراحة والتنزه (
محدثة ) والفسحتان ما ال شعر عليه من جانبي العنفقة

( فسخ )

الرجل فسخا ضعف وجهل والرأي أفسده واألشياء فرقها والشيء نقضه يقال فسخ البيع أو العقد

والمفصل أزاله عن موضعه من غير كسر والثوب عن نفسه طرحه

( فسخ ) الرأي ونحوه فسخا فسد فهو فسخ

( أفسخ ) القرآن نسيه

( فاسخه ) البيع طالبه بفسخه أو وافقه على فسخه

( انفسخ ) الشيء انتقض وبطل وزال

( تفاسخ ) البيعان البيع ونحوه اتفقا على فسخه واألقاويل تناقضت

( تفسخ ) الشيء انفسخ والمادة العضوية انحلت بتأثير الجراثيم والشعر عن الجلد زال وتطاير ويقال
تفسخ اللحم عن العظم والفأرة في الماء تقطعت وهذه األربعة خاصة بالميت والفصيل تحت الحمل

الثقيل لم يطقه

( الفسخ ) الضعيف ال يقوى على مقاومة الشدائد أو ال يظفر بحاجته

( الفسيخ ) المفسوخ وضرب من السمك المملوح يترك حتى يتفسخ ( مو )

( فسد )

اللحم أو اللبن أو نحوهما فسادا أنتن أو عطب والعقد ونحوه بطل والرجل جاوز الصواب والحكمة

واألمور اضطربت وأدركها الخلل وفي التنزيل العزيز ) لو كان فيهما آلهة إال هللا لفسدتا ( فهو فاسد

وفسيد ( ج ) فسدى

( أفسد ) الرجل فسد والشيء جعله فاسدا

( فاسد ) الرجل رهطه أساء إليهم ففسدوا عليه

المعجم الوسيط
( فسده ) مبالغة في فسده

( تفاسد ) القوم تدابروا وقطعوا األرحام

( استفسد ) الشيء عمل على أن يكون فاسدا يقال استفسد الزرع واألمر وجده أو عده فاسدا والرجل

رهطه فاسده

( الفساد ) التلف والعطب واالضطراب والخلل والجدب والقحط وفي التنزيل العزيز ) ظهر الفساد في

البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ( والحاق الضرر وفي التنزيل العزيز ) ويسعون في األرض

فسادا (

( المفسدة ) الضرر يقال هذا األمر مفسدة لكذا فيه فساده وما يؤدي إلى الفساد من لهو ولعب

ونحوهما قال أبو العتاهية

( إن الشباب والفراغ والجدة

مفسدة للمرء أي مفسدة ) ( ج ) مفاسد

( فسر )

الشيء فس ار وضحه والطبيب نظر إلى بول المريض ليستدل به على مرضه ( مو )

( فسر ) الشيء وضحه وآيات القرآن الكريم شرحها ووضح ما تنطوي عليه من معان وأسرار وأحكام
( استفسره ) عن كذا سأله أن يفسره له ويقال استفسره كذا

( التفسرة ) الشرح والبيان ومقدار من بول المريض يستدل الطبيب بالنظر فيه على المرض ( مو )
( التفسير ) الشرح والبيان وتفسير القرآن من العلوم اإلسالمية يقصد منه توضيح معاني القرآن

الكريم وما انطوت عليه آياته من عقائد وأس ارر وحكم وأحكام
( الفسطاط )

بيت يتخذ من الشعر ومدينة مصر العتيقة التي بناها عمرو بن العاص في موضع فسطاطه

والجماعة من الناس ( ج ) فساطيط

( الفسيط ) قالمة الظفر وقمع التمرة

( فسفس )

فالن اشتد حمقه
( فسافس )

حشرة مضرة خبيثة الرائحة وهي التي تسمى بالبقة ( د )

( الفسفاس ) الشديد الحمق والسيف الكليل ونبت أخضر خبيث الريح له زهرة بيضاء ينبت في
مسايل الماء
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( الفسفس ) البيت المصور بالفسيفساء ( مع )

( الفسيفساء ) قطع صغار ملونة من الرخام أو الحصباء أو الخرز أو نحوها يضم بعضها إلى

بعض فيكون منها صور ورسوم تزين أرض البيت أو جدرانه ( مع )

( فسق )

كل ذي قشر فسقا وفسوقا خرج عن قشره ويقال فسقت الرطبة عن قشرها والفأرة عن جحرها وفالن

عصى وجاوز حدود الشرع ويقال فسق عن أمر ربه خرج عن طاعته وفي التنزيل

العزيز ) فسجدوا إال إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ( فهو فاسق ( ج ) فسقة وفساق
وفاسقون وهي فاسقة ( ج ) فاسقات وفواسق

( فسقه ) عده فاسقا

( انفسقت ) الرطبة فسقت

( فساق ) يقال للمرأة يا فساق أي يا فاسقة ( و ال يستعمل إال في النداء )

( الفسيق ) الكثير الفسق

( الفسق ) العصيان

( الفسق ) الفسيق

( الفسوق ) الفسق

( الفسقية ) حوض من الرخام ونحوه مستدير غالبا تمج الماء فيه نافورة ويكون في القصور والحدائق
والميادين ( ج ) فساقي ( د )

( فسكل )

الفرس جاء في السباق آخ ار والرجل جاء تابعا متأخ ار

( الفسكول ) الفرس الذي يجيء آخر الحلبة ومن الرجال التابع المتأخر ( ج ) فساكيل

( فسل )

الفسيل فسال غرسه

( فسل ) الرجل فسالة وفسولة جبن ورذل

( أفسل ) الفسيلة انتزعها من أمها أو قلعها من األرض وغرسها في مكان آخر

( فسل ) الشيء أرذله وزيفه والرجل فتره وكسر نشاطه
( افتسل ) النبات أفسله

( الفسالة ) الضعف وسوء الرأي ومرض للكرمة يضعفها فتذبل

( الفسالة ) من الحديد ونحوه ما تناثر منه عند الطرق إذا طبع

( الفسل ) قضبان الكرم تقلع للغرس ومن كل شيء الرذل الرديء ( ج ) أفسل وفسول ويقال رجل

فسل ال مروءة له ودرهم فسل زائف

( الفسولة ) قلة المروءة وضعف الرأي ومرض من أمراض النمو يسببه سوء الغذاء
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( الفسيلة ) النخلة الصغيرة تقطع من األم أو تقلع من األرض فتغرس وجزء من النبات يفصل عنه
ويغرس ( ج ) فسيل وفسائل

( فسا )

فسوا وفساء أخرج ريحا من مفساه بال صوت يسمع

( المفسى ) مخرج الريح من الحيوان
( الفاسياء ) الخنفساء لنتنها

( فشج )

فشجا فرج بين ساقيه للبول أو لغيره
( فشج ) مبالغة فشج

( تفشج ) فشج

( فشخ )

فالنا فشخا صفعه و لطمه والصبيان في لعبهم كذبوا فيه وتضاربوا

( فشخ ) الرجل أرخى مفاصله وأعيا
( تفشخ ) ارتخت مفاصله

( فش )

فشا نفخ نفخا خفيفا وتجشأ والورم خف وهبط والقربة ونحوها أخرج ما فيها من الماء أو الهواء ويقال

للغضبان ألفشنك فش الوطب ألخرجن غضبك من رأسك وفش غليله نفس من غضبه والضرع حلب
جميع ما فيه والقفل فتحه من غير مفتاح

( أفش ) القوم انطلقوا جافلين

( انفشت ) القربة ونحوها خرج ما فيها من هواء واللبن سال من الوطب والريح خرجت من القربة

ونحوها والجرح هبط ورمه ويقال انفشت علة فالن زالت وفالن عن األمر فتر وكسل واألنف عال

طرفه وهبطت أرنبته

( الفش ) األحمق والكساء الغير المحكم النسج ومستنقع الماء ( ج ) فشاش

( الفشاش ) المحتال لفتح األغالق بغير مفاتيحها

( الفشة ) الرئة وهي تفش ما فيها من الهواء ( محدثة )

( الفشوش ) من األشياء ما ال طائل فيه ومن النوق التي ينفش لبنها من غير حلب ومن األوطاب

ما يسيل لبنه منه

( الفشيش ) صوت الريح حين تخرجها من قربة أو نحوها وفشيش األفعى صوت جلدها إذا مشت
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في اليبس
( فشغ )

الشيء فشغا انتشر وغيره عاله وغطاه وبالسوط عاله وضربه به

( فشغت ) الثنية فشغا نتأت وخرجت عن نضد األسنان والرجل تفرقت ثناياه فهو أفشغ وهي فشغاء

( فاشغ ) فالنا باألمر عاجله به ساعة لقيه

( فشغه ) مبالغة فشغه والنوم فالنا غلبه و فتره

( انفشغ ) الشيء كثر وانتشر

( تفشغ ) انتشر يقال تفشغت الغرة انتشرت حتى غطت العين وتفشغ الشيب فالنا وتفشغ الشيب فيه

انتشر والولد كثروا وانتشروا وفالن بيوت الحي دخل بينها وغاب فيها فلم ير والدين فالنا عاله وركبه
( األفشغ ) كبش ذهب قرناه يمنة ويسرة

( الفشاغ ) الرقعة من أدم يرقع بها السقاء وشجرة ال تعلو أكثر من سبعة أمتار من الفصيلة الزنبقية

تتسلق األشجار وتلتوي عليها فتفسدها

( الفشاغ ) أن يتفق رجالن على أن يتزوج كل منهما بنت اآلخر أو أخته وأن يكون ذلك التبادل
مه ار للزوجين وكان ذلك في الجاهلية والكسل

( الفشاغ ) الفشاغ بمعنى الشجرة

( الفشغة ) شبه القطن يكون في جوف القصب من بعض األشجار

( فشفش ) ضعف رأيه أو في قوله أفرط في الكذب وانتحل ما لغيره والماء و به نضحه

( الفشفاش ) كساء غير محكم النسج رقيق الغزل ويقال سيف فشفاش لم يحكم صنعه والمفتخر

بالباطل وليس عنده طائل وعشبة نحو البسباس

( فشق )

الشيء فشقا كسره

( فشق ) فشقا عدا وتردد هواه بين هذا وذاك حتى فاتاه جميعا فهو فشق والظبي ونحوه بعد ما بين

قرنيه فهو أفشق وهي فشقاء ( ج ) فشق

( فاشقه ) فاجأه

( تفشق ) الرجل أدخل ثوبه تحت إبطه األيمن وألقاه على منكبه األيسر

( فشل )

لحيته فشال نفشها

( فشل ) فشال تراخى وجبن وفي التنزيل العزيز ) وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ( يقال دعي إلى
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القتال ففشل وعن األمر هم به ثم نكل عنه و في عمله أخفق ( مج ) فهو فشل وفشل ( ج ) أفشال
( تفشل ) الماء سال والرجل تخير الزوجة من األباعد لئال يأتي الولد ضاويا

( الفشل ) ستر الهودج وشيء كالبساط في الهودج للجلوس عليه ( ج ) فشول

( الفيشلة ) الحشفة ورأس كل مملس ومدور ( ج ) فياشل

( فشا )

فشوا وفشوا ظهر وانتشر وعليه أموره انتشرت فلم يدر بأي ذلك يأخذ وأنعامهم كثرت

( أفشاه ) نشره وأذاعه يقال أفشى سره وخبره ومعروفه وهللا رزق فالن كثره عليه حتى شغل به عن

اآلخرة

( تفشى ) الشيء اتسع وانتشر يقال تفشت القرحة اتسعت وتفشى الخبر انتشر والمرض القوم وبهم

انتشر فيهم وعمهم

( التفشي ) ( في علم القراءات ) انتشار الهواء في الفم عند النطق بالحرف وله حرف واحد وهو

الشين وذلك بتوسيع ما بين اللسان وأعلى الحنك

( الفاشية ) نومة ينامها اإلنسان أول الليل ليستيقظ بعدها
( الفاشي ) من يتبع مذهب الفاشية

( الفاشية ) مذهب سياسي واقتصادي نشأ بإيطاليا في هذا القرن يقوم على نظام النقابات وعلى
تدخل الدولة في كل مظاهر النشاط االقتصادي ( مج )

( الفشاء ) تناسل المال وكثرته والمال

( الفشوة ) وعاء تحفظ فيه المرأة ما تتطيب به

( فصحه )

الصبح فصحا غلبه ضوؤه

( فصح ) اللبن فصحا وفصاحة خلص مما يشوبه فأخذت عنه رغوته وبقي خالصه والرجل انطلق
لسانه بكالم صحيح واضح ويقال فصح األعجمي جادت لغته فلم يلحن فهو فصح ( ج ) فصاح

وهو فصيح ( ج ) فصحاء وهي فصيحة ( ج ) فصائح

( أفصح ) الصبح بدا ضوؤه وظهر ويقال أفصح األمر وضح والنهار خال من الغيم والقر وعن

مراده بينه ولخصه والنصارى جاء عيد فصحهم

( فصح ) مبالغة في فصح

( تفاصح ) في كالمه تكلف الفصاحة

( تفصح ) الرجل زادت فصاحته وفي كالمه تفاصح

المعجم الوسيط
( الفصاحة ) البيان وسالمة األلفاظ من اإلبهام وسوء التأليف

( الفصح ) من األيام الصحو الذي ال غيم فيه وال برد و ( عند اليهود ) عيد ذكرى خروجهم من

مصر و ( عند المسيحيين ) عيد ذكرى قيامة السيد المسيح من الموت في اعتقادهم ويعرف بالعيد

الكبير ( مع ) أصله بالعبرية ببيسح مر وجاوز

( الفصيح ) يقال رجل فصيح يحسن البيان ويميز جيد الكالم من رديئه وكالم فصيح سليم واضح

يدرك السمع حسنه والعقل دقته ولسان فصيح طلق يعين صاحبه على إجادة التعبير
( فصد )

العرق فصدا وفصادا شقه ويقال فصد المريض أخرج مقدا ار من دم وريده بقصد العالج وفصد الناقة

شق عروقها ليستخرج دمها فيشربه وكان ذلك عند القحط ومنه المثل ( لم يحرم القرى من فصد له )
يضرب لمن نال بعض حاجته وفصد له عطاء أعطاه إياه

( أفصدت ) الشجرة انشقت عيون ورقها وبدت أطرافه

( فصد ) مبالغة في فصد ويقال فصد السيل األرض شققها وخددها و الشيء نقعه بماء قليل

( افتصد ) فصد

( انفصد ) الدم ونحوه سال

( تفصد ) الدم سال جاء يتفصد جبينه عرقا يريدون يتفصد عرق جبينه
( الفاصدان ) موضع جريان الدموع على الوجه

( أبو فصادة ) طير من الفصيلة الفتاحية ورتبة العصفوريات المشرومات المناقير يتغذى بالحشرات

( المفصد ) المبضع يفصد به

( فص )

الجرح فصيصا سال بعض ما فيه والعرق رشح والجندب فصا وفصيصا صوت والشيء فصله
وانتزعه من غيره

( أفص ) إليه من حقه شيئا أداه إليه

( فصصه ) مبالغة في فصه والخاتم جعل له فصا
( افتص ) الشيء فصله وانتزعه من غيره

( انفص ) منه انفصل

( استفص ) يقال ما استفص منه شيئا ما استخرج

( الفص ) ملتقى كل عظمين وما يركب في الخاتم من الحجارة الكريمة وغيرها ومن الليمون ونحوه

أو الثوم ونحوه الفلقة من فلقة ومن العين حدقتها ومن األمر حقيقته وجوهره ومن الشيء مفصله
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ومخزه ومن السائل حببه ( ج ) فصوص وأفص ويقال فالن حزاز الفصوص يصيب في رأيه وجوابه

( الفصاص ) صانع فصوص الخواتم

( الفصيص ) النوى االملس النقي كأنه مدهون

( فصع )

الرطبة ونحوها فصعا دلكها بإصبعيه لتتفتح عما فيها والصبي قلفته نحاها عن حشفته والعمامة عن

رأسه حسرها والشيء عن الشيء أخرجه

( فصع ) الرجل بدت منه ريح وله بمال أعطاه إياه والشيء من غيره أخرجه

( افتصع ) الغالم كشف عن حشفته بتنحية قلفته عنها وحقه أخذه كله قه ار

( انفصع ) الشيء انحسر ومن غيره خرج
( تفصع ) مطاوع فصع

( األفصع ) الغالم البادي الحشفة من القلفة
( الفصعان ) من يكشف رأسه ح اررة والتهابا

( الفصعة ) قلفة الصبي إذا اتسعت حتى تخرج حشفته قبل أن يختن

( فصفص )

فالن أتى بالخبر اليقين ودابته أطعمها الفصفصة

( تفصفصوا ) عنه تفرقوا وانصرفوا

( الفصافص ) الجلد الشديد من الرجال

( الفصفص ) ( في مصر ) والفصة ( في الشام ) نبات عشبي كلئي معمر من الفصيلة القرنية

يسمى البرسيم الحجازي

( الفصفصة ) الفصفص ( ج ) فصافص

( فصل )

الكرم فصوال خرج حبه صغي ار والقوم عن البلد خرجوا وفي التنزيل العزيز ) فلما فصل طالوت

بالجنود ( وبين الشيئين فصال وفصوال فرق والحاكم بين الخصمين قضى وفي التنزيل العزيز ) إن
هللا يفصل بينهم يوم القيامة ( والشيء عن غيره فصال أبعده والشيء قطعه والخطيب ونحوه القول

أحكمه والمولود عن الرضاع فصال فطمه ويقال فصل الفصيل عن أمه أبعده
( فاصل ) شريكه فض ما بينهما من شركة

( فصل ) الشيء جعله فصوال متميزة مستقلة واألمر بينه وفي التنزيل العزيز ) قد فصلنا اآليات لقوم

يعلمون ( والقصاب الشاة جزأها وفرق أعضاءها ويقال فصل الخياط الثوب قطعه على قد صاحبه
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والعقد جعل بين حباته حبات أخرى مغايرة فهو مفصل

( افتصلت ) المرأة رضيعها فطمته والنخلة عن موضعها نقلها

( انفصل ) الشيء انقطع والقوم عن مكان كذا فارقوه

( الفاصل ) يقال حكم فاصل وقضاء فاصل ماض قاطع

( الفاصلة ) خرزة خاصة تفصل بين الخرزتين في العقد ونحوه والعالمة في حساب الكسور العشرية

تكتب بين الكسر والعدد والفاصلة ( في علم العروض ) ثالثة أحرف متحركة يليها حرف ساكن مثل

كتبت وهي الصغرى وأربعة أحرف متحركة يليها حرف ساكن مثل سمعهم وهي الكبرى ( ج )

فواصل

( الفاصولية والفاصولياء ) بقلة حولية زراعية من الفصيلة القرنية تزرع لثمرها ولبذورها تطبخ رطبة

ويابسة وهي أصناف ( مع )

( الفصال ) فطام المولود وفي التنزيل العزيز ) وحمله وفصاله ثالثون شه ار (

( الفصل ) المسافة بين الشيئين والحاجز بين الشيئين وملتقى كل عظمين في الجسد والفرع يقال

للنسب أصول وفصول وواحد فصول السنة الشمسية وهي الربيع والصيف والخريف والشتاء وأحد

أجزاء الكتاب مما يندرج تحت الباب وأحد أقسام التمثيلية يقال تمثيلية ذات أربعة فصول وأحد أقسام

المدرسة ويسمى الصف أيضا ( محدثة ) ومن القول ما كان حقا قاطعا ويوم الفصل يوم القيامة

وفصل الخطاب ما كان الحكم فيه قاطعا ال راد له

( الفصلة ) النخلة المنقولة من موضعها والبحث أو المقال المنتزع من مجلة أو نحوها ( محدثة )

وعالمة من عالمات الترقيم ترسم هكذا ( ) وتوضع بين الجمل المتعاطفة وبين أنواع الشيء وأقسامه

وبعد لفظة المنادى

و هناك فصلة منقوطة تستعمل في موضعين

( أ ) بين الجمل الطويلة مثل إن الناس ال ينظرون إلى الزمان الذي عمل فيه العمل وانما ينظرون

إلى مقدار جودته ( ب ) بين جملتين تكون الثانية منهما سببا في األولى مثل سهرت الليل كله

ألنجز بعض األعمال

( الفصيل ) ولد الناقة أو البقرة بعد فطامه وفصله عن أمه وحائط قصير أقل من الحصن والسور (

ج ) فصالن وفصالن وفصال

( الفصيلة ) القطعة من أعضاء الجسد و القطعة من لحم الفخذ وعشيرة الرجل ورهطه األدنون

وأقرب آبائه إليه وفي التنزيل العزيز

) يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ( و ( في النبات
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والحيوان ) جملة أجناس لها صفات مشتركة وفرقة من الجيش

( الفيصل ) الحاكم أو القاضي والماضي القاطع يفصل بين الحق والباطل يقال حكومة فيصل

وقضاء فيصل وقول فيصل وطعنة فيصل ( ج ) فياصل

( المفصل ) السبع األخير من القرآن الكريم لكثرة الفصول بين سوره

( المفصلة ) أداة من حديد ونحوه ذات جزأين يثبت األول في مصراع الباب والثاني في عضادته (
محدثة ) ( ج ) مفصالت

( المفصل ) ملتقى كل عظمين في الجسد وموضع الحجارة الصلبة المتراكمة وما بين الجبلين من

رمل وحصى صغار فيرق ويصفو ماؤه ( ج ) مفاصل وداء المفاصل الرثية

( المفص ليات ) شعب من الحيوانات الالفقارية ذات أرجل مفصلية كالحشرات والعناكب والعقارب (

مج )

( المفصل ) اللسان

( فصم )

الشيء فصما شقه وصدعه دون بينونة والعقدة حلها والشيء حناه وقوسه

( أفصم ) الشيء ذهب وانكشف يقال أفصم الحر وأفصم المطر وأفصمت عنه الحمى

( فصمه ) فصمه بقوة

( انفصم ) الشيء انكسر من غير فصل والعقدة انحلت والعروة انقطعت وفي التنزيل العزيز ) فقد

استمسك بالعروة الوثقى ال انفصام لها ( وظهره انصدع والدرة انصدعت ناحية منها والمطر انقطع

وأقلع

( تفصم ) الشيء انكسر دون بينونة
( الفصمة ) الصدعة

( الفصمة ) ما تكسر وتناثر من نحو السواك والمشط

( الفصيم ) يقال فأس فصيم ضخمة

( فصى )

الشيء من الشيء وعنه فصيا فصله وأزاله عنه ويقال فصى اللحم عن العظم ونحو ذلك

( أفصى ) من األمر تخلص منه خي ار كان أو ش ار والمطر أقلع وعنه البرد أو الحر ذهب والصائد لم

يعلق بحباله صيد

( فصاه ) منه وعنه خلصه يقال فصى اللحم عن العظم

( انفصى ) الالصق من غيره انفصل ويقال انفصى اللحم عن العظم
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( تفصى ) من الشيء وعنه تخلص منه يقال تفصى من الديون وتفصى اللحم عن العظم ويقال ما
كدت أتفصى منه أتخلص منه والشيء استقصاه

( تفضج )

الجسم سمن لحمه وتخدد والشيء توسع والرأس عرقا سال

( فضحه )

فضحا كشف معايبه فهو فاضح و هي فاضحة وكشفه وجاله يقال فضحه النهار وفضح القمر
النجوم غلبها ضوؤه فلم تتبين

( افتضح ) الرجل انكشفت معايبه

( تفاضح ) الرجالن كشف كل منهما عيب اآلخر

( الفاضح ) الفعل الفاضح ( في القانون ) فعل مادي مخل بالحياء
( الفضيحة ) الشهرة بما يعاب والعيب ( ج ) فضائح

( فضخ )

الشيء األجوف فضخا كسره وشقه يقال ضرب الرأس ففضخه وضرب البطيخة ففضخها كسرها
والعين فقأها والبسر جعل منه فضيخا

( أفضخ ) العنقود حان أن يعصر

( افتضخ ) الشيء األجوف كسره والبسر جعل منه فضيخا يقال ( ال تفتضخ ال تفتضح )

( انفضخ ) مطاوع فضخ والشيء اتسع وعرض والسقاء وهو مآلن انشق وسال ما فيه وفالن بكى
وكثر دمعه والدلو دفقت ما فيها من الماء والعين انفقأت والقارورة تكسرت فلم يبق فيها شيء

( الفضوخ ) شراب يسكر شاربه

( الفضيخ ) عصير العنب وشراب يتخذ من البسر من غير أن تمسه النار ولبن غلبه الماء حتى رق

( المفضخة ) اإلناء ينبذ فيه الفضيخ ومن الدالء الواسعة ( ج ) مفاضخ

( فض )

الشيء فضا فرقه يقال فض القوم فرقهم وفض المال على القوم فرقه وقسمه عليهم وخاتم الكتاب

كسره وفكه ويقال فض الكتاب وفض الخاتم عن الكتاب والماء صبه واللؤلؤة ونحوها خرقها ويقال

فض عذرة المرأة وما بينهما قطع ويقال فض األمر قطعه ويقال فض هللا فاه نشر أسنانه وكسرها (
في الدعاء عليه ) وفي الدعاء له ( ال يفضض هللا فاه )
( فضض ) الشيء حاله بالفضة أو طاله بها
( افتض ) فض
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( انفض ) الشيء انكسر والجمع تفرق وفي التنزيل العزيز ) ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من

حولك (

( الفضاض ) ما تفرق عند الكسر يقال

طارت عظامه فضاضا تطايرت عند الضرب

( الفضاضة ) الفضاض

( الفض ) من الناس النفر المتفرقون ويقال خرز فض منتثر

( الفضض ) من الشيء ما تفرق منه يقال أصابه فضض من الماء

( الفضة ) الصخر المنثور بعضه فوق بعض والحرة الشاهقة ( ج ) فضاض

( الفضة ) عنصر أبيض قابل للسحب والطرق والصقل من أكثر المواد توصيال للح اررة والكهرباء
وهو من الجواهر النفيسة التي تستخدم في سك النقود كما تستعمل أمالحها في التصوير ( ج )

فضض وفضاض

( الفضيض ) ما تناثر من الماء والبرد ونحوهما والماء يخرج من العين أو ينزل من السماء ومن

األمكنة الكثير الماء ومن النوى الذي يقذف من الفم
( المفضاض ) ما يفض به مدر األرض المثارة

( المفض والمفضة ) المفضاض

( فضفض )

الشيء اتسع يقال فضفض الثوب والدرع والعيش والثوب وسعه فهو فضفاض

( تفضفض ) بول الناقة انتشر على فخذيها

( الفضافضة ) من الدروع ومن الثياب الواسعة

( الفضفاض ) من المياه الكثير ومن الرجال الكثير العطاء ومن الثياب الواسع ويقال عيش

فضفاض واسع و  -من األرض التي عالها الماء من كثرة المطر
( الفضفاضة ) سحابة فضفاضة كثيرة الماء

( فضل )

الشيء فضال زاد على الحاجة يقال أنفق من مالك ما فضل وبقي يقال خذ هذا الذي فضل مما
أنفقت وفالن على غيره غلبه بالفضل ويقال فاضل غيره ففضله فهو فاضل ( ج ) فضالء

( فضل ) الشيء فضوال اتصف بالفضيلة

( أفضل ) عليه أحسن إليه ومن الشيء أبقى منه بقية وعليه في الحسب والشرف زاد عليه فيهما

( فاضله ) مفاضلة وفضاال غالبه في الفضل وبين الشيئين وازن بينهما ليحكم بفضل أحدهما على
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اآلخر

( فضله ) على غيره جعله أو عده أفضل منه

( تفاضل ) القوم تنافسوا في الفضل وادعى كل فريق الفضل على اآلخر

( تفضل ) لبس الفضال وعليه أحسن إليه وادعى الفضل عليه وفي التنزيل العزيز ) ما هذا إال بشر
مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ( وعلى غيره ثبت له الفضل عليه في القدر والمنزلة

( استفضل ) من الشيء أفضل منه والشيء أخذه زائدا على حقه يقال أخذ حقه واستفضل ألفا

( الفاضل ) الباقي زائدا على الحاجة ومن الرجال المتصف بالفضيلة

( الفاضلة ) النعمة العظيمة ( ج ) فواضل وفواضل المال غلة األرض وألبان المواشي وأصوافها
وأرباح التجارة

( الفضال ) الثوب الواحد المبتذل يلبسه الرجل أو المرأة في بيته للخدمة والنوم

( الفضالة ) البقية من الشيء

( الفضل ) اإلحسان ابتداء بال علة والزيادة على االقتصاد وما بقي من الشيء وفضل الزمام طرفه

( ج ) فضول ويقال فالن ال يملك درهما فضال عن دينار ال يملك درهما وال دينا ار كأنه قيل ال يملك

درهما فكيف يملك دينا ار

( الفضل ) المرأة إذا لبست ثياب مهنتها وكانت في ثوب واحد والرجل فضل أيضا ويقال امرأة فضل

مختالة تفضل من ذيل ثيابها

( الفضلة ) ما بقي من الشيء وما يخرج من الجسم من بول ونحوه ( ج ) فضالت وفضال

( الفضول ) ما ال فائدة فيه يقال هذا من فضول القول واشتغال المرء أو تدخله فيما ال يعنيه و (

عند األطباء ) ما يخرج من البدن بدون معالجة وحلف الفضول حلف بين قبائل من قريش تعاهدوا

على أال يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو من غيرهم ممن دخلها إال قاموا معه وكانوا على من ظلمه
حتى ترد مظلمته وقد شهده رسول هللا  eقبل اإلسالم في دار عبدهللا بن جدعان وقال ( ما أحب أن

لي به حمر النعم )

( الفضولي ) من الرجال المشتغل بالفضول أي األمور التي ال تعنيه و ( في الشرع ) من لم يكن

وليا وال وصيا وال أصيال وال وكيال

( الفضيلة ) الدرجة الرفيعة في حسن الخلق وفضيلة الشيء مزيته أو وظيفته التي قصدت منه يقال

( فضيلة السيف إحكام القطع وفضيلة العقل إحكام الفكر ) ( ج ) فضائل
و ( أمهات الفضائل ) هي الحكمة والعفة والشجاعة و العدل

( فضا )
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المكان فضاء وفضوا اتسع وخال والشجر بالمكان فضوا كثر وفالن دراهمه لم يجعلها في صرة

( أفضى ) المكان فضا وفالن خرج إلى الفضاء والى فالن وصل واألمر به إلى كذا انتهى ويقال

هذا الكالم يفضي إلى كذا من النتائج والساجد بيده إلى األرض مسها براحتيه في سجوده والى فالن

بالسر أعلمه به والى المرأة خال بها وفي التنزيل العزيز ) وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى
بعض ( والمكان وسعه وأخاله

( الفضا ) المنفرد يقال سهم فضا وبقيت فضا وحدي وتركت األمر فضا غير محكم وأمرهم فضا

بينهم سواء بينهم ال أمير عليهم

( الفضاء ) ما اتسع من األرض والخالي من األرض ومن الدار ما اتسع من األرض أمامها وما بين
الكواكب والنجوم من مسافات ال يعلمها إال هللا ( محدثة ) ( ج ) أفضية

( فطأ )

به عن رأيه فطئا صرفه والشيء شدخه والرجل ضرب ظهره بيده مبسوطة وبه األرض صرعه والقوم

حملهم ما ال يحبون و ظهر بعيره أو نحوه حمل عليه حمال ثقيال فانخفض

( فطئ ) الرجل فطأ دخل ظهره وخرج صدره وكان أفطس األنف والبعير انخفض ظهره فهو أفطأ

وهي فطآء ( ج ) فطء

( أفطأ ) الرجل اغتنى وساء خلقه بعد حسن وفالنا أطعمه

( تفاطأ ) اشتد دخول ظهره وخروج صدره وعنه تباطأ وعن القوم رجع عنهم بعدما حمل عليهم

( فاطأ ) به األرض فطأ

( الفطأة ) دخول الظهر وخروج الصدر
( فطحت )

المرأة بالولد فطحا رمت به والشيء جعله عريضا ويقال فطح القلم براه وعرضه وفالنا بالعصا ضربه

بها ويقال فطح ظهره

( فطح ) فطحا صار عريضا يقال فطح الرأس فهو أفطح وفطحت القدم واألرنبة فهي فطحاء والنخل

لقح

( فطح ) مبالغة فطح يقال فطح الحديدة عرضها وسواها

( األفطح ) العريض واألفدع

( الفطحل )

السيل العظيم والضخم الممتلئ الجسم والغزير العلم وقول المولدين لكبار العلماء فطاحل على

التشبيه ( مو ) والدهر السابق لخلق الناس قال أبو عبيدة تزعم األعراب أن الفطحل هو الزمن الذي

المعجم الوسيط
كانت الحجارة فيه رطابا ( ج ) فطاحل

( فطر )

ناب البعير ونحوه فط ار شق اللحم وطلع والنبات شق األرض ونبت منها والشيء شقه واألمر ابتدأه

واخترعه وهللا العالم أوجده ابتداء وفي التنزيل العزيز على لسان سيدنا إبراهيم ) إني وجهت وجهي

للذي فطر السماوات واألرض حنيفا ( والعجين اختبزه من ساعته ولم يخمره ويقال فطر األجير
الطين طين به قبل أن يختمر والناقة ونحوها حلبها بالسبابة واإلبهام

( أفطر ) الصائم قطع صيامه بتناول مفطراته وفالن دخل في وقت الفطر وفالن تناول وجبة

الصباح ( مج ) وعلى الرطب ونحوه جعله فطوره والشيء الصوم أفسده يقال هذا العمل يفطر

الصائم

( فطر ) الشيء مبالغة فطر والصائم جعله يفطر والرجل قدم له ما يفطر به

( افتطر ) األمر فطره

( انفطر ) الشيء انشق وفي التنزيل العزيز ) إذا السماء انفطرت ( ويقال انفطر الغصن بدأ نبات

ورقه

( تفطر ) الشيء تشقق أو تصدع وفي التنزيل العزيز ) تكاد السماوات يتفطرن منه ( ويقال تفطرت

اليد أو القدم وفي الحديث ( أنه  eقام حتى تفطرت قدماه ) ويقال تفطر الثوب وتفطرت األرض
بالنبات

( التفاطير ) النبات ينبت عقب أول أمطار الربيع وتباشير الصبح وبثر يخرج في وجه الغالم والفتاة

( الفطار ) يقال سيف فطار عمل لساعته ولم يصقل فال يقطع

( الفطاري ) من الرجال من ال خير فيه وال شر

( الفطر ) الشق ( ج ) فطور وفي التنزيل العزيز ) فارجع البصر هل ترى من فطور (
( الفطر ) اإلفطار وحبات العنب أول ما تبدو

و يقال رجل فطر وقوم فطر مفطرون

و ( عيد الفطر ) العيد الذي يعقب صوم رمضان و ( زكاة الفطر ) صدقة واجبة يقدمها المسلمون

إلى المحتاجين بمناسبة عيد الفطر

( الفطر ) حبات العنب أول ما تبدو واسم يطلق على طائفة من الالزهريات منها فصائل وأجناس

وأنواع عديدة وتسمى أيضا فطريات منها ما يؤكل وما هو سام وما هو طفيلي على النبات ومنها

الكمأة واحدته فطرة ( ج ) أفطار و فطور والقليل من اللبن حين يحلب بالسبابة واإلبهام

( الفطرة ) صدقة الفطر والخلقة التي يكون عليها كل موجود أول خلقه والطبيعة السليمة لم تشب

المعجم الوسيط
بعيب وفي التنزيل العزيز ) فطرة هللا التي فطر الناس عليها ال تبديل لخلق هللا ( والفطرة السليمة (

في اصطالح الفالسفة ) استعداد إلصابة الحكم والتمييز بين الحق والباطل ( مج ) ( ج ) فطر
( الفطرية ) القول بأن األفكار والمبادئ جبلية وموجودة في النفس قبل التجربة والتلقين ( مو )

( الفطور ) تناول الصائم طعامه بعد غروب الشمس وتناول الوجبة األولى في الصباح ( مج )

( الفطور ) ما يتناوله الصائم ليفطر عليه
والطعام يتناول صباحا ( مج )

( الفطير ) كل ما أعجل به قبل نضجه وخبز فطير أنضج قبل أن يختمر ويقال رأي فطير خطر

بالبال وأبدى بال تثبت

( الفطيرة ) خبزة تؤدم بزبد أو نحوه ولها أنواع ( مو ) ( ج ) فطائر

( فطس )

فطسا وفطوسا مات من غير علة ظاهرة والحديدة فطسا عرضه بالطرق وفالنا بالكلمة جبهه بها
( فطس ) فطسا انخفضت قصبة أنفه فهو أفطس وهي فطساء ( ج ) فطس

( فطس ) مبالغة فطس

( الفطسة ) حبة اآلس

( الفطسة ) عرض قصبة األنف وانخفاضها وخطم الخنزير

( الفطيس ) مطرقة الحداد العظيمة وأداة كالمطرقة لتكسير الحجارة

( الفطيسة ) من الخنزير أنفه و ما وااله

( فطم )

العود أو الحبل فطما قطعه ويقال فطم فالنا عن عادته قطعه عنها والمرضع الرضيع قطعت عنه

الرضاعة فهي فاطم وفاطمة

( أفطم ) الرضيع حان أن يفطم

( انفطم ) انقطع عن الرضاع وعن الشيء انصرف

( الفاطمية ) الدولة الفاطمية دولة ينتسب خلفاؤها إلى السيدة فاطمة الزهراء أسست في المغرب وفي

مصر من سنة  359ه إلى سنة  567ه

( الفطام ) قطع الولد عن الرضاع

( الفطيم ) المفطوم ذك ار كان أو أنثى ( ج ) فطم

( الفواطم ) خلفاء الدولة الفاطمية

( فطن ) األمر فطنة تبينه وعلمه

المعجم الوسيط
( فطن ) فطنا وفطنة وفطانة صار ذا فطنة ولألمر وبه واليه تنبه له فهو فاطن وفطن وفطين

( فاطنه ) في الكالم راجعه قال الراعي
( إذا فاطنتنا في الحديث تهزهزت

إليها قلوب دونهن الجوانح )

( فطنه ) ثقفه ليكسبه الفطنة ولألمر وبه جعله يفطن له
( تفطن ) فطن

( الفطانة ) قوة استعداد الذهن إلدراك ما يرد عليه
( الفطنة ) الفطانة والحذق والمهارة ( ج ) فطن

( فظ )

فظظا وفظاظة قسا وأساء فهو فظ

( افتظ ) البعير شق كرشه واعتصر ماءه ليشربه وكان المسافر في الصحراء يسقي اإلبل ثم يشد

أفواهها لئال تجتر فإذا عطش افتظها

( الفظ ) الجافي المسيء ( ج ) أفظاظ وماء الكرش يشرب عند عوز الماء في المفاوز ( ج ) فظوظ

( فظع )

باألمر فظعا وفظاعة استعظمه وهاله ويقال فظع منه

( فظع ) األمر فظاعة اشتدت شناعته

( أفظع ) األمر فظع فهو مفظع وفالنا أوقعه في أمر فظيع واألمر وجده فظيعا واألمر فالنا هاله

( فظع ) األمر جعله فظيعا

( استفظع ) األمر رآه فظيعا

( فعفع )

في أمره أسرع

( الفعفاع ) الجبان

( فعل )

الشيء فعال وفعاال عمله

( افتعل ) الشيء اختلقه وزوره يقال افتعل الحديث وافتعل عليه الكذب

( انفعل ) مطاوع فعله فهو منفعل وبكذا تأثر به انبساطا وانقباضا

( تفاعال ) أثر كل منهما في اآلخر

( األفعولة ) األمر العجيب يستنكر ( ج ) أفاعيل

المعجم الوسيط
( التفاعل ) التفاعل الكيماوي ( انظر كيمياء )

( التفاعيل ) ( في العروض ) كلمات وضعت ليوزن عليها الشعر مثل فعلن ومفاعلتن ومستفعلن

( الفاعل ) العامل والقادر والنجار ومن يستأجر ألعمال البناء والحفر ونحوهما و ( في اصطالح
النحاة ) اسم أسند إليه فعل أصلي الصيغة أو شبه فعل متقدم عليه
( الفاعلية ) وصل وصف في كل ما هو فاعل ( مج )

( الفعال ) الفعل حسنا كان أو قبيحا إذا كان من فاعل واحد والعمل الحميد والكرم

( الفعال ) الفعل إذا كان من فاعلين ومن الفأس والقدوم والمطرقة نصابها ( ج ) فعل

( الفعل ) العمل و ( في النحو ) كلمة دلت على حدث وزمنه ( ج ) فعال وأفعال و ( الفعل
المنعكس ) حركة يقوم بها عضو حركي أو غدي ردا على تنبيه حسي موضعي

( الفعلة ) المرة الواحدة من العمل ويشار بها إلى الفعلة المستنكرة وفي التنزيل العزيز في قصة
موسى ) وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين (

( الفعلي ) ما يوجد فعال في مقابل الممكن

( المفاعل الذري ) جهاز تتحول فيه المادة إلى طاقة بانشطار نوي ذرات اليورانيوم انشطا ار متسلسال
يستمر تلقائيا وتتخذ فيه الوسائل الكفيلة بوقفه والسيطرة عليه ( مج )

( المفتعل ) كل شيء يسوى على غير مثال تقدمه ويقال جاء بالمفتعل باألمر العظيم واألمر

المتصنع المتكلف

( المفعولية ) وصف في كل ما هو مفعول

( فعم )

اإلناء فعما مأله وبالغ في ملئه

( فعمه ) الطيب فعما مأل أنفه رائحة

( فعم ) اإلناء فعامة وفعومة امتأل والساعد ونحوه امتأل واكتنز فهو فعم و يقال فعمت المرأة استوى
خلقها فهي فعمة

( أفعم ) اإلناء مأله وأتم مأله ويقال أفعمه الخبر مسرة أو مساءة والمسك البيت مأله بريحه فهو

مفعم

( فعم ) اإلناء فعمه

( األفعم ) الممتلئ الفائض

( الفعم ) يقال وجه فعم وجارية فعمة وهو فعم األوصال ممتليء األعضاء ومخلخل فعم ممتلئ اللحم
وحي فعم ممتلئ بأهله
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( أفعى )

فالن صار ذا شر بعد خير

( فعى ) الشيء وسمه بصورة األفعى وكانت من سمات اإلبل

( تفعى ) فالن تنكر ومال إلى الشر

( األفعى ) حية من شرار الحيات رقشاء دقيقة العنق عريضة الرأس قاتلة السم ( ج ) أفاع

( األفاعي ) عروق تتشعب من الحالبين
( األفعوان ) ذكر األفاعي ( ج ) أفاع
( المفعاة ) أرض مفعاة كثيرة األفاعي

( المفعاة ) طابع بصورة األفعى توسم به اإلبل وغيرها وما وسمت بهذه السمة تميي از لها

( فغر )

فمه فغ ار فتحه

( أفغر ) فاه فغره

( انفغر ) الفم انفتح ( مطاوع فغره ) والنور تفتح
( الفاغرة ) الكبابة الصيني ( و انظر الكبابة )

( فغار ) ( كقطام ) يقال طعنة فغار نافذة

( الفغرة ) فم الوادي ( ج ) فغر

( المفغرة ) األرض الواسعة والفجوة في الجبل دون الكهف

( فغم )

النور فغما وفغوما تفتح والرائحة أنفه مألته و الرائحة زكام المزكوم فتحته

( فغم ) بالشيء فغما أولع به وحرص عليه وبالمكان أقام به ولزمه فهو فغم

( أفغم ) البيت مأله طيبا وفالنا أغراه يقال هو مفغم به مغرى به حريص عليه

( فغمه ) طيبه باألفاويه
( افتغم ) الزكام انفرج

( انفغم ) الزكام افتغم
( تفغم ) النور تفتح

( الفغم ) ما يعلق بين األسنان من الطعام

( الفغم ) الذقن بلحييه والفم

( الفغم ) األنف ألن الريح تفغمه

( الفغمة ) من الطيب رائحته

( المفغوم ) المطيب باألفاويه والمزكوم

( فغا )

المعجم الوسيط
الشجر فغوا تفتح نوره والشيء فشا وظهرت رائحته وجسمه طيبه بالفاغية
( فغي ) التمر فغى غلظ لحاؤه آلفة أصابته فهو فغى

( أفغى ) الشجر فغا والتمر أو البسر فغي ويقال أفغت النخلة صار بسرها فغى وفالن سمج بعد

حسن وعصى بعد طاعة وافتقر بعد غنى والطعام نقاه من الفغى

( الفاغية ) نور الحناء خاصة وهو ( تمر الحنا ) في لغة العامة ونور كل نبت ذي رائحة طيبة

والرائحة الطيبة

( الفغى ) البسر الفاسد و الرديء من كل شيء

( الفغو ) الفاغية

( الفغوة ) الزهرة والرائحة الطيبة

( المفغو ) من األشياء المطيب بالفاغية

( فقأ )

العين أو البشرة ونحوها فقأ شقها فخرج ما فيها وحب الرمان ونحوه ضغطه وعصره

( أفقأ ) فالن انخسف صدره من علة
( فقأ ) مبالغة في فقأ
( انفقأ ) انشق

( تفقأ ) مطاوع فقأ والنبات تفتح وبدا نوره أو ثمره والسحابة عن مائها أرسلته وفالن شحما امتأل

حتى تشقق جلده

( الفاقياء ) الماء الذي يخرج على رأس الجنين عند الوالدة والجلدة التي يخرج فيها الجنين
( الفقء ) حفرة صغيرة في حجر ونحوه يجتمع فيها الماء ( ج ) فقوء

( الفقأة ) السحابة ال رعد فيها وال برق ومطرها متقارب

( المفقئة ) األودية تشق األرض وتتخللها

( فقح )

النبات فقحا تفتح وازدهر والجرو ونحوه فتح عينيه أول ما يفتح وهو صغير

( فقح ) مبالغة في فقح ويقال فقحنا وصأصأتم أبصرنا الحق ولم تبصروه
( تفاقح ) القوم جعلوا ظهور بعضهم إلى ظهور بعض

( تفقح ) الشيء تفتح يقال تفتح الورد وتفقح النور

( الفقاحة ) زهرة النبت حين تتفتح أيا كان لونها ( ج ) فقاح

( الفقاحية ) يقال حلة فقاحية لونها كلون الورد حين يبدو تفتحه
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( فقد )

الشيء فقدا وفقدانا ضاع منه يقال فقد الكتاب والمال ونحوه

خسره وعدمه ويقال فقد الصديق وفقدت المرأة زوجها فهو فاقد والمفعول مفقود وفقيد

( أفقده ) الشيء جعله يفقده

( افتقد ) الشيء فقده وطلبه عند غيبته قال أبو فراس

( و في الليلة الظلماء يفتقد البدر

)

( تفاقد ) القوم فقد بعضهم بعضا

( تفقد ) الشيء تطلبه عند غيبته وفي التنزيل العزيز ) وتفقد الطير فقال ما لي ال أرى الهدهد (
وأحوال القوم دقق النظر فيها ليعرفها حق المعرفة

( الفاقد ) من النساء التي مات زوجها أو ولدها أو حميمها ويقال ظبية فاقد أو بقرة فاقد أكل السبع

ولدها

( الفقيد ) المفقود ويقال مات فالن غير فقيد غير مكترث لفقده

( فقر )

األرض فق ار حفرها ويقال فقر البئر استنبط ماءها وفقر الخرز ثقبه للنظم والشيء كسره والرجل ونحوه
كسر فقار ظهره ويقال فقرته الداهية نزلت به شديدة

( فقر ) فق ار اشتكى فقاره من كسر أو مرض فهو فقر وفقير

( أفقر ) الظهر قوي فقاره والصيد فالنا اقترب منه وأمكنه من نفسه وفالنا دابته أعاره إياها ويقال

أفقره أرضا أعاره إياها للزراعة وهللا فالنا جعله فقي ار

( فقر ) الشيء مبالغة في فقر وللفسيلة حفر لها حفرة لتغرس فيها

( افتقر ) صار فقي ار والى األمر احتاج
( تفاقر ) تظاهر بالفقر

( تفقرت ) األرض كثرت فيها الحفر

( الفاقرة ) الداهية ( ج ) فواقر

( الفقارة ) واحدة من عظام السلسلة العظمية الظهرية الممتدة من الرأس إلى العصعص وعدتها في

اإلنسان ثالث وثالثون فقارة سبع في العنق واثنتا عشرة في الظهر بين األضالع وخمس في البطن
وخمس في العجز وأربع في العصعص ( ج ) فقار

( الفقر ) العوز والحاجة ( ج ) مفاقر ( على غير قياس ) والشق والحز والهم والحرص ( ج ) فقور

المعجم الوسيط
وفقر الدم نقص به واضطراب في تكوينه يصحبه شحوب وبهر وخفقان ( مو )

( الفقرة ) الفقارة ( ج ) فقرات

( الفقرة ) الفقارة والعلم من جبل أو هدف ونحوه وجملة من كالم أو جزء من موضوع أو شطر من

بيت شعر ويقال زدت في كالمه أو شعره فقرة وما أحسن فقر كالمه نكته ومعنى مستقل مما تشتمل

عليه المادة في القانون ( محدثة ) ( ج ) فقر وفقرات

( الفقرة ) الحفرة التي تغرس فيها الفسيلة وفقرة القميص مدخل الرأس منه ( ج ) فقر

( الفقير ) المكسور الفقار ومخرج الماء من القناة ومن الناس من ال يملك إال أقل القوت والواحد

ممن يسمون بالدراويش ( مو ) ( ج ) فقراء وفقر

( المفاقر ) وجوه الفقر يقال سد هللا مفاقره أغناه

( فقس )

فقوسا مات فجاءة ووثب وفالنا عن األمر فقسا رده أقبح الرد والطائر بيضته كسرها ليخرج الفرخ
والحيوان قتله والشيء أخذه أخذ انتزاع وغصب والفخ الطير أصابه بالمفقاس

( انفقس ) الشيء انقلب

( تفاقسا ) جذب كل منهما اآلخر بشعره

( الفقوس ) في الشام نوع من البطيخ وفي مصر نوع من القثاء

( المفقاس ) عود منحن في الفخ ينقلب على الطير إذا مس

( فقش )

البيضة ونحوها فقشا فضخها وكسرها بيده ليخرج ما فيها

( فقص )
فقس

( الفقوص ) القثاء البري

( فقط )

الحساب ختمه و قرنه بكلمة ( فقط ) حتى ال يزاد عليه ( مو )

( فقط ) بمعنى فحسب وتقترن بالعدد حتى ال يزاد عليه فتكون بمعنى ال غير ( و انظر قط )

( فقع )

اللون فقعا وفقوعا صفا ونصع ويغلب في اللون األصفر والشيء شقه ويقال فقعته الفواقع نزلت به
وأهلكته

( فقع ) فالن تشدق وجاء بكالم ال معنى له واألديم لونه بلون فاقع والخف جعل له خرطوما
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والمفاصل غمزها حتى تقضضت وصوتت وورقة الورد ضربها بكفه فانشقت و صوتت والشيء

المنفوخ ضربه بكفه فانشق وصوت
( انفقع ) الشيء انشق

( تفاقعت ) عينه رمصت وابيضت

( تفقعت ) الورقة تمزقت محدثة صوتا من أثر ضربها بالكف و األصابع صوتت مفاصلها حين

غمزها والنبات يبس فصلب فهو متفقع

( األفقع ) الفاقع

( الفاقع ) اللون الصافي الناصع وغلب

في األصفر ( ج ) فواقع

( الفاقعة ) النازلة المفجعة ( ج ) فواقع

( الفقع ) من الكمأة أردأ أنواعها وفي المثل ( فقعة بقرقر ) يضرب للذليل ( ج ) أفقع وفقوع

( الفقاع ) الخبيث الشديد

( الفقاع ) شراب يتخذ من الشعير يخمر حتى تعلوه فقاعاته

( الفقاعة ) نفاخات ترتفع على سطح الماء والشراب كالقوارير تنفقئ سريعا ( ج ) فقاقيع

( فقفق )

الماء صوت عند تتابع قطره أو انصبابه وفالن في كالمه تشدق ولغا

( الفقفاق ) من الرجال الثرثار في غير فائدة

( فق )

الشيء فقا انفرج والشيء فقا فتحه يقال فق الباب ونحوه والنخلة فرج بين سعفها ليصل إلى طلعها

فيلقحها

( انفق ) الشيء انفرج

( الفقاق ) الكثير الكالم القليل الغناء

( فقم )

فالنا فقما أخذ بفكيه

( فقم ) الرجل فقما وفقما طال أحد فكيه وقصر اآلخر فال يتطابقان إذا أقفل فاه فهو أفقم وهي فقماء

( ج ) فقم واإلناء وغيره امتأل ويقال أصاب من الطعام حتى فقم اتخم واألمر اشتد ولم يجر على

استواء

( فقم ) األمر فقامة وفقوما استفحل شره
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( تفاقم ) األمر استفحل شره

( األفقم ) من األمور األعوج المخالف

( الفقم ) الفك وهما فقمان وطرف خطم الكلب ونحوه

( الفقمة ) حوت بحري وهو من الحيوانات اللبونة ومن ذوات الرئتين

( فقه )

األمر فقها وفقها أحسن إدراكه يقال فقه عنه الكالم ونحوه فهمه فهو فقه

( فقه ) فقاهة صار فقيها

( أفقهه ) األمر فهمه إياه

( فاقهه ) غالبه في الفقه أي العلم

( فقهه ) صيره فقيها واألمر أعلمه إياه

( تفقه ) صار فقيها واألمر تفهمه وتفطنه ويقال تفقه فيه

( الفقاهة ) الفقه والفطنة

( الفقه ) الفهم والفطنة والعلم وغلب في علم الشريعة وفي علم أصول الدين

( الفقيه ) العالم الفطن والعالم بأصول الشريعة وأحكامها و استعمل فيمن يق أر القرآن ويعلمه ( ج )

فقهاء

( فكر )

في األمر فك ار أعمل العقل فيه ورتب بعض ما يعلم ليصل به إلى مجهول
( أفكر ) في األمر فكر فيه فهو مفكر

( فكر ) في األمر مبالغة في فكر وهو أشيع في االستعمال من فكر وفي المشكلة أعمل عقله فيها

ليتوصل إلى حلفها فهو مفكر وفالنا باألمر أخطره بباله ( محدثة )

( افتكر ) تذكر وفي األمر أعمل عقله فيه

( تفكر ) في األمر افتكر

( التفكير ) إعمال العقل في مشكلة للتوصل إلى حلها

( الفكر ) إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة مجهول ويقال لي في األمر فكر نظر وروية
وما لي في األمر فكر ما لي فيه حاجة وال مباالة ( ج ) أفكار

( الفكر ) يقال ليس لي في هذا األمر فكر ال أحتاج إليه وال أبالي به
( الفكرة ) الفكر والصورة الذهنية ألمر ما ( ج ) فكر

( الفكرى ) الفكر ( ج ) فكريات
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( الفكير ) الكثير التفكير

( المفكرة ) دفتر صغير يقيد فيه ما يراد تذكره ( محدثة )

( فك )

الشيء فكا فصل أجزاءه ويقال فك اآللة ونحوها وفك النقود استبدل قطعة كبيرة منها بقطع صغيرة (
مو ) وفصله من غيره يقال فك العقدة والغل والقيد ويقال فك األسير وفك رقبته أطلقه وحرره وفك

الرهن خلصه من يد المرتهن والصبي فتح فكه وناوله الدواء وادغام الحرفين بين كل واحد منهما

( فك ) المفصل فككا استرخى وضعف والفك انكسر وزال والرجل فكه استرخى وضعفت شخصيته

فهو أفك وهي فكاء

( أفك ) الظبي من الحبالة وقع فيها ثم انفلت

( فكك ) مبالغة في فك
( افتك ) الرهن فكه

( انفك ) الشيء انفصل والعقدة ونحوها انحلت و عظم المفصل زال عن موضعه ويقال ما انفك

يفعل كذا ما زال أي استمر يفعله

( تفكك ) انفك ويقال تفككت شخصية فالن ضعفت وفالن يتفكك في مشيه وكالمه يضطرب فيهما
( استفك ) العقدة أو المشكلة حاول حلها

( األفك ) المكسور الفك وهي فكاء ( ج ) فك ومجمع الفكين ( ج ) فك

( الفاك ) من الرجال الشديد الحمق والهرم ( ج ) فككة

( الفكاك ) فكاك الرهن واألسير ما فك به

( الفك ) اللحى ومغرس األسنان وهما فكان أعلى وأسفل ( ج ) فكوك
وقيل ( مقتل الرجل بين فكيه ) وأريد لسانه وما ينطق به

( المفك ) آلة تفك بها المسامير اللولبية ونحوها ( ج ) مفاك ( محدثة )

( األفكل )

الرعدة يقال أخذه أفكل ارتعد من برد أو خوف

( فكن )

في األمر فكنا لج

( تفكن ) تعجب وعلى الشيء تأسف وتلهف على فوته وفي األمر تفكر

( الفكنة ) الندامة على ما فات

( فكه )
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فكها وفكاهة كان طيب النفس مزاحا ومنه تعجب فهو فكه وفاكه

( أفكهت ) الناقة ونحوها درت عند أكل الربيع قبل أن تضع فهي مفكه ومفكهة

( فاكهه ) مازحه

( فكه ) القوم أتاهم بالفاكهة وأطرفهم بملح الكالم
( تفاكه ) القوم تمازحوا

( تفكه ) أكل الفاكهة والرجل تندم وبها فسر قوله تعالى ) فظلتم تفكهون ( ومنه تعجب وبالشيء
تمتع به وتلذذ ويقال تركت القوم يتفكهون بفالن يغتابونه و ينالون منه

( األفكوهة ) األعجوبة ( ج ) أفاكيه

( الفاكه ) من الرجال الناعم العيش وفي التنزيل العزيز ) ونعمة كانوا فيها فاكهين (

( الفاكهاني ) بائع الفاكهة

( الفاكهة ) الثمار اللذيذة والحلواء ( ج ) فواكه

( الفاكهي ) الفاكهاني

( الفكاهة ) المزاح وما يتمتع به من طرف الكالم

( الفكه ) الفاكه والطيب النفس الذي يكثر من الدعابة ويقال فالن فكه بأعراض الناس يتلذذ
باغتيابهم

( الفكيهة ) الفكاهة

( الفيكهان ) الضحاك اللعوب

( فلت )

الشيء فلتا تخلص فهو فالت

( أفلت ) منه نجا وتخلص والشيء خلصه ويقال أفلتني الشيء تفلت مني

( فالته ) مفالتة وفالتا فاجأه

( فلته ) أفلته

( افتلت ) األمر تعجل في تناوله ويقال افتلت الكالم ارتجله والشيء استلبه واألمر فالنا فاجأه ويقال

افتلته الموت

( انفلت ) تخلص ونجا بسرعة

( تفلت ) تخلص فجأة ويقال تفلت منه وعليه هجم

( استفلت ) الشيء من يده استلبه

( الفلت ) من الخيل السريع النشيط الحديد الفؤاد

( الفلتان ) من الخيل الفلت ومن الرجال الصلب الجريء الحديد الفؤاد واألنثى فلتانة والمكتنز اللحم
( ج ) فلتان

( الفلتة ) األمر يحدث من غير روية واحكام يقال حدث هذا فلتة والهفوة غير المقصودة يقال هذا
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من فلتات اللسان

( الفلوت ) من الثياب أو األكسية ما يصعب ضم طرفيه على البسه لصغره أو ال يثبت عليه للينه

( فلج )

فلجا ظفر ويقال فلج بحاجته وبحجته أحسن اإلدالء بها فغلب خصمه ويقال فلجت حجته والشيء

شقه نصفين ويقال فلج الحراث األرض للزراعة شقها وقلبها والطعام ونحوه بينهم قسمه والوالي الجزية

على القوم فرضها

( فلج ) الرجل ونحوه فلجا وفلجة تباعد ما بين ساقيه أو يديه أو أسنانه خلقة ويقال فلج ثغره وفلجت
أسنانه فهو أفلج وهي فلجاء ( ج ) فلج

( فلج ) الرجل أصابه داء الفالج فهو مفلوج

( أفلج ) فالنا على خصمه غلبه وفضله عليه وهللا حجته أظهرها وأثبتها

( فالجه ) سابقه في الفلج

( فلج ) الطعام ونحوه بينهم مبالغة في فلجه واألمر نظر فيه بتدبر والمرأة أسنانها فرقت بينها للزينة
( تفلج ) تشقق واألسنان ونحوها فلجت

( الفالج ) شلل يصيب أحد شقي الجسم طوال والجمل الضخم ذو السنامين ( ج ) فوالج

( الفلج ) النهر الصغير ( ج ) فلوج

( الفلج ) من كل شيء نصفه ومن الناس الصنف ( ج ) فلوج

( الفلج ) القناة تروي جميع البستان ( ج ) فلجان
( الفلجات ) المزارع

( الفلجة ) الظفر والفوز بالمطلوب

( الفلوجة ) األرض المصلحة للزرع ( ج ) فالليج

( المفلج ) يقال رجل مفلج الثنايا منفرجها وأمور مفلجة مضطربة غير مستقيمة

( فلح )

فالحا ظفر بما يريد وبالقوم فالحة زين البيع والشراء للبائع والمشتري والبيع زاد في ثمن السلعة

ليخدع المشتري والشيء فلحا شقه يقال فلح األرض للزراعة

( فلح ) فلحا انشقت شفته ويقال فلحت شفته فهو أفلح وهي فلحاء ( ج ) فلح وقد يقال رجل فلحاء

كان عنترة العبسي يلقب الفلحاء قال
و عنترة الفلحاء جاء مألما

( أفلح ) ظفر بما يريد وفاز بنعيم اآلخرة وفي التنزيل العزيز ) قد أفلح المؤمنون (
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( انفلحت ) الشفة أو اليد تشققت

( فلح ) به مكر واسته أز به

( تفلح ) انفلح يقال تفلحت اليد وتفلحت الشفة تشققتا من البرد

( استفلح ) بأمره فاز به وطلب الفالح به

( األفالح ) يقال قوم أفالح فائزون ( ال واحد له )

( الفالح ) الفوز ويقال ال أفعل ذلك فالح الدهر بقاءه

( الفالحة ) القيام بشؤون األرض الزراعية من حرث وزرع وري ونحو ذلك
( الفلح ) الشق ( ج ) فلوح

( الفالح ) محترف الفالحة ومالح السفينة ( ج ) فالحون

( الفلحة ) الشق في الشفة السفلى
( تفلحس )

الرجل تطفل وألح في السؤال

( الفلحاس ) من الرجال القبيح السمج

( الفلحس ) الحريص والملح في السؤال وفلحس رجل من بني شيبان يضرب به المثل في اإللحاح

في السؤال فيقال ( فالن أسأل من فلحس )

( فلذ )

الشيء فلذا قطعه ويقال فلذ له من ماله أعطاه منه فلذة
( فالذه ) طارحه الحديث

( فلذ ) الشيء مبالغة في فلذ

( افتلذ ) الشيء اقتطعه ويقال افتلذت منه حقي انتزعته وافتلذت له قطعة من مالي أعطيته إياها

وافتلذ فالنا ماله أخذ منه قطعة

( الفالوذ والفالوذج ) حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل وتصنع اآلن من النشا والماء والسكر (

مع )

( الفلذ ) كبد البعير ( ج ) أفالذ

( الفلذة ) القطعة من الكبد واللحم والذهب والفضة ( ج ) فلذ وأفالذ وأفالذ األكباد األوالد وأفالذ

األرض كنوزها

( الفوالذ ) نوع من الصلب متين جدا ويصنع بخلط الصلب بعناصر أخرى ( مج )

( المفلوذ ) سيف مفلوذ مطبوع من الفوالذ

المعجم الوسيط
( الفلز )

عنصر كيماوي يتميز بالبريق المعدني والقابلية لتوصيل الح اررة والكهربا ومن الرجال الشديد الغليظ
الصلب تشبيها له بها والبخيل المتشدد تشبيها له بها ليبسه أو لبعده عن طالبيه والضريبة تجرب

عليها السيوف
( فلس )

من الشيء فلسا خال منه وتجرد فهو فلس ويقال هو فلس من الخير

( أفلس ) فالن فقد ماله فأعسر بعد يسر فهو مفلس ( ج ) مفلسون ومفاليس وفالنا طلبه فأخطأ

موضعه

( فلس ) القاضي فالنا حكم بإفالسه

( اإلفالس ) حالة تترتب على توقف التاجر عن الوفاء بديونه ( مج )

( الفلس ) القشرة على ظهر السمكة وعملة يتعامل بها مضروبة من غير الذهب والفضة وكانت

تقدر بسدس الدرهم وهي تساوي اليوم جزءا من ألف من الدينار في العراق وغيره ( ج ) فلوس وخاتم

الجزية في العنق

( الفلس ) عدم الظفر

( المفلس ) يقال شيء مفلس اللون على جلده لمع كالفلوس

( فليسة ) ورقة حرشفية صغيرة تقع خارج األسدية في زهرة النجيليات وتمثل غالفا زهريا مختزال (
مج )

( فلسف )

الشيء فسره تفسي ار فلسفيا ( مو )

( تفلسف ) سلك طريق الفالسفة في بحوثه وتكلف طريقتهم دون أن يحسنها ( مو )

( الفلسفة ) دراسة المبادئ األولى وتفسير المعرفة تفسي ار عقليا وكانت تشمل العلوم جميعا و

اقتصرت في هذا العصر على المنطق واألخالق وعلم الجمال وما وراء الطبيعة ( مع )

( الفيلسوف ) العالم الباحث في فروع الفلسفة ( مع )

( أفلص )

الحبل من يده أفلت

( فلصه ) من يده خلصه

( تفلص ) الحبل من يده تفلت

( فلطح )

المعجم الوسيط
الشيء بسطه ووسعه يقال فلطح الخبز والقرص فهو مفلطح
( الفلطاح ) المفلطح

( فلع )

الشيء فلعا شقه يقال فلع رأسه بالسيف
( فلعه ) فلعه

( انفلع ) الشيء انشق يقال انفلعت البيضة عن الفرخ
( تفلع ) الشيء تشقق ويقال تفلعت القدم

( فلغ )

رأسه فلغا شدخه

( تفلغ ) الشيء تهشم

( فلغمون )

التهاب فيما تحت الجلد من أنسجة ( األنسجة الضامة ) وقد يؤدي إلى الخراج أو القرحة ( مج )
( فلفل )

الطعام جعل فيه الفلفل وفاه نظفه بالسواك واألرز أنضجه دون أن يتلجن ( محدثة )
( تفلفل ) الشعر اشتدت جعودته وحلمات الضرع اسودت وفي سيره تبختر

( الفلفل ) نبات من الفصيلة الفلفلية من نباتات البالد الحارة يستعمل مسحوق ثماره في الطعام

( المفلفل ) ما يتبل بالفلفل ومن الشعر المجعد الشديد الجعودة ومن األديم ونحوه ما ظهر على

وجهه مثل حبات الفلفل

( الفليفلة ) نبات من نوع الفلفل ذو ثمر حريف كالفلفل ومنه نوع ثمره ال حرافة فيه من الفصيلة

الباذنجانية

( فلقت )

النخلة فلقا تشقق طلعها عن الحب المنضود فيه والشيء شقه يقال فلق هللا الحب عن النبات وفلق

هللا الصبح أبداه وأوضحه

( أفلق ) الشاعر أتى بما يعجب في شعره فهو مفلق وفي األمر كان به حاذقا

( فلق ) الشيء مبالغة فلقه

( افتلق ) الجسم ضخم وسمن وفي عدوه اشتد وجاوز المألوف فيه
( انفلق ) الشيء انشق

( تفلق ) تشقق والجسم ضخم وسمن وفي عدوه افتلق فيه واللبن تقطع من شدة الحموضة

المعجم الوسيط
( تفيلق ) الغالم ضخم وسمن واجتهد في العدو

( الفالق ) الطريق المنخفض بين الربوتين و هللا ) فالق الحب والنوى ( مخرج النبات منه بالشق

وكذا ) فالق اإلصباح ( مخرجه من الليل

( الفالق ) من اللبن ما يخثر ويحمض حتى يتشقق

( الفالقة ) القطعة ( ج ) فالق

( الفلق ) الشق وجذع النخلة ونحوه يشق اثنين فكل قسم فلق ومفرق الشعر في الرأس ( ج ) فلوق
( الفلق ) األمر العجب وجذع النخلة ونحوه يشق اثنين فكل قسم فلق

( الفلق ) الصبح ينشق من ظلمة الليل والطريق المطمئن بين الربوتين و خشبة فيها خروق على

قدر سعة السيقان يقيد فيها اللصوص
( الفلقان ) الكذب الصراح

( الفلقة ) القطعة ومن الجفنة أحد نصفيها إذا انفلقت ( ج ) فلق

( الفلقة ) الخشبة وعود يتصل به حبالن تمسك بهما القدمان للجلد ( مو )

( الفلقى ) األمر العجيب

( الفليق ) من الخوخ والمشمش ونحوه ما يتفلق من نواه

( الفليق ) األمر العجيب وعرق ينتأ ويرتفع في العنق والمنخفض في مقدم عنق البعير عند مجرى

الحلقوم

( الفليقة ) األمر العجب

( الفيلق ) الكتيبة العظيمة من الجيش واألمر العجب
( المفالق ) الرجل يأتي بالمنكرات ( ج ) مفاليق

( المفلق ) المشمش ونحوه يفلق عن نواه ويجفف

( فلك )

ثدي الفتاة فلكا استدار فصار كالفلكة ويقال فلكت الفتاة فهي فالك ( ج ) فوالك

( فلك ) فلكا يبست مفاصله وعظمت أليته فهو فلك

( أفلك ) الرجل في األمر لج فيه والفتاة فلك ثديها فهي مفلك

( فلك ) ثدي الفتاة مبالغة فلك وفالن في األمر أفلك والفصيل شد لسانه بما يشبه الفلكة حتى ال

يرضع

( تفلك ) ثدي الفتاة فلك

( استفلك ) ثدي الفتاة فلك

المعجم الوسيط
( الفالكة ) الفقر ( مو )

( الفلك ) السفينة ( للمذكر والمؤنث والواحد والجمع )

( الفلك ) التل المستدير من الرمل حوله فضاء ومن البحر موجه المستدير المضطرب والمدار يسبح

فيه الجرم السماوي ( ج ) أفالك وعلم الفلك علم يبحث فيه عن األجرام العلوية وأحوالها

( الفلكة ) قطعة من األرض تستدير وترتفع عما حولها وموصل ما بين الفقرتين من فقار الظهر

ومن الزور ما استدار منه ومجموعة مستديرة من الشعر تشد على لسان الفصيل لئال يرضع ومن

المغزل القطعة المستديرة من الخشب ونحوه تجعل في أعاله وتثبت الصنارة من فوقها وعود المغزل

من تحتها

( الفلكي ) المشتغل بعلم الفلك

( الفليكة ) السفينة الصغيرة

( المفلوك ) الفقير ( مو ) ( ج ) مفاليك
( فلكلور )

مأثورات شعبية أو تراث شعبي ( مج )

( فل )

من فالن عقله فال ذهب ثم عاد والسيف فال ثلمه وكسره في حده

( فل ) السيف فلال تثلم حده فهو أفل

( أفلت ) األرض صارت فال والقوم وطئوا أرضا فال وفالن ذهب ماله

( فلل ) السيف مبالغة في فله والثغر حدد أسنانه ونظفه
( افتل ) السيف انكسر حده

( انفل ) السيف انثلم حده و القوم انهزموا

( تفلل ) السيف افتل مطاوع فلله ويقال تفللت مضاربه تكسرت و القوم انفلوا

( استفل ) السيف فله والشيء الصلب اقتطع منه أقل جزء كعشره

( األفل ) من السيوف الذي به فلول

( الفل ) كسر في حد السيف وما

انفصل عن الشيء وتناثر كسحالة الذهب وبرادة الحديد وشرر النار ( ج ) فلول والمنهزم ( يقال

للواحد والجمع ) واألرض الجدبة لم تمطر ويقال فالن فل من الخير خال منه ( ج ) فلول

( الفل ) األرض ال نبات فيها وما رق من الشعر واحدته فلة

( الفلة ) سدادة للقارورة من الفلين ( د )

المعجم الوسيط
( الفل ) اسم يطلق اليوم على الياسمين الزنبقي من جنس الياسمين من الفصيلة الزيتونية

( الفلى ) الكتيبة المنهزمة

( الفلية ) األرض تمطر عاما وال تمطر الذي يليه ( ج ) فاللي

( افتلم )

أنفه جدعه
( تفيلم )

الغالم سمن

( الفيلم ) من الرجال العظيم الضخم الجثة ومن األمور العظيم والكثير من العكر والجمة العظيمة
والمشط الكبير والبئر الواسعة الفم ( ج ) فيالم

( الفيلم ) شريط تصويري أو تسجيلي ( مج ) ( ج ) أفالم

( الفلين )

مادة دمثة مطاطة كتوم ال تتعفن تستخرج من لحاء نوع من أشجار البلوط ويصنع منها سدادات

للقوراير وغيرها ( د )

( فالن )

كناية عن العلم المذكر العاقل مؤنثه فالنة ممنوعا من الصرف وقد يقال للمذكر فل وللمؤنث فالة

وفلة ويكثر ذلك عند النداء وقد تزاد ال في أوله فيكنى بالفالن والفالنة من غير اآلدميين تقول

العرب ركبت الفالن وحلبت الفالنة كناية عن الفرس والناقة ونحوهما

( الفلهد )

الغالم السمين يقارب طور الرجولة
( الفلهود ) الفلهد

( فاله )

بالسيف فلوا وفالء ضرب به رأسه ورأسه بحثه عن القمل والصبي أدبه ورباه والرضيع فصله عن

الرضاع

( فلى ) رأسه فليا بحثه عن القمل وضربه وقطعه والقوم نظر إليهم متأمال واألمر تدبره يقال فلى

الخبر وفلى الرجل في ذكائه اختبره وفلى الشعر استخرج معانيه وغريبه وفلى القضية أطال التأمل

فيها والنظر

( فلي ) فال انقطع

( أفلى ) القوم خرجوا إلى الفالة والفرس أو األتان كانت ذات فلو وبلغ ولدها أن يفلى فهي مفل

ومفلية والصبي والرضيع فاله والقوم تخللهم

( فلى ) الشعر أو الثوب ونحوهما بحث عما قد يكون فيه من قمل ونحوه

( افتلى ) القوم فالهم والصبي أو الرضيع فاله والمكان رعاه والدابة نتجها

المعجم الوسيط
( تفالى ) النساء فلى بعضهن بعضا وفالن اشتهى أن يفلى ويقال تفالى رأسه أيضا

( تفلى ) فالن نقى شعره ونحوه من القمل ونحوه

( استفلى ) فالن تفالى

( الفالة ) األرض الواسعة المقفرة ( ج ) فال وفلوات

( الفالية ) المشط الضيق فرج األسنان يفلى به الشعر ( مو )

( الفلو والفلو ) الجحش أو المهر يفطم أو يبلغ السنة ( ج ) أفالء

( الفلية ) نبات عشبي من الفصيلة الشفوية ينبت بريا وله زهر عطري قوي الرائحة يقطر ويتداوى به

( مصرية )

( الفم )

من اإلنسان فتحة ظاهرة في الوجه وراءها تجويف يحتوي على جهازي المضغ والنطق وقد تشدد

الميم وقد تضم الفاء ( و انظر فوه ) ( ج ) أفمام ويستعمل لغير اإلنسان مجا از فيقال فم القربة وفم

الترعة لمدخل الماء و فم الوادي أوله
( فنجل )

مشى متراخيا كالشيخ الضعيف ومشى مباعدا ما بين ساقيه

( الفنجال ) قدح صغير من الخزف ونحوه تشرب فيه القهوة ونحوها ( مع ) ( ج ) فناجيل

( الفنجان )

الفنجال ( ج ) فناجين
( الفنجانة ) الفنجان

( فنخ )

العظم فخا دقه وفته من غير شق بين يقال فنخ رأسه وفالنا قهره وأذله والعقد والعزم لم يمضه
( فنخه ) مبالغة في فنح

( الفنيخ ) من الرجال الرخو المستضعف يقال شيخ فنيخ

( المفنخ ) من الرجال من يشتد في إذالل أعدائه

( فند )

فندا ضعف رأيه من الهرم وكذب وأتى بالباطل قال النابغة

( إال سليمان إذ قال اإلله له

ق م في البرية فاحددها عن الفند )

( أفند ) فند وفالنا خطأ رأيه ويقال أفنده الكبر أضعف تفكيره وفالنا كذبه

المعجم الوسيط
( فند ) في الشراب عكف عليه و فالنا

أفنده وفي التنزيل العزيز حكاية عن يعقوب ) لوال أن تفندون ( ويقال فند رأي فالن أضعفه وأبطله
والفرس ضمره

( افتند ) فني من الهرم

( تفند ) فالن تندم لرأي أخطأ فيه

( أفندي ) ( انظره في باب الهمزة )

( الفند ) الحجر العظيم الناتئ في الجبل ويقال للضخم الثقيل كأنه فند وأرض لم يصبها مطر

والغصن من أغصان الشجر ( ج ) أفناد

( الفندة ) العود التام تصنع منه القوس

( المفند ) الضعيف الرأي
( الفندق )

نزل يهيأ إلقامة المسافرين باألجر ( ج ) فنادق

( الفنار )

مصباح قوي الضوء ينصب على سارية عالية أو شبه برج مرتفع إلرشاد السفن في البحار

والمحيطات إلى طرق السير وتجنب مواطن الخطر ( و هو المنار محرفا )

( فنس )
فنسا نم

( الفانوس ) النمام ومشكاة مستقلة جوانبها من الزجاج يوضع فيها المصباح ليقيه الهواء أو الكسر (
مع ) ( ج ) فوانيس

( الفنس ) الفلس

( فنش )

في األمر استرخى فيه وعنه نكص ورجع عنه

( الفنطاس ) حوض الدخار الماء العذب ويستعمل للتموين في السفينة ووعاء كبير أسطواني لحفظ

السوائل ( محدثة ) ( ج ) فناطيس
( فنع )

الرجل فنعا كثر ماله وجاد وتفضل فهو فنع وفنيع والمسك انتشرت رائحته والرجل حسن ذكره

( الفونغراف )

جخاز آلي يخرج األصوات المسجلة على اسطوانات خاصة بإبرة وسماعة وقد يكون له بوق ( د )

المعجم الوسيط
( فنق )

فنقا تنعم في عيشه

( أفنق ) فالن تنعم بعد بؤس

( فنقه ) نعمه

( تفنق ) فنق وفي أمر كذا تأنق

( الفنيق ) من اإلبل الفحل ( ج ) فنق

( الفنيقة ) من النساء المنعمة والغ اررة الصغيرة ( ج ) فنائق

( فنك )

في األمر فنوكا لج وبالمكان أقام به
( أفنك ) في األمر فنك

( فنك ) مبالغة في فنك

( الفنك ) ضرب من الثعالب فروته أجود أنواع الفراء وتسمى فراوة فنكا أيضا

( الفنيك ) من اإلنسان مجتمع اللحيين في وسط الذقن ومجتمع الوركين حيث يلتقيان ومنبت الذنب

ومحلول سام مطهر ( د )

( فن )

فالن فنا كثر تفننه في األمور فهو مفن وفنان والرجل فنا أتعبه ومطله وفالنا في البي غبنه والشيء

زينه

( أفنت ) الشجرة كانت ذات أفنان

( فنن ) الثوب نسج نسجا مختلفا رق بعضه وكثف بعضه وبلي فاختلف رقة وكثافة والشيء جعله
فنونا وأنواعا ويقال فنن الكالم والرأي تغلب فيه ولم يثبت

( افتن ) في القول سلك به أفانين وأنواعا وفي الخصومة توسع فيها وشققها والحمار الوحشي بأتنه

اشتد في سوقها ووجهها وجهات مختلفة

( تفنن ) الشيء تنوعت فنونه وفي القول افتن فيه وفي األمر مهر فيه وفي السير اضطرب وتمايل

( استفن ) فرسه حمله على فنون من المشي

( األفنون ) الغصن الملتف والنوع من الفن ( ج ) أفانين وأفانين الكالم أساليبه وطرقه

( الفن ) هو التطبيق العملي للنظريات العلمية بالوسائل التي تحققها ويكتسب بالدراسة والمرانة

وجملة القواعد الخاصة بحرفة أو صناعة وجملة الوسائل التي يستعملها اإلنسان إلثارة المشاعر

والعواطف وبخاصة عاطفة الجمال كالتصوير والموسيقى والشعر ومهارة يحكمها الذوق والمواهب (

المعجم الوسيط
ج ) فنون

( الفن ) يقال فالن فن علوم يحسن تحصيلها والقيام عليها

( الفنن ) الغصن المستقيم من الشجرة ( ج ) أفنان وفي التنزيل العزيز ) ذواتا أفنان (
( الفناء ) شجرة فناء ذات أفنان

( الفنان ) صاحب الموهبة الفنية كالشاعر والكاتب والموسيقى والمصور والممثل وهو مبالغة من فن

والحمار الوحشي لتفننه في العدو
( الفني ) الحاذق في حرفته

( الفينان ) ذو األفنان يقال شجر فينان و شعر فينان طويل حسن

( المفن ) المكان يمارس فيه الفنان عمله

( المفن ) الفنان

( فني )

الشيء فناء باد وانتهى وجوده وفالن هرم وأشرف على الموت وفي الشيء اندمج فيه وبذل غاية

جهده يقال فالن يفني في عمله فهو فان

( أفنى ) الشيء أنهى وجوده

( فاناه ) داراه

( تفانى ) القوم أفنى بعضهم بعضا في الحرب وفي العمل أجهد نفسه فيه حتى كاد يفنى ( محدثة )
( األفنى ) يقال شعر أفنى حسن كثير ملتف و رجل أفنى كثير الشعر طويله وهي فنواء

( األفناء ) من الناس األخالط ال يدرى من أية قبيلة هم
( الفناء ) الساحة في الدار أو بجانبها ( ج ) أفنية

( الفناة ) عنب الثعلب ( ج ) فنا

( فهد )

لفالن فهدا أسدى له جميال وهو غائب

( فهد ) الرجل فهذا كثر نومه كالفهد وتراخى في أداء ما يجب عليه وعن األمر غفل فهو فهد

( األفهود ) المراهق السمين التام الخلق

( الفهد ) سبع من الفصيلة السنورية بين الكلب والنمر لكنه أصغر منه وهو شديد الغضب يضرب
به المثل في كثرة النوم واالستغراق فيه يقال ( هو أنوم من فهد ) ( ج ) أفهد وفهود

( الفهدة ) مؤنث الفهد ولحمة ناتئة في صدر الفرس عن يمينه وشماله وعظمة ناتئة خلف أذن

البعير وهما فهدتان

المعجم الوسيط
( الفهاد ) من يقيتني الفهود ومن يعلم الفهد الصيد

( الفوهد ) األفهود

( أفهر )

فالن اجتمع لحمه وتكتل كتال كتال وهو أقبح السمن والدابة كلت وعرجت

( فهرت ) الدابة أفهرت

( تفهر ) في الكالم اتسع فيه وتبحر ويقال تفهر في المال

( الفهر ) الحجر ( يذكر ويؤنث ) وحجر ناعم صلب يسحق به الصيدلي األدوية ( ج ) أفهار

وفهور

( الفهر ) عيد لليهود يقع في اليومين الرابع عشر والخامس عشر من ( آذار ) من شهورهم العبرية

( مع )

( الفهرة ) القطعة من الحجر
( المفاهر ) لحم الصدر

( فهرس )

كتابه جعل له فهرسا

( الفهرس ) الكتاب تجمع فيه أسماء الكتب مرتبة بنظام معين ولحق يوضع في أول الكتاب أو في

آخره يذكر فيه ما اشتمل عليه الكتاب من الموضوعات واألعالم أو الفصول واألبواب مرتبة بنظام

معين ( معرب فهرست الفارسية )

( الفهرست ) الفهرس ( د )

( فهفه )

الرجل فهفهة عي وكل لسانه وكرر حروف ألفاظه وسقط عن منزلة عالية إلى ما دونها
( الفهفه ) من به عيب الفهفهة

( فهق )

اإلناء و الحوض فهقا وفهقا امتأل حتى تصبب
( أفهق ) اإلناء وغيره مأله

( تفهق ) الشيء اتسع وفالن في الكالم توسع فيه وتأنق

( تفيهق ) في كالمه توسع وتنطع و في الحديث ( إن أبغضكم إلي الثرثارون المتفيهقون ) وفي
مشيته تبختر ويقال هو يتفيهق علينا بمال غيره يفخر ويتفخم فهو متفيهق

( الفهقة ) أول فقرة من العنق تلي الرأس ( ج ) فهاق

( الفيهق ) من كل شيء الواسع ويقال مفازة فيهق واسعة

( فهمه )

المعجم الوسيط
فهما أحسن تصوره وجاد استعداده لالستنباط ويقال فهمت عن فالن وفهمت منه فهو فاهم وهو فهم
وفهيم ( ج ) فهام

( أفهمه ) األمر أحسن تصويره له ويقال قل من أوتي أن يفهم ويفهم

( فهمه ) األمر مكنه أن يفهمه

( تفاهم ) فهم شيئا فشيئا والقوم أفهم بعضهم بعضا
( تفهم ) الكالم فهمه شيئا فشيئا

( استفهمه ) سأله أن يفهمه ويقال استفهم من فالن عن األمر طلب منه أن يكشف عنه
( الفهم ) حسن تصور المعنى وجودة استعداد الذهن لالستنباط ( ج ) أفهام وفهوم

( الفهامة ) الفهم

( الفهامة ) مبالغة في الفاهم

( المفهوم ) مجموع الصفات والخصائص الموضحة لمعنى كلي ويقابله الماصدق ( مج )

( فه )

فهها وفهاهة عيي وزل من عي أو غيره والشيء وعنه فهها نسيه فهو فه وفهه وفهيه

( أفهه ) هللا جعله فها وفالن فالنا عن حاجته شغله عنها وأنساه إياها

( فههه ) هللا أفهه

( الفهاهة ) العي والزلة

( الفهة ) الفهاهة

( فها )

فالن فهوا فصح بعد عجمة وفؤاد فالن خفق وخف وذهب في إثر الشيء وعن الشيء سها
( أفهى ) فالن ضعف رأيه وقال رأيه
( األفهاء ) البله من الناس

( فات )

األمر فوتا وفواتا مضى وقته ولم يفعل وفالن مضى ومر واألمر فالنا لم يدركه وفالنا في كذا وبكذا

سبقه

( أفاته ) األمر جعله يفوته

( فوته ) أفاته

( افتات ) في األمر استبد به ولم يستشر من له الرأي فيه ويقال افتات عليه فيه وفالن ال يفتات

عليه ال يفعل األمر دون مشورته والكالم اختلقه ويقال افتات عليه القول افتراه عليه

المعجم الوسيط
( تفاوت ) الشيئان اختلفا في التقدير ويقال تفاوت الرجالن تباينا في الفضل والخلق اختلف ولم يكن

سويا وفي التنزيل العزيز ) ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت (

( تفوت ) الشيء اختلف واضطرب وعليه في الرأي افتات ويقال تفوت عليه في ماله استبد

بالتصرف فيه

( الفوات ) موت الفوات موت الفجأة

( الفوت ) الفرجة بين كل إصبعين ( ج ) أفوات ويقال جعل هللا رزقه فوت فمه وفوت يده حيث يراه
وال يصل إليه وهو مني فوت الرمح حيث ال يبلغه الرمح

( أفاج )

القوم مضوا فوجا فوجا والقوم أرسلهم فوجا فوجا

( الفائج ) الفوج

( الفائجة ) متسع بين مرتفعين من رمل وغيره والفوج ( ج ) فوائج

( الفوج ) الجماعة من الناس والجماعة المارة السريعة ( ج ) فؤوج وأفواج ( جج ) أفاوج

( فاح )

الشيء فوحا وفوحانا انتشرت رائحته طيبة أو غير طيبة ويقال فاحت رائحة األمر انتشرت له سمعة

سيئة والشجة قذفت بالدم

( أفاح ) الدم أراقه

( تفاوح ) الزهر فاحت رائحته

( الفوح ) انتشار الرائحة وفوح الحر شدة سطوعه

( فاخت )

ريح المسك فوخا وفوخانا انتشرت حتى تأخذ بالنفس والريح هبت ولها صوت

( فاد )

المال فودا ثبت لصاحبه

( أفاد ) فالن المال حصله واقتناه وفالنا المال أعطاه إياه

( تفود ) الوعل فوق الجبل أشرف

( استفاد ) المال وغيره حصله واقتناه

( الفائدة ) المال الثابت وما يستفاد من علم أو عمل أو مال أو غيره وربح المال في زمن محدد
بسعر محدد ( مج ) ( ج ) فوائد

( الفود ) جانب الرأس مما يلي األذن والشعر النابت فوقه وهما فودان ويقال حل الشيب بفوديه

المعجم الوسيط
ولفالن فودان إذا كان له ضفيرتان ( ج ) أفواد والجانب يقال نزلوا بين فودي الوادي جانبيه وألقت

العقاب فويدها على الهيثم ألقت جناحيها على فرخها والعدل يقال قعد بين الفودين العدلين ويقال

جعل الصحيفة فودين طوى أعالها على أسفلها
( المفواد ) المفيد يقال فالن متالف مفواد

( فار )

الماء فو ار وفورانا خرج من األرض وجرى متدفقا فهو فوار والقدر اشتد غليانها وارتفع ما فيها والنار

اشتد اشتعالها و يقال فار الغضب والعرق ظهر فيه انتفاخ والمسك فوا ار وفورانا انتشرت رائحته
( أفار ) القدر وغيرها جعلها تفور

( فور ) أفار

( الفوارة ) ما يفور

( الفار ) عضل اإلنسان

( الفارة ) فارة المسك رائحته ووعاؤه

( الفور ) أول الوقت ويقال أتبت من فوري وفعلت ذلك من فوري وفو ار فور وصولي أي في غليان

الحال قبل سكون األمر ومن الحر شدته ومن الشفق بقية حمرة الشمس في األفق الغربي

( الفور ) الظباء ( ال واحد له من لفظه ) وفي أمثالهم ( ال أفعل ذلك ما ألألت الفور ) أي حركت

أذنابها أي ال أفعله أبدا

( الفورة ) من الحر شدته ومن الناس مجتمعهم وحيث يفورون في أسواقهم ومن النهار أوله يقال

أتيتهم في فورة النهار ومن الجبل أعاله وظهره
( الفوار ) الكثير الفوران

( الفوارة ) من الماء منبعه وما تقذف به القدر من فورانها ومن الورك ثقبها

( الفيار ) إحدى حديدتين تكتنفان لسان الميزان

( الفيرة ) حلبة وتمر تطبخ للنفساء

( الفيور ) من الرجال الحاد السريع الغضب

( فاز )

فالن بالخير فو از ومفا از ومفازة ظفر به ومن الشر نجا وقدح الميسر ربح

( أفازه ) هللا بكذا أناله إياه

( فوز ) الرجل دخل المفازة ورحل وهلك
( تفوز ) رحل

المعجم الوسيط
( الفائزة ) يقال فاز بفائزة بشيء يسره ويصيب به الفوز

( الفازة ) مظلة من نسيج أو غيره تمد على عمود أو عمودين ( ج ) فاز

( المفاز ) البرية القفر

( المفازة ) الفوز والنجاة والصحراء والمهلكة ( ج ) مفاوز

( فاوضه )

في األمر مفاوضة بادله الرأي فيه بغية الوصول إلى تسوية واتفاق وفي الحديث بادله القول وفي
المال شاركه في تثميره

( فوض ) األمر إليه جعل له التصرف فيه والمرأة زواجها تزوجت بال مهر

( تفاوضا ) فاوض كل صاحبه

( الفوضى ) قوم فوضى ليس لهم رئيس قال األفوه األودي

( ال يصلح الناس فوضى ال سراة لهم

وال سراة إذا جهالهم سادوا ) ويقال مالهم ومتاعهم فوضى بينهم إذا كانوا شركاء فيه يتصرف كل
منهم في جميعه بال نكير

( الفوضة ) اسم من المفاوضة

( الفوضوية ) نحلة سياسية تقول بإلغاء الحكومة وبناء العالقات على األسس الفردية الحرة

( المفاوضة ) تبادل الرأي من ذوي الشأن فيه بغية الوصول إلى تسوية واتفاق
و ( شركة المفاوضة ) ( في الفقه ) شركة يتساوى فيها األطراف ماال وتصرفا

( المفوض ) الوزير المفوض موظف سياسي يمثل دولته في بالد أجنبية ورتبته أقل من رتبة السفير

وفوق رتبة القائم باألعمال

( المفوضية ) مقر عمل الوزير المفوض

( فوطه )

ألبسه أو جعل فوقه الفوطة

( الفوطة ) ثوب قصير غليظ يتخذ مئز ار كان يجلب من السند وازار كالميدعة يلبس فوق الثياب
ليقيها أثناء العمل ونسيجه من القطن ونحوه يجفف بها الوجه واليدان أو توضع على الصدر أو

الركبتين عند تناول الطعام وقاية للثوب ( ج ) فوط

( الفوطي ) من األلوان ما كان أزرق غير صافي الزرقة
( الفوطي ) المنسوب إلى بيع الفوط أو عملها

( الفواط ) من ينسج الفوط أو يبيعها

المعجم الوسيط
( فاظت )

نفسه فوظا مات ويقال فاظ الرجل

( فاع )

الطيب فوعا انتشرت رائحته

( الفوعة ) فوعة الطبيب رائحته ومن السم حدته وفوعة الشباب أو النهار أو الليل أوله

( فاف )

به فوفا ألصق باطن طرف ظفر اإلبهام بباطن ظفر السبابة قائال ( وال هذا ) يريد ال أعطيك أقل ما

يتصور )

( الفوف ) الحبة البيضاء في باطن النواة تنبت منها النخلة والقشر الرقيق يكون على النوى وثياب

رقاق موشاة مخططة وقطع القطن واحدته فوفة
( المفوف ) برد مفوف رقيق مخطط

( فاق )

فالن فواقا شهق شهقة عالية متكررة والناقة ونحوها اجتمعت الفيقة في ضرعها بعد حلبها وفالن
بنفسه عند الموت مات والشيء فوقا وفواقا عاله ويقال فاق أصحابه فضلهم وصار خي ار منهم

والسهم وضع فوقه في الوتر ليرمى به وكسر فوقه

( فوق ) السهم فوقا كان بأحد طرفي فوقه ميل أو انكسار فهو أفوق وهي فوقاء ( ج ) فوق

( أفاق ) فالن عاد إلى طبيعته من غشية لحقته يقال أفاق السكران من سكره والمجنون من جنونه
والنائم من نومه والغافل من غفلته والزمان أخصب بعد جدب وعن فالن النعاس أقلع والسهم فاقه

ويقال أفاق بالسهم

( فوق ) السهم عمل له فوقا والرضيع سقاه اللبن فواقا فواقا مج أز وفالنا على غيره فضله
( افتاق ) الرجل افتقر

( انفاق ) السهم انكسر فوقه والدابة هزلت وهلكت

( تفوق ) على قومه فاقهم وترفع عليهم وشراه شرابه شيئا بعد شيء واألمر فعله مج أز في أوقات

مختلفة

( استفاق ) أفاق

( الفائق ) الجيد من كل شيء وموصل الفقرة العليا للعمود الفقاري بالعظم القذالي للرأس والممتاز
على غيره من الناس ( ج ) فوقة
( الفاقة ) الفقر والحاجة

المعجم الوسيط
( الفواق ) الوقت بين الحلبتين والوقت بين قبضتي الحالب للضرع وما يعود فيجتمع من اللبن بعد

ذهابه برضاع أو حالب وال ارحة والتمهل وفي التنزيل العزيز ) وما ينظر هؤالء إال صيحة واحدة ما

لها من فواق (

( الفواق ) الفواق وتقلص فجائي للحجاب الحاجز يحدث شهقة قصيرة يقطعها تقلص المزمار واسم
من أفاق العليل والسكران وما يأخذ المحتضر عند النزع والريح تخرج عند ترديد الشهقة

( فوق ) ظرف مكان يفيد االرتفاع والعلو فإذا أضيف كان منصوبا يقال السماء فوق األرض ويقال

العشرة فوق التسعة تزيد عليها وفي التنزيل العزيز ) فإن كن نساء فوق اثنتين ( ورأي فالن فوق رأي
فالن أفضل منه وفي التنزيل العزيز ) وفوق كل ذي علم عليم ( واذا قطع عن اإلضافة لفظا ال
معنى بني على الضم مثل السماء من فوق

( الفوق ) الشوط والفن من الكالم ومفرج الفم وجوفه ومن السهم حيث يثبت الوتر منه وهما فوقان (
ج ) فوق وأفواق والحظ يقال فالن أعالهم فوقا حظا ونصيبا

( الفوقة ) فوقة السهم فوقه ( ج ) فوق

( الفيقة ) اللبن الذي يجتمع في الضرع بين الحلبتين ( ج ) فيق وفيق وأفواق وأفاويق ويقال أتيته

فيقة الضحى أوله واألفاويق ما اجتمع من السحاب فهو يمطر ساعة بعد ساعة واألفاويق من الليل
أكثره يقال خرجوا بعد أفاويق من الليل بعدما مضى عامة الليل

( المفوق ) ما يتناول قليال من طعام أو شراب

( الفول )

نبات عشبي من الفصيلة القرنية ( الفراشية ) أزهاره بيض ذوات عرف يزرع في الخريف وينضج في

الربيع ويستعمل غذاء لإلنسان والحيوان

( الفوال ) بائع الفول

( الفومة )

السنبلة والحبة مما يخبز والثومة والشيء القليل تحمله بين إصبعيك ( ج ) فوم وفوم

( فاه )

بالقول فوها نطق به ويقال هذا أمر ما فهت به و ما فهت عنه لم أقله ولم أكشف عنه

( فوه ) فوها اتسع فمه وانفرجت شفتاه عن أسنانه فهو أفوه وهي فوهاء ( ج ) فوه

( فاهاه ) ناطقه وفاخره

( فوه ) الطعام أو الشراب طيبه باألفاويه والثوب صبغه بالفوه والشيء وسع فمه

( تفاوه ) القوم تكلموا

المعجم الوسيط
( تفوه ) بالكالم نطق وتقول ما تفوهت بهذا األمر ما نطقت فيه بكلمة والمكان دخل في فوهته
( الفاه ) رجل فاه يبوح بكل ما في نفسه

( الفوه ) الفم ( ج ) أفواه والطيب والتابل يعالج به الطعام ( ج ) أفاويه

( الفوهاء ) الواسعة الفم يقال فرس فوهاء وبئر فوهاء وطعنة فوهاء واسعة ومحالة فوهاء اتسعت

دائرتها وطالت أسنانها

( الفوه ) عشب معمر ينبت في شواطئ البحر المتوسط سيقانه حمر متسلقة وبذوره حمر تعرف بفوه

الصباغين يستخرج منها مادة تستعمل في صبغ الحرير والصوف

( الفوهة ) من كل شيء فمه وأوله ( ج ) فوهات ويقال قعد على فوهة الطريق والنهر والوادي

والبركان والقالة يقال هو يخاف فوهة الناس وانه لذو فوهة ذو قالة في الناس

( المفوه ) القوال

( فاء )

فيئا رجع يقال فاء عن غضبه وفاء إلى حلمه والظل رجع من جانب المغرب إلى جانب المشرق
والشجرة انبسط ظلها وعلى ذي الرحم عطف والرجل إلى امرأته كفر عن يمينه ورجع إليها

( أفاء ) الظل انبسط وال يكون إال بعد الزوال واألمر رجعه وعليه الخير جلبه له وعليه المال جعله
فيئا له و فالنا على األمر أراد أم ار فعدله إلى أمر غيره

( فيأت ) الشجرة انبسط ظلها والرياح الزرع ونحوه حركته ويقال فيأت المرأة شعرها حركته خيالء

( تفيأت ) الشجرة فيأت وفالن على الشجرة وبالشجرة ونحوها استظل بهام الظالم تقلبت وفي التنزيل
العزيز ) يتفيأ ظالله عن اليمين والشمائل سجدا هلل ( والظل انقلب بعد انتصاف النهار إلى ناحية

الشرق والمرأة لزوجها تثنت عليه تدلال وفالن األخبار التمسها
( استفاء ) رجع والمال أخذه فيئا واألخبار التمسها

( الفيء ) الظل بعد الزوال ينبسط شرقا والخراج والغنيمة تنال بال قتال ( ج ) أفياء وفيوء

( الفيئة ) الرجعة ويقال فاء إلى هللا فيئة حسنة تاب توبة حسنة والحين يقال جاء بعد فيئة والطير

يهاجر ويعود في مواسم له

( المفاء ) ما أخذ فيئا

( المفيء ) من أخذ الفيء

( الفيتامين ) مادة عضوية متنوعة توجد بقلة في كثير من األطعمة وهي ضرورية إلتمام التغذية و

تنشيط الحيوية ( ج ) فيتامينات ( د )

( الفيتو )

المعجم الوسيط
حق المنع وهو اآلن يقترن بالحق الذي خوله ميثاق األمم المتحدة كال من الدول الخمس صاحبة

العضوية الدائمة في مجلس األمن في وقف تنفيذ ما ال ترضاه من قرار المجلس المذكور ( مج )
( فاج )

فيجا انتشر والدابة برجليها ضربت بهما من خلفها فهي فياجة

( الفائج والفائجة ) المنبسط من األرض بين مرتفعين ( ج ) فوائج

( الفيج ) الجماعة من الناس والسحاب ( مع ) ( ج ) فيوج

( فاح )

المسك فيحا وفيحانا انتشرت رائحته ويقال فاحت رائحة المسك والشجة قذفت بالدم ويقال فاحت به
والحر اشتد وهاج والقدر غلت والربيع أخصب في سعة يقال فاحت البالد

( فاح ) فيحا اتسع وقياسه ( فيح يفيح ) يقال فاح المكان وفاح البحر وفاحت المفازة وفاحت الدار

وفاحت الروضة

فهو أفيح وهي فيحاء ( ج ) فيح

( أفاح ) الدم أساله والقدر جعلها تغلي وفالن أبرد يقال أفح عنك من حر الظهيرة أقم حتى يسكن

عنك حرها ويبرد

( فيح ) الشيء فرقه بسعة وكثرة

( الفيحاء ) حساء فيه توابل ولقب البصرة ودمشق وطرابلس الشام

( الفياح ) يقال رجل فياح فياض بالعطاء الواسع الكثير

( الفياحة ) يقال ناقة فياحة ضخمة الضرع غزيرة اللبن

( فادت )

لفالن فائدة فيدا حصلت والمال لفالن ثبت وفالن تبختر وفالن الشيء حذره فعدل عنه والمرأة الطيب

دلكته في الماء ليذوب و الزعفران دقه وبله بماء

( أفاد ) فالن علما أو ماال اكتسبه يقال أفاد منه ماال أو علما وفالنا علما أو ماال أكسبه إياه والملة

عن الخبز أزالها

( تفايدا ) بالمال أو بالعلم أفاد كل واحد منهما صاحبه

( تفيد ) تبختر وحذر شيئا فعدل عنه

( استفاد ) ماال اكتسبه

( الفائدة ) ( انظر فود ) ( مج ) ( ج ) فوائد

( الفيد ) ورق الزعفران وذوب الزعفران والشعر الذي على جحفلة الفرس

المعجم الوسيط
( الفياد ) المتبختر والذي يلف ما يقدر عليه فيأخذه

( الفيروزج ) حجر كريم غير شفاف معروف بلونه األزرق كلون السماء أو أميل إلى الخضرة يتحلى
به ( مع ) ويقال لون فيروزي أزرق إلى الخضرة قليال

( الفيروس ) كائنات دقيقة ال ترى بالمجهر العادي تنفذ من الراشحات البكتيرية وتحدث بعض

األمراض ( د )
( فاش )

الرجل فيشا افتخر وتكبر وال شيء عنده وفالن فيشوشة ضعف واسترخت أعضاؤه

( فايش ) فالن أكثر الوعيد في القتال ولم يصدق وفالنا فاخره بغير حق

( فيش ) عن األمر رجع عنه وجبن

( تفايش ) القوم تفاخروا وتكاثروا ادعاء

( تفيش ) عنه انقلب عنه ضعفا وعج از والشيء ادعاه باطال من غير طائل

( الفيشة ) أعلى الهامة ( ج ) فيش

( الفيوش ) من الرجال من يدعي أنه على شيء وليس له

( الفياش ) المكاثر بما ليس عنده يقال رجل فياش نفاج بالباطل

( فاص )

من األمر فيصا حاد عنه يقال ما استطعت أن أفيص منه
( أفاص ) الصيد من يده أفلت منه

( المفيص ) يقال ماله من مفيص محيد ومعدل

( فاض )

الماء فيضا وفيوضا وفيضانا كثر حتى سال فهو فائض وفياض ويقال فاض النهر وفاض السيل و

اإلناء امتأل حتى طفح وعينه سال دمعها والشيء كثر يقال فاض الخير والخبر ذاع وانتشر وصدره
بالسر فيضا باح به ولم يطق كتمه وعليه الدرع اتسعت

( أفاض ) الحجاج من عرفات إلى منى انصرفوا إليها بعد انقضاء الموقف والقوم في الحديث

توسعوا فيه وبالشيء دفع به ورماه وأصحاب الميسر القداح ضربوا بها ويقال أفاضوا بها وعليها وهللا

الخير كثره واإلناء مأله حتى فاض والماء على جسده صبه عليه و دمعه سكبه ويقال أفاضت العين
الدمع

( استفاض ) الخبر انتشر والقوم في الحديث توسعوا والوادي شج ار امتأل

المعجم الوسيط
( اإلفاضة ) انصراف الحجاج عن الموقف في عرفة وطواف اإلفاضة طواف يوم النحر ينصرف

الحاج من منى إلى مكة فيطوف ويعود

( الفائض ) الفائدة تعود على المربي من رأس المال ( محدثة )

( الفيض ) الكثير الغزير يقال أعطانا غيضا من فيض قليال من كثير ورجل فيض كثير الخير

وفرس فيض غزير ( ج ) فيوض

( الفيضان ) طغيان النهر واندفاعه حين ترفده األمطار والسيول

( الفيوض ) الواسع يقال درع فيوض واسعة

( الفياض ) مبالغة الفائض يقال نهر فياض كثير الماء ورجل فياض كثير العطاء

( المفاض ) يقال حديث مفاض ومفاض فيه مذاع منتشر ودرع مفاضة واسعة لينة

( فاظ )

فالن فيظا وفيوظا مات ويقال فاظت نفسه وروحه

( أفاظه ) هللا أماته

( الفيظ ) الموت يقال حان فيظه

( الفيف )

الصحراء الواسعة المستوية والطريق بين جبلين والمكان تضطرب فيه الرياح ( ج ) أفياف وفيوف

( الفيفاء ) الفيف ( ج ) الفيافي

( فاق )

فيقا جاد بنفسه عند الموت

( أفيق ) الشاعر أتى العجب

( فال )

رأيه فيال وفيوال أخطأ وضعف ويقال فال الرأي وفال الرجل في رأيه

( فايله ) مفايلة وفياال العبه الفيال فهو مفايل قال طرفة

( كما قسم الترب المفايل باليد

)

( فيل ) رأيه ضعفه وخطأه

( تفيل ) رأيه ضعف وسمن حتى صار كالفيل والنبات اكتهل

( استفيل ) الجمل أشبه الفيل في عظمه

( الفائل ) اللحم الذي على نقرة الورك وعرق في الفخذ ومكنون فائله دمه الذي كن فيه

( الفائلتان ) مضغتان من لحم أسفلهما على الصلوين من لدن أدنى الحجبتين إلى العجب مكتنفتا

العصعص منحدرتان في جانبي الفخذ

( الفال )

المعجم الوسيط
( انظر الفأل )

( الفيال ) ( انظر الفئال )

( الفيل ) حيوان ضخم الجسم من العواشب الثديية ذو خرطوم طويل يتناول به األشياء كاليد وله

نابان بارزان كبيران يتخذ منهما العاج ( ج ) أفيال وفيلة وهي فيلة وداء الفيل تضخم في الجلد وما

تحته ينشأ عن سد األوعية اللمفاوية ويحدثه جنس من الديدان الخيطية ( مج ) وأصحاب الفيل جنود

أبرهة الحبشي الذي غ از مكة قبيل اإلسالم فهلك جيشه بمعجزة
( الفيال ) مروض الفيل ( ج ) فيالة

( تفيلق )

( انظر فلق )

( الفيلق ) ( انظر فلق )
( الفيلم ) ( انظر فلم )

( فان )

الرجل فينا جاء

( الفينة ) الساعة و الحين يقال أزوره الفينة بعد الفينة وفينة بعد فينة حينا بعد حين

( الفينان ) الحسن الشعر الطويله وهي فينانة ويقال شعر فينان طويل
( تفيهق )

( انظر فهق )

( الفيهق ) ( انظر فهق )

باب القاف

( القاف )

الحرف الحادي والعشرون من حروف الهجاء وهو في األصل مجهور أصابه التهميس في معظم
األلسنة اآلن وهو أيضا شديد مفخم ومخرجه من اللهاة مع أقصى الحنك األعلى

و تطورت القاف في اللهجات العامية تطو ار أبعد أث ار فهي تسمع في لغة الكالم همزة وفي بعض
القراءات وفي اليمن وصعيد مصر وبين كثير من قبائل البدو تنطق كالجاف الفارسية

( قأب )

الطعام أو الشراب قابأ تناول كل ما في اإلناء منه

( قئب ) من الشراب قأبا امتأل
( القؤوب ) الكثير الشرب

المعجم الوسيط
( المقأب ) القؤوب

( القئفي )

القشرة الرقيقة الملتصقة ببياض البيضة

( قب )

النبات أو اللحم أو نحوهما قبا يبس ويقال قب الجرح وقب الظهر اندملت آثار ضربه وجفت وفالن

بنى قبة والقوم اشتدت أصواتهم واختلطت في الخصومة أو التماري وذو الناب سمع صوت أنيابه

ويقال قب نابه وقب جوف الفرس والقبة قبا بناها والشيء قطعه وجمع أطرافه وجعلها كالقبة وبطنه
ضمه أو قبضه قبضا شديدا ليستدير

( قب ) قببا دق خصره وضمر بطنه فهو أقب وهي قباء ( ج ) قب ويقال قبب أيضا بإظهار

التضعيف

( أقب ) السفر الفرس هزله

( قبب ) مبالغة في قب ويقال قبب البيت أقام فوقه قبة والشيء جعله على هيئة القبة
( تقبب ) القبة دخلها

( القابة ) القطرة من المطر

( القباب ) السيف القاطع ومن األنوف الضخم العظيم

( القب ) الفحل من الناس واإلبل ورئيس القوم وسيدهم والخرق الذي في وسط البكرة فيه أسنان من

خشب وما يستبطن القميص من الرقاع ومن اللجم أصعبها وأعظمها ( ج ) أقب
( القب ) العظم الناتئ من الظهر بين األليتين

( القبة ) طوق الثوب الذي يحيط بالعنق ( محدثة )

( القبة ) بناء مستدير مقوس مجوف يعقد باآلجر ونحوه وخيمة صغيرة أعالها مستدير ( ج ) قباب

وقبب

( القبة ) من الشاة ما يتناهى إليه الفرث ( ج ) قباب
( القبي ) الذي يسرد الصوم حتى يضمر بطنه

( القبة ) من الشاة القبة ( ج ) قباب

( القبيب ) ما يبس من النبات وصوت جوف الفرس وصوت أنياب الفحل وهديره ومن األقط ما خلط

رطبه بيابسه

( المقبب ) ما كان كالقبة ويقال حافر مقبب له جوف

( المقببة ) يقال سرة مقببة ضامرة

المعجم الوسيط
( المقبوبة ) المقببة

( القبج )

الحجل وهو جنس طيور تصاد من فصيلة الطيهوجيات

( قبح )

هللا فالنا قبحا وقبوحا أبعده من كل خير فهو مقبوح وفي التنزيل العزيز ) ويوم القيامة هم من

المقبوحين ( وله وجهه قال له قبحه هللا والشيء قبحا كسره ليخرج ما فيه يقال قبح البثرة وقبح البيضة

( قبح ) الشيء قبحا وقباحة ضد حسن
( أقبح ) فالن أتى بقبيح

( قابحه ) شاتمه

( قبحه ) نحاه عن الخير وأبعده وصيره قبيحا ووجهه قال إنه قبيح وله وجهه أنكر عليه عمله وعليه

فعله بين قبحه والبثرة عصرها قبل نضجها

( استقبحه ) عده قبيحا

( القباح ) طرف عظم العضد مما يلي المرفق وملتقى الساق والفخذ

( القبح ) ضد الحسن ويكون في القول والفعل والصورة وما نفر الذوق السوي ( ج ) مقابح ( على

غير قياس ) ويقال في الدعاء عليه قبحا له بعدا

( القبيح ) ضد الحسن وهو ما نفر منه الذوق السوي وما كره الشرع اقترافه وما أباه العرف العام ( ج
) قباح وقباحى وقبحى

( القبيحة ) ذات القبح ( ج ) قباح وقبائح

( المقابح ) ما يستقبح من األخالق ويستعمل جمعا للقبح ( على غير قياس )

( قبر )

الميت قب ار دفنه

( أقبر ) فالنا جعل له قب ار وفي التنزيل العزيز ) ثم أماته فأقبره ( والقوم أعطاهم قتيلهم ليقبروه ويقال

أقبرهم قتيلهم

( القبار ) سراج الصياد في الليل والمجتمعون لجر ما في الشباك من الصيد

( القبر ) جنس من الطيور من فصيلة القبريات ورتبة الجواثم المخروطية المناقير سمر في أعالها

ضاربة إلى بياض في أسفلها وعلى صدرها بقعة سوداء واحدته قبرة

( القبر ) المكان يدفن فيه الميت ( ج ) قبور وأقبر
( القبر ) عنب أبيض طويل جيد الزبيب والقبر

المعجم الوسيط
( القبور ) النخلة السريعة الحمل والتي حملها في سعفها
( المقبرة ) مجتمع القبور والقبر ( محدثة ) ( ج ) مقابر

( قبس )

النار قبسا أوقدها وطلبها والنار أو الكهرباء أخذها والعلم استفاده والرجل علما أو نو ار أفاده إياه فهو

قابس ( ج ) أقباس

( أقبسه ) أعطاه قبسا من نار أو كهرباء أو علم

( اقتبس ) نا ار قبسها وفالنا طلب منه نا ار ويقال اقتبس منه نا ار ومنه علما استفاده ويقال جئت

ألقتبس من أنوارك وفي التنزيل العزيز ) انظرونا نقتبس من نوركم (

( القابس ) أداة ذات شعبتين أو أكثر توصل بالمقبس لتستمد منه التيار الكهربي ( مج )

( القابوس ) الرجل الجميل الوجه الحسن اللون

( القبس ) النار أو شعلة منها وفي التنزيل العزيز ) لعلي آتيكم منها بقبس ( ويقال هذه حمى قبس

ال حمى عرض أصيب بها من طريق العدوى

( القبسة ) شعلة تقتبس من النار ويقال ما زرتك إال كقبسة العجالن زيارة سريعة

( القوابس ) الذين يقبسون الناس الخير أي يعلمونهم

( المقباس ) العود ونحوه تقبس به النار واألنثى تحمل سريعا

( المقبس ) الموضع الذي يوصل به القابس الستمداد التيار الكهربي ( ج ) مقابس

( المقبس ) ما قبست به النار

( المقتبس ) الجمرة من النار

( قبص )

قبصا عدا عدوا سريعا والغالم شب والشيء تناوله بأطراف أصابعه والرجل وغيره قطع عليه ما هو

فيه قبل أن يتمه يقال قبص الشارب قطع عليه شربه قبل أن يروى

( قبص ) قبصا خف ونشط وأصابه القبص فهو قبص والرجل عظم رأسه فهو أقبص وهي قبصاء
ويقال هو أقبص الرأس ضخمه مدوره وهامة قبصاء عظيمة ضخمة مرتفعة ( ج ) قبص

( قبص ) الشيء تناوله بأطراف أصابعه
( اقتبص ) من أثره قبصة أخذها
( انقبص ) انقبض

( تقبص ) الجراد على الشجر تقبض والحبل لم يمتد

( القابصة ) الجماعة ( ج ) قوابص

المعجم الوسيط
( القبص ) وجع يصيب الكبد

( القبص ) العدد الكثير من الناس يقال هم في قبص الحصى ال يستطاع عدهم ومجتمع الرمل

الكثير ومجتمع النمل الكثير الكبير واألصل يقال فالن كريم القبص

( القبص ) يقال حبل قبص ال يمتد

( القبص ) القبص

( القبصة ) ما تناولته بأط ارف أصابعك ومن الطعام والحب ما حملت كفاك
والجرادة الكبيرة

( القبيص ) التراب المجموع ومن الخيل الوثيق الخلق ال يمس األرض منه عند الركض إال أطراف

سنابكه من قدم

( المقبص ) الحبل يمد بين أيدي الخيل في الحلبة إذا سوبق بينها ( ج ) مقابص

( قبض )

الشيء وعليه قبضا أخذه بقبضة يده ويقال قبض الدار أو األرض حازها واللص أمسك به ويقال

قبض على اللص وقبض عليه الرزق ضيقة والمال أخذه يقال قبض العامل أجرته وقبض هللا فالنا

وقبض روحه أماته ويده عن الشيء امتنع عنه يقال قبض يده عن النفقة وعن المعروف وفي التنزيل

العزيز ) وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم ( والشيء طواه والظل محاه وفي التنزيل العزيز )
ثم قبضناه إلينا قبضا يسي ار ( والطائر جناحيه جمعهما ليطير وفي التنزيل العزيز ) أولم يروا إلى

الطير فوقهم صافات ويقبضن (

( قبض )

فالن مات أو كاد فهو مقبوض

( أقبض ) السيف ونحوه جعل له مقبضا وفالنا المتاع مكنه من قبضه
( قابضه ) قبض كل منهما حقه من اآلخر

( قبض ) الشيء جمعه في قبضته و  -جمعه وطواه ويقال قبض وجهه وقبض ما بين عينيه جمعه
وزواه وفالنا المال أعطاه إياه في يده وأسلمه إليه

( اقتبض ) الشيء قبضه والمتاع لنفسه أخذه

( انقبض ) الشيء تجمع وانطوى و  -المال صار مقبوضا والرجل على نفسه ضاق بالحياة فاعتزل
و عن الشيء اشمأز وعن القوم هجرهم وفي حاجته أسرع وشمر

( تقابض ) المتبايعان قبض البائع الثمن والمشتري السلعة

( تقبض ) الشيء تجمع منقبضا واألسد تجمع واستعد للوثوب والجلد تشنج وتخشن وفالن على

المعجم الوسيط
األمر عكف وعنه انقبض

( القابض ) اسم من أسماء هللا الحسنى فهو القابض الباسط ومن األدوية ما يمسك فضالت الغذاء

في األمعاء

( القبض ) يقال صار الشيء في قبضه في ملكه

( القبضة ) من الشيء ما قبضت عليه من ملء كفك يقال أعطاه قبضة من تمر أو سويق كفا منه

وفي التنزيل العزيز حكاية عن السامري ) فقبضت قبضة من أثر الرسول ( ومن السيف مقبضه

ويقال صار الشيء قبضته وفي قبضته في ملكه وفي التنزيل العزيز ) واألرض جميعا قبضته يوم

القيامة ( و قرئ بالصاد في اآليتين

( القبضة ) ما قبضت عليه من شيء

( القبضة ) الشديد التمسك باألشياء ويقال رجل قبضة رفضة يتمسك بالشيء وال يلبث أن يدعه

ويرفضه والراعي يقبض اإلبل ويسوقها إلى حيث شاء والراعي المتقبض ال ينفسح في رعي غنمه

ويقال راع قبضة رفضة أيضا حسن التدبير للماشية يجمعها فإذا وجد مرعى نشرها

( القبيض ) من الدواب السريع نقل القوائم ويقال فرس قبيض الشد ومن الرجال اللبيب المكب على

صنعته

( المقبض ) المكان يقبض فيه المال ونحوه ومن السيف والسكين ونحوهما ما قبضت عليه فيها

بجمع الكف ( ج ) مقابض

( المقبض والمقبضة ) من السيف و السكين وغيرهما المقبض

( المنقبض ) الضيق الصدر ال يميل إلى التبسط وذو الشخصية المنقبضة الذي يميل إلى االنزواء

واألعمال الهادئة التي ال أثر فيها لنشاط ظاهري بارز

( قبط )

الشيء قبطا جمعه بيده والشيء بغيره خلطه

( القبط ) كلمة يونانية األصل بمعنى سكان مصر ويقصد بهم اليوم المسيحيون من المصريين ( ج

) أقباط

( القبطية ) ثياب من كتان بيض رقاق كانت تنسج بمصر وهي منسوبة إلى القبط ( على غير قياس

) ( ج ) قباطي وقباطي

( قبع )

القنفذ قبوعا أدخل رأسه جلده وخبأه وو يقال قبع الرجل أدخل رأسه في ثوبه وقبع النجم ظهر ثم خفي
والراكع طأطأ في الركوع شديدا وفالن تعب وانقطع نفسه إعياء وفي الشيء دخل ويقال قبع في

المعجم الوسيط
األرض ذهب فيها وعن أصحابه تخلف والجوالق ثنى أطرافه إلى داخل أو خارج ليسهل عليه أخذ ما

فيه

( اقتبع ) السقاء أدخل رأسه في فيه فشرب منه

( انقبع ) فالن أدخل رأسه في ثوبه والطائر في وكره دخله

( القابعة ) من خيول السبق التي بقيت مسبوقة خلف السابق ( ج ) قوابع

( القباع ) القنفذ ومن المكاييل الكبير الواسع

( القبعة ) خرقة تخاط كالبرنس يلبسها الصبيان وضرب من القالنس يقي الرأس الشمس والمطر

( القبيعة ) أنف الخنزير
( القبع ) القنفذ

( القبعة ) يقال امرأة قبعة طلعة تخفي رأسها مرة وتظهره أخرى

( القبيعة ) من السيف ونحوه ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد

( القوبع ) قبيعة السيف وطائر أحمر الرجلين من فصيل الذعريات ورتبة الجواثم المشقوقة المناقير

( قبقب )

الفحل أو األسد ونحوهما قبقبة وقبقابا ردد صوته في حنجرته وسحق أنيابه فسمعت لها صوتا

والرجل خلط وهذر فهو قبقاب

( تقبقب ) الفحل أو األسد ونحوهما قبقب

( القباقب ) الكثير الكالم أخطأ أو أصاب

( القبقاب ) النعل تتخذ من خشب وشراكها من جلد أو نحوه ( ج ) قباقيب

( قبل )

قبال أتى يقال قبل الليل أو الشهر أو العام والريح هبت وعلى العمل أسرع فيه والمكان جعله أمامه

يقال قبلت الجبل مرة ودبرته مرة وجاءه ويقال قبلت الماشية الوادي والنعل جعل لها قباال ويقال قبل

الثوب رقعه

( قبل ) بفالن قبالة كفله وضمنه والقابلة الولد تلقته عند الوالدة والشيء قبوال أخذه عن طيب خاطر
يقال قبل الهدية ونحوها ويقال قبل هللا دعاء فالن استجابه والعمل رضيه ويقال قبل الخبر صدقه

وفالن قبال كان بعينه قبل فهو أقبل ويقال قبلت عينه فهي قبالء
( قبل ) الرجل قبال صار قبيال أي كفيال

( أقبل ) قدم يقال أقبل الركب وأقبل العام وبالشيء جاد به يقال أقبلت األرض بالنبات ويقال أقبل

بفالن وأدبر به داوره مختب ار إياه في قبول أمر وعلى العمل ونحوه لزمه وأخذ فيه و يقال أقبلت الدنيا

المعجم الوسيط
عليه جاءته بخيرها وعين فالن صيرها قبالء وفالنا الشيء جعله أمامه يقال أقبلت الماشية الوادي
وأقبلنا الرماح نحو القوم سددناها نحوهم ويقال أقبل فالنا الطريق دله عليه

( قابله ) لقيه بوجهه والشيء بالشيء عارضه يقال قابل الكتاب بالكتاب

( قبله ) لثمه والعامل العمل جعله يلتزمه بعقد

( اقتبل ) الرجل عقل بعد حماقة وأمره استأنفه والخطبة ارتجلها

( تقابال ) لقي كل منهما اآلخر بوجهه

( تقبل ) به تكفل والشيء رضيه عن طيب خاطر ويقال تقبل هللا األعمال رضيها وأثاب عليها وفي

التنزيل العزيز ) أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ( وتقبل هللا الدعاء استجابه وتقبل هللا فالنا
رضي عنه أو تكفل به وفي التنزيل العزيز ) فتقبلها ربها بقبول حسن (
( استقبله ) لقيه بوجهه ولقيه مرحبا به واألمر استأنفه

( االستقبال ) حجرة االستقبال البهو وهي إحدى حجرات البيت تعد المقابلة الضيوف والزوار ويوم

االستقبال يوم تخصصه األسره الستقبال الزوار وحفلة االستقبال حفلة خاصة أو عامة تقام لتكريم
زائر أو نابه أو قادم من سفر وجهاز االستقبال ( الراديو ) جهاز كهربي يعد الستقبال الرسائل

الالسلكية المرسلة بطريق أجهزة اإلذاعة ( و كل هذا محدث )

و ( حروف االستقبال ) حروف تدخل على الفعل المضارع فتجعله نصا في المستقبل وهي السين
وسوف ( في حالة اإلثبات ) ولن ( في حالة النفي )

( القابلة ) المرأة التي تساعد الوالدة تتلقى الولد عند الوالدة ( ج ) قوابل
( قوابل ) األمر أوائله يقال أخذت األمر بقوابله أوائله

( القابلية ) االستعداد للقبول ( مصدر صناعي )

( القابول ) سقيفة بين دارين أو حائطين تحتها ممر نافذ ( ج ) قوابيل

( القبال ) أن يتقارب صد ار القدمين ويتباعد عقباهما ومن النعل الزمام الذي يكون بين اإلصبع

الوسطى والتي تليها ويقال رجل منقطع القبال سيء الرأي وما هو لهم في قبال وال دبار ال يكترثون

له

( القبال ) من كل شيء أوله وما استقبلك منه يقال قبال الدابة لناصيتها وعرفها ألنها أول ما يستقبل

الناظر

( القبالة ) وثيقة يلتزم بها اإلنسان أداء عمل أو دين أو غير ذلك ويقال نحن في قبالة فالن في

عهدته وعرافته وهي دون الرياسة

( القبالة ) الكفالة وحرفة القابلة والعمل يلتزمه اإلنسان

المعجم الوسيط
( القبالة ) من الطريق ما استقبلك منه ويقال جلس فالن قبالة فالن تجاهه

( قبل ) ظرف للزمان السابق أو المكان السابق ( و ضده بعد ) وهو مبهم ال يفهم معناه إال

باإلضافة لفظا مثل جاء فال قبل فالن و داري قبل داره أو تقدي ار كما في التنزيل العزيز ) هلل األمر
من قبل ومن بعد (

( القبل ) القصد يقال إذا أقبل قبلك أقصد قصدك وأتوجه نحوك

( القبل ) من كل شيء مقدمه وفي التنزيل العزيز حكاية لقول شاهد يوسف ) إن كان قميصه قد من

قبل فصدقت ( ومن الجبل سفحه ومن الزمان أوله يقال كان ذلك في قبل الصيف أو في قبل الشتاء
ومن الرجل والمرأة العورة األمامية ويقال رأيته قبال عيانا

( القبل ) الطاقة يقال ما لي به قبل طاقة وفي التنزيل العزيز على لسان سليمان ) ارجع إليهم

فلنأتينهم بجنود ال قبل لهم بها ( والجهة أو الناحية ويقال لي قبل فالن دين عنده ولي في قبله كذا
في جهته وأصابه هذا األمر من قبله من عنده ومن ذي قبل ( في المستقبل ) يقال أفعل ذلك من

ذي قبل فيما أستقبل وافعل ذلك من ذي قبل فيما نستقبل ويقال ال أكلمك إلى عشر من ذي قبل إلى

عشر فيما أستقبل من األيام

( القبل ) يقال رأيته قبال عيانا ومقابلة

( القبل ) في العين إقبال سوادها على األنف أو الحاجب والمحجة الواضحة وكل ما ارتفع عن

األرض من جبل أو تل أو نحوهما يستقبل اإلنسان ويقال انزل بقبل هذا الجبل بسفحه وكل شيء

أول ما يرى والكأل في مواضع كثيرة من األرض وقطعة من العاج مستديرة تتألأل في صدر المرأة أو

على الخيل ( ج ) أقبال

( القبلة ) اللثمة ووسم بأذن الشاة من قبل العين وقبلة الحمى بثرة تخرج على فم المحموم ( مو ) (

ج ) قبل

( القبلة ) الجهة يقال ما لكالمه قبلة جهة وأين قبلتك جهتك والكعبة ألن المسلمين يستقبلونها في

صالتهم ويقال اجعلوا بيوتكم قبلة مسجدا وما له قبلة وال دبرة إذا لم يهتد لجهة أمره

( القبلة ) خرزة و نحوها كانت العامة تحملها لدفع العين أو جلب المحبة وقطعة مستديرة من العاج

المتأللئ تجعلها المرأة في صدرها أو تعلق في صدر الفرس أو نحوه

( القبول ) الرضا بالشيء وميل النفس إليه والحسن والشارة وريح الصبا ( ج ) قبائل

المعجم الوسيط
( القبيل ) الجيل و الجماعة واألتباع وفي التنزيل العزيز ) إنه يراكم هو وقبيله من حيث ال ترونهم (

والصنف المماثل تقول خذ هذا وما كان من قبيله و الضامن أو الكفيل وبه فسر ما في التنزيل

العزيز ) أو تأتي باهلل والمالئكة قبيال ( والعريف وهو دون الرئيس ( و يطلق على المذكر والمؤنث )

( ج ) قبل

( القبيلة ) الجماعة من الناس تنتسب إلى أب أو جد واحد ومن الحيوان والنبات الصنف والرقعة في

قب القميص وسير اللجام واحدى عظام الرأس المتصل بعضها ببعض ( ج ) قبائل وقبائل الرحل

أحناؤه المشعوب بعضها إلى بعض وقبائل الشجرة أغصانها ويقال ثوب قبائل أخالق
( المقابل ) من الرجال الكريم النسب من قبل أبويه

( المقابلة ) من الشاء والنوق ما قطعت أذنها قطعة لم تبن وتركت معلقة من قدم و ( في علم البديع
) أن يؤتى بمعنيين أو أكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب كما في التنزيل العزيز ) فليضحكوا

قليال وليبكوا كثي ار (

( المقبلة ) أرض مقبلة وقع المطر فيها خططا ولم يكن عاما

( قبن )

قبونا ذهب في األرض لتحقيق غرض نفعي

( أقبن ) فالن انهزم وأسرع عدوا في أمان

( قبن ) الشيء وزنه بالقبان ( محدثة )

( القبانة ) حرفة القباني

( القبان ) الميزان ذو الذراع الطويلة المقسمة أقساما ينقل عليها جسم ثقيل يسمى الرمانة لتعين وزن
ما يوزن ( مع ) والخطيط األمين يقال فالن قبان على فالن أمين عليه يحاسبه ويتبع أمره

( القباني ) الوزان بالقبان

( القبين ) المنكمش في أموره المنطوي على نفسه

( قباه )

قبوا جمعه بأصابعه ويقال قبا الزعفران ونحوه جناه والشيء قوسه والبناء رفعه
( قبى ) الثوب خاطه قباء والمتاع عبأه وهيأه في مواضعه

( انقبى ) استخفى

( تقبى ) الشيء صار كالقبة وفالن لبس قباء ويقال تقبى قباءة

( القابياء ) اللئيم وبنو قابياء المجتمعون لشرب الخمر
( القابية ) المرأة تلقط نبات العصفر وتجمعه

المعجم الوسيط
( القبا ) قبا القوس من مقبض القوس إلى طرفها أي نصفها يقال بينهما قبا قوسين طول القوس

( القباء ) ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه

( القبة ) من الشاة هنة ذات أطباق أسفل الكرش إلى جنبها ال يخرج منها الفرث أبدا

( القبو ) الطاق المعقود بعضه إلى بعض في شكل قوس وبناء تحت األرض تنخفض ح اررته في
الصيف فيحفظ فيه الجبن والزبد والفواكه وغيرها ( ج ) أقباء
( القبوة ) القبو الصغير المستطيل ومنها قبوة التنور

( قتبه )

قتبا أطعمه األقتاب المشوية

( أقتب ) البعير شد عليه القتب واليمين غلظها ويقال أقتب فالنا يمينا غلظها عليه يقال ارفق به وال
تقتب عليه في اليمين والدين فالنا فدحه

( قتبه ) تقتيبا حناه يقال في كاهل الفرس تقتيب انحناء فهو مقتب يقال رجل مقتب الكاهل منحنيه

( القتب ) الرحل الصغير على قدر سنام البعير ( ج ) أقتاب

( القتب ) من الرجال الضيق القلب السريع الغضب

( القتب ) القتب والمعى ( مذكر وقد يؤنث ) وجميع أداة السانية أو الساقية من عالقها وحبالها وما

تحوي من البطن ( ج ) أقتاب

( القتبة ) المعى ( ج ) قتب

( القتوبة ) من اإلبل التي توضع األقتاب على ظهورها وفي الحديث ( ال صدقة في اإلبل القتوبة )

أراد بها العوامل
( قت )

فالن قتا كذب وبين الناس استمع أحاديثهم من حيث ال يعلمون سواء أنمها أم لم ينمها وفالنا اتبعه

س ار ليعلم ما يريد والحديث أبلغه على جهة الفساد ويقال هو يقت الحديث يزوره ويحسنه وأثر الشيء

قصه واتبعه والشيء هيأه وقلله وجمعه قليال قليال فهو قتات وقتوت

( قتت ) األحاديث أبلغها على جهة الفساد واألفاويه جمعها في القدر و طبخها والزيت طبخ فيه

الرياحين أو خلطه بأدهان طيبة الريح فهو مقتت

( القت ) الكذب المهيأ والفصفصة اليابسة واحدتها قتة وجنس نباتات عشبية كلئية فيه أنواع تزرع

وأخرى تنبت برية في المروج والحقول

( القتات ) الذي يتسمع كالم الناس من حيث ال يعلمون سواء أنمها أم لم ينمها

المعجم الوسيط
( قتدت )

اإلبل قتدا اشتكت بطونها من أكل القتاد فهي قتدة

( قتد ) القتاد قطعه ثم أحرق شوكه وأطعمه اإلبل

( القتاد ) نبات صلب له شوك كاإلبر من الفصيلة القرنية ويسمى في السودان الخشاب ومنه

يستخرج أجود الصمغ وفي المثل ( من دونه خرط القتاد ) يضرب للشيء ال ينال إال بمشقة عظيمة

( القتد ) خشب الرحل ( ج ) أقتاد وقتود

( قتر )

فالن قت ار ضاق عيشه وعلى عياله ضيق عليهم في النفقة وفي التنزيل العزيز ) والذين إذا أنفقوا لم

يسرفوا ولم يقتروا ( واللحم انتشر قتاره ولألسد وضع له في المصيدة لحما يجد قتاره والشيء واألمر
لزمه والشيء ألقاه على قتره جانبه وضم بعضه إلى بعض والدرع جعل لها قتي ار مسما ار
( قتر ) البخور واللحم وغيره قت ار انتشر قتاره

( أقتر ) الرجل ضاق عيشه وفي التنزيل العزيز ) وعلى المقتر قدره ( والمرأة أحرقت العود وتبخرت
به والصائد أو الصيد دخل القترة وهللا رزق فالن ضيقه والنار جعلها تدخن

( قتر ) على عياله بخل وضيق عليهم في النفقة والشواء انتشر قتاره ويقال قتر الرجل الشواء هيج

قتاره والصياد لألسد قتر واألشياء و بينها قارب بينها وهيأها لالستعمال وفي الحديث عن أنس ( أن

أبا طلحة كان يرمي والنبي  eيقتر بين يديه ) يسوي له النصال ويجمع له السهام وفالنا صرعه على

قتره

( أقتر ) الصائد في قترته استتر فيها

( تقاتر ) القوم تخاتلوا

( تقتر ) فالن غضب وتهيأ للمخاصمة وللصيد استتر في القترة ليخدعه ويصيده وعنه تنحى و فالنا

حاول خداعه عن غفلة
( القاتر ) الضعيف

( القتار ) دخان ذو رائحة خاصة ينبعث من الطبيخ أو الشواء أو العظم المحروق أو البخور
( القتر ) الناحية والجانب ( ج ) أقتار

( القترة ) القصب ونحوه يرمى به الهدف ( ج ) قتر وابن قترة حية خبيثة ال يسلم من تلدغه

( القترة ) ضيق العيش والخرق أو الفتحة الضيقة يدخل منها الماء البستان والفتحة يستقر فيها لسان
غلق الباب وحلقة الدرع وعين التنور و الكوة النافذة وفي الحديث ( من اطلع من قترة ففقئت عينه
فهي هدر ) وبيت كالخص ونحوه يستتر به الصائد عند تصيده ( ج ) قتر

المعجم الوسيط
( القترة ) شبه دخان يغشى الوجه من كرب أو هول وفي التنزيل العزيز ) ووجوه يومئذ عليها غبرة

ترهقها قترة (

( القتور ) من الرجال البخيل

( القتير ) رؤوس المسامير في حلق الدرع وأول ما يظهر من الشيب

( قتع )

قتوعا انقمع وذل

( قاتعه ) قاتله

( القتع ) خلية النحل في غار غير عميق

( القتع ) الدود مطلقا ودود حمر تأكل الخشب واحدته قتعة

( القتعة ) الذليل

( قتله )

قتال أماته ويقال قتل هللا فالنا دفع شره وقتل جوعه أو عطشه أزال ألمه بطعام أو شراب وقتل غليله
شفاه وقتل الخمر مزجها بالماء ليكسر حدتها وفالنا أذله والشيء علما تعمق في بحثه فعلمه علما

تاما

( أقتله ) عرضه للقتل

( قاتله ) مقاتلة وقتاال حاربه ودافعه وفي حديث المار بين يدي المصلي ( قاتله فإنه شيطان ) وهللا

فالنا لعنه وفي التنزيل العزيز ) قاتلهم هللا أنى يؤفكون ( ويقال قاتله هللا ما أفصحه إعجاب ومدح

( قتل ) فالنا قتله ومثل بجثته ( مبالغة في قتل ) وذهلل ويقال قلب مقتل برح به العشق والقوم قتل
كثي ار منهم

( اقتتل ) القوم قتل بعضهم بعضا والنساء فالنا افتتنته حتى أهلكته وكانوا يقولون اقتتلته الجن

اختبلته

( اقتتل ) الرجل فتنه العشق المبرح فأفسد عقله

( تقاتل ) القوم اقتتلوا

( تقتل ) القوم تقاتلوا والرجل لحاجته تأتى لها وجد فيها و للمرأة خضع وذل والمرأة في مشيتها تثنت
وتكسرت وللرجل تزينت له وتدللت حتى عشقها

( استقتل ) استسلم للقتل وفي األمر جد فيه

( القتال ) النفس أو بقيتها يقال أصاب قتاله نفسه والشحم واللحم ويقال دابة ذات قتال وثيقة الخلق

قوية و بقي منه قتال إذا بقي منه بعد الهزال غلظ ألواح

المعجم الوسيط
( القتل ) المثل والنظير في قتال غيره يقال هما قتالن والخبير بالشيء يقال إنه لقتل شر عالم به (

ج ) أقتال

( القتول ) الكثير أو الكثيرة القتل ( ج ) قتل وقتل

( المقاتل ) من يصلح للقتال أو يباشره ( ج ) مقاتلة

( المقتل ) المكدود بالعمل المذلل يقال جمل مقتل ومن الرجال الذي جرب األمور وعرفها

( المقتتل ) موضع االقتتال

( المقتل ) زمان القتل أو مكانه والموضع الذي إذا أصيب فيه اإلنسان أو الحيوان ال يكاد يسلم و
يقال ( مقتل الرجل بين فكيه ) لسانه وما ينطق به من قول ( ج ) مقاتل ويقال ولني مقاتلك حول

وجهك إلي

( المقتلة ) معركة القتال يقال كانت بالروم مقتلة عظيمة

( قتم )

قتوما كان أغبر ضاربا إلى سواد أو حمرة يقال قتم الغبار وقتم الوجه والنهار كثر فيه القتام

( قتم ) قتما وقتوما قتم فهو أقتم وهي قتماء

( أقتم ) الشيء قتم ويقال أقتم اليوم اشتد قتمه غباره

( األقتم ) ما كان لونه أغبر ضاربا إلى سواد أو حمرة وهي قتماء ( ج ) قتم

( القاتم ) األقتم ويقال أسود قاتم شديد السواد وأحمر قاتم شديد الحمرة ( ج ) قواتم

( القتام ) الغبار األسود يقال ارتفع القتام حتى خفيت األعالم

( القتم ) الغبار وريح ذات غبار كريهة

( القتمة ) لون فيه غبرة وحمرة أو سواد ليس بشديد

( قتن )

المسك أو الدم قتونا يبس وزالت ندوته واسود

( قتن ) الرجل وغيره قتانة قل أكله ونحف فهو وهي قتين

( أقتن ) قتن

( القتين ) القراد والنحيف الضئيل ومن األسنة الدقيق

( قتا )

فالنا قتوا خدمه ويقال فالن يقتو الملوك
( اقتوى ) فالن صار خادما

( المقتوي ) الخادم ( ج ) مقاتية ومقتوون

( المقتوين ) من الناس من يخدمون الناس بطعام بطونهم ( يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد

والمثنى والجمع ) يقال رجل مقتوين وامرأة مقتوين ورجالن مقتوين وامرأتان مقتوين ورجال مقتوين

ونساء مقتوين

المعجم الوسيط
( أقثأ )

المكان كثر فيه القثاء ويقال أقثأ القوم

( القثاء ) نوع من البطيخ نباتي قريب من الخيار لكنه أطول واحدته قثاءة واسم جنس لما يسمى

بمصر الخيار والعجور والفقوس

( المقثأة ) موضع القثاء يزرع فيه وينبت واألرض الكثيرة القثاء

( قث )

الشيء قثا جمعه بكثرة يقال قث فالن ماال وجاء يقث معه دنيا عريضة وأزاله عن مكانه يقال قث

السيل هشيم النبات دفعه أمامه

( اقتث ) الشيء اجتثه وأزاله عن مكانه يقال اقتث الحجر واقتث القوم عن أصلهم

( القثاث ) المتاع يقال جاء القوم بقثاثهم

( القثاثة ) الجماعة من الناس

( القثيث ) ما يتناثر من أصول شجر العنب أو أصول سعف النخل وصغار النخل أول ما يقلع من

أمه

( القثيثة ) القثاثة

( المقثة ) خشبة عريضة مستديرة يلعب بها الصبيان ينصبون شيئا ثم يقتثونه بها من موضعه

( قثم )

فالن في مشيه قثما أبطأ ولفالن من ماله أعطاه والشيء جمعه وأخذه كله أو أكثره
( اقتثم ) الشيء قثمه واجتثه ولم يبق له أصال

( قثام ) اسم فعل أمر بمعنى اقثم وأنثى الضباع سميت بذلك لبطئها في مشيها

( القثم ) المعطاء والمجتمع الخلق والذكر من الضباع سمي بذلك لبطئه في مشيه

( القثوم ) الجموع للخير ( ج ) قثم

( قثا )

فالن قثوا أكل ما له صوت تحت األضراس عند األكل كالخيار أو القثاء الكبار والمال وغيره جمعه

( اقتثى ) المال وغيره قثاه

( قحب )

الجمل أو الفرس قحبا وقحابا سعل وقد يقال قحب الرجل ويقال قحب الرجل إذا سعل من لؤمه
( قاحبت ) المرأة كانت بغيا

( قحب ) مبالغة في قحب

المعجم الوسيط
( تقحبت ) المرأة قاحبت

( القحاب ) فساد الجوف من داء

( القحب ) المسن يأخذه السعال ( ج ) قحاب

( القحبة ) العجوز يأخذها السعال والفاسدة الجوف من داء والبغي ألنها كانت في الجاهلية تؤذن

طالبها بقحابها سعالها ( ج ) قحاب

( قح )

قحوحة وقحاحة صار قحا

( القحاح ) الخالص الخالي من الشوائب الغريبة يقال أعرابي قحاح لم يدخل األمصار ولم يختلط
بأهلها ويقال صار إلى قحاح األمر جوهره

( القح ) القحاح ويقال كريم قح ولئيم قح وعبد قح له عرق أصيل في الكرم واللؤم والعبودية ( ج )

أقحاح

( قحر )

الرجل أو البعير قحو ار أسن وفيه بقية من الشباب والقوة
( القحارية ) من الجمال والرجال العظيم الخلق

( القحر ) المسن وفيه بقية من شباب وجلد ( ج ) أقحر و قحور

( قحز )

الرجل قح از وثب منزعجا وعن ظهر دابته سقط وبه صرعه ويقال ضربه فقحزه والسهم وقع بين يدي

الرامي ويقال فحز الرامي السهم لم يحكم رميه فوقع بين يديه وفالنا وغيره عن الماء رده عنه فهو

قاحز

( قحزه ) جعله يثب

( القحاز ) داء يصيب الغنم وسعال اإلبل

( القحازة ) أداة يصطاد بها الطير

( قحط )

المطر قحطا احتبس يقال قحط العام احتبس فيه المطر ويبست األرض والبلد أصابه القحط

( أقحط ) أصابه القحط يقال أقحط القوم وأقحط البلد وهللا األرض أصابها بالقحط
( القحط ) احتباس المطر ويبس األرض وقلة خير الشيء

( القحط ) ما يصاب بالقحط

( المقحط ) من األفراس الذي ال يكاد يعيى من الجرى

المعجم الوسيط
( المقحطة ) المجدبة يقال هم في مقحطة

( قحف ) المطر قحفا اشتد فجأة فذهب بما مر به واالنسان أصاب قحفة واإلناء أتى على جميع ما

فيه من طعام أو شراب ويقال قحف ما في االناء والرمانة قشرها

( قاحفه ) شاربه بالقحف ونافسه في األخذ بالثأر والتشفي من العدو وذلك أن أحدهم كان إذا قتل

ثأره شرب بقحف رأسه يتشفى به

( اقتحف ) ما في اإلناء قحفه والسيل النبات اقتلعه وذهب به وقحفا من رأس فالن أبان قطعة من

الجمجمة

( القحاف ) يقال سيل قحاف جراف يذهب بكل شيء

( القحافة ) كل ما يجرف من اإلناء وغيره من ثريد و نحوه

( القحف ) أحد أقحاف ثمانية تكون علبة عظمية هي الجمجمة وفيها الدماغ و ما انفلق من

الجمجمة فبان والفلقة من فلق القصعة أو القدح واناء من خشب على هيئة قحف الرأس ومن الرمانة

قشرها ( ج ) أقحاف

( القحفاء ) يقال عجاجة قحفاء تذهب بكل شيء

( القحوف ) المغارف

( المقحفة ) الخشبة يذرى بها الحب ( المذراة ) ( ج ) مقاحف

( قحل )

الشيء قحال وقحال يبس يقال قحل العود وقحل الجلد ويقال قحل الشيخ يبس جلده وقحلت األرض
يبست وأجدبت فهو قحل وقحل

( أقحل ) الشيء أيبسه يقال أقحله الصوم وأقحل القحط الماشية

( قاحله ) الزمه

( تقحل ) قحل وفالن تقشف في لبوسه وحاله

( القاحل ) اليابس يقال عود قاحل وجلد قاحل ومكان قاحل مجدب

( القحال ) داء يصيب الغنم فتجف جلودها فتموت

( قحم )

قحوما رمى بنفسه في عظيمة

ويقال قحم في األمر وقحم عليه فهو قاحم واليه قحما دنا والمنازل والمفاوز طواها منزال بعد منزل فلم

ينزل بها

( أقحم )

المعجم الوسيط
أهل البادية هبطوا من البادية في السنة الشديدة هربا من القحط وفالنا في األمر أدخله فيه بغير

روية وفالنا المكان أدخله فيه

( أقحم ) البعير قدم إلى سن لم يبلغها كأن يكون في جسم رباع وهو ثني فيقال رباع لكبر جسمه
( قحمه ) في األمر أقحمه ويقال قحم نفسه في الشيء والفرس فارسه توغل به في مخوف

( اقتحم ) النجم غاب وسقط والمكان دخله عنوة واألمر العظيم رمى بنفسه فيه بغير روية ويقال

اقتحم فالن عقبة أو وهدة رمى بنفسه على شدة يريد اجتيازها وتخطيها وفي التنزيل العزيز ) فال

اقتحم العقبة ( والشيء ازدراه
( انقحم ) في األمر قحم

( تقحمت ) الدابة براكبها شردت به وربما طوحت به في وهدة واألمر العظيم اقتحمه

( القحامة ) بلوغ أرذل العمر

( القحم ) من بلغ أكبر العمر من الناس والحيوان والمهزول الهرم من الخيل ( ج ) قحام

( القحمة ) من النخل الكبيرة الدقيقة األسفل القليلة السعف ( ج ) قحام

( القحمة ) األمر العظيم الشاق ال يكاد يركبه أحد والقحط وركوب اإلثم ( ج ) قحم وقحم الطريق ما
صعب منها على سالكها والقحم من الشهر ثالث ليال آخره

( القحوم ) القحم

( المقحمة ) يقال لفظة مقحمة زائدة ال تناسب السياق ( ج ) مقحمات

( قحا )

المال قحوا أخذه كله والدواء جعل فيه األقحوان فهو مقحو

( أقحت ) األرض أنبتت األقحوان

( اقتحى ) المال قحاه

( األقحوان ) اسم يطلق على أنواع نباتية من الفصيلة المركبة من جنس أنتاميس وجنس كريزنتيموم
ومنها البابونج األبيض ومنها ما تسميه العامة في مصر أراولة وفي دمشق الغريب ( ج ) أقاحي

وأقاح ويقال رأيت أقاحي األمر أوائله وتباشيره ( و انظر األقحوان في باب الهمزة )

( القحوان ) لغة في األقحوان
( المقحاة ) المجرفة

( قدح )

الدود في الشجر أو األسنان قدحا دب فيها فتأكلت وبالزند ضرب به حجره لتخرج النار منه ويقال

قدح النار من الزند أخرجها منه وقدح الزند ضربه بحجره ليخرج النار منه والشيء في صدره أثر

المعجم الوسيط
وفي عرض أخيه عابه وفي القدح خرقه ليركب فيه النصل والطبيب العين أخرج منها الماء األبيض

الضار والقدر غرف ما فيها وختام اإلناء فضه
( قادحه ) ناظره وقدح كل في صاحبه

( قدح ) الفرس ضمره

( اقتدح ) بالزند قدح به واألمر تدبره ونظر فيه

( تقادحا ) تناظ ار

( استقدح ) زنده استخرج ناره

( القادح ) الصدع في العود والسواد يظهر في األسنان وأكال يقع في الشجر والخشب واألسنان

والعفن

( القادحة ) السوسة تدب في األسنان والشجر والخشب ( ج ) قوادح

( القداحة ) صناعة القداح

( القدح ) قطعة من الخشب تعرض قليال وتسوى وتكون في طول الفتر أو دونه وتخط فيه حزوز

تميز كل قدح من بعدد الحزور وكان يستعمل في الميسر وقد يكتب على القدح ( ال ) أو ( نعم )

أو يغفل ليقرغ به ويستقسم ( انظر قسم ) ويقال ( أبصر وسم قدحك ) اعرف نفسك و ( صدقهم
وسم قدحه ) قال الحق و ( له القدح المعلى ) الحظ األوفر

( القدح ) إناء يشرب به الماء أو النبيذ أو نحوهما وثمن الكيلة من الحبوب ( مو ) ( ج ) أقداح

( القداح ) صانع األقداح وحديدة يقدح بها الزند ليخرج النار وحجر الزند الذي يقدح به ونور النبات

قبل أن يتفتح والطبيب الذي يقدح العين المصابة بالماء األبيض

( القداحة ) حديدة الزند التي يقدح بها لتخرج النار وحجر الزند الذي يقدح به وأداة من المعدن ذات

حجر وزناد وشريط وتشتعل بالبنزين ونحوه ( مج )

( القدوح ) الذباب والبئر يغرف باليد منها ويقال بئر قدوح ال يؤخذ ماؤها إال غرفة غرفة

( القدوح ) قدوح الرحل عيدانه ( ال واحد له )

( القديح ) ما يبقى الصقا في أسفل القدر من الطبيخ فيغرف بجهد ويقال في أسفل القدر قديح بقية

مرق

( المتقادح ) شجر متقادح رخو العيدان ضعيفها إذا حركته الريح حك بعضه بعضا فالتهب ويقال (

زنداك للمتقادح ) فيك للطاعن مقال
( المقداح ) حديدة الزند يقدح بها

( المقدح ) الخرق في السهم يركب فيه أصل النصل

المعجم الوسيط
( المقدح والمقدحة ) المقداح والمغرفة

( قد )

القلم أو الثوب ونحوهما قدا شقه طوال وفي التنزيل العزيز ) وقدت قميصه من دبر (

( قد ) فالن أصابه القداد فهو مقدود

( قدد ) الشيء مبالغة في قده واللحم قطعه طوال وملحه وجففه في الهواء والشمس

( انقد ) الثوب أو الجلد أو نحوهما انشق

( تقدد ) الشيء تشقق ويبس والقوم تفرقوا قددا

( القداد ) القنفذ واليربوع

( القداد ) وجع في البطن

( قد ) حرف يدخل على الفعل الماضي فيفيده التأكيد مثل قد حضر صاحبي وعلى الفعل المضارع

فيفيد الشك أو احتمال الوقوع مثل قد يحضر أخي أو التقليل نحو قد يجود البخيل أو التكثير نحو قد

يجود الكريم و تكون أيضا اسم فعل بمعنى يكفي تقول قدني درهم يكفيني

( القد ) المقدار يقال هذا على قد ذاك على مقداره والقامة أو القوام واناء من جلد وجلد ولد الشاة

ساعة يولد ( ج ) أقد وقداد وأقدة

( القد ) الشيء المقدود والسير يقد من الجلد لخصف النعال أو نحو ذلك واناء يتخذ من جلد والسوط

( ج ) أقد

( القد ) سمك بحري ضخم من فصيلة الحوت يؤكل لحمه ويؤخذ من كبده زيت يتداوى به

( القدة ) القطعة من الشيء المقدود والفرقة من الناس تختلف آراء أفرادها وفي التنزيل العزيز ) كنا

طرائق قددا ( ومسطرة كبيرة من الخشب يسوى بها البناء أو الجص ( مج ) قدد

( القديد ) من اللحم ما قطع طوال وملح وجفف في الهواء والشمس وكساء يصنع من الشعر والثوب

الخلق

( المقد ) المكان المستوي والطريق والمسلك يقال هو مستقيم المقد
( المقد والمقدة ) حديدة يقد بها

( المقدودة ) جارية مقدودة حسنة القد القوام

( قدر )

عليه قدارة تمكن منه والشيء قد ار بين مقداره ويقال قدر فالنا عظمه وفي التنزيل العزيز ) وما قدروا
هللا حق قدره ( وجعله بقدر ويقال قدر األمر دبره وفكر في تسويته والشيء بالشيء قاسه به وجعله

على مقداره وهللا األمر على فالن جعله له وحكم به عليه والرزق عليه ضيقه وفي التنزيل العزيز )

المعجم الوسيط
وأما إذا ما ابتاله فقدر عليه رزقه ( واللحم طبخه في القدر

( قدر ) الشيء قد ار قصر يقال قدر الرجل وقدر العنق والفرس وقعت رجاله موقع يديه فهو أقدر

وهي قدراء ( ج ) قدر

( أقدره ) هللا على األمر قواه عليه

( قادره ) حاول أن يفعل مثل فعله ويقال فالن يقادرني يطلب مساواتي في القدرة

( قدر ) فالن تمهل وفكر في تسوية أمر وتهيئته وفي التنزيل العزيز ) وقدر في السرد ( والشيء

بين مقداره والشيء قاسه به وجعله على مقداره وهللا األمر عليه وله جعله له وحكم به عليه وفالنا

على الشيء أقدره وأمر كذا وكذا نواه وعقد عليه العزم

( اقتدر ) على الشيء قدر والقوم طبخوا اللحم في القدر

( انقدر ) جاء على المقدار يقال قدرت الثوب فانقدر
( تقادر ) الرجالن طلب كل واحد مساواة اآلخر

( تقدر ) عليه األمر جعل له وحكم به عليه وعليه الثوب جاء على مقداره وله األمر تهيأ

( استقدر ) هللا خي ار طلب منه أن يجعل له قدرة عليه

( القادر ) اسم أو صفة هلل تعالى

( القادرة ) يقال بيننا ليلة قادرة هينة السير ال تعب فيها

( القدر ) المقدار يقال هم قدر مائة ويقال جاء الشيء على قدر الشيء وافقه وساواه ومساوي الشيء
من غير زيادة وال نقصان يقال هذا قدر هذا والحرمة والوقار يقال له عندي قدر ( ج ) أقدار

وسورة القدر من سورة القرآن الكريم

و ليلة القدر ليلة مباركة من شهر رمضان أنزل فيها القرآن الكريم

( القدر ) إناء يطبخ فيه ( مؤنثة وقد تذكر ) و القدر الكاتمة وعاء للطبخ محكم الغطاء إلنضاج

الطعام في أقصر مدة وذلك بكتم البخار ( مج ) ( ج ) قدور

( القدر ) مقدار الشيء وحاالته المقدرة له وفي التنزيل العزيز ) إنا كل شيء خلقناه بقدر ( ووقت

الشيء أو مكانه المقدر له و القضاء الذي يقضي به هللا على عباده ( ج ) أقدار

( القدراء ) األذن ليست صغيرة وال كبيرة

( القدرة ) الطاقة والقوة على الشيء والتمكن منه والغنى والثراء يقال رجل ذو قدرة ذو يسار وغنى
( القدرة ) حد معلوم بين كل نخلتين أو شجرتين يقال غرس على القدرة

( القدرية ) قوم ينكرون القدر ويقولون إن كل إنسان خالق لفعله ( مو )

( القدير ) ذو القدرة وهو الفاعل لما يشاء على قدر ما تقضي الحكمة ال زائدا عليه وال ناقصا عنه

المعجم الوسيط
ولذلك ال يوصف به إال هللا تعالى والمطبوخ في القدر

( المقتدر ) اسم من أسماء هللا تعالى أو صفاته

( المقدار ) مقدار الشيء مثله في العدد أو الكيل أو الوزن أو المساحة والقضاء والحكم ( ج )
مقادير وآلة يعين بها ساعات الليل والنهار ( يقال لها اآلن الساعة )

( المقدرة ) القدرة

( قدس )

قدسا طهر

( قدس ) الرجل زار بيت المقدس وهلل تقديسا طهر نفسه له وصلى له وعظمه وكبره وفي التنزيل

العزيز ) ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ( وفالن هللا نزهه عما ال يليق باأللوهية وهللا فالنا طهره

وبارك عليه

( تقدس ) تطهر وهللا تنزه فهو متقدس

( القادس ) السفينة العظيمة والبيت الحرام

( القادوس ) وعاء خزفي كالجرة تنتظم منه ومن أمثاله سلسلة تديرها الناعورة فتغرف الماء من البئر

إلى المزرعة ووعاء كبير قمعي الشكل يلقى فيه الحب فينزل منه حبات إلى الطاحون ( مج )

القداس الشرف العظيم وحب يصنع من الفضة على هيئة اللؤلؤ

القداسة الطهر والبركة محدثة

القداس عند النصارى صالة على الخبز والخمر بصيغة معينة ( ج ) قداديس
( القدوس ) الطاهر المنزه عن النقائص وهو من صفات هللا تعالى

( القديس ) ( عند النصارى ) المؤمن الذي يتوفى طاه ار فاضال وهي

( القدس ) البركة وحظيرة القدس الشريعة أو الجنة وحجر يرمى به في البئر ليعلم ماؤها أكثير هو أم

قليل و أورشليم

( القدس ) القدس وروح القدس جبريل أي روح الطهر والروح القدس ( عند النصارى ) األقنوم الثالث

وقدس األقداس ( عند اليهود ) المكان األكثر قدسية في متعبدهم وهو قبة الهيكل
( القدس ) قدح نحو الغمر والسطل ألنه يتطهر فيه

( المقدس ) الراهب ومن زار القدس

( المقدس ) المبارك والبيت المقدس بيت المقدس والنسبة إليهما مقدسي ومقدسي والكتاب المقدس (

عند اليهود ) العهد القديم و ( عند النصارى ) مجموع العهدين القديم والجديد
( المقدسة ) األرض المقدسة المباركة وأرض فلسطين

المعجم الوسيط
( المقدس ) بيت المقدس حرم القدس

( قدع )

الفرس قدعا عدا والفحل ضرب أنفه بشيء ليرتد ويقال قدع أنفه وفحل ال يقدع أنفه كريم والفرس
جذب لجامه ليقف ويقال قدع فالنا عن الشيء كفه ومنعه والسفينة دفعها إلى الماء

( قدع ) الرجل وغيره قدعا كف وانسلقت عينه من كثرة البكاء فهو قدع ويقال قدعت عينه والعين

ضعفت من طول النظر إلى الشيء وله الخمسون دنت

( أقدعه ) كفه ومنعه يقال أقدع لسانه
( قادعه ) جاذبه

( انقدع ) كف وامتنع وعن الشيء استحيا منه

( تقادع ) القوم كف بعضهم بعضا عن المضي والفراش في النار تساقط وتتابع ويقال تقادع القوم
مات بعضه في إثر بعض

( تقدع ) له بالشر استعد

( القدع ) من الرجال والخيل الهبوب ومن الماء الذي ال يشرب لملوحته أو لغيرها

( القدعة ) من الثياب الدراعة القصيرة ال تبلغ الساقين

( القدعة ) القليلة الكالم الكثيرة الحياء

( القدوع ) من النساء القدعة والتي تأنف كل شيء ومن الخيل المحتاج إلى القدع ليكف بعض جريه

( المقدعة ) عصا يقدع بها ويدفع بها اإلنسان عن نفسه

( قدف )

الماء قدفا غرفه

( القداف ) الغرفة من الحوض أو من الماء والجفنة وجرة من فخار

( قدم )

فالن قدما تقدم وقدما شجع فهو قدوم ومقدام والقوم قدما وقدوما سبقهم فصار قدامهم وفي التنزيل

العزيز ) يقدم قومه يوم القيامة (

( قدم ) على األمر قدوما أقبل عليه ويقال قدم على العيب رضي به والى األمر قصد له وفي

التنزيل العزيز ) وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثو ار ( ومن سفره رجع والبلد دخلها

فهو قادم ( ج ) قدوم وقدام

( قدم ) الشيء قدما و قدامة مضى على وجوده زمن طويل فهو قديم ( ج ) قدماء وقدامى وهي

قديمة ( ج ) قدائم

المعجم الوسيط
( أقدم ) فالن تقدم وعلى العمل أسرع في إنجازه بدون توقف وفالن على العيب رضي به وفالنا

جعله قدامه

وفالنا على األمر وعلى قرنه جعله يسرع في الهجوم عليه بدون توقف

( قدمه ) جعله قداما والشيء إلى غيره قربه منه ويقال قدم رجلك إلى هذا األمر أقبل عليه

( تقادم ) الشيء قدم وطال عليه األمد

( تقدم ) فالن صار قداما واليه تقرب منه والى فالن بكذا أمره به أو طلبه منه ويقال فالن يتقدم بين
يدي أبيه إذا عجل في األمر والنهي دونه والقوم وعليهم سبقهم في الشرف أو الرتبة فصار قدامهم

( استقدم ) القوم سبقهم فصار قدامهم وفالنا طلب قدومه يقال استقدمه األمير ويقال فالن مستقدم

إلي مائل علي ميل عداوة

( التقادم ) ( في القانون ) مدة محدودة تسقط بانقضائها المطالبة بالحق أو بتنفيذ الحكم

( القادم ) من اإلنسان رأسه ومن الرحل أوله و القادمان من األطباء والضروع الخلفان المتقدمان من

البقرة أو الناقة ( ج ) قوادم

( القادمة ) من الجيش طائفة منه تتقدمه ومن الرحل قادمه واحدى ريشات عشر كبار أو إحدى أربع

في مقدم الجناح قوادم

( القدام ) من يتقدم الناس بالشرف أو الرياسة
( قدام ) ظرف مكان بمعنى أمام

( القدم ) من أسماء الزمان يقال كان كذا قدما في الزمان القديم

( القدم ) المضي إلى األمام ومن الرجال الشجاع

( قدم ) ظرف بمعنى إلى األمام يقال هو يمشي القدم ويقال يمشي في الحروب قدما ال يتوانى

( القدم ) ما يطأ األرض من رجل اإلنسان وفوقها الساق وبينهما المفصل المسمى الرسغ ( أنثى )

والتقدم والسبق في الخير أو الشر يقال لفالن قدم في العلم أو الكرم ونحوهما ويقال قدم صدق وقدم

كرم وفي التنزيل العزيز ) وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم ( سابقة فضيلة ويقال له
عند فالن قدم معروف وما قدمه اإلنسان من خير أو شر ومن الرجال الشجاع ال يعرج وال ينثني
يتقدم الناس في الحرب ( يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والجمع ) يقال رجل قدم وامرأة قدم

ورجال قدم ونساء قدم ووحدة قياس توازي ثلث ياردة ( ج ) أقدام

( القدم ) من الرجال الكثير اإلقدام

( القدمة ) كثرة اإلقدام على العدو في الحرب والسابقة في األمر

( القدمة ) المرأة لها مرتبة في الخير والشجاعة و من الغنم التي تكون أمام الغنم في الرعي ومقياس

المعجم الوسيط
من المعدن تثبت في سنان مذببتان إحداهما ثابتة واألخرى متحركة تقاس به األطوال ( مو )
( القدمية ) التبختر يقال مشى القدمية

( القدوم ) الشجاع الجريء الكثير اإلقدام ( ج ) قدم وآلة للنجر و النحت ( مؤنثة ) ( ج ) قدائم

وقدم

( القديم ) ما مضى على وجوده زمن طويل ( ج ) قدماء وقدامى وعند علماء الكالم الموجود الذي

ليس لوجوده ابتداء ( صفة أو اسم من أسمائه تعالى )

( القيدام ) األمام يقال جلست قيدامه قدامه ومن كل شيء مقدمه وصدره

( المقدام والمقدامة ) الكثير اإلقدام على العدو الجريء في الحرب ج مقاديم
( المقدم ) من أسمائه تعالى وهو الذي يقدم األشياء ويضعها في مواضعها

( المقدم ) من الرحل قادمه ومن العين ما يلي األنف ومن كل شيء أوله ورتبة من رتب الجيش

والشرطة فوق الرائد ودون العقيد ( مو )

( المقدمة ) من كل شيء أوله ومن الجيش طائف منه تسير أمامه ومنه يقال مقدمة الكتاب ومقدمة

الكالم وما اسقبلك من الجبهة والجبين

( قدا )

قدوا قرب والفرس ونحوه أسرع والطعام طاب طعمه ورائحته

( أقدى ) فالن قدم من السفر واستقام في الخير وفي طريق الدين وأسن وقارب الموت والمسك

فاحت رائحته

( قاداه ) يقال فالن ال يقاديه أحد ال يجاريه وال يباريه وذلك إذا برز في الخالل كلها

( تقدى ) ال اركب على الدابة لزم بها ما استقام ووضح من الطريق ويقال تقدت الدابة بفالن كذلك
وتبختر واختال

( اقتدى ) به فعل مثل فعله تشبها به وفي التنزيل العزيز ) فبهداهم اقتده (

( القادية ) جماعة قليلة وهم أول من يفد على اإلنسان يقال أتتنا قادية من الناس ( ج ) قواد

( القاديانية ) نحلة دينية تنسب إلى مر از غالم أحمد الهندي القادياني المتوفى سنة  1908م
( القدا ) الرائحة يقال ما أطيب قدا اللحم

( القدى ) القدر يقال هو مني قدى رمح

( القداة ) القدا

( القداوة ) القدا

( القدة ) المثال الذي يتشبه به غيره فيعمل مثل ما يعمل

المعجم الوسيط
( القدو ) االصل تتشعب منه الفروع

( القدوى ) االستقامة
( القدوة ) القدو

( القدوة ) القدة يقال فالن قدوة إذا كان يقتدى به ولي بك قدوة

( القدي والقدي ) من األطعمة الطيب الطعم والرائحة يكون ذلك في الشواء والطبيخ يقال طعام قد

وقدي

( قذه )

قذا قطعه وسواه ويقال قذ الريشة أزال عن قناتها شعرها وسواها فصارت قذة والسهم جعل عليه القذذ
وفالنا ضرب قفاه

( أقذ ) السهم قذه

( قذذ ) الشيء سواه وحسنه ويقال قذذ شعره قصه
( تقذذ ) القوم تفرقوا

( األقذ ) من السهام ما عليه القذذ والمستوي البري بال زيغ وال ميل ( ج ) قذ وقذاذ

( القاذ والقاذة ) يقال فالن في قتاله ما يدع شاذا وال قاذا وما يدع شاذة وال قاذة ال يلقاه أحد إال قتله

( القذاذة ) من كل شيء ما قذ منه وسقط كالريش وأطراف الذهب والفضة وغير ذلك ( ج ) قذاذات

( القذان ) البياض في الفودين من الشيب والبياض في جناحي الطائر

( القذة ) ريشة الطائر كالنسر والصقر بعد تسويتها واعدادها لتركب في السهم وفي الحديث ( لتركبن
سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة ) يضرب مثال للشيئين يستويان وال يتفاوتان وأذن اإلنسان

والفرس ( ج ) قذذ وقذان

( المقذ ) منتهى منابت الشعر من مؤخر الرأس وأصل األذن

( المقذ والمقذة ) أداة يقذ بها الريش

( المقذذ ) من الرجال الخفيف الحركة ويقال رجل مقذذ حسن العناية بثوبه وهندامه

( قذر )

الشيء قذ ار جعله قذ ار

( قذر ) قذ ار اتسخ فهو قذر و الشيء وجده قذ ار وكرهه لوسخه واجتنبه

( قذر ) قذارة قذر فهو قذر
( قذره ) جعله قذ ار

( أقذره ) وجده قذ ار وفالنا أضجره

المعجم الوسيط
( تقذره ) قذره

( استقذر ) الشيء قذره

( القاذورة ) الوسخ والفعل القبيح واللفظ السيء ومنه الحديث ( فمن أصاب من هذه القاذورة شيئا

فليستتر بستر هللا ) ومن الرجال السيء الخلق ال يخالط وال يعاشر والذي ال يبالي ما صنع وما قال

( ج ) قاذورات

( القذر ) الوسخ والغائط ( ج ) أقذار

( القذرة ) رجل قذرة متنزه عما يالم عليه

( القذور ) رجل قذور ال يخالط الناس وال يعاشرهم لسوء خلقه ومن النساء المتنحية عن الرجال و

التي تتنزه عن الريب

( المقذر ) يقال رجل مقذر تتجنبه الناس

( قذعه )

قذعا شتمه بكالم قبيح وبالعصا ضربه بها وعن األمر كفه ومنعه

( أقذعه ) وله شتمه بالكالم السيئ وبلسانه قهره به والقول أساءه والشيء صادفه قبيحا سيئا

( قاذعه ) شاتمه بالكالم القبيح

( تقذع ) تكره وله بالشر استعد له به

( األقذع ) من الكالم القبيح السيئ يقال منطق أقذع
( القذيع ) من الكالم األقذع

( القذيعة ) الشتمة القبيحة السيئة

( المقذعات ) القاذورات يقال رماه بالمقذعات
( المقذع ) الهجاء فيه طعن وقبح

( المقذعات ) الشتائم المستقبحة

( القذ عملة )

من األشياء القليل التافه ومن النساء القصيرة الخسيسة ويقال ما في السماء قذعملة شيء من

السحاب

( قذف )

بالحجر وبالشيء قذفا رمى به بقوة ويقال أيضا قذفه و قذف البحر بما فيه رمى به من صيد وغيره

وفالن بقوله تكلم من غير تدبر وال تأمل وبالشيء على فالن رماه به وفي التنزيل العزيز ) بل نقذف

بالحق على الباطل فيدمغه ( نرميه به فيمحقه وفالنا بالشيء أصابه يقال قذفه بالكذب وقذفه
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بالمكروه نسبه إليه وفالنا في البحر أو نحوه دفعه وفي التنزيل العزيز ) أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه

في اليم ( والمحصنة رماها بالزنى

( تقاذفوا ) بالحجارة رمى بعضهم بعضا بها والقوم بكذا تشاتموا به ويقال تقاذفت بهم الفلوات والفرس

في جريه جد في إسراعه

( األقذاف ) أقذاف القصر شرفاته

( قاذفة القنابل ) في سالح الطيران طائرة أعدت لقذف القنابل على العدو محدثة

( القذاف ) ما مألت به كفك وأطقت حمله بها ورميته وسرعة السير ويقال مفازة قذاف بعيدة وناقة

قذاف بعيدة وناقة قذاف ترمي بنفسها أمام اإلبل في سيرها

( القذاف والقذافة ) أداة للقذف يرمى بها الشيء فيبعد مداه ومن القسي المبعدة للسهم
( القذيفى ) يقال بينهم قذيفي رمي بالحجارة و سباب موجع

( القذف ) الجانب والناجية والموضع الذي زل عنه وهوي والبعيد يقال مفازة قذف ومنزل قذف ونية
ونوى قذف وفالة قذف بعيدة تتقاذف بمن يسلكها

( القذف ) القذف

( القذفة ) القذف ( ج ) قذف وقذاف وقذفات ومن الجبل ما برز وأشرف من جانبه أومن رأسه ويقال

بلغ قذفة الجبل وقذفاته وأقذافه أعاليه ونواحيه البعيدة وشرفة البناء

( القذوف ) البعيد ومن القسي القذافة

( القذيفة ) ما يرمى به وأسطوانة مخروطية الطرف من الحديد محشوة بالمتفجرات يقذف بها العدو

من مدفع أو طائرة أو سفينة ( محدثة ) والسب القبيح ( ج ) قذائف
( المتقاذف ) السريع العدو يقال فرس متقاذف وسير متقاذف سريع

( المقاذف ) المهالك يقال فالن يقذف بنفسه المقاذف وقذفت بنا المفازة المقاذف

( المقذاف ) المجداف خشبة في رأسها لوح عريض تدفع به السفينة ( ج ) مقاذيف وآلة يقذف بها
( المقذف ) الكثير اللحم كأنه رمى به والملعن

( المقذف ) اآللة يقذف بها والمجداف ( ج ) مقاذف

( المقذفة ) المقذف ج مقاذف

( قذل )

فالن قذال مال وجار وفي األمر جد وفالنا أصاب قذاله وتبعه وعابه

( القاذل ) الحجام

( القذال ) جماع مؤخر الرأس من اإلنسان و الفرس فوق القفا والقذاالن ما اكتنفا القفا عن اليمين
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وعن الشمال وقذال الفرس معقد سيري اللجام خلف الناصية ( ج ) قذل وأقذلة

( قذم )

له من العطاء قذما أكثر له منه

( قذم ) من الماء قذمة وقذما جرع جرعة

( القذام ) الواسع ويقال بئر قذام كثيرة الماء
( القذم ) الكثير العطاء

( القذم ) األسخياء

( القذمة ) من الماء الجرعة منه

( القذوم ) من اآلبار القذام ( ج ) قذم

( قذى )

الشيء قذيا وقذى كان فيه القذى والعين أخرجت قذاها من رمص ورمت به

( أقذت ) عينه قذت فهي مقذية وعينه ألقى فيها القذى وأخرجه منها

( قاذاه ) جازاه

( قذى ) عينه أقذاها فهي مقذاة

( اقتذى ) الطائر ألقى القذى من عينه

( األقذاء ) من الناس السفلة

( القذى ) جمع القذاة ما يتكون في العين من رمص وغمص وغيرهما ويقال هو يغضي على القذى

إذا سكت على الذل والضيم ولم يشك ( ج ) أقذاء وقذي

( القذى ) التراب المدقق وهو الذي يقع في العين ( ج ) أقذاء وقذي

( القذاة ) ما أراقت الناقة و الشاة من ماء ودم قبل الولد وبعده وما يقع في العين والشراب والماء من

تراب وغير ذلك ( ج ) قذى ويقال فالن قذاة في عين فالن إذا ثقل عليه

( القذى ) يقال رجل قذي العين سقطت في عينه قذاة

( ق أر )

الكتاب قراءة وقرآنا تتبع كلماته نظ ار ونطق بها وتتبع كلماته ولم ينطق بها وسميت ( حديثا ) بالقراءة

الصامتة واآلية من القرآن نطق بألفاظها عن نظر أو عن حفظ فهو قارئ ( ج ) قراء وعليه السالم

قراءة أبلغه إياه والشيء قرءا وقرآنا جمعهوضم بعضه إلى بعض

( أقرأت ) المرأة حاضت وطهرت ( ضد ) فهي مقرئ والرجل تنسك والنجوم دنت من الطلوع أو

الغروب والرياح هبت ألوانها وفالنا جعله يق أر فهو مقرئ ويقال أقرأه القرآن والسالم أبلغه إياه
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( قارأه ) مقارأة وقراء شاركه القراءة

( ق أر ) المرأة حبسها لالستبراء لتنقضي عدتها فهي مقرأة

( اقت أر ) القرآن والكتاب قرأه
( تق أر ) تنسك وتفقه

( استقرأه ) طلب إليه أن يق أر

( االستقراء ) تتبع الجزئيات للوصول إلى نتيجة كلية

( أق أر ) اسم تفضيل من ق أر أي أجود قراءة

( القارئ ) المتنسك

( القرآن ) كالم هللا المنزل على رسوله محمد  eالمكتوب في المصاحف والقراءة ومنه في التنزيل

العزيز ) فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ( قراءته

( القرء ) الحيض والطهر منه والقافية ( ج ) أقراء وقروء وأقرؤ وأقراء الشعر قوافيه وطرقه وبحوره

( القراء ) الناسك المتعبد

( القراء ) الحسن القراءة

( المقرأة ) مكان في مسجد أو ضريح يجتمع فيه حفاظ القرآن ليقرؤوه تبركا به ( مو ) ( ج ) مقارئ

( قرب )

السيف قربا اتخذ له قرابا

وأدخله في قرابه واإلبل سار بها ليال لترد الماء من الغد

( قرب ) الشيء قربا وقربانا دنا منه وباشره وللتشديد في النهي عن األمر يقال ال تقربه وفي التنزيل

العزيز ) وال تقربوا الزنى ( و ) وال تقربا هذه الشجرة ( والرجل زوجته جامعها وفي التنزيل العزيز )
وال تقربوهن حتى يطهرن (

( قرب ) الشيء قرابة وقربا وقربة وقربى ومقربة دنا فهو قريب ويقال قرب منه وقرب إليه

( أقربت ) الحامل دنا والدها فهي مقرب ( ج ) مقارب والدمل حان أن يتفقأ والمستقي اإلناء جعله

قريبا من االمتالء وفالنا قرابا عمله والسيف والسكين عمل لهما قرابا وأدخلهما في القراب

( قارب ) اإلناء قرب من االمتالء فاإلناء قربان مؤنثة قربى ويقال إناء قربان وقصعة قربى وفالن

في أموره اقتصد وترك المبالغة والخطو داناه وفالن فالنا حادثه محادثة حسنة وداناه في الرأي

( قرب ) فالن اشتكى خاصرته ووضع يده على خاصرته والفرس عدا عدوا دون اإلسراع يقال جاء
فالن يقرب به فرسه والشيء أدناه ويقال قربه منه وقربه إليه وقربه عنده والقربان قدمه وقرابا عمله

( اقترب ) القوم دنا بعضهم من بعض والوعد دنا ويقال اقترب منه
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( تقاربا ) دنا كل منهما من اآلخر والزرع دنا إدراكه والوعد دنا

( تقرب ) إليه حاول القرب منه وتوسل إليه بقربة أو بحق ويقال تقرب إلى هللا باألعمال الصالحة

( استقربه ) عده قريبا وطلب أن يكون قريبا

( التقربات ) يقال ظهرت تقربات الماء تباشيره وهي حصى صغار إذا رآها مستنبط الماء استدل بها

على قربه

( القارب ) الزورق وصحفة على هيئة القارب يؤكل فيها ( محدثة ) ( ج ) قوارب

( القراب ) غمد السيف ونحوه ( ج ) قرب وأقربة وصوان من جلد يضع فيه المسافر أداته وزاده

( القراب ) القريب يقال ما هو بعالم وال قراب عالم وال قريب من عالم ويقال معه ألف درهم أو قرابه

ويقال أتيته قراب العشي وقراب الليل

( القرابة ) الدنو في النسب يقال هم ذوو قرابتي وذوو قرابة مني

( القرابة ) سير الليل لورد الغد
( القرابة ) القراب

( القرب ) الدنو والقرابة يقال بيني وبينه قرب والخاصرة ( ج ) أقراب

( القرب ) القرابة والبئر القريبة الماء والليلة التي يصبحون منها على الماء

( القربى ) القرابة

( القربان ) كل ما يتقرب به إلى هللا عز وجل من ذبيحة وغيرها وجليس الملك وخاصته ( ج )

قرابين

( القربة ) القرابة يقال بيني وبينه قربة وما يتقرب به إلى هللا تعالى من أعمال البر والطاعة ( ج )

قرب وقربات وفي التنزيل العزيز ) ومن األعراب من يؤمن باهلل واليوم اآلخر ويتخذ ما ينفق قربات

عند هللا وصلوات الرسول أال إنها قربة لهم (

( القربة ) ظرف من جلد يخرز من جانب واحد وتستعمل لحفظ الماء أو اللبن ونحوهما

( القريب ) الداني في المكان أو الزمان أو النسب ويقال مكان قريب ومحلة قريب وهما وهم وهن
قريب وفي التنزيل العزيز ) إن رحمة هللا قريب من المحسنين ( ( ج ) أقرباء وقرابى ويقال جاؤوا
قرابى متقاربين و بحر من بحور الشعر الفارسي وزنه مفاعيلن مفاعيلن فاعالتن

( القريبة ) ذات القرابة أو القرب

( القورب ) الماء الذي ال يقاوم لكثرته

( المتقارب ) من الرجال القصير وبحر من أبحر الشعر وزنه فعولن ثماني مرات

( المقارب ) الوسط بين الجيد والرديء
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( المقرب ) الطريق المختصر وسير الليل

( المقربة ) القرابة ومن الطرق المختصر أو القصير يوصل إلى طريق طويل والمنزل يستريح فيه

المسافر ( ج ) مقارب

( المقربة ) الفرس أو الناقة ونحوهما القريبة المعدة للركوب والفرس تكرم فيقرب مربطها ومعلفها

( المقربات ) التقربات

( القربوس ) حنو السرج و هما قربوسان ( ج ) قرابيس

( قرت )

الدم قروتا يبس ويقال قرت الظفر تجمع فيه الدم ويبس والرجل سكت
( قرت ) الرجل قرتا تغير وجهه حزنا أو غيظا ويقال قرت وجهه

( القرت ) الجمد اليابس

( قرثه )

األمر أو الغم قرثا أساءه وكربه
( قرث ) قرثا كد

( قرحه )

قرحا جرحه وفالنا
بالحق استقبله به

( قرح ) قرحا بدت به جروح من سالح أو بثور فهو قرح ويقال قرح جلده وقرح قلبه من حزن

والحيوان كان في جبهته قرحة وهي بياض بقدر الدرهم فما دونه فهو أقرح والروضة قرحة توسطها

النور األبيض فهي قرحاء وذو الحافر قرحا استتم الخامسة وسقطت سنه التي تلي الرباعية ونبت

مكانها نابه فهو قارح وللشيء حزن له

( أقرح ) فالن صار ذا قروح وذو الحافر قرح وفالنا جرحه
( قارحه ) واجهه يقال لقيه مقارحة كفاحا ومواجهة

( قرح ) الشجر خرجت رؤوس ورقه وسن الصغير همت بالنبات والجسم جرحه والوشم غرزه باإلبرة

( اقترح ) بئ ار حفرها في مكان لم يحفر فيه واألمر ابتدعه دون أن يعلمه من غيره والكالم ارتجله
والشيء اختاره يقال اقترح عليه صوت كذا وكذا والرأي أعده وقدمه للبحث ( محدثة )

( تقرح ) الجسد علته القروح وفالن لألمر تصدى له

( االقتراح ) الفكرة تهيأ وتشرح و تقدم للبحث والحكم ( محدثة )

( القارح ) من ذي الحافر ما استتم الخامسة وسقطت سنه التي تلي الرباعية ونبت مكانها نابه ( ج
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) قوارح وقرح وهي قارح وقارحة و من الفرس نابه ولكل ذي حافر قارحان على جانبي رباعيته

العلييين وقارحان على جانبي رباعيتيه السفليين وهي أنيابه األربعة

( القراح ) من كل شيء الخالص ويقال ماء قراح ومن األرض المخالة للزرع وليس عليها بناء ( ج

) أقرحة

( القرح ) الجرح و جرب يأخذ الفصالن فال تكاد تنجو منه ( ج ) قروح

( القرحة ) البثرة إذا دب فيها الفساد ( ج ) قرح وقروح وذو القروح لقب امرئ القيس
( القرحة ) القرحة وبياض بين عيني الفرس مثل الدرهم الصغير فما دونه

( القريح ) الجريح ( ج ) قرحى ومن الماء الخالص الذي ال يخالطه شيء وقريح السحابة ماؤها

حين ينزل ( ج ) أقرحة

( القريحة ) من كل شيء أوله وباكورته ويقال شربت قريحة البئر أول ما أخرج منها من الماء حين

تحفر ومن اإلنسان طبيعته التي جبل عليها وملكة يستطيع بها ابتداع الكالم وابداء الرأي ( مو ) (

ج ) قرائح

( قرد )

المال قردا كسبه وجمعه ويقال قرد لعياله

( قرد ) البعير قردا كثر قراده فهو قرد والشعر والصوف تجعد وانعقدت أطرافه واألديم فسد وفالن

سكت عيا وذل ولسان فالن كانت به لجلجة وأسنانه صغرت ولحقت باللثة ويقال قرد فمه

( أقرد ) البعير ونحوه كثر قراده وفالن سكن وتماوت وسكت عيا والى فالن ذل وخضع وأصله أن
يقع الغراب على ظهر البعير يلتقط قراده فيقر مرتاحا إليه

( قرد ) فالن ذل وخضع ويقال قرد إلى فالن والبعير انتزع قراده وفالنا خدعه متلطفا

( تقرد ) الشعر ونحوه تجعد والدقيق ونحوه تلبد في الماء حبات ولم يستو في المزج به ومنه قول

عمر رضي هللا عنه ( ذري الدقيق وأنا أحرك لئال يتقرد )

( القراد ) دويبة متطفلة ذات أرجل كثيرة تعيش على الدواب و الطيور ومنها أجناس الواحدة قرادة

وحلمة الثدي ( ج ) قردان

( القرد ) نوع من الحيوانات الثديية ذوات األربع مولع بالتقليد وهو أقرب الحيوان شبها باإلنسان ( ج

) أقراد وقرود وقردة

( القرد ) ما تساقط من الوبر والصوف والسعف سل خوصه

( القراد ) سائس القرود

( القرود ) الساكن الذليل والساكن المرتاح للتقريد
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( قردح )

فالن تذلل وتصاغر
( اقرندح )

الرجل وغيره تهيأ للشر فهو مقرندح ولفالن تجنى عليه

( القردحة ) الجزء المثلث البارز عن غضروف الحنجرة المسمى تفاحة آدم
( القردوح ) القرد الضخم

( القردد )

أرض مستوية غليظة مرتفعة

( القردود ) القردد ( ج ) قراديد

( القردودة ) الفقارة وأعلى الجبل ( ج ) قراديد

( القرديدة ) من الرجال الصلب الكالم والخط الذي في وسط الظهر ( ج ) قراديد

( القردع )

قمل يكون في اإلبل والدجاج واحدته قردعة
( القردوع ) النملة الصغيرة

( قر )

قري ار صوت صوتا متماثال مكر ار يقال قر الطائر والطائرة والحية وعليه الماء قرو ار صبه

( قر ) اليوم ق ار برد وبالمكان ق ار وق ار ار وقرو ار أقام تقول قررت في هذا المكان طويال وسكن واطمأن

( قر ) اليوم ق ار برد وعينه سر ورضي فهو قرير العين ويقال قر
بهذا األمر عينا وفي التنزيل العزيز ) كي تقر عينها وال تحزن (

( أقر ) دخل في القر وسكن وانقاد ومنه الحديث ( أنه استصعب ثم ارفض وأقر ) وبالحق وله

اعترف به وأثبته ويقال أقر على نفسه بالذنب والشيء في المكان ثبته فيه والعامل على العمل رضي
عمله وأثبته والرأي رضيه وأمضاه وهللا عينه أعطاه وأرضاه

( قاره ) قر معه وسكن يقال أنا ال أقارك على ما أنت عليه وفي الحديث ( قاروا الصالة ) اسكنوا

فيها وال تتحركوا وال تعبثوا

( قرر ) الشيء في المكان أقره والشيء في محله تركه قا ار ويقال قرر الطائر في وكره وقرر العامل
على عمله وفالنا بالذنب حمله على االعتراف به ويقال قرر فالنا على الحق جعله معترفا به مذعنا

له وقررت عنده الخبر حتى استقر ثبت بعد أن حققته له وقرر المسألة أو الرأي ضحه وحققه ( مو

)

المعجم الوسيط
( اقتر ) الشيء استقر وفالن اغتسل بماء بارد والقدر طبخ فيها حتى لصقت بأسفلها الق اررة والقرة

ائتدم بها

( تقار ) في المكان استقر يقال فالن ما يتقار في مكان وفي حديث أبي ذر ( فلم أتقار أن قمت )

لم ألبث

( تقرر ) األمر استقر وثبت والرأي أو الحكم أمضاه من يملك إمضاءه

( استقر ) بالمكان تمكن وسكن
( القار ) المستقر والبارد

( القارة ) الواسع المطمئن من األرض وقسم من األقسام الرئيسية التي ينقسم إليها اليابس

( القارورة ) وعاء من الزجاج تحفظ فيه السوائل ووعاء الطيب والمرأة على التشبيه بها في سهولة

الكسر وفي الحديث الشريف ( رفقا بالقوارير ) ( ج ) قوارير

( القرار ) المكان المنخفض يجتمع فيه الماء والرأي يمضيه من يملك إمضاءه ونغمة موسيقية تتكرر

في آخر كل جزء من أجزاء اللحن الموسيقي

( الق اررة ) الماء البارد يصب في القدر بعد الطبخ لئال تحترق والمكان المنخفض اندفع إليه الماء

فاستقر فيه والروضة المنخفضة ( ج ) قرار ويقال إن فالنا لق اررة حمق

( الق اررة ) ما لزق بأسفل القدر من مرق أو تابل محترق أو سمن أو غيره

( القر ) البرد ( أوجبوا الفتح مع الحر للمشاكلة ) والبارد من كل شيء ويوم القر اليوم الذي يلي

النحر ألن الناس يقرون فيه بمنى أو في منازلهم والهودج

( القر ) البرد ويقال ( وقعت بقر ) صارت الشدة في قرارها
( القرة ) يقال ليلة قرة باردة وأصابهم قرة برد

( القرة ) البرد وما يصيب اإلنسان وغيره من البرد

( القرة ) ما قرت به العين ويقال هو قرة العين لمايرضي ويسر وفالن في قرة من العيش في رغد

وطيب وما لزق بأسفل القدر من مرق أو تابل محترق أو سمن أو غيره

( قرة العين ) بقلة مائية معمرة من الفصيلة الخيمية تنبت في الجداول والمناقع وقد تزرع وورقها

يؤكل أخضر أو مطبوخا كاإلسفاناخ وتسمى أيضا كرفس المار وجرجير الماء

( القرور ) الماء البارد يغتسل به والدمع البارد يفيض من الفرح ومن النساء من ال تدفع المراود

( المستقر ) القرار والثبوت ويقال لكل نبأ مستقر غاية ونهاية وصار األمر إلى مستقره تناهى وثبت

( المقر ) موضع االستقرار ( ج ) مقار يقال اذكرني في المقار المقدسة ومحل يتخذه اإلنسان مكانا

إلقامته

المعجم الوسيط
( المقرر ) عضو من جماعة يوكل إليه بيان ما رأته الجماعة ( محدثة )

( المقرر ) أمر مقرر ثابت معترف به وأمر أمضاه من يملك إمضاءه و ( في االصطالح المدرسي

) مجموعة موضوعات يفرض دراستها على الطالب في مادة ما في مرحلة معينة ( محدثة )

( المقرة ) الحوض الصغير يجتمع فيه الماء

( المقرور ) يقال يوم مقرور بارد ورجل مقرور أصابه البرد

( قرسه )

البرد قرسا اشتد به وأيبس أطرافه والماء برده بردا شديدا

( قرس ) البرد قرسا اشتد واإلنسان أصابه البرد ويبست أطرافه فلم يستطع العمل بها ويقال قرست

أصابعه

( أقرس ) العود جمد ماؤه من شدة البرد والبرد أصابعه يبسها ويقال أقرسه البرد إذا يبس أصابعه

والماء برده تبريدا شديدا

( قرس ) الشيء بالغ في تبريده يقال قرس الماء في اإلناء وقريسا اتخذه

( القارس ) البرد الشديد ويقال أصبح الماء قارسا باردا برودة شديدة

( القرس ) البرد الشديد ويقال ليلة ذات قرس ذات برد شديد وأبرد الصقيع وأكثره
( القرس ) القرس وصغار البعوض

( القرس ) الجامد من كل شيء والبرد الشديد

( القريس ) يقال أصبح الماء قريسا جامدا ومن الطعام المبرد الجامد ويقال سمك قريس طبخ واتخذ

له صباغ وترك فيه حتى جمد
( قرش )

الشيء قرشا جمعه من ها هنا وها هنا وضم بعضه إلى بعض ويقال قرش لعياله كسب ومن الطعام
أصاب منه قليال ويقال قرش في معيشته ضيق

( قرش ) قرشا وقرشة تسلخ وجهه من شدة شقرته

( أقرشت ) الشجة صدعت العظم ولم تهشمه وفالن بفالن وشى وحرش به وأخبره بعيوبه

( قرش ) بين القوم حرش وأغرى ووشى ولعياله اكتسب وفالنا عده من قريش

( اقترش ) ألهله جمع واكتسب والرماح صك بعضها بعضا فسمع لها صوت وفالن بفالن وشى
وأراد به سوءا

( تقارش ) القوم تطاعنوا والرماح اقترشت

( تقرش ) القوم تجمعوا وفالن في معيشته ضيق وألهله وعياله جمع واكتسب والرجل انتسب إلى

المعجم الوسيط
قريش وتشبه بهم وتنزه عن مدانس األمور والرماح اقترشت والمال والمتاع جمعه والشيء أخذه أوال

فأوال

( القرش ) ما جمع من هنا وهنا ( ج ) قروش

( القرش ) جنس من األسماك الغضروفية كبير يخشى شره ونوع من المسكوكات يتعامل به وقد

اختلفت األقطار في مقداره فهو جزء من مائه من الجنيه أو الليرة ( مع ) ( ج ) قروش

( قريش ) قبيلة عربية من مضر سكنت في مكة وقامت على الحج ومنها رسول هللا  eوالنسبة إليها

قرشي وقريشي

( القرشة ) وقع حوافر الخيل و صوت الجوز ونحوه إذا حركته
( القرواش ) من الرجال الطفيلي والعظيم الرأس

( القريش ) الشديد ونوع من الجبن يابس قليل الدسم ( مو )

( المقرشة ) السنة المحل الشديدة

( القرشب ) من الرجال األكول ( ج ) قراشب

( قرصه )

قرصا قبض بإبهامه وسبابته على جزء من جسمه قبضا شديدا مؤلما ويقال قرصه بإصبعه وقرص

جلده وقرص لحمه و قرصه بظفره أخذ جلده به والبرغوث لسعه والحية لدغته والبرد فالنا آلمه

والشراب ونحوه اللسان قرصا وقروصة لذعه والعجين قطعه ليبسطه قرصا قرصا أو قرصة قرصة
( قرص ) الرجل قرصا دام على المنافرة والغيبة

( قارصه ) آذى كل منهما اآلخر بلسانه يقال كان بينهما مقارصات

( قرص ) مبالغة قرص والعجين قطعه أقراصا و الماء برده حتى صار يقرص ببرده

( تقارصا ) آذى كل منهما اآلخر بلسانه

( القارص ) اللبن يلذع اللسان ودويبة كالبق تقرص
( القارصة ) الكلمة تنغص وتؤلم ( ج ) قوارص

( القراصيا ) شجر مثمر من الفصيلة الوردية وتطلق في مصر على البرقوق المجفف وتعرف في

الشام بالخوخ المجفف

( القراص ) يقال لجام قراص يؤذي الدابة

( القراص ) نبت يشبه نبات الجرجير يطول ويسمو وله زهر أصفر وله حرافة كحرافة الجرجير وحب
صغار حمر والسوام تحبه واحدته قراصة ونبات عشبي من الفصيلة القراصية له شوك على شكل

شعور رقاق إذا مسها اإلنسان بيده نشبت فيه وسال منها عصارة محرقة تؤلم اليد والورس والبابونج

المعجم الوسيط
وهو نور االقحوان إذا يبس ويقال أحمر قراص شديد الحمرة

( القرص ) قطعة مبسوطة مستديرة ومن الشمس عينها يقال غاب قرص الشمس وقطعة من الحديد
كالترس يتبارى في قذفها الفتيان ليرى أيهم أبعد مرمى ( مو ) ( ج ) أقراص وقراص

( القرصة ) خبزة صغيرة مبسوطة مدورة ( ج ) قرص

( القروص ) يقال لجام قروص قراص

( المقراص ) السكين المعقرب الرأس ( مو )

( المقرص ) حلي مقرص مستدير كالقرص والمقطع المأخوذ بين شيئين

( المقرص ) وعاء يقرص فيه ( ج ) مقارص

( قرصع )

فالن انقبض واستخفى وأكل وحده لؤما والمرأة مشت مشية قبيحة والكتاب كتب حروفه دقيقة متقاربة

( تقرصعت ) المرأة قرصعت

( القرصان )

لص البحر ( مع ) ( ج ) قراصنة

( القرصنة ) السطو على سفن البحار

( قرض )

الشيء قرضا قطعه بالمقراضين ويقال قرضه بنابه وقرضته الفأرة والمكان عدل عنه وتنكبه ويقال

قرضه ذات اليمين وقرضه ذات الشمال

وفي التنزيل العزيز ) واذا غربت تقرضهم ذات الشمال ( تجاوزهم وتتركهم على شمالها وفالنا جازاه
والشعر قاله أو نظمه

( أقرضه ) أعطاه قرضا يقال أقرضه المال وغيره وأقرضه من ماله

( قارضه ) مقارضة وقراضا أعطاه قرضا ودفع إليه ماال ليتجر فيه ويكون الربح بينهما على ما
يشترطان ( انظر ضاربه ) وجازاه خي ار أو ش ار وهو في الشر أغلب ويقال قارضته الزيارة زرته

ليزورني

( اقترض ) من فالن أخذ منه القرض وعرضه اغتابه

( انقرض ) الشيء انقطع والقوم ذهبوا و لم يبق منهم أحد

( تقارضا ) الشيء أو األمر تباداله يقال هما يتقارضان الثناء يثني كل واحد منهما على صاحبه

والخصمان يتقارضان النظر ينظر كل منهما إلى صاحبه بالبغضاء والعداوة والقوم يتقارضون الشعر

يتناشدونه

المعجم الوسيط
( استقرض ) منه طلب منه القرض

( القراضة ) ما سقط بالقرض يقال قراضة الذهب والفضة وقراضة الثوب ما يقطعه الخياط

بالمقراضين ويلقيه وقراضة الفأر فضالة ما قرضه من خبز ونحوه و من المال رديئه وخسيسه

( القراضة ) المغتاب للناس ودويبة تقرض الصوف

( القرض ) ما تعطيه غيرك من مال على أن يرده إليك وما يقدم من عمل يلتمس عليه الجزاء وما

أسلف اإلنسان من إساءة واحسان وفي التنزيل العزيز ) وأقرضوا هللا قرضا حسنا ( والقرض الحسن

قرض بدون ربح أو فائدة تجارية ( مو ) ( ج ) قروض
( القرض ) القرض
( القريض ) الشعر

( المقراض ) المقص وهو ما يقرض به الثوب أو غيره وهما مقراضان ( ج ) مقاريض وآلة يقرض
بها المراقب تذكرة الراكب في قطار السكة الحديدية ( محدثة ) ويقال لسان فالن مقراض األعراض

( المقرض ) ابن مقرض حيوان شبيه بابن عرس آلف منه وأكبر وهو من الفصيلة السمورية ولكنه
من رتبة اللواحم ( مج )

( قرضب )

فالن أكل بنهم وأكل شيئا يابسا والشيء قطعه شديدا واللحم أكل جميعه ويقال قرضب الذئب الشاة

( القرضاب ) النهم في أكله واللص واألسد ومن السيوف القطاع يقطع العظام ( ج ) قراضبة

( قرطت )

المعزى قرطا كان لها زنمتان معلقتان في األذن و هو أقرط وهي قرطاء ( ج ) قرط

( قرط ) الجارية ألبسها القرط والسراج نزع منه ما احترق من طرف الفتيلة لتحسن إضاءته والكراث
ونحوه في القدر قطعه وفرسه وضع اللجام وراء أذنه عند الركض ويقال قرط الفرس عنانه والخيل

حملها على أشد الحضر وعلى فالن أعطاه قليال قليال وعليه في الطلب شدد ( محدثة ) واليه رسوال

أنفذه مستعجال

( تقرطت ) الجارية لبست القرط
( القاريط ) حب التمر الهندي

( القراط ) المصباح وشعلته والنار

( القراطة ) ما احترق من طرف الفتيلة ووجب قطعه ليضيء

( القرط ) ما يعلق في شحمة األذن من در أو ذهب أو فضة أو نحوها ( ج ) أقراط وقراط وقروط

وقرطة والثريا وشعلة النار ونبات عشبي حولي كلئي مشهور من الفصيلة القرنية وهو يماثل البرسيم

المعجم الوسيط
وقرطا النصل أذناه

( القرط ) نوع من الكراث يعرف بكراث المائدة

( القيراط ) معيار في الوزن وفي المقياس اختلفت مقاديره باختالف األزمنة وهو اليوم في الوزن أربع
قمحات وفي وزن الذهب خاصة ثالث قمحات وفي القياس جزء من أربعة وعشرين وهو من الفدان
يساوي خمسة وسبعين ومائة متر

( قرطب )

فالن غضب ويقال قرطب عليه وعدا عدوا شديدا وفالنا صرعه على قفاه ويقال طعنه فقرطبه
والجزور قطع عظامها ولحمها

( قرطس )

أصاب القرطاس

( تقرطس ) هلك

( القرطاس ) الصحيفة يكتب فيها وتثلث قافه بهذا المعنى وكل ما ينصب للنضال وهو الغرض يقال

رمى فقرطس أصاب القرطاس وبرد مصري والناقة الفتية ومن الجواري البيضاء المديدة القامة و من

الدواب األبيض الذي ال يخالط يباضه نمنمة وورقة تلف على هيئة القمع ليوضع فيها الحب ونحوه (
محدثة ) ( ج ) قراطيس

( قرطم )

الشيء قطعه والخفاف الخف جعل له قرطوما والشيء رقعه

( القرطم ) نبات زراعي صيغ ي من الفصيلة المركبة يستعمل زهره تابال وملونا للطعام ويستخرج

منه صباغ أحمر

( القرطوم ) من الخف منقاره

( قرظ )

القرظ قرظا جناه وجمعه يقال خرج يقرظ والجلد دبغه

بالقرظ ويقال قرظ السقاء ونحوه

( قرظ ) فالن قرظا ساد بعد هوان

( قرظ ) فالنا مدحه وأثنى عليه والكتاب وصف محاسنه ومزاياه

( تقارظا ) المدح مدح كل واحد منها صاحبه يقال هما يتقارظان يتمادحان

( القارظ ) الذي يجمع القرظ ومن أمثالهم ( ال يكون ذلك حتى يؤوب القارظان ) أي ال يكون أبدا

( القراظ ) بائع القرظ

المعجم الوسيط
( القرظ ) شجر عظام لها سوق غالظ أمثال شجر الجوز وهي من الفصيلة القرنية وهي نوع من

أنواع السنط العربي يستخرج منه صمغ مشهور واحدته قرظة

( القرظة ) ثمرة قرنية متخصرة بين البذور ومنضغطة كثمرة السنط ( مج )

( القرظي ) أديم قرظي مدبوغ بالقرظ

( قرع )

الشيء قرعا ضربه يقال قرع الباب طرقه وقرع راحته بالسوط وقرع المسيء بالعصا وبالمقرعة وقرع

الدلو البئر ضربها لنفاد مائها والدهر بقوارعه أصاب بها وفالنا أمر أتاه فجاءة وفالنا بالرمح قرعه
والدابة بلجامها كفها و كبحها وفالنا بالحق رماه وساقه لألمر جد فيه وعزم وله العصا نبهه وفي

المثل ( إن العصا قرعت لذي الحلم ) يضرب لمن إذا نبهته انتبه وعليه سنه صكها ندما والشيء

اختاره بالقرعة

( قرع ) الفناء قرعا خال من الساكنين والزوار وماء البئر نفد وفالن أصابه القرع فهو أقرع وهي

قرعاء ( ج ) قرع وقرعان والنعامة سقط ريش رأسها من الكبر والفصيل خرج في عنقه وقوائمه بثر

أبيض يسقط وبره فهو قرع وقريع ( ج ) قرعى ( فيهما )

( أقرع ) الغائص والمائح انتهى إلى األرض والمسافر دنا من منزله والى الحق رجع إليه وعن

الشيء ارتدع وبين القوم ضرب القرعة بينهم وأمرهم أن يقترعوا على شيء وفالنا كفه ويقال أقرع له
وفالنا قهره بالكالم و غلبه في القرعة والدابة جذبها بلجامها فرفع رأسها وكفها ويقال أقرع الدابة

بلجامها كفها به وكبحها فهو مقرع والفحل عقله لئال يضرب اإلبل فهو مقرع وفالنا أعطاه خيار ماله
وفالنا فحال أعطاه فحال قريعا كريما

( قارع ) األبطال ضرب بعضهم بعضا بالسيوف في الحرب والقوم ضربوا القرعة ويقال قارعه فقرعه

غالبه في القرعة فغلبه وأصابته القرعة دونه وفالنا بالرمح وغيره قرعه

( قرع ) فالنا أوجعه باللوم والعتاب والمكان تركه فارغا واألقرع عالجه من القرع

( اقترعوا ) على شيء ضربوا قرعة ويقال اقترعوا فيما بينهم والشيء اختاره

( تقارع ) القوم ضربوا القرعة وبالرماح أو السيوف تطاعنوا بها أو تضاربوا

( تقرع ) الجلد تقوب عن القرع والرجل بات يتقلب ال ينام

( األقرع ) من أصابه القرع ومن العيدان ما قشر لحاؤه والشديد الصلب ويقال ترس أقرع وسيف أقرع

صلب جيد في المقارعة ( ج ) أقارع وقرع

( القارعة ) القيامة والمصيبة يقال قرعتهم قوارع الدهر ( ج ) قوارع وقارعة الطريق وسطه

( القراع ) مرض جلدي معد يصحبه ظهور قشور فوق منابت الشعر فيسقط ( مج )

المعجم الوسيط
( القراع ) طائر من الفصيلة النقارية متوسط الحجم له منقار قوي يقرع به الخشب حتى يثقبه ليخرج
ما به من الحشرات فيلتقطها بلسانه الطويل وأقدامه إيالفية األصابع ( أي له إصبعان أماميتان

واصبعان خلفيتان في كل قدم يقبض بها على غصون األشجار ) وريشات ذيله كزة مذببة تساعده
في االرتكاز على األشجار في أثناء تسلقه ويوجد في جميع أنحاء العالم عدا أستراليا وجزيرة

مدغشقر ( مج )

( القراعة ) القداحة التي تورى بها النار

( القرع ) جنس نباتات زراعية من الفصيلة القرعية فيه أنواع تزرع لثمارها وأصناف تزرع للتزيين
واحدته قرعة وأكثر ما تسميه العرب الدباء

( القرع ) القراع ومواضع ال نبات فيها من األرض ذات الكأل وجرب اإلبل والمراح الخالي من اإلبل

والخطر الذي يستبق عليه

( القرع ) من ال ينام والفاسد األظفار يقال رجل قرع وظفر قرع

( القرعاء ) مؤنث األقرع ومن الرياض التي جردتها المواشي من الكأل فلم تترك فيها شيئا منه ( ج )
قرع ويقال جاء فالن بالسوءة القرعاء المكشوفة والمصيبة التي ال تدع ماال وال غيره والفاسد من

األظفار

( القرعة ) النصيب ويقال كانت له القرعة إذا قارع أصحابه غلبهم بها

( القرعة ) موضع القرع من الرأس ويقال ضربه على قرعة رأسه والترس
( القرعة ) من األرض التي ال تنبت شيئا

( القروع ) الشاة يتقارعون عليها

( القريع ) الفحل المختار للضراب وهو الكريم والغالب والفصيل ( ج ) قرعى والمقارع الذي يقارعك

في الحرب يضاربك والسيد يقال فالن قريع دهره سيد دهره وفالن قريع الكتيبة رئيسها
( المقراع ) حديدة تحمى ويكوى بها وأداة كالفأس تكسر بها الحجارة
( المقرعة ) الشديدة من شدائد الدهر

( المقرعة ) منبت القرع يقال أرض مقرعة

( المقرعة ) خشبة يضرب بها وكل ما قرعت به وجريدة معقوفة الرأس وأكثر ما تكون في كتاب

الصبيان ( مو ) ( ج ) مقارع
( قرف )

قرفا كذب وخلط ولعياله كسب من هنا ومن هنا والشيء خلطه بما هو أدنأ وفالنا عابه ويقال قرفه

بكذا نسبه إليه وعابه به والجلد قشره ويقال قرف الشجرة وقرف القرحة قشرها بعد يبسها والذنب أتاه

المعجم الوسيط
( قرف ) قرفا دانى المرض يقال أخشى عليك القرف

( أقرف ) الرجل أو الفرس كان أحد أبويه عربيا واآلخر غير عربي ووجه فالن كان فيه حمرة كأنها

قشر والشيء داناه وخالطه وال يقال إال فيما فيه هجنة وفالنا ذكره بسوء والمرض الرجل أعداه ويقال

أقرفه المرض أو أقرفه المريض

( قارف ) الشيء قاربه وخالطه يقال قارف فالن الذنب والخطيئة وقارف الجرب البعير

( اقترف ) اكتسب ويقال اقترف لعياله اكتسب لهم والمال اقتناه والذنب أتاه وفالن من مرض فالن

أصابه مرضه

( تقرفت ) القرحة تقشرت

( القرافة ) المقبرة وهو اسم قبيلة يمنية جاورت المقابر بمصر فغلب اسمها على كل مقبرة

( القرافة ) قشر الشجر

( القرف ) األديم األحمر ويقال أحمر قرف شديد الحمرة

( القرف ) من كل شيء قشره ومنه قرف الشجرة وقرف الرمانة قشرها وقرف الخبز ما قشر منه و

بقي في التنور وقرف األرض ما يقتلع منها من البقول والعروق وقرف الوطب ما يلزق به من وسخ

اللبن والمخاط اليابس الالزق في األنف

( القرف ) مخالطة ما يستكره والعدوى والوباء والنكس في المرض والتهمة ( ج ) قراف

( القرفة ) قشر شجر من الفصيلة الغارية أشهره القرفة السيالنية والقرفة الصينية وهي تستعمل

لعطرية فيها واسم قشور الرمان يدبغ بها والكسب والهجنة والتهمة ومن تتهمه بشيء يقال فالن قرفني

ويقال بنو فالن قرفتي هم الذين أظن عندهم طلبتي

( القروف ) الكثير البغي ( ج ) قرف
( المقرف ) موضع القشرة

( المقرف ) من الوجوه غير المحسن والنذل الخسيس

( قرفص )

شد يديه تحت رجليه

( القرفصاء ) أن يجلس على أليتيه و يلصق فخذيه ببطنه ويحتبي بيديه يضعهما على ساقيه أو
يجلس على ركبتيه منكبا ويلصق بطنه بفخذيه ويتأبط كفيه

( قرفل )

الطعام تبله بالقرنفل

( قرق )

المعجم الوسيط
قرقا هذى

( قرق ) سخر وصخب في حديثه وضحكه ( محدثة )

( القرق ) صوت الدجاجة إذا حضنت

( القرق ) القاع المستوي والجماعة من صغار الناس

( القرق ) المكان المستوي ال حجارة فيه

( قرقر )

في ضحكه قرقرة وقرقري ار استغرب فيه ورجع والشراب في حلقه صوت وبطنه صوت من جوع أو
غيره والدجاجة رددت صوتها كصوت الزجاجة إذا صب فيها الماء

( القراقر ) من الحدأة الحسن الصوت

( القراقرة ) شقشقة الفحل إذا هدر

( القراقري ) من الرجال الجهير الصوت ويقال حاد قراقري

( القرقار والقرقارة ) إناء من زجاج طويل العنق واسم من قرقر البعير إذا هدر

( القرقر ) من األراضي المنخفضة اللينة ومن األودية والقيعان األملس الذي ال شجر فيه وال حجارة

ومن البلدة نواحيها الظاهرة

( القرقرة ) الهدير وصوت البطن والضحك العالي وجلدة الوجه ( ج ) قراقر
( القرقور ) السفينة الطويلة العظيمة ( ج ) قراقير

( القرقير ) إناء طويل العنق

( القرقس )

البعوض الصغار وحشرة تشبه البق

( القرقوس ) القاع الصلب األملس ال نبات فيه وربما نبع فيه ماء محترق خبيث كالنار

( قرقف )

المبرود ارتعد من البرد ويقال قرقفت ثناياه اصطك بعضها ببعض والفحل والحمام في الهدير اشتد
ويقال قرقف الرجل في الضحك اشتد والبرد فالنا أرعده

( تقرقف ) أصابه البرد وآلمه حتى اصطدمت ثناياه بعضها ببعض

( القرقف ) الخمر والماء البارد الصافي

( القرلى )

طائر صغير الحجم حديد البصر سريع االختطاف شديد الحذر وهو ( مالعب ظله )

( قرم )

المعجم الوسيط
الصغير قرما وقروما وقرمانا أكال أكل ضعيفا وذلك عندما يتعلم األكل إبان الفطام والطعام قرما أكله

والشيء قشره وفالنا سبه وعابه

( قرم ) الفحل قرما صار قرما واللحم واليه اشتدت شهوته إليه فهو قرم

( أقرم ) الفحل أكرمه فجعله قرما

( قرمه ) علمه األكل إبان الفطام والقدح عجمه

( تقرم ) الصغير قرم

( استقرم ) الفحل صار قرما

( القرام ) ستر فيه رقم ونقوش وثوب غليظ من صوف ذي ألوان يتخذ ست ار ويتخذ فراشا في الهودج

( ج ) قرم

( القرامة ) من الخبز كل ما يلزق منه في التنور وما يقشره قاشر

( القرم ) من الفحول الذي يترك من الركوب والعمل ويودع للضراب ومن الرجال السيد المعظم ( ج

) قروم

( القرم ) شجر ينبت في جوف ماء البحر وهو يشبه شجر الدلب في غلظ سوقه وبياض قشره وورقه

مثل ورق اللوز واألراك وثمره مثل ثمر الصومر ويسمى أيضا الشورى وهو من الفصيلة الفربينية

( القرم ) صغار اإلبل والجداء الصغار
( القرمة ) عالمة على سهام الميسر
( المقرم ) ستر فيه رقم ونقوش

( المقرمة ) المقرم

( قرمد )

الشيء طاله بالقرمد يقال قرمد الحائط بالجص طاله به وقرمد الثوب بالزعفران أو الطيب ضمخه به
والبناء بناه باآلجر والحجارة والشيء عاله وضيقه

( القرمد ) كل ما طلي به للزينة كالزعفران والجص وحجارة مصنوعة تنضج بالنار ويبنى بها أو

يغطى بها وجه البناء

( القرمود ) ولد الوعل ( ج ) قراميد

( القرميد ) القرمد وطابق الدار ( ج ) قراميد

( القرمز )

صبغ لونه أحمر قان يقال إنه عصير نوع من الديدان الصخرية ويقال لون قرمزي

( قرمش ) الشيء جمعه وأفسده

المعجم الوسيط
( القرمش ) األخالط من الناس
( قرمص )

القرماص عمله ودخله وتقبض فيه
( تقرمص ) دخل القرماص

( القرماص ) حفرة واسعة الجوف ضيقة الرأس يستكن فيها من البرد وعش الحمام وموضع خبز

الملة ( ج ) قراميص وقراميص ضرع الناقة بواطن أفخاذها

( القرمص ) القرماص ( ج ) قرامص

( القرموص ) القرمص وحفرة الصائد ( ج ) قراميص

( قرمط )

في خطوه قارب ما بين قدميه ويقال قرمطت الدابة قاربت خطاها والكاتب في الكتابة جعلها دقيقة

متقاربة الحروف والسطور

( تقرمط ) اتخذ مذهب القرامطة

( القرموط ) األحمر من ثمر الغضى كالرمان يشبه به الثدي وسمك نهري أسمر الجلد لزجه محمر
اللحم غير شهي ( مو )

( القرامطة ) فرقة من غالة الشيعة نشأت بالعراق واتسع سلطانها بالحجاز وكان من أهم أغراضها

طلب المساواة واحده قرمطي

( قرمله )
صرعه

( القرمل ) الصغار من اإلبل والبعير ذو السنامين وضفائر من شعر أو غيره تصل به المرأة شعرها
( القرملة ) نبات حولي قصير الساق وله زهرة صغيرة شديدة الصفرة من الفصيلة الرطريطية ( ج )

قرمل ومن أمثالهم ( ذليل عاذ بقرملة ) يضرب للذليل يستعين بمن هو أضعف منه

( قرن )

الفرس قرنا وقعت حوافر رجليه مواقع حوافر يديه فهو قرون والبسر جمع بين اإلرطاب واإلبسار
والشيء بالشيء وقرن بينهما قرنا وقرانا جمع يقال قرن الحج بالعمرة وصلهما وقرن بين الحج و

العمرة جمع بينهما في قران واحد وقالوا قرن بين ثورين جمعهما في نير وبين عملين أداهما معا
والشيء إلى الشيء وصله وشده إليه وفالنا ضربه على قرني رأسه

( قرن ) فالن قرنا التقى طرفا حاجبيه فهو أقرن وهي قرناء الحاجبين وكل ذي قرن طال قرناه فهو

أقرن وهي قرناء ( ج ) قرن

المعجم الوسيط
( أقرن ) فالن جمع بين شيئين أو عملين كأن يجمع بين حلبتين في الحلب أو يرمي بسهمين أو
يجيء بأسيرين ورفع رأس رمحه لئال يصيب من قدامه وأفاطير وجه الغالم بثرت مخارج لحيته

والثريا ارتفعت في كبد السماء والدم في العرق كثر والدمل الن وحان أن يتفقأ وللشيء أطاقه وقوي

عليه وعلى غريمه ضيق وبين الحج والعمرة قرن وفالنا صار له قرنا والقرن غلبه

( قارنه ) مقارنة وقرانا صاحبه واقترن به وبين القوم سوى بينهم وبين الزوجين قرانا جمع بينهما ( مو
) والشيء بالشيء وازنه به ( محدثة ) وبين الشيئين أو األشياء وازن بينها فهو مقارن ويقال األدب

المقارن أو التشريع المقارن ( محدثة )
( قرن ) األسارى شدهم بالقرن وبه

فسر قوله تعالى في التنزيل العزيز ) وآخرين مقرنين في األصفاد ( ويقال قرن المجرمين في القران
جمعهم

( اقترن ) الشيء بغيره اتصل به وصاحبه ويقال اقترنا تالزما

( تقارن ) الشيئان تالزما

( استقرن ) لألمر أطاقه و قوي عليه وفالن لفالن صار عند نفسه من أقرانه والدم في العرق كثر
والدمل الن ويقال للرجل إذا غضب قد استقرنت وأردت أن تنفيء علي

( القران ) الجمع بين الحج والعمرة في اإلحرام والجمع بين الزوجين بالعقد ( مو ) وحبل يقاد به ( ج

) قرن

( القرانيا ) جنس شجر يزرع لثمره وللتزيين من الفصيلة القرانية

( القرن ) مادة صلبة ناتئة بجوار األذن في رؤوس البقر والغنم ونحوها وفي كل رأس قرنان غالبا

ومن رأس اإلنسان والشيطان جانبه وموضع القرن منه ومن القوم سيدهم ومن السيف والنصل حدهما
و من الشمس أول ما يبزغ عند طلوعها ومن األكمة والجبل رأسهما وأعالهما ومن الجرادة شعرة في

رأسهما وهما قرنان ومن الباقلى واللوبياء ونحوهما الغالف الذي يشتمل على الحب ( مو ) والحجر

األملس النقي ال أثر فيه والشوط من الجري يقال عدا الفرس قرنا أو قرنين فعرق ومن الزمان مائة

سنة ويقال امرأة قرن كفء ونظير في الشجاعة ( ج ) قرون ووحيد القرن الكركدن ألن له قرنا واحدا

في مقدم رأسه

( القرن ) لإلنسان مثله في الشجاعة والشدة والعلم والقتال وغير ذلك ويقال هي قرن أيضا ( ج )

أقران

( القرن ) الحبل يقرن به البعيران ( ج ) أقران والبعير المقرون بآخر

( القرناء ) من الحيات التي لها لحمتان في رأسها كأنهما قرنان وأكثر ما يكون ذلك في األفاعي

المعجم الوسيط
( القرنان ) نعت سوء للرجل الذي ال غيرة له على أهله

( القرنوة ) عشبة خضراء غبراء على ساق يضرب ورقها إلى الحمرة لها ثمرة كالسنبلة وهي مرة يدبغ

بها االساقي وقرون تنبت أكبر من قرون الدجر فيها حب أكبر من الحمص فإذا جش خرج أصفر

فيطبخ كما تطبخ الهريسة فيؤكل ويدخر للشتاء

( القرنية ) الجزء األمامي الشفاف من جدار مقلة العين ( مج )

( القرون ) النفس يقال ( أسمحت قرونه ) ذلت نفسه وتابعته على األمر ومن الدواب التي تعرق
سريعا إذا جرت ومن الخيل واإلبل التي تقع رجالها مواقع يديها في السير ومن اإلبل التي تمأل

إناءين للحلب في حلبة واحدة والحاجة يقال أخذت قروني من األمر حاجتي

( القرونة ) النفس يقال ( أسمحت قرونته ) ذلت نفسه وتابعته على األمر ونبتة تشبه نبات اللوبيا

فيها حب أكبر من الحمص مدحرج أبرش في سواد فإذا جشت خرجت صفراء كالورس وهي فريك

أهل البادية لكثرتها

( القرين ) المقارن والمصاحب والزوج والبعير المقرون بآخر واألسير ( ج ) قرناء
( القريناء ) اللوبياء

( القرينة ) النفس والزوجة ألنها تقارن زوجها

( المقرن ) الخشبة تشد على رأس الثورين عند الحرث ونحوه ويسميه فالح مصر
( المقرونة ) نوع من الطعام يعمل من عجين وسمن ولوز ( مو )

( قرنس )

الديك فر من ديك يهارشه والسقف والبيت زينه بخوارج منه ذات تدريج متناسب فهو مقرنس
( القرناس ) شبه األنف يتقدم في الجبل وصنارة المغزل

( القرناس ) ما يلف عليه الصوف ليغزل ( ج ) قرانيس و القرانيس أوائل السيل مع الغثاء

( القرنفل )

جنس أزهار مشهورة تسمى المشتري وهي من الفصيلة القرنفلية وتطلق أيضا على جنبة من الفصيلة

اآلسية تزرع في البالد الحارة الستعمال أزهارها المجففة تابال

( قره )

الجلد قرها تقوب من كثرة القوباء وتقشر واسود من كثرة الضرب فهو أقره وهي قرهاء ( ج ) قره

( القاره ) الجلد اليابس
( قره جوز )

دمى صغيرة من الورق المقوى أو الخشب الرقيق يحركها إنسان مختف و ينطق بما تقول فترى كأنها

المعجم الوسيط
تتحرك وتتكلم ( مج )

( ق ار )

فالنا قروا قصده وتتبعه ونظر أعماله واألمر تتبعه يقال ق ار البالد تتبعها أرضا أرضا وسار فيها

ينظر

حالها وأمرها وق ار األرض تتبع ناسا بعد ناس فيها وق ار بني فالن مر بهم واحدا واحدا فهو قار وهي

قارية ( ج ) قوار

( قرى ) فالن قريا وقرى ورم شدقاه من وجع األسنان وكل مجتر قريا جمع جرته في شدقه ويقال

قرى فالن في شدقة جوزة خبأها والشيء جمعه يقال قرى الماء في الحوض جمعه والضيف قرى
وقراء أضافه وأكرمه

( قريت ) الناقة ق ار اشتد ظهرها وطال سنامها قهي قرواء ويقال جمل أقرى

( أقرى ) فالن اشتكى قراه ولزم الشيء وألح عليه ولزم القرى وطلب القرى والناقة اجتمع الماء في

رحمها واستقر فهي مقر

( اقترى ) فالن طلب القرى وهو الضيافة واألمر تتبعه والبالد قراها ويقال اقترى بني فالن مر بهم
واحدا واحدا والضيف قراه وفالنا طلب منه القرى

( تقرى ) البالد قراها والمياه تتبعها

( استقرى ) الدمل صارت فيه المدة و فالن طلب القرى وفالنا سأله أن يقريه واألشياء تتبعها لمعرفة

أحوالها وخواصه والبالد قراها ويقال استقرى بني فالن مر بهم واحدا واحدا
( اقرورى ) فالن طال ظهره

( القاري ) ساكن القرى

( القاراة ) الحاضرة الجامعة

( القارية ) القاراة ومن السنام أعاله أو أسفله ومن السنان وما أشبهه حده وطائر قصير الرجلين

طويل المنقار أخضر الظهر تحبه األعراب وتتيمن به ويشبهون به الرجل السخي واألمر الشديد ( ج

) وار

( الق ار ) الظهر ووسطه ومن األكمة ظهرها ( ج ) قروان وأقراء

( القرو ) حوض صغير مستطيل إلى جنب حوض عظيم يمأل منه لترده الدواب وقدح من خشب

واناء صغير يردد في الحوائج وأن يعظم جلد بيضتي الرجل من داء وكل شيء على طريق واحد

يقال رأيت القوم على قرو واحد وما زال على قرو واحد على طريقة واحدة ( ج ) أقراء وأقر وأقراء

الشعر طرائقه وأنواعه ويقال أصبحت األرض قروا واحدا إذا تغطى وجهها بالماء وتركت األرض قروا

المعجم الوسيط
واحدا طبقها المطر وخشب له ألياف قصيرة مزركشة متين جدا يشيع استعماله في صنع األثاث (

مج ) ( و انظر بلوط وسنديان )

( القروى ) العادة والطبيعة والطريقة األولى يقال عاد فالن إلى قرواء عاد إلى طريقته األولى
( القرواني ) من الرجال الذي عظم كيس بيضته من داء

( القروي ) المنسوب إلى القرية ( على غير قياس )

( القرى ) ما يقدم إلى الضيف والماء المجموع في الحوض
( القري ) كل شيء على طريق واحد ( ج ) أقراء

( القراء ) الضيافة

( القرية ) المصر الجامع وكل مكان اتصلت به اأبنية واتخذ ق ار ار وتقع على المدن وغيرها

( قرية النمل ) مأواه ( ج ) قرى ( على غير قياس )

( القريتان ) مكة والطائف وفي التنزيل العزيز ) وقالوا لوال نزل هذا القرآن على رجل من القريتين

عظيم (

( القري ) الذي يقري الضيف وهي قرية يقال إنه لقري وانها لقرية ومدفع الماء من الربوة إلى

الروضة ( ج ) أقراء وقريان وكل شيء على طريق واحد يقال ما زال على قري واحد ( ج ) أقراء

( القربة ) العصا ومأوى النمل وخشبة فيها فرض يجعل فيها رأس عمود البيت وعمود الشراع الذي

في جانبه من أعاله والعود الذي في أعلى الهودج ( ج ) قرابا

( المقرى ) الحوض الذي يجتمع فيه الماء ورأس األكمة ( ج ) المقاري

( المقرى ) الذي يقري الضيف يقال إن فالنا لمقري الضيف واإلناء يقرى فيه الضيف والموضع
يجتمع فيه ماء المطر من كل جانب ( ج ) مقار

( المقراء ) الذي يقري الضيف ( مبالغة للذكر واألنثى )

( قزح )

قزحا ارتفع ويقال قزحت األسعار ارتفعت ونفاخات الماء علت عليه والقدر قزحا وقزحانا حن لها أن
تقطر ما خرج منها والقدر قزحا جعل فيها التوابل

( قزحت ) الشجرة تشعبت شعبا والقدر قزحها والحديث زينه وتممه من غير أن يكذب فيه

( تقزح ) النبات تشعبت أطرافه شعبا كثيرة وبدأ في أطرافه كبرثن الكلب

( التقازيح ) األباريز والتوابل ( ال واحد لها )

( التقزيح ) شيء كبرثن الكلب

( القازحة ) نفاخة الماء التي تنتفخ فتذهب ( ج ) قوازح

المعجم الوسيط
( قزح ) قوس قزح ( انظر قوس )

( القزح ) ما يوضع في القدر كالكمون والكزبرة ونحو ذلك ( ج ) أقزاح

( القزحية ) حجاب مستدير ملون خلف القرنية يتوسطه ثقب يسمى إنسان العين أو البؤبؤ ( مج )
( المقزحة ) ما يوضع فيه القزح نحو المملحة

( قز )

الرجل ق از قعد كالمستوفز ثم وثب ونفسه الشيء وعنه ق اززة أبته وعافته

( تقزز ) تباعد عن المعاصي و المعايب ترفعا وتنزها ال كب ار وتيها ومن الشيء عافه وأباه يقال
تقزز من أكل الضب ونحوه

( القازوزة ) قدح كالقارورة الصغيرة والطاس والفنجان يشرب به الشراب وشراب مرطب يتخذ من

الماء الغازي والسكر ( كله مع ) ( و انظر الغازوزة )

( القز ) من الرجال المتقزز من المعاصي والمعايب والذي يعاف الطعام

( القز ) الحرير على الحال التي يكون عليها عندما يستخرج من الصلجة ودود القز دود الحرير

( القزاز ) بائع القز وناسجه

( القزاز ) من الرجال المتقزز من المعاصي تنزها

( القزة ) الوثبة

( القزية ) أجناس من الحشرات فيها أنواع تحوك صلجات وأكياسا حريرية منها قزية التوت وتسمى

دودة القز تربى على ورق التوت ومنها قزية البلوط تغذى بورق البلوط وتنسج حري ار جيدا في الهند
ومنها أنواع مضرة بمختلف الشجر

( القوازيز ) القوارير

( قزع )

الفرس والبعير والظبي قزعا وقزوعا أسرع وعدا عدوا شديدا

( قزع ) الكبش ونحوه فزعا سقط بعض صوفه وبقي بعضه متفرقا والصبي حلق رأسه وترك بعض

الشعر متفرقا في مواضع منه فهو أقزع وهي قزعاء

( أقزع ) له في المنطق تعدى في القول كأقذع والرجل وغيره جرده ألمر ولم يشغله بغيره

( قزع ) مبالغة قزع

( تقزع ) الفرس تهيأ للركض والقوم تفرقوا والسحاب تقشع والرجل بقي من شعره قليل متفرق

( قوزع ) الديك نفش ما استدار من الريش حول عنقه

( القزعة ) خصل من الشعر تترك على رأس الصبي كالذوائب متفرقة في نواحي الرأس والقليل من

المعجم الوسيط
الشعر وسط الرأس خاصة

( القزع ) كل شيء يكون قطعا متفرقة ومنه قطع السحاب المتفرقة في السماء وقطع الشعر المتفرقة

في الرأس ومن الصوف ما تحات وتناتف في الربيع و سقط ومن السهم ما رق من ريشه وأصغر ما
يكون من الريش ونوع من السحب العالية وهو سحاب صغير يتطاير في السماء ( مج ) واحدته

قزعة

( القزعة ) القزعة

( قزل )

قزال وقزالنا وثب ومشى مشية المقطوع الرجل

( قزل ) قزال عرج أسوأ العرج ودقت ساقه لذهاب لحمها فهو أقزل وهي قزالء ( ج ) قزل

( األقزل ) الذئب واألقزالن ريشتان وسط ذنب العقاب ( ج ) أقازل

( قزمه )

قزما عابه

( قزم ) قزما دنؤ ولؤم فهو قزم وقزم

( تقزم ) اقتحم األمور بشدة

( األقزام ) ساللة بشرية ضئيلة قصيرة القامة تعيش في إقليم الغابات االستوائية في وسط إفريقية
وفي األطراف الجنوبية من القارة اآلسيوية ( مج )

( القزام ) اللئام يقال قوم قزام

( القزم ) يقال رجل قزم ذو قصر وذو دناءة

( القزم ) الضئيل الجسم القصير القامة ( للواحد وغيره مذك ار ومؤنثا وقد يؤنث ويثنى ويجمع ) ( ج

) أقزام

( القزم ) القزم واللئيم ال غناء عنده ( ج ) أقزام

( القزمة ) القصير من الرجال والنساء ومن الشياه الرديئة الصغيرة

( القزان )

قدر كبيرة من النحاس وهو المرجل ( تركية )

( ق از )

قزوا تقزز وبعصاه األرض نكتها بها

( أقزى ) تلطخ بعيب بعد استواء
( القزو ) الذي ال يلهو

المعجم الوسيط
( القزة ) حية بتراء ( ج ) قزات

( قسب )

الماء قسبا اشتد جريه وسمع خريره

( قسب ) قسوبا صلب واشتد فهو قسب وقسيب

( القيسبة ) شجيرة تنبت خيوطا من أصل واحد وترتفع قدر الذراع ونورتها كنورة البنفسج ويستوقد

برطوبتها كما يستوقد اليبيس ( ج ) قيسب

( قسر )

فالنا قس ار قهره على كره وعلى األمر أكرهه عليه

( اقتسره ) غلبه وقهره وعلى األمر قسره

( قسور ) الرجل أسن والنبت كثر والتف

( القسور ) األسد ومن الغلمان القوي الشاب والرامي من الصيادين ( ج ) قساورة

( القسورة ) األسد والعزيز الغالب وكل شديد ( ج ) قساور وقساورة

( قس )

فالن قسوسة صار قسيسا وقسا نم ويقال قس الحديث نمه

ونشره والقوم آذاهم بالحديث والشيء طلبه وتتبعه والرجل ما على العظم من اللحم استخلصه وامتخه

واإلبل أحسن رعيها

( تقسس ) الشيء طلبه وتتبعه والناس بالليل تسمع إلى أصواتهم

( القس ) رئيس من رؤساء النصارى في الدين وهو اآلن في مرتبة بين األسقف والشماس والحاذق
يقال فالن قس إبل عالم بها ( ج ) قسوس على زنة فلوس

( القساس ) النمام

( القسي ) ثياب من كتان وحرير كانت تصنع بمصر والشام مضلعة مزينة بأمثال األترج

( القسيس ) القس ( مع ) ( ج ) قساوسة وقساقسة وقسيسون

( قسط ) فالن قسطا عدل وقسطا وقسوطا جار وعدل عن الحق ( ضد ) فهو قاسط ( ج ) قساط

وقاسطون

( قسطت ) العنق قسطا وقسوطا يبست والعظام يبست من الهزال والركبة يبست وغلظت حتى ال
تكاد تنقبض والفرس قصر فخذه ووظيفته وانتصبت ساقاه فهو أقسط وهي قسطاء ( ج ) قسط

( أقسط ) عدل ويقال أقسط في حكمه وأقسط بينهم واليهم عدل في القسمة والحكم فهو مقسط

( قسط ) الشيء جعله أجزاء والدين جعله أجزاء معلومة تؤدى في أوقات معينة والنفقة على عياله

المعجم الوسيط
قترها

( اقتسطوا ) المال بينهم اقتسموه

( تقسطوا ) الشيء بينهم تقسموه على العدل والسواء

( القسط ) العدل وهو من المصادر الموصوف بها يوصف به الواحد والجمع يقال ميزان قسط

وميزانان قسط وموازين قسط ومنه في التنزيل العزيز ) ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ( والمقدار

في الماء وغيره والميزان والحصة والنصيب يقال وفاه قسطه ( ج ) أقساط

( القسط ) عود يجاء به من الهند يجعل في البخور والدواء

( القسطاء ) رجل قسطاء في ساقها اعوجاج حتى تتنحى القدمان وتنضم الساقان

( المقسط ) من أسماء هللا الحسنى

( القسطاس )

أضبط الموازين وأقومها وفي التنزيل العزيز ) وزنوا بالقسطاس المستقيم (

( قسطر )

الدراهم انتقدها

( القسطار ) منتقد الدراهم

( القسطرة ) أنبوبة من المطاط تدخل في مجرى البول لتفرغ المثانة ( مع )

( القسطري ) الجسيم ( ج ) قساطرة
( القسطل )

الغبار في الموقعة وشجر من الفصيلة البلوطية له ثمر كثير النشاء يؤكل مشويا ويعرف في مصر
ب ( أبي فروة )

( قسقس )

في السير جد وتعب وقسقس ليله أجمع إذا لم ينم وعن أمر الناس سأل فهو قسقاس والشيء حركه
يقال قسقس العصا وما على المائدة أكله

( تقسقس ) أصواتهم بالليل تسمعها

( القسقاس ) يقال ورد قسقاس سريع ال فتور فيه ألنه صعب بعيد والدليل الهادي المتفقد الذي ال

يغفل وشدة الجوع وبقلة تشبه الكرفس ونبت أخضر خبيث الرائحة ينبت في مسيل الماء له زهرة
بيضاء

( قسم )

الشيء قسما جزأه وجعله نصفين وبين القوم أعطى كال نصيبه يقال قسم هللا الرزق فهو القسام ويقال

المعجم الوسيط
قسم القوم الشيء بينهم أخذ كل منهم نصيبه منه والدهر القوم قسما فرقهم وفالن أمره قدره ونظر فيه

كيف يفعل

( قسم ) الوجه قسامة وقساما حسن ويقال قسم الرجل فهو قسيم وقسيم الوجه ( ج ) قسم
( أقسم ) إقساما ومقسما حلف ويقال أقسم باهلل حلف به فهو مقسم

( قاسم ) فالن فالنا أخذ كل منهما قسمه ويقال قاسمه المال فهو قسيمه فيه وفالنا حلف له

( قسم ) الشيء ج أزه أجزاء يقال قسموا المال بينهم والقوم فرقهم قسما هنا وقسما هناك ويقال قسمهم

الدهر والهموم فالنا جعلته مشتت الخواطر والشيء حسنه فهو مقسم يقال وشي مقسم والثوب فصله

تفصيال يبرز مقاسم البسه والعامة تقول كسم

( اقتسم ) فالن فكر وروى بين أمرين يقال تركت فالنا يقتسم يفكر ويروي بين أمرين والقوم تحالفوا
والشيء بينهم أخذ كل منهم نصيبه منه

( انقسم ) الشيء تج أز أجزاء

( تقاسم ) القوم تحالفوا ويقال تقاسموا باهلل والشيء بينهم اقتسموه

( تقسم ) القوم تفرقوا والشيء بينهم اقتسموه والدهر القوم فرقهم و الهموم فالنا شتت خواطره

( استقسم ) فالن طلب القسم الذي قسم له وطلب القسم باألزالم وفالن فكر وروى بين أمرين وفالنا
باهلل طلب منه أن يقسم به

( االستقسام ) نوع من االقتراع باألزالم وكانوا يكتبون على القداح ( ال تفعل ) و ( افعل ) ويغفلون

بعضها فإذا أرادوا الخروج ألمر اقترعوا عليه بهذه القداح فما خرجت به القرعة عملوا به وكان ذلك

من عمل الكهان

( األقسومة ) الحظ والنصيب ( ج ) أقاسيم

( القسام ) الجمال والحسن ووقت ذرور الشمس وهي حينئذ أحسن ما تكون منظ ار

( القسامة ) الحسن والجمال والهدنة والجماعة يقسمون على حقهم ويأخذونه واليمين وهي أن يقسم

خمسون من أولياء الدم على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيال بين قوم ولم يعرف قاتله فإن لم
يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينا وال يكون فيهم صبي وال امرأة وال مجنون وال عبد أو

يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم فإن حلف المدعون استحقوا الدية وان حلف المتهمون لم
تلزمهم الدية و يقال حكم القاضي بالقسامة باليمين

( القسامة ) ما يعزله القاسم لنفسه من رأس المال ليكون أج ار له
( القسامة ) صنعة القسام

( القسامي ) الذي يطوي الثياب أول طيها حتى تتكسر على طيه والحسن

المعجم الوسيط
( القسم ) ( مصدر ) يقال هذا ينقسم قسمين ( يراد به المصدر ) و قسمين ( يراد به النصيب أو
الجزء من الشيء المقسوم ) والعطاء يقال عنده قسم يقسمه ( وال يجمع ) والرأي يقال فالن جيد

القسم والشك والغيث والماء والخلق والعادة وأن يقع الشيء في قلب اإلنسان فيظنه ثم يقوى ذلك

الظن فيصير حقيقة

و ( حصاة القسم ) حصاة تلقى في إناء ثم يصب فيه من الماء مقدار ما يغمر الحصاة ثم يشربه
واحد واحد منهم وذلك إذا كانوا في سفر وال ماء معهم إال اليسير منه فيقسمونه هكذا

( القسم ) النصيب والحظ ( ج ) أقسام
( القسم ) اليمين ( ج ) أقسام

( القسمة ) اسم من اقتسام الشيء والنصيب ( ج ) قسم و ( في الحساب ) قسمة عدد على آخر
تجزئة األول أجزاء بقدر العدد الثاني و يسمى األول المقسوم واآلخر المقسوم عليه والناتج خارج

القسمة ( مو )

( القسمة ) جونة العطار

( القسمة ) الحسن والجمال والوجه ومالمح الوجه وجونة العطار منقوشة يكون فيها العطر ( ج )

قسمات

( القسوم ) يقال نوى قسوم مفرقة مبعدة

( القسيم ) من يقاسم غيره شيئا والنصيب والحظ وقسيم الشيء شطره ( ج ) أقسماء

( القسيمة ) وثيقة لها في التعامل أكثر من نسخة ( محدثة )

( المقسم ) الجميل المتناسق يقال فالن مقسم الوجه جميله وحسنه

( المقسم ) الحظ والنصيب

( المقسم ) مكان القسم والقسمة ( ج ) مقاسم
( المقسم ) اليمين والموضع الذي حلف فيه

( أقسن )

الرجل صلبت يده على العمل ويقال أقسنت يده

( قسا )

الجسم قسوا وقساوة اشتد وصلب وقلبه اشتد وصلب فذهبت منه الرحمة واللين والخشوع فهو قاس
وقسي و هي قاسية وقسية واألرض لم تنبت شيئا واليوم أو العام اشتدت أحداثه

( أقسى ) قلبه جعله قاسيا ويقال أقست السيئات قلبه
( قاسى ) األمر الشديد كابده وعالج شدته

المعجم الوسيط
( األقسى ) يقال هو أقسى من الصخر أصلب

( القسوة ) الغلظ والصالبة و الشدة في كل شيء وجمود القلب وعدم رحمته

( القسي ) صفة من قسا ويقال قرب قسي شديد وسار القوم سي ار قسيا سي ار شديدا ومن األشياء

المرذول

( المقساة ) يقال الذئب مقساه للقلب يجعله قاسيا

( قسور )

( انظر قسر )

( القسور والقسورة ) ( انظر قسر )

( قشب )

الشيء بالشيء قشبا خلطه وأفسده والطعام خلطه بالسم وفالنا سقاه السم وفالنا بعيب نفسه عابه به

وبسوء لطخه به وفالنا ريح كذا آذته والسيف صقله فهو قشيب

( قشب ) الثوب ونحوه قشابة كان جيدا نظيفا والسيف كان حديث العهد بالجالء فهو قشيب ( ج )

قشب وقشبان

( أقشب ) اكتسب حمدا أو ذما وخلط فيما اكتسب

( قشب ) الشيء خلطه بشيء يفسده يقال قشب الطعام خلطه بالسم فهو مقشب وبسوء لطخه به

وفالنا ريح الشيء آذته

( القشب ) الصدأ ومن الطعام ما يلقى منه مما ال خير فيه والنفس ومادة سامة مختلفة التركيب

تفرزها بعض المكروبات أو البكتيريات ( ج ) أقشاب

( القشب ) الجديد

( القشب ) السم ( ج ) أقشاب

( القشيب ) الجديد أو النظيف يقال ثوب قشيب وريطة قشيب وسيف قشيب
حديث عهد بالجالء وكل جديد قشيب ( ج ) قشب

( قشده )

قشدا كشطه

( اقتشد ) السمن جمعه

( القشادة ) الثفل يبقى في أسفل الزبد إذا طبخ ليتخذ سمنا
( القشدة ) الزبدة الرقيقة وحشيشة كثيرة اللبن

( قشر )

الشيء قش ار نزع عنه قشره

المعجم الوسيط
( قشر ) الرجل قش ار اشتدت حمرته كأن بشرته متقشرة فهو أقشر وهي قشراء وانقشر أنفه من شدة
الحر والتمر غلظ قشره فهو قشر

( قشر ) الشيء نزع عنه قشره

( اقتشر ) الرجل تعرى عن ثيابه
( انقشر ) الشيء زال عنه قشره

( تقشر ) الشيء انقشر

( القشار ) جلد الحية إذا سلخته

( القشارة ) ما يتساقط من القشر عند القشر

( القشر ) من كل شيء غالفه خلقة أو عرضا كقشر البرتقال والدمل وكل ملبوس يغطي الجسم ( ج
) قشور وقشر البياض سمكة نيلية عريضة ذات فلوس يزيد طولها على شبر ولحمها من أجود

اللحوم الطرية

( القشر ) الكثير القشر

( القشراء ) الحية التي تسلخ جلدها

( القشرة ) واحدة القشر والثوب الرقيق الذي يغطي الجسم

( القشرة ) المطرة الشديدة تقشر وجه األرض
( القشور ) دواء يعالج به الوجه ليصفو لونه

( القشور ) من النساء التي ال تحيض

( القشير ) الكثير القشر

( المقشرة ) آلة يقشر بها القشر عن الثمرة ونحوها كالبطاطس والخيار ( محدثة )

( المقشورة ) من النساء التي عولج وجهها ليصفو لونها

( قش )

النبات قشا يبس واإلنسان جمع من هنا وها هنا ولف ما يقدر عليه مما على الخوان واستوعبه وأكل
ما يلقى الناس والحيوان صلح بعد هزال والقوم صلحت مواشيهم والرجل من مرضه انتعش والشيء

جمعه من هنا وهنا وحكه بيده حتى تمزق والمكان أزال ما عليه من القش والتراب
( أقشت ) البالد كثر يبسها

( قشش ) تطلب األكل من هنا وها هنا ولف ما يقدر عليه مما على الخوان واستوعبه

( تقشش ) قشش والرجل من مرضه ب أر منه والجرح تهيأ قرحه للبرء

( القشاش ) ما يلتقط من هنا وهنا

( القشاش ) من يلتقط الشيء الحقير من الطعام فيأكله و جامع القشاش

( القش ) رديء التمر وما يكنس من المنازل أو غيرها وما يتخلف من القمح والرز ونحوهما بعد

استخراج حبه ( ج ) قشوش

المعجم الوسيط
( القشة ) واحدة القش
( المقشة ) المكنسة

( قشط )

الشيء عن الشيء قشطا كشفه ونزعه يقال قشط الخشبة أزال وجهها الخشن لتملس وفالنا بالعصا
ضربه بها

( قشطه ) سلبه

( انقشطت ) السماء صارت صحوا بال غيم

( تقشطت ) السماء انقشطت

( القشاط ) حجر النرد أسود أو أبيض ( محدثة ) ( ج ) أقشطة
( المقشط ) آلة القشط ( ج ) مقاشط

( قشعت )

الريح الغيم قشعا كشفته والنور الظالم أزاله والقوم أذهبهم وفرقهم

( أقشع ) السحاب تصدع وأقلع والقوم تفرقوا وعن الماء أقلعوا والريح الغيم كشفته

( انقشع ) عنه الشيء غشيه ثم انجلى عنه يقال انقشع الظالم عن الصبح وانقشع الهم عن القلب

وانقشع السحاب عن الجو والقوم ذهبوا وتفرقوا وعن الماء جلوا والليل أدبر وذهب ويقال انقشع البالء

عن البالد انكشف وزال

( تقشع ) عنه الشيء انقشع

( القشع ) ما جمد من الماء رقيقا على شيء وكناسة الحمام

( القشع ) السحاب الذاهب المتقشع وكناسة الحمام

( القشع ) من الرجال الذي ال يثبت على أمر واليابس

( القشعة ) بيت من جلد والقطعة الخلق اليابسة من الجلد ( ج ) قشاع والقطعة من الطين اليابس
وما تقشع عن وجه األرض بيدك ثم ترمى به ( ج ) قشع والنطع نفسه وقطعة نطع خلق و قطعة

من السحاب تبقى في أفق السماء إذا انقشع الغيم ( ج ) قشاع وريح الشمال لقشعها السحاب

والعجوز التي انقطع لحمها من الكبر

( اقشعر )

جلده أخذته رعده وجلده من الجرب يبس فهو مقشعر واألرض لم ينزل عليها المطر والنبات لم

يصب ريا والسنة قحلت

( تقشعر ) الرجل اقشعر جلده

المعجم الوسيط
( القشاعر ) جمع مقشعر

( القشاعر ) الخشن المس
( القشعريرة ) الرعدة

( القشعام )

من الرجال والنسور والرخم المسن والنسر الذكر العظيم

( القشعامة ) الفخ

( القشعم ) القشعام وهي قشعم أيضا ومن كل شيء الضخم المسن ويقال للحرب والمنية والداهية
والضبع والعنكبوت والذلة وقرية النمل أم قشعم

( القشعم ) القشعم

( قشف )

فالن قشفا كان رث الهيئة ويبس عيشه وتغير من تلويح الشمس وقذر جلده وخشن ولم يتعهده
بالنظافة فهو قشف

( قشف ) قشافة قشف فهو قشف وقشف

( قشف ) هللا عيشه ضيقه

( تقشف ) فالن ترك الترفه والتنعم

( األقشف ) عام أقشف شديد

( القشف ) وسخ وخشونة تصيب الجلد في الشتاء غالبا

( قشقش )

اللحم على المقلى أو في القدر سمع له صوت والقطران الجرب أبرأه
( تقشقش ) تهيأ للبرء ويقال تقشقش الجرح تقشر للبرء

( قشم )

فالن قشما اشتد أكله والطعام نفي الرديء منه وأكل طيبه والخوص شقه لينسجه

( اقتشمه ) أكله من هنا وهنا

( القشام ) القرد من الصوف

( القشام ) ما يلقى من الطعام مما ال خير فيه

( القشامة ) القشام

( القشم ) البسر األبيض الذي يؤكل قبل أن يدرك وهو حلو واللحم المحمر من شدة النضج

( القشيم ) يبيس البقل ( ج ) قشم

المعجم الوسيط
( قشا )

العود وغيره قشوا قشره والحبة نزع عنها لباسها

( أقشى ) فالن افتقر بعد غنى

( قشى ) العود وغيره قشاه فهو مقش والعود مقشى والحبة نزع عنها لباسها وفالنا عن حاجته رده

( تقشى ) الشيء تقشر

( القشاء ) البزاق

( القشاوة ) المسناة المستطيلة في األرض

( القشوان ) من الرجال القليل اللحم الضعيف

( القشوة ) قفة تجعل فيها المرأة طيبها وحاجتها ( ج ) قشوات وقشاء وحقة للنفساء

( قصب )

الشيء قصبا قطعه والج ازر الشاة فصل قصبها وقطعها عضوا عضوا فهو قاصب وقصاب وفالنا
شتمه وعابه

( أقصب ) الزرع صار ذا ساق وقصب والمكان صار ذا شجر مقصب وفالنا عرضه أمكنه منه

يشتمه

( قصب ) أقصب وشعره لواه وجعده والثوب طواه وحاله بالقصب وفالنا شد يديه إلى عنقه يقال أخذ

الرجل الرجل فقصبه

( اقتصب ) الزرع صار له ساق وقصب والشيء قطعه

( التقصيبة ) الخصلة الملتوية من الشعر ( ج ) تقاصيب

( القاصب ) النافخ في القصب ( ج ) قصاب و الرعد المصوت

( القصابة ) حرفة القصاب وساقية تبنى وسط الوادي في مجتمع السيل ليفرق بها الماء إذا خيف

أثر بقائه

( القصب ) الظهر والمعى والخصر والوتر يتخذ من األمعاء ( ج ) أقصاب
( القصب ) المعى

( القصب ) كل نبات كانت ساقه أنابيب وكعوبا ومنه قصب السكر ونبات مائي من الفصيلة

النجيلية له سوق طوال ينمو حول األنهار وقد يزرع ويسمى في مصر الغاب البلدي وقصب النيل

ومجاري الماء من العيون ويقال للسابق ( أحرز قصب السبق ) أصله أنهم كانوا ينصبون في حلبة
السباق قصبة فمن سبق اقتلعها وأخذها ليعلم أنه السابق وعظام اليدين والرجلين واألصابع و الدر

الرطب المرصع بالياقوت وما كان مستطيال أجوف من الفضة والذهب ونحوهما و شعب الرئة (

المعجم الوسيط
الواحد في كل هذا قصبة ) وثياب من كتان رقاق ناعمة ( واحدها قصبي ) وشرائط مذهبة أو
مفضضة تحلى بها الثياب ونحوها ( مو )

( القصباء ) جماعة القصب النابت الكثير في مقصبته ومنبت القصب

( القصبة ) الخصلة الملتوية من الشعر ( ج ) قصبات

( القصبة ) كل أنبوبة في ساق الشجرة تنتهي بعقدتين وكل عظم مستدير أجوف ذي مخ ومن

اإلصبع عظامها ومن األنف عظمه وحلية من ذهب ونحوه تجعل على قصبة وتضعها المرأة فوق

أنفها ( مو ) ومن البالد مدينتها والقصر وجوف الحصن ومقياس من القصب طوله في مصر ثالثة

أمتار وخمسة وخمسون من المائة من المتر وتمسح به األرض ( ج ) قصب وقصبات
( القصاب ) الجزار والزمار يتخذ المزمار من القصب

( القصابة ) أداة تجرها الدواب أو قوة آلية وتستعمل لقطع األرض وتسويتها ( مو )

( القصابة ) الخصلة الملتوية من الشعر واألنبوبة والمزمار والوتر المسوى من األمعاء ( ج )

قصاب

( القصيبة ) الخصلة الملتوية من الشعر واألنبوبة ( ج ) قصائب
( المقصبة ) منبت القصب ويقال أرض مقصبة كثيرة القصب

( المقصب ) الذي يحرز قصبات السباق واللبن كثفت عليه الرغوة

( قصد )

الطريق قصدا استقام والشاعر أنشأ القصائد وله واليه توجه إليه عامدا ويقال قصده وفي األمر توسط
لم يفرط ولم يفرط وفي الحكم عدل ولم يمل ناحية وفي النفقة لم يسرف ولم يقتر وفي مشيه اعتدل

فيه والشيء قطعه قصدا

( أقصد ) السهم أصاب والشاعر أطال وواصل عمل القصائد وفالنا طعنه فلم يخطئ مقاتله ويقال

عضته الحية فأقصدته

( قصد ) الشاعر الشعر نقحه وجوده وهذبه والعود كسره بالنصف

( اقتصد ) في أمره فلم يفرط ولم يفرط ويقال اقتصد في النفقة لم يسرف ولم يقتر وفالن كان غير
نحيف وغير جسيم والشاعر واصل عمل القصائد فهو مقتصد

( انقصد ) العود انكسر

( تقصد ) العود تكسر يقال تقصدت الرماح تكسرت وصارت قصدا قصدا

( االقتصاد ) علم يبحث في الظواهر الخاصة باإلنتاج والتوزيع

( القاصد ) من األسفار السهل ويقال بيننا وبين الماء ليلة قاصدة هينة السير ال تعب فيها وال بطء

المعجم الوسيط
ومن السهام المستوي نحو الرمية ( ج ) قواصد

( القصد ) يقال هو على القصد وعلى قصد السبيل إذا كان راشدا واستقامة الطريق يقال طريق قصد

سهل مستقيم والرجل ليس بالجسيم وال بالنحيف والتجاه يقال هو قصدك تجاهك والقليل يقال أعطاه

قصدا قليال واللحم اليابس

( القصد ) من الرماح ونحوها المتكسر

( القصدة ) القطعة من الشيء إذا انكسر ونصفه إذا كسر نصفين ( ج ) قصد

( القصيد والقصيدة ) من الشعر العربي سبعة أبيات فأكثر قصائد والعظم ذو المخ ومن الرماح

المتكسر

( المقصد ) موضع القصد

( المقصد ) يقال إليه مقصدي وجهتي

( المقصد ) الذي يمرض ثم يموت سريعا

( المقصد ) من ليس بالجسيم و ال الضئيل

( القصدير )

عنصر فلزي فضي اللون له قابلية عالية للبسط يمكن معها طرقه إلى أوراق رقيقة جدا تستخدم
لتغليف كثير من المواد الغذائية ويصهر مع الرصاص ليكون أشابة اللحام وكان القصدير قبل

اكتشاف صناعة الخزف مادة هامة في صناعة اآلنية وما شاكلها وفي وقتنا الحاضر يستعمل غالب

إنتاجه في صناعة الصفيح وتطلى به آنية النحاس والحديد لحفظها

( قصر )

عن األمر قصو ار عجز وكف عنه والسهم عن الهدف لم يبلغه والطعام نقض وغال والنفقة بالقوم لم

تبلغ بهم مقصدهم والشيء قص ار أخذ من طوله فجعله أقل طوال والقيد ضيقه ويقال قصر له من قيده

قارب والصالة ومنها صلى ذات األربع الركعات اثنتين بحسب ترخيص الشرع والشعر قص منه شيئا

ولم يستأصله والشيء على األمر رده إليه ويقال قصر الشيء على كذا لم يجاوز به إلى غيره

وقصر در ناقته على فرسه جعلها له خاصة وقصر غلة كذا على عياله جعلها لهم خاصة وقصرها

على نفسه أمسكها لنفسه والشيء حبسه ويقال قصر نفسه على كذا حبسها عليه وألزمها إياه والدار

حصنها بالحيطان والثوب قص ار وقصارة دقه وبيضه و اللون أزاله أو خففه ( محدثة )
( قصر ) قص ار أخذه وجع في عنقه فالتوى فهو قصر و أقصر وهي قصرة وقصراء

( قصر ) الشيء قص ار وقص ار وقصارة ضد طال فهو قصير ( ج ) قصار وقصراء وهي قصيرة (
ج ) قصار وقصارة

المعجم الوسيط
( أقصر ) عن الشيء كف ونزع عنه و هو يقدر عليه والشيء جعله قصي ار

( قصر ) فالن عن األمر تركه وهو ال يقدر عليه وفي األمر تهاون فيه وفي العطية قللها فهو

مقصر والشيء صيره قصي ار والصالة قصرها وشعره ومن شعره حذف منه شيئا ولم يستأصله والثوب

دقه وبيضه فهو مقصر

( اقتصر ) على الشيء اكتفى به ولم يجاوزه والشيء أخذ من طوله وأثر الشيء تتبعه

( تقاصر ) عن األمر كف عنه وعجز وتصنع القصر ونفس فالن تضاءلت والظل دنا وقلص

( تقوصر ) الرجل دخل بعضه في بعض
( استقصره ) عده قصي ار وعده مقص ار

( القاصر ) من الورثة من لم يبلغ سن الرشد ( مو )

( القاصرة ) يقال امرأة قاصرة الطرف خجلة حيية وفي التنزيل العزيز ) وعندهم قاصرات الطرف

عين ( والفتاة لم تبلغ سن الرشد ( مو )

( القصار ) أخرى األمور ويقال قصارك أن تفعل كذا حسبك وكفايتك وغايتك وما اقتصرت عليه

( القصارى ) يقال قصاراك أن تفعل كذا حسبك وكفايتك وغايتك وما اقتصرت عليه

( القصارة ) حرفة القصار

( القصارة ) ما يبقى في المنخل بعد االنتخال وما بقي في السنبل من الحب مما ال يتخلص بالدوس
والقشرة العليا من الحب ومن الدار مقصورة منها ال يدخلها غير صاحبها

( القصر ) خالف المد والتقصير والغاية يقال قصرك أن تفعل كذا حسبك وكفايتك وغايتك وما

اقتصرت عليه وبيت فخم واسع ( ج ) قصور والعشي يقال أتيته قص ار عشيا وجئت قص ار عند دنو

العشي قبيل العصر

و ( القصر ) إزالة اللون من ألياف النسيج أو تخفيفه و ( مسحوق القصر ) مسحوق كيماوي أبيض

يستخدم في إزالة األلوان أو تخفيفها ( مج )

( القصرة ) يقال أبلغ هذا الكالم بنى فالن قصرة دون الناس وهو ابن عمي قصرة داني النسب

( القصرة ) أصل الشجرة وأصل العنق إذا غلظ ( ج ) قصر وأقصار وزمكي الطائر ومن النخلة ما

غلظ من أسفلها والقطعة من الخشب وزبرة الحديد وما يبقى في المنخل بعد االنتخال وقشرة الحنطة

إذا يبست وقشرة البذرة والكسل

( القصار ) المبيض للثياب وكان يهيأ النسيج بعد نسجه ببله ودقه بالقصرة

( القصور الذاتي ) قصور الجسم من تغيير حالته سكونا كانت أو حركة بسرعة منتظمة في خط

مستقيم ( مج )

المعجم الوسيط
( القصير ) من السيول الذي ال يسيل واديا مسمى إنما يسيل من فروع األودية وأفناء الشعاب وعزاز

األرض ويقال فالن قصير النسب إذا كان أبوه معروفا إذا ذكره االبن كفاه عن االنتماء إلى الجد

األبعد ويقال فرس قصير مقربة ال تترك أن ترود لنفاستها

( القصيرة ) المصونة المحبوسة في البيت ال تترك أن تخرج ( ج ) قصيرات وقصائر ويقال هو ابن

عمي قصيرة داني النسب

( القصيرى ) أصل العنق وأعلى األضالع وأسفلها وهما قصيريان ويقال قصيراك أن تفعل كذا

جهدك و كفايتك

( القوصرة ) وعاء للتمر من قصب

( المقصرة ) من الظالم اختالطه والعشي ( ج ) مقاصر وناحية الطريق ( ج ) مقاصير ( على

غير قياس )

( المقصرة ) عصا القصار التي يدق بها الثياب

( المقصورة ) من النساء المنعمة في بيت ال تتركه لتعمل ( ج ) مقصورات والمصونة المخدرة وفي

التنزيل العزيز ) حور مقصورات في الخيام ( ومن الدار والمسرح حجرة خاصة مفصولة عن الغرف

المجاورة فوق الطابق األرضي ( مج ) ومن الشعر ما كانت قافيته مختومة بألف مقصورة والحجلة
وكل ناحية على حيالها من الدار الواسعة المحصنة ( ج ) مقاصير ومقاصر ومقام الغمام ويقال

أبلغ هذا الكالم بني فالن مقصورة دون الناس وهو ابن عمي مقصورة داني النسب

( قصت )

الفرس قصا استبان حملها وذهب وداقها والثوب وغيره قطعه بالمقص ويقال قص ما بينهما قطع

والشيء تتبع أثره ومنه في التنزيل العزيز ) وقالت ألخته قصيه ( و يقال قص أثره قصا وقصصا

وخرج فالن قصا وقصصا في إثر فالن والقصة رواها ويقال قص عليه الرؤيا أخبره بها وقص عليه

خبره أورده على وجهه

( أقص ) فالن من نفسه مكن غريمه من االقتصاص منه ومن غريمه تمكن من االقتصاص منه
والفرس بان حملها وذهب وداقها وفالنا مكنه من القصاص وأخذ له قصاصه

( قاصه ) مقاصة كان له دين مثل ما على صاحبه فجعل الدين في مقابلة الدين

( قصص ) الشعر والصوت والظفر قطعه وداره جصصها

( اقتص ) فالن أخذ القصاص وتتبعه والخبر عليه رواه على وجهه

( تقاص ) القوم قاص كل واحد منهم صاحبه في حساب أو غيره

( تقصص ) أثره تتبعه ويقال تقصص أثر القوم وتقصص الخبر تتبعه والكالم حفظه

المعجم الوسيط
( استقصه ) سأله أن يقصه ممن جنى عليه

( األقصوصة ) القصة القصيرة ( ج ) أقاصيص ( مو )

( التقاص ) في الجراحات جرح بمثله

( القاص ) الذي يروي القصة على وجهها

والذي يصنع القصة والخطيب يعتمد في وعظه على القصص ( ج ) قصاص

( القصاص ) من الوركين ملتقاهما من مؤخرهما

( القصاص ) أن يوقع على الجاني مثل ما جنى النفس بالنفس والجرح بالجرح

( القصاصة ) ما قص من الهدب والشعر والورق ونحوهما ( ج ) قصاصات

( القص ) عظم الصدر المغروز فيه أطراف األضالع من الجانبين وما قص من صوف ونحوه
والجص

( القصص ) رواية الخبر والخبر المقصوص واألثر

( القصاص ) القاص

( القصاصة ) آلة تقص بها أطراف الكتاب ونحوه ( محدثة )

( القصة ) التي تكتب والجملة من الكالم والحديث واألمر والخبر والشأن وحكاية نثرية طويلة تستمد
من الخيال أو الواقع أو منهما معا وتبنى على قواعد معينة من الفن الكتابي ( محدثة ) ( ج )

قصص

( القصة ) الخصلة من الشعر وشعر مقدم الرأس ( ج ) قصص وقصاص

( القصيص ) المقصوص

( القصيصة ) القصة ( ج ) قصائص

( المقص ) المقراض وهما مقصان ( ج ) مقاص

( المقصوصة ) مغرفة مسطحة مثقبة ينشل بها اللحم من القدر ( مج )

( القصطل )

( انظر القسطل )

( قصع )

الرجل قصعا شرب الماء جرعا والدابة المجترة ردت الطعام إلى فمها لتمضغه وفالنا قمعه وصغره

وحقره والغالم ضربه ببسط يده على رأسه وهللا شبابه أكداه ولم يتمه والرحى الحب كسرته والقملة
ونحوها قتلها بظفره واليربوع جحره اختبأ فيه والرجل بيته لزمه

( القاصعاء ) جحر يحفره اليربوع فإذا دخل فيه سد فمه لئال يدخل عليه حية أو دابة ( ج ) قواصع

المعجم الوسيط
( القصع ) الدلك بالظفر وضم الشيء على الشيء

( القصعة ) وعاء يؤكل فيه ويثرد وكان يتخذ من الخشب غالبا ( ج ) قصاع وقصع وقصعات

( قصف )

الرعد قصفا وقصيفا اشتد صوته والرجل أقام في الطعام والشراب واللهو يقال قصف باللهو واللعب

والعود ونحوه قصفا كسره

( قصف ) العود قصفا صار رخوا ضعيفا فهو قصف وأقصف والنبت طال حتى انحنى من طوله

( أقصف ) الشجر صار دقيقا أو رقيقا

( انقصف ) الشيء انكسر وبان والقوم عن الشيء تركوه ومروا عج از والقوم اجتمعوا وازدحموا ويقال

انقصفوا على الشيء تتابعوا

( تقاصف ) القوم على الشيء اجتمعوا عليه وازدحموا

( تقصف ) الشيء تكسر والقوم على الشيء اجتمعوا وازدحموا عليه والقوم ضجوا في خصومة أو

وعيد وفالن على الطعام لها ولعب

( القصف ) اللهو واللعب واالفتنان في الطعام و الشراب والجلبة واإلعالن باللهو

( القصف ) القابل لالنكسار وسريع االنكسار و رجل قصف ال عزم له
( القصفة ) تدافع الناس وازدحامهم ودفعة الخيل عند اللقاء

( القصيف ) هشيم الشجر

( المقصف ) ( بكسر الصاد ) خوان يستخدم في غرف الطعام لحفظ أدوات المائدة وقد يوضع عليه

الطعام ( محدثة ) ومكان اللهو في لعب وأكل و شراب ( ج ) مقاصف

( قصقص )

الشيء كسره وقصه

( القصاقص ) األسد العظيم الخلق الشديد والرجل الغليظ الشديد مع قصر وقصاقصا الوركين

أعالهما ( ج ) قصاقص

( القصقص ) منبت الشعر من الصدر

( قصل )

الشيء قصال قطعه قطعا قويا سريعا فهو مقصول وقصيل والحنطة داسها والدابة علفها القصيل

( أقصل ) الزرع حان أن يقطع

( اقتصل ) الشيء انقطع والشيء اقتطعه

( انقصل ) انقطع

المعجم الوسيط
( تقصل ) تقطع

( القصالة ) ما عزل من البر إذا نقي ويقال ما هو إال قصالة وحثالة
( القصل ) القصالة و الذي ال مروءة عنده وال جلد

( القصلة ) القصالة ومن الشجر الرخوة ( ج ) قصل

( القصيل ) ما اقتطع من الزرع أخضر لعلف الدواب

( المقصل ) من السيوف القاطع ومن األلسنة الحديد الذرب

( المقصلة ) اسم آلة من قصل

وأداة حادة كانوا يقطعون بها رقاب المحكوم عليهم بالقتل وشاع استعمالها في الثورة الفرنسية من سنة

 1789م ( ج ) مقاصل

( قصم )

فالن قصما رجع من حيث أتى و لم يتمم مقصده والشيء كسره كس ار فيه انفصال وأهلكه وفي

التنزيل العزيز ) وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة ( ويقال قصم هللا عمر الظالم وقصم هللا ظهر

الظالم أنزل به البلية

( قصمت ) ثنيته قصما انكسرت من النصف فهو أقصم وهي قصماء والرجل كان سريع االنكسار

هيابا ضعيفا والرمح انكسر فهو قصم

( انقصم ) انكسر

( تقصم ) تكسر

( القاصمة ) يقال نزلت بهم قاصمة الظهر المصيبة الشديدة
( القصم ) الذي يحطم كل ما يلقاه

( القصماء ) من المعز التي انكسر قرناها من طرفيهما إلى المشاشة ( ج ) قصم

( القصمة ) المرقاة يقال هذه الدرجة فيها ثالثون قصمة مرقاة والكسرة من السواك تبقى في فم

المستاك فينفثها

( القيصوم ) نوع من نبات األرطماسيا من الفصيلة المركبة قريب من نوع الشيح كثير في البادية
ويقال ( فالن يمضغ الشيح والقيصوم ) لمن خلصت بدويته

( قصمل )

الرجل قارب الخطى في مشيه والطعام أكله أجمع والشيء كسره وفالنا صرعه وعضه عضا شديدا
( القصملة ) آفة تقع في األسنان واألضراس فال تلبث أن تفصلهما فتهتك الفم

( قصا )

المعجم الوسيط
عنه قصوا وقصوا بعد فهو قاص ( ج ) أقصاء

( قصي ) عنه قصا وقصاء بعد فهو قصي ( ج ) أقصاء

( أقصى ) الشيء أبعده وبلغ أقصاه يقال نزلنا منزال ال تقصيه اإلبل ال تبلغ أقصاه

( قاصاه ) مقاصاة باعده

( تقصى ) المكان صار في أقصاه وهو غايته واألمر بلغ أقصاه في البحث عنه والمسألة بلغ الغاية

فيها واألمير الجنود طلبهم واحدا واحدا من أقاصيهم

( استقصى ) األمر بلغ أقصاه في البحث عنه

( األقصى ) األبعد ( ج ) أقاص يقال فالن بالمكان األقصى ومن اإلبل والشاء ما قطع قليل من

طرف أذنه

( القاصي ) من الناس والمواضع المتنحي البعيد

( القاصية ) من الناس والبقاع المتنحية البعيدة ومن الشاء المنفردة عن القطيع البعيدة منه

( القصا ) فناء الدار ويقال حطني القصا أي تباعد عني

( القصاء ) القصا

( القصواء ) مؤنث األقصى من اإلبل والشاء

( القصوى ) مؤنث األقصى ويقال فالن في الناحية القصوى البعيدة وفي التنزيل العزيز ) إذ أنتم
بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى ( وطرف الوادي والغاية البعيدة

( القصي ) البعيد ويقال لمن أبعد في ظنه أو تأويله رميت المرمى القصي ( ج ) أقصاء

( قضي )

السقاء قضأ فسد وعفن وذلك إذا طوى وهو رطب والعين احمرت واسترخت مآقيها وفسدت
( القضأة ) العار والعيب والفساد

( قضبه )

قضبا قطعه والدابة ركبها قبل أن تراض وفالنا ضربه بالقضيب

( أقضبت ) األرض صارت مقضابا تنبت القضب

( قضبت ) الشمس امتد شعاعها مثل القضبان والشيء قطعه والكرم قطع أغصانه أيام الربيع

( اقتضب ) الشيء قطعه ويقال كان يحدثنا فجاء فالن فاقتضب حديثه والكالم تكلم به من غير
إعداد وتهيئة والدابة ركبها قبل أن تراض وفالنا كلفه عمال قبل أن يحسنه

( انقضب ) انقطع ويقال انقضب الكوكب من مكانه انقطع وانقض فهو منقضب

( تقضب ) الشيء تقطع والشمس امتد شعاعها مثل القضبان

المعجم الوسيط
( القضابة ) ما قضب من الشيء ومن الشجر ما يتساقط من أطراف عيدانها إذا قضبت

( القضب ) كل شجرة طالت وبسطت أغصانها والشجر الرطب يقطع مرة بعد أخرى وشجر كشجر

الكمثرى وورقه كورقه إال أنه أرق وأنعم و ترعى اإلبل ورقه وأطرافه فإذا شعبت منه هجرته حينا ألنه
يضرسها ويورثها السعال والفصفصة

( القضبة ) القطعة من اإلبل والغنم ومن النوق والرجال الخفيف اللطيف الدقيق

( القضاب والقضابة ) ومن السيوف القطاع ومن الرجال القطاع لألمور المقتدر عليها

( القضيب ) الغصن والغصن المقطوع وشريط طويل ممدد من الصلب تسير عليه القطر ( محدثة )

والسيف القطاع ( ج ) قضبان

( قض )

النسع والوتر قضيضا سمع له صوت كأنه قطع وذلك حين تجذيه وترسله والجدار قضا هدمه بعنف

والشيء دقه وكسره والوتد قلعه
والخيل عليهم أرسلها

( قض ) الطعام ( كمل ) قضضا صار فيه القضض وهو بعض التراب والحصى والفراش والثوب

وغيرهما عاله التراب والحصى والدرع خشن مسها من جدتها فهي قضاء والمضجع اخشوشن كأن به

قضضا ال يهنأ فيه النوم

( أقض ) المكان وغيره صار فيه القضض والرجل لم ينم ولم يطمئن به النوم وعليه المضجع جعله

كذلك

( يتعدى وال يتعدى ) وفالن الشيء جعله قضضا حصى صغا ار

( انقض ) الشيء تقطع وانكسر ويقال انقضت أوصاله تفرقت وتقطعت والجدار سقط والطائر هوى
في طيرانه بسرعة يريد الوقوع على شيء والخيل على األعداء اندفعت ويقال قضضا عليهم الخيل

فانقضت عليهم

( تقضض ) الطائر هوى في طيرانه بسرعة يريد الوقوع على شيء ويقال تقضى تقضيا بإبدال

الضاد الثالثة ياء استثقاال الجتماع األمثال
( انقاض ) الجدار تصدع ولم يقع بعد

( القضاض ) صخر يركب بعضه بعضا الواحد قضة

( القض ) يقال طعام قض وقع في حصى أو تراب فوجد ذلك في طعمه ومكان قض فيه قضض

ويقال جاء القوم بقضهم وقضيضهم وجاؤوا قضهم و قضيضهم وجاؤوا قضضهم وقضيضهم وأتوني

قضهم بقضيضهم ورأيتهم قضهم بقضيضهم ومررت بهم قضهم بقضيضهم جميعهم ينقض آخرهم

المعجم الوسيط
على أولهم يندفع أو جميعهم الكبار منهم والصغار لم يتخلف منهم أحد ألن القض الحصى الكبار

والقضيض الحصى الصغار

( القضض ) التراب يعلو الفراش والحصى الصغار المكسرة واحدته قضة

( القضة ) المرة وواحدة القضاض وما تفتت من الحصى والكبة الصغيرة من الغزل وبقية الشيء
ويوصف بها فيقال أرض قضة كثيرة الحجارة والتراب

( القضة ) أرض منخفضة ترابها رمل والى جانبها متن مرتفع والحصى الصغار

( القضيض ) صوت النسع والوتر حين يجذب ويرسل وصغار الحصى
( المقض ) ما تكسر به الحجارة

( قضعه )

قضعا قهره

( انقضع ) القوم تفرقوا

( تقضع ) القوم تفرقوا والرجل عن قومه تباعد

( التقضيع ) تقطيع في البطن شديد

( القضاع والقضاعة ) غبار الدقيق وما يتحتت من أصل الحائط

( قضف ) قضافة وقضفا وقضيفا دق ونحف ال عن هزال فهو قضيف ( ج ) قضفاء وقضاف

( القضفة ) الحجرة الرقيقة وأكمة كأنها حجر واحد ( ج ) قضف وقضاف
( قضقضت )

العظام صاتت عند كسرها والشيء كسره ودقه

( تقضقض ) الشيء تكسر وتفرق يقال تقضقض القوم تفرقوا

( القضاقض ) يقال أسد قضاقض يحطم كل شيء ويقضقض فريسته

( القضقاض ) أشنان أهل الشام

( قضم )

الشيء قضما كسره بأط ارف أسنانه

( قضمت ) السن قضما تكسر طرفها والرجل كانت أسنانه كذلك فهو أقضم وهي قضماء ( ج )

قضم وهو قضم وهي قضمة والسيف تكسر حده فهو قضم وقضيم

( أقضم ) القوم امتاروا شيئا قليال في القحط والدابة علفها القضيم ويقال أقضم الدابة القضيم علفها

إياه

( قاضم ) فالن مقاضمة أخذ الشيء اليسير بعد الشيء وذلك في البيع والشراء أن يشتري رزما رزما

المعجم الوسيط
دون االحمال

( استقضم ) القوم امتاروا شيئا قليال في القحط
( القضام ) ما يقضم يقال ما ذقت قضاما

( القضام ) النخلة تطول حتى يخف أو يجف ثمرها ويقل واحدتها قضامة ( ج ) قضاضيم

( القضمة ) القضام يقال ما ذقت قضمة

( القضيم ) القضام يقال ما ذقت قضيما وبساط من الجلد والجلد األبيض يكتب فيه والسيف العتيق

الذي طال عليه العهد فتثلم حده والصحيفة البيضاء ( ج ) قضم وأقضمة

( قضى )

قضيا وقضاء وقضية حكم وفصل ويقال قضى بين الخصمين وقضى عليه وقضى له وقضى بكذا

فهو قاض ( ج ) قضاة وهللا أمر ومنه قوله في التنزيل العزيز ) وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه (

واليه أنهى إليه أمره ومنه قوله في التنزيل العزيز ) وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب ( والصالة
والحج والدين أداها يقال قضى المدين الدائن دينه أداه إليه والصالة أداها بعد مضي وقتها وعبرته

أنفد كل دموعه والشيء قدره وصنعه وحاجته نالها وبلغها وأجله بلغ األجل الذي حدد له ونحبه مات

ويقال قضى فالن مات وضربه فقضى عليه قتله ويقال ال أقضي منه العجب ( ال يستعمل إال منفيا

)

( قاضاه ) مقاضاة حاكمه وعلى مال ونحوه صالحه

( قضى ) حاجته تقضية قضاها واألمير فالنا جعله قاضيا وأمره أمضاه

( اقتضى ) الدين طلبه وأم ار استلزمه ويقال افعل ما يقتضيه كرمك ما يطالبك به ومنه حقه و عليه

أخذه واألمر الوجوب دل عليه

( انقضى ) الشيء فني وانقطع ويقال انقضى أجله
( تقاضاه ) الدين طلبه منه وقبضة منه

( تقضى ) الشيء فني وانقطع يقال تقضى عمره

( استقضى ) السلطان فالنا صيره قاضيا وفالن فالنا طلب قضاءه وحكمه وطلبه للقضاء وفالن

الدين طلب إليه أن يقضيه

( القاضي ) القاطع لألمور المحكم لها و من يقضي بين الناس بحكم الشرع ومن تعينه الدولة للنظر

في الخصومات والدعاوى و إصدار األحكام التي يراها طبقا للقانون ومقره الرسمي إحدى دور
القضاء ( ج ) قضاة ويقال سم قاض قاتل

( القاضية ) الموت يقال أتت عليه القاضية المنية وضربة قاضية مميتة

المعجم الوسيط
( القضاء ) الحكم واألداء وعمل القاضي ورجال القضاء الهيئة التي يوكل إليها بحث الخصومات

للفصل فيها طبقا للقوانين ويقال وقع هذا الحادث قضاء وقد ار لم ينسب إلى فاعل أحدثه وعقيدة

القضاء والقدر عقيدة من يرى أن األعمال اإلنسانية وما يترتب عليها من سعادة أو شقاء وكذلك
األحداث الكونية تسير وفق نظام أزلي ثابت ( مج ) ( ج ) أقضية
( القضى ) مقصو ار الحكم والزبيب وبزر الزبيب

( القضاة ) جلدة رقيقة تكون على وجه الصبي حين والدته

( القضية ) الحكم ومسألة يتنازع فيها وتعرض على القاضي أو القضاة للبحث والفصل ( مو ) و (

في المنطق ) قول مكون من موضوع ومحمول يحتمل الصدق والكذب لذاته ويصح أن يكون
موضوعا للبرهنة ( ج ) قضايا

( قطب )

فالن قطوبا ضم حاجبيه وعبس ويقال رأيته غضبان قاطبا وفالنا أغضبه والشيء قطبا جمعه
والشراب مزجه فهو قاطب وقطوب والمفعول مقطوب وقطيب

( أقطب ) القوم اجتمعوا والشراب مزجه

( قطب ) الرجل قطب ويقال قطب بين عينيه وما بين عينيه وقطب وجهه والشراب مزجه

( االستقطاب ) حالة وجود قطبين متضادين كما في المغناطيس ( شمالي وجنوبي ) والكهربا (

سالب وموجب ) ( في الكيمياء ) وعدم تكافؤ توزيع الشحنات على ذرتين مرتبطتين بوصلة كيميائية

( قاطبة ) يقال جاء القوم قاطبة جميعا بعضهم مختلط ببعض

( القطاب ) المزاج فيما يشرب وال يشرب ومجمع الجيب يقال أدخل يده في قطاب جيبه

( القطب ) المحور القائم المثبت في الطبق األسفل من الرحى يدور عليه الطبق األعلى ومنه قطب
الدائرة وطرف المحور ولألرض قطبان شمالي وجنوبي والنجم القطبي الشمالي هو النجم النير في

طرف ذنب بنات نعش الصغرى وهو الذي يتوخى به جهة الشمال لوقوعه في سمت القطب الشمالي

للكرة األرضية ونصل السهم وضرب من النبات يذهب حباال على األرض طوال وله زهرة صفراء

وشوكة إذا أحصد ويبس يشق على الناس أن يطؤوها مدحرجة كأنها حصاة ومن القوم سيدهم ومن

الشيء قوامه ومداره ويقال فالن قطب بني فالن سيدهم ( ج ) قطوب وأقطاب وقطبة ويقال دارت
رحى الحرب على قطبها واألرحاء على أقطابها

( القطبة ) قائم الرحى

( القطوب ) القابض ما بين عينيه من جلد عابسا واألسد

( القطيب ) من الشراب الممزوج

المعجم الوسيط
( المقطوب ) القطيب

( قطر )

الماء والدمع وغيرهما قط ار وقطرانا وقطو ار سال قطرة قطرة والصمغ من الشجر قط ار خرج وفي

األرض قطو ار ذهب وأسرع والماء والدمع وغيرهما من السوائل قط ار أرسله و أساله والقطور في العين

أسقطه ويقال قطر هللا الصمغ من الشجر وفالنا صرعه صرعة شديدة ويقال قطره فرسه ألقاه على

أحد قطريه وما قطرك علينا ما صبك علينا ما صبك علينا واإلبل قرب بعضها إلى بعض في سياق
واحد فهي مقطورة يقال قطر البعير إلى غيره ضمه إليه وساقهما مساقا واحدا والناقة أو العربة

ألحقها بالقطار والبعير طاله بالقطران والثوب خاطه فهو مقطور

( أقطر ) النبت ولى وأخذ يجف وتهيأ لليبس والماء وغيره حان أن يقطر ويقال أقطرت السماء

والماء والدمع وغيرهما من السوائل أساله وأسقطه قطرة قطرة يقال أقطر الماء في الحلق وأقطر الدواء

في العين واإلبل وغيرها جعلها قطا ار فهي مقطرة وفالنا فرسه ألقاه على قطره

( قطر ) الماء والدمع وغيرهما من السوائل

قطره والسائل أغاله حتى تبخر ثم سال بخاره بالتبريد قطرة قطرة ( مو ) واإلبل وغيرها قطرها ويقال

قطر اللصوص في المقطرة سلكوا فيها

( تقاطر ) القوم جاؤوا أرساال والماء والدمع وغيرهما من السوائل تتابع وكتب فالن تتابعت

( تقطر ) فالن رمى بنفسه من علو وبفالن فرسه ألقاه على قطره والرجل عن كذا تخلف وتهيأ للقتال

وتحرق له ويقال تقطر للقتال

( استقطر ) الشيء رام قطرانه وفالن الخير ناله شيئا بعد شيء

( االستقطار ) استخالص العناصر األساسية السائلة من األزهار ونحوها باستخدام جهاز معين

يسمى األنبيق ( مو )

( التقطير ) االستقطار وتنقية الماء وتصفيته مما قد يعلق به من مواد غريبة ضارة وتحويل السائل

إلى بخار بالح اررة ثم تبريده ليعود سائال كما كان وذلك بجهاز التقطير ( مو )

( القاطرة ) عربة يحركها البخار أو الكهربا تقطر بها عربات السكة الحديدية ( محدثة )

( القطار ) من اإلبل عدد منها بعضه خلف بعض على نسق واحد يقال جاءت اإلبل قطا ار مقطورة

و  -جمع قطر وهو المطر و  -مجموعة من مركبات السكة الحديدية تجرها قاطرة ( محدثة ) ( ج

) قطر

( القطارة ) أن تشد اإلبل على نسق واحدا خلف واحد ومنه حديث عمارة أنه مرت به قطارة جمال

( القطارة ) من الشيء ما قطر منه و  -القليل من الماء يقال في اإلناء قطارة من ماء قليل

المعجم الوسيط
( القطر ) المطر ومن الماء والدمع وغيرهما من السوائل ما قطر الواحدة قطرة ( ج ) قطار

( القطر ) النحاس الذائب والحديد الذائب

( القطر ) أن يزن الرجل جلة من تمر أو عدال من متاع أو حب ونحوهما ويأخذ ما بقي على

حساب ذلك وال يزنه

( القطر ) الناحية وفي التنزيل العزيز ) إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات واألرض فانفذوا
( ومنه قيل القطر لجملة من البالد والنواحي تتميز باسم خاص ومن اإلنسان شقه وجانبه ويقال

جمع فالن قطرية تكبر متغضبا ومن الفرس ما أشرف من أعاليه ( ج ) أقطار وقطر الدائرة ( في

الهندسة ) الخط المستقيم الذي يقسم الدائرة ومحيطها إلى قسمين متساويين ما ار بمركزها

( القطرة ) المرة وواحدة القطر وهو المطر والنقطة ودواء سائل يقطر في العين أو الجفن ( محدثة )

( ج ) قطرات ويقال رماه هللا بقطرة بداهية صبت عليه

( القطارة ) أداة يقطر بها الدواء أو غيره نقطة نقطة ( محدثة )

( القطور ) من السحاب الكثير القطر وسائل يقطر في العين للعالج أو الغسل ( مو )

( المقاطرة ) القطر ويقال أكراه مقاطرة ذاهبا وآئبا

( المقطرة ) خشبة فيها خروق على قدر سعة رجل المحبوسين
( المقطورة ) عربة تجرها قاطرة ( محدثة )

( تقطرب )

الرجل حرك أرسه في سرعة تشبها بالقطرب

( القطرب ) اللص الفاره في اللصوصية ونبات شائك يحمل حبا كحب الحنطة يلصق بمن يمر به
وذبابة ال تفتر عن الحركة تضيء بالليل كأنها شعلة ومرض من أمراض الدماغ ال يستقر صاحبه

في مضجعه كأنه هذه الذبابة ( ج ) قطارب

( قطرن )

البعير طاله بالقطران فهو مقطرن

( القطران ) عصارة شجر األرز واألبهل تطبخ ثم تطلى بها اإلبل وفي التنزيل العزيز ) سرابيلهم من

قطران ( ألنه شديد االشتعال ومادة سوداء سائلة لزجة تستخرج من الخشب والفحم ونحوهما بالتقطير

الجاف وتستعمل لحفظ الخشب من التسوس والحديد من الصدأ ( محدثة )

( قط )

السعر قطا وقطوطا ارتفع والشيء قطا قطعه عرضا يقال قط القلم وقطعه مطلقا والبيطار حافر

الدابة نحته وسواه والسعر رفعه

المعجم الوسيط
( قط ) الشعر قططا وقطاطة كان قصي ار جعدا فهو قط وقطط ويقال رجل قط الشعر وقططه

( قطط ) الخراط الحقة قطعها وسواها

( اقتط ) الشيء انقطع عرضا يقال قط فاقتط والشيء قطعه عرضا

( انقط ) الشيء انقطع عرضا

( األقط ) الذي انسحقت أسنانه حتى ظهرت درادرها

( قطاط ) حسبي

( القطاط ) حرف الجبل وحرف الصخرة والمثال الذي يحذي عليه الحاذي ويقطع النعل والشديد

جعودة الشعر ومدار حوافر الدابة ( ج ) أقطة

( القطائط ) يقال جاءت الخيل قطائط قطيعا قطيعا

( قط ) لها ثالث أحوال

األولى أن تكون ظرف زمان الستغراق الماضي ( و هذه بفتح القاف وتشديد الطاء مضمومة )
وتختص بالنفي يقال ما فعلت هذا قط فيما مضى وانقطع

و الثانية أن تكون بمعنى حسب أي كاف ( و هذه بفتح القاف و سكون الطاء ) وقلما تذكر غير
مقرونة بالفاء يقال أخذت درهما فقط

و الثالثة أن تكون اسم فعل بمعنى يكفي فتزاد نون الوقاية مع ياء المتكلم فيقال قطني كفاني وقطك

كفاك

و في كل حالة وجوه أخرى مبسوطة في المطوالت

( القط ) من الشعر القصير الجعد و يقال رجل قط الشعر قصيره جعده ( ج ) أقطاط وقطاط

( القط ) الهر وهو جنس من الفصيلة السنورية ورتبة اللواحم والنصيب والصك وكتاب المحاسبة

والكتاب مطلقا ( ج ) قطاط وقططة

( القطط ) يقال شعر قطط قصير جعد ورجل قطط أو هو جعد قطط بليغ الشح

( القطاط ) الخراط

( القطة ) الشقيقة يقال هات قطة من البطيخ وهي الشقيقة منه

( القطة ) مؤنث القط

( القطيطة ) أعلى حافة الكهف ( ج ) قطائط
( المقط ) من الفرس منقطع شراسيفه

( المقط ) ما يقط الكاتب عليه أطراف أقالمه

( المقطة ) المقط

المعجم الوسيط
( قطعت )

الطير قطوعا طارت من بالد إلى بالد فهي قواطع ذواهب أو رواجع والرجل بحبل قطعا اختنق به

وبرأيه بت فيه والشيء قطعا فصل بعضه وأبانه والنخلة ونحوها أجنى ثمرها والثمر جزه والنخالة من
الدقيق فصلها منه والصديق تركه وهجره ورحمه لم يصلها فهو قطع وقطعة والصالة أبطلها بالكالم

ونحوه والنهر اجتازه من أحد شاطئيه إلى اآلخر وفالنا بالحجة غلبه وأسكته فلم يجب ولسانه أسكته

والطريق أخافه بالتلصص فيه وفالنا عن حق فالن منعه منه

( قطعت ) يده قطعا بانت بقطع أو بداء عرض لها فهو أقطع وهي قطعاء

( قطع ) الرجل قطاعة لم يقدر على الكالم

( قطع ) بفالن ( مجهوال ) عجز عن سفره ألي سبب كان ويقال قطع به إذا انقطع رجاؤه واذا

انقطع به الطريق واذا حيل بينه وبين ما يأمله

( أقطع ) النخل حان قطاعه وقت إدراكه واجتناء ثمره والدجاجة انقطع بيضها والسماء بموضع كذا

انقطع المطر عنه يقال أمطرت السماء ببلد كذا وأقطعت ببلد كذا والقوم انقطع عنهم ماء السماء

وماء البئر ذهب وفالن انقطعت حجته فلم يجب وخصمه بالحجة غلبه وأسكته وفالنا جاوز به نه ار
ويقال أقطعه النهر جاوزه به وفالنا أرضا ملكه إياها ويقال أقطعه أغصانا أذن له في قطعها

( قاطع ) فالنا هجره والقوم امتنع عن التعاون معهم وحرم االتصال بهم اقتصاديا أو اجتماعيا وفق
نظام جماعي مرسوم ويقال قاطع بضائعهم ومنتجاتهم ( محدثة ) والرجالن بسيفيهما نظ ار أيهما

أقطع ويقال قاطع فالن فالنا بسيفيهما و فالنا على كذا وكذا من األجر والعمل ونحوهما واله إياه

بأجرة معينة

( قطعه ) مبالغة قطع والخمر بالماء مزجها والفرس الجري جرى ضروبا من الجري لمرحه ونشاطه
يقال هذا فرس يقطع الجري والجواد الخيل سبقها

( اقتطع ) من الشيء قطعة فصلها منه ومن المال اختص نفسه بجزء منه

( انقطع ) الشيء ذهب وقته يقال انقطع الحر والبرد ويقال انقطع الكالم والنهر جف والكالم وقف

فلم يمض والى فالن انفرد بصحبته خاصة

( انقطع ) بفالن ( مجهوال ) إذا كان ابن سبيل فانقطع به السفر دون طيته فهو منقطع به

( تقاطع ) الشيء بان بعضه من بعض والقوم هجر بعضهم بعضا ويقال تقاطعت أرحامهم

( تقطع ) الشيء تفرقت أجزاؤه وأمرهم بينهم تفرقوا فيه وبهم األسباب عجزوا وانقطعت سبلهم ومنه

في التنزيل العزيز ) وتقطعت بهم األسباب (

( استقطعه ) سأله قطيعة

المعجم الوسيط
( األقطاع ) يقال ثوب أقطاع مقطوع قطعا

( اإلقطاع ) نظام يقوم على العالقة بين السادة ونوابهم يقضي بأن يملك األولون اآلخرين قطائع من
األرض على سبيل المنحة لهم وألوالدهم وكل نظام يمكن المالك من أن يتحكم في األرض ومن فيها

من الناس ( مو )

( اإلقطاعي ) المالك الذي يملك األرض على نظام اإلقطاع
( األقطع ) المقطوع اليد ( ج ) قطع وقطعان واألصم

( األقطوعة ) ما يبعث إلى الصاحبة عالمة للمقاطعة والهجران

( التقطيع ) مغص في البطن ومن اإلنسان قده وقامته ( ج ) تقاطيع

( القاطع ) المثال الذي يقطع عليه الجلد أو الثوب يقال قطع األديم على القاطع ويقال سيف قاطع
ماض وكالم قاطع نافذ ولبن قاطع حامض و فالن قاطع الطريق لص يترقب المارة في الطريق

ليأخذ ما معهم باإلكراه ( ج ) قطع وقطاع يقال هم قطع الطريق وقطاع الطريق

( القطاع ) من الليل طائفة منه تكون في أوله إلى ثلثه ومن الدائرة جزء محصور بين نصفي قطر
وجزء من المحيط ( مو ) والجزء المقتطع من أي شيء ويقال هذا خاص بالقطاع الصناعي أو

بالقطاع الزراعي مثال ( مو ) والمثال الذي يقطع عليه الثوب واألديم ونحوهما وزمن قطاع النخل

زمن إدراكه واجتناء ثمره ويقال هذا وقت قطاع الطير وقت طيرانها من بالد إلى أخرى
( القطاعة ) طائفة تقطع من الشيء وما سقط من القطع كالبراية والنحاتة

( القطاع ) من الرجال الذي يقطع صديقه ال يبالي الصداقة وقاطع رحمه ويقال سيف قطاع ماض
( القطع ) وجع ومغص في البطن والنفس العالي من السمن أو اإلعياء أو غيرهما وانقطاع النفس

وضيقه

( القطع ) من الشجرة ونحوها الغصن يقطع منها ومن الليل طائفة منه وفي التنزيل العزيز ) فأسر

بأهلك بقطع من الليل ( ( ج ) أقطاع وقطوع

( القطعة ) الحصة من الشيء

( القطعة ) موضع القطع من األقطع ( ج ) قطع

( القطعة ) من الشجر عقدتها التي تخرج منها إذا قطعت ( ج ) قطعات

( القطوع ) الذي ال يثبت على مؤاخاة والفاصل يحجز مكانا عن مكان ( مو )

المعجم الوسيط
( القطيع ) المقطوع ومن الشجرة الغصن يقطع منها والقضيب تبرى منه السهام والسوط يقطع سيو ار
تفتل وتترك حتى تيبس وتصير كالعصا والطائفة من الغنم والنعم وغيرها ( ج ) قطعان وقطاع

والمثل والنظير ( ج ) قطعاء يقال فالن قطيع فالن شبيهه في خلقه وقده ويقال هذا الثوب قطيع هذا

نظيره والمصاب بالقطع تتابع النفس ويقال رجل قطيع القيام ال يستطيع القيام لضعف أو سمن وفالن

قطيع اللسان غير سليطه وامرأة قطيع فاترة القيام وامرأة قطيع الكالم غير سليطة
( القطيعاء ) يقال اتقوا القطيعاء اتقوا أن يتقطع بعضكم من بعض في الحرب

( القطيعة ) الهجران والصد ومنه ترك البر واإلحسان إلى األهل واألقارب ومن الشيء ما قطعته منه

والجزء من األرض يملكه الحاكم لمن يريد من أتباعه منحة ( ج ) قطائع

( القواطع ) من الطيور المهاجرة تعيش في فصل من الفصول بأحد األقاليم وتهجره إلى آخر في

الفصل الثاني ومن األسنان الحادة المتوسطة البادية من الفم أربع في الفك األعلى ويقابلها مثلها في

الفك األسفل

( المقاطعة ) االمتناع عن معاملة اآلخرين اقتصاديا أو اجتماعيا وفق نظام جماعي مرسوم ( محدثة

)

( المقطع ) من الحديد المتخذ سالحا ومن الرجال المجرب ومن الذهب المصنوع كالحلقة والقرط

ومن الثياب كل ما يفصل ويخاط ويجعل مالبس كالقمصان والجباب وغيرهما والقصير من المالبس

( وال يوصف به المفرد )

( المقطعات ) برود عليها وشي مقطع ومقطعات الكالم ومقطعات الشعر أجزاؤه المتخيرة

( المقطع ) من كل شيء آخره حيث ينقطع وينتهي كمقاطع الرمال واألودية والمزارع ونحوها ومن

النهر الموضع الذي يعبر فيه ومقطع الحق ما يقطع به الباطل والوحدة الصوتية اللغوية التي تتألف

منها الكلمة وهو إما مفتوح واما مغلق فالمفتوح يتركب من حرف محرك حركة قصيرة أو طويلة

فالفعل ( كتب ) مكون من ثالثة مقاطع مفتوحة و ( قال ) مركب من مقطعين مفتوحين والمغلق
يتكون من حرف متحرك وحرف ساكن مثل ( بل قد ) ( مو ) ( ج ) مقاطع

( المقطع ) نصل رقيق من الخشب أو المعدن أو العاج يقطع به الورق ( محدثة ) ومثال يقطع

عليه الثوب واألديم ونحوهما و  ) -من الرجال قاطع رحمه ويقال سيف مقطع ماض

( المقطع ) من الرجال من ليس له عمل وال كسب والرجل يفرض لنظرائه وال يفرض له والغريب

أقطع عن أهله والموضع الذي يقطع فيه النهر

( المقطعة ) يقال الهجر مقطعة للود مدعاة لقطعه

( المنقطع ) يقال فالن منقطع القرين في السخاء ونحوه ليس له شبيه فيه وفالن منقطع العقال في

المعجم الوسيط
الشر والخبث ال زاجر له
( قطفت )

الدابة قطافا أبطأت وفي

أمثالهم ( أقطف من أرنب ) والشيء قطفا وقطافا قطعه والثمر قطفا جناه و يقال قطف رأسه وقطف

رؤوس الجراد قطعها ووجهه خدشه
( قطفت ) الدابة قطوفا قطفت

( أقطف ) الكرم حان أن يقطف والقوم حان قطاف كرومهم

( قطفه ) مبالغة قطف والماء في الخمر قطره
( اقتطف ) قطف قال النابغة الشيباني
( تحت الخمار لها جثل تعكفه

مثل العثاكيل سودا حين تقتطف )

( القطائف ) رقائق من عجين البر مقوسة كاألهلة صغيرة تحشى بالبندق وأشباهه وتقلى في السمن
أو الزيت وتحلى بالسكر ويكثر صنعها في شهر رمضان ( مو ) وتمر حمر متضمرة

( القطاف ) القطف وأوان قطف الثمر

( القطافة ) من الشجر ما قطف منه وما يسقط من الثمر إذا قطف

( القطف ) ما قطف من الثمر والعنقود ساعة يقطف ومنه الحديث ( يجتمع النفر على القطف

فيشبعهم ) ( ج ) قطاف وقطوف

( القطف ) األثر وجنس من النبات من الفصيلة الرمرامية تعلفه الماشية ينمو في األرض الملحة

يطبخ ورق بعض أنواعه كورق اإلسفاناخ واحدته قطفة

( القطفة ) من السطاح وهي بقلة ربعية تسلنطح وتطول ولها شوك كالحسك وجوفها أحمر وورقها

أغبر

( القطوف ) من الدواب التي تسيء السير وتبطئ وقد يوصف بها اإلنسان فيقال هذا غالم قطوف (

ج ) قطف

( القطيف ) المقطوف من الثمر

( القطيفة ) كساء له أهداب ودثار أو فراش ذو أهداب كأهداب الطنافس ونسيج من الحرير أو القطن

صفيق أوبر تتخذ منه ثياب وفرش ( محدثة ) ( ج ) قطائف وقطف

( المقطف ) وعاء صغير مجدول من خوص النخل ونحوه كان يقطف فيه الثمر ثم ابتذل فصار

وعاء للتراب أو السماد أو الحب أو غير ذلك من حاجات الزراع والصناع ( مج ) ( ج ) مقاطف

المعجم الوسيط
( المقطف ) المنجل الذي يقطف به الثمر وأصل العنقود

( قطقطت )

مطر متتابعا و القطاة والحجلة صوتت فهي مقطقطة
ا
السماء أمطرت

( تقطقط ) الرجل ركب رأسه وفالن في البالد ذهب والدلو إلى البئر انحدرت

( القطقاط ) السير السريع

( القطقط ) المطر المتتابع وصغار البرد
( المقطقط ) الرأس الصغير المحدد

( قطله )

قطال قطعه فهو مقطول وقطيل
( قطله ) قطعه

( تقطل ) الجذع تقطع من أصله

( القطيلة ) قطعة كساء أو ثوب يجفف بها الماء

( المقطلة ) حديدة يقطع بها ( ج ) مقاطل

( قطمه )

قطما عضه وقطعه يقال اقطم هذا العود فانظر ما طعمه ويقال قطم الشيء بأطراف أسنانه تناوله
بها وقطم الفصيل النبت أخذه بمقدم فيه قبل أن يستحكم أكله

( قطم ) قطما اشتهى اللحم فهو قطم ويقال قطم الصقر إلى اللحم اشتهاه

( القطام ) الصقر

( القطامي ) الصقر والذي يركب رأسه في األمور والشراب الشديد الذي يكرهه الشارب ويزوي وجهه

منه

( القطامي ) الصقر

( القطامة ) ما قطم ثم ألقي

( القطيمة ) الكسرة من الخبز وغيره والحفنة من البر واللبن المتغير الطعم

( المقطم ) المخلب للبازي ( ج ) مقاطم يقال أنشب فيه البازي مقطمه
( المقطم ) جبل في شرقي القاهرة بمصر
( القطمير )

القشرة الرقيقة على النواة كاللفافة لها والشيء الهين الحقير يقال ما أصبت منه قطمي ار

( قطن )

المعجم الوسيط
في المكان وبه قطونا أقام به والرجل خدعه
( قطن ) ظهره قطنا انحنى فهو أقطن

( قطن ) الكرم بدت زمعاته

( القطان ) من يتجر بالقطن

( القطن ) جنس نباتات زراعية ليفية مشهورة من الفصيلة الخبازية فيه أنواع وفيه أصناف كثيرة

واألصناف التي تزرع في جمهورية مصر العربية تنسب إلى نوع القطن الحشيشي وهو حولي وثمرته

وهي مادة بيضاء وبرية ناعمة أوبارها متداخلة تختلف في الطول والمتانة وتشتمل على بذور تلتصق

بها تحلج فتخلص من البذور وتغزل خيوطا تصنع منها الثياب

( القطن ) أصل ذنب الطائر وأسفل الظهر من اإلنسان وقطن النار القيم على نار المجوس وموقدها

( ج ) أقطان

( القطنة ) ذات األطباق وهي مثل الرمانة على كرش ذوات الظلف والخف

( القطنية ) ما يدخر في البيت من الحبوب ويطبخ مثل العدس ( ج ) قطاني

( القطين ) قطين الدار أهلها وقطين هللا سكان حرمه والخدم واألتباع والحشم ( للواحد والجمع أو

جمعه قطن )

( القيطان ) نسيج من الحرير أو القطن أو غيرهما يبرم فيكون كالحبل الدقيق ( د )
( القيطون ) المخدع ( مع )
( المقطنة ) مزرعة القطن

( اليقطين ) ما ال ساق له من النبات كالقثاء والبطيخ وغلب على القرع

( قطا )

قطوا وقطوا ثقل مشيه وقارب في مشيه مع نشاط والقطاة صوتت

( تقطى ) تبطأ وألصحابه ختلهم وبوجهه عنه صدف وأعرض والفرس ركب قطاتها
( القطى ) داء يصيب الغنم

( القطاة ) واحدة القطا وهو نوع من اليمام يؤثر الحياة في الصحراء ويتخذ أفحوصة في األرض

ويطير جماعات ويقطع مسافات شاسعة وبيضه مرقط ( ج ) قطا وقطوات وقطيات ومقعد الرديف

من الفرس

( القطوان ) المتثاقل المتقارب الخطو في مشيه من كل شيء

( القطوطى ) القصير الرجلين يقارب خطوه

( قعب )

المعجم الوسيط
كالمه وفيه تكلم بأقصى حلقه وفتح فاه

( القعب ) قدح ضخم غليظ ( ج ) قعاب وأقعب

( القعبة ) النقرة في الجبل
( القعيب ) العدد الكثير

( قعبل )

مشى كأنه يحفر برجليه

( القعبل ) القعب يحلب فيه اللبن
( القعبل ) القعبل

( المقعبل ) رجل مقعبل القدمين تدانى صد ار قدميه وتباعد عقباهما

( قعث )

له من الشيء قعثا و قعثة أعطاه قليال والشيء قعثا استأصله واستوعبه

( أقعث ) في ماله أسرف وفي العطية وله في العطية والعطية أجزلها له

( انقعث ) الشجر ونحوه انقلع والبناء سقط من أصله

( القعاث ) داء في أنوف الغنم

( القعيث ) السيل أو المطر العظيم

( قعد )

قعودا جلس من قيام والفسيلة صار لها جذع تقوم عليه ولألمر اهتم به وتهيأ له وبفالن أجلسه وبقرنه
كان كفئا له وعن األمر تأخر عنه أو تركه وفي التنزيل العزيز ) وقعد الذين كذبوا هللا ورسوله (

والمرأة عن الحيض والولد انقطع عنها ذلك والنخلة حملت سنة ولم تحمل أخرى ويفعل كذا طفق

يفعله وفي التنزيل العزيز ) وال تقعدوا بكل صراط توعدون (

( قعد ) البعير ونحوه قعدا كان بوظيفه استرخاء وتطامن فهو أقعد

( أقعد ) بالمكان أقام ويقال أقعد فالن أصابه داء في جسده يقعده وكذلك الجمل أصابه القعاد وفالنا
أجسله والهرم فالنا منعه المشي وفالنا آباؤه لم يكن له شرف لخستهم ولؤمهم و فالن أباه كفاه مؤونة

الكسب

( قاعده ) جالسه وقعد معه

( قعده ) عن كذا حبسه عنه وأباه أقعده والقاعدة وضعها ( محدثة )
( اقتعد ) الدابة ونحوها اتخذها مركبا وفالنا عن كذا قعده

( تقاعد ) عن األمر لم يتهم به ويقال تقاعد بفالن و الموظف عن العمل أحيل إلى المعاش (

محدثة )

( تقعده ) حبسه عن حاجته وعاقه و مواله قام بأمره وتقعد عن األمر تقاعد

( اإلقعاد ) داء يقعد من أصيب به

المعجم الوسيط

( القاعد ) عن األمر من ال يهتم به أو يتراخى في إنجازه وفي التنزيل العزيز ) ال يستوي القاعدون
من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل هللا ( والمرأة التي انقطعت عن الولد أو عن

الحيض أو عن الزواج ( ج ) قواعد وفي التنزيل العزيز ) والقواعد من النساء ( والجوالق الممتلئ حبا
( القاعدة ) من البناء أساسه والضابط أو األمر الكلي ينطبق على جزئيات مثل ( كل أذون ولود و
كل صموخ بيوض ) ( ج ) قواعد

( القعاد ) يقال به قعاد داء يقعده وداء يأخذ في أوراك اإلبل فيميلها إلى األرض

( القعد والقعدة ) الذين ال يمضون إلى الحرب و به سميت فرقة من الخوارج ترى التحكيم حقا وال

تحارب

( القعدة ) مقدار ما يأخذه القاعد من المكان والجلسة ويقال بئر قعدة طولها طول إنسان قاعد وذو

القعدة الشهر الحادي عشر من الشهور القمرية سمي بذلك ألنهم كانوا يقعدون فيه عن االسفار
والغزو والميرة ( ج ) ذوات القعدة

( القعدة ) ما يقعد عليه كثي ار من سرج ونحوه وما يتخذه الراعي للركوب وحمل الزاد والمتاع وما

يقتعده الرجل للركوب

خاصة كالفرس والحمار

( القعدة ) الكثير القعود

( القعدي ) القعدة و العاجز

( القعدي ) من يرى رأي القعد من الخوارج

( القعود ) البكر إلى أن يصير في السادسة ( ج ) أقعدة وقعد

( القعيد ) المجالس والحافظ ( للواحد والجمع والمذكر والمؤنث ) وفي التنزيل العزيز ) عن اليمين
وعن الشمال قعيد ( واألب والجراد لم يتم جناحاه بعد وقعيد النسب قريب اآلباء من الجد األكبر

ويقال قعيدك لتفعلن كذا بأبيك وقعيدك هللا سألته أن يكون حافظك

( القعيدة ) المرأة وشيء كالعيبة يجلس عليه والغ اررة أو شبهها يكون فيها القديد والكعك ( ج ) قعائد
( المقعد ) القعود وفي التنزيل العزيز ) فرح المخلفون بمقعدهم خالف رسول هللا ( وما يجلس عليه
ويقال هو مني مقعد القابلة ومقعد الخاتن شدي القرب ( ج ) مقاعد وفي التنزيل العزيز ) وأنا كنا

نقعد منها مقاعد للسمع (

( المقعد ) المصاب بداء القعاد والزمن واألعرج والثدي الناهد ال ينكسر و النسر لذي قشب له حتى
صيد وأخذ ريشه ومن الشعر كل بيت فيه زحاف ومقعد الحسب الذي ليس له شرف وفالن مقعد

المعجم الوسيط
األنف في منخريه سعة

( المقعدة ) السافلة من الشخص وفرخ القطا قبل أن ينهض والضفدع

( القعدد )

الجبان والخامل يقعد عن المكارم

( قعرت )

الشاة قع ار ألقت ما في بطنها لغير تمام والبئر وصل إلى قعرها والشجرة ونحوها قلعها من أصلها
واإلناء شرب جميع ما فيه حتى انتهى إلى قعره وفالنا صرعه

( قعرت ) البئر وغيرها قعارة كانت بعيدة القعر

( قعر ) روا فيما يخفى من األمور حتى يستخرجه وتكلم بأقصى حلقه والشيء عمقه وجعل له قع ار
( انقعر ) انقلع من أصله فهو منقعر وفي التنزيل العزيز ) تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر (

والرجل عن مال له مات

( تقعر ) انصرع وانقلب وفي كالمه قعر وتعمق

( القعر ) من كل شيء أجوف ومنتهى عمقه ويقال جلس في قعر بيته الزمه وقعر الفم داخله ( ج

) قعور

( القعران ) إناء قعران عميق

( القعرة ) قصعة قعرة فيها ما يغطي قعرها
( القعرة ) ما يغطي قعر القصعة ونحوها

( القعرة ) الوهدة

( القعور ) البعيد القعر

( القعير ) القعور وهي قعيرة وقعير أيضا

( المقعار ) الذي يخرج الكالم من أسفل حلقه وقدح مقعار واسع بعيدالقعر

( قعس )

الشيء قعسا تأخر ورجع إلى خلف والشيء عطفه

( قعس ) قعسا خرج صدره ودخل ظهره خلقة والفرس اطمأنت صهوته وارتفعت قطاته وفالن منع

وعز فهو أقعس وهي قعساء ( ج ) قعس

( تقاعس ) أخرج صدره وعن األمر تأخر والفرس ونحوه لم ينقد لقائده والعز ثبت وامتنع

( تقعست ) الدابة ثبتت فلم تبرح مكانها

( اقعنسس ) خرج صدره ودخل ظهره خلقة وتأخر ورجع إلى خلف والفرس ونحوه تقاعس

( القعاس ) التواء في العنق يأخذ به إلى خلف ( مج )

( القعس ) التراب المنتن

( القعساء ) يقال عزة قعساء ممتنعة ثابتة
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( قعسر )

صلب واشتد وعليه تقوى والشيء أخذه بالشدة

( القعسر ) أول ما يخرج من صغار البطيخ والجميل الشديد الضخم

( القعسري ) الجمل الضخم الشديد والقديم يقال عز قعسري

( قعقش )

البناء وغيره قعشا هدمه والشيء جمعه والعود عطفه
( القعش ) مركب للنساء كالهودج

( قعصه )

قعصا طعنه بالرمح طعنا سريعا وقتله مكانه

( قعصت ) الدابة أصابه القعاص فهي مقعاص ويقال قعص الرجل
( قعصت ) الشاة قعصا صربت حالبها ومنعت اللبن فهي قعوص

( قاعصه ) أخذه مغالبة

( القعاص ) داء في الصدر
( قعضبه )

استأصله

( القعضب ) الضخم الشديد الجريء
( القعضم )

الضعيف والهرم األدرد

( قعط )

الشيء قعطا يبس وفالن جبن وصاح شديدا وعلى غريمه شدد عليه في التقاضي والشيء كشفه

وضبطه و وثاقه شده وفالنا طرده والدابة ساقها شديدا

( قعط ) قعطا ذل وهان

( أقعط )

فالن صاح شديدا والقوم عنه انكشفوا وفي القول أفحش وفي أثره اشتد وفالنا أذله وأهانه

( قعط ) في القول أفحش وعلى غريمه ألح عليه والدابة ساقها شديدا

( تقعط ) تكبر وتشدد

( المقعط ) ما يعصب به الرأس

( قعه )

المعجم الوسيط
قعا اجت أر عليه بالكالم

( أقع ) القوم حفروا فهجموا على ماء قعاع

( القعاع ) الماء الذي ال يوجد أشد منه ملوحة تحترق منه أجواف اإلبل ( للواحد وللجمع )

( القع ) القعاع

( قعفه )

قعفا استأصله والمطر الحجارة جرفها بشدة وما في اإلناء اشتفه جميعه والدابة التراب اجترفته

بقوائمها من شدة الوطء

( قعف ) قعفا سقط

( اقتعف ) الشيء انقلع من أصله وسقط يقال اقتعف البناء واقتعف الجرف والمطر الحجارة قلعها

والشيء أخذه بلهف

( القعاف ) سيل قعاف يجترف كل شيء لكثرة مائه

( قعفز )

في المشي قصر خطاه وله الكالم أراد دفعه عن نفسه بتهديد

( تقعفز ) تكبب وبرك

( اقعنفز ) جلس جلسة من يتهيأ للوثوب

( قعقع )

الشيء أحدث صوتا عند التحريك أو التحرك يقال قعقع السالح ويقال قعقعت عمد القوم ارتحلوا وفي
األرض ذهب والشيء اليابس وقعقع به حركه مع صوت يقال قعقع القداح أجالها في الميسر ويقال

فالن ال يقعقع له بالشنان ال يخدع وال يروع

( تقعقع ) الشيء قعقع وتحرك واضطرب وبهم الزمان قل خيره
( القعاقع ) الكثير الصوت

( القعقاع ) من إذا مشى سمع لمفاصل رجليه صوت وصوت السالح والحمى النافض وهي التي
يحدث فيها نفض أو اصطكاك أسنان والتمر اليابس والطريق ال يسلك إال بمشقة

( القعقع ) العقعق

( القعقعة ) حكاية صوت السالح وصوت القعقع وتتابع صوت الرعد ونحوه في شدة ( ج ) قعاقع

( قعم )

السنور قعما صاح

( قعم ) قعما أصابه طاعون أو داء فمات من ساعته واألنف مال ويقال قعم فمه فهو أقعم وهي

المعجم الوسيط
قعماء ( ج ) قعم

( القعمة ) قعمة المال خياره ( ج ) قعم

( قعن )

األنف قعنا كان فيه قصر فاحش فهو أقعن ( ج ) قعن
( القعن ) جفنة كبيرة يعجن فيها

( قعنب )

األنف اعوج

( اقعنبى ) الرجل وضع يديه على األرض ورفع عجزه يريد القيام

( القعنب ) األنف المعوج

( قعي )

قعا أشرفت أرنبة أنفه ثم مالت نحو القصبة فهو أقعى وهي قعواء ( ج ) قعى

( أقعى ) في جلوسه جلس على أليتيه ونصب ساقيه وفخذيه والكلب ونحوه جلس على استه وبسط

ذراعيه مفترشا رجليه وناصبا يديه واألنف كان به قعا وفرسه رده القهقرى

( القعو ) البكرة من خشب والقعوان حديدتان أو خشبتان فيهما المحور وتجري بينهما البكرة ( ج )

قعى

( القعواء ) الدقيقة الفخذين أو الساقين

( قعول )

مشى كأنه يغترف التراب بقدميه

( قفئت )

األرض قفئا أفسد نباتها المطر والتراب

( قفح )

عن الشيء قفحا نفر منه ويقال قفحه والشيء استفه كما يستف الدواء

( قفد )

لفالن قفدا عمل له وفالنا صفع قفاه بباطن كفه

( قفد ) كل ذي عنق قفدا استرخى عنقه أو غلظ و الرجل ضعف واسترخت مفاصله ومشى على
صدر قدميه من قبل األصابع ولم تبلغ عقباه األرض فهو أقفد وهي قفداء ( ج ) قفد

( قفر )

األثر قف ار تتبعه واقتفاه

المعجم الوسيط
( قفر ) المال قف ار قل والرأس قل شعره فهو قفر والمرأة قل لحمها فهي قفرة والطعام صار قفا ار أو

قفي ار

( أقفر ) الرجل صار إلى القفر وأكل خب از قفا ار وجاع وخال من أهله وتفرد والطعام صار قفا ار
والمكان من الناس والرأس من الشعر خال وفالن البلد وجده قف ار

( اقتفر ) األثر قفره
( تقفر ) األثر قفره

( القفار ) القفر ومن الخبز غير المأدوم

( القفر ) الخالء من األرض ال ماء فيه وال ناس وال كأل ودار قفر خالية ونزلنا ببني فالن فبتنا القفر

لم يقرونا والثور يعزل عن أمه ليحرث به ( ج ) قفار
( القفرة ) القفر من األرض

( المقفار ) الخالء من األرض

( قفز )

الظبي ونحوه قف از وقفزانا وثب وفالن مات

( قفز ) الفرس قف از ابيضت يداه إلى مرفقيه دون رجليه فهو أقفز

( تقافزوا ) تواثبوا

( تقفزت ) المرأة بالحناء نقشت يديها ورجليها به

( القافزة ) الفرس السريعة والضفدعة ( ج ) قوافز

( القفزى ) الوثب

( القفاز ) لباس الكف من نسيج أو جلد وهما قفازان ( ج ) قفافيز

( القفيزى ) لعبة للصبيان ينصبون خشب ويتقافزون عليها

( القفيز ) مكيال كان يكال به قديما ويختلف مقداره في البالد ويعادل بالتقدير المصري الحديث نحو
ستة عشر كيلو جراما ومن األرض قدر مائة وأربع وأربعين ذراعا وحديدة منعقفة يدخل فيها لسان

القفل ونحوه ( محدثة ) ( ج ) أقفزة وقفزان

( قفس )

الرجل قفسا مات والشيء أخذه أخذ انتزاع وغصب وفالنا أخذ بشعره وجذبه به سفال والظبي ربط

يديه

( قفس ) قفسا عظم طرف أرنبة أنفه فهو أقفس وهي قفساء ( ج ) قفس
( تقافس ) الرجالن بشعورهما تواثبا وأخذ كل منهما بشعر صاحبه

( األقفس ) كل ما طال وانحنى والذي أمه عربية وأبوه ليس بعربي وعبد أقفس لئيم واالمة قفساء (

ج ) قفس
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( قفش )

الرجل قفشا نشط في األكل والشيء أخذه وفالنا بالعصا أو بالسيف ضربه والناقة أسرع حلبها

( اقتفش ) العنكبوت ونحوه دخل جحره وضم جسده وقوائمه

( انقفش ) العنكبوت ونحوه اقتفش

( القفش ) ضرب من األكل شديد والخف القصير ( مع )

( القفش ) اللصوص الدعارون

( قفص )

قفصا خف ونشط ووثب وصعد وارتفع واألشياء قرب بعضها من بعض وجمعها والظبي جمع قوائمه

وربطها واليعسوب ربطه في الخلية بخيط لئال يخرج والمرض أو البرد فالنا أوجعه

( قفص ) الفرس قفصا تقبض ولم يبذل كل ما لديه من قدرة وفالن أصابته ح اررة في حلقه وحموضة

في معدته وأصابع فالن من البرد تقبضت فهو قفص ( ج ) قفصى
( قفص ) الظبي ونحوه قفصه والثوب خططه

( تقافص ) الشيء تشابك
( تقفص ) تجمع

( القافصة ) التلعة المرتفعة الصاعدة في السماء ( ج ) قوافص
( القفاص ) داء يصيب الدواب أو الغنم فتيبس قوائمها

( القفاصة ) حرفة القفاص

( القفص ) محبس للطيور يكون أعوادا متشابكة من جريد وغيره ( ج ) أقفاص

( القفاص ) صانع األقفاص

( القفيص والقفيصة ) حديدة من أدوات المحراث

( قفطه )

بخير قفطا كافأه

( القفطان )

ثوب فضفاض سابغ مشقوق المقدم يضم طرفيه حزام ويتخذ من الحرير أو القطن وتلبس فوقه الجبة

( مع )

( قفعه )

بالمقفعة قفعا ضربه بها وفالنا عن كذا منعه عنه وصرفه

( قفع ) فالن قفعا كان منكس الرأس أبدا واألذن اجتمعت أطرافها وتقبضت والرجل ارتدت أصابعها

إلى القدم والكبش أو الشاة قصر ذنبها فهو أقفع وهي قفعاء ( ج ) قفع

المعجم الوسيط
( قفع ) البرد أو الداء أصابعه أيبسها وقبضها والشيء وضعه في قفعة
( انقفع ) النبات يبس وتصلب وعن الشيء امتنع

( تقفع ) فالن قفع وتقبض

( القفاع ) داء تتقبض منه األصابع

( القفع ) جنة من خشب ونحوه يختفي تحتها الرجال يدبون بها إلى الحصون لنقبها وهي تشبه

الدبابة المستعملة في الحرب اآلن

( القفعاء ) حشيشة ينبت فيها حلق كحلق الخواتم إال أنها ال تلتقي أطرافه

( القفعة ) قفة واسعة األسفل ضيقه األعلى ( ج ) قفاع

( المقفعة ) خشبة أو نحوها مفلطحة ذات مقبض تضرب بها األصابع

( قف )

الشيء قفا وقفوفا تقبض والثوب جف بعد غسله و الشعر قام من الفزع والصيرفي سرق الدراهم بين
أصابعه واألرض يبس بقلها وفالن أرعد واقشعر
( أقفت ) العين ذهب دمعها وارتفع

سوادها والسائمة وجدت المراعي يابسة والدجاجة انقطع بيضها

( القف ) ظهر الشيء

( القف ) القصير وما ارتفع من األرض وصلبت حجارته والسحاب األسود العظيم وثقب في الفأس

يثبت فيه نصابها ومن الناس الطغام األوغاد

( القفاف ) صفة مبالغة من قف بمعنى سرق الدراهم بين أصابعه وصانع القفف

( القفان ) الجماعة وقفان الشيء استقصاء معرفته وحينه وأوانه وأتيته على قفان ذلك أثره

( القفة ) الرجل الصغير الجثة ورعدة تنشأ عن الحمى

( القفة ) المقطف الكبير والزبيل وزورق مقير مستدير ال يزال مستعمال في العراق ( مو )
( القفة ) رعدة تنشأ عن الحمى وأول ما يخرج من بطن المولود

( القفيف ) ما يبس من البقل وسائر النبت

( قفقف )

اصطكت أسنانه واضطرب حنكاه من البرد وغيره والنبت يبس

( تقفقف ) قفقف

( القفقاف ) اليابس من النبات

( القفقف ) الفك وهما قفقفان وقفقفا الطائر والظليم جناحاه
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( قفل )

الفرس قفوال ضمر والجلد أو الشجر يبس ومن السفر ونحوه رجع وفي الجبل صعد و الطعام قفال
جمعه واحتكره والشيء حزره وخمنه والقوم بعينه أتبعهم بصره

( أقفل ) الجيش رجع والباب أغلقه والقوم من مبعثهم رجعهم وعلى كذا جمعهم وفي الطريق أتبعهم
بصره والشيء أيبسه والعطش أو الصوم فالنا أقحله وأيبسه والمال أعطاه جملة بمرة

( تقفل ) في الجبل صعد

( استقفلت ) يدا فالن بخل

( القافلة ) الرفقة الكثيرة الراجعة من السفر أو المبتدئة به ويكون معها دوابها وأمتعتها وزادها ( ج )

قوافل

( القفال ) من يصنع األقفال أو يبيعها

( القفل ) الشجر اليابس

( القفل ) جهاز من الحديد ونحوه يقفل به الباب ويفتح بالمفتاح والبخيل ( ج ) أقفال وقفول

( القفلة ) إعطاء الشيء الكثير بمرة

( القفلة ) الحافظ لكل ما يسمع والذي يظن الظن ال يخطئ

( القفيل ) ما يبس من الشجر والجلد والسوط والشعب الضيق كأنه مقفل ال يمكن فيه العدو
( القيفال ) وريد في الجانب الوحشي من العضد ( مع )
( المتقفل ) رجل متقفل اليدين بخيل لئيم

( قفن )

الرجل قفونا مات والكلب ولغ والشيء قفنا ضربه بالسوط أو العصا والشاة ونحوها ذبحها من قفاها

ورأسه قطعه فأبانه

( قفن ) رأسه مبالغة في قفن
( اقتفن ) الشاة ونحوها قفنها

( القفان ) الرئيس الذي يتتبع أمر غيره يحاسبه ( مع ) ولغة في القبان الذي يوزن به ( مع ) وقفان

الشيء تتبعه واستقصاء معرفته
( القفن والقفن ) القفا

( القفن ) الجلف الجافي

( القفينة ) الشاة أو الناقة تذبح من قفاها

( قفاه )

المعجم الوسيط
قفوا ضرب قفاه والشاة ونحوها ذبحها من قفاها والشيء أو األثر تبعه وفي التنزيل العزيز ) وال تقف

ما ليس لك به علم ( وهللا أثره عفاه ومحاه و فالنا بأمر آثره به وفالنا رماه بأمر قبيح والسيل العشب

حمل الماء التراب عليه فصار موبئا

( قفى ) قفيا قفا

( أقفى ) الرجل أكل طعاما مختا ار وبه أكرمه و فالنا بأمر آثره به وفالنا على غيره فضله

( قفى ) على الشيء غشيه أو ذهب به والشعر جعل له قافية وفالنا وبه أتبعه إياه ويقال قفى على

أثره بفالن وفي التنزيل العزيز ) وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم (

( اقتفاه ) تبعه والشيء اختاره وفالنا بأمر اختصه به ويقال اقتفى بفالن خص نفسه به

( تقافى ) الناقة ركب ظهرها واألكمة عالها وفالنا رماه بالبهتان

( تقفى ) به اختفى و الدابة بالعصا ضرب قفاها من خلفها وفالنا تبعه والشيء اختاره

( استقفاه ) قفا أثره ليسلبه

( القافية ) مؤخر العنق وآخر كل شيء وفي الشعر الحروف التي تبدأ بمتحرك يليه آخر ساكنين في

آخر البيت مثل كلمة ( يذمم ) في قول زهير

( و من يك ذا فضل فيبخل بفضله

على قومه يستغن عنه ويذمم ) ( ج ) قواف

( القفا ) مؤخر العنق ( يذكر ويؤنث وقد يمد ) ( ج ) أقفاء وقفي وقفا كل شيء خلفه وال أفعله قفا

الدهر أبدا

ورد الشيخ على قفاه ورد قفا هرم

( القفاوة ) ما يكرم به الضيف من الطعام واألثرة

( القفو ) وهج يثور عند أول المطر وفساد يصيب النبات من تراكب تراب عليه بعد بلله بمطر

( القفوة ) ما اخترت من شيء وهو قفوتي خيرتي وما يكرم به الضيف
( القفية ) الحفرة يختبئ فيها الصائد للصيد

( القفي ) الخفي والضيف المكرم وما يكرم به من الطعام ومن يختار من اإلخوان

( القفية ) المزية والناحية والشاة ذبحت من قفاها وهو قفية آبائه يقفو آثارهم في الخير

( قلب )

الشيء قلبا جعل أعاله أسفله أو يمينه شماله أو باطنه ظاهره ويقال قلب األمر ظه ار لبطن اختبره
وقلب التاجر السلعة تبصرها وقلب عينه وحمالقه غضب وتهدد وفالنا عما يريد صرفه عنه وهللا

فالنا إليه توفاه وللقوم قليبا حفر والداء فالنا أصاب قلبه

المعجم الوسيط
( قلب ) قلبا كانت شفته منقلبة ويقال قلبت الشفة فهو أقلب وهي قلباء ( ج ) قلب

( قلب ) فالن شكا قلبه فهو مقلوب والدابة أصابها القالب فماتت

( أقلب ) الخبز حان له أن يقلب والقوم أصاب دوابهم القالب والعنب يبس ظاهره فحول والخبز

حوله لينضج باطنه بعد أن نضج ظاهره

( قلب ) الشيء مبالغة في قلب ويقال قلب األمور نظر في عواقبها وفي التنزيل العزيز ) وقلبوا لك

األمور (

( انقلب ) مطاوع قلبه ورجع وانصرف وفي التنزيل العزيز ) فانقلبوا بنعمة من هللا وفضل (

( تقلب ) في األمور تصرف فيها كيف شاء يقال فالن يتقلب في أعمال السلطان وفي نعمائه وفي

البالد تنقل

( االنقالب ) تحول الشيء عن وجهه وتغيير مفاجئ في نظام الحكم يقوم به في العادة بعض رجال

الجيش ( مج ) و ( في اصطالح الجغرافيا ) الوقت ترتد فيه الشمس من أقصى انحرافها بالنسبة إلى
األرض وهو شتوي ويكون في أول يوم من أيام فصل الشتاء وصيفي ويكون في أول يوم من أيام

فصل الصيف ( مج )

( القالب ) ما تفرغ فيه المعادن وغيرها ليكون مثاال لما يصاغ منها

( القالب ) القالب و البسر األحمر وشاة قالب لون على غير لون أمها

( القالب ) داء يأخذ في القلب

( القلب ) عضو عضلي أجوف يستقبل الدم من األوردة ويدفعه في الشرايين قاعدته إلى أعلى معلقة

بنياط في الجهة اليسرى من التجويف الصدري وبه تجويفان يساري به الدم األحمر و يميني به الدم

األزرق المحتاج إلى التنقية وبكل تجويف تجويفان فرعيان يفصل بينهما صمام ويسمى التجويف

العلوي األذين والتجويف السفلي البطين وقد يعبر بالقلب عن العقل

و ( قلب كل شيء ) وسطه ولبه ومحضه وقلب النخلة جمارها وقلب الشجر ما الن من أجوافها

ورجل قلب خالص النسب ( للواحد والجمع والمذكر والمؤنث ) وجئتك بهذا األمر قلبا محضا ( ج )

قلوب وأفعال القلوب ظن وأخواتها

( القلب ) من الشجرة أو النخلة قلبها والسوار يكون نظما واحدا وعربي قلب محض خالص وهي

قلب وقلبة

( القلبة ) اإلصابة بالقالب ويقال ما به قلبة

( القلب ) الكثير التقلب و رجل حول قلب وحولي قلبي محتال بصبر بتقليب األمور

( القلوب ) القلب

المعجم الوسيط
( القليب ) البئر ( يذكر ويؤنث ) ( ج ) قلب وأقلبة

( المقلب ) فأس حديد تقلب بها األرض للزراعة ( ج ) مقالب

( المقلب ) المكيدة والحيلة ( ج ) مقالب ( محدثة )

( المقلوب ) المصاب بالقالب وكالم مقلوب مصروف عن وجهه

( قلت )

قلتا تعرض للهالك وفسد وفالن قل لحمه فهو قلت

( أقلته ) عرضه للهالك يقال أقلته السفر البعيد وأفسده واألنثى صارت به مقالتا

( القلت ) النقرة في أرض أو بدن يقال قلت السيل للحفرة في صخر يستنقع فيها ماؤه وقلت العين
نقرتها وقلت الخاصرة حق الورك وقلت الركبة عينها ويقال رجل قلت قليل اللحم ( ج ) قالت

( القلتة ) مشق ما بين الشاربين

( المقالت ) التي ال يعيش لها ولد والتي تضع واحدا ثم ال تحمل ( ج ) مقاليت

( المقلتة ) المهلكة والمكان المخوف ( ج ) مقالت

( قلحت )

السن قلحا تغيرت بصفرة وخضرة تعلوها و هي قلحاء والرجل أقلح ( ج ) قلح وهو قلح وهي قلحة

( قلح ) الرجل والدابة عالج قلحهما

( األقلح ) الجعل ( ج ) قلح

( القالح ) صفرة أو خضرة تعلو األسنان

( القلح ) الثوب الوسخ

( قلد )

الشيء قلدا لواه يقال قلد الحديدة رققها ولواها على شيء والحبل فتله والماء في الحوض ونحوه جمعه
فيه والحمى فالنا أخذته كل يوم والزرع سقاه
( أقلد ) البحر عليهم غرقهم وأطبق عليهم

( قلده ) القالدة جعلها في عنقه والبدنة علق في عنقها شيئا ليعلم أنها هدي وفالنا السيف القى

حمالته في عنقه ويقال قلد فالنا نعمة أعطاه عطية أو أسدي إليه معروفا وقلده قالدة سوء هجاه
هجاء يالزمه أثره وفالنا األمر أو العمل فوضه إليه وألزمه إياه ويقال قلد الشيخ حبله خرف فال

يلتفت لرأيه وفالنا اتبعه فيما يقول أو يفعل من غير حجة وال دليل وحاكاه يقال قلد القرد اإلنسان

( تقلد ) القالدة لبسها والسيف علقه عليه واألمر احتمله

( اقلوده ) النعاس غلبه

المعجم الوسيط
( اإلقليد ) حلقة في أنف الناقة يلوى طرفاها حتى يستمسكا والمفتاح ( ج ) أقاليد والعنق ( ج )

أقالد

( التقاليد ) العادات المتوارثة التي يقلد فيها الخلف السلف مفردها تقليد ( مج )

( القالدة ) ما يجعل في العنق من حلي ونحوه ووسام يجعل في العنق تمنحه الدولة لمن تشاء تقدي ار
له ( محدثة ) ( ج ) قالئد وقالئد الشعر البواقي على الدهر منه
( القلد ) السوار المفتول من فضة ( ج ) أقالد وقلود

( القلد ) النصيب من الماء يقال سقينا أرضنا قلدها وسقتنا السماء قلدا كل أسبوع ويوم نوبة الحمى

( ج ) أقالد ويقال أعطيته قلد أمري فوضته إليه
( القلداء ) ناقة قلداء طويلة العنق

( القلود ) البئر الكثيرة الماء

( القليد ) الخزانة

( القليد ) الشريط وحبل قليد مفتول

( المقالد ) الخزانة والمفتاح ( ج ) مقاليد وفي التنزيل العزيز ) له مقاليد السماوات واألرض ( يقال

ألقيت إليه مقاليد األمور فوضت إليه وضاقت عليه المقاليد األمور

( المقلد ) المخالة و المكيال والمنجل والمفتاح ( ج ) مقالد ومقاليد ورجل مقلد بلغ أشده وضاقت

مقالده أموره

( المقلد ) موضع القالدة وموضع نجاد السيف على المنكبين والسابق من الخيل ومقلدات الشعر

قالئده

( المقلود ) الحبل المفتول وسوار مقلود ملوي

( قلز )

الجراد قل از رز ذنبه في األرض وفالن عرج والعصفور ونحوه وثب وفالن شرب مصا وبالشيء رمى

وفالنا ضربه وفالنا أقداحا جرعه إياها

( قلز ) الجراد مبالغة في قلز

( اقتلز ) الكأس تجرعها

( تقلز ) نشط والوعل عدا

( القلز ) رجل قلز ضعيف خفيف

( القلز ) الرجل الشديد والنحاس الذي ال يعمل فيه الحديد

( قلزم )

المعجم الوسيط
فالن صخب ولؤم والشيء ابتلعه والتهمه
( تقلزم ) فالن مات بخال والشيء قلزمه

( القلزم ) اللئيم

( القلزم ) بلد قديم بنى في موضعه السويس وبحر القلزم البحر األحمر

( قلست )

نفسه قلسا غثت والرجل قلسا وقلسانا خرج من بطنه طعام أو شراب ملء الفم أو دونه وليس بقيء

واإلناء ونحوه فاض ويقال قلس البحر بالزبد قذف به والطعنة بالدم أخرجته وفالن قلسا أكثر من

شرب النبيذ ورقص في غناء وغنى غناء جيدا والسحابة الندى رمت به من غير مطر شديد والنل

العل مجته

( قلس ) الرجل سجد ولفالن وضع يديه على صدره وخضع له وفالن ضرب بالدف وغنى ولعب

باأللعاب المسلية بين يدي القوم ترويحا لهم والقوم استقبلوا الوالة عند قدومهم بالغناء وضرب الدف

وأصناف اللهو وفالنا ألبسه القلنسوة

( تقلنس ) لبس القلنسوة

( األنقليس ) سمكة كالحية تعرف بثعبان السمك

( القلس ) القيء وحبل غليظ من حبال السفن ( ج ) أقالس

( القالس ) صانع القلنسوة وبحر قالس زخار يقذف بالزبد

( القلنسوة ) لباس للرأس مختلف األنواع واألشكال ( ج ) قالنس و وقالنيس وقالس وقالسي

( القليس ) العسل

( المقلس ) الذي يلعب األلعاب المسلية بين أيدي القوم ترويحا لهم

( قلص )

الشيء قلوصا تدانى وانضم

والثوب بعد الغسل انكمش وقصر والظل عني انقبض ونقص

والشفة شمرت وارتفعت والبئر أو الغدير ذهب أكثر مائه والقوم اجتمعوا فساروا والرجل ذهب ونفسه

غثت

( أقلصت ) الناقة ذهب لبنها

( قلص ) الشيء قلص والدرع انضمت والدواب جدت في سيرها واستمرت في مضيها وبين الرجلين

خلص بينهما في سباب أو قتال وثوبه شمره

( تقلص ) الشيء قلص

المعجم الوسيط
( القلصة ) قلصة البئر الماء يجم فيها ويرتفع ( ج ) قلص

( القالص ) حالب القلوص وماء قالص مرتفع

( القلوص ) من اإلبل الفتية المجتمعة الخلق وذلك من حين تركب إلى التاسعة من عمرها ثم هي

ناقة وولد النعام وفرخ الحبارى ( ج ) قالص وقالئص وكانوا يكنون عن الفتيات بالقلص والقالئص

( المقلص ) فرس مقلص طويل القوائم منضم البطن مشمر

( القليط )

األدرة

( القليط ) المنتفخ الخصية والمنتفخ كب ار ( محدثة )
( القليطة ) القليط ( مو )

( قالووظ )

مسمار قالووظ ذو سن ملولبة يثبت بالتدوير ال بالدق ( ج ) واشتق منه قلوظ صنعه على هذا

الوضع

( قلعه )

قلعا انتزعه من مكانه

( قلع ) الراكب قلعا لم يثبت على السرج والمصارع لم تثبت قدمه عند الصراع ويقال قلعت قدمه فهو

قلع

( أقلع ) الشيء انجلى وانكشف يقال أقلع السحاب وأقلعت الغمة والسماء أمسكت عن المطر وفي
التنزيل العزيز ) ويا سماء أقلعي ( وعن األمر كف عنه وتركه وعنه الحمى زالت وتركته والمالح

السفينة رفع شراعها ونشره لتسير والمدينة حصنها وبناها كالقلعة
( قلعه ) مبالغة في قلعه

( اقتلعه ) قلعه والشيء استلبه

( انقلع ) مطاوع قلع والبعير كان صحيحا فوقع ميتا

( تقلع ) في مشيته لم يبطئ ولم يعجل وكأنه ينحدر من ارتفاع

( القالع ) شراع السفينة ( ج ) قلع

( القالع ) مرض يصيب الحيوان فيسقط ميتا بال علة ظاهرة والطين يتشقق إذا نضب عنه الماء
واحدته قالعة ومرض يصيب الصغار القالعة وناد ار الكبار ومظهره نقط بيض في الفم والحلق

وسببه العدوى بفطر خاص ( مج )

( القالعة ) صخرة عظيمة وسط فضاء سهل والحجر المدر يقتلع من األرض فيرمى به ويقال رماه

المعجم الوسيط
بقالعة بحجة تسكته

( القلع ) وعاء زاد الراعي ومتاعه وفأس صغيرة تكون مع البناء ( ج ) قلوع ويقال تركته في قلع من
حماه في بدء تخلصه منها وانكشافها عنه

( القلع ) شراع السفينة ( ج ) قلوع وقالع وقلعة

( القلع ) الرجل القوي المشي

( القلع ) الوقت الذ تقلع فيه الحمى وما يكون على جلد األجرب كالقشر

( القلع ) شيخ قلع يتقلع إذا قام

( القلعة ) الحصن الممتنع في الجبل وما يقتلع من شيء كالفسيلة تقتلع من النخلة وما يجتث من

أصله كالنخلة تقلع من جذورها ( ج ) قالع وقلوع

( القلعة ) الشقة ( ج ) قلع

( القلعة ) الرجل الضعيف والذي ال يثبت على السرج وما يقلع من الشجرة وما ال يدوم من المال

والمال المستعار والدنيا دار قلعة دار تحول وارتحال وهو على قلعة رحلة وهو مجلس قلعة يضطر

الجالس فيه إلى التخلي عنه لغيره مرة بعد مرة ومنزلنا منزل قلعة ال نملكه
( القلعي ) الرصاص الجيد وهو الشديد البياض

( القالع ) الشرطي والساعي إلى السلطان بالباطل في حق الناس والنباش والكذاب
( القلوع ) قوس قلوع تنفلت في النزع فتنقلب ( ج ) قلع

( المقالع ) ما يرمى به الحجر ( ج ) مقاليع

( المقلوع ) الذي مات بالقالع

( قلف )

الشجرة و وغيرها قلفا نزع

عنها قشرها والظفر اقتلعه من أصله والخاتن القلفة قطعها والدن ونحوه نزع غطاءه والسفينة أعدها

وسد خاللها بالليف والقار فهو مقلوف وقليف

( قلف ) قلفا لم يختن أو عظمت قلفته فهو أقلف ( ج ) قلف

( قلف ) السفينة قلفها

( اقتلف ) الظفر قلفه

( انقلفت ) سرته تعجرت

( القالفة ) حرفة من يخرز ألواح السفن ويجعل في خللها القار

( القالفة ) القشرة ومجموعة األوراق توجد في أصل النورة في بعض النباتات

المعجم الوسيط
( القلف ) الموضع الخشن

( القلفة ) الجلدة التي يقطعها الخاتن من ذكر الصبي ( ج ) قلف

( القلفة ) القلفة

( القليف ) الفاكهة المجففة

( القلفع )

ما تفرق وتطاير من الحديد المحمى إذا طرق والطين الذي إذا نضب عنه الماء يبس و وتشقق

( قلق )

الشيء قلقا حركه والهم وغيره فالنا أزعجه

( قلق ) قلقا لم يستقر في مكان واحد ولم يستقر على حال واضطرب وانزعج فهو قلق

( أقلقت ) الناقة قلق ما عليها والهم فالنا أزعجه

( القلق )

حالة انفعالية تتميز بالخوف مما قد يحدث ( مج )

( المقالق ) الشديد القلق يقال رجل مقالق وامرأة مقالق

( القلقاس )

بقلة زراعية عسقولية من الفصيلة القلقاسية تؤكل عساقيلها ( أي درناتها ) مطبوخة

( قلقل )

في األرض ضرب فيها والشيء حركه والحزن دمعه أساله
( تقلقل ) تحرك وفي البالد تقلب فيها

( القالقل ) السريع التقلقل والخفيف في السفر يقال فرس قالقل جواد سريع والمعوان

( القلقلة ) ( في علم التجويد ) أن ينتهي النطق بالحرف الساكن بحركة خفيفة وال يكون إال في
حرف شديد غير مهموس وهي حروف ( قطبجد )

( قل )

الشيء قلة ندر ونقص ويقال هو يقل عن كذا يصغر عنه وقد تتصل ( ما ) بقل فتفيد النفي

الصرف أو إثبات الشيء القليل يقال قلما يزورنا فالن

( أقل ) فالن افتقر وأتى بقليل والشيء ومنه جعله قليال ويقال أقل فعل كذا لم يفعله أصال والشيء

حمله ورفعه وفي التنزيل العزيز ) حتى إذا أقلت سحابا ثقاال سقناه لبلد ميت (

( قاللت ) له العطاء جعلته قليال

( قلل ) الشيء جعله قليال وفي عينه أراه إياه قليال وان لم يكن كذلك وفي التنزيل العزيز ) ويقللكم

في أعينهم (

المعجم الوسيط
( تقلل ) الشيء رآه قليال

( استقل ) ارتفع يقال استقل الطائر في طيرانه واستقل النبات واستقلت الشمس والقوم مضوا وارتحلوا

وفالن انفرد بتدبير أمره يقال استقل بأمره والدولة استكملت سيادتها وانفردت بإدارة شؤونها الداخلية

والخارجية ال تخضع في ذلك لرقابة دولة أخرى ( محدثة ) والشيء تقلله وحمله ورفعه والرعدة فالنا

أصابته

( األقلية ) خالف األكثرية ( ج ) أقليات

( القالل ) خشب ترفع بها الكروم من األرض

( القالل ) القليل ( ج ) قلل
( قاللة ) الجبل قمته وأعاله

( القل ) الرعدة والنواة تنبت منفردة ضعيفة

( القل ) القليل يقال شيء قل ومن الرجال القصير الجثة ورجل قل فرد ال أحد له وهو قل بن قل ال

يعرف هو وال أبوه

( القلة ) النهضة من علة أو فقر

( القلة ) ضد الكثرة ( ج ) قلل

( القلة ) إناء من الفخار يشرب منها وقلة كل شيء قمته وأعاله ( ج ) قلل وقالل

( القلية ) شبه الصومعة ( ج ) قاللي

( القليل ) ضد الكثير والنادر والقصير الدقيق الجثة ( ج ) أقالء وقلل ويقال قوم قليل أيضا وقد

يعبر بالقليل عن العدم فيقال رجل قليل الخير ال يكاد يفعله واحدته قليلة ويقال ما أخذت منه قليلة

وال كثيرة لم آخذ منه شيئا وانما تدخل الهاء في النفي

( قلم )

العود ونحوه قلما قطع منه شيئا والقلم ونحوه براه والظفر ونحوه قص ما طال منه و يقال للضعيف

مقلوم الظفر

( قلم ) مبالغة في قلم ويقال قلم ظفره أضعفه وأذله والشجرة أزال عنها األغصان اليابسة لتقوى

( اإلقليم ) عند القدماء واحد األقاليم السبعة وهي أقسام األرض وبالد تسمى باسم خاص كإقليم الهند

واقليم اليمن ومنطقة

من مناطق األرض تكاد تتحد فيها األحوال المناخية والنظم االجتماعية كاإلقليم الشمالي واإلقليم

الجنوبي

( القالم ) العزب ( ج ) قلمة

المعجم الوسيط
( القلم ) ما يكتب به ( ج ) أقالم وقالم والمقص ويقال له القلمان أيضا والسهم الذي يجال بين القوم

في القمار والقرعة وجف القلم قضي األمر وأبرم وقد أطلق القلم عند الكاتبين على الخط فقالوا يكتب
بالقلم النسخي و ( في اصطالح الدواوين ) قسم من أقسام الديوان يقال قلم الكتاب وقلم المحضرين

وقلم المستخدمين وقلم الحبر قلم مداده مخزون فيه ال يسيل على سنه إال وقت الكتابة به وقلم

الرصاص قلم سنه من الجرافيت ال مداد له

( القالمة ) ما قطع من طرف الظفر أو الحافر أو العود وقالمة الظفر مثل في القلة والحقارة يقال لم

يغن عني قالمة ظفر

( المقالم ) أداة التقليم والمقراض ( ج ) مقاليم

( المقلم ) من القصب ونحوه العقدة بين األنبوبتين ( ج ) مقالم

( المقلمة ) وعاء األقالم ( ج ) مقالم
( القلنسوة )

( انظر قلس )

( قلت )

الدابة قلوا أسرعت بصاحبها والدابة ساقها سوقا عنيفا والصبي القلة أو الكرة ضربها بالمقلى والشيء

أنضجه

( قلى ) الحب واللحم ونحوهما قليا أنضجه على المقالة وفالنا ضربه على رأسه وفالنا قلى أبغضه

وهجره وفي التنزيل العزيز ) ما ودعك ربك وما قلى (

( تقاليا ) تباغضا

( تقلى ) الشيء إلى نفسي تبغض وفالن تقلب متملمال كأنه على المقلى

( اقلولى ) الطائر ارتفع في طيرانه وفالن في الجبل ونحوه صعد إلى أعاله فأشرف والدابة أسرعت
بصاحبها وفالن رحل وتقلب متملمال وتجافى عن محله وفي أمره انكمش

( القلة ) عود صغير غليظ الوسط دقيق الطرفين يرمى على األرض ثم يهمز بالمقلى فيرتفع في

الهواء قليال فيضرب بالمقلى ضربة قوية فينطلق كالسهم ويجري الصبيان وراءه
( القالء ) من صناعته القلي

( القالءة ) الموضع تتخذ فيه المقالي

( القلو ) الخفيف من كل شيء والدابة القوية على السير

( قلواني ) ( شبه قلوي ) قاعدة عضوية نتروجينية من أصل نباتي وناد ار من أصل حيواني

( قلوي ) صفة لكل مادة لها خواص القلي

المعجم الوسيط
( قلى ) هي مواد كاوية تذوب في الماء فترفع نسبة أيونات الهيدروكسيد فيه فوق أيونات الهيدروجين
كالصودا الكاوية

( القلية ) ما يقلى من الطعام ونحوه ومرقة تتخذ من اللحوم واألكباد والصومعة ( ج ) قاليا ( مع )

( المقلى ) مكان قلي الحمص والفول ونحوهما ( محدثة ) ( ج ) المقالي

( المقلى ) ما يقلى عليه وعود كبير يضرب به الصبي القلة ( ج ) المقالي

( المقالة ) المقلى

( قمأت )

الماشية قموءا وقموءة سمنت والرجل بالمكان قمئا أقام به

( قمؤ ) الرجل وغيره قماء وقماءة صغر وذل في األعين

( أقمأ ) القوم سمنت ماشيتهم وبالمكان قمأ والمرعى الماشية وافقها فسمنها والشيء فالنا أعجبه
وفالن الشيء صغره وأذله
( اقتمأ ) الشيء جمعه

( تقمأ ) الشيء جمعه شيئا بعد شيء وأخذ خياره

( قامأه ) المكان وافقه

( القمء ) المكان تقيم فيه الماشية حتى تسمن

( القمأة ) الخصب والدعة

( القميء ) الذليل والصغير والحقير ( ج ) قماء وقماء

( قمح )

عن الماء قموحا رفع رأسه عنه ريا أو كراهة

( قمح ) الحب ونحوه قمحا رفع رأسه لسفه والشراب صد عنه ريا أو كراهة

( أقمح ) السنبل بدا قمحه والقمح نضج والرجل رفع رأسه وغض بصره من الذل وبأنفه شمخ

والراكب الدابة شد رأسها إلى خلف والغل األسير ضاق على عنقه فاضطره إلى رفع رأسه فهو مقمح
وفي التنزيل العزيز ) فهي إلى األذقان فهم مقمحون ( والرجل الحب أسفه إياه
( قامح ) الحيوان عن الماء قمح ويقال ناقة مقامح من إبل قماح

( اقتمح ) البر صار قمحا نضيجا والحب ونحوه أخذه في راحته إلى فمه ليسفه والشراب قمحه
( تقمح ) الحب و نحوه استفه والشراب شربه متكارها

( القامح ) الكاره للماء لعلة ما

( القماح ) داء يعرض للحيوان فيمتنع عن شرب الماء

( القماح ) جمع مقامح ( على حذف الزوائد )

وهي الناقة ترد الماء وترفع رأسها ممتنعة من الشرب

المعجم الوسيط

( القمح ) نبات عشبي من الفصيلة النجيلية حبه مستطيل مشقوق الوسط أبيض إلى صفرة ينمو في
سنابل ويتخذ من دقيقه الخبز ويسمى البر والحنطة

( القمحة ) مقدار ما يمأل الفم من نحو السويق أو الماء

( القميحة ) السفوف

( القمحي ) ما كان لونه لون القمح ( محدثة )

( القماح ) بائع القمح
( القمحدوة )

عظمة بارزة في مؤخر الرأس فوق القفا ( ج ) قماحد

( قمد )

قمدا وقمودا أبى وتمنع

( قمد ) قمدا طال جسمه أو ضخم عنقه في طول وهو أقمد وقمد وهي قمداء وقم دة

( قمر )

فالنا قم ار غلبه في لعب القمار وفضله في مفاخرة أو مباراة ويقال قمرت فالنة قلبه شغفته حبا

والطير عشى عينيها بالنار ليال ليصيدها

( قمرت ) الليلة قم ار أضاءت بنور القمر وفالن أرق في القمر فلم ينم وبهر نور القمر عينيه فحار
ولم يبصر والرجل وغيره صار ذا قمرة والكأل والماء وغيرهما كثر فهو قمر واإلبل رويت من الماء

( أقمر ) الهالل صار قم ار وذلك في الليلة الثالثة من الشهر والليلة أضاءت بنور القمر والقوم طلع
عليهم القمر والتمر أدركه البرد قبل نضجه فلم يحل واإلبل ونحوها وقعت في كالء كثير

( قامره ) مقامرة و قما ار العبه القمار

( قمر ) القمر استدار بخط دقيق قبل أن يمتلئ والطير قمرها

( تقامروا ) لعبوا القمار

( تقمر ) خرج في القمراء وفالنا ازره في القمراء والصيد خدعه ويقال تقمر عدوه تعاهد غرته ليوقع

به

( األقمر ) وجه أقمر مشرق شبيه بالقمر ( ج ) قمر
( القمار ) كل لعب فيه مراهنة

( القمر ) جرم سماوي صغير يدور حول كوكب أكبر منه ويكون تابعا له ومنه القمر التابع لألرض
واألقمار التي تدور حول كواكب المريخ وزحل والمشتري والقمر الصناعي جسم يطلق في الفضاء
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ليدور حول األرض ويحصل على السرعة الكافية للدوران باستخدام الصاروخ ذي المراحل ويحمل

أجهزة تقوم برصد المعلومات وجمعها وارسالها إلى المراكز العلمية على األرض في أثناء دورانه في
الفضاء الجوي كما يستخدم في االتصاالت اإلذاعية المرئية والصوتية وفي األرصاد الفلكية وغير

ذلك وأول قمر أطلقه اإلنسان في  4أكتوبر سنة  ( 1957ج ) أقمار

و ( قمر الدين ) حلوى تتخذ من المشمش المجفف يجعل على شكل رقاق ( مج )

و استرعى ماله القمر إذا تركه همال ليال بال راع والقمران الشمس والقمر والشهور القمرية التي تؤقت
بدورة القمر حول األرض والسنة القمرية اثنا عشر شه ار قمريا وأولها المحرم وآخرها ذو الحجة

( القمر ) المضيء أو ذو القمر يقال ليل قمر وليلة قمرة

( القمراء ) ضوء القمر والليلة القم ارء المقمرة ( ج ) قمر

( القمرة ) شدة البياض أو بياض إلى الخضرة

( القمري ) ضرب من الحمام مطوق حسن الصوت ( ج ) قمر واألنثى قمرية ( ج ) قماري
( القمير ) مصغر القمر ويطلق عليه أول الشهر وآخره

( القمير ) من يقامرك

( قمز )

الشيء قم از أخذه بأطراف أصابعه

( القمزة ) الكومة تجعل عالمة على الطريق وغالف الحبة ( ج ) قمز

( قمس )

الرجل وغيره في الماء قمسا وقموسا غاص ثم ظهر ويقال قمست اإلكام والقنان في السراب جعلت
تبدو للعين كأنها تطفو والشيء قمسا ألقاه في الماء فغاص ويقال قمس به في الماء وقامس فالنا

فقمسه غلبه في القمس

( أقمس ) الكوكب انحط في المغرب وفالنا في الماء غمسه فيه

( قامس ) غيره غالبه أو فاخره بالقمس وفالن يقامس حوتا إذا ناظر أو خاصم قرنا هو أعلم منه

وفالن في المكان إذا اختفى مرة وظهر أخرى

( انقمس ) الكوكب غرب وفي الماء وثب فيه

( تقامس ) الصبيان في الماء غط بعضهم بعضا فيه

( القامس ) الغواص

( القامسة ) الداهية ( ج ) قوامس

( القاموس ) البحر العظيم وعلم على معجم ( الفيروزآبادي ) وكل معجم لغوي على التوسع ( مج )

المعجم الوسيط
( القماس ) القامس

( القمس ) السيد الشريف وفي المسيحية أحد أصحاب المراتب الكنسية

كلمة يونانية معناها المدبر وهو أعلى من القس ( ج ) قمامس وقمامسة

( القموس ) البئر ذات الماء والغور تغيب فيها الدالء

( القومس ) السيد الشريف واألمير

( قمش )

الشيء قمشا جمعه من ها هنا وها هنا والريح ما على وجه األرض جمعته

( قمشه ) مبالغة في قمش

( اقتمشه ) جمعه من ها هنا وها هنا والطعام أكل ما وجد منه وان كان رديئا

( تقمش ) أكل ما وجد وان كان دونا ولبس فاخر الثياب فهو متقمش ( مو )

( القماش ) ما يكون على وجه األرض من فتات األشياء ومن الناس أراذلهم و قماش البيت متاعه

ومتاع اإلنسان في السفر والحضر وكل ما ينسج من الحرير والقطن ونحوهما ( مو ) ( ج ) أقمشة

( القماشة ) القماش والقطعة منه

( القمش ) رديء كل شيء ( ج ) قماش

( القماش ) بائع رديء المتاع وبائع القماش ( مو )

( قمصت )

الدابة قمصا وقماصا نفرت وضربت برجليها وعدت في مرح ونشاط وفالن قلق في نفور والبحر

بالسفينة حركها موجه

( قامص ) الصبي غيره سابقه في العدو

( قمص ) مبالغة في قمص والثوب قطع منه قميصا وفالنا ألبسه القميص

( تقامص ) الصبيان تسابقوا في العدو

( تقمص ) في الماء تقلب وانغمس والقميص لبسه وشخصية غيره قلده وحاكاه في سلوكه وهيئته (

مو )

( القمصة ) البعوضة الصغيرة تطير فوق الماء ( ج ) قمص

( القمص ) في المسيحية القمس

( القميص ) الشعار تحت الدثار والجلباب وغالف القلب والمشيمة ولباس رقيق يرتدى تحت السترة

غالبا ( محدثة ) ( ج ) أقمصة و قمصان

( قمط )

المعجم الوسيط
الشيء قمطا شده برباط يقال قمط المولود ضم أعضاءه إلى جسده و ولفه بالقماط وقمط األسير

جمع بين يديه ورجليه بحبل وقمط الحيوان شد قوائمه عند الذبح واإلبل جعلها قطا ار واحدا والثوب

ضيق وسطه أو أسفله حتى يلتصق بالجسم ( مو )

( قمط ) األسير والحيوان قمطه

( القامطة ) أداة ربط األجزاء بعضها ببعض مؤقتا ليجف الغراء ( مج )

( القماط ) الحبل ونحوه يقمط به وخرقة عريضة يلف بها المولود ( ج ) أقمطة وقمط

( القمط ) حبل من ليف أو خوص تشد به األخصاص وحبل تشد به قوائم الشاة للذبح ( ج ) أقماط
( القماط ) صانع القمط بأنواعها واللص ( ج ) قماط

( القميط ) التام يقال مر بنا حول قميط

( قمطر )

الشيء اجتمع والعدو هرب والشيء جمعه والقربة ونحوها مألها وشدها بالوكاء

( اقمطر ) اجتمع وتقبض واليوم أو الشر اشتد وللشر تهيأ وعليه األشياء تزاحمت وتراكمت فهو

مقمطر

( القماطر ) المتجمع المتقبض

( القمطر ) ما تصان فيه الكتب ( ج ) قماطر

( القمطرى ) مشية مع تضام العضالت وتوثقها يقال مشى القمطرى

( القمطرير ) المقمطر وفي التنزيل العزيز ) إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطري ار (

( قمع )

الشراب قمعا مر في الحلق م ار بغير جرع وفي البيت ونحوه دخله هاربا وفالنا ضربه بالمقمعة

وضرب أعلى رأسه ومنعه عما يريد وقهره وذهلل والبرد النبات أحرقه واإلناء أدخل فيه القمع ليصب

فيه السائل والقربة ثنى فمها إلى خارجها وسمعه لفالن أنصت له وما في اإلناء شربه أو أخذه
والبسرة قلع قمعها

( قمعت ) عينه قمعا قل نظرها من العمش والظبية ونحوها لسعتها القمعة أو دخلت في أنفها

فحركت رأسها من ذلك والفرس هاب وغلظت إحدى ركبتيه والفصيل ارتفع وحمل الشحم فهو قمع

يقال سنام قمع

( قمعت ) البسرة ونحوها انقلع قمعها والمرأة بنانها بالحناء خضبت به أطرافهن

( اقتمع ) السقاء أدخل ثقبه في فيه فشرب وما في اإلناء شربه أو أخذه كله والشيء أخذ خياره

المعجم الوسيط
( انقمع ) تغيب ودخل وراء ستر وفي البيت قمع وجلس وحده

( تقمعت ) الظبية ونحوها قمعت وفي البيت انقمع وتحير وذل و الشيء أخذ خياره والحمار حرك

رأسه ليطرد القمع ويقال تركت فالنا يتقمع يطرد الذباب من فراغه
( األقمع ) الكبير عظم الحنجرة وعرقوب أقمع غلظت إبرته

( القمع ) إناء مخروطي الشكل يوضع في فم الوعاء ثم يصب فيه السائل وفي كالمهم ( ويل

ألقماع القوم ) الذين يسمعون وال يعون ومن الرمان ما فيه الزغب األصفر ومن الورد األصل
األخضر الذي يبقى على الغصن بعد ذهاب أوراق

الورد فيحمر ( ج ) أقماع

( القمع ) القمع وفالن قمع أخبار يتتبعها ويتحدث بها ( ج ) أقماع

( القمع ) غلظ في إحدى ركبتي الفرس وعظيم ناتئ في الحنجرة من الخارج وطبق الحلقوم وهو

مجرى النفس إلى الرئة

( القمعة ) من الشيء خياره وفساد في موق العين واحمرار وهو ما يطلق عليه الرمد الزاوي ( مج )

( القمعة ) الرأس و رأس السنام وبثرة تخرج في أصول األشفار وفساد في موق العين واحمرار وقمعة

الذنب طرفه ( ج ) قمع وذباب أزرق عظيم يدخل في أنوف الدواب ويقع على اإلبل والوحش إذا
اشتد الحر فيلسعها ( ج ) قمع ومقامع ( على غير قياس )

( القميعة ) الناتئة بين االذنين من الدواب وطرف الذنب ( ج ) قمائع

( المقمعة ) خشبة أو حديدة معوجة الرأس يضرب بها رأس الفيل ونحوه ليذل ويهان ( ج ) مقامع

وفي التنزيل العزيز ) ولهم مقامع من حديد (

( قمقم )

الشيء جمعه

( تقمقم ) ذهب في الماء وانغمر حتى غرق والشيء تسنمه وعاله

( القمقام ) البحر ويقال وقع في قمقام من األمر في عظيم منه وعدد قمقام كثير والسيد الجامع

للسيادة الواسع الخير

( القمقم ) إناء صغير من نحاس أو فضة أو خزف صيني يجعل فيه ماء الورد ( مع ) وما يسخن
فيه الماء من نحاس وغيره ويكون ضيق الرأس ( مع ) ووعاء خرافي كان محبسا للمردة من
الشياطين فيما زعموا ( ج ) قماقم

( القمقمة ) وعاء من نحاس له عروتان ( ج ) قماقم

( قمل )

المعجم الوسيط
الثوب أو ال أرس قمال كثر فيه القمل والرجل قصر جدا فهو قمل وهي قملة

( القملة ) حشرة تتولد على البدن عند دفعه العفونة إلى الخارج ( ج ) القمل

( القمل ) دويبة من جنس القردان إال أنها أصغر منها تركب البعير عند الهزال وشيء يقع في الزرع

ليس بجراد يأكل السنبلة وهي غضة قبل أن تخرج وربما تكون هي التي تسمى اآلن النطاط وفي
التنزيل العزيز ) فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل (

( قمت )

الشاة ونحوها قما تناولت بشفتيها ما وجدت على وجه األرض لتأكله و البيت ونحوه كنسه وما على

الخوان أكله فلم يدع منه شيئا

( قمم ) النجم توسط السماء فتراه على قمة الرأس والشاة أكلت من المقمة

( اقتمت ) الشاة الحب طلبته لتأكله وفالن ما على الخوان قمه والشيء عاله والعدل اقتلعه قبل أن

يستقر باألرض

( تقمم ) تتبع القمامات والجبل ارتقى فيه حتى يبلغ قمته ويقال تقمم النخلة وتقمم قرنه عاله

( القمامة ) الكناسة تجمع من البيوت والطرق ( ج ) قمام

( القمة ) من كل شيء أعاله والقامة والبدن يقال ألقى عليه قمته ويقال جاء القوم القمة جميعا ( ج

) قمم

( القميم ) ما يبس من البقل ( ج ) أقمة
( المقم ) الذي يأكل كل ما على الخوان

( المقمة ) ما توضع فيه القمامة

( المقمة ) المكنسة ومن ذات الظلف شفتاها ( ج ) مقام

( قمن )

بكذا قمنا جدر به وخلق

( قمن ) بكذا قمانة قمن

( تقمن ) الشيء أشرف عليه ليأخذه وموافقته توخاها

( القمن ) الخليق والجدير ( يثنى ويجمع ومؤنثه قمنة )

( القمن ) القريب يقال داري قمن من داره والسريع والخليق والجدير يقال هو قمن له وقمن به ( ال
يؤنث وال يثنى وال يجمع )

( القمنة ) رائحة قمنة منتنة

( القمين ) الجدير بالشيء والقمن ( ج ) قمناء وأتون الحمام والموضع الذي يرص فيه اللبن ويحرق

ليصير آج ار ( مو ) ( ج ) قمائن

( المقمنة ) يقال هذا األمر مقمنة لذلك مخلقة ومجدرة ( ال يثنى وال يجمع في المذكر والمؤنث )

( قمه )

المعجم الوسيط

البعير قموها رفع رأسه ولم يشرب الماء ( لغة في قمح ) فهو قامه ( ج ) قمه والشيء في الماء

انغمس تارة وارتفع أخرى ويقال قمه الشيء في الماء ( متعد والزم ) وذهب في األرض ال يدري أين
يتوجه

( قمه ) قمها قلت شهوته للطعام ( و انظر قهم )
( تقمه ) في األرض ذهب فيها على وجهه

( قمت )

اإلبل قموا وقميا سمنت و فالن إلى البيت دخل وفالن الدار قميا نظفها من الكناسة

( أقمى ) الرجل سمن بعد هزال ولزم البيت ف ار ار من الفتن وعدوه أذله

( قاماني ) الرجل وغيره وافقني

( القامية ) من النساء الذليلة في نفسها

( المقماة ) المكان ال تطلع عليه الشمس

( قنأ )

الشيء قنوءا اشتدت حمرته فهو قانئ واللحية من الخضاب اسودت

وأطراف الجارية بالحناء احمرت احم ار ار شديدا والجلد ألقي في الدباغ ولحيته قنئا سودها بالخضاب

واللبن مزحه بالماء

( قنئ ) األديم قنوءا فسد وفالن مات

( أقنأ ) األديم أفسده والشيء فالنا دنا منه وأمكنه وفالنا قتله أو حمله على القتل
( قنأ ) مبالغة في قنأ

( المقنأة ) المقمأة

( المقنوءة ) المقنأة

( قنب )

الزهر قنبا وقنوبا خرج من أكمامه والشمس غابت فلم يبق منها شيء و الرجل في بيته دخل والعنب

قطع عنه ما يؤذي حمله

( أقنب ) استخفى من سلطان أو غريم وباعد في السير والخيل نحو العدو تجمعت وصارت مقنبا
( قنب ) الزرع بدا ورق سنبله والزهر قنب والخيل نحو العدو أقنبت وشجر العنب قلمه
( تقنب ) في بيته قنب والخيل نحو العدو أقنبت

( القانب ) الساعي المسرع الذي يحمل الرسائل من مكان إلى مكان

( القناب ) الورق المجتمع يكون فيه السنبل

( القناب ) القناب ومخلب األسد والغطاء الذي يستر مخلبه وقناب القوس وترها

المعجم الوسيط
( القنب ) الجراب أو الغطاء يستر الشيء كجراب قضيب الدابة والغطاء يستر مخالب األسد وغالف

الزهر والنبات ومخلب األسد والشراع العظيم ( ج ) قنوب

( القنابة ) القناب

( القنب ) نبات حولي زراعي ليفي من الفصيلة القنبية تفتل لحاؤه حباال والقنب الهندي نوع من

القنب يستخرج منه المخدر الضار المعروف بالحشيش والحشيشة
( القنيب ) جماعات الناس والسحاب المتكاثف

( القيناب ) الساعي المسرع

( المقنب ) شبه مخالة يجعل فيها الصائد ما يصيده وجماعة من الفرسان والخيل دون المائة تجتمع

للغارة ( ج ) مقانب
( القنبرة )

( انظر القبرة )

( القنبيط )

بقلة زراعية من الفصيلة الصليبية تطبخ وتؤكل وتسمى في مصر والشام ( القرنبيط )

( قنبع )

في بيته توارى والشجرة أو البقلة صارت زهرتها أو ثمرتها في قنبعة أو غطاء وفالن انتفخ من

الغضب

( القنبع ) غالف نور الشجرة ووعاء السنبلة والرجل القصير الخسيس وهي قنبعة

( القنبعة ) الورقة السفلى التي تخرج الزهرة من إبطها في نباتات الفصيلة النجيلية وخرقة شبيهة

بالبرنس تخاط ويلبسها الصبيان

( قنبل )

فالن عاش في جماعة أو قبيلة بعد أن كان وحيدا
( القنابل ) الرجل الغليظ الشديد والعظيم الرأس

( القنبل ) الطائفة من الناس ومن الخيل قيل هم ما بين الثالثين إلى األربعين أو نحو ذلك ( ج )

قنابل

( القنبل ) الرجل الغليظ الشديد والغالم العظيم الرأس الخفيف الروح

( القنبلة ) القنبل ( ج ) قنابل

( القنبلة ) مصيدة يصاد بها أبو براقش وجسم معدني أجوف يحشى بالمواد المتفجرة ويقذف به العدو

باليد أو المدفع ( مج ) ( ج ) قنابل

المعجم الوسيط
( القنبالنية ) من القدور التي تكفى القنبلة من الناس

( قنت )

قنوتا أطاع هللا وخضع له وأقر بالعبودية وفي التنزيل العزيز ) ومن يقنت منكن هلل ورسوله وتعمل

صالحا نؤتها أجرها مرتين ( و ) يا مريم اقنتي لربك ( ويقال قنت هللا لزم طاعته ( متعد والزم ) فهو

قانت ( ج ) قنت وهي قانتة وأطال القيام في الصالة والدعاء وله ذل والمرأة لزوجها أطاعته فهي

قنوت

( قنت ) قنانة كان قليل األكل فهو وهي قنيت

( أقنت ) أطال القيام في صالته وأطال الغرو وأدام الحج وتواضع هلل ودعا على عدوه

( قنتت ) المرأة لزوجها مبالغة في قنتت
( اقتنت ) انقاد

( القنوت ) الطاعة والدعاء

( قنح )

الشارب قنحا تكاره على الشرب بعد الري ومن الشراب تمصصه والعود والغصن ونحوهما عطف
رأسه حتى يصير كالصولجان والباب نحت خشبة ورفعه بها فهو مقنوح

( أقنح ) الباب قنحه

( قنح ) الباب أصلح القناحة عليه

( تقنح ) من الشراب شرب مع تكاره على الشرب بعد الري فتقمح
( القناح ) مترس الباب

( القناحة ) مفتاح معوج طويل وكل خشبة تدخلها تحت أخرى لتحركها

( قند )

السويق قندا ألقى القند فيه
( أقند ) السويق قنده

( قند ) السويق قنده

( القند ) عسل قصب السكر إذا جمد

( القندأو ) الرجل الخفيف والجمل السريع وقدوم قندأوة حادة

( القندة ) القطعة من القند

( القنديد ) الحال وعصارة قصب السكر إذا جمد والخمر والكافور والعنبر والورس الجيد والمسك ( ج

) قناديد

المعجم الوسيط
( قندس )

تاب بعد معصية وفي األرض ذهب على وجهه ساربا فيها

( القندس ) حيوان قارض من الفصيلة القندسية كث الفراء له ذنب قوي مفلطح وغشاء بين أصابع
رجليه يستعين به على السباحة يستوطن أوربة وأمريكا الشمالية

( قندل )

فالن عظم أرسه ومشى في استرسال واسترخاء
( القنادل ) العظيم الرأس

( القندل ) القنادل

( القنديل ) مصباح كالكوب في وسطه فتيل يمأل بالماء والزيت ويشعل ( ج ) قناديل ( مع )

( القنزع )

الشعر حول الرأس والريش المجتمع في رأس الديك والقبرة

( القنزعة ) الشعر حول الرأس والخصلة من الشعر تترك على رأس الصبي ( ج ) قنازع

( القنزعة ) القنزعة والمرأة المفرطة في القصر والريش المجتمع في رأس الديك ( ج ) قنازع

( أقنس )

فالن ادعى إلى أصل شريف وهو خسيس

( القنس ) األصل يقال إنه لكريم القنس وأعلى الرأس ( ج ) قنوس

( القنس ) القيء القليل

( القونس ) مقدم الرأس وأعلى بيضة الحديد وعظم ناتئ بين أذني الفرس وجادة الطريق ( ج )

قوانس

( قنسرته )

السن أو الشدائد شيبته

( تقنسر ) شاخ وتقبض

( القناسر ) الشديد

( القنسر ) الكبير المسن والقديم

( قنص )

الصيد قنصا صاده فهو قانص ( ج ) قناص

( اقتنص ) الصيد قنصه

( تقنص ) الصيد تصيده

المعجم الوسيط
( القانصة ) من الطير جزء عضلي من المعدة يتم فيه رش الغذاء وطحنه وهي مشهورة في الطيور

التي تتغذى بالحبوب كالحمام والدجاج وقد توجد في غيرهما وبخاصة في الحيوانات التي يكون

غذاؤها صلبا كما في سمك البوري مثال ( مج ) والجارحة التي تصيد ( ج ) قوانص
( القنص ) المصيد

( القنيص ) الصائد والمصيد والقناصون
( القنصل )

النائب عن دولة في دولة أخرى يحمي حقوقها وتجارتها ويدافع عن رعيتها ومرتبته دون مرتبة الوزير

المفوض ومرتبة هذا دون مرتبة السفير ( مع )

و بنت القنصل جنس نباتات من الفصيلة السوسبية لها قنابات حمر كبيرة في الشتاء تكثر في

حدائق مصر

( القنصلية ) مقام القنصل ( محدثة )

( قنط )

قنوطا يئس أشد اليأس وفي التنزيل العزيز ) وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ( فهو قانط

وقنوط

( قنط ) قنوطا وقناطة يئس وفي التنزيل العزيز ) ال تقنطوا من رحمة هللا (

( أقنطه ) آيسه

( قنطه ) أقنطه

( قنطر )

ترك البدو وأقام باألمصار والقرى وملك ماال كثي ار يوزن بالقنطار وعلينا طول وأقام ال يبرح والبناء

جعله كالقنطرة

( القنطار ) معيار مختلف المقدار عند الناس وهو بمصر في زماننا مائة رطل وهو  928 44من

الكيلوجرامات والمال الكثير ( ج ) قناطير

( القنطرة ) جسر متقوس مبني فوق النهر يعبر عليه ( ج ) قناطر

( المقنطر ) بناء مقنطر متقوس كالقنطرة والقناطير المقنطرة الكثيرة المكدسة

( قنعت )

اإلبل والغنم قنعا مالت لمأواها وأقبلت نحو أصحابها والشاة ارتفع ضرعها وفالن قنوعا رضي بالقسم

واليسير فهو قانع وقنيع والى فالن خضع له وانقطع إليه

المعجم الوسيط
( قنع ) قنعا وقناعة رضي بما أعطى فهو قانع ( ج ) قنع وهو قنيع ( ج ) قنعاء وهو قنع وقنوع

أيضا وهي قنيع وقنيعة ( ج ) قنائع

( أقنعت ) الشاة قنعت والبعير مد رأسه إلى الحوض للشرب وفالن بيديه في الصالة مدهما واسترحم

ربه والشاة ارتفعت أخالفها إلى بطنها وفالنا الشيء أرضاه واإلبل والغنم أمالها للمرتع وكذا لمأواها
ورأسه وعنقه رفعهما وشخص ببصره نحو الشيء في ذل وخشوع وحلقه وفمه رفعهما الستيفاء ما

يشربه من ماء وغيره واإلناء أماله ليصب ما فيه

( قنعه ) رضاه والمرأة ألبسها القناع وفالن أرس الجبل عاله وفالنا بالسيف أو السوط أو العصا

عاله به

( تقنع ) تكلف القناعة وتغشى بثوب والمرأة لبست القناع وفي السالح دخل

( اقتنع ) قنع وبالفكرة أو الرأي قبله واطمأن إليه
( القانع ) خادم القوم وتابعهم وأجيرهم

( القناع ) ما تغطي به المرأة رأسها وغشاء القلب والشيب وما يستر به الوجه ( ج ) قنع وأقنعة

( القنع ) السالح والطبق من عسب النخل يؤكل عليه أو تجعل فيه الفاكهة وغيرها ومتسع الحزن
حيث يسهل وأرض سهلة بين رمال تنبت الشجر والرمل المجتمع واألصل ( ج ) أقناع وقنعة

( القنع ) البوق الذي ينفخ فيه

( القنعان ) رجل قنعان ينتهى إلى رأيه وقضائه ومن يرضى باليسير ( يستوي فيه المذكر والمؤنث
والمفرد والجمع )

( المقنع ) العدل يرضى بشهادته وما يرضي من اآلراء

( المقنع ) المغطى بالسالح والذي على رأسه بيضة الحديد والمستور وجهه

( قنفت )

األذن قنفا عظمت وأقبلت عل الوجه وتباعدت من الرأس فالرجل أقنف والمرأة واألذن قنفاء
( أقنف ) صار ذا جيش كثير وانتهى له رأيه وأمره في معاشه واسترخت أذنه

( القناف ) كبير األنف والعظيم الرأس واللحية والطويل الجسم الغليظة

( القنيف ) جماعات الناس والسحاب ذو الماء الكثير والرجل القليل األكل ( ج ) قنف

( تقنفذ )

القنفذ تقبض
( القنفذ )

المعجم الوسيط
دويبة من الثدييات ذات شوك حاد يلتف فيصير كالكرة وبذلك يقي نفسه من خطر االعتداء عليه

والمكان ينبت نبتا ملتفا وحبل الرمل ( ج ) قنافذ ويقال إنه لقنفذ ليل ال ينام ألن القنفذ يقضي الليل

ساعيا وما هو إال قنفذ ليل نمام

( قنم )

الفرس ونحوه قنما أصاب الندى شعره ثم لحقه الغبار فاتسخ والطعام و اللحم وغيرهما فسد وتغيرت
رائحته فهو قنم وأقنم

( األقنوم ) األصل ( د ) ( ج ) أقانيم واألقانيم الثالثة عند النصارى اآلب واالبن وروح القدس
( القنمة ) خبث ريح الزيت والدهن ونحو ذلك

( قن )

الشيء قنا تفقده بالبصر

( قنن ) وضع القوانين ( مو )

( اقتن ) قنا اتخذه وسكت مطرقا والرحل لزم ظهر البعير
( استقن ) باألمر استقل به وأقام مع غنمه ليشرب ألبانها

( القانون ) مقياس كل شيء وطريقه ( رومية وقيل فارسية و ( في االصطالح ) أمر كلي ينطبق

على جميع جزئياته التي تتعرف أحكامها منه واألصل وآلة من آالت الطرب ذات أوتار تحرك
بالكشتبان

( القنان ) كم القميص وريح اإلبط

( القن ) العبد الذي كان أبوه مملوكا لمواليه ويقال قن بين القنانة والقنونة خالص العبودة أما إذا لم
يكن كذلك فهو عبد مملكة ( يطلق بلفظ واحد للمذكر والمؤنث والمفرد والجمع ) وقد يجمع على

أقنان وأقنة

( القنة ) قنة كل شيء أعاله والجبل المنفرد المرتفع في السماء ( ج ) قنن وقنان

( القنة ) القوة من قوى الحبل أو من حبل الليف خاصة ( ج ) قنن

( القنينة ) القارورة وهي وعاء من زجاج يجعل فيه الشراب ( ج ) قناني وقنان

( القنقن )

المهنسد الخبير بالماء تحت األرض وحفر القنى ( ج ) قناقن ( فارسية )
( قنا )

لون الشيء قنوا احمر فهو قان وفالنا جعل له قنية يستغني بها وفالنا قناوة جزاه وكافأه وهللا الشيء

قنوا خلقه

( قنى ) الشيء قنيا كسبه وجمعه والغنم وغيرها اتخذها لنفسه ال للتجارة وفالنا أرضاه والحياء فالنا

أن يفعل كذا رده ووعظه وفالن الحياء لزمه
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( قني ) فالن قنا رضي ويقال قني بالشيء رضي به وغني واألنف

قنا ارتفع وسط قصبته وضاق منخراه والشجرة طالت فهو أقنى وهي قنواء ( ج ) قنو والحياء قنوا

لزمه

( أقنت ) السماء أقلع مطرها والصيد فالنا ولفالن أمكنه وفالنا أعطاه ما يقتني من النشب وأرضاه
وفي التنزيل العزيز ) وأنه هو أغنى وأقنى (

( قانى ) الشيء له دام يقال قانى لك عيش ناعم والشيء فالنا وافقه والشيء الشيء خالطه والشيء
بالشيء خلطه يقال قاني الصوف بالحرير والبياض بالصفرة والمال قام عليه

( قنى ) الحياء لزمه والقناة احتفرها وهللا فالنا أقناه
( اقتنى ) الشيء قناه

( تقنى ) اكتفى بنفقته ثم فضلت فضلة فادخرها

( استقنى ) الحياء لزمه

( اإلقناءة ) إقناءة الحائط الجانب الذي يفيء عليه الفيء

( القناء ) العذق وهو من النخل كالعنقود من العنب ( ج ) أقناء وقنيان وقنوان وقناء الحائط إقناءته

( القناة ) الرمح األجوف وكل عصا مستوية أو معوجة ومجرى للماء ضيق أو واسع ( ج ) قنوات
واسم الجنس الجمعي قنا

( القناء ) الذي يثقف القنا ويعدها ليبيعها وحفار القنوات

( القنو ) العذق بما فيه من الرطب ( ج ) أقناء وقنوان وفي التنزيل العزيز ) ومن النخل من طلعها

قنوان دانية (

( القنوة ) ما اكتسب يقال له غنم قنوة خالصة له ثابتة عليه

( القنية ) القنوة

( القني ) المقتنى من اإلبل والغنم وغيرها لولد أو لبن

( المقناة ) الموضع الظليل ال تطلع عليه الشمس كالمقنوة

( المقنى ) القناء

( قهب )

قهبا كان لونه القهبة والوصف قهب وقهبة وأقهب وقهباء
( أقهب ) عن الطعام أمسك ولم يشتهه

( القهبة ) غبرة تعلو أي لون كان

( قهد )

في مشيه قهدا قارب خطوه ولم ينبسط في مشيه
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( القهد ) الصغير من البقر اللطيف الجسم والجؤذر والنرجس الذي لم يتفتح ( ج ) قهاد

( قهره )

قه ار غلبه فهو قاهر وقهار ويقال أخذهم قه ار من غير رضاهم وفعله قه ار بغير رضا والنار اللحم

غيرته أول ما تأخذه

( أقهر ) الرجل صار أمره إلى القهر وفالنا وجده مقهو ار

( القاهرة ) قاعدة مصر بناها المعز لدين هللا الفاطمي شرقي النيل وهي اليوم أعظم مدينة في الشرق

( القواهر ) الجبال الشوامخ

( القهرة ) يقال أخذت فالنا قهرة اضط ار ار وهو قهرة للناس يحتمل قهرهم

( القهرة ) من النساء الشريرة ( ج ) قهرات

( القهار ) اسم من أسماء هللا الحسنى والغالب ال يحد غلبته شيء

( القهرم )

القصير من الرجال

( القهرمان ) أمين الملك ووكيله الخاص بتدبير دخله وخرجه ( فارسي مع )

( القهرمانة ) مدبرة البيت ومتولية شؤونه ( مع ) ومنه القول المأثور ( المرأة ريحانة وليست بقهرمانة

)

( قهقر )

رجع إلى خلف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه

( تقهقر ) قهقهر وتراجع مهزوما

( القهقار ) الحجر األملس الصلب يكسر به غيره وهو أصغر من الفهر

( القهقرى ) الرجوع إلى خلف وفالن يمشي القهقرى يرجع على عقبيه
( القهقرة ) حنطة قهقرة اسودت بعد الخضرة ( ج ) قهقر

( قهقه )

قهقهة ضحك فسمع ضحكه

( قهل )

جلده قهال قشف ويبس وفالن لم يتعهد جسمه بالماء ولم ينظفه واستقل العطية وكفر بالنعمة

( تقهل ) يبس جلده وساءت حاله وفالن لم يتعهد جسمه بالماء ولم ينظفه ومشى مشيا بطيئا وشكا

حاجته وصوته ضعف والن

( قهم )
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قهما قلت شهوته للطعام من مرض أو غيره فهو قهم

( أقهم ) عن الشيء كرهه وعن الطعام أو الشراب لم يشتهه والسماء انقشع عنها الغيم وفي الشيء

أغمض فيه
( قه )

قها ضحك
( أقهى )

فالن دام على شرب القهوة وعن الطعام امتنع منه ولم يرده

( القهوة ) الخمر واللبن المحض وشراب مغلي البن ( مو ) والرائحة والخصب ومكان شرب القهوة

ونحوها ( مو )

( المقهى ) مكان عام تقدم فيه القهوة ونحوها من األشربة ( مج )

( قهي )

قهيا لم يشته الطعام ويقال قهي عن الطعام وعن الشراب والشيء فالنا عن الطعام صده عنه

( قاب )

األرض قوبا حفر فيها حفرة مقورة والطائر بيضته فلقها

( قوب ) الشيء قلعه من أصله واألرض

قابها والجرب جلد البعير ترك فيه مواضع قد انجردت من الوبر

( انقاب ) المكان جرد فيه مواضع من الشجر ولكأل واألرض حفرت فيها مواضع شبه التقوير

والبيضة انفلقت

( تقوبت ) األرض أو البيضة انقابت ومن رأسه مواضع تقشرت والشيء انفلق من أصله واألسود من

الحيات سلخ جلده
( القائبة ) الفرخ

( القاب ) المقدار ومن القوس ما بين المقبض وطرف القوس وهما قابان يقال بينهما قاب قوس

كناية عن القرب وفي التنزيل العزيز ) فكان قاب قوسين أو أدنى ( أي طول قوسين أو أراد قابي

قوس فقلبه

( القوب ) البيض والفرخ ( ج ) أقواب

( القوباء والقوباء ) داء في الجسد يتقشر منه الجلد وينجرد منه الشعر

( القوبة ) القوباء والقشرة من البيض ( ج ) قوب

( القوبة ) القوباء والمقيم الثابت الدار
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( القوبي ) المولع بأكل الفراخ والفرخ

( قات )

الرجل قوتا أطعمه ما يمسك الرمق وعاله

( أقاته ) أعطاه قوته والشيء أطاقه واقتدر عليه

( اقتات ) الشيء جعله قوتا وللنار قدم لها الحطب ونفخ فيها نفخا رقيقا

( تقوت ) بالشيء أكله

( استقاته ) سأله القوت

( القات ) نبات من الفصيلة السلسترية يزرع ألوراقه التي تمضغ خضراء قليله منبه وكثيره مخدر

موطنه الحبشة ويزرع بكثرة في اليمن ويسمى شاي العرب

( القائت ) من العيش الكفاية

( القوت ) ما يقوم به بدن اإلنسان من الطعام ( ج ) أقوات

( القيت والقيتة ) القوت

( المقيت ) من أسماء هللا الحسنى والمقتدر كالذي يعطي كل شيء قوته وفي التنزيل العزيز ) وكان
هللا على كل شيء مقيتا (

( قاوحه )

كابره وشاده في القول ( عامية ) وهي أقرب لمعنى كاوحه ( انظر كاوح )

( قاد )

الدابة قودا وقيادا وقيادة مشى أمامها آخذا بمقودها والقاتل إلى موضع القتل حمله إليه والجيش قيادة

رأسه ودبر أمره

( قود ) الفرس وغيره قودا طال ظهره وعنقه فهو أقود وهي قوداء ( ج ) قود

( أقاده ) خيال أعطاه إياها يقودها والقاتل بالقتيل قتله به قودا

( اقتاد ) الدابة قادها والنبت الثور وجد ريحه فهجم عليه

( انقاد ) مطاوع قاد وخضع وذل يقال انقاد لألمر والطريق سهل واستقام

( تقاود ) الرجالن ذهبا مسرعين كأن كل واحد منهما يقود اآلخر لسرعته واإلبل ونحوها تتابعت

والمكان استوى

( استقادت ) الدابة مشت خلف قائدها وفالن ذل وخضع ويقال استقاد له واألمير سأله أن يقيد

القاتل بالقتيل وفالن ممن آذاه انتقم منه بمثل فعله

( األقود ) من الناس من إذا أقبل بوجهه على شيء لم يكد ينصرف عنه والذلول المنقاد من الخيل
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والطويل العنق والظهر من الناس والدواب ومن الرجال الشديد العنق والجبل الذاهب في السماء
( القائد ) من يقود الجيش ومن يقود فرقة موسيقية أو نحوها ( محدثة ) ( ج ) قادة وقواد وكل

مستطيل من أرض أو جبل على وجه األرض

( القائدة ) األكمة تمتد على وجه األرض ومن اإلبل التي تتقدمها

( القؤود ) فرس قؤود سهل منقاد

( القاد ) القدر يقال هو مني قاد رمح

( القود ) طائفة من الخيل تقاد في السفر بجوار الركب وال تركب بل تودع حتى يحتاج إليها في

دفاع عن الركب

( القود ) القصاص

( القواد ) الساعي بين الرجل والمرأة للفجور ( مو )

( القياد ) ما تقاد به الدابة من حبل ونحوه ويقال فالن سلس القياد يتابعك على هواك وأعطى فالن

القياد أذعن

( القيد ) فرس قيد ( و أصله قيد كهين ) منقاد ذلول ( انظر قيد )

( القيدة ) من اإلبل التي تقاد للصيد يختل بها وهي الدريئة وبعير قيد ذلول منقاد

( المقادة ) يقال أعطاه مقادته انقاد له

( المقود ) القياد ( ج ) مقاود

( المقود ) الجبل الطويل

( قار )

قو ار مشى على أطراف قدميه ليخفي مشيه والصيد ختله والشيء خرقه من وسطه خرقا مستدي ار

وفالنا فقأ عينه والصبية ختنها

( قور ) قو ار عور فهو أقور وهي قوراء ( ج ) قور والدار وغيرها وسعت فهي قوراء والبيت أقور

( قور ) الشيء جعل في وسطه خرقا مستدي ار

( تقور ) مطاوع قور والسحاب تقطع وتفرق فرقا مستديرة والحية تثنت وتجمعت

( اقور ) فالن تشنج جلده وانحنى صلبه هزاال وكب ار والجلد تقبض و األرض ذهب نباتها
( األقور ) يقال لقيت منه األقورين الدواهي العظام

( القار ) الزفت ( انظر زفت )

ويوم ذي قار يوم لبني شيبان وقعت حوادثه في بطحاء جنوبي الكوفة من أرض العراق

( القارة ) جبل صغير منفرد أسود مستدير ملموم طويل في السماء واألكمة والحرة وهي أرض ذات
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حجارة سود ( ج ) قار وقور وقيران وقبيلة عربية عرفت في الجاهلية بالحذق في الرماية وفي المثل

( قد أنصف القارة من راماها )

( القوارة ) ما قور من الثوب وغيره وما قطع من جوانب الشيء وما خرج من تقوير الخشب والقرع

والباذنجان و نحوها ( مو )

( المقورة ) آلة لتقوير الباذنجان ونحوه

( قوز )

النبت كثر

( تقوز ) البيت تهدم

( القوز ) الكثيب العالي من الرمل ( ج ) أقواز وقيزان

( قوزع )

( انظر قزع )

( قاس )

الشيء على غيره وبه قوسا وقياسا قدره على مثاله

( قوس ) قوسا انحنى ظهره فهو أقوس وهي قوساء

( قوس ) الشيء انعطف ويقال قوس الشيخ انحنى ظهره والسحابة تفجرت عنها األمطار والشيء

جعله كالقوس ( مو )

( تقوس ) الشيء قوس وقوسه احتملها والشيب فالنا وخطه

( استقوس ) الشيء تقوس

( األقوس ) المشرف من الرمال كاإلطار والصعب من األزمنة وليل أقوس شديد الظلمة والممارس

الداهية من الرجال

( القوس ) آلة على هيئة هالل ترمى بها السهام ( تذكر وتؤنث ) ( ج ) أقواس وقسي ويقال رموا

أعداءهم عن قوس واحدة كانوا متفقين و ( في الهندسة ) قطعة من الدائرة والذراع ألنه يقاس به

المذروع وبرج في السماء ( هو تاسع البروج ) وقوس قزح قوس ينشأ في السماء أو على مقربة من
مسقط الماء من الشالل ونحوه ويكون في ناحية األفق المقابلة للشمس وترى فيه ألوان الطيف

متتابعة وسببه انعكاس أشعة الشمس من رذاذ الماء المتطاير من ماء المطر أو من مياه الشالالت

وغيرها من مساقط الماء المرتفعة وقوس النصر عقد من خشب أو نحوه يقام فوق الطريق العام في

شكل قوس ويزين بالمصابيح واألعالم ونحوها احتفاال باألعياد القومية أو بمقدم عظيم و تكتب عليها

في الغالب عبارات تفيد اإلشادة بالعيد أو الترحيب بالزائر أو القادم ( محدثة )
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( القوس ) صومعة الراهب وبيت الصائد

( القوسي ) من األيام الطويل و الزمان الصعب ومن البالد البعيد
( القواس والقياس ) صانع القوس وحاملها

( المقاوس ) الذي يرسل الخيل للسباق

( المقوس ) وعاء تجعل فيه القسي والحبل تصف عليه الخيل عند السباق والموضع تجرى منه

الخيل ( ج ) مقاوس
( تقوصر )

( انظر قصر )

( القوصرة ) ( انظر قصر )

( قاض )

البناء قوضا هدمه ويقال قاض الخيمة

( قوض ) البناء قاضه ويقال قوض الصفوف والمجالس فرقها وبنى فالن ثم قوض أحسن ثم أساء
( انقاض ) البناء تهدم ويقال تقوضت الصفوف والمجالس تفرقت وفالن جاء وذهب ولم يستقر

( القوط )

القطيع من الغنم ( ج ) أقواط
( القوطة ) القفة الكبيرة

( القوطة ) الطماطم

( القواط ) راعي قوط من الغنم

( قاع )

فالن قوعا خنس ونكص

( تقوع ) فالن مال في مشيته كالماشي في مكان شائك والحرباء الشجرة عالها

( القاع ) أرض مستوية مطمئنة عما يحيط بها من الجبال واآلكام تنصب إليها مياه األمطار

فتمسكها ثم تنبت العشب وقد يكون القاع ميال في ميل وأكثر من ذلك وأقل والقعر ( مج ) ( ج )
أقواع وقيعان وقيع وقيعة

( القاعة ) قاعة الدار ساحتها والمكان الفسيح يسع جمعا عظيما من الناس كقاعة المحاضرات

ونحوها ( مو ) ( ج ) قاعات

( القواع ) الذكر من األرانب

( قاف )
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أثره قوفا وقيافة اتبعه فهو قائف ( ج ) قافة

( اقتاف ) أثره قافه

( تقوف ) أثره قافه وفالنا في المجلس أخذ عليه في كالمه وقال له قل كذا وكذا وعليه ماله حجر

عليه فيه

( األقوف ) يقال هو أقوف لألثر بالغ المعرفة به ونهاية في تتبعه

( القاف ) اسم حرف من الحروف الهجائية ومن الرقبة الشعر السائل في نقرتها
( القائف ) من يحسن معرفة األثر وتتبعه ( ج ) قافة

( القوف ) أعلى األذن ومن الرقبة القاف ويقال أخذه بقوف رقبته برقبته جمعاء

( القيافة ) حرفة القائف

( قاقت )

الدجاجة قوقا صوتت

( القاق ) طائر مائي طويل العنق والطويل أو الفاحش الطول واألحمق الطائش

( القاووق ) قلنسوة طويلة من مالبس الرأس للفرس ( د )

( القوقة ) الصلعة واألصلع وطائر يألف األماكن الخربة وهو البومة وتسمى عند العامة أم قويق

( المقوق ) العظيم الصلعة

( قوقأت )

الدجاجة قاقت
( قوقت )

الدجاجة قيقاء وقوقاة صوتت عند البيض
( المقوقس )

لقب لكل من ملك مصر واإلسكندرية قبل اإلسالم و طائر مطوق طوقا سواده في بياض كالحمام

( القوقع )

حيوان ال فقاري رخو يفرز حول جسمه صدفة مفردة حلزونية االلتفاف وهو يعيش في البر أو البحر
أو الماء العذب و في أثناء الحركة والنشاط يبرز جسمه من الصدفة واحدته قوقعة

( القوقعيات ) إحدى طوائف الحيوانات الالفقارية وتسمى الرخويات وتمتاز بأصدافها المفردة

الحلزونية االلتفاف وبحركتها التي تتم على الجزء البطني من الجسم الرخو
( قوقل )

ارتقى في الجبل وصعد

المعجم الوسيط
( القاقلة ) جنس نباتات عطرية من الفصيلة الزنجبارية يزرع أو ينبت في الهند الصينية وفي إفريقيا
وثمرته وحيدة الفلقة وهو ( الحبهان ) في مصر و ( حب الهال ) في العراق

( القاقلى ) نبات حولي بري من فصيلة الصليبيات كثير في رمال الساحل حيث يسمى رشاد البحر

( قال )

قوال ومقاال ومقالة تكلم فهو قائل وقال وجمع قائل قالة
و يستعمل القول مجا از للداللة على الحال مثل

( و قالت له العينان سمعا وطاعة

)

و امتأل الحوض وقال قطني وله خاطبه وعليه افترى وعنه أخبر وفيه اجتهد وبه رآه رأيا وتحكى

الجمل بعد القول فتعاد بلفظها وفي التنزيل العزيز ) قال إني عبد هللا ( أو بمعناها مثل قال إنه

عبدهللا وال أثر للقول في شيء من ألفاظ الجملة فيهما وقد يضمن القول معنى الظن فينصب بعده

المبتدأ والخبر عند بعض العرب مثل أتقول المسافر قادما اليوم

( أقوله ) ما لم يقل ادعى عليه ويقال أقاله وفالنا علمه القول ولقنه إياه

( قاوله ) في األمر فاوضه وجادله وأعطاه العمل مقاولة على تعهد منه بالقيام به ( مج )

( قوله ) أقوله

( تقاولوا ) في األمر تفاوضوا

( تقول ) عليه قوال اختلقه كذبا وفي التنزيل العزيز ) ولو تقول علينا بعض األقاويل ألخذنا منه

باليمين (

( التقوالة ) الكثير القول اللسن

( القال ) اسم من القول ونهى النبي  eعن القيل والقال ويروى ( عن قيل وقال بلفظ الفعل الماضي
عن فضول القول مما يوقع الخصومة بين الناس ورجل قال قائل والقلة أو خشبتها التي تضرب بها

( ج ) هذه قيالن

( القالة ) اسم للقول الفاشي في الناس خي ار كان أو ش ار
( القول ) الكالم والرأي والمعتقد ( ج ) أقوال وأقاويل

( القولية ) الغوغاء

( القيل ) من ملوك اليمن في الجاهلية دون الملك األعظم ( ج ) أقوال وأقيال

( القيل ) القول

( المقالة ) القول والمذهب ( مو ) وبحث قصير في العلم أو األدب أو السياسة أو االجتماع ينشر

في صحيفة أو مجلة ( محدثة )

المعجم الوسيط
( المقاول ) من يتعهد بالقيام بعمل معين مستكمل لشروط خاصة كبناء بيت أو إصالح طريق
وتوضح التفصيالت له في عقد يوقعه المتعاقدان ( مج )

( المقاولة ) اتفاق بين طرفين يتعهد أحدهما بأن يقوم لآلخر بعمل معين بأجر محدود في مدة معينة

( مج )

( المقوال ) التقوالة

( المقول ) التقوالة واللسان ( ج ) مقاول ومقاولة
( المقولة ) كلمة ترددت وقيلت مرة بعد مرة

( القولنج )

مرض معوي مؤلم يصعب معه خروج البراز والريح وسببه التهاب القولون ( مع )

( القولون )

المعى الغليظ الضيق الذي يتصل بالمستقيم ( د )

( قام )

قوما وقياما وقومة انتصب واقفا واألمر اعتدل ويقال قام ميزان النهار انتصف وقام قائم الظهيرة حان
وقت الزوال والماء ثبت متحي ار ال يجد منفذا والحق ظهر واستقر وعلى األمر دام و ثبت ولألمر

تواله وعلى أهله تولى أمرهم وقام بنفقاتهم والمتاع بكذا تحددت قيمته ويقال قام يفعل كذا أخذ في

عمله

( أقام ) بالمكان لبث فيه واتخذه وطنا وفالنا من مكانه أزاله عنه والشيء أدامه وأنشأه موفى حقه

ومنه إقامة الصالة وللصالة نادى لها والعود والبناء ونحوهما عدله وأزال عوجه والشرع أظهره وعمل

به

( قاومه ) في المصارعة وغيرها قام له
وفي حاجة قام معه فيها

( قومت ) الشاة أصابها القوام والمعوج عدله و أزال عوجه والسلعة سعرها وثمنها
( تقاوموا ) في الحرب قام بعضهم لبعض والشيء فيما بينهم قدروا ثمنه

( تقوم ) الشيء تعدل واستوى وتبينت قيمته

( استقام ) الشيء اعتدل واستوى

( التقويم ) حساب الزمن بالسنين والشهور واأليام وتقويم البلدان تعيين مواقعها وبيان ظواهرها

( القائم ) قائم السيف مقبضه ودينار قائم سواء ال يزيد على أصل وزنه وال ينقص وقائم الماء بناء

مرتفع يتوزع منه الماء ( محدثة ) ( ج ) قوام وقيم

( القائمة ) من السيف مقبضه وواحدة قوائم الدابة وتستعار لإلنسان والخوان والسرير وورقة تقيد بها

األسماء واألشياء في صف قائم ( مو )

المعجم الوسيط

( القامة ) من اإلنسان طوله ووحدة قياس طولها  6أقدام تستخدم عادة في قياس أعماق البحر ( ج

) قامات

( القوام ) داء يأخذ الدابة في قوائمها تحاول أن تقوم فال تنبعث

( القوام ) العدل وفي التنزيل العزيز ) وكان بين ذلك قواما ( ورمح قوام مستقيم وقوام اإلنسان قامته

وحسن طوله وبفالن قوام يقوم كثي ار من قلق به

( القوام ) قوام كل شيء عماده ونظامه وما يقيم اإلنسان من القوت وقوام األمر ما يقوم به وهو قوام

أهل بيته يقيم شأنهم

( القوامة ) القيام على األمر أو المال أو والية األمر

( القوم ) الجماعة من الناس تجمعهم جامعة يقومون لها وخصصت بجماعة الرجال في قول زهير

( و ما أدري وسوف إخال أدري

أقوم آل حصن أم نساء )

و قوم الرجل أقاربه عصبية ومن يكونون بمنزلتهم تبعا له

( القومة ) النهضة يقال قاموا قومة واحدة وقامة اإلنسان والقيام بين الركعتين

( القومي ) من يؤمن بوجوب معاونته لقومه ومساعدتهم على جلب المنفعة ودفع المضرة والوطني
يقال العيد القومي والزعيم القومي ( محدثة )

( القومية ) صلة اجتماعية عاطفية تنشأ من االشتراك في الوطن والجنس واللغة والمنافع وقد تنتهي

بالتضامن والتعاون إلى الوحدة كالقومية العربية ( محدثة )

( القوام ) الحسن القامة والحسن القيام باألمور
( القويم ) المعتدل والحسن القامة ( ج ) قوام

( القيام ) قيام األمر قوامه

( القيامة ) القوامة ويوم القيامة يوم بعث الخالئق للحساب

( القيمة ) قيمة الشيء قدره وقيمة المتاع ثمنه ومن اإلنسان طوله ( ج ) قيم ويقال ما لفالن قيمة

ماله ثبات ودوام على األمر

( القيوم ) القائم الحافظ لكل شيء واسم من أسماء هللا الحسنى

( القيم ) السيد وسائس األمر ومن يتولى أمر المحجور عليه وقيم القوم الذي يقوم بشأنهم ويسوس

أمرهم وأمر قيم مستقيم وكتاب قيم ذو قيمة ( مج )

( القيمة ) األمة القيمة المستقيمة المعتدلة وفي التنزيل العزيز ) وذلك دين القيمة (

المعجم الوسيط
( المقام ) موضع القدمين والمجلس و الجماعة من الناس

( المقامة ) الجماعة من الناس والمجلس والخطبة أو العظة أو نحوهما وقصة قصيرة مسجوعة

تشتمل على عظة أو ملحة كان األدباء يظهرون فيها براعتهم ( مو )

( المقام ) اإلقامة وموضع اإلقامة
( المقامة ) المقام

( المقوم ) الخشبة التي يمسكها الحراث

( القونة )

القطعة من الحديد أو الصفر يرقع بها اإلناء

( القاوون ) نبات عشبي حولي من الفصيلة القرعية يزرع لثماره وثمرته صفراء حلوة طيبة الرائحة
وتطلق أحيانا على ما يسمى الشمام في مصر والبطيخ األصفر في الشام

( قوه )

بصاحبه صاح به وبالصيد وعليه صيح به ليحوشه إلى مكان

( تقاوه ) الرجالن صرخا بصوت هو أمارة بينهما

( القاه ) الجاه والرفيه من العيش يقال إنه لفي عيش قاه

( القاهي ) الرجل المخصب

( القوهة ) اللبن تغير قليال وفيه حالوة الحلب

( القوهي ) ضرب من الثياب بيض

( قوي )

قوة كان ذا طاقة على العمل فهو قوي ( ج ) أقوياء وعلى األمر أطاقه وقوى جاع جوعا شديدا

والمطر احتبس والحبل والوتر كان بعض قواه أغلظ من بعض فهو قو والدار قوى وقواء وقواية خلت

( أقوى ) الرجل افتقر ونزل بالقفر ونفد طعامه وفني زاده وجاع فلم يكن معه شيء وان كان في بيته
وسط قومه والدار خلت وفي الشعر خالف بين حركة الروي المطلق بكسر وضم والحبل أو الوتر

جعل بعض قواه أغلظ من بعض وقواه فالحبل والوتر مقوى
( قاويت ) فالنا غالبته في القوة فقويته غلبته

( قوى ) الرجل أو الشيء أبدله مكان الضعف قوة

( اقتوى ) كان ذا قوة أو جادت قوته وعلى فالن عاتبه والشيء اختصه لنفسه وشيئا بشيء تبدل به
والشركاء المتاع بينهم تزايدوه حتى بلغ غاية ثمنه فأخذه بعضهم به

( تقاوى ) فالن بات قاويا والقوم الدلو جمعوا شفاههم فشرب كل واحد ما أمكنه والشركاء المتاع

بينهم اقتووه

( تقوى ) كان ذا قوة

( التقاوي ) بذور القطن والقمح والفول ونحوها مما يبذر في األرض للزراعة ( مج )

المعجم الوسيط

( القاوي ) الجائع واآلخذ

( القاوية ) البيضة والسنة القليلة المطر

( القواء ) القفر من األرض وأرض قواء ال أحد فيها ومنزل قواء ال أنيس به واألرض التي لم تمطر
بين أرضين ممطورتين ( ج ) أقواء

( القواية ) القفر من األرض

( القوة ) ضد الضعف و الطاقة من طاقات الحبل وتمكن الحيوان من األعمال الشاقة والمؤثر الذي

يغير أو يميل إلى تغيير حالة سكون الجسم أو حالة حركته بسرعة منتظمة في خط مستقيم ( مج )

ومبعث النشاط والنمو والحركة وتنقسم إلى طبيعية وحيوية وعقلية كما تنقسم إلى باعثة وفاعلة ( ج )

قوى وقوات ويقال رجل شديد القوى شديد أسر الخلق والقوات المسلحة فيالق الجيش في البر والبحر
والجو ( محدثة )

( القوي ) من أسماء هللا تعالى و من الحروف ما لم يكن حرف لين وذو القوة

( القوي ) الفرخ عند خروجه من البيضة
( القي ) األرض المستوية الملساء

( المقوي ) بلد مقو لم يمطر

( قاء )

ما أكل قيئا ألقاه فهو قاء والطعنة الدم أخرجته واألرض ما حوت طرحته على ظهرها يقال قاءت

األرض الكمأة أخرجتها وأظهرتها وثوب يقيء الصبغ مشبع به

( أقاءه ) جعله يقيء

( قيأه ) هو أو الدواء أقاءه
( تقيأ ) تكلف القيء

( استقاء و استقيأ ) تقيأ

( القيء ) ما قذفته المعدة

( القيوء ) الكثير القيء والدواء الذي يشرب فيحدث القيء يقال شربت القيوء فما قيأني

( المقيئ ) دواء يحمل على القيء

( القياء ) كثرة القيء لمرض أو نحوه

( القيثار والقيثارة ) آلة طرب ذات ستة أوتار ( د )

( قاح )

الجرح قيحا صار فيه القيح

( أقاح ) الجرح قاح والرجل صمم على المنع بعد السؤال

المعجم الوسيط
( قيح ) الجرح قاح

( تقيح ) الجرح قاح

( القيح ) إفراز ينشأ من التهاب األنسجة بتأثير الجراثيم الصديدية

( قاده )

قيدا جعل في رجله القيد

( قيده ) قاده ويقال قيده باإلحسان والتعب فالنا أعياه وعاقه ويقال ناقة مقيدة كالة ال تنبعث والعلم
بالكتاب أثبته وضبطه والخط نقطه وشكله والشيء في دفتر أو ورقة سجله

( تقيد ) مطاوع قيد

( القاد ) القدر يقال بينهما قاد رمح

( القياد ) حبل يقاد به ( انظر قود )

( القيد ) حبل ونحوه يجعل في رجل الدابة وغيرها فيمسكها ( ج ) أقياد وقيود وفرس قيد األوابد

سريع العدو يدرك الوحوش ويمنعها الشراد فكأنه قيد له والشكل يقال ما على هذا الحرف قيد و القدر

يقال بينهما قيد رمح وقيود األسنان لثاتها

( القيد ) المقدار يقال بينهما قيد رمح

( المقيد ) موضع الخلخال من القدم والموضع الذي تقيد فيه الدابة و تخلى ( ج ) مقاييد ومن

الشعر خالف المطلق وهو ما كان حرف رويه ساكنا ليس حرف مد كقول رؤبة

( و قاتم األعماق خاوى المخترق

) ومن الشعر أيضا الجاري على أوزان البحور القديمة أو المستحدثة الخاضعة لقواعد العروض

والقافية كما هو الحال في الشعر العربي ويقابله الشعر المرسل وهو الذي ال يخضع لنظم وال قواعد

معينة

( قير )

السفينة وغيرها طالها بالقار

( القار ) الزفت ( انظر زفت )

( القير ) القار

( القيروان ) معظم الكتيبة والقافلة والجماعة من الخيل وبلد بالمغرب

بإفريقية ( كله معرب )

( القيار ) صاحب القار يقال اشتريت من القيار والذي يعمل في القار

( قاس )

المعجم الوسيط
الشيء بغيره وعلى غيره واليه قيسا وقياسا قدره على مثاله والطبيب الشجة قيسا قدر غورها فهو

قائس

( قايس ) الشيء قياسا ومقايسة قدره و الشيء بكذا والى كذا قدره به وفالنا إلى كذا سابقه

( قيس ) الشيء بغيره وعليه قاسه

( اقتاس ) الشيء بغيره وعليه قاسه وبأبيه سلك سبيله واقتدى به

( انقاس ) مطاوع قاس

( تقايس ) القوم ذكروا مآربهم

( القاس ) القدر يقال بينهما قاس رمح

( القياس ) ( في اللغة ) رد الشيء إلى نظيره و ( في علم النفس ) عمل عقلي يترتب عليه انتقال

الذهن من الكلي إلى الجزئي المندرج تحته كما إذا انتقل الذهن من مفهوم أن زوايا كل مثلث تساوي

زاويتين قائمتين إلى أن زوايا هذا المثلث المرسوم أمامي اآلن تساوي زاويتين قائمتين و ( في المنطق
) قول مركب من قضيتين أو أكثر متى سلم لزم عنه لذاته قول آخر كما إذا قلنا كل ذي أذن من
الحيوان يلد والسلحفاة ذات أذن فإن هذا يستلزم القول بأن السلحفاة تلد و ( في الفقه ) حمل فرع

على أصل لعلة مشتركة بينهما كالحكم بتحريم شراب مسكر حمال على الخمر الشتراكهما في علة

التحريم وهو اإلسكار

( القيس ) الشدة وقيس قبيلة من مضر وأم قيس الرخمة
( القيس ) القدر يقال هذه خشبة قيس إصبع

( القياس ) من عمله قياس األرض أو غيرها

( المقياس ) المقدار وما قيس به من أداة أو آلة ( ج ) مقاييس

( قاصت )

السن قيصا انشقت وتحركت من أصلها والبطن تحرك

( انقاصت ) السن انكسرت والبناء والبئر والرمل انهار

( القيصر ) لقب كان يلقب به ملك الروم والروس ( مع ) ( ج ) قياصرة

( قاض )

الشيء قيضا تشقق والجدار تهدم وانهال والسن تحركت والفرخ البيضة شقها وفالنا بالشيء عاضه

عنه وأبدله به وفالنا بفالن مثله به

( قايض ) فالنا قياضا ومقايضة بادله سلعة بسلعة

( قيض ) هللا له كذا قدره له وهيأه وهللا فالنا لفالن أتاحه له

المعجم الوسيط
( اقتاض ) الشيء استأصله

( انقاض ) الجدار أو الكثيب انهدم وانهال أو تصدع والركية أو السن تشققت والبيضة تصدعت

وتشققت ولم تفلق

( تقيض ) الجدار أو الكثيب تهدم وانهال والبيضة ونحوها تكسرت فصارت فلقا والشيء له تقدر

وتسبب وفالن أباه نزع إليه في الشبه

( القيض ) القشرة العليا اليابسة على البيضة والمساوي يقال هذا قيض لهذا وهما قيضان مثالن

( القيضة ) القطعة الصغيرة من العظم ( ج ) قيض

( القيض ) أحد المتقايضين وحجر صغير مدور يسخن وتكوى به اإلبل أو الغنم من داء

( قاظ )

يومنا قيظا اشتد حره فهو قائظ والقوم بالمكان أقاموا به أيام الحر

( قايظه ) مقايظة وقياظا قاظ معه

( قيظ ) بموضع كذا قاظ به وفالنا الطعام أو الثوب كفاه زمن القيظ

( اقتاظ ) بموضع كذا قاظ به

( القيظ ) صميم الصيف ( ج ) أقياظ وقيوظ

( القيظي ) ما نتج في القيظ

( المقيظ والمقيظ ) المصيف

( قاقت )

الدجاجة قيقا صاتت

( القيق ) األحمق الطائش

( القيقاءة ) األرض الغليظة ( ج ) القواقي والقياقي والقيق ووعاء الطلع ( ج ) قيقاء

( القيقية ) قشرة رقيقة في البيضة تحت القشرة اليابسة

( قال )

قيال نام وسط النهار فهو قائل ج قيل وقيال وشرب اللبن في القائلة وفالنا البيع فسخه

( أقال ) البيع أو العهد فسخه وهللا عثرته صفح عنه وتجاوز وفالنا من عمله أعفاه منه ونحاه عنه

والشيء جعله يستمر إلى وقت القيلولة وفي الحديث الشريف ( كان ال يقيل المال ) ال يمسك من

المال ما جاءه صباحا إلى وقت القائلة

( قايله ) عاوضه وبادله

( قيله ) سقاه في القائلة

المعجم الوسيط
( اقتال ) فالن شرب وسط النهار وشيئا بشيء بدله
( تقايل ) البيعان تفاسخا صفقتهما

( تقيل ) نام في القائلة وشرب في القائلة والماء في المنخفص اجتمع والناقة حلبها عند القائلة وأباه

نزع إليه في الشبه والعمل ومن كان قبله من الملوك أشبهه

( استقال ) طلب أن يقال ويقال استقاله عمله طلب أن يعفيه منه واستقاله عثرته سأله أن يصفح

عنه واستقاله البيع طلب إليه أن يفسخه
( القائلة ) الظهيرة والنوم في الظهيرة

( القيل ) ( انظر قول )

( القيلولة ) نومة نصف النهار أو االستراحة فيه وان لم يكن نوم

( المقال ) القيلولة وموضع القيلولة

( المقيال ) دوحة مقيال يقال تحتها كثي ار

( المقيل ) المقال ويقال طعنه في مقيل حقده في صدره

( قيم )

الشيء تقييما قدر قيمته ( مج )

( قان )

قينا احترف الحدادة والحديدة صنعها وسواها والشيء لمه وجمعه والمرأة المرأة زينتها

( قينه ) زينه يقال قينت الماشطة العروس

( اقتان ) حسن وتزين يقال اقتان الرجل والنبت والروضة

( تقين ) تزين يقال تقينت العروس وتقين النبت

( القين ) الحداد ثم أطلق على كل صانع ( ج ) أقيان وقيون والعبد ( ج ) قيان

( القينان ) موضع القيد من الفرس والبعير

( القينة ) األمة صانعة أو غير صانعة وغلب على المغنية ( ج ) قيان والماشطة

( المقينة ) الماشطة التي تزين النساء
باب الكاف

( الكاف )

هي الحرف الثاني والعشرون من حروف الهجاء وهو صوت شديد مهموس مخرجه بين عكدة اللسان

وبين اللهاة في أقصى الفم

و تكون جارة وغير جارة

المعجم الوسيط
فاألولى لها عدة معان منها التشبيه نحو محمد كاألسد والتوكيد وفي التنزيل العزيز ) ليس كمثله

شيء ( والتقدير ليس شيء مثله
و الثانية نوعان

( أ ) ضمير منصوب أو مجرور نحو ) ما ودعك ربك (

( ب ) حرف معناه الخطاب ومنه الكاف الالحقة السم اإلشارة نحو ذلك وتلك وللضمير المنفصل

المنصوب في قوله إياك واياكما ونحوهما ولبعض أسماء األفعال نحو رويدك
( الكاكاو )

شجر من الفصيلة الب ارزية ( األسطرقولية ) أمريكي األصل يتخذ من مسحوق بذوره شراب وتصنع
منه حلوى ( د )

( كئب )

كآبة تغيرت نفسه وانكسرت من شدة الهم والحزن فهو كئب وكئيب

( أكأب ) فالنا أحزنه

( اكتأب ) كئب ووجه األرض تغير وضرب إلى السواد ومنه رماد مكتئب اللون

( الكأباء ) الحزن الشديد

( كأد ) عليه األمر كأدا اشتد وصعب

( تكاءده ) األمر شق عليه وصعب

( تكأده ) األمر تكاءده والشيء تكلفه

( اكوأد ) الشيخ أرعش من الكبر

( الكأداء ) الشدة ويقال عقبة كأداء صعبة المرتقى
( الكوداء ) التنفس الطويل من هم أو تعب

( الكؤود ) عقبة كؤود كأداء

( الكأس )

القدح ما دام فيه الخمر وهي مؤنثة والخمر نفسها ( ج ) أكؤس وكؤوس ويستعار الكأس في جميع
ضروب المكاره فيقال سقاه كأسا من الذل والفرقة والموت

( كأكأ )

جبن ونكص

( تكأكأ ) كأكأ والقوم تجمعوا وازدحموا والرجل في كالمه عي

( الكأكاء ) الجبن الهالع وعدو اللص

( كأن )

المعجم الوسيط
حرف ينصب االسم ويرفع الخبر يفيد التشبيه إذا كان خبره جامدا نحو كأن محمدا أسد والظن إذا
كان خبره مشتقا أو جملة فعلية نحو كأنك فاهم وكأنك كنت معي وهذا في الغالب

( كأين )

اسم مركب من كاف التشبيه وأي المنونة يفيد تكثير العدد بمعنى ( كم ) الخبرية ويكتب تنوينه نونا

مثل كأين رجال لقيت وكأين من رجل لقيت وادخال ( من ) بعده أكثر وأشهر لغاته كأين وكائن

( كبه )

لوجهه وعلى وجهه كبا قلبه وألقاه وفي الحديث ( و هل يكب الناس على مناخرهم في النار إال

حصائد ألسنتهم ) وفالنا صرعه ويقال كب اإلناء

( أكب ) على الشيء أقبل عليه وشغل به وللشيء انحنى عليه وفالن صرع وعلى وجهه انقلب وفي

التنزيل العزيز ) أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم ( والرجل

أكثر النظر إلى األرض

( كبب ) الغزل جعله كبة والكباب عمله

( انكب ) على الشيء أقبل عليه ولزمه وشغل به ولوجهه انقلب على وجهه

( تكاب ) القوم على الشيء ازدحموا عليه

( تكبب ) الرمل ندي فتعقد وفالن تلفف في ثوبه

( الكباب ) اللحم المقطع يشوى على الجمر

( الكبابة ) ثمرة شجرة من الفصيلة الفلفلية تنبت في جزائر الهند الشرقية وهذه الثمرة تشبه

الفلفل إال أن لها ذنبا وهي طيبة الريح حريفة الطعم تستعمل في الطب مطه ار للمخاري البولية وهي
ما تسمى بالكبابة الصيني ( مج )

( الكبة ) الجماعة من الناس وغيرهم والدفعة في القتال والجري ولقيته في الكبة أي الزحمة ومن
الشتاء دفعته وشدته

( الكبة ) الكبة والثقل يقال ألقى عليه كبته ثقله ومن الغزل ما جمع منه على شكل كرة أو أسطوانة

وغدة شبه الخراج والطاعون ( مو ) ولحم يدق ويضاف إليه جريش القمح قبل أن ينضج ويكبب

ويطهى ( مو )

( الكبيبة ) لحم يدق ويضاف إليه جريش األرز أو القمح ( البرغل ) ويكبب ويطهى ( مو )
( لمكباب ) المكباب الكثير النظر إلى األرض

( كبت )

المعجم الوسيط
فالن فالنا كبتا غاظه وأذله وأخزاه وهللا العدو رده بغيظه و في التنزيل العزيز ) ليقطع طرفا من

الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ( وفالن غيظه أو شهوته حبسه

( اكتبت ) امتأل غيظا أو غما
( انكبت ) مطاوع كبت

( كبثت )

الح اررة اللحم كبثا غيرته وأفسدته فهو مكبوث

( كبث ) اللحم كبثا تغير وأنتن

( كبث ) السفينة أمالها إلى األرض وحول ما فيها إلى سفينة أخرى

( الكباث ) النضيج من ثمر األراك حبه فويق حب الكزبرة في القدر

( الكبيث ) اللحم المتغير

( كبح )

الدابة كبحا جذب رأسها إليه باللجام وهو راكب لكي تقف وال تجري ويقال كبح السيارة ونحوها وقفها
بالكباحة وفالنا عن حاجته رده عنها وكبح الحائط السهم رده ولم ينشب فيه

( الكباحة ) آلة تقف السيارة أو القاطرة ونحوها وهي ( الفرملة ) ( مج )

( كبده )

كبدا أصاب كبده و البرد وغيره القوم شق عليهم وضيق وفالنا أو األمر قصده

( كبد ) شكا كبده فهو مكبود

( كبد ) الرجل كبدا ألم من وجع كبده والشيء عظم وسطه وغلظ وفالن عظم بطنه من أعاله فهو

أكبد وهي كبداء ( ج ) كبد

( كابد ) األمر كبادا ومكابدة قاسى شدته

( تكبد ) غلظ وخثر واألمر قصده والشمس السماء توسطتها والفالة قدر عليها واألمر تحمله بمشقة

( مو )

( الكباد ) مرض يصيب الكبد

( الكباد ) األترج و هو شجر من الفصيلة السذابية ال يؤكل ثمره بل يصنع منه رب

( الكبود ) معطف له قلنسوة تغطي الرأس يلبسه الجنود والحراس في الشتاء ( د ) ( ج ) كبابيد
( الكبد ) المشقة والعناء يقال لقي فالن من هذا األمر كبدا

( الكبد ) عضو في الجانب األيمن من البطن تحت الحجاب الحاجز له وظائف عدة أظهرها إفراز

الصفراء ( مؤنثة وقد تذكر ) ويقال لألعداء سود األكباد كناية عن حقدهم وفالن تضرب إليه أكباد

المعجم الوسيط
اإلبل يرحل إليه في طلب العلم وغيره والكبد وسط الشيء ومعظمه يقال الشمس في كبد السماء ومن
القوس ما بين طرفي عالقتها وكبد األرض ما في معادنها من الذهب والفضة و نحوهما وفي

الحديث ( و تلقي األرض أفالذ كبدها ) ( ج ) أكباد وكبود وأم وجع الكبد عشب مفترش أملس ينبت

في أوربة وبالد البحر المتوسط أوراقه صغيرة بسيطة يفيد في أمراض الكبد
( الكبد ) الكبد ( ج ) أكباد وكبود

( الكبداء ) وسط السماء والرحى تدار باليد

( الكبيداء ) وسط السماء

( كبره )

في السن كب ار زاد عليه فيها تقول فالن يكبرني بسنة فهو كابر

( كبر ) الرجل أو الحيوان كب ار طعن في السن فهو كبير ( ج ) كبار وكبراء وهي كبيرة ( ج ) كبار
( كبر ) كب ار وكب ار وكبارة عظم وجسم ويقال كبر األمر فهو كبير وكبار ( ج ) كبار ويقال رجل

كبار وكبار كبير وعليه األمر شق وثقل

( أكبرت ) المرأة ولدت ولدا كبي ار والشيء رآه كبي ار ويقال أكبر فالنا أعظمه

( كابر ) فالن فالنا طاوله بالكبر وقال أنا أكبر منك وفالنا على حقه جاحده وغالبه عليه وفي

الخبر أو الحق عاند فيه

( كوبر ) على ماله أخذ منه عنوة وقه ار ويقال ( كوبر القول فأبى وعولج فقسا )

( كبر ) الشيء جعله كبي ار ورآه كبي ار

وفالن تكبي ار قال هللا أكبر تعظيما هلل

( تكابر ) فالن أرى من نفسه أنه كبير القدر أو السن
( تكبر ) تعظم وامتنع عن قبول الحق معاندة

( استكبر ) امتنع عن قبول الحق معاندة وتكب ار والشيء رآه كبي ار وعظم عنده

( األكبر ) يقال فالن أكبر قومه أقربهم إلى الجد وجاءني فالن أكبر النهار أي حين ارتفع النهار (
ج ) األكابر

( الكابر ) الكبير يقال ورثت المجد كاب ار عن كابر أي ورثته عن آبائي و أجدادي كبي ار عن كبير

والسيد والجد األكبر

( الكبار ) المفرط في الجسامة أو العظم وفي التنزيل العزيز ) ومكروا مك ار كبا ار (

( الكبر ) العظمة والتجبر واإلثم الكبير وفي التنزيل العزيز ) والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم

( ومعظم الشيء

المعجم الوسيط
( الكبر ) الشرف والرفعة ويقال هو كبر قومه أكبرهم في السن أو في الرياسة أو في النسب ويقال

في يده كبر قومه عظمه

( الكبر ) الطبل ذو الوجه الواحد ( د ) ( ج ) كبار وأكبار ونبات معمر من الفصيلة الكبرية ينبت

طبيعيا ويزرع وتؤكل جذوره وسوقه مملحة وتستعمل جذوره في الطب

( الكبرة ) اإلثم الكبير ويقال فالن كبرة ولد أبويه إذا كان أكبرهم ( يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر

والمؤنث )

( الكبرة ) الكبر في السن يقال علت فالنا كبرة

( الكبرياء ) ( مؤنثة ) العظمة والتجبر والترفع عن االنقياد والملك وفي التنزيل العزيز ) وتكون لكما

الكبرياء في األرض (

( الكبير ) من أسماء هللا تعالى وهو العظيم ذو الكبرياء

( الكبيرة ) اإلثم الكبير المنهي عنه شرعا كقتل النفس ( ج ) كبائر وفي التنزيل العزيز ) الذين

يجتنبون كبائر اإلثم والفواحش إال اللمم (

( المتكبر ) من أسماء هللا تعالى العظيم ذو الكبرياء أو المتعالي عن صفات الخلق

( كبرته )

عالجه بالكبريت

( الكبريت ) عنصر ال فلزي ذو شكلين بلورين وثالث غير بلوري نشيط كيميائيا وينتشر في الطبيعة

شديد االشتعال ( مج )

( المكبرت ) السائل فيه الكبريت

( كبس )

البئر ونحوها كبسا ردمها بالتراب والشيء ضغطه ( مو ) وعلى فالن أو دار فالن هجم عليه واحتاط
به و الناصية الجبهة أو األرنبة الشفة العليا أقبلت عليها ورأسه في ثوبه كبوسا أخفاه وأدخله فيه
( كبس ) فالن كبسا أقبلت هامته وأدبرت جبهته فهو أكبس وهي كبساء وقدم كبساء كثيرة اللحم

غليظة محدودبة

( كبس ) عليها اقتحم والجسد لينه باأليدي ( مو )

( تكبس ) الرجل أدخل رأسه في جيب قميصه وعلى الشيء اقتحم عليه

( الكابوس ) ضغط يقع على صدر النائم ال يقدر معه أن يتحرك قيل ليس بعربي وهو بالعربية

الجاثوم والباروك والنئدالن

( الكباسة ) القنو التام من النخل بشماريخه وبسره ( ج ) كبائس

المعجم الوسيط
( الكباس ) آلة يكبس بها الصوف والقطن والورق ونحوها وأداة تدفع غاز البترول في موقده بوساطة
ضغط الهواء ( محدثتان )

( الكبس ) سلك معدني قابل لالنصهار يكون على مجرى تيار كهربي يذوب إذا زاد التيار ( مو ) (

انظر قبس )

( الكبس ) التراب الذي تردم به البئر ونحوها ( ج ) أكباس
( الكبيس ) ضرب من التمر يكبس بعضه في بعض

( الكبيسة ) السنة الكبيسة ( في التقويم الميالدي ) هي التي يضاف إلى شهر فبراير منها يوم في

كل أربع سنين فيكون تسعة وعشرين يوما وفي السنوات الثالث األخر يكون ثمانية وعشرين وهي

السنون البسائط يصححون بذلك كسور السنوات األربع وتعرف الكبيسة بصالحيتها للقسمة على

األربعة دون أن يبقى منها باق مثل سنة  1960وسنة  ( 1964مو )

( المكبس ) الكباس ومكبس الترشيح ( في الكيمياء ) جهاز يستخدم في الترشيح يدفع السائل المراد

ترشيحه بوساطة مضخة ( مج )

( المكبس ) من يلين األجسام دلكا بيديه

( مو )

الكبسولة ( في القذيفة ) جزء يحتوي

على مادة سريعة االشتعال تشتعل فيبدأ التفجير ( د ) وظرف صغير من فلقتين متضامتين بداخله

دواء ( مج )

( كبش )

الشيء كبشا تناوله بجمع يده

( كبش ) الزرع وضع له السماد في أصوله كبشة كبشة ( مو )

( الكباش ) صاحب الكباش

( الكبش ) فحل الضأن في أي سن كان وحجر كبير يوضع في وجه الحائط دريئة له ( مو ) وآلة

من آالت الحرب كانت تستعمل في الحصار لقذف الحصون ( مو ) ( ج ) أكبش وأكباش وكباش

وكبوش

( الكبشة ) ما يغرف به الطعام من القدر ( مج )

( الكبع )

جمل البحر وهو حوت عظيم له زعنفة كالسنام

( كبكب )

المعجم الوسيط
فالنا قلبه وصرعه والشيء قلب بعضه على بعض ورماه في الهوة وفي التنزيل العزيز ) فكبكبوا فيها

هم والغاوون ( والمواشي جمعها ورد أطراف ما انتشر منها
( تكبكب ) القوم تجمعوا

( الكبكب ) الجماعة من الناس المتضام بعضها إلى بعض

( الكبكبة ) الكبكب

( كبل )

األسير كبال قيده والرجل حبسه في سجن أو غيره وغريمه الدين أخره عنه ويمينه على كذا عقد يده

عليه ضنا به

( كابل ) الدين أخره والغريم ماطله وفي شراء الدار أخر شراءها حتى يشتريها غيره ثم يأخذها

بالشفعة

( كبل ) األسير قيده ويقال كبل الغل في يديه أوثقه والرجل حبسه في سجن أو غيره

( الكابول ) ( في الهندسة ) القضيب المثبت من طرف واحد ( د )

( الكبل ) القيد من أي شيء كان ( ج ) أكبل وكبول وأكبال وحبل معدني تحيط به مادة عازلة لها

غالف واق ( مج ) ومجموعة من األسالك معزول بعضها عن بعض موضوعة في غالف واق
ويستعمل هذا وما قبله في توصيل التيار الكهربي ( مج )

( كبن )

فالن كبنا دخلت ثناياه من أسفل ومن فوق إلى غار الفم وعن الشيء عدل والشيء كبنا صرفه يقال
كبن عنه لسانه كفه وهديته عن جيرانه ومعارفه صرفها إلى غيرهم والثوب ثناه إلى داخل ثم خاطه

( الكبينة ) حجرة في السفينة ينام فيها المسافر أو على شاطئ البحر يخلع فيها المستحم ثيابه أو

يلبسها ( ج ) كبائن ( د )

( كبا )

الحيوان كبوا وكبوا انكب على وجهه والرجل كبوا وكبوة عثر والزند لم يخرج ناره والنار ألقى عليها

الرماد ويقال كبت النار غطاها الرماد والسهم لم يصب ووجهه أو لونه تغير من غيظ أو تراب ولون
الصبح والشمس أظلم والنبت يبس والغبار عال وارتفع

( أكبى ) الرجل لم تخرج نار زنده ووجهه غيره والحر النبت أذواه

( كبى ) النار ألقى عليها رمادا والثوب بخره

( اكتبى ) على المجمرة أكب عليها بثوبه عند التبخر
( تكبى ) على المجمرة اكتبى عليها بثوبه

المعجم الوسيط
( الكابي ) التراب الذي ال يستقر على وجه األرض والفحم الذي خمدت ناره فخال من النار ويقال

فالن كابي الرماد عظيمه مجتمعه في المواقد أي مضياف
( الكبا ) الزبد المتكاثف في جنبات الماء ( ج ) أكباء
( الكباء ) عود البخور أو ضرب منه ( ج ) كبا

( الكبوة ) السقوط للوجه وفي المثل ( لكل جواد كبوة ) والوقفة عند الشيء يدعى إليه اإلنسان أو

يطلب منه وفي الحديث ( ما عرضت اإلسالم على أحد إال كانت عنده له كبوة غير أبي بكر فإنه

لم يتلعثم )

( الكبوة ) المجمرة يتبخر بها

( الكتأة ) بذور الجرجير البري

( كتب )

الكتاب كتبا وكتابا وكتابة خطه فهو كاتب ( ج ) كتاب وكتبة ويقال كتب الكتاب عقد النكاح ( مو )

والسقاء ونحوه خرزه بسيرين والقربة شدها بالوكاء وهللا الشيء قضاه وأوجبه وفرضه وفي التنزيل

العزيز ) كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم (

( أكتبه ) علمه الكتابة ووجده كاتبا وفالنا القصيدة ونحوها أمالها عليه

( كاتب ) صديقه راسله والسيد العبد كتب بينه وبينه اتفاقا على مال يقسطه له فإذا ما دفعه صار

ح ار فالسيد مكاتب والعبد مكاتب

( كتب ) فالنا علمه الكتابة وجعله

يكتب والكتائب هيأها كتيبة كتيبة

( اكتتب ) الرجل كتب نفسه في ديوان السلطان وفي عمل من أعمال البر أو المال قيد اسمه فيمن
تبرع له أو اشترك فيه ( محدثة ) و الكتاب لنفسه انتسخه وفي التنزيل العزيز ) وقالوا أساطير

األولين اكتتبها ( واستماله

( تكاتب ) الصديقان تراسال

( تكتبوا ) تجمعوا و يقال تكتب الجيش وتكتبت الخيل

( استكتبه ) استماله واتخذه كاتبا وفالنا الشيء سأله أن يكتبه له

( الكاتب ) من يتعاطى صناعة النثر ومن يتولى عمال كتابيا إداريا ( مو ) ( ج ) كتاب وكتبة

( الكتاب ) الصحف المجموعة والرسالة ( ج ) كتب والقرآن و التوراة واإلنجيل ومؤلف ( سيبويه )

في النحو وأم الكتاب الفاتحة وأهل الكتاب اليهود والنصارى والحكم ومنه ( ألقضين بينكما بكتاب هللا
) واألجل والقدر

المعجم الوسيط
( الكتابة ) صناعة الكاتب

( الكتبة ) الحالة واالكتتاب في الفرض والرزق ونسخ الكتاب

( الكتاب ) مكان صغير لتعليم الصبيان القراءة والكتابة وتحفيظهم القرآن ( ج ) كتاتيب
( الكتيبة ) الجيش والفرقة العظيمة من الجيش تشتمل على عدد من السرايا ( محدثة )

( المكاتب ) ( في الصحافة ) مراسل الصحيفة من الخارج ( محدثة )

( المكتب ) موضع الكتابة والكتاب وقطعة من األثاث يجلس إليها للكتابة والمكان يعد لمزاولة عمل
معين كمكتب المحامي والمهندس ونحوهما مج ) ( ج ) مكاتب

( المكتبة ) مكان بيع الكتب واألدوات الكتابية ومكان جمعها وحفظها

( المكتوبة ) الصلوات الخمس في اليوم والليلة

( كتت )

القدر كتا وكتيتا صوتت عند ابتداء غليانها كأنها تقول كت كت والرجل مشى رويدا أو قارب الخطو
في سرعة وفالنا ساءه وأرغمه والكالم في أذنه كتا ساره به والقوم عدهم وأحصاهم وأكثر ما

يستعملونه في النفي يقال أتانا بجيش ما يكت ما يعلم عددهم وال يحصى

( أكت ) الكالم في أذنه كته

( اكتت ) الحديث مني استمعه

( تكات ) الناس تزاحموا مع صوت

( الكت ) القليل اللحم من الرجال والنساء يقال رجل كت وامرأة كت
( الكتة ) ما كان في األرض من خضرة ورذال المال وقزمه

( كتح )

فالنا كتحا رمى جسمه بما أثر فيه يقال كتح وجهه بالحصى والريح فالنا سفت عليه التراب أو
نازعته ثوبه والطعام أكل منه حتى شبع والدبى األرض أكل ما عليها من نبات أو شجر

( الكتح ) الشيء يصيب الجلد فيؤثر فيه

( كتخدا )

أمين الوالي أو وكيله ( تركية )
( األكتد )

المشرف الكتد

( الكتد ) مجتمع الكتفين من اإلنسان والفرس أو الكاهل ( ج ) أكتاد وكتود

( الكتد ) الكتد ( ج ) أكتاد

( أكترت )

الناقة عظم كترها

المعجم الوسيط

( الكتر ) وسط كل شيء ومشية فيها تخلج كمشية السكران والهودج الصغير والسنام المرتفع العظيم

وبناء كالقبة وحائط الجرين
( الكتر ) السنام

( الكترة ) الكتر ومشية فيها تخلج

( كتع )

الرجل كتعا تقبض وانضم وبالشيء ذهب به وفي األرض كتوعا تباعد

( األكتع ) من رجعت أصابعه إلى كفه وظهرت مفاصل أصول أصابعه وأكتع يجيء في التوكيد

إتباعا فيقال جاء الجيش أجمع أكتع
( كتاع ) يقال ما بالدار كتاع أحد

( الكتع ) الرجل اللئيم أو الذليل ( ج ) كتعان وكتع ( إتباع لجمع في توكيد الجمع ) يقال رأيت القوم

جمع كتع

( الكتعاء ) األمة واتباع لجمعاء في توكيد المؤنث يقال اشتريت الداء جمعاء كتعاء
( الكتعة ) طرف القارورة والدلو الصغيرة ( ج ) كتع وكتاع
( الكتيع ) اللئيم وحول كتيع تام وما بالموضع كتيع أحد

( كتف )

الرجل كتفا وكتيفا مشى رويدا محركا كتفيه والطائر كتفا وكتفانا طار رادا جناحيه ضاما لهما إلى ما
وراءه وفالنا أصاب كتفه أو ضربه عليها ويقال كتف السرج الدابة جرح كتفها وفالنا كتفا وكتافا شد
يديه من خلفه بالكتاف واإلناء كتفا ألمه بالكتيف ويقال كتف الباب ضببه

( كتف ) الرجل كتفا عرضت كتفه وعظمت والحيوان اشتكى كتفه وظلع منها فهو أكتف وهي كتفاء

( ج ) كتف

( كاتفه ) في األمر وعلى األمر ساعده وعاضده

( كتف ) الرجل شد يديه من خلفه بالكتاف ( مج )

( تكاتف ) القوم تساعدوا وتعاضدوا

( تكتف ) ضم يديه إلى صدره يقال تكتف في صالته

( الكتاف ) وجع الكتف

( الكتاف ) ما شد به من حبل ونحوه ( ج ) أكتفة وكتف

الكتف عظم عريض خلف المنكب تكون لإلنسان والحيوان ( مؤنثة ) وفي المثل ( إنه ليعلم من أين
تؤكل الكتف ) يضرب للداهي الذي يأتي األمور من مأتاها والسناد والدعامة يقال بنى في الحائط

كتفا ( مو ) ( ج ) أكتاف

المعجم الوسيط
( الكتف ) الكتف ( ج ) أكتاف

( الكتيف ) ضبة الحديد تكون في اإلناء والباب ( ج ) كتف

( الكتيفة ) ضبة الباب وهي حديدة عريضة ( ج ) كتيف والحقد والجماعة من الناس وكلبتا الحداد (

ج ) كتائف

( كتكت )

الرجل أكثر من الكالم في سرعة وقارب الخطو في سرعة وضحك دون القهقهة وفي ضحكه أغرب
فهو كتكات

( تكتكت ) مشى رويدا أو قارب الخطو في سرعة

( الكتكوت ) فرخ الدجاج لكثره صياحه في سرعة ( مو )

( كتله )

كتال حبسه يقال ما كتلك عنا

( كتل ) الشيء كتال تلزق وتلزج يقال كتل جلد الحمار تمرغ فلزق به التراب والجسم غلظ
( كتله ) جمعه ودوره ويقال كتل األقط ونحوه جعله كتلة كتلة

( انكتل ) مشى سريعا

( تكتل ) القصير الغليظ في مشيه قارب في خطوه كأنه يتدحرج والناس صاروا كتلة أي جماعة
متفقة على رأي واحد ( مج )

( التكتيل ) ( في علم االقتصاد ) تجميع الصناعات التي تنتمي إلى فرع واحد من فروع اإلنتاج في

جهة واحدة ( مج )

( الكتال ) غلظ الجسم والثقل يقال ألقى عليه كتاله والقوة والنفس واللحم والمؤونة والحاجة تقضيها

وكل ما أصلح من طعام أو كسوة وسوء العيش وضيقه

( الكتلة ) القطعة المجتمعة من الشيء والجماعة من الناس المتفقون على رأي واحد ( مج ) ( ج )

كتل

( كتول ) األرض ما أشرف منها الواحد كتل

( الكتيلة ) النخلة التي ال تصل إليها اليد ( ج ) كتائل

( المكتل ) الرجل الغليظ الجسم القصير

( المكتل ) زنبيل يعمل من الخوص ( ج ) مكاتل

( المكتلة ) المكتل

( كتلوج )

المعجم الوسيط
الكتلوج فهرس بأسماء مفردات بعض األنواع ككتلوج الكتب والنبات وقد يكون مع هذه األسماء

صورها ككتلوج الخياطين والنجارين ( د )
( كتم )

السقاء كتاما وكتوما أمسك اللبن أو الشراب والفرس الربو كتما ضاق منخره عن نفسه والشيء كتما
وكتمانا ستره وأخفاه فهو كاتم وكتام وكتامة وكتوم وربما عدي كتم إلى مفعولين فيقال كتمت فالنا

الحديث وتزاد ( من ) جوا از في المفعول األول فيقال كتمت من زيد الحديث

( كاتم ) سره مني كتمه ويقال كاتمه العداوة ساتره
( كتم ) الشيء بالغ في كتمانه

( اكتتم ) السحاب خال من الرعد والحديث بالغ في كتمه
( تكاتم ) القوم األمر كتمه بعضهم من بعض

( استكتمه ) الخبر والسر سأله كتمه

( الكاتم ) يقال سر كاتم أي مكتوم وكاتم السر األمين على عمل وهو ما يسمى السكرتير ( محدثة )

( الكاتمة ) القدر الكاتمة ( انظر القدر )

( الكتم ) جنبة من الفصيلة المرسينية قريبة من اآلس تنبت في المناطق الجبلية بإفريقية والبالد

الحارة المعتدلة ثمرتها تشبه الفلفل وبها بزرة واحدة وتسمى فلفل القرود وكانت تستعمل قديما في

الخضاب وصنع المداد ( مج )
( الكتمة ) الذي يكتم سره

( الكتوم ) الكتمة ( ج ) كتم وسحاب كتوم ال رعد فيه

( الكتيم ) سقاء كتيم ال يخرج منه الماء وخرز كتيم ال ينضح الماء وال يخرج ما فيه

( المكتومة ) دهن من أدهان العرب أحمر يجعل فيه الزعفران أو الكتم

( كتن )

الشيء كتنا توسخ يقال كتن الثوب وتلزج ويقال كتنت مشافر الدابة من أكل العشب لزق بها أثر
خضرته فاسودت وكتن الوسخ على الشيء لصق به والبيت أصابه لطخ الدخان

( أكتنه ) به ألصقه

( الكتان ) نبات زراعي من الفصيلة الكتانية حولي يزرع في المناطق المعتدلة والدفئة يزيد ارتفاعه

على نصف متر زهرته زرقاء جميلة وثمرته عليقة مدورة تعرف باسم بزر الكتان يعتصر منها الزيت

الحار ويتخذ من أليافه النسيج المعروف والطحلب يقال لبس الماء كتانه إذا طحلب واخضر رأسه

وأثر الدخان في البيت

المعجم الوسيط
( الكتون ) امرأة كتون دئسة العرض
( كثأ )

اللبن كثئا ارتفع فوق الماء وصفا الماء من تحته والقدر أزبدت للغلي ويقال كثأ القدر أخذ زبدها
( الكثأة ) من اللبن ما عاله من الدسم بعد الغلي ومن الماء ما يطفو على وجهه

( كثب )

الشيء كثبا اجتمع ويقال كثب القوم اجتمعوا وقل يقال كثب اللبن وفي المكان دخل والشيء جمعه

من قرب وفالن فالنا تاله والصيد فالنا دنا منه

( أكثب ) الشيء قرب ومنه أكثبت أطماعهم ولك الصيد دنا منك

( كاثب ) القوم دنا منهم

( كثب ) الشيء قل يقال كثب اللبن
( انكثب ) الشيء اجتمع وانصب

( الكثب ) يقال رماه من كثب أي قرب وتمكن وهو كثبك قربك ( ال يستعمل إال ظرفا )

( الكثبة ) كل قليل مجتمع من طعام أو لبن أو غير ذلك والمنخفضة من األرض بين الجبال ( ج )
كثب

( الكثيب ) الرمل المستطيل المحدودب ( ج ) أكثبة وكثب وكثبان

( كث )

الشعر كثوثة وكثاثة اجتمع وكثر في غير طول وال رقة فهو كث وهي كثة ويقال رجل كث اللحية

وكثيثها ( ج ) كثاث

( كث ) الشعر كثثا اجتمع وكثر في غير طول وال دقة فهو أكث وهي كثاء ( ج ) كث ويقال رجل
أكث ولحية كثاء

( أكث ) الشيء كث

( الكاث ) ما يتناثر من الحصيد فينبت في عام قابل

( كثره )

كث ار غلبه في الكثرة فهو كاثر يقال كاثروهم فكثروهم

( كثر ) الشيء كث ار وكثرة خالف قل فهو كثر وكثير وكثار

( أكثر ) الرجل كثر ماله وأتى بكثير والشيء جعله كثي ار ويقال أكثر من الشيء رغب في كثير منه

وأكثر هللا فينا مثلك

( كاثره ) غالبه بالكثرة يقال كاثروهم فكثروهم

المعجم الوسيط
( كثر ) الشيء جعله كثي ار

( تكاثرت ) أمواله كثرت والقوم تفاخروا بكثرة العدد والشيء رآه كثي ار

( تكثر ) بشيء غيره تفاخر به ومن الشيء أكثر منه يقال ( تقلل من العلم لتحفظ وتكثر منه لتفهم

)

( تكوثر ) الشيء كثر كثرة بالغة

( استكثر ) الشيء عده كثي ار ومن الشيء رغب في الكثير منه وأكثر فعله

( األكثر ) ما فوق النصف

( األكثرية ) األغلبية ( انظر غلب )

( الكثار ) الكثير ويقال في الدار كثار جماعات
( الكثر ) جمار النخل أو طلعه

( الكثر ) معظم الشيء وأكثره ومن المال الكثير يقال ما له قل وال كثر

( الكثرة ) نماء العدد وقد تستعمل في زيادة الفضل

( الكثير ) نقيض القليل يقال رجال كثير وكثيرة وكثيرون ونساء كثير وكثيرة وكثيرات ويقال في
اإلكثار من الفعل كثي ار ما أفعل ويقال كثي ار ما زرتك وال تزورني

( الكثيراء ) نوع نبات من جنس األسطرغالس من الفصيلة القرنية

( الكوثر ) العدد الكثير والخير العظيم والرجل السخي

( المكثار ) المهذار الكثير الكالم يقال رجل وامرأة مكثار وال يجمع بالواو والنون

( المكثر ) الذي كثر ماله

( المكثور ) رجل مكثور مغلوب في الكثرة ومكثور عليه كثر من يطلب إليه المعروف والذي نفد ما

عنده وكثرت عليه الحقوق
( المكثير ) المكثار

( كثع )

اللبن كثعا عال دسمه رأسه وصفا الماء من تحته والشفة كثعا وكثوعا احمرت

( كثعت ) الشفة كثعا كثعت ويقال رجل أكثع

( كثع ) اللبن كثع واألرض نجم نباتها والقدر رمت بزبدها و الجرح ب أر أعاله

( الكثعة ) الطين

( الكثعة ) ما على اللبن من الدسم والخثورة وما ترمي القدر من الطفاحة والفرق الذي وسط ظاهر

الشفة العليا

المعجم الوسيط
( كثف )

الشيء كثافة غلظ وثخن وكثر مع االلتفاف والتراكب فهو كثيف وكثاف
( كثف ) الشيء كثره وغلظه

( تكاثف ) الشيء كثف يقال تكاثف السحاب

( استكثف ) الشيء بعد رقة غلظ وثخن والشيء وجده كثيفا وعده كثيفا
( التكثف ) تراكم الكهربية على موصل ( مج )

( الكثف ) الجماعة يقال جاء في كثف من الجيش

( المكثاف ) مكثاف السوائل آلة تطفو في السوائل تتخذ لتعيين كثافتها ( مج )

( المكثف ) جهاز يتركب عادة من أنبوبة يمر بداخلها بخار سائل ويبرد السطح الخارجي لهذه

األنبوبة بوسائل متعددة وبذلك يكثف البخار المار بها ويتحول من

الحالة الغازية إلى السائلة ( مج )
( الكثكث )

دقاق التراب وفتات الحجارة أو التراب عامة ويقال في الدعاء عليه بفيه الكثكث

( الكوثل والكوثل ) مؤخر السفينة وفيه يكون المالحون ومتاعهم

( الكاثوليك ) أتباع البابا رأس الكنيسة الرومانية ( و انظر جاثليق )

( كثم )

الشيء كثما جمعه وفالنا عن األمر صرفه عنه والقثاء ونحوه أدخله في فيه فكسره واألثر اقتصه
( كثم ) الرجل كثما شبع وعظم بطنه فهو أكثم

( أكثم ) في منزله توارى فيه وتغيب والقربة مألها

( انكثم ) حزن وعن وجه كذا انصرف

( تكثم ) توقف وتحير وتثنى وفي منزله توارى وتغيب
( األكثم ) الطريق الواسع

( الكثنة ) قصب وأغصان رطبة كثيرة الورق تبسط و تنضد عليها الرياحين ثم تطوى وتحزم فيكون

النور في وسطها

( كج )

الصبي كجا لعب بالكجة

( الكجة ) لعبة للصبيان يأخذ الصبي خرقة فيدورها كأنها كرة ثم يتقامرون بها

( كح )

المعجم الوسيط
كحا سعل ( محرفة عن أح )

( الكح ) الخالص من كل شيء ( كالقح ) يقال عربي كح وعربية كحة ( ج ) أكحاح
( الكحح ) العجائز الهرمات المسنات

( الكحة ) السعال ( محدثة )
( الكحكح ) العجوز الهرمة
( كحص )

األثر كحوصا دثر وفالن ولى مدب ار والظليم مر في األرض ال يرى وبرجله كحصا فحص واألرض
أثارها والشيء دقه والبلى األثر أباله

( الكاحص ) الضارب برجله واألثر الدارس

( كحل )

العين كحال جعل فيها الكحل فهي مكحولة وكحيل وكحيلة ( ج ) الثانية كحلى واألخيرة كحائل

ويقال كحل الرجل جعل الكحل في عينيه فهو كاحل وكحل السهاد عينيه أرق

( كحلت ) العين كحال اسودت أجفانها خلقة ويقال كحل الرجل فهو أكحل وهي كحالء

( كحل ) العين كحلها ويقال كحل الرجل

( اكتحلت ) المرأة وضعت الكحل في عينيها ويقال ما اكتحلت عيني بك ما رأيتك وما اكتحلت عيني

بغمض لم أنم

( تكحلت ) المرأة اكتحلت

( األكحل ) وريد في وسط الذراع يفصد أو يحقن

( الكحال ) من يداوي العين بالكحل

( الكحل ) كل ما وضع في العين يستشفى به مما ليس بسائل كاإلثمد ونحوه

( الكحالء ) الشديدة سواد العين أو التي كأنها مكحولة ومن النعاج البيضاء السوداء العينين ولسان

الثور وعشب معمر مفترش ينبت في جنوب أوربة وبالد البحر المتوسط من الفصيلة البوراجينيه

أزغب شائك وورقه مستطيل وزهره أزرق وثمرته على شكل البندقة وله جوز أحمر يستخرج منه مادة
ملونة وهو من نوع البوغلص ( مج ) وسمك من الفصيلة األسبورية ( محدثة )

( الكحلة ) عشب حولي أو معمر ينبت في المناطق المعتدلة مغطى بشعر وبري وله نورة برتقالية

اللون ( ج ) أكاحل ( مج )

( الكحلي ) من يصنع الكحل ومن األلوان األزرق الضارب إلى السواد ( مو )

( الكحول ) سائل عديم اللون له رائحة خاصة ينتج من تخمر السكر والنشاء وهو روح الخمر ( ج )

المعجم الوسيط
كحوالت ( مع ) ومقياس الكحول جهاز تقدر به كمية الكحول في الماء

( الكحولي ) ما يحتوي الكحول

( الكحيل ) ضرب من النفط أسود رقيق تطلى به اإلبل
( المكحاالن ) عظمان شاخصان فيما يلي بطن الذراع

( المكحال ) المرود

( المكحل ) المكحال

( المكحلة ) الوعاء الذي فيه الكحل ( ج ) مكاحل

( كحلل )

المركب كحللة حلله بالكحول بدل الماء ( مج )
( كخ )

الرجل كخا وكخيخا غط في نومه

( كخ كخ ) زجر للصبي عن تناول شيء ال يراد أن يتناوله

( الكخيا )

الكتخذا

( كدأ )

البنت كدءا وكدوءا أصابه البرد فلبده في األرض أو العطش فأبطأ نبته ويقال كدأ البرد الزرع رده في

األرض بأن وقف أو انتكس أو أبطأ ظهوره
( كدأ ) البرد الزرع تكدئة كدأه

( الكادئة ) يقال أرض كادئة بطيئة النبات واإلنبات

( الكدب )

البياض في أظفار األحداث

الواحدة كدبة

( الكدب ) الكدب ودم كدب طري وقرئ < وجاءوا على قميصه بدم كدب >

( المكدوبة ) من النساء النقية البياض

( كدح )

في العمل كدحا سعى وكد ودأب ولنفسه عمل خي ار أو ش ار وفي التنزيل العزيز ) يا أيها اإلنسان إنك
كادح إلى ربك كدحا فمالقيه ( ولعياله كسب لهم بمشقة والريح رمت بالحصى وبأسنانه عض ووجه

فالن خدشه أو عمل به ما يشينه ووجه األمر أفسده ورأسه بالمشط فرج شعره والجلد قشره

( اكتدح ) لعياله كدح

( تكدح ) الجلد تخدش

( الكدح ) كل أثر من عض أو خدش ( ج ) كدوح

المعجم الوسيط
( كد )

فالن كدا اشتد في العمل وألح في محاولة الشيء وطلب الرزق وفالنا ألح عليه فيما يكلفه من العمل

إلحاحا يرهقه

ويقال كد لسانه بالكالم وقلبه بالفكر ورأسه مشطه ورأسه وجلده باألظفار حكه بها حكا بإلحاح وفالنا

طرده طردا شديدا والشيء نزعه بيده سائال وجامدا

( أكد ) أمسك وبخل
( كاده ) غالبه

( اكتد ) أمسك وبخل وفالنا طلب منه الكد والشيء سائال أو جامدا نزعه بيده

( استكده ) حمله على الكد

( أكداد وأكاديد ) يقال رأيت القوم أكدادا وأكاديد فرقا وأرساال ( ال واحد له ) وقوم أكداد سراع

( الكدادة ) ما يلتزق بأسفل القدر بعد الغرف منها وثقل السمن ( ج ) أكدة
( الكدود ) الرجل ال ينال خيره إال بعسر

( الكديد ) ما غلظ من األرض واألرض المكدودة بالحوافر والتراب الناعم إذا وطئ ثار غباره والملح

الجريش والبطن الواسع من األرض شبه الوادي أو أوسع منه
( المكد ) المشط

( المكدود ) المغلوب

( كدر )

الماء ونحوه كد ار صبه

( كدر ) الماء كد ار نقيض صفا فهو كدر ويقال كدر عيشه وكدرت نفسه واللون نحا نحو السواد فهو

أكدر وهي كدراء ( ج ) كدر

( كدر ) الماء كدارة وكدورة كدر فهو كدير ويقال كدر عيشه وكدرت نفسه

( كدر ) الماء جعله كد ار ويقال كدر عيشه وفالنا غمه

( انكدر ) في سيره أسرع وانقض وعليه القوم انصبوا والنجوم تناثرت وفي التنزيل العزيز ) واذا

النجوم انكدرت (

( تكادرت ) العين في الشيء أدامت النظر فيه
( تكدر ) الماء كدر ويقال تكدرت معيشة فالن

( اكدر ) اللون كدر

( األكدر ) السيل الذي يقشر وجه األرض وبنات أكدر حمر الوحش

المعجم الوسيط
( الكدارة ) العكارة في أسفل القدر ونحوها

( الكدرة ) اللون ينحو نحو السواد

( الكدرة ) من الحوض طينه أو ما عاله من طحلب ونحوه وما تثيره سنابك الخيل ( ج ) الكدر

( الكدري ) السحاب الرقيق وضرب من القطا غبر األلوان رقش الظهور صفر الحلوق

( كدس )

الحصيد والتمر والدراهم كدسا جعلها كدسا بعضه على بعض والخيل ازدحمت في سيرها فركب
بعضها بعضا والدابة وغيرها كدسا وكداسا عطست و به األرض كدسا صرعه وألصقه بها

( تكادس ) الشجر اجتمع والتف

( تكدست ) الخيل ازدحمت في السير وركب بعضها بعضا وفالن حرك منكبيه وانصب إلى ما بين

يديه عند المشي كأنه يركب رأسه ودفع من ورائه فسقط والفرس مشى كأنه مثقل

( الكداس ) الحب المحصود المجموع وما جمع من الثلج وعطاس البهائم ( و قد يستعمل للناس )
( الكدس ) المجتمع من كل شيء نحو الحب المحصود والتمر والدراهم والرمل المتراكب ( ج )

أكداس

( كدش )

لعياله كدشا كدح واحتال ومن فالن شيئا أصاب منه والشيء قطعه بأسنانه وفالنا خدشه واإلبل
ساقها سوقا شديدا وطردها

( أكدش ) يخبر أخبر بطرف منه ومن فالن شيئا أصاب منه

( اكتدش ) من فالن شيئا أكدش

( تكدش ) فالن دفع من ورائه فسقط

( الكدش ) الجرح

( الكداش ) الشحاذ ويقال رجل كداش كساب

( الكدشة ) يقال ما به كدشة أي ما به شيء من داء

( الكديش ) الفرس غير األصيل ( محدثة )

( أكدفت )

الدابة سمع لحوافرها صوت

( الكدفة ) صوت وقع األرجل أو صوت تسمعه من غير معاينة

( كدم )

فالنا كدما أحدث فيه أث ار بعض ونحوه فهو كدام وكدوم والصيد

المعجم الوسيط
طرده وجد في طلبه حتى يغلبه وفي المثل ( كدم في غير مكدم ) طلب حاجة ال تنال
( أكدم ) األسير استوثق منه

( تكادم ) الفرسان عض أحدهما صاحبه

( الكدام ) الرجل الشيخ وأصل المرعى وهو نبت يتكسر على األرض فإذا مطر ظهر وورم يأخذ

اإلنسان في بعض جسده فيسخنون خرقة ثم يضعونها على المكان الذي يشتكيه

( الكدامة ) بقية الشيء المأكول يقال بقي من مرعانا كدامة بقية تكدمها الماشية بأسنانها وال تشبع

منها

( الكدم ) أثر العض وتجمع دموي تحت الجلد من إصابة ( مج ) ( ج ) كدوم

( الكدم ) الكدم

( الكدمة ) الوسم واألثر يقال ما بالبعير كدمة

( المكدم ) من الحبال واألكسية الشديد الفتل ومن األقداح ما كان زجاجه غليظا
( الكدميوم )

عنصر فلزي أبيض المع شديد القابلية للسحب والطرق يشبه القصدير في خواصه الطبيعية
والخارصين في خواصه الكيميائية يستخدم لتحضير األشابات

( كدن )

بثوبه كدنا تنطق وشد به

( كدن ) كدنا صار ذا لحم وشحم وقوة وصلب واشتد فهو كدن والنبات رعيت فروعه وبقيت أصوله

الغليظة

( كودن ) في مشيه كودنة أبطأ وثقل

( الكدان ) حبل يشد في عروة في وسط الدلو يقومه لئال يضطرب في أرجاء البئر

( الكدانة ) الهجنة يقال ما أبين الكدانة فيه

( الكدن ) الثوب الذي يكون على الخدر والرحل ومركب من مراكب النساء ( ج ) كدون
( الكدن ) كدن النبات غليظه وأصوله الصلبة

( الكدنة ) كثرة اللحم والشحم ورجل ذو كدنة سمين غليظ

( الكودن ) الفرس الهجين والبغل والبرذون الهجين

( كده )

الشيء كدها كسره فهو كاده ( ج ) كده والحجر ونحوه فالنا صكه وأثر فيه أث ار شديدا

( أكدهه ) العمل أجهده

المعجم الوسيط
( كدهه ) كدهه

( تكده ) الشيء تكسر

( كدت )

األرض كدوا وكدوا أبطأ نباتها فهي كادية ( ج ) كواد والزرع وغيره ساءت نبتته ويقال كدا البرد

الزرع رده في األرض ( انظر كدأ ) والشيء كداء منعه وقطعه ووجهه كدوا خدشه

( كدي ) بالعظم كدا غص به والفصيل شرب اللبن ففسد جوفه والكلب نشب العظم في حلقه

( الكادي ) البطيء الجري من الماء وشجرة من الفصيلة البندانية تشبه النخلة في شكلها الخارجي
إال أنها ال تطول طولها وساقها قائمة قليلة التفرع قرب القمة ولها جذور دعامية وأوراقها ضيقة

مستطيلة تشبه السيف تنبت في اليمن وجنوبي آسيا والهند وأستراليا وتزرع في مناطق أخرى ( و

انظر الكاذي )
( كدى )

الرجل كديا بخل أو قلل عطاءه

( كدي ) المسك كدى لم يبق له ريح فهو كد وكدي وأصابعه كلت من الحفر والمعدن لم يتكون به

جوهر

( أكدى ) الحافر بلغ الكدية فال يمكنه أن يحفر وفالن بلغ الصحراء وألح في المسألة وبخل وفي

التنزيل العزيز ) وأعطى قليال وأكدى ( وافتقر بعد غنى وقمئ خلقه وخاب ولم يظفر ويقال للرجل

عند قهر صاحبه له أكدت أظفارك والمطر قل ونكد والمعدن كدي والعام أجدب وفالنا عن الشيء

رده عنه

( الكادية ) شدة الدهر وشدة البرد

( الكدى ) الصحراء

( الكداة ) كل ما جمع من تراب ونحوه فجعل كثبة ( ج ) الكدى

( الكداية ) الكداة

( الكدية ) األرض الغليظة أو الصلبة ال تعمل فيها الفأس ( ج ) كدى وحرفة السائل الملح ويقال
بلغ الناس كدية فالن إذا أعطى ثم منع وأمسك

( كذب )

كذبا وكذبا وكذابا أخبر عن الشيء بخالف ما هو عليه في الواقع وعليه أخبر عنه بما لم يكن فيه
وأخطأ يقال كذب الظن والسمع والعين والرأي والشيء لم يتحقق ما يبنى عنه وما يرجى منه يقال

كذب البرق والطمع وفالنا أخبره بالكذب ويقال كذبه الحديث ويقال كذبت فالنا نفسه حدثته باألماني

المعجم الوسيط
البعيدة ويقال كذب نفسه وكذبته عينه أرته ما ال حقيقة له فهو كاذب ( ج ) كذب وهي كاذبة ( ج )
كواذب

( أكذبه ) وجده كاذبا وبين كذبه وحمله على الكذب
( كاذبت ) فالنا مكاذبة وكذابا كذبته وكذبني

( كذب ) باألمر تكذيبا وكذابا أنكره وفي التنزيل العزيز ) وكذب به قومك وهو الحق ( وفيه ( و

كذبوا بآياتنا كذابا ) وعن أمر أراده أحجم ويقال حمل عليه فما كذب ما انثنى وما جبن ويقال كذب

السالح لم تنطلق قذيفته ويقال ما كذب أن فعل كذا ما لبث وال أبطأ وفالنا نسبه إلى الكذب أوقال له

كذبت

( تكاذبوا ) كذب بعضهم على بعض

( تكذب ) تكلف الكذب وفالنا وعليه زعم أنه كاذب
( األكذوبة ) الخبر الكاذب ( ج ) أكاذيب

( التكاذيب ) تكاذيب العرب أساطيرها وخرافاتها

( الكاذبة ) اسم يوضع موضع المصدر كالعاقبة والعافية والباقية والنفس ( ج ) كواذب

( الكذب ) خالف الصدق

( الكذبة ) المرة من الكذب وكذبة أبريل أكذوبة يتعابث بها بعض الناس في أول هذا الشهر من كل
سنة ( محدثة ) ويقال لها سمكة أبريل أيضا
( الكذاب ) كثير الكذب وجوهر كذاب زائف

( الكذوب ) الكذاب وفي المثل ( إن كنت كذوبا فكن ذكو ار ) ( ج ) كذب

( كذ )

الشيء كذا خشن وصلب
( أكذ )

القوم صاروا في كذان من األرض

( الكذان ) حجارة فيها رخاوة وربما كانت نخرة

( أكذى )

الشيء احمر ويقال أكذى الرجل احمر لونه من خجل أو فزع

( الكاذي ) األحمر ودهن عطري طيب الرائحة يصنع من زهر الكاذي وشجر عظام من الفصيلة

الكاذية لزهره رائحة جميلة ( و انظر الكادي )

( كذا ) تكون كلمتين باقيتين على أصلهما وهما كاف التشبيه وذا اسم اإلشارة مثل علمت عليا

المعجم الوسيط
فاضال و علمت أخاه كذا أي مثله وقد تدخل عليها ها التنبيه مثل ) أهكذا عرشك ( و تكون كلمة

واحدة مركبة يكنى بها عن الشيء المجهول وما ال يراد التصريح به مثل فعلت كذا وقلت كذا وتكون

كناية عن مقدار الشيء وعدده مثل اشتريت كذا كتابا وكذا وكذا قلما وكتبت كذا وكذا صحيفة ويكون
تمييزها مفردا منصوبا وال تدخل عليها ال

( كرب )

فالن كربا زرع في الكريب وأخذ الكرب من النخل وأكل الكرابة والشيء كروبا دنا والشمس للمغيب

دنت ويقال كرب يفعل كذا وكذا وكرب أن يفعله قارب أن يفعله وهو من أفعال المقاربة وفالنا األمر
والغم والعبء اشتد عليه وثقل فهو مكروب وكرب الحبل وغيره كربا فتله واألرض كربا وكرابا قلبها

للحرث وأثارها للزرع والدلو جعل لها كربا
( أكرب ) الرجل عدا والدلو كربها
( اكترب ) لكذا اغتم

( الكراب ) مجاري الماء في الوادي واحدتها كربة

( الكرابة ) ما يلتقط من التمر في أصول السعف بعدما تصرم ( ج ) أكربة

( الكرب ) األصل العريض للسعف إذا يبس والحبل يشد في وسط خشبة الدلو فوق الرشاء ليقويه (
ج ) أكراب

( الكرب ) الحزن والغم يأخذ بالنفس ( ج ) كروب
( الكربة ) الكرب ( ج ) كرب

( الكربة ) الزر يكون فيه رأس عمود الخيمة ( ج ) كرب

( الكروبيون ) المقربون إلى هللا من المالئكة منهم جبريل وميكائيل واسرافيل في رأي بعض المفسرين

( الكريب ) المكروب والكعب من القصب وخشبة الخباز التي يدور بها الرغيف ومن األرض التي ال

ماء فيها وال شجر

( المكرب ) ما تقلب به األرض وتثار

( المكرب ) من المفاصل الممتلئ عصبا والشديد األسر من حبل أو بناء أو مفصل أو دابة

( الكرباج )

السوط ( د )
( كربس )

الرجل مشى مشية المقيد

( تكربس ) من ظهر فرسه سقط منه

المعجم الوسيط
( الكرباس ) ثوب غليظ من القطن ( مع ) وراووق الخمر ( ج ) كرابيس

( الكرباسة ) الكرباس

( كربش )

الرجل مشى مشية المقيد وجمع بين قوائمه للوثوب والشيء أخذه وربطه

( تكربش ) الجلد تقلص وتقبض

( كربل )

الشيء خلطه وفالن مشى في الطين ويقال جاء يمشي مكربال كأنه يمشي في الطين وخاض في

الماء

( الكربال ) مندف القطن ( ج ) كرابيل

( الكربلة ) رخاوة في القدمين و ( في علم النبات ) عضو التأنيث في الزهرة ( مع )

( الكربون )

عنصر ال فلزي يوجد على

صور مختلفة بعضها غير متبلور كالسناج والفحم وهما صورتان نقيتان وبعضها متبلور كالماس

والجرافيت ( مج )

( الكريت )

سنة كريت وحول كريت تام العدد وكذلك اليوم والشهر

( كرثه )

األمر وغيره كرثا اشتد عليه وبلغ منه المشقة فهو كارث
( أكرثه ) األمر وغيره كرثه

( اكترث ) له حزن ويقال ما أكترث له ما أبالي به وأراك ال تكترث لذلك ال تتحرك وال تعبأ به وال
يكاد يستعمل إال مع النفي

( الكارثة ) النازلة العظيمة والشدة ( ج ) كوارث ويقال كرثته الكوارث أقلقته

( الكراث ) شجرة معمرة أوراقها صغيرة عديمة األذينات ونورتها عنقودية وزهرتها خنثى تنبت في

المناطق المعتدلة وحول البحر المتوسط وجنوبي إفريقيا وأستراليا

( الكراث ) عشب معمر من الفصيلة الزنبقية ذو بصلة أرضية تخرج منها أوراق مفلطحة ليست

جوفاء وفي وسطها شمراخ يحمل أزها ار كثيرة وله رائحة قوية ومنه الكراث المصري وهو كراث

المائدة والكراث الشامي وهو أبو شوشة

( كرج )

الشيء كرجا فسد وعاله خضرة يقال كرج الخبز

( الكرج ) مهر خشبي يلعب عليه األطفال ( مع )

( كرده )

المعجم الوسيط
كردا طرده و كفه

( الكرد ) أصل العنق ( مع )

( الكرد ) شعب يسكن هضبة فسيحة في آسيا الوسطى وبالدهم موزعة بين تركيا وايران والعراق
وغيرها

( الكرديد )

ما يبقى في أسفل الجلة من جانبيها من التمر ( ج ) كراديد

( الكرديدة ) القطعة العظيمة من التمر وجلة التمر أيضا

( كردس )

القائد الخيل أو الجيش جعله كراديس

( تكردس ) الرجل انقبض واجتمع بعضه إلى بعض

( الكردوس ) كل عظم تام ضخم ورأس العظم ذي المخ وكل عظمين التقيا في مفصل نحو المنكبين

والركبتين والوركين ( ج ) كراديس

( الكردوسة ) طائفة عظيمة من الخيل والجيش ( ج ) كراديس

( الكردان )

القالدة ( د ) و ( في الموسيقى ) ثامن المقامات وهو جواب الرست ( د )
( الكردون ) النطاق والسياج ( د )
( الكردينال )

أحد األحبار وهم صحابة البابا ومستشاروه ولهم الحق في انتخابه من بينهم ( ج ) كرادلة ( د )

( كر )

الرجل أو الفرس كري ار انبعث من صدره صوت مثل صوت المختنق أو المجهود وفالن كرو ار رجع

يقال كر الفارس فهو كرار ومكر والشيء ك ار رده وكر الليل والنهار عادا مرة بعد أخرى وعلى العدو
حمل وعنه رجع وعليه الحديث أعاده

( كرر ) الشيء تكري ار وتك ار ار أعاده مرة بعد أخرى
( تكرر ) عليه كذا أعيد عليه مرة بعد أخرى

( الكر ) خالف الفر وحبل من ليف يصعد به على النخيل وحبل شراع السفينة ( ج ) كرور

( الكر ) مكيال ألهل العراق أو ستون قفي از أو أربعون إردبا

( الكرة ) الرجعة والحملة في الحرب و الغداة والعشي وهما كرت ان والبعث وتجديد الخلق بعد الفناء

( الكرير ) بحة تعتري الحلق من الغبار

المعجم الوسيط
( المكر ) موضع الحرب

( المكر ) يقال فرس مكر مفر إذا كان مؤدبا طيعا خفيفا يحسن الكر والفر

( كرز )

كرو از دخل واستخفى في غار ونحوه واليه التجأ ومال فهو كازر

( كارزه ) ذهب وفر منه ويقال كارز عن فالن فر منه والى المكان بادر إليه واختبأ فيه ويقال كارز

في المكان اختبأ فيه و إلى ثقة من إخوان ومال وغنى مال إليه
( كرز ) الصقر خاط عينيه وأطعمه حتى يذل

( الكراز ) القارورة ( ج ) كرزان

( الكرز ) شجر يحمل ثم ار يشبه البرقوق و لكنه أصغر منه ويقال له أيضا كريز ( د )
( الكرز ) خرج الراعي والجوالق ( ج ) أكراز وكرزة

( كرزم )

الرجل أكل نصف النهار

( الكرزمة ) أكلة نصف النهار

( كرس )

الرجل كرسا ازدحم العلم في صدره فهو كرس

( كرس ) الشيء ضم بعضه إلى بعض والبناء أسسه

( انكرس ) عليه انكب ويقال انكرس في الشيء دخل فيه منكبا

( تكارس ) الشيء تراكم وتالزب

( تكرس ) الشيء تكارس وأس البناء صلب واشتد

( الكراسة ) الجزء من الكتاب يقال هذه الكراسة عشر ورقات وهذا الكتاب عدة ك ارريس وقرأت كراسة
من كتاب كذا واضمامة من الورق تهيأ للكتابة فيها ( ج ) كراس وك ارريس وكراسات

( الكرس ) ما تجمع وتلبد من التراب وأبوال اإلبل والغنم وغيرها وأبعارها في الدار ( ج ) أكراس

( الكرساء ) قطعة من األرض فيها شجر تدانت أصوله والتفت فروعه

( الكرسي ) السرير والعرش ومقعد من الخشب ونحوه لجالس واحد ( مو ) ومركز علمي في الجامعة

يشغله أستاذ ( محدثة ) ( ج ) كراسي

( المكرسة ) من القالئد ما نظم لؤلؤه وخرزه في أكثر من خيط واحد ثم ضمت أفرعه وفصلت بخرز

كبار

( كرسع )

المعجم الوسيط
فالنا ضرب كرسوعه بالسيف

( الكرسوع ) طرف الزند الذي يلي الخنصر وهو الناتئ عند الرسغ ومن الشاة عظيم يلي الرسغ من
وظيفها وكرسوع القدم مفصلها من الساق ( مذكر ) ( ج ) كراسيع

( المكرسع ) الناتئ الكرسوع وهو عيب في الرجل والمرأة

( الكرسف )

القطن

( الكرسفي ) نوع من العسل كأنه القطن لبياضه

و ( الكرسنة ) عشب حولي من الفصيلة القرنية يزرع لحبه الذي يجعل علفا للبقر

( كرش )

الرجل كرشا كثر عياله بعد مدة والجلد مسته النار فانزوى وتقبض

( كرش ) فالن قطب وجهه وعمل المكرشة ويقال كرش اللحم طبخه في الكرش

( تكرش ) وجهه تقبض جلده والناس تجمعوا

( استكرش ) الجدي عظم بطنه وأخذ في األكل والوجه عبس وتقبض وانفحة الجدي صارت كرشا

وذلك إذا رعى الجدي النبات

( األكرش ) عظيم البطن وهي كرشاء

( الكرش ) لكل مجتز بمنزلة المعدة لإلنسان ( مؤنثة ) وعشب أملس من الفصيلة السعدية له أصل

غليظ وسيقان قائمة في الجزء السفلي منها أوراق بطول الساق وثمرته حبة لونها رمادي إلى السواد
ويصنع منه الحصر ينبت في مصر والشام ويسمى أيضا السمار ( ج ) أكراش وكروش

( الكرش ) الكرش وكرش الرجل بطانته وخاصته وفي حديث الرسول  ( eاألنصار كرشي وعيبتي )

( ج ) أكراش وكروش

( الكرشاء ) القدم التي كثر لحمها واستوى أخمصها وقصرت أصابعها

( الكريش ) نسيج من الحرير أسود قاتم أو أحمر قانئ يتخذ منه قمص وبراقع للنساء ( مو )

( الكريشة ) نسيج من القطن ونحوه متقبض كالكرش ( مو )

( المكرشة ) طعام يعمل من اللحم والشحم في قطعة مقورة من كرش البعير ونحوه

( كرع )

في الماء أو اإلناء كرعا وكروعا تناوله بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفيه وال بإناء والنخلة

وغيرها كانت على الماء ولم يفارق أصلها الماء فهي كارعة والوحش وغيره كرعا رماه فأصاب كراعه
( كرعت ) الساق كرعا دقت أو دق مقدمها وفالن شكا كراعه ودقت أكارعه فهو أكرع

المعجم الوسيط
( أكرع ) القوم أصابوا الكرع وأوردوه إبلهم

( تكرع ) غسل أكارعه للصالة

( الكراع ) من اإلنسان ما دون الركبة إلى الكعب ومن البقر والغنم مستدق الساق العاري من اللحم (
يذكر ويؤنث ) ( ج ) أكرع وأكارع وفي المثل ( ال تطعم العبد الكراع فيطمع في الذراع ) واسم يجمع

الخيل والسالح وماء السماء يكرع فيه
( الكراعي ) بائع األكارع

( الكرع ) ماء السماء يكرع فيه يقال شربنا الكرع وقوائم الدابة

( كرف )

الشيء كرفا وكرافا شمه والحمار شم بول األتان ثم رفع رأسه وقلب شفته

( الكراف ) الذي يختلس النظر إلى النساء

( كرفأت )

القدر أزبدت للغلي والقوم اختلطوا والشعر وغيره كثر وتراكم
( تكرفأ ) السحاب تراكب والشعر وغيره كرفأ والقوم كرفئوا

( الكرفس )

عشب ثنائي الحول من الفصيلة الخيمية له جذر وتدي مغزلي وساق جوفاء قائمة يكون في الموسم

األول من نموه حزمة من أوراق جذرية ذات أعناق طويلة غليظة تؤكل وثمرته جافة منشقة تنقسم إلى
ثميرتين

( كركت )

الدجاجة وقفت عن البيض

( الكراكة ) آلة تطهر بها األنهر والقنوات العظيمة مما ترسب فيها من رمل أو طين طارئ ( د )

( الكرك ) رداء ذو فرو وأكثر ما يكون من فرو السمور ( تركية )

( الكركي ) طائر كبير أغبر اللون طويل العنق والرجلين أبتر الذنب قليل اللحم يأوي إلى الماء
أحيانا ( ج ) كراكي

( الكريك ) الخشبة التي يدفع بها الخباز األرغفة ويجذبها ( تركية ) وأداة ذات يد خشبية طويلة

تنتهي بسالح من الحديد منبسط مفلطح عريض يحفر بها حف ار خفيفا وينقل بها التراب ونحوه ( مع )

وآلة حديدية ترفع بها عجلة السيارة ( محدثة )
( الكركدن )

حيوان ثديي من ذوات الحافر عاشب عظيم الجثة كبير البطن قصير القوائم غليظ الجلد له قرن

المعجم الوسيط
واحد قائم فوق أنفه ولذلك يقال له ( وحيد القرن ) ولبعض أنواعه قرنان الواحد فوق اآلخر وهو

هندي وافريقي
( الكركدية )

نبات من الفصيلة الخبازية يعرف بالحماض األحمر موطنه األصلي السنغال وغينا ويزرع في
السودان ويستعمل من كأس أزهاره الحمراء اللحمية مشروب منعش لذيذ الطعم

( كركر )

ضحك ضحكا شبه القهقهة ويقال كركر في الضحك أغرب فيه وكركرت النارجيلة اضطرب ماؤها

فكان له صوت يشبه الكركرة وبالدجاجة صاح بها وفالنا عن الشيء دفعه ورده والشيء أعاده مرة
بعد أخرى وجمعه ويقال كركرت الريح السحاب جمعته بعد تفرق وضمته و الرحى أدارها والحب

طحنه

( تكركر ) تردى في الهواء والماء تراجع في مسيله وفي أمره تردد

( الكركرة ) صوت يردده اإلنسان في جوفه والضحك الشديد

( الكركرة ) الصدر من كل ذي خف يقال برك على كركرته والجماعة من الناس ( ج ) كراكر

( كركس )

فالن تردد ومشى مشية المقيد وتدحرج من علو إلى سفل والشيء ردده والدابة وغيرها قيدها

( تكركس ) تدحرج

( المكركس ) الذي ولدته األمة

( الكركم )

نبات طبي عسقولي هندي من الفصيلة الزنجبارية يستعمل سحيق جذوره تابال وصباغا أصفر فاقعا

( الكركمان ) عشب حولي من الفصيلة الشفوية ذو زهر أبيض وأزرق وثمرته قرن قصير له منقار
طويل به بذور مثل حب الحلبة إال أنه أصغر منه تأكله السائمة

( المكركم ) المصبوغ بالكركم

( كرمه ) كرما غلبه في الكرم يقال كارمه فكرمه فاخره في الكرم فغلبه فيه

( كرم )

فالن كرما وكرامة أعطى بسهولة وجاد فهو كريم ( ج ) كرام و كرماء وهي كريمة ( ج ) كرائم وضد

لؤم والشيء عز ونفس والسحاب جاد بالغيث واألرض زكا نباتها

( أكرم ) الرجل أتى بأوالد كرام وفالنا أعظمه ونزهه ونفسه عن الشائنات تنزه عنها
( كارمه ) فاخره في الكرم والرجل أهدى إليه شيئا ليكافئه عليه

المعجم الوسيط
( كرم ) السحاب جاد بمطره ويقال كرم المطر كثر ماؤه وفالنا أكرمه وفلنا فضله

( تكارم ) عن الشيء تنزه عنه

( تكرم ) عن الشيء تكارم وتكلف الكرم

( استكرم ) الشيء طلبه كريما ووجده كريما والعقائل تزوج النجيبات
( اإلكرامية ) العطية ( مو )

( األكرومة ) الفعلة الكريمة

( التكرمة ) الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يعد إلكرامه

( الكرام ) الكريم

( الكرامة ) األمر الخارق للعادة غير المقرون بالتحدي ودعوى النبوة يظهره هللا على أيدي أوليائه (

مو ) والغطاء يوضع على رأس الجرة أو القدر ويقال لفالن علي كرامة عزة ويقال أفعل ذلك وكرامة

لك ونعم وحبا وكرامة أي أكرمك كرامة

( الكرام ) صاحب الكرم وحافظه

( الكرم ) يقال رجل كرم كريم ( يستوي فيه المفرد والجمع والمؤنث ألنه وصف بالمصدر ) وأرض

كرم طيبة والصفح

( الكرم ) العنب وابنة الكرم الخمر ( ج ) كروم

( الكرم ) يقال أفعل ذلك وكرما لك ونعم وحبا وكرما أي وأكرمك

( الكريم ) من صفات هللا تعالى وأسمائه وهو الكثير الخير الجواد المعطي الذي ال ينفد عطاؤه

والصفوح وصفة لكل ما يرضي ويحمد في بابه ومنه وجه كريم وكتاب كريم

( الكريمة ) مؤنث الكريم والرجل الحسيب ويقال ( إذا أتاكم كريمة قوم فأكرموه ) وكريمة الرجل ابنته
( ج ) كرائم وكريمتك أنفك وكل جارحة شريفة كاألذن واليد واللحية والكريمتان العينان

( المكرم ) الرجل الكريم على كل أحد

( المكرمة ) فعل الخير ( ج ) مكارم وفي األثر ( بعثت ألتمم مكارم األخالق ) وأرض مكرمة

كريمة طيبة جيدة النبات

( المكرمة ) أرض مكرمة كريمة طيبة جيدة النبات

( الكرنب )

نبات ثنائي الحول من الفصيلة الصليبية وله ساق قصيرة غليظة وبرعم في الرأس ملفوف ورقه

بعضه على بعض وينبت في المناطق المعتدلة ويسمى في الشام الملفوف ( مع )

( كرنف ) النخلة جرد جذعها من كرانيفه وفالنا بالعصا ضربه بها والشيء بالسيف قطعه

المعجم الوسيط
( الكرناف ) أصول الكرب تبقى في الجذع بعد قطع السعف الواحدة كرنافة ( ج ) كرانيف

( الكرنافة ) مؤخر البندقية ( مو )

( كره )

الشيء كرها وكراهة وكراهية خالف أحبه فهو كريه ومكروه
( كره ) األمر والمنظر كراهة وكراهية قبح فهو كريه

( أكرهه ) على األمر قهره عليه

( كره ) إليه األمر صيره كريها إليه

( تكاره ) الشيء كرهه ويقال فعل كذا متكارها فعله وهو ال يريده وال يرضاه

( تكره ) الشيء كرهه

( استكره ) الشيء كرهه وفالنة أكرهها على الفجور
( الكرهاء ) أعلى نقرة القفا

( الكره ) اإلباء والمشقة وما أكرهك غيرك عليه والمكروه يقال شيء كره

( الكره ) الكره

( الكريهة ) الحرب أو الشدة في الحرب يقال شهدت الكريهة و النازلة ( ج ) كرائة ويقال لقيت دونه

كرائه الدهر ما يكره

( المكره ) ما يكرهه اإلنسان ويشق عليه ( ج ) مكاه ويقال لقيت دونه مكاره الدهر ما يكره
( المكروهة ) يقال رجل ذو مكروهة ذو شدة

( ك ار )

الغالم كروا لعب بالكرة ويقال ك ار الكرة وبها لعب بها وضربها لترتفع واألرض حفرها والبئر طواها

بالشجر وعرشها بالخشب

( كرى ) النهر كريا حفر فيه حفرة جديدة واألرض حفرها

( كري ) الرجل كرى نام فهو كر و كري وكريان يقال أصبح فالن كريان الغداة وهي كريه
( أكرى ) نقص ويقال أكرى الرجل قل ماله أو نفد زاده والدار أو الدابة آجرها

( كاراه ) مكاراة وكراء آجره فهو مكار

( اكترى ) الدار وغيرها استأجرها
( تكارى ) الدار وغيرها اكتراها

( استكرى ) الدار وغيرها اكتراها

( الكرى ) النعاس والنوم ( ج ) أكراء

المعجم الوسيط
( الكرى ) القبور ( جمع كروة أو كرية )
( الكراء ) أجر المستأجر

( الكرة ) كل جسم مستدير ومنه الكرة األرضية وأداة مستديرة من الجلد ونحوه يلعب بها وهي أنواع

منها كرة الصولجان وكرة القدم وكرة اليد وكرة التنس وكرة السلة وكرة الماء و ( في الهندسة ) سطح
ثنائي يقطعه مستو ما في دائرة ( ج ) كرات ( مج )

( الكروان ) طائر طويل الرجلين أغبر نحو الحمامة له صوت حسن ( ج ) كروان وكراوين

( الكروة ) الكراء

( الكرويا ) ( و يمد ) عشب ثنائي الحول من الفصيلة الخيمية له جذر وتدي وساق قائمة متفرعة
ورقته كثيرة التفصص وثمرته من األفاويه تعرف ببزر الكرويا يتخذ منه شراب منبه ( مج )

( الكروي ) ما كان على شكل الكرة

( الكري ) األجير والذي يكريك دابته ( فعيل بمعنى مفعل ) ( ج ) أكرياء

( المكاري ) مكرى الدواب ويغلب على الحمار والبغال ( ج ) مكارون
( الكروم )

عنصر فلزي رمادي يميل إلى البياض يستخدم على نطاق واسع في بعض السبائك وفي تصفيح

بعض المعادن بطبقة منه بالتحليل الكهربي كما تستخدم بعض مركباته في الصباغة والتلوين ( مج

)

( الكروميت )

معدن مكون من عناصر الحديد والكروم واألكسجين يوجد في الطبيعة على هيئة كتل تعتبر خاما

للكروم ( مج )
( الكريات )

( الكريات الحمر ) كريات الدم األحمر ويتكون داخل النقي األحمر

و ( الكريات البيض ) كريات الدم عديمة اللون ( مج )

( كزب )

مشط الرجل كزبا صغر وتقبض وهو عيب

( الكزب ) لغة في الكسب

( الكوزب ) البخيل الضيق النفس

( المكزوبة ) من األلوان ما كان بين األسود واألبيض

( الكزبرة )

المعجم الوسيط
بقلة زراعية حولية من الفصيلة الخيمية تضاف أوراقها إلى بعض األطعمة وتستعمل بزورها في

الطعام والصيدلة

( كز )

الشيء ك از ضيقه

( كز ) الشيء ك اززة وكزوزة يبس وانقبض من البرد والوجه قبح وفالن ك از از وك اززة قل خيره
ومساعدته فهو كز ( ج كز ورجل كز اليدين بخيل

( كز ) فالن أصابه الكزاز فهو مكزوز
( أكزه ) هللا رماه بالكزاز فهو مكزوز

( اكتز ) الرجل تقبض

( التكزز ) انطباق الفكين بتقلص العضلة الماضغة فيمتنع فتح الفم ( مج )

( الكازوزة ) ( انظر قازوزة ) ( د )

( الكزاز ) اليبس واالنقباض والبخل

( الكزاز ) تشنج أو رعدة تصيب اإلنسان من برد شديد أو من خروج دم كثير ومرض قتال يصيب

المجروح إذا تلوثت جراحه بتراب األرض المحتوي على باسيل التيتانوس ( مج )

( كزم ) فالن كزما ضم فاه وسكت والشيء الصلب كزما عضه عضا شديدا وكسره بمقدم فيه
واستخرج ما فيه ليأكله

( كزم ) فالن كزما هاب التقدم على الشيء فهو كزم وأكل بشدة وقصر أنفه وأصابعه وخرجت ذقنه

مع ضفته السفلى ودخلت شفته العليا يقال أنف أكزم ويد كزماء

( أكزم ) فالن انقبض

( كزم ) قفع والعمل ونحوه بنانه أيبسها وقبضها

( المنكزم ) الصغير الكف

( كزى )

الرجل كزيا أفضل على معتفيه
( كسب )

ألهله كسبا طلب الرزق و المعيشة لهم والشيء جمعه والمال كسبا وكسبا ربحه فهو كاسب ( ج )

كسبة وهو كساب وكسوب واإلثم تحمله وفي التنزيل العزيز ) ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به

بريئا فقد احتمل بهتانا ( وفالنا ماال أو علما أو غير ذلك أناله

( أكسب ) فالنا ماال أو علما أعانه على كسبه أو جعله يكسبه

المعجم الوسيط
( اكتسب ) تصرف واجتهد والمال ربحه واإلثم تحمله وفي التنزيل العزيز ) لها ما كسبت وعليها ما

اكتسبت (

( تكسب ) تكلف الكسب والمال ربحه يقال هو يتكسب من الشعر

( الكسب ) ما اكتسب يقال فالن طيب الكسب

( الكسب ) عصارة الدهن وثفل بزور القطن والكتان والسمسم بعد عصرها ( مو ) ( و انظر الكزب

)

( الكواسب ) الجوارح من اإلنسان والطير مفرده كاسبة
( المكسب ) ما يكسب ( ج ) مكاسب

( الكستبان )

( انظر الكشتبان )
( كوسج )

فالن صار كوسجا

( تكوسج ) يقال من طالت لحيته تكوسج عقله قصر أ وخف

( الكوسج ) الذي ال شعر على عارضيه والناقص األسنان والبطيء من البراذين ( ج ) كواسج

وسمكة بحرية كبيرة لها هيكل غضروفي يمتاز بمقدم طويل مفلطح كالنصل على جانبيه أسنان

منشارية وهذه السمكة تكثر في مياه المناطق الحارة وهي من السمك المفترس ( مج )

( كسح )

البيت كسحا كنسه والريح األرض قشرت عنها التراب والبئر أو النهر نقاه ويقال أتينا بني فالن

فكسحناهم استأصلناهم وكسح فالن من مالي ما شاء أخذ

( كسح ) كسحا وكساحا وكساحة زمنت يداه أو رجاله ( و أكثر ما يستعمل في الرجلين ) فهو أكسح

وهي كسحاء ( ج ) كسح وكسحان وهو كسحان وكسيح ومكسح

( اكتسح ) الشيء ذهب به ويقال أغاروا عليهم فاكتسحوهم أخذوا مالهم كله

( الكساح ) داء لإلبل تعرج به ومرض يصيب العظام في األطفال ( مج )

( الكساحة ) الكناسة

( الكسح ) من تستعينه وال يعينك لعجزه
( المكسح ) ما يكنس به

( المكسحة ) المكسح

( المكسح ) المصاب بالكساح والعود المقشور المسوى

( كسد )

الشيء كسادا وكسودا لم يرج لقلة الرغبة فيه فهو كاسد وكسيد ويقال كسدت السوق لم تنفق فهي
كاسد وكاسدة و يقال سلعة كاسدة

المعجم الوسيط
( كسد ) الشيء كسادا وكسودا كسد فهو كسيد

( أكسد ) القوم كسدت سوقهم والشيء جعله كاسدا

( كسر )

فالن من طرفه وعلى طرفه كس ار غض منه شيئا والشيء هشمه وفرق بين أجزائه فهو كاسر ( ج )
كسر و هي كاسرة ( ج ) كواسر والشيء مكسور وكسير ( ج ) األخير كسرى وكسارى ويقال كسر

من ثورته وكسر حميا الخمر بالمزاج وكسر من برد الماء وحره والكتاب على عشرة فصول مثال رتبه
عليها ومتاعه باعه ثوبا ثوبا والوساد ثناه واتكأ عليه والطائر جناحيه ضمهما للوقوع وقد كسر كسو ار

إذا لم تذكر الجناحين ويقال باز كاسر وعقاب كاسر والرجل عن مراده صرفه والقوم هزمهم والشعر

لم يقم وزنه والحرف ألحقه الكسرة ( مو )

( كسر ) الشيء بالغ في كسره والكلمة جمعها جمع تكسير ( مو )

( انكسر ) الشيء مطاوع كسره والشيء فتر يقال انكسر الحر وبرد الماء والعسكر انهزم وتبدد فهو
مكسور وال يقال منكسر والشعر لم يقم وزنه والعجين الن واختمر

( تكسر ) الشيء مطاوع كسره ويقال فالن فيه تخنث وتكسر تفكك ورأيته متكس ار فات ار
( اإلكسير ) ( انظر إكسير في باب الهمزة )

( الكسار ) ما تكسر من الشيء مثل كسار الزجاج وكسار العود والخبز

( الكسارة ) الكسار

( الكسر ) جانب البيت والناحية من كل شيء ( ج ) أكسار وكسور

( الكسر ) الكسر والنزر القليل و ( من الحساب ) جزء غير تام من أجزاء الواحد كالنصف والخمس
والتسع والعشر ( ج ) كسور يقال ضرب الحساب الكسور بعضها في بعض

( الكسرة ) الهزيمة ويقال وقعت على القوم الكسرة انهزموا وفالن بعينه كسرة من السهر انكسار

وغلبة نعاس ورجل ذو كسرات يغبن في كل شيء

( الكسرة ) القطعة المكسورة من الشيء ومنه الكسرة من الخبز ( ج ) كسر

( الكسارة ) أداة يكسر بها الجوز ونحوه مج )

( الكسور ) من الجلد والثوب غضونه وأرض ذات كسور ذات صعود وهبوط ومن األودية والجبال

معاطفها وشعابها ( ال يفرد له واحد بهذا المعنى )

( المكاسر ) من الجيران القريب منك الذي كسر بيته إلى كسر بيتك يقال فالن مكاسري جاري

المعجم الوسيط
( المكسر ) موضع الكسر من كل شيء يقال عود صلب المكسر إذا عرفت جودته بكسره وفالن

طيب المكسر إذا كان محمودا عند الخبرة

( المكسرات ) الجوز واللوز والبندق ونحوها ( محدثة )

( كس )

الشيء كسا دقه دقا شديدا

( كس ) الرجل كسسا برزت أسنانه السفلى مع الحنك األسفل وتأخر الحنك األعلى فهو أكس وهي

كساء ( ج ) كس

( تكسس ) تكلف الكسس من غير خلقة

( الكسيس ) لحم يجفف على الحجارة ثم يدق كالسويق يتزود به في األسفار وشراب يتخذ من الذرة

والشعير

( كسع )

فالنا كسعا ضرب دبره بيده أو بصدر قدمه ويقال كسع القوم بالسيف اتبع أدبارهم فضربهم به

والشيء بكذا وكذا جعله تابعا له ويقال وردت الخيل يكسع بعضها بعضا وفالنا بما ساءه تكلم فرماه

على إثر قوله بكلمة يسوؤه بها وطرده

( اكتسعت ) الخيل بأذنابها أدخلتها بين أرجلها ويقال اكتسع الكلب والفحل خطر فضرب فخذيه

بذنبه

( تكسع ) في ضالله ذهب

( األكسع ) يقال حمام أكسع إذا كان تحت ذنبه ريش بيض

( الكسعة ) النكتة البيضاء في جبهة كل شيء والريش األبيض المجتمع تحت ذنب الطائر وكسرة

الخبز ( ج ) كسع
( كسفت )

الشمس كسوفا احتجبت وذهب ضوؤها والوجه اصفر وتغير والرجل نكس طرفه ويقال كسف بصره

خفضه وبصره لم يتفتح من رمد وباله ساءت حاله وأمله خاب والشيء كسفا غطاه والشمس النجوم

غلب ضوؤها عليها والشيء قطعه

( أكسف ) القمر الشمس حجب نورها والحزن فالنا غيره
( كسف ) الشيء قطعه

( الكاسف ) يقال يوم كاسف عظيم الهول شديد الشر

( الكسفة ) القطعة من الشيء ( ج ) كسف وكسف وفي التنزيل العزيز ) أو تسقط السماء كما

زعمت علينا كسفا ( وقرئ ( كسفا )

( الكسوف ) احتجاب نور الشمس أو نقصانه بوقوع القمر بينها وبين األرض وهو للشمس

كالخسوف للقمر

المعجم الوسيط
( الكسيفة ) الكسفة
( كسكس )

الشيء دقه دقا شديدا

( الكسكسة ) إلحاق كاف المؤنث سينا عند الوقف دون الوصل فيقولون أعطيتكس ومنكس في

أعطيتك ومنك وهي لغة هوازن

( الكسكسي ) طعام ألهل المغرب يتخذ من طحين البر المفروك وينضج على البخار ( مو )

( كسل )

عن الشيء كسال تثاقل وفتر عما ال ينبغي أن يتثاقل عنه فهو كسل وكسالن ( ج ) كسالى وكسلى
وهي كسلة وكسلى وكسالنة

( أكسل ) األمر الرجل جعله متثاقال
( كسله ) أكسله

( تكاسل ) تعمد الكسل

( استكسل ) المتكاسل اعتل بوجوه الكسل

( المكسلة ) ما يؤدي إلى الكسل يقال الفراغ مكسلة وفالن ال تكسله المكاسل ال تثقله وجوه الكسل

( كسم )

كسما كد في طلب الرزق والحرب أوقدها والشيء اليابس فتته بيده
( األكسوم ) من الرياض المتراكمة النبت ( ج ) أكاسم وأكاسيم

( الكسم ) البقية تبقي في يديك من الشيء اليابس

( الكسوم ) الكاد في األمور

( كسا )

فالنا ثوبا كسوا أعطاه إياه وألبسه إياه
( كسي ) كسا لبس الكسوة فهو كاس

( اكتسى ) لبس الكسوة و األرض بالنبات تغطت به

( تكسى ) بالكساء لبسه

( استكساه ) طلب منه كسوة

( الكساء ) اللباس ( ج ) أكسية

( الكسوة ) الثوب يستتر به ويتحلى ( ج ) كسا

( كشأ )

المعجم الوسيط
اللحم كشئا شواه حتى يبس فهو كشيء والطعام أكله خضما كما يؤكل القثاء والشيء قشره

( كشئ ) من الطعام كشأ وكشاء امتأل منه فهو كشيء وكشيء ويده غلظ جلدها وتقبض والسقاء

بانت أدمته من بشرته

( أكشأ ) أكل الكشيء

( تكشأ ) األديم تقشر والرجل من الطعام امتأل واللحم أكله وهو يابس

( الكشيء ) الشواء المنضج

( الكشتبان )

قمع يغطي طرف إصبع الخياط ليقيه وخز اإلبر ( فارسية األصل ) وفي مصر تنطق بالسين بدال
من الشين و ( في الموسيقى ) قطعة من المعدن مفتوحة الطرفين تلبس في السبابة ويضرب بها

على القانون
( كشح )

القوم عن الماء كشحا ذهبوا عنه وتفرقوا والطائر صدر مسرعا ولفالن بالعداوة عاداه والدابة أدخلت
ذنبها بين رجليها والقوم طردهم والبعير وسمه بالنار في كشحه وفالنا طعنه في كشحه والعود قشره

( كشح ) كشحا شكا كشحه

( كاشحه ) عاداه

( كشح ) العود قشره

( انكشحوا ) عن الماء ونحوه ذهبوا عنه وتفرقوا

( الكاشح ) العدو المبغض

( الكشاح ) سمة في موضع الكشح

( الكشاحة ) المقاطعة

( الكشح ) ما بين الخاصرة والضلوع والوشاح ( ج ) كشوح ويقال طوى كشحه على األمر أضمره
وستره وطوى عنه كشحه تركه وأعرض عنه

( الكشح والكشاح ) داء يصيب الكشح أو هو ذات الجنب

( المكشاح ) الفأس وحد السيف

( كشد )

الشيء كشدا قطعه بأسنانه قطعا والناقة حلبها بثالث أصابع

( أكشد ) أخلص الزبدة من اللبن

( الكاشد ) الكثير الكسب الكاد على عياله والواصل رحمه

المعجم الوسيط
( الكشود ) الكاشد

( كشر )

عن أسنانه كش ار كشف عنها وأبداها عند الضحك و غيره وفالن لصاحبه تبسم والسبع عن نابه هر

للهراش وأبدى أسنانه والعدو عن أنيابه تنمر وأوعد كأنه سبع

( كاشره ) ضحك في وجهه وباسطه
( كشر ) مبالغة كشر

( الكشر ) العنقود إذا أكل ما عليه

( الكشري ) طعام يصنع من الرز والعدس مقشو ار أو غير مقشور ( محدثة )

( كشت )

األفعى كشيشا صوت جلدها إذا احتك بعضه ببعض وصوتت من فمها والجمل هدر والقدر غلت

وتستعمل ( كش ) اآلن بمعنى ( تقبض ) يقولون كش الثوب بعد الغسل نقص قليال في قياسه وكش

فالن من كذا هابه وانقبض منه
( كشطه )

عنه كشطا أزاله عنه يقال كشط الجلد عن الذبيحة وكشط الجل عن الفرس وألكشطن عن أسرارك

ألكشفن والحرف محاه وأزاله وغاللة اللبن جمعها

( انكشط ) مطاوع كشط ويقال انكشط روعه ذهب خوفه

( تكشط ) السحاب تقطع وتفرق
( الكشاط ) الجزار

( كشف )

لشيء وعنه كشفا رفع عنه ما يواريه ويغطيه ويقال كشف األمر

وعنه أظهره وكشف هللا غمه أزاله وفي التنزيل العزيز ) ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون (

والكواشف فالنا فضحته ويقال كشف عليه الطبيب بمعنى فحص حالته وكشف عن علته ( مو )

( كشف ) فالن كشفا انحسر مقدم رأسه ولم يكن معه ترس في الحرب ولم يضع بيضة على رأسه

فيها وانهزم في الحرب والفرس التوى عسيب ذنبه فهو أكشف في الجميع ( ج ) كشف

( أكشف ) فالن ضحك حتى بدت درادره

( كاشفه ) باألمر أفضى به إليه وبالعداوة باداه بها وجاهره

( كشف ) مبالغة كشف

( اكتشفت ) المرأة بالغت في إبداء محاسنها واألمر كشف عنه بشيء من الجهد ( محدثة ) والشيء

المعجم الوسيط
كشف عنه ألول مرة ( محدثة )

( انكشف ) الشيء ظهر مطاوع كشف

( تكاشف ) القوم أبدى كل ما في نفسه لصاحبه

( تكشف ) الشيء انكشف وفالن افتضح والبرق مأل السماء واألرض يبست وتشققت منها مواضع
( استكشف ) عنه سأل أن يكشف له عنه

( الكشف ) نظام تهذيبي يراد به تكوين الشخصية المشربة بروح التعاون والنجدة واالعتماد على
النفس ويعتمد على الرحالت والحياة في المعسكرات ( محدثة )

( الكشاف ) أحد األعضاء في جماعة الكشف وله مراتب ( محدثة )
( الكشفاء ) جبهة كشفاء أدبرت ناصيتها

( المكشاف ) الكهربي جهاز يستدل به على وجود شحنة كهربية على موصل أو على بيان نوعها

ويسمى أيضا ( الكتروسكوب ) ( مج )

( الكشك )

طعام يصنع من الدقيق واللبن ويجفف حتى يطبخ متى احتيج إليه وربما عمل من الشعير ( قال

المطرزي هو فارسي معرب )

( الكشك ) الجوسق والكوخ وهو بالفارسية كوشك

( كشكش )

فالن هرب واألفعى صوت جلدها ويقال بئر ال يكشكش ماؤها ال ينزح باالستقاء والثوب جعل فيه

ثنايات ( محدثة )

( الكشكشة ) لهجة لبني أسد وربيعة يجعلون الشين مكان الكاف في خطاب المؤنث فيقولون في

عليك و منك ( عليش ومنش ) وقيل أن يزاد بعد الكاف المكسورة شينا يقولون في عليك ( عليكش )
( كشم )

أنفه كشما قطعه باستئصال والقثاء أو الجزر أكله أكال عنيفا
( كشم ) كشما نقص في خلقه وفي حسبه فهو أكشم

( اكتشم ) أنفه كشمه

( كشمر )

أجهش للبكاء وأنفه كسره

( الكشامر ) القبيح من الناس

( الكشمش )

عنب صغار ال عجم له وجنبة مثمرة من الفصيلة الكشمشية تزرع لثمرها ( مو )

( كشا )

الشيء كشوا عضه بفيه فانتزعه

المعجم الوسيط
( كص )

كصا وكصيصا انقبض خوفا وذع ار ودق وضعف عند الفزع

( أكص ) فالن هرب وانهزم

( الكصيص ) الصوت الخفي من أثر الخوف والجزع و االنقباض من الخوف والذعر والتلوي من

الجهد وصوت الجراد
( كصم )

كصما وكصوما رجع من حيث جاء ولم يبلغ مقصده

( كظب )

كظوبا امتأل سمنا

( كظر )

القوس كظ ار جعل في طرفيها ح از يثبت فيه الوتر والزندة حز فيها ح از

( الكظر ) شحم الكليتين المحيط بهما وموضع شحم الكليتين إذا نزع الشحم وغدة صماء فوق الكلية
ومحز القوس الذي تقع فيه حلقة الوتر ( ج ) كظار
( الكظرة ) موضع شحم الكليتين إذا نزع الشحم

( كظ )

المسيل بالماء كظا ضاق من كثرته والحبل شده والطعام أو الشراب الحيوان مأله حتى ال يكاد يطيق

النفس والغيظ صدره مأله واألمر فالنا بهظه وكربه وفالن خصمه ألجمه حتى ال يجد مخرجا

( كاظه ) الزمه طويال على مضايقة وفالنا في الحرب مارسه ممارسة شديدة

( اكتظ ) امتأل واشتد امتالؤه يقال اكتظ المكان بالناس واكتظ الوادي بالسيل واكتظ بطنه بالطعام

( تكاظوا ) تضايقوا في المعركة عند الحرب والقوم تجاوزوا الحد في العداوة
( الكظاظ ) الشدة والتعب وما يمأل القلب من الهم

( الكظ ) يقال رجل كظ تبهظه األمور ويضيق بها

( الكظة ) البطنة ( ج ) أكظة

( كظكظ )

السقاء تمدد وانتفخ كلما صببت فيه الماء

( تكظكظ ) عند األكل اعتدل جالسا لالمتالء من الطعام

( كظم )

السقاء كظما مأله وسد فاه ومجرى الماء سده والرجل غيظه وعلى

المعجم الوسيط
غيظه أمسك على ما في نفسه منه صافحا أو مغيظا فهو كاظم وكظيم وكظمني الغيظ فأنا كظيم

ومكظوم ونفسه حبسه

( كظم ) كظوما سكت

( الكاظم ) الممسك على ما في نفسه عند الغضب وفي التنزيل العزيز ) والكاظمين الغيظ ( ( ج )

كظم

( الكظام ) سداد الشيء ويقال أخذ بكظام األمر ملكه متوثقا منه

( الكظامة ) السدادة وحبل يشد به أنف البعير وفم الوادي والحلقة في طرفي عاتق الميزان يجمع

فيها خيوط الكفة

( الكظم ) مخرج النفس من الحلق يقال أخذ بكظمه ( ج ) أكظام وكظام

( الكظيم ) الكاظم ويكون بمعنى مكظوم وفي التنزيل العزيز ) وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم
( وغلق الباب ويقال إنها لكظيم الخلخال ال يسمع له صوت المتالئه

( كظا )

لحمه كظا كثر واكتنز

( تكظى ) لحمه سمنا ارتفع

( كعبت )

الفتاة كعوبا نهد ثديها فهي كعاب وكاعب ( ج ) األخيرة كواعب ويقال كعب الثدي و فالنا كعبا
ضربه على يابس كالرأس واإلناء وغيره مأله

( أكعب ) الرجل أسرع في مشيه

( كعبت ) الفتاة نهد ثديها ويقال كعب الثدي والشيء جعله مكعبا و العدد ضربه في نفسه مرتين

واإلناء مأله والثوب طواه طيا شديدا

( تكعب ) ثدي الفتاة نهد

( التكعيبة ) عرش الكرم ( محدثة )

( التكعيبية ) اتجاه معاصر في التصوير يقوم على تحليل األشكال واألشياء والمناظر والتعبير عنها

برسوم هندسية وأبرز ممثليها ( بيكاسو ) ( مج )

( الكعب ) كل مفصل من العظام والعظم الناتئ عند ملتقى الساق والقدم وفي كل قدم كعبان عن

يمنتها وعن يسرتها والعامة تسمي العقب كعبا ومن القصب والقنا العقدة بين األنبوبتين ( ج ) كعوب

وكعاب وفص النرد ويقال رجل عالي الكعب يوصف بالشرف والظفر

( الكعبة ) البيت الحرام بمكة وكل بيت مربع الجوانب ( ج ) كعبات وكعاب

المعجم الوسيط
( المكعب ) الموشي من البرود واألثواب و ( في المساحة ) الجسم الذي يحيط به ستة مربعات
متساوية و ( في الحساب ) العدد الحاصل من ضربه بمربعه فثمانية هو مكعب اثنين

( كعبره )

بالسيف قطعه

( تكعبر ) مطاوع كعبره

( الكعبرة ) عقدة أنبوب الزرع والسنبل ونحوه ومجتمع كل عظمين كالكوع وكل مجتمع متكتل وكعبرة

الوظيف مجتمع الوظيف في الساق وكعبرة الكتف المستديرة فيها كالخرزة وأصل الرأس ورأس الفخذ
والقطعة اليسيرة من اللحم وما يرمى من القمح إذا نقي كالزؤان ونحوه ( ج ) كعابر

( الكعبورة ) كل مجتمع متكتل ( ج ) كعابير

( كعبس )

الرجل مشى في سرعة وتقارب وقيل عدا عدوا بطيئا
( أكعت )

فالن مضى منتفخا من الغضب
( الكعيت )

طائر من جنس البلبل صغير الحجم جم النشاط ال يكف عن الحركة طول اليوم وهو من أحسن

الطيور في العالم تغريدا رأسه ورقبته و أعلى صدره سود يوجد في مصر والسودان ويكثر بالمناطق

التي توجد بها الحدائق و البساتين ( ج ) كعتان
( كعتر )

في مشيه تمايل كالسكران
( كعر )

الصبي كع ار امتأل بطنه وسمن فهو كعر وأكعر والفصيل تعقد في سنامه الشحم

( أكعر ) البعير اكتنز سنامه

( الكعس )

عظم السالمى وعظام البراجم من األصابع ( ج ) كعاس

( كعطل )

بيده تمطى وتمدد

( كع )

فالن كعا وكعوعا وكعاعة جبن وضعف فهو كع وكاع ( ج ) األخير كاعة

المعجم الوسيط
( أكع ) فالنا جبنه وخوفه والخوف فالنا حبسه عن وجهه ورده عنه وفي كالمه تحبس

( الكعك )

خبز يعمل من الدقيق والسكر والسمن ويسوى مستدي ار ( فارسي معرب )

( كعكع )

في كالمه تحبس وفالنا جبنه وخوفه وحبسه عن وجهه

( تكعكع ) هاب وتراجع بعد ما أقدم

( كعم ) البعير كعما شد فاه في هياجه لئال يعض أو يأكل فهو كعيم ومكعوم والوعاء سد رأسه

والخوف فالنا عقل لسانه عن القول

( كاعمها ) قبل فاها ووضع فمه على فمها كالتقبيل

( الكعامة والكعام ) ما يجعل على فم الحيوان لئال يعض أو يأكل

( كعنب )

قرن التيس التوى كأنه حلقة فهو مكعنب
( الكاغد )

القرطاس ( مع )
( كفأ )

اإلناء كفئا كبه وقلبه والقوم عن الشيء انصرفوا عنه ويقال كفأ فالنا صرفه

( أكفأ ) اإلناء كفأه وفي سيره جار عن القصد وفي الشعر غير حرف الروي إلى ما يقاربه كراء إلى

الم أو الم إلى ميم ولونه كسف وتغير وله جعل له كفئا والخباء جعل له كفاء وهو سترة من خلفه

( كافأه ) على الشيء مكافأة وكفاء جازاه يقال كافأه بصنعه وفالنا ماثله وساواه ويقال لنا ظلة نكافئ
بها عين الشمس نقاومها وفالن بين فارسين برمحه طعن هذا ثم هذا من غير تفريق

( كفأ ) اإلناء كفأه

( اكتفأ ) لونه تغير واإلناء كفأه

( انكفأ ) على الشيء مال يقال انكفأت على ولدها ترضعه وعنه انصرف واليه رجع يقال انكفأ إلى
وطنه ولونه تغير والقوم انهزموا

( تكافأ ) الشيئان تماثال واستويا ويقال تكافأ القوم وتكافأت الفرص تساوت أمام كل من يريدها

بكفايته

( تكفأ ) في مشيته تبختر ويقال تكفأت بهم األمواج ولونه تغير

( استكفأه ) شجرة طلب ثمرها سنة وفالنا الشراب طلب منه أن يصب ما في إنائه في إنائه هو

المعجم الوسيط
( الكفء ) المماثل والقوي القادر على تصريفالعمل ( ج ) أكفاء وكفاء

( الكفاء ) يقال ال كفاء له ال مماثل وسترة تلقى على الخباء حتى تبلغ األرض كإزار له ( ج ) أكفئة

( الكفاءة ) المماثلة في القوة والشرف ومنه الكفاءة في الزواج أن يكون الرجل مساويا للمرأة في
حسبها ودينها وغير ذلك وللعمل القدرة عليه و حسن تصريفه ( مو )

( الكفأة ) كفأة الشيء نتاجه في سنة وكفأة األرض زراعة سنتها وكفأة الشجر ثمر سنته ويقال منحه
كفأه غنمه وهب له ألبانها وأوالدها وأصوافها سنة ورد عليه األمهات

( الكفؤ ) الكفء

( الكفيء ) الكفؤ

( كفت )

الشيء كفتا تقلب ظه ار لبطن وبطنا لظهر والطائر وغيره أسرع في الطير وتقبض فيه وفالنا صرفه

عن وجهه والشيء واليه ضمه إلى نفسه والمتاع جمعه وضم بعضه إلى بعض وذيله شمره وهللا
فالنا قبضه

( كفت ) الشيء واليه ضمه والدرع بالسيف علقها به فضمها إليه
( اكتفت ) المال استوعبه أجمع

( انكفت ) الرجل اجتمع خلقه والفرس ضمر والرجل انصرف والقوم إلى منازلهم انقلبوا

( تكفت ) الثوب تشمر وفي سيره أسرع

( الكفات ) أرض كفات جامعة لألحياء واألموات وفي التنزيل العزيز ) ألم نجعل األرض كفاتا (

وموضع كفات يضم فيه الشيء ويجمع

( الكفت ) رجل كفت خفيف سريع

( الكفت ) من الخيل الشديد الوثب فال يستمكن منه

( الكفتة ) طعام من لحم يقطع ويدق ويضاف إليه التوابل والبصل ويعمل على هيئة أصابع أو

أقراص ويشوى في السفود على النار أو يقلى ( مج )

( الكفيت ) رجل كفيت ضامر خفيف وجراب محكم

( المكفت ) من يلبس درعين بينهما ثوب

( كفح )

الشيء كفحا كشف عنه غطاءه وفالنا لقيه مواجهة وبالعصا ضربه ولجام الدابة جذبه لتقف ويقال

كفحها باللجام

( كفح ) عنه كفحا جبن

المعجم الوسيط
( أكفح ) فالنا عنه رده

( كافحه ) لقيه مواجهة ويقال كافح القوم أعداءهم استقبلوهم في الحرب بوجوههم ليس دونها ترس وال

غيره وقرنه قاومه بقوة ويقال كافح األطباء األمراض وكافحت الدولة البطالة واألمور باشرها بنفسه

( تكافح ) المقاتلون تضاربوا وجها لوجه والكباش تناطحت واألمواج تالطمت
( الكفيح ) الكفء والنظير والضجيع والضيف المفاجئ

( كفر )

الرجل كف ار وكفرانا لم يؤمن بالوحدانية أو النبوة أو الشريعة أو بثالثتها وفي التنزيل العزيز ) وقال

الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ( ويقال كفر باهلل أو بنعمة هللا وفي التنزيل العزيز ) كيف

تكفرون باهلل وكنتم أمواتا فأحياكم ( وفيه أيضا ) وبنعمة هللا هم يكفرون ( كما يقال كفر نعمة هللا

فهو كافر ( ج ) كفار وكفرة وهو كفار أيضا وهو وهي كفور ( ج ) كفر وهي كافرة ( ج ) كوافر

وبهذا تب أر منه والشيء وعليه كف ار ستره وغطاه ويقال كفر الزارع البذر بالتراب فهو كافر وكفر التراب

ما تحته غطاه

( أكفر ) غيره نسبه إلى الكفر ومن يطيعه ألجأه إلى أن يعصيه

( كفر ) لسيده انحنى ووضع يده على

صدره وطأطأ رأسه كالركوع تعظيما له وعن يمينه أعطى الكفارة والشيء غطاه وستره وفالنا نسبه

إلى الكفر أو قال له كفرت وهللا عنه الذنب غفره

( تكفر ) بالشيء تغطى وتستر ه وفي سالحه دخل فيه

( الكافر ) وعاء طلع النخل والثمر ( ج ) كوافر والظلمة ومن األرض ما بعد عن الناس ال يكاد
ينزله أو يمر به أحد والمقيم المختبئ بالمكان من ال يؤمن باهلل ( ج ) كفار

( الكافور ) شجر من الفصيلة الغارية يتخذ منه مادة شفافة بلورية الشكل يميل لونها إلى البياض
رائحتها عطرية وطعمها مر وهو أصناف كثيرة ( ج ) كوافير

( الكفر ) ظلمة الليل واسوداده والقبر والتراب ومن األرض ما بعد عن الناس والقرية الصغيرة

والخشبة الغليظة القصيرة ( ج ) كفور

( الكفر ) الجحود والقير الذي تطلى به السفن

( الكفر ) وعاء طلع النخل والجبال الطويلة تعرض للطريق فتمتد إليه

( الكفارة ) ما يستغفر به اآلثم من صدقة و صوم ونحو ذلك وقد حددت الشريعة أنواعا من الكفارة
منها كفارة اليمين وكفارة الصوم وكفارة لترك بعض مناسك الحج

( المكفر ) المحسان ال تشكر نعمته والمصاب في نفسه وماله لتكفر خطاياه والمغطى بالسالح

المعجم الوسيط
والموثق بالحديد

( المكفور ) أثر مكفور سفت عليه الرياح التراب حتى غطاه وعمل مكفور ال يحمد

( كف )

عن األمر كفا انصرف وامتنع وبصره ذهب كما يقال كف بصره فهو مكفوف ( ج ) مكافيف وهو

كفيف أيضا ( ج ) أكفاء والثوب خاطه الخياطة الثانية بعد الشل والشيء ضم بعضه إلى بعض
يقال كف رجله بخرقة عصبها بها

( انكف ) عن األمر انصرف

( تكافوا ) كف بعضهم بعضا

( تكفف ) السائل بسط كفه بالمسألة والدمع تجفف وعن األمر انصرف والشيء أخذه بكفه والناس

سألهم

( كفف ) الثوب بالحرير وغيره عمل على ذيله وأكمامه وجيبه كفافا

( استكف ) الشيء استدار يقال استكفت الحية صارت كالحلقة والشجر والشعر اجتمع بعضه إلى

بعض والقوم الشيء وبالشيء وحول الشيء التفوا والشيء أخذه بكفه والناس مد إليهم كفه بالمسألة

وفالنا عن الشيء طلب منه أن يكف عنه وعينه وضع كفه عليها في الشمس ينظر هل يرى شيئا
ويقال استكف الشيء استوضحه بأن يضع يده على حاجبه كمن يستظل من الشمس كما يقال

استكفت عينه نظرت تحت الكف

( كافة ) يقال جاء الناس كافة جميعا وفي التنزيل العزيز ) وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة

(

( الكفاف ) كفاف الشيء مثله يقال هذا كفاف ذاك مثله ومقداره ومن الرزق ما كان مقدار الحاجة
من غير زيادة وال نقصان ويقال ليتني أخرج من هذا كفافا ال لي وال علي ودعني كفاف كف عني

وأكف عنك

( الكفاف ) ما استدار حول الشيء مثل كفاف األذن ومن الثوب حواشيه وأطرافه ومن السيف حده (

ج ) أكفة

( الكف ) الراحة مع األصابع ( مؤنث ) ( ج ) كفوف وأكف والرجلة و ( في العروض ) إسقاط

الحرف السابع الساكن كحذف النون من مفاعيلن وفاعالتن
( الكفف ) من الرزق الكفاف ومن الوشم دوائر تكون فيه

( الكفة ) كل شيء مستدير وكفة الميزان ما يجعل فيها الموزون أو ما يوزن به عند الوزن وللميزان
كفتان أو كفة ودائرة الوشم وحبالة الصائد ونقرة يجتمع فيها الماء ( ج ) كفف وكفاف

المعجم الوسيط
( الكفة ) حاشية كل شيء ومن القميص ما استدار حول الذيل وجانبه الذي ال هدب فيه ومن الليل

حيث يلتقي الليل وال نهار إما في المشرق واما في المغرب يقال جثته في كفة الليل ومن الشجر
منتهاه حيث ينقطع ومن الدرع أسفلها ( ج ) كفف وكفاف

( كفكف )

دمعه مسحه مرة بعد مرة ليجف وفالنا عن الشيء صرفه

( تكفكف ) عنه انصرف

( كفل )

فالن كفال وكفوال واصل

الصوم وأخذ على نفسه أال يتكلم في صيامه فهو كافل ( ج ) كفل ويقال كفل في صيامه وأكل خب از
بغير إدام والرجل وبالرجل كفال وكفالة ضمنه ويقال كفل المال وكفل عنه المال لغريمه فهو كافل (
ج ) كفل وهو وهي كفيل ( ج ) كفالء والصغير رباه وأنفق عليه وفي التنزيل العزيز ) وما كنت

لديهم إذ يلقون أقالمهم أيهم يكفل مريم (

( أكفل ) فالنا المال جعله يضمنه وفالنا ماله أعطاه إليه ليكفله ويرعاه وفي التنزيل العزيز ) إن هذا

أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها (
( كافله ) عاقده وعاهده وجاوره

( كفل ) فالنا المال أكفله وفالنا الصغير جعله كافال له وفي التنزيل العزيز ) وأنبتها نباتا حسنا

وكفلها زكريا (

( اكتفل ) بالشيء جعله ناحية كفله والبعير جعل عليه كفال ثم ركب عليه

( تكفل ) بالشيء ألزمه نفسه وتحمل به يقال تكفل بالدين التزم به والبعير جعل عليه كفال ثم ركب

عليه

( الكفل ) العجز لإلنسان والدابة ( ج ) أكفال

( الكفل ) النصيب وفي التنزيل العزيز ) ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها ( والمثل يقال ما

لفالن كفل والضعف وفي التنزيل العزيز ) يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من

رحمته ( وخرقة تكون على عنق الثور تحت النير والوبر الذي ينبت بعد الوبر الساقط ومن يلقي
نفسه وأثقاله على الناس والذي ال يثبت على ظهر الفرس ( ج ) أكفال

( الكفيل ) المثيل يقال ما لفالن كفيل والكافل والضامن ( ج ) كفالء ويقال لألنثى كفيل أيضا وقد

يقال للجمع كفيل كما قيل في الجمع صديق

( كفن )

المعجم الوسيط
الصوف كفنا غزله والميت ألبسه الكفن والخبزة في الجمر واراها به

( كفن ) مبالغة في كفن

( الكفن ) ثياب يلف فيها الميت ( ج ) أكفان

( اكفهر )

الرجل عبس والليل اشتد ظالمه و النجم ظهر ضوؤه في شدة الظلمة

( المكفهر ) كل متراكب والسحاب الغليظ األسود ومن الوجوه القليل اإلحساس ال يستحي وعام

مكفهر عابس مجدب

( كفاه )

الشيء كفاية استغنى به عن غيره فهو كاف وكفي وكثي ار ما تزاد معها الباء وفي التنزيل العزيز )

وكفى باهلل حسيبا ( و ) وكفى باهلل شهيدا ( وفالنا األمر قام فيه مقامه ويقال كفاه مؤونته وهللا فالنا

فالنا أو شر فالن حفظه من كيده وفي التنزيل العزيز ) فسيكفيكهم هللا (

( اكتفى ) بالشيء استغنى به وقنع وباألمر اضطلع به
( تكفى ) النبات طال

( استكفاه ) الشيء طلب منه أن يكفيه إياه تقول استكفيته الشيء فكفانيه

( االكتفاء الذاتي ) ( في االقتصاد ) أن تستغني الدولة بإنتاجها عن االستيراد من غيرها ( محدثة )

( الكفي ) ما تكون به الكفاية تقول هذا رجل كفيك من رجل ( يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع
مذك ار ومؤنثا والكاف مثلثة الحركات )

( الكفية ) قوت الكفاية يقال قنعت بالكفية ( ج ) الكفى

( كوكب )

الحديد برق وتوقد والحصى توقد في الضحى

( الكوكب ) بريق الحديد أو الحصى وتوقده والرجل بسالحه والغالم المراهق ويقال غالم كوكب

حسن الوجه ومعظم الشيء مثل كوكب العشب وكوكب الماء وكوكب الجيش وبياض العين

والمسمار والسيف والطلق من األودية والجبل ومن الروضة نورها ومن البئر عينها التي ينبع منها

الماء وقطرات من الجليد تقع بالليل على الحشيش فتصير مثل الكواكب ويقال ذهبوا تحت كل كوكب
تفرقوا ( ج ) كواكب ويقال يوم ذو كواكب ذو شدائد كأنه أظلم حتى رئيت فيه كواكب السماء

و ( الكوكب ) ( في علم الفلك ) جرم سماوي يدور حول الشمس ويستضيء بضوئها وأشهر

الكواكب مرتبة على حسب قربها من الشمس عطارد الزهرة األرض المريخ المشتري زحل يورانس
نبتون بلوتون

المعجم الوسيط
( الكوكبة ) النجم أو الزهرة من بين النجوم و ( في الفلك ) مجموعة من النجوم تمثل بصورة معينة

تعرف بها كالنسر الطائر والنسر الواقع والجماعة من الناس

( كأل )

الدين كلئا تأخر فهو كالئ وكال و بصره في الشيء ردده فيه وهللا فالنا كلئا وكالء وكالءة حفظه

ويقال كأل فالن القوم رعاهم وفي التنزيل العزيز ) قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن (
( أكألت ) األرض كثر كلؤها والناقة أكلت الكأل وفي الدين أنسأ وعينه أتعبها

( كاأله ) راقبه

( كأل ) فالن أخذ العربون وفي األمر نظر إليه متأمال فأعجبه واليه في األمر أمره به وفالنا حبسه

والسفينة

أدناها من الشط في مكان آمن من الريح

( اكتألت ) عينه سهرت وحذرت أم ار ومنه احترس والكألة تسلمها

( تكأل ) أخذ العربون

( استكأل ) فالن اقترض وطلب تأخير أداء الدين واألرض كثر بها الكأل

( الكأل ) العشب رطبه ويابسه ( ج ) أكالء

( الكألة ) العربون والنسيئة
( الكالء ) مرفأ السفن

( الكلوء ) يقال رجل كلوء العين شديدها على السهر ال يغلبها النوم وعين كلوء ساهرة

( لمكألة ) أرض مكألة كثيرة الكأل

( المكأل ) موضع تستتر فيه السفن من الريح

( كلب )

الفرس كلبا همزه بالكالب

( كلب ) الكلب كلبا أصابه داء الكلب فهو كلب والرجل و غيره عضه الكلب الكلب فهو كليب ( ج
) كلبى وأكل كثي ار بال شبع وعطش عطشا شديدا والشجر خشن ورقه من العطش فعلق بثوب من

يمر به وآذاه فهو كلب والسير على األسير جف عليه وآذاه والدهر على أهله اشتد ويقال كلب العدو

وكلب السائل وعلى الشيء اشتد حرصه عليه وعليه غضب وسفه
( كلب ) كالبا ذهب عقله من الكلب فهو مكلوب

( كالبه ) عاداه ( كلب ) األسير قيده بالكلب والكلب ونحوه علمه أخذ الصيد وفي التنزيل العزيز )

وما علمتم من الجوارح مكلبين (

المعجم الوسيط
( اكتلب ) فالن استعمل السير أو الطاقة من الليف في الخرز

( تكالب ) القوم تجاهروا بالعداوة وعلى األمر حرصوا عليه وعلى الشيء تواثبوا كما تفعل الكالب
( استكلب ) الرجل نبح لتسمعه الكالب فتنبح فيستدل بها على مكان أهلها والكلب كلب

( الكالب ) صاحب الكالب المعدة للصيد أو سائسها وجماعة الكالب

( الكلب ) حيوان أهلي من الفصيلة الكلبية ورتبة اللواحم فيه سالالت كثيرة تربى للحراسة أو للصيد

أو للجر وكل سبع عقور وربما وصف به ( ج ) كالب وأكلب وكل ما وثق به شيء كالحبل وحديدة

عقفاء تكون في طرف الرحل يعلق فيها الزاد وخشبة يعمد بها الحائط وحديدة الرحى في رأس القطب
وطرف األكمة وسمك على هيئة الكلب وكلب الفرس الخط وسط ظهره يقال استوى على كلب فرسه
( الكلب ) مرض معد يعرف برهبة الماء ينتقل فيروسه في اللعاب بالعض من الفصيلة الكلبية إلى

اإلنسان وغيره ومن ظواهره تقلصات في عضالت التنفس والبلع وخيفة الماء وجنون واضطرابات

أخرى شديدة في الجهاز العصبي ويقال دفعت عنك كلب فالن أذاه وشره و حدة الشتاء

( الكلبة ) أنثى الكلب والشوكة العارية من األغصان وأم كلبة الحمى والكلبتان أداة يأخذ بها الحداد

الحديد المحمى يقال حديدة ذات كلبتين وأداة تخلع بها األسنان ( مو )

( الكلبة ) الشدة من كل شيء والضيق في العيش والقحط وشدة البرد والخصلة من الليف يخرز بها

والشعر النابت في جانبي خطم الكلب والسنور

( الكلبة ) أرض كلبة لم يجد نباتها ريا فيبس ومن الشجر اليابسة تعلق بمن يمر بها

( الكلبية ) مذهب يقوم على مجاراة الطبيعة وعدم المباالة بالعرف وهو مذهب أنتستانس وأتباعه (

مج )

( الكلبيون ) أتباع الكلبية وطائفة من فالسفة اليونان األخالقيين ظهروا بعد سقراط ومن أهم مبادئهم
التقشف واحتقار الملذات المادية واالستهزاء بمن يتتبع الهفوات

( الكالب ) صاحب الكالب المعدة للصيد وسائسها ( ج ) كالليب

( الكالب ) المهماز وهو الحديدة التي على خف الرائض يهمز بها جنب الفرس وحديدة معوجة

الرأس ينشل بها الشيء أو يعلق ومن البازي مخلبه ومن الشجر شوكه وأداة يخلع بها األسنان ( ج )
كالليب

( الكليب ) جماعة الكالب

( المكالب ) الجريء

( المكلبة ) بلدة مكلبة كثيرة الكالب

( كلت )

المعجم الوسيط
الشيء كلتا جمعه ورماه والفرس ركضه

( الكلتة ) اليسير من كل شيء
والنصيب من الطعام وغيره

( كلثم )

وجهه اجتمع لحمه بال جهومة

( الكلثوم ) المملتئ لحم الخدين والوجه والحرير على رأس العلم

( كلح )

فالن كلوحا عبس و زاد عبوسه فهو كالح وفي التنزيل العزيز ) وهم فيها كالحون ( يقال كلح الوجه
وكلح في وجه غيره

( أكلحه ) الهم أضناه فشحب وجهه
( كالحه ) واجهه بالخصومة

( كلح ) وجهه عبسه وفي وجه الصبي فزعه

( تكلح ) كلح

( الكالح ) يقال دهر كالح وشتاء كالح شديد والذي قصرت شفته عن أسنانه

( كالح ) علم على السنة المجدبة

( كلد )

الشيء كلدا جمعه وجعل بعضه على بعض

( كلد ) الشيء كلده

( تكلد ) الشيء تجمع وفالن غلظ لحمه

( الكلد ) المكان الصلب بال حصى واحدته كلدة

( اكألز )

الرجل تقبض والبازي تجمع وتقبض الختطاف الصيد
( كلز )

الشيء كل از جمعه

( كلز ) الشيء مبالغة كلزه

( كلس )

البناء كلسا طاله بالكلس

( كلس ) كلسا كان لونه أغبر إلى سواد فهو أكلس

المعجم الوسيط
( كلس ) مبالغة كلس وعلى قرنه حمل وجد وعنه جبن وفر

( تكلس ) مطاوع كلس وعدا عدوا شديدا

( الكلس ) الجير وهو المادة المتبقية بعد تسخين الحجر الجيري تسخينا شديدا وبعد خروج بعض

مكوناته ( مج )

( الكالس ) بائع الكلس وصانعه ومن يطلي به البناء

( الكالسة ) الموضع يعمل فيه الكلس

( التكلس ) ( في الكيمياء ) ترسيب أمالح الكلسيوم غير القابلة للذوبان ( مج )

( الكلسيت )

معدن يتركب من كربونات الكلسيوم المتبلرة في النظام الثالثي ( مج )

( كلسم )

تمادى كسال من قضاء الحقوق

( الكلسيوم ) عنصر فلزي جيري يدخل تركيب بعض أجزاء الجسم وبخاصة العظام وأكسيد الكلسيوم
هو الجير المعروف ( مج )

( كلع )

الوسخ عليه كلعا يبس وتلبد ويقال كلع رأسه وكلع اإلناء التبد عليه الوسخ فهو كلع ورجله توسخت

وتشققت

( أكلعه ) الوسخ عاله وتلبد عليه

( الكالع ) يبس الوسخ وتلبده والشدة والصبر في المواطن

( الكالعي ) الشجاع

( الكلع ) أشد الجرب

( الكلع ) الجافي الهيئة الزري ( ج ) كلعة

( كلف )

الماشية كلفا علفها ( محدثة )

( كلف ) وجهه كلفا أصابه الكلف فهو أكلف وهي كلفاء ( ج ) كلف والشيء وبه أحبه وأولع به فهو

كلف واألمر احتمله على مشقة وعسر

( أكلفه ) به جعله يولع به

( كلفه ) أم ار أوجبه عليه وفرض عليه أم ار ذا مشقة ويقال كلفه األمر كذا من الجهد أو المال

استلزمه منه ويقال كلف األمر أو الشيء كذا من الجهد أو المال أنفقه في سبيل تحصيله وكلف

على اسمه أرضا سجلها ( محدثة ) وباألمر وكله إليه ( محدثة )

( تكلف ) تعرض لما ال يعنيه واألمر تجشمه على مشقة والشيء حمله على نفسه وليس من عادته

المعجم الوسيط
( التكليف ) باألمر فرضه على من يستطيع أن يقوم به وأمر التكليف أمر يصدره من يملك التكليف

لإللزام بواجب ( محدثة ) ( ج ) تكاليف

( التكلفة ) المشقة ويقال حملت الشيء تكلفة إذا لم تطقه إال تكلفا وما ينفق على صنع الشيء أو

عمله دون نظر إلى الربح منه يقال باعه بسعر التكلفة أي دون نظر إلى الربح منه ( محدثة )
( الكلف ) نمش يعلو الوجه كالسمسم وحمرة كدرة تعلو الوجه والبهق

( الكلف ) الرجل العاشق المولع

( الكلفة ) لون بين السواد والحمرة وما ينفق على الشيء لتحصيله من مال أو جهد ( محدثة )

وحمرة كدرة تعلو الوجه وما تتكلفه على مشقة و يقال رفعت الصداقة الكلفة بينهما رفعت ما يتجشم

من أنواع المجامالت وأنواع من رقيق النسيج والشرط تضاف إلى الثوب حلية وزينة ( محدثة ) ( ج )

كلف

( الكالف ) من يقوم بعلف الماشية وتربيتها ( محدثة )

( الكلوف ) األمر الشاق

( المتكلف ) الذي يظهر نفسه على غير حقيقتها

( المكالف ) المحب للنساء

( المكلف ) البالغ الذي تهيئه سنه وحاله ألن تجري عليه أحكام الشرع والقانون والوقاع فبما ال يعنيه
( المكلفة ) بيان مساحة األراضي التي تخص كل مزارع وتفصيل أنواع ما يزرع منها ( مج )

( الكالكل )

القصير الغليظ الشديد

( الكلكال والكلكل ) الصدر أو هو ما بين الترقوتين

( الكلكلة ) الجماعة ( ج ) كالكل

( كل )

كلوال وكاللة ضعف يقال كل السيف ونحوه لم يقطع فهو كليل وكل وفالن تعب فهو كال ويقال كل

بصره أو لسانه لم يحقق المنظور أو المنطوق فهو كليل وكلت الريح ضعفت عن الجري والهبوب
وكل عن األمر ثقل عليه فلم ينبعث فيه وكال وكاللة لم يخلف والدا وال ولدا يرثه والوارث لم يكن

ولدا وال والدا للميت

( أكل ) فالن كل فرسه أو نحوه وغيره جعله كليال يقال أكل الرجل فرسه و أكله السير وأكل البكاء

بصره

( كلل ) السيف وغيره مبالغة في كل وفالن ذهب وترك عياله وأهله بمضيعة وفي األمر جد فيه

المعجم الوسيط
ومضى وعن األمر أحجم وجبن وعليه بالسيف حمل وفالنا ألبسه اإلكليل والشيء زينه بالجوهر

( اكتل ) الغمام بالبرق لمع ويقال اكتل السحاب عن البرق

( انكل ) السيف ذهب حده وفالن ضحك وتبسم والبرق لمع لمعا خفيفا ويقال انكل السحاب عن

البرق

( تكلل ) الشيء بالشيء استدار به وأحدق كاإلكليل ويقال تكلل الشيء الشيء

( اإلكليل ) التاج وعصابة تزين بالجوهر وما أحاط بالظفر وطاقة من الورود واألزهار على هيئة

التاج تكلل الرأس أو تطوق العنق للتزيين ( ج ) أكاليل ( محدثة )

و ( إكليل الجبل ) نبات عشبي من الفصيلة الشفوية يستعمل في الطب ويعد من األفاويه ويعرف

في الشام بحصى لبان

( الكاللة ) أن يموت المرء وليس له والد أو ولد يرثه بل يرثه ذوو قرابته وفي التنزيل العزيز )

يستفتونك قل هللا يفتيكم في الكاللة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك (

( كل ) كلمة تفيد االستغراق ألفراد ما تضاف إليه أو أجزائه نحو ) كل امرئ بما كسب رهين ( و (
كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) وتعتبر كل في هذه الحالة مفردا مذك ار بحسب

اللفظ أما معناها فهو بحسب ما تضاف إليه كما في التنزيل العزيز ) كل امرئ بما كسب رهين (

وقوله ) كل نفس ذائقة الموت (

و تستعمل كل ظرف زمان للتعميم إذا لحقتها ( ما ) كما في التنزيل العزيز ) أفكلما جاءكم رسول

بما ال تهوى أنفسكم استكبرتم (

و تقع كل وصفا مفيدا للكمال كما في نحو هو العالم كل العالم وتقع توكيدا كما في التنزيل العزيز )

فسجد المالئكة كلهم أجمعون (

( الكل ) من ال ولد له وال والد ومن يكون عبئا على غيره وفي التنزيل العزيز ) وهو كل على مواله
( والثقيل ال خير فيه والضعيف وقفا السكين والسيف

( الكلة ) ستر رقيق مثقب يتوقى به من البعوض وغيره ( ج ) كلل

( الكليل ) الضعيف أو المتعب ويقال رجل كليل الظفر ضعيف وذئب كليل ال يعدو على أحد

( المكل ) يقال أصبح فالن مكال إذا صار ذوو قرابته كال عليه وانطلق مكال ذهب ال يبالي بما

وراءه

( المكلل ) غمام مكلل سحاب محفوف بقطع من السحاب فهو مكلل بها وسحاب مكلل يجعله البرق

يلمع

المعجم الوسيط
( المكللة ) روضة مكللة محفوفة بالنور وجفنة مكللة بالسديف عليها قطع الشحم

( كلمه )

كلما جرحه فهو مكلوم وكليم ( ج ) األخير كلمى

( كالمه ) خاطبه

( كلمه ) تكليما وجه الحديث إليه ومبالغة في كلم

( تكالم ) المتقاطعان تحادثا بعد تهاجر

( تكلم ) نطق بكالم ويقال تكلم كالما حسنا وبكالم حسن
( التكالم والتكالمة ) الجيد الكالم الكثيره

( الكالم ) في أصل اللغة األصوات المفيدة و ( عند المتكلمين ) المعنى القائم بالنفس الذي يعبر

عنه بألفاظ يقال في نفسي كالم و ( في اصطالح النحاة ) الجملة المركبة المفيدة نحو جاء الشتاء

أو شبهها مما يكتفى بنفسه نحو يا علي

( الكلم ) الجرح والجرح ( ج ) كلوم وكالم

( الكلمة والكلمة ) اللفظة الواحدة و ( عند النحاة ) اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع سواء

أكانت حرفا واحدا كالم الجر أم أكثر والجملة أو العبارة التامة المعنى كما في قولهم ال إله إال هللا

كلمة التوحيد وكلمة هللا حكمه أو إرادته وفي التنزيل العزيز ) وكلمة هللا هي العليا ( و ) كذلك حقت

كلمة ربك على الذين فسقوا ( والكالم المؤلف المطول قصيدة أو خطبة أو مقالة أو رسالة
( الكليم ) من يكالمك ولقب موسى صلوات هللا عليه ألن هللا كلمه

( الكليم ) ضرب من البسط غليظ النسج يصنع من الصوف ( ج ) أكلمة ( مو )
( المتكلم ) موضع الكالم يقال ما أجد لي متكلما

( كاله ) كليا أصاب كليته فآلمها

( كلي ) كلى أصيبت كليته وأولمت واشتكى كليته

( كلى ) الرجل أتى مكانا فيه ستر

( اكتلى ) الرجل كلي وغيره أصاب كليته

( الكلية ) عضو في القطن خلف البريتون ينقي الدم ويفرز البول وهما كليتان و الكلوة لغة فيها ( ج
) كلى

و ( كلى الطائر ) أربع ريشات يلين جنبه في آخر جناحه و ( كلى الوادي ) جوانبه ويقال غنم حمر

الكلى مهازيل

( كال ) اسم مقصور لفظه مفرد ومعناه مثنى وهو يلزم اإلضافة إلى معرفة وله استعماالن

المعجم الوسيط
األول أن يضاف إلى ضمير نحو جاء الرجالن كالهما ورأيت الفتيين كليهما فيعرب إعراب المثنى

المقصور

و الثاني أن يضاف إلى ظاهر مثل جاء كال الرجلين وقرأت كال الكتابين فيلزم األلف في آخره في

جميع الحاالت ويعود الضمير إليه على لفظه نحو كال الصديقين أحسن المودة ويقل عود الضمير

إليه على معناه نحو كال الصديقين أحسنا المودة قال الفرزدق

( كالهما حين جد الجري بينهما
قد أقلعا وكال أنفيهما رابي )

فأرجع الضمير إلى كالهما مرة مثنى ومرة مفردا

( كلتا ) مؤنث كال ويضاف إلى المثنى المؤنث وهو مثل كال في أحكامه

( كال ) كلمة تجيء لمعان أربعة

( األول ) أن تكون للردع والزجر وهو الغالب في استعمالها كما في التنزيل العزيز ) قال أصحاب
موسى إنا لمدركون قال كال إن معي ربي سيهدين ( معناه انتهوا عن هذا القول

الثاني أن تكون للرد والنفي فترد شيئا وتثبت شيئا آخر يقول المريض الذي لم يعمل بنصح طبيبه

شربت ماء فيقول الطبيب كأو يقول ال بل شربت لبنا وأكلت خب از معناه ما شربت ماء و لكن شربت

لبنا أو أكلت خب از

الثالث أن تكون بمعنى أال التي يستفتح بها الكالم للتنبيه كما في التنزيل العزيز ) كال إن اإلنسان
ليطغى أن رآه استغنى ( إذ لم يسبقها في القول ما يقتضي الزجر أو النفي

الرابع أن تجيء جوابا بمعنى حقا وتكون مع القسم كما في التنزيل العزيز ) وما هي إال ذكرى للبشر
كال والقمر ( معناه حقا والقمر

( كم )

اسم ثنائي مبني على السكون يعبر به عن عدد مبهم القدر والجنس ولذلك يحتاج إلى مميز ولها

استعماالن

األول أن تكون خبرية تدل على عدد كثير ويكون تمييزها مجرو ار مفردا أو جمعا نحو كم فاضل

عرفت وكم كتب قرأت عرفت عددا كثي ار من الفضالء وقرأت عددا من الكتب وقد يجر تمييزها بمن
كما في التنزيل العزيز ) كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن هللا (

الثاني أن تكون استفهاما بمعنى أي عدد قليال كان العدد أو كثي ار نحو كم فاضال عرفت وكم كتابا
قرأت وتمييزها حينئذ يكون مفردا منصوبا
( كمأ )

المعجم الوسيط
القوم كمئا أطعمهم الكمأة

( كمئ ) كمأ حفي ويده ورجله من البرد والعمل تشققت فصارت كالكمأة وعن األخبار جهلها

( أكمأ ) المكان كثر به الكمء والقوم كمأهم والسن فالنا شيخته

( تكمأت ) عليه األرض غيبته ويقال خرجوا يتكمؤون يجتنون الكمأة وتكمأنا في أرض بني فالن

والشيء تكرهه

( الكمء ) فطر من الفصيلة الكمئية وهي أرضية تنتفخ حامالت أبواغها فتجنى وتؤكل مطبوخة ويح

تلف حجمها بحسب األنواع ( ج ) أكمؤ وكمأة أو الكمأة اسم للجمع أو هي للواحد والكمء للجمع أو

هي تكون واحدة وجمعا

( الكماء ) بائع الكمأة وجانيها

( المكمأة ) الموضع تكثر فيه الكمأة

( الكمبيالة )

محرر يتعهد فيه المدين بأن يدفع مبلغا معينا في تاريخ معين إلذن الدائن نفسه أو إلذن الحامل

للمحرر ( د )
( كمت )

الفرس كماتة وكمتة كان لونه بين األسود واألحمر
( أكمت ) الفرس كمت

( كمت ) الثوب صبغه بلون أحمر يخالطه سواد
( اكمت ) الفرس أكمت

( الكمتة ) لون أسود يخالطه حمرة

( الكميت ) من الخيل ( للمذكر والمؤنث ) ما كان لونه بين األسود واألحمر وهو تصغير أكمت

ترخيما ( ج ) كمت والخمر لما فيها من سواد وحمرة

( كمتر )

مشى مشية فيها تقارب والشيء مأله والقربة ونحوها شدها بوكائها

( الكمثرى )

شجر مثمر من الفصيلة الوردية أصنافه كثيرة ويسمى اإلنجاص في الشام وهي من إجاص

واإلجاص في اللغة ما يسمى البرقوق في مصر أي غير الكمثرى الواحدة كمثراة

( كمح )

الدابة باللجام كمحا كبحها بجذبها إليه لكيال تجري أو لينتصب رأسها
( أكمح ) الكرم بدت زمعاته وأخذ

يورق والدابة كمحها

( أكمح ) فالن رفع رأسه من الزهو

المعجم الوسيط
( الكامح ) الذي يروض الخيل ويدربها ( ج ) كمحة

( الكومح ) من تمأل فاه أسنانه حتى يغلظ كالمه ويقال فم كومح ورجل كومح عظيم األليتين

( كمخ )

بأنفه كمخا وكماخا تكبر و شمخ والفرس باللجام كبحه

( أكمخ ) الرجل شمخ بأنفه وتكبر والكرم أكمح

( الكامخ ) ما يؤتدم به أو المخلالت المشهية ( ج ) كوامخ ( د )

( كمد )

لونه كمدا تغير وذهب صفاؤه فهو كامد والقصار الثوب كمدا وكمودا دقه فهو كماد وفالنا وضع له

كمادا على موضع األلم ليرتاح

( كمد ) الشيء كمدا تغير لونه ويقال كمد الثوب أخلق فتغير لونه والرجل كتم حزنه أو حزن حزنا
شديدا فهو كامد وكمد وكميد

( أكمد ) الحزن فالنا غمه والغسال والقصار الثوب لم ينقه والعضو سخنه بالكمادة

( كمد ) العضو أكمده

( الكماد والكمادة ) خرقة تسخن وتوضع على الورم أو موضع الوجع

( الكمدة ) تغير اللون وذهاب صفائه

( الكمر )

من البسر ما لم يرطب على نخله ولكنه سقط فأرطب على األرض

( كمز )

الشيء كم از جمعه في يديه حتى يستدير وال يكون ذلك إال في الشيء المبتل كالعجين ونحوه

( الكمزة ) ما أخذ بأطراف األصابع والكتلة من التمر وغيره والكثبة من التراب والرمل ( ج ) كمز

( كمس )

كموسا عبس

( الكيموس ) ( انظر الكيموس في أواخر باب الكاف )

( الكيموسية ) ( انظر الكيموس في أواخر باب الكاف )

( كمش )

الزاد كمشا فني وفالنا بالسيف قطع أطرافه
( كمش ) في أمره كمشا عزم وأسرع فيه

( كمش ) في السير وغيره كماشة أسرع وجد فيه فهو كمش وكميش والرجل شجع فهو كميش والمرأة

المعجم الوسيط
صغر ثديها والناقة صغر ضرعها ويقال كمشت الخصية قصرت

( أكمش ) في السير وغيره أسرع ويقال أكمشه أعجله وبالناقة صر جميع أخالفها

( كمش ) الحادي اإلبل جد في السوق وفالنا أعجله وذيله شمره

( انكمش ) في أمره أسرع ويقال انكمش الفرس في سيره والجلد أو النسيج تقبض واجتمع

( تكمش ) انكمش

( األكمش ) من ال يكاد يبصر والقصير القدمين

( االنكماش ) نقص المتداول من النقود الورقية ( مج )

( الكمش ) الضرع القصير الصغير

( الكمشة ) من اإلناث الصغيرة الضرع أو الثدي وخصية كمشة قصيرة الصقة بالصفاق

( الكماشة ) آلة تنزع بها المسامير ونحوها ( مو )

( الكميش ) رجل كميش اإلزار مشمرة جاد في األمر

( كمع )

في اإلناء كمعا كرع والرجل وغيره في الماء دخل فيه والدابة مشت ضعيفة وقوائم الدابة قطعها

( كامع ) المرأة ضمها إليه يصونها

( الكمع ) الضجيع والمحل يقال فالن في كمعه في بيته وموضعه والمطمئن من األرض ترتفع

حروفه وتطمئن أوساطه و القباء ومن الوادي ناحيته
( الكمع ) الرجل اإلمعة

( الكميع ) الضجيع يقال بات السيف كميعي

( المكامع ) القريب منك الذي ال يخفي عليه شيء من أمرك

( كمكم )

الشيء أخفاه

( تكمكم ) في ثيابه تغطى بها

( الكمكام ) القصير المجتمع الخلق وقرف شجرة الضرر ( البطم ) وقيل لحاؤها

( كمل )

الشيء كموال تمت أجزاؤه أو صفاته ويقال كمل الشهر تم دوره فهو كامل

( كمل ) كماال ثبتت فيه صفات الكمال

( أكمل ) الشيء أتمه وفي التنزيل العزيز ) اليوم أكملت لكم دينكم (

( كمل ) الشيء أكمله
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( اكتمل ) الشيء كمل

( تكامل ) الشيء كمل شيئا فشيئا واألشياء كمل بعضها بعضا

( تكمل ) الشيء كمل

( استكمل ) الشيء استتمه

( التكامل ) ( في عرف االقتصاد ) هو الجمع بين صناعات مختلفة يكمل بعضها بعضا وتتعاون

في الوصول إلى غرض واحد ( مج )
( التكملة ) ما يتم به الشيء

( الكامل ) من الرجال الجامع للمناقب

الحسنة ( ج ) كملة وبحر من بحور الشعر وزنه متفاعلن ست مرات
( الكمل ) الكامل ( ال يثنى وال يجمع ) يقال أعطاه حقه كمال وافيا

( المكمل ) الرجل الكامل للخير أو الشر

( كم )

الناس كما وكموما اجتمعوا والشيء كما غطاه وستره يقال كم الدن سد رأسه والشهادة أخفاها والبعير

جعل على فيه الكمام

( أكمت ) النخلة أخرجت كمامها وقميصه جعل له كمين

( كممت ) النخلة أكمت والشيء ستره أو سده يقال كمم النخلة غطاها لترطب وكمم الدن ونحوه
طينه وسده وكمم فم الحيوان سده بالكمامة والقميص أكمه

( تكمم ) بثيابه تغطى بها

( الكمام ) ما يكم به فم البعير لئال يعض أو يأكل والمخالة تعلق على رأس الحصان ( ج ) أكمة

( الكمامة ) الكمام ووعاء الطلع وغطاء النور وما يجعل على أنف الحمار أو البعير لئال يؤذيه

الذباب ( ج ) كمائم

( الكم ) مدخل اليد ومخرجها من الثوب ( ج ) أكمام وكممة وكم السبع غشاء مخالبه وكم كل نور
وعاؤه ( ج ) أكمام وأكمام النخلة ما غطى جمارها من السعف والليف و الجذع

( الكم ) مقدار الشيء ( مو ) ( و انظر كم )

( الكم ) برعوم الثمرة ووعاء الطلع وغطاء النور ( ج ) أكمام

( الكمة ) كل ظرف غطيت به شيئا وألبسته إياه فصار له كالغالف والقلنسوة المدورة تغطي الرأس

( الكمية ) الكم ( مو )

( المكم ) الشوف الذي تسوى به األرض بعد الحرث
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( كمن )

في المكان كمونا توارى وله استخفى في مكمن ال يفطن له والناقة لقاحها كتمته فهي كمون
( كمنت ) عينه كمنة أظلمت من داء

( اكتمن ) اختفى

( الكمون ) نبات زراعي عشبي حولي من الفصيلة الخيمية بزوره من التوابل وأصنافه كثيرة منها

الكرماني والنبطي والحبشي والكمون الحلو هو اآلنسهون واألرمني هو الكرويا

( الكمنة ) ظلمة في البصر بسبب مرض العصب البصري أو الشبكية أو المخ بدون تغير ظاهر

في شكل العين ( مج )

( الكمين ) القوم يكمنون في الحرب حيلة واللبس أو الغموض في األمر ال يفطن لموضعه ويقال

هذا أمر فيه كمين دغل ال يفطن له

( المكمن ) الموضع يكمن فيه ( ج ) مكامن

( الكمنجة والكمان )

آلة طرب ذات أربعة أوتار وقوس ( معرب كما نجه الفارسية ) وأنشد صاحب شفاء الغليل

( انهض خليلي وبادر

إلى سماع كمنجا فليس من صد تيها
وراح عنا كمن جا )

( كمه )

النهار كمها اعترضت في شمسه غبرة ويقال كمهت الشمس علتها غبرة فأظلمت والرجل عمي أو

صار أعشى فهو أكمه وهي كمهاء ويقال كمه بصره وسلب عقله وتغير لونه و تحير وتردد
( تكمه ) في األرض ذهب متحي ار ضاال ال يدري أين يتجه
( األكمه ) كأل أكمه كثير ال يدرى أين يتوجه له لكثرته

( الكامه ) من يركب رأسه ال يدري أين يتوجه
( الكمه ) العمى يولد به اإلنسان

( المكمه ) من لم تتفتح عيناه
( اكمهد )

الرجل ارتعش كب ار والفرخ أصابه مثل االرتعاد إذا أطعمه أبواه
( كمهل )

جمع ثيابه وحزمها للسفر وعلينا منعنا حقنا والحديث أخفاه وعماه

المعجم الوسيط
( المكمهل ) القطن ما دام فيه البذور

( كمى )

إليه كميا تقدم ونفسه سترها بالدرع والبيضة فهو كام ( ج ) كماة والشهادة كتمها وفالنا ما في ضميره

ستره عنه

( أكمى ) فالن قتل كمى العسكر ومنزله ستره عن العيون والشهادة كتمها وعلى األمر عزم عليه

( اكتمى ) استتر

( انكمى ) استخفى واستتر

( تكمى ) في سالحه تغطى به والشيء ستره و الفتن القوم غشيتهم وقرنه قصده والبطل القوم قتل

كميهم

( الكمي ) البس السالح والشجاع المقدام الجريء كان عليه سالح أو لم يكن والحافظ لسره ( ج )

أكماء

( كنب )

فالن كنوبا استغنى بعد فقر والشيء غلظ والشيء في جرابه كنبا كنزه فيه وحبسه فهو كانب
( كنبت ) يده من العمل كنبا غلظت

( أكنب ) الشيء غلظ فهو مكنب ومكنب يقال أكنبت اليد ثخنت وغلظ جلدها من معاناة األشياء

الشاقة وعليه بطنه اشتد وعليه لسانه احتبس
( الكانب ) الممتلئ شبعا

( الكناب ) شمراخ النخل

( الكنب ) غلظ يعلو الرجل والخف والحافر واليد

( الكنبة ) أريكة منجدة وثيرة تتسع ألكثر من جالس ( مع )

( الكنيب ) اليابس من الشجر أو ما تحطم وتكسر شوكه
( الكنبار )

حبل ليف النارجيل

( الكنبرة ) أرنبة األنف الضخمة

( كنت )

فالن في خلقه كنتا قوي

( كنت ) السقاء كنتا حشن أي لزق به وسخ اللبن فأنتن فهو كنيت وقنيت أيضا
( اكتنت ) الرجل خضع ورضي

( الكنتي ) القوي الشديد والشيخ الكبير ألنه يحكى عن زمانه بكنت فكأنه منسوب إليه
( الكنتين )

المعجم الوسيط
محل يباع فيه الشراب أو الطعام لفئة معينة كما في المدارس والمعسكرات ( د )

( كند )

الشيء كندا قطعه والنعمة كنودا كفرها وجحدها فهو وهي كنود وفي التنزيل العزيز ) إن اإلنسان لربه

لكنود (

( الكندة ) القطعة من الجبل

( الكنود ) اللوام لربه تعالى يذكر المصيبات وينسى النعم والبخيل والعاصي واألرض ال تنبت شيئا

( الكنادر )

من الرجال الغليظ القصير مع شدة والغليظ من حمر الوحش يقال حمار كنادر

( الكندارة ) سمكة لها سنام

( الكندر ) الكنادر ويقال في الجمع فتيان كنادرة واللبان ( انظر اللبان )

( الكندرة ) ما غلظ من األرض وارتفع ومكان البازي الذي يهيأ له من خشب ونحوه ( د )

( كنر )

فالن ضخم وسمج
( الكنار ) النبق

( الكناري ) طائر من فصيلة العصافير حسن الصوت منسوب إلى جزر كنارية

( الكنارة ) العود أو الدف الذي تضرب به النساء أو الطنبور أو الطبل ( ج ) كنانير

( كنز )

المال كن از دفنه تحت األرض وجمعه وادخره فهو كانز وكناز والمال مكنوز وكنيز وفي التنزيل

العزيز ) هذا ما كنزتم ألنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ( والشيء كبسه بيده أو برجله في وعاء أو في
األرض واإلناء مأله جدا والرمح ركزه في األرض

( اكتنز ) الشيء اجتمع وامتأل ويقال اكتنز اللحم اجتمع وصلب ويقال هذا كتاب مكتنز بالفوائد

والمال كنزه

( تكنز ) اللحم تجمع و صلب
( الكناز ) أوان كنز التمر

( الكناز ) المجتمع اللحم القويه ويقال جارية كناز وناقة كناز ( ج ) كنز وكناز أيضا كلفظ مفرده

( الكنز ) المال المدفون تحت األرض وما يحرز فيه المال ( ج ) كنوز

( كنس )

الظبي كنسا دخل فيه كناسه فهو كانس ( ج ) كنس وكنوس والنجوم كنوسا استمرت في مجاريها ثم

المعجم الوسيط
انصرفت راجعة فهي كانسة ( ج ) كنس والجواري الكنس الكواكب السيارة أو هي النجوم كلها

والمكان كنسا كسح القمامة عنه ويقال مروا بهم فكنسوهم استأصلوهم وفي وجه فالن استه أز به ويقال

كنس أنفه حركه مستهزئا

( اكتنس ) الظبي كنس

( تكنس ) الرجل اكتن واستتر والمرأة دخلت الهودج والظبي كنس

( الكناس ) مولج في الشجر يأوي إليه الظبي ليستتر ( ج ) كنس وأكنسة
( الكناسة ) القمامة وموضع إلقائها
( الكناس ) من حرفته الكنس

( الكنيس ) متعبد اليهود ( مو )

( الكنيسة ) متعبد اليهود والنصارى وشبه هودج يغرز في المحمل أو في الرحل قضبان ويلقى عليه
ثوب يستظل به الراكب ويستتر به ( ج ) كنائس

( المكنس ) الكناس يأوي إليه الوحش من الظباء والبقر في الحر
( المكنسة ) آلة الكنس ( ج ) مكانس

( كنش )

الكساء كنشا فتل أطرافه والسواك الخشن لين رأسه

( الكنشاء ) الرجل الجعد القبيح الوجه

( الكناشة ) األصل تتشعب منه الفروع واألوراق تجعل كالدفتر تقيد فيها الفوائد والشوارد ( مو )

( كنظه )

األمر كنظا جهده وشق عليه حتى أشفى على الموت
( الكنظة ) الضيق

( كنع )

الشيء كنعا وكنوعا تقبض

وتداخل يبسا والعقاب ضمت جناحيها لالنقضاض فهي كانعة والنجم مال للغروب واألمر قرب

وفالن نكس رأسه ذال من عار لحقه وتصاغر عند المسألة فهو كانع وعن األمر جبن وهرب وعن

الطريق عدل وفي الشيء طمع والمسك بالثوب لزق به أو تكاثف عليه وتراكم

( كنع ) الشيء كنعا لزق ودام ويبس وتشنج وفالن صرع على حنكه فهو كنع وشل فهو أكنع وهي
كنعاء ( ج ) كنع

( أكنعت ) العقاب كنعت وفالن ذل للشيء وخضع له أو دنا من الذلة أو سأل واإلبل إليه أدناها

المعجم الوسيط
وأصابعه أو يده ضربها فيبست وتقبضت

( كنع ) عن الشيء عدل وأصابعه ويده أكنعها وفالنا ضربه على رأسه وفالنا بالسيف ضربه حتى

اعوجت أكواعه

( اكتنع ) القوم اجتمعوا والليل دنا وعليه تعطف

( تكنع ) فالن تحصن ويداه ورجاله تقبضتا من جرح ويبستا و مني دنا وبه تعلق واألسير في قده

تقبض واجتمع

( األكنع ) المقطوع اليدين ومن األمور الناقص ( ج ) كنع

( الكانع ) الذي تدانى وتصاغر وأسير كانع ضمه القد ورجل كانع نزل بك بنفسه وأهله طمعا في

فضلك

( الكنع ) ما بقي قرب الجبل من الماء

( الكنيع ) العادل عن الطريق إلى غيره والمكسور اليد ومن الجوع الشديد ورجل كنيع متقبض

متداخل

( المكنوع ) المقطوع اليدين

( كنف )

الكيال كنفا جعل يديه على رأس المكيال يمسك بهما الكيل والقوم حبسوا أموالهم من شدة وتضييق

عليهم وعن الشيء عدل فهو كانف ويقال كنفه عنه حجزه والشيء صانه وحفظه يقال فالن مخذول

ال تكنفه من هللا كانفة وفالنا وبفالن ضمه إليه وجعله في عياله و يده جمعها وجعلها كالوعاء

والكنيف كنفا وكنوفا عمله ويقال كنف الدار اتخذ لها كنيفا ( مرحاضا ) واإلبل والغنم عمل لها

حظيرة يؤويها إليها ليقيها الريح والبرد ويقال كنف إلبله

( أكنف ) الشيء صانه وحفظه وفالنا أعانه على حاجته ويقال أكنفه الصيد والطير أعانه على

تصيدها

( كانفه ) عاونه

( كنف ) الشيء أحاط به

( اكتنف ) القوم اتخذوا كنيفا ( مرحاضا ) واتخذوا حظيرة إلبلهم والناقة تسترت في أكناف اإلبل من

البرد وفالنا جعله في كنفه وأحاط به
( تكنفه ) اكتنفه

( الكانفة ) الساتر والملجأ يحجز العدو عن القوم يقال انهزموا فما كانت لهم كانفة

( الكنافة ) حلوى تتخذ من عجين الحنطة يجعل على شكل خيوط دقيقة ويتم إنضاجها بالسمن في

المعجم الوسيط
التنور أو نحوه ثم يضاف إليها السكر المعقد وأكثر ما تؤكل في شهر رمضان ( مو )

( الكنف ) جانب الشيء والظل ( ج ) أكناف وكنفا الرجل حضناه عن يمينه وشماله وكنف الطائر

جناحه وكنف هللا رحمته وستره وحفظه

( الكنف ) كل وعاء مثل العيبة لحفظ شيء وكنف الراعي والصانع والتاجر ما يحفظ فيه متاعه

وأسقاطه

( الكنفاني ) صانع الكنافة وبائعها ( مو )

( الكنوف ) الناقة تستتر باإلبل من البرد إذا أصابها والناقة تعتزل اإلبل وتبرك في كنفها الخاص

ومن الغنم القاصية ال تمشي مع القطيع ( ج ) كنف

( الكنيف ) السات ر والترس ويقال ترس كنيف والظلة تشرع فوق باب الدار وحظيرة من خشب أو
شجر تتخذ لإلبل والغنم تقيها الريح والبرد والمرحاض ( ج ) كنف

( المكنف ) رجل مكنف اللحية عظيمها

( كنفش )

جلس في بيته أيام الفتن و ورم أصل لحيه
( كنكن )

فالن هرب وكسل وقعد في بيته

( الكنكان ) لعبة من ألعاب الورق ( د )

( كن )

الشيء كنونا استتر والشيء كنا ستره

( أكن ) الشيء كنه وفي التنزيل العزيز ) وان ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون (

( كنن ) الشيء مبالغة في كن

( اكتن ) الشيء استتر ويقال اكتنت المرأة غطت وجهها وسترته حياء من الناس والشيء ستره

( استكن ) الشيء استتر

( الكانون ) الموقد والثقيل الوخم من الناس والذي يجلس حتى يتبين األخبار و األحاديث لينقلها ( ج

) كوانين وكانون األول ( ديسمبر ) وكانون الثاني ( يناير ) شهران في قلب الشتاء بين تشرين

الثاني وشباط وال شهر بينهما ويسميهما العرب شهري قماح
( الكانونة ) الموقد

( الكنان ) الغطاء وكل شيء يقي شيئا يستره ( ج ) أكنة و في التنزيل العزيز ) وقالوا قلوبنا في

أكنة مما تدعونا إليه (

المعجم الوسيط
( الكنانة ) جعبة صغيرة من أدم للنبل

( ج ) كنائن وأرض مصر ( على المجاز )

( الكن ) الكنان وكل ما يرد الحر والبرد من األبنية والغيران ونحوها ( ج ) أكنان وأكنة وفي التنزيل

العزيز ) وهللا جعل لكم مما خلق ظالال وجعل لكم من الجبال أكنانا (
( الكنة ) امرأة االبن أو األخ ( ج ) كنائن

( الكنة ) الشيء يخرجه الرجل من حائطه كالجناح ونحوه أو السقيفة تشرع فوق باب الدار أو ظلة
تكون هنالك ومخدع أو رف يشرع في البيت ( ج ) كنان

( الكنينة ) امرأة الرجل ( ج ) كنائن

( المستكنة ) الحقد

( المكنون ) المستور البعيد عن األعين وفي التنزيل العزيز ) في كتاب مكنون ( والمخفى لم تصل

إليه األيدي وفي التنزيل العزيز ) ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون (

( كنه )

األمر كنها أدرك حقيقته
( أكنه ) األمر كنهه

( اكتنه ) األمر كنهه

( الكنه ) جوهر الشيء وحقيقته وغايته و نهايته يقال بلغت كنه هذا األمر وأعرفه كنه المعرفة وقدره

يقال فعل فوق كنه استحقاقه ووقته يقال فعلت هذا الشيء في غير كنهه

( الكنهور )

من السحاب قطع منه أمثال الجبال أو األبيض العظيم منه الواحدة كنهورة

( كنهف )

( انظر كهف )

( كنى )

عن كذا كناية تكلم بما يستدل به عليه ولم يصرح وقد كنى عن كذا بكذا فهو كان و الرجل بأبي

فالن وأبا فالن كنية سماه به

( أكناه وكناه ) بكذا كناه

( اكتنى ) بكذا تسمى به

( تكنى ) فالن ذكر كنيته عند الحرب ليعرف وهو من شعار المبارزين وتستر وبكذا تسمى به

( الكناية ) ( في علم البيان ) لفظ أريد به الزم معناه مع جواز إرادة المعنى األصلي لعدم وجود

المعجم الوسيط
قرينة مانعة من إرادته وهي أنواع

 1كناية عن موصوف نحو أمة الدوالر أمريكا الناطقين بالضاد العرب أو المتكلمين بالعربية
 2كناية عن صفة نحو نظافة اليد العفة واألمانة

 3كناية عن نسبة صفة لموصوف نحو الذكاء ملء عين هذا الرجل فكل من الصفة ( الذكاء )

والموصوف ( الرجل ) مذكور والمراد أن الرجل يتصف بصفة الذكاء

( الكنية ) ما يجعل علماء على الشخص غير االسم واللقب نحو أبو الحسن وأم الخير وتكون

مصدرة بلفظ أب أو ابن أو بنت أو أخ أو أخت أو عم أو عمة أو خال أو خالة وتستعمل مع االسم

واللقب أو بدونهما تفخيما لشأن صاحبها أن يذكر اسمه مجردا وتكون ألشراف الناس وربما كني

الوليد تفاؤال وقد كنى بعض أجناس من الحيوان فلألسد أبو الحارث وللضبع أم عامر ونحو ذلك
كثير شائع في كالم العرب والكناية عن الشيء الذي يستفحش ذكره بما يدل عليه ( ج ) كنى

( كهب )

لونه كهبا وكهبة علته غبرة مشربة سوادا فهو أكهب وهي كهباء ( ج ) كهب
( اكهاب ) لونه مبالغة في كهب

( الكهب ) المسن من اإلبل أو الجاموس

( الكهبة ) الدهمة أو غبرة مشربة سوادا

( كهد )

فالن كهدا وكهدانا ألح في الطلب وتعب وأعيا وفي المشي أسرع وفالنا حمله على اإلسراع

( أكهد ) فالنا أجهده

( اكوهد ) الشيخ والفرخ ارتعد من الضعف
( الكهداء ) األمة لسرعتها في الخدمة
( الكهود ) أتان كهود اليدين سريعة

( الكوهد ) المرتعش كب ار

( كهر )

النهار كه ار ارتفع ويقال كهر الضحى والحر اشتد وفالن ضحك والغالم لها وفالنا قهره أو نهاه

واستقبله بوجه عابس تهاونا به والقوم صاهرهم

( الكهرور والكهرورة ) المتعبس الذي ينتهر الناس

( كهرب )

مسقط الماء ولد من حركة اندفاعه فيه قوة كهربية والشيء شحنه أو أمده بالقوة الكهربية يقال كهرب

المعجم الوسيط
األسالك وكهرب المصنع أمد آالته بقوى كهربية تديرها وكهرب الخط الحديدي سير قاطراته

بالكهرباء والشيء أو الشخص أصابه بصعقة كهربية قد تقضي عليه ( و الفعل بمختلف معانيه

محدث )

( تكهرب ) مطاوع كهرب يقال تكهرب الشالل وتكهرب المصنع

( الكهرباء ) مادة راتينجية صفراء اللون شبه شفافة قوية العزل للكهربائية وهي أولى المواد التي

عرف تكهربها بالدلك ومنها اشتقت كلمة الكهربائية ( مج ) والعامل الطبيعي الذي تنشأ عنه بصفة
عامة ظواهر التجاذب والتنافر التي تحدث في حاالت معينة نتيجة للدلك أو التسخين أو التفاعل

الكيماوي أو نتيجة لحركة نسبية بين المغناطيس ودائرة معدنية موصلة ( مج )
( الكهربا ) الكهرباء

( الكهربائي ) المتخصص في علم الكهرباء ومن مهنته االشتغال بالشؤون الكهربائية

و ( التيار الكهربائي ) القوة الكهربائية السارية في المادة وهو نوعان موجب أو دافع وسالب أو

جاذب و ( المصباح الكهربائي ) مصباح توقده القوة الكهربية

( الكهربة ) استنباط الكهرباء بأية وسيلة كانت وشحن األشياء أو إمدادها بالكهرباء واإلصابة

بالصعقة الكهربية

( الكهرمان )

علك أحفوري أفرزته أشجار من المخروطيات عاشت في عصور جيولوجية قديمة ( مج )
( اكتهف )

لزم الكهف

( تكهف ) اكتهف و الجبل صارت فيه كهوف والبئر أكل الماء أسافلها فسمع له فيها اضطراب

والرئة صارت فيها كهوف من مرض السل ( مو )

( كنهف ) عنا مضى وأسرع ( و النون فيه زائدة )

( الكهف ) البيت المنقور في الجبل أو كالغار في الجبل إال أنه واسع ( ج ) كهوف والملجأ يقال

هو كهف قومه

( كه كه )

حكاية صوت الزمر والضحك وهدير الفحل وزئير األسد و تنفس المقرور في يده

( كهكه ) المقرور تنفس في يده واألسد أو البعير ردد صوته والرجل زمر وقهقه

( تكهكه ) عنه ضعف

( الكهاكه ) الرجل تراه كأنه ضاحك وليس بضاحك

المعجم الوسيط
( الكهكاه ) الضعيف

( الكهكاهة ) من الرجال المتهيب والجارية السمينة

( كاهل )

فالن صار كهال وتزوج

( اكتهل ) كاهل والنعجة انتهى سنها والنبت تم طوله وظهر نوره والروضة عمها نبتها أو نورها

( تكهل ) النبات اكتهل ( الكاهل ) من اإلنسان ما بين كتفه أو موصل العنق في الصلب وفالن

كاهل بني فالن معتمدهم في الملمات وانه لشديد الكاهل منيع الجانب ومن الفرس مقدم أعلى الظهر
مما يلي العنق وفيه ست فقر وصوت الغاضب والفحل الهائج يقال إنه لذو كاهل ( ج ) كواهل

وكواهل الليل أوائله إلى أوساطه

( الكهل ) من جاوز الثالثين إلى نحو الخمسين ( ج ) كهول وكهالن ويقال طار له طائر كهل إذا

كان له جد وحظ في الدنيا

( الكهلول )

السخي الكريم
( كهم )

الرجل كهانة بطؤ عن النصرة والحرب فهو كهام والسيف كل فهو كهام وكهيم والشدائد الرجل كهما

جعلته جبانا

( كهم ) بصره كهامة كل ورق ولسانه عي فهو كهام وكهيم
( أكهم ) بصره كهم

( كهمته ) الشدائد مبالغة في كهمنه

( تكهم ) فالن كهم وتعرض للشر

( كهمس )

تقارب ما بين رجليه فحثتا التراب

( الكهمس ) من الرجال القصير والقبيح الوجه واألسد والذئب والناقة العظيمة السنام

( كهن )

له كهانة أخبره بالغيب فهو كاهن ( ج ) كهان وكهنة ويقال كهن لهم قال لهم قول الكهنة

( كهن ) كهانة صار كاهنا أو صارت الكهانة له طبيعة وغريزة

( كاهنه ) حاباه

( تكهن ) له كهن له كهن وقال ما يشبه قول الكهنة

المعجم الوسيط
( الكاهن ) كل من يتعاطى علما دقيقا ومن العرب من كان يسمى المنجم والطبيب كاهنا والذي يقوم

بأمر الرجل ويسعى في حاجته وعند اليهود والنصارى من ارتقى إلى درجة الكهنوت وعند أصحاب

الديانات األخرى من غير المسلمين من ساغ له أن يقدم الذبائح والقرابين ويتولى الشعائر الدينية
و ( حلوان الكاهن ) أجره

و ( سجع الكهان ) كالمهم الموزون المتكلف

( الكهانة ) حرفة الكاهن

( الكهنوت ) وظيفة الكاهن ( د )

و ( رجال الكهنوت ) رجال الدين عند اليهود والنصارى ونحوهم

( كه )

كهوها هزم والسكران في وجه من يستنكه تنفس

( كه )

كهوها تنفس

( الكهة ) الناقة الضخمة المسنة والعجوز والناب مهزولة كانت أو سمينة

( كهي )

فالن كهى جبن وضعف وتغيرت رائحة فمه وأصابه كلف في وجهه فهو أكهى

( أكهى ) فالن سخى أطراف أصابعه بنفسه وعن الطعام امتنع منه ولم يرده كأقهى

( اكتهى ) فالنا أن يكلمه أعظمه وأجله

( األكهى ) الحجر ال صدع فيه
( األكهاء ) نبالء الرجال

( الكهاة ) الناقة الضخمة المسنة

( كاب )

كوبا شرب بالكوب

( كوب ) كوبا دق عنقه وعظم رأسه فهو أكوب وهي كوباء ( ج ) كوب

( كوب ) الشيء دقه بالكوبة

( الكوب ) قدح من الزجاج ونحو مستدير الرأس ال عروة له وهو من آنية الشراب ( ج ) أكوب

وأكواب

( الكوبة ) حجر مدور تسحق به األدوية ونحوها وآلة موسيقية تشبه العود والنرد أو الشطرنج والكوب

( مو )

( كوث )

الزرع ظهر له أربع ورقات أو خمس

( الكوث )

المعجم الوسيط
الزرع يظهر له أربع ورقات أو خمس والخف القصير

( تكوثر ) ( انظر كثر )

( الكوثر ) ( انظر كثر )

( الكوثل )

( انظر كثل )

( كاح )

فالنا كوحا قاتله فغلبه والشيء غطه في ماء أو تراب
( كاوحه ) قاتله وشاتمه وجاهره بالخصومة

( كوحه ) مبالغة في كاح وغيره أذله والزمام البعير ذهلل

( تكاوحا ) تخاصما وأثا ار الشر بينهما

( الكوخ )

بيت مسنم من قصب بال كوة وكل مسكن يتخذه الزارع قرب زرعه يقيم فيه ليحفظ زرعه ( محدثة )

( كاد )

يفعل كذا كودا هم وقارب ولم يفعل كما في التنزيل العزيز ) يكاد البرق يخطف أبصارهم ( و ) يكاد

زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار (

و ( كاد ) فعل ماض ناقص له اسم مرفوع وخبر مضارع مرفوع أو منصوب بأن ومعناها مقاربة

الشيء وهي كغيرها من األفعال نفيها نفي للمقاربة واثباتها إثبات للمقاربة وقد تكون كاد بمعنى أراد

ومنه في رأي بعض المفسرين في التنزيل العزيز ) أكاد أخفيها ( وعرف فالن ما يكاد منه يراد وعن

بعض العرب كدت أفعل كذا بضم الكاف وفالنا عن الشيء كودا ومكادا منعه وبنفسه جاد

( كود ) الشيء جمعه وجعله كثبة واحدة

( اكوأد ) الشيخ ( انظر كأد )

( الكودة ) كل ما جمعته وجعلته كثبا من طعام وتراب ونحوه ( ج ) أكواد

( المكادة ) تقول ال مهمة لي وال مكادة ال أهم وال أكاد وتقول لمن يطلب إليك شيئا وال تريد أن

تعطيه ال وال مكادة وال مهمة و ال مكادا وال مهما

( كودن )

في مشيه ( انظر كدن )

( الكودن ) ( انظر كدن )

( كوذ )

المعجم الوسيط
اإلزار بلغ الكاذة إذا اشتمل به وفالنا بالعصا ضرب بها بين فخذه ووركه

( الكاذان ) الضخم السمين من الرجال

( الكاذة ) ما نتأ من اللحم في أعالي الفخذين وهما كاذتان ( ج ) كاذ وكاذات

( الكاذي ) شجر ( انظر كذو )

( الكوذان ) الكاذان

( كار )

في مشيته كو ار أسرع والكارة حملها واألرض حفرها
( أكار ) عليه استذله واستضعفه

( كور ) الشيء لفه على جهة االستدارة والمتاع ألقى بعضه على بعض أو جمعه وشده وهللا الليل

على النهار والنهار على الليل أدخل هذا في هذا أو زاد في هذا من ذلك وفي التنزيل العزيز ) يكور
الليل على النهار ويكور النهار على الليل ( وفالنا صرعه أو طعنه فألقاه

( كورت ) الشمس جمع ضوؤها ولف كما تلف العمامة أو اضمحلت وذهبت

( اكتار ) الرجل صرع يقال كوره فاكتار والفرس رفع ذنبه عند العدو والناقة شالت بذنبها عند اللقاح

ولفالن تهيأ للسباب والشيء ألقى بعضه على بعض

( تكور ) الرجل تشمر والجبل سقط والسائل تقطر

( الكارة ) ما يجمع ويشد ويحمل على الظهر من طعام أو ثياب

( الكوار ) بيت يتخذ للنحل من قضبان ضيق المدخل تعسل فيه

( الكوارة ) الكوار وخرقة تجعلها المرأة على رأسها

( الكور ) الجماعة الكثيرة من اإلبل أو البقر والزيادة يقال نعوذ باهلل من الحور بعد الكور من

النقص بعد الزيادة ( ج ) أكوار

( الكور ) مجمرة الحداد والرحل أو هو الرحل بأدانه ( ج ) أكوار وكيران وموضع الزنابير ( ج )

أكوار وجهاز إلحماء المعادن ( مج )

( الكورة ) الصقع والبقعة التي يجتمع فيها قرى ومحال ( ج ) كور
( الكوارة ) خلية النحل األهلية ( ج ) كوارات
( المكور ) رجل مكور فاحش مكثار

( الكورمة )

ساق أرضية منتفخة تختزن فيها المواد الغذائية عليها براعم وبها جذور عرضية ويتكاثر النبات
بوساطتها خضرياكما في القلقاس ( مج )

المعجم الوسيط
( كاز )

كو از شرب بالكوز والشيء جمعه

( اكتاز ) كاز ويقال اكتاز الماء

( تكوز ) القوم اجتمعوا

( الكوز ) إناء بعروة يشرب به الماء ومطر الذرة ( مو ) ( ج ) كيزان

( المكوز ) رجل مكوز الرأس طويله
( الكوزب )

( انظر كزب )

( كاس )

اإلنسان كوسا مشى على رجل واحدة والحيوان عرقبت إحدى قوائمه فمشى على ثالث والعقير سقط
على رأسه والحية تحوت وتقبضت في مكانها وفي سيره هود وأبطأ وفي البيع نقص الثمن ويقال ال
تكسني يا فالن في البيع وفالنا صرعه أو كبه على رأسه

( أكاس ) فالنا كاسه

( كوسه ) كبه على رأسه أو قلبه وجعل أعاله أسفله

( اكتاسه ) عن حاجته حبسه

( تكاوس ) لحمه تراكب وتراكم والعشب ونحوه كثر والتف

( تكوس ) الرجل تنكس

( الكاس ) مخفف الكأس ( انظر كأس )

( الكوس ) هيج البحر ومقاربة الفرق فيه أو هو الغرق ( مع )

( الكوس ) الطبل ( مع ) وخشبة مثلثة تكون مع النجار يقبس بها تربع الخشب ( مع ) وهي

المعروفة اليوم بالمثلث

( الكوساء ) أرض كوساء كثيرة النبت ملتفة متراكمة ( ج ) كوس

( الكوسة ) نوع صغار من القرع من الفصيلة القرعية تطبخ ثماره ( د )

( الكوسي ) من الخيل القصير القوائم فال تراه إال منكسا إذا جرى أو القصير اليدين
( كوسج )

( انظر كسج )

( تكوسج ) ( انظر كسج )

( الكوسج ) ( انظر كسج )

المعجم الوسيط
( كاع ) الكلب كوعا مشى في الرمل وتمايل على كوعه من شدة الحر وعقر فمشى على كوعه ألنه

ال يقدر على القيام وعن الشيء ( كخاف يخاف ) هابه وجبن عنه ( لغة في كع )

( كوع ) فالن كوعا عظم كوعه ويبس رسغه وأقبلت إحدى يديه على األخرى فهو أكوع وهي كوعاء
( كوعه ) بالسيف ضربه به حتى اعوجت أكواعه
( تكوعت ) يده اعوجت

( الكاع ) طرف الزند الذي يلي الخنصر وهو الكرسوع ( ج ) أكواع

( الكوع ) طرف الزند الذي يلي اإلبهام ( ج ) أكواع

( كاف )

األديم كوفا كف جوانبه

( كوف ) الرجل أتى الكوفة والشيء نحاه واألديم قطعه والكاف كتبها

( تكوف ) الرجل تشبه بأهل الكوفة أو انتسب إليهم والقوم اجتمعوا واستداروا

( الكوفى ) يقال الناس في كوفى من أمرهم في اختالط واضطراب

( الكوفان ) الرملة المستديرة واختالط الناس واضطرابهم في الشدائد يقال الناس في كوفان من أمرهم
( الكوفان ) الكوفان والدغل من القصب والخشب والشر الشديد أو الغناء والمشقة والعز والمنعة

( الكوفية ) نسيج من حرير أو نحوه يلبس على الرأس تحت العقال أو يدار حول الرقبة ( مو )

( كوكب )

( انظر ككب )

( الكوكب ) ( انظر ككب )

( الكوكبة ) ( انظرككب )

( الكوك )

فحم الكوك الفحم المتبقي من تقطير الفحم الحجري ( مج )

( الكوكايين ) قلواني يستخرج من أوراق نبات الكوكا يستعمل في الطب مخد ار موضعيا ( مج )

( تكول )

القوم تجمعوا وعلى فالن أقبلوا بالشتم والضرب ولم يقلعوا

( انكالوا ) عليه تكولوا

( األكول ) المرتفع من األرض شبه الجبل ( ج ) أكاول

( الكوالن ) األسل ( انظر األسل )
( الكواليا )

لحاء شجر الكواليا يحتوي على الصابونين يستعمل إلحداث رغوة في المشروبات وتستحلب به

الزيوت في الحالوة الطحينية ويعرف أيضا ( بعرق الحالوة ) ( مج )
( كوم )
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الشيء كوما عظم وغلب استعماله في سنام البعير يقال كوم البعير فهو أكوم والناقة كوماء ( ج )
كوم

( كوم ) الشيء جمعه وألقى بعضه على بعض

( اكتام ) الرجل قعد على أطراف أصابع الرجل
( األكومان ) ما تحت الثندوتين

( الكوم ) كل ما اجتمع وارتفع له رأس من تراب أو رمل أو حجارة أو قمح أو نحو ذلك والموضع

المشرف كالتل ( ج ) أكوام وكيمان
( الكومة ) الكوم ( ج ) كوم

( الكومة ) الكوم

( كان )

الشيء كونا وكيانا وكينونة حدث فهو كائن والمفعول مكون وكان لها ثالث حاالت

األولى أن تكون من األفعال التي ترفع االسم وتنصب الخبر وتسمى حينئذ ناقصة نحو كان زيد
قائما ثبت له قيام في الزمان الماضي وتفيد الدوام أو االنقطاع بقرينة ومن معانيها أنها تأتي

 1بمعنى صار كما في التنزيل العزيز ) وسيرت الجبال فكانت سرابا ( و ) وكانت الجبال كثيبا
مهيال ( و ) فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان (

 2وبمعنى االستقبال كما في التنزيل العزيز ) ويخافون يوما كان شره مستطي ار (
 3وبمعنى الحال كما في التنزيل العزيز ) كنتم خير أمة أخرجت للناس (

 4وبمعنى اتصال الزمان من غير انقطاع مثل ) وكان هللا غفو ار رحيما ( لم يزل على ذلك

الثانية أن تكتفي باالسم وتسمى حينئذ تامة وتكون بمعنى ( ثبت ) كقولهم ( كان هللا وال شيء معه )
أو بمعنى ( وقع )

مثل ( ما شاء هللا كان وما لم يشأ لم يكن )

 3الثالثة أن تكون زائدة للتوكيد في وسط الكالم وآخره وال تزاد في أوله فال تعمل وال تدل على حدث
وال زمان نحو قولك زيد كان منطلق وزيد منطلق كان ومعناه زيد منطلق وال تزاد إال بلفظ الماضي

وندر زيادتها بلفظ المضارع في قول أم عقيل بن أبي طالب

( أنت تكون ماجد نبيل

إذا تهب شمأل بليل )

ويقال دخل األمر في خبر كان مضى وكان على فالن كذا كونا وكيانا تكفل به

و ( ال يكون ) من أفعال االستثناء تقول جاء القوم ال يكون زيدا واسمها ضمير دائما كانك قلت ال
يكون اآلتي زيدا
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( كون ) الشيء ركبه بالتأليف بين أجزائه وهللا الشيء أخرجه من العدم إلى الوجود

( اكتان ) الشيء حدث وبه تكفل

( تكون ) الشيء حدث يقال كونه فتكون وتحرك تقول العرب للبغيض ال كان وال تكون ال خلق و ال
تحرك وفالنا تصور بصورته وفي الحديث ( من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان ال يتكونني )

( استكان ) ذل وخضع

( الكائنة ) الحادثة ( ج ) كوائن

( الكانون ) ( انظر كنن )

( الكون ) الوجود المطلق العام واسم لما يحدث دفعة كحدوث النور عقب الظالم مباشرة فإذا كان

الحدث على التدريج فهو الحركة وحصول الصورة في المادة بعد أن لم تكن حاصلة فيها كتحول

الطين إلى إبريق واستحالة جوهر المادة إلى ما هو أشرف منه ويقابله الفساد وهو استحالة جوهر

إلى ما هو دونه والكونان الدنيا واآلخرة

( الكينة ) الحالة يقال بات فالن بكينة سوء بحالة سيئة

( المكان ) المنزلة يقال هو رفيع المكان والموضع ( ج ) أمكنة

( المكانة ) المكان بمعنييه السابقين وفي التنزيل العزيز ) ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ( أي

موضعهم

( كاهه )

كوها شم ريح فمه

( كوه ) الرجل كوها تحير

( تكوهت ) عليه أموره تفرقت واتسعت

( كوى )

في البيت كوة عملها

( تكوى ) دخل مكانا ضيقا فتقبض فيه

( الكو ) الخرق في الجدار يدخل منه الهواء والضوء

( الكوة ) الكو ( ج ) كوات وكواء وكوى
( كواه )

كيا وكية أحرق جلده بحديدة محماة ونحوها وفي التنزيل العزيز ) يوم يحمى عليها في نار جهنم

فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ( والثوب أمر عليه المكواة ليزيل تثنياته ( مو ) وفالنا بعينه
أحد إليه النظر والعقرب فالنا لدغته
( كاواه ) شاتمه
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( اكتوى ) مطاوع كوى وفالن استعمل الكي في بدنه وتمدح بما ليس من فعله

( تكوى ) بالشيء استدفأ بحره والرجل بجسد امرأته استدفأ به

( استكوى ) طلب الكي

( الكاوياء ) ميسم يكوى به

( الكواء ) فعال للمبالغة من الكاوي ومن حرفته كي المالبس والخبيث اللسان الشتام

( الكية ) موضع الكي وقد تستعمل بمعنى الكي ومنه قولهم ( بنو أمية منهم في القلب كية )

( المكواة ) الكاوياء وأداة من الحديد أو نحوه تستعمل في كي المالبس ( مج )

( كي )

من الحروف التي تنصب المضارع ومعناها التعليل نحو قوله سبحانه في التنزيل العزيز ) لكي ال

تأسوا على ما فاتكم ( وقد تكون حرف جر بمعنى إلى نحو سأجتهد كي أن أنجح إلى أن أنجح
وجاءت كي بمعنى كيف كما في قول الشاعر

( كي تجنحون إلى سلم وما ثئرت قتالكم ولظى الهيجاء تضطرم )

أي كيف تجنحون كأنها مقتطعة من كيف
( كاء )

عن األمر كيئا وكيئة نكل عنه أو نبت عنه عينه فلم يرده

( أكاءه ) إكاء واكاءة صده عن تناول أمر أراده
( الكاء ) الضعيف الفؤاد الجبان
( الكيء والكيء ) الكاء

( كيت )

الجهاز يسره قال

( كيت جهازك إما كنت مرتحال ) والوعاء مأله

( كيت وكيت ) ( و تكسر التاء ) يقال كان في األمر كيت وكيت كذا وكذا وهي كناية عن القصة

واألحدوثة وال تستعمالن إال مكررتين

( كاح )

فيه السيف كيحا أثر

( كيح ) كيحا خشن وغلظ فهو أكيح و هي كيحاء ( ج ) كيح

( أكاح ) كاح ويقال ما أكاح فيه السيف ما أثر وفالنا أهلكه

( الكاح ) سفح الجبل ( ج ) أكياح وكيوح

المعجم الوسيط
( الكيح ) الكاح

( كاد )

الغراب كيدا ومكيدة صاح بجهد والزند أخرج النار وبنفسه قاسى المشقة ند نزعها وفالنا خدعه ومكر

به ويقال كاد له احتال

وأراده بسوء وفي التنزيل العزيز ) وتاهلل ألكيدن أصنامكم ( والقوم حاربهم والشيء عالجه

( كايده ) كاده

( اكتاده ) كاده

( تكايد ) الرجالن تماك ار ويقال في فالن تكايد تشدد

( الكيد ) إرادة مضرة الغير خفية و هو من الخلق الحيلة السيئة ومن هللا التدبير بالحق لمجازاة

أعمال الخلق وفي التنزيل العزيز ) إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ( والحرب يقال غ از فالن فلم يلق
كيدا ( ج ) كيود

( الكياد ) الكثير الكيد

( المكيدة ) الخديعة ( ج ) مكايد

( كار )

الفرس كيا ار جرى رافعا ذنبه في جريه فهو كير

( أكار ) عليه يضربه أقبل
( تكاير ) الرجالن تضاربا

( الكير ) جهاز من جلد أو نحوه يستخدمه الحداد وغيره للنفخ في النار إلشعالها ( ج ) أكيار وكيرة
( الكيروسين ) سائل قابل لالشتعال يستقطر من البترول وهو أقل كثافة من السوالر ( مج )

( كاس )

الولد كيسا وكياسة عقل و ظرف وفطن فهو كيس وكيس ( ج ) أكياس وكيسة وكيسى وهو األكيس

وهي الكوسى والكيسى وهن الكوسى والكوسيات وفالنا غلبه بالكياسة

( أكاس وأكيس ) اإلنسان ولد له أوالد كيسى فهو مكيس وهي مكيسة

( كايسه ) غالبه بالكيس ويقال كايسه في البيع

( كيسه ) جعله كيسا

( تكيس ) فالن تظرف وأظهر الكيس وتفطن

( الكوسى ) الكيس مثل الحسنى بمعنى الحسن

( الكياسة ) تمكن النفوس من استنباط ما هو أنفع
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( الكيس ) الجود والظرف والعقل ( ج ) كيوس

( الكيس ) وعاء معروف يكون للدراهم والدنانير والدر والياقوت وصرة مقدرة من المال كانت متداولة

في التعامل تقول اشتريت هذا بخمسة أكياس مثال ( ج ) أكياس وكيسة وغشاء يكون فيه الولد وهو

المشيمة

( كيسان ) اسم للغدر وكنيته أبو كيسان وأم كيسان لقب للركبة واسم للضرب على مؤخر اإلنسان
بظهر القدم

( المكياس ) امرأة مكياس تلد األكياس من البنين ( ج ) مكاييس

( كاص )

الرجل كيصانا وكيوصا جبن عن الشيء وعجز عنه ومشى سريعا ويقال مر يكيص يعجل ومن

الطعام والشراب أكثر منهما ويقال كاص عند فالن من الطعام ما شاء أكل وطعامه أكله وحده

( كايصه ) مارسه

( الكيص ) البخل التام

( الكيص ) الضيق الخلق و اللئيم الشحيح واألشر

( كاف )

الشيء كيفا قطعه

( كيف ) الشيء قطعه وجعل له كيفية معلومة ( مو ) والهواء غير درجة ح اررته أو برودته في

مكان بوساطة مكيف الهواء ( مو )

( انكاف ) الشيء انقطع

( تكيف ) الشيء صار على كيفية من الكيفيات ( مو ) والهواء تغيرت درجة ح اررته لتالئم الجو

الخارجي انخفضت في الصيف وارتفعت في الشتاء والشيء تنقصه

( كيف ) اسم مبني على الفتح والغالب فيه أن يكون استفهاما إما حقيقيا نحو ( كيف زيد ) أو غيره
نحو قوله سبحانه في التنزيل العزيز ) كيف تكفرون باهلل ( فإنه أخرج مخرج التعجب وان كان بعد
كيف اسم فهي في محل رفع على الخبرية عنه مثل كيف زيد وان كان بعد فعل فهي في محل

نصب على الحالية أو المفعولية المطلقة مثل كيف جاء زيد وترد للشرط فتقتضي فعلين متفقي اللفظ

والمعنى غير مجزومين كقولك كيف تصنع أصنع أو كيفما

( الكيفة ) القطعة من األديم ونحوه والخرقة التي يرقع بها ذيل القميص من قدام ( ج ) كيف

( الكيفية ) مصدر صناعي من لفظ كيف زيد عليها ياء النسب وتاء للنقل من االسمية إلى

المصدرية وكيفية الشيء حاله وصفته والكيفية إن اختصت بذوات األنفس تسمى كيفية نفسانية
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كالعلم والحياة وان كانت راسخة في موضعها تسمى ملكة واال سميت حاال كالكتابة فإنها في ابتدائها

تكون حاال فإذا استحكمت صارت ملكة

( مكيف الهواء ) جهاز يثبت في الحجرات أو السيارات ونحوها تديره القوة الكهربية لخفص الح اررة
صيفا أو رفعها شتاء ( مو )

( كال )

الزند كيال ومكاال لم يخرج نا ار والبر وغيره حدد مقداره بوساطة آلة معدة لذلك وهو يتعدى إلى
مفعولين فيقال كلت فالنا الطعام وقد تدخل الالم

على المفعول األول فيقال كلت له الطعام ويقال هذا طعام ال يكيلني ال يكفيني كيله والصيرف

الدراهم وزنها والشيء بالشيء قاسه به وكال الفرس بغيره قاسه به في الجري
( كيل وكول ) القمح قدر بالكيل فهو مكيل ومكول

( كايلت ) فالنا كال لي وكلت له والرجل صاحبه قال له مثل مقاله أو فعل كفعله أو شاتمه فأربى

عليه والفرس الفرس عارضه وباراه وفالنا صاعا بصاع كافأه
( كيل ) فالن كان كيوال جبانا ولفالن البر مبالغة في كال

( اكتال ) منه وعليه أخذ منه وتولى الكيل بنفسه يقال كان المعطي واكتال اآلخذ وفي التنزيل العزيز

) ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون (

( تكايل ) الرجالن كال أحدهما لآلخر وتعارضا بالشتم أو الوتر ( الثأر )
( الكيالة ) أجرة الكيال وحرفته

( الكيل ) ما يكال به من حديد أو خشب أو نحوهما وما يتناثر من الزند ( ج ) أكيال

( الكيلة ) وعاء يكال به الحبوب ومقداره اآلن ثمانية أقداح ( ج ) كيالت

( الكيلجة ) كيل ألهل العراق يسع منا وسبعة أثمان منا ( ج ) كيالجة وكيالج
( الكيلة ) اسم هيئة الكيل وفي المثل ( أحشفا وسوء كيلة )

( الكيال ) من حرفته الكيل

( الكيل ) ما سقط عند برد الذهب والفضة والحديد وغيرهما

( الكيول ) آخر صفوف الحرب والجبان وما أشرف من األرض

( المكيال ) ما يكال به ( ج ) مكاييل

( الكيلو )

كلمة إذا أفردت دلت على ألف وتركب مع غيرها مثل المتر والجرام فتعني ألفا منهما يقال كيلو متر

وكيلو جرام ويقال عشرون كيلو مترات وثالثة كيلوجرامات ( د )
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( الكيلوس )

المواد الغذائية التي تتجمع على شكل كتلة عجينية في المعدة قبل أن تدخل األمعاء الدقيقة ( مع )
( الكيمياء ) الحيلة والحذق وكان يراد بها عند القدماء تحويل بعض المعادن إلى بعض و ( علم

الكيمياء ) عندهم علم يعرف به طرق سلب الخواص من الجواهر المعدنية وجلب خاصة جديدة إليها
وال سيما تحويلها إلى ذهب و ( عند المحدثين ) علم يبحث فيه عن خواص العناصر المادية

والقوانين التي تخضع لها في الظروف المختلفة وبخاصة عند اتحاد بعضها ببعض ( التركيب ) أو

تخليص بعضها من بعض ( التحليل ) ( مع )

( الكيميائي والكيمياوي ) المتخصص في علم الكيمياء أو في تطبيق قواعده تطبيقا عمليا ( ج )

كيميائيون وكيمياويون والتفاعل الكيميائي أن تؤثر مادة في مادة أخرى فتغير تركيبها الكيميائي أو
هو تغيير كيميائي يحدث في المادة بتأثير الح اررة أو الكهرباء ونحوهما

( الكيموس ) الخالصة الغذائية وهي مادة لبنية بيضاء صالحة لالمتصاص تستمدها األمعاء من

المواد الغذائية في أثناء مرورها بها ( مع )
( الكيموسية ) الحاجة إلى الطعام والغذاء

( كان )

كينا خضع و ذل

( أكانه ) هللا أخضعه وأدخل عليه من الذل ما أكانه

( اكتان ) حزن أو حزن وهو يسر الحزن
( استكان ) خضع وذل

( الكينا ) قشر نبات من الفصيلة الكوية ينمو في أمريكا الجنوبية والهند وجاوة ويستخرج منه عدة

قلوانيات أهمها الكينين والكونيدين ( مج )
( الكينة ) النبقة والكفالة

( المكتان ) الكفيل

( كاهه )

كيها شم ريح فمه

( الكيه ) البرم بحيلته ال يتوجه لها أو هو الذي ال متصرف له وال حيلة

( كيهك )

الشهر الرابع من الشهور القبطية
( الكيا ) المصطكى ( د )
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باب الالم

( الالم ) هو الحرف الثالث والعشرون من حروف الهجاء وهو مجهور متوسط ومخرجه من طرف

اللسان ملتقيا بأصول الثنايا والرباعيات قريبا من مخرج النون

( الالم المفردة ) تكون عاملة للجر وعاملة للجزم وغير عاملة

 ( 1العاملة للجر ) مكسورة مع كل ظاهر نحو لزيد ولعمرو إال مع المستغاث المباشر ( يا )

مفتوحة نحو يا هلل وهي مفتوحة مع كل مضمر نحو لنا ولكم ولهم إال مع ياء المتكلم فمكسورة وتأتي

الالم الجارة للمعاني اآلتية

(  ) 1االستحقاق وهي الواقعة بين معنى وذات نحو الحمد هلل والعزة هلل و الملك هلل واألمر هلل
(  ) 2االختصاص نحو الجنة للمؤمنين

(  ) 3الملك نحو ) له ما في السماوات وما في األرض ( أو التمليك نحو وهبت لزيد دينا ار أو شبه
التمليك نحو ) جعل لكم من أنفسكم أزواجا (

(  ) 4التعليل كما في التنزيل العزيز ) إليالف قريش إيالفهم رحلة الشتاء والصيف ( ومنها الالم

الثانية في نحو يا لزيد لعمرو والالم الداخلة على المضارع لتنصبه بنفسها أو بإضمار أن نحو )
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس (

(  ) 5توكيد النفي وهي الداخلة في اللفظ على الفعل مسبوقة بما كان أو بلم يكن مسندين إلى ما

أسند إليه الفعل المقرون بالالم نحو ) وما كان هللا ليطلعكم على الغيب ( و ) لم يكن هللا ليغفر لهم
( ويسميها أكثرهم الم الجحود لمالزمتها للجحد ( النفي )

(  ) 6موافقة ( إلى ) نحو قوله تعالى في التنزيل العزيز ) بأن ربك أوحى لها (

(  ) 7موافقة ( على ) في االستعالء الحقيقي نحو ) يخرون لألذقان ( أو المجازي نحو ) وان أسأتم

فلها (

(  ) 8موافقة ( في ) نحو قوله تعالى ) ونضع الموازين القسط ليوم القيامة (

(  ) 9موافقة ( من ) كقوله تعالى ) وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خي ار ما سبقونا إليه (

(  ) 10الصيرورة وتسمى الم العاقبة والم المآل نحو ) فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا (
(  ) 11القسم والتعجب معا وتختص باسم هللا تعالى كقوله
( هلل يبقى على األيام ذو حيد

)

(  ) 12التعجب المجرد عن القسم ويستعمل في النداء كقول امرئ القيس
( فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل )
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و في غيره كقول ميمون األعشى

( شباب وشيب وافتقار وثروة فلله هذا الدهر كيف ترددا )

(  ) 13التعدية نحو ما أضرب زيدا لعمرو وما أحبه لبكر
(  ) 14التوكيد وهي الالم الزائدة وهي أنواع منها

أ الالم الزائدة بعد فعل اإلرادة واألمر داخلة على المضارع المنصوب بأن المضمرة نحو ) إنما يريد

هللا ليذهب عنكم الرجس ( ونحو ) وأمرت ألعدل بينكم (

ب الالم المسماة الم التقوية وهي المزيدة لتقوية عامل ضعف إما بتأخره نحو ) هدى ورحمة للذين

هم لربهم يرهبون ( أو بكونه فرعا في العمل نحو ) مصدقا لما معهم (

 ( 2العاملة للجزم ) وهي الالم الموضوعة للطلب وحركتها الكسر واسكانها بعد الفاء والواو أكثر من
تحريكها نحو ) فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ( وقد تسكن بعد ثم نحو ) ثم ليقضوا (

 ( 3وغير العاملة سبع )

(  ) 1الم االبتداء وفائدتها أمران توكيد مضمون الجملة وتخليص المضارع للحال وتدخل في
موضعين

أ المبتدأ نحو ) ألنتم أشد رهبة (

ب خبر ( إن ) وتدخل في هذا الباب على ثالثة

 1االسم نحو ) إن ربي لسميع الدعاء (

 2المضارع لشبهه به نحو ) وان ربك ليحكم بينهم (
 3الظرف نحو ) وانك لعلى خلق عظيم (

(  ) 2الالم الزائدة وهي الداخلة في خبر المبتدأ في نحو قوله
( أم الحليس لعجوز شهربه

)

و في خبر أن كقراءة من ق أر ) إال إنهم ليأكلون الطعام ( وفي خبر لكن كقوله
( و لكنني من حبها لعميد )

و في المفعول الثاني ألرى في قول بعضهم ( أراك لشاتمي )

(  ) 3الم الجواب وهي ثالثة أقسام

 1الم جواب ( لو ) نحو ) لو كان فيهما آلهة إال هللا لفسدتا (

ب الم جواب ( لوال ) نحو ) ولوال دفع هللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض (
ج الم جواب القسم نحو ) تاهلل لقد آثرك هللا علينا (
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(  ) 4الالم الداخلة على أداة شرط لإليذان بأن الجواب بعدها مبني على قسم قبلها ال على الشرط
ومن ثم تسمى الالم المؤذنة والالم الموطئة أيضا نحو ) لئن أخرجوا ال يخرجون معهم (

(  ) 5الم ( ال ) كالرجل والحارث

(  ) 6الالم الالحقة ألسماء اإلشارة للداللة على البعد أو على توكيده على خالف في ذلك وأصلها
السكون كما في ( تلك ) وانما كسرت في ( ذلك ) اللتقاء الساكنين

(  ) 7الم التعجب غير الجارة نحو لظرف زيد ولكرم عمرو أي ما أظرفه وما أكرمه

( ال )

تأتي على ثالثة أوجه

(  ) 1أن تكون نافية وهذه على خمسة أنواع

أ أن تكون عاملة عمل إن وذلك إن أريد بها نفي الجنس على سبيل التنصيص وتسمى حينئذ ال

التبرئة نحو ال صاحب جود ممقوت

ب أن تكون عاملة عمل ليس كقول سعد بن مالك
( من صد عن نيرانها

فأنا ابن قيس ال براح )

ج أن تكون عاطفة كجاء زيد ال عمرو

د أن تكون جوابا مناقضا لنعم وهذه تحذف الجمل بعدها كثي ار يقال أجاءك زيد فتقول ال واألصل ال

لم يجئ

ه أن تكون على غير ذلك فإن كان ما بعدها جملة اسمية صدرها معرفة أو نكرة ولم تعمل فيها أو

فعال ماضيا لفظا وتقدي ار وجب تكرارها مثال المعرفة ) ال الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وال الليل

سابق النهار ( ومثال النكرة التي لم تعمل فيها ال ) ال فيها غول وال هم عنها ينزفون ( ومثال الفعل

الماضي ) فال صدق وال صلى (

(  ) 2أن تكون موضوعة لطلب الترك وتسمى ال الناهية وتختص بالدخول على المضارع وتقتضي
جزمه واستقباله

(  ) 3أن تكون زائدة وهي الداخلة في الكالم لمجرد تقويته وتوكيده نحو ) ما منعك إذ رأيتهم ضلوا

أال تتبعن (
( الت )

أداة نفي وهي عند جمهور النحاة كلمتان ال النافية والتاء لتأنيث اللفظ تعمل عمل ( ليس ) وفي

األزمان غالبا وال يذكر بعدها إال أحد المعمولين والغالب أن يكون المحذوف اسمها نحو ) والت حين

المعجم الوسيط
مناص ( وقوله

( ندم البغاة والت ساعة مندم والبغي مرتع مبتغيه وخيم ) أي الت الساعة ساعة مندم

( الالزورد )

من األحجار الكريمة لونه أزرق سماوي أو بنفسجي يكثر في أفغانستان وأمريكا يستعمل للزينة

( ألطه )

ألطا أمره بأمر فألح عليه واقتضاه فألح عليه وأتبعه بصره فلم يصرفه عنه حتى توارى وبسهم أصابه
به وبالعصا ضربه بها وعليه اشتد وألط في مروره مر فا ار مستعجال ال يلوي على شيء

( ألف ) الطعام ألفا أكله أكال جيدا

( أالكه )

إلى فالن أرسله إليه ليبلغه عنه رسالة ويقال ألكني إلى فالن وأصله ألئكني أي أبلغه عني
( استألك ) له ذهب له برسالته

( المألك ) الرسالة والملك ( حذفت الهمزة بعد نقل حركتها إلى الالم ) ( ج ) مالئك ومالئكة

( المألكة ) الرسالة

( ألأل )

النجم أو البرق لمع في اضطراب وبعينه برقها والثور بذنبه حركه والنار توقدت والنوائح قلبن أيديهن
والدمع حذره على خديه مثل اللؤلؤ

( تألأل ) النجم أو البرق ألأل ويقال تألأل وجهه أشرق واستنار والنار اضطرمت

( الآلء ) بائع اللؤلؤ

( الألل ) الآلء

( اللئالة ) وحرفه الالل

( الألالء ) ضوء السراج ونحوه يقال أبصرت ألالء السراج

( اللؤلؤ ) الدر وهو يتكون في األصداف من رواسب أو جوامد صلبة لماعة مستديرة في بعض
الحيوانات المائية الدنيا من الرخويات واحدته لؤلؤة ( ج ) آللئ

( اللؤلؤان ) ما كان بلون اللؤلؤ في صفاته وبياضه وبريقه يقال لون لؤلؤان

( ألمه )

ألما نسبه إلى اللؤم والشيء أصلحه ويقال ألم بين الشيئين جمع بينهما ووافق والجرح والصدع سده
( لؤم ) فالن لؤما وآلمة دنؤ أصله وشحت نفسه فهو لئيم ( ج ) لئام ولؤماء وهي لئيمة ( ج ) لئام

( أألم ) فالن أظهر خصال اللؤم ولد أوالدا لئاما والشيء أصلحه يقال أألمت الجرح بالدواء والصدع
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سده

( الءمه ) األمر وافقه ويقال الءم فالنا وافقه وبين الفريقين أصلح وجمع بينهما ويقال الءم بين
الشيئين جمع بينهما ووافق والشيء أصلحه

( ألم ) الرجل نسبه إلى اللؤم والشيء أصلحه

( التأم ) الشيء مطاوع ألمه واجتمع يقال التأم القوم اجتمعوا واتفقوا والتأم الشيئان اتفقا وهذا كالم ال
يلتئم على لساني يشق على لساني النطق به والرجالن تصالحا والشيء انضم والتصق فهو ملتئم
( تالءم ) القوم اجتمعوا واتفقوا والشيئان اجتمعا واتصال والكالم اتسق وانتظم

( تألم ) التأم و فالن ألمته لبسها

( استألم ) تزوج في اللئام وفالن لبس ما عنده من عدة والجندي لبس ألمته
( اللؤم ) أن يجتمع في اإلنسان الشح ومهانة النفس ودناءة اآلباء
( الألم ) شيء ألم ملتئم مجتمع والشديد من كل شيء

( اللئم ) الصلح واالتفاق بين الناس والمثل والشبه يقال فالن لئم فالن ( ج ) أآلم

( الألمان واللؤمان ) اللئيم طبعا ( ال يستعمل إال في النداء ) يقال يا ألمان ويا لؤمان
( الألمة ) أداة الحرب كلها من رمح وبيضة ومغفر وسيف ودرع ( ج ) ألم ولؤم

( اللؤمة ) من يحكي ما يصنع غيره وكل ما يبخل به اإلنسان لحسنه من متاع البيت ونحوه وجماعة

أداة المحراث

( اللئيم ) خالف الكريم والشبيه يقال هو لئيمه مثله وشبهه ( ج ) لئام وأآلم

( اللمة ) الشكل والمثل والترب أصله لؤم والجماعة من الرجال ما بين الثالثة إلى العشرة ( ج )

لمات

ألى )

فالن أليا أبطأ واحتبس

( أألى ) فالن وقع في الشدة
( ألى ) في حاجته أبطأ

( التأى ) فالن أبطأ وأفلس وضاق عيشه وعليه الحاجة تعسرت

( الألواء ) ضيق المعيشة وشدة المرض

( الألي ) الشدة يقال فعل ذلك بعد ألي وأليا عرفت الشيء بعد مشقة

( الألي ) الشدة والجهد والحاجة إلى الناس ( ج ) أآلء

( الالءون ) اسم موصول بمعنى الذين يقال جاء الالءون فعلوا كذا ( وقد تحذف نونها تخفيفا )
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( الالئي ) من األسماء الموصولة بمعنى اللواتي وفي التنزيل العزيز ) والالئي يئسن من المحيض
من نسائكم (

( لبأ )

البقرة ونحوها لبئا احتلب لبأها واألم ولدها أرضعته اللبأ والقوم أطعمهم اللبأ واللبأ طبخه والرجل من

الطعام أكثر منه والفسيل وغيره من األغراس سقاه حين غرسه
( ألبأ ) لبأ

( لبأت ) الناقة ونحوها وقع اللبأ في ضرعها و بالحج قال لبيك واألم ولدها لبأته

( التبأ ) الراعي البقرة ونحوها احتلب لبأها وفالن شرب اللبأ ويقال التبأ لبأ فالن إذا كان أول من

ابتكر خبره ويقال بنو فالن ال يلتبؤن فتاهم ال يزوجون الغالم صغي ار

( اللبأ ) أول اللبن عند الوالدة قبل أن يرق و ( في الطب ) سائل تفرزه غدة الثدي قبيل الوالدة
وبعدها أليام معدودة ( ج ) ألباء

( اللبؤة ) أنثى األسد ( ج ) لبؤ ولبؤات

( اللبوة ) اللبؤة ( ج ) لبوات

( لب )

لبابة صار ذا عقل فهو لبيب ( ج ) ألباء وبالمكان لبا ولبوبا أقام به ولزمه فهو لب ( وصف

بالمصدر ) وفالنا ضرب لبته واللوز كسره واستخرج لبه

( ألب ) الزرع بدا ثمره ولك الشيء عرض وبالمكان لب به وعلى األمر لزمه فلم يفارقه والدابة شد

على صدرها ما يمنع تأخر الرحل فهو ملب ويقال ألب السرج عمل له لببا وداري دار فالن حاذتها
وامتدت معها

( لبب ) الحب جرى فيه الدقيق والرجل جميع ثيابه عند نحره في الخصومة ثم جره ويقال صرخ
إليهم ولبب جعل ثوبه في عنقه ثم قبض على تلبيب نفسه وصرخ وهكذا يفعل منذرهم
( تلبب ) فالن تحزم وتشمر ولبس السالح والرجالن أخذ كل منهما بلبة صاحبه

( استلب ) الرجل امتحن لبه

( التلبيب ) ما في موضع اللبب من الثياب ويعرف بالطوق ( ج ) تالبيب يقال أخذ فالن بتلبيب

فالن وبتالبيبه

( اللباب ) يقال لباب لباب ال بأس يقال عند استحباب مالزمة الشيء وتقوله العرب للرجل تعطف

عليه

( اللباب ) خالص كل شيء يقال فالن لباب قومه وحسب لباب محض وعيش لباب رخي ولباب
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الجوز واللوز ونحوهما ما في جوفه واللباب طحين مرقق

( اللبب ) موضع القالدة من الصدر من كل شيء وما استرق من الرمل وانحدر من معظمه وقيل

ما كان قريبا من حبل الرمل وما يشد في صدر الدابة ليمنع تأخر الرحل والسرج ( ج ) ألباب والبال

ويقال إنه لرخي اللبب ويقال فالن في لبب رخي في سعة وخصب وأمن

( اللب ) من كل شيء خالصه وخياره ونفسه وحقيقته ولب الجوز واللوز ونحوهما ما في جوفه

والعقل ( ج ) ألباب وألب و ( ألبب في الشعر ) ويقال أنا أحبك من بنات ألببي من أصل نفسي

ولب األرض ( في الجيولوجيا ) النطاق الصخري المحيط بسطح األرض ( مج )

( اللبة ) موضع القالدة من العنق والقالدة نفسها وواسطتها ( ج ) لبات ولباب
( اللبيب ) ذو اللب والملبى ( ج ) ألباء

( اللبيبة ) ثوب يشق فيلبس بال جيب وال كمين

( لبيك ولبيه ) يقال لبيك لزوما لطاعتك أو إلبابا بعد الباب واقامة بعد إقامة و إجابة بعد إجابة أو
معناه اتجاهي إليك وقصدي واقبالي على أمرك مأخوذ من قولهم داري تلب داره تواجهها وتحاذيها
وهو مصدر منصوب ثنى على معنى التأكيد ( و انظر لبب )

( المتلبب ) موضع القالدة

( الملبوب ) رجل ملبوب موصوف بالعقل

( لبث )

بالمكان لبثا ولبثا مكث وأقام وفي التنزيل العزيز ) فلبث في السجن بضع سنين (

) فهو البث ولبث ويقال ما لبث أن فعل كذا ما أبطأ أو ما تأخر عن فعله

( ألبثه ) جعله يلبث ويقال ألبث عن فالن انتظره حتى يبدي انتظارك إياه خطأ رأيه

( لبث ) انتظر وفي المثل ( لبث قليال بدرك الهيجا حمل ) وفالنا ألبثه
( تلبث ) بالمكان توقف وأقام

( استلبثه ) استبطأه وفالنا طلب منه اللبث

( اللبثة ) التوقف يقال لي على هذا األمر لبثة
( اللبيثة ) من الناس الجماعة من قبائل شتى

( لبج )

فالنا بالعصا لبجا ضربه ضربا متتابعا في رخاوة وبفالن األرض صرعه و رماه ويقال لبج بالرجل

صرع وسقط من قيام

( اللبيج ) المقيم يقال حي لبيج إذا نزل واستقر مكانه

المعجم الوسيط
( لبخ )

جسده لبوخا كثر لحمه فهو لبيخ وهي لباخية وفالنا لبخا شتمه وضربه وقتله

( لبخ ) على العضو عند األلم وضع عليه اللبخة ( محدثة )
( تلبخ ) بالطيب تطيب به

( اللبخ ) شجر من الفصيلة القرنية ينبت في البالد الحارة

( اللبخة ) دواء كالمرهم يوضع حا ار أو باردا فوق العضو عند األلم ( محدثة )
( اللبيخة ) نافجة المسك

( لبد )

بالمكان لبودا أقام به ولزق والشيء باألرض لزق والشيء بالشيء ركب بعضه بعضا والصوف لبدا
نفشه وبله بماء حتى صار كاللبد ثم خاطه وجعله في رأس العمد

( لبد ) بالمكان لبدا أقام به والشيء لصق ويقال لبد الطائر باألرض لزمها فأقام

( ألبد ) بالمكان أقام به والشيء بالشيء ركب بعضه بعضا والشيء بالشيء ألصقه به والفرس
وضع اللبد على ظهره والسرج عمل له لبدا ورأسه عند الدخول بالباب طأطأه

( لبد ) الشيء بالشيء ألصقه به إلصاقا شديدا ويقال لبد المطر والندى األرض ألصق بعض ترابها
ببعض فصارت قوية ال تسوخ فيها األرجل ولبد شعره ألزقه بشيء لزج كصمغ أو نحوه حتى صار

كاللبد والصوف لبده

( التبد ) الشعر والصوف ونحوهما تداخل ولزق بعضه في بعض والشجرة كثرت أوراقها

( تلبد ) الشعر والصوف ونحوهما التبد ويقال تلبدت األرض بالمطر والطائر باألرض جثم عليها

وفالن نظر وتفرس

( الالبد ) األسد ومال ال بد كثير ( ج ) لبد

( اللبادى ) طائر على شكل السمانى إذا دنا من األرض لبد فلم يكد يطير حتى يطار

( اللباد ) صانع اللبود

( اللبادة ) ما يلبس من اللبود للوقاية من المطر والبرد

( اللبد ) الصوف ويقال ماله سبد وال لبد ال شعر له وال صوف أي ماله قليل وال كثير

( اللبد ) كل شعر أو صوف متلبد وما يوضع تحت السرج وضرب من البسط ( ج ) ألباد ولبود
( اللبد ) من الرجال الذي ال يسافر وال يبرح منزله وال يطلب معاشه

( اللبد ) المال الكثير وفي التنزيل العزيز ) يقول أهلكت ماال لبدا ( ولبد آخر نسور لقمان ( و هو
ينصرف ألنه ليس بمعدول ) وأبو لبد األسد

المعجم الوسيط
( اللبدة ) كل شعر أو صوف متلبد والشعر المتراكب بين كتفي األسد وفي المثل ( هو أمنع من لبدة

األسد ) وغطاء من أغطية الرأس يتخذ من الصوف المتلبد ( مو ) ( ج ) ألباد ولبود ولبد

( اللبدة ) اللبدة ( ج ) لبد

( لبز )

لب از أكل أكل شديدا ويقال لبز في الطعام إذا جعل يضرب فيه وفالنا ضربه ضربا شديدا ونبذه

والشيء وطئه بقدمه

( لبس )

عليه األمر لبسا خلطه عليه حتى ال يعرف حقيقته وفي التنزيل العزيز ) وال تلبسوا الحق بالباطل (

( لبس ) الثوب لبسا استتر به ويقال لبس الحياء ويقال لبس قوما تملى بهم ده ار ولبس الناس عاش

معهم وفالن فالنة عمره كانت معه شبابه كله وفالنا على ما فيه احتمله وقبله ويقال لبست على كذا

أذني تصاممت عنه وجاء فالن البسا أذنيه متغافال

( ألبس ) عليه األمر اشتبه واختلط

والشيء الشيء غطاه يقال ألبس النبات األرض والغيم السماء وفالنا الثوب جعله يلبسه

( البسه ) خالطه واتصل به ويقال البس فالنا حتى عرف دخلته باطنه وعمل كذا زاوله

( لبس ) األمر التبس وفالن دلس فهو ملبس وعليه األمر خلطه

( التبس ) الظالم اختلط ويقال التبس عليه األمر أشكل واختلط والتبس به خولط في عقله

( تلبس ) بالثوب وباألمر اختلط ويقال تلبس بي األمر وتلبس حب فالنة بدمي ولحمي والطعام باليد

التزق وذهب من الدنيا ولم بتلبس منها بشيء لم يعلق به شيء منها

( اللباس ) ما يستر الجسم ( ج ) ألبسة ولبس والزوج والزوجة كل منهما لباس لآلخر وفي التنزيل

العزيز ) هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ( ولباس كل شيء غشاؤه و ( لباس النور ) أكمته و ( لباس

التقوى ) اإليمان أو الحياء أو العمل الصالح

( اللباس ) يقال رجل لباس كثير اللباس وكثير اللبس والتدليس

( اللباسة ) أداة يستعان بها على لبس الحذاء ( محدثة )

( اللبس ) اختالط الظالم وما يلبس

( اللبس ) ما يلبس ( ج ) لبوس ولبس الكعبة والهودج كسوتهما وجليدة رقيقة تكون بين الجلد واللحم

( اللبس ) الشبهة وعدم الوضوح يقال في أمره لبس

( اللبسة ) حالة من حاالت اللبس يقال لكل زمان لبسة حالة يلبس عليها من شدة ورخاء

( اللبسة ) الشبهة يقال في أمره لبسة وفي حديثه لبسة

المعجم الوسيط
( اللبوس ) ما يلبس يقال البس لكل حالة لبوسها ( ج ) لبس والدرع وفي التنزيل العزيز ) وعلمناه
صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم ( ورجل لبوس كثير اللباس ودواء معمول على شكل أقماع

تلبس في الشرج أو المهبل أو المبال فيذوب ( مج )

( اللبوسة واللبوسة ) الشبهة يقال في كالمه لبوسة ولبوسة ملتبس

( اللبيس ) الثوب قد أكثر لبسه فأخلق وحبل لبيس مستعمل ( ج ) لبس ودار لبيس على التشبيه
بالثوب الملبوس ( ج ) لبائس والمثل والنظير يقال ليس له لبيس

( الملبس ) لوزة أو نحوها تغشى بطبقة يابسة من الحلوى ( محدثة ) واحدته ملبسة ( ج ) ملبسات

( الملبس ) ما يلبس ( ج ) مالبس ويقال إن فيه لملبسا مستمتعا

( لبط )

فالنا لبطا صرعه ويقال لبط به األرض

( لبط ) بفالن سقط على األرض من قيام فهو ملبوط به

( التبط ) فالن اضطرب على األرض وفي أمره تحير والقوم به أطافوا به ولزموه
( تلبط ) صرع وفي أمره تحير ويقال تلبط فالن اختلط عليه أمره

( اللبطة ) الزكام والسعال

( لبق )

فالن لبقا ظرف فهو لبق وأحكم كل عمل والثوب واألمر بفالن الق به

( لبق ) لباقة ظرف وحذق كل عمل والثوب واألمر بفالن الق به فهو لبيق

( لبق ) الثريد وغيره خلطه و لينه وفي الحديث ( فصنع ثريدة ثم لبقها )

( لبك )

الشيء واألمر لبكا خلطه يقال لبك السويق بالعسل
( لبك ) األمر لبكا اختلط والتبس فهو لبك

( ألبك ) فالن أفحش في كالمه وفي منطقه أخطأ

( لبك ) الشيء خلطه

( التبك ) األمر اختلط والتبس

( تلبك ) األمر التبك والمعدة ساء هضمها ( مج )
( التلبك ) المعوي سوء الهضم أو عسره ( مج )

( اللبك ) الشيء المخلوط ( فعل بمعنى مفعول )

( اللبكة ) الشيء المخلوط ويقال وقع في لبكة اختالط

المعجم الوسيط
( اللبيك ) أمر لبيك مختلط

( اللبيكة ) طعام من أقط ودقيق أو تمر يخلط ويصب عليه السمن أو الزيت وال يطبخ

( لبلب )

به وعليه أشفق ويقال لبلبت الشاة ونحوها بولدها لحسته وألطفته بشفتيها وتعطفت عليه

( لبالب ) الغنم جلبتها وصوتها

( اللبالب ) نبات عشبي معترش يلتف على المزروعات والشجر وهو من الفصيلة العليقية ويطلق

أيضا على نبات متسلق من الفصيلة القرنية

( اللبلب ) النحر

( لبنه )

لبنا سقاه اللبن فهو البن

( لبنت ) لبنا نزل اللبن في ثديها أو ضرعها فهي لبنة

( ألبنت ) نزل لبنها في ثديها أو ضرعها والقوم كثر عندهم اللبن فهم ملبنون ويقال البنون ( على

النسب ) أي ذوو لبن

( لبن ) الرجل اتخذ اللبن وصنعه للبناء
والقميص جعل له لبنتين

( التبن ) الرضيع ارتضع

( تلبن ) فالن تمكث و تلبث

( استلبن ) طلب اللبن لعياله أو ألضيافة

( التلبينة ) حساء يتخذ من نخالة ولبن وعسل وفي الحديث ( التلبينة مجمة لفؤاد المريض )

( الالبن ) الكثير اللبن وذو اللبن كقولك تامر ذو تمر ( ج ) لوابن

( اللبان ) بائع اللبن وصانع اللبن المضروب من الطين وبائعه

( اللبان ) ما جرى عليه اللبب من الصدر

( اللبان ) الرضاع ويقال هو أخوه بلبان أمه وال يقال بلبن أمه وانما اللبن الذي يشرب من ناقة أو
شاة أو غيرهما من البهائم

و ( لبان السفينة ) القلس وهو حبل غليظ من الكتان ونحوه تجر به السفينة عند سكون الريح
( اللبان ) نبات من الفصيلة البخورية يفرز صمغا ويسمى الكندر

( اللبانة ) الحاجة من غير فاقة ولكن من نهمة يقال ما قضيت منه لبانتي نهمتي ( ج ) لبان

( اللبن ) سائل أبيض يكون في إناث اآلدميين والحيوان وهو اسم جنس جمعي واحدته لبنة وفي

المعجم الوسيط
حديث خديجة ( درت لبنة القاسم ) و هي الطائفة القليلة من اللبن ( ج ) ألبان ولبن كل شجرة ماؤها

( اللبن ) المضروب من الطين يبنى به دون أن يطبخ ولبن القميص بنيقته الواحدة لبنة

( لبنى ) جنبة لها صمغ يسمى الميعة من الفصيلة األسطراكية توجد كثي ار في جبال بالد الشام

( لبنان ) جبل بالشام وأحد األقطار العربية أكثره جبال وبعضه سهل وهو ( جغرافيا ) جزء من الشام

( اللبنة ) بنيقة القميص

( اللبنة ) بنيقة القميص وواحدة اللبن

( اللبون ) التي نزل اللبن في ضرعها ( ج ) لبن ولبائن ويقال كم لبن غنمك أي كم ذوات الدر منها
وابن اللبون ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة ألن أمه ولدت غيره فصار لها لبن

وهي ابنة لبون وبنت لبون ( ج ) بنات لبون ( للذكور واإلناث )
( اللبين ) المغذى باللبن من الحيوانات

( الملبن ) مصفاة اللبن أو محقنته ووعاء اللبن وقالب اللبن وما ينقل فيه اللبن

( الملبن ) ضرب من الحلوى لين الممضغة وقد يحشى بالجوز ونحوه ( مو )

( الملبنة ) وعاء صغير يقدم فيه اللبن حين تناوله مع الشاي ونحوه ( محدثة )

( الملبنة ) يقال عشب أو بقل ملبنة مدر للبن

( اللبوة )

( انظر لبأ )

( لبي )

من الطعام لبيا أكثر منه

( لبى ) بالحج قال لبيك اللهم لبيك والرجل قال له لبيك ( و انظر لبب )

( لتأه )

في صدره لتأ دفعه وفالنا بسهم أو حجر رماه به والشيء بعينه حدد إليه النظر والشيء نقصه

( لتب )

بالشيء لتوبا لصق وفي الشيء تبت فهو التب وفالنا وعليه لتبا الزمه وثوبه أدام لبسه كأنه ال يريد

أن يخلعه

( ألتب ) عليه األمر أوجبه عليه

( التتب ) الثوب لتبه

( المالتب ) الخلقان من الثياب

( الملتب ) الالزم بيته ف ار ار من الفتن

المعجم الوسيط
( لت )

السويق ونحوه لتا خلطه بسمن أو غيره والعجين ونحوه بله بشيء من الماء ( و هو أخف من البس

) ويقال فالن يلت ويعجن إذا كان ثرثا ار يبدئ ويعيد فيما يقول والشيء فته وسحقه ويقال لت

الحصى دقه

( الالت والالت ) صنم كان في الجاهلية لثقيف بالطائف أو لقريش بنخلة وقرئ ) أفرأيتم الالت

والعزى (

( اللتات ) ما فت من قشور الشجر وما لت به من سمن ودهن وغيرهما

( لتحه )

لتحا ضرب جسده أو وجهه فأثر فيه من غير جرح شديد ويقال لتحه بيده وعينه ضربها ففقأها وفالنا
ببصره رماها به ويقال لتح فالنا ما ترك عنده شيئا إال أخذه

( لتح ) لتحا جاع فهو لتحان وهي لتحى

( الالتح ) رجل التح عاقل داهية

( اللتاح ) الالتح وقوم لتاح عقالء دهاة

( اللتر )

وحدة السعة في النظام المتري ويساوي  1000سنتي متر مكعب

( اللتلتة )

اليمين الغموس والكالم ال طائل تحته واالشتغال باألمور الزهيدة عن المقصود ( مو )

( لتم )

منحر البعير وفي منحره لتما طعنه والشيء بيده ضربه والرجل بالسهم رماه به

( الالتيني ) في األصل المنسوب إلى ( التيوم ) وهو سهل في إيطاليا يقال لسان التيني ولغة
التينية أي اللغة اإليطالية لروما القديمة باعتبارها اللغة النموذجية لمعظم مناطق االمبراطورية

الرومانية

( التي اللت اللت ) اسم موصول مبهم معرفة تأنيث الذي على غير صيغته

( ج ) الالتي والالت واللواتي واللوات والالئي وتثنية التي اللتان واللتان واللتا وتصغيرها اللتيا واللتيا

( التي واللتيا ) يقال وقع فالن في اللتيا والتي في الداهية الكبيرة والصغيرة

( لث )

بالمكان لثا أقام ويقال لث المطر دام أياما ال يقلع وعليه ألح

( ألث ) لث

المعجم الوسيط
( لثغ )

فالن لثغا تحول لسانه من حرف إلى حرف غيره كأن يجعل السين ثاء أو الراء غينا فهو ألثغ وهي
لثغاء ( ج ) لثغ

( تالثغ ) تكلف اللثغ

( اللثغة ) تحول اللسان من حرف إلى حرف كقلب السين ثاء والراء غينا

( لثق )

يومنا لثقا ركدت ريحه وكثر نداه وثيابه نديت ويقال لثقت األرض والطائر ابتل ريشه فهو لثق

( ألثق ) الشيء بلله ونداه

( لثق ) الشيء أفسده

( التثق ) الشيء تبلل وتندى
( تلثق ) الشيء التثق

( اللثق ) الندى والماء والطين المختلطان يقال مشينا في لثق وحل

( لثلث )

بالمكان أقام و الغيم والسحاب تردد في مكان كلما ظننت أنه ذهب جاء ويقال لثلث في األمر تردد

فيه والشيء في التراب مرغه ويقال لثلث فالنا في التراب وكالمه وفيه لم يبينه والرجل عن حاجته
حبسه وعليه ألح ويقال لثلثوا بنا روحوا قليال

( تلثلث ) بالمكان تحبس وتمكث والغيم والسحاب لثلث وفي األمر تردد فيه ويقال تلثلث في أمره

أبطأ فيه وفي التراب تمرغ

( اللثالث واللثالثة ) البطيء كلما ظننت أنه أجابك إلى حاجتك تأخر

( لثم )

فم المرأة لثما قبله واإلبريق شد الفدام على بعض رأسه و ترك بعضه للنفس

( الثم ) المرأة مالثمة قبلها فما لفم

( لثم ) فاه جعل عليه اللثام واإلبريق لثمه

( التثمت ) المرأة شدت اللثام

( تالثما ) قبل كل منهما اآلخر

( تلثمت ) المرأة التثمت

( اللثام ) النقاب يوضع على الفم أو الشفة ( ج ) لثم

( الملثم ) األنف وما حوله وموضع اللثم ( ج ) الملثمون قوم من المغاربة كانت لهم في إفريقية

واألندلس دولة

( لثبت )

المعجم الوسيط

الشجرة لثى خرج منها اللثى فهي لثية والشيء ندي فهو لث ويقال لثي خف البعير ندي من الوطء

في ماء أو دم والثوب وغيره ابتل من العرق واتسخ والرجل من الطين تلطخت به

( ألثت ) الشجرة خرج منها اللثى وسال والشجرة ما حولها ندته وفالنا أطعمه اللثى

( تلثى ) الشجر سال منها اللثى

( اللثى ) ما يسيل من بعض الشجر كالصمغ واللزج من دسم اللبن

( اللثاة ) اللهاة

( اللثة ) ما حول األسنان من اللحم ( ج ) لثات ولثى ولثي والحروف اللثوية الثاء والذال والظاء ألن

مبدأها اللثة

( لجأ )

إلى الشيء والمكان لجئا ولجوءا الذ إليه واعتصم به ويقال لجأ إلى فالن استند إليه واعتضد به ولجأ

عنه عدل عنه إلى غيره

( ألجأ ) أمره إلى هللا أسنده وفالنا عصمه ويقال ألجأه من الشيء حصنه في ملجأ منه وفالنا إلى
كذا اضطره

( لجأه ) إلى كذا ألجأه وماله جعله لبعض الورثة دون البعض قالوا وال تكون التلجئة إال إلى الوارث
( التجأ ) إليه لجأ ويقال التجأ إلى فالن استند إليه واعتضد به والتجأ عنه عدل عنه إلى غيره

( تلجأ ) إليه استند إليه واعتضد به ويقال تلجأ عنه عدل عنه إلى غيره وتلجأ من القوم انفرد عنهم

وخرج عن زمرتهم وعدل إلى غيرهم وفي حديث كعب ( من دخل ديوان المسلمين ثم تلجأ منهم فقد

خرج من قبة اإلسالم )

( الالجئ ) من الذ بغير وطنه ف ار ار من اضطهاد أو حرب أو مجاعة ( محدثة ) ( ج ) الجئون
( اللجأ ) المعقل والمالذ والزوجة والوارث ( ج ) ألجاء

( الملجأ ) المعقل والمالذ ( ج ) مالجئ

( لجب )

القوم لجبا صاحوا وأجلبوا والبحر اضطرب موجه ويقال لجب الموج اضطرب فهو لجب

( اللجب ) ارتفاع أصوات األبطال واختالطها وصهيل الخيل

( لج )

في األمر لجا الزمه وأبى أن ينصرف عنه

( لج ) في األمر لجاجا ولجاجة الزمه وأبى أن ينصرف عنه وفي التنزيل العزيز ) ولو رحمناهم

وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم ( فهو لجوج ولجوجة وهي لجوج ويقال لج بهم الهم والنزاع

ولج فالن
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تمادى في الخصومة والقوم اختلطت أصواتهم

( ألج ) القوم ركبوا اللجة والقوم صاحوا واختلطت أصواتهم

( الج ) خصمه تمادى معه في الخصومة

( لججت ) السفينة خاضت اللجة

( التج ) البحر تالطمت أمواجه واألرض بالسراب صار فيها منه كاللج والظالم اختلط والتبس

واألصوات اختلطت واألمر والموج عظم واختلط

( تلجج ) متاع فالن ادعاه

( استلج ) متاع فالن ادعاه وبيمينه لج فيها ولم يكفرها زاعما أنه صادق

( األلنجج ) عود الطيب ويقال عود ألنجج طيب الريح ( على الوصف )
( اللجاج ) بحر لجاج واسع اللج

( اللجاجة ) يقال في فؤاده لجاجة خففان من الجوع

( اللج ) معظم الماء حيث ال يدرك قعره ولج البحر عرضه ولج الليل شدة ظلمته وسواده

( اللجة ) معظم البحر وتردد أمواجه ويقال فالن لجة واسعة شبيه بالبحر ولجة األمر معظمه ( ج )

لج ولجج ولجاج ويقال كأن عيشه لجة شديد السواد

( اللجة ) اختالط األصوات ويقال سمعت لجة الناس أصواتهم وصخبهم والجلبة

( اللجي ) المنسوب إلى اللجة وفي التنزيل العزيز ) أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج (

( اللجج )

غلظ األجفان وكثرة لحمها وغار العين الذي ينبت الحاجب في طرفه

( اللجح ) شبه ثقب ضيق فمه متسع أسفله يكون في أسفل البئر والجبل والوادي ولجح العين النقرة

التي هي فيها ( ج ) ألجاح

( لجذ )

الكلب لجذا ولغ في اإلناء ويقال لجذ الكلب اإلناء لحسه من باطن والماشية الكأل أكلته بأطراف
ألسنتها إذا لم يمكنها أن تأخذه بأسنانها والسائل فالنا ألحف عليه في السؤال بعد أن أعطى

( الملجاذ ) الدابة تأخذ البقل بمقدم فيها

( الملجوذ ) يقال نبت ملجوذ لم يتمكن منه السن لقصره فنتفته اإلبل بمقدم فيها

( لجف )

الظبي وغيره في الكناس ونحوه لجفا حفر في أصله أو في جنبه

( لجفت ) البئر لجفا تحفرت جوانبها فهي لجفاء
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( لجف ) الشيء وسعه من جوانبه ويقال لجف القوم مكيالهم أو بئرهم وسعوا أسفله

( تلجفت ) البئر تحفرت وأكلت من جوانبها

( اللجاف ) أسكفة الباب وما كان ناتئا في الجبل ومشرفا على الغار ( ج ) ألجفة ولجف

( اللجف ) حفر في جانب الكناس والبئر أو ما أكل الماء من نواحي أصلها فصار كالكنيف وسرة

الوادي ( ج ) ألجاف

( اللجفة ) الغار في الجبل وأسكفة الباب وهما لجفتان

( لجلج )

فالن تردد في كالمه و لم يبن فهو لجالج والشيء في فيه أداره للمضغ يقال لجلج اللقمة في فيه

وفالنا عن الشيء أداره ليأخذه منه

( تلجلج ) لجلج وفي كتاب عمر إلى أبي موسى ( الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك ) تردد فيه

( اللجالج ) من كان ثقيل اللسان يتردد في كالمه

( اللجلج ) المختلط الذي ليس بمستقيم يقال ( الحق أبلج والباطل لجلج )

( ألجم )

الدابة ألبسها اللجام والماء فالنا بلغ فاه وفالنا عن حاجته كفه ويقال تكلم فألجمته

( لجمه ) الماء بلغ فاه

( اللجام ) الحديدة في فم الفرس ثم سموها مع ما يتصل بها من سيور وآلة لجاما ويقال لفظ لجامه
انصرف عن حاجته مجهودا من اإلعياء والعطش ( ج ) ألجمة ولجم ولجم

( اللجام ) صانع اللجم و بائعها

( اللجمة ) موضع اللجام من وجه الدابة والصمد المرتفع ومن الوادي فوهته

( اللجمة ) العلم من أعالم األرض والجبل المسطح ليس بالضخم وناحية الوادي ( ج ) ألجام

( لجن )

في المشي لجونا ثقل فهو وهي لجون وورق الشجر ونحوه لجنا خبطه وخلطه بدقيق أو شعير لتعلفه

اإلبل

( لجن ) لجنا اتسخ والمشط في رأسه لم ينفذ فيه من الوسخ وبه علق

( لجن ) الورق دقه حتى تلزج

( تلجن ) الشيء تلزج والرأس غسل فلم ينق من وسخه والرأس اتسخ

( اللجنة ) الجماعة يجتمعون ألمر يرضونه وجماعة يوكل إليها فحص أمر أو إنجاز عمل ( مو )

( ج ) لجان
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( اللجين ) ( على صورة المصغر ) الفضة

( اللجين ) زبد أفواه اإلبل وكل خليط من دقيق أو نخالة أو قت أو غيرها مرث بالماء حتى تلزج

( لحب )

الطريق لحوبا وضح

ومتن الفرس امالس في حدور وفالن مر م ار مستقيما والطريق لحبا أوضحه وبينه والشيء أثر فيه

بالضرب أو القطع أو القشر يقال لحبه بالسوط ضربه فأثر فيه ولحب اللحم قطعه طوال ولحب العود

قشره

( لحب ) فالن لحبا أنحله الكبر والضعف ويقال لحب لحمه نحل

( لحب ) الطريق أوضحه وبينه والشيء أثر فيه بالضرب أو القطع و نحوه
( التحب ) الطريق وطئه وسلكه

( الالحب ) الطريق الواضح

( اللحب ) الالحب

( الملحب ) اللسان الفصيح والرجل السباب البذيء اللسان وكل ما يقطع به ويقشر

( لحج )

إليه لحجا لجأ ومال

( لحج ) السيف وغيره لحجا نشب في الغمد فلم يخرج ويقال لحج الخاتم في اإلصبع وبالمكان كمن
فيه ولزمه ويقال لحج في األمر دخل فيه ولحج بينهم شر نشب والشيء ضاق فهو لحج واللحى

اعوج فهو ألحج

( لحوج ) عليه األمر خلطه عليه
( ألحجه ) إليه ألجأه وأماله

( لحج ) عليه الخبر أظهر غير ما في نفسه

( التحج ) إليه مال وفالنا إلى ذلك األمر ألجأه وأماله ويقال أتى فالن فالنا فلم يجد عنده مؤمال وال
ملتحجا

( تلحج ) عليه األمر أظهر غير ما في نفسه

( استلحج ) الباب أو القفل لم ينفتح

( اللحج ) من بثور العين شبه اللخص إال أنه من تحت ومن فوق
( الملحج ) الملجأ والمضيق ( ج ) مالحج

( الملحوجة ) يقال خطة ملحوجة مخلطة عوجاء والطريق الضيقة في الجبل ( ج ) مالحيج
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( لحت )

القرابة بيننا لحا دنت ولصقت ويقال في المعرفة هو ابن عمي لحا منصوب على الحال وفي النكرة
هو ابن عم لح بالجر ألنه نعت للعم وكذلك المؤنث واالثنان والجمع

( لححت ) عينه لجحا لصقت بالرمص فهو ألح وهي لحاء ( ج ) لح

( ألح ) السحاب دام مطره و فالن على الشيء واظب عليه ويقال ألح عليه بالمسألة ألحف والحذاء

على اإلصبع عقره فهو ملحاح
( تلحح ) عليه ألح

( الالح ) يقال مكان الح ضيق وواد الح أشب يلزق بعض شجره ببعض
( اللحة ) خبزة لحة يابسة

( اللحوح ) الكثير السؤال المديمه

( اللحوح ) شبه خبز القطائف يؤكل باللبن ويعمل باليمن

( الملحاح ) اللحوح ويقال سحاب ملحاح دائم المطر

( لحد )

لحدا مال عن طريق القصد ويقال لحد السهم عن الهدف عدل عنه واليه مال وفالن جار وظلم وفي
الدين طعن وعلي في شهادته أثم واللحد حفره والميت دفنه في اللحد

( ألحد ) السهم عن الهدف عدل عنه وفالن عدل عن الحق وأدخل فيه ما ليس منه ويقال ألحد إليه

مال وفي الحرم استحل حرمته وانتهكها وفي الدين طعن وفي التنزيل العزيز ) إن الذين يلحدون في

آياتنا ال يخفون علينا ( والرجل جادل ومارى واللحد حفره والميت دفنه في اللحد وبفالن أزرى به
وقال عليه باطال

( التحد ) إليه مال والتجأ فهو ملتحد وفي الدين ألحد

( الالحد ) قبر الحد ذو لحد ( على النسب كالبن وتامر )

( اللحد ) الشق يكون في جانب القبر للميت ( ج ) ألحاد ولحود
( الملحد ) اللحد

( الملحد ) الطاعن في الدين المائل عنه ( ج ) ملحدون ومالحدة

( لحزه )

لح از ألح عليه

( لحز ) فالن لح از شح وبخل وضاقت نفسه فهو لحز ولحز

( تالحز ) القوم تعارضوا الكالم بينهم والصبيان ناقلوا بالقوافي الشعرية والشجر تضايق و تداخل
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بعضه في بعض

( تلحز ) فالن لحز وعنه تأخر وشمر ثيابه لقتال أو سفر وفمه تحلب من أكل رمانة أو نحوها شهوة

لذلك

( الملحز ) المضيق ( ج ) مالحز يقال وقعوا في المالحز

( لحس )

اإلناء لحسا لعقه بإصبعه أو بلسانه والدود الصوف لحسا أكله ويقال لحس الجراد الخضر والشجر

( ألحست ) األرض أنبتت أول العشب والماشية رعاها أدنى رعي

( التحس ) منه حقه أخذه

( الالحسة ) يقال سنة الحسة شديدة ال تبقى على شيء من النبات ويقال أصابتهم لواحس سنون

شداد

( الالحوس ) المشؤوم كأنه يلحس قومه والحريص

( اللحس ) ما يظهر من رءوس البقل

( اللحسة ) يقال مالك عندي لحسة شيء

( اللحوس ) من الناس من يتتبع الحالوة كالذباب

( اللحوس ) الحريص األكول من الناس

( الملحس ) الحريص أو الذي يأخذ كل ما قدر عليه والشجاع ( ج ) مالحس

( الملحس ) اللحس ومكان اللحس ( ج ) مالحس ويقال تركته بمالحس البقر أوالدها أي بمكان قفر

ال يدرى أين هو وذلك أن بقر الوحش ال تضع أوالدها إال في الفالة
( لحص )

في األمر لحصا نشب فيه وفالنا عن كذا حبسه وثبطه

( لحصت ) عينه لحصا التصق شفراها من الرمص وتغضن أعلى جفنها

( لحص ) في األمر ضيق وشدد فيه ويقال كان من مضى ال يفتشون عن هذا وال يلحصون ال
يشددون وال يستقصون وفالنا عن كذا حبسه وثبطه والكتاب أحكمه

( التحص ) األمر اشتد وعينه لصقت واإلبرة انسد سمها وفالنا إلى األمر ألجأه إليه واضطره وفالنا

عن كذا حبسه وثبطه والشيء فالنا نشب فيه والبيضة ونحوها تحسى ما فيها يقال التحص الذئب

عين الشاة فقأها وشرب ما فيها

( لحاص ) الشدة والداهية والسنة الشديدة

( الملحص ) الملجأ والمالذ
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( لحط )

المكان لحطا كنسه ورشه بالماء ونظفه فهو الحط

( التحط ) غضب

( لحظه )

بالعين واليه لحظا ولحظانا نظر إليه بمؤخر عينه من أحد جانبيه فهو الحظ ولحاظ وهي الحظة

ومقلة الحظة أيضا ( ج ) لواحظ ويقال ( أنا عنده محفوظ محظوظ بعين العناية ملحوظ ) والبعير

لحظا وسمه باللحاظ

( الحظه ) مالحظة ولحاظا راقبه وراعا وعليه كذا أخذه عليه ( مو )

( تالحظا ) لحظ كل منهما اآلخر

( اللحاظ ) مؤخر العين مما يلي الصدغ ( ج ) لحظ

( اللحظة ) المرة من لحظ العين والوقت القصير بمقدار لحظ العين يقال سكت عن الكالم لحظة

( المالحظة ) مفاعلة من اللحظ وهو النظر بشق العين الذي يلي الصدغ وما يؤخذ على الرأي أو

الكتاب من هنات ( مو ) و ( في البحث العلمي ) مراقبة شيء أو حال طبيعي أو غير طبيعي كما

يحدث وتسجيل ما يبدو لغرض علمي أو عملي كمراقبة نمو النبات أو ثورة بركان أو سير كوكب أو

حال مرضية أو عالجية ( مج )

( الملحظ ) اللحظ أو موضعه ( ج ) مالحظ

( الملحوظة ) كلمة توضع على هامش الكتاب أو غيره عنوانا على ما ينبه عليه من خطأ أو سهو

أو نقص ( مو )

( لحف )

القمر لحفا دخل في المحاق وفالنا غطاه باللحاف ونحوه وفالنا الثوب ألبسه إياه ويقال لحفه فضل
لحافه أعطاه فضل عطائه والنار الحطب ألقاه عليها واللحم عن الحيوان قشره وفالنا بجمع كفه

ضربه وفالنا سهما أصابه به واللحاف عمله

( ألحف ) السائل ألح أو شمل بالمسألة وهو مستغن عنها وفي التنزيل العزيز ) ال يسألون الناس

إلحافا ( وفالن جر إ ازره على األرض خيالء وبط ار ومشى في لحف الجبل وبه أضر وفالنا اشترى

له لحافا وضيفه آثره وشاربه بالغ في قصه وفالنا الثوب ألبسه إياه
( الحفه ) كانفه والزمه

( لحف ) فالن جر ذيله على األرض خيالء

( التحف ) لحافا اتخذه لنفسه وباللحاف وغيره تغطى به ويقال التحفت الدابة بالسمن
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( تلحف ) لحافا التحف به

( اللحاف ) ما يلتحف به واللباس فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه وغطاء من القطن

المضرب يتدثر به النائم ( مج ) ( ج ) لحف
( اللحف ) أصل الجبل

( الملحف ) اللباس فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه
( الملحفة ) الملحف والمالءة التي تلتحف بها المرأة

( لحق )

الفرس لحوقا ضمر ويقال لحق بطنه والثمن أو اليمين فالنا لزمه وبه لحقا ولحاقا أدركه وبه لحوقا

لصق به

( ألحق ) به أدركه وفي دعاء القنوت ( إن عذابك الجد بالكفار ملحق ) وفالنا به أتبعه إياه ويقال

ألحق القائف الولدبأبيه أخبر بأنه ابنه لشبه بينهما يظهر له وفالنا فالنا جعله يلحقه
( التحق ) به أدركه والتصق به وانضم إليه

( تالحقت ) المطايا ونحوها أدرك بعضها بعضا ويقال تالحق القوم واألخبار وأحوال القوم تتابعت

( استلحق ) فالنا ادعاه ونسبه إلى نفسه

( الالحق ) أبو الحق البازي

( الالحقة ) الثمر بعد الثمر األول ( ج ) لواحق

( اللحق ) ما يجيء بعد شيء يسبقه وما يلحق بالكتاب بعد الفراغ منه فتلحق

به ما سقط عنه و ( في القانون الدولي العام ) أحكام تفصيلية ملحقة بالمعاهدة أو بأحد نصوصها (

مج ) والدعي الملصق بغير أبيه وموضع من الوادي ينضب عنه الماء فيلقي فيه البذر ( ج ) ألحاق

( الملحق ) ( في القانون الدولي العام ) اللحق ( ج ) ملحقات وموظف يعين في سفارة الدولة للقيام
بعمل خاص كالملحق العسكري والملحق الثقافي والصحافي وصفحة أو صفحات تصدرها الجريدة

اليومية بعد صدور عددها المعتاد لخبر مهم يقتضيه ( مج )

( لحك )

الشيء بالشيء لحكا ألمه به وألزقه والولد وضع الدواء في فمه

( الحك ) الشيء بالشيء ألمه به وألزقه ويقال لوحك فقار ظهره دخل بعضه في بعض

( تالحك ) الشيء تداخل ويقال تالحك البنيان تالءم فهو متالحك ويقال دابة متالحكة قوية الجسم

( لحلح )

القوم ثبتوا مكانهم فلم يبرحوا
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( تلحلح ) القوم لحلحوا وفالن عن المكان تزحزح
( اللحلح ) المكان الضيق وخبزة لحلح يابسة

( لحم )

الشيء لحما ألمه يقال لحم الصائغ الذهب والفضة واألمر أحكمه وأصلحه والعظم لحما نزع عنه

اللحم والقوم أطعمهم اللحم فهو الحم

( لحم ) بالمكان لحما نشب والرجل اشتهى اللحم وقرم إليه وأكل منه كثي ار فشكا عنه فهو لحم ويقال

لحم الصقر ونحوه اشتهى اللحم والرجل ضربه فأصاب لحمه وقرب منه حتى لزق به

( لحم ) فالن لحامة كثر لحم بدنه فهو لحيم ويقال لحمت الدابة لحامة ولحوما كثر لحمها فهي

لحيمة

( ألحم ) الرجل صار ذا لحم وكثر في بيته اللحم والزرع صار فيه الحب وبالمكان أقام به ولزمه

ويقال ألحمت الدابة وقفت فلم تبرح والشيء لحمه والثوب نسجه ويقال ألحم ما أسديت أتمم ما بدأت

والقوم أطعمهم اللحم ويقال ألحمه عرض فالن أمكنه منه يشتمه وبصره كذا حدده نحو ورماه به

وبين بني فالن ش ار جناه لهم

( الحم ) الصدع ألمه ويقال الحم بين الشيئين والشيء بالشيء ألزقه به فهو مالحم ويقال حبل
مالحم شديد الفتل

( التحم ) الجرح التأم والحرب اشتدت ويقال التحم الجيشان اشتبكا واختلطا

( تالحمت ) األشياء تضامت وتالءمت بعد أن كانت منفصلة والشجة تالءم لحمها وبرئت

( استلحم ) الزرع التف والطريق اتسع والخطب فالنا نال منه وأثر فيه والشيء اتبعه والرجل الطريق
ركبه ولزمه أو تبع أوسعه

( استلحم ) من أحاط به العدو في القتال

( االلتحام ) ( في علم األحياء ) اتحاد أعضاء ليست من نوع واحد وخاصة في الزهرة كاتحاد

البتالت باالسدية كما في أزهار الفصيلة الباذنجانية ( مج )

( الالحم ) ما يأكل اللحم من الحيوان والطير أو يشتهيه ( ج ) لواحم والالحم ذو اللحم

( اللحام ) المادة يلحم بها

( اللحامة ) حرفة اللحام

( اللحام ) بائع اللحم ومن صناعته ألم المعادن

( اللحم ) من جسم الحيوان والطير الجزء العضلي الرخو بين الجلد والعظم ويقال أكل لحم فالن

اغتابه وأصله من قوله تعالى في التنزيل العزيز ) أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ( ولحم كل
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شيء لبه ( ج ) ألحم ولحوم

( اللحم ) بيت لحم كثير اللحم والبيت يغتاب فيه الناس كثي ار وباز لحم يأكل اللحم أو يشتهيه

( اللحمة ) القطعة من اللحم وما يطعمه البازي مما يصيده وفي الثوب خيوط النسج العرضية يلحم
بها السدى والقرابة

( اللحمة ) ما يطعمه البازي مما يصيده ولحمة جلدة الرأس وغيره ما بطن مما يلي اللحم ومن الثوب
لحمته والقرابة يقال بينهم لحمة نسب ( ج ) لحم

( اللحيم ) يقال هذا الكالم لحيم هذا وفقه وشكله

( المتالحمة ) الشجة في الرأس تشق اللحم كله دون العظم ثم تتالحم بعد شقها

( الملتحم ) ( في علم األحياء ) العضو يتحد بعضو آخر ليس من نوعه ( مح )

( الملتحمة ) الغشاء الباطني لجفن العين ( مج )

( الملحم ) جنس من الثياب يختلف نوع سداه ونوع لحمته كالصوف والقطن أو الحرير والقطن

( الملحمة ) الحرب الشديدة وموضعها وعمل قصصي له قواعد وأصول يشاد فيه بذكر األبطال

والملوك وآلهة الوثنيين ويقوم على الخوارق واألساطير وقد يكون شع ار كاإللياذة عند اإلغريق

والشاهنامة عند الفرس وقد يكون نث ار كسيرة عنترة ( ج ) مالحم

( لحن )

في كالمه لحنا أخطأ اإلعراب وخالف وجه الصواب في النحو فهو الحن ولحان والرجل تكلم بلغته

ويقال لحن بلحن بني فالن تكلم بلغتهم وله لحنا قال له قوال يفهمه عنه ويخفى

على غيره فهو الحن وفي الحديث ( إذا انصرفتما فالحنا لي لحنا ) عرضا لي بما رأيتما وال تفصحا

واليه نواه وقصده ومال إليه والقول عنه فهمه

( لحن ) فالن لحنا فطن لحجته وانتبه لها وفي الحديث ( لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من
بعض ) وقوله لحنا فهمه فهو لحن

( ألحن ) في كالمه أخطأ وفالنا القول أفهمه إياه
( الحنه ) كلمه بكالم يفهمه ويخفى على غيره

( لحن ) في قراءته طرب فيها وغرد بألحان و األغنية وضع لها صوتا موسيقيا مناسبا تغني به (
مو ) وفالنا خطأه في الكالم

( اللحن ) اللغة يقال هذا كالم ليس من لحني وال من لحن قومي ولحن القول فحواه وما يفهمه

السامع بالتأمل فيه من وراء لفظه وفي التنزيل العزيز ) ولتعرفنهم في لحن القول ( و ( في الموسيقى
) الصوت الموسيقي الموضوع لألغنية ويقال فالن ال يعرف لحن هذا الشعر ال يعرف كيف يغنيه (
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ج ) ألحان ولحون

( اللحن ) اللغة وقد روى ( إن القرآن نزل بلحن قريش ) والفطنة
( اللحنة ) الكثير اللحن

( المالحن ) مسائل كاأللغاز يحتاج في حلها إلى فطنة

( لحا )

الشجرة والعصا لحوا قشرها و فالنا المه وعذله فهو الح وهي الحية وذاك ملحو

( لحى ) الشجرة والعصا ولحيا قشرها وهللا فالنا قبحه ولعنه فهو ملحي وهي ملحية

( ألحى ) العود آن له أن يقشر وفالن أتى ما يالم عليه
( الحاه ) مالحاة ولحاء نازعه وخاصمه والومه

( التحى ) يقال التحى الرجل صار ذا لحية والغالم نبتت لحيته والعود ونحوه قشر لحاءه

( تالحى ) الرجالن تنازعا وتشاتما

( تلحى ) فالن جعل جزءا من العمامة تحت لحييه
( األلحى ) رجل ألحى طويل اللحية أو عظيمها

( اللحاء ) قشر كل شيء يقال ال تدخل بين العصا ولحائها ( ج ) ألحية ولحي ولحاء التمرة ما كسا

النواة والطبقة الظاهرة من بعض األعضاء كظاهر الكلية والدماغ ( مج )

( اللحي ) منبت اللحية من اإلنسان وغيره وهما لحيان والعظمان اللذان فيهما األسنان من كل ذي

لحى ولحيا الغدير جانباه ( ج ) ألح ولحي ولحاء

( اللحياني ) رجل لحياني طويل اللحية أو عظيمها

( اللحية ) شعر الخدين والذقن ( ج ) لحى ولحى ولحية التيس بقل زراعي محول من الفصيلة

المركبة تطبخ جذوره الغالظ ويسمى الفومي
( الملحاة ) ما يقشر به اللحاء

( لخ )

في كالمه لخا جاء به ملتبسا مستعجما والخبر علمه واستقصاه وفالنا لطمه

( لخخت ) عينه لخخا التزقت من الرمص

( التخ ) العشب التف و يقال التخ الوادي كثر شجره وعليه األمر اختلط فهو ملتخ ويقال سكران

ملتخ ال يفهم شيئا الختالط عقله

( تالخ ) الوادي ضاق والتف بالشجر

( اللخة ) األنف و امرأة لخة قذرة منتنة
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( اللخوخ ) أصل لخوخ معيوب

( لخصت )

عينه لخصا غلظت أجفانها وكثر لحمها خلقة أو من ورم ويقال لخص اإلنسان فهو ألخص وهي
لخصاء ( ج ) لخص

( لخص ) الشيء أخذ خالصته والقول قربه واختصره والشيء بينه وشرحه و يقال لخص لي خبرك

بينه شيئا بعد شيء فهو ملخص

( اللخص ) ضرع لخص كثير اللحم ال يكاد اللبن يخرج منه إال بشدة
( اللخصة ) شحمة العين من أعلى وأسفل ( ج ) لخاص

( لخف )

فالنا لخفا ضربه ضربا شديدا وعينه لطمها
( اللخافة ) حجر رقيق محدد

( اللخف ) الزبد الرقيق

( اللخفة ) حجر أبيض عريض رقيق ( ج ) لخاف

( اللخلخاني ) الرجل ال يفصح

( اللخلخانية ) العجمة في المنطق يقال أتانا رجل فيه لخلخانية وعند أعراب الشحر وعمان نقص
بعض حروف الكلم في اإلدراج والوصل يقولون في ما شاء هللا مشا هللا

( لخم )

الشيء لخما قطعه ووجهه لطمه وفالنا شغله بما يثقل عليه وهو من قولهم به لخمة أي ثقل نفس

( الخمه ) مالخمة ولخاما الطمه

( التخم ) اشتغل بأمر ثقيل

( اللخم ) ضرب من سمك البحر له خرطوم كالمنشار ال يمر بشيء إال قطعه وهو المعروف

بالقرش

( اللخمة ) الفترة وثقل النفس يقال بالرجل لخمة

( لخن )

السقاء وغيره لخنا أنتن ويقال لخن الرجل ولخنت المرأة أنتنت أرفاغهما فهو لخن وألخن وهي لخنة

ولخناء والرجل قبح كالمه فهو ألخن وهي لخناء ( ج ) لخن ويقال في السب يا ابن اللخناء
( اللخن ) البياض الذي في قلفة الصبي قبل الختان

( لخاه )
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لخوا أدخل الدواء في أنفه أو في فمه

( لخي ) لخا أكثر من الكالم في الباطل والشيء اعوج يقال لخي اللحى مال أحد شقيه ولخيت العلبة

والجفنة والبطن استرخى أسفله والعقاب كان منقارها األعلى أطول من األسفل والبعير كانت إحدى

ركبتيه أعظم من األخرى فهو ألخى وهي لخواء ( ج ) لخو
( ألخاه ) أدخل الهواء في أنفه أو في فمه

( التخى ) فالن أدخل الدواء في أنفه والصبي أكل الخبز مبلوال

( اللخا واللخاء ) آلة السعوط

( اللخاء ) الغذاء للصبي سوى الرضاع
( الملخى والملخاء ) اللخا

( لد )

فالنا لدا شدد خصومته ويقال لده جادله فغلبه فهو لد والد ولدود والمريض لدا ولدودا أخذ بلسانه

فمده إلى أحد شقي الفم وصب الدواء في الشق اآلخر فهو الد وذاك ملدود ويقال لده باللدود ولده

اللدود وفالنا عن األمر حبسه

( لد ) لددا اشتدت خصومته فهو ألد وهي لداء ( ج ) لد

( ألده ) خصمه ويقال ألد به عسر عليه في الخصومة ومطله وسقاه اللدود

( الده ) مالدة ولدادا شدد في خصومته وعنه دفع

( لدده ) حيره وبه ندد وسمع

( التد ) فالن ابتلع اللدود وعنه زاغ ومال ويقال مالي عنه محتد وال ملتد بد
( تلدد ) تلفت يمينا وشماال تحي ار وتلبث وتبلد

( األلد ) الخصم الجدل ( ج ) لدا ولداد

( اللدد ) الخصومة الشديدة مع الميل عن الحق يقال فالن فيه لدد وبيني وبينه لدد

( اللدود ) الشديد الخصومة وما يصب من األدوية ونحوها بالمسعط في أحد شقي الفم ووجع يأخذ

في الفم والحلق ( ج ) ألدة

( اللديد ) اللدود يلد به وظاهر الرقبة ولديدا الفم جانباه واللديدان صفحتا العنق دون األذنين وجانبا
كل شيء ويقال نزل لديدي الوادي جانبيه ( ج ) ألدة

( اللديدة ) الروضة الخضراء الزهراء

( المتلدد ) العنق يقال ضربه على متلدده

( لدسه )
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بيده لدسا ضربه بها ويقال لدسه بحجر رماه به

( ألدست ) األرض أطلعت شيئا من النبات

( لدس ) الخف أو الحافر أنعله

( اللديس ) أول ما يطلع من النبات

( الملدس ) حجر ضخم يدق به النوى ( ج ) مالدس

( لدغته )

الحية لدغا وتلداغا عضته فهي الدغة وهو ملدوغ ( و المذكر والمؤنث لديغ ) ( ج ) لدغى ولدغاء
وفالنا بكلمة طعنه بها ويقال أصابه منه ذباب الدغ شر

( ألدغ ) فالنا أرسل عليه حية تلدغه

( اللداغة ) من الرجال الطعان في أعراض الناس
( الملدغ ) رجل ملدغ فعله ودأبه الطعن بكالمه

( لدم )

الشيء لدما ضربه وفالنا لطمه أو ضربه بشيء ثقيل يسمع وقعه فهو الدم ( ج ) لدم ويقال لدمت
المرأة صدرها ووجهها والثوب ونحوه رقعه وأصلحه

( ألدمت ) عليه الحمى دامت
( لدم ) الثوب والخف رقعه

( التدم ) الرجل اضطرب والمرأة ضربت صدرها ووجهها وفالنا ضربه ودفعه

( تلدم ) الثوب أخلق وحان له أن يرقع والرجل الثوب رقعه
( اللدام ) الرقاع يرقع بها الثوب وغيره

( اللدم ) صوت الحجر أو الشيء يقع باألرض وليس بالصوت الشديد وفالن قدم لدم أحمق

( اللدم ) تقول العرب إذا أرادت توكيد المحالفة ( اللدم اللدم ) حرمتنا حرمتكم وبيتنا بيتكم ال فرق
بيننا

( اللديم ) الثوب الخلق وثوب لديم مرقع مصلح

( الملدام ) حجر يرضخ به النوى ( ج ) مالديم
( الملدم ) ثوب ملدم خلق

( الملدم ) الملدام و األحمق الكثير اللحم الثقيل وأم ملدم كنية الحمى يقال أخذته أم ملدم

( لدن )
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الشيء لدانة ولدونة الن فهو لدن ( ج ) لدن ولدان وهي لدنة ( ج ) لدان يقال امرأة لدنة ريا الشباب
ناعمة وقتاة لدنة لينة المهزة وأخالقه النت وحسنت وفالن لدن الخليقة لين العريكة

( لدن ) الشيء لينه وثوبه نداه وبلله وفالنا في األمر لبثه

( تلدن ) في األمر تمكث وتلبث ويقال تلدن في حاجته وعليه تلكأ ويقال تلدنت علي راحلتي إذا لم

تمش وتعلل وتوقف وبالمكان أقام

( اللدن ) ما كان من الطعام غير جيد الخبر أو الطبخ

( اللدنة ) الحاجة يقال لي إليه لدنة

( لدن ) ظرف زماني ومكاني غير متمكن بمنزلة عند إال أنه أقرب مكانا من عند وأخص منه فإن

عند تقع على المكان وغيره تقول لي عند فالن مال في ذمته وال يقال ذلك في لدن وال يستعمل إال

في الحاضر بخالف عند يقال لدي مال إذا كان حاض ار واذا اتصل بلدن ياء المتكلم اتصلت بها

نون الوقاية يقال لدني بتشديد النون ويقل تجريدها منها فيقال لدني بتخفيفها وعلم لدني علم رباني
يصل لصاحبه عن طريق اإللهام ( مو )

( اللدينة ) مادة مرنة تقبل التشكل ( مج ) ( ج ) لدائن

( ألدى )

فالن كثرت لداته

( اللدة ) من ولد معك في وقت واحد ( ج ) لدات

( لدى )

ظرف مكان بمعنى عند وقد تستعمل في الزمان نحو جئتك لدى طلوع الشمس وهي اسم جامد الحظ

لها في التصريف واالشتقاق واذا أضيفت إلى مضمر قلبت ألفها ياء فتقول لديك ولديه وتكون عمدة
فتكون خب ار للمبتدأ وما شاكل ذلك وفي التنزيل العزيز ) ولدينا كتاب ينطق بالحق ( ويقال في

اإلغراء لديك فالنا كقولك عليك فالنا

( لذجه )

لذجا ألح عليه في المسألة والماء في حلقه جرعه

( لذ )

الشيء لذاذا ولذاذة صار شهيا فهو لذ ولذيذ يقال عيش لذ وشراب لذ ( ج ) لذ ولذاذ وهي لذة وفي
التنزيل العزيز ) وأنهار من خمر لذة للشاربين ( والشيء وبالشيء لذا وجده لذيذا

( لذذه ) جعله يلتذ

( التذ ) الشيء وبه وجده لذيذا

( تالذ ) الرجل و المرأة التذ كل منهما باآلخر

( تلذذ ) الشيء وبه وجده لذيذا
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( استلذ ) الشيء وبه وجده لذيذا

( اللذ ) يقال رجل لذ طيب الحديث والنوم

( اللذة ) إدراك المالئم من حيث إنه مالئم تطعم الحلو عند حاسة الذوق والنور عند البصر و

حصول المرجو عند القوة الوهمية واألمور الماضية عند القوة المحافظة تلتذ بتذكرها وطيب طعم

الشيء

( الملذ ) موضع اللذة ( ج ) مالذ
( الملذة ) الشهوة ( ج ) مالذ

( لذع )

الطائر لذعا رفرف ثم حرك جناحيه قليال وفالن برأيه وذكائه أسرع إلى الفهم والصواب فهو لوذعي
والنار الشيء مسته وأحرقته ويقال لذعه الحر ولذع القيح القرحة أحرقها وجعا والحب قلبه آلمه

وفالنا بلسانه وقوله أوجعه وآذاه

( التذع ) احترق وجعا ويقال التذعت القرحة فاحت فلذعها القيح

( تلذعت ) النار تضرمت وفالن توقد ذهنه والتفت يمينا وشماال وحرك لسانه من الغضب يقال

كلمته فإذا هو غضبان يتلذع والغالم سار سي ار حسنا في سرعة

( اللذاع ) مبالغة الالذع وفالن مذاع لذاع مخالف للوعد
( اللذع ) نبيذ يلذع

( اللوذع واللوذعي ) الخفيف الذكي الظريف الذهن أو الحديد الفؤاد والنفس واللسن الفصيح كأنه

يلذع بالنار من ذكائه

( لذلذ )

فالن أسرع وخف في عمله فهو لذالذ

( لذمه )

وبالمكان لذما ولذوما لزمه وأقام به وبالشيء لهج به وعلق وحرص عليه

( ألذم ) بالمكان ثبت ولزمه وفالنا الشيء وبه ألهجه به
( اللذمة ) الالزم للشيء ال يفارقه
( الالذن )

جنس جنبة من الفصيلة الالذنية يستخرج منه صمغ راتينجي يعلك ويستعمل عط ار ودواء

( لذي ) باألمر لذى لزمه ولم يفارقه

( الذي ) اسم موصول مبهم وهو مبني معرفة وال يتم إال بصلة وأصله لذي فأدخل عليه األلف والالم

و ال يجوز أن ينزعا منه وفيه لغات الذي واللذ ( بكسر الذال واسكانها ) واللذي بتشديد الياء ومنه
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قوله

( و ليس المال فاعلمه بمال

من األقوام إال للذي يريد به العالء ويمتهنه

ألقرب أقربيه وللقصي )

و في جمع الذي لغتان الذين في الرفع والنصب والجر والذي بحذف النون ومنهم من يقول اللذون
في الرفع والذين في النصب والجر ويقال في مثناه اللذان واللذان واللذا ومنه قول األخطل
( أبني كليب إن عمي اللذا قتال الملوك وفككا األغالال )

( لزب )

الشيء لزوبا ثبت فهو الزب يقال صار األمر ضربة الزب واشتد والطين لزق وتماسك ويقال لزب
بالشيء لصق و العام قحط وأجدب فهو الزب والعقرب فالنا لزبا لسعته

( لزب ) الطين لزبا لزب والشيء ضاق وقل فهو لزب يقال طريق لزب وعيش لزب ( ج ) لزاب

( لزب ) الشيء لزبا ولزوبا دخل بعضه في بعض وتماسك يقال لزب الطين ونحوه

( تالزب ) الشيء تراكم

( اللزب ) الطريق الضيق

( اللزبة ) الشدة واألزمة يقال أصابتهم لزبة شدة وقحط ( ج ) لزب ولزبات ولزبات

( لزج ) الشيء

اشيء لزجا ولزوجا ولزوجة تمطط وتمدد وكان فيه ودك يعلق باليد ونحوها والشيء بالشيء لزق يقال
لزج العسل بإصبعه وبالشيء ولع به وعلق فهو لزج

( تلزج ) الشيء لزق بعضه ببعض والطعام أو الطيب تمطط وتمدد والبقل كان لدنا فمال بعضه
على بعض وشعر الرأس غسل فلم ينق من الوسخ فتلبد
( اللزجة ) يقال رجل لزجة مالزم ال يبرح مكانه

( اللزوجة ) تماسك أجزاء المادة بعضها ببعض بحيث ال يتغير شكلها بسهولة كالقطران والعسل

وغيرهما ( مج )

( لزه )

ل از ول از از شده وألصقه ويقال لز به الشيء لصق به والشيء بالشيء ألزمه إياه ويقال لز بفالن لزمه

وقرنه به و الشيء داني بين أجزائه وضيق والبعيرين ونحوهما جعلهما في قرن واحد والباب أغلقه
وفالنا بالرمح طعنه وفالنا إلى كذا اضطره إليه

( ألز ) الشيء شده وألصقه
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( الزه ) مالزة ول از از الصقه وقارنه

( لززه ) هللا خلقه مجتمع الخلقة مجدول العضل منضما بعضه إلى بعض

( التز ) بالشيء التصق به

( تلزز ) الشيء اجتمع وانضم بعضه إلى بعض

( اللزاز ) مترس الباب ويقال فالن لزاز خصومة مالزم لها قادر عليها وفالن لزاز مال مصلح له
وجعلت فالنا ل از از لفالن وكلته به ليمنعه الخالف والمعاندة

( اللز ) حلقة الباب أو الحقة ويقال فالن كز لز بخيل ( إتباع )

( اللز ) اللصيق يقال هو لز شر بخيل

( اللزز ) مترس الباب

( الملز ) الشديد الخصومة اللزوم لما طلب وتقول رجل ملز وامرأة ملز أيضا

( لزق )

الشيء بالشيء لزوقا علق به واستمسك بمادة غرائية واتصل به ال يكون بينهما فجوة ويقال لزقت

الرئة بالجنب إذا وليته من عطش أو مرض فهو الزق وهي الزقة
( ألزقه ) بالشيء جعله يلزق به

( الزقه ) مالزقة ولزاقا كان الزقا به يقال هو جاري مالزقي

( لزق ) الشيء ألزقه وفعله من غير إحكام وال إتقان
( التزق ) الشيء بالشيء كان الزقا به

( تالزق ) الشيئان لزق أحدهما باآلخر

( الالزوق ) دواء للجرح يلزمه حتى يب أر ونسيج مشمع يوضع على الجرح ليحفظه من التلوث ( مو )

( اللزاق ) ما يلزق به الشيء ولزاق الذهب ولزاق الحجر ولزاق الرخام أدوية تتخذ من حجارة خاصة
( اللزاق ) الورق اللزاق ورق مشبع بمادة الصقة يلزق به ( مو )

( اللزق ) الالزق يقال هذا لزق هذا وبلزقه بجانبه
( اللزقاء ) أذن لزقاء التصق طرفها بالرأس

( اللزقة ) نسيج مشمع بدواء يلصق على األلم حتى يب أر ( مو )

( اللزيقى ) ما ينبت بعد المطر بليلتين ملتزقا بما في أصول الحجارة من الطين

( اللزوق ) الالزوق

( اللزيق ) الالزق يقال هو لزيق هذا

( لزم )
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الشيء لزوما ثبت ودام وكذا من كذا نشأ عنه وحصل منه ( مو ) والشيء فالنا وجب عليه يقال

لزمه الغرم ولزمه الطالق والعمل داوم عليه والمريض السرير لم يفارقه والغريم وبه تعلق به

( ألزم ) الشيء أثبته وأدامه وفالنا الشيء أوجبه عليه ويقال ألزمه المال والعمل والحجة و غير ذلك

ويقال ألزمه به وألزمت خصمي حججته

( الزمه ) مالزمة ولزاما داوم عليه ويقال الزم الغريم تعلق به وفالنا عانقه

( التزم ) الشيء أو األمر أوجبه على نفسه وفالن للدولة تعهد أن يؤدي قد ار من المال لقاء استغالله

أرضا من أمالكها فهو ملتزم ( مو )

( استلزم ) الشيء عده الزما واقتضاه ( مو )

( الالزمة ) ( في الرياضة والهندسة ) نتيجة تلي بالضرورة نظرية قد برهن عليها ( مج ) وعادة

فعلية أو قولية تلزم المرء فيأتيها دون إرادة منه وال شعور ( مو )

( اللزام ) المالزم جدا وفي التنزيل العزيز ) فسوف يكون لزاما (
( اللزمة ) يقال رجل لزمة يلزم الشيء فال يفارقه

( المالزم ) رتبة في الجيش والشرطة فوق المساعد ودون المالزم األول ( المالزم األول ) رتبة

للضباط في الجيش والشرطة فوق المالزم ودون النقيب ( محدثة )

( الملتزم ) من يتعهد بأداء قدر من المال لقاء استغالله أرضا من أراضي الدولة ( مو )

( الملزم ) أداة مركبة من خشبتين أو

حديدتين تشد أوساطهما بخشبة أو حديدة في طرفها هنة تحرك فتلزم األداة ما فيها لزوما شديدا تكون
مع الصياقلة واألبارين ( ج ) مالزم

( الملزمة ) جزء من الكتاب تكون ثماني صفحات أو ست عشرة أو اثنتين وثالثين على حسب
تقسيم اللوح من الورق ( مو )

( لزن )

القوم لزنا تزاحموا يقال لزن القوم على البئر تزاحموا عليها لالستقاء حتى ضاقت بهم

( تالزن ) القوم لزنوا

( األلزن ) من الزمان الشديد

( اللزن ) الشدة والضيق يقال أصابهم لزن من العيش وماء لزن قليل ومنهل لزن مزدحم عليه

( اللزنة ) اللزن والسنة الشديدة الضيقة ( ج ) لزن

( اللزنة ) اللزنة ( ج ) لزن
( لسبته )
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العقرب ونحوها لسبا لسعته يقال بات البعوض يلسبنا وفالنا سوطا وبه ضربه به ويقال لسبه بلسانه

سبه فهو السب ولسابة

( لسب ) به لسبا لصق والعسل ونحوه لعقه

( ألسبه ) عقربا ونحوها أرسلها عليه فلسعته

( اللسوب ) يقال ما ترك لسوبا شيئا

( لسد )

الفصيل ونحوه أمه لسدا رضع ما في ضرعها كله والشيء لعقه يقال لسد العسل ولسدت الوحشية

ولدها

( الملسد ) الكثير الرضاعة من الفصالن

( لس ) الشيء لسا أكله ولحسه ويقال لست الدابة الحشيش تناولته ونتفته بمقدم فيها ويقال فالن

يلس لي األذى يدسه

( ألست ) األرض طلع أول نباتها والنبات أمكن أن يتناول وينتف

( اللساس ) البقل ما دام صغي ار ال تستمكن منه الراعية

( اللس ) أول الرعي

( اللسس ) الحمالون الحذاق

( لسعته )

العقرب لسعا ضربته بحمتها ويقال أتتني منه اللواسع النوافر من الكليم فهو ملسوع وهي ملسوعة وهو

وهي لسيع ( ج ) لسعى ولسعاء وفالنا بلسانه عابه وآذاه

( ألسعه ) عقربا ونحوها أرسلها عليه تلسعه وبين الناس أغرى

( اللساع ) العيابة المؤذي بكالمه
( اللسعة ) اللساع

( اللسوع ) المرأة تبغض زوجها وتؤذيه بسالطتها

( الملسع ) الدليل الحاذق الماهر بالداللة

( لسق )

( انظر لزق ولصق )

( اللسوق ) لزقة تلزم موضع الداء حتى يب أر ( مج )

( لسن )

فالنا لسنا عابه بلسانه وذكره بالسوء وفالنا غلبه في المالسنة وكان أجود لسانا منه يقال السنه
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فلسنه والليف نفشه ثم جعله فتائل مهيأة للفتل

( لسن ) فالن لسنا فصح وبلغ فهو لسن وهي لسنة وهو ألسن وهي لسناء ( ج ) لسن

( ألسن ) فالن فصح وتكلم كثي ار وفالنا قوله أو رسالته أبلغه إياها ويقال ألسنى فالنا وألسن لي فالنا

كذا وكذا أبلغ لي وألسن عنه بلغ

( السنه ) ناطقه وقاوله يقال كانت بينهما مالسنة

( لسن ) فالن عض لسانه تحي ار وفكرة والشيء جعل طرفه كطرف اللسان ويقال لسن الحذاء خرط
صدره ودققه من أعاله وجعل طرف مقدمة  ( 37 36 35 34 33 32 31 30مو ) و ( ذو

اللسانين ) المنافق يقال هو ذو وجهين وذو لسانين ( لسان الحذاء ) الهنة الناتئة تحت فتحته فوق
ظهر القدم ولسان الميزان عود من المعدن يثبت عموديا على أوسط العاتق وتتحرك معه ويستدل

منه على توازن الكفتين ( مج ) و ( لسان النار ) شعلتها وهو ما يتشكل منها على شكل اللسان يقال

طفيء لسان النار

و ( لسان المزمار ) ( في التشريح ) صفيحة غضروفية عند أصل اللسان سرجية الشكل مغطاة
بغشاء مخاطي تنحدر للخلف لتغطية فتحة الحنجرة إلقفالها في أثناء عملية البلع ( مج )

و ( لسان الثور ) عشبة سنوية طبية من الفصيلة البوراجينية ورقه يشبه لسان الثور بعض أنواعها

تنبت في الحقول وأخرى تزرع لزهرها

و ( لسان الحمل ) نبت عشبي معمر طبي بري من الفصيلة الحملية
و ( لسان العصافير ) هو الدردار من شجر الحراج والزينة

و ( لسان العصفور ) ضرب من ( المكرونة ) يكون قطعا صغا ار على هيئة ألسنة ( محدثة )

( اللسن ) الكالم واللغة يقال لكل قوم لسن واللسان

( اللسن ) ما جعل طرفه كطرف اللسان

( الملسون ) رجل ملسون حلو اللسان يقول وال يفعل

( لشلش )

فالن أكثر التردد عند الفزع

( اللشلش ) الرجل الخفيف وفالن جبان لشالش مضطرب

( لشا )

فالن لشوا خس بعد رفعة

( الشاه ) هللا أفناه كأنه جعله كال شيء وفي البيان والتبيين للجاحظ ( ال شاهم فتالشوا )

( تالشى ) مطاوع الشاه
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( لصب )

الجلد باللحم لصبا لزق به من الهزال والخاتم في اإلصبع ثبت ال يتحرك والسيف في الغمد نشب فيه
فلم يخرج فهو ملصاب

( التصب ) الشيء ضاق

( الالصبة ) البئر الضيقة البعيدة القعر ( ج ) لواصب

( اللصب ) كل مضيق في الجبل أو الوادي ( ج ) لصوب ولصاب

( اللصب ) البخيل العسر األخالق

( لص )

الشيء لصا سرقه وفعله في ستر والباب أغلقه وأطبقه فهو ملصوص

( لص ) فالن لصصا ولصوصية تقارب منكباه أو كتفاه وتقاربت أضراسه حتى ا ترى بينها خلال

والمرأة التصق فخذاها حتى ال ترى بينهما فرجة والجبهة ضاقت والفرس التصق مرفاقاه إلى زوره
والشاة أقبل أحد قرنيها وأدبر اآلخر فهو ألص وهي لصاء ( ج ) لص

( تلصص ) فالن تكررت سرقته وتكلف اللصوصية وتجسس

( اللص ) السارق ( ج ) لصوص ولصصة

( اللص ) اللص ( ج ) لصوص وهي لصة ( ج ) لصات ولصائص

( الملصة ) أرض ملصة كثيرة اللصوص

( لصغ )

الجلد لصغا ولصوغا يبس على العظم من هزال

( لصف )

لونه لصوفا ولصيفا برق وتألأل والبعير لصفا أكل اللصف
( الالصف ) اإلثمد المتكحل به

( اللصف ) شجيرة شوكية تنمو في منطقة حوض البحر المتوسط ذات أزهار بيض من الفصيلة

اللصفية

( لصق )

الشيء بغيره لصقا ولصوقا لزق به فهو الصق و لصاق
( ألصق ) الشيء بالشيء ألزقه به
( الصقة ) الزقة

( التصق ) به التزق
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( تالصقا ) تالزقا

( اإللصاق ) حرف اإللصاق الباء مثل مررت بزيد وفي التنزيل العزيز ) وامسحوا برؤوسكم (

( االلتصاق ) ( في الهندسة ) التحام الجسم الصلب بجسم آخر ( مج )

( االلتصاقية ) اللغة االلتصاقية اللغة التي تؤدى بها الروابط الصرفية بوساطة زوائد تضاف إلى

األصل اللغوي كما في اللغات الفينية اآلجرية والبولونية والتركية

( الالصوق ) ما يلصق على الجرح من الدواء والخرقة ونحوها إذا شدت على العضو للتداوي
( اللصق ) يقال هو لصقي وبلصقي بجنبي وهو بلصق الحائط

( اللصوق ) الالصوق

( اللصيق ) الدعي وهو لصيقي بجنبي وجار لصيق مالصق

( الملصق ) الدعي

( لصلص )

الشيء حركه لينزعه يقال لصلص الضرس من الفم ولصلص الوتد

( لضلض )

أكثر من االلتفات يمينا وشماال

( اللضالض ) دليل لضالض حاذق في الداللة
( لضمه )

لضما عنف عليه وألح

( لطأ )

بالشيء لطئا لزق يقال لطأ باألرض وفالنا بالعصا ضربه بها
( لطئ ) باألرض لطوءا لصق بها ولسانه يبس

( الالطئة ) الشجة التي تبلغ السمحاق وهو القشرة الرقيقة فوق عظم الرأس وخراج يخرج باإلنسان ال
يكاد يب أر منه وقلنسوة صغيرة تلصق بالرأس وهي ما تسمى بالطاقية

( لطث )

الشيء لطثا فسد وفالنا أو الشيء ضربه بعرض اليد أو بعود عريض وفالنا بحجر رماه به واألمر

فالنا صعب عليه ويقال لطثه الحمل ثقل عليه

( تالطث ) القوم تضاربوا بالسيوف أو بأيديهم والموج تالطم

( المالطث ) مواضع الجسد التي تتألم من الضرب أو الحمل

( لطخه )
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بكذا لطخا لوثه به يقال لطخ ثوبه بالمداد وغيره ويقال لطخ فالنا

بسوء رماه به ولطخت فالنا بأمر قبيح

( لطخه ) مبالغة لطخه

( تلطخ ) الشيء بكذا تلوث وفالن بأمر قبيح تدنس

( اللطخ ) القليل من كل شيء يقال في السماء لطخ من سحاب وسمعت لطخا من خبر يسي ار منه
واألحمق البليد ( مو )

( اللطخ ) القذر األكل وكل شيء لطخ بغير لونه
( اللطخة ) يقال رجل لطخة أحمق ال خير فيه

( اللطيخ ) األحمق

( اللطوخ ) ما يلطخ بالشيء ويغير لونه

( لطسه )

لطسا ضربه بشيء عريض ولطمه وفالنا بالحجر ونحوه رماه به والحجر بالحجر ضربه لينكسر
والشيء دقه دقا شديدا وداسه شديدا فهو لطاس

( الطسه ) تلطخ به

( تالطست ) األمواج تالطمت

( الملطاس ) المعول الغليظ لكسر الحجارة وحجر ضخم يدق به النوى ( ج ) مالطيس
( الملطس ) الملطاس ( ج ) مالطس

( لط )

باألمر وغيره لطا لزمه ويقال لط بفالن والشيء ستره وأخفاه ويقال لط عليه ولط الحق بالباطل ولط
عنه الخبر وعليه كتمه وأظهر غيره والستر أو الحجاب أرخاه وسدله وحقه وعن حقه جحده والباب

أغلقه والشيء وبه ألزقه وفالنا بالعصا ضربه

( لط ) فالن لططا سقطت أسنانه أو تأكلت وبقيت أصولها فهو ألط

( ألط ) الرجل اشتد في األمر والخصومة واألمر عليه ستره وحقه جحده ويقال ألط الحق بالباطل

لطه والحجاب أرخاه والقبر سواه باألرض وفالنا أعانه

( التطت ) المرأة استترت وبالمسك تلطخ به والشيء ستره

( تلطط ) حقه جحده وربما قالوا تلطى لتفادي توالي الحرف الواحد ثالث مرات

( الالط ) الخبيث

( الملطاط ) حرف من أعلى الجبل وجانبه ورحى البزر أو يد الرحى وحافة الوادي وساحل البحر أو

طريق على الساحل والمنهج الموطوء وصحن الدار ومالج الطيان الذي يطين به و الشجة التي تبلغ

الدماغ

( لطع )

المعجم الوسيط
الشيء لطعا لحسه فهو الطع ولطاع والكلب أو الذئب الماء شربه وفالنا ضرب مؤخره برجله وفالنا
بالعصا ضربه بها وعينه لطمها

( لطعت ) األسنان لطعا تحاتت وبقيت أصولها وشفة الزنجي ابيض باطنها فهو ألطع وهي لطعاء (

ج ) لطع والشيء هزل والشيء لطعا لحسه وفالنا ضرب مؤخره برجله

( التطع ) الشيء لحسه ويقال التطع ما في اإلناء أو الحوض
( اللطع ) الحنك ( ج ) ألطاع
( اللطع ) رجل لطع لئيم

( اللطعة ) بيض دودة القطن تضعه على باطن الورقة ( ج ) لطع ( محدثة )

( لطف )

به وله لطفا ولطفا رفق به ورأف فهو لطيف وفي التنزيل العزيز ) هللا لطيف بعباده ( وهو لطيف

بهذا األمر رفيق بمداراته

( لطف ) الشيء لطفا و لطافة رق ( ضد كثف ) يقال الهواء جسم لطيف ورق ( ذد خشن ) يقال

فتاة ذات خلق لطيف ورق وصغر يقال عود لطيف ويقال لطف عنه صغر عنه فهو لطيف ( ج )
لطاف ولطفاء و هي لطيفة ( ج ) لطاف ولطائف

( ألطف ) له في القول وفي المسألة سأل سؤاال لطيفا وفالنا بكذا أتحفه وبره ويقال كم أتحف وألطف

والشيء بجنبه ألصقه

( الطفه ) باره ورفق به وأالن له القول
( لطف ) الكتاب وغيره جعله لطيفا

( تالطف ) القوم ألطف بعضهم بعضا وفي األمر رفق بعضهم ببعض

( تلطف ) لألمر وفيه وبه ترفق ويقال تلطف بفالن احتال له حتى اطلع على أس ارره وفي التنزيل

العزيز ) وليتلطف وال يشعرن بكم أحدا ( وفالن تخشع

( استلطف ) الشيء قربه منه وألصقه بجنبه وعده أو وجده لطيفا ( مو )

( اللطف ) الرفق والهدية يقال أهدى إليه لطفا وما أكثر تحفه وألطافه واليسير من الطعام وغيره ( ج

) ألطاف ويقال هؤالء لطف فالن أصحابه وأهله الذين يلطفونه

( اللطف ) من قبل هللا تعالى التوفيق والعصمة وفي العمل الرفق فيه ( ج ) ألطاف

( اللطفة ) الهدية

( اللطيف ) من أسماء هللا الحسنى البر بعباده الرفيق بهم والعالم بخفايا األمور ودقائقها ومن الكالم

المعجم الوسيط
ما غمض معناه وخفي ومن األجرام ما ال جفاء فيه والجنس اللطيف كناية عن النساء ( محدثة )

( اللطيفة ) مؤنث اللطيف ومن الكالم الرقيقة وجارية لطيفة الخصر ضامرة البطن ( ج ) لطائف

( اللواطف ) من األضالع أقربها إلى الصدر

( لطمه ) لطما ضرب خده أو صفحة جسده بالكف مبسوطة أو بباطن كفه يقال لطمت المرأة وجهها

والشيء بالشيء ألصقه به وخلطه به ويقال لطمتني منه رائحة إذا وجدتها منه

( الطمه ) مالطمة ولطاما لطم أحدهما اآلخر
( لطمه ) لطمه كثي ار فهو ملطم والكتاب ختمه

( التطمت ) األمواج ضرب بعضها بعضا والقوم لطم بعضهم بعضا

( تالطمت ) األمواج التطمت والقوم التطموا

( تلطم ) وجهه اغبر

( اللطيم ) الملطوم و من يموت أبواه وهو صغير والتاسع من سوابق خيل الحلبة ( ج ) لطم

( اللطيمة ) وعاء المسك يقال فاحت اللطيمة وكأن فاها لطيمة تاجر وعير تحمل المسك والبز

وغيرهما للتجارة ( ج ) لطائم

( الملطم ) اللئيم المدفع عن المكارم

( الملطم ) الخد وملطم البحر الموضع الذي تتكسر عنده األمواج ( ج ) مالطم
( لطا )

لطوا التجأ إلى صخرة أو غار

( لطى ) لطيا زق باألرض ولم يكد يبرح

( تلطى ) على العدو انتظر غرتهم أو كان له عندهم طلبة فأخذ من مالهم شيئا فسبق به

( اللطاة ) األرض و الموضع والجبهة أو وسطها يقال بيض هللا لطاتك واللصوص يكونون بالقرب

منك ( ال واحد لها ) والثقل يقال ألقى عليه لطاته ويقال ألقى لطاته وبلطاته أقام فلم يبرح وفالن ال
يعرف قطاته من لطاته مقدمه من مؤخره يقال ذلك لألحمق ( ج ) اللطى

( اللطاة ) اللصوص أو اللصوص يكونون بالقرب منك

( الملطى والملطاء والملطاة ) القشرة الرقيقة التي بين عظم الرأس ولحمه
( لظ )

به لظا لزمه ولم يفارقه و عليه ألح وفالنا طرده فهو الظ وملظاظ

( ألظ ) به لظ وفي الحديث ( ألظوا بياذا الجالل واإلكرام ) الزموا هذا الدعاء ويقال ألظ بالمكان

وألظ بفالن وعليه لزمه ويقال ألظ المطر دام

المعجم الوسيط
( الظ ) في الحرب مالظة ولظاظا واظب ولزم القتال

( تالظوا ) في الحرب مالظة ولظاظا ( كالهما مصدر على غير بناء الفعل ) الظوا والفرسان

تطاردوا

( تلظظت ) الحية حركت رأسها من شدة اغتياظها

( اللظ ) الرجل العسر المتشدد

( الملظاظ ) الملحاح ورجل ملظاظ مضيق عليه

( الملظ ) الملحاح

( الملظة ) الرسالة الملحة

( لظلظت )

الحية رأسها حركته من شدة اغتياظها
( تلظلظت ) الحية لظلظت

( اللظالظ ) الرجل العسر المتشدد والفصيح ويوم لظالظ حار

( لظيت )

النار لظى تلهبت

( لظى ) النار ألهبها

( التظت ) النار التهبت وفالن توقد غضبا حتى صار كالجمر

( تلظت ) النار تلهبت ويقال تلظى الحر وتلظت المفازة وفالن على فالن التظى

( اللظى ) لهب النار الخالص ال دخان فيه

و ( لظى ) اسم من أسماء جهنم ( و هو علم ال ينون )

( لعب )

الصبي لعبا سال لعابه من فمه

( لعب ) لعبا ولعبا لها وفي التنزيل العزيز ) أرسله معنا غدا يرتع ويلعب ( وبالشيء اتخذه لعبة

وفي الدين اتخذه سخرية وفي التنزيل العزيز ) وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا ( وعمل عمال ال

يجدي عليه نفعا ( ضد جد ) وفي التنزيل العزيز ) فذرهم يخوضوا ويلعبوا ( فهو العب ولعب ويقال

لعبت بهم الهموم عبثت بهم والريح بالمنزل درسته

( ألعب ) الصبي جعله يلعب و جاءه بما يلعب به

( العبه ) مالعبة ولعابا لعب معه

( لعب ) الرجل لعب والقرد ونحوه جعله يلعب ( مو )

المعجم الوسيط
( تالعب ) لعب والريح بالمنزل درسته

( تلعب ) فالن لعب مرة بعد أخرى ويقال تلعبت بهم الهموم
( األلعبان ) الكثير اللعب والماكر المداور ( مو )

( األلعوبة ) اللعبة يقال بينهم ألعوبة وهذه ألعوبة حسنة ( ج ) أالعيب

( التلعاب ) اللعب

( التلعاب ) الكثير اللعب
( التلعابة ) التلعاب

( اللعاب ) ما سال من الفم ( لعاب النحل ) عسلها و ( لعاب الحية ونحوها ) سمها و ( لعاب

الشمس ) ما تراه في شدة الحر يتحدر من السماء كنسج العنكبوت يقال سال لعاب الشمس

( اللعبة ) كل ما يلعب به مثل الشطرنج والنرد والدمية ونحوها يلعب بها واألحمق الذي يسخر به

ويلعب ويقال رجل لعبة يلعب به ونوبة اللعب يقال لمن اللعبة وفرغ من لعبته ( ج ) لعب

( اللعبة ) الكثير اللعب

( اللعاب ) اللعبة والذي حرفته اللعب كالحاوي والقراد

( اللعوب ) امرأة لعوب حسنة الدل والكثيرة اللعب ( ج ) لعائب

( المالعب ) مالعب ظله طائر بالبادية ( انظر القرلي )

( الملعب ) موضع اللعب ( ج ) مالعب

و ( مالعب الرياح ) مسالكها ويقال تركته في مالعب الجن حيث ال يدرى أين هو

( الملعبة ) ثوب ال كم له يلعب فيه الصبي

( لعثم )

في األمر توقف وتمكث فيه وتأنى
( تلعثم ) لعثم

( لعج )

الضرب فالنا لعجا آلمه وأحرق جلده والحب والشوق فؤاده استحر فيه والهم في الصدر اضطرب

وتحرك

( ألعج ) النار في الحطب أوقدها فيه

( العجه ) األمر اشتد عليه وأقلقه

( التعج ) الرجل ارتمض من هم أصابه

( الالعج ) الهوى المحرق ويقال هم العج لحرقة الفؤاد من الحب ويقال به العج الشوق ولواعجه

المعجم الوسيط
( لعسه )

لعسا عضه

( لعست ) الشفة لعسا اسود باطنها ( و هو مستحسن فيها عند العرب ) فهي لعساء ( ج ) لعس

والنبات كثر والتف ألنه من ريه يضرب إلى السواد
( تلعس ) فالن اشتد أكله

( اللعس ) سواد مستحسن في باطن الشفة

( اللعسة ) لون اللعس يقال في شفتيها لعسة
( اللعوس ) يقال ما ذقت لعوسا شيئا

( اللعوس ) األكول الحريص الشره والذئب لشراهته ( ج ) لعاوس

( الملعوس ) لحم ملعوس أحمر لم ينضج

( لعص )

علينا لعصا عسر واشتد ونهم في األكل والشرب جميعا فهو لعص

( تلعص ) لعص

( لعطه )

بالنار لعطا كواه في عرض العنق ويقال لعط الشاة وفالنا بأبيات هجاه بها وفالنا بحقه ماطله به

وأخره ويقال مر العطا معارضا إلى جنب حائط أو جبل

( ألعط ) فالن مشى في أصل الجبل

( اللعط ) واحد األلعاط وهي خطوط تخطها الحبش في وجوهها يقال حبشي ملعوط

( اللعط ) الموضع في أصل الحائط أو الجبل يقال مشى في لعط الجبل ( ج ) ألعاط

( اللعطاء ) الشاة التي في عرض عنقها سواد وسائرها أبيض

( اللعطة ) سواد أشرب حمرة يقال بوجهه لعطة ورأيت به لعطة كلعطة الصقر وخط بسواد أو صفرة
تخطه المرأة في خدها لتتزين به وسواد بعرض عنق الشاة والقالدة

( لع )

كلمة تقال للعاثر مرة أو مرتين أقالك هللا من عثرتك

( ألعت )

األرض أنبتت اللعاع

( تلعى ) العسل امتد حين ترفعه ولم ينقطع للزوجته واللعاع تناوله وأكله ( أصله تلعع )

( اللعاع ) الهندبا ( انظر الهندبا )

المعجم الوسيط
( اللعاعة ) واحدة اللعاع ومنه ( إنما الدنيا ساعة ومتاعها لعاعة ) أي قليلة البقاء كالنبت األخضر
والبقية اليسيرة من كل شيء ويقال بقي في اإلناء لعاعة ويقال ما بقي في الدنيا إال لعاعة والجرعة

من الشراب ولعاعة اإلناء صفوته والخصب والدنيا

( اللعاعة ) من يتكلف األلحان من غير صواب يقال مطرب لعاعة

( اللعة ) المرأة العفيفة المليحة والخفيفة تغازلك وال تمكنك

( لعق )

العسل ونحوه لعقا لحسه بلسانه أو بإصبعه فهو العق ( ج ) لعقة

و ( لعقة الدم ) قبائل من العرب وهي عبد الدار ومخزوم و وعدي سهم وجمح ألنهم تحالفوا فنحروا

جزو ار فلعقوا دمها أو غمسوا أيديهم فيه

و يقال لعق فالن إصبعه كناية عن موته

( لعوق ) في عمله أسرع وخف

( ألعقه ) العسل وغيره جعله يلعقه والنساج الثوب خفف غزله

( لعقه ) العسل وغيره ألعقه

( التعق ) لونه تغير

( اللعاق ) ما بقي في فم اآلكل من طعام لعقه يقال ما في في لعاق من طعامك ومن فضلك

( اللعقة ) يقال في األرض لعقة من ربيع قليل من الرطب ورجل وعقة لعقة نكد لئيم الخلق ( و لعقة

إتباع )

( اللعقة ) الشيء القليل بقدر ما تأخذه الملعقة أو اإلصبع

( اللعوق ) القليل العقل

( اللعوق ) كل ما يلعق كالدواء والعسل وغيرهما وأقل الزاد يقال ما معنا إال لعوق شيء يسير
( الملعقة ) أداة يتناول بها الطعام وغيره ( ج ) مالعق

( لعل )

حرف من نواسخ االبتداء و فيها لغات من أشهرها عل ( بحذف المها األولى ) وقد تلحقها نون

الوقاية فيقال لعلي لعلي ولعلني وعلي وعلني ولها معان أشهرها

(  ) 1الترجي وهو ترقب شيء ال وثوق بحصوله ويدخل فيه الطمع وهو ترقب شيء محبوب نحو
لعل الجو معتدل غدا ولعل الحبيب قادم واإلشفاق وهو ترقب شيء مكروه نحو لعل

الجواد يكبو ولعل المريض يقضي

و الفرق بين الترجي والتمني أن التمني هو محبة حصول الشيء سواء أكنت تتوقع حصوله أم ال

المعجم الوسيط
وأنه يكون في الممكن نحو ليت المسافر قادم والمحال نحو ليت الشباب يعود بخالف الترجي فيهما

والترجي في ( لعل ) هو المعنى الذي اتفق عليه جميع النحاة

(  ) 2وقد تجيء للتعليل كما في التنزيل العزيز ) فقوال له قوال لينا لعله يتذكر أو يخشى ( أي ألن
(  ) 3وقد تجيء لالستفهام نحو لعل زيدا قادم أي هل هو كذلك ولذلك علق بها الفعل كما في
التنزيل العزيز ) ال تدري لعل هللا يحدث بعد ذلك أم ار (

و هي تدخل على الجملة االسمية فتنصب المبتدأ وترفع خبره ويقترن خبرها الفعلي بأن كثي ار حمال

لها على عسى كقوله

( لعلك يوما أن تلم ملمة

)

و بحرف التنفيس قليال مثل

( فقوال لها قوال رفيقا لعلها سترحمني من زفرة وعويل )

و تتصل بها ( ما ) الحرفية فتكفها عن العمل لزوال اختصاصها بالجملة االسمية بدليل قوله

( أعد نظ ار يا عبد قيس لعلما أضاءت لك النار الحمار المقيدا )

( لعلع )

السراب برق ولمع والرعد صوت و فالن من كل شيء ضجر وبالعاثر قال له لع لع والعظم ونحوه

كسره

( تلعلع ) من الجوع تضور وتحزن ويقال تلعلع من العطش وفالن ضعف من مرض أو تعب واإلبل
في كأل ضعيف تتبعت والسراب تألأل والكلب أخرج لسانه عطشا وبفالن قال له لع أو لع لع والعسل

امتد بعد رفعه فلم ينقطع للزوجته

( اللعالع ) الجبان

( اللعلع ) السراب والذئب وشجر حجازي

و ( لع لع ) دعاء للعاثر باالنتعاش وهو زجر أيضا

( اللعلعة ) من السراب بصيصه

( لعمظ )

اللحم لعمظة ولعماظا أخذه بمقدم فيه عن العظم وفالن شره وتطفل

( اللعماظ ) الذي يعطيك من الكالم ما ال أصل له
( اللعمظ ) الحريص الشهوان للطعام ( ج ) لعامظ

( اللعموظ واللعموظة ) اللعمظ والطفيلي والذي يخدم بطعام بطنه ( ج ) لعاميظ

المعجم الوسيط
( لعنه )

هللا لعنا طرده وأبعده من الخير فهو ملعون ( ج ) مالعين ورجل لعين وامرأة لعين فإذا لم تذكر

الموصوفة قلت لعينة ويقال لعنت الكلب أو الذئب طردته وفالن غيره قال له عليك لعنه هللا ويقال
لعن نفسه وفالنا سبه وأخزاه فهو العن ولعان

( العن ) الرجل زوجته مالعنة ولعانا ب أر نفسه باللعان من حد قذفها بالزنى والحاكم بينهما قضى

بالمالعنة

( لعنه ) أكثر من لعنه

( التعن ) القوم لعن بعضهم بعضا وفالن لعن نفسه

( تالعنا ) لعن كل واحد اآلخر ويقال تالعن القوم والزوجان أثبت كل منهما صدق دعواه بشريعة

اللعان ويقال فالن يتالعن علينا إذا كان يتماجن وال يرتدع عن سوء

( تلعن ) القوم التعنوا

( الالعن ) يقال أمر العن جالب للعن وباعث عليه وفي الحديث ( اتقوا الالعنين ) في النهي عن

التخلي في طريق الناس أو ظلهم

( اللعان ) ( في الشريعة ) أن يقسم الزوج أربع مرات على صدقه في قذف زوجته بالزنى والخامسة
باستحقاقه لعنة هللا إن كان كاذبا وبذا يب أر من حد القذف ثم تقسم الزوجة أربع مرات على كذبه

والخامسة باستحقاقها غضب هللا إن كان صادقا فتب أر من حد الزنى

( اللعن ) أبيت اللعن كلمة كانت العرب تحيي بها ملوكها في الجاهلية فتقول للملك أبيت اللعن أن

تأتي ما تلعن به وعليه

( اللعنة ) العذاب يقال أصابته لعنة من السماء ( ج ) لعان ولعنات

( اللعنة ) من يلعنه الناس لشره يقال ال تكن لعنة على أهل بيتك ال يسبن أهل بيتك بسببك ( ج )

لعن

( اللعنة ) الكثير اللعن للناس ( ج ) لعن

( اللعين ) الشيطان وما يتخذ في المزارع كهيئة رجل أو الخيال تذعر به السباع والطيور و هو

الفزاعة والذئب

( الملعنة ) الفعلة يلعن عليها صاحبها ( ج ) مالعن وفي الحديث ( اتقوا المالعن الثالث ) التغوط

على قارعة الطريق أو في ظل الشجرة أو جانب النهر

( ألعى )

ثدي األنثى تغير للحمل

المعجم الوسيط
( األلعاء ) السالميات من األصابع

( الالعي ) الذي يفزعه أدنى شيء

( الالعية )

شجيرة تكون في سفح الجبل لها نور أصفر

( اللعا ) الشره الحريص

( لعا ) صوت معناه الدعاء للعاثر بأن يرتفع من عثرته يقال لعا لفالن وفي الدعاء عليه بالتعس

يقولون ال لعا له

( اللعو ) السيء الخلق والفسل الذي ال خير فيه والشره الحريص ( ج ) لعاء

( اللعوة ) الكلبة ويقال امرأة لعوة

وكلبة وذئبة لعوة شرهة حريصة تقاتل على ما يؤكل ( ج ) لعاء والسواد حول حلمة الثدي ولعوة

الجوع حدته
( لعوق )

( انظر لعق )

( اللعوق ) ( انظر لعق )
( لغب )

فالن لغبا ولغوبا تعب وأعيا فهو الغب وعلى القوم لغبا أفسد عليهم والقوم حدثهم حديثا كاذبا

( لغب ) لغبا تعب وأعيا

( ألغبه ) أنصبه وأتعبه ويقال ألغب الدابة وألغبه السير
( لغبه ) السير أتعبه والدابة تحامل عليها حتى أعيت

( تلغبه ) السير أتعبه يقال تلغبت بهم القفار وتلغبتهم األسفار وسير القوم سار بهم حتى لغبوا

والدابة وجدها الغبة والحيوان طرده طويال حتى يتعب واألمر تواله فقام به ولم يعجز عنه

( اللغب ) الكالم الفاسد يقال اكفف عنا لغبك والضعيف األحمق وما بين الثنايا من اللحم

( اللغوب ) الضعيف األحمق

( لغده )

لغدا أصاب لغده وفالنا عن حاجته حبسه وأذنه مدها لتستقيم

( الغده ) أخذ على يده ومنعه مما يريده

( التغده ) الغده

( تلغد ) فالن تغيظ وحنق

( اللغد ) اللحمة بين الحنك وصفحة العنق ( ج ) ألغاد يقال هو من األوغاد وضخم األلغاد
( اللغدود ) اللغد ( ج ) لغاديد ويقال علج ضخم اللغاديد

( اللغديد ) اللغدود ( ج ) لغاديد

المعجم الوسيط
( لغز )

اليربوع أجحاره لغ از حفرها ملتوية مشكلة على سالكها والشيء مال به عن وجهه يقال لغز في كالمه

( ألغز ) اليربوع أحجاره لغزها وكالمه وفيه عمى مراده وأضمره على خالف ما أظهره ويقال ألغز

في يمينه دلس فيها على المحلوف له
( الغزه ) كلمه ملغ از

( لغز ) كالمه وفيه ألغزه ويقال لغز في يمينه دلس فيها على المخلوف له

( األلغوزة ) ما يعمى به ( ج ) أالغيز

( اللغز ) جحر الضب والفأر واليربوع وما يعمى به من الكالم ( ج ) ألغاز
( اللغاز ) الوقاع في الناس

( لغوس )

أسرع في األكل و الطعام لم ينضج

( اللغوس ) السريع األكل والذي يهتز من النعيم وحسن العيش وكل عشب رطب لين يؤكل سريعا

( لغط )

القوم لغطا ولغاطا صوتوا أصواتا مختلطة مبهمة ال تفهم والقطا أو الحمام لغيطا صوت فهو الغط (
ج ) لغط يقال أتيته قبل لغيط القطا وقبل القطا الالغط مبك ار

( ألغط ) القوم لغطوا والقطا والحمام صوت

( لغط ) القوم لغطوا

( اللغط ) الصوت والجلبة ( ج ) ألغاط

( لغف )

فالن لغفا جار وحدد نظره يقال لغف األسد واإلناء لعقه
( لغف ) ما في اإلناء لغفا لعقه والطعام أكله سريعا

( ألغف ) فالن لغف وفي السير أسرع وصار لغيفا للصوص وبعينه لحظ وعلى الرجل أكثر من

الكالم القبيح والصبي لقمه إياها
( الغفه ) صادقه والمرأة قبلها

( تلغف ) الطعام تناوله بكفه وازرده
( اللغفة ) اللقمة يقال ألغفني لغفة

( اللغيف ) خاصة الرجل وخلصائه والذي مع اللصوص يشرب معهم ويحفظ ثيابهم وال يسرق معهم
والذي يسرق الكالم من الكتب وينسبه إلى نفسه ( ج ) لغفاء

المعجم الوسيط
( اللغيفة ) العصيدة ونحوها

( الملغفة ) القوم يكونون لصوصا ال حمية لهم

( لغلغ )

طعامه أدمه بالسمن والودك ويقال لغلغ ثريده رواه من األدم

( اللغلغة ) العجمة يقال في كالمه لغلغة

( لغم )

فالن لغما أخبر صاحبه بشيء ال عن يقين وتكلم بكالم خفي والمرأة قبل ملغمها والجمل لغامه رمى

به

( لغم ) فالن لغما ولغما استخبر عن الشيء ال يستيقنه وأخبر عن الشيء غير مستيقن

( لغم ) بالطيب جعل على مالغمه فهو ملغوم

( ألغم ) الذهب وما شابهه خلطه بالزئبق

( لغمه ) بالطيب ونحوه جعله على مالغمه والمكان أخفى فيه اللغم ( محدثة )

( التغم ) الذهب ونحوه اختلط بالزئبق

( تلغم ) بالطيب جعله على مالغمه والقوم بالكالم تحدثوا وحركوا مالغمهم به

( اللغام ) زبد أفواه اإلبل

( اللغم ) الطيب القليل و قصبة اللسان وعروقه واإلرجاف الحاد وشبه صندوق أو علبة تحشى بمواد
متفجرة ثم يوضع مستو ار في األرض فإذا وطئه واطئ انفجر ( مج ) ( ج ) ألغام

( اللغيم ) السر

( الملغم ) الفم واألنف وما حولهما ( ج ) مالغم

( الغان )

النبت طال والتف واألرض كثر كلؤها
( اللغن ) شرة الشباب

( اللغن ) ناحية من اللهاة مشرفة على الحلق ( ج ) ألغان

( اللغنون ) اللغن والخيشوم ( ج ) لغانين

( لغا )

في القول لغوا أخطأ وقال باطال ويقال لغا فالن لغوا تكلم باللغو ولغا بكذا تكلم به وعن الصواب و

عن الطريق مال عنه والشيء بطل

( لغى ) في القول لغا لغا وباألمر أولع به وبالشيء لزمه فلم يفارقه وبالماء والشراب أكثر منه وهو

المعجم الوسيط
مع ذلك ال يروى والطائر بصوته نغم

( ألغى ) الشيء أبطله ويقال ألغى القانون وفي الحديث ( كان ابن عباس يلغي طالق المكره )

ويقال ألغى من العدد كذا أسقطه

( الغاه ) مازحه ويقال إن فرسك لمالغي الجري إذا كان جريه غير جري جد

( استلغاه ) استنطقه يقال إذا أردت أن تسمع من األعراب فاستلغهم وفالنا أراده على اللغو

( اإللغاء ) ( في النحو ) إبطال عمل العامل لفظا ومحال في أفعال القلوب التي تتعدى إلى مفعولين

تقول العلم نافع علمت والعلم علمت نافع وهو حكم جائز ال واجب

( الالغية ) ما ال يعتد به وال يحصل منه على فائدة وال نفع وكلمة الغية فاحشة وفي التنزيل العزيز

) ال تسمع فيها الغية ( ( ج ) اللواغي

( اللغا ) ما ال يعتد به يقال تكلم باللغا وما ال يحسب في العدد في الدية والبيع ونحوهما لصغره

وسقط المتاع والصوت

( اللغة ) أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم ( ج ) لغى ولغات ويقال سمعت لغاتهم اختالف

كالمهم

( اللغو ) ما ال يعتد به من كالم وغيره وال يحصل منه على فائدة وال نفع والكالم يبدر من اللسان وال

يراد معناه ومنه اللغو في اليمين وهو ما ال عقد عليه القلب مثل قول القائل ال وهللا وبلى وهللا وما ال
يحسب في العدد في الدية والبيع ونحوهما لصغره وسقط المتاع

( لغوس )

( انظر لغس )

( لفأ )

العود لفئا ولفاء قشره ويقال لفأ العظم أخذ بعض لحمه عنه ولفأ اللحم عن العظم والريح السحاب عن

وجه السماء كشطته ويقال لفأت الريح التراب عن وجه األرض فرقته وفالنا اغتابه كأنه قشره وفالنا
رده وصرفه عما أراده ويقال لفأت اإلبل عدلت بها عن وجهها وفالنا حقه أعطاه حقه كله ونقصه

حقه وأعطاه دون الوفاء ( ضد ) وفالنا بالعصا ضربه بها

( لفئ ) الشيء لفأ بقي
( ألفأ ) الشيء أبقاه

( التفأ ) العود قشره وكشطه

( اللفاء ) الشيء القليل وما كان دون الحق يقال فالن ال يرضى من الوفاء باللفاء والتراب
( اللفأة ) القطعة من اللحم واسم الجمع لفء

المعجم الوسيط
( اللفيئة ) الهبرة من اللحم ال عظم فيها ( ج ) لفايا

( لفت )

الشيء لفتا لواه على غير وجهه وصرفه إلى ذات اليمين وذات الشمال يقال أخذ بعنقه فلفته وفالنا
عن الشيء صرفه ورداءه على عنقه عطفه والكالم صرفه إلى العجمة والشيء عصده كما يلفت

الدقيق بالسمن و غيره يقال لفت الدقيق بالسمن والراعي الماشية ضربها ال يبالي أيها أصاب والريش

على السهم وضعه غير متالئم كيف اتفق والكالم أرسله على عواهنه ال يبالي كيف جاء المعنى
واللحاء عن العود قشره والشيء رماه إلى جانبه وفالنا بالشيء أعطاه إياه

( لفت ) الرجل لفتا حمق وعمل بشماله دون يمينه وقويت يداه فال يعالج شيئا إال لواه والتيس اعوج

قرناه فهو ألفت وهي لفتاء ( ج ) لفت
( لفت ) الشيء لواه

( التفت ) إلى الشيء صرف وجهه إليه ويقال التفت بوجهه يمنة أو يسرة مال به والتفت عنه أعرض

( تلفت ) إلى الشيء التفت

( الالفتة ) لوحة من خشب ونحوه يكتب عليها اسم أو شعار لتوجيه النظر إليه ( ج ) لوافت (

محدثة )

( اللفات ) األحمق العسر الخلق

( اللفت ) بقل زراعي جذري من الفصيلة الصليبية ضروبه البستانية كثيرة وهو يؤكل مسلوقا ومملوحا
وجانب الشيء يقال لفته معك وال تلتفت لفت فالن ال تنظر إليه والحمقاء والبقرة

( اللفوت ) من النساء الكثيرة التلفت وامرأة لها زوج و لها ولد من غيره تشتغل به عن الزوج والمرأة

التي ال تثبت عينها في موضع واحد همها أن يغفل عنها زوجها وتغمز غيره والمرأة النمامة والناقة
الضجور عند الحلب تلتفت فتعض الحالب
( اللفيتة ) العصيدة المغلظة

( المتلفتة ) أعلى عظم العاتق مما يلي الرأس

( ألفج )

فالن لزق باألرض من كرب أو حاجة وأفلس وذهب ماله وفالنا ألجأه إلى سؤال من ليس أهال

للسؤال ويقال ألفجني إلى ذلك االضطرار
( استلفج ) فالن ألفج وذهب

فؤاده خوفا

( اللفج ) الذل

المعجم الوسيط
( اللفج ) مجرى السيل
( لفحته )

النار أو السموم لفحا ولفحانا أصابت وجهه وأحرقته ويقال لفحته السموم قابلت وجهه فهي الفحة (

ج ) لوافح وهي الفح ولفوح أيضا وفالنا بالسيف لفحا ضربه به ضربة خفيفة

( اللفح ) الحر

( اللفاح ) نبت عشبي معمر سام طبي من الفصيلة الباذنجانية ويسمى البيروح ينبت بريا في بعض

أنحاء الشام
( لفخه )

على رأسه لفخا ضربه بالعصا ويقال لفخه في رأسه ولطمه والبعير ركضه برجله من ورائه

( لفظ )

بالكالم لفظا نطق به ويقال لفظ بالشيء والرجل مات ويقال لفظ نفسه والشيء من فيه وبه رماه

وطرحه فهو الفظ وهي الفظة ( ج ) األخيرة لوافظ والمفعول لفيظ وملفوظ ويقال لفظت البالد أهلها

أخرجتهم ولفظت الحية سمها رمت به ولفظ البحر الشيء ألقاه إلى الساحل
( تلفظ ) بالكالم نطق به

( التلفظ ) تموجات هوائية مصدرها في الغالب الحنجرة تشكلها أعضاء الصوت ( مج )

( الالفظة ) البحر ألنه يلفظ بما في جوفه إلى الشطوط ومن الطير التي تطعم فرخها ألنها تخرج

من جوفها لفرخها والرحى ألنها تلقي ما تطحنه من الدقيق والديك ألنه يأخذ الحبة بمنقاره فال يأكلها

وانما يلقيها للدجاجة ومن أمثالهم ( أسمح من الفظة ) والدنيا ألنها ترمي بمن فيها إلى اآلخرة

( اللفاظ ) ما لفظ به وطرح

( اللفاظة ) اللفاظ وبقية الشيء يقال ما بقي إال لفاظة

( اللفظ ) اللفاظ وما يلفظ به من الكلمات وال يقال لفظ هللا بل كلمة هللا ( ج ) ألفاظ

( اللفيظ ) اللفاظ

( الملفظ ) ما يلفظ به من الكالم ( ج ) مالفظ

( لفع )

الشيب رأسه لفعا شمله ويقال لفع الشيب لحيته والنار فالنا شملته من نواحيه وأصابه لهيبها

( لفع ) الشيب رأسه شمله ورأسه غطاه والمرأة ضمها إليه واشتمل عليها

( التفع ) بالثوب اشتمل به حتى يجلل جسده واألرض استوت خضرتها ونباتها ويقال التفعت األرض
بالنبات

المعجم الوسيط
( تلفع ) فالن شمله الشيب وبالثوب التفع ويقال تلفعت المرأة بمرطها التفعت به وتلفع الشجر بالورق
اشتمل به وتغطى وتلفعت الحرب بالشر اشتملت به فلم تدع أحدا إال ضمته وتلفعنا على جيش

العدو اشتملنا والنار تلهبت

( اللفاع ) ما يجلل به الجسد كله كساء كان أو غيره

( اللفاعة ) الرقعة تزاد في القميص

( اللفيعة ) اللفاعة

( الملفعة ) ما يجلل به الجسد كله كساء كان أو غيره

( لفت )

األشجار لفا صارت ملتفة وفي األكل أكثر مخلطا من صنوفه مستقصيا والشيء بالشيء ضمه إليه
ووصله به وضمه وجمعه والميت في أكفانه أدرجه فيها والكتيبتين خلط بينهما بالحرب ويقال لف

الكتيبة باألخرى وفالنا حقه منعه

( لف ) فالن لففا ثقل وبطؤ وعيي وبطؤ في الكالم إذا تكلم مأل لسانه فمه واقترن حاجباه وفي

األكل أكثر وخلط والتوى عرق في ساعده فعطله عن العمل ولفا ولففا تدانى فخذاه سمنا وهو عيب
عندهم في الرجل ومدح في المرأة فهو ألف وهي لفاء ( ج ) لف والشجر لفا التف واجتمع

( ألف ) فالن رأسه جعله تحت ثوبه والطائر رأسه جعله تحت جناحيه

( الف ) القوم القوم اختلطوا بهم والصقر الصيد التف عليه وجعله تحت رجليه ويقال الف الطيار
طائرة عدوه التف عليها وجعلها تحت طائرته ليتمكن من قذفها ( محدثة )

( لففه ) مبالغة لفه

( التف ) الشيء تجمع وتكاثف يقال التف الشجر بالمكان كثر وتضايق وبثوبه اشتمل به وعليه

القوم اجتمعوا والغالم اتصلت لحيته

( تالفوا ) اختلطوا يقال ما تصافوا حتى تالفوا

( تلفف ) في ثوبه التف والقوم عليه تجمعوا ويقال تلفف له على حنق امتأل حنقا عليه

( االلتفاف ) االلتفاف الزهري ( في علم األحياء ) اسم لحالة األوراق الزهرية في وضع بعضها من
بعض في البرعم قبل تفتحه ( مج )

( األلف ) عرق في وظيف اليد و الموضع الكثير األهل

( التالفيف ) يقال في أرضهم تالفيف من عشب نبات ملتف و في األرض تالفيف من النبات قطع

قليلة يسيرة ( ال واحد لها من لفظها )

( اللفافة ) ما يلف على الرجل وغيرها ( ج ) لفائف ويقال طارت لفائف النبات قشره الذي يلتف
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عليه وهم يذيب لفائف

القلوب شحم يلتف على القلب وسيجارة التبغ ( محدثة ) والغالف بين العمودين األربيين يغطي
الحبل المنوي والخصيتين ( مج )

( اللف ) حديقة لف ملتفة ويقال جاؤوا بلفهم بجماعتهم وأخالطهم وجاءوا ومن لف لفهم من عد فيهم

وتأشب إليهم وجاؤوا في لف أخالط

( اللف ) الصنف من الناس يقال عنده ألفاف من الناس والقوم المجتمعون يقال كنا لفا مجتمعين
بموضع والحزب والطائفة يقال في لف من كنت وما يجمع من ها هنا وها هنا كما يجمع الرجل

شهود الزور والروضة الملتفة النبات والبستان المجتمع الشجر وحديقة لف ملتفة ( ج ) ألفاف ولفوف

ويقال جاؤوا ومن لف لفهم من عد فيهم وتأشب إليهم

( اللفاء ) الكثيرة لحم الفخذين ومن الرياض الملتفة األغصان

( اللفة ) حديقة لفة ملتفة ويقال جاء القوم بلفتهم بجماعتهم وأخالطهم

( اللفيف ) ما اجتمع من الناس من قبائل شتى أو من أخالط شتى فيهم الشريف والدنيء والمطيع

والعاصي والقوي والضعيف وفي التنزيل العزيز ) جئنا بكم لفيفا ( مجتمعين مختلطين ويقال جاءوا

بلفيفهم وجاءوا في لفيف والكثير من الشجر وطعام لفيف مخلوط من جنسين فصاعدا ( ج ) ألفاف

و ( اللفيف ) ( في باب الصرف ) ما اجتمع فيه ثالثيه حرفا علة وهو على نوعين مقرون وهو ما

اقترن فيه حرفا العلة كطوى ونوى ومفروق وهو أن يكون بين حرفي العلة حرف آخر كوعى ووقى
( اللفيفة ) لحم المتن الذي تحت العقب من البعير ( ج ) لفائف

( الملفاف ) ( في الهندسة الميكانيكية ) جهاز مكون من عجلة مثبتة على محور يستعمل في
توضيح نظرية الفائدة اآللية ( مج )

و ( الملفاف الفرقي ) ( في الميكانيكا ) جهاز لرفع االثقال يختلف عن الملفاف العادي بأسطوانتين

لحمل الثقل إحداهما أصغر قط ار من األخرى واتجاه لف الحبل على إحداهما يختلف عن اتجاه لف

الحبل على األخرى ( مج )

( الملف ) لحاف يلتف به واإلضبارة تجمع أوراقا مختلفة في موضوع واحد أو أكثر ( محدثة )

و ( الملف اللولبي ) ( في الطبيعة ) سلك ملفوف لفا لولبيا حول سطح أسطواني

( الملفوف ) ورق العنب ونحوه يلف على حشو من األرز واللحم المقطع ويطبخ ( محدثة )

( لفق )

الثوب لفقا ضم إحدى الشفتين إلى األخرى وخاطهما ويقال لفق بين ثوبين وكالم ملفوق ( على

التشبيه بلفق الثوب ) واألمر طلبه فلم يدركه يقال لفق فالن طلب أم ار فلم يدركه

المعجم الوسيط
( لفق ) الشيء لفقا أصابه وأخذه ويقال لفق يفعل كذا طفق

( لفق ) فالن طلب أم ار فلم يدركه والشقتين ضم إحداهما إلى األخرى فخاطهما ومنه أخذ التلفيق في

المسائل ويقال لفق بين الثوبين ألم بينهما بالخياطة والحديث زخرفه وموهه بالباطل فهو ملفق
( تالفق ) القوم تالءمت أمورهم وأحوالهم

( تلفق ) ما بينهما تالءم وبه لحقه

( التلفاق ) ثوبان يلفق أحدهما باآلخر

( اللفاق ) التلفاق

( اللفاق ) الذي ال يدرك ما يطلب

( اللفق ) شقة من شقتي المالءة ومالءة أو حلة ذات لفقين شقتين وهما لفقان ما دامتا متضامتين

فإذا فتقت الخياطة ذهب اسم اللفق ( ج ) لفاق واللفقان الرجالن تتالءم أحوالهما ويقال هذا لفق فالن

( لفلف )

في ثوبه التف به وفالن كان عييا بطيء الكالم إذا تكلم مأل لسانه فمه ويقال بلسانه لفلفة عي

واستقصى األكل واضطرب ساعده من التواء عرق

( تلفلف ) بثوبه اشتمل به

( اللفالف ) رجل لفالف ضعيف

( اللفلف ) اللفالف

( لفاه )

حقه لفوا بخسه واللحم عن العظم قشره

( ألفاه ) وجده وصادفه

( تالفى ) الشيء تداركه ويقال تالفى التقصير وهذا أمر ال يتالفى وجاء بالعمل المتنافي ثم لم

يتعقبه بالتالفي

( التالفي ) إدراك الثأر

( اللفى ) الشيء المطروح ( ج ) ألفاء

( اللفاء ) كل خسيس قليل ويقال رضي فالن من الوفاء باللفاء من حقه الوافر بالقليل والتراب وفتات

األشياء على وجه األرض
( لقبه )

بكذا جعله لقبا له

( تالقب ) القوم تسابوا باأللقاب
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( تلقب ) بكذا صار له لقبا

( اللقب ) اسم وضع بعد االسم األول للتعريف أو التشريف أو التحقير واألخير منهي عنه وفي

التنزيل العزيز ) وال تلمزوا أنفسكم وال تنابزوا باأللقاب ( وقد يجعل لقب السوء علما من غير نبز

مثل األخفش والجاحظ ونحو ذلك ( ج ) ألقاب ويقال ( الجار أحق بصقبه والمرء أحق بلقبه )

( لقحت )

الناقة ونحوها لقحا ولقاحا قبلت ماء الفحل فهي القح ( ج ) لقح ولواقح وهي لقوح أيضا ( ج ) لقح

ويقال لقحت النخلة ولقح الزرع والحرب أو العداوة هاجت بعد سكون فهي القح ومنه قول الحارث بن

عباد

قربا مربط النعامة مني

لقحت حرب وائل عن حيال

( ألقحت ) الشجرة أنبتت الفروع والفحل الناقة أحبلها والنخلة أبرها ويقال ألقحت الريح السحابة

خالطتها ببرودتها فأمطرت فهي ملقحة والقح ( على النسب ) وفي التنزيل العزيز ) وأرسلنا الرياح

لواقح ( ويقال ألقحت الريح الشجر والنبات نقلت اللقاح من عضو التذكير إلى عضو التأنيث وبينهم

ش ار تسبب له

( لقح ) النخلة أبرها ويقال جرب األمور فلقحت عقله والنظر في العواقب تلقيح العقول وفالن ملقح
منقح مجرب مهذب وجسم االنسان أو الحيوان أدخل فيه اللقاح ( مو )

( تلقح ) فالن على فالن تجنى عليه بما لم يفعل ولم يقل

( استلقحت ) النخلة ونحوها آن لها أن تلقح

( اللقاح ) ماء الفحل وما يلقح به الشجر والنبات ويقال جاءنا زمن اللقاح زمن تلقيح النخل

ومستحضرات اللقاح خالصات تستخرج من اللقاحات النباتية لتشخيص الحساسية عند المرضى

بالتحساس ( مج ) وقدر من الجراثيم يسير يدخل في جسم اإلنسان أو الحيوان ليكسبه مناعة من

المرض الذي تحدثه هذه الجراثيم وهو الطعم أيضا كلقاح الجدري والتيفوس ( مو ) وهم قوم لقاح
وحي لقاح لم يدينوا للملوك ولم يملكوا ولم يصبهم في الجاهلية سباء

( اللقاح ) ماء الفحل من اإلبل أو الخيل أو غيرهما

( اللقاحية ) ( في الطب ) التفاعل التحساسي الموسمي للجسم لما يحمله الهواء من لقاح النباتات
مثل حمى الطلع ( مج )

( اللقح ) الحبل يقال امرأة سريعة اللقح وقد يستعمل ذلك في كل أنثى واللقاح

( اللقحة ) الناقة الحلوب الغزيرة اللبن وال يوصف به ( ج ) لقاح
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( اللقحة ) اللقحة والنفس يقال إن لي لقحة تخبرني عن لقاح الناس والمرأة المرضعة ( ج ) لقح

ولقاح

( الملقح ) من الرجال خالف العقيم

( لقسه )

لقسا عابه فهو القس ولقاس

( لقست ) نفسه إلى الشيء لقسا نازعته إليه وحرصت عليه ونفسه من الشيء غثت وفترت وكسلت

فهي لقسة وبه فطن به

( القسه ) عابه ولقبه باأللقاب الرديئة

( تالقس ) القوم تسابوا وتشاتموا

( تلقست ) نفسه عن الشيء بخلت وضاقت

( الالقس ) الجرب

( اللقس ) الجرب

( اللقس ) من يعيب الناس ويلقبهم ويسخر منهم ويفسد بينهم والذي ال يستقيم على وجه

( لقص )

الشيء جلده لقصا أحرقه

( لقص ) فالن لقصا ضاق

( التقص ) فالن تتبع خساس األمور والشيء أخذه

( اللقص ) السريع إلى الشر والكثير الكالم

( لقط )

الشيء لقطا أخذه من األرض فهو القط ولقاط ولقاطة والمفعول ملقوط ولقيط والطائر الحب أخذه

من هنا ومن هنا والعلم من الكتب أخذه من هذا الكتاب ومن ذلك الكتاب وأصول الشعر استأصلها

بالملقاط والمنظر أو الصورة صورها بآلة التصوير الشمسية ( محدثة )

( القطه ) مالقطة ولقاطا حاذاه

( التقط ) الشيء لقطه وعثر عليه من غير قصد وال طلب وفي التنزيل العزيز ) فالتقطه آل فرعون
( ويقال لقيته التقاطا إذا لقيته من غير أن تتوقعه وجمعه من هنا وها هنا يقال فالن يلتقط كالم

الناس يقال ذلك للنمام والعرب تقول إن عندك ديكا يلتقط الحصى إشارة إلى نمام بالمجلس
( تلقط ) الشيء التقطه من ها هنا وها هنا

( األلقاط ) األوباش يقال جاءنا أسقاط من الناس وألقاط وقوم ألقاط متفرقون

المعجم الوسيط
( الالقط ) الذي يلقط السنابل ونحوها بعد الحصد أو الجنى

( الالقطة ) يقال ( لكل ساقطة القطة ) لكل مزهود فيه راغب أو لكل كلمة سقطت من فم الناطق
من يسمعها ويذيعها

( اللقاط ) السنبل الذي تخطئه المناجل يلتقطه الناس

( اللقاط ) جمع السنبل من األرض
( اللقاط ) ما يلقط من السنابل

( اللقاطة ) ما التقط من األرض والشيء التافه الملقى يأخذه من أراد ( ج ) لقاط

( اللقط ) كل نثارة من سنبل أو ثمر وقطع ذهب أو فضة توجد في المعدن يقال وجدت في المعدن

لقطا ( ج ) ألقاط

( اللقطة ) المنظر في الفلم تؤخذ صورته على حدة ( محدثة )

( اللقطة ) واحدة اللقط

( اللقطة ) الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه و ( في الجيولوجيا ) قطعة من الذهب ملء الكف أو

أكبر توجد في المعدن ( مج )

( اللقيط ) الوليد الذي يوجد ملقى على

الطريق ال يعرف أبواه

( اللقيطة ) الرجل الساقط الرذل المهين وكذا المرأة ( ج ) لقائط

( الملقاط ) أداة من ساقين تستعمل اللتقاط األشياء الصغيرة ( ج ) مالقيط

( الملقط ) الملقاط ( ج ) مالقط

( الملقط ) المعدن والمطلب ( ج ) مالقط ويقال أصبحت مراعينا مالقط من الجدب يابسة ال كأل

فيها

( الملقوط ) اللقيط ( ج ) مالقيط

( لقع )

الشيء لقعا رمى به وفالنا بعينه أصابه بها وبالكالم غلبه به وفالنا عابه

( التلقاع ) العيبة ( و هي بتاء )

( اللقعة ) من يرمى بالكالم وال شيء عنده وراء ذلك الكالم

( اللقاع ) الذباب األخضر الذي يلسع الناس ( الواحدة بتاء )

( اللقاعة ) األحمق والملقب للناس بأفحش األلقاب

( الملقاع ) المرأة الفحاشة في الكالم
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( لقف )

الشيء لقفا ولقفانا تناوله بسرعة وأخذه بفمه فابتلعه وفي التنزيل العزيز ) وألق ما في يمينك تلقف ما

صنعوا (

( لقف ) الفرس في عدوه خبط بيديه شديدا وفالنا الشيء رماه إليه ليتلقفه والطعام بلعه ويقال لقفه

الطعام أبلعه إياه

( التقف ) الشيء تناوله بسرعة

( تلقف ) الشيء التقفه ويقال تلقف الكالم من فمه تلقاه وحفظه بسرعة والطعام بلعه

( اللقف ) يقال رجل ثقف لقف سريع األخذ لما يرمى إليه باليد وسريع الفهم لما يرمى إليه من كالم

باللسان وخفيف حاذق وقد يفرد اللقف فيقال رجل لقف يعني به ما تقدم

( اللقف ) يقال رجل ثقف لقف ثقف لقف

( اللقيف ) يقال هو ثقيف لقيف ثقف لقف

( لق )

عينه لقا ضربها بيده أو براحته فهو الق ( ج ) لققة
( اللق ) الشق في األرض والرجل الكثير الكالم
( اللقاق ) رجل لقاق بقاق كثير الكالم

( لقلق )

اللقالق صوت والحية حركت لحييها دائما وأخرجت لسانها ولسان فالن أعجل حتى ال ينطبق و ال

يثبت ونظره أسرع التنقل في حركة مستمرة والشيء حركه

( تلقلق ) الشيء تقلقل

( اللقالق ) طائر من الطيور القواطع وهو كبير طويل الساقين والعنق والمنقار أحمر الساقين

والرجلين والمنقار

( اللقلق ) اللقالق واللسان يقال حرك لقلقه ( ج ) لقالق

( اللقلقة ) حبسة في اللسان والصوت في حركة واضطراب يقال للنوائح لقلقة ( ج ) لقالق

( لقم )

الطريق وغيره لقما سد فمه

( لقم ) الشيء لقما أكله بسرعة ويقال لقم اللقمة أخذها بفيه وابتلعها في مهلة

( ألقمه ) الطعام جعله يلقمه ويقال ألقمته أذني فصب فيها كالما وألقمه الحجر أسكته عند

المخاصمة
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( لقمه ) الطعام ألقمه والبعير ناوله بيده الطعام إذا لم يأكل إال بهذه الوسيلة

( التقم ) الشيء بلعه وفي التنزيل العزيز ) فالتقمه الحوت وهو مليم ( ويقال التقم أذنه ساره

( تلقم ) الشيء لقمه

( التلقام والتلقامة ) الكثير اللقم أو العظيمها

( اللقم ) الطريق الواضح يقال خذ هذا اللقم

( اللقم ) يقال رجل لهم لقم يعلو الخصوم

( اللقمة ) ما يهيئه اإلنسان من الطعام لاللتقام ( ج ) لقم

( اللقمة ) اللقمة وما يلقم في مرة
( اللقيم ) ما يلقم

( لقن )

فالن لقنا ولقانة عقل وذكا والمعنى فهمه فهو لقن

( لقنه ) الكالم ألقاه إليه ليعيده والممثل على المسرح ذكره بصوت خفيض ما يقوله ( محدثة )

والمحتضر نطق أمامه بالشهادتين لينطق بهما وفي الحديث ( لقنوا موتاكم شهادة أن ال إله إال هللا )

و المراد بالموتى فيه المحتضرون والميت ذكره عقب دفنه ما يجيب به الملكين حين يسأالنه
( تلقن ) الشيء والكالم فهمه وتمكن منه

( اللقن ) شبه طست من نحاس أو صفر ضيق القاع متسع األعلى ( مع )
( اللقن ) يقال هو ثقف لقن فهم حسن التلقن لما يسمعه

( الملقن ) من يلقن الميت ومن يلقن الممثل في المسرح وهو مختبئ ( محدثة )

( لقاه )

هللا لقوا أصابه باللقوة

( لقي ) ( كعني ) لقوة أصابته اللقوة

فهو ملقو

( اللقوة ) داء يعرض للوجه يعوج منه الشدق والعقاب الخفيفة السريعة االختطاف ( ج ) لقاء وألقاء

( لقيه )

لقاء وتلقاء ولقيا ولقيانا ولقية استقبله وصادفه وفالن ربه مات

( ألقى ) الشيء طرحه تقول ألقه من يدك وألق به من يدك ويقال ألقيت إليه المودة وبالمودة وفي

التنزيل العزيز ) تلقون إليهم بالمودة ( وألقى هللا الشيء في القلوب قذفه والقرآن أنزله والمتاع على

الدابة وضعه وعليه القول أماله وهو كالتعليم ويقال ألقى إليه القول وبالقول أبلغه إياه وألقى إليه باال
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اكترث به واستمع له وألقى فالن السمع والى فالن السمع استمع وأصغى واليه خي ار اصطنعه عنده
واليه السالم حياه به

( القاه ) مالقاة ولقاء قابله وصادفه وهللا صار إلى حسابه وفي التنزيل العزيز ) الذين يظنون أنهم
مالقو ربهم ( وبين الرجلين وصل بينهما بعد القطيعة يقال القى بين فالن وفالن ويقال القى بين

طرفي القضيب عطف طرفيه حتى تالقيا فهو مالق و يقال هو جاري مالقي مقابلي
( لقاه ) الشيء جعله يلقاه وفي التنزيل العزيز ) ولقاهم نضرة وسرو ار (

( التقيا ) استقبل كل منهما صاحبه يقال التقى الجمعان والتقى الجيشان والتقى الرجالن والشيئان

اجتمعا وتحاذيا وفي التنزيل العزيز ) مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ ال يبغيان ( ويقال التقى

الشيء لقيه

( تالقيا ) التقيا

( تلقت ) المرأة حبلت فهي متلق ( بال هاء ) والشيء لقيه ويقال تلقى فالنا والشيء منه أخذه منه

ويقال تلقى العلم عن فالن
( استلقى ) على ظهره نام

( األلقية ) ما ألقي من األحاجي واأللغاز ويقال ألقيت عليه ألقية وألقيت إليه ألقية كلمة معاياة
ليستخرجها والنازلة من نوازل الدهر ( ج ) األالقي يقال لقيت منه األالقي

( التالقي ) يوم التالقي يوم القيامة لتالقي الخلق فيه

( التلقاء ) مصدر لقي يقال يسرني تلقاؤك لقاؤك و توسعوا فيه فاستعملوه ظرف مكان بمعنى جهة

اللقاء والمقابلة ونصبوه على الظرفية و يقال توجه تلقاء النار وتلقاء فالن وجلس تلقاءه حذاءه وفي
التنزيل العزيز ) ولما توجه تلقاء مدين ( ويقال فعل ذلك تلقائيا من ذات نفسه ( مو )

( اللقى ) ما طرح وترك لهوانه واللقيط ( ج ) ألقاء

( اللقاة ) من الطريق وسطه

( اللقي ) الملتقى وهما لقيان يلقى أحدهما صاحبه وهو شقي لقي ال يزال يلقى ش ار

( الملقى ) مقام األروية من الجبل تستعصم به من الصياد أو أعلى الجبل ( ج ) المالقي والمالقي

مآزم الفرج ومضايقه يقال امرأة ضيقة المالقي

( الملقى ) المكان الذي يلقى فيه الشيء يقال هذا ملقى الكناسات موضع طرح القمامة وفناؤه ملقى

الرحال مضياف

( الملقى ) رجل ملقى ممتحن ال يزال يلقاه مكروه ويقال ( الشجاع موقى و الجبان ملقى )

( لكأه )
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بالسوط لكئا ضربه وفالنا أعطاه حقه كله ويقال لعن هللا أما لكأت به ولدته

( لكئ ) بالمكان لكأ أقام به

( تلكأ ) عليه اعتل وعنه تباطأ وتوقف

( لكثه )

لكثا ولكاثا ضربه بيده أو رجله

( لكث ) الوسخ عليه وبه لكثا لصق

( اللكاث ) حجر براق أملس يكون في الجص

( اللكائي ) الرجل الشديد البياض

( اللكث ) الوسخ من اللبن يجمد على حرف اإلناء فتأخذه بيدك

( لكد )

عليه الوسخ وبه لكدا لزمه ولصق به ويقال لكد الشيء بفيه إذا أكل شيئا لزجا فلزق بفيه من جوهره
أو لونه ولكد شعره من الوسخ تلبد وفالن بخل وشح فهو لكد

( الكد ) الغل عالجه ويقال الكد قيده مشى فنازعه القيد خطاه وفالن فالنا الزمه

( التكده ) لزمه فلم يفارقه ويقال التكد به

( تلكد ) الشيء لزم بعضه بعضا ويقال تلكد به الوسخ لزق به وفالن غلظ لحمه واكتنز

( األلكد ) اللئيم الملصق بالقوم وليس منهم

( الملكد ) شبه مدق يدق به

( لكزه )

لك از ضربه بجمع كفه في صدره
( الكزه ) لكز كل منهما اآلخر

( تالك از ) لكز كل منهما اآلخر في ثقب المحور إذا اتسع

( اللكاز ) رقعة تدخل في ثقب المحور إذا اتسع
( الملكز ) الذليل المدفع عن األبواب

( لكشه )

لكشا ضربه بجمع الكف

( لكع )

فالن لكعا أكل وشرب والصبي نهز في الرضاع ويقال لكع الرجل الشاة ضرب ضرعها لتدر
والعقرب فالنا لسعته والرجل أسمعه ما ال يجمل
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( لكع ) لكعا ولكاعة لؤم وحمق فهو ألكع وهي لكعاء وعليه الوسخ لكعا لصق به ولزمه

( لكع ) لكعا ولكاعة لؤم وحمق

فهو لكيع

( لكاع ) يقال في سب المرأة بالحمق يا لكاع

( اللكع ) اللئيم يقال في النداء يا لكع ولالثنين يا ذوي لكع وال ينون إذا كان علما ألنه معدول من

ألكع واألحمق والعيي والصبي الصغير وفي الحديث أن النبي  eدخل على فاطمة فقال ( أثم لكع )

يريد الحسن أو الحسين وهو صغير

( اللكعة ) المرأة اللئيمة

( الملكعان ) يقال في سب الرجل باللؤم يا ملكعان وفي سب المرأة يا ملكعانة

( لكه )

لكا ضربه بجمع كفه في قفاه والشيء خلطه وضغطه واللحم فصله عن عظامه

( التك ) تضام وتداخل يقال التك العسكر والتك الوراد على المنهل وفي حجته أبطأ وفي كالمه

أخطأ

( اللكاك ) الزحام

( اللك ) الصلب المكتنز من اللحم وصبغ أحمر تفرزه بعض الحشرات على بعض األشجار في

جزر الهند الشرقية يذاب في الكحول فيكون منه دهان للخشب ( مج ) وفي العدد ( عند أهل إيران

والهند واليمن ) مائة ألف و ( عند المولدين ) عشرة ماليين

( اللكيك ) الصلب المكتنز لحما يقال فرس لكيك اللحم والمتضام المتداخل يقال عسكر لكيك

والقطران ( ج ) لكاك

( لكمه )

لكما ضربه بجمع كفه ودفعه والسيل عرض الجبل أثر فيه

( الكمه ) مالكمة لكم كل منهما اآلخر

( تالكما ) لكم كل منهما اآلخر
( التكم ) التطم

( الملكم ) رجل ملكم شديد اللكم أو كثيره

( المالكمة ) ضرب من الرياضة البدنية يقوم على اللكم باليدين وله قواعد وأصول

( المالكم ) من يحترف المالكمة أو يهواها ( محدثة )

( لكن )

فالن لكنا ولكنة عي وثقل لسانه وصعب عليه اإلفصاح بالعربية لعجمة لسانه فهو ألكن وهي لكناء
( ج ) لكن

المعجم الوسيط
( تالكن ) في كالمه أرى من نفسه اللكنة ليضحك الناس

( لكن ) أصلها الكن حذفت األلف خطا ال لفظا وهي ضربان

 1أن تكون مخففة من الثقيلة وهي حرف ابتداء ال يعمل خالفا لألخفش لدخولها بعد التخفيف على

الجملتين االسمية والفعلية

 2أن تكون خفيفة بأصل الوضع فإن وليها جملة فهي حرف ابتداء لمجرد إفادة االستدراك وليست
عاطفة ويجوز أن تستعمل مع الواو نحو ) ولكن كانوا هم الظالمين ( وبدونها نحو قول زهير

( إن ابن ورقاء ال تخشى بوادره

لكن وقائعه في الحرب تنتظر )

و إن وليها مفرد فهي عاطفة بشرطين

أحدهما أن يتقدمها نفي أو نهي نحو ما قام زيد لكن عمرو وال يقم زيد لكن عمرو فإن قلت قام زيد

ثم جئت بلكن جعلتها حرف ابتداء فجئت بالجملة فقلت لكن عمرو لم يقم وأجاز الكوفيون لكن عمرو

على العطف وليس بمسموع

و الثاني أال تقترن بالواو وعليه أكثر النحويين وقال قوم ال تستعمل مع المفرد إال بالواو

( لكن ) حرف ينصب االسم ويرفع الخبر معناه االستدراك وهو أن تثبت لما بعدها حكما مخالفا

لحكم ما قبلها ولذلك ال بد أن يتقدمها كالم مناقض لما بعدها نحو ما هذا شاع ار لكنه كاتب أو ضد

له نحو ما هذا أبيض لكنه أسود وقيل ترد تارة لالستدراك نحو ما زيد شجاعا لكنه كريم ألن

الشجاعة والكرم ال يكادان يفترقان فنفي أحدهما يوهم انتفاء اآلخر وللتوكيد نحو لو جاءني ألكرمته
لكنه لم يجئ فأكدت ما أفادته لو من االمتناع و قيل هي للتوكيد دائما مثل إن ويصحب التوكيد

معنى االستدراك

و هي بسيطة وقال الفراء مركبة من لكن وأن فطرحت الهمزة للتخفيف
و قد يحذف اسمها كقول المتنبي

( و ما كنت ممن يدخل العشق قلبه ولكن من يبصر جفونك يعشق )

( لكي )

به لكى أولع به ولزمه ويقال لكي بالمكان أقام

( الالكي ) الالئك ( مقلوب منه )

( لم )
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حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا وقد يتصل نفيها بحال النطق نحو ) لم يلد ولم يولد ( وقد

ينقطع نحو ) لم يكن شيئا مذكو ار ( أي ثم كان وتختص لم بمصاحبة الشرط كلو لم وان لم وتدخل

على لم همزة االستفهام فيصير النفي معها إيجابا ويدخله معنى التقرير والتوبيخ مع بقاء عمل الجزم

نحو ألم أقل لك وقد يفصل بالفاء أو بالواو بين الهمزة ولم نحو أفلم أقل لك وأولم أؤدبك

( لمأه )

لمئا أخذه بأجمعه ويقال ما يلمأ فمه بكلمة ال يستعظم شيئا تكلم به من قبيح

( ألمأ ) عليه احتوى عليه واللص على الشيء ذهب به خفية ويقال ذهب ثوبي فما أدري من ألمأ به
من ذهب به خفية وعلي حقي جحده وبما في الجفنة استأثر به والدواب المكان تركته صعيدا خاليا

ويقال ما أدري أين ألمأ من بالد هللا ذهب
( التمأ ) بما في الجفنة استأثر به

ويقال التمي لونه تغير

( تلمأت ) األرض به وعليه اشتملت واستوت ووارته وبما في الجفنة استأثر به

( الملمؤة ) الموضع يؤخذ فيه الشيء وحبالة الصائد

( لمج )

الشيء لمجا أكله والصبي أمه رضعها

( لمج ) فالنا أطعمه ما يتعلل به قبل الغداء يقال ما لمجوا ضيفهم بشيء

( تلمج ) فالن أكل اللمجة وتذوق الطعام والشراب يقال ما تلمج عندنا بلماج ما ذاق شيئا وبالطعام

تلمظ به

( اللماج ) أدنى ما يؤكل يقال ما ذقت شماجا وال لماجا شيئا
( اللمج ) رجل لمج ذواق للطعام والشراب ويقال سمج لمج
( اللمجة ) ما يتعلل به قبل تناول الطعام ( ج ) لمج

( اللموج ) اللماج

( اللميج ) الذواق والكثير األكل وسميج لميج ( إتباع ) أي قبيح

( لمح )

البصر لمحا وتلماحا امتد إلى الشيء ويقال لمحه ببصره صوبه إليه واليه أبصره بنظر خفيف أو
اختلس النظر فهو المح ( ج ) لماح واللماح الصقور الذكية وهو لموح ولماح أيضا

( ألمح ) الشيء واليه أبصره بنظر خفيف أو اختلس النظر إليه والمرأة من وجهها أمكنت من أن
يلمح تفعل ذلك الحسناء تري محاسنها من يتصدى لها ثم تخفيها
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( المحه ) مالمحة خالسه النظر

( التمحه ) أبصره بنظر خفيف ويقال التمح بصره ذهب به

( األلمحي ) من يلمح كثي ار

( الالمح ) يقال فالن المح عطفيه معجب بنفسه

( اللمح ) يقال ألرينك لمحا باص ار أم ار واضحا وأكثر استعماله في الوعيد

( اللمحة ) النظرة العجلى ويقال رأيته لمحة البرق قدر لمعة البرق من الزمان ويقال في فالن لمحة
من أبيه شبه

( اللماح ) الشديد اللمح ويقال هو أبيض لماح شديد البياض

( المالمح ) ما بدا من محاسن الوجه أو مساويه والمشابه ( مفرده لمحة على غير قياس )

( لمزه )

لم از ضربه ودفعه وعابه وأشار إليه بعينه ونحوها كالرأس أو الشفة مع كالم خفي والشيب فالنا ظهر

فيه

( المزه ) الغزه

( اللمزة ) العياب للناس ومن يعيب الناس في وجوههم ( للذكر واألنثى فيهما )

( اللماز ) العياب للناس وهي لمازة

( لمسه )

لمسا مسه بيده فهو المس والمرأة باشرها ويقال لكذا شعاع يكاد يلمس البصر يخطفه أو يطمسه قال

ابن أحمر

( فإن قصركما من ذاك أن تريا
وجها يكاد سناه يلمس البص ار )

( المسه ) مالمسة ولماسا ماسه والمرأة باشرها

( التمس ) الشيء طلبه

( تلمس ) الشيء تطلبه مرة بعد أخرى

( االلتماس ) الطلب والتماس إعادة النظر و ( في قانون المرافعات ) طريق الطعن في الحكم

النهائي يرفع إلى المحكمة التي أصدرته ألسباب عددها القانون يطلب به إعادة النظر في هذا الحكم

( مج )

( الالمس ) يقال امرأة ال ترد يد المس فاجرة وفالن ال يرد يد المس ال منعة له

( اللماسة ) الحاجة المقاربة

( اللماسة ) اللماسة

( اللمس ) إحدى الحواس الخمس الظاهرة وهي قوة منبثة في العصب تدرك بها الح اررة والبرودة
والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك عند التماس
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( اللمسة ) المرة من لمس واللمسة األخيرة في العمل الفني الملموس كالنظرة األخيرة في العمل الفني

المكتوب آخر عمل دقيق فيهما ( مو )

( اللموس ) الدعي

( اللميس ) المرأة اللينة الملمس

( الملتمس ) ( في قانون المرافعات ) المدعى عليه في االلتماس ( مج )

( الملتمس ) ( في قانون المرافعات ) المدعي في االلتماس ( مج )

( لمص )

العسل وشبهه لمصا أخذه بطرف إصبعه فلعقه وفالنا قرصه وحكاه وعابه وعوج فمه عليه

( ألمص ) الشجر أمكن أن يرعى والكرم الن عنبه
( الالمص ) حافظ الكرم

( اللمص ) الفالوذج
( اللمص ) اللمص

( اللموص ) الكذاب الخداع والمغتاب

( لمظ )

فالن لمظا تتبع الطعم وتذوق وتمطق والماء ذاقه بطرف لسانه

( ألمظه ) جعل الماء على شفته وفالنا على فالن مأله غيظا عليه

( لمظه ) كذا أذاقه إياه وفالنا من حقه أعطاه شيئا قليال منه

( التمظ ) بشفتيه ضم إحداهما على األخرى مع صوت يكون منهما وبالشيء التف والشيء أكله و

طرحه في فمه سريعا

( تلمظ ) فالن لمظ ويقال ما تلمظت اليوم بشيء ما ذقت شيئا وبذكره عابه والحية أخرجت لسانها

( اللماظ ) يقال ماله لماظ شيء

يذوقه وما ذقت اليوم لماظا وشرب الماء لماظا ذاقه بطرف لسانه

( اللماظة ) بقية الطعام في الفم يقال ألقى لماظة من فيه وبقية الشيء القليل يقال ما الدنيا إال

لماظة أيام

( اللمظة ) اليسير من السمن ونحوه تأخذه بإصبعك كالجوزة

( المتلمظ ) المتبسم يقال إنه لحسن المتلمظ

( لمع )

البرق والصبح وغيرهما لمعا ولمعانا برق وأضاء فهو المع ( ج ) لمع وهو لماع وهي المعة ( ج )
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لوامع وبالشيء لمعا ذهب به وبثوبه ويده وسيفه أشار والطائر بجناحيه حركهما في طيرانه وخفق

بهما وفالن الباب برز منه والشيء طرحه ورماه

( ألمع ) بثوبه ويده وسيفه لمع وبالشيء وعليه اختلسه أو سرقه ويقال ألمع بما في اإلناء من الطعام
والشراب ذهب به والطائر بجناحيه لمع بهما والناقة بذنبها رفعته ليعلم أنها قد لقحت فهي ملمعة

وملمع و يقال ألمعت الناقة استبان حملها واألنثى تحرك الولد في بطنها واألرض صار فيها لمع من

أبيض الحشيش ويقال ألمعت األرض صارت فيها لمعة من النبت وكثر فيها الكأل

( لمع ) النسيج أو الحج لونه ألوانا شتى والشيء جعله يلمع ( محدثة )

( التمع ) البرق وغيره برق وأضاء والشيء اختلسه

( التمع ) لونه تغير ويقال للرجل إذا فزع من شيء أو غضب أو حزن فتغير لذلك لونه التمع لونه

( تلمع ) البرق وغيره برق وأضاء والشيء اختلسه

( األلمع ) الذكي المتوقد الصادق الفراسة
( األلمعي ) األلمع والخفيف الظريف

( التلميع ) في الخيل أن يكون في الجسد بقع تخالف سائر لونها وكل لون خالف لونا ( ج ) تالميع
يقال فيه تلميع وتالميع إذا كان فيه ألوان شتى

( الالمع ) البراق المضيء ويقال ما بالدار المع أحد
( الالمعة ) يافوخ الصبي ما دام لينا ( ج ) لوامع

( اللماع ) يقال ذهبت نفسه لماعا قطعة قطعة

( اللمعة ) الجماعة من الناس ومن الجسد نعمته وبريق لونه والسواد حول حلمة الثدي خلقة أو

البقعة من السواد خاصة أو كل لون خالف لونا والموضع ال يصيبه الماء في الوضوء أو الغسل
يقال به لمعة لم يصبها الوضوء وقطعة من النبت أخذت في اليبس ( ج ) لمع ولماع

( اللماعة ) الفالة تلمع بالسراب ويافوخ الصبي ما دام لينا
( اللموع ) الالمع والعقاب السريعة االختطاف

( الملمع ) خد ملمع صقيل

( الملمع ) ملمعا الطائر جناحاه يقال خفق الطائر بملمعيه

( الملمعة ) أرض ملمعة يلمع فيها السراب

( الملمع ) يقال فرس ملمع فيه بقع تخالف سائر لونه واألبرص

( الملمعة ) يقال أرض ملمعة

( الملمعة ) أرض ملمعة ملمعة

المعجم الوسيط
( اليلمع ) البرق الخلب يقال ( أخدع من يلمع ) والسراب يقال ( هو أكذب من يلمع ) ويشبه به
الكذاب فيقال إنما هو يلمع والذكي المتوقد وما لمع من السالح كالبيضة والدرع ( ج ) يالمع

( اليلمعي ) الذكي المتوقد الفراس

( لمق )

لمقا نظر ويقال لمقة ببصره رمقه وفالنا لطمه وعينه ضربها بالكف خاصة والشيء محاه وكتبه (

ضد )

( تلمق ) أكل ما يتعلل به قبل الغذاء

( اللماق ) اليسير من الطعام والشراب يقال ما ذقت لماقا شيئا و يقال ما باالرض لماق مرتع

( لمق ) الطريق نهجه ووسطه

( اليلمق ) القباء المحشو ( مع فارسيته يلمه )

( لمك )

العجين لمكا أنعم عجنه

( تلمك ) فالن حرك لحييه بالكالم أو الطعام ويقال تلمك البعير لوى لحييه وتلمظ
( اللماك ) الجالء يكحل به العين

( اللماك ) يقال ما تلمك بلماك ما ذاق شيئا وما ذاق لماكا وال لماجا ( و ال يستعمل إال في النفي )

( اللمك ) اللماك

( اللميك ) المكحول العينين

( لملم )

الشيء جمعه والحجر جعله مستدي ار
( تلملم ) مطاوع لملم

( اللملم ) الجيش الكثير المجتمع وحي لملم كذلك

( اللملوم ) الجماعة

( الململم ) رجل ململم وجمل ململم مجموع بعضه إلى بعض وشعر ململم مدهون

( الململمة ) يقال كتيبة ململمة مجتمعة مضموم بعضها إلى بعض وناقة ململمة غليظة كثيرة اللحم

معتدلة الخلق وصخرة ململمة مستديرة صلبة

( لم )

الشيء لما جمعه جمعا شديدا ويقال لم هللا شعثه جمع ما تفرق من أموره وأصلحه وبفالن أتاه فنزل
به

المعجم الوسيط
( لم ) فالن أصابه لمم طرف من جنون فهو ملموم

( ألم ) الشيء قرب وبالقوم وعليهم أتاهم فنزل بهم وزارهم زيارة غير طويلة وبالمعنى عرفه وبالطعام

لم يسرف في أكله وباألمر لم يتعمق فيه وفالن باشر اللمم الصغير من الذنوب أو قاربه والغالم

قارب البلوغ ويقال هذه ناقة قد ألمت للكبر والنخلة قاربت اإلرطاب فهي ملم وملمة والشعر جاوز

شحمة األذن وتستعمل بمعنى كاد يقال ما فعل ذلك وما ألم

( لمم ) الشعر دهنه فهو ملمم
( التم ) بالقوم أتاهم فنزل بهم

( الالمة ) كل ما يخاف من فزع أو شر أو مس والعين المصيبة بسوء

( اللمام ) اللقاء اليسير يقال هو يزورنا لماما في األحايين وهو جمع لمة

( اللمم ) الصغير من الذنوب نحو القبلة والنظرة وما أشبهها ومقاربة الذنب وفي التنزيل العزيز )

الذين يجتنبون كبائر اإلثم والفواحش إال اللمم ( والجنون أو طرف منه يلم باإلنسان ويعتريه ويقال
كان ذلك منذ شهر أو لممه قراب شهر

( اللمة ) الشدة أو الدهر يقال أعيذه من حادثات اللمة والطائف من الجن يقال أصابته من الجن لمة

مس أو شيء قليل ويقال للشيطان لمة أي همة وخطرة في القلب أو دنو والناس المجتمعون والشيء

المجتمع واللقاء اليسير ( ج ) لمام

( اللمة ) الرفقة يقال ال تسافروا حتى تصيبوا لمة ( للواحد والجمع )
( اللمة ) شعر الرأس المجاوز شحمة األذن ( ج ) لمم ولمام

( الملم ) الشديد من كل شيء ويقال رجل ملم يجمع أهل بيته وعشيرته ورجل ملم معم يصلح أمور

الناس ويعم الناس بمعروفه

( الملمة ) النازلة الشديدة من شدائد الدهر

( الملموم ) المجتمع المدور ويقال رجل ملموم مجتمع والمجنون

( لما )

لما على ثالثة أوجه

( الوجه األول ) أن تختص بالمضارع فتجزمه وتنفيه وتقلبه ماضيا كلم إال أنها تفارقها في خمسة

أمور

أحدها أنها ال تقترن بأداة شرط فال يقال إن لما تقم و ( لم ) تقترن بها وفي التنزيل العزيز ) وان لم
تفعل (

و الثاني أن منفيها مستمر النفي إلى الحال كقول الممزق العبدي

المعجم الوسيط
( فإن كنت مأكوال فكن خير آكل

واال فأدركني ولما أمزق )

و منفي لم يحتمل االتصال ومنه في التنزيل العزيز ) ولم أكن بدعائك رب شقيا ( واالنقطاع كما في

التنزيل العزيز ) لم يكن شيئا مذكو ار ( ولهذا جاز لم يكن ثم كان ولم يجز لما يكن ثم كان بل يقال

لما يكن وقد يكون

الثالث أن منفي لما ال يكون إال قريبا من الحال وال يشترط ذلك في منفي لم تقول لم يكن ذلك الرجل
في العام الماضي مقيما وال يجوز لما يكن

الرابع أن منفي لما متوقع ثبوته بخالف منفي لم أال ترى أن معنى ) بل لما يذوقوا عذاب ( أنهم لم
يذوقوه إلى اآلن وأن ذوقهم له متوقع

الخامس أن منفي لما جائز الحذف لدليل كقوله
( فجئت قبورهم بدءا ولما )

أي ولما أكن بدءا قبل ذلك أي سيدا وال يجوز وصلت إلى بغداد ولم تريد ولم أدخلها

( الوجه الثاني ) أن تختص بالماضي فتقتضي جملتين وجدت ثانيتهما عند وجود أوالهما نحو لما

جاءني أكرمته ويقال فيها حرف وجود لوجود وبعضهم يقول حرف وجوب لوجوب وقيل هي ظرف
بمعنى حين

( الوجه الثالث ) أن تكون حرف استثناء بمعنى إال فتدخل على الجملة االسمية وفي التنزيل العزيز
) إن كل نفس لما عليها حافظ ( فيمن شدد الميم وعلى الماضي لفظا ال معنى نحو أنشدك هللا لما

فعلت أي ما أسألك إال فعلك

( لما )

يقال ما يلمو فم فالن بكلمة أي ال يستعظم شيئا تكلم به من قبيح والشيء لموا أخذه بأجمعه ( و

انظر لمأ )

( ألمى ) على الشيء ذهب به

( اللمة ) الجماعة من الرجال أو النساء من الثالثة إلى العشرة وفي حديث فاطمة ( أنها خرجت في

لمة من نسائها تتوطأ ذيلها حتى دخلت على أبي بكر الصديق ) والترب والمثل و الشكل يقال

ليتزوج كل إنسان لمته واألسوة يقال لك فيه لمة ( ج ) لمات

( لمى )

الغالم لميا اسودت شفته ويقال لمت المرأة

( لمي ) لمى لمى فهو ألمى وهي لمياء ( ج ) لمى ويقال لميت الشفة اسمرت والشجر اسود ظله

المعجم الوسيط
( تلمت ) األرض به وعليه اشتملت ( لغة في تلمأت )

( األلمى ) ظل ألمى كثيف أسود وظل ألمى بارد ورمح ألمى شديد السمرة صلب

( اللمى ) سمرة في الشفة تستحسن

( اللمياء ) شفة أو لثة لمياء لطيفة قليلة الدم أو قليلة اللحم

( لن )

حرف نصب ونفي واستقبال نحو لن أعمل هذا أبدا وتأتي للدعاء كما أتت ( ال ) لذلك كقول

األعشى

( لن يزالوا كذلكم ثم ال زل

ت لهم خالدا خلود الجبال )

( لهب )

الرجل لهبا عطش فهو لهبان وهي لهبى

( ألهب ) البرق تتابع وتدارك لمعانه حتى ال يكون بين البرقتين فرجة والفرس اضطرم جريه وأثار
الغبار وفي الكالم أمضاه بسرعة ويقال ألهبه األمر هيجه له والنار أوقدها حتى صار لها لهب

( لهب ) النار أوقدها حتى صار لها لهب

( التهبت ) النار اتقدت وعلى فالن غضب وتحرق ويقال فالن يلتهب جوعا يتحرق ويتضرم

( تلهبت ) النار اتقدت وهو يتلهب جوعا أي يتضرم

( األلهوب ) اجتهاد الفرس في عدوه حتى يثير الغبار

( اللهاب ) العطش

( اللهابة ) كساء يوضع فيه حجر فيرجح به أحد جوانب الهودج أو الحمل

( اللهب ) مهواة ما بين كل جبلين ووجه من الجبل كالحائط ال يرتقى والسرب في األرض ( ج )

ألهاب

( اللهب ) ما يرتفع من النار كأنه لسان و ( في الكيمياء ) النار التي تنتج من توهج نار أو بخار

مشتعل ( مج ) والغبار الساطع كالدخان المرتفع من النار
( اللهبان ) شدة الحر والعطش ويوم لهبان شديد الحر

( اللهبة ) العطش واشراق اللون من الجسد
( اللهيب ) حر النار

( الملهب ) الرائع الجمال والكثير الشعر من الرجال
( الملهب ) ما لم تشبع حمرته من الثياب

المعجم الوسيط
( الالهوت )

األلوهية كما يقال الناسوت لطبيعة اإلنسان و ( علم الالهوت ) علم يبحث عن العقائد المتعلقة باهلل
( الالهوتي ) العالم بالعقائد المتعلقة باهلل

( لهث )

الكلب لهثا ولهاثا أخرج لسانه من حر أو عطش وفي التنزيل العزيز ) فمثله كمثل الكلب إن تحمل

عليه يلهث أو تتركه يلهث ( والرجل أعيا

( لهث ) الكلب وغيره لهثا ولهاثا ولهثانا لهث ويقال لهث الرجل أعيا فه لهثان وهي لهثى

( التهث ) الكلب وغيره لهث

( اللهاث ) حر العطش في الجوف يقال هو يقاسي لهاث الموت شدته

( اللهاثي ) الكثير الخيالن الحمر في الوجه

( اللهثة ) العطش والتعب

( لهج )

باألمر لهجا أولع به فثابر عليه واعتاده فهو لهج والهج والفصيل بضرع أمه لزمه فهو الهج ويقال

لهج الفصيل أمه تناول ضرعها يمتصه فهو لهوج ( ج ) لهج

( ألهج ) باألمر لهج به وفالن لهجت فصاله برضاع أمهاتها وفالنا بالشيء جعله يلهج به والفصيل

جعل في فمه خالال فشده لئال يصل إلى الرضاع

( لهجه ) أطعمه اللهجة

( لهوج ) الشيء لم يحكمه ولم يبرمه ويقال لهوج الطعام لم ينضجه ويقال حديث ملهوج ورأي ملهوج

( تلهوج ) الشيء تعجله واللحم لم ينضجه

( الهاج ) الشيء اختلط بعضه ببعض ولم تتم خثورته والهاجت عينه اختلط بها النعاس

( اللهجة ) اللسان أو طرفه ولغة اإلنسان التي جبل عليها فاعتادها يقال فالن فصيح اللهجة
وصادق اللهجة وطريقة من طرق األداء في اللغة وجرس الكالم
( اللهجة ) ما يتعلل به قبل وقت تناول الطعام كاللمجة

( الملهج ) من ينام ويعجز عن العمل

( لهده )

الحمل لهدا أثقله وضغطه فهو ملهود ولهيد ودابته جهدها وهزلها فهي لهيد وفالنا دفعه في صدره
دفعا شديدا لذله فهو ملهود وما في اإلناء لحسه أو أكله

( ألهد ) الرجل ظلم وجار والى األرض تثاقل إليها وبه أزرى وبفالن أمسكه وخلى آخر عليه وهو

المعجم الوسيط
يقاتله ولقنه حجته

( اللهد ) الرجل الثقيل الذليل وداء يكون في أرجل الناس وأفخاذهم كاالنفراج
( الملهد ) رجل ملهد مستضعف ذليل مدفع عن األبواب

( لهذم )

الشيء قطعه
( تلهذم )

الشيء قطعه وأكله

( اللهاذمة ) اللصوص

( اللهذم ) كل شيء قاطع من سنان أو سيف أو ناب يقال سيف لهذم حاد وكذلك السنان والناب

( لهز )

الشيب فالنا له از ظهر فيه يقال لهزه الشيب خالطه وفشا فيه فهو ملهوز والقوم خالطهم ودخل بينهم
وفالنا بالرمح طعنه به في صدره وضربه بجمع كفه في لهازمه ورقبته والبعير وسمه في لهزمته

والفصيل أمه ضرب

ضرعها عند الرضاع بفيه ليرضع

( لهز ) فالنا ضربه بجمع كفه في لهازمه ورقبته

( الالهز ) الجبل أو األكمة يضران بالطريق

( اللهاز ) رقعة يضيق بها المحور الواسع كاللكاز يقال ضيق البكرة باللهاز

( اللهز ) الشديد

( اللهزة ) اللهزمة

( الملهز ) الضارب بجمع الكف في اللهازم والرقبة

( الملهوز ) المجتمع الخلق

( لهزم ) فالنا أصاب لهزمته والشيب خديه خالطهما ويقال لهزمه الشيب

( اللهزمة ) عظم ناتئ في اللحى تحت الحنك وهما لهزمتان ( ج ) لهازم

( لهس )

على الطعام لهسا زاحم عليه حرصا ولحسه والصبي ثدي أمه لطمه ولم يمصصه

( الهس ) على الشيء بادر إليه وازدحم عليه حرصا وطمعا يقال الهس على الطعام ويقال فالن

يالهس بني فالن يغشى طعامهم

( اللهاس ) القليل من الطعام

المعجم الوسيط
( اللهاسة ) اللهاس

( اللهسة ) يقال مالك عندي لهسة شيء

( لهسم )

ما على المائدة أكله أجمع

( اللهسم ) مجرى الوادي الضيق ( ج ) لهاسم
( لهطت )

األم به لهطا ولدته يقال لعن هللا أما لهطت به وفالن ضرب باليد والسوط ويقال لهطه ضربه بالكف
منشورة أي الجسد أصابت والشيء بالماء ضربه به وبه األرض صرعه وفالنا بسهم رماه به والثوب

خاطه

( الالهط ) الذي يرش باب داره وينظفه

( لهع )

فالن لهعا ولهاعة استرسل إلى كل أحد فهو لهع ولوفي الكالم تشدق

( تلهيع ) في كالمه أفرط

( اللهاعة ) الغفلة يقال رجل فيه لهاعة

( اللهيعة ) اللهاعة والكسل والفترة يقال في فالن لهيعة توان في البيع والشراء حتى يغبن

( لهف )

على الفائت لهفا حزن وتحسر فهو لهف ولهيف والهف ولهفان وفي الحديث ( اتقوا دعوة اللهفان )
وهي الهف والهفة ولهفى ( ج ) لهافى ولهف ولهاف ويقال هو الهف القلب محترقه

( لهف ) لهفا كرب وظلم فهو ملهوف

( ألهف ) حرص وشره

( لهف ) استغاث وفالن نفسه وأمه قال وانفساه واماه أمياه والهفاه ويقال لهف أمه وأميه ( غلب

األنثى هنا على الذكر ألن األم أشد شفقة وأكثر حزنا على ولدها )

( تلهف ) على الفائت حزن وتحسر

( اللهف ) الحزن واألسى يقال يا لهف فالن كلمة يتحسر بها على ما فات ويقال يا لهفي عليه ويا
لهف ويا لهفا ويا لهف أرضي وسمائي عليه ويا لهفاه

( اللهفان ) المتحسر والمكروب

( اللهفة ) يقال في التحسر على فائت يا لهفتاه ويا لهفتياه

( اللهيف ) المظلوم المضطر يستغيث ويتحسر ورجل لهيف القلب محترفه

( الملهوف ) اللهيف

( لهق )

الشيء لهقا ابيض

المعجم الوسيط
( لهق ) الشيء لهقا ابيض فهو لهق ولهق

( لهوق ) فالن أبدى غير ما في طبيعته وتزين بما ليس فيه من خلق ومروءة وكرم والعمل أو الكالم

لم يتقنه

( تلهق ) الشيء ابيض والرجل أكثر من الكالم وتقعر فيه

( تلهوق )

لهوق وتملق وفي الحديث ( كان خلقه سجية ولم يكن تلهوقا )

( اللهاق ) الثور األبيض وكل أبيض ويقال أبيض لهاق أو لهاق شديد البياض

( الملهق ) شيء ملهق اللون ( أبيضه )

( لهم )

الشيء لهما ولهما ابتلعه بمرة والماء لهما جرعه

( ألهمه ) هللا خي ار ألقاه في روعه ولقنه إياه

( التهم ) الشيء ابتلعه بمرة والفصيل ما في الضرع استوفاه أو اشتفه

( التهم ) لونه تغير

( تلهم ) الشيء التهمه

( استلهم ) هللا خي ار سأله أن يلهمه إياه

( اإللهام ) إيقاع شيء في القلب يطمئن له الصدر يخص هللا به بعض أصفيائه وما يلقى في القلب

من معان وأفكار

( اللهام ) جيش لهام عظيم كأنه يلتهم كل شيء

( اللهم ) المسن من كل شيء ( ج ) لهوم

( اللهم ) األكول
( اللهم ) اللهم

( اللهمة ) من السويق السفة منه

( اللهم ) الكثير الخير والكثير العطاء والجواد السابق من الخيل والناس ورجل لهم أصيل الرأي

عظيم الكفاية ( و ال توصف به النساء ) والبحر العظيم الكثير الماء
( اللهوم ) األكول

( اللهيم ) أم اللهيم الداهية والحمى والمنية اللتهامها الخلق

( الملهم ) من الرجال األكول
( الملهم ) من الرجال الملهم

المعجم الوسيط
( اللهمم ) السابق الجواد من الخيل والناس

( اللهموم ) اللهمم والكثير الخير والجيش العظيم والناقة الغزيرة اللبن والسحابة الغزيرة القطر والعدد

الكثير ( ج ) لهاميم

( اللهميم ) اللهمم وجمل لهميم عظيم الجوف ( ج ) لهاميم

( ألهنه )

أهدى إليه شيئا من الطعام عند قدومه من سفر
( لهنه ) أطعمه اللهنة

( تلهن ) فالن تعلل باللهنة

( اللهنة ) ما تهديه للرجل إذا قدم من سفر وما يهديه المسافر إذا قدم من سفره والطعام الذي يتعلل
به قبل الغداء وما يتبلغ به يقال ما وجدت الماشية إال لهنة قليال من المرعى

( لها )

بالشيء لهوا لعب به وأولع به والمرأة إلى حديث صاحبها لهوا ولهوا أنست به وأعجبها وعن الشيء

لهيا ولهيانا سال عنه وترك ذكره

( لهي ) به لها أحبه وعن الشيء ومنه لهيا ولهيانا سال عنه وترك ذكره وفي الحديث ( إذا استأثر

هللا بشيء فأله عنه ) ويقال لهي عنه وبه كرهه

( ألهى ) فالن أجزل العطية ويقال ألهاه اللعب عن كذا شغله وأنساه والرحى وفيها ولها ألقى اللهوة

في فمها ويقال ألهيت لفالن لهوة من المال ( على التشبيه )

( الهى ) الشيء داناه وقاربه والغالم الفطام دنا منه وفالنا نازعه وفعل به مثل ما فعل به من

المعروف

( لهاه ) بكذا علله به

( التهى ) بالشيء لعب به وعنه بغيره اشتغل

( تالهى ) بالمالهي اشتغل بها وتالعب والقوم لها بعضهم مع بعض

( تلهى ) بالشيء لعب به وتعلل به وأقام عليه ولم يفارقه ويقال تلهت اإلبل بالمرعى وعنه تروح

باإلعراض عنه

( استلهى ) صاحبه استوقفه وانتظره والشيء استكثر منه

( األلهوة ) ما يتالهى به يقال بينهم ألهوة يتالهون بها
( األلهية ) األلهوة

( التلهية ) األلهوة وحديث يتلهى به

المعجم الوسيط
( اللهاء ) المقدار كالزهاء يقال هم لهاء مائة قدرها

( اللهاة ) من كل ذي حلق اللحمة المشرفة على الحلق أو الهنة المطبقة في أقصى سقف الفم ( ج
) لهوات ولهيات ولهى ولها ولهاء ويقال فالن تسد به لهوات الثغور

( اللهو ) ما لعبت به وشغلك من هوى وطرب ونحوهما والمرأة الملهو بها والطبل ونحوه

( اللهوة ) العطية أو أفضل العطايا وأجزلها ويقال اشتراه بلهوة من مال حفنة واأللف من الدنانير

والدراهم ( و ال يقال لغيرها ) وما يلقيه الطاحن من الحب في فم الرحى بيده ( ج ) لها

( اللهوة ) اللهوة والمرأة الملهو بها ( ج ) لها

( اللهو ) يقال فالن لهو عن الخير كثير اللها عنه وموضع اللهو

( الملهى ) الملعب ويقال هذا ملهى القوم موضع إقامتهم ( ج ) المالهي

( المالهي ) آالت اللهو كالمزهر والعود ونحوهما ويرجح أن مفرده ( ملهاة )

( الملهاة ) مسرحية منثورة أو منظومة تصف معايب الناس ورذائلهم في صور مضحكة ( محدثة )

( ج ) المالهي

( لهوج )

( انظر لهج )

( تلهوج ) ( انظر لهج )

( لهوق )

( انظر لهق )

( تلهوق ) ( انظر لهق )

( لو )

حرف تقدير وقاعدتها أنها إذا دخلت على ثبوتين كانا منفيين تقول لو جاءني ألكرمته فما جاءني وال

أكرمته وان دخلت على نفيين كانا ثبوتين تقول لم لو يستدن لم يطالب فقد استدان وطولب وان

دخلت على نفي وثبوت كان النفي ثبوتا والثبوت نفيا تقول لو لم يؤمن أريق دمه فالتقدير أنه آمن

ولم يرق دمه والعكس لو آمن لم يقتل
و هي ستة أقسام

 1أن تكون مستعملة في نحو لو جاءني ألكرمته و هذه تفيد ثالثة أمور
( أ ) الشرطية أي عقد السببية والمسببية بين الجملتين بعدها

( ب ) تقييد الشرطية بالزمن الماضي وبهذا الوجه فارقت إن فإن هذه لعقد السببية والمسببية في

المستقبل ولهذا قالوا الشرط بإن سابق على الشرط بلو وذلك ألن الزمن المستقبل سابق على الزمن

المعجم الوسيط
الماضي أال ترى انك تقول إن جئتني غدا أكرمتك فإذا انقضى الغد ولم يجئ قلت لو جئتني أمس
ألكرمتك

( ج ) االمتناع وعن هذه قال جماعة هي حرف امتناع المتناع أي امتناع الجواب المتناع الشرط

وقال سيبويه هي حرف لما كان سيقع لوقوع غيره

 2أن تكون حرف شرط في المستقبل إال أنها ال تجزم نحو
( و لو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا

ومن دون رمسينا من االرض سبسب

( لظل صدى صوتي وان كنت رمة لصوت صدى ليلى يهش ويطرب )

و الفرق بين هذا القسم وما قبله أن الشرط متى كان مستقبال كانت لو بمعنى إن ومتى كان ماضيا
كانت حرف امتناع

و متى وقع بعدها مضارع فإنها تقلب معناه إلى المضي نحو لو تقوم أقوم أي لو قمت قمت

 3أن تكون حرفا مصدريا بمنزلة أن إال أنها ال تنصب وأكثر وقوع هذه بعد ود ويود نحو ) ودوا لو
تدهن فيدهنون ( و ) يود أحدهم لو يعمر ( ومن وقوعها بدونهما قول قتيلة بنت النضر
ما كان ضرك لو مننت وربما

من الفتى وهو المغيظ المحنق

فإذا وليها ماض بقي على مضيه واذا وليها مضارع تخلص لالستقبال

 4أن تكون للتمني ويأتي جوابها بالفاء منصوبا نحو لو تأتيني فتحدثني ( بنصب تحدث )

 5أن تكون للعرض مثل أال ويأتي جوابها بالفاء منصوبا أيضا نحو لو تنزل عندنا فتصيب خي ار
 6أن تكون للتقليل نحو تصدقوا ولو بظلف محرق

( آلب )

الرجل أو البعير لوبا ولوابا ولوبانا عطش واستدار حول الماء وهو عطشان ال يصل إليه فهو الئب (
ج ) لؤوب ولوب ولوائب يقال إبل لوب ولوائب وهي الئبة والجمع لوائب

( أالب ) فالن حامت إبله إبه حول الماء من العطش

( لوب ) الشيء خلطه بالمالب أو لطخه به

( الالبة ) اإلبل المجتمعة السود والحرة من األرض وهي األرض ذات الحجارة السود ( ج ) البات

والب

( اللوب ) النحل والبضعة من اللحم التي تدور في القدر

( اللوبة ) القوم يكونون مع القوم فال يستشارون في شيء والحرة من األرض ( ج ) لوب وقالوا أسود

المعجم الوسيط
لوبي منسوب إلى اللوبة وهي الحرة

( اللوبيا ) بقلة زراعية حولية من الفصيلة القرنية ( الفراشية ) أصنافها الزراعية كثيرة

( المالب ) ضرب من الطيب كالخلوق أو الزعفران

( الملوب ) الحديد الملوى
( الت )

لوتا أخبر بغير ما يسأل عنه وفالنا نقصه حقه

( الالت ) صنم كان في الطائف وكانت تعبده ثقيف في الجاهلية ( و انظر مادة لتت )

( الت ) كلمة معناها ( ليس ) تقع على لفظ الحين خاصة عند سيبويه فتنصبه وهي تعمل عمل

ليس ولكن ال يذكر بعدها إال أحد المعمولين والغالب أن يكون المحذوف هو المرفوع ) والت حين
مناص ( والتقدير والت الحين حين مناص

( الث )

الشجر والنبات لوثا لبس بعضه بعضا والتف بعضه ببعض فهو الئث والث والث وفالن في األمر

أبطأ ويقال الث عن الحاجة أبطأ بها وما الث فالن أن غلب فالنا ما احتبس وما أبطأ والعمامة

على رأسه لفها وعصبها ويقال الث الشيء أداره مرتين كما تدار العمامة والشيء بالشيء خلطه به
ومرسه ويقال الث الشيء في التراب لطخه به والشيء دلكه في الماء باليد حتى انحلت أجزاؤه

والشيء في الفم ويقال الث لوثا من كالم تكلم بكالم مطوى لم يبينه لالستحياء

( لوث ) في األمر لوثا أبطأ فيه وفالن بطؤ كالمه وكل لسانه وضعف واسترخى وحمق ومسه

الجنون فهو ألوث وهي لوثاء ( ج ) لوث

( أالث ) يقال ألثت به مالي استودعته إياه

( ألوثت ) األرض أنبتت الرطب في اليابس والنبات والشجر التف بعضه على بعض والشيء ألبثه

والمطر النبات لوى بعضه على بعض

( لوث ) الشيء بالشيء خلطه به ومرسه ويقال لوث الشيء في التراب لطخه به والشيء دلكه في
الماء باليد حتى انحلت أجزاؤه وفالنا عن كذا حبسه والماء كدره

( التاث ) بردائه التف به والنبات التف بعضه ببعض ويقال التاث برأس القلم شعرة والشيء بالشيء

اختلط به ويقال التاثت الخطوب و بالدم تلطخ به وعليه األمر اختلط والتبس وفي العمل أبطأ وفي

كالمه عي بحجته

( تلوث ) ثوبه بالطين تلطخ به والماء أو الهواء ونحوه خالطته مواد غريبة ضارة

( اللواث ) الدقيق الذي يذر على الخوان لئال يلزق به العجين

المعجم الوسيط
( اللواثة ) اللواث والذي يتلوث في كل شيء ويتلطخ به والجماعة من قبائل شتى

( اللوث ) القوة والشر وشبه الداللة على حدث من األحداث وال يكون بينة تامة يقال لم يقم على
اتهام فالن بالجناية إال لوث والجراحات والمطالبات باألحقاد

( اللوثة ) الحمق والهيج

( اللوثة ) االسترخاء والبطء والحمق والحبسة في اللسان ومس الجنون يقال بفالن لوثة وخرقة تجمع

ويلعب بها ويقال رجل ذو لوثة بطيء متمكث ذو ضعف
( اللويثة ) الجماعة من قبائل شتى

( الليث ) يقال نبات ليث التف بعضه على بعض

( المليث ) البطيء لسمنه

( الج )

الشيء لوجا أداره في فيه

( اللوجاء ) الحاجة يقال ما تركت في صدره حوجاء وال لوجاء إال قضيتها

( الح )

الشيء لوحا ظهر ويقال الح الشيب في رأسه بدا والح الرجل برز وظهر ويقال الح لي أمرك و الح
النجم بدا وأضاء وتألأل وفالن لوحا

ولوحا ولواحا ولوحانا عطش والى الشيء لوحا نظر إليه من بعيد والعطش أو السفر أو الحزن فالنا

غيره وأضمره والبرق لوحا ولؤوحا ولوحانا أومض والحه ببصره رآه ثم خفي عنه ويقال الح به أظهره
ولمع به

( أالح ) الشيء بدا وظهر ويقال أالح الرجل وأالح النجم والبرق وبسيفه لمع به وحركه ويقال أالح

بثوبه أخذ طرفه بيده ثم أداره ليريه من يحب أن يراه من مكان بعيد وبحقه ذهب به ومن فالن حاذر

وأشفق واستحى وعلى الشيء اعتمد وفالنا أهلكه

( لوح ) بالشيء أظهره ولمع به ويقال لوح بسيفه أالح به ولوح بثوبه أالح به ولوح للكلب برغيف

فتبعه وفالنا بالعصا أو السيف أو السوط أو النعل عاله بها فضربه والبرد أو السقم أو الحزن فالنا

غيره وضمره ويقال لوحته الشمس غيرته وسفعت وجهه والشيب فالنا بيضه والضبي قاته بما يمسكه

والشيء بالنار أحماه

( التاح ) عطش وتغير

( تلوح ) األمر بان ووضح

( استالح ) تبصر في األمر

المعجم الوسيط
( الالئحة ) الظاهرة ( ج ) لوائح يقال نظرت إلى لوائحه ومجموعة من المواد توضع لتنظيم العمل

في هيئة أو في مصلحة أو مؤسسة ( مج ) ( ج ) لوائح

( اللوح ) كل صفيحة عريضة خشبا كانت أو عظما أو غيرهما وما يكتب فيه من خشب ونحوه وفي
التنزيل العزيز ) وكتبنا له في األلواح من كل شيء موعظة وتفصيال لكل شيء ( و ( لوح اإلردواز

) لوح من حجر خاص يسهل فيه محو الكتابة و ( لوح الجسد ) كل عظم منه فيه عرض كالكتف

ويقال فالن تام األلواح عظيم الخلقة ولم يبق منه إال األلواح العظام العراض يقال ذلك للمهزول ( و

لوح األلوان ) لوح من الخشب في األلوان الزيتية ومن الصفيح المطلي في األلوان المائية تجعل عليه
األلوان وتداف ( مج ) ( ج ) ألواح ويقال نظرت إلى ألواحه ظواهره و ( ألواح السالح ) ما يلوح منه

كالسيف ونحوه لبياضه

( اللوحة ) النظرة كاللمحة ولوح من الورق الغليظ أو النسيج يصور فيه منظر طبيعي أو مشهد
تاريخي أو نحو ذلك تصوي ار فنيا ( محدثة )

( اللوح ) العطش والهواء بين السماء واألرض

( اللياح ) األبيض من كل شيء وأبيض لياح ناصع يقال لقيته بلياح لقيته عند العصر والشمس

بيضاء والصبح

( الملواح ) العظيم األلواح يقال رجل ملواح وبعير ملواح والضامر والعطشان والمرأة السريعة الهزال

والطويل ومن الدواب السريع العطش والبومة تشد رجلها ليصاد بها البازي ( ج ) مالويح

( الملوح ) السريع العطش
( الملياح ) الملوح

( الخه )

لوخا خلطه

( التاخ ) الشيء اختلط والعجين اختمر

( اللواخة ) الزبد الذائب مع اللبن

( لود )

لودا لم يعط طاعته ولم يتجه إلى عدل وال إلى حق ولم يتفقد األمر فهو ألود ( ج ) ألواد ( و هو من

نادر الجمع )

( األلود ) يقال عنق ألود غليظ ( ج ) ألواد ( جمع نادر )

( الذ )

بالشيء لوذا ولياذا لجأ إليه واستتر به وتحصن ويقال لجأ إليه واستغاث به وامتنع والطريق بالدار

المعجم الوسيط
أحاط بها واتصل

( أالذ ) بالشيء امتنع والطريق بالدار أحاط بها

( الوذ ) بالشيء لواذا ومالوذة الذ والقوم الذ بعضهم ببعض وفالن راوغ وحاد ويقال الوذه راوغه

وخير بني فالن مالوذ ال يجيء إال بعد كد

( التلواذ ) يقال للقوم تلواذ يلوذ بعضهم ببعض

( لواذ ) الشيء قرابته يقال له من الدراهم مائة أو لواذها
( الالذ ) ثياب حرير تنسج بالصين واحدتها الذة

( اللوذ ) جانب الجبل يقال اعتصم بلوذ الجبل وبألواذه ومنعطف الوادي والناحية يقال هو بلوذ كذا
بناحية كذا وهو يطوف في ألواذ البالد في نواحيها و يقال هو لوذه قريب منه ( ج ) ألواذ

( لوذان ) الشيء ناحيته يقال هو بلوذان كذا

( المالذ ) الملجأ والحصن

( المالوذ ) المآزر

( الملوذ ) المالذ

( الز )

إليه لو از لجأ والشيء أكله ومنه تخلص

( لوز ) القطن بدت ثمرته ( محدثة ) والتمر ونحوه حشاه باللوز

( اللوز ) شجر مثمر مشهور من الفصيلة الوردية من ضروبه اللوز المنفرك ويطلق على ثمره أيضا

ومنه اللوز المر واللوز الحلو

( اللوز ) يقال إنه لعوز لوز ( على اإلتباع ) محتاج

( اللوزة ) لحمة في جانب الحلق قرب اللهاة وهما لوزتان يقال هو يشكو لوزتيه وخربة الورك وهما

لوزتان يقال طعنه في لوزتيه ولوزة القطن ثمرته ( محدثة )

( اللوزين ) ( في الكيمياء ) مادة بيضاء تكون في اللوز المر وفي نوى المشمش والخوخ ينشأ عنها
بحلها بالماء بعض األحماض ( مج )

( اللوزينج ) من الحلوى شبه القطائف يؤدم بدهن اللوز ( مع )
( اللواز ) بائع اللوز

( المالز ) الملجأ ( لغة في المالذ )

( المالزة ) أرض مالزة كثيرة شجر اللوز

( الملوز ) من الوجوه الحسن المليح ورجل ملوز خفيف الصورة
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( الس )

الشيء لوسا ذاقه ويقال الس الحالوات تتبعها فأكلها فهو الئس ( ج ) لوس وهو أيضا لؤوس ولواس

وألوس والشيء في فمه أداره بلسانه ويقال هو ال يلوس كذا ال يناله

( اللواس ) يقال ما ذقت لواسا ذواقا

( اللواسة ) اللقمة أو أقل منها

( اللوس ) يقال ما ذاق عنده لوسا ذواقا

( الص )

الشيء بعينه لوصا طالعه من خلل أو ستر ولمحه وعن األمر حاد وبالشيء لياصا استدار به
( أالصه ) على الشيء أداره عليه وأراده منه يقال ألصت أن آخذ منه شيئا أردت

( الوصه ) بعينه الصه واليه نظر كأنه يختل ليروم أم ار وفالنا خادعه وتملقه والشجرة نظر يمنة
ويسرة كيف يضربها ليقطعها أو يقلعها

( لوص ) أكل اللواص

( تالوص ) تملق وخدع

( تلوص ) تلوى وتقلب

( اللواص ) العسل الصافي والفالوذج

( اللوص ) وجع األذن أو النحر

( اللوصة ) وجع الظهر من ريح تصيبه

( الملوص ) الفالوذج

( الط )

الشيء بالشيء لوطا لصق به يقال الط الشيء بقلبي لصق به وأحببته وهو ألوط بقلبي وفالن لواطا

عمل عمل قوم لوط وبحقه ذهب به والقاضي فالنا بفالن ألحقه به ونسبه إليه والحوض بالطين طاله
وملسه به ويقال الط فالن بالحوض وفالنا بسهم وعين أصابه بهما والشيء أخفاه

( الوط ) عمل عمل قوم لوط ( نوع من الشذوذ الجنسي )
( لوطه ) بالطيب لطخه به

( التاط ) به لصق به والولد ادعاه وليس له

( استالط ) ولدا ليس منه ادعاه فالولد مستالط

( اللوط ) الشيء الالزق ( مصدر يوصف به ) يقال إني ألجد في قلبي لوطا حبا الزقا بقلبي
والرجل الخفيف المتصرف والرداء

المعجم الوسيط
( اللوطي ) من يعمل عمل قوم لوط

( اللوطية ) مصدر صناعي من الط يلوط إذا عمل عمل قوم لوط

( اللويطة ) من الطعام ما اختلط بعضه ببعض

( الظه )

لوظا طرده وقد دنا منه وعارضه
( التاظت ) عليه الحاجة تعذرت

( العت )

الشمس فالنا لوعا غيرت لونه والحب فالنا أمرضه فالحب الئع ويقال العه الهم والحزن والشوق

أحرقه

( أالع ) الثدي اسود وتغير والشمس الشيء غيرت لونه

( لوعه ) الشوق أحرقه

( التاع ) فؤاده احترق من الشوق أو الهم

( الالعة ) ما يجده اإلنسان لولده أو حميمه من الحرقة وشدة الحب وفي حديث ابن مسعود ( إني

ألجد له من الالعة ما أجد لولدي ) والحديدة الفؤاد الشهمة والمليحة من النساء البعيدة من الريبة

المطمعة بحديثها ودلها

( اللوعة ) حرقة في القلب وألم يجده اإلنسان من حب أو هم أو حزن أو نحو ذلك والسواد حول
حلمة الثدي

( الف )

الطعام لوفا أكله أو مضغه يقال أصبح فالن يلوف الطعام لوفا حتى اعتدل واستقام شبعا والدابة

الكأل أكلته يابسا

( اللوف ) نبات متسلق من الفصيلة القرعية ويطلق كذلك على جنس نباتات عشبية من الفصيلة

القلقاسية فيه أنواع برية وأنواع تزرع للزينة

( اللوفة ) من الكأل والطعام ما ال يشتهى

( اللواف ) صانع البسط

( الليف ) الكأل اليابس

( الملوف ) يقال كأل ملوف قد غسله المطر

( الق )

الشيء لوقا لينه ويقال هو ال يلوق عندك ال يقر
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( لوق ) لوقا حمق فهو ألوق ويقال لألحمق ال يحسن الكالم ألوق

( لوق ) الشيء لينه والطعام أصلحه بالزبد ويقال ال آكل إال ما لوق لي لين حتى جعل في لين

اللوقة الزبدة

( اللواق ) يقال ما ذاق لواقا شيئا

( اللوق ) كل شيء لين من طعام وغيره

( اللوقة ) الساعة

( اللوقة ) الزبدة أو الزبدة بالرطب أو السمن بالرطب

( الكه )

لوكا أداره في فمه يقال الك اللقمة مضغها أهون المضغ والك الفرس اللجام علكه وعض عليه ويقال
فالن يلوك أعراض الناس يقع فيهم بالعيب والتنقيص
( اللواك ) يقال ما ذاق لواكا شيئا يالك ويمضغ

( لوال )

حرف يدل على امتناع شيء

لوجود غيره وتأتي على ثالثة أوجه

 1أن تدخل على جملتين اسمية ففعلية لربط امتناع الثانية بوجود األولى نحو لوال العالج لهلك أي

لوال العالج موجود

و إذا ولى ( لوال ) مضمر فحقه أن يكون ضمير رفع نحو ) لوال أنتم لكنا مؤمنين ( وسمع قليال

لوالي ولوالك ولواله

 2أن تكون للتحضيض والعرض فتختص بالمضارع أو ما في تأويله نحو ) لوال تستغفرون هللا ( و )

لوال أخرتني إلى أجل قريب (

 3أن تكون للتوبيخ والتنديم فتختص بالماضي نحو ) لوال جاؤوا عليه بأربعة شهداء (

و أصل ( لوال ) لو ركبت مع ال وال بد لها من جواب مذكور أو جواب مقدر إذا دل عليه دليل نحو
) ولوال فضل هللا عليكم ورحمته وأن هللا تواب حكيم ( وتكثر الالم في جوابها إال إذا كان منفيا بلم

فيمتنع دخولها عليه أو بما فيقل دخولها عليه

( اللوالء )

الضر والشدة يقال وقعوا في اللوالء
( اللولب )

الماء الكثير يخرج مندفعا من الصنبور أو فم قناة ضيقة فيستدير كأنه مصب كوز وأداة من خشب
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أو معدن تنتهي بشكل حلزوني ويقال اللولب للمسمار الذي على هذا الشكل و ( في الميكانيكا )

جهاز يستعمل لرفع األثقال و ( في الموسيقى ) ما يعرف بالبرغ ومكانه في كعب العصا ( مج ) (

ج ) لوالب

( اللولبي ) ما كان على شكل اللولب ويقال سلم لولبي حلزوني والحركة اللولبية حركة الجسم حركة
دورانية حول محور ثابت مقرونة بحركة انتقالية في اتجاه هذا المحور ( مج )

( الملولب ) المرود ونحوه

( المه )

على كذا لوما عدله فهو الئم ( ج ) لوم وليم وهو أيضا لوام ولوامة ولومة وذاك ملوم ومليم ويقال

أنت ألوم من فالن أحق بأن تالم وفالنا أخبر بأمره

( ليم ) بالرجل قطع به وحيل بينه وبين ما يريد لعجز راحلته أو لغير ذلك من انقطاع األسباب

( أالم ) فالن أتى بما يالم عليه أو صار ذا الئمة فهو مليم وفي المثل ( رب الئم مليم ) و في

التنزيل العزيز ) فالتقمه الحوت وهو مليم ( وفالنا عذله
( الومه ) مالومة ولواما الم أحدهما اآلخر

( لومه ) عذله ( شدد للمبالغة ) والما كتبها

( التام ) قبل اللوم

( تالوموا ) الم بعضهم بعضا

( تلوم ) على األمر تلبث عليه ويقال تلوم في األمر تمكث وانتظر

( استالم ) استحق اللوم فهو مستليم و يقال استالم إليهم استذم أو أتاهم بما يلومونه عليه والى

ضيفه لم يحسن إليه

( الالئمة ) العذل يقال استحق الالئمة وأنحى عليه بالالئمة وباللوائم ( ج ) لوائم

( الالم ) صوت من حروف الهجاء مجهور يكون أصال وبدال وزائدا ( ج ) المات والشديد من كل

شيء والهول وشخص اإلنسان

( الالمة ) الهول واالمر يالم عليه

( اللوامة ) الحاجة يقال قضى القوم لوامات لهم وقد تلوم على لوامته

( اللوم ) الهول

( اللومى واللوماء ) العذل

( اللومة ) يقال جاء بلومة ما يالم عليه

المعجم الوسيط
( اللومة ) رجل لومة يلومه الناس ويقال لي فيه لومة تلوم

( المتلوم ) المتعرض لالئمة في الفعل السيء والمنتظر لقضاء حاجته

( المالم والمالمة ) اللوم ( ج ) المالوم

( لوما )

كلمة بمنزلة لوال فتدخل على جملة اسمية ففعلية لربط امتناع الثانية بوجود األولى كقول الشاعر

( لوما اإلصاخة للوشاة لكان لي

من بعد سخطك في رضاك رجاء )

و تدخل على الجملة الفعلية فتفيد التحضيض والحث كما في التنزيل العزيز ) لو ما تأتينا بالمالئكة

( هال تأتينا بالمالئكة

( لون )

ظهر فيه اللون ويقال لون البسر بدا فيه أثر النضج ولون الشيب فيه بدا في شعره وضح الشيب

والشيء جعله ذا لون

( تلون ) الشيء صار ذا لون وفالن لم يثبت على خلق

( الون ) تلون

( التلوين ) تقديم األلوان من الطعام للتفكه والتلذذ ويطلق على تغيير أسلوب الكالم إلى أسلوب آخر

وهو أعم من االلتفات ( مو )

( اللون ) صفة الجسم من السواد والبياض والحمرة وما في هذا الباب واللون األولي أحد أقسام

الطيف األصلية ( مج ) ( ج ) ألوان والنوع يقال أتى بألوان من الحديث والطعام وتناول كذا وكذا
لونا من الطعام

( الملونون ) من الناس غير البيض منهم ( محدثة )

( اله )

السراب لوها ولوهانا اضطرب وبرق
( تلوه ) السراب اله

( الالهة ) الحية

( لوه ) السراب ولوهته بريقه يقال رأيت لوه السراب ولوهته

( ألوى )

فالن أكثر من التمني بإكثاره من حرف ( لو ) في كالمه

( األلوة ) جنس نباتات من الفصيلة

الزنبقية تنبت في البالد الحارة ( مع )

( األلوة ) شجر من الفصيلة المازريونية وفصيلة األلنجونية له عود راتنجي إذا أحرق سطعت له

رائحة جميلة وكثي ار ما يخلطون عود هذا النبات بعود نبات آخر من الفصيلة القرنية وسمى أيضا

المعجم الوسيط
العود الهندي أو الند

( اللو ) الكالم الخفي والباطل يقال هو ال يعرف الحو من اللو الحق من الباطل ويقال ( إياك واللو

فإن اللو من الشيطان ) يريد النهي عن قول المتندم لو كان كذا لقلت كذا أو لفعلت كذا

( اللوة ) تقول لوة لفالن بما صنع سوءة له وقبحا

( اللوة ) العود يتبخر به

( لوى )

عليه ليا ولويا عطف أو انتظر ويقال مر ال يلوي على أحد ال يقيم عليه وال ينتظره وعن األمر تثاقل
والشيء فتله وثناه ويقال لوى الحبل ويقال لوى يده واصبعه والثوب عصره حتى يخرج ما فيه من

الماء ورأسه ب أرسه أماله وقد يجعل بمعنى اإلعراض والحزن قلبه عطفه وفالنا دينه وبدينه ليا وليا

وليانا مطله وفالنا حقه جحده إياه وأمره عنى ليا وليانا طواه وأخفاه ويقال لوى عنه الخبر أخبر به

على غير وجهه ولوى سره ستره وفالنا على فالن ليا آثره عليه ويقال لوت الليالي كفه على العصا
هرمته ويقال للرجل الشديد ما يلوي ظهره ال يصرعه أحد

( لوي ) الرمل وغيره لوى اعوج ويقال لوي الفرس اعوج ظهره فهو لو ولوي القرن فهو ألوى ( ج ) لي
وفالن كان بمعدته أو بجوفه وجع فهو لو وهو لوية ويقال لويت المعدة واشتدت خصومته وصار

جدال سليطا وفي المثل ( لتجدنه ألوى بعيد المستمر ) وانفرد واعتزل الناس فهو ألوى وهي لياء

والطريق بعد وجهل فهو ألوى والكأل يبس أو كان بين الرطب واليابس

( ألوى ) برأسه أماله واإلنسان صار إلى اللوى من الرمل وأكثر من التمني وفالن جف زرعه وأكل

اللوية ما يدخره اإلنسان لنفسه أو للضيف والبقل ذوى وجف وبالشيء ذهب به وبيده أو بثوبه أشار
وبحقه جحده إياه وبما في اإلناء استأثر به وغلب على غيره وبهم الدهر أهلكهم وبكالمه خالف به

عن جهته والعقاب بالشيء أخذته وطارت به واللواء عمله أو رفعه

( الوت ) الحية الحية مالواة ولواء التوت عليها وفالن قال ال وفالنا خالفه

( لوى ) عليه األمر عوصه عليه وأعناق الرجال في الجدال غلبهم

( التوى ) الشيء انفتل وانثنى وانعطف والرمل وغيره اعوج واألمر عسر ويقال التوت علي حاجتي
وعن األمر تثاقل ولوية اتخذها

( تالووا ) عليه اجتمعوا تفاعلوا من اللي كأنهم لوى بعضهم على بعض

المعجم الوسيط
( تلوى ) الشيء التوى ويقال تلوت الحية استدارت والبرق في السحاب اضطرب على غير جهة
( استلوى ) بهم الدهر أبادهم

( االلتواء ) ( في االصطالح الهندسي ) حالة الجسم إذا ثبت من طرف وأدير طرفه اآلخر في زاوية

ما ( مج )

( األلواء ) أحناء الوادي ومن البالد نواحيها مفردها لوى
( األلوة ) انظر لوو

( الألوياء ) ميسم يكوى به

( اللوى ) بمعنى الالتي جمع التي يقال هن اللوى فعلن ووجع في المعدة

( اللوى ) ما التوى من الرمل ومنقطع الرمل ( ج ) ألواء

( اللواء ) العلم و هو دون الراية ( ج ) ألوية وألويات ويقال بعثوا بالسواء واللواء بعثوا يستغيثون وفي

الجيش عدد من الكتائب ( محدثة ) ورتبة عسكرية فوق العقيد ودون الفريق ( محدثة )

( اللواء ) جنس طير من رتبة المتسلقات وفصيلة النقاريات فيه نوع معروف في الشام في قد

األطرغلة اسمه فيها أبو لوى وهو يلوي بعنقه إلى الوراء والى الجانبين بتؤدة كأنه حية تتلوى
( اللوي ) يبيس الكأل أو ما كان منه بين الرطب واليابس

( اللوية ) ما خبأته عن غيرك وأخفيته أو ما يدخره الرجل لنفسه أو للضيف ( ج ) لوايا

( اللية ) المرة من اللي ( ج ) لوى
( اللياء ) ( انظر لي )

( الليان ) الحبس وضد التسريح واإلطالق

( اللية ) القرابات األدنون والعود يتبخر به

( المالوي ) يقال سلكوا المالوي الطرق الملتوية الواحد ملوى و ( في الموسيقى ) قطع من الخشب

لربط األوتار الواحد ملوى ( مج )

( ملتوى ) الوادي منحناه يقال بلغوا ملتوى الوادي

( الته )

عن األمر ليتا حبسه عنه وصرفه وفالنا حقه نقصه إياه وفي التنزيل العزيز ) ال يلتكم من أعمالكم
شيئا ( وفالنا أخبره بالشيء على غير وجهه

( أالته ) عن كذا الته ويقال ما أالته من أجره شيئا ما نقصه

( الليت ) صفحة العنق مثناه ليتان

( ج ) أليات وليت الرمل ما رق منه وطال

( ليت )

حرف تمن يتعلق بالمستحيل غالبا كقوله

المعجم الوسيط
( أال ليت الشباب يعود يوما
فأخبره بما فعل المشيب )

و بالممكن قليال نحو ليت المسافر حاضر وهي تنصب االسم وترفع الخبر وتقترن بليت ( ما )
الحرفية فال تزيلها عن االختصاص باألسماء فال يقال ليتما قام زيد ويجوز حينئذ إعمالها لبقاء

االختصاص واهمالها حمال على أخواتها وقد تنزل منزلة وجدت فيقال ليت زيدا شاخصا واذا اتصلت
بليت ياء المتكلم قبل فيها ليتني وليتي واألخير نادر

( اليثه )

ماليثة ولياثا واثبه وفاخره بالشبه بالليث

( ليث ) فالن صار كالليث وانتمى إلى بني ليث أو صار ليثي الهوى والعصبية

( تليث ) فالن ليث

( استليث ) فالن صار كالليث

( األليث ) الشجاع ويقال هو أليث أصحابه أشدهم وأجلدهم ( ج ) ليث

( الالئث ) األسد

( الليث ) الشدة والقوة واألسد والشجاع ( على التشبيه به ) واللسن الجدل ( لغة هذيل ) وجنس من

العناكب يصيد الذبب ( ج ) ليوث وليث عفرين دابة مثل الحرباء تتعرض للراكب

( الليثة ) اللبؤة ( ج ) ليثات ومن اإلبل الشديدة
( المليث ) الشديد العارضة أو الشديد القوي

( المليث ) السمين المذلل و فحل مليث قوي مشبه بالليث

( ليس )

فالن ليسا شجع ولزم البيت فلم يبرحه وعنه غفل فهو أليس ( ج ) ليس
( تاليس ) فالن كان خموال حسن الخلق وعن كذا غمص عنه

( تليس ) فالن كان ذا شدة

( األليس ) الذي ال يبرح بيته والديوث ال يغار ويته أز به واألسد والبعير يحمل كل ما حمل ( ج )

ليس

( الماليس ) البطيء

( ليسض )

كلمة دالة على نفي الحال وتنفي غيره بالقرينة نحو ليس خلق هللا مثله وهو فعل ال يتصرف وزنه

فعيل ثم التزم تخفيفه بسكون عينه وقيل أصلها ال أيس فطرحت الهمزة ودليله قول العرب حي به من
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حيث أيس وليس أي من حيث هو وليس هو

و عملها رفع االسم و نصب الخبر ككان نحو ليس زيد قائما وال يجوز تقديم خبرها عليها كما يجوز

في أخواتها

و قد يستثنى بها نحو أتاني القوم ليس زيدا فيضمر اسمها فيها وينصب خبرها بها وتلزم ليس في

االستثناء اإلفراد فيقال جاؤوا ليس المتخلفين وال يقال ليسوا المتخلفين

و قد يقترن االسم الثاني بعدها بإال نحو ليس الطيب إال المسك والتميميون يرفعون المسك

والحجازيون ينصبونه

و تدخل ليس على الجملة الفعلية وعلى المبتدأ أو الخبر مرفوعين فيكون اسمها ضمير الشأن

والجملة بعدها في محل نصب خب ار لها ومثال الجملة الفعلية ليس يقوم زيد ومثال المبتدأ والخبر

ليس زيد قادم

و تدخل الباء في خبر ليس لتأكيد النفي فتجر لفظه ويكون منصوب المحل بها نحو ليس هللا بظالم

( الص )

عنه ليصا حاد والشيء حركه لينزعه كالوتد ونحوه أو أخرجه من موضعه
( أالص ) الشيء الصه وفالنا عن كذا زاوده عنه وخادعه

( الط )

بالشيء ليطا لصق به ويقال فالن ما يليط به النعيم ما يليق والشيء بقلبه حبب إليه ولصق به
والقاضي فالنا بفالن ألحقه به وهللا فالنا لعنه ومنه شيطان ليطان وقيل هو إتباع

( أالطه ) ألصقه

( ليطه ) ألصقه ويقال ليط الولد بأبيه ألحقه به

( اللياط ) اللون والكلس والجص

( الليط ) قشر كل شيء والجلد ( ج ) ألياط واللون ويقال أتيته وليط الشمس لم يقشر قبل أن تذهب
حرمتها في أول النهار والسجية يقال فالن لين الليط

( الليطة ) قشرة القصبة والقوس والقناة وكل شيء له متانة ( ج ) ليط ولياط وألياط

( الع )

ليعا وليعانا جزع وضجر وحزن والجوع فالنا ليعه أحرقه
( الع ) ليعة ضجر فهو الئع والع وهي الئعة والعة

( أالع ) ضجر

( اللياع ) ريع لياع شديدة أو حارة

المعجم الوسيط
( ليعة ) الجوع حرقته

( الملياع ) السريعة العطش من اإلبل أو التي تقدم اإلبل سابقة ثم ترجع إليها

( الغه )

الشيء ليغا راوده عنه لينزعه
( تليغ ) تحمق

( األليغ ) الذي يرجع كالمه ولسانه إلى الياء أو من ال يبين كالمه يقال فالن ألثغ أليغ

( الالئغ ) طعام سائغ الئغ ( إتباع ) يسوغ في الحلق

( اللياغة ) األحمق

( الليغ ) طعام سيغ ليغ ( إتباع ) يسوغ في الحلق
( الف )

الطعام ليفا أكله

( ليفت ) الفسيلة غلظت وكثر ليفها والشيء غسله بالليف ( مو ) والليف عمله

( الليف ) قشر النخل الذي يجاور السعف الواحدة ليفة

( الليفاني ) ذو اللحية الكثيفة ولحية ليفانية كثيرة الشعر منبسطة األطراف

( القت ) الدواة ليقا لصق المداد بصوفها فهي الئق والدواة جعل لها ليقة وأصلح مدادها ( يتعدى وال

يتعدى ) فهي مليقة والشيء به ليقا ولياقا وليقانا لصق ويقال الق الشيء بقلبي وهذا أمر ال يليق بك

ال يحسن بك حتى يلصق به وفالن ال يليق ببلد ال يثبت فيه وال يليق به بلد وما لقت بعدك بأرض
ما ثبت وفالن ما يليق بكفه درهم ما يحتبس وبه الثوب ناسبه

( أالق ) الدواة القها وفالنا بنفسه ألصقه ويقال ما أالقتني أرض ما ثبت فيها وفالن ما يليقه بلد ما

يمسكه وفالن ال تليق كفه درهما ال يستقر بها ويقال هذا سيف ال يليق شيئا ال يمر بشيء إال قطعه

( ليق ) الطعام لينه ويقال ليق الثريد بالسمن أكثر أدمه

( التاق ) له لزمه وفالن بفالن صافاه حتى كأنه لزق به ويقال التاق قلبي بفالن وبالشيء استغنى به

( استالقه ) به ألصقه به

( اللياق ) المرتع يقال ما في األرض لياق والثبات في األمر يقال ليس لفالن لياق

( اللياق ) شعلة النار

( اللياقة ) سلوك اإلنسان في حياته مع غيره سلوكا متسما باألدب ( مو )

( الليق ) شيء أسود يجعل في الكحل

( الليق ) قطع السحاب الصغار المتفرقة
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( الليقة ) صوفة الدواة أو إذا بلت والطينة اللزجة تلين باليد ثم يرمى بها الحائط فتلزق به

( الملتاق ) وجه ملتاق حسن نضير يلتاق به كل من رآه ويألفه وأصله ملتاق به
( أالل )

القوم وأليلوا دخلوا في الليل أو صاروا فيه

( اليله ) ماليلة ولياال استأجره لليلة وعامله ليلة ليلة مثل مشاهرة ومياومة أي شه ار شه ار ويوما يوما

( األليل ) ليل أليل شديد الظلمة

( الالئل ) ليل الئل أليل

( الليل ) ما يعقب النهار من الظالم وهو من مغرب الشمس إلى طلوعها وفي لسان الشرع من

مغربها إلى طلوع الفجر ويقابل النهار

( الليلة ) واحدة الليل ( ج ) ليال وليائل وتقول فعلت الليلة كذا من الصبح إلى نصف النهار فإذا

انتصف النهار قلت فعلت البارحة أي الليلة التي قد مضت

( ليلى ) الخمر نشوتها وبدء سكرها وأم ليلى الخمر وليلة ليلى طويلة شديدة صعبة أو هي أشد

ليالي الشهر ظلمة

( الليالء ) ليلة ليالء ليلى أو الليالء ليلة الثالثين

( المليل ) ليل مليل أليل

( الليم )

اللئم ( و انظر ألم )
( الليمون )

شجر مثمر من الفصيلة السذابية يشمل نباتيا أنواع البرتقال واألترج والنارنج والليمون الحلو والليمون
الحامض وفي كل منها أصناف وتسمى الموالح في مصر والحوامض في الشام

( الليمونيت )

( في الجيولوجيا ) معدن أكسيد الحديد المائي ( مج )

( الن )

الشيء لينا وليانا سهل وانقاد فهو لين ولين ( ج ) أليناء ويقال الن لقومه وفي التنزيل العزيز ) فبما
رحمة من هللا لنت لهم ( ويقال رجل لين الجانب

( أالن ) الشيء وألينه جعله لينا ويقال أالن للقوم جناحه أخذهم بالمالطفة
( الينه ) مالينة وليانا الن له والطفه وداهنه

( لين ) الشيء أالنه
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( تلين ) الشيء الن ولفالن تملقه

( استالن ) العيش رآه لينا أو عده أو وجده لينا

( األلين ) اللين ( ج ) أالين

( الليان ) اللين يقال نزلوا بليان األرض ورخاء العيش ونعمته يقال هو في ليان من العيش

( الين ) يقال نزلوا بلين األرض وحروف اللين األلف والواو والياء واللين كل نوع من أنواع النخل

سوى العجوة الواحدة لينة وفي التنزيل العزيز ) ما قطعتم من لينة (
( اللينة ) وسادة يتوسد بها

( الليان ) ( انظر لوى )

( الملينة ) يقال إنه لذو ملينة لين الجانب سهله

( الملين ) دواء يسهل إخراج الفضول من األمعاء ( مو )

( اله )

ليها تستر وعال وارتفع

( اللياء )

شيء كالحمص شديد البياض يكون بالحجاز يؤكل وقيل هو اللوبياء توصف به المرأة في البياض
وجنس سمك من رتبة األشالق فيه أنواع

( اللياء ) األرض البعيدة عن الماء
باب الميم

( الميم )

هو الحرف الرابع والعشرون من حروف الهجاء وهو مجهور متوسط ومخرجه من بين الشفتين وهو

أنقى إذ يتسرب الهواء معه من األنف
( ما )

تكون لعدة معان

 1أن تكون نافية وتدخل على الجملة الفعلية مثل قوله تعالى في التنزيل العزيز ) وما جعلنا لبشر

من قبلك الخلد ( و ) ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي ( وعلى الجملة االسمية مثل قوله سبحانه

في التنزيل العزيز ) وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر ( وقد يكون الخبر بعدها منصوبا مثل )
ما هذا بش ار (

 2أن تكون مع الجملة بعدها في موضع مصدر وتسمى مصدرية نحو قوله تعالى في التنزيل العزيز
) وضاقت عليكم األرض بما رحبت ( برحبها و ) عزيز عليه ما عنتم ( عنتكم وقد يلحظ الوقت مع
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المصدرية فيقال لها مصدرية ظرفية نحو ) وأوصاني بالصالة والزكاة ما دمت حيا ( مدة دوامي حيا

 3أن تكون استف هاما ويسأل بها عما ال يعقل نحو ) وما تلك بيمينك يا موسى ( ويجب حذف

ألف ( ما ) االستفهامية وابقاء الفتحة إذا سبقت بحرف جر نحو ) فناظرة بم يرجع المرسلون ( وقوله
) فيم أنت من ذكراها ( وقوله ) لم تقولون ما ال تفعلون ( وربما سكنت الميم وهو خاص بالشعر
كقول الشاعر

( يا أبا األسود لم خلفتني

لهموم طارقات وذكر )

و إذا ركبت ( ما ) االستفهامية مع ( ذا ) لم تحذف ألفها نحو لماذا جئت ألن ألفها قد صارت حشوا

 4أن تكون بمعنى الجزاء وتسمى شرطية كما في التنزيل العزيز ) وما تفعلوا من خير يعلمه هللا (
 5وللتعجب نحو ما أحسن هذا وفي التنزيل العزيز ) قتل اإلنسان ما أكفره (

 6وبمعنى الذي لغير العاقل كما في التنزيل العزيز ) ما عندكم ينفد وما عند هللا باق ( وربما

تستعمل ( ما ) في موضع ( من ) من ذلك قوله في التنزيل العزيز ) وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من

النساء (

 7ولإلبهام نحو أعطني كتابا ما أعطني أي كتاب كان وجاء ألمر ما ألمر من األمور ومنه ما في
التنزيل العزيز ) إن هللا ال يستحيي أن يضرب مثال ما (

 8ولها استعماالت خاصة غير هذه

( أ ) تجيء بعد األفعال الماضية الثالثة اآلتية ( طال وقل وكثر ) فال تحتاج هذه األفعال إلى

فاعل ويجيء بعد ( ما ) فعل نحو طالما انتظرتك فأما قول المرار

( صددت فأطولت الصدود وقلما وصال على طول الصدود يدوم ) فضرورة

( ب ) وكذلك تجيء بعد ( رب ) فيليها الفعل كقول أمية بن أبي الصلت

( ربما تكره النفوس من األم ر له فرجة كحل العقال )
( ج ) وبعد بين مثل

( بينما نحن باألراك معا

إذ أتى راكب على جمله )

( د ) وتزاد بين الجار والمجرور كما في التنزيل العزيز ) فبما رحمة من هللا لنت لهم ( و ) مما

خطيئاتهم أغرقوا (

( مأج )

مأجا قاتل

المعجم الوسيط
( مؤج ) مؤوجة اضطرب والماء كان ملحا أجاجا فهو مأج

( المأج ) األحمق المضطرب والماء الملح

( مأد )

النبات والشجر مأدا اهتز وجرى فيه الماء وتنعم والن
( أمأد ) الري أو الربيع النبات جعله مرتويا ناعما
( امتأد ) خي ار كسبه

( المأد ) الناعم من كل شيء يقال غصن مأد لين ناعم وفتى مأد غض الشباب ومأد الشباب نعمته
والنز الذي يظهر في األرض قبل أن ينبع

( المئيد ) الناعم من األغصان

( مأر )

بين القوم مأ ار أفسد بينهم

( مئر ) الجرح مأ ار انتقض وعلى فالن اعتقد عداوته

( امأر ) ماله أفسده

( ماءر ) بين القوم مماءرة ومئا ار أفسد وأغرى
( المئر ) المفسد بين الناس وأمر مئر شديد

( المئرة ) الثأر والعداوة والنميمة ( ج ) مئر

( مأس )

الجرح مأسا اتسع وعلى فالن غضب وبين القوم تم وأفسد والدباغ الجلد عركه

( مئس ) الجرح مأسا اتسع

( المأس ) النمام

( مأش )

المطر األرض مأشا قشرها
( المئط )

يقال امتأل فالن فما يجد مئطا مزيدا

( مئق )

الصبي مأقا أخذته المأقة فهو مئق والرجل كاد يبكي من شدة الغيظ

( أمأق ) فالن دخل في المأقة

( امتأق ) الصبي مئق وغضب فالن اشتد والي بالبكاء أجهش إلي به ويقال قدم علينا فالن فامتأقنا

إليه

وهو شبه التباكي إليه لطول الغيبة
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( المأق والماق ) طرف العين مما يلي األنف وهو مجرى الدمع ( ج ) آماق وأمآق

( المؤق والموق ) المأق ومن األرض نواحيها الغامضة من أطرافها ( ج ) آماق وأمواق

( المأقة ) شبه الفواق يأخذ اإلنسان كأنه نفس يقلعه من الصدر عند البكاء والنشيج وشدة الغيظ

والغضب

( مأمأت )

الشاة أو الظبية واصلت صوتها فقالت مئ مئ

( مأن )

القوم مأنا احتمل مؤونتهم قوتهم ( و قد ال يهمز ) ويقال هذا أمر مامأنت له أو ما مأنت مأنه ما

أخذت عدته وأهبته والرجل اتقاه وحذره وأصاب مأنته

( مأن ) في األمر تمئنة نظر وفكر وفالنا أعلمه والشيء هيأه

( المأن ) ما رق من طرف الكبد وخشبة في رأسها حديدة تثار بها األرض
( المأنة ) السرة وما حولها من البطن ( ج ) مأنات ومؤون

( المئنة ) عالمة الشيء يقال إن قصر الخطبة مئنة من فقه الرجل وكل شيء دل على شيء فهو

مئنة له

( المؤنة ) القوت ( ج ) مؤن
( المؤونة ) المؤنة

( الممأنة ) المخلقة والمجدرة يقال هو ممأنة لكذا جدير وخليق

( مأى )

الشجر مأيا طلع أو أورق وفي الشيء بالغ وتعمق والسقاء وسعه ومده حتى يتسع وبين القوم أفسد
ونم والقوم تممهم بنفسه مائة فهم ممئيون

( أمأى ) القوم صاروا مائة ويقال أمأت الدراهم وفت مائة وأمأيتها أنا وفالن القوم تممهم بغيره ما ئة
( ماءى ) يقال شارطه مماءاة على مائة كما يقال شارطه مؤالفة على ألف

( تماءى ) الجلد توسع وامتد

( المائة ) عشر عشرات وهو اسم وقد يوصف به يقال مررت برجل مائة إبله ( ج ) مئات ومئون
والنسبة إلى مائة مئوي و ( النسبة المئوية ) نسبة أي عدد كان إلى المائة فيقال مثال زكاة المال

اثنان ونصف في المائة
( مت )

إليه بقرابة ونحوها متا توسل فهو مات والحبل نزعه من البئر على غير بكرة

( ماته ) ذكره المتات القرابة

المعجم الوسيط
( تمتى ) في الحبل اعتمد فيه ليقطعه ( وأصله تمتت )

( الماتة ) الحرمة والوسيلة ( ج ) موات

( المتات ) ما يتوسل به كالحرمة والقرابة

( متح )

النهار متحا طال وامتد والجراد أدخل ذنبه في األرض ليبيض والشيء قلعه ويقال متح فالنا صرعه
والدلو وبها جذب رشاءها والماء نزعه واستخرجه

( أمتح ) النهار والجراد متح

( امتتح ) الشيء انتزعه من أصله

( تمتحت ) المطية بأيديها في السير تراوحت كتراوح يدي جاذب الرشاء

( المتوح ) القوي في نزع الدلو وبئر متوح يمد منها باليدين على البكرة نزعا ( ج ) متح

( متخ )

الشيء متخا انتزعه من موضعه وفالنا ضربه

( متر ) الشيء مت ار قطعه والحبل ونحوه مده و الشيء قاسه بالمتر ( مو )

( تماترت ) النار من الزند تساقطت وترامت والقوم الشيء تجاذبوه

( امتتر ) الحبل أمتا ار امتد

( المتر ) وحدة للقياس في النظام العشري وهي فرنسية في األصل ثم استعملها أكثر األمم وهي

تمثل  000 000 40 1من محيط الكرة األرضية تقريبا وتساوي مائة سنتي
( متش )

الشيء متشا جمعه وفرقه بأصابعه

( متشت ) عينه متشا ساء بصرها والرجل أمتش وهي متشاء ( ج ) متش

( المتش ) بياض يكون على أظفار األحداث

( متع )

الشيء متوعا بلغ في الجودة الغاية في بابه وطال فهو ماتع وهي ماتعة ويقال متع النهار والضحى

بلغ غاية ارتفاعه وهو ما قبل الزوال والسراب ارتفع في أول النهار وفالن جاد وظرف وكمل في

خصال الخير والحبل اشتد وذلك إذا جاد فتله والنبيذ اشتدت حمرته فهو ماتع وبالشيء متعا ومتعة

ذهب به وهللا فالنا بكذا أطال له االنتفاع به ومأله به

( متع ) الشيء متاعة جاد

( أمتع ) بالشيء دام له وسر به وهللا فالنا أنسأه أجله ويقال أمتعه هللا بكذا أبقاه لينتفع به ويسر

المعجم الوسيط
بمكانه وأمتع بماله تمتع وأمتعني بفراقه جعل متاعي فراقه وعن كذا استغنى

( متع ) الشيء طوله وهللا فالنا عمره ويقال متعه هللا بكذا أمتعه والرجل مطلقته أعطاها المتعة بعد

الطالق

( تمتع ) بكذا دام له ما يستمده منه وبالعمرة إلى الحج أقام معتم ار في الحرم حتى أدى الحج فضم

العمرة إلى الحج

( استمتع ) بكذا تمتع به

( الماتع ) الجيد البالغ الجودة من كل شيء

( المتاع ) التمتع وكل ما ينتفع به ويرغب في اقتنائه كالطعام وأثاث البيت والسلعة واألداة والمال و

( في علم النبات ) عضو التأنيث في الزهرة ( ج ) أمتعة

( المتعة ) ما يتمتع به من الصيد والطعام وأن تضم عمرة إلى حجك وزواج المتعة

أن تتزوج امرأة تتمتع بها وقتا ما وال تريد إدامتها لنفسك ومتعة المرأة ما وصلت به بعد الطالق لتنتفع

به من نحو مال أو خادم ( ج ) متع

( متك )

الشيء متكا قطعه

( ماتكه ) في البيع غالبه

( تمتك ) الشراب شربه قليال قليال

( المتك ) خرطوم الذباب وثمرة األترج و ( في علم النبات ) جسم منتفخ في طرف عضو التذكير به

أكياس تحوي حبوب اللقاح ( مج )
( متل )

الشيء متال حركه وزعزعه
( متن )

بالمكان متنا أقام وفالن حلف وبفالن سار به يومه وأجمع والشيء مده وفالنا ضرب متنه والكبش

شق صفنه واستخرج بيضته بعروقها

( متن ) الشيء متانة صلب واشتد وقوي فهو متن ومتين يقال حبل متين ورأي متين ( ج ) متان
و ( المتين ) في أسماء هللا عز وجل ذو القوة واالقتدار والشدة

( أمتن ) فالنا ضرب متنه

( ماتنه ) باراه وباعده في الغاية وعارضه في جدل أو خصومة ويقال ماتنه في الشعر عارضه
وغالبه وبينهما مماتنة مباراة ويقال سار سي ار مماتنا شديدا

المعجم الوسيط
( متن ) الشيء صيره متينا يقال متن القوس ومتن البناء أجاد إقامته

( تماتن ) الشاعران في الشعر تباريا فيه

( التمتان ) الخيط الذي تشد به أوصال الفساطيط والمظال ( ج ) تماتين

( الماتن ) ( في اصطالح المؤلفين ) واضع أصل الكتاب وهو خالف الشارح ( مو )

( المتن ) الظهر ( يذكر ويؤنث ) ومتن األرض ما ارتفع وصلب منها ومتن الكتاب األصل الذي

يشرح و تضاف إليه الحواشي ( مو ) ويقال سار متن النهار كله وما بين كل عمودين ( ج ) متان

ومتون

و ( المتنان ) مكتنفا الصلب من العصب واللحم من عن يمينه وشماله

( المتنة ) ما صلب من األرض وارتفع وواحدة المتنتين وهما مكتنفا الصلب من العصب واللحم من

عن يمينه وشماله

( مته )

فالن متها ضل وغوى

( تماته ) عنه تغافل والقوم تباعدوا

( تمته ) تحير وتحمق واختال وتباعد وفي الشيء بالغ

( متا )

الحبل وغيره متوا مده وفالنا بالعصا ضربه بها وفي األرض جد وأسرع
( أمتى ) طال عمره وامتد رزقه وكثر

( تمتى ) تمطى

( متى )

ظرف يكون استفهاما عن زمان ويكون شرطا فال يقتضي التكرار وفرقوا بينه وبين كلما فقالوا كلما
تقع على الفعل والفعل جائز تك ارره ومتى تقع على الزمان والزمان ال يقتضي التكرار

( مث )

الرجل مثا عرق ورئي على جلده مثل الدهن والسقاء رشح والعظم سال ما فيه من الودك ويده

وأصابعه بالمنديل ونحوه مسحها وشاربه أصابه دسم فمسحه بيده وبقي أثر الدسم يرى عليه والجرح

نفى عنه صديده وغشيته

( المثاث ) نبت مثاث ند

( مثج )

الشيء مثجا خلطه وفالنا أطعمه

المعجم الوسيط
( مثد )

بين الحجارة مثدا استتر بها ونظر من خاللها إلى العدو يربأ للقوم على هذه الحال وفالنا جعله ربيئة

( الماثد ) الربيئة

( مثل )

الرجل بين يدي فالن مثوال قام بين يديه منتصبا وزال عن موضعه وفالن فالنا صار مثله يسد مسده
ويقال مثل فالنا فالنا وبه شبهه به وسواه والتماثيل صورها بالنحت وبفالن مثال ومثلة نكل به بجدع

أنفه أو قطع أذنه أو غيرهما من األعضاء ويقال مثل بالحيوان

( مثل ) فالن بين يدي الوالي مثوال قام منتصبا والرجل مثالة فضل فهو مثيل ( ج ) مثالء

( أمثل ) فالنا جعله مثلة وقتله بقود يقول الرجل للحاكم أمثلني من فالن أقدني وقد أمثله الحاكم منه

( ماثل ) الشيء شابهه ويقال ماثل فالنا بفالن شبهه به وال تكون المماثلة إال بين المتفقين تقول

نحوه كنحوه وفقه كفقهه ولونه كلونه بخالف المساواة فإنها تكون بين المتفقين في الجنس والمختلفين

فإن التساوي هو التكافؤ في المقدار ال يزيد وال ينقص

( مثل ) بفالن مثل ( و التشديد للمبالغة ) والشيء بالشيء تمثيال وتمثاال شبهه به وقدره على قدره

والشيء لفالن صوره له بكتابة أو غيرها حتى كأنه ينظر إليه وقومه في دولة أو مؤتمر ناب عنهم (
مج ) والمسرحية عرضها على المسرح عرضا يمثل الواقع للعظة والعبرة ( مج ) و التماثيل صورها

( امتثل ) أمره أطاعه واحتذاه ويقال امتثل طريقته تبعها فلم يعدها ويقال امتثلوه غرضا نصبوه هدفا

لسهام مالمهم وأقوالهم وهو من المثلة و المثل تصوره ومن فالن اقتص منه ويقال امتثل عندهم مثال
حسنا أنشد بيتا ثم آخر وهذا البيت مثل تمتثله وتمتثل به

( تماثل ) الشيئان تشابها والعليل من علته قارب البرء فصار أشبه بالصحيح كأنه هم بالنهوض

واالنتصاب

( تمثل ) الشيء تصور مثاله ويقال تمثل الشيء له وفي التنزيل العزيز ) فأرسلنا إليها روحنا فتمثل

لها بش ار سويا ( وبين يديه

مثل وبالشيء ضربه مثال ويقال هذا البيت مثل نتمثله ونتمثل به ومنه اقتص

( األمثل ) تفضيل من مثل ويقال فالن أمثل بني فالن أدناهم للخير وهؤالء أماثل القوم خيارهم

ويقال المريض اليوم أمثل أحسن حاال من حالة كانت قبلها
( األمثولة ) ما يتمثل به من األبيات وغيرها ( ج ) أماثيل

( التمثال ) نحت من حجر أو صنع من نحاس ونحوه يحاكي به خلق من الطبيعة أو يمثل به معنى

يكون رم از له والصورة في الثوب ونحوه يقال في ثوبه تماثيل صور حيوانات ( ج ) تماثيل

المعجم الوسيط
( التمثيل ) ( في علم النبات ) عملية حيوية يجريها النبات األخضر مكونا غذاءه العضوي من

عناصر بسيطة في وجود اليخضور والضوء وثاني أكسيد الكربون والماء أما في الحيوان فهي ترادف

األيض البنائي ( مج )

( التمثيلية ) عمل فني منثور أو منظوم يءلف على قواعد خاصة ليمثل حادثا حقيقيا أو مختلفا

قصدا للعبرة ( مو )

( المثال ) القالب الذي يقدر على مثله والمقدار وصورة الشيء الذي تمثل صفاته ( ج ) أمثلة ومثل

( المثالي ) وصف لكل ما هو كامل في بابه كالخلق المثالي واللوحة المثالية ( مج )

( المثال ) صانع التماثيل ( مج )

( المثل ) الشبه والنظير

( المثل ) المثل وجملة من القول مقتطعة من كالم أو مرسلة بذاتها تنقل ممن وردت فيه إلى مشابهة

بدون تغيير مثل ( الصيف ضيعت اللبن ) و ( الرائد ال يكذب أهله ) واألسطورة على لسان حيوان

أو جماد كأمثال كليلة ودمنة ( ج ) أمثال
( المثلة ) العقوبة والتنكيل ( ج ) مثالت

( المثلة ) المثلة ( ج ) مثالت

( المثيل ) المثل ( ج ) أمثال والفاضل يقال من أمثلكم فتقول كلنا مثيل ( ج ) مثالء

( الممثل ) من يزاول مهنة التمثيل على المسرح ( مج )

( مثمت )

زق السمن ونحوه رشح وفالن الشيء غطه في الماء والفتيلة أشبعها بالدهن والشيء تعتعه وحركه
ويقال أخذه فمثمثه إذا حركه وأقبل به وأدبر

( مثنه )

مثنا أصاب مثانته

( مثن ) مثنا كان ال يمسك بوله في مثانته واشتكى مثانته فهو مثن وأمثن وهي مثناء

( المثانة ) كيس في الحوض يتجمع فيه البول رشحا من الكليتين

( مج )

الماء أو الشراب من فيه ومج به مجا لفظه ويقال كالم تمجه األسماع ومجت النخل العسل ومجت
الشمس ريقها والنبات يمج الندى

( مج ) شدقا الهرم مججا استرخيا

( مجج ) العنب طاب وصار حلوا

المعجم الوسيط
( انمجت ) نقطة من القلم ترشئت

( المجاج ) ما تمجه من فيك ومجاج الفم ريقه ومجاج النحل ومجاج العنب ما سال من عصيره و

مجاج المزن المطر

( المجاجة ) الريق ومجاجة الشيء عصارته
( المجاج ) الكثير المج للشراب وغيره

( مجد )

فالن مجدا كان ذا مجد فهو ماجد وفالنا غلبه في المجد يقال ماجده فمجده
( مجد ) فالن مجادة كان ذا مجد فهو مجيد ( ج ) أمجاد

( أمجده ) عظمه وأثنى عليه ويقال أمجد هللا فالنا كرم فعاله والعطاء كثره ويقال أمجد لفالن من كذا

أكثر له منه ويقال أمجدنا فالن قرى إذا آتى ما كفى وفضل وفالن ولده ولولده تخير لهم األمهات
يقال هؤالء قوم أمجدهم أبوهم

( ماجدهم ) عارضه بالمجد

( مجده ) أمجده والعطاء وغيره

( تماجدوا ) تفاخروا وأظهروا مجدهم يقال تماجد القوم فيما بينهم

( تمجد ) تعظم

( استمجد ) صار ماجدا والمرخ والعقار استكث ار من النار وفي المثل ( لكل شجر نار واستمجد المرخ

والعفار ) يضرب في تفضيل بعض الشيء على بعض وهما يسرعان الورى

( الماجد ) الشريف الخير

( المجد ) النبل والشرف والمكارم المأثورة عن اآلباء

( المجيد ) الوافر المجد واسم من أسماء هللا الحسنى

( مجر )

من الماء أو اللبن مج ار تمأل بطنه منه ولم يرو و الشاة عظم ولدها في بطنها فهزلت وثقلت

( أمجرت ) الشاة مجرت

( األمجر ) العظيم البطن المهزول الجسم

( المجر ) الكثير من كل شيء والجيش العظيم

( المجر ) عيار ذهبي نسب إلى بالد المجر وشاع استعماله في تقييم حلي النساء وكانت قيمته

ثمانية عشر قيراطا أي ثالثة أرباع مثقال

( الممجر ) من النساء التي تضع اثنين في بطن واحد والشاة الحامل يعظم بطنها فتمرض وتهزل

المعجم الوسيط
وتعسر عليها الوالدة والناقة جاوزت وقتها في النتاج

( مجسه )

صيره مجوسيا

( تمجس ) صار من المجوس

( المجوس ) قوم كانوا يعبدون الشمس والقمر و النار وأطلق عليهم هذا اللقب منذ القرن الثالث

للميالد

( المجوسي ) الكاهن عند األشوريين وقدامى الفرس والكاهن الذي يقوم على النار والكاهن الذي

يباشر أعمال السحر

( المجوسية ) عقيدة المجوس في تقديس الكواكب والنار ودين قديم جدده وأظهره وزاد فيه ( زرادشت

)

( المجسطي )

كتاب قديم في الهندسة والفلك وضعه بطليموس الفلكي المصري نحو سنة  140م وترجم إلى العربية

في عهد المأمون وعد حجة في بابه
( مجع )

مجعا أكل المجيع

( مجع ) مجاعة تماجن

( مجع ) مجاعة مجع
( ماجعه ) ماجنه

( مجع ) ضيفه أطعمه المجيع
( امتجع ) أكل المجيع
( تماجعا ) تماجنا

( تمجع ) أكل المجيع

( المجاعة ) فضالة المجيع

( المجاع ) من يحب الخالعة والمجون والذي يحب أكل المجيع
( المجعة ) المرأة القليلة الحياء

( المجيع ) ضرب من الطعام يصنع من لبن وتمر
( مجلت )

يده مجال ومجوال تقرحت من العمل و تكون بين الجلد واللحم فيها ماء بإصابة نار أو مشقة أو

المعجم الوسيط
معالجة الشيء الخشن وصلبت وثخن جلدها وتعجر والحافر نكبته الحجارة فبرئ وصلب

( مجلت ) يده مجال مجلت

( أمجل ) العمل يده صيرها ماجلة

( تمجل ) الجلد قيحا ودما امتأل

( المجل ) انفتاق من العصبة التي في أسفل عرقوب الفرس وهو من عيوب الخيل
( المجلة ) قشرة رقيقة يجتمع فيها ماء من أثر العمل ( ج ) مجال ومجل

( المجلة ) ( انظر جلل )
( مجمج )

فالن في خبره لم يبينه وبفالن ذهب به في الكالم مذهبا على غير االستقامة والكتاب خلطه وأفسده

بقلم

( تمجمج ) الكفل ارتج من النعمة

( المجماج ) المسترخي الرهل

( مجن )

الشيء مجونا صلب وغلظ وفالن مجونا ومجانة قل حياؤه فهو ماجن ( ج ) مجان وهي ماجنة ( ج

) مواجن وخلط الجد بالهزل يقال قد مجنت فاسكت
( ماجنه ) مازحه وخلط كل منهما الجد بالهزل

( تماجنا ) تمازحا وخلط كل منهما الجد بالهزل

( المجان ) إعطاء الشيء بال ثمن وال مقابل يقال أخذ الشيء مجانا بال بدل والكثير الكافي يقال ماء

مجان وتمر مجان

( الممجن ) طريق ممجن ممدود

( مجنق )

القوم رموا بأحجار المنجنيق
( المنجنيق )

آلة قديمة من آالت الحصار كانت ترمى بها حجارة ثقيلة على األسوار فتهدمها ( مؤنثة ) ( مع )

( محته )

محتا مأله غضبا

( محت ) اليوم محاتة كان شديد الحر

( المحت ) الشديد من كل شيء ويقال يوم محت شديد الحر

( محج )

الشيء محجا مسح ما عليه حتى بدا الجلد أو نال المسح من الجلد والريح األرض ذهبت بالتراب
عنها والعود قشره والجلد دلكه ليلين واللبن مخضه والدلو خضخضها

المعجم الوسيط
( ماحجه ) محاجا ومماحجة ماطله

( مح )

الثوب ( كمل ) مححا خلق وبلي فهو مح

( أمح ) الثوب مح ويقال أمح الكتاب درس وأمحت الدار عفت

( المح ) خالص كل شيء وما في جوف البيضة من صفرة أو من صفرة وبياض

( المحاح ) الكذاب ومن يرضي الناس بالقول وال فعل له

( المحارة )

( انظر حور )

( محش )

الجلد محشا قشره عن اللحم والنار جلده أحرقته والسيل ما مر عليه اقتلعه والطعام أكله شديدا
( أمحش ) الحر أو النار جلده أحرقه ويقال هذه سنة أمحشت كل شيء إذا كانت جدبة

( المحاش ) المحترق يقال خبز محاش وشواء محاش
( محص )

محصا هرب والظبي عدا عدوا شديدا والبرق لمع والثوب ذهب وبره وهللا ما به أذهبه عنه والشيء
خلصه من عيوبه يقال محص المعدن بالنار خلصه مما يشوبه والسيف جاله

( أمحصت ) الشمس ظهرت بعد الكسوف وانجلت والمريض برئ

( محص ) الشيء محصه يقال محص الذهب بالنار ومحص العقب من اللحم نقاه ليفتله وت ار وهللا

التائب من الذنوب طهره منها وهللا ما بك أذهبه وفالنا ابتاله واختبره
( تمحصت ) الظلماء انكشفت ويقال تمحصت ذنوبه طهر منها

( األمحص ) من يقبل اعتذار الصادق والكاذب

( المحيص ) الشديد الفتل

( الممحص ) المخلص من عيوبه

( محض )

فالنا محضا سقاه لبنا خالصا ال ماء فيه وفالنا الود أو النصح أخلصه إياه

( محض ) محضا شرب المحض

( محض ) فالن في نسبه محوضة كان خالص النسب

( أمحض ) الرجل محضه ويقال أمحضه الحديث والنصيحة صدقه

( امتحض ) فالن شرب المحض

المعجم الوسيط
( األمحوضة ) النصيحة الخالصة

( المحض ) كل شيء خلص حتى ال يشوبه شيء يخالطه ( الذكر واألنثى والجمع فيه سواء وان
شئت ثنيت وجمعت ) ولبن محض خالص لم يخالطه ماء حلوا كان أو حامضا

( محط )

الوتر أمر عليه األصابع ليصلحه
( محق )

الشيء محقا نقصه وأهلكه وأباده ويقال محق هللا العمل أذهب بركته وأبطله ومحاه والحر الشيء

أحرقه

( أمحق ) الشيء أو المال هلك ويقال أمحق الرجل والقمر دخل في المحاق

( محق ) الشيء أبطله

( امتحق ) الشيء نقص وذهبت بركته والقمر اختفى نوره ويكون ذلك في ليلتين آخر الشهر القمري
( انمحق وامحق ) الشيء امتحق و القمر لم يكد يرى في آخر الشهر لخفائه

( تمحق ) الشيء أخذ ينمحق

( المحاق ) ما يرى في القمر من نقص في جرمه وضوئه بعد انتهاء ليالي اكتماله
و ( ليالي المحاق ) ليالي مرور القمر في مرحلة المحاق

( المحقة ) الهلكة وأن تلد اإلبل الذكور دون اإلناث

( المحيق ) نصل محيق رقيق محدد كل التحديد حتى كأنه محق وقرن محيق إذا دلك فنعم وملس
( محك )

محكا لج في المنازعة وتمادى في اللجاجة عند المساومة
( محك ) محكا محك فهو محك

( أمحكه ) الغضب جعله يلج ويتمادى في المنازعة

( ماحكه ) الحه ونازعه

( تماحك ) البيعان والخصمان تالجا في المساومة

( تمحك ) لج في المنازعة

( المحكان ) اللجوج العسر الخلق

( محل )

باألمر محال رامه بالحيلة والمكان أجدب يقال أرض محل ومحلة ومحول ومحول

( محل ) به إلى ذي السلطان محال كاد له بسعاية والمكان أجدب

المعجم الوسيط
( محل ) المكان محالة محل

( أمحل ) المكان أجدب فهو ماحل ولم يقولوا ممحل إال في الشعر قال حسان

( إما ترى رأسي تغير لونه

شمطا فأصبح كالثغام الممحل ) ويقال أمحل الزمان والقوم أجدبوا واحتبس عنهم المطر وأمحل هللا

األرض جعلها محلة

( ماحله ) مماحلة ومحاال جادله وكايده وماكره

( محل ) فالنا قواه

( تماحل ) المكان تباعد وفالة متماحلة بعيدة األطراف وفتنة متماحلة متطاولة ال تكاد تنقضي
( تمحل ) احتال يقال تمحل لي خي ار اطلبه

( الماحل ) البلد المحل والخصم المجادل والمتغير البدن

( المحال ) الكيد والقوة والعقاب من هللا والتدبير وفي التنزيل العزيز ) وهو شديد المحال (

( المحل ) انقطاع المطر ويبس األرض من الكأل ويقال أرض محل ال مرعى بها ويقال رجل محل
ال ينتفع به والبعد والشدة ( ج ) محول وأمحال

( المحل ) من طرد حتى أعيا ورجل محل ذو كيد

( الممحال ) من األرضين الجدبة

( الممحل ) اللبن الذي ذهبت عنه حالوة الحلب وتغير طعمه قليال

( الممحلة ) وعاء اللبن
( محن )

فالنا محنا خبره وجربه وعذبه فاشتد في تعذيبه والفضة صفاها وخلصها بالنار واألديم لينه ومدده

حتى وسعه

( محن ) فالن وقع في محنة فهو ممحون
( محن ) األديم محنه

( امتحن ) فالنا اختبره وابتاله والشيء نظر فيه ودبره والفضة محنها ويقال امتحن فالن وقع في

محنة

( االمتحان ) االختبار واالبتالء

( المحنة ) البالء والشدة ( ج ) محن

( محا )

الشيء محوا أذهب أثره فهو ممحو ويقال محت الريح السحاب والمطر الجدب والصبح الليل

المعجم الوسيط
واإلحسان يمحو اإلساءة

( امحى ) الشيء ذهب أثره

( تمحى ) من القوم طلب منهم أن يمحوا عنه ما جنى عليهم

( المحو ) السواد في القمر

( الممحاة ) خرفة يزال بها الوسخ وقطعة من المطاط أو نحوه تستعمل لمحو الخط ( مج )

( محى )

الشيء محيا أذهب أثره فهو ممحي

( أمخ )

العظم صار فيه مخ والدابة

سمنت والعود جرى فيه الماء وحب الزرع جرى فيه الدقيق

( مخخ ) العظم أخرج مخه
( امتخ ) العظم مخخه

( تمخخ ) العظم مخخه

( المخاخة ) ما خرج من العظم في فم ماصه

( المخ ) معظم المادة العصبية في الرأس أو هو الدماغ كله إال المخيخ والقنطرة والبصلة ( مج )

وخالص كل شيء وفي الحديث ( الدعاء مخ العبادة ) ونقي عظم القصب ( ج ) مخاخ ومخخة

ويقال ال أرى ألمرك مخا خي ار وهذا مخ األمر خياره

( المخة ) القطعة من المخ ويقال هذه مخة الشيء خياره
( المخيخ ) يقال عظم مخيخ ذو مخ

( المخيخ ) الجزء من الدماغ خلف المخ وفوق القنطرة وهو مثل المخ في مادته ويتميز بأنه مركز

التوازن الجسمي ( مج )

( الممخ ) يقال له لسان ممخ ذلق قوي على الكالم وأمر ممخ فيه فضل وخير
( مخرت )

السفينة مخ ار ومخو ار جرت تشق الماء والسابح شق الماء بيديه والزارع األرض مخ ار شقها للزراعة

والمحور مداره أكل منه فاتسع

( امتخر ) العظم استخرج مخه والشيء اختاره ويقال امتخر القوم انتقى خيارهم ونخبتهم

( الماخرة ) السفينة ( ج ) مواخر

( الماخور ) بيت الريبة ومجمع أهل الفسق والفساد ( ج ) مواخر ومواخير

( المخر ) بنات مخر سحائب بيض رقاق يأتين قبل الصيف

المعجم الوسيط
( اليمخور ) رجل يمخور وعنق يمخور طويل

( مخض )

الشيء مخضا حركه شديدا واللبن أخرج زبده فهو مخيض وممخوض والبئر بالدلو أكثر النزع منها
بالدلو وحرك ماءها والرأي قلبه وتدبر عواقبه حتى ظهر وجهه

( مخضت ) الحامل مخضا ومخاضا دنا والدها وأخذها الطلق فهي ماخض ( ج ) مخض

ومواخض

( أمخض ) اللبن حان له أن يمخض
( مخضت ) الحامل مخضت

( امتخض ) اللبن تحرك في الممخضة والولد تحرك في بطن الحامل ألوان المخاض

( تمخض ) اللبن والولد امتخض والسماء تهيأت للمطر والحامل مخضت و في المثل ( تمخض

الجبل فولد فأ ار ) يضرب للكبير يأتي بأمر صغير والدهر بالفتنة أتى بها ويقال تمخضت الليلة عن
يوم سوء إذا كان صباحها صباح سوء

( المخاض ) وجع الوالدة وهو الطلق وفي التنزيل العزيز ) فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة (

والنوق التي أتى على حملها عشرة أشهر والفصيل إذا لقحت أمه ابن مخاض واألنثى بنت مخاض
وقيل ما دخل في السنة الثانية إن لم تكن أمه حامال ( ج ) بنات مخاض

( الممخضة ) آلة مخض اللبن ليخرج منه الزبد ( ج ) مماخض

( مخط )

السهم مخطا نفذ والمرء في األرض سار سريعا والشيء نزعه بقوة والسيف سله والمخاط دفعه من

أنفه

( أمخط ) السهم أنفذه

( مخط ) الصبي أخرج المخاط من أنفه

( امتخط ) فالن أخرج ما في أنفه والشيء اختطفه وما في يده اختلسه والسيف سله

( تمخط ) فالن امتخط و اضطرب في مشيه يسقط مرة ويتحامل أخرى

( المخاط ) إفراز مائي لزج تفرزه غدد أو أغشية خاصة كاألغشية التي في األنف ومادة صمغية

توجد في كثير من جميع أنواع النبات ومخاط الشيطان السهام التي تتراءى في عين الشمس للناظر

في الهواء عند الهاجرة ويقال له أيضا مخاط الشمس ولعاب الشمس وريق الشمس ( ج ) أمخطة

( المخاطة ) شجرة من الفصيلة المخاطية لها ثمر مخاطي كان يستعمل لتليين الصدر وهو اليوم

يستعمل في صنع دبق الطيور وتعرف بأطباء الكلبة

( المخيط ) المخاطة

( المخطة ) ما يقذفه الرجل من أنفه

المعجم الوسيط

( مخمخ )

العظم أخرج مخه
( مخن )

مخنا بكى وفالنا مخنا ومخونا كان طويال واألديم وغيره مخنا والبئر نزع الماء منها

( المخن ) الطويل

( المخن ) المخن والرجل المائل إلى القصر وفيه زهو وخفة ( ضد ) وهي ( بتاء )

( المخنة ) فناء الدار

( الممخن ) يقال طريق ممخن وطئ حتى سهل

( مخى )

الرجل عن األمر أقصاه عنه وأبعده

( تمخى ) العظم أخرج مخه ( و أصله تمخخ كما قيل في تظنن تظنى )

( مدحه )

مدحا أثنى عليه بما له من الصفات

( مدحه ) أكثر مدحه

( امتدح ) المكان اتسع ويقال امتدحت خاصرة الماشية اتسعت شبعا وفالنا مدحه

( تمادحا ) مدح كل منهما اآلخر

( تمدحت ) خاصرة الماشية امتدحت وفالن تكلف أن يمدح ويقال هو يتمدح إلى الناس يطلب
مدحهم وقرظ

نفسه وأثنى عليها وافتخر بما ليس عنده وفالنا مدحه

( األمدوحة ) ما يمتدح به ( ج ) أماديح

( المدحة ) األمدوحة ( ج ) مدح

( المديح ) األمدوحة ( ج ) مدائح

( الممادح ) المحاسن تذكر في المدح

( مدخ )

مدخا عظم فهو مادخ وفالنا أعانه إعانة تامة

( مادخه ) عاونه على خير أو شر
( امتدخ ) عليه جار وبغى

( المديخ ) العظيم العزيز

( مد )

المعجم الوسيط
النهار مدا انبسط ضياؤه وفالن في سيره مضى والشيء زاد فيه يقال مد النهير النهر و في التنزيل

العزيز ) والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ( والجيش أعانه بمدد يقويه والقوم الجيش كانوا مددا له
والدواة زاد مدادها والقلم غمسه في الدواة وهللا األرض بسطها واألجل أطاله والمدين أمهله والحبل

جذبه وطوله والحرف طوله في النطق أو الكتابة وهللا عمره أطاله وبصره إلى كذا طمح إليه والرجل

في غيه طوله له

( أمد ) الجرح صار فيه مدة والنهر مده والدواة زاد في نقسها واألرض مدها وله في األجل أنسأه فيه
وفالنا أعانه وأغاثه يقال أمده بمال كثير وأمهله والجند مدهم

( ماده ) مدادا وممادة ماطله وطاوله وفالنا الثوب ونحوه جاذبه إياه

( مدد ) الشيء بسطه وطوله

( امتد ) الشيء انبسط والحبل وغيره طال يقال امتد الظل والنهار وامتد عمره وامتدت العلة وامتد

بهم السير

( تمادا ) الثوب ونحوه تجاذباه

( تمدد ) الشيء انبسط يقال تمدد األديم وتمدد الجسم بالح اررة ويقال تمدد القوم الشيء بينهم مدوه

وفالن تمطى

( استمد ) القوم األمير طلبوا منه مددا ومعونة

( اإلمدان ) النز

( األمدة ) سدى الغزل

( األمدود ) العادة

( التمدد ) زيادة سطح الجسم أو حجمه أو مساحته أو طوله واتساع تجويف أو قناة أو فتحة اتساعا

مرضيا أو عمليا ( مج )

( المادة ) كل شيء يكون مددا لغيره وكل جسم ذي امتداد ووزن ويشغل حي از من الفراغ ( مو )

و ( مادة الشيء ) أصوله و عناصره التي منها يتكون حسية كانت أو معنوية كمادة الخشب ومادة

البحث العلمي ( ج ) مواد

و ( مواد اللغة ) ألفاظها و ( مواد العلم ) مباحثه و ( مواد القانون ) الجمل التي تتضمن أحكامه
( المادية ) مذهب يسلم بوجود المادة وحدها وبها يفسر الكون والمعرفة والسلوك ( مج )

و ( المادية التاريخية ) مذهب ( كارل ماركس ) الذي يرمي إلى تفسير النظم االجتماعية واألحداث

التاريخية بالظواهر االقتصادية ( مج )

( المداد ) سائل يكتب به والسماد وما مددت به السراج من زيت ونحوه والمثال والطريقة يقال هم

المعجم الوسيط
على مداد واحد ويقال سبحان هللا مداد السموات مدى امتدادها ( ج ) أمدة

( المد ) السيل وكثرة الماء والمدى يقال بيني وبينه قدر مد البصر وارتفاع النهار و يقال أتيته مد

النهار ومد الضحى وارتفاع ماء البحر على الشاطئ ضد الجزر

( المد ) مكيال قديم اختلف الفقهاء في تقديره بالكيل المصري فقدره الشافعية بنصف قدح وقدره

المالكية بنحو ذلك وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز وعند أهل العراق رطالن ( ج ) أمداد ومداد

( المدد ) ما يمد به الشيء يقال مددته بمدد قويته وأعنته به والجيش يقال ضم إليه ألف رجل مددا

( المدان ) الماء الملح الشديد الملوحة

( المدة ) عالمة تجعل على الهمزة الممدودة هكذا ( ~ ) مختصرة من كلمة مد

( المدة ) مقدار من الزمان يقع على القليل والكثير يقال أقمت عنده مدة مديدة وقتا طويال ( ج )

مدد

( المدة ) القيح

( المديد ) الطويل يقال قد مديد ورجل مديد الجسم وقامة مديدة ومدة مديدة ( ج ) مدد وبحر من

بحور الشعر وزنه ( فاعالتن فاعلن فاعالتن ) مرتين

( الممدود ) مال ممدود كثير وفي التنزيل العزيز ) وجعلت له ماال ممدودا ( و ( في علم الصرف )

اسم معرب آخره همزة قبلها ألف زائدة نحو صحراء
( مدر )

الحوض مد ار سد خالل حجارته بالمدر فهو ممدود ويقال مدر المكان

( مدر ) مد ار ضخم بطنه وانتفخ جنباه والصبي وغيره تغوط في ثيابه وغلبه الغائط فعجز عن حبسه

والضبع اغبر جنباه من المدر فهو أمدر وهي مدراء

( أمدر ) الحوض مدره
( مدر ) الحوض مدره

( األمدر ) الذي يمتهن نفسه وال يتعهدها بالنظافة

( المدر ) الطين اللزج المتماسك والقطعة منه مدرة وأهل المدر سكان البيوت المبنية خالف البدو
سكان الخيام

( المدراء ) بنو مدراء أهل الحضر

( المدرة ) القرية المبنية بالطين واللبن ( ج ) مدر يقال ما رأيت في الوبر والمدر مثله في البدو

والقرى

( المدير ) مكان مدير مسوى بالطين

المعجم الوسيط
( الممدرة والممدرة ) الموضع فيه طين حر يؤخذ منه مدر فيمدر به

( مدش )

لفالن من العطاء مدشا قلل

( مدش ) فالن مدشا هزل فهو أمدش وهي مدشاء ( ج ) مدش والعين ضعف بصرها وعصب اليد

ارتخى والرجل تشققت وباطن رسغي الفرس احتكا ( و هو عيب فيه )

( مدق )

الصخرة مدقا كسرها
( تمدل )

بالمنديل تمسح به وشده برأسه واعتم به

( مدن )

فالن مدونا أتى المدينة

( تمدن ) عاش عيشة أهل المدن وأخذ بأسباب الحضارة ( مو ) والمدائن بناها

( تمدين ) عاش عيشة أهل المدن وتنعم وأخذ بأسباب الحضارة

( المدنية ) الحضارة واتساع العمران

( المدينة ) المصر الجامع ( ج ) مدائن و مدن واسم يثرب مدينة الرسول  eغلبت عليها

( أمدى )

فالن أسن وفالنا أملى له وأمهله

( ماداه ) مماداة جاره إلى مدى يقال فالن ال يماديه أحد ال يجاريه إلى مدى

( تمادى ) في األمر بلغ فيه الغاية ويقال تمادى في غيه لج ودام عليه و به األمر تطاول وتأخر

( المدى ) المسافة والغاية

و ( مدى البصر ) منتهاه و غايته يقال هو مني مدى البصر وكذلك مدى الصوت ومدى األجل

ويقال ال أفعل كذا مدى الدهر طوله وفالن أمدى العرب أبعدهم مدى في الغزو

( المدية ) الغاية والشفرة الكبيرة ( ج ) مدى

( المدي ) جدول صغير يسيل فيه ما هريق من ماء البئر وما سال من ماء الحوض فخبث ( ج )

أمدية

( الميداء ) الغاية والقدر يقال ما أدري ما ميداء هذا األمر وحذاء الشيء يقال هذا بميداء أرض كذا

إذا كان بحذائها
( مذح )

المعجم الوسيط
الشيء بالشيء مذحا احتك فتشقق ويقال مذح فالن اصطكت فخذاه والتوتا حتى تسحجتا ومذحت

فخذاه

( تمذحت ) خاصرته انتفخت يقال شرب حتى تمذحت خاصرته والشيء امتصه
( األمذح ) الذي تصطك فخذاه إذا مشى لسمنه

( مذرت )

البيضة مذ ار فسدت فهي مذرة ومعدته خبثت وفسدت وفالن أكثر االختالف إلى بيت الماء فهو أمذر

( أمذرت ) الدجاجة البيضة أفسدتها
( مذر ) الشيء فرقه

( تمذرت ) معدته مذرت والشيء تفرق و اللبن تقطع في السقاء

( المذر ) يقال ذهب القوم شذر مذر متفرقين ( و مذر هنا إتباع )

( مذرق )

به رمى به

( الماذريون )

شجر ورقه كورق الزيتون وزهره إلى البياض له ثمر كالكبر ويقال له المازريون ( بالزاي ) ( فارسية

)

( مذع ) فالن مذعا كذب وادعى والمياه سالت في أعالي الجبال ويمينا حلف ولي الخبر حدثني
ببعضه وكتم بعضه أو قطعه وأخذ في غيره والضرع حلب نصف ما فيه

( تمذع )

الشراب شربه قليال قليال

( المذاع ) الكذاب المدعي ومن ال وفاء له وال يحفظ أحدا بالغيب ومن ال يكتم السر

( مذق )

اللبن والشراب بالماء مذقا مزجه وخلطه فهو ممذوق ومذيق وفالنا ولفالن سقاه المذق وهو اللبن
الممزوج بالماء والود شابه ولم يخلصه

( ماذق ) فالنا في الود لم يخلص له الود
( امتذق ) الشراب أو اللبن بالماء اختلط

( امذق ) الشراب أو اللبن بالماء امتذق

( المذاق ) الكذوب والملول

( المذق ) لبن مذق ممزوج بالماء ورجل مذق ملول

المعجم الوسيط
( المذقة ) الطائفة من اللبن الممزوج بالماء

و ( أبو مذقة ) الذئب ألن لونه يشبه لون المذقة

( مذل )

بسره مذال ومذاال قلق به وضجر حتى أفشاه ونفسه بالشيء سمحت به

( مذل ) فالن مذال ضجر وقلق وكل من قلق بسره حتى يذيعه أو بمضجعه حتى يتحول عنه أو
بمال حتى ينفقه فقد مذل فهو مذل ومذيل أيضا وعلى فراشه لم يستقر عليه من ضعف ومرض

ورجله مذال ومذال خدرت و استرخت

( أمذل ) فالن استرخى وفتر ورجله خدرت وفالنا أقلقه وأضجره

( امذل ) فالن أمذل ويقال أمذلت
مفاصله فترت

( المذلة ) النكتة في الصخرة ونواة التمرة

( المذيل ) المريض ليس له قرار وهو ضعيف والحديد يسهل كسره

( الممذل ) الذي يقلق بسره والكثير خدر الرجل

( مذمذ )

فالن كذب

( المذماذ ) الصياح الكثير الكالم وهي ( بتاء )

( المذمذي ) المذماذ والظريف المحتال

( مذى )

الرجل مذيا خرج منه المذي عند المالعبة والتقبيل فهو ماذ ومذاء والفرس أرسله في المرعى

( أمذى ) الرجل مذى وشرابه زاد في مزجه حتى رق جدا والفرس مذاه ويقال أمذ بعنان فرسك اتركه
( ماذى ) فالنة العبها حتى خرج منه المذي

( مذى ) الرجل مذى بكثرة والفرس مذاه

( الماذي ) العسل األبيض الرقيق وخالص الحديد وجيده

( الماذية ) الخمرة والدرع اللينة
( المذاء ) اللين والرخاوة

( المذي ) ماء رقيق يخرج من مجرى البول من إفراز الغدد المبالية عند المالعبة والتقبيل من غير

إرادة والماء الذي يخرج من صنبور الحوض
( المذي ) المذى

( المذية ) المرآة المجلوة ( ج ) مذى ومذيات ومذاء و مذى

( المذية ) المذية ( ج ) مذاء

المعجم الوسيط
( م أر )

الطعام مراءة ساغ فهو مريء يقال هنأني ومرأني الطعام ( على اإلتباع ) وفالن طعم

( مرئ ) م أر صار كالمرأة هيئة أو حديثا والطعام مراءة م أر فهو مريء والطعام استمرأه

( مرؤت ) األرض مراءة حسن هواؤها فهي مريئة وفالن مروءة صار ذا مروءة وانسانية فهو مريء

والطعام مراءة صار مريئا

( أم أر ) الطعام جعله مريئا والطعام فالنا ونحوه نفعه فهو طعام ممرئ

( تم أر ) فالن صار ذا مروءة وتكلف المروءة وبالقوم سعى أن يوصف بالمروءة بإكرامهم أو بنقصهم

وعيبهم

( استم أر ) الطعام وجده مريئا

( المرء ) ( مثلثة الميم ) الرجل فإن لم تأت باأللف والالم قلت ( امرؤ ) بكسر همزة الوصل ( ج )

رجال ( من غير لفظه ) واألنثى مرأة ومرة ( ج ) نساء ونسوة وفي امرئ مع ألف الوصل ثالث

لغات فتح الراء دائما وضمها دائما واعرابها دائما

( المروءة ) آداب نفسانية تحمل مراعاتها اإلنسان على الوقوف عند محاسن األخالق وجميل

العادات أو هي كمال الرجولية

( المريء ) مجرى الطعام والشراب من الحلقوم إلى المعدة ( ج ) أمرئة ومرؤ

و ( طعام مريء ) هنيء حميد المغبة وفي التنزيل العزيز ) فكلوه هنيئا مريئا ( و كأل مريء غير

وخيم

( مرت )

الشيء مرتا ملسه واإلبل نحاها

( ماروت ) رفيق هاروت ملكان هبطا ببابل فعلما الناس السحر

( المرت ) مفازة ال نبات فيها ويقال أرض مرت ومكان مرت قفر ال نبات فيه ( ج ) أمرات ومروت

ورجل مرت الحاجب ليس على حاجبه شعر ورجل مرت الجسد ال شعر عليه

( المروت ) المفازة ال نبات فيها

( مرث )

الشيء في الماء مرثا أنقعه فيه ويقال مرث الشعر وغيره بيده دلكه في الماء حتى تنحل أجزاؤه

والشيء مصه يقال مرث الصبي إصبعه أو ثدي أمه وناله بغمز ونحوه و به األرض ضربها به

( مرث ) على الخصام مرثا كان صبو ار حليما فهو مرث

( مرثه ) مرثه والماء لوثه ووسخه

المعجم الوسيط
( الممرث ) الحليم الصبور على الخصام ( ج ) ممارث

( الممرثة ) أرض ممرثة أصابها مطر ضعيف

( مرج )

اللهب مروجا ارتفع والخاتم في اليد قلق والشيء مرجا خلطه وفي التنزيل العزيز ) مرج البحرين

يلتقيان ( خلطهما حتى التقيا وقيل خالهما ال يلتبس أحدهما باآلخر ويقال ال يزال فالن يمرج علينا
مروجا يأتينا مفاجئا ومرج لسانه في أعراض الناس أطلقه لالعتداء عليها والدابة أرسلها ترعى في

المرج يقال مرج الدابة فمرجت هي ( يتعدى وال يتعدى ) والسلطان رعيته خالها والفساد والكذب

أرسل لسانه فيه فهو مراج يزيد في الحديث وهو سراج مراج كذاب وأمره ضيعه

( مرج ) الناس مرجا اختلطوا ويقال مرج األمر مرجا ومروجا التبس واختلط فهو مارج ومريج والدين

أو العهد فسد وقل الوفاء به

( أمرج ) الشيء خلطه ويقال أمرج البحرين مرجهما وأمرج لسانه في أعراض الناس والدابة تركها

تذهب حيث شاءت

وفالن عهده لم يف به

( المارج ) الشعلة الساطعة ذات اللهب الشديد أو هو اللهب المختلط بسواد النار وفي التنزيل العزيز
) وخلق الجان من مارج من نار ( ورجل مارج مرسل غير ممنوع

( المرج ) أرض واسعة ذات نبات ومرعى للدواب ( ج ) مروج

( المرج ) الفساد والفتنة المشكلة وتقول العرب بينهم هرج ومرج ( فتسكن المرج مع الهرج مزاوجة )

اختالط وفتنة وتهويش واضطراب واإلبل ترعى بال راع ( ال يثنى وال يجمع ) يقال بعير وابل مرج
( المرجان ) جنس حيوانات بحرية ثوابت من طائفة المرجانيات لها هيكل وكلس أحمر يعد من

األحجار الكريمة ويكثر المرجان في البحر األحمر وفي التنزيل العزيز ) يخرج منهما اللؤلؤ

والمرجان ( وجنبة الروسيلية لها زهر أحمر كالمرجان تزرع للتزين ( مو ) ونوع من السمك البحري

زعانفه حمر ( مو ) وبقل ربعي يرتفع قدر ذراع له أغصان حمر وورق مدور عريض كثيف جدا

رطب ويدر اللبن

( المريج ) أمر مريج مضطرب قلق وفي التنزيل العزيز ) فهم في أمر مريج ( وسهم مريج قلق
وغصن مريج ملتو مشتبك قد التبست شعبه والعظيم األبيض وسط القرن ( ج ) أمرجة

( الممراج ) من ال يحكم أموره

( مرح )

المعجم الوسيط
فالن مرحا اشتد مرحه ونشاطه وتبختر واختال فهو مرح ( ج ) مرحى ومراحى وهو مريح أيضا ( ج

) مريحون واألرض بالنبات أخرجته ويقال مرح الزرع خرج سنبله والسحاب أرسل المطر وعينه مرحا
ومرحانا فسدت وهاجت وسال الدمع منها كثي ار وهي عين وممراح ويقال مرحت عينه بمائها وقذاها

إذا رمت به وضعفت ويقال ال تمرح بعرضك ال تعرضه للطعن
( أمرح ) فالنا حمله على المرح والكأل الفرس أنشطه

( مرح ) المهر لينه وأزال مرحه وشماسه والجلد دهنه والقربة الجديدة مألها ماء لتنسد عيون خرزها
وال يسيل منها شيء والبر نقاه

( المراح ) اسم للمرح

( التمراحة ) الكثير النشاط والخفة يقال هو تلعابة تمراحة

( المرح ) شدة الفرح أو النشاط والعجب واالختيال وفي التنزيل العزيز ) وال تمش في األرض مرحا (

( مرحى ) كلمة تعجب تقال للرامي أو الخطيب أو نحوهما إذا أصاب واذا أخطأ قيل له برحى

( المرحة ) األنبار من الزبيب ونحوه

( المروح ) النشيط والخمر ألن لها مراحا في رأس شاربها وقوس مروح حسنة اإلرسال للسهم كأن

بها مرحا

( الممراح ) النشيط والعين الغزيرة الدمع واألرض السريعة النبات
( مرحب )

فالنا قال له مرحبا أتيت سعة ويقال مرحبه هللا أنزله في سعة

( مرخ )

جسده مرخا دهنه بالمروخ فهو مارخ

( مرخ ) العرفج مرخا طاب ورقه و طالت عيدانه فهو مرخ

( أمرخ ) العجين أكثر ماءه حتى رق
( مرخ ) جسده مبالغة في مرخ

( تمرخ ) بالمروخ ادهن به

( األمرخ ) ثور أمرخ به نقط بيض وحمر

( المرخ ) شجر من العضاة من الفصيلة العشارية ينفرش ويطول في السماء ليس له ورق وال شوك
سريع الورى يقتدح به وفي أمثالهم ( في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار )

( المرخ ) الكثير االدهان والطيب والشجر اللين الرقيق

( المريخ ) المرخ وأحد كواكب المجموعة الشمسية يقول القدماء إنه في السماء الخامسة وهو

بالفارسية ( بهرام ) وسهم طويل ذو أذنين والذئب واله الحرب في األساطير وهو مارس

المعجم الوسيط
( المروخ ) ما يدهن به البدن من دهن وغيره

( المريخ ) القرن ( ج ) أمرخة

( امرخد )

الشيء استرخى
( مرد )

اإلنسان مرودا طغا وجاوز حد أمثاله أو بلغ غاية يخرج بها من جملتهم وعلى الشيء مرن واستمر
عليه يقال مرد على الشر أو على النفاق وفي التنزيل العزيز ) مردوا على النفاق ( والشيء لينه
وصقله والصبي ثدي أمه مرسه أو مصه وفالنا مزق عرضه والدابة ساقها سوقا شديدا والمالح

السفينة دفعها بالمردي

( مرد ) الغالم مردا ومرودة ومردة طر شاربه وبلغ خروج لحيته ولم تبد فهو أمرد وال يقال جارية

مرداء ( ج ) مرد والغصن خال من الورق ويقال شجرة مرداء ( ج ) مرد وفالن دام على أكل المريد

التمر المنقوع في اللبن

( مرد ) الشيء لينه وصقله و البناء سواه وملسه و طوله فهو ممرد وفي التنزيل العزيز ) قال إنه

صرح ممرد من قوارير ( والغصن جرده من الورق وللحمام تمريدا وتمرادا بنى لها التمراد

( تمرد ) الغالم مرد وعلى الشيء مرن عليه واعتاده وعلى القوم عصى عنيدا مص ار ويقال تمرد على

الشر طغا

( التمراد ) بيت صغير يجعل في بيت الحمام لمبيضه فإذا جعلت نسقا بعضها فوق بعض فهي

التماريد

( المارد ) الطاغية والعمالق وفي التنزيل العزيز ) وحفظا من كل شيطان مارد ( والذي يجيء

ويذهب نشاطا و المرتفع يقال بناء مارد ( ج ) مردة ومراد

( المراد ) العنق

( المرداء ) األرض الخالية من النبات والرملة ال تنبت ( ج ) مراد

( المرد ) الغض من ثمر األراك أو نضيجه

( المرد ) الثريد

( المردي ) خشبة طويلة يدفع بها المالح السفينة ( ج ) مرادي

( المراد ) المراد ( ج ) م ارريد

( المريد ) الشديد العتو

( المرود ) الذي يجيء ويذهب نشاطا

( المريد ) المريد والخبيث المتمرد الشرير وفي التنزيل العزيز ) وان يدعون إال شيطانا مريدا ( ( ج
) مرداء وكل شيء دلك حتى استرخى والتمر ينقع في اللبن حتى يلين والماء باللبن

( المردقوش )

المعجم الوسيط

بقل عشبي عطري زراعي طبي من الفصيلة الشفوية ( مع ) وعربيته السمسق

( مردل )

فالن لم يحكم ما يعمله

( مر )

األمر أو فالن م ار ومرو ار ومم ار جاز وذهب ومضى ويقال مر فالنا ومر به ومر عليه جاز عليه

وفي التنزيل العزيز ) فلما تغشاها حملت حمال خفيفا فمرت به ( لم يثقل عليها فتحركت به وقامت

وقعدت والبعير م ار شد عليه المر الحبل والقربة ونحوها مألها

( مر ) الشيء ( كم ل ) م اررة صار م ار فهو مرير ( ج ) مرار وهي مريرة ( ج ) مرائر
( مر ) بفالن م ار ومرة غلبت عليه المرة وهاجت فهو ممرور

( أمر ) الشيء صار م ار يقال قد أمر هذا الطعام في فمي ويقال ما أمر فالن وما أحلى ما قال م ار

وال حلوا وما يمر وما يحلى ما يضر وما ينفع والبر صار فيه المريراء وعلى بعيره شد عليه المرار
الحبل والشيء صيره م ار و جعله يمر ويقال أمر فالنا بكذا وأمر يده على الشيء وأمر عليه القلم

والحبل فتله ويقال أمر األمر أحكمه والدهر ذو نقض وامرار وفالنا عالجه وضرب عنقه ليصرعه

( مار ) الرجل م ار ار وممارة عالجه وتلوى عليه ليصرعه وامرأته تماره تخالفه وتلتوي عليه
( مرر ) الشيء دحاه وبسطه على وجه األرض وجعله م ار و جعله يمر ( مو )

( امتر ) به وعليه جاز عليه

( استمر ) الشيء أو الرجل مضى على طريقة واحدة يقال هذه عادة مستمرة ويقال استمر األمر

مضى ونفذ وفالن استقام أمره بعد فساد وبالشيء قوي على حمله ويقال هو بعيد المستمر قوي في

الخصومة ال يسأم المراس واستمر مريره استحكم عزمه والشيء صار م ار

( األمر ) يقال فالن أمر عقدا من فالن أحكم أم ار منه وأوفى ذمة وهي مري والمصارين يجتمع فيها

الفرث

( األمران ) الفقر والهرم أو الهرم والمرض ويقال لقي منه األمرين الشر و األمر العظيم ولقيت منه

األمرين ( بصيغة الجمع ) الدواهي

( المارورة ) حب أسود يكون في البر يمر منه أو هو ما يخرج منه فيرمي به والفتاة الناعمة

الرجراجة

( المرار ) بقل بري من الفصيلة المركبة وتسميه العامة المرير في مصر والشام
( المرار ) الحبل

المعجم الوسيط
( الم اررة ) كيس الصق بالكبد تختزن فيه الصفراء وهي تساعد على هضم المواد الدهنية ( ج )

مرائر

( المر ) الحبل والمسحاة أو مقبضها ويقال جئته م ار أو مرين مرة أو مرتين ( ج ) مرار

( المر ) ضد الحلو وصمغ شجر وهو دواء نافع للسعال ولسع العقرب ولديدان األمعاء ( ج ) أمرار
( المرة ) يقال لقيته مرة وذات مرة ( ال يستعمل إال ظرفا ) ولقيته ذات المرار م ار ار كثيرة

( المرة ) العقل أو شدته و األصالة واإلحكام يقال إنه لذو مرة عقل وأصالة واحكام والقوة وفي

التنزيل العزيز ) علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى ( واحكام الفتل وخلط من أخالط البدن وهو
المسمى المزاج ( انظر المزاج ) ( ج ) مرر وأمرار

( المرة ) مؤنث المر ضد الحلوة ( ج ) مرائر ( على غير قياس ) وأبو مرة كنية إبليس

( المري ) إدام كالكامخ يؤتدم به قال الشاعر
( و أم مثواي لباخية

وعندها المري والكامخ )

( المرير ) األرض التي ال شيء فيها وما لطف وطال واشتد فتله من الحبال ( ج ) مرائر والعزيمة

ورجل مرير قوي ذو عزم وأمر مرير محكم

( المريراء ) المارورة

( المريرة ) طاقة الحبل وعزة النفس والعزيمة ( ج ) مرائر ويقال استمرت مريرته على كذا ألفه

واستحكم أمره عليه

( مرز )

جلده مر از قرصه قرصا رفيقا بأطراف األصابع ليس باألظفار فإذا أوجع فقرص والرجل عابه وضربه
باليد والصبي ثدي أمه عصره بأصابعه في رضاعه والشيء قطعه والشراب تذوقه

( امترز ) من ماله مرزة نال منه ويقال امترز عرضه ومن عرضه نال منه وشريكه عزل عنه ماله

( المرز ) الحباس الذي يحبس الماء ( مع ) ( ج ) مروز

( المرزة ) القطعة من الشيء

( المرزتان ) الهنتان الناتئتان فوق شحمتي األذن ويقال أذن مليحة الشحمتين والمرزتين

( المرزبان )

الرئيس من الفرس ( مع ) ( ج ) الم ارزبة
( مرس )

المعجم الوسيط
حبل البكرة مرسا وقع في أحد جانبيها والتمر في الماء مرثه دلكه في الماء حتى تنحل أجزاؤه ويقال
مرس الدواء والخبز في الماء أنقعه والصبي إصبعه الكها ومضغها ويده بالمنديل مسحها

( مرس ) فالن مرسا كان شديدا في معالجة األشياء فهو مرس ( ج ) أمراس

( أمرس ) حبل البكرة أعاده إلى مجراه

( مارس ) الشيء مراسا وممارسة عالجه وزاوله يقال مارس قرنه ومارس األمور و األعمال

( امترس ) الخطباء تالجوا ويقال امترست األلسن في الخصومات أخذ بعضها بعضا وبالشيء

احتك به

( تمارس ) القوم في الحرب تضاربوا

( تمرس ) بالشيء احتك به وتدرب عليه وبالطيب تلطخ وبدينه لعب وتعبث وبالنوائب والخصومات
مارسها والبعير بالشجرة أكلها وقتا بعد وقت

( األمرس ) وجه أمرس أملس ال خير فيه

( مارس ) إله الحرب في األساطير وهو المريخ والشهر الثالث من الشهور الرومية ( الميالدية )

ويقابله شهر ( آذار ) من الشهور السريانية ( مع )

( المارستان ) المصحة أو المستشفى ( مع )

( المراس ) يقال فالن ذو مراس جلد وقوة وممارسة لألمور

( المراسة ) الشدة

( المراس ) ذو الشدة العظيمة

( المرس ) السير الدائم

( المرس ) يقال إنه لمرس حذر شديد مجرب للحروب ويقال هم على مرس واحد إذا استوت أخالقهم

( ج ) أمراس

( المرسة ) الحبل ( ج ) مرس وأمراس

( المريس ) الثريد وما مرسته في الماء من التمر ونحوه

( الممارسة ) عملية البيع أو الشراء بدون مزايدة وال مناقصة ( محدثة )

( مرش )

الماء مرشا سال والشيء أو الجلد حكه بأطراف األظافير ويقال مرش وجهه خدشه أو هو أضعف

من الخدش وفالنا آذاه بالكالم

( امترش ) لعياله اكتسب والشيء من يده انتزعه
( األمرش ) الرجل الكثير الشر

( المراشة ) يقال لي عنده مراشة حق صغير

( المرش ) األرض التي مرش المطر وجهها والتي إذا أمطرت سالت سريعا و أسفل الجبل
وحضيضه يسيل منه الماء فيدب دبيبا وال يحفر ( ج ) أمراش

المعجم الوسيط

( المرشاء ) العقور من كل الحيوان ومن األرض الكثيرة العشب

( مرص )

الثدي ونحوه مرصا غمزه باألصابع

( مرص ) فالن مرصا سبق فهو مرص

( تمرص ) القشر عن الشعير ونحوه طار عنه

( مرض )

مرضا فسدت صحته فضعف فهو مريض ومرض وقد يقال مارض قال سالمة الجعدي

( ليس بمهزول وال بمارض

)

( أمرض ) فالن صار ذا مرض والقوم مرضت دوابهم وفالن قارب الصواب في الرأي وان لم يصب
كل الصواب وفالنا وجده أو جعله مريضا ويقال أمرض هللا فالنا جعله مريضا

( مارضت ) رأيي فيك خادعت نفسي فيك

( مرض ) في األمر قصر فيه ولم يحكمه يقال مرض في حاجتي نقصت حركته فيها وفي كالمه

ضعفه والمريض داواه وأحسن القيام عليه ليزول مرضه والبر ذراه

( تمارض ) تظاهر بالمرض وليس به وفي أمره ضعف وقصر

( التمريض ) القيام بشؤون المرضى وقضاء حاجاتهم طبقا إلرشاد الطبيب وحرفة الممرض ( مج )

( المراض ) داء يقع في الثمرة فتهلك

( المرض ) الشك

( المرض ) كل ما خرج بالكائن الحي عن حد الصحة واالعتدال من علة أو نفاق أو تقصير في
أمر وفي التنزيل العزيز ) في قلوبهم مرض ( نفاق وفتور عن تقبل الحق

( المريض ) من به مرض أو نقص أو انحراف ويقال قلب مريض ناقص

الدين ورأي مريض ضعيف أو فيه انحراف عن الصواب وعين مريضة فيها فتور وريح مريضة

ساكنة أو شديدة الحر أو ضعيفة الهبوب وليلة مريضة ال يكون فيها ضوء إذا تغيمت وأرض مريضة

إذا ضاقت بأهلها أو كثر بها الهرج والفتن والقتل قال أوس
ترى األرض منا بالفضاء مريضة
معضلة منا بجيش عرمرم

و ( شمس مريضة ) لم تكن منجلية صافية حسنة ( ج ) المريض والمريضة مرضى ومراض

ومراضى

( الممراض ) الرجل المسقام

المعجم الوسيط
( الممرض ) من يقوم بشؤون المرضى ويقضي حاجاتهم العالجية وغيرها تبعا إلرشاد الطبيب ( مج

)

( الممروض ) المريض

( مرط )

الرجل ونحوه مرطا ومروطا أسرع وبه أمه مرطا ولدته والشعر أو الريش أو الصوف عن الجسد نتفه

وفالنا آذاه والشيء جمعه يقال فالن يمرط ما يجده

( مرط ) فالن مرطا خف شعر جسده وحاجبه وعينه فهو أمرط وهي مرطاء أو مرطاء الحاجبين

والريش عن السهم سقط فهو أمرط ( ج ) مراط ومرط ومرط

( أمرط ) الشعر حان له أن يمرط والنخلة سقط بسرها فهي ممرط ومعتادته ممراط ويقال أمرطت

الناقة إذا ألقت ولدها لغير تمام وال شعر عليه
( مارطه ) ممارطة نتف شعره و خدشه

( مرط ) الشعر مبالغة في مرطه والثوب قصر كميه فجعله مرطا

( امترط ) الشيء من يده اختلسه
( انمرط الشعر وامرط ) تساقط

( تمرط ) الشعر تساقط وتحات يقال تمرطت لحيته سقطت وتمرط الذئب سقط أكثر شعره

( المراطة ) ما سقط من الشعر في التسريح أو النتف

( المرط ) كساء من خز أو صوف أو كتان يؤتزر به وتتلفع به المرأة ( ج ) مروط

( المرطاء ) شجرة مرطاء ال ورق عليها ( ج ) مرط
( المريطاء ) ما بين السرة والعانة

( المريطاوان ) عرقان في مراق البطن عليهما يعتمد الصائح

( المريطى ) اللهاة
( مرطل )

المطر فالنا بله والعمل أدامه في فساد وفالنا بالطين وغيره لطخه به ويقال مرطل ثوبه ومرطل

عرضه وقع فيه
( مرع )

رأسه بالدهن مرعا مسحه ورجله

( مرع ) المكان والوادي مرعا أخصب بكثرة الكأل فهو مرع ويقال مرع فالن وقع في خصب ومرع

مراعة تنعم

المعجم الوسيط
( أمرع ) المكان والوادي مرع والقوم أصابوا الكأل فأخصبوا وفي المثل ( أمرعت فانزل ) و األرض

شبعت ماشيتها ورأسه بدهن أكثر منه وأوسعه

( تمرع ) أسرع وطلب المرع

( األمروعة ) أرض أمروعة خصيبة ( ج ) أماريع

( المراع ) الشحم

( المرع ) الكأل ( ج ) أمرع وأمراع

( المرع ) رجل مرع يطلب المرع الحصب

( المريع ) الخصب المكليء ويقال غيث مريع تمرع عنه األرض

( الممراع ) المريع

( مرغت )

السائمة العشب مرغا أكلته ويقال مرغ الحيوان في العشب أقام فيه يرعى

( مرغ ) عرضه مرغا دنس فهو أمرغ وهي مرغاء ( ج ) مرغ وشعره كان ذا قبول للدهن فهو مرغ

( أمرغ ) نام فسال لعابه من ناحيتي فيه وأكثر الكالم في غير صواب والعجين أكثر ماءه حتى رق

فلم يقدر أن ييبسه وعرضه دنسه وأهانه

( مارغه ) بالتراب ألزقه به

( مرغه ) في التراب قلبه فيه والعرض دنسه وفالنا أشبع رأسه وجسده دهنا

( تمرغت ) السائمة أطالت الرعي في المكان والحيوان رش اللعاب من فيه وفالن تنزه وتزين وتنعم

كي يكون لوجهه وميض وبريق وتلوى من وجع يجده وفي التراب تقلب ويقال تمرغ في الرذائل وتمرغ

في النعيم تقلب فيه وفي األمر تردد وعلى فالن تلبث و تمكث

( المراغ ) المكان الذي تتمرغ فيه الدابة وفي الحديث ( مراغ دوابها المسك )
( المراغة ) المراغ واألتان

( المرغ ) المخاط واللعاب والروضة الكثيرة النبات واإلشباع بالدهن

( المرغة ) الروضة الكثيرة النبات

( الممرغة ) المعى األعور الذي ال منفذ له

( مرق )

السهم من الرمية مروقا اخترقها وخرج من الجانب اآلخر في سرعة ومن الدين خرج وفي األرض

ذهب والقدر مرقأ أكثر مرقها والصوف والشعر من الجلد المعطون نتفه ويقال مرق اإلهاب والصبغ
من العصفر أخرجه وفالنا طعنه في عجلة

المعجم الوسيط
( مرقت ) البيضة مرقا فسدت فصارت ماء والنخلة سقط حملها بعد ما كبر

( أمرق ) أبدى عورته والنخلة مرقت والجلد حان له أن ينتف والقدر

أكثر مرقها والسهم جعله يمرق

( مرق ) القدر أمرقها والثوب صبغه بالمريق

( امترق ) الشيء مضى ونفذ سريعا ويقال امترق من البيت أسرع الخروج وامترق الولد من بطن أمه
وامترقت الحمامة من الكوة والسيف من غمده استله

( امرق و انمرق ) الرجل بدت عورته والسهم مرق والولد من بطن أمه خرج وفي المثل ( رويد الغزو
ينمرق ) يضرب في التمكث وانتظار العاقبة وأصله أن امرأة كانت تغزو فحبلت فذكر لها الغزو

فقالته والشعر تساقط وفي الحديث أن امرأة قالت ( يا رسول هللا إن لي بنتا عروسا مرضت فامرق

شعرها )

( تمرق ) الشعر انتثر وتساقط من مرض أو غيره والثوب قبل الصبغ بالمريق العصفر

( المارق ) الخارج من دينه والنافذ في كل شيء ال يتعوج فيه ( ج ) مراق
( المراق ) ( انظر رقق )

( المراقة ) الشيء يسقط من غيره وما نتف من الصوف أو الشعر أو الكإل

( المريق ) العصفر ( انظر العصفر )

( المرق ) اإلهاب المنتن امرط عنه صوفه والصوف المنفش وصوف العجاف والمرضى وسفا

السنبل ( ج ) أمراق ويقال أصابه ذلك في مرقك من جراك

( المرق ) الصوف المنتن

( المرق ) الماء أغلي فيه اللحم فصار دسما النوع أو الجزء منه مرقة

( المرقة ) الصوفة أول ما تنتف وما يبقى في الجلد من اللحم إذا سلخ والجلد إذا دبغ

( المروق ) سفا السنبل

( الممراق ) الدخال في األمور

( الممرق ) اللحم الذي فيه سمن قليل

( المركيركروم ) مطهر عضوي مركب من الزئبق والبروم ( د )

( مرمر )

فالن غضب والماء جعله يمر على وجه األرض

( تمرمر ) الجسم اهتز وترجرج وفالن على أصحابه تأمر عليهم
( المرامر ) ذو الجسم الناعم الرجراج

المعجم الوسيط
( المرمر ) الرخام قال األعشى
( كدمية صور محرابها

بمذهب ذي مرمر مائر )

و صخر رخامي جيري متحول يتركب من بلورات الكلسيت يستعمل للزينة في البناء ولصنع التماثيل

ونحوها ( مج )

( المرمرة ) القطعة من المرمر والمطر الكثير

( المرمريس )

األملس الصلب واألرض ال تنبت شيئا لصالبتها وداهية مرمريس شديدة والطويل من األعناق

( مرن )

الشيء مرانة ومرونة الن في صالبة ويقال مرن ثوبه الن وملس ويد فالن على العمل تعودته و

مهرت فيه ويقال مرن وجهه على األمر تعود تناوله بدون حياء أو خجل ومرن على الكالم درب

والجلد مرنا الن ومن عدوه فر ضعفا وخو ار وبه األرض ضربها به وبعيره دهن أسفل قوائمه من حفا

ليلينها

( أمرن ) الرجل بالقول لينه

( مارنت ) الناقة ممارنة ومرانا انقطع لبنها فهي ممارن

( مرن ) الشيء أالنه وفالنا على األمر عوده ودربه ليمهر فيه ويقال مرن وجهه على الخصام
والسؤال وانه لممرن الوجه صلبه وبه األرض ضربها به

( تمرن ) الشيء صار لينا وفالن تظرف وعلى الشيء تدرب عليه وتعود
( المارن ) من األنف ما الن منه ورمح مارن صلب لدن ( ج ) موارن

( المتمرن ) المتدرب ومن يقضي مدة من الزمن في التدرب على ممارسة مهنته ليمهر فيها ( مو )
( المران ) الرماح الصلبة اللدنة يقال تطاعنوا بالمران واحدته مرانة

( المرن ) األديم الملين والفراء والجانب ومرنا األنف جانباه ( ج ) أمران

( المرن ) عصب في باطن عضدي البعير ( ج ) أمران وأمران الذراع أعصاب فيها

( المرن ) الخلق والعادة والحال يقال ما زال ذلك مرني

( مرهت )

عينه مرها خلت من الكحل و أصابها المره

( األمره ) سراب أمره أبيض ليس فيه شيء من السواد ومنه قوله

( عليه رقراق السراب األمره )

المعجم الوسيط
( المره ) مرض في العين تفرج منه

( المره ) رجل مره الفؤاد سقيمه

( المرهاء ) من النعاج الشديدة البياض ليس بها شية واألرض القليلة الشجر سهلة كانت أو حزنة
( المرهة ) البياض الذي يخالطه غيره وحفيرة يجتمع فيها ماء السماء

( مرهم )

الجرح وضع عليه المرهم

( المرهم ) مركب دهني عالجي ذو أنواع مختلفة يدهن به الجرح أو يدلك به الجلد أو تكحل به

العين ( ج ) مراهم

( المرو ) نبات عطر طبي من الفصيلة الشفوية من أسمائه الخرنباش وحبق لشيوخ وضروب من

الصوان توجد في األرض على أشكال شتى أهمها الرمال وحجارة بيض رقاق براقة تقدح منها النار

( المروة ) جبل بمكة

( مرى )

الفرس مريا جعل يمسح

األرض بيده أو رجله ويجرها من كسر أو ظلع ويقال مرى الفرس بيديه حركهما على األرض

كالعابث والشيء استخرجه والفرس حمله على إبراز مقدرته على الجري بسوط أو غيره ويقال مريته

فما در حاولت إقناعه فلم يقتنع والريح السحاب أنزلت منه المطر وفالنا حقه جحده وفالنا مائة سوط

ضربه

( أمرت ) الناقة ونحوها در لبنها و الدم استخرجه

( ماراه ) مراء ومماراة ناظره وجادله وفي التنزيل العزيز ) فال تمار فيهم إال مراء ظاه ار ( وفالنا

خالفه وتلوى عليه

( امترى ) في الشيء شك فيه وفي التنزيل العزيز ) فال تكونن من الممترين ( والشيء استخرجه
والريح السحاب مرته والناقة حلبها

( تمارى ) القوم تجادلوا وفي الشيء شك فيه وفي التنزيل العزيز ) فبأي آالء ربك تتمارى (

( تمرى ) بالشيء تزين

( المارية ) البقرة ذات الولد الماري ومن أعالمهم مارية بنت أرقم وفيها المثل ( خذه ولو بقرطي
مارية ) يضرب للشيء يؤمر بأخذه على كل حال مهما يكن غاليا

( الماري ) ولد البقرة ة األملس األبيض وازار من الصوف المخطط كان يلبسه الساقي وصائد القطا
( المارية ) القطاة الملساء والمرأة البيضاء البراقة

المعجم الوسيط
( المرية ) الجدل يقال ما فيه مرية والشك يقال فرية بال مرية بال شك وفي التنزيل العزيز ) فال تك

في مرية منه ( وقرئ ) مرية (

( المري ) الناقة الغزيرة اللبن والعرق الذي يمتلئ ويدر باللبن ( ج ) مرايا

( الممري ) أمر ممر مستقيم
( مزج )

الشراب ونحوه مزجا خلطه بغيره وفالنا على صاحبه حرشه عليه

( مازجه ) خالطه وفاخره

( مزج ) السنبل انتقل من خضرة إلى صفرة

( تمازج ) التراب و الماء اختلطا ويقال تمازج الزوجان تمازج الماء والصهباء

( المزاج ) ما يمزج به الشراب ونحوه وكل نوعين امتزجا فكل واحد منهما مزاج وفي التنزيل العزيز )

كان مزاجها كافو ار ( واستعداد جسمي عقلي خاص كان القدماء يعتقدون أنه ينشأ عن أن يتغلب في

الجسم أحد العناصر األربعة وهي الدم والصفراء والسوداء والبلغم ومن ثم كانوا يقولون بأربعة أمزجة

هي الدموي والصفراوي والسوداوي والبلغمي أما المحدثون من علماء النفس فيوافقون القدماء على أن

األمزجة ترجع إلى مؤثرات جثمانية ولكنهم يخالفون في عدد األمزجة وأسمائها إذ يعتدون باإلف ارزات

التي تفرزها الغدد الصم كالغدة الدرقية والغدة الكلوية ويجعلونها المؤثرات األساسية في تكوين المزاج

( ج ) أمزجة

( المزج ) شراب مزج ممزوج

( المزج ) الشهد أو العسل والماء الذي تمزج به الخمر واللوز المر

( المزاج ) رجل مزاج مخلط كذاب ال يثبت على خلق إنما هو ذو أخالق متقلبة

( المزيج ) اللوز المر والشراب ونحوه يتكون من شيئين أو أكثر ممتزجين ( مو )

( مزح )

مزحا ومزاحا دعب وهزل مباسطا متلطفا

( أمزح ) الكرم عرشه

( مازحه ) مزاحا وممازحة داعبه

( مزح ) السنبل والعنب لون و الكرم أثمر
( تمازحا ) تداعبا

( المزح ) السنبل

( المزدة )

المعجم الوسيط
البرد يقال ما وجدنا لها العام مزدة أي لم نجد لها بردا ( انظر مصد )

( مزر )

اللبن ونحوه مز ار شربه قليال قليال والمرق ونحوه حساه للذوق وفالنا غاظه وقرصه خفيفا والقربة
مألها فلم يترك فيها أمتا ( ارتفاعا وانخفاضا )

( مزر ) الرجل م ازرة اشتد قلبه وقوي وظرف التمر استحكم فهو مزير
( األمزر ) المزير من الرجال ( ج ) أمازر

( المزر ) نبيذ الذرة خاصة واألحمق واألصل يقال هو كريم المزر

( المزرة ) المصة

( المازريون )

( انظر الماذريون )

( مز )

الشراب م از مصه

( مز ) الشيء أو الرجل ( كفرح ) م اززة فضل غيره فهو مزيز والشراب م اززة ومزوزة اشتدت

حموضته فهو مز

( مززه ) رأى له فضال أو قد ار وفالنا بذلك األمر فضله
( تمزز ) أكل أو شرب المز والشراب تمصصه

( المازة ) حنطة مازة ال يكاد يعجن دقيقها لرخاوته

( المز ) ما كان طعمه بين الحلو والحامض أو خليطا منهما

( المز ) الفضل أو الفاضل يقال لهذا على ذلك مز وهذا شيء مز
( المزز ) المهل يقال افعله على مزز

( المزاء ) الخمر اللذيذة الطعم

( المزة ) المزاء والمصة يقال ما بقي في اإلناء إال مزة قليل وما يؤكل على الشراب من نقل وكامخ

ونحوهما ( محدثة )

( المزة ) الخمر فيها حموضة وال خير فيها

( المزيز ) الفاضل ال يدانى فضله

( مزع )

الفرس ونحوه في عدوه مزعا عدا سريعا أو في خفة والقطن نفشه بأصابعه

( مزع ) الشيء فرقه ويقال مزع اللحم و الثوب

( تمزع ) الشيء تفرق ويقال فالن يتمزع غيظا والقوم الشيء بينهم اقتسموه
( المزاعة ) سقاطة الشيء

( المزاع ) القنفذ

المعجم الوسيط

( المزعة ) بقية الدسم والجرعة من الماء يقال ما في اإلناء مزعة من الماء ( ج ) مزع

( المزعة ) القطعة من القطن والريش واللحم ونحوها ( ج ) مزع

( المزعي ) النمام والسيار بالليل

( مزق )

الطائر بسلحه مزقا رمى به والثوب ونحوه شقه وعرض أخيه شتمه وطعن فيه

( مازقه ) سابقه في العدو

( مزق ) الثوب ونحوه تمزيقا وممزقا مبالغة في ( مزقه ) وفي التنزيل العزيز ) ومزقناهم كل ممزق (

فرقناهم في كل وجه من البالد

( تمزق ) تشقق والقوم تفرقوا ويقال تمزق جمعهم

( المزاق ) الشديد السرعة يكاد جلده يتمزق من سرعته

( المزق ) ثوب مزق ممزق

( المزقة ) المزعة ( ج ) مزق يقال صار الثوب مزقا وثوب مزق ممزق

( المزيق ) المزق
( مزمزه )

حركه وأقبل به وأدبر

( تمزمز ) تحرك وللقيام نهض

( مزن )

مزونا مضى مسرعا في طلب الحاجة ويقال مزن من العدو ونحوه فر وفالن أضاء وجهه وفالنا

فضله ومدحه في غيبته عند ذي سلطان والقرية مزنا مألها

( مزنه ) مبالغة في مزن

( تمزن ) ذهب ومضى لوجهه مسرعا وعلى أصحابه تفضل وأظهر أكثر مما عنده

( المازن ) بيض النمل

( المزن ) السحاب يحمل الماء وفي التنزيل العزيز ) أأنتم أنزلتموه من المزن ( الواحدة مزنة وحب

المزن البرد

( المزنة ) المطرة وابن مزنة الهالل يخرج من خالل السحاب يقال طلع ابن مزنة

( م از )

مزوا ومزيا تكبر

( أمزاه ) عليه فضله

( مزاه ) قرظه وفضله يقال مزيت متاعه حتى نفقته له

المعجم الوسيط
( تمازى ) القوم تفاضلوا

( تمزى ) عليهم رأى لنفسه الفضل عليهم

( المازي ) للجبار ( ج ) مزاة ويقال قعد عني مازيا مخالفا بعيدا
( المازية ) الفضيلة والفضل يقال له عليه مازية

( المتمازي ) يقال قعد عني متمازيا مخالفا بعيدا

( المزو والمزي ) في كل شيء التمام

( المزي ) في كل شيء المزو والظريف

( المزية ) في كل شيء المزو والفضيلة يمتاز بها على غيره والطعام يخص به الرجل ( ج ) مزايا

( مسأ )

فالن مسئا ومسوءا مجن فهو ماسي وعلى الشيء مرن عليه والرجل خدعه ويقال مسأه بالقول لينه
والقدر سكن غليانها وحقه أخر أداءه والطريق ركب مسأه

( أمسأ ) بين القوم حرش وأفسد
( المسء ) وسط الطريق

( مسح )

في األرض مسوحا ذهب والشيء المتلطخ أو المبتل مسحا أمر يده عليه إلذهاب ما عليه من أثر

ماء ونحوه وعلى الشيء بالماء أو الدهن أمر يده عليه به ويقال مسح بالشيء وفي التنزيل العزيز )
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ( ومسح يده على رأس اليتيم عطف عليه وهللا العلة عن

العليل شفاه وفالنا بالقول قال له قوال حسنا يخدعه به والقوم مر بهم ولم يقم عندهم والحجر األسود
لمسه أو تسلمه تبركا وشعره مشطه وفالنا بالسيف قطعه به فهو ماسح والمفعول ممسوح ومسيح

ويقال مسح القوم قتال أثخن فيهم ومسح ساقه أو عنقه وبها قطعها وبها فسر بعضهم ما في التنزيل

العزيز ) فطفق مسحا بالسوق واألعناق ( واإلبل أتعبها وأدبرها وهزلها ويقال مسحت اإلبل األرض
يومه ا دأبا سارت فيها سي ار شديدا متواصال والمساح األرض مسحا ومساحة قاسها بالذراع ونحوه

( مسح ) فالن مسحا احترق باطن ركبتيه لخشونة الثوب واصطك باطن إحدى فخذيه باألخرى

فحدث لذلك تشقق والمرأة كانت قليلة لحم العجز ولم يكن لثدييها حجم واستوت قدمها فليس لرجلها
أخمص فهي مسحاء وهو أمسح

( ماسحه ) مماسحة الينه في القول غشا وغال يقال غضب فالن فماسحه حتى الن وصافحه

وعاهده

( مسح ) الشيءمبالغة في مسح وفالنا قال له قوال حسنا ليخدعه واإلبل مسحها

المعجم الوسيط
( امتسح ) السيف من غمده استله

( انمسح وامسح ) الشيء ذهب ما عليه

( تماسح ) الرجالن تصادقا أو تبايعا فتصافقا و يقال التقوا فتماسحوا تصافحوا

( تمسح ) بالماء ومنه اغتسل وللصالة

توضأ وباألرض تيمم وفي الحديث ( تمسحوا باألرض فإنها بكم برة ) ويقال فالن يتمسح به لفضله

وعبادته كأنما يتقرب إلى هللا بالدنو منه ويقال فالن يتمسح أي ال شيء معه كأنه يمسح ذراعيه

( األمسح ) السيار في ساحته واألعور والذئب األزل ومن األرض المستوي ( ج ) أماسح وهي
مسحاء ( ج ) مساحي ومساح

( األمسوح ) كل خشبة طويلة في السفينة ( ج ) أماسيح

( التمساح ) حيوان برمائي مفترس ضخم طوله نحو خمسة أذرع من دواب النهر يكون بنيل مصر
وبعض أنهار السند ومن الرجال المارد الخبيث ( ج ) تماسح وتماسيح

و ( دموع التماسيح ) كناية عن النفاق والخداع ألن التمساح يدمع إذا هم بفريسته ( محدثة )

( التمسح ) التمساح ( ج ) تماسح وتماسيح والمداهن المداري الذي يالينك بالقول وهو يغشك

واألرض المستوية ذات حصى صغار ال نبات فيها

( المساحة ) علم المساحة علم يبحث فيه عن طرق قياس الخطوط والسطوح واألجسام

( المسح ) الكساء من شعر وثوب الراهب ( مو ) والجادة من األرض ( ج ) أمساح ومسوح

( المسحاء ) األرض المستوية ذات حصى صغار والمرأة ال أخمص لها أو التي ليس لثديها حجم (
ج ) مساح و مساحي ومساح

( المسحة ) يقال عليه أو به مسحة من جمال أو هزال شيء منه ويقال من هللا عليك بالمسحة

وأذاقك حالوة الصحة

( المساح ) من حرفته المساحة

( المساحة ) أداة تمسح بها الكتابة ( مج )

( المسيح ) الكثير السياحة

( المسيح ) عيسى بن مريم عليه السالم والممسوح بمثل الدهن وبالبركة ليكون ملكا أو نبيا وهذه من

عادات اليهود والنصارى واألعور ورجل مسيح الوجه ليس على أحد شقي وجهه عين وال حاجب ( ج
) مسحاء ومسحى والعرق يمسح من الوجه والمنديل الخشن يمسح به

( المسيحة ) الذؤابة أو ما نزل من الشعر فلم يعالج بدهن وال بشيء ومن رأس اإلنسان ما بين األذن

والحاجب يتصعد حتى يكون دون اليافوخ والقطعة من الفضة والدرهم األطلس والقوس الجيدة ( ج )

المعجم الوسيط
مسائح

( المسيحي ) المنسوب إلى دين المسيح عليه السالم

( الممسح ) األرض المستوية ذات حصى صغار ال نبات بها

( الممسحة ) خرقة تمسح بها األرض أو السبورة أو نحوهما ( محدثة )

( الممسوح ) رجل ممسوح الوجه ال عين له وال حاجب ورجل ممسوح األليتين لزقت أليتاه بالعظم ولم

تعظما وعضد ممسوحة قليلة اللحم

( مسخه )

مسخا حول صورته إلى أخرى أقبح ومنه يقال مسخه هللا قردا فهو مسخ ( ج ) مسوخ وهو مسيخ
أيضا وطعم كذا أذهبه والناقة هزلها وأدبرها إتعابا

( مسخ ) الطعام ونحوه مساخة قلت حالوته أو لم يكن له طعم ويقال مسخت الفاكهة ومسخ اللحم

( أمسخ ) الورم انحل

( امتسخ ) السيف استله

( امسخت ) العضد قل لحمها

( المسيخ ) الضعيف األحمق والمشوه الخلقة ومن ال مالحة له يقال رجل مسيخ ومن الطعام الذي

ال مالحة له وال لون وال طعم ومن اللحم الذي ال طعم له
( الممسوخ ) فرس ممسوخ قليل لحم الكفل

( مسد )

في السير مسدا جد ودأب والحبل أجاد فتله والبقل الحيوان أضمره ويقال مسده المضمار قواه وشد

لحمه

( مسد ) البطن كان لينا لطيفا مستويا ال قبح فيه فهو ممسود

( المساد ) سقاء العسل ويقال هو أحسن مساد شعر منه أحسن قوام شعر

( المسد ) الليف وفي التنزيل العزيز ) في جيدها حبل من مسد ( و الحبل المضفور المحكم الفتل

والمحور من الحديد تدور عليه البكرة ( ج ) مساد وأمساد
( المسداء ) ساق مسداء مستوية حسنة

( الممسود ) يقال رجل ممسود مجدول الخلق وامرأة ممسودة ممشوقة

( مسرى )

الشهر الثاني عشر من الشهور القبطية
( مس )

المعجم الوسيط
الشيء مسا لمسه بيده وفي التنزيل العزيز ) في كتاب مكنون ال يمسه إال المطهرون ( يقال مسست

الشيء وربما قيل مسته ومسته والماء الجسد أصابه ويقال مسه بالسوط ومسه الكبر والمرض ومس
المرأة باضعها وفي التنزيل العزيز ) قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ( ومسه العذاب
ومستهم البأساء والضراء و مست فالنا مواس الخير والشر عرضت له ومسه الشيطان جن ومست

به رحم فالن قربت والحاجة إلى كذا ألجأت إليه

( أمس ) الفرس صار في يديه ورجليه بياض ال يبلغ التحجيل وفالنا الشيء جعله يمسه وفالنا

شكوى شكا إليه

( ماسه ) مماسة ومساسا لمسه وفي

التنزيل العزيز ) قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول ال مساس ( و يقال ماس الشيء الشيء لقيه

بذاته

( تماس ) الجرمان مس أحدهما اآلخر والزوجان تباضعا وفي التنزيل العزيز ) فمن لم يجد فصيام

شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا (

( الماس ) وصف من مس وهي ماسة ويقال بينهم رحم ماسة قرابة قريبة وحاجة ماسة مهمة

( مساس ) أمر بالمس ويقال في النهي ال مساس ال تمس وبه قرئ في الشواذ

( المس ) الجنون وعالج يكون بمس الجلد أو الغشاء المخاطي بمادة كاوية ( محدثة ) ويقال رأيت

له مسا في ماله أث ار حسنا

( المسوس ) من الماء ما تناولته األيدي وما يشفي الغلة وماء بين العذب والملح والترياق قال كثير

( فقد أصبح الراضون إذ أنتم بها
مسوس البالد يشتكون وبالها )

و ( كأل مسوس ) ناجع مفيد للراعية

( مسيس ) الحاجة إلجاؤها

( مسط )

السقاء مسطا أخرج ما فيه من لبن خاثر بإصبعه ويقال مسط المعى أخرج ما فيه بإصبعه والثوب
بله ثم حركه بيده ليخرج ماؤه وفالنا ضربه بالسياط

( الماسط ) الماء الملح يمسط البطون ونبات صيفي إذا رعته اإلبل مسط بطونها فأخرج ما فيها
( المسيط ) الطين والماء الكدر يبقى في الحوض

( المسيطة ) الماء الكدر والبئر العذبة يسيل إليها ماء البئر اآلجنة فيفسدها والماء يجري بين
الحوض والبئر فينتن والوادي السائل بماء قليل

المعجم الوسيط
( المسطرين )

( انظر سطر )

( المسع ) ريح الشمال

( المسعي ) من الرجال الكثير السير القوي عليه

( مسك )

بالشيء مسكا أخذ به وتعلق واعتصم وبالنار فحص لها في األرض ثم غطاها بالرماد ونحوه ودفنها

والثوب طيبه بالمسك

( مسك ) السقاء مساكة كان كثير األخذ للماء

( أمسك ) بالشيء مسك وعن الطعام ونحوه كف عنه وامتنع وعن اإلنفاق اشتد بخله والشيء بيده
قبض عليه بها والشيء على نفسه حبسه وهللا الغيث منع نزوله

( مسك ) بالشيء مسك وقرئ ) وال تمسكوا بعصم الكوافر ( والثوب مسكه وفالنا أعطاه مسكانا

عربونا وبالنار مسك

( امتسك ) بالشيء مسك ويقال امتسك فالن بالبلد ثبت فيه

( تماسك ) بالشيء مسك ويقال ما تماسك أن قال كذا ما ضبط نفسه وما تمالك ويقال غشيني أمر
مقلق فتماسكت ملكت نفسي وما به تماسك ما به خير

( تمسك ) بالشيء مسك وبالطيب تطيب

( استمسك ) البول انحبس وامتنع عن الخروج وبالشيء مسك بقوة وفي التنزيل العزيز ) فمن يكفر
بالطاغوت ويؤمن باهلل فقد استمسك بالعروة الوثقى ( وعن األمر كف عنه وامتنع والرجل على

الراحلة استطاع الركوب

( اإلمساك ) البخل يقال بفالن إمساك وفي الصوم االمتناع عن الطعام والشراب وغيرهما من طلوع

الفجر إلى غروب الشمس ويبس البراز في األمعاء خالف االستطالق ( مو )

( التماسك ) ترابط أجزاء الشيء حسيا أو معنويا ومنه التماسك االجتماعي وهو ترابط أجزاء المجتمع

الواحد ( مج )

( الماسكة ) قشرة تكون على وجه الصبي أو المهر ويقال بيننا ماسكة رحم كقولك ماسة رحم

( المساك ) الموضع الذي يمسك الماء

( المساك ) ما يمسك به نصاب النصل ويقال ما فيه مساك خير يرجى

( المساكة ) البخل

( المسيك ) البخيل وسقاء مسيك كثير األخذ للماء

المعجم الوسيط
( المسك ) الجلد ( ج ) مسك ومسوك والقطعة منه مسكة ويكاد يخرج من مسكه سريع ويقال هم في

مسوك الثعالب مذعورون قال

( فيوما ترانا في مسوك جيادنا ويوما ترانا في مسوك الثعالب )

( المسك ) طباق األرض واألساور والخالخيل من القرون أو العاج ونحوها
( المسك ) العقل الوافر وما يمسك األبدان من الطعام والشراب

( المسك ) ضرب من الطيب يتخذ من ضرب من الغزالن ( مع ) القطعة منه مسكة ( ج ) مسك
وهو مذكر وربما أنت بجعله جمعا للمسكة ومنه قول جران العود

( لقد عاجلتني بالسباب وثوبها جديد ومن أردانها المسك تنفح )
و ( مسك البر ) نبت أطيب من الخزامى

( المسكان ) العربون ( ج ) مساكين

( المسكة ) ما يتمسك به يقال فيه مسكة وما يمسك األبدان من الطعام والشراب أو ما يتبلغ به

منهما والعقل

الوافر والرأي يقال رجل ذو مسكة رأي وعقل وال مسكة له ال عقل له ومن اآلبار الصلبة التي ال

تحتاج إلى طي واألثر والبقية يقال فيه مسكة من خير بقية وليس ألمره مسكة أثر أو أصل يعول

عليه وما في سقائه مسكة من ماء قليل منه

( المسكة ) تقول العرب فالن حسكة مسكة شجاع

( المسكة ) البخيل ومن إذا أمسك الشيء لم يقدر على تخليصه منه والذي ال ينازله منازل فيفلت (
ج ) مسك

( المسيك ) البخيل وسقاء مسيك كثير األخذ للماء

( المسيك ) سقاء مسيك ال ينضح وما فيه مسيك خير يرجى
( المسيكة ) أرض مسيكة ال تنشف الماء لصالبتها

( مسل )

الماء مسال سال

( امتسل ) السيف استله

( المسالة ) طول الوجه في حسن

( المسيل ) مجرى الماء ( ج ) أمسلة ومسل وجريدة النخل الرطبة ( ج ) مسل

( مسن )

فالن مسنا مجن وفالنا ضربه حتى يسقط والشيء من الشيء استله

المعجم الوسيط
( الميسون ) الغالم الحسن القد والوجه
( مسا )

فالن مسوا وعد بأمر ثم أبطأ عنه والحمار حرن والناقة ونحوها أخرج الولد من بطنها ميتا

( أمسى ) القوم صاروا في وقت المساء وفي التنزيل العزيز ) فسبحان هللا حين تمسون وحين
تصبحون ( وفالن مسا وفالنا أعانه بشيء
( ماساه ) مماساة سخر منه

( مسى ) فالن مسا وفالنا قال له كيف أمسيت أو مساك هللا بالخير

( امتسى ) ما عند فالن أخذه كله

( األمسية ) خالف األصبوحة وقد تطول إلى نصف الليل يقال أتيته أمسية أمس عند المساء ( ج )

أماسي

( المساء ) ما يقابل الصباح وزمان يمتد من الظهر إلى المغرب أو إلى نصف الليل ( ج ) أمسية

يقال أتيته مساء أمس أمس عند المساء ويقولون إذا تطيروا من اإلنسان وغيره مساء هللا ال مساؤك (

و إن شئت نصبت ) ويقال ركب فالن مساء الطريق إذا ركب وسطه

( مسى ) فالن مسيا ساء خلقه بعد حسن وصار ال يسمع إلى نصيحة غيره وال يقبل رأيه والشيء

مسحه بيده ويقال مسى الضرع مسحه ليدر والسير رفق فيه والحر الماشية هزلها والسيف وغيره

استله

( امتسى ) عطش

( تماسى ) الشيء تقطع
( تمسى ) تماسى

( التماسي ) الدواهي ( بال واحد )

( الماسي ) الذي ال يلتفت إلى موعظة أحد وال يقبل قوله

( مشج )

الشيء مشجا خلطه ويقال مشج بينهما خلط

( المشج والمشيج ) كل شيئين مختلطين أو كل لونين اختلطا ( ج ) أمشاج وفي التنزيل العزيز ) إنا
خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج ( واألمشاج األوساخ التي تجتمع في السرة و ( في علم األحياء )

تطلق األمشاج على الخاليا الذكرية كالحيوان المنوي والخاليا األنثوية كالبيضة قبل أن تندمجا

لتكوين الالقحة
( أمشحت )

المعجم الوسيط
السماء صحت وتكشف عنها السحاب والسنة أجدبت وصعبت
( مشر ) الشيء مش ار أظهره وفالنا أعطاه

( مشر ) فالن مش ار أشر والشجر خرج فيه المشرة

( أمشر ) فالن انبسط في العدو وانتفخ والشجر مشر واألرض ظهر نباتها
( مشر ) الشجر مشر وفالنا مشره والشيء قسمه وفرقه

( امتشر ) الراعي بمحجنه من ورق الشجر جذبه إلى الماشية

( تمشر ) فالن استغنى أو رئي عليه أثر غنى وألهله تكسب شيئا واشترى لهم مشرة كسوة والشجر
مشر والورق اكتسى خضرة والقوم لبسوا الثياب بعد عرى

( األمشر ) النشيط

( الماشرة ) أرض ماشرة رويت من المطر

( المشر ) من الرجال األقشر الشديد الحمرة

( المشر ) يقال أذهبه مش ار شتمه وهجاه أو سمع به

( المشرة ) أول نبات األرض و ( في االصطالح النباتي ) كل جسم نباتي ليس فيه محور مركزي

أو فيه محور ال ينقسم جذعا وورقا وهو ما يسمى ( الثالوس ) تعريبا وما يمتشره الراعي من ورق

الشجر بمحجنه ومن العشب ما لم يطل والكسوة وامرأة مشرة األعضاء ريا وأذن حشرة مشرة لطيفة
حسنة ويقال عليه مشرة الغنى أثره وبهاؤه

( المشرة ) مشرة األرض أول نباتها

( مش )

العظم مشا مصه بعد مضغه والناقة ونحوها حلبها باستقصاء ومال فالن أخذه شيئا بعد شيء و

الشيء في الماء أنقعه حتى يذوب وفالنا عاداه وخاصمه ويده مسحها بشيء خشن ليزيل الدسم
( مششت ) الدابة مششا شخص في

وظيفها المشش حتى يكون له حجم وليس له صالبة العظم والناقة ونحوها اعتراها بياض في عينها

فهي مشاء وهو أمش ( ج ) مش

( أمش ) العظم صار فيه ما يمش

( مشش ) العظم استخرج منه المخ

( امتش ) فالن استنجى والعظم مشه وما في الضرع حلبه جميعه ومن مال فالن أصاب منه والثوب
انتزعه والمرأة حليها قطعتها عن لبتها

( المشاش ) األرض اللينة واألصل والنفس والطبيعة ويقال فالن طيب المشاش كريم النفس والخفيف

المعجم الوسيط
الظريف والعظم ال مخ فيه والخدام في السفر والحضر و ( في علم األحياء ) العظم اإلسفنجي

ويتكون من حواجز عظمية رقيقة تفصلها أحياز النقي األحمر

( المشاشة ) رأس العظم اللين الذي يمكن مضغه وما برز من عظم المنكب واألرض الصلبة تتخذ
فيها اآلبار فتمتص ماءها والطريقة تتألف من حجارة خوارة وتراب ( ج ) مشاش

( المشش ) بياض يعتري اإلبل في عيونها وشيء يبرز في وظيف الدابة يشتد دون اشتداد العظم

( المش ) جبن يعتق في اللبن والملح ثم يترك في الجرة ده ار حتى يصلح فيصير إداما ( مصرية )

( المشوش ) ما تمش به اليد من منديل ونحوه

( مشط )

الشعر مشطا رجله ويقال مشطت الماشطة المرأة سرحت شعرها بالمشط والشيء خلطه يقال مشط

بين الماء واللبن واألرض غطى الحب المنثور عليها بخشبة عريضة والدابة كواها بسمة تشبه المشط

( مشطت ) يد فالن مشطا خشنت من عمل أو دخل فيها شوك ونحوه والناقة نشأ على جانبيها

كاألمشاط من الشحم

( امتشطت ) المرأة مشطت شعرها

( الماشطة ) امرأة تحسن المشط وتتخذه حرفة ( ج ) مواشط

( المشاطة ) حرفة الماشطة

( المشاطة ) ما سقط من الشعر عند مشطه
( المشاط ) من يصنع األمشاط أو يبيعها

( المشاطة ) الماشطة

( المشط ) آلة يمتشط بها ( ج ) أمشاط ومشاط وفي الحديث ( الناس سواسية كأسنان المشط )

( المشط ) المشط ومنسج ينسج به يقال ضرب الناسج بمشطه وسمة من سمات البعير ونحوه على

صورة المشط وجزء القدم الذي يقع بين رسغها وأصابعها يقال انكسر مشط قدمه وقاموا على أمشاط

أرجلهم ومن الكتف عظمها العريض أو اللحم العريض فوقه وخشبة عريضة يغطى بها الحب بعد أن

ينثر في األرض وسمك نهري يدعى البلطي أيضا

( المشطة ) هيئة لمشط الشعر يقال فالن حسن المشطة أي التسريحة ( انظر سرح )

( المشيط ) الممشوط

( الممشط ) المشط ( ج ) مماشط

( الممشوط ) رجل ممشوط فيه طول ودقة وبعير ممشوط وسم بالمشط

( مشظ )

المعجم الوسيط
الرجل مشظا أصاب باطن فخذه باطن الفخذ األخرى عند المشي ومس الشوك ونحوه فدخل في يده
منه شيء ويقال مشطت يده دخل فيها شظية والدابة ظهر عصبها من لحمها

( المشظ ) الذي يدخل في اليد من الشوك ونحوه والخشبة التي يسكن بها قلق نصاب الفأس

( المشظة ) الشظية من الشوك أو من الجذع

( المشظة ) قناة مشظة صلبة تمشظ بها يد من يتناولها

( مشع )

فالن مشعا ومشوعا كسب وجمع ومشعا سار سي ار سهال واختلس والقثاء ونحوه مضغه فسمع له

جرس عند المضغ والقصعة أكل كل ما فيها وفالنا بالحبل وغيره ضربه به والقطن ونحوه نفشه بيده

( امتشع ) الرجل أزال األذى عن نفسه وما في الضرع أخذه كله ويقال امتشع ما في يد فالن وثوب
صاحبه اختلسه والسيف من غمده سله مسرعا

( تمشع ) الرجل امتشع

( المشعة ) القطعة من القطن الممشوع

( المشوع ) رجل مشوع كسوب وذئب مشوع خالس

( المشيعة ) المشعة

( مشغ )

فالن مشغا أكل في خفة كأكل القثاء ونحوه وفالنا سوطا ضربه به وعرض فالن عابه

( مشغ ) الثوب صبغة بالمشغ و عرض فالن كدره ولطخه
( المشغ ) الطين األحمر يصبغ به
( مشق )

في الكتابة مشقا مد حروفها وأسرع فيها ويقال مشقوا رحيلهم عجلوا به واإلبل في سيرها أسرعت وفي

الكأل أكلت أطايبه وفالنا طعنه أو ضربه بالسوط واألكل أسرع فيه واشتد والثوب الخشن الساق أثر
فيها تأثي ار يشبه أثر االحتراق والشيء جذبه ليمتد والوتر وغيره رققه والثوب مزقه والكتان ونحوه

بالممشقة أصلحه

( مشقت ) الجارية مشقا قل لحها ورقت أعضاؤها

( مشق ) فالن مشقا اصطكت ركبتاه أو فخذاه فانسحجتا فهو مشق وأمشق وهي مشقاء أيضا ( ج )

مشق

( أمشقه ) ضربه بالسوط والثوب صبغه بالمشق الطين األحمر
( ماشقه ) مماشقة سابه وصاخبه وجاذبه

المعجم الوسيط
( امتشق ) الشيء من يد غيره اختلسه واختطفه وما في الضرع استوفاه حلبا وما في يده أخذه

والسيف استله

( تماشقوا ) الشيء تجاذبوه وتنازعوه

( تمشق ) عن فالن ثوبه تمزق والغصن تقشر وتحسر والصبح أو الليل ولى ويقال تمشق ثوب الليل
ظهرت تباشير الصبح

( األمشق ) الجلد المتشقق ( ج ) مشق

( المشاقة ) ما سقط من الشعر والكتان ونحوهما عند المشط

( المشاق ) قلم مشاق سريع الجري في القرطاس

( المشق ) المغرة وهي الطين األحمر ويقال في قده مشق طول مع رقة وحسن ونموذج للخط الجيد
يحاكيه المتعلم لتحسين خطه ( مو )

( المشق ) المغرة والرجل الخفيف اللحم

( المشقة ) المشاقة والقطعة من القطن ونحوه والثوب الخلق ( ج ) مشق

( المشقة ) أثر الحبل برجل الدابة

( المشيق ) الرجل الخفيف اللحم و من الخيل الضامر ومن الثياب ما أكثر لبسه فأخلق

( الممشوق ) من الرجال أو الخيل المشيق ومن القضبان الطويل الدقيق ويقال قد ممشوق طويل مع

دقة وجارية ممشوقة حسنة القوام قليلة اللحم

( مشل )

لحمه مشوال قل يقال فخذ ماشلة وممشولة والسيف مشال استله

( مشلت ) الناقة أنزلت شيئا قليال من اللبن والحالب رفق في الحلب وأبقى في الضرع شيئا

( امتشل ) السيف استله
( المشل ) الحلب القليل

( المشمش )

( مثلث الميمين ) شجر مثمر من الفصيلة الوردية يؤكل ثمره غضا أو مجففا أو على شكل شرائح

تسمى قمر الدين

( المشيمة ) ( انظر شيم )

( مشنه )

بالسوط مشنا ضربه به وسوط ماشن ( ج ) مشن ويقال مشنه بالسيف ضربه به فقشر جلده ولم

يبض منه دم والشيء فالنا سحجه وخدشه ويده مسحها بشيء خشن وما في ضرع الناقة حلبه ويقال

المعجم الوسيط
امتشن منه ما مشن لك خذ ما وجدت

( مشنت ) الناقة ونحوها درت كارهة

( امتشن ) الشيء اختلسه أو اختطفه وثوبه انتزعه والسيف استله والناقة حلب ما في ضرعها

( تماشنا ) الشيء تنازعاه ويقال تماشنا جلد الظربان استبا أقبح ما يكون من السباب
( المشان ) المرأة السليطة المشاتمة والذئبة العادية

( المشنة ) الجرح له سعة وال غور له

( المشنى ) كتاب مؤلف بالعبرية في الفقه اليهودي ( مع )

( أمشى )

الدواء فالنا أطلق بطنه

( استمشى ) فالن شرب المشي المسهل ويقال استمشى بالدواء
( المشا ) الجزر أو نبت يشبهه واحدته مشاة

( المشاء والمشو والمشو ) الدواء المسهل

( مشى )

مشيا انتقل من مكان إلى مكان بإرادة ويقال مشى بالنميمة نم ومشاء كثرت ماشيته ويقال مشت إبله

كثرت والمرأة أو الماشية كثرت أوالدها

( أمشى ) فالن كثرت ماشيته والرجل جعله يمشي
( مشى ) مبالغة في مشى والرجل أمشاه

( ماشاه ) مماشاة مشى معه

( امتشى ) القوم كثرت أوالد ماشيتهم

( تماشى ) القوم مشى بعضهم إلى بعض

( تمشى ) مشى ويقال تمشت فيه حميا الكأس

( الماشية ) اإلبل والبقر والغنم وأكثر ما يستعمل في الغنم ( ج ) مواش وأنثى ماشية كثيرة الولد
( المشاة ) خالف الركبان ومن الجيش من يسيرون على أقدامهم والوشاة واحدهم ماش
( المشاء ) الكثير المشي والنمام

( مصح )

الشيء مصحا ومصوحا زال أو كاد يقال مصحت الدار ومصح الكتاب ومصح لبن الناقة ويقال

مصح

الضرع والثوب أخلق والنبات ولى لون زهره والظل تقلص أو زال والشيء في األرض ذهب فيها
ورسخ وبالشيء ذهب به

( أمصح ) هللا ما بك أذهبه
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( مصح ) هللا مرضه أمصحه

( المصاحة ) جلد الفصيل ونحوه يحشى فيطرح فتظنه األم ولدها

( مصخ )

الشيء مصخا انتزعه من جوف شيء آخر واجتذبه

( امتصخ ) الشيء عن الشيء انفصل عنه والشيء اجتذبه

( امصخ ) الولد انفصل عن بطن أمه

( مصد )

الشيء مصدا مصه و الحيوان ذهلل

( المصاد ) الهضبة العالية ( ج ) أمصدة ومصدان ويقال هو لقومه معقل ومصاد ملجأ

( المصد ) المصاد والمطر والبرد

( المصدة ) المطرة يقال ما أصابتنا مصدة
( مصرت )

الحلوب مصو ار قل لبنها والناقة أو الشاة مص ار حلبها بأطراف األصابع والعطاء جعله قليال والفرس

دربه إلبراز مقدرته على الجري
( أمصرت ) الحلوب مصرت

( مصر ) عليه عطاءه أعطاه قليال قليالو القوم المكان جعلوه مص ار ويقال مصر األمصار بناها

والدولة الشركة ونحوها أخضعتها إلدارة مصرية خالية من النفوذ األجنبي ( محدثة ) والثوب صبغه

بالمصر أو بحمرة خفيفة

( تمصر ) المكان صار مص ار والشيء قل والقوم تفرقوا في األمصار والشخص أو الشيء صار

مصري الجنسية أو التبعية ( محدثة ) والشيء تتبعه

( امتصر ) الناقة أو الشاة مصرها

( الماصر ) الحاجز بين الشيئين وناقة أو شاة ماصر بطيئة خروج اللبن أو قليلته

( المصارة ) الموضع تمصر فيه الخيل

( المصر ) الحاجز بين الشيئين أو بين األرضين ( ج ) مصور يقال اشترى الدار بمصورها والوعاء
والكورة الكبيرة تقام فيها الدور واألسواق والمدارس وغيرها من المرافق العامة ومادة حمراء يصبغ بها
( المصور ) من اإلبل أو الشاة الماصر ( ج ) مصار ومصاير

( المصير ) المعى ( ج ) مصران ومصارين

( الممصر ) ثوب ممصر مصبوغ بحمرة خفيفة

( الممصرة ) كبة الغزل
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( مص )

القصب ونحوه مصا شربه شربا رفيقا ويقال مص من الدنيا نال القليل منها
( أمصه ) الشيء جعله يمصه وفالنا قال له يا مصان

( امتص ) الشيء مصه متمهال
( تمصص ) الشيء امتصه

( الماصة ) داء يأخذ الصبي من شعرات على سناسن الفقار فال ينجع فيه أكل وشرب حتى تنتف

تلك الشعرات وآلة جذب الماء ( محدثة )

( المصاص ) ما يمص من الشيء وخالص كل شيء يقال فالن مصاص قومه إذا كان أخلصهم

نسبا ( يستوي فيه الواحد واالثنان و الجمع والمذكر والمؤنث ) ورجل مصاص ممتلئ الخلق وليس

بالشجاع

( المصاصة ) ما يمص من الشيء يقال طابت مصاصته في فمي ومصاصة الشيء أخلصه ويقال

فالن مصاصة قومه مصاصهم وبقية الشيء بعد أن يمص ( محدثة )

( المصان ) الذي يرضع الغنم بفيه لؤما يقال في الشتم للرجل يا مصان وللمرأة يا مصانة والحجام

( المصان ) قصب السكر من الفصيلة النجيلية يستخرج السكر من عصيره

( مصيص ) الثرى الندي من التراب والرمل
( المصيصة ) القصعة

( الممصوص ) وظيف ممصوص دقيق

( الممصوصة ) المرأة المهزولة من داء يخامرها

( مصطك )

الدواء جعل فيه المصطكا

( المصطكا والمصطكاء ) شجر من فصيلة البطميات ينبت بريافي سواحل الشام وبعض الجبال

المنخفضة ويستخرج منه علك معروف ( د )
( مصع )

الشيء مصعا ولى فهو ماصع يقال مصع البرد ومصع لبن الناقة ونحوها وماء الحوض جف أو قل
ومصع فؤاده زال من خوف أو عجلة والفرس مر م ار خفيفا وفي األرض ذهب وبالشيء رمى والدابة

بذنبها حركته من غير عدو والبرق أومض وفالنا ضربه بالسيف أو السوط
والفتنة القوم عركتهم والحوض بماء قليل بله به

( أمصع ) العوسج ظهر مصعه والقوم ذهبت ألبان إبلهم ولفالن بحقه أقر به والمرأة ولدها أرضعته

المعجم الوسيط
قليال

( ماصع ) قرنه جالده بالسيف ونحوه

( مصع ) العود أو الغصن ترك عليه قشره ليجف عليه

( انمصع ) الحمار صر أذنيه سواهما ونصبهما لالستماع

( تماصعوا ) في الحرب تقاتلوا وتطاحنوا

( الماصع ) الماء الملح والقليل الكدر

( المصع ) الغالم الذي يلعب بالمخراق و ( رجل مصع ) شديد يستطيع أن يقاتل بالسيف ونحوه

( المصعة ) ثمرة العوسج ( ج ) مصع

( المصوع ) الرجل الخائف ال فؤاد له

( مصل )

الشيء مصال ومصوال قطر والجرح سال منه شيء يسير واللبن مصال وضعه في ماء خوص أو

خرق أو نحوه حتى يقطر ماؤه و ماله أفسده وأنفقه فيما ال خير فيه

( أمصلت ) المرأة ألقت ولدها وهو مضغة و الراعي الغنم حلبها حتى استوعب ما فيها وماله مصله

( الماصل ) لبن ماصل قليل ويقال أعطى عطاء ماصال قليال

( المصالة ) ما سال من األقط إذا طبخ ثم عصر و ما قطر من الجرة ونحوها

( المصل ) مصل الدم سائل رقيق أصفر ينفصل من الدم عند تخثره وما يتخذ من دم حيوان

محصن من اإلصابة بمرض كالجدري والدفتريا ثم يحقن به جسم آخر ليكسبه مناعة تقيه اإلصابة

بذلك المرض ( مج ) و ( مرض المصل ) صدمة تحساسية تحدث من إعادة حقن المصل ( مج )

( ج ) مصول

( الممصل ) الذي يبذر ماله في الفساد وراووق الصباغ ووعاء المصل
( مصمص )

فاه مضمضه أو المصمصة بطرف اللسان و اإلناء جعل فيه الماء وحركه ليغسله

( المصامص ) خالص كل شيء يقال إنه لمصامص في قومه حسيب زاكي الحسب خالص فيهم

وفرس مصامص شديد تركيب المفاصل والعظام

( مضحت )

الدواب مضحا انتشرت والشمس انتشر شعاعها على األرض والمزادة رشحت وعنه ذب و دفع

وعرض فالن شانه وعابه

( مضر )
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النبيذ أو اللبن مض ار ومضو ار حمض وابيض فهو ماضر

( مضره ) نسبه إلى قبيلة مضر ويقال مضر هللا لك الثناء طيبه لك

( تمضر ) انتسب إلى مضر أو تعصب لهم أو تشبه بهم والماشية سمنت
( المضارة ) من اللبن ما سال منه إذا حمض وصفا

( المضر ) الحامض ويقال ذهب دمه خض ار مض ار وخض ار مض ار غضا طريا

( المضيرة ) أن يطبخ اللحم باللبن البحت الصريح الذي قد حذى اللسان حتى ينضج اللحم وتخثر

المضيرة

( مضه )

مضا ومضيضا آلمه يقال مضه الجرح ومض الكحل العين ومض الخل فمه والشيء فالنا بلغ من

قلبه الحزن به ويقال مضه الهم والحزن والقول شق عليه والشيء مضا مصه

( مض ) فالن مضضا ومضاضة ومضيضا ألم من وجع المصيبة ومن الشيء وله تألم

( أمضه ) الشيء مضه ويقال أمضه جلده فدلكه

( ماضه ) مضاضا الحاه والجه

( مضض ) فالن شرب المضاض
( تماض ) القوم تنازعوا وتالحوا

( المضاض ) الخالص يقال فالن من مضاض القوم والماء ال يطاق ملوحة ووجع يصيب اإلنسان

في العين وغيرها مما يمض
( المض ) الحاد المؤلم

( المض ) مض ومض و مض ( مبنية ) ومض ( منونة ) كلمة تستعمل بمعنى ( ال ) وهي مع

ذلك مطمعة في اإلجابة

( المضض ) اللبن الحامض والتألم يقال فعلت هذا على مضض كارها متألما

( المضة ) ألبان مضة حامضة وامرأة مضة ال تحتمل ما يسوءها

( مضغ )

الطعام وغيره مضغا الكه بأسنانه ويقال هو يمضغ الشيح والقيصوم إذا كان بدويا ومن المجاز هو

يمضغ لحم أخيه ورجل مضاغة للحوم الناس

( أمضغ ) التمر حان أن يمضغ واللحم استطيب وأكل وفالنا الشيء أالكه إياه

( ماضغه ) في القتال جاده فيه ويقال ماضغه القتال والخصومة طاوله إياهما

( مضغه ) الشيء أمضغه
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( الماضغ ) أصل اللحى عند منبت األضراس وهما ماضغان

( الماضغة ) الماضغ وهما ماضغتان ( ج ) مواضغ والمواضغ األضراس

( المضاغ ) ما يمضغ يقال ما ذقت مضاغا والمضغ يقال لقمة لينة المضاغ

( المضاغة ) ما مضغ وما يبقى في الفم من آخر ما مضغته

( المضاغة ) األحمق

( المضغ ) يقال كأل مضغ بلغ أن
تمضغه الماشية

( المضغة ) القطعة التي تمضغ من لحم وغيره وفي التنزيل العزيز ) فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا
المضغة عظاما ( وما ليس له دية من الجراح ( ج ) مضغ و ( مضغ األمور ) صغارها

( المضيغة ) أصل األضراس في اللحى وكل لحم على عظم أو عرق واللهزمة والعضلة ( ج )
مضيغ ومضائغ

( مضمض )

النعاس في عينه دب وفالن نام نوما طويال ويقال ما مضمضت عيني بنوم ما نمت والماء في فمه

حركه باإلدارة فيه واإلناء وغيره غسله

( تمضمض ) بالماء في فيه مضمضه والنعاس في عينه مضمض و يقال تمضمضت العين

بالنعاس والكلب في أثره هر

( المضماض ) الخفيف السريع من الرجال والنوم والحرقة

( مضى )

الشيء مضيا خال وذهب وفي التنزيل العزيز ) ومضى مثل األولين ( و ) وامضوا حيث تؤمرون (

وعلى األمر وفيه نفذ فهو ماض واألمر ممضي عليه وفيه وفالن سبيله وبسبيله مات والسيف مضاء

صار حادا سريع القطع يقال هو أمضى من السيف وعلى البيع أجازه

( أمضى ) الحكم واألمر أنفذه وفي الحديث ( ليس لك من مالك إال ما تصدقت فأمضيت ) والبيع
ونحوه أجازه

( مضى ) األمر أمضاه

( تمضى ) الرجل تقدم واألمر نفذ

( الماضي ) الزمان الذاهب يقال كان ذلك في الزمان الماضي والسيف الحاد ( ج ) مواض

( المضواء ) التقدم يقال مضى على مضوائه

( مطحه )
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مطحا ضربه بيده

( امتطح ) الوادي ارتفع وكثر ماؤه

( تمطح ) الوادي امتطح

( مطخ )

فالن مطخا أكل كثي ار والشيء لعقه يقال مطخ العسل والرجل بيده ضربه وعرضه دنسه وبالدلو جذبه

( الماطخ ) الفرس الرخو عدوا

( المطاخ ) األحمق والمتكبر والفاحش البذي

( مطرت )

السماء مط ار ومط ار نزل مطرها فهي ماطرة ويقال مطرت السماء القوم أصابتهم بالمطر ويقال ال

أدري من مطر به أي أخذه ومطرني بخبر أصابني وما مطر منه خي ار وما مطر منه بخير ما

أصابه منه خير وفالن في األرض مطو ار ذهب والعبد أبق والطير أسرعت في هويها والفرس مط ار

ومطو ار أسرع في مروره وعدوه فهو مطار والقربة مألها

( أمطرت ) السماء نزل مطرها ويقال أمطرت السحب أو السماء القوم أصابتهم بالمطر وفي التنزيل

العزيز ) فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا ( ويقال أمطر هللا عليهم الحجارة

( مجا از ) وفي التنزيل العزيز ) وأمطرنا عليهم حجارة ( وفالن صار في المطر وعرق جبينه والمكان

وجده ممطو ار

( تماطر ) السحاب مطر ساعة و كف أخرى وفالن عرق جبينه

( تمطر ) الطير مطر وفالن في األرض ذهب وبه فرسه جرى وأسرع وتعرض للمطر أو برز له

ولبرده وتنزه غب المطر واستسقى يقال خرجوا يتمطرون هللا والخيل جاءت وذهبت مسرعة يسبق
بعضها بعضا

( استمطر ) المكان أو الزرع احتاج إلى المطر وفالن طلب المطر يقال خرجوا يستمطرون هللا

واستكن من المطر وسكت يقال مالك مستمط ار وللسياط صبر عليها والثوب لبسه في المطر وفالنا

طلب معروفه وفالن الخيل عرض لها

( الماطر ) يوم ماطر ذو مطر

( المستمطر ) الموضع الظاهر البارز المنكشف يقال نزل فالن بالمستمطر

( المطار ) من اآلبار الواسعة الفم
( المطارة ) من اآلبار المطار

( المطر ) الماء النازل من السحاب ( ج ) أمطار
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( المطر ) يوم مطر ذو مطر

( المطر ) العادة وسنبل الذرة ويسميه العامة ( الكوز )

( المطران ) رئيس ديني عند النصارى وهو دون البطريرك وفوق األسقف
( المطرة ) الدفعة من المطر والعادة يقال إن تلك من فالن مطرة

( المطرة ) العادة وامرأة مطرة مالزمة للسواك أو لالغتسال والتنظيف

( المطرة ) القربة واستعمل في اإلداوة ونحوها ووسط الحوض

( المطرية ) أداة كالمظلة تقي المطر ( مج )

( المطير ) ذو المطر ويوم مطير ماطر وما أصابه المطر يقال واد مطير

( الممطار ) سماء ممطار مدرار

( الممطر ) ثوب ال ينفذ منه الماء يلبس في المطر ( مج )

( الممطرة ) الممطر

( الممطور ) رجل ممطور كثير السواك طيب النكهة

( مط ) الشيء مطا مده يقال

مط خطه أو خطوه ومط الحرف ومط بهم في السير وتكلم فمط حاجبيه وخده تكب ار ومط أصابعه

مدها مخاطبا بها

( تمطط ) الشيء تمدد وفي الكالم مده ولون فيه
( المطاط ) لبن اإلبل الخاثر الحامض

( المطاط ) مادة لدنة قابلة للمط أصلها عصارة وشجر المطاط المسمى ( سيفونية ) أو ( هافارية )
تتجمد وتطبخ بطريقة خاصة وتتخذ منها أطر السيارات والممحيات ونحوها ( مج ) و ( شجر

المطاط ) شجر ينبت في األقاليم الشرقية وبخاصة جزر الهند الشرقية

( المطيطاء ) التبختر ومد اليدين في المشي وفي الحديث ( إذا مشت أمتي المطيطاء )

( المطيطي ) المطيطاء

( المطيطة ) الماء الكدر الخاثر يبقى في أسفل الحوض مختلطا بالطين فيتمطط أو يتلزج ويتمدد (

ج ) مطائط

( مطع )

في األرض مطعا ومطوعا ذهب فضل والشيء أكله بمقدم أسنانه

( تمطق )

فالن ضم إحدى شفتيه على األخرى وأحدث بلسانه وغاره األعلى صوتا يدل على استطابة طعم
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الشيء والقوس تصدعت والطعام تذوقه

( المطقة ) يقال تمر له مطقة حالوة يتمطق منها ذائقها

( مطل )

الحبل ونحوه مطال مده والحديد طرقه ليطول وفالنا حقه وبحقه أجل موعد الوفاء به مرة بعد األخرى

فهو مطول ومطال

( ماطله ) بحقه مطاال ومماطلة مطله

( امتطل ) النبات التف وتداخل وفالنا حقه مطله
( المطالة ) حرفة المطال

( المطال ) صانع الحديد الذي يمطله ليصنع منه السيف ونحوه

( الممطل ) اللص

( مطمط )

توانى في خطه أو كالمه ويقال مطمط في كالمه مده وطوله

( مطا )

مطوا جد في السير ويقال مطا بالقوم مد بهم في السير وصاحب صديقا في السفر وفتح عينيه

( أمطى ) الدابة جعلها مطية وركبها

( امتطى ) الدابة أمطاها

( تمطى ) النهار وغيره امتد وطال يقال تمطى بهم السفر وتمطى بك العهد كذلك وفي مشيته تبختر

ومد يديه وفي التنزيل العزيز ) ثم ذهب إلى أهله يتمطى (

( األمطى ) المستوي القامة المديدها وصمغ يؤكل
( المطا ) الظهر ( ج ) أمطاء والتمطي

( المطو ) عذق النخلة وجريدة تشق شقين فيحزم بها القت من الزرع ( ج ) مطاء وأمطاء
( المطو ) المطو والنظير والصاحب وسنبل الذرة ( ج ) أمطاء

( المطواء ) االمتداد والطول والتمطي عند الحمى

( المطوة ) يقال مضت مطوة من الليل ساعة

( المطية ) من الدواب ما يمتطى ( تذكر وتؤنث ) فالبعير مطية والناقة مطية ( ج ) مطايا ومطي

( مظه )

مظا المه

( أمظه ) شتمه

( ماظه ) خاصمه وشاتمه والخصم الزمه

( تماظوا ) تشاتموا

( المظاظة ) شدة الخلق وفظاظته

المعجم الوسيط
( مظع )

الوتر وغيره مظعا ملسه و يبسه

( مظع ) الوتر وغيره مظعه والخشبة قطعها رطبة ثم وضعها بلحائها في الشمس حتى تجف ويبقى

لحاؤها عليها لئال تتصدع وتتشقق واإلهاب سقاء الدهن حتى يشربه

( تمظع ) في الرعي تأخر وما عندنا تلحسه كله والظل تتبعه من موضع إلى موضع

( المظعة ) بقية من الكأل

( مع )

لفظة تفيد المصاحبة واجتماع شيئين وهي اسم على المختار واسكان عينها لغة لبني ربيعة وتميم
ولها استعماالن

( أ ) أن تكون مضافة فتكون ظرفا ثنائي اللفظ وتدل حينئذ على أحد ثالثة معان
األول موضع االجتماع ولهذا يخبر بها عن الذوات نحو ) وهللا معكم (

الثاني زمان االجتماع نحو جئتك مع العصر

الثالث مرادفة ( عند ) نحو جئت من معهم أي من عندهم

( ب ) أن تكون غير مضافة فتصير اسما مقصو ار منصوبا منونا كفتى ونصبها حينئذ على الظرفية
تقول خرجنا معا في زمان واحد وكنا معا في مكان واحد وقد يكون معناها في المثالين خرجنا جميعا

وكنا جميعا فيكون نصبها على الحال والفرق بين فعلنا معا وفعلنا جميعا أن معا تفيد االجتماع حالة
الفعل وجميعا بمعنى ( كلنا ) يجوز فيه االجتماع واالفتراق

( معج )

معجا أسرع يقال معج السيل والفرس ونحوه في سيره سار لشدة عدوه مرة في الشق األيمن ومرة في

الشق األيسر ويقال الريح تمعج في النبات تقلبه يمينا وشماال وبالقلم في الدواة حركه ليلزق به المداد
والفصيل ضرع أمه لهزه وقلب فاه في نواحيه ليستمكن منه

( تمعج ) السيل في جريته تلوى وتثنى ويقال تمعجت الحية في انسيابها
( المعجة ) عنفوان الشباب

( الممعج ) فرس ممعج سريع السير سهله

( معد )

الشيء معدا فسد وفي األرض معدا ومعودا ذهب وفالنا معدا أصاب معدته والشيء اختلسه أو

اختطفه فذهب به وجذبه بسرعة يقال معد الرمح انتزعه من مركزه ومعد الدلو وبها نزعها وأخرجها

المعجم الوسيط
من البئر ولحمه أخذه بمقدم فيه

( معد ) فالن فسدت معدته فلم تستمرئ الطعام فهو ممعود

( امتعد ) الشيء معده يقال امتعد الرمح وامتعد الدلو وامتعد سيفه من غمده استله واخترطه

( المتمعدة ) من الرطب الطرية

( المعد ) الغض من الثمار والبقول

( المعدة ) مقر الطعام والشراب بعد أن ينحدر من المريء وقبل أن ينحدر إلى األمعاء ( ج ) معد

( المعدة ) المعدة ( ج ) معد

( المعد ) البطن والجنب من اإلنسان وغيره وهما المعدان وموضع رجلي الراكب من الفرس ومعد

حي من العرب

( تمعدد )

المهزول أخذ في السمن والصبي صلب وذهبت عنه طراوة الصبا وفالن انتسب إلى معد والقوم

تصلبوا وتشبهوا بمعد وكانوا أهل قشف وغلظ في المعاش والمريض ب أر

( معر )

الشعر والريش ونحوهما مع ار قل فهو أمعر ومعر ويقال معر الرأس فهو أمعر ومعرت الناصية ذهب

شعرها كله حتى لم يبق منه شيء فهي معرة ومعراء والظفر نصل من شيء أصابه فهو معر وفالن

أفنى زاده ويقال معر من ماله افتقر

( أمعر ) الشعر أو الريش قل ويقال أمعر الحيوان ذهب شعره أو وبره واألرض جدبت يقال أمعر

القوم أجدبوا وأمعر فالن افتقر وفني زاده ويقال أمعر فالنا سلبه ماله فأفقره والمواشي األرض رعتها

فلم تدع شيئا يرعى

( معر ) فالن أمعر ووجهه غيره غيظا

( تمعر ) شعره تساقط ويقال تمعر رأسه ولونه أو وجهه تغير وعلته صفرة

( المعر ) الرجل البخيل القليل الخبر

( معز )

الراعي المعز مع از عزلها عن الضأن

( معز ) فالن مع از كثرت معزاه والمكان صلب فهو أمعز وهي معزاء

( أمعز ) القوم كثرت معزهم وصاروا في األمعز

( استمعز ) في أمره أو رأيه صلب وجد

( األمعز ) األرض الحزنة الغليظة ذات الحجارة

المعجم الوسيط
( األمعوز ) المعز والسرب من الظباء ما بين الثالثين إلى األربعين أو جماعة األوعال

( الماعز ) الواحد من المعز ( للذكر و األنثى ) أو األنثى ماعزة ( ج ) مواعز ومعاز والشهم الجاد

في أمره وجلد المعز

( المعز ) ذو الشعر من الغنم خالف الضأن وهو اسم جنس واحده ماعز ( ج ) أمعز ومعيز

( المعزى ) ( و يمد ) المعز الواحد معزاة

( المعزي والمعزى ) البخيل الذي يجمع ويمنع
( المعاز ) صاحب المعز

( معس )

الشيء معسا دلكه دلكا شديدا يقال معس األديم لينه في الدباغ وفي الحرب حمل فهو معاس وفالنا

طعنه بالرمح وأهانه

( تمعس ) أقدم في الحرب

( معص )

فالن معصا أصابه التواء في مفصله أو عصب رجله وجحل وشكا رجليه من كثرة المشي ويقال
معصت قدمه فهو أمعص وهي معصاء ( ج ) معص

( المعص ) ألم في العصب من كثرة المشي

( معض )

من األمر معضا غضب وتألم فهو ماعض

( أمعضه ) األمر أغضبه و أوجعه وفالن الشيء أحرقه
( معضه ) األمر أمعضه

( امتعض ) من األمر معض

( معط )

في القوس معطا مد يديه بها والمرأة بولدها رمت والشيء مده وفالنا بحقه مطله والسيف سله والشعر

والصوف نتفهما

( معط ) معطا لم يكن على جسده شعر واللص لم يكن معه شيء فهو أمعط وهي معطاء ( ج )

معط

( امتعط ) الشعر تساقط من دواء و نحو ذلك والنهار ارتفع ورمحه أو سيفه انتزعه
( امعط ) الشعر امتعط والحبل وغيره انجرد وطال

( تمعط ) الشعر امتعط والحبل وغيره انجرد وطال والفرس في عدوه مد عضديه حتى ال يجد مزيدا

المعجم الوسيط
وحبس رجليه حتى ال يجد مزيدا وفالن تسخط و تغضب

( األمعط ) الرمل ال نبات فيه

( الممعط ) المفرط الطول
( مع )

الشحم ونحوه معا ذاب
( معق )

فالن معقا ساء خلقه والشراب شربه شديدا والسيل األرض جرفها

( معق ) النهر معقا مقلوب عمق فهو معيق وهي معيقة ( لغة تميم ) وقلما يقال معيق والمعروف

عميق ( لغة الحجاز )

( معق ) فسدت معدته فهو ممعوق
( أمعق ) البئر أعمقها

( تمعقت ) البئر صارت عميقة وعلينا ساء خلقه

( المعق ) األرض ال نبات بها

( معك )

األديم ونحوه في التراب معكا دلكه دلكا شديدا وفالنا بالحرب والقتال والخصومة لواه وأذله وفالنا دينه

وبدينه مطله به ودافعه فهو معك

( معك ) معاكة حمق فهو معك

( ماعكه ) بدينه ماطله به

( معك ) الدابة مرغها في التراب

( تمعك ) تمرغ في التراب وتقلب فيه

( المعك ) األلد الشديد الخصومة

( المعكوكاء ) يقال وقعوا في معكوكاء في غبار وجلبة وشر

( الممعك ) المماطل بالدين

( معل )

الرجل معال أسرع في سيره وفالنا عن حاجته أعجله وأزعجه وأمره عجله قبل أصحابه ولم يتئد أو
قطعه وأفسده بإعجاله والشيء اختطفه أو اختلسه والخشبة شقها والحمار وغيره استل خصييه

( أمعله ) عن حاجته أعجله وأزعجه

( امتعل ) فالن دارك الطعان في اختالس وسرعة

المعجم الوسيط
( المعل ) يقال مالك منه معل بد

( المعل ) المستعجل وغالم معل خفيف

( معمع )

فالن لم يثبت على رأي كأنه يقول لكل أنا معك وأكثر من قول مع يقال لمن يكثر استعمال مع إلى

كم تمعمع وعمل في عجل والقوم قاتلوا شديدا و ساروا في المعمعان شدة الحر والسماء المطر على

األرض صبته دفعة واحدة فقشرتها

( المعامع ) الحروب أو الفتن والخالفات الشديدة الحزبية أو التعصبية كأنه جمع معمعة

( المعمع ) امرأة معمع ال تعطي أحدا من مالها شيئا والمرأة الذكية المتوقدة وكذلك الرجل ويقال هو

ذو معمع ذو صبر على األمور ومزاولة

( المعمعان ) شدة الحر ويقال يوم معمعان ويوم معمعاني ويقال جاء في معمعان الصيف عند

اشتداد الحر

( المعمعة ) صوت الحريق في القصب ونحوه يقال سمعت معمعة الحريق صوته وصوت الشجعان

في الحرب وشدة الحرب

( المعمعي ) الرجل الذي يكون مع من غلب والذي ال رأي له يقول لكل أحد أنا معك

( معن )

بالحق معنا أقر به والفرس تباعد في عدوه والماء سهل وسال أو جرى فهو معين ( ج ) معن وفي

التنزيل العزيز ) فمن يأتيكم بماء معين ( والوادي كثر فيه الماء فسهل تناوله والمطر األرض تتابع

عليها فأرواها فهي ممعونة

( معن ) الموضع أو النبت معنا روي من الماء

( أمعن ) فالن تباعد وكثر ماله واألرض رويت وفي بلد العدو وفي الطلب جد وأبعد وبالغ في

االستقصاء ويقال أمعن في األمر وأمعن في النظر وأذعن واعترف والماء معن و يقال أمعن الماء

أساله

( تمعن ) تصاغر وتذلل انقيادا

( الماعون ) اسم جامع لمنافع البيت كالقدر والفأس والقصعة ونحو ذلك مما جرت العادة بإعارته

وفي التنزيل العزيز ) الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون ( واالنقياد والطاعة والماء والمعروف

والزكاة

( المعن ) كل ما انتفعت به قليال كان أو كثي ار ورجل معني ينتفع بما لديه قل أو كثر والماء الظاهر

أو السائل العذب والمعروف واألديم و الجلد األحمر يجعل على األسفاط والذل

المعجم الوسيط
( المعنة ) الشيء الهين اليسير ويقال للذي ال مال له ماله سعنة وال معنة ال قليل وال كثير وفي هذا

األمر معنة إصالح ومرمة

( معا )

السنور معاء صوت

( أمعت ) النخلة صار ثمرها معوا والبسر أرطب

( تمعى ) السقاء تمدد واتسع والشر فيما بينهم فشا

( المعو ) الرطب أو هو البسر الذي عمه اإلرطاب والشق في المشفر األسفل من البعير ونحوه

( الماعي )

اللين من الطعام

( المعى ) المصير واحد المصران ( مذكر وقد يؤنث ) ( ج ) أمعاء يقال هم في مثل المعى

والكرش أخصبوا وصلحت حالهم وما الن من األرض وانخفض بين صلبين أو مسيل الماء بين

الحرار ( ج ) أمعاء

( المعاء ) المعى ( ج ) أمعية

( مغث )

الرجل مغثا ضربه ضربا ليس بالشديد والحمى فالنا أصابته وأخذته فهو ممغوث وفالنا في الماء

غرقه وعرض فالن شانه ولطخه ودلكه ومرسه والمطر الكأل أصابه فغسله فغير طعمه ولونه بصفرة

وخبثه فهو ممغوث ومغيث

( ماغثه ) مغاثا ومماغثة خاصمه ويقال
بينهما مغاث مخاصمة

( المغاث ) ( انظر غوث )

( المغث ) المصارع الشديد العالج والشر

( المغث ) رجل مغث مصارع قوي أو شرير
( المغيث ) المغث

( مغد )

الرجل في ناعم العيش مغدا تنعم وفالن امتأل شبابا ويقال مغد الجسم امتأل وسمن والنبات وغيره

طال والرجل ناعم العيش غذاه ونعمه والرجل شعره نتفه والشيء مصه والفصيل أمه رضعها

( أمغد ) فالن أكثر من الشرب أو أطال الشرب والمرأة الصبي أرضعته و يقال أمغدت الناقة

الفصيل

المعجم الوسيط
( المغد ) الناعم ويقال عيش مغد والدلو العظيمة وصمغ يخرج من السدر والطلح والباذنجان

( مغر )

في البالد مغ ار ذهب وأسرع ويقال مغر به فرسه أسرع

( أمغرت ) الشاة أو الناقة خالط لينها دم من داء وفالنا بالسهم أمرقه به فخرج من الجانب اآلخر

( مغر ) الثوب صبغه بالمغرة

( األمغر ) األحمر الشعر والجلد على لون المغرة والذي في وجهه حمرة وبياض صاف

( المغر ) لون ليس بناصع الحمرة أو شقرة بكدرة

( المغرة ) الطين األحمر يصبغ به والمطرة الخفيفة ومغرة الصيف شدة حره

( المغرة ) الطين األحمر يصبغ به

( المغرة ) المغر ومسحوق أكسيد الحديد ويوجد في الطبيعة مختلطا بالطفال وقد يكون أصفر أو
أحمر بنيا و يستعمل في أعمال الطالء ( مج )

( المغير ) لبن مغير أحمر يخالطه دم

( الممغار ) نخلة ممغار حمراء التمر والناقة يخرج مع لبنها دم دائما

( الممغرة ) األرض التي يخرج منها المغرة

( مغسه )

بالرمح مغسا طعنه به والطبيب فالنا جسه وفالنا بطنه مغصه ويقال بطن ممغوس

( امغس ) رأسه بنصفين من بياض وسواد اختلط

( المغس ) لغة في المغص
( مغص )

مغصا أصابه مغص فهو مغص وبطنه أصابه المغص وقد مغص أيضا فهو ممغوص

( تمغص ) بطنه أصابه المغص والشيء فالنا ومنه آذاه

( المغص والمغص ) وجع في األمعاء والتواء فيها ( ج ) أمغاص

( مغط )

الشيء مغطا مده يستطيله يقال مغط الرجل القوس إذا مدها بالوتر وقيل هو خاص بمد الشيء اللين

كالمصران

( امتغط ) الشيء امتد وطال ويقال امتغط النهار والسيف استله

( أمغط ) الشيء امتغط

( تمغط ) الشيء امغط وفالن تغضب والفرس جرى حتى ال يجد مزيدا في جريه أو مد قوائمه و
تمطى في جريه

( الممغط ) المفرط الطول
( مغطس )

المعجم الوسيط
الحجر ونحوه زوده بالقوة المغناطيسية فهو ممغطس والحجر ونحوه ممغطس ( مج ) ( و انظر
المغناطيس )
( مغل )

بالرجل مغال ومغالة وشى به وفالن مغالة خان وغش والدابة مغال أكفت التراب مع البقل فأخذها

وجع في بطنها

( مغلت ) الحامل بولدها مغال أرضعته المغل وعينه فسدت والدابة مغلت

( أمغلت ) المرأة ولدت كل سنة وحملت قبل الفطام والنعجة نتجت في العام الواحد مرتين والحامل

ولدها أرضعته المغل والقوم مغلت إبلهم و شاؤهم وبه عند السلطان وشى

( المغل ) اللبن الذي ترضعه المرأة ولدها وهي حامل

( المغل ) المغل والرمص ( ج ) أمغال

( المغلة ) فساد البطن والنعجة أو العنزة التي تنتج في العام مرتين ( ج ) مغال
( الممغل ) األرض الكثيرة الغملى وهو النبت الكثير

( مغمغ )

األمر اضطرب واختلط والكلب في اإلناء ولغ واللحم لم يحكم مضغه والعمل عمله ضعيفا رديئا

والكالم لم يبينه والثريد رواه دسما

( تمغمغ ) الحيوان نال شيئا من العشب وجرى فيه السمن

( المغناطيس والمغنطيس ) حجر يجذب اإلبر ونحوها من خفيف الحديد لخاصة فيه ( مع )
( المغناطيسية ) قوة الجاذبية في المغناطيس والممغطس ( مج ) ( و انظر مغطس )

( مغا )

السنور مغوا ومغوا ومغاء صاح

( مغى )

فيه مغيا قال فيه ما ليس فيه هازال أو جادا والولد تكلم بكالم يفهم واألديم ارتخى
( تمغى ) األديم مغى

( مقت )

فالنا مقتا أبغضه أشد البغض و يقال ما أمقته عندي تخبر أنه ممقوت عندك وما أمقتني له تخبر

أنك شديد المقت له وفي التنزيل العزيز ) لمقت هللا أكبر من مقتكم أنفسكم (

( مقت ) إلى الناس مقاتة كان بغيضا عندهم
( ماقت ) فالنا جاراه في المقت

المعجم الوسيط
( مقته ) مبالغة في مقته ويقال مقته إلى قبح فعله

( تماقتوا ) مقت بعضهم بعضا

( تمقت ) إلي تبغض بعمل ما يبغضني

( المقت ) ( زواج المقت ) أن يتزوج الرجل امرأة أبيه بعده وكان يفعل في الجاهلية وحرمه اإلسالم

( المقتي ) المتزوج امرأة أبيه بعده أو ولده منها
( المقدونس )

بقلة من الفصيلة الخيمية تزرع لرائحة ورقها وهي من الخضر المشهورة ( د )

( مقر )

عنقه مق ار ضربه بالعصا حتى يكسر العظم والجلد صحيح والسمكة المالحة أنقعها في الخل

( مقر ) الشيء مق ار صار م ار أو حامضا فهو مقر

( أمقر ) الشيء صار م ار ويقال أمقر اللبن ذهب طعمه وحمض وأمقر لفالن شرابا أمره له والسمكة

المالحة مقرها

( المقر ) جنس نباتات من الفصيلة الزنبقية تنبت في البالد الحارة فيها أنواع تزرع في الحدائق

للتزيين وأخرى يستخرج من أوراقها اللحمية عصارة راتينجية مرة تستعمل في الطب لإلسهال ويسمى
أيضا الصبر أو الصبار ( مج )
( اليمقور ) المر

( مقس )

في األرض مقسا ذهب بها فهو مقاس والماء جرى والشيء في الماء غطه والشيء كسره أو خرقه
والقربة مألها

( مقست ) نفسه مقسا غثت أو أنفت فهي ماقسة

( ماقسه ) قامسه أي غاطه في الماء ويقال هو يماقس حوتا إذا ناظر أو خاصم أقوى منه
( مقس ) الماء أكثر من صبه

( تماقس ) الرجالن في البحر تقامسا تسابقا في الغوص

( تمقست ) نفسه مقست

( مقط )

البعير مقوطا هزل شديدا والكرة مقطا ضرب بها األرض ثم أخذها والحبل فتله شديدا والقرن وبه
صرعه وعنقه كسره وفالنا غاظه والفرس شدها بالمقاط و فالنا باأليمان حلفه بها وفالنا الشيء

جرعه إياه

المعجم الوسيط
( مقط ) مبالغة في مقط

( امتقط ) الشيء استخرجه
( تمقط ) فالن تغيظ

( الماقط ) المكترى من منزل إلى آخر والمتكهن الطارق بالحصى
( المقاط ) الحبل ومقود الفرس ورشاء الدلو ( ج ) مقط

( المقاط ) المكتري من منزل إلى آخر

( المقط ) خيط يصاد به الطير ( ج ) أمقاط

( المقط ) الشدة

( المقط ) الذي يولد لستة أشهر أو سبعة

( مقع )

مقعا شرب أشد الشرب يقال مقع الفصيل أمه رضعها بشدة وفالنا بشر رماه به

( امتقع ) الفصيل ما في ضرع أمه شربه أجمع

( امتقع ) لونه ( بالبناء للمجهول ) تغير من حزن أو فزع أو مرض

( الميقع ) مرض مثل الحصبة يأخذ الفصيل فيقع على األرض فال يقوم حتى ينحر

( مق )

الشيء مقا فتحه ويقال مق الطلعة شقها للتلقيح وهللا عينه قلعها

( مق ) الرجل أو الفرس مققا كان فاحش الطول في دقة فهو أمق وهي مقاء وما بين الشيئين بعد ما
بينهما وبلد أمق بعيد األطراف وأرض مقاء بعيدة األرجاء أو بعيدة ما بين الطرفين

( مقق ) على عياله ضيق عليهم فق ار أو بخال والطائر فرخه أطعمه

( امتق ) الفصيل ما في الضرع شربه كله

( تمقق ) الشيء طال وتباعد والفصيل ما في الضرع امتقه ويقال تمقق ما في العظم استخرجه
والشراب شربه شيئا بعد شيء ويقال أصاب فالنا جرح فما تمققه لم يضره ولم يزعجه

( األمق ) وجه أمق طويل كوجه الجرادة وحصن أمق واسع

( التقاء ) صفة من ( مق ) للمؤنث وفخذ مقاء عارية عن اللحم

( المققة ) الجهال من الناس وشراب النبيذ ونحوه قليال قليال والجداء الرضع

( مقله )

مقال نظر إليه والشيء في الماء وغيره غمسه وغطه ويقال مقل في الماء غاص فيه والمقلة ألقاها

في اإلناء وصب عليها ما يغمرها من الماء وفالن الفصيل سقاه اللبن في كفه قليال قليال أو أخذ

المعجم الوسيط
لسانه ثم صب الماء في حلقه إذا لم يقدر على الرضاع

( ماقله ) غاطه

( امتقل ) غاص م ار ار في الماء
( تماقال ) تغاطا في الماء

( المقل ) أسفل البئر ويقال انغمس في الماء حتى جاء بالمقل وهو الحصى والتراب ومغاص البحر

وضرب من الرضاع

( المقل ) حمل الدوم وهو يشبه النخل وصمغ شجرة يسمى الكور وهو من األدوية

( المقلة ) أسفل البئر وحصاة القسم توضع في اإلناء إذا عدموا الماء في السفر يصب فيه الماء
قدر ما يغمر الحصاة فيعطاها كل رجل منهم

( المقلة ) العين كلها ( ج ) مقل

( مقمق )

الشيء الن وسلس والحوار خلف أمه مصه مصا شديدا والشيء ذهلل

( المقامق ) المتكلم بأقصى حلقه

( مقه )

مقها كان أحمر المآقي والجفون من قة األهداب وكان ذا بياض في زرقة فهو أمقه وهي مقهاء ( ج

) مقه

( األمقه ) من الناس الذي يهيم على وجهه ال يدري أين يتوجه والمكان القفر ال ينبت فيه شجر

( مقا )

السيف مقوا جاله ويقال مقا المرآة والطست ومقا أسنانه والفصيل أمه رضعها رضعا شديدا

( مكث )

بالمكان مكثا ومكثا ومكوثا توقف وانتظر فهو ماكث وفي التنزيل العزيز ) فمكث غير بعيد (

( أمكثه ) حمله على المكث
( مكثه ) أمكثه

( تمكث ) انتظر أم ار ولم يعجل ويقال تمكث بالمكان وتمكث في األمر تأنى ولم يعجل فيه

( المكيث ) الرزين المتأني ( ج ) مكثاء
( المكيثي والمكيثاء ) األناة

( مكد )

الماء ونحوه مكودا صار دائما ال ينقطع فهو ماكد ويقال حب ماكد وفالن بالمكان أقام والناقة والشاة

المعجم الوسيط
غزر لبنها ولم ينقطع ويقال شاة ماكدة ومكود غزيرة اللبن وبئر ماكدة ومكود غزيرة الماء

( مكره )

وبه مك ار خدعه فهو ماكر ومكار و مكور وهللا العاصي وبه جازاه على المكر أو أمهله ومكنه من
الدنيا وفي التنزيل العزيز ) ومكروا ومكر هللا ( والثوب صبغه بالمكر المغرة فهو ممكور واألرض

سقاها ويقال مررت بزرع ممكور
( مكر ) مك ار احمر

( ماكره ) خادعه

( مكر ) احتكر الحبوب في البيوت

( امتكر ) الشيء اختضب بالمكر المغرة والزارع الحب خزنه
( تماكروا ) احتال بعضهم على بعض

( المكر ) الخداع وأن تصرف غيرك عن مقصده بحيلة والمغرة وصوت نفخ األسد

( المكرة ) التدبير والحيلة في الحرب والساق الغليظة المستديرة الحسناء والرطبة الفاسدة ( ج ) مكر

ومكور

( الممكورة ) المرأة ذات الساق الغليظة المستديرة الحسناء

( مكس )

الشيء مكسا نقص وفي البيع نقص الثمن والضريبة قدرها وجباها

( ماكسه ) في البيع مماكسة طلب منه أن ينقص الثمن ونابذه وحاجه

( الماكس ) من يأخذ المكس من التجار ( ج ) مكاس

( تماكس ) البيعان تشاحا

( المكس ) الضريبة يأخذها المكاس ممن يدخل البلد من التجار ( ج ) مكوس

( مك )

العظم مكا مص جميع ما فيه وغريمه ألح عليه في االقتضاء والشيء نقصه أو أهلكه

( مكك ) على غريمه مكه

( امتك ) العظم مكه والفصيل ما في ضرع أمه استقصاء بالمص

( تمكك ) امتك وغريمه مكه ويقال تمكك على غريمه

( المكاك ) المخ الممصوص وكذلك اللبن الممصوص
( المكاكة ) المكاك

( المكوك ) طاس يشرب به أعاله ضيق ووسطه واسع ومكيال قديم يختلف مقداره باختالف

المعجم الوسيط
اصطالح الناس عليه في البالد قيل يسع صاعا ونصفا و بكرة من المعدن أو نحوه يلف عليها

الخيط وتثبت في بيت من المعدن أو الخشب بحيث يسهل دورانها واستمداد الخيط منها وتستعمل في
مكنة الخياطة وفي نول النسج لمداخلة لحمة النسيج في سداه ( مج ) وهي بالعربية الفصحى

الوشيعة ( ج ) مكاكيك

( مكمك )

الرجل تدحرج في المشي والعظم مص جميع ما فيه من المخ
( تمكمك ) العظم مكمكه

( مكنت )

الجرادة ونحوها مكنا باضت أو جمعت البيض في جوفها فهي مكون ( ج ) مكان

( مكن ) فالن عند الناس مكانة عظم عندهم فهو مكين ( ج ) مكناء وفي التنزيل العزيز ) قال إنك

اليوم لدينا مكين أمين (

( أمكنه ) من الشيء جعل له عليه سلطانا وقدرة واألمر فالنا سهل عليه وتيسر له ويقال فالن ال

يمكنه النهوض ال يقدر عليه

( مكن ) له في الشيء جعل له عليه سلطانا وفي التنزيل العزيز ) إنا مكنا له في األرض ( والثوب

خاطه بمكنة الخياطة ( مج ) وفالنا من الشيء أمكنه منه

( تمكن ) عند الناس عال شأنه والمكان وبه استقر فيه ومن الشيء قدر عليه أو ظفر به

( استمكن ) من الشيء تمكن

( المتمكن ) ( في علم النحو ) االسم الذي يقبل الحركات الثالث الرفع والنصب والجر أي ما ليس

مبنيا وهو نوعان متمكن أمكن وهو المصروف ومتمكن غير أمكن و هو الممنوع من الصرف وغير

المتمكن هو الذي أشبه الحرف فكان مثله مبنيا نحو كيف وأين

( المكان ) ( انظر كون )

( المكانة ) المنزلة ورفعة الشأن والتؤدة يقال مر على مكانته متئدا وامش على مكانتك برزانة ( ج )

مكانات وفي التنزيل العزيز ) قل يا قوم اعملوا على مكانتكم ( وقرئ < مكاناتكم >
( المكان ) من يدير المكنة ومن يبيع المكنات ( مج )

( المكن ) بيض الضبة والجرادة ونحوهما واحدته مكنة

( المكن ) المكن واحدته مكنة ( ج ) مكنات وفي الحديث ( أقروا الطير على مكناتها ) دعوها على

بيضها وال تتطيروا بها بزجرها

( المكني ) من يصلح المكنات ومن يؤدي أعماله بطريقة آلية بدون تفكير أو ترو ومن يؤدي أعماله

المعجم الوسيط
بنظام ال يتطرق إليه خلل ( مج )

( المكنة ) القدرة واالستطاعة والقوة والشدة

( المكنة ) التمكن والمكانة تقول العرب إن ابن فالن لذو مكنة من الناس ذو مكانة عندهم ولفالن

مكنة قوة وشدة وآلة أو جهاز من الصلب أو نحوه تديره اليد أو الرجل أو قوة بخارية أو كهربية و

يتركب من عدة أجزاء لكل منها وظيفة خاصة ويعاون بعضها بعضا على أداء عمل معين ويحدد

اسم المكنة باإلضافة فيقال مكنة خياطة أو مكنة طحن أو مكنة طباعة وهكذا ( ج ) مكنات ومكان

( مج )

( مكا )

مكاء ومكوا صفر بفيه أو شبك بأصابع يديه ثم أدخلها في فيه ونفخ فيها ويقال مكا الطائر وفي

التنزيل العزيز ) وما كان صالتهم عند البيت إال مكاء وتصدية (
( مكيت ) يده مكا قرحت من العمل ونحوه

( تمكى ) الغالم تطهر للصالة والفرس ابتل بالعرق وحك عينه بركبته
( المكا ) جحر الثعلب واألرنب ونحوهما أو مجثمها ( ج ) أمكاء

( المكاء ) طائر صغير يألف الريف يجمع يديه ثم يصفر فيهما صفي ار حسنا ( ج ) مكاكي

( مأل )

في القوس ملئا جذب الوتر جذبا شديدا والشيء وضع فيه من الماء وغيره قدر ما يسع ويقال مأله

على األمر ساعده وشايعه ومألت منه عيني أعجبني منظره وهو يمأل العين حسنا ومأل فروج فرسه

حمله على أشد العدو
( ملئ ) ملئا امتأل

( ملؤ ) فالن مالء ومالءة صار كثير المال وبكذا اضطلع به فهو مليء ( ج ) مالء
( ملئ ) فالن زكم

( أمأله ) سبب له الزكام وفالن في قوسه أغرق في النزع ويقال أمأل النزع في قوسه شدد النزع فيها
( ماأله ) على األمر مماألة ومالء ساعده وعاونه

( مأل ) اإلناء مبالغة في مأله وفي قوسه أمأل

( امتأل ) الشيء أفعم ويقال امتأل فالن غيظا

( تماأل ) القوم على كذا اجتمعوا وتعاونوا عليه

( تمأل ) الشيء امتأل ويقال تمأل من الطعام والشراب وتمأل شبعا وتمأل غيظا والمرأة لبست المالءة

( استمأله ) في دينه جعله في األمناء من أهل الثقة

المعجم الوسيط
( األمأل ) يقال فالن أمأل لعيني من فالن أتم منه منظ ار وحسنا وهذا األمر أمأل بك أملك

( المالئ ) يقال رجل مالئ جليل يمأل العين بكماله وشاب مالئ العين إذا كان فخما حسنا

( المأل ) الجماعة وأشراف القوم و سراتهم ( ج ) أمالء ويقال ما كان هذا األمر عن مأل منا عن

مشاورة والخلق يقال ما أحسن مأل فالن أخالقه وعشرته

( الملء ) قدر ما يأخذه اإلناء ونحوه إذا امتأل وفي التنزيل العزيز ) ملء األرض ذهبا ( يقال أعطه
مأله ومأليه وثالثة أمالئه ويقال هذا حجر ملء الكف وامتالء المعدة بالطعام

( المالء ) الزكام يصيب من امتالء المعدة

( المالءة ) الملحفة و ما يفرش على السرير ( مج ) ( ج ) أمالء

( المآلن ) الممتلئ والمزكوم وهي مألى ومآلنة ويقال مالن ومالنة ( بالتخفيف ) ( ج ) مالء

( المألة ) المالء وثقل يأخذ في الرأس كالزكام من امتالء المعدة

( المألة ) االمتالء من الطعام واسم هيئة من االمتالء يقال هذا اإلناء أشد مألة من ذلك
( المملئ ) شاة أو نحوها في بطنها ماء وأغراس فتحسبها حامال

( ملث )

الفرس ملثا ضعف عن الجري والشيء خلطه وفالنا وعده وعدا ال ينوي الوفاء به ويقال ملئه بكالم
طيب به نفسه وال وفاء له وضربه ضربا خفيفا

( مالثه ) مالثا وممالثة داهنه والعبه

( الملث ) أول سواد الليل حين يقبل الظالم وال يشتد سواده وذلك عند صالة المغرب وبعدها

( الملثة ) الملث

( ملج )

الصبي أمه ملجا رضعها بتناول ثديها بأدنى الفم

( ملج ) الصبي ملجا الك األملوج في فيه والناقة ذهب لبنها وبقي شيء يجد من ذاقه طعم الملح

( أملجت ) األم ولدها أرضعته

( امتلج ) الفصيل ما في الضرع امتصه

( امالج ) الصبي طلع من بطن أمه

( األملج ) األسمر وضرب من العقاقير سمي بذلك للونه والقفر ال شيء فيه من النبات وغيره ( ج )

ملج

( األملوج ) نوى ثمر شجر المقل ( ج ) أماليج

( المالج ) ما يطين به ( فارسي معرب ) وهو ما يسمى المسطرين ( انظر سطر )

المعجم الوسيط
( الملج ) األملوج ( ج ) أمالج

( المليج ) الرجل الجليل والرضيع ( ج ) ملج

( ملح )

الطائر ملحا كثرت سرعة خفقانه بجناحيه وفالنة لفالن أرضعت له والقدر جعل فيها ملحا بقدر

ويقال ملح الطعام واللحم والجلد والماشية أطعمها سبخة الملح والشاة نتف صوفها بالماء الحار

( ملح ) الشيء ملحا اشتدت زرقته حتى تضرب إلى البياض والحيوان كان في رجله داء وعيب و

الكبش خالط بياضه سواد فهو أملح وهي ملحاء

( ملح ) الماء ملوحة ومالحة صار ملحا وهو مليح أيضا ومالح والشيء مالحة بهج وحسن منظره

فهو مليح ( ج ) مالح و هو أيضا مالح ومالح

( أملح ) الماء صار ملحا وفالن ورد الماء الملح ويقال أملحت اإلبل والراعي اإلبل سقاها ماء ملحا
والمتكلم أتى بكالم مليح والبعير حمل الشحم ويقال أملحني بنفسك زيني وأطرني والشيء اشتدت

زرقته فضرب إلى البياض والقدر جعل فيها ملحا بقدر أو أفسدها بالملح وجعل فيها شيئا من شحم
( مالحه ) مالحا وممالحة واكله ويقال هو يحفظ حرمة الملح والممالحة ومن قولهم بينهما حرمة

الملح والممالحة وهي المراضعة

( ملحت ) اإلبل سمنت والشاعر أتى بشيء مليح والقدر مبالغة في ملح ويقال ملح الطعام والدابة

حك الملح على حنكها

( امتلح ) خلط كذبا بصدق

( تملح ) فالن تزود الملح أو تجر به وتكلف المالحة يقال فالن يتظرف ويتملح

( املح ) الشيء ملح والكبش ملح

( امالح ) النخل تلون بسره بحمرة و صفرة

( استملح ) الشيء عده أو وجده مليحا حسنا

( األملح ) الندى الذي يسقط بالليل على البقل

( المالح ) أن تهب الجنوب بعد الشمال والريح تجري بها السفينة وسنان الرمح أو الرمح نفسه وبرد
األرض حين ينزل الغيث

( المالحة ) حرفة المالح

( المالحي ) عنب أبيض طويل وتين صغير أملح صادق الحالوة ومن األراك الذي فيه بياض

وشهبة وحمرة

( الملح ) المادة التي تجعل لماء البحر طعمه الخاص ويمكن الحصول عليه من طبقات األرض

المعجم الوسيط
الملحية أو من المالحات البحرية التي تتكون بعد تبخر الماء ويستخدم الملح بوجه خاص في

تطييب الطعام وحفظه و ( في علم الكيمياء ) مركب يحصل من حلول معدن مكان الهيدروجين في

أحد الحوامض ( مج ) ( و هو مؤنث وقد يذكر ) ( ج ) أمالح ويقال ماء ملح خالف العذب وبئر
ملحة ليست عذبة ويقال ( فالن ملحه على ركبتيه ) ال وفاء له أو سيء الخلق يغضب من أدنى

شيء وسمك ملح مقدد والحسن ( من المالحة ) والحرمة والذمام يقال بينهما ملح أو ملحة

( الملح ) الملح من األخبار

( الملحاء ) وسط الظهر بين الكاهل والعجز وهي من البعير ما تحت السنام وشجرة سقط ورقها
وبقيت عيدانها خض ار ( ج ) ملحاوات

( الملحة ) لجة البحر

( الملحة ) الزرقة الشديدة والبركة والكلمة المليحة ( ج ) ملح يقال حدثته بالملح ويقال أصبنا ملحة

من الربيع شيئا يسي ار منه

( الملحة ) الكلمة المليحة

( المالح ) بائع الملح أو صاحبه والسفان وهو يوجه السفينة أو يعمل فيها

( المالحة ) مكان تكون الملح أو بيعه

( المالحي ) ضرب من العنب أبيض في حبه طول قال أبو قيس بن األسلت

( و قد الح في الصبح الثريا كما ترى
كعنقود مالحية حين نو ار )

( المملحة ) ما يجعل فيه الملح

( ملخ )

فالن ملخا سار سي ار شديدا ويقال ملخ في األرض ذهب فيها وفي الباطل تردد فيه وأكثر وتمادى
والفرس لعب والطعام تغير وفسد وفالن تثنى وتكسر والشيء جذبه قبضا أو عضا

( ملخ ) الشيء مالخة لم يكن له طعم

( مالخه ) مالخا وممالخة العبه ومالقه

( امتلخ ) الشيء استله أو اجتذبه قبضا وعضا يقال امتلخ اللجام من رأس الدابة وامتلخ اللحمة عن

عظمها وامتلخ

عينه اقتلعها ومر برمحه مركو از فامتلخه وامتلخ القالع ضرسه

( امتلخ ) عقل فالن ذهب واستلب

( تملخ ) الشيء فسد ووهن ويقال رجل متملخ الصلب موهونه والعقاب عينه انتزعها

المعجم الوسيط
( المالخ ) المالق والكثير الهرب

( الملوخية ) نبات حولي زراعي من الفصيلة الزيزفونية يطبخ ورقه

( المليخ ) الضعيف من الرجال والفاسد من الطعام ونحوه والتافه الذي ال طعم له مثل المسيخ ( ج

) ملخ

( ملد )

الشيء ملدا مده

( ملد ) الغصن ملدا اهتز والن فهو أملد

( ملد ) األديم لينه

( األملد ) الناعم اللين من الناس ومن الغصون ورجل أملد ال يلتحي
( األملود ) األملد ( ج ) أماليد وامرأة أملود وأملودة

( الملد ) الناعم من الناس والغصون والغول

( الملداء ) مؤنث األملد ( ج ) ملد وامرأة ملداء ناعمة مستوية القامة

( الملدان ) اهت ازز الغصن و نعمته والشباب

( ملذ )

الفرس ملذا مد ضبعيه وأسرع في عدوه وفالن كذب وفالنا بالرمح طعنه وفالنا ملذا ومالذة أرضاه

بكالم لطيف دون أن يفعل ما يسره

( ملذ ) فالن ملذا أظهر في مودته غير ما يخفي فهو أملذ ومالذ وملوذ

( امتلذت ) منه كذا أخذت منه عطية

( ملز )

عنه مل از ذهب وبالشيء ذهب به
( أملزه ) ذهب به

( ملز ) الشيء خلصه

( امتلز ) الشيء أملزه وانتزعه واختطفه

( ملس )

فالن ملسا ذهب ذهابا سريعا أو ذهابا سهال رفيقا وباإلبل ونحوها ساقها سوقا شديدا و ساقها سوقا

في خفية وفالنا بلسانه داهنه وتملقه

( ملس ) ملسا الن ونعم ملمسه وخال مما يستمسك به فهو أملس وهي ملساء ( ج ) ملس
( ملس ) مالسة وملوسة ملس فهو مليس

( أملست ) الشاة سقط صوفها

( ملس ) الشيء جعله أملس ويقال ملس األرض بالمالسة سواها بالمملسة والشيء خلصه

( انملس واملس ) الشيء انقبض ومن األمر أفلت ويقال انملس فالن من يدي والشيء انقبض

المعجم الوسيط
( تملس ) الشيء ملس ومن الشراب صحا ومن األمر تخلص وأفلت ويقال تملس من بين القوم

وتملس من يدي

( امالس ) الشيء ملس ومن األمر تملس

( األملس ) يقال جلد فالن أملس إذا لم يتعلق به ذم

( اإلمليس ) الفالة ال نبات فيها

و ( الرمان اإلمليس واإلمليسي ) الحلو الطيب الذي ال عجم له ال نوى في حباته ( ج ) أماليس

( اإلمليسة ) اإلمليس ( ج ) أماليس

( الملس ) المكان المستوي ال نبات به ( ج ) ملوس وأمالس ويقال أتيته ملس الظالم وذلك حين
يقبل الليل ويختلط الظالم بالنور قبيل الغروب أو بعيده وثوب فضفاض من الحرير األسود يلبسه

نساء الريف في مصر ( مو )

( الملسى ) رجل ملسى ال يثبت على العهد ويقال أبيعك الملسى أبيعك الشيء وال أضمن عهدته
وخلوه من العيوب و ناقة ملسى تبلغ النهاية في السرعة وأرض ملسى ال تنبت

( الملساء ) مؤنث األملس ( ج ) ملس وخمرة ملساء سلسة الجرع وسنة ملساء ال نبات فيها وأرض
ملساء مجدبة و قوس ملساء ال شق فيها ( ج ) أمالس وأماليس ( على غير قياس )

( المالسة ) خشبة تسوى بها األرض وتملس وهي ( الزحافة ) في لغة فالحي مصر
( المملسة ) المالسة ( ج ) ممالس

( المليساء ) ما بين المغرب والعتمة وشهر تنقطع فيه الميرة قيل هو صفر

( ملش )

الشيء ملشا فتشه بيده كأنه يطلب فيه شيئا

( ملص )

بسهمه ملصا رمى به

( ملص ) الشيء من يدي ملصا سقط لمالسته ويقال ملصت السمكة ونحوها والرجل ولى هاربا فهو

ملص وهي ملصة

( أملصت ) المرأة أسقطت ولدها فهي مملص ( ج ) مماليص والرجل افتقر والشيء جعله ينزلق

( انملص ) الشيء من يدي أو املص ملص يقال انملصت السمكة من يدي

( تملص ) من كذا انملص يقال تملص الرشاء من يدي وتملصت من فالن تخلصت

( األملص ) رجل أملص الرأس ال شعر على رأسه والرطب اللين

( اإلمليص ) سير إمليص سريع

المعجم الوسيط
( الملص ) الزلق

( الملص ) العريان

( المليص ) الولد الذي أسقطته أمه

( الممالص ) المرأة المعتادة اإلمالص أي إسقاط ولدها

( ملط )

الغالم ملوطا كان ملطا والبناء الحائط ملطا طاله بالمالط وشعره حلقه واألم ولدها ولدته لغير تمام

( ملط ) فالن ملطا وملطة لم يكن على جسده شعر فهو أملط ويقال سهم أملط ال ريش عليه

( أملطت ) المرأة أسقطت ولدها والشاعر أجرى المصراع الثاني بعدما قال صاحبه المصراع األول
والناقة جنينها ألقته ال شعر عليه فهي مملط ومملطة ( ج ) مماليط

( مالطه ) ممالطة قال الشاعر نصف بيت وأتمه اآلخر يقال بينهما ممالطة وخالطه

( ملط ) الشاعر أملط ويقال ملط له والحائط ملطه

( تملط ) الشيء تملس والسهم زال ما كان عليه من ريش

( امتلط ) الشيء اختلسه

( المالط ) الطين يطلى به الحائط وطين يجعل بين كل لبنتين أو آجرتين أو حجرين في البناء

والمرفق والجنب أو جانب السنام ( ج ) ملط

و ( ابن مالط ) الهالل و ( ابنا مالط ) عضدا البعير أو كتفاه

( الملط ) الخبيث من الرجال الذي ال يقع تحت يده شيء إال سرقه واستحله والذي ال يعرف له نسب
ويقال غالم ملط خلط وهو المختلط النسب وال أب له ( ج ) أمالط و ملوط

( الملطى ) ضرب من العدو ويقال بعته الملطى وهو البيع بال عهدة ويقال في الدعاء على المسافر

أو الغائب جعله هللا ملطى ال عهدة له وال رجعة

( المليط ) من ال شعر على جسده والجنين قبل أن يشعر وسهم مليط ال ريش عليه والجدي أول ما

تضعه العنز وكذلك من الضأن

( الممالط ) من األناثى المعتادة اإلمالط

( ملعت )

الدابة ونحوها ملعا وملعانا أسرعت وخفت والشاة سلخها من قبل عنقها والفصيل أمه رضعها

( أملعت ) الناقة ونحوها مرت مسرعة

( امتلعت ) الناقة ونحوها أملعت والشاة ملعها والشيء اختلسه

( انملعت ) الناقة ملعت

المعجم الوسيط
( المالع ) المفازة ال نبات بها

و عقاب مالع ( باإلتباع وباإلضافة ) خفيفة الضرب واالختطاف

( الملع ) يقال هم على فالن ملع واحد تجمعوا عليه بالعداوة

( المليع ) الدابة السريعة و األرض الواسعة والتي ال نبات فيها والبعيدة المستوية ( ج ) ملع

( الملوع ) السريع وهي ملوع أيضا

( الميلع ) الطويل الخفيف والفرس السريع وكذلك الناقة ( و ال يقال جمل ميلع ) والمتحرك ها هنا

وها هنا والمفازة ال نبات فيها

( ملغ )

في كالمه تحمق

( مالغه ) بالكالم مازحه برفث القول

( تمالغ ) به ضحك به

( تملغ ) في كالمه تحمق

( األملغ ) كالم أملغ ال خير فيه

( المالغ ) رجل مالغ خبيث فاسق ( ج ) مالغ

( الملغ ) المتملق واألحمق الذي يتكلم بالفحش ومن ال يبالي ما قال وال ما قيل له ( ج ) أمالغ

وكالم ملغ ال خير فيه

( ملقت )

الدواب وغيرها ملقا جرت ألطف الحضر وأسرعه ويقال ملق الرجل سار شديدا والشيء غسله ومحاه
وأطلقه من يده ولم يحبسه والحمار األرض بحوافره وفالنا بالعصا ضربها بها ويقال ملق عينه

ضربها والصغير أمه رضعها

( ملق ) الفرس ملقا كان عدوه لطيفا مسرعا فهو ملق والخاتم من اإلصبع قلق وفالنا وله تودده

بكالم لطيف وتضرع فوق ما ينبغي

( أملقت ) المرأة أسقطت الولد وفالن افتقر وفي التنزيل العزيز ) وال تقتلوا أوالدكم من إمالق ( ويقال
أملق ما معه أخرجه ولم يحبسه وأملقته الخطوب أفقرته وأملق الدهر ماله أذهبه أو أفسده واألديم

دلكه حتى يلين

( ملق ) الشيء ملسه ويقال ملق األرض أو الجدار ملسه بالمالق

( امتلق ) الشيء أخرجه ولم يحبسه

( انملق ) الشيء و ( املق ) صار أملس والن ومنه أفلت

المعجم الوسيط
( تملق ) الرجل وله تملقا وتمالقا ملقه

( المالق ) خشبة عريضة تشد إلى ثورين تملق بها األرض المثارة ( القصابية في لغة فالحي مصر
) والمالج ( انظر ملج )

( الملق ) الدعاء والتضرع وما استوى من األرض ويقال سرنا في الملق والملقات وهي القيعان
الملس الصالب واللين من الحيوان والكالم والصخور

( الملق ) الضعيف وفرس ملق يقفز ويضرب األرض بحوافره وال جري عنده والذي يعد وال يفي
ويتظاهر بما ليس عنده

( الملقة ) الصفاة الملساء

( المالق ) الكثير التملق الذي ال يصدق وده

( المليق ) ما ال شعر عليه

( المملق ) المالق

( المملقة ) المملق

( الميلق ) السريع

( ملك )

الشيء ملكا حازه وانفرد بالتصرف فيه فهو مالك ( ج ) ملك ومالك والخشف أمه قوي وقدر أن
يتبعها والعجين عجنه فأنعم عجنه وأجاده والولي المرأة منعها أن تتزوج وفالن امرأة تزوجها

( أملكه ) الشيء جعله ملكا له ويقال أملك فالنا أمره خاله وشانه وأملكت فالنة أمرها طلقت أو

جعل أمر طالقها بيدها وأملك فالنا المرأة زوجه إياها والقوم فالنا عليهم صيروه ملكا عليهم
( ملك ) النبعة صلبها ويبسها في الشمس وفالنا الشيء أملكه إياه

( امتلك ) الشيء ملكه

( تمالك ) عن الشيء ملك نفسه عنه فلم يتناوله ويقال ( ما تمالك أن فعل كذا ) ما تماسك عن فعله

و ( هذا حائط ال يتمالك ) ال يتماسك فهو معرض للسقوط

( تملك ) الشيء امتلكه أو ملكه قه ار

( المالك ) أبو مالك كنية الكبر والسن ويقال عاله أبو مالك كنية الجوع و ( مالك الحزين ) اسم

طائر من طير الماء سمي بذلك ألنه بزعمهم يقعد بقرب المياه والمنابع فإذا نشفت حزن على جفافها

وبقي حزينا ويعرف في مصر بالبلشون

( المالك ) الملك وهو جسم لطيف نوراني يتشكل بأشكال مختلفة ( مو )

و ( مالك األمر ) قوامه وخالصته أو عنصره الجوهري يقال القلب مالك الجسد

المعجم الوسيط
( المالك ) مالك األمر مالكه ويقال ركب مالك الطريق وسطه

( الملك ) الملك ( ج ) ملوك وما ملكت اليد من مال وخول واإلرادة الحرة وفي التنزيل العزيز ) قالوا

ما أخلفنا موعدك بملكنا (

( الملك ) ما يملك ويتصرف فيه ( يذكر ويؤنث ) ( ج ) أمالك وفي التنزيل العزيز ) وهلل ملك

السماوات واألرض ( والتمليك وفي التنزيل العزيز ) إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت (

( الملك ) واحد المالئكة والمالئكة

( الملك ) هللا تعالى وهو المالك المطلق ومالك الملوك و مالك يوم الدين وذو الملك وصاحب األمر

والسلطة على أمة أو قبيلة ة أو بالد ( ج ) أمالك وملوك

( الملكة ) صفة راسخة في النفس أو استعداد عقلي خاص لتناول أعمال معينة بحذق ومهارة مثل

الملكة العددية والملكة اللغوية والملك يقال هو ملكة يميني وفالن حسن الملكة يحسن معاملة خدمه

وحشمه

( الملكوت ) عالم الغيب المختص باألرواح والنفوس والعجائب وفي التنزيل العزيز ) أولم ينظروا في

ملكوت السماوات واألرض وما خلق هللا من شيء ( والعز والسلطان وملكوت هللا سلطانه وعظمته

وملك هللا خاصة وفي التنزيل العزيز ) بيده ملكوت كل شيء (

( الملكية ) المنسوبة إلى الملك والحكومة الملكية الحكومة التي يرأسها ملك يتولى الملك بالوراثة

غالبا

( الملكية ) الملك أو التمليك يقال بيدي عقد ملكية هذه األرض و ( قانون تحديد الملكية الزراعية )

القانون الذي يحدد مقدار ما يجوز للفرد أن يمتلكه من األرض الزراعية و ( الملكية الخاصة ) ما
يملكه الفرد و ( الملكية العامة ) ما تملكه الدولة

( المليك ) صاحب الملك ( ج ) ملكاء و ( مليك الحلق ) ربهم ومالكهم و ( مليك النحل ) يعسوبها

( المليكة ) الصحيفة

( المملكة ) سلطان الملك في رعيته يقال طالت مملكته وساءت مملكته وحسنت مملكته والدولة
يحكمها ملك و ( مملكة الطريق ) معظمه ووسطه

( المملوك ) العبد ( ج ) مماليك

( مل )

فالن مال أصابه المالل وتقلب مرضا أو غما كأنه على ملة وعلى فالن السفر طال وفي المشي

أسرع والشيء قلبه والشيء في الجمر أدخله فيه يقال مل الخبز أو اللحم في النار فهو مملول ومليل
ومل القوس أو السهم في النار عالجه بها والثوب خاطه الخياطة األولى قبل الكف فهو مملول

المعجم الوسيط
( مل ) فالن الشيء وعن الشيء ( مثل فرح يفرح ) ملال ومالال وماللة سئمه وضجر منه فهو مل

وملول

( أمله ) وأمل عليه أبرمه وأكثر عليه في الطلب حتى يشق عليه يقال أمل الشيء فالنا جعله يمله
وعليه السفر مل وأمل عليه الملوان ( الليل والنهار ) طال اختالفهما عليه والخبزة في الملة عملها

فيها والشيء قاله وأماله فكتب و في التنزيل العزيز ) فليكتب وليملل الذي عليه الحق (

( ملل ) فالن الشيء قلبه

( امتل ) ملة اإلسالم دخل فيها

( تملل ) تقلب من مرض أو نحوه وفي المشي أسرع واللحم على النار اضطرب وملة اإلسالم امتلها

( استمله ) سئمه ويقال استمل به

( األملولة ) الملل ( ج ) أماليل

( المالولة ) من يمل

( المالل ) فتور يعرض لإلنسان من كثرة مزاولة شيء فيوجب الكالل واإلعراض عنه

( المالل ) التقلب مرضا أو وجعا يقال أخذ فالنا المالل ووجع الظهر وعرق الحمى والحر الكامن

في العظم من الحمى وتوهجها وخشبة قائم السيف
( الملل ) سمة على حرة الذفرى خلف األذن
( الملى ) الخبزة المنضجة

( الماللة ) المالولة

( الملة ) التراب الحار والرماد أو الجمر يخبز أو يطبخ عليه أو فيه وعرق الحمى ويقال لفالن ملة
حمى باطنة ومن يمل إخوانه سريعا ويقال رجل ذو ملة ذو ملل و ( خبز الملة ) ما يخبز فيها

( الملة ) الشريعة أو الدين كملة اإلسالم والنصرانية وهي اسم لما شرع هللا لعباده بوساطة أنبيائه

ليتوصلوا به إلى السعادة في الدنيا واآلخرة والدية ( ج ) ملل

( الملة ) الخياطة األولى قبل الكف وما على السرير تحت الحشية من خشب أو معدن ( مج )

( الملول ) السريع الملل

( الملولة ) الملول ( للمذكر والمؤنث )

( المليل ) الخبز أو اللحم المدخل في الملة يقال أطعمنا خب از مليال ورجل مليل أحرقته الشمس
وطريق مليل سلك فهو الحب واضح ممهد

( المليلة ) الحر الكامن في العظم من الحمى وتوهجها ويقال بفالن مليلة حمى باطنة

( الممل ) حيوان ممل متعب أكثر ركوبه وطريق ممل سلك كثي ار وطال االختالف عليه

المعجم الوسيط
( المليم )

عملة مصرية تساوي جزءا من ألف من الجنيه المصري ( مع )
( ململ )

الرجل أسرع وفالنا قلبه يقال ململ الخبز أو المرض فالنا جعله يتقلب على فراشه من األلم

( تململ ) تقلب على فراشه متألما من مرض أو غم أو نحوهما ويقال تململ الجالس أدى قلقه بأن

جثا على ركبتيه أو جنح إلى أحد شقيه تارة والى اآلخر تارة أخرى

( المالمل ) السريع من الدواب

( الململى ) السريعة من الدواب

( الملمول ) المكحال يكتحل به والحديدة يكتب بها أو ينقش

( الملنخوليا ) ( في رأي القدماء ) مرض عقلي من مظاهره فساد التفكير ينشأ من تغلب أحد

األخالط األربعة وهي السوداء في الدم وذلك لعجز الطحال عن امتصاصها منه

و ( في رأي المحدثين ) مرض عقلي من مظاهره اضطراب الوجدان وتغلب الغم والحزن والقلق

وضيق الصدر والميل إلى التشاؤم وسببه اضطرابات جثمانية أهمها عدم االعتدال في نشاط الغدد

الصم

( مال )

فالن ملوا عدا

( أماله ) هللا العيش أمهله وطول له ويقال أملى هللا له وأملى له في غيه أطال له وأمهله و في

التنزيل العزيز ) وأملي لهم إن كيدي متين ( وأملى عليه الزمان طال عليه والدابة ولها وسع لها في

قيدها وأرخى وعليه الكتاب قال له فكتب عنه

( ماله ) هللا العيش أماله ومالك هللا حبيبك أمتعك به وأعاشك معه طويال

( تملى ) عمره استمتع فيه ويقال تملى إخوانه متع بهم والعيش أمهل له فيه وطول

( استماله ) الكتاب سأله أن يمليه عليه

( المال ) الصحراء ومتسع من األرض والقطعة من الزمن ويقال مر مال من الليل ما بين أوله إلى

ثلثه أو قطعة منه

( الملوان ) الليل والنهار أو طرفا النهار يقال ال أفعله ما اختلف الملوان
( المالة ) فالة ذات حر ( ج ) مال

( الملى ) الرماد الحار والحين من الدهر
( المالوة ) ( مثلثة الميم ) مدة العيش

المعجم الوسيط
( الملوة ) المالوة يقال أقام عنده ملوة من الدهر ومكيال مصري تكال به الحبوب ومقداره ربع كيلة
أو ثالثة كيلوجرامات أو نحو أقتين ونصف أقة

( الملوة ) المالوة

( الملي ) الزمان الطويل وفي التنزيل العزيز ) واهجرني مليا ( ويقال مضى ملي من النهار أو الليل
ما بين أوله إلى ثلثه أو قطعة منه ال تحد

( المليون ) ( في العدد ) ألف ألف ( ج ) ماليين ( د )

( من )

تكون من بالمعاني اآلتية

 1شرطية يجزم الفعل المضارع في شرطها وفي جوابها نحو ) من يعمل سوءا يجز به (

 2استفهامية نحو ) قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ( ونحو ) قال فمن ربكما يا موسى ( واذا قيل

من يفعل هذا إال زيد فهي من االستفهامية دل األسلوب معها على معنى النفي ومنه قوله تعالى في

التنزيل العزيز ) ومن يغفر الذنوب إال هللا (

 3موصولة نحو ) ألم تر أن هللا يسجد له من في السماوات ومن في األرض (
 4نكرة موصوفة وبهذا تدخل عليها ( رب ) ومنه قول سويد

( رب من أنضجت غيظا قلبه
قد تمنى لي موتا لم يطع )

و وصفت بالنكرة في نحو قولهم مررت بمن معجب لك

( من )

حرف جر يأتي على وجوه منها

 1االبتداء وهو الغالب ويدخل

على الزمان قليال نحو مرض من يوم الجمعة وعلى غير اسم الزمان نحو سار من القاهرة

 2التبعيض فيمكن أن يذكر موضعها كلمة بعض مثل منهم من أحسن ومنهم من أساء وفي التنزيل

العزيز ) حتى تنفقوا مما تحبون (

 3البيان فيكون ما بعدها بيانا لشيء مبهم قبلها وكثي ار ما تقع بعد ما ومهما نحو ) ما يفتح هللا
للناس من رحمة ( ونحو ) مهما تأتنا به من آية (

 4التعليل نحو ) مما خطيئاتهم أغرقوا (

 5البدل نحو ) أرضيتم بالحياة الدنيا من اآلخرة (

 6الفصل و التمييز وهي الداخلة على ثاني المتضادين نحو ) وهللا يعلم المفسد من المصلح (

المعجم الوسيط
 7توكيد العموم وهي الزائدة في نحو ما جاءني من أحد ويشترط أن يتقدمها نفي أو نهي أو استفهام
بهل وأن يليها نكرة نحو ) ما على المحسنين من سبيل (

( منأ )

الجلد منئا أنقه في الدباغ

( المنيئة ) الجلد أول ما يدبغ والمدبغة

( المناورة )

عملية عسكرية يقوم بها فرق من الجيش يقاتل بعضها بعضا على سبيل التدريب والخديعة ( مع )
( المنبار )

طعام يصنع من اللحم المقطع المتبل واألرز يحشى في معى الحيوان ( د )

( المنجنيق )

( انظر مجنق )

( المنجة والمنجو )

األنبج جنس أشجار مثمرة من أشجار البطميات من الفصيلة البطمية ثمارها نووية لذيذة تؤكل وتربب
و تعصر شرابا وتخلل وهي من أشجار البالد الحارة شاعت زراعتها في مصر ( د )

( المنجم )

( انظر نجم )

( منحه )

الشيء منحا وهبه والدابة ونحوها أقرضه إياها لتعمل له عمال ثم يردها
( أمنحت ) الناقة دنا نتاجها

( مانحه ) مناحا وممانحة بادله العطاء والناقة درت بعدما ذهبت ألبان اإلبل والعين اتصلت دموعها

( امتنح ) فالن أخذ العطاء ويقال امتنح ماال رزقه

( تمنح ) المال أطعمه غيره

( استمنحه ) طلب منحته

( المنحة ) العطية ودابة أو أداة أو أرض تعيرها أخاك ينتفع بها زمانا ثم يردها عليك
( المنوح ) التي يبقى لبنها بعد ذهاب ألبان مثلها

( المنيح ) سهم من سهام الميسر األربعة التي ليس لها غنم وال عليها غرم

( المنيحة ) المنحة

( منذ ومذ )

المعجم الوسيط
يدخالن على اسم الزمان ويكونان بمعنى ( من ) إن كان الزمن ماضيا وبمعنى ( في ) إن كان
حاض ار مثل ( ما رأيته مذ يوم الخميس وما رأيته منذ اليوم أو العام ومثل قوله

( و ربع خلت آياته منذ أزمان

)

و يكون االسم بعدها مجرو ار وقد يرفع تقول مذ يوم الخميس ومذ يومان وتليهما الجملة اسمية أو

فعلية مثل

( و ما زلت أبغي المال مذ أنا يافع )

و

( ما زال مذ عقدت يداه إ ازره )

( منعه )

الشيء ومنه منعا حرمه إياه ويقال منعه من حقه ومنع حقه منه والجار أجاره وحماه

( منع ) فالن مناعة صار منيعا محميا والشيء اعتز وتعسر

( مانعه ) الشيء نازعه إياه
( منعه ) كذا منعه

( امتنع ) الشيء تعذر حصوله وعن الشيء كف عنه ويقال امتنع من األمر وبه تقوى واحتمى به
( تمانعا ) امتنعا وعن أنفسهما تحاميا

( تمنع ) الشيء امتنع وبه احتمى وعنه انكف

( المانع ) الضنين الممسك ( ج ) منعة وما يمنع من حصول الشيء وهو خالف المقتضى

( المناعة ) الحصانة من المرض ونحوه ( مو )

( المنعة ) العز والقوة يقال هو في منعة ويقال أزال منعته قوته التي يمتنع بها على من يريده ولهم

منعات معاقل ومحارز

( المنعة ) المنعة

( المناع ) مبالغة في منع

( المنوع ) الذي يمنع غيره وفي التنزيل العزيز ) واذا مسه الخير منوعا (
( المنيع ) ذو المناعة والقوي الشديد ( ج ) منعاء

( من )

عليه منا أنعم عليه نعمة طيبة يقال من هللا على عباده فهو المنان وفخر بنعمته حتى كدرها وفي

التنزيل العزيز ) ال تبطلوا صدقاتكم بالمن واألذى ( والشيء نقص واألمر فالنا أضعفه وأعياه يقال

المعجم الوسيط
منه السير ومنه السفر والشيء قطعه يقال من الحبل ومنه قيل منته المنون مات

( أمنه ) الجهد أضعفه

( مانه ) تردد في قضاء حاجته

( مننه ) أضعفه وأهزله من السفر ونحوه

( امتن ) على فالن آذاه بمنه وفالنا بلغ أقصى ما عنده

( الممنون ) القوي وأقصى ما عند الرجل يقال بلغت ممنونه أقصى ما عنده

( المن ) مادة راتنجية صمغية حلوة تفرزها بعض األشجار كاألثل وطل ينزل من السماء على شجر
أو حجر ينعقد ويجف جفاف الصمغ وهو

حلو يؤكل ومعيار قديم كان يكال به أو يوزن وقدره إذ ذاك رطالن بغداديان و الرطل عندهم اثنتا

عشرة اوقية بأواقيهم

( المنة ) القوة يقال ليس لقلبه منة ( ج ) منن

( المنة ) اإلحسان واإلنعام واستكثار اإلحسان والفخر به حتى يفسده ومنه قولهم
المنة تهدم الصنيعة ) ( ج ) منن

( المنان ) الفخور على من أعطى حتى يفسد عطاءه والمعطي الغامر العطاء واسم من أسمائه

تعالى

( المنون ) الكثير المن والتي تزوجت لمالها فهي تمن على زوجها والدهر والموت ( أنثى وقد تذكر

)

( المنونة ) الكثير االمتنان ( التاء فيه للمبالغة )

( المنين ) الضعيف ويقال حبل منين وثوب منين و الغبار الضعيف المتقطع

( مناه )

بكذا منوا ابتاله به وفالنا اختبره

( المنا ) معيار قديم كان يكال به أو يوزن ( ج ) أمناء وأمن ومني ( و انظر المن )

( منى )

هللا األمر منيا قدره ويقال منى هللا لك الخير وما تدري ما يمنى لك وهللا فالنا بكذا ابتاله به

( مني ) لكذا وفق له وبكذا ابتلي به

( أمنى ) الحاج أتى منى والرجل أنزل المنى والنطفة أنزلها وفي التنزيل العزيز ) من نطفة إذا تمنى

( والدماء أراقها

( ماناه ) جازاه وطاوله والرفي ق ناوبه في الركوب أو الجهد

المعجم الوسيط
( منى ) الرجل الشيء وبالشيء جعله يتمناه

( تمنى ) الشيء قدره وأحب أن يصير إليه و الحديث اخترعه وافتعله

( امتنى ) الحاج نزل منى

( األمنية ) البغية ( ج ) أماني

( منى ) بلدة قرب مكة ينزلها الحجاج أيام التشريق ( تصرف وال تصرف )
( المنى ) الموت والمقدار يقال هو مني بمنى ميل بيني وبينه قدر ميل

( المنية ) األمنية ( ج ) منى

( المني ) النطفة وهي سائل مبيض غليظ تسبح فيه الحيوانات المنوية يخرج من القضيب إثر جماع

أو نحوه ومنشؤه إف ارزات الخصيتين ويختلط به إفراز الحوصلتين المنويتين والبروستاتة وغدد المبال

مجرى البول ( ج ) منى ( مج )
( المنية ) الموت ( ج ) منايا

( مه )

اسم فعل أمر معناه اكفف

( مهج )

فالن مهجا نقه ونضر والولد أمه رضعها
( امتهج ) فالن انتزعت مهجته

( األمهج ) اللبن الخالص من الماء و الشحم الرقيق

( األمهوج ) اللبن ما لم يتغير طعمه

( المهجة ) دم القلب والروح يقال خرجت مهجته وبذلت له مهجتي ومن كل شيء خالصه ( ج )

مهج

( مهد )

الفراش مهدا بسطه ووطأه ويقال مهد لنفسه خي ار هيأه
( مهد ) الفراش مهده واألمر وطأه و سهله

( امتهد ) السنام انبسط في االرتفاع ولنفسه كسب وعمل والخير هيأه وتوطأه ويقال ما امتهد فالن

عند مهد ذاك ما قدم وسيلة فيما يطلبه

( تمهد ) له األمر تسهل وتوطأ ويقال تمهدت له عندي حال لطيفة والرجل تمكن

( استمهد ) فراشا بسطه

المعجم الوسيط
( المهاد ) الفراش واألرض المنخفضة المستوية وقاع البحر أو النهر ( ج ) أمهدة ومهد

( المهد ) السرير يهيأ للصبي ويوطأ لينام فيه واألرض السهلة المستوية ( ج ) مهود
( المهدة ) من األرض ما انخفض في سهولة واستواء ( ج ) مهد

( المهيد ) الزبد الخالص

( الممهد ) المهيأ المسوى وماء ممهد ال حار وال بارد

( مهر )

المرأة مه ار جعل لها مه ار وأعطاها مه ار والشيء وفيه وبه مهارة أحكمه وصار به حاذقا فهو ماهر
ويقال مهر في العلم وفي الصناعة وغيرهما

( أمهر ) الفرس تبعها مهر فهي ممهر والمرأة سمى لها مه ار أو أعطاها المهر

( مهر ) الرجل اتخذ مه ار

( تمهر ) سبح وفي كذا حذق فيه فهو متمهر يقال تمهر في الصناعة

( المهر ) صداق المرأة ما يدفعه الزوج إلى زوجته بعقد الزواج ( ج ) مهور ومهورة

( المهر ) أول ما ينتج من الخيل والحمر األهلية وغيرها ( ج ) أمهار ومهار ومهارة وهي مهرة ( ج

) مهر وثمر الحنظل

( المهر ) غضاريف الضلوع وهي

الغضاريف التي توصل الضلوع الحقيقية مع الفص واحدتها مهرة ( مج )

( المهرية ) إبل مهرية نجائب تسبق الخيل منسوبة لقبيلة مهرة بن حيدان ( ج ) المهاري ( بالياء
مشددة ومخففة ) والمهارى

( المهيرة ) الغالية المهر

( المهرجان )

احتفال االعتدال الخريفي وهي كلمة فارسية مركبة من كلمتين األولى مهر ومن معانيها الشمس

والثانية جان ومن معانيها الحياة أو الروح واالحتفال يقام ابتهاجا بحادث سعيد أو إحياء لذكرى عزيزة
كمهرجان األزهار ومهرجان الشباب ومهرجان الجالء

( المهرق )

الصحيفة تكتب فيها العهود ( مع ) يقول ابن حلزة

( حذر الجور والتعدي وهل ين

قض ما في المهارق األهواء )

( مهزه )

مه از دفعه

( مهق )

مهقا كان لونه أبيض ناصع البياض بغير حمرة وهو معيب في لون اإلنسان فهو أمهق وهي مهقاء

المعجم الوسيط
( ج ) مهق والعين كانت خضراء

( تمهق ) الشراب شربه ساعة بعد ساعة

( مهك )

الشيء مهكا سحقه وملسه يقال مهكت السهم و في المشي أسرع

( مهك ) صلبه مهكا ضعف

( مهك ) الشيء سحقه فبالغ
( تماهكوا ) تماحكوا ولجوا

( مهل )

في فعله مهال تناوله برفق ولم يعجل
( أمهله ) لم يعجله وأنظره ورفق به

( مهله ) أجله وأخره وقال له مهال
( تمهل ) في عمله اتأد

( استمهله ) استنظره

( المهل ) التؤدة والرفق تقول مهال يا فالن رفقا ال تعجل وتقول ما مهل وهللا بمغنية عنك شيئا

( المهل ) المهل والتقدم في الخير وال يقال في الشر والهداية لألمر قبل ركوبه

( المهل ) المعدن المذاب كالفضة والحديد والنحاس والذهب والقطران الرقيق ودردي الزيت والقيح

( المهلة ) التؤدة و الرفق يقال خذ المهلة في أمرك وأخذ عليه المهلة تقدمه في سن أو أدب وبقية

جمر في الرماد

( المهلة ) صديد الميت خاصة

( مهما )
تكون

اسم شرط جازما لفعلين يستعمل استعمال ( ما ) التي تدل على غير العاقل وفي التنزيل العزيز )
وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين (

و قد يجيء ( مهما ) اسم استفهام كقول الراجز

( مهما لي الليلة مهما لية أودى بنعلي وسرباليه

مهما لي أي مالي

( مهمه )

فالنا وبه قال له مه مه اكفف وزجره ومنعه

المعجم الوسيط
( تمهمه ) عن الشيء كف عنه

( المهمه ) المفازة البعيدة والبلد المقفر ( ج ) مهامه

( مهن )

الرجل مهنا ومهنة ومهنة عمل في صنعته وفالنا جهده والثوب ابتذله

( مهن ) مهانة ضعف

( أمهنه ) أضعفه واستخدمه

( امتهن ) اتخذ مهنة يقال امتهن الحياكة مثال والشيء ابتذله

( المهنة ) العمل والعمل يحتاج إلى خبرة ومهارة وحذق بممارسته ويقال ما مهنتك ههنا عملك وهو

في مهنة أهله في خدمتهم وخرج في ثياب مهنته في ثياب يلبسها في أشغاله وتصرفاته

( مه )

اإلبل مها رفق بها

( مهو )

السائل مهاوة رق وكثر ماؤه فهو مهو ويقال مهو اللبن والسمن

( مهى ) الشفرة مهيا رققها والشيء موهه طاله بذهب أو فضة

( أمهى ) الشراب أكثر ماءه ويقال أمهى القدر أكثر ماءها والحديد سقاه الماء والشفرة رققها

( استمهى ) القوم خرقوا صفوف العدو في الحرب فال يقدر عليهم والفرس استخرج ما عنده من

الجري

( المهاة ) البقرة الوحشية والشمس والبلورة ( ج ) مها ومهوات

( المهو ) اللؤلؤة والبلور والبرد واللبن الرقيق الكثير الماء والثوب الرقيق والسيف الرقيق

( مهيم )

كلمة استفهام أي ما حالك وما شأنك أو ما وراءك

( ماء )

القط موءا صاح

( المواء ) صوت القط

( مات )

الحي موتا فارقته الحياة والشيء همد وسكن يقال ماتت الريح سكنت والنار بردت والطريق انقطع

سلوكه وفالن نام واستثقل في نومه واألرض مواتا خلت من العمارة والسكان فهي موات

( أمات ) فالن مات ولده والقوم وقع الموت في دوابهم وفالنا قضى عليه

المعجم الوسيط
( ماوت ) صاحبه صابره وثابته

( موتت ) الدواب كثر فيها الموت وفالنا أماته

( تماوت ) أرى أنه ميت وهو حي وأظهر من نفسه التخافت والتضاعف من العبادة والزهد والصوم
( استمات ) طاب نفسا بالموت وذهب في طلب الشيء كل مذهب وأرى من نفسه السكون والخير
وليس كذلك ولألمر استرسل ويقال استمات الشيء في اللين أو الصالبة ذهب منها كل مذهب

( الممات ) الموت

( الموات ) ما ال حياة فيه واألرض التي لم تزرع ولم تعمر وال جرى عليها ملك أحد
( الموات ) الموت يقع في الدواب

( الموت ) ضد الحياة ويطلق الموت ويراد به ما يقابل العقل واإليمان نحو ما في التنزيل العزيز )

أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نو ار يمشي به في الناس ( و ) فإنك ال تسمع الموتى ( كما يراد

به ما يضعف الطبيعة وال يالئمها كالخوف والحزن كقوله تعالى ) ويأتيه الموت من كل مكان وما
هو بميت ( و األحوال الشاقة كالفقر والذل والهرم والمعصية

( الموتان ) ضد الحيوان يقال اشتر من الموتان وال تشتر من الحيوان اشتر الدور وال تشتر من

الدواب

( الموتان ) موت يقع في الماشية ورجل موتان الفؤاد غير ذكي وال فهم

( الميت ) الذي فارق الحياة ( ج ) أموات

( الميت ) الميت ومن في حكم الميت وليس به ( ج ) أموات وموتى

( الميتة ) الحيوان الذي مات حتف أنفه أو على هيئة غير مشروعة
( الميتة ) الحال من أحوال الموت يقال مات فالن ميتة رضية

( ماث )

الشيء موثا وموثانا مرسه بيده حتى تنحل أجزاؤه وفي الماء خلطه وأذابه فيه

( انماث ) الشيء في الماء اختلط و ذاب

( ماج )

البحر موجا وموجانا ارتفع ماؤه واضطرب ويقال ماج القوم اختلفت أمورهم واضطربت وماج الناس

في الفتنة وماجت الفتنة
( تموج ) البحر ماج

( الموج ) ما عال من سطح الماء وتتابع ( ج ) أمواج

( الموجة ) واحدة الموج وموجة الشباب عنفوانه وموجة الحر أو البرد شدته

المعجم الوسيط
( الممواج ) ( كيموغراف ) جهاز لتسجيل حركات األحشاء وغيرها ( مج )

( الماذ )

الحسن الخلق الفكه النفس الطيب الكالم

( الماذي ) العسل الجيد والسالح كله من الحديد كالسيف والدرع والمغفر

( الماذية ) الدرع اللينة السهلة والخمر

( مار )

الشيء مو ار تحرك وتدافع والسائل على وجه األرض انصب فتردد والبحر اضطرب وماج يقال مار

فالن جاء وذهب في اضطراب وسرعة ومار التراب ثار ومار السنان في المطعون تردد والريح

التراب أثارته

( أمارت ) الريح التراب أثارته والدم أساله ويقال أمار الدهن والطيب على رأسه والسنان في

المطعون ردده والصوف أو الوبر نتفه

( انمار ) الصوف أو الوبر ونحوهما عن الدابة سقط

( تمور ) الشيء تحرك واضطرب والرجل جاء وذهب مترددا والوبر ونحوه عن الدابة سقط

( المور ) االضطراب والموج والشيء اللين والطريق الممهد المستوي

( المور ) الغبار المتردد في الهواء يقال جاءت الريح بالمور ورياح مور مثيرة للتراب
( الموارة ) ريح موارة مثيرة للتراب ودابة موارة اليد سهلة السير سريعة

( الموز )

عشبة عظيمة تزرع لثمارها السكرية وتنبت في البالد الحارة ويكون ثمرها في عناقيد منضدا بعضه

فوق بعض ومنه أنواع للتزيين وثمره الواحدة موزة
( المواز ) بائع الموز
( الماس )

( انظر األلماس بعد مادة ألم )

( الموسى ) آلة يحلق بها الشعر ( تذكر وتؤنث وتنون وال تنون ) ( ج ) مواس وموسيات

( الموسيقى ) ( تذكر وتؤنث ) لفظ يوناني يطلق على فنون العزف على آالت الطرب و ( علم

الموسيقى ) علم يبحث فيه عن أصول النغم من حيث تأتلف أو تتنافر وأحوال األزمنة المتخللة بينها
ليعلم كيف يؤلف اللحن ( مع )

( الموسيقي ) المنسوب إلى الموسيقى

( الموسيقار ) من حرفته الموسيقى ( مع )

المعجم الوسيط
( ماش )

كرمه موشا طلب ما بقي فيه بعد القطف

( الماش ) متاع البيت الذي ال قيمة له وجنس نباتات من القرنيات الفراشية له حب أخيضر مدور

أصغر من الحمص يكون بالشام وبالهند
( ماص )

الثوب ونحوه موصا غسله غسال لينا رفيقا ويقال ماص فاه أو أسنانه بالسواك والشيء دلكه باليد

( موص ) ثيابه غسلها فأنقاها

( المواصة ) غسالة الثياب

( ماق )

الرجل موقا وموقا حمق وهلك حمقا وغباوة
( تماوق ) تحمق

( المائق ) األحمق والسريع البكاء القليل الثبات ( ج ) موقى

( الموق ) الحمق في غباوة ولغة في الموق وهو ماق العين والنمل ذو األجنحة وخف غليظ يلبس

فوق الخف ( ج ) أمواق

( الموقان ) خف غليظ يلبس فوق الخف
( مال )

موال ومووال كثر ماله فهو مال وهي مالة وفالنا أعطاه المال

( موله ) قدم له ما يحتاج من مال يقال مول فالنا ومول العمل ( مو )

( تمول ) نما له مال وماال اتخذه قنية

( المال ) كل ما يملكه الفرد أو تملكه الجماعة من متاع أو عروض تجارة أو عقار أو نقود أو

حيوان ( ج ) أموال وقد أطلق في الجاهلية على اإلبل ويقال رجل مال ذو مال
( الممول ) من ينفق على عمل ما ودافع الضرائب ( محدثة )

( الميل ) الكثير المال

( الميلة ) ذات المال

( الموماء )

المفازة الواسعة ( ج ) الموامي

( الموماة ) الموماء ( ج ) الموامي

( الموميا ) الجثة المحنطة في قبور المصريين القدماء ( د )

( مانه )

المعجم الوسيط
مونا احتمل مؤونته وقام بكفايته فهو ممون تقول مان الرجل أهله كفاهم ومنت هذا الركب وما زلت

أمونه أقدم له ما يحتاج من مؤونة ( انظر مأن )

( مونه ) مانه وهو أكثر استعماال من مانه ( محدثة )

( تمون ) فالن أكثر النفقة على عياله وادخر ما يلزمه من المؤونة

( التموين ) نظام تضعه الحكومة لتوفير الطعام والمؤن للشعب في بعض األزمان ( محدثة )
( المؤونة ) القوت وما يدخر منه ( ج ) مؤونات

( ماهت )

البئر موها ومؤوها ظهر ماؤها والسفينة دخل فيها الماء وفالنا موها سقاه الماء والشيء بالشيء

خلطه به ويقال ماه فالن في كالمه خلط

( أماهت ) األرض كثر ماؤها وظهر فيها النز ومن يحفر بلغ الماء وأنبطه يقال حفر فأماه وحفر
بئره حتى أماهها والشيء بالشيء خلطه وفالنا وغيره سقاه الماء والحوض ونحوه جمع فيه الماء

( موه ) الموضع صار فيه الماء والسماء أسالت ماء كثي ار والشيء طاله بفضة أو ذهب وليس

جوهره منهما والحق لبسه بالباطل يقال موه الحديث زخرفه ومزجه من الحق والباطل وعليه الخبر

أخبره بخالف ما سأله عنه

( تموه ) مطاوع موه في الجميع والثمر امتأل وماء وتهيأ للنضج

( الماء ) سائل عليه عماد الحياة في األرض يتركب من اتحاد اإلدرجين واألكسجين بنسبة حجمين
من األول إلى حجم من الثاني وهو في نقائه شفاف ال لون له وال طعم وال رائحة ومنه

 1العذب وهو ما قلت نسبة األمالح الذائبة فيه بحيث أصبح سائغا في الذوق من ناحية ملوحته
 2الماء الملح ما زادت نسبة األمالح فيه على نسبتها في الماء العذب

 3الماء المعدني الماء الطبيعي الذي يخرج من جوف األرض وبه أمالح ذائبة تكسبه طعما خاصا

وقد يكون له خواص طبية

 4الماء المقطر الماء الناتج عن تكثيف بخار الماء وهو خال من األمالح

 5الماء العسر هو الذي ال يحدث رغوة مع الصابون بسهولة عند غسل الثياب الحتوائه على أمالح

الكلسيوم والمغنسيوم ذائبة فيه وأما الذي يحدث رغوة مع الصابون بسهولة فهو الماء اليسر

 6ماء الزهر محلول مائي يحضر بالتقطير البخاري للزهور الناضرة ولهذا المحلول رائحة الزهرة

المقطرة ومثله ماء الورد

و يقال ما أحسن ماء وجهه رونقه وذهب ماء شبابه نضارته والنسبة إلى الماء مائي وماوي ( ج )

مياه وأمواه

المعجم الوسيط
( الماه ) الماء والنسبة إليه ماهي ورجل ماه الفؤاد جبان وكذلك ماهي الفؤاد

( الماهية ) ماهية الشيء كنهه وحقيقته أخذت من النسبة إلى ما هو أو ما هي ( مو ) والشهرية أو

المرتب الشهري وهي كلمة منسوبة إلى ( ماه ) ومعناها بالفارسية شهر ( ج ) ماهيات
( الماوية ) المرآة والبقرة البيضاء ( ج ) ماوي

( المموه ) المطلى بذهب أو فضة وليس جوهره منهما والملبس بالباطل و المزين والعين التي فيها

الظفرة جليدة تغشي العين

( الموهة ) ماء الوجه ورونقه وكالم عليه موهة حسن وحالوة وفالن موهة أهل بيته
( الميهة ) بئر ميهة كثيرة الماء

( ماثت )

األرض ميثا النت وسهلت فهي ميثاء والشيء أذابه يقال ماث الملح في الماء

( أماث ) الشيء ماثه

( ميث ) الشيء ماثه وفالنا ذهلل ولينه يقال ميث الدهر فالنا حنكه

( تميث ) فالن ذل واسترخى واألرض سقيت فالنت وبردت

( الميثاء ) أرض ميثاء لينة سهلة والرابية الطيبة ( ج ) ميث

( الميث ) اللين ورجل ميث القلب رحيم وعيش ميث سهل

( ماح )

في مشيته ميحا وميحوحة مال وتبختر وميحا نزل إلى قرار البئر ليمأل الدلو لقلة مائها فهو مائح (

ج ) ماحة قال الشاعر

( يأيها المائح دلوي دونكا

)

و يقال ماح الماء وماح أصحابه استقى لهم والريح الشجرة أمالتها وفالنا ميحا ومياحة أعطاه
( امتاح ) الماء اغترفه وفالنا أتاه يطلب فضله والشمس أو العمل فالنا أخرج عرقه

( تمايح ) الغصن هزته الريح فتمايل والماشي تبختر والسكران تخبط

( تميح ) تمايح

( استماحه ) سأله أن يعطيه أو يشفع له

( الماح ) المادة الصفراء في البيضة وأجزاء البيضة هي على الترتيب القشرة والغرقى واآلح والماح

( الميح ) مشى كمشي البطة

( ماد )

المعجم الوسيط
الشيء ميدا وميدانا تحرك واضطرب والغصن تمايل وفالن تثنى وتبختر وأصابه غثيان ودوار من

سكر أو ركوب بحر ونحو ذلك فهو مائد من قوم ميدى ويقال مادت به األرض دارت كأنها
اضطربت به والسراب تموج في مرأى العين واضطرب

( أماده ) أعطاه

( امتاده ) طلب أن يعطيه

( المائدة ) الخوان عليه الطعام والشراب والطعام نفسه ( ج ) موائد

( الممتاد ) الطالب للعطاء والمسؤول المطلوب منه العطاء ( ألنه مثل مختار اسم فاعل واسم

مفعول ويفرق بينهما بالقرائن )

( ميد ) يقال فعلته ميد ذلك من أجله وميد لغة في بيد وفي الحديث ( أنا أفصح العرب ميد أني من

قريش )

( ميدى ) تأتى بمعنى حذاء يقال داري بميدى داره بحذائها

( ميداء ) الشيء مبلغه وقياسه يقال لم أدر ما ميداء ذلك ويقال هذا ميداء ذاك وبميدائه بحذائه

وميداء الطريق سننه ويقال بنوا بيوتهم على ميداء واحد والغاية ينتهي إليها جري الخيل ومجتمع

الطريق

( الميدان ) فسحة من األرض متسعة معدة للسباق أو للرياضة ونحوها يقال ميدان السباق وميدان

الكرة وميدان الحرب ( ج ) الميادين
( الميدان ) لغة في الميدان
( الميدة ) لغة في المائدة

( الميدة ) طبقة من الحديد المسلح يقوم عليها جدار أو سقف ( د )

( مار )

أهله مي ار أعد لهم الميرة فهو مائر ( ج ) ميار والدواء أذابه والصوف نفشه

( أمار ) أهله مارهم والشيء أذابه ويقال أمار الزعفران صب فيه الماء ثم دافه وأوداجه قطعها

( امتار ) ألهله أو لنفسه جمع الميرة
( الميرة ) الطعام يجمع للسفر ونحوه

( الميار ) جامع الميرة

( ماز )

الشيء مي از عزله و فرزه والشيء عنه نحاه يقال ماز األذى عن الطريق نحاه وأزاله وفالنا عليه

فضله عليه

( أماز ) الشيء مازه

( ميز ) الشيء مازه

( امتاز ) الشيء بدا فضله على مثله وانفصل عن غيره وانعزل وفي التنزيل العزيز ) وامتازوا اليوم
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أيها المجرمون (

( انماز ) الشيء امتاز وتقول مزت الشيء فانماز أو فلم ينمز

( تمايز ) القوم تحزبوا وتفرقوا

( تميز ) الشيء امتاز ويقال تميز القوم ساروا في ناحية أو انفردوا ومن الغيظ تقطع

( استماز ) الشيء امتاز ويقال استماز عن الشيء تباعد منه واستماز القوم تنحى عصابة منهم

ناحية

( التمييز ) ( في النحو ) اسم يرفع إبهاما في شيء قبله ويكون معه معنى ( من ) مثل لبس ثوبين

حري ار وما أعدله قاضيا وقوة التمييز قوة الحكم الفاصل
( الميز ) الرفعة

( الميزة ) الميز

( ماس )

فالن ميسا وميسانا تبختر واختال فهو مائس ومياس ومجن

( ميس ) الثوب جعل فيه ذيال
( تميس ) فالن تبختر واختال

( الميس ) شجر عظام حرجي للتزيين من الفصيلة البوقيصية له ثمر أسود صغير حلو تأكله الطير

وفي لحائه وجذوره مادة صفراء صبغية وخشبه قوي يصلح لمصنوعات النجارة والخشبة الطويلة في

المحراث التي بين الثورين وهي المعروفة اليوم بالقصبة

( الميسان ) المتبختر في مشيته وكل نجم زاهر ( ج ) مياسين

( المياس ) صيغة مبالغة من ماس و األسد لتبختره في مشيته

( الميسون ) من الغلمان الحسن الوجه والقد
( ماش )

الشيء بالشيء ميشا خلطه يقال ماش اللبن الحلو بالحامض أو الصوف بالوبر أو الجد بالهزل أو

الكذب بالصدق والخبر أخبر ببعضه وكتم بعضه

( ماط )

ميطا تنحى وبعد ويقال ماط به ذهب به وعنه بعد وعليه في حكمه جار والشيء نحاه وأبعده ويقال

ماط األذى وفالنا زجره ودفعه

( أماطه ) نحاه وأبعده ويقال أماط األذى
( تمايط ) القوم فسد ما بينهم
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( المياط ) الدفع والزجر والميل ويقال أصبحوا في هياط ومياط في اضطراب

( المياط ) اللعاب البطال

( ماع )

الجسم ميعا ذاب وسال وامتص بخار الماء من الجو وسال ( مو ) يقال ماع الملح والسائل جرى

على وجه األرض منبسطا في هينة والسراب تموج على األرض مضطربا في مرآه والرجل فتر وحمق

( أماع ) الجسم إماعا واماعة أساله
( انماع ) السمن ونحوه ذاب

( اإلماعة ) تحويل جامد إلى سائل أو غاز ( مو )

( المائعة ) عطر طيب الرائحة جدا وصمغ يسيل من شجر وناصية الفرس إذا طالت وسالت ( ج )

موائع

( الميعة ) عطر طيب الرائحة وصمغ يسيل من بعض الشجر وسيالن الشيء المصبوب وميعة

الشيء أوله فميعة الشباب والنهار أولهما و ميعة الحضر أوله ونشاطه وكذلك ميعة السكر

( مال )

ميال وميالنا زال عن استوائه يقال مال الحائط لم يكن مستقيما والشمس زالت عن كبد السماء

والغصن حركة النسيم والقوام رق اعتداله وعنه حاد وعدل يقال مال عن الطريق ومال عن الحق

واليه أحبه وانحاز له وعليه جار وظلم ويقال مال عليه الدهر أثقل عليه بحوادثه ويقال مال الهوى به
( ميل ) الشيء ميال كان مائال خلقة فهو أميل وهي ميالء وقد يكون في البناء

( أمال ) قارئ القرآن استعمل اإلمالة في قراءته والشيء ميله وبالفرس يده أرخى له العنان وخلى له

عن طريقه

( ميل ) الشيء صيره مائال وبين األمرين تردد

( تمايل ) في مشيته تبختر ويقال بين القوم تمايل جدال وتحارب والجل عن الفرس مال
( تميل ) في مشيته تمايل ويقال فالن يتميل في ظالله ويتفيأ

( استمال ) مال يقال ميله فاستمال وفالنا وبقلبه استعطفه وأماله

( اإلمالة ) نطق األلف بين األلف والياء والفتحة كالكسرة

( الميل ) منار يبنى للمسافر في الطريق يهتدى به ويدل على المسافة ومسافة من األرض متراخية

ومقياس للطول قدر قديما بأربعة آالف ذراع وهو الميل الهاشمي وهو بري وبحري فالبري يقدر اآلن

بما يساوي  1609من األمتار والبحري بما يساوي  1852من األمتار وما يجعل به الكحل في العين
و هو الملمول ( مو ) وآلة للجراح يسير بها الجرح ونحوه ( ج ) أميال وميول
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( الميالء ) شجرة ميالء كثيرة الفروع
( مان )

فالن مينا كذب فهو مائن وميان

( تماين ) القوم تكاذبوا ويقال فالن متماين الود غير صادقه وود فالن متماين

( المين ) الكذب ( ج ) ميون
( الميناء ) ( انظر ونى )

( المينى ) ( انظر ونى )

( ماهت )

البئر ميها كثر ماؤها وفالنا سقاه الماء والسيف بالذهب ونحوه طاله
( ميه ) السيف وضعه في الشمس حتى ذهب ماؤه

باب النون

( النون )

الحرف الخامس والعشرون من حروف الهجاء وهو مجهور متوسط ومخرجه من طرف اللسان مع
أصول الثنايا العليا وهو أنقى إذ يتسرب الهواء معه من األنف مع اللثة العليا وامتداد النفس من

األنف

و للنون دالالت منها

 1نون التوكيد وتدخل على المضارع وهي خفيفة وثقيلة وقد اجتمعتا في قوله تعالى ) ليسجنن

وليكونن من الصاغرين ( وتبدل الخفيفة عند الوقف ألفا فيوقف على ( ليكونا ) باأللف لينة بعد

النون وعلى ( ليسجنن ) بنون ساكنة ويؤكد بهما صيغ األمر مطلقا ولو كان دعائيا كقوله
( إنه وهللا لوال هللا ما اتقينا
وال تصدقنا وال صلينا )

( فأنزلن سكينة علينا )

و ال يؤكد بهما الماضي مطلقا وأما المضارع فإن كان حاال لم يؤكد بهما وان كان مستقبال أكد بهما
كثي ار بعد الطلب نحو ) وال تحسبن هللا غافال ( ووجب توكيده بعد القسم في نحو قوله في التنزيل

العزيز ) وتاهلل ألكيدن أصنامكم (

 2نون اإلناث وهي إما مفتوحة فقط ساكن ما قبلها نحو النسوة يذهبن وهي ضمير واما مشددة
مفتوحة تتصل بالضمائر للداللة على جمع اإلناث نحو كتابكن ومنهن وضربهن وهي حرف

 3نون الوقاية وتسمى نون العماد أيضا وتلحق قبل ياء المتكلم نحو سمعني وانني
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 4النون الزائدة وهي اثنتان

إحداهما تلحق الفعل المضارع إذا اتصل بضمير تثنية نحو يضربان أو بضمير مؤنثة مخاطبة نحو

تضربين أو جمع مذكر نحو يضربون وتكون مكسورة في المثنى ومفتوحة في الباقي

الثانية تلحق االسم المثنى مكسورة نحو الزيدان والجمع المذكر مفتوحة نحو الزيدون
( نأت )

نأتا ونئيتا أن وفالنا سعى سعيا بطيئا

( نأث )

عنه نأثا بعد وأبطأ

( أنأثه ) أبعده

( نأج )

البوم نأجا ونئيجا صاح والريح تحركت سريعة شديدة الصوت واإلنسان تضرع في دعاء حزين خاشع

وفي األرض نؤوجا ذهب ويقال نأج الخبر ذهب في البالد

( النئيج ) يقال للريح نئيج مر سريع مع صوت

( نأدت )

األرض نأدا نزت والداهية فالنا فدحته وبلغت منه

( النؤود ) الداهية

( نأرت )

نائرة في الناس نأ ار هاجت هائجة

( النؤور ) دخان الشحم

( الناسوت )

الطبيعة البشرية ويقابله الالهوت بمعنى األلوهية ( مع )

( نأش )

الشيء نأشا أخذه في بطش وباعده وأخره ويقال نأش األمر

( انتأش ) الشيء تأخر وتباعد وبماله ظعن به وهللا فالنا انتزعه

( تناءش ) تأخر وتباعد والشيء تناوله من بعد

( النؤوش ) القوي الغالب ذو البطش
( نأف )
نأفا جد
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( نئف ) الطعام نأفا ونأفا أكل خياره ومن الشراب روى

( نأل )

نأال ونأالنا مشى ونهض برأسه يحركه إلى فوق كمن يعدو وعليه حمل ينهض به والفرس اهتز في

مشيه فهو نؤول

( نأمت )

القوس نئيما صوتت والرجل أن أنا خفيفا

( النأمة ) صوت القوس والصوت الضعيف الخفي أيا كان والنغمة

( النئيم ) النأمة

( نأنأ )

في الرأي نأنأة خلط فيه ولم يحكمه وعنه قصر وعجز والصبي أحسن غذاءه وفالنا عما يريد تهنهه

وكفه

( تنأنأ ) ضعف واسترخى وفي الرأي نأنأ

( النأنأ ) العاجز الجبان

( النأنأة ) العجز والضعف وفي حديث أبي بكر ( طوبى لمن مات في النأنأة ) أول اإلسالم قبل أن

يقوى ويكثر أهله والداخلون فيه

( نأى )

عنه نأيا بعد عنه فهو ناء ويقال للرجل إذا تكبر وأعرض نأى بجانبه والنؤى عمله
( أنأى ) الشيء أبعده والخباء عمل له نؤيا

( انتأى ) ابتعد ونؤيا اتخذه

( تناءوا ) تباعدوا

( المنتأى ) الموضع البعيد

( النؤى ) مجرى يحفر حول الخيمة أو الخباء يقيها السيل ( ج ) نئي

( الناي )

آلة من آالت الطرب على شكل أنبوبة بجانبها ثقوب ولها مفاتيح لتغيير الصوت تطرب بالنفخ

وتحريك األصابع على الثقوب بإيقاع منظم وهي اليراع المثقب ( مع )

( نبأ )

الشيء نبئا ونبوءا ارتفع وظهر ومن أرض إلى أرض أخرى خرج منها إليها وعلى القوم طلع عليهم
وهجم ويقال نبأ نبئا ونبأة صات صوتا خفيفا ونبأ الرجل نبأ أخبر
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( أنبأه ) الخبر وبالخبر أخبره

( نابأه ) منابأة أنبأ كل منهما صاحبه والقوم ترك جوارهم وتباعد عنهم

( نبأه ) الخبر وبالخبر خبره ويقال نبأت زيدا عم ار خارجا أعلمته

( تنبأ ) ادعى النبوءة وباألمر أخبر به قبل وقته ( محدثة )
( استنبأ ) الرجل استخبره والنبأ بحث عنه

( النبأ ) الخبر ( ج ) أنباء

( النبأة ) الصوت ليس بالشديد وال بالمسترسل يقال سمعت نبأة والنشز في األرض

( النبوءة ) سفارة بين هللا عز وجل وبين ذوي العقول إلزاحة عللها ( و تبدل الهمزة واوا وتدغم فيقال
النبوة ) واإلخبار عن الشيء قبل وقته حز ار وتخمينا ( محدثة )

( النبيء ) المخبر عن هللا عز وجل ( و تبدل الهمزة ياء وتدغم فيقال النبي ) ( ج ) أنبياء وأنباء

ونبآء والمكان المرتفع الناشز المحدودب

( نب )

التيس نبا ونبيبا صاح

( نبب ) النبات صارت له أنابيب

( تنبب ) الماء وغيره سار في األنابيب والمسايل

( األنبوب واألنبوبة ) ما بين العقدتين في القصب والقنا وكل مستدير أجوف كالقصب و ( أنبوب

الحوض ) مسيل مائه ( ج ) أنابيب و ( أنابيب الرئة ) مخارج النفس منها

( نبت )

الزرع نبتا ونباتا نشأ وظهر من األرض ويقال نبتت لهم نابتة نشأ لهم نشء صغار واألرض صارت
ذات نبت وثدي الجارية نبوتا نهد وارتفع

( أنبتت ) األرض أخرجت النبات والبقل نشأ وربا ويقال أنبت هللا البقل أخرجه من األرض فهو
منبوت ( على غير قياس ) وأنبت هللا الصبي نباتا حسنا

( نبت ) الزرع بدا ألول ما يطهر من األرض والشجر غرسه والصبي رباه وأحسن تعهده

( تنبت ) الشيء نبت

( المنبت ) موضع اإلنبات ( و القياس فتح الباء ) واألصل يقال إنه لفي منبت صدق ( ج ) منابت

( النابتة ) الغالم والجارية جاو از حد الصغر ولم يجربا األمور بعد والناشئة يقال هذا قول النابتة

األغمار من األحداث وان بني فالن لنابتة خير أو نابتة شر والحال التي ينبت عليها الشيء يقال ما
أحسن نابتة بني فالن ما تربو عليه أموالهم وأوالدهم ( ج ) نوابت
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( النبات )

الحي النامي ال يملك فراف منشئه ويعيش بجذور ممتدة في األرض أو في الماء وما أخرجته األرض

من شجر ونحوه

و ( علم النبات ) علم يبحث في حياة النبات وتطوره و تفصيل أنواعه

و ( النباتي ) الدارس لعلم النبات و ( رجل نباتي ) يعيش على النبات وحده ( محدثة ) و ( دهن

نباتي ) مستخرج من بذور النبات

( النبت ) النبات

( النبتة ) حالة النبات التي ينبت عليها

( النبوت ) الفرع النابت من الشجر ويطلق على العصا الطويلة المستوية مصرية ة كما في ( التاج
) ( ج ) نبابيت

( الينبوت ) جنيبة من الفصيلة القرنية ( الفراشية ) أوراقها وأزهارها مقيئة ( ج ) ينابيت

( نبث )

عن األمر نبثا بحث عنه ويقال نبث عن عيوب الناس أظهرها وأذاعها واألرض نبش ترابها وحفرها

ويقال نبث التراب استخرجه فهو منبوث ونبيث

( انتبث ) التراب استخرجه من بئر ونحوها
( تنابث ) القوم بحث كل عن سر صاحبه

( األنبوثة ) لعبة يدفنون شيئا في حفير فمن استخرجه غلب

( النبيث ) يقال ما رأيت باألرض نبيثا أثر حفر وفالن خبيث نبيث شرير

( النبيثة ) تراب البئر والنهر والسر ( ج ) نبائث
( نبج )

نبجا ارتفع ويقال نبج الجرح ونبج العظم تورم وصوته نبيجا اشتد يقال رجل نابج الصوت

( نبح )

الكلب نبحا ونبيحا ونباحا صات والكلب فالنا وعليه صاح عليه

( أنبح ) الكلب حمله على النباح
( استنبح ) الكلب أنبحه

( النباح ) صوت الكلب

( النباح ) مبالغة من نبح ويقال كلب نباح ضخم الصوت شديده

( نبخ )

العجين نبوخا انتفخ واختمر فهو نباخ

( النبخة ) البثرة الممتلئة ماء تظهر على الوجه من أثر العمل أو النار ( ج ) نباخ

( نبذ )
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نبذا ونبذانا نبض يقال نبذ عرقه ونبذ قلبه والتمر نبذا صار نبيذا والشيء طرحه يقال نبذ النواة ونبذ

الكتاب ويقال نبذ األمر أهمله ولم يعمل به ونبذ العهد نقضه

والتمر ونحوه عمله نبيذا

( نابذه ) الحرب جاهره بها وفالنا فارقه عن خالف وبغض

( نبذ ) التمر أو العنب ونحوهما اتخذ منه النبيذ

( انتبذ ) فالن اعتزل ناحية ويقال انتبذ عن القوم تنحى والتمر ونحوه نبذه ومكانا أو ناحية اعتزل فيه
بعيدا عن القوم

( تنابذ ) القوم اختلفوا وتفارقوا عن عداوة
( المنبذة ) الوسادة ( ج ) المنابذ

( المنبوذ ) اللقيط يقال التقط فالن منبوذا والمنبوذون طائفة في الهند يتجنبهم المجتمع الهندي

ويزدريهم لضعتهم وفقرهم وهوانهم على هللا في أصل الخلقة فيما يزعمون ( محدثة )
( النباذ ) صانع النبيذ

( النبذ ) الشيء القليل اليسير يقال في رأسه نبذ من شيب ( ج ) أنباذ

( النبذة ) الناحية يقال جلس نبذة

( النبذة ) النبذة والقطعة من الشيء يقال نبذة من كتاب أو نبذة من رواية أو قصة

( النبيذ ) المنبوذ وشراب مسكر يتخذ من عصير العنب أو التمر أو غيرهما ويترك حتى يختمر ( ج

) أنبذة

( نبر )

الشيء نب ار رفعه ويقال نبر في قراءته أو غنائه رفع صوته والحرف همزه كما في الحرف األخير في

ق ار وق أر والقراد الدابة لسعها ويقال نبر فالنا بلسانه نال منه والطعنة اختلسها
( انتبر ) الشيء ارتفع ويقال انتبر الجرح تورم والخطيب ارتقى المنبر

( األنبار ) بيت التاجر الذي يجمع فيه المتاع والغالل وأكداس البر واحدها نبر ( ج ) أنابير

( المنبر ) مرقاة يرتقيها الخطيب أو الواعظ في المسجد ( ج ) منابر

( النبر ) في النطق إبراز أحد مقاطع الكلمة عند النطق
( النبر ) القراد ( ج ) أنبار ونبار

( النبرة ) كل مرتفع من شيء والورم ووسط النقرة في ظاهر الشفة والهمزة ورفع الصوت حين النطق

بالكلمة وقد يكون باالعتماد على حرف من حروفها وباختالف موضع النبر من الكلمة تتميز

اللهجات

( النبراس )

المعجم الوسيط

المصباح والسنان العريض
( نبزه )

نب از عابه وبكذا لقبه به

( نبزه ) مبالغة نبزه

( تنابزوا ) باأللقاب تعايروا وتداعوا باأللقاب

( النبز ) اللقب أشعر بذم ( ج ) أنباز

( النبزة ) العياب للناس بألقاب السوء يقال رجل نبزة وامرأة نبزة

( النبزة ) الذي يرمى بألقاب السوء مهانة له

( نبس )

نبسا ونبسة تحركت شفتاه بشيء وأكثر ما يستعمل في النفي يقال ما نبس بكلمة وما نبس ببنت شفة

فهو نابس ( ج ) نبس
( أنبس ) سكت ذال
( نبس ) نبس

( نبشه )

نبشا استثاره ليستخرج ما فيه ويقال نبش األرض ونبش القبر ونبش البئر والمستور وعنه أبرزه ويقال
نبش األسرار وعن األسرار أفشاها ونبش الحديث وعن الحديث فتش عنه واستخرجه

( انتبش ) الشيء استخرجه من مخبئه

( األنبوش ) ما نبش والغراس المقلوعة ( ج ) أنابيش وأنابيش الكأل ما برز على وجه األرض منه

متفرقا

( النباش ) من يفتش القبور عن الموتى ليسرق أكفانهم وحليهم
( النباشة ) حرفة نبش القبور

( نبص )

الغالم بالطائر والكلب ونحوهما نبصا صفر يدعوه ويقال نبص بالكلمة أخرجها متحذلقا

( نبض )

الشيء نبضا ونبضانا تحرك في مكانه ويقال نبض القلب ونبض العرق ونبضت أمعاؤه اضطربت
ويقال نبض البرق لمع لمعانا خفيا والماء ونحوه عال وسال

( أنبضه ) حركه يقال أنبض القوس وأنبض الوتر وأنبضته الحمى هزته وأرعشته

( نبضه ) أنبضه

( المنبض ) ما يسمع منه همسات المتحرك أو يجس فيه حركاته وضرباته يقال جس الطبيب

المعجم الوسيط
منبضه ( ج ) منابض

( المنبض ) قوس النجاد ينفش به القطن ونحوه وينظفه ( ج ) منابض

( النبض ) ضربات الشرايين من انقباضات القلب يستدل بها على حالة الجسم من صحة ومرض
يقال جس الطبيب نبضه ويقال فالن نبض الفؤاد ذكي متوقد

( نبط )

الشيء نبطا ونبوطا ظهر بعد خفائه يقال حفر األرض حتى نبط الماء وجد في التنقيب حتى نبط

المعدن والشيء نبطا أظهره وأبرزه ويقال نبط العلم والحكمة استخرجهما وبثهما بين الناس

( أنبط ) الحافر بلغ ما يحفر عنه

والشيء نبطه ويقال أنبط جواب السؤال وأنبط حكم القضية ة استخرجهما باجتهاد ومعاناة فكر

( نبطه ) مبالغة نبطه

( تنبط ) تشبه بالنبط وتنسب إليهم والشيء نبطه

( انتبط ) الكالم استخرجه

( استنبط ) فالن صار نبطيا والشيء استخرجه مجتهدا فيه ويقال استنبط الفقيه الحكم واستنبط
الجواب تلمسه من ثنايا السؤال و استنبط من فالن خب ار استخرجه بمحاولة

( األنباط ) شعب سامي كانت له دولة في شمالي شبه الجزيرة العربية وعاصمتهم سلع وتعرف اليوم

ب ( البتراء ) والمشتغلون بالزراعة واستعمل أخي ار في أخالط الناس من غير العرب

( النبط ) األنباط وأول ما يخرج من ماء البئر عند حفرها يقال كيف نبط بئركم ( ج ) نبوط وفالن

ال يدرك نبطه ال يعلم غوره وغاية قدره وعلمه
( النبطة ) أول ما يظهر من ماء البئر

( نبع )

الماء ونحوه من االرض نبعا ونبوعا خرج ويقال نبع العرق من البدن نضح ورشح
( أنبع ) الماء ونحوه أخرجه

( تنبع ) الماء ونحوه خرج قليال قليال

( المنبع ) مخرج الماء ونحوه ويقال لمصدر الشيء منبعه ( ج ) منابع

( النابعة ) مسيل العرق من الجسم ( ج ) نوابع ويقال نضحت النوابع بالعرق

( النبع ) شجر ينبت في قلة الجبل تتخذ منه القسي والسهام ويقال فالن صليب النبع شديد المراس
وهو من نبعة كريمة ماجد األصل

( النبيع ) النابع والعرق

المعجم الوسيط
( الينبوع ) عين الماء ( ج ) ينابيع و يقال فجر هللا ينابيع الحكمة على لسانه

( نبغ )

المرء في العلم وكل فن نبغا ونبوغا برع وأجاد والشيء من الشيء ظهر ويقال نبغ منه أمر ما كنا
نتوقعه ونبغ من قلبه ما أضمره والشيء بما فيه نص به من خالل ما رق منه يقال نبغ الوعاء

بالدقيق

( نبغ ) النخل لقحه بإثارة غبار الذكور منه على إناثها

( النابغ والنابغة ) المبرز في علمه أو فنه والعظيم الشأن ويقال كلمة نابغة بليغة فصيحة وليلة

نابغية مثل في ليلة الهم واألرق وأصله أن النابغة قال في وصف ليلة حين غضب النعمان عليه

( فبت كأني ساورتني ضئيلة

من الرقش في أنيابها السم ناقع ) فضرب بليلته المثل ( ج ) نوابغ

( النباغ ) غبار الشيء يقال نباغ الدقيق ونباغ الطريق

( النباغ والنباغة ) قشر الرأس وما تعلق بأسفل الشعر منه

( النبغ ) النباغ

( النبيغ ) النابغ ( ج ) نبغاء

( النبق )

ثمرة السدر وشجرة من الفصيلة السدرية قليلة االرتفاع أغصانها ملس بيض اللون تحمل أوراقا

متبادلة ملسا وأزهارها صغيرة متجمعة إبطية وثمرتها حسلة حلوة تؤكل وهي تنمو في مصر وفي

غيرها من بالد إفريقية الشمالية ودقيق يخرج من لب جذع النخلة حلو يستعمل في صنع النبيذ

( نبك )

المكان نبوكا ارتفع فهو نابك وهي ( بتاء )

( أنبك ) المكان نبك والقوم انطووا على الشر

( النبكة ) أرض فيها صعود وهبوط ورابية من طين محددة الرأس ( ج ) نبك ونبك ونباك

( نبل )

النبل نبال صنعها وأحسن إعدادها ويقال هو ينبل هذا األمر يحكم معرفته وهو ينبل الرسم أو التمثيل
يحسنه ويجيد القيام به وأتاه أمر لم ينبل نبله لم يتخذ له عدته والهدف رماه بالنبل وعلى فريقه في

القتال أو المباراة ناولهم النبال وقد أعدها وجهزها للرمي وأقرانه فاقهم نبال أو نبال فنبلهم يقال نابلوه

فنبلهم

( نبل ) نبال ونبالة عظم وشرف يقال أجاد غذاءها حتى نبل جسمها وأحسن تربيته فنبلت أخالقه

المعجم الوسيط
وفالن كرم حسبه وحمدت شمائله فهو نبيل وهي نبيلة ويقال رجل نبيل الرأي جيده وامرأة نبيلة الحسن

تامته ( ج ) للذكور نبالء ولإلناث نبائل ونبيالت

( أنبل ) فالن أتى بولد نبيل وفالنا أعطاه نبال والسهام جعلها غليظة

( نابله ) غالبه في الحذق بالنبل أو السبق في الفضل
( نبله ) ناوله النبل ليرمي به والقوس وضع فيها نبلها

( تنابل ) القوم تنافروا أيهم أجود نبال أو أيهم أصنع للنبل

( تنبل ) فالن عظم وتشبه بالنبالء وحمل معه النبل والشيء أخذ أنبله أحسن ما فيه يقال أصابته

خطوب تنبلت ما عنده

( انتبل ) النبل أعده ويقال انتبل لألمر نبله تهيأ له واستعد

( استنبله ) سأله نبال والشيء أخذ خياره وافضله

( النابل ) الحاذق بعمل السالح والرامي وصاحب النبال ( ج ) نبل ويقال ( اختلط الحابل بالنابل )
وقع االضطراب فيما بينهم فال يعرف الصائد بالنبال من الصائد بالحبال

( النبالة ) الذكاء والنجابة والشرف

( النبالة ) حرفة صانع النبال

( النبال ) صانع النبال

( النبل ) السهام ( ج ) نبال وأنبال ويقال أصابه نبل الدهر حوادثه
( النبلة ) الصغير من األحجار أو األشياء ( ج ) نبل

( النبيل ) الشريف ( ج ) نبالء

( نبه )

نباهة شرف واشتهر فهو نابه ونبيه

( نبه ) لألمر نبها فطن له ومن نومه استيقظ فهو نبه
( نبه ) نباهة شرف وعال ذكره فهو نبيه و نابه

( أنبهه ) من النوم أيقظه

( نبه ) باسمه نوه به وفالنا رفعه وشهر اسمه ومن نومه أيقظه ويقال نبهه من غفلته وعلى الشيء

وللشيء وقفه عليه وأطلعه

( انتبه ) لألمر فطن له ومن النوم استيقظ

( تنبه ) لألمر فطن له ومن نومه انتبه وعلى الشيء وقف عليه واطلع

( استنبه ) صار نبيها واستيقظ

المعجم الوسيط
( المنبه ) ساعة ذات جرس يضبط على وقت معين فإذا جاء الوقت صلصل فينبه النائم ( مج )
( المنبهة ) ما يبعث على الفطنة واالنتباه أو الشهرة يقال الكنى منبهة على الرجال وهذه العالمة

منبهة على كذا والمال منبهة للكريم

( المنبوه ) يقال رجل منبوه االسم معروفه

( النابه ) الشريف وذو الذكر الحسن وخالف الخامل ( ج ) نبهاء ويقال أمر نابه عظيم
( النباهة ) الشرف والشهرة والفطنة

( النبيه ) النابه ( ج ) نبهاء

( النبه ) الشيء وجد ال عن طلب يقال أمر نبه والمشهور ( ج ) أنباه ومنه أنباه النحاة مشهوروهم

( النبه ) الفطنة والقيام من النوم

( نبا )

الشيء نبوا ونبيا ونبوة لم يستو في مكانه المناسب له ويقال كلمة نابية قلقة غير منسجمة والصورة

قبحت فلم تقبلها العين والبصر عن الشيء أعرض عنه ونفر والسيف عن الضريبة نبوا ونبوة لم
يصبها قالوا ( لكل سيف نبوة ) والسهم عن الغرض جاوزه وجنبه عن الفراش لم يطمئن به

( أنبى ) الشيء جعله نابيا

( تنبى ) ادعى النبوة ( انظر نبأ )

( النبوة ) الواحدة من النبو والجفوة يقال بينهما نبوة وهو يشكو نبوة الدهر خطبه ( ج ) نبوات

( النبوة ) ( انظر نبأ )

( النبي ) الرسول ( انظر نبأ )

( نتأ )

الشيء نتئا ونتوءا برز في مكانه من غير أن ينفصل يقال نتأت الصخرة في الجبل والقرحة تورمت
والثدي نهد

( النتوء ) البروز والشيء البارز يقال جلسنا على نتوء في الجبل

( نتت )

القدر ونحوها نتا ونتيتا غلت ويقال نت الرجل من الغيظ هاج وهدر ومن المرض أن

( النتة ) النقرة الصغيرة في الصخرة يجتمع فيها ماء المطر

( نتج )

الناقة نتجا ونتاجا أولدها فهو ناتج والناقة منتوجة والولد نتاج ونتيجة والشيء تواله حتى أتى نتاجه

( أنتجت ) الناقة حان نتاجها وولدت وفي المثل ( إن العجز والتواني تزاوجا فأنتجا الفقر ) والشيء

المعجم الوسيط
ظهر نتاجه وفالن الشيء تواله حتى أتى نتاجه ( مو )

( تناتجت ) الماشية ونحوها توالدت

( استنتج ) الشيء حاول نتاجه واستنبطه يقال استنتج الحكم من أدلته
( المنتج ) وقت اإلنتاج ( ج ) مناتج

( المنتوجة ) األشياء المستثمرة ( ج ) منتوجات

( النتاج ) ثمرة الشيء

( النتوج ) المثمر يقال شجرة نتوج وناقة نتوج

( النتيجة ) ثمرة الشيء وما تفضي إليه مقدمات الحكم وتطلق أيضا على التقويم السنوي المستخرج
من الحساب الفلكي ( مو ) ( ج ) نتائج

( نتح )

نتحا ونتوحا رشح يقال نتح العرق من الجلد ونتح اإلناء بما فيه ونتحه الحر

( تنتح ) ترشح يقال تنتح عرقا

( المنتح ) موضع النتح ( ج ) مناتح يقال نتح العرق من مناتحه

( النتح ) العرق ونحوه وصمغ الشجر ( ج ) نتوح

( نتخ )

الشيء نتخا نزعه وقلعه يقال نتخ ضرسه
( نتره )

نت ار جذبه أو قذفه في شدة ويقال نتر الكالم غلظه وشدده

( ناتره ) يقال كلمته مناترة أي مجاهرة

( انتتر ) الشيء مطاوع نتره

( النتر ) يقال طعن نتر مبالغ فيه

( النتروجين )

العنصر الغالب في تركيب الهواء إذ يكون نحو أربعة أخماس حجمه ( مج )

( نتش )

الشيء نتشا جذبه واستخرجه والشوكة بالمنتاش استخرجها والشعر نتفه ويقال ما نتش منه شيئا ما

أخذ واللحم ونحوه جذبه قرصا ونهشا يقال نتش يده ويقال نتش فالنا نتشا وتنتاشا عابه س ار والشيء

برجله دفعه ونحاه و الدابة بالعصا ضربها

( أنتش ) الثوب أخلق والحب

المعجم الوسيط
ابتل فضرب نتشه في األرض والنبات أخرج رأسه من األرض قبل أن تشتد عروقه فيها

( المنتاش ) ما ينتش به والمنقاش

( النتاش ) مبالغة في الوصف من نتش

( النتش ) أول ما يبدو من النبات ويظهر والبياض الذي يظهر في أصل الظفر

( نتع )

السائل نتعا ونتوعا خرج قليال قليال يقال نتع الدم من الجرح والعرق من الجسم فهو ناتع

( أنتع ) عرق عرقا كثي ار والقيء لم ينقطع

( نتغ )

فالنا نتغا عابه وذكره بما ليس فيه

( نتف )

الشعر والريش ونحوهما نتفا نزعه نتشا

( أنتف ) الكأل ونحوه طال حتى أمكن نتفه

( نتف ) مبالغة نتف

( انتتف ) الشعر ونحوه انتزع يقال نتفه فانتتف والشعر نتفه

( تناتف ) انتتف

( تنتف ) انتتف

( المنتاف ) ما ينتف به

( النتافة ) ما سقط من النتف

( النتف ) ما يتقلع من اإلكليل الذي هو حوالي الظفر

( النتفة ) القطعة المنتوفة ويقال نتفة من طعام ونتفة من علم قطعة منه ( ج ) نتف
( النتفة ) الذي يأخذ من كل شيء بطرف وال يستقصي

( النتوف ) الناتف ( للمذكر والمؤنث )

( النتيف ) المنتوف

( نتق )

الحيوان نتوقا بطن وامتأل شحما ولحما واألنثى نتقا ونتوقا كثر ولدها والشيء نتقا رفعه من مكانه

ليرمى به يقال نتق الحجر وهزه ونفضه يقال نتق الوعاء ليخرج ما فيه ونتقت الدابة راكبها ويقال نتق

الزبد أخرجه بالمخض والشيء فتقه

( أنتق ) الرجل تزوج امرأة منتاقا والشيء نتقه

المعجم الوسيط
( انتتق ) الشيء انتفض وانجذب

( المنتاق ) األنثى الكثيرة الوالدة

( المنتق ) مصك تفنة الفرس من بطنه

( النتاق ) يقال داره نتاق داري تجاهها وحيالها

( نتل )

الرجل من بين القوم نتال ونتوال ونتالنا تقدم والشيء نتال جذبة إلى قدام وفالنا زجره والوعاء ونحوه

استخرج ما فيه

( انتتل ) سبق وتقدم ويقال انتتل لألمر استعد له

( تناتل ) النبت التف

( النتيلة ) الوسيلة

( نتن )

نتنا خبثت رائحته فهو نتن

( نتن ) الشيء نتنا ونتانة نتن

( أنتن ) نتن فهو منتن ( ج ) مناتين

( نتن ) الشيء نتن والشيء جعله منتنا

( المنتن ) موضع النتانة ( ج ) مناتن

( نتا )

الشيء نتوا ارتفع وبرز فهو نات ( انظر نتأ )

( أنتى ) فالن فالنا وافق شكله وخلقه
( تنتى ) عليه وثب

( نث )

نثا ونثيثا رشح يقال نث الوعاء ونث العرق والخبر نثا أفشاه وحقه أن يكتم وفالنا اغتابه والجرح دهنه

( تناث ) القوم األخبار أفشاها بعضهم إلى بعض

( المنث ) يقال فالن منث مذياع لألخبار واألسرار

( المنثة ) صوفة أو نحوها يكون عليها دهن يدهن بها الجرح ( ج ) مناث
( النثاث ) الدهن يدهن به الجرح

( النث ) يقال شيء نث راشح ندي

( النثيثة ) ماء رشح من الوعاء ونحوه

( نثج )

الشيء نتحا استرخى و ما في جوفه أخرجه وبطنه شقه

( استنثج ) الشيء استرخى

المعجم الوسيط
( نثرت )

الدابة نثي ار عطست والشيء نث ار ونثا ار رمى به متفرقا يقال نثر الحب ونثرت الشجرة حملها ويقال نثر
الكالم صاغه نث ار ونثرت المرأة بطنها كثر ولدها والسر نشره وأفشاه

( أنثره ) ألقاه على خيشومه

( ناثره ) باراه في النثر يقال ناثره الحب و يقال رأيته يناثره الدر يجاوره بكالم حسن

( نثره ) نثره

( انتثر ) تفرق

( تناثر ) انتثر
( تنثر ) انتثر

( استنثر ) أدخل الماء في أنفه ثم دفعه ليخرج ما فيه ويقال استنثر المتوضئ
( المنثار ) المذياع لألخبار واألسرار والشجرة التي تنفض حملها وال تمسكه

( المنثر ) يقال رجل منثر ضعيف ال خير فيه

( المنثور ) الكالم المرسل غير الموزون وال المقفى وهو خالف المنظوم و جنس زهر من الفصيلة

الصليبية ذو رائحة ذكية وهو كثير
في مصر واحدته منثورة

( الناثر ) من يجيد الكتابة نث ار

( النثار ) ما نثر في حفالت السرور من حلوى أو نقود يقال ما أصبت من النثار شيئا

( النثار والنثارة ) ما تناثر من الشيء يقال التقط نثار المائدة

( النثر ) الكالم الجيد يرسل بال وزن وال قافية وهو خالف النظم
( النثر ) النثار في الحفالت

( النثر ) يقال رجل نثر مذياع لألخبار واألسرار ورجل نثر متساقط ال يثبت

( النثرة ) الخيشوم وما وااله وعنقود من النجوم في صورة السرطان وهو الثامن من منازل القمر
( النثور ) يقال رجل نثور وامرأة نثور كثي ار الولد

( النثير ) المنثور يقال كالمه در نثير وللدواب كالعطاس لإلنسان

( نثط )

النبات نثطا ونثوطا ظهر و بدا وصدع األرض حين ظهوره
( النثط ) النبات حين يصدع األرض ويظهر

المعجم الوسيط
( أنثع )

الدم والقيء تبع بعضه بعضا وفالن غلبه القيء أو الدم
( نثل )

ذو الحافر نثال راث والشيء نثال استخرجه يقال نثل ما في الحفرة ونثل ما في الوعاء ونثل ما في

الكنانة واللحم في القدر وضعه فيها مقطعا

( أنثله ) نثله

( انتثله ) نثله

( تناثل ) القوم إلى فالن اجتمعوا إليه من كل صوب

( استنثل ) الشيء نثله

( النثالة ) المستخرج من األشياء

( النثلة ) النقرة بين الشاربين والدرع الواسعة

( النثيلة ) النثالة والبقية من الشحم واللحم السمين يقال ناقة ذات نثيلة

( نثا )

الحديث نثوا بثه وفالنا اغتابه

( ناثاه ) الحديث والخبر ذاكره إياه

( تناثوا ) األشياء تذاكروها واألخبار واألحاديث أشاعوها

( نجأ )

الشيء نجأ ونجأة أحد النظر إليه وأصابه بالعين

( النجوء ) يقال هو نجوء العين خبيثها شديد اإلصابة بها

( نجب ) الشجرة نجبا قشر لحاءها

( نجب ) نجابة نبه وبان فضله على من كان مثله

( أنجب ) نجب وولد له ولد نجيب ويقال أنجب به والداه ويقال أيضا أنجبه والداه ( مج ) ومن

الشجرة فرعا قطعه

( نجب ) الشجرة نجبها

( انتجب ) الشيء تخيره واصطفاه يقال انتجب كتابا وانتجب صديقا

( استنجب ) طلب النجيب وتخير النجيب

( المنجاب ) يقال رجل أو امرأة منجاب يلدا النجباء والحديدة تحرك بها النار والسهم المبري بال ريش

ونصل ( ج ) مناجيب

المعجم الوسيط
( النجابة ) النباهة وظهور الفضل على المثل

( النجب ) لحاء الشجر

( النجيب ) الفاضل على مثله النفيس في نوعه ( ج ) أنجاب ونجباء ونجب

( النجيبة ) مؤنث النجيب ( ج ) نجائب ويقال نجائب اإلبل خيارها ونجائب األشياء لبابها وخالصها

( نجث )

عنه نجثا بحث ونبش والشيء استخرجه

( انتجث ) الشيء نجثه

( تناجث ) القوم تباحثوا وتباثوا األخبار

( تنجث ) مبالغة نجث

( النجث ) الدرع وغالف القلب ( ج ) أنجاث

( النجاث ) من يتتبع األخبار ليستخرجها ويفشيها

( النجيث ) يقال بدا نجيث القوم ما كانوا يخفون من األمور وأمر له نجيث عاقبة سوء والهدف

( النجيثة ) ما نبش عنه واستخرج وما ظهر من قبيح الخبر

( نجح )

فالن نجحا ونجحا فاز و ظفر بما يطلب واألمر تيسر وتهيأ للتمام

( أنجح ) صار ذا نجح يقال أنجحت الحاجة قضيت وأنجح هللا طلبته أظفره بها

( تناجحت ) األمور تتابع نجاحها ويقال تناجحت أحالمه تتابعت عليه

( تنجح ) الحاجة تنجزها

( استنجحه ) الحاجة سأله قضاءها

( النجاح ) الظفر وادراك الغاية

( النجح ) النجاح

( النجيح ) يقال رأي نجيح صواب ورجل نجيح صابر

( نجخ )

نجخا ونجيخا هاج واضطرب يقال نجخ الموج والسيل اشتد وجرف األرض في طريقه وفالن غلظ

صوته من زكام أو سعال والحيوان بشم والسقاء مخضه والبئر حفرها

( انتجخ ) هاج واضطرب وفالن نجخ

( تناجخ ) السيل اضطرب حتى أثر في األجراف يزحزح بعضها عن بعض ويقال تناجخ الرجالن

تفاخ ار

المعجم الوسيط
( الناجخ ) يقال سيل ناجخ شديد الجرية يحفر األرض حف ار شديدا وصوت اضطراب الماء على

الساحل يقال سمعت ناجخ البحر

( الناجخة ) صوت اضطراب الماء على الساحل

( النجاخ ) صوت الساعل إذا غلظ

( النجخ ) من الحيوان ما اعتراه البشم يقال بعير نجخ

( النجخة ) دفعة الماء في جوانب الساحل ( ج ) نجخات ونجخات الماء دفعه

( النجوخ ) يقال بحر نجوخ مضطرب هائج
( نجد )

الشيء نجودا ارتفع واألمر وضح واستبان يقال نجد الطريق وفالنا نجدا أعانه ونصره والعدو غلبه

واألمر فالنا كربه

( نجد ) العرق نجدا سال والرجل عرق من عمل أو كرب

( نجد ) نجدة ونجادة شجع فهو نجد ونجد ونجيد واألمر نجودا وضح واستبان فهو ناجد ونجد

( أنجد ) ارتفع وأتى نجدا وفالنا أعانه ونصره ويقال أنجده عليه والدعوة أجابها

( ناجده ) أعانه ونصره وبارزه للقتال

( نجد ) البيت زينه بستور وفرش والوسائد ونحوها خاطها وعالجها ويقال نجده الدهر عجمه وعلمه

( تنجد ) الشيء ارتفع

( استنجد ) قوي بعد ضعف يقال كان جبانا فاستنجد ويقال استنجد على فالن اجت أر عليه بعد أن
كان يهابه وفالنا وبه استعان واستغاث يقال استنجدني فأنجدته

( المناجد ) المعين والمقاتل

( المنجاد ) يقال رجل منجاد نصور سريع الغوث وكثير اإلتيان إلى نجد ( ج ) مناجد ومناجيد

( المنجد ) من يزين البيت بالستور والفرش ويحشو الوسائد والحشايا ويخيطها

( المنجدة ) عود ينفش به الصوف أو القطن وعصا تحث بها الدابة ( ج ) مناجد

( المنجود ) المكروب ومن أنجد

( الناجود ) الخمر واناء تصفى فيه والزعفران والدم ( ج ) نواجيد
( النجاد ) حمائل السيف ويقال هو طويل النجاد طويل القامة

( النجادة ) حوفة المنجد ونظام للشباب يجمع أنجادهم كنظام الفتوة ( محدثة )

( النجاد ) المنجد

المعجم الوسيط
( النجد ) ما ارتفع من األرض وصلب ( ج ) نجود ونجاد وأنجد ويقال هو طالع أنجد ركاب
لصعاب األمور سام لمعاليها ومتاع البيت من فرش ووسائد ( ج ) نجود ونجاد

و ( نجد ) قسم من الجزيرة العربية بين الحجاز والعراق أكثر شعراء العربية القول في طيب ترابه

وجودة هوائه وحسن نباته

( النجد ) العرق وما يزين به البيت من فرش وستور ( ج ) أنجاد

( النجد ) يقال رجل نجد ماض فيما ال يستطيعه سواه ( ج ) أنجاد

( النجدة ) الشجاعة في القتال وسرعة اإلغاثة و ( شرطة النجدة ) فرقة من الشرط سريعة التنقل

مجهزة بأجهزة السلكية تقوم بإغاثة الجمهور بأقصى سرعة ( محدثة ) والشدة والهول والفزع ( ج )

نجدات

( النجود ) يقال امرأة نجود عاقلة نبيلة وناقة نجود طويلة العنق مرتفعته ( ج ) نجد

( النجيد ) األسد والشجاع الماضي فيما يعجز غيره والمكروب والمغموم ( ج ) نجد ونجداء

( نجذه )

نجذا عضه بالنواجذ وألح عليه

( نجذه ) نجذه ويقال نجذته التجارب أحكمته

( تناجذ ) القوم على كذا ألحوا

( األنجذان ) نبات طبي من فصيلة الخيميات وصمغه يسمى الحلتيت

( المنجذ ) يقال رجل منجذ محنك مجرب

( الناجذ ) الضرس ( ج ) نواجذ ويقال ضحك حتى بدت نواجذه استغرق في الضحك وعض على
ناجذه صبر على صعاب األمور أو بلغ أشده واستحكم وعض في األمر بناجذه أتقنه وعض على

الشيء بناجذه حرص عليه
( النجذ ) الكالم الشديد

( نجر )

فالن نج ار اتخذ نجيرة واليوم كان ح ار والخشب سواه و صنعه والماء أسخنه بالحجر المحمى

( نجر ) نج ار أصابه النجر فهو نجران وهي نجرى ( ج ) نجارى
( أنجر ) دخل في شهور الحر وفالنا قدم له نجيرة

( نجر ) الكالم ساقه

( األنجر ) ( انظر باب الهمزة )
( المنجر ) مكان يتخذ للنجارة

( المنجر ) آلة النجار يسوى بها الخشب والشديد السوق لإلبل يقال رجل منجر
( المنجرة ) حجر محمى يسخن به الماء
( المنجور ) بكرة عظيمة يستقى عليها

المعجم الوسيط

( الناجر ) كل شهر في صميم الحر واسم أطلق في الجاهلية على كل من رجب وصفر حين وقع

كل منهما في الحر وكان التوقيت شمسيا

( النجار ) األصل والحسب

( النجارة ) ما انتحت من أطراف الخشب عند نجره

( النجارة ) حرفة النجار

( النجار ) من حرفته نجر الخشب وصنعه

( النجران ) خشبة يدور عليها الباب والعطشان

( النجر ) نحت الخشب واألصل والحر

( النجر ) عطش شديد من االمتالء بطعام غير موافق وهو يصيب الماشية والناس

( النجيرة ) سقيفة من خشب ال يخالطه غيره والماء المسخن بالحجارة المحماة وطعام يتخذ من لبن

يخلط بطحين أو سمن

( نجز )

الشيء نج از تم وقضي يقال نجز العمل ونجزت الحاجة والشيء أتمه وقضاه يقال نجز العمل ونجز

الحاجة وبه عجله

( نجز ) الشيء نج از حصل وتم يقال نجز الكتاب ونجزت الحاجة ونجز الوعد والكالم انقطع

( أنجز ) الشيء نجزه وقضاه ومنه المثل ( أنجز حر ما وعد ) يضرب في الوفاء بالوعد وفي طلب

الوفاء بالوعد واستنجازه ويقال أنجز على القتيل أجهز عليه

( ناجزه ) الشيء عاجله وأسرع به يقال ناجزه الحرب ونحوها نازله وقاتله

( نجز ) الشيء مبالغة نجزه

( تناجز ) القوم تقاتلوا وتسافكوا الدماء

( تنجز ) الشيء طلب إنجازه يقال تنجز الحاجة وتنجز الوعد والشراب ألح في شربه

( استنجز ) الشيء تنجزه

( الناجز ) الحاضر المعجل يقال بعته ناج از بناجز يدا بيد وعاجال بعاجل ويقال ال يباع غائب

بناجز نسيئة بنقد ووعد ناجز قد وفي به

( النجز ) يقال أنت على نجز حاجتك على شرف من قضائها

( النجز ) النجز

( النجيز ) يقال وعد نجيز موفى به

( النجيزة ) يقال ألنجزنك نجيزتك ألجزينك جزاءك

( نجس )

المعجم الوسيط
الشيء نجسا قذر و ( في عرف الشرع ) لحقته النجاسة يقال نجس الثوب ويقال نجس فالن خبث

طبعه ودنس خلقه

( نجس ) نجاسة نجس

( أنجسه ) أقذره

( نجسه ) أنجسه وأزال نجاسته ويقال نجس الصبي علق عليه عوذة ليدفع عنه العين أو الشيطان

كما كانوا يزعمون

( تنجس ) الشيء صار نجسا وتلطخ بالقذر وفالن تحاشى النجاسة ومواضعها

( الناجس ) القذر ويقال داء ناجس خبيث ال دواء له

( النجاسة ) القذارة و ( في عرف الشرع ) قدر معين يمنع جنسه الصالة كالبول والدم والخمر

( النجس ) النجاسة يقال فالن نجس خبيث فاجر وهم نجس أيضا وفي التنزيل العزيز ) إنما

المشركون نجس ( ( ج ) أنجاس

( النجس ) يقال فالن نجس السراويل غير عفيف وداء نجس خبيث ال دواء له ( ج ) أنجاس

( النجيس ) مبالغة النجس

( نجش )

الشيء الخبيء نجشا استثاره و استخرجه يقال نجش الصيد ونجش الحديث أذاعه ونجش الدابة حثها

فاستخرج ما عندها من السير وفالن في البيع ونحوه زاد في ثمن السلعة أو في المهر ونحوهما

ليعرف فيزاد فيه وهي المزايدة وقد كرهت شرعا والنار أوقدها

( تناجش ) القوم في البيع ونحوه تزايدوا في تقدير األشياء إغراء وتمويها

( استنجش ) الشيء نجشه

( المنجاش ) العياب وسير يجعلونه بين الجلدين ويخرزونه بينهما ليجمعهما

( المنجش ) المنجاش

( المنجوش ) يقال قول منجوش مفتعل مكذوب

( الناجش ) من يثير الصيد ليمر على الصائد

( النجاش ) سير يجعلونه بين الجلدين ثم يخرزونه ليجمع بينهما

( النجاشي ) لقب ملك الحبشة

( النجاش ) رجل نجاش قدير على استخراج بواطن األشياء واألمور

( النجوش ) المنجاش

( نجع )

المعجم الوسيط
الشيء نجوعا نفع وظهر أثره يقال نجع الدواء في العليل ونجع العلف في الدابة ويقال نجع القول في
سامعه و العقاب في المذنب والكأل نجعا ونجوعا طلبه في مواضعه والمكان أتاه ونزل به ويقال نجع
الصبي اللبن سقاه إياه وغذاه به وهذا طعام ينجع به وعنه يستم أر و يسمن عنه

( نجع ) نجعا انتجع

( أنجع ) الشيء نجع والرجل أفلح

( نجع ) الشيء نجع

( انتجع ) القوم ذهبوا لطلب الكأل والكأل نجعه ويقال انتجع فالنا قصده يطلب معروفه

( تنجع ) فالن بالدم تلطخ به والكأل نجعه واألرض تتبع مواضع الكأل فيها لإلقامة وفالنا انتجعه

( استنجع ) بالشيء انتفع به والمكان أو الكأل نجعهما

( المنجع ) الموضع يقصد لما فيه من كأل وماء ويقال فالن منجع الطالبين ( ج ) مناجع
( الناجع ) يقال طعام ناجع مريء ودواء ناجع شاف
( النجع ) مكان انتجاع القبيلة ( ج ) نجوع

( النجعة ) طلب الكأل ومساقط الغيث وقصد ذي المعروف لمعروفه ويقال هو نجعي موضع أملي

وهذه ليست بدار نجعة غير صالحة للتحول إليها

( النجوع ) ما أفاد البدن من طعام أو شراب ويقال ماء نجوع نمير واللبن نجوع الصبي

( النجيع ) النجوع ودم الجوف يقال طعنة تمج النجيع

( نجف )

الشيء نجفا حفر فيه ووسع جوفه يقال نجف البئر ونجف اإلناء ونجفت الريح الصخور وعرضه

يقال نجف نصل السهم والشيء قطعه يقال نجف الشجرة من أصلها ويقال نجف العنز شد ضرعها
بالنجاف لينقطع لبنها والشيء استخرج أقصاه يقال نجف ما في الضرع

( أنجف ) الشاة علق عليها النجاف

( نجف ) مبالغة نجف والشيء رفعه وأعاله ويقال نجف له من الشيء عزل له بعضه

( انتجف ) الشيء استخرج أقصاه يقال انتجف ما في الضرع ويقال انتجفت الريح السحاب استفرعته

( استنجف ) الشيء انتجفه

( المنجاف ) سكان السفينة الذي تعدل به
( المنجوف ) يقال رجل منجوف جبان

( النجاف ) الناتئ المشرف على الشيء يقال نجاف الغار ونجاف الباب وما يشد على ضرع الشاة

لتمسك اللبن وشعاب الجبل التي يسكب منها الماء قالوا أصابنا مطر أسال النجاف

المعجم الوسيط
( النجف ) التل ( ج ) نجاف

( النجفة ) مكان مستطيل كالجدار في وسط الوادي ال يعلوه الماء ومجموعة من المصابيح الكهربية

مختلفة الشكل منسقة الوضع باهرة الضوء ( مو ) وسميت بالثريا تشبيها بثريا السماء ومن الكثيب

إبطه وهو الموضع تصفقه الرياح فتنجفه فيصير كأنه جرف منجرف ( ج ) نجف ونجاف

( النجفة ) القليل من الشيء يقال أعطه نجفة من لبن

( النجوف ) مبالغة الناجف

( النجيف ) النجوف والسهم العريض النصل ( ج ) نجف

( نجل )

الحيوان نجال سار سي ار شديدا واألرض اخضرت وأنبتت النجيل والولد نسله ويقال نجل به واألرض

للزراعة شقها والمرعى حشه بالمنجل وعدوه بالرمح رماه به ويقال فالن ينجل الناس يعيبهم ويغتابهم

والرجل ضربه بمقدم رجله فتدحرج

( نجل ) نجال اتسعت عينه وحسنت والشجة اتسعت فهو أنجل ( ج ) نجل ونجال وهي نجالء ( ج

) نجل

( أنجل ) الوادي أنبت النجيل والدابة أرعاها النجيل

( انتجل ) فالن تخير لقريبته زوجا منجبا ولدابته فحال كريما وصفى ماء النز من أرضه

( تناجل ) القوم تناسلوا وتنازعوا

( استنجل ) الوادي ظهرت نزوزه وظهر نجيله والشيء استخرجه يقال استنجل النز

( اإلنجيل ) ( انظر حرف الهمزة )

( المنجل ) يقال رجل منجل كثير الولد وسنان منجل ماضي الطعنة واسعها وهو منجل هذا األمر

حاذقه وآلة يدوية لحش الكأل أو لحصد الزرع المستحصد ( ج ) مناجل

( المنجلة ) أداة من فكين أحدهما ثابت واآلخر متحرك تستعمل للقبض على األشياء المراد قطعها

أو تشكيلها تثبت في مكان التشغيل ( مج )

( النجل ) الولد ويقال هو كريم النجل طيب األصل والطبع ( ج ) أنجال والماء المستنقع ( ج )

نجال وأنجال

( النجالء ) يقال طعنة نجالء واسعة وليلة نجالء طويلة ( ج ) نجل

( النجيل ) نبات عشبي من الفصيلة النجيلية معمر ورقه كورق البر إال أنه أقصر يفترش على

األرض ويذهب ذهابا بعيدا وله سوق أرضية ذات عقد كثيرة وأنابيب قصيرة ذات طعم حلو مسيخ
يكثر في األراضي التي تسقى فيضر بالزروع

المعجم الوسيط
( نجم )

الشيء نجما ونجوما طلع وظهر يقال نجمت الكواكب ونجم النبات ونجمت السن ويقال نجم له رأي

بدا ونجم فيهم شاعر أو فارس نبغ ونجم عن هذا األمر كذا نشأ وحدث والمال ونحوه أداه أقساطا
( أنجم ) الشيء طلع ويقال أنجمت السماء ظهرت نجومها وأقلع يقال أنجم المطر وأنجمت عنه

الحمى

( نجم ) فالن راقب النجوم يحسب أوقاتها وسيرها وادعى معرفة األنباء بمطالع النجوم والشيء

قسطه أقساطا يقال نجم عليه الدين

( انتجم ) أقلع يقال انتجم الشتاء

( تنجم ) تتبع النجمة واحتفر عنها و رعى النجوم من سهر أو عشق

( المنجم ) المخرج يقال ليس له من هذا األمر منجم و المعدن أي مكان وجود الذهب والفضة

ونحوهما في األرض يقال منجم الفحم ومنجم الحديد ويقال هو منجم صدق ( ج ) مناجم

( المنجم ) كل ناتئ في الجسم ومنجما الرجل كعباها والحديدة الناتئة في الميزان يكون فيها لسانه
وما يدق به الوتد

( المنجم ) من ينظر في النجوم يحسب مواقيتها وسيرها ويستطلع من ذلك أحوال الكون

( النجام ) المنجم

( النجم ) أحد األجرام السماوية المضيئة بذاتها ومواضعها النسبية في السماء ثابتة ومنها الشمس

وعلم على الثريا خاصة والكوكب والوقت المعين ألداء دين أو عمل وما يؤدى في هذا الوقت ومن

النبات ما ال ساق له ويقال ليس لهذا األمر نجم أصل ( ج ) نجوم وأنجم ونجام

( النجمة ) كل نبات ليس له ساق قائمة وتطلق عادة على نبات النجيل ( انظر النجيل ) ( ج ) نجم
وواحدة نجم السماء ( محدثة )

( النجيم ) من النبات الطري حين نجم ألول ما ينبت
( نجنجه )

حركه وقلبه يقال نجنج اللقمة في فيه ويقال نجنج رأيه ردده ليجد إلى ما يريد سبيال
( تنجنج ) تحرك ويقال تنجنج في أمره تحير واضطرب

( نجه )

فالنا نجها رده أقبح رد

( نجا )

منه نجاء ونجاة خلص من أذاه ونجاء أسرع والغصن قطعه والجلد عن الجزور كشطه وسلخه و

المعجم الوسيط
فالنا نجوا ونجوى أسر إليه الحديث

( أنجى ) فالن أتى نجوة من األرض وألقى نجوه وفالنا مما نزل به خلصه

( نجى ) الشيء تركه بنجوة من األرض وفالنا خلصه وأرضه رفعها مخافة الغرق
( ناجاه ) مناجاة ونجاء ساره ويقال بات الهم يناجيه الزمه واستولى عليه

( انتجى ) قعد على نجوة من األرض والقوم ناجى بعضهم بعضا ويقال الهموم تنتجي في صدره

تساوره وتغالبه وفالنا اختصه بمناجاته

( تناجى ) القوم تساروا ويقال الهموم تتناجى في صدره فهو المناجي وهي المناجية

( تنجى ) التمس النجوة من األرض

( استنجى ) استتر بنجوة وطلب نجوة إلخراج األذى والمحدث تطهر بالماء أو غيره والرجل طلب

نجاته ويقال هجم الجيش على العدو فاستنجى العدو انهزم ومن الشيء خلص والشيء خلصه يقال

استنجى حاجته

( المنجى ) مكان النجاة وما ارتفع من األرض ( ج ) مناج

( المنجاة ) النجاة ويقال هو بمنجاة من كذا بموضع نجاة والصدق منجاة باعث على النجاة ( ج )

مناج

( الناجية ) الناقة السريعة ( ج ) نواج وناجيات

( النجاء ) اإلسهال أو داء يورثه

( النجا ) ما قطع من الشيء وألقي يقال نجا الشجرة عيدانها وغصونها المقطوعة ونجا الذبيحة
جلدها المسلوخ ونجا الرجل ما ألقى عنه من اللباس

( النجاة ) يقال ناقة نجاة سريعة وما ارتفع من األرض
( النجاوة ) السعة من األرض يقال بيني وبينه نجاوة

( النجو ) ما يخرج من البطن من ريح وغائط والسحاب هراق ماءه ثم مضى ( ج ) نجو ونجاء

( النجوة ) المرتفع من األرض ويقال هو بنجوة من هذا األمر بعيد عنه بريء سالم

( النجوى ) إسرار الحديث والقوم المتناجون ( يستوي فيه الجمع والمفرد )

( النجي ) المناجي يقال هو نجي فالن ( ج ) أنجية والسر ويقال بعير نجي سريع

( النجية ) المناجية وما يناجي المرء من الهم ونحوه يقال باتت في صدره نجية أسهرته ويقال ناقة
نجية سريعة

( نحب )

فالن نحبا نذر نذ ار وفي العمل ونحوه جد وعليه أكب وبكذا راهن والباكي نحبا ونحيبا أعلن بالبكاء

المعجم الوسيط
واإلنسان نحبا أخذه السعال فهو ناحب وهي ناحبة

( نحب ) مبالغة نحب

( ناحب ) فالنا راهنه وخاطره والى فالن حاكمه إليه
( انتحب ) الباكي نحب

( تناحب ) القوم تواعدوا إلى وقت ما على أمر

( النحاب ) السعال

( النحب ) النذر وأشد البكاء وما يوضع بين المتراهنين يتراهنون عليه

والمدة والوقت واألجل ويقال قضى فالن نحبه مات وفي التنزيل العزيز ) فمنهم من قضى نحبه (

( النحبة ) القرعة

( نحت )

نحتا ونحيتا زحر والشيء نحتا قشره وبراه يقال نحت الخشب ونحت الحجر ويقال نحته السفر أنضاه

وأرقه ونحت فالن على الكرم طبع عليه والجبل قطع منه وفي التنزيل العزيز ) وكانوا ينحتون من

الجبال بيوتا آمنين ( ويقال نحت فالنا أو نحت عرضه طعن فيه وعابه وفالنا بالعصا ضربه بها

والكلمة أخذها وركبها من كلمتين أو كلمات يقال ( بسمل ) إذا قال ( بسم هللا الرحمن الرحيم ) و (

حوقل ) أو ( حولق ) إذا قال ( ال حول وال قوة إال باهلل )

( انتحت )

الشيء نحت يقال نحته فانتحت والشيء أخذ منه بالمنحات شيئا
( المنحات ) ما ينحت به كالقدوم ونحوها ( ج ) مناحيت

( المنحت ) يقال هو من منحت صدق أصل صدق ومكان عمل النحات ( محدثة ) ( ج ) مناحت

( المنحت ) المنحات ( ج ) مناحت

( النحات ) الطبيعة

( النحاتة ) ما نحت من أطراف الخشبة ونحوها البراية

( النحاتة ) حرفة النحات

( النحات ) من مهنته النحاتة

( النحت ) الطبيعة واألصل يقال الكرم من نحته

( النحيت ) المنحوت ويقال جمل نحيت مضنى وحافر نحيت براه السير والخسيس من كل شيء

والزحير

( النحيتة ) الطبيعة يقال هو كريم النحيتة وجذع شجرة ينحت فيجوف كهيئة الحب للنحل ( ج )

المعجم الوسيط
نحت

( نح )

نحيحا تردد صوته في جوفه

( النحيح ) الصوت يردد في الجوف

( نحره )

نح ار ضربه في نحره وذبحه ويقال نحر األمور علما أتقنها والعمل أداه في أول وقته ويقال نحر

الشيء استقبله وواجهه وداري تنحر داره و دارهم تنحر الطريق
( ناحره ) قاتله وعلى األمر شاحه وخاصمه واستقبله وواجهه

( نحر ) اإلبل نحرها

( انتحر ) الرجل قتل نفسه بوسيلة ما ويقال انتحر السحاب انبعق بالمطر والقوم على األمر تشاحوا

وحرصوا

( تناحر ) القوم في القتال تقاتلوا أشد قتال وعلى الشيء تشاحوا وحرصوا ويقال تناحرت منازل القوم

تقابلت

( المنحار ) كثير النحر يقال هو منحار إبل كريم جواد

( المنحر ) موضع النحر في الحلق والمكان تذبح فيه الذبائح ( ج ) مناحر

( الناحرة ) الترقوة وهما ناحرتان وكلتاهما علم مقوس يتمفصل مع القفص من األمام ومع لوح الكتف

من الخلف ( مج )

( النحار ) مبالغة في الناحر يقال هو نحار لإلبل كريم مضياف

( النحر ) أعلى الصدر ويقال جلس في نحر فالن قبالته وما أقابله إال في نحر الشهر أوله وجاء

في نحر الظهيرة حين تبلغ الشمس منتهاها من االرتفاع وعيد النحر عيد األضحى

( النحرير ) العالم الحاذق في علمه ( ج ) نحارير
( النحور ) مبالغة في الناحر

( النحير ) المنحور يقال جمل نحير وناقة نحير ( ج ) نحري ونحائر
( النحيرة ) المنحورة ( ج ) نحائر

( نحز )

الشيء نح از نخسه ودفعه ويقال نحز الدابة برجله ركلها يستحثها ودقه وسحقه في المنحاز وفي

صدره ضربه فيه بجمع كفه

( نحز ) نح از سعل يقال نحز الرجل ونحزت الدابة فهو نحز وناحز

المعجم الوسيط
( نحز ) الحيوان نح از أصابه داء جعله يسعل شديدا فهو نحيز

( المنحاز ) ما يدق فيه كالهاون

( النحاز ) داء يصيب الدواب في رئاتها فتسعل سعاال شديدا

( النحازة ) قطعة من اللحم

( النحيزة ) المنحورة يقال ناقة نحيزة مضروبة والنسع والنسيجة شبه الحزام تكون على الفساطيط
ونحوها وقطعة من األرض مستدقة صلبة ممتدة والطبيعة يقال هو كريم النحيزة ( ج ) نحائز

( نحسه )

نحسا أجهده وضره يقال نحسته الدابة ونحسه الجدب والقحط وجفاه

( نحس ) أصابه النحس فهو منحوس

( نحس ) نحسا كان نحسا فهو نحس

( نحس ) نحسا ونحوسة نحس فهو نحيس

( أنحست ) النار كثر دخانها
( نحس ) األخبار تجسسها

( انتحس ) انتكس وساء يقال انتحس حظه
( تناحس ) انتكس

( تنحس ) تجوع يقال تنحس لشرب الدواء واألخبار وعنها تخبرها وتتبعها

( استنحس ) األخبار تنحسها

( المنحس ) ما يسبب النحس ويجلبه

( ج ) مناحس

( المنحس ) يقال رجل منحس حزين

( النحاس ) عنصر فلزي قابل للطرق يوصف عادة باألحمر لقرب لونه من الحمرة وما سقط من

شرر الصفر أو الحديد إذا طرق والدخان ال لهب فيه
( النحاس ) صانع النحاس وبائعه

( النحاسة ) مهنة النحاس

( النحس ) الجهد والضر ويقال أمر نحس مظلم ويوم نحس لم يصادف فيه خير وريح نحس قاسية

ذات غبار وقرئ قوله تعالى في التنزيل العزيز ) في يوم نحس ( على الصفة واإلضافة واإلضافة

أكثر وأجود ( ج ) نحوس وأنحس

( النحيس ) يقال عام نحيس شديد مجدب

المعجم الوسيط
( نحصت )

األتان نحوصا سمنت حتى منعها السمن من الحمل فهي نحوص ونحيص

( نحض )

لحمه نحوضا نقص ويقال نحض فالن هزل والشيء نحضا قشره يقال نحض ما على العظم من

اللحم ويقال نحض فالنا ألح عليه في السؤال ونحض السنان رققه وأحده ونحضه الدهر أضر به
( نحض ) نحاضة اكتنز لحمه فهو نحيض وهي نحيضة

( ناحضه ) الحاه وماحكه

( انتحض ) الشيء نحضه

( النحض ) اللحم المكتنز ( ج ) نحوض ونحاض

( النحضة ) القطعة الضخمة من اللحم

( نحط )

نحطا ونحيطا زفر من جهد أو غيظ وتردد صوت بكائه في صدره والعامل دفع نفسه في قوة ليكون
أقدر على العمل كما كان يصنع القصار حين يضرب الثوب على الحجر والسائل زجره

( نحط ) الفرس أو الجمل أصيب بداء النحطة فهو منحوط

( النحطة ) داء يصيب الخيل واإلبل في رئاتها فال تكاد تسلم منه

( النحيط ) الصوت مع التوجع وبكاء يتردد في الصدر ال يظهر

( نحف )

نحافة ضمر وكان نحيال خلقة ال هزاال فهو نحيف ( ج ) نحفاء

( نحف ) نحفا ضمر

( أنحفه ) المرض أو الهم أهزله

( النحيف ) المهزول ويقال هو نحيف الدين ونحيف األمانة ضعيفهما

( نحل )

نحوال دق وهزل يقال نحل جسمه فهو ناحل ونحيل وفالنا نحال تبرع له بشيء والمرأة أعطاها مهرها

وفالنا القول نحال نسبه إليه وليس بقائله وفالنا المرض أرق جسمه وأضناه

( نحل ) نحوال نحل
( نحل ) نحوال نحل

( أنحله ) المرض ونحوه نحله والشيء تبرع له به وخصه به
( نحله ) شيئا من ماله أعطاه وخصه به

( انتحل ) الشيء ادعاه لنفسه وهو لغيره يقال انتحل فالن هذا الشعر وهذا الرأي ومذهب كذا انتسب

إليه ودان به

( تنحل ) الشيء انتحله
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( النحالة ) تربية النحل بغية الحصول على العسل والشمع واالستفادة منهما في التجارة

( النحال ) مربي النحل

( النحل ) العطية وحشرة من رتبة غشائيات األجنحة من الفصيلة النحلية واليها تنسب فصيلة

النحليات تربى للحصول على عسلها وشمعه ( مؤنثة ) وفي التنزيل العزيز ) وأوحى ربك إلى النحل

أن اتخذي من الجبال بيوتا ( وواحدتها نحلة
( النحل ) العطاء والشيء المعطى تبرعا

( النحلى ) المعطى على سبيل التبرع

( النحلة ) العطاء والفرض وبهما فسر قوله تعالى في التنزيل العزيز ) وآتوا النساء صدقاتهن نحلة (

والدين والعقيدة يقال ما نحلتك والدعوى أو النسبة بالباطل
( النحيل ) يقال رجل نحيل مهزول ( ج ) نحلى

( نحم )

نحما ونحيما تنحنح وسعل واستراح إلى شبه أنين يخرج من صدره والسبع من الحيوان صوت شديدا

فهو نحام

( النحام ) طيور على خلقة اإلوز لها رقاب طوال ومناقير معقوفة ولكل رجالن طويلتان وجسم

الكبير منها وردي اللون أما الصغير فأبيض وأطراف الجناحين سود وتأوي هذه الطيور إلى البحيرات
القريبة من الشواطئ وتتغذى بالحبوب والديدان والقواقع وتقطن المناطق الحارة والمعتدلة وتعرف في
مصر بالبشروش واحدته نحامة

( النحام ) مبالغة ناحم ورجل نحام بخيل لتشاغله بالسعال عند سماعه السؤال قال طرفة

( أرى قبر نحام بخيل بماله

كقبر غوي في البطالة مفسد )

( النحمة ) السعلة

( نحن )

ضمير يعبر به االثنان أو الجمع المخيرون عن أنفسهم وقد يعبر به الواحد عند إرادة التعظيم

( نحنح )

ردد في جوفه صوتا كالسعال استرواحا والسائل رده ردا قبيحا

( تنحنح ) نحنح

( النحنح ) البخيل ينحنح إذا سئل

( ج ) نحانحة
( نحا )

المعجم الوسيط
إلى الشيء نحوا مال إليه وقصده فهو ناح وهي ناحية و الشيء قصده وكذا عنه أبعده وأزاله

( نحى ) اللبن نحيا مخضه

( أنحى ) في سيره مال إلى ناحية وعليه أقبل يقال أنحى عليه ضربا وأنحى عليه باللؤم وله بالشيء

عرض يقال أنحى له بسهم

( ناحاه ) صار كل منهما نحو اآلخر

( نحى ) عليه بالشيء عرض له به والشيء أبعده وأزاله عن مكانه يقال نحى فالنا عن عمله صرفه

عنه

( انتحى ) مال إلى ناحية وله عرض وعليه اعتمد وفي األمر جد يقال انتحى الفرس في عدوه و

الشيء قصده

( تنحى ) صار في ناحية وزال وبعد يقال نحاه فتنحى وله قصد واعتمد

( المنحاة ) المسيل الملتوي ويقال هو من أهل المنحاة بعيد ليس بقريب

( المنحاة ) من القسي الضخمة ومن النوق العظيمة السنام
( الناحي ) العالم بالنحو ( ج ) نحاة

( الناحية ) الجانب والجهة يقال جلس ناحية الدار ويقال هو في ناحية فالن في كنفه وضربه بناحية

سوطه طرفه ( ج ) نواح وأنحية

( النحواء ) الرعدة والتمطي

( النحو ) القصد يقال نحوت نحوه قصدت قصده والطريق والجهة والمثل والمقدار والنوع ( ج )

أنحاء ونحو وعلم يعرف به أحوال أواخر الكالم إعرابا وبناء

( النحوي ) العالم بالنحو ( ج ) نحويون

( النحي ) زق السمن ومن أمثالهم ( أشغل من ذات النحيين ) ونوع من الرطب وسهم عريض
النصل ( ج ) أنحاء ونحي

( النحي ) زق السمن

( النحي ) يقال إبل نحي متنحية

( النحية ) يقال هو نحية الشدائد هدفها وقصدها

( نخب )

نخبا أخذ نخبة الشيء والصيد نزع قلبه والحرب فالنا جبنته وأضعفته

( نخب ) قلبه نخبا جبن فهو نخب
( أنخب ) جاء بولد جبان
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( انتخبه ) اختاره وانتقاه واختاره بإعطائه صوته في االنتخاب ( محدثة ) وانتزعه

( االنتخاب ) االختيار واجراء قانوني يحدد نظامه ووقته ومكانه في دستور أو الئحة ليختار على
مقتضاه شخص أو أكثر لرياسة مجلس أو نقابة أو ندوة أو لعضويتها أو نحو ذلك ( محدثة )

( المنتخب ) من له حق التصويت في االنتخاب ( محدثة )

( المنتخب ) من أعطي الصوت في االنتخاب ومن نال أكثر األصوات فكان هو المختار ( محدثة )
( المنخاب ) يقال رجل منخاب ضعيف ال خير فيه ( ج ) مناخيب

( المنخوب ) الذاهب اللحم الهزيل ( ج ) مناخيب
( الناخب ) المنتخب

( النخاب ) غشاء مصلي حول القلب يعرف بجلدة الفؤاد ( مج )

( النخب ) يقال رجل نخب جبان والشربة العظيمة والشربة من الخمر أو غيرها يشربها الرجل لصحة
حبيب أو عشير أو محتفى به يقال شرب نخب فالن في صحته ( محدثة )

( النخبة ) المختار من كل شيء يقال جاء في نخبة أصحابه خيارهم
( النخبة ) الجبان

( النخيب ) يقال قلب نخيب فاسد ورجل نخيب ذاهب العقل ( ج ) نخب

( نخج )

السقاء ونحوه نخجا رشح والسيل الوادي نخجا صدمه في جوانبه فسمع خريره والقربة مخضها والدلو

في البئر حركها لتمتلئ ماء ويقال نخج بالدلو
( استنخج ) الن بعد صالبة

( النخاجة ) الرشاحة

( نخ )

نخا سار سي ار عنيفا واإلبل نخا زجرها وحثها لتسير وصوت لها لتبرك

( النخ ) يقال هذا من نخ قلبي صافيه وبساط طويل ( ج ) نخاخ

( النخة ) المرة من نخ ومن الخبر ما لم يعلم حقه من باطله ومن المطر خفيفه

( النخة ) البقر العوامل والجمالون
( الناخذاة )

مالك السفينة أو ربانها ( ج ) نواخذة ( مع )

( نخر )

نخ ار ونخي ار صوت بخياشيمه والحالب الناقة نخ ار دلك منخرها بيده لتدر
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( نخر ) الشيء نخ ار بلي وتفتت يقال نخرت الشجرة ونخر العظم فهو ناخر ونخر

( نخر ) الحالب الناقة نخرها

( المنخر ) ثقب األنف ( ج ) مناخر

( المنخر ) المنخر

( المنخور ) المنخر ( ج ) مناخير

( الناخر ) المصوت بخياشيمه ويقال ما بالدار ناخر أحد والخنزير الضاري والحمار ( ج ) نخر
( الناخرة ) من العظام ونحوها المجوفة التي فيها ثقبة والخيل أو الحمير

( النخرة ) مقدمة األنف واحدى فتحتيه وهما نخرتان ويقال للريح نخرة شديدة عصف

( النخوار ) الشريف المتكبر والجبان
والضعيف ( ج ) نخاورة

( النخور ) الناقة ال تدر إال إذا دلك أنفها

( النخير ) الصوت باألنف

( نخرب )

الشيء ثقبه

( النخروب ) الثقب يقال إنه ألضيق من النخروب ( ج ) نخاريب ونخاريب النحل ثقب مهيأة من

الشمع لتمج فيها العسل

( نخزه )

بحديدة و نحوها نخ از وجأه بها وبكلمة أوجعه بها

( نخس )

الدابة نخسا طعن مؤخرها أو جنبها بالمنخاس لتنشط ويقال نخس الرجل وبه هيجه وأزعجه أو طرده

والبكرة ضيق خرقها بنخاس بعدما اتسع فهي منخوسة ونخيس

( نخس ) البعير ونحوه نخسا أصابه ضاغط انفتاق و كثرة من اللحم في إبطه أو أصابه جرب عند

ذنبه فهو منخوس

( تناخست ) الغنم تداخل بعضها في بعض استدفاء من البرد والغدران صب بعضها في بعض

( المنخس والمنخاس ) ما ينخس به الدابة لتنشط ( ج ) مناخس ومناخيس

( الناخس ) ضاغط يصيب البعير في إبطه وجرب يكون عند ذنب الحيوان والوعل الشاب

( النخاس ) ما يلقمه ثقب البكرة إذا اتسع وعمود في جانب رواق البيت وهما نخاسان ( ج ) نخس

( النخاسة ) ما يلقمه ثقب البكرة إذا اتسع من عود أو رقعة وحرفة النخاس
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( النخاس ) بائع الدواب والرقيق

( النخوس ) الوعل الشاب

( النخيس ) موضع حزام القتب

( النخيسة ) لبن المعز والضأن خلط بينهما والحلو والحامض خلط بينهما والزبدة

( نخش )

الرجل ونحوه نخشا هزل وفالنا نخشا آذاه وحثه وحركه يقال نخش الدابة ونخش فالنا والشيء قشره

وأخذ نقاوته

( نخش ) الشيء نخشا بلي أسفله

( نخش ) الرجل نخشا هزل فهو منخوش
( تنخش ) إلى كذا تحرك إليه

( نخص )

نخصا هزل وتخدد جلده فهو ناخص والكبر أو المرض الحيوان هزله

( نخص ) لحمه نخصا ذهب

( أنخصه ) الكبر أو المرض نخصه

( انتخص ) لحمه نخص

( الناخص ) الذي هزله الكبر ويقال عجوز ناخص هزلها الكبر وخدد جلدها

( نخط )

إلى القوم نخطا خرج عليهم فجأة وعليه تكبر وبه نخيطا سمع به وشتمه

( النخط ) النخاع والماء الذي في المشيمة

( نخع )

بالحق نخوعا أقر به والذبيحة نخعا بالغ في ذبحها فقطع نخاعها ويقال نخع األمر علما كما يقال

قتله علما

( نخع ) العود نخعا جرى فيه الماء

( انتخع ) السحاب أنزل ما فيه من مطر وعن أرضه بعد عنها

( تنخع ) السحاب انتخع وفالن رمى نخاعته

( المنخع ) موضع قطع النخاع بين العنق والرأس

( النخاع ) حبل عصبي متصل بالدماغ يجري داخل العمود الفقري ( مج )
( النخاعة ) ما يخرجه اإلنسان من خلقه من البلغم
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( نخف )

نخفا ونخيفا صوت بأنفه عند المخط وبدا خنين أنفه وعطس يقال نخفت العنز

( أنخف ) كثر صوت نخيفه

( النخاف ) الخف ( ج ) أنخفة
( النخفة ) وهدة في رأس الجبل

( نخل )

الشيء نخال غربله وصفاه يقال نخل الدقيق ونخل الكالم ويقال نخل له النصيحة أخلصها له ونخل

السحاب المطر صبه

( نخل ) الشيء مبالغة نخله ويقال نخل السحاب المطر نخله

( انتخل ) الشيء اختار أجوده ويقال انتخل السحاب المطر نخله
( تنخل ) الشيء انتخله يقال تنخلت ما في هذا الكتاب

( المنخل ) أداة النخل ( ج ) مناخل

( النخالة ) ما بقي من الشيء بعد نخله
( النخال ) مبالغة في الناخل

( النخلة ) شجرة من الفصيلة النخلية كثيرة في بالد العرب وال سيما الحجاز والعراق ومصر ويزرع

لثمره المعروف بالبلح والتمر أو للزينة ( ج ) نخل ونخيل

( النخيلة ) الشيء المنتخل ويقال بذل له نخيلة قلبه خالصه وهو نخيلة نفسي خالصي وخيرتي ( ج

) نخائل

( نخم )

نخما لعب وغنى أجود الغناء

( نخم ) نخما عي ونخما ونخما رمى بنخامته

( النخامة ) ما يلفظه اإلنسان من البلغم

( نخنخ )

سار سي ار شديدا واإلبل أبركها ويقال نخنخ باإلبل وفالنا زجره ونحاه

( تنخنخت ) اإلبل بركت يقال
نخنخها فتنخنخت

( نخا )

نخوة افتخر وتعظم وفالنا نخوا مدحه

( نخي ) نخوة افتخر وتعظم زهي فهو منخو

( أنخى ) زادت نخوته

( انتخى ) تعاظم وتكبر ويقال انتخى علينا ومن كذا استنكف منه
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( استنخى ) استنكف وأنف

( النخوة ) الحماسة والمروءة والعظمة والتكبر

( ندأ )

اللحم ونحوه ندءا أنضجه بإلقائه في النار أو دفنه فيها والملة عملها
( نودأ ) عدا

( الندأة ) الحمرة تكون حول الشمس في غروبها أو طلوعها

( الندأة ) طبقة من اللحم مخالفة للونه وقطعة من النبت منعزلة عن غيرها ( ج ) ندأ

( النديء ) الندأة

( النديء ) اسم مصدر من ندأ وما أنضج بدفنه في النار يقال لحم نديء

( ندب )

فالنا إلى األمر ندبا دعاه والميت عدد محاسنه

( ندب ) الجرح ندبا صلب أثره وجسمه ظهرت فيه ندوب فهو ندب ونديب

( ندب ) ندابة صار ندبا

( أندب ) جسمه ترك فيه ندوبا ويقال نزلت به ضائقة فأندبته أثرت فيه وأجهدته ونفسه خاطر بها

ويقال أندب بنفسه

( ندبه ) لألمر بعثه ووجهه

( انتدب ) الشيء تيسر يقال خذ ما انتدب ما حصل وتيسر وظهر ومنه قول عمر ( إياكم ورضاع
السوء فإنه ال بد من أن ينتدب ) ولألمر استجاب وسارع وفالنا ألمر ندبه إليه

( المندوب ) الرسول ( بلغة أهل مكة ) ومن ينوب في العمل عن مجلس أو هيئة ( محدثة ) و (

في الشرع ) المستحب

( النادبة ) المرأة تبكي الرجل وتعدد محاسنه ( ج ) نوادب

( الندب ) السريع الخفيف عند الحاجة والظريف النجيب ويقال فرس ندب ماض ( ج ) ندوب وندباء
( الندب ) أثر الجرح ( ج ) ندوب وأنداب والخطر يتراهن عليه والقوس السريعة السهم ( ج ) أنداب

( الندبة ) ( في النحو ) النداء ب ( وا ) مثل وامعتصماه ويقال عربي ندبة فصيح
( ندح )

الشيء ندحا وسعه

( انتدحت ) الغنم في مرابضها انتشرت وتبددت

( تندحت ) الغنم في مرابضها انتدحت
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( المندوحة ) يقال أرض مندوحة واسعة بعيدة ولك عن هذا المر مندوحة سعة وفسحة ( ج ) مناديح

( الندح ) السعة والكثرة

( الندح ) الثقل والشيء تراه من بعيد

( الندحة ) ما اتسع من األرض ويقال إنك لفي ندحة من األمر سعة

( ندخه )

ندخا صدمه

( أندخه ) ندخه ويقال أندخنا المركب الساحل
( تندخ ) أكثر القول أو الفخر بما ليس عنده

( المندخ ) من ال يبالي بما قاله أو قيل له من الفحش

( ند )

البعير ونحوه ندا وندودا نفر وشرد ويقال ندت الفكرة عني غابت عن ذاكرتي وندت الكلمة شذت عن

القاعدة فهو ناد ( ج ) نداد وهي نادة ( ج ) نواد

( ناده ) خالفه

( ندد ) بفالن صرح بعيوبه والقطيع فرقه وصوته رفعه

( تناد ) القوم تفرقوا وتنافروا

( الناد ) يقال ليس لهم ناد ليس لهم رزق
( الند ) ضرب من النبات يتبخر بعوده

( الند ) المثل والنظير يقال هو نده وهي ند فالنة ( ج ) أنداد وفي التنزيل العزيز ) فال تجعلوا هلل

أندادا (

( النديد ) الند ( ج ) ندداء وأنداد وهي نديدة ( ج ) ندائد

( ندر )

الشيء ندو ار سقط يقال هز الغصن فندرت منه الثمار وخرج من غيره وبرز يقال ندر العظم عن
موضعه وفالن في علم وفضل تقدم وقل وجود نظيره والكالم ندارة فصح و جاد

( أندر ) أتى بنادر من قول أو فعل والشيء أسقطه يقال أندر التاجر من حسابي كذا وكذا ويقال

أندرت يد فالن عن هذا العمل أزلت تصرفه فيه وأخرجه يقال أندر العظم من موضعه
( تنادر ) حدث بالنوادر وعلى فالن سخر منه وعلينا جاءنا أحيانا

( استندر ) الشيء رآه ناد ار والقوم أثر فالن اقتفوه وتأثروه والحيوان الرطب تتبعه

( النادرة ) الطرفة من القول وهو نادرة أزمانه وحيد عصره ( ج ) نوادر
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( الندرى ) يقال لقيته الندري وفي ندري أحيانا ال دائما
( الندرة ) القطعة من الذهب والفضة توجد في المعدن

( الندرة ) يقال ال يكون ذلك إال ندرة أو في الندرة إال أحيانا قليلة

( ندس )

فالنا بشيء ندسا طعنه به خفيفا يقال ندسه بالرمح وندس األرض برجله ويقال ندسه بكلمة لذعه بها

بصوت خفي وبفالن األرض صرعه والشيء عن الطريق نحاه

( ندس ) ندسا فطن وأدق النظر في األمور واستمع الصوت الخفي سريعا فهو ندس وندس

( نادسه ) طاعنه ونابزه باأللقاب

( تندس ) ماء البئر فاض من جوانبها والرجل وقع مصروعا يقال ندس به األرض فتندس والخبر

وعنه تحرى عنه ليسبق غيره إلى معرفته

( النادس ) من الرماح الطاعن ( ج ) نوادس

( الندس ) الصوت الخفي
( الندس ) الفطنة والكيس

( الندس ) الذي يخالط الناس دون أن يثقل عليهم ( ج ) ندسون وال يكسر

( ندش )

عن الشيء ندشا بحث والقطن ندشا ندفه
( ندص )

الشيء من الشيء ندصا وندوصا امترق يقال ندصت النواة من التمرة والقيح من البثرة والعين
جحظت والبثرة غمزها فخرج ما فيها والقوم نالهم بشره

( المنداص ) رجل منداص شرير يطلع على الناس دائما بما يكرهون وامرأة منداص خفيفة طياشة (
ج ) مناديص

( ندغ )

فالنا ندغا طعنه ونخسه بإصبع أو رمح والمرأة غازلها والعقرب فالنا لدغته وفالن فالنا سابه

( أندغ ) بفالن ساءه

( ندغ ) العجين ذر عليه الطحين
( نادغ ) المرأة غازلها

( انتدغ ) أخفى ضحكه

( المندغ ) الطعان بالرمح والسباب يقال رجل مندغ

المعجم الوسيط
( الندغة ) البياض في آخر الظفر

( ندفت )

الدابة ندفا وندفانا أسرعت في سيرها والسماء بالمطر وبالثلج ندفا أرسلته ورمت به والعواد بمزهره
ضرب به والقطن طرقه بالمناف ليرق فهو مندوف ونديف
( أندف ) مال إلى صوت العود والدابة ساقها سوقا عنيفا

( ندف ) القطن مبالغة في ندفه

( المندف والمندفة ) خشبة النداف التي يطرق بها الوتر ليرقق القطن
( الندافة ) صنعة النداف

( الندافة ) ما يسقط من القطن أو نحوه عند الندف

( النداف ) الذي يندف القطن والعواد يضرب بمزهره

( الندفة ) القليل من الشيء النتفة يقال متعاني ندفة لبن

( ندل )

الشيء ندال نقله بسرعة واختلسه وأخرجه مما هو فيه بكفيه فهو مندل

( ندل ) ندال وسخ يقال ندلت يده

( انتدل ) الشيء احتمله

( تندل ) بالمنديل تمسح به

( نودل ) اضطرب كب ار واسترخى يقال مشى منودال مسترخيا

( المندل ) العود الطيب الرائحة والخف وضرب من الكهانة يستدل به على الضائع أو المسروق (
مو ) ( ج ) منادل

( المنديل ) نسيج من قطن أو حرير أو نحوهما مربع الشكل يمسح به العرق أو الماء ( ج ) مناديل
( النادل ) من يقوم على خدمة القوم في األكل أو الشراب ( ج ) ندل ( مج )

( ندم )

على األمر ندما وندامة أسف وكرهه بعدما فعله فهو نادم ( ج ) ندام وهي نادمة ( ج ) نوادم وهو
ندمان وهي ندمانة وندمى ( ج ) ندامى

( أندمه ) جعله يندم

( نادمه ) منادمة ونداما رافقه وشاربه وسامره

( ندمه ) عليه أندمه

( تنادم ) القوم تجالسوا على الشراب

المعجم الوسيط
( تندم ) على األمر تحسر عليه أو على فعله إياه

( انتدم ) األمر تيسر يقال خذ ما انتدم

( المندم ) الندامة

( المندمة ) ما يحمل على الندامة

( النديم ) المصاحب على الشراب المسامر ( ج ) ندام وندماء وهي نديمة

( نده )

الرجل ندها صات والبعير ونحوه زجره وطرده عن أي شيء بالصياح وكان من طالقهم في الجاهلية

أن يقول الرجل للمرأة ( اذهبي فال أنده سربك ) واإلبل ساقها مجتمعة
( استنده ) األمر استقام
( انتده ) االمر استنده

( المنده ) يقال رجل منده شديد النده كثيره

( الندهة ) الصوت
( النواده ) الزواجر

( ندا )

القوم ندوا اجتمعوا في النادي والقوم جمعهم في النادي ويقال ما يندوهم النادي ال يسعهم

( ندي ) الشيء ندى ونداوة ابتل واألرض أصابها ندى فهو ند وهي ندية ويقال ما نديني منه شيء

أكرهه ما أصابني وهو ال تندى صفاته بخيل وفالن جاد وسخا ويقال ما نديت بشيء من فالن ما

نلت منه خي ار والصوت ارتفع و امتد في حسن فهو ندي

( أندى ) فالن كثر عطاؤه وفضله وحسن صوته والشيء جعله نديا

( نادى ) الشيء مناداة ونداء ظهر ويقال نادى النبت بلغ والتف وفالنا دعاه وصاح بأرفع األصوات

ويقال نادى به وجالسه في النادي وشاوره وفاخره وبسره أظهره عليه

( ندى ) الشيء بلله والفرس ركضه حتى عرق ويقال هو ال تندى إحدى يديه األخرى بخيل
( انتدى ) القوم ندوا وفالن كثر عطاؤه ويقال ما انتديت منه شيئا ما نلت منه خي ار

( تنادى ) القوم نادى بعضهم بعضا واجتمعوا في النادي

( تندى ) المكان أصابه الندى والظمآن تروى والرجل تسخى وتفضل
( المتندى ) مجلس القوم ومتحدثهم

( المندية ) الكلمة أو الفعلة يندى لها الجبين حياء ( ج ) منديات

( المنتدى ) مجلس القوم ما داموا مجتمعين فيه

المعجم الوسيط
( النادي ) المنتدى ومكان مهيأ لجلوس القوم فيه والغالب أن يتفقوا في صناعة أو طبقة ونادي
الرجل أهله وعشيرته وفي التنزيل العزيز ) فليدع ناديه ( ( ج ) أندية ونواد
( النادية ) الناحية ( ج ) نواد وناديات وناديات الشيء أوائله

( الندى ) بخار الماء يتكاثف في طبقات الجو الباردة في أثناء الليل ويسقط على األرض قطرات
صغيرة والمطر والجود والسخاء والخير ( ج ) أنداء وأندية

( الندوة ) اسم المرة والنادي والجماعة يلتقون في ناد أو نحوه للبحث والمشاورة في أمر معين و (

دار الندوة ) كل دار يرجع إليها ويجتمع فيها للبحث والمشاورة وكانت لقريش في الجاهلية دار للندوة
في مكة بناها قصي بن كالب وانتقلت إلى ولده حتى اشتراها معاوية وجعلها دا ار لإلمارة

( الندي ) المبتل

( الندي ) الندي ومجلس القوم ومجتمعهم والقوم المجتمعون للبحث والمشاورة ويقال هو ندي الكف
جواد وندي الصوت حسنه وبعيده

( النديان ) المبتل يقال شجر نديان

( نذر )

الشيء نذ ار ونذو ار أوجبه على نفسه يقال نذر ماله هلل ونذر على نفسه أن يفعل كذا

( نذر ) بالشيء نذ ار ونذارة علمه فحذره يقال نذروا بالعدو

( أنذره ) الشيء أعلمه به وخوفه منه

( تناذر ) القوم أنذر بعضهم بعضا ش ار خوف بعضهم بعضا منه

( النذارة ) اإلنذار

( النذر ) ما يقدمه المرء لربه أو يوجبه على نفسه من صدقة أو عبادة أو نحوهما ( ج ) نذور

( النذير ) اإلنذار والمنذر ( ج ) نذر

( النذيرة ) ما يعطيه المرء نذ ار ويقال هو نذيرة الجيش طليعتهم الذي يعلمهم وينذرهم بأمر العدو ( ج

) نذائر

( نذع )

الماء أو العرق نذعا خرج قطرات فهو ناذع

( النذعة ) القطرة من الماء ونحوه ( كما في التاج )

( نذل )

نذالة ونذولة خس وحقر فهو نذل ونذيل ( ج ) أنذال ونذول ونذالء

( النرجس )

نبت من الرياحين وهو من الفصيلة النرجسية ومنه أنواع تزرع لجمال زهرها وطيب رائحته وزهرته

تشبه بها األعين واحدته نرجسة

المعجم الوسيط

( النرجسية ) شذوذ جنسي فيه يشتهي المرء ذاته ( مج )

( النارجيل )

جنس شجر من الفصيلة النخلية فيه أنواع للتزيين وفيه نوع مثمر ومن أسمائه الشعصور والرانج

ويزرع لثمره المسمى جوز الهند ويستخرج منه دهن من أجود األدهان المسماة سمونا نباتية واحدته

نارجيلة ( مع )

( النارجيلة ) أداة يدخن بها التبغ وكانت قاعدتها في األصل من جوز الهند ثم اتخذت من الزجاج

ونحوه أيضا ( محدثة )

( النرد ) لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين تعتمد على الحظ وتنقل فيها الحجارة على حسب ما
يأتي به الفص ( الزهر ) وتعرف عند العامة ب ( الطاولة ) يقال لعب بالنرد

( النردن )

نبات صغير طيب الرائحة من الفصيلة الوالريانية له ورق طويل لونه أصفر إلى الشقرة ويستعمل منه

ساقه وأرومته وفيهما طيب الرائحة ( مع )

( الناردين ) النردن
( النارنج )

شجرة مثمرة من الفصيلة

السذابية دائمة الخضرة تسمو بضعة أمتار أوراقها جلدية خضر المعة لها رائحة عطرية وأزهارها
بيض عبقة الرائحة تظهر في الربيع والثمرة لبية تعرف كذلك بالنارنج عصارتها حمضية مرة

وتستعمل أزهارها في صنع ماء الزهر وفي زيت طيار يستعمل في العطور وقشرة الثمرة تستعمل

دواء أو في عمل المربيات ( مع )

( ن أز )

بين القوم نزءا و نزوءا نزغ وأغرى بينهم يقال ن أز الشيطان بينهم وعليه نزءا حمل وفالنا وعليه حمله
ويقال ما نزأك على هذا وفالنا عن الشيء رده وكفه

( نزئ ) به أولع به فهو منزوء به

( النزاء ) يقال رجل نزاء بكذا مولع به

( النزيء ) يقال فالن نزيء يوقع العداوة بين الناس والسقاء الصغير

( نزح )

نزحا نزوحا بعد يقال نزحت الدار و البئر قل ماؤها أو نفذ والقوم نزحت آبارهم والبئر ونحوها نزحا

فرغها حتى قل ماؤها أو نفد

( نزح ) بفالن غاب عن بالده غيبة بعيدة

المعجم الوسيط
( أنزح ) الشيء أبعده والبئر نزحها
( انتزح ) ابتعد

( المنزاح ) الذي يكثر االغتراب إلى بالد بعيدة ( ج ) منازيح يقال قوم منازيح

( المنزحة ) ما ينزح به الماء كالدلو

( النازح ) يقال بلد نازح بعيد وبئر نازح قليلة الماء

( النزح ) الماء الكدر والبئر النزح التي ال ماء فيها ( ج ) أنزاح

( النزوح ) البئر القليلة الماء والكثير النزح ( ج ) نزح

( النزيح ) البعيد
( نزر )

الشيء نز ار قلله وفالنا احتقره واستقله وأعجله واستحثه واستخرج ما عنده قليال والشراب فالنا أسكره

( نزر ) الشيء ن ازرة و نزورة قل وفالن قل خيره واألنثى قل لبنها

( أنزر ) العطاء قلله

( نزر ) العطاء أنزره

( تنزر ) من الشيء تقلل منه وانتمى إلى قبيلة نزار أو تشبه بهم

( المنزور ) يقال شيء منزور قليل تافه وأعطاه عطاء منزو ار ملحا عليه فيه وعطاء غير منزور

كان عفوا دون إلحاح

( النزر ) يقال شيء نزر قليل تافه ورجل نزور قليل الخير وما جئت إال نز ار بطيئا

( النزرة ) من اإلناث القليلة الولد أو اللبن

( النزور ) من اإلناث النزرة وكل شيء يقل ورجل نزور قليل الكالم ( ج ) نزر
( النزير ) القليل التافه يقال عطاء نزير ( ج ) نزر

( نز )

المكان ن از ونزي از صار ذا نز وكثر نزه والفؤاد ن از قوي ذكاؤه والظبي نزي از عدا وصوت ووتر السهم
اضطرب عند الرمي وفالن عني ابتعد وانفرد جانبا
( أنز ) المكان تتابع نزه والرجل تشدد وتصلب

( ناز ) فالنا منازة ون از از نافسه ونازعه

( نززه ) عن كذا نزهه و الظبية ولدها ربته طفال

( المنز ) يقال رجل منز كثير التحرك ومهد الصبي
( النزاز ) يقال هو نزاز شر ال يقلع عنه

المعجم الوسيط
( النز ) ما يتحلب من األرض من الماء ورجل نز ذكي الفؤاد ظريف أو سخي أو كثير التحرك ال
يقر في مكان ومكان نز ذو نز وهو نز شر ال يقلع عنه

( النز ) ما يتحلب من األرض من الماء

( النزة ) الشهوة الشديدة يقال قتلته النزة وأرض نزة ذات نز وناقة نزة خفيفة

( النزيز ) يقال رجل نزيز ظريف خفيف أو كثير التحرك أو شهوان وهو نزيز شر ال يقلع عنه

( نزع )

المريض نزعا أشرف على الموت والشمس دنت من الغروب والى أهله نزوعا حن واشتاق وعن األمر
كف وانتهى وفي القوس مدها وأباه واليه أشبهه ويقال نزعه عرق أشبه أصله كما يقال نزع إلى عرق

كريم أو لئيم والشيء من مكانه نزعا جذبه وقلعه ويقال نزع األمير عامله عن عمله عزله ويده من

جيبه أخرجها وفي التنزيل العزيز ) ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ( ويقال نزع يده من الطاعة

خرج منها وعصى ونزع معنى جيدا من اآلية ونحوها

( نزع ) نزعا انحسر شعره عن جانبي جبهته فهو أنزع وهي نزعاء

( نازع ) المريض نزاعا ومنازعة تضجر عند إشرافه على الموت ونفسه إلى أهله اشتاقت وفالنا في

كذا خاصمه وغالبه والشيء غيره اتصل به يقال أرضي تنازع أرضه تتصل بها وفالنا الشيء جاذبه

إياه ويقال نازع الرجل غيره الكأس عاطاه إياها
( نزعه ) من مكانه مبالغة في نزعه

( انتزع ) الشيء انقلع وعن الشيء

امتنع والشيء اقتلعه واستلبه وللصيد سهما رماه به

( تنزع ) إلى الشيء تسرع إليه والشيء اقتلعه

( تنازع ) القوم اختلفوا ويقال تنازعوا في الشيء و القوم الشيء تجاذبوه

( استنزع ) فالنا عن الشيء سأله أن ينزع عنه

( المنزع ) المكان الذي ينزع منه والنزوع إلى الغاية ( ج ) منازع
( المنزع ) السهم البعيد المرمى ويقال رجل منزع شديد النزع

( المنزعة ) الخصومة ومكان نزع الشيء وقوة عزم الرأي والهمة ويقال هو بعيد المنزعة بعيد الهمة

وشراب طيب المنزعة لذيذ الطعم

( المنزعة ) الخصومة

( النازع ) الغريب والرامي بالسهم ( ج ) نزعة ونزع ونزاع وهي نازعة ( ج ) نازعات ونوازع ويقال

عاد السهم إلى النزعة عاد األمر إلى أهله

المعجم الوسيط
( النزاعة ) الخصومة

( النزع ) احتضار المريض

( النزعة ) موضع انحسار الشعر من جانبي الجبهة وهما نزعتان والطريق في الجبل

( النزعاء ) من الجباه التي أقبلت ناصيتها وارتفع أعلى شعر صدغيها

( النزوع ) الذي يحن إلى وطنه ويشتاقه ويقال بئر نزوع بئر ينزع منها باليد لقرب مائها وفالة نزوع

بعيدة ( ج ) نزع ونزاع

( النزوع ) ( في التربية ) حالة شعورية ترمي إلى سلوك معين لتحقيق رغبة ما

( النزيع ) المقتلع ويقال ثمر نزيع مجتنى والغريب والذي يحن إلى أهله ويقال مكان نزيع بعيد وفرس

نزيع كريم ينزع إلى أصل كريم ( ج ) نزاع

( النزيعة ) من النساء التي تزوج من غير عشيرتها والريح النكباء وما انتزع من أيدي الغرباء ( ج )

نزائع

( نزغ )

بين القوم نزعا أفسد وحمل بعضهم على بعض وفي التنزيل العزيز ) من بعد أن نزغ الشيطان بيني

وبين إخوتي ( وفالنا طعنه بيد أو رمح ويقال نزع فالنا اغتابه وذكره بقبيح ونزغه إلى المعاصي حثه

( المنزغ ) يقال رجل منزغ يغري بين الناس ويلقي العداوة بينهم
( النازغ ) المغتاب ( ج ) نزغ وهي نازغة ( ج ) نوازغ

( النزاغ ) المنزغ

( النزغ ) الكالم يقصد به اإلغراء بين الناس ونزغ الشيطان وساوسه وما يحمل به اإلنسان على

المعاصي

( النزغة ) الطعنة والنخسة

( النزيغة ) الكلمة السيئة يقال نزغه بنزيغة رماه بكلمة سيئة

( نزف )

الشيء نزفا نفد وفني ويقال نزف فالن في الخصومة ونحوها انقطعت حجته والدمع أو المال أو

نحوهما أفناه يقال بكى حتى نزف دمعه ويقال نزفه الفزع ونحوه أزال عقله ونزفه الدم أضعفه بكثرة

خروجه منه

( نزف ) فالن نزفا سال دمه من جرح أو علة حتى ضعف ويقال نزف عقله ذهب بسكر ونحوه فهو

منزوف ونزيف

( أنزف ) فالن لم يبق له شيء ويقال جادلته حتى أنزف نزف وشرب خم ار فأنزف سكر أو ذهب

المعجم الوسيط
عقله وفي التنزيل العزيز ) ال يصدعون عنها وال ينزفون ( والشيء نزفه
( المنزاف ) يقال معز منزاف كان لها لبن فانقطع

( المنزفة ) ما ينزف به الماء

( النازف ) يقال عرق نازف ال يسيل منه الدم ( ج ) نزف
( نزاف ) اسم فعل أمر بمعنى أنزف يقال نزاف نزاف

( النزف ) الماء المنزوف والضعف الحادث من خروج الدم والجرح الذي ينزف عنه دم اإلنسان

( النزفة ) القليل من الماء ونحوه ( ج ) نزف

( النزوف ) يقال بئر نزوف قليلة الماء منزوفة ( ج ) نزف

( النزيف ) المحموم ويقال سكران نزيف ذهب عقله وبئر نزيف قليلة الماء ورجل نزيف عطش حتى
يبست عروقه وجف لسانه والذي سال دمه غزي ار فضعف وخروج الدم غزي ار من األنف أو الفم أو

نحوهما لعلة أو جرح ( مج )

( نزق )

الفرس ونحوه نزقا ونزوقا وثب وتقدم في خفة واإلناء والغدير امتأل واإلناء ونحوه نزقا مأله إلى رأسه

( نزق ) اإلناء ونحوه نزقا امتأل إلى رأسه والرجل نزقا ونزوقا خف وطاش ونشط فهو نزق وهي نزقة
( أنزق ) فالن سفه بعد حلم وفي الضحك أفرط وأكثر والفرس ضربه حتى ينزق والنعيم فالنا حمله

على النزق

( نازقه ) منازقة ونزاقا شاتمه وسابقه في العدو

( نزقه ) أنزقه

( تنازق ) الرجالن تشاتما

( المنازق ) الكثير الكالم والنزق

( النزاق ) من الحيوان الصعبة االنقياد والسريعة

( النزق ) الخفة والطيش في كل أمر يقال في كالمه نزق والعجلة في جهل وحمق والمكان القريب

( النزقة ) من الحيوان النزاق

( نزك )

فالنا نزكا طعنه بالنيزك وعابه وطعن فيه بغير حق

( النزاك ) العياب الطعان في الناس
( النزك ) النزاك

( النزيك ) المعيب

المعجم الوسيط
( النيزك ) الرمح القصير ( مع ) وجرم سماوي يسبح في الفضاء فإذا دخل في جو األرض احترق
وظهر كأنه شهاب ثاقب متساقط ( مع )

( نزل )

نزوال هبط من علو إلى سفل ويقال نزل فالن عن األمر والحق تركه وبالمكان وفيه حل وعلى القوم
حل ضيفا ويقال نزل به مكروه أصابه والحاج أتوا منى وعلى إرادة زميله وافقه في الرأي و فالن

نزالة سافر

( نزل ) نزلة أصابه زكام والزرع نزال زكا ونما والمكان سال عليه الماء من أدنى مطر لصالبته فهو

نزل وهي نزلة

( أنزل ) الشيء جعله ينزل و يقال أنزل هللا كالمه على أنبيائه أوحى به وأنزل حاجته على كريم
جعله موضع أمله ورجائه والضيف أحله وهيأ له نزله

( نازله ) في الحرب قابله وجها لوجه ليقاتله ويقال حاربوا بالنزال وفالن الناس في سفر ونحوه نزل

معهم يقال هو ال يحال الناس وال ينازلهم

( نزل ) الشيء أنزله والقوم أحلهم المنازل والشيء رتبه ووضعه منزله ويقال نزل هذا مكان هذا

أقامه مقامه

( تنازل ) القوم نزل كل فريق أمام فريق وتضاربوا وفي السفر ونحوه أكلوا عند هذا نزلة وعند هذا

نزلة وعن الحق تركه ( مو )

( تنزل ) نزل في مهلة وفي التنزيل العزيز ) تنزل المالئكة والروح فيها (

( استنزله ) أنزله وفالنا طلب نزوله وفالنا عن حقه أو رأيه طلب نزوله عنه ويقال استنزل فالن حط

من مرتبته

( المنزل ) النزول

( المنزل ) المنهل والدار ( ج ) منازل ومنازل القمر مداراته التي يدور فيها حول األرض يدور كل

ليلة في أحدها ال يتخطاه واليتقاصر عنه وهي ثمانية وعشرون لكل منها اسم معين منها الشرطان
والبطين والثريا والديران ولكل فصل من فصول السنة سبعة منازل

( المنزل ) اإلنزال والموضع ينزل فيه وفي التنزيل العزيز ) وقل رب أنزلني منزال مباركا (

( المنزلة ) الدار والمكانة والمرتبة ( ج ) منازل يقال له منزلة عند األمير مكانة وهو رفيع المنازل

المراتب

( النازلة ) المصيبة الشديدة ( ج ) نازالت ونوازل

( النزالة ) سيالن الماء على األرض من أدنى مطر لصالبتها

المعجم الوسيط
( النزالة ) الضيافة

( النزالة ) يقال هو من نزالة سوء لئيم األب
( النزال ) الكثير النزول أو المنازلة

( النزل ) يقال نزل ينزل فيه كثي ار ورجل ذو نزل كثير الفضل والعطاء وفالن ليس بذي طعم وليس
بذي نزل ليس له عقل وال معرفة وسحاب ذو نزل كثير المطر وطعام كثير النزل البركة

( النزل ) المكان ينزل فيه كثي ار ويقال سحاب نزل كثير المطر

( النزل ) المنزل وما هيئ للضيف يأكل فيه وينام قال تعالى في المؤمنين الصالحين ) كانت لهم
جنات الفردوس نزال ( والفندق ( مو ) والعطاء والبركة ( ج ) أنزال

( النزلة ) التهاب في األنف والمسالك الهوائية وتطلق على ما يط أر على الصحة من وعكة أو مرض

ويقال أرض نزلة زاكية الزرع والنماء ( ج ) نزالت ويقال تركت القوم على نزالتهم على استقامة

أحوالهم

( النزلة ) الطعام يصنع لإلخوان حتى يشبعوا يقال كان اليوم على فالن نزلتنا وأكلنا عنده نزلتنا

( النزيل ) الضيف والمشارك في المنزل أو الوطن يقال فالن نزيلي ينزل معي في منزل واحد ( ج )

نزالء ويقال طعام نزيل ذو بركة وثوب نزيل كامل

( نزنز )

حرك رأسه والمكان استمر نزه واألم صبيها رقصته

( نزه )

الدواب نزها أبعدها عن الماء

( نزه ) المكان نزاهة ونزاهية بعد عن الريف وفساد الهواء وفالن تباعد عن كل مكروه واألرض تزينت

بالنبات فهو نزه ونزيه وهي نزهة ونزيهة

( نزهه ) عن الشيء أبعده عنه يقال نزه نفسه عن األقذار

( تنزه ) عن الشيء بعد عنه وتصون يقال هو يتنزه عن األقذار ويتنزه عن الرذائل وفالن خرج إلى

األرض للنزهة

( استنزه ) عن الشيء تنزه عنه طلب النزهة

( المتنزه ) مكان التنزه

( المنتزه ) المتنزه

( المنزه ) الموضع البعيد ( ج ) منازه

( النازه ) يقال فالن نازه النفس عفيف متكرم ( ج ) نزاه

المعجم الوسيط
( النزاهة ) البعد عن السوء وترك الشبهات

( النزه ) يقال هو نزه الخلق نازهه ( ج ) نزاه

( النزه ) يقال رجل نزه الخلق نزهه

( النزهة ) التنزه والمكان البعيد ( ج )

نزه ويقال هو بنزهة عن كذا أو منه بعيد عنه

( النزهي ) يقال رجل نزهي كثير التنزه إلى الخالء ( مو )
( ن از )

الفحل نزوا ونزوا ونزوانا وثب يقال مزج الخمر فنزت فقاقيعها ويقال ن از به قلبه إلى الشيء طمح

ونازع إليه ون از به الشر ثار وتحرك

( أنزاه ) جعله ينزو

( نزاه ) أنزاه

( تنزى ) إليه توثب وتسرع

( انتزى ) على الشيء ن از عليه يقال انتزى على أرضي فأخذها

( النازية ) الحدة والنشاط يقال بقلبه نازية والبادرة يقال صدرت عنه نازية ويقال أكمة نازية مرتفعة

عما حولها ( ج ) نواز ونوازي الخمر فقاقيعها التي تطفو على الكأس عند المزج بالماء

( النازية ) نظام مشابه للفاشية قام في ألمانيا وبلغ به هتلر الحكم سنة  1933ومعنى الكلمة

االشتراكية القومية

( النزاء ) مبالغة من ن از يقال إنه لنزاء إلى الشر مندفع إليه

( النزوان ) السورة والحدة يقال به نزوان

( النزي ) النزاء

( النزية ) ما فاجأ من مطر أو أمر أو شوق

( نسأت )

الماشية نسئا ومنسأة سمنت أو بدا سمنها والشيء أو األمر أخره يقال نسأ الدين ونسأ البيع ونسأ

اإلبل عن الحوض ونسأ هللا أجله ويقال نسأ هللا في أجله والدابة بالمنسأة ضربها بها واللبن خلطه
بماء ليكثره أو يخفف من حموضته وفالنا سقاه النسء فهو ناسئ ( ج  9نسأة

( نسئت ) المرأة نسئا تأخر حيضها عن وقته وظن حملها فهي نسء ( بتثليث النون ) ونسوء ( ج )

نساء

( أنسأ ) عنه تأخر وتباعد والشيء نسأه ويقال أنسأ فيه

المعجم الوسيط
( ناساه ) أبعده ( أتى غير مهموز وأصله بالهمز )

( نسأ ) الدابة في السير مبالغة في نسأها

( انتسأ ) تأخر و تباعد يقال انتسأ عن فالن وان لي عنه لمنتسأ منتأى وسعة
( استنسأه ) استمهله يقال استنسأ غريمه واستنسأه الدين

( المنسأة ) العصا الغليظة التي تكون مع الراعي وفي التنزيل العزيز ) ما دلهم على موته إال دابة

األرض تأكل منسأته (
( النساء ) التأخير

( النسء ) الشراب القوي المزيل للعقل واللبن الرقيق الكثير الماء والسمن
( النسء ) المخالط المعاشر يقال هو نسء نساء

( النسأة ) التأخير يقال باعه بنسأة

( النسوء ) الحليب إذا أخر تناوله فحمض فمد بماء

( النسيء ) التأخير وتأخير حرمة المحرم إلى صفر أيام الجاهلية وفي التنزيل العزيز ) إنما النسيء

زيادة في الكفر ( واللبن الرقيق الكثير الماء

( النسيئة ) يقال باعه بنسيئة بتأخير والدين المؤخر و ( ربا النسيئة ) خالف ربا الفضل وهو البيع

إلى أجل معلوم من غير تقابض ولو كان بغير زيادة

( نسب )

الشاعر بفالنة نسيبا ومنسبا عرض بهواها وحبها والشيء نسبا ونسبة وصفه وذكر نسبه وفالنا سأله

أن ينتسب والشيء إلى فالن عزاه إليه

( أنسبت ) الريح اشتدت واستافت التراب و الحصى

( ناسب ) فالنا شركه في نسبه وشاكله يقال بينهما مناسبة ويقال ناسب األمر أو الشيء فالنا الءمه

ووافق مزاجه

( انتسب ) ذكر نسبه يقال نسبني فانتسبت إله والى فالن اعتزى

( تناسب ) الشيئان تشاكال والقوم إلى أحسابهم انتسبوا إليها
( تنسب ) إلى كذا ادعى نسبة إليه

( استنسب ) فالنا سأله أن يذكر نسبه

( التناسب ) التشابه و ( في الرياضة ) تساوي نسبتين مثل أ ب ج د

( المنسوب ) اسم مفعول من نسب ويقال شعر منسوب فيه نسيب وخط منسوب ذو قاعدة

و ( منسوب الماء في النهر ) المستوي الذي يصل إليه في ارتفاعه ( ج ) مناسيب ( محدثة )

المعجم الوسيط
( النساب ) العالم باألنساب

( النسابة ) النساب ( و التاء للمبالغة )

( النسب ) القرابة ويقال نسبه في بني فالن هو منهم ( ج ) أنساب و ( عند علماء الصرف ) إلحاق

ياء مشددة في آخر االسم المراد نسبه

( النسبة ) الصلة أو القرابة و ( في الرياضة ) نتيجة مقارنة إحدى كميتين من نوع واحد باألخرى
والمقدار المنسوب ( مج ) ويقال يضاف هذا إلى هذا بنسبة كذا بمقدار كذا يقال بالنسبة إلى كذا

بالنظر واإلضافة إليه و ( النسبة المئوية ) مقدار الشيء منسوبا إلى مائة ( ج  9نسب

( النسبية ) ( مبدأ النسبية ) القول بتكافؤ صيغ القوانين الفيزيقية كيفما اختلفت حركات الراصدين لها

أو كيفما اختلفت حركات المراجع التي تسند تلك القوانين إليها و ( النظرية النسبية ) النظرية التي

يتوصل فيها على أساس مبدأ النسبية إلى معرفة ما تفضي إليه من نتائج ( مج )

( النسيب ) المناسب ( ج ) نسباء وأنسباء ويقال رجل نسيب شريف معروف حسبه وأصوله و ( في

الشعر ) الرقيق منه المتغزل به في النساء
( نسجت )

الناقة في سيرها نسجا أسرعت نقل قوائمها فهي نسوج والثوب حاكه ويقال نسجت الريح التراب أو

الورق أو الهشيم أو الماء سحبت بعضها إلى بعض ونسج الغيث النبات أنبته حتى التف ونسج
الشاعر الشعر نظمه ونسج الزور لفقه ونسج الكالم لخصه وصاغه
( انتسج ) الثوب نسج يقال نسجه فانتسج

( المنسج ) موضع النسج ( ج ) مناسج

( المنسج ) النول

( النساجة ) حرفة النساج
( النساج ) حائك الثياب

( النسيج ) المنسوج ويقال هو نسيج وحده ال نظير له في علم وغيره ( ج ) نسج وهي نسيجة ( ج )

نسائج

( نسح )

التراب نسحا أذراه أو رفعه

( نسح ) فالن نسحا طمع

( المنساح ) شيء ينسح به التراب

( النساح ) ما تحات عن التمر من قشره وفتات أقماعه

المعجم الوسيط
( النسح ) النساح

( نسخ )

الشيء نسخا أزاله يقال نسخت الريح آثار الديار ونسخت الشمس الظل ونسخ الشيب الشباب ويقال

نسخ هللا اآلية أزال حكمها وفي التنزيل العزيز ) ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها

( ويقال نسخ الحاكم الحكم أو القانون أبطله والكتاب نقله وكتبه حرفا بحرف
( ناسخه ) غالبه أو نافسه في النسخ

( انتسخ ) الشيء نسخه والكتاب نسخه

( تناسخ ) الشيئان نسخ أحدهما اآلخر يقال أباله تناسخ الملوين وتناسخت األشياء تداولت فكان

بعضها مكان بعض واألرواح انتقلت من أجسام إلى أخرى كما يزعم بعضهم ( مو )

( استنسخ ) الشيء طلب نسخه

( التناسخ ) تناسخ الروح عقيدة شاع أمرها بين الهنود وغيرهم من األمم القديمة مؤداها أن روح

الميت تنتقل إلى حيوان أعلى أو أقل منزلة لتنعم أو تعذب جزاء على سلوك صاحبها الذي مات

وأصحاب هذه العقيدة ال يقولون بالبعث

( الناسخ ) من صنعته نسخ الكتب ( ج ) نساخ

( النسخة ) صورة المكتوب أو المرسوم ( ج ) نسخ
( التناسخية ) القائلون بالتناسخ وانكار البعث

( نسر )

الطائر اللحم نس ار نتفه واقتطعه وفالن الشيء قطعه وكشطه ونقضه يقال نسر الحبل ونسر الجرح

ويقال نسر فالنا وقع فيه وعابه

( نسر ) الشيء مبالغة في نسره

( انتسر ) الشيء انتقض

( تنسر ) الشيء انتسر ويقال تنسر الجرح انتشرت مدته النتقاضه والثوب أو القرطاس ذهب شيئا

بعد شيء ويقال تنسرت النعمة عن فالن زالت مجزأة

( استنسر ) الطائر صار كالنسر قوة وفي المثل ( استنسر البغاث ) زعم الضعيف أنه صار قويا

( المنسر ) ما ينسر به الطائر الجارح األشياء وهو له كالمنقار لغير الجارح والجماعة من الخيل
وقطعة من الجيش تسير أمامه الطليعة ( ج ) مناسر

( المنسر ) المنسر

( المنسر ) جماعة اللصوص ( مو )

المعجم الوسيط
( الناسور ) قرحة تمتد في أنسجة الجسم على شكل أنبوبة ضيقة الفتحة وكثي ار ما تكون حول

المقعدة وهو قرحة ال تزال تنتقض وقد يستعصي شفاؤها فكلما برئ جزء منها عاوده الفساد ( مج ) (
ج ) نواسير

( النسر ) طائر من الجوارح حاد البصر قوي من الفصيلة النسرية من رتبة الصقريات وهو أكبر

الجوارح حجما وله منقار معقوف مدبب ذو جوانب مزودة بقواطع حاد وله قائمتان عاريتان ومخالب

قصيرة ضعيفة وجناحان كبيران وهو سريع الخطى بطيء الطيران يتغذى بالجيف وال يهاجم الحيوان
إال مضط ار وهو يستوطن المناطق الحارة والمعتدلة والنسر شعار لبعض الدول العربية

و ( النسر الطائر ) مجموعة من النجوم معروفة بمشابهتها للنسر والنجم ذو القدر األول منها يسمى

الطائر و ( النسر الواقع ) النجم ذو القدر األول في مجموعة النجوم التي تسمى الشلياق وكال
النسرين في النصف الشمالي من القبة السماوية

( النسيرة ) القطعة الصغيرة من اللحم المطبوخ ( محدثة )

( النسرين )

ورد أبيض عطري قوي الرائحة واحدته نسرينة

( نس )

الشيء نسوسا ونسيسا يبس

يقال نس الخبز في التنور ونضج اللحم حتى نس ويقال نس فالن اشتد عطشه ونست الجمة تشعثت

وفالن نسا وتنساسا لزم المضاء في كل أمر والحطب نسوسا أخرجت النار زبده على رأسه ويقال
نس لفالن تخير له وبين القوم نسا أفسد والدابة نسا ساقها وزجرها

( أنس ) الشيء بلغ غاية الجهد والدابة أعطشها

( نسس ) الصبي قال له إس إس ليبول أو يتغوط
( تنسس ) منه خب از تنسمه

( المنسة ) العصا الغليظة و هي المنسأة

( المنسوس ) المطرود
( النساس ) النمام

( النسيس ) المنسوس و غاية الجهد وزبد الحطب يكون في رأسه حين يحرق وبقية الروح ويقال بلغ

من الرجل نسيسه كاد يموت وسكت نسيسه مات ( ج ) نسس

( النسيسة ) النميمة وزبد الحطب يكون في رأسه حين يحرق في رأس العود إذا أوقد ( ج ) نسائس

( نسع )

المعجم الوسيط
الشيء نسعا ونسوعا طال واألسنان انحسرت اللثة عنها واسترخت وفالن في األرض ذهب

( أنسع ) فالن كثر أذاه لجيرانه

( نسعت ) األسنان مبالغة في نسعت

( انتسعت ) اإلبل ونحوها تفرقت في مراعيها

( المنسعة ) يقال أرض منسعة للتي يطول نبتها

( الناسع ) يقال عنق ناسع طويل

( الناسعة ) يقال امرأة ناسعة طويلة الظهر أو األسنان

( النسع ) المفصل بين الكف والساعد وسير عريض طويل تشد به الحقائب أو الرحال أو نحوها (
ج ) أنساع ونسوع ونسع ونسع ويقال قلقت أنساع الدابة ونسوعها ضمرت وأنساع الطريق شركه

( النسعة ) القطعة من النسع ( ج ) نسع

( نسغت )

أسنانه نسغا استرخت أصولها وفالن في األرض ذهب وفالنا بشيء نخسه به يقال نسغت الواشمة

الذراع باإلبرة و يقال نسغ فالنا بكلمة طعن فيه واللبن بالماء مزجه

( أنسغت ) النخلة ونحوها فسد ثمرها ونبتت بعد ما قطعت وفالنا نسغه

( انتسغ ) البعير ونحوه ضرب موضع لسعة الذباب بخفه وفالن تحرى واإلبل تفرقت في مراعيها

وتباعدت

( المنسغة ) إضبارة من إبر تشم بها الواشمة واضبارة من ريش أو حديد ينسغ بها الخباز الخبز
( الناسغ ) الحاذق في الطعن ( ج ) نسغ

( النسغ ) ماء يخرج من الشجرة إذا قطعت

( النسيغ ) العرق
( نسف )

اإلناء نسفا امتأل وفاض والماشي أسرع والشيء اقتلعه من أصله وفي التنزيل العزيز ) ويسألونك عن

الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ( ويقال نسفت الدواب الكأل والشيء فرقه وأذراه يقال نسفت الريح التراب
والحافر األرض سحقها ورمى بترابها والشيء غربله ونقاه يقال نسف الحب بالمنسف والطائر اللحم

بمخلبه نتفه والحمل أو الركض جنب الدابة أسقط شعرها أو وبرها و الحمار األتان نسفا ومنسفا

عضها

( أنسفت ) الريح اشتد هبوبها وحملت التراب والحصى

( تناسف ) الرجالن الكالم تسا ار
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( انتسف ) الكالم همس به وأخفاه

( المنسف ) ما ينسف به الحب والغربال الكبير ومنسف الحمار فمه ( ج ) مناسف

( المنسفة ) آلة يقلع بها البناء والغربال

( النسافة ) ما سقط من الشيء عند النسف وما ثار من غبار الطريق والرغوة تعلو اإلناء
( النسافة ) سفينة حربية تنسف القالع ونحوها ( محدثة )

( النسفان ) من اآلنية المآلن يفيض

( النسفة ) حجارة سود ذات نخاريب ينسف بها الوسخ عن األقدام في الحمامات ( ج ) نسف

ونساف ونسف

( النسفة ) النسفة

( النسوف ) يقال بعير نسوف يأكل بمقدم فيه وناقة نسوف كذلك وفرس نسوف واسع الخطو ويقال

بيني وبينه عقبة نسوف طويلة شاقة

( النسيف ) المنسوف ويقال حب نسيف مغربل ويقال كالم نسيف خفي وترك فيها نسيفا أث ار من

عضة أو وبر أو شعر و أطال النسيف السرار

( النسيفة ) النسفة
( نسق )

الشيء نسقا نظمه يقال نسق الدر ونسق كتبه والكالم عطف بعضه على بعض
( أنسق ) فالن تكلم سجعا

( ناسق ) بين االمرين تابع بينهما والءم

( نسقه ) نظمه

( انتسقت ) األشياء انتظم بعضها إلى بعض يقال نسقها فانتسقت
( تناسقت ) األشياء انتسقت يقال تناسق كالمه

( تنسقت ) األشياء انتسقت

( النسق ) حروف النسق حروف العطف ويقال هذا نسق على هذا عطف عليه

( النسق ) ما كان على نظام واحد من كل شيء يقال جاء القوم نسقا وزرعت األشجار نسقا ويقال

شعر نسق مستوي النبتة حسن التركيب ودر نسق منتظم والمنسوق يقال كالم نسق متالئم على نظام
واحد و ( حروف النسق ) حروف العطف

( النسيق ) المنسوق
( نسك )
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فالن نسكا ونسكة ومنسكا تزهد وتعبد وذبح ذبيحة تقرب بها إلى هللا والثوب و نحوه نسكا غسله

بالماء فطهره واألرض طيبها وسمدها والبيت أتاه والى طريقة جميلة داوم عليها
( نسك ) نسكا ونساكة صار ناسكا

( انتسك ) تزهد وتعبد

( تنسك ) انتسك

( المنسك ) طريقة الزهد والتعبد يقال إن له منسكا ينسكه وفي التنزيل العزيز ) ولكل أمة جعلنا

منسكا ( وموضع تذبح فيه النسيكة ( ج ) مناسك

و ( مناسك الحج ) عباداته وفي التنزيل العزيز ) فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا هللا (

( المنسوكة ) يقال فرس منسوكة ملساء جرداء من الشعر

( الناسك ) المتعبد المتزهد ( ج ) نساك ويقال عشب ناسك شديد الخضرة
( الناسكة ) المتعبدة ويقال أرض ناسكة خضراء حديثة المطر

( النسك ) كل حق هلل تعالى والذبيحة

( النسك ) النسك

( النسيكة ) سبيكة الفضة الخالصة والذبيحة ( ج ) نسك ونسائك وفي التنزيل العزيز ) ففدية من

صيام أو صدقة أو نسك (

( نسل )

الشيء نسوال انفصل عن غيره وسقط يقال نسل ريش الطائر ونسل الثوب عن اإلنسان ويقال إذا

طلبت فضل إنسان فخذ ما نسل لك منه عفوا وفالن نسله كثر والماشي أسرع وفي التنزيل العزيز )

وهم من كل حدب ينسلون ( والولد ولده ويقال نسل بولد والحيوان نسال استثمره وأخذ منه نسال
والشيء فصله عن غيره وأسقطه يقال نسل ريش الطائر ونسل الصوف

( أنسل ) الشيء نسل والحيوان ولد ولدا وفالن حان أن تنسل أنعامه والدابة حان أن ينسل شعرها أو

وبرها وفي عدوه أسرع والشيء نسله

( انتسل ) الشيء نسل يقال نسله فانتسل

( تناسل ) القوم توالدوا وأنسل بعضهم بعضا وبنو فالن كثر نسلهم

( الناسل ) المسرع ( ج ) نسل

( النسال ) ما سقط من الصوف أو الشعر عند نسله واحدته نسالة

( النسالن ) مشية الذئب إذا أسرع

( النسل ) الولد والذرية ( ج ) أنسال
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( النسل ) اللبن يخرج من التين األخضر عند غمزه
( النسول ) السريع العدو

( النسولة ) من الماشية ما تقتنى للنسل

( النسيل ) النسال والعسل إذا ذاب وفارق الشمع

( النسيلة ) واحدة النسيل والولد والفتيلة والعسل إذا ذاب وفارق الشمع
( نسمت )

الريح نسما ونسيما هبت والشيء تغير طعمه يقال نسم اللبن ونسم الدسم والبعير األرض بمنسمه
ضربها وأثر فيها ويقال نسم لي خبر أو أثر تبين

( نسم ) البعير نسما نقب منسمه

( ناسمه ) مناسمة ونساما دنا منه وتشممه وحادثه وساره

( نسم ) في األمر ابتدأ ولم يوغل فيه والنسمة أحياها بالرزق أو العتق من الرق

( تنسمت ) الريح هبت هبوبا رويدا والمكان بالطيب أرج وفالن تنفس والجنين تجسد وتم و صار

نسمة سوية يقال أملصت األنثى ولدها قبل أن يتنسم والريح تشممها وشعر بالسرور ويقال تنسم فالن

العلم أو الخبر تلطف في التماسه شيئا فشيئا وتنسمت أثره حتى تبيننه تتبعته

( المنسم ) طرف خف البعير والطريق يقال قد استبان المنسم وأين منسمك متوجهك ومذهبك

( الناسم ) المريض الذي أشفى على الموت

( النسم ) الخلق والناس ( ج ) أناسم يقال ما في األناسم مثله ونفس الروح والريح اللينة قبل أن تشتد

والطريق الدارس وريح اللبن أو الدسم وطير سراع كالخطاطيف تعلوهن خضرة ( ج ) أنسام

( النسمة ) العرقة في الحمام وغيره

( النسمة ) كل كائن حي فيه روح و ضيق التنفس وينشأ من انقباضات وقتية من عضالت

الشعيبات الرئوية وتسببه حساسية ذاتية لمواد بروتينية نباتية أو حيوانية ( مج ) ( ج ) نسم

( النسيم ) الريح اللينة ال تحرك شج ار وال تعفى أث ار والروح والعرق والقوة والصالبة يقال إنه لباقي

النسيم ويقال فالن بارد النسيم ثقيل
( نسنس )

الرجل ضعف والطائر أسرع والريح هبت هبوبا باردا والدابة ساقها وزجرها

( النسناس ) نوع من القردة صغير الجسم

طويل الذنب ( ج ) نسانيس ويقال بلغ منه نسناسه مجهوده وصبره وقطع هللا نسناسه أثره

( النسناس ) النسناس لنوع من القردة والجوع الشديد ويقال جوع نسناس شديد
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( نسا )

الشيء نسوة تركه يقال نسا العمل وفالن نسيا ضرب نساه فهو منسي

( نسي )

فالن نسى اشتكى نساه فهو نس وهي نسية وهو أنسى وهي نسياء والشيء نسوة ونساوة ونسيانا تركه

على ذهول وغفلة أو تركه على عمد واألمر أهملته ذاكرته ولم يعه فهو ناس ونساء وهي ناسية
ونساءة وهو وهي نسي أيضا

( أنساه ) الشيء حمله على تركه أو على نسيانه وفي التنزيل العزيز ) فإني نسيت الحوت وما

أنسانيه إال الشيطان أن أذكره (

( ناساه ) الشيء أنساه إياه ويقال ناساه العداوة

( نساه ) الشيء أنساه

( تناسى ) الشيء حاول أن ينساه وتظاهر أنه نسيه

( األنسى ) عرق في الساق السفلى

( النسا ) العصب الوركي وهو عصب يمتد من الورك إلى الكعب مثناه نسوان ونسيان ( ج ) أنساء

( النساء ) جمع امرأة من غير لفظة

( النسوة ) الجرعة من الشراب يقال نسوة من لبن

( النسوة ) النساء

( النسوان ) النساء

( النسيان ) الكثير الغفلة والنسيان

( النسيان ) عاهة النسيان أو فقد الذاكرة وهي عاهة تنشأ عن اضطراب أو عطب في المخ أو عن

اضطراب شديد في الحياة العقلية يسببه القلق أو الصراع النفساني ( مج )

( النسيء ) ما نسي وما يقل االعتداد به وفي التنزيل العزيز ) قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت
نسيا منسيا ( ( ج ) أنساء

( النسي ) ما نسي ويقال هو نسي قومه ال يعد فيهم لحقارته

( نشأ )

الشيء نشئا ونشوءا و نشأة حدث وتجدد والصبي شب ونما يقال نشأت في بني فالن ونشأ فالن

نشأة حسنة والشيء عن غيره نجم وتولد

( أنشأ ) يفعل كذا شرع أو جعل يقال أنشأ فالن يحكي الحديث وأنشأ السحاب يمطر والشيء أحدثه

وأوجده يقال أنشأ هللا الخلق وفي التنزيل العزيز ) وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة ( وفيه ) وينشئ
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السحاب الثقال ( وأنشأ الشاعر قصيدة أو الكاتب مقالة ألفها والصبي رباه يقال أنشئ في النعيم
( نشأ ) الصبي رباه يقال نشئ في النعيم وفي التنزيل العزيز ) أو من ينشأ في الحلية وهو في

الخصام غير مبين (

( تنشأ ) لحاجته نهض إليها ومشى

( استنشأ ) الشيء طلب إنشاءه يقال استنشأته قصيدة في الزهد مثال واألخبار تتبعها وتطلبها

( اإلنشاء ) ( عند علماء البالغة ) الكالم الذي ليس لنسبته خارج تطابقه هذه النسبة أو ال تطابقه و
( عند األدباء ) فن يعلم به جمع المعاني والتأليف بينها وتنسيقها ثم التعبير عنها بعبارات أدبية

بليغة

( المنشأ ) موضع النشأة يقال منشؤه مدينة القاهرة واألصل أو العلة يقال ما منشأ هذا االضطراب ما

أصله أو سببه

( المنشئ ) الذي يجيد استنباط المعاني وتأليفها والتعبير عنها بكالم بليغ

( المنشأة ) مكان للعمل أو الصناعة يجمع اآلالت والعمال ( ج ) منشآت ( مج )

( الناشئ ) الغالم جاوز حد الصغر وشب ( ج ) نشء ونشأ

( الناشئة ) الجارية جاوزت حد الصغر وشبت ( ج ) نواشئ وناشئة الليل االستيقاظ من النوم والقيام
للصالة وفي التنزيل العزيز ) إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيال (

( النشئ ) أول ما ينشأ من السحاب والصغار من الحيوان واإلنسان ما داموا في طور التعليم ( ج )

نشأ والنسل يقال هو نشء سوء أو من نشء سوء من نسل سوء

( النشأة ) اإليجاد والتربية وفي التنزيل العزيز ) ولقد علمتم النشأة األولى ( و ما ارتفع من كل نبات

ولم يغلظ بعد

( النشيئة ) يقال حوض بادي النشيئة جف عنه الماء وظهرت أرضه

( نشب )

في الشيء نشبا ونشوبا ونشبة علق فيه يقال نشبت مخالب الجارح في الصيد ونشب الصيد في

الحبالة ونشب العظم في الحلق ويقال نشب فالن فيما يكرهه وقع فيه وما نشب أن قال كذا ما لبث
والشر أو الحرب بين القوم نشوبا ثار واألمر فالنا لزمه

( أنشب ) الصائد علقت حبالته بالصيد والريح اشتد هبوبها واستاقت التراب والحصى والشيء في

غيره أعلقه به يقال أنشب فيه مخالبه
( ناشبه ) الحرب نابذه إياها

( نشب ) الشيء في غيره أنشبه والثوب وشاه بصورة النشاب
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( انتشب ) فيه اعتلق فيه يقال نشبه فانتشب

( تناشب ) القوم تضاموا وعلق بعضهم ببعض

( تنشب ) في الشيء نشب يقال
تنشب في قلبي حبها

( المنشبة ) المال من منقول وثابت

( الناشب ) الرامي بالنشاب ( ج ) نشابة

( النشب ) المال والعقار

( النشبة ) يقال رجل نشبة إذا نشب في أمر لم يكد ينحل عنه

( النشاب ) النبل واحدته نشابة ( ج ) نشاشيب يقال تراموا بالنشاشيب

( النشاب ) الكثير النشوب وصانع النشاب ( ج ) نشابة

( نشج )

الباكي نشجا ونشيجا تردد البكاء في صدره من غير انتحاب والحمار ردد صوته والضفدع رددت

نقيقها والقدر ونحوها بدا صوت غليانها

( النشيج ) الصوت المتردد في الصدر ( ج ) نشج ويقال عبرة نشج لها صوت

( نشح )

نشحا ونشوحا شرب دون الري والسقاء والجلد ونحوهما نشحا رشح والدابة سفاها ما يسكن عطشها

( انتشح ) نشح

( النشاح ) مبالغة من نشح يقال سقاء نشاح رشاح نضاح

( النشوح ) الماء القليل ( ج ) نشح

( نشد )

فالن نشدا ونشدانا تذكر يقال نشدته بما عاهدني عليه فنشد والضالة طلبها وسأل عنها وفالنا قصده

وسأله وفالنا بكذا ذكره به واستعطفه يقال نشدتك هللا وبه ونشدتك الرحم وبها

( أنشد ) الضالة عرفها ودل عليها وفالنا وله أجابه يقال نشدته فأنشدني وأنشد لي والشعر قرأه رافعا

به صوته

( ناشد ) فالنا األمر وفيه مناشدة ونشادا طالبه وفالنا هللا وبه سأله به مقسما عليه

( تناشدوا ) األشعار أنشدها بعضهم بعضا

( تنشد ) األخبار طلبها ليعلمها من حيث ال يعلم الناس

( استنشد ) فالنا شع ار سأله أن ينشده وفالنا الضالة طلب منه أن ينشدها له

المعجم الوسيط
( األنشودة ) الشعر المتناشد بين القوم ينشده بعضهم بعضا وقطعة من الشعر ينشدها القوم على

إيقاع واحد ( مو ) ( ج ) أناشيد

( المنشد ) من يؤدي الشعر بتلحين وحسن إيقاع ( مو )
( النشاد ) من ينشد الضوال

( النشيد ) الصوت ورفعه مع تلحين واألنشودة ( مج ) وقطعة من الشعر أو الزجل في موضوع

حماسي أو وطني تنشده جماعة ( مج ) ( ج ) أناشيد

( النشيدة ) النشيد

( نشرت )

األرض نشو ار أصابها الربيع فأنبتت والشجر أورق والشيء نش ار فرقه ويقال نشر الراعي غنمه في
المرعى والكتاب أو الثوب أو نحوهما بسطه والخبر أو المقال أذاعه والكتاب أو الصحيفة أخرجه
مطبوعا ( مو ) والخشبة ونحوها شقها وهللا الموتى نش ار ونشو ار بعثهم وأحياهم

( نشر ) الشيء نش ار انتشر

( أنشر ) هللا الموتى نشرهم واألرض أحياها بالماء والرياح أثارها
( ناشره ) الشيء نشره معه

( نشر ) الثوب والكتاب ونحوهما نشره يقال صحف منشرة

( انتشر ) الشيء انبسط والخبر ذاع والشيء تفرق يقال انتشر الناس في األسواق وفي التنزيل العزيز

) فإذا قضيت الصالة فانتشروا في األرض ( والعصب انتفخ

( تناشروا ) الشيء تساعدوا على نشره

( تنشر ) الشيء انبسط وتفرق

( استنشر ) الشيء طلب أن ينشر يقال استنشر الخشب واستنشر الخبر

( التناشير ) كتابة غلمان الكتاتيب أول ما يتعلمون يقال ما أشبه خطه بتناشير الصبيان

( المنشار ) أداة مسننة من الصلب يشق بها الخشب وغيره وخشبة ذات أصابع يذرى بها البر (

انظر المذرى ) ( ج ) مناشير والكوسج ( انظر كوسج بمعنى السمكة )
( المنشر ) النشر ومكان النشر يقال نشر الثوب في المنشر

( المنشور ) يقال رجل منشور منتشر األمر وبيان بأمر من األمور يذاع بين الناس ليعلموه و ( في

علم الهندسة ) جسم كثير السطوح قاعدتاه أو طرفاه مضلعان متساويان ومتماثالن ومتوازيان وكل

سطح من سطوحه األخرى الجانبية متوازي أضالع وينسب المنشور عادة إلى شكل قاعدتيه فيقال
منشور ثالثي أو رباعي و هلم ج ار و ( في علم الضوء ) جسم منشوري ثالثي مصنوع من مادة

المعجم الوسيط
شفافة كالزجاج ويستخدم لدراسة انكسار الضوء

( الناشر ) من يحترف نشر الكتب وبيعها ( محدثة ) ونوع من الثعابين السامة ينشر رأسه فيكون
كالمغرفة ( مو )

( الناشرة ) أحد األوردة تحت الجلد في باطن الذراع ( ج ) نواشر

( النشارة ) حرفة النشار

( النشارة ) ما سقط عند الشق من الخشب

( النشر ) الريح الطيبة والقوم المتفرقون ال يجمعهم رئيس يقال جاء القوم نش ار وطبع الكتب

والصحف وبيعها ( محدثة )

( النشرة ) النسيم وبيان يكتب
وينشر ليعلم ما فيه ( مو )

( النشرة ) رقية يعالج بها المريض ونحوه
( النشار ) من يحترف نشر الخشب

( النشور ) مبالغة الناشر ومن الرياح التي تثير السحب و تنشرها
( النشور ) بعث الموتى يوم القيامة

( النشير ) المنشور

( نشز )

الشيء نش از ونشو از ارتفع ويقال نشز المكان ونشز العرق ويقال نشزت إلي نفسي جاشت من الفزع
وفالن عال على نشز من األرض وعن مكانه وفيه ارتفع عنه ونهض ويقال نشزت النغمة من

مثيالتها نبت وخرجت عن قاعدتها والمرأة أو الرجل بالزوج استعصى وأساء العشرة ويقال نشز به

ومنه وعليه فهو ناشز وهي ناشز وناشزة ( ج ) نواشز وبقرنه نش از احتمله فصرعه

( أنشز ) الشيء رفعه عن مكانه وهللا عظام الميت رفعها إلى موضعها وركب بعضها على بعض

وفي التنزيل العزيز ) وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما (
( تنشز ) لكذا استوفز له

( الناشز ) يقال فالن ناشز الجبهة مرتفعها وقلب ناشز ارتفع من الرعب

( الناشزة ) يقال لحمة ناشزة مرتفعة عن الجسم

( النشاز ) النشز والشيء ال يكون في مستوى غيره ( محدثة ) ويقال هذه النغمة نشاز نابية عن
مثيالتها ( محدثة )

( النشز ) ما ارتفع وظهر من األرض ( ج  9نشوز ونشاز

المعجم الوسيط
( النشز ) والنشر ( ج ) أنشاز

( نش )

الشيء نشا ونشيشا جف وذهب ماؤه يقال نش الرطب واشتد الحر فنش الحوض ونشت القدر واللحم

صوت على المقلى ويقال نشت الجرة الجديدة صوتت كصوت الغليان عند صب الماء فيها والشيء
نشا خلطه والدابة ساقها سوقا رفيقا والذباب ونحوه طرده

( المنش ) ما انحسر عنه الماء من ساحل البحر أو النهر يقال كانوا في منش الساحل

( المنشة ) أداة يطرد بها الذباب و نحوه

( المنشوش ) دهن منشوش مربب بالطيب

( النشاش ) مبالغة من نش وهي نشاشة ويقال سبخة نشاشة ال يجف ثراها وال ينبت مرعاها
( النش ) نصف كل شيء يقال نش أوقية ووزن مقداره عشرون درهما
( النشيش ) صوت الماء وغيره إذا غلى

( النشيشة ) األرض السبخة ال تنبت
( نشص )

نشوصا ارتفع يقال نشص السحاب في السماء ونشصت ثنيته ونشصت إلي نفسي جاشت والشيء

نزعه يقال أقام القوم ما ينشصون وتدا ما ينزعون وفالنا بالرمح طعنه

( أنشصه ) أخرجه يقال أنشص فالنا من بيته وأنشص الجدب الناس عن مواضعهم

( انتشص ) الشيء اقتلعه يقال انتشص الشجرة

( المنشاص ) المرأة الفاركة زوجها تمنعه في فراشها

( النشاص ) السحاب المرتفع بعضه فوق بعض ( ج ) نشص ونشائص ويقال فرس نشاصي مرتفع

األقطار أو أبي ذو عرام

( النشوص ) من الرماح المنتصب

( النشيص ) من الرماح النشوص

( نشط )

من المكان نشطا خرج ويقال نشط المسيل خرج عن الجادة وذهب يمنة ويسرة ونشطت به الهموم

أزعجته وذهبت به المذاهب والحبل نشطا عقده بأنشوطة ويقال نشط العقدة والشيء نشطا نزعه
وجذبه يقال نشط الدلو وفالنا طعنه ويقال نشطته حية عضته

( نشط ) إليه وله نشاطا خف له وجد فيه ناشط ونشيط وهي ناشطة ونشيطة وفي العمل ونحوه

طابت نفسه له
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( أنشط ) فالنا صيره نشيطا والعقدة حلها وفك أنشوطتها والدابة عن عقالها أطلقها منه
( نشط ) فالنا جعله ينشط والحبل عقده

( انتشط ) الحبل انحل والعقدة حلها والشيء جذبه ونزعه والنشيطة أخذها وساقها

( تنشط ) صار نشيطا وللعمل تهيأ له وأقبل عليه والطريق قطعه في سرعة ونشاط

( استنشط ) الجلد تجمع وانكمش

( المنشط ) ما يخف إليه ويؤثر فعله
( المنشط ) الكثير النشاط

( النشاط ) ممارسة صادقة لعمل من األعمال يقال لفالن نشاط زراعي أو تجاري مثال ( مج )

( األنشوطة ) عقدة يسهل انحاللها وحديدة يعقد بها ويقال ما عقالك بأنشوطة ما مودتك بواهية ( ج

) أناشيط

( الناشط ) ناقض الحبل ليضفر ثانية ( ج ) نشط
( النشط ) اللسع في سرعة واختالس

( النشطة ) يقال نشطة منكرة عضة أو لدغة منكرة

( النشوط ) يقال بئر نشوط ال يخرج منها الدلو إال بجذب كبير

( النشيطة ) ما كان يغنمه الغزاة في الطريق قبل بلوغهم موضع الموقعة

( نشع )

نشعا شهق حتى كاد يقضى عليه واألرض أخرجت النشع والشيء انتزعه بعنف والمريض الدواء
نشعا و نشوعا ومنشعا سقاه إياه ويقال نشع فالنا الكالم لقنه إياه

( أنشع ) فالنا بشربة أغاثه بها
( انتشع ) استعط

( المنشع ) وعاء النشوع

( النشاعة ) ما انتزع باليد ثم ألقي
( النشع ) الماء الذي خبث طعمه

( النشوع ) السعوط والدواء يصب في فم المريض

( نشغ )

الماء نشغا سال وفالن شهق حتى كاد يغشى عليه وتنفس تنفس الصعداء وبالشيء غص به ويقال
نشغ الطريق بالقوم تضايق بهم والماء شربه

( أنشغ ) فالن تنحى والصبي الدواء سقاه إياه ويقال أنشغه الكالم لقنه إياه وعلمه

( انتشغ ) الدواء أخذه جرعة بعد جرعة ويقال انتشغ الكالم تلقنه وتعلمه

( تنشغ ) فالن شهق حتى كاد يغشى عليه

( المنشغة ) المسعط
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( الناشغة ) مجرى الماء إلى الوادي ( ج ) نواشغ

( النشغة ) وتنفسة من تنفس الصعداء وفواقة خفية جدا عند الموت ( ج ) نشغات

( النشغة ) الرمق

( نشف )

الشيء نشفا جف يقال نشف الثوب ونشفت األرض ونشف الماء ويقال نشف ماله ذهب والشيء

جففه يقال نشف الثوب العرق

( نشف ) الشيء نشفا ونشفا جف يقال نشفت األرض صارت نشفة ونشفت األرض الماء شربته
( أنشفت ) الدابة ولدت ذك ار بعد أنثى والشيء نشفه وفالنا سقاه أو أعطاه النشافة

( نشفت ) الحلوب رئيت مرة حافال ومرة ليس بضرعها شيء واللبن ونحوه صارت له نشافة والشيء

جففه والماء أخذه بخرقة ونحوها

( انتشف ) فالن شرب النشافة والماء ونحوه جففه وأزاله بمنديل ونحوه والنشافة أخذها

( انتشف ) لونه تغير

( تنشف ) الرجل مسح الماء عن جسده بمنديل ونحوه والشيء نشفه

( المنشاف ) يقال حلوب منشاف ترى مرة حافال ومرة ليس بضرعها شيء

( المنشفة ) ما ينشف به الماء وفوطة ينشف بها الوجه واليدان ونحوهما ( مج ) مناشف

( النشافة ) الرغوة تعلو اللبن وما نشف من الماء ونحوه

( النشاف ) ورق غير مصقول يتشرب المداد ونحوه فيجف ( محدثة )
( النشافة ) المنشفة وواحدة النشاف

( النشف ) حجارة سود ذات ثقوب وكانت تدلك بها األرجل واحدتها نشفة ( ج ) نشاف

( النشفة ) خرقة ينشف بها ماء المطر و نحوه وتعصر في األوعية

( النشفة ) يقال أرض نشفة تنشف الماء

( النشفة ) الشيء القليل يبقى في اإلناء وما أخذ بمغرفة من القدر وهو حار فحسي والرغوة تعلو

اللبن

( نشق )

في الحبالة نشقا وقع فيها ويقال نشق فالن في حبالة فالن وقع منه فيما ال يتخلص منه واشتد

المطر فنشق الناس في أماكنهم لم يستطيعوا براحا والرائحة نشقا ونشقا شمها والنشوق جذبه إلى
منخريه بالنفس

( أنشق ) الصائد علقت حبالته بالصيد والصيد في الحبالة أعلقه فيها ويقال أنشقته الحبالة وفالنا

المعجم الوسيط
النشوق ونحوه أشمه إياه

( انتشق ) الماء وغيره جذب منه بالنفس في أنفه

( تنشق ) الماء وغيره انتشقه والرائحة شمها والنشوق جذبه إلى منخريه بالنفس

( استنشق ) تنشق

( المنشق ) األنف ( ج ) مناشق

( المنشقة ) ما يجعل فيه النشوق

( النشق ) يقال رجل نشق إذا دخل في أمر ال يكاد يتخلص منه
( النشقة ) الحلقة أو الربقة تجعل في أعناق الدواب ( ج ) نشق

( النشوق ) السعوط وكل دواء يصب في األنف أو يشم
( النشاقى ) من الصيد ما وقعت الربقة في حلوقها

( نشل )

الحيوان نشوال قل لحمه فهو ناشل و هي ناشلة ويقال فخذ ناشلة قليلة اللحم والشيء نشال أسرع نزعه
يقال نشل اللحم من القدر ونشل الخاتم من يده ونشل الغريق من الماء والحية فالنا لدغته

( أنشل ) الشيء نشله يقال أنشل اللحم من القدر وأنشل ما على العظم

( انتشل ) الشيء نشله

( نشل ) األضياف عجل لهم شيئا قبل الغداء

( المنشال ) قطعة من معدن في رأسها عقافة ينشل بها اللحم من القدر ونحو ذلك ( ج ) مناشيل

( النشال ) كثير النشل والخفيف اليد من اللصوص السارق على غرة ( محدثة )

( النشيل ) الشيء المنتشل

( نشم )

الشيء نشما تغيرت رائحته فهو نشم ويقال يده نشمة علقت بها رائحة كريهة والثور ونحوه كان فيه

نقط بيض ونقط سود فهو نشم وهي نشمة

( نشم ) الطعام تغير وابتدأت فيه رائحة كريهة واألرض نزت وفي األمر ابتدأ فيه وأخذ يقال نشم في

الشر

( تنشم ) في األمر نشم ويقال تنشم منه علما استفاد منه وفالن يتنشم العلم يتلطف في التماسه
( المنشم ) عطر صعب الدق وكانوا يقولون ( دقوا بينهم عطر منشم ) اشتدت الحرب بينهم
( النشم ) شجر من الفصيلة الزيزفونية كانت تتخذ منه القسي واحدته نشمة

( نشنشت )

المعجم الوسيط
القدر صوتت بالغليان وفالن عمل عمال وأسرع فيه والطائر نتف من ريشه وألقاه والشيء دفعه
وحركه شديدا والدابة ساقها وطردها والوعاء نفض ما فيه ونشره والجلد كشطه

( تنشنش ) مطاوع نشنش يقال نششه فتنشنش والشجر أخذ من لحائه

( النشناش ) يقال رجل نشناش خفيف في السفر
( النشناشة ) يقال أرض نشناشة ملحة ال تنبت

( النشنش ) يقال غالم نشنش خفيف في العمل والخدمة ونشنشي الذراع خفيف في عمله ومراسه

( النشنشة ) صوت حركة الدرع والقرطاس والثوب الجديد ونحوها

( نشي )

نشوا ونشوة سكر أول السكر يقال نشي من الشراب وبالشيء أحبه وعاوده مرة بعد أخرى والريح نشأ

ونشوة شمها يقال نشيت منه رائحة طيبة ويقال نشي الخبر تخبره وتعرفه

( أنشى ) الشيء وجد نشوته

( انتشى ) فالن بدأ سكره والريح شمها

( تنشى ) انتشى

( استنشى ) انتشى ويقال استنشى الخبر نشيه

( النشا ) هدرات كربون على شكل مسحوق أبيض يكثر في الحبوب وفي النباتات العسقولية
كالبطاطس ( مج ) ونسيم الريح الطيبة والرائحة عامة

( النشاء ) النشا

( النشاة ) الشجرة اليابسة ( ج ) نشا والرائحة

( النشوان ) السكران في أول أمره وهي نشوى ( ج ) نشاوى والذي يتخبر األخبار أول ورودها
( النشوة ) أول السكر واالرتياح لألمر والنشاط له والرائحة

( النشوة ) الخبر أول ما يرد

( النشوي ) المنسوب إلى النشا
( نصب )

الحادي نصبا غنى غناء النصب وسوى حيلة وعليه احتال ( محدثة ) والشيء أقامه ورفعه يقال

نصب العلم ونصب الباب ويقال نصب له العداء والشر أظهرهما له وقصده بهما ونصب له حربا

شنها عليه ونصبت له رأيا أشرت عليه برأي ال يعدل عنه واألمير فالنا واله منصبا والكلمة حركها
بالفتح والشيء أو األمر فالنا أتعبه وأعياه يقال نصبه العمل ونصبه المرض ونصبه الهم

( نصب ) نصبا أعيا وتعب وجد واجتهد فهو ناصب ونصب وذو القرن كان منتصب القرن فهو
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أنصب وهي نصباء ( ج ) نصب ويقال ناقة نصباء مرتفعة الصدر ويقال أنصب الحديث أسنده و

رفعه إلى صاحبه

( ناصبه ) العداوة أو الحرب أظهرها له وأقامها

( نصب ) الشيء نصبه واألمير فالنا واله منصبا

( انتصب ) مطاوع نصبه يقال نصبه فانتصب وانتصب للحكم قام له وتهيأ

( تناصبوا ) الشيء تقاسموه

( تنصب ) مطاوع نصب يقال نصبه فتنصب ويقال تنصب الطائر ارتفع وتنصب الثغر استوت

أسنانه وتنصب لفالن عاداه

( األنصوبة ) علم جعل على الطريق يهتدى به ( ج ) أناصيب

( المنصب ) المقام و األصل يقال هو يرجع إلى منصب كريم ولفالن منصب علو ورفعة وما يتواله

المرء من عمل يقال تولى منصب الو ازرة أو القضاء ونحوهما ( مو ) ( ج ) مناصب
( المنصب ) آلة من معدن تنصب تحت الوعاء للطبخ أو غيره ( ج ) مناصب

( المنصبة ) الكد والجهد يقال عيش ذو منصبة

( المنصب ) يقال ثغر منصب مستوي النبتة

( المنصوب ) ( في النحو ) ما دخله النصب من الكلم

( المنصوبة ) الحيلة يقال سوى له منصوبة

( الناصب ) يقال هم ناصب متعب وعيش ناصب فيه كد وجهد ( ج ) نواصب

( النصاب ) األصل والمرجع يقال رجع األمر إلى نصابه ومقبض السكين ومن المال القدر الذي

عنده تجب الزكاة وفي عدد األعضاء العدد الذي يصح به عقد الجلسة ( محدثة ) ويقال هلك

نصاب مال فالن ما استطرفه ( ج ) نصب

( النصاب ) مبالغة من نصب والذي ينصب فيه نفسه ويتقدم لعمل لم يطلب منه والخداع المحتال (

محدثة )

( النصب ) العلم المنصوب و عالمة تنصب عند الحد أو الغاية وما كان ينصب ليعبد من دون هللا

( ج ) أنصاب ونوع من الغناء رقيق والحيلة والخداع ( محدثة ) ونصب الكلمة إعرابها بالفتحة أو ما

ينوب عنها ويقال هذا نصب عيني أمامهما

( النصب ) المنصوب وما يقام من بناء ذكرى لشخص أو حادثة ( مج ) ويقال هذا نصب عيني

أمامها والشر والبالء وما نصب وعبد من دون هللا ( ج ) أنصاب
( النصب ) المنصوب ( ج ) أنصاب
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( النصبة ) اسم المرة من نصب ومن الشكل في اإلعراب الفتحة

( النصيب ) الحظ من كل شيء والحوض والمنصوب ( ج ) أنصباء وأنصبة ونصب

( النصيبة ) إحدى األحجار التي تنصب حول الحوض تجعل عضائد وما نصب فجعل علما ( ج )

نصائب

( نصت )

له نصتا سكت مستمعا

( أنصت ) استمع و أحسن االستماع للحديث وفالنا أسكته ويقال أنصت المحدث القوم جعلهم

ينصتون وأنصت للهو مال إليه

( انتصت ) له نصت

( تنصت ) تسمع وتكلف النصت

( استنصت ) وقف منصتا وفالنا سأله أن ينصت له

( النصتة ) اإلنصات يقال له علي حق النصتة

( نصح )

الشيء نصحا ونصوحا ونصاحة خلص يقال نصح المعدن ويقال نصحت توبته خلصت من شوائب

العزم على الرجوع ون صح قلبه خال من الغش والشيء أخلصه يقال نصح لفالن الود ونصح له

المشورة وفالنا وله أرشده إلى ما فيه صالحه فهو ناصح وهي ناصحة ( ج ) نصح ونصاح وهو

نصيح ( ج ) نصحاء والثوب ونحوه نصحا ونصاحة أنعم خياطته و الشراب نصحا ونصوحا شرب

منه حتى روي

( أنصحه ) أرواه

( ناصح ) فالنا نصح كل منهما اآلخر وفالن نفسه في التوبة أخلصها

( انتصح ) قبل النصيحة وفالنا اتخذه نصيحا واعتده ناصحا يقال انتصحني فإنني لك ناصح

( تنصح ) تشبه بالنصحاء يقال تنصح له وأكثر النصح والثوب ونحوه نصحه

( استنصحه ) عده نصيحا

( المنصح ) اإلبرة وكل ما يخاط به

( المنصحة ) المنصح

( الناصح ) الخالص من كل شيء يقال سقاني ناصح الشراب ويقال ناصح الجيب نقي القلب ال

غش فيه والخياط

( النصاح ) الخيط ونحوه يقال صلب نصاحك صار شديدا ( ج ) نصح
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( النصح ) إخالص المشورة
( النصح ) النصح

( النصاح ) مبالغة من نصح والخياط

( النصوح ) مبالغة من نصح ويقال توبة نصوح خالصة

( النصيح ) الناصح ( ج ) نصحاء

( النصيحة ) قول فيه دعاء إلى صالح ونهي عن فساد ( ج ) نصائح

( نصره )

على عدوه نص ار ونصرة أيده وأعانه عليه ومنه نجاه وخلصه فهو ناصر وهي ناصرة ( ج ) نصار
ونصور وهو وهي نصير ( ج ) أنصار

( ناصره ) نصر أحدهما اآلخر
( نصره ) جعله نصرانيا

( انتصر ) امتنع من ظالمه وعلى خصمه استظهر ومنه انتقم

( تناصر ) القوم نصر بعضهم بعضا ويقال تناصرت األخبار صدق بعضها بعضا

( تنصر ) عالج النصر ودخل في النصرانية

( استنصر ) بفالن استغاث به وفالنا طلب نصرته وفي التنزيل العزيز ) فإذا الذي استنصره باألمس
يستصرخه ( وفالنا على فالن سأله أن ينصره عليه

( األنصار ) أهل مدينة الرسول الذين ناصروه حين هاجر إليهم وهم خالف المهاجرين

( األنصر ) األقلف وهو من لم يختن

( الناصر ) مجرى الماء إلى األودية ( ج ) نواصر يقال مدت الوادي النواصر
( الناصرة ) قرية بالجليل من فلسطين ينسب إليها المسيح عليه السالم

( الناصور ) الناسور ( ج ) نواصير

( النصر ) يقال رجل نصر ناصر وقوم نصر ناصرون

( النصراني ) من تعبد بدين النصرانية وهي نصرانية ( ج ) نصارى

( النصرانية ) دين أتباع المسيح عليه السالم
( النصرة ) النصر والعون

( النصور ) مبالغة الناصر

( النصير ) النصور ( ج ) أنصار ونصراء

( النصيرة ) مؤنث النصير والعطية ( ج  9نصائر
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( نص )

الشواء نصيصا صوت على النار والقدر غلت وعلى الشيء نصا عينه وحدده ويقال نصوا فالنا

سيدا نصبوه والشيء رفعه وأظهره يقال نصت الظبية جيدها ويقال نص الحديث رفعه و أسنده إلى
المحدث عنه والمتاع جعل بعضه فوق بعض وفالنا أقعده على المنصة والشيء حركه يقال هو

ينص أنفه غضبا والدابة استحثها شديدا ويقال نص فالنا استقصى مسألته عن شيء حتى استخرج

كل ما عنده

( ناص ) غريمه استقصى عليه وناقشه

( نصص ) المتاع نصه وغريمه ناصه

( انتص ) الشيء ارتفع واستوى واستقام يقال انتص السنام و العروس ونحوها قعدت على المنصة
( تناص ) القوم ازدحموا

( المنصة ) كرسي مرتفع أو سرير يعد للخطيب ليخطب أو للعروس لتجلى وقد يزين بثياب وفرش

ويقال وضع فالن على المنصة افتضح وشهر ( ج ) مناص
( المنصوص ) عليه المبين المعين

( النص ) صيغة الكالم األصلية التي وردت من المؤلف ( مو ) وما ال يحتمل إال معنى واحدا أو

ال يحتمل التأويل ومنه قولهم ال اجتهاد مع النص ( مو ) ( ج ) نصوص و ( عند األصوليين )

الكتاب والسنة ومن الشيء منتهاه ومبلغ أقصاه يقال بلغ الشيء نصه وبلغنا من األمر نصه شدته
( النصة ) ما أقبل على الجبهة من الشعر القصة ( ج ) نصص ونصاص

( النصيص ) يقال أمر نصيص جد

( نصع )

الشيء نصوعا ونصاعة صفا ووضح يقال نصع لونه ويقال نصع األمر وضح وبان ونصح الحق
ظهر وتجلى ونصح فالن ظهر ما فيه وبالحق أقر به وأداه

( أنصع ) بالحق وله نصع وللشر تصدى له ويقال أنصع الرجل ظهر ما في نفسه واقشعر

( ناصعه ) الخبر ذكره خالصا من االلتباس والكذب

( الناصع ) الخالص الصافي يقال أبيض ناصع وأحمر ناصع ويقال حق ناصع ظاهر وحسب

ناصع خالص من كل لؤم

( النصاع ) مبالغة ناصع يقال أحمر نصاع وحمرة نصاعة

( النصع ) كل جلد أو ثوب شديد البياض

( النصع ) بساط يتخذ من الجلد ( ج ) أنصاع
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( النصيع ) مبالغة ناصع والخالص البالغ حده من األلوان والصافي يقال شربنا ماء نصيعا

( نصف )

الشيء نصفا ونصوفا انتصف يقال نصف النهار ونصف الليل ويقال نصف البسر والثمر رطب
نصفه والشيء نصفا ونصافة بلغ نصفه يقال نصف اإلزار ساقه ونصف الشيب رأسه ونصف

الكتاب وقسمه نصفين يقال نصف الدراهم بينهما ويقال نصف القوم أخذ منهم نصف أموالهم وفالنا

نصفا ونصافا ونصافة خدمه

( أنصف ) الشيء انتصف وفالن عدل والشيء نصفه يقال أنصف الماء اإلناء وأنصفت عمري
وفالنا عامله بالعدل و يقال أنصف فالنا من فالن استوفى له حقه منه

( ناصفه ) الشيء قاسمه نصفه

( نصف ) الشيء انتصف يقال نصف البسر رطب نصفه ونصف رأسه صار البياض والسواد

نصفين ونصف فالن صار كهال والشيء جعله نصفين والجارية خمرها بالنصيف

( انتصف ) الشيء بلغ نصفه يقال انتصف النهار وفالن طلب النصفة والجارية اختمرت بالنصيف

ومن فالن استوفى حقه منه كامال وانتقم منه والشيء أخذ نصفه

( تناصف ) القوم أنصف بعضهم بعضا من نفسه ويقال تناصف وجهها حسنا استوت محاسن

أعضائه

( تنصفت ) الجارية تخمرت بالنصيف ويقال تنصفه الشيب بلغ نصف رأسه ومن فالن أنصف منه
والشيء أخذ نصفه والسلطان سأله أن ينصفه وفالنا خدمه ويقال تنصفه طلب معروفه

( استنصف ) طلب النصفة ومنه أنصف منه والسلطان سأله أن ينصفه

( األنصف ) أفعل تفضيل من أنصف على غير قياس يقال هو أنصف منه وهذا أنصف بيت قالته

العرب

( المتناصف ) من األمكنة المستوي األجزاء ووجه متناصف متساوي المحاسن

( المنتصف ) من كل شيء وسطه يقال أتيته منتصف النهار أو الشهر أو الساعة

( المنصف ) المنتصف يقال بلغ منصف الطريق

( المنصف ) شراب طبخ حتى ذهب نصفه

( المنصف ) رجل منصف خمر رأسه بعمامة

( الناصف ) الخادم ( ج ) نصاف ونصف ونصفة

( الناصفة ) مجرى الماء في الوادي وموضع منبات يتسع من الوادي ( ج ) نواصف

( النصف ) اإلنصاف يقال ما جعلوا بيني و بينهم نصفا وشطر الشيء ( ج ) أنصاف ويقال رجل
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نصف وامرأة نصف ورجال نصف من أواسط الناس

( النصف ) يقال رجل نصف كهل ( ج ) أنصاف ونصفون وامرأة نصف كهلة ( ج ) أنصاف

ونصف

( النصفان ) يقال إناء نصفان بلغ الماء نصفه وهي نصفى
( النصفة ) اإلنصاف يقال ما جعلوا بيني وبينهم نصفة

( النصيف ) نصف الشيء وكل ما غطى الرأس من خمار أو عمامة ( ج ) أنصفة والخادم ( ج )

نصفاء

( نصل )

اللون نصال ونصوال زال يقال نصل الخضاب ويقال نصل الشعر أو الثوب زال عنه خضابه أو لونه
ومن كذا خرج يقال نصل السيف من قرابه ونصلت الخيل من الغبار ونصل الدر من السلك ونصل

علينا فالن من الشعب ونحوه ويقال نصل بحقي صاغ ار أخرجه والسهم والرمح ونحوهما جعل فيهما

نصال

( أنصل ) الشيء من الشيء أخرجه وأزاله عنه والسهم والرمح ونحوهما نزع نصالهما

( نصله ) جعل فيه نصال

( انتصل ) السهم ونحوه خرج نصله يقال أنصله فانتصل
( تناصل ) الشيء خرج وبرز يقال تناصلت أسنانه

( تنصل ) اللون نصل ويقال تنصل الشعر وتنصل الثوب ويقال تنصل كمد فالن زال ومن الشيء
خرج و من ذنبه تب أر والشيء أخرجه وتخيره وفالنا أخذ كل شيء معه

( استنصل ) الشيء استخرجه يقال استنصلت الريح اليبس اقتلعته من أصله

( األنصولة ) نور نصل البهمي ( ج ) أناصيل
( المنصال ) حجر طويل قدر ذراع يدق به

( المنصل ) السيف ( ج ) مناصل

( الناصل ) يقال لحية ناصل زال عنها خضابها وسهم ناصل خرج منه نصله

( النصل ) حديدة الرمح والسهم والسكين ( ج ) نصال وأنصل ونصول والغزل إذا خرج من المغزل

ويقال معول نصل خرج عنه نصابه

( النصيل ) الفأس ومفصل ما بين العنق والرأس تحت اللحيين يقال ضرب نصيله والبر النقي من

الغلث و ( نصيل الحجر ) وجهه و ( نصيل الرأس ) أعاله ( ج ) نصل

( نصنص )
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البعير أثبت ركبتيه في األرض وتحرك للنهوض و في مشيه اهتز والشيء حركه وقلقله
( النصناص ) يقال حية نصناص كثيرة الحركة

( نصاه )

نصوا قبض على ناصيته

( أنصى ) المكان كثر نصيه والشيء نصاه

( ناصى ) فالنا مناصاة ونصاء قبض كل منهما بناصية اآلخر ويقال فالن يناصى فالنا ينازعه

ويباريه والشيء الشيء اتصل به يقال هذه الفالة تناصي أرض كذا وقابله

( انتصى ) الشيء طال يقال انتصى شعره والشيء اختاره

( تناصى ) القوم أخذ بعضهم بنواصي بعض في الخصومة واألشياء اتصلت يقال هبت الريح

فتناصت األغصان

( المنتصى ) مكان تقارب الشيئين واتصالهما

( الناصية ) مقدم الرأس وشعر مقدم الرأس إذا طال ( ج ) نواص وناصيات ويقال أذل فالن ناصية

فالن أهانه وحط من قدره وفالن ناصية قومه شريفهم ورأس الشارع لدى ملتقاه بآخر ( محدثة )
( النصي ) نبت سبط من أفضل المراعي واحدته نصية

( النصية ) واحدة النصي والبقية ( ج ) نصي وأنصاء وأناص

( نضب )

الماء نضوبا غار في األرض ويقال نضب خيره قل ونضب ماء وجهه لم يستحي ونضب عمره نفد

وعنه انحسر والمكان بعد

( نضب ) الماء نضب ويقال نضبت الحلوب قل لبنها وبطوت درتها

( التنضب ) نبات بري معمر من الفصيلة الكبرية واحدته تنضبه ويقال كأنه حرباء تنضبه داهية

( نضج )

نضجا ونضجا ونضاجا أدرك وطاب يقال نضج اللحم ونضجت الفاكهة ونضج الطعام ويقال نضج

الرأي ونضج األمر أحكم ونضجت الحامل بولدها جاوزت به وقت الوالدة فالطعام ناضج والفاكهة
ناضجة وهو هي نضيج

( أنضجه ) جعله ناضجا ويقال انضح الرأي واألمر أحكمهما وفالن ال ينضج كراعا ضعيف ال

غناء عنده

( نضجه ) جعله ينضج

( استنضج ) الطعام طبخه
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( المنضاج ) السفود

( النضيج ) يقال تمر نضيج ناضج وفالن نضيج الرأي محكمه

( نضح )

نضحا رشح يقال نضح اإلناء بما فيه ونضح الجلد بالعرق والعين فارت بالدمع والشجر تفطر ليخرج
ورقه والثوب ونحوه رشه بماء أو طيب ويقال نضحه بالغبار ونضحتنا السماء أمطرتنا ونضح القوم

بالنبل رماهم ففرقهم وفالن ينضح عن نفسه يدفع عنها وعطشه سكنه والزرع سقاه والدابة الماء

حملته ونقلته للسقي

( أنضح ) الزرع نضح ويقال أنضح عرض فالن لطخه أو أنهبه الناس

( ناضحه ) مناضحة ونضاحا نضح كل منهما صاحبه ويقال ناضح عنه دافع عنه

( انتضحت ) العين نضحت والماء على الشيء ترشش وفالن بالماء أو الطيب رش شيئا منه على

جسده أو ثوبه ويقال انتضح من األمر أظهر البراءة منه

( تنضحت ) العين نضحت ويقال تنضح مما قرف به انتقى منه وتنصل

( التنضاح ) العرق

( المنضحة ) آلة لرش الماء ونحوه ( ج ) مناضح

( الناضح ) الدابة يستقى عليها والمطر وهي ناضحة ( ج ) نواضح

( النضح ) الماء ينضح به والزرع والطيب السائل كالماء ( ج ) نضوح وأنضحة
( النضح ) ما ترشش من الماء عند نضحه والحوض ( ج ) نضوح وأنضاح

( النضحة ) الشيء اليسير المتفرق من المطر ( ج ) نضحات

( النضاحة ) يقال قوس نضاحة بالنبل شديدة الرمي به والمنضحة

( النضوح ) يقال مزادة نضوح تنضح بالماء وقوس نضوح شديدة الحفز والدفع للسهم ونوع من

الطيب تفوح رائحته

( النضيح ) الحوض والعرق ( ج ) نضح

( نضخ )

الماء نضخا ونضوخا اشتد فورانه من ينبوعه والشيء نضخا بلله ورشه بماء أو طيب ويقال نضخ

القوم بالنبل فرقه فيهم

( أنضخ ) الزرع صار فيه السنبل رطبا

( ناضخه ) مناضخة ونضاخا نضخ كل منهما اآلخر

( انتضخ ) الماء ونحوه ترشش

( انضخ ) عليه الماء ( انظر ضخخ )

المعجم الوسيط
( المنضخة ) ما ينضخ به الماء أو الطيب ( ج ) مناضخ

( النضخ ) األثر يبقى في الثوب وغيره من طيب ونحوه يقال أرسلت السماء نضخا مط ار

( النضخة ) المرة و يقال وقعت نضخة باألرض مطرة ونضخة من مطر شيء قليل
( النضاخ ) مبالغة من نضخ يقال غيث نضاخ كثير غزير

( النضاخة ) مؤنث النضاخ يقال عين نضاخة فوارة غزيرة

( نضد )

الشيء نضدا ضم بعضه إلى بعض متسقا ويقال نضده بالنبل رشقه به فهو ناضد والشيء منضود

ونضيد

( نضده ) نضده

( تنضدت ) األشياء تراصفت متناسقة يقال تنضدت أسنانه

( المنضدة ) ما يحمل عليه نضد البيت وأداة ذات قوائم ثالثة أو أكثر توضع عليها األشياء ( ج )

مناضد

( المنضد ) يقال متاع منضد منسق ورأي منضد مؤتلف مسوى

( النضد ) التنضيد والمنضود يقال رأيت نضدا من ثياب أو فرش ويقال جسم نضد معتدل ممتلئ

وفي السماء نضد من السحاب متراكم منه والسرير الذي ينضد عليه المتاع ويقال لفالن نضد عز

وشرف وهم نضد فالن من يتقوى بهم من أعمامه و أخواله ( ج ) أنضاد

( النضيد ) المنضود ويقال شجر نضيد نضد بالورق والثمار من أسفله إلى أعاله
( النضيدة ) مؤنث النضيد والوسادة وما حشي من المتاع ( ج ) نضائد

( نضر )

نضو ار ونضرة كان ذا رونق وبهجة يقال نضر النبات ونضر الشجر ونضر وجهه ونضر لونه فهو

ناضر وهي ناضرة والشيء حسنه ونعمه

( نضر ) نض ار نضر فهو نضر وأنضر وهي نضرة ونضراء
( نضر ) نضارة نضر فهو نضير

( أنضر ) الشيء نضر يقال أنضر العود وأنضر وجهه والشيء نضره

( نضره ) أنضره

( استنضر ) الشيء وجده أو عده ناض ار
( األنضر ) الذهب

( الناضر ) يقال وجه ناضر حسن مشرق ولون ناضر له بريق في صفاء والطحلب

( النضار ) الخالص من كل شيء يقال ذهب نضار والذهب يقال لها سوار من نضار وأثل ورسي

اللون بغور الحجاز يقال أهداني قدحا من نضار

المعجم الوسيط
( النضر ) الذهب يقال لها سوار من نضر ( ج ) نضار وأنضر

( النضر ) الزوجة يقال هذه نضر فالن

( النضرة ) السبيكة من الذهب والنعمة والرونق واللطف وفي التنزيل العزيز ) تعرف في وجوههم

نضرة النعيم ( بريقه ونداه

( النضير ) نبات نضير ناضر ويقال هو غض نضير جميل وهي نضيرة يقال جارية نضيرة غضة
جميلة والذهب

( نض )

الماء نضا ونضيضا سال قليال قليال ويقال نض له بشيء أعطاه قليال ونض إلي من معروفه شيء
نالني منه والشيء حصل وتيسر و يقال خذ ما نض لك من دينك والطائر حرك جناحيه ليطير

والشيء حركه وقلقله

( أنض ) الرضيع سقاه قليال من اللبن والحاجة أنجزها

( تنضض ) الشيء استخرجه شيئا فشيئا يقال تنضض منه حقه استوفاه شيئا بعد شيء وفالنا

استحثه والحاجة تنجزها

( استنض ) الشيء تتبعه يقال استنض الثماد من الماء ويقال هو يستنض معروف فالن يستقطره و

يستنض حقه منه يستنجزه ويأخذه الشيء بعد الشيء

( النضاضة ) القليل اليسير يقال ما عندي من الماء إال نضاضة واستوفيت حقي منه وبقيت عليه

نضاضة ويقال هو نضاضة ولده آخرهم ( ج ) نضاض ونضائض

( النضوض ) يقال بئر نضوض يخرج ماؤها رشحا

( النضيض ) الشيء القليل اليسير يقال ماء نضيض ويقال هو نضيض اللحم قليله ( ج ) نضاض

ونضائض

( النضيضة ) يقال مطرة نضيضة قليلة وسحابة نضيضة ضعيفة ( ج ) نضائض وأنضة ويقال

تركت الدواب ذات نضيضة عطش لم ترو

( نضفت )

الدابة نضفانا خبت وفالنا نضفا خدمه والشيء أتى عليه جميعه يقال نضف ما في اإلناء ونضف

الرضيع ما في الضرع

( نضف ) الشيء نضفا نجس فهو نضف ونضيف ويقال رجل نضيف نجس

( أنضف ) فالن دام على أكل النضف والناقة خبت والدابة حملها صاحبها على الخبب

( انتضف ) الشيء أتى عليه جميعه يقال انتضف ما في اإلناء وانتضف ما في الضرع

المعجم الوسيط
( النضف ) نبات عطري طبي من فصيلة الشفويات

( نضله )

نضال سبقه وغلبه في الرماء يقال ناضله فنضله

( نضل ) نضال هزل وأعيا

( أنضل ) الدابة هزلها وأتعبها

( ناضل ) عنه مناضلة ونضاال وتنضاال حامى ودافع وتكلم عنه بعذره وفالنا باراه في الرمي

( انتضل ) القوم استبقوا في الرمي ويقال قعدوا ينتضلون يفتخرون والشيء أخرجه يقال انتضل سيفه
ويقال انتضلت منهم رجال اخترته
( تناضل ) القوم انتضلوا

( تنضل ) الشيء أخرجه واستخرجه يقال تنضل سهما من كنانته

( النضيل ) القرين في الرماء يقال فالن نضيلي يراميني ويسابقني

( نضنض )

فالن كثر ماله والشيء أقلقه وحركه يقال نضنض لسانه ويقال ما زال يلح به حتى نضنض منه شيئا

استخرجه

( النضناض ) من الحيات الذي ال يثبت في مكانه لشرته ونشاطه أو الذي يخرج لسانه ينضنضه

( النضناضة ) مؤنث النضناض

( نضا )

اللون نضوا نصل والماء نضب والجرح سكن ورمه والشيء نزعه و ألقاه يقال نضا الثوب عنه ومن

الشيء أخرجه منه يقال نضاه من ثوبه ونضا سيفه من جفنه والمكان جاوزه وخلفه ويقال نضا الجواد
الخيل سبقها وتقدمها

( نضى ) الشيء من الشيء نضيا أخرجه منه والشيء عن الشيء نزعه وألقاه والثوب أخلقه وأباله
( أنضى ) فالن كانت دوابه هزيلة والدابة هزلها وأتعبها والثوب أباله وفالنا أعطاه حيوانا مهزوال

( نضى ) الشيء عن الشيء نضاه

( انتضى ) السيف أخرجه من غمده والثوب أنضاه
( تنضى ) الدابة أنضاها

( النضاوة ) نضاوة الشيء ما سقط منه عند انتزاعه بشدة

( النضو ) المهزول من الحيوان ويقال فالن نضو سفر مجهد من السفر وثوب نضو خلق وسهم

نضو فاسد من كثرة ما رمي به وحديدة اللجام بال سير ( ج ) أنضاء

المعجم الوسيط
( النضي ) من الحيوان النضو ونضي السهم ما بين ريشه ونصله ( ج ) أنضية

( نطب )

فالنا نطبا ضربه على أذنه بإصبعه والديك الشيء نقره

( المنطب ) المصفاة
( المنطبة ) المنطب

( النواطب ) خروق المصفاة الواحدة ناطبة

( نطحه )

الثور ونحوه نطحا ضربه بقرنه ويقال نطح فالنا عن كذا دفعه وأزاله و ( هذا أمر ال ينتطح فيه

عنزان ) ال يختلف فيه اثنان

( ناطحه ) مناطحة ونطاحا نطح كل منها اآلخر وغالبه في المناطحة ويقال ناطح فالن فالنا نازله

وقاومه

( تناطح ) الكبشان نطح كل منهما اآلخر ويقال تناطحت األمواج والسيول تالطمت

( الناطحة ) ناطحة السحاب البناء العالي الذاهب في السماء ( محدثة ) وهو الطربال أو الصرح (

ج ) نواطح

( النطيح ) المنطوح وما مات نطحى ( ج ) نطح ونطائح

( النطيحة ) الشاة المنطوحة تموت فال يحل أكلها ( ج ) نطحى ونطائح

( نطر )

الكرم ونحوه نط ار ونطارة حفظه

( الناطر ) حافظ الكرم ونحوه ( ج ) نطار ونطرة
( الناطور ) الناطر ( ج ) نواطير

( النطار ) كساء أسود ينصب على عمود بين الزرع يخيل به للطير والبهائم فتظنه إنسانا

( نطس )

نطسا أدق النظر في األمور واستقصاها فهو نطس ونطس ونطيس

( تنطس ) في الشيء أدق فيه النظر يقال فالن يتنطس في ملبسه ومأكله يتأنق فيه وهو يتنطس في
كالمه وفالن من كذا تقزز منه ويقال تنطس من مؤاكلة فالن واألخبار استقصاها ويقال تنطس عن

األخبار

( الناطس ) الجاسوس

( النطاسي ) العالم الماهر و الطبيب الخاذق

المعجم الوسيط
( النطس ) النطاسي والمتقزز

( النطس ) األطباء الحذاق والمتقززون

( النطيس ) المدقق في نظر األمور والحاذق المدقق في علم الطب وهي نطيسة

( النطسة ) الكثير التنطس

( نط )

نطا ونطيطا وثب وفي األرض ذهب فيها وفي منطقه هذر فهو نطاط والشيء نطا مده أو شده

( األنط ) يقال سفر أنط بعيد وهي نطاء يقال عقبة نطاء بعيدة ( ج ) نط ونطط ( على غير قياس

)

( النطاط ) المهذار الكثير الكالم و الهذر وضرب من الجراد والجنادب ينط في الحقول يأكل الزرع

( محدثة )

( النطيط ) يقال مكان نطيط بعيد وهي نطيطة يقال أرض نطيطة

( نطع )

اللقمة نطعا أكل منها ثم ردها إلى الخوان فهو ناطع
( نطع ) لونه نطعا تغير

( تنطع ) فالن جعل الطعام في نطعه وفي الشيء غالى وتكلف فيه يقال تنطع في كالمه تفصح
فيه وتعمق وتنطع في شهواته تأنق فيها وتشبع منها ويقال تنطع في عمله تحذق فيه

( النطاعة ) اللقمة يؤكل نصفها فترد إلى الخوان

( النطع والنطع ) بساط من الجلد كثي ار ما كان يقتل فوقه المحكوم عليه بالقتل يقال علي بالسيف

والنطع وكسا بيت هللا باألنطاع ( ج ) أنطاع ونطوع وأنطع وظهر الغار األعلى وهو موضع اللسان

من الحنك ويقال هذا من الحروف النطعية التي تخرج من هذا الموضع وهي ( الطاء والدال والتاء )

( ج ) نطوع

( النطع ) المتشدقون في كالمهم

( نطف )

نطفا ونطوفا ونطافا ونطفانا قطر يقال نطفت القربة ونطف السحاب وجهد حتى نطف عرقه وجاء

سيفه ينطف دما ويقال فالن ينطف بسوء يندى به والماء صبه والجرح والخراج نطفا شقه ويقال نطفه

بعيب قذفه به ولطخه

( نطف ) الشيء نطفا فسد والحيوان أصابته غدة في بطنه تنطف والرجل أشرفت شجته على الدماغ
وبشم من أكل ونحوه واتهم بريبة فهو نطف وهي نطفة

المعجم الوسيط
( أنطفه ) عابه واتهمه بريبة

( نطف ) فالنا أنطفه والمرأة علق القرط في أذنها

( تنطف ) تلطخ والمرأة تقرطت ومن كذا تقزز منه

( الناطف ) السائل من المائعات وضرب

من الحلوى يصنع من اللوز والجوز والفستق ويسمى أيضا القبيط قال أبو نواس

يقول والناطف في كفه

من يشتري الحلو من الحلو

( النطافة ) القليل من الماء ونحوه

( النطف ) يقال ما به نطف عيب أو فساد ووقع في النطف في الشر

( النطفة ) الماء الصافي ( ج ) نطاف يقال سقاني نطفة عذبة ونطافا عذابا والقطرة يقال جاء و

على جبينه نطاف من عرق قطرات والمني ( ج ) نطف
( النطفة ) اللؤلؤة الصغيرة الصافية والقرط ( ج ) نطف

( النطوف ) القطور ويقال ليلة نطوف ماطرة حتى الصباح

( نطق )

نطقا ومنطقا تكلم ويقال نطق الطائر أو نطق العود صوت

( نطق ) الرجل صار منطيقا

( أنطقه ) جعله ينطق يقال أنطق هللا األلسن
( ناطقه ) كلمه وقاوله

( نطقه ) أنطقه وشد وسطه بالنطاق ويقال نطق الماء الشجر واألكمة بلغ نصفها

( انتطق ) شد وسطه بالمنطقة ويقال انتطقت األرض بالجبال أحاطت بها الجبال وهو ينتطق بقومه

واخوانه يعتضد بهم وانتطق فرسا جنبه ولم يركبه

( تناطق ) الرجالن تقاوال و ناطق كل منهما صاحبه

( تنطق ) شد وسطه بمنطقة ويقال تنطقت األرض بالجبال انتطقت
( تمنطق ) شد وسطه بمنطقة وتعاطى علم المنطق ( مو )

( استنطقه ) طلب منه أن ينطق وكلمه

( المستنطق ) من يستجوب المتهم في الشرطة أو في القضاء ( مو )

( المنطق ) الكالم وفي التنزيل العزيز ) علمنا منطق الطير ( وعلم يعصم الذهن من الخطأ في

الفكر ويقال فالن منطقي عالم بالمنطق أو يفكر تفكي ار مستقيما

المعجم الوسيط
( المنطق ) ما يشد به الوسط ( ج ) مناطق

( المنطقة ) المنطق وجزء محدود من األرض له خصائص مميزة وهو على الكرة األرضية كالحزام
وذلك كالمنطقة االستوائية ومنطقة البحر األبيض ( محدثة ) ( ج ) مناطق

( المنطقة ) المنطقة ( محدثة )

( المنطقة ) البسه النطاق ومن الحيوانات الملونة موضع النطاق

( المنطوق ) ( عند األصوليين ) خالف المفهوم وهو مجرد داللة اللفظ دون نظر إلى ما يستنبط
منه

( المنطيق ) البليغ والمرأة تعظم عجزها بحشية

( الناطق ) كتاب ناطق بين وشيء ناطق واضح واإلنسان حيوان ناطق مفكر

( الناطقة ) مؤنث الناطق والخاصرة

( النطاق ) حزام يشد به الوسط وذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر وازار تلبسه الم أرة تشده على

وسطها للمهنة ويقال عقد فالن حبك النطاق تهيأ لألمر وهو واسع النطاق األفق واتسع نطاق هذه

الفكرة انتشرت ونطاق الجوزاء ثالثة كواكب في وسطها ( ج  9نطق

( النطق ) اللفظ بالقول والفهم وادراك الكليات

( نطل )

الخمر نطال ونطوال عصرها والماء صبه يسي ار والمريض صب عليه السائل شيئا بعد شيء يعالجه

به

( نطل ) المريض نطله

( انتطل ) من اإلناء اصطب منه يسي ار
( المنطلة ) المعصرة ( ج ) مناطل

( الناطل ) قدح صغير يرى فيه الخمار أنموذج الخمر وكوز يكال به السائل والفضلة تبقى في

المكيال و الجرعة من الماء أو النبيذ أو نحوهما ويقال ما ظفرت منه بناطل بشيء ( ج ) نواطل

( النطل ) خثارة الشراب

( النطلة ) الجرعة والشيء اليسير يقال أخذ من اإلناء نطلة

( النيطل ) الدلو والكوز يكال به السائل ويقال فالن نيطل داهية ورماه هللا بالنيطل بالهالك ( ج )

نياطل

( نطنط )

الشيء بعد يقال نطنطت األرض وفالن باعد سفره والشيء مده

المعجم الوسيط
( تنطنط ) تباعد

( النطناط ) الطويل المديد ويقال رجل نطناط مهذار ( ج ) نطانط

( النطنط ) النطناط ( ج ) نطانط

( نطا )

المنزل نطوا بعد والحبل مده والغزل سداه

( أنطى ) أعطى وقرئ < إنا أنطيناك الكوثر > وفي حديث الدعاء ( ال مانع لما أنطيت )

( ناطاه ) نازعه وطاوله وعاونه في تسدية الثوب يرمي كل منهما إلى صاحبه كبة الغزل حتى يسديا

الثوب

( تناطى ) القوم تسابقوا

( المنطو ) سفر منطو ومكان منطو بعيد وثوب منطو مسدى

( النطي ) المنطو

( نظر )

إلى الشيء نظ ار ونظ ار أبصره وتأمله بعينه وفيه تدبر وفكر يقال نظر في الكتاب ونظر في األمر
ويقال فالن ينظر ويعتاف يتكهن ولفالن رثى له وأعانه ويقال انظر لي فالنا

اطلبه لي وبين الناس حكم وفصل بينهم والشيء أبصره ويقال داري تنظر داره تقابلها وحفظه ورعاه
وأخره وأمهله يقال نظر الدين ونظر البيع والمبيع باعه بنظرة وفالنا باع منه الشيء بنظرة والشيء

انتظره يقال نظرت فالنا حتى الظهر و منه المثل ( إن غدا لناظره قريب ) أي لمنتظره وتوقعه يقال

إني أنظر فضل هللا

( أنظر ) الشيء أخره وأمهله وفي التنزيل العزيز ) قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون ( ويقال

أنظرت الدين وأنظرته الدين وفالنا باعه الشيء بنظرة ومكنه من النظر و فالنا بفالن جعله نظي ار له
يقال ما كان نظيره ولقد أنظر به

( ناظر ) فالنا صار نظي ار له وباحثه وباراه في المحاجة والشيء بالشيء جعله نظي ار له ويقال داري
تناظر داره تقابلها وجمعهم يناظر األلف يقاربه

( نظر ) الشيء بالشيء ناظره به

( انتظره ) ترقبه وتوقعه وتأنى عليه

( تناظر ) القوم نظر بعضهم إلى بعض و في األمر تجادلوا وتراوضوا ويقال دورهم تتناظر تتقابل

( تنظره ) تأمله بعينه وتوقعه وتأنى عليه وأنسأه

( استنظره ) ترقبه وطلب النظرة منه وعلى كذا أقامه عليه ناظ ار ( محدثة )

المعجم الوسيط
( المناظر ) المجادل المحاج والمثل

( المنظار ) المرآة وآلة بصرية تستخدم إما لرؤية األجسام الصغيرة وتسمى المجهر ( الميكروسكوب

) أو لرؤية األجسام البعيدة وتسمى ( التلسكوب ) ( مج )

( المنظر ) النظر وما ينظر إليه فيعجب ويقال هو في منظر ومستمع فيما يحب أن ينظر ويستمع

إليه والمرقبة ( ج ) مناظر

( المنظرة ) المنظر ومكان من البيت يعد الستقبال الزائرين ( مو ) و القوم الذين ينظرون إلى

الشيء

( المنظور ) يقال سيد منظور يرجى فضله وشيء منظور ترمقه األبصار اشتهاء ورغبة وطفل

منظور معين مصاب بالعين

( الناظر ) الفاعل من نظر ( ج ) نظارة والعين وسواد العين الذي فيه إنسانها ( ج ) نواظر

والمرسل إلى جهة ليستبرئ أمرها والمتولي إدارة أمر يقال ناظر المدرسة وناظر الضيعة وكان يطلق

على الوزير قيل ناظر المعارف ونحوه ( مو ) ( ج ) نظار
( الناظرة ) مؤنث الناظر والعين ( ج ) نواظر

( الناظور ) الناطور وسيد القوم

( نظار ) اسم فعل بمعنى انتظر

( النظارة ) الفراسة والحذق وحرفة الناظر

( النظر ) البصر والبصيرة ويقال في هذا نظر مجال للتفكير لعدم وضوحه ونظ ار إلى كذا وبالنظر

إليه مالحظة واعتبا ار له
( النظر ) المثل

( النظرة ) اللمحة ويقال فيه نظرة ردة وقبح وأصابته نظرة عين ونظره بعين النظرة الرحمة

( النظرة ) االنتظار يقال اشتريته بنظرة إمهال وتأخير وفي التنزيل العزيز ) وان كان ذو عسرة فنظرة

إلى ميسرة (

( النظري ) يقال أمر نظري وسائل بحثه الفكر والتخيل وعلوم نظرية قل أن تعتمد على التجارب

العملية ووسائلها

( النظرية ) قضية تثبت ببرهان ( مو ) و ( في الفلسفة ) طائفة من اآلراء تفسر بها بعض الوقائع
العلمية أو الفنية و ( نظرية المعرفة ) البحث في المشكالت القائمة على العالقة بين الشخص

والموضوع أو بين العارف والمعروف وفي وسائل المعرفة فطرية أو مكتسبة ( مج ) ( ج ) نظريات

( النظار ) الشديد النظر ويقال فرس نظار طامح الظرف

المعجم الوسيط
( النظارة ) القوم ينظرون إلى الشيء وعدستان زجاجيتان مثبتتان في إطار مناسب أمام العينين

لتصحيح عيوب اإلبصار وقد يستبدل بالعدستين زجاج قاتم لحماية العينين من أشعة الشمس أو من

األتربة أو من اإلشعاعات الضارة ( محدثة )

( النظور ) النظار ويقال رجل نظور ال يغفل النظر فيما أهمه
( النظورة ) يقال نظورة القوم ونظورة الجيش طليعتهم

( النظير ) المناظر والمثل والمساوي وفالن منقطع النظير منفرد في بابه ( ج ) نظراء

( النظيرة ) مؤنث النظير ويقال هو نظيرة قومه أفضلهم وأمثلهم وجاءت نظيرة الجيش طليعته ( ج )
نظائر ويقال عددت األشياء نظائر مثنى مثنى

و ( النظائر المشعة ) ذرات لعنصر واحد يتساوى عددها الذري ويختلف عددها الكتلي وهي ذات

فاعلية إشعاعية واحدتها النظيرة

المشعة ( مج )

( نظف )

نظافة نقي من الدنس فهو نظيف ( ج ) نظفاء

( نظفه ) نقاه ويقال نظف قلبه صانه عما يدنسه من الشبهات والمحرمات

( تنظف ) صار نظيفا يقال نظفه فتنظف وفالن يتنظف يترفع عما يشين ويتنزه

( استنظف ) الشيء أخذه نظيفا
( المنظفة ) ما ينظف به

( النظيف ) يقال هو نظيف السراويل عفيف وهو نظيف األخالق مهذب وكل ما ينظف كاألشنان

ونحوه

( نظم )

األشياء نظما ألفها وضم بعضها إلى بعض واللؤلؤ ونحوه جعله في سلك ونحوه ويقال نظم الخواص

الخوص ضفره وشع ار ألف كالما موزونا مقفى ويقال نظم أمره أقامه ورتبه

( نظم ) األشياء نظمها

