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امسدلة وفلان-من اهل الممدلة اى
امن آهل العدل .
 00بالدك

ادل

ستاو بوران يقال

ده

اوله ار ضمعرة ديرلر ا

المعار» بالضمعاريتهالقسنسنهو دح ١ى |

وعديم

ا]ل|معدن © يكسالدال تحعقالانك
1

وف ارضده خلق 2

شول 0

طاح وشندرؤوت

هرجانبه سكرده يقال عار الفرس

التون

رهى
لساثر
هازات
وقرواق
جش وبا
كو
 |1وكور واتواعاحار ونوياوكوكرت

صاحبه فهو معار .

١ ومابعاتمتنوعهيه دريلرجعى معادن
1

المغرب 8بالضم اظهار ايديجى مظهر

رودحى اقامت ايتدكلرى موضعه
عدن ديرلريقال عدنت |ايلك توطنته
ا  1وبابهضرب وعدنتالابل لمكانكذا

ا ىكزمتهة ترح ومئهجنات عدناى

حنات اقامةو يقال كنكل ثى

معدنة٠ 

ا المعد  5كبيرقازمه ساقور اك

!|'المعذار 8بالكسر بردموحاب جمعى
|||

ا

لهند مسضناير

انقلت وذ هبهناو نان وحدواعاره

5
أ

آلا

ا م ه واعزب بححته

فسح 0

.٠

ْ

1

4

المعرب© بالضم وتتني لاياء شول !
كلهدركهاصاد دع بىاوليه صكرهدن
قاعدةعر ب اوزرينه اسان

0

المعرة© بفوتاحاللرمواالءعيانلمشددة
"اذى ومقثقت :ولحتانت ؟و|بارخولق

وديت يقال تصيبكم معرة اى دية
قال العراة العيك.
المحارة © بالضم ضرر ايمك.

| إلعره والمعراج  5بالك فييما |
اا
حر ان 7

نردبان جتعى معارج ومعارج كلور
| سد

كمف

|

|
ايدميجك بره دخى 3

المحعرش» بالضم وفتحالراء المشددة ٠

يعي وجولك قويهجق بر ودخى
الله نزول ايدهوجك موضع.

اجلومبعورغشيكهوالالمعروش  8شول اوزوم
تنه تلوارايدوب اوستنه

يانو
رهلر(اصمهجارداتغى)يقال عرشت
الكرم وعرشته اذاجعلت

:

المعنارك ب
ا 10
والمعركة؟ بضم 1اء
ج
ن
ك
ا
ي
دمجك”

يرموضعالحرب معناسنهجعى معارك ”

0

:

5

االلمعمزع؟اركبةل5ا قتال ايدشمكمقاتله كى. .
فتح والسكونوالمعز؟بفتحتين |

نحتهقضبان
واشباهه ليعتمدعليهوغير مغروشات جهيربكردياغنامك برودرا ابا
سن س
منه شامادر قوبروقاو قودونه ١
اس المي الى لاتعرتن -
ف
ي
ا
ن
د
يدكارى .ل ودخى صلابت |
| البمعارضلف5تح قول وجاريه.صاتمغه
ارضه معز ل

عر
ض ايتدكارى بر ودخى 0

ظهورزواله معرضزوالديرلرلكن

امتعحرريفضك8حربيامدليكوسمبرلتاوقووار
تبنت امون سا

فيسقنناناركه |

كاضسر©يسايكون ديذكارى
اللمعر
يلكسزاوزوناوق جىىمعاري ضكلور
'ودحى معراض تعريض معناسنهده
كلوركه تصر حك ضديدر .

المعارضة ©بالضمير ابرلكاتمكومقابلة
اكبقال عارض

.الكتاب يغيره اذا

قابله وعارضهعثل ماصع اى انى البه

1

ضدردنى 1

2

الماعن©
واحدالمءزمثل صاحب 0

ذيشي
سنه ماعزه  دبرلر جعى مواعن |

كلور ويقال الماع ايضًا جد العا

لاليزواىاحهِمىمع6زكابلىتزى 8اكيرود 0
ودخولشولجى ١

سوروسىكءآزاوله مدعييرزلرقوبون ١

سو
روسنه ضئين د.دكلرى
وعند |
ل
ا بعض :معزى مؤن
ثدر وعةدالبيض ١ ا

مك لامر الفالحاق اجوندر تأبيث 01

اجون دكلدر .

العزادع بالفتم غلخل كو |

د

المعزوز © قالق
شديدك عار

عثل بمالى وعاضة اى حانشه . .
المعارِيض© يفت اليمبرسوزى سويليوب

رو

دخى برغيرى نسنه ماد اتمك.

المعازة  5غليه بعك.

المعرفة؟ 5بيلمك جبىمعارف كلور. .

المعرفة © بوفتاحاللرماء "تك يليسى

| بيتديكبركايقال الممرفةالموضم لد

إل شتياعلنة عرفب اشر"

70

وانكمعززنهاى مشدد ١

11

اناوه  5ت
حانتت ونمانوقه 0 1

المحّف 5بالكسر الات لهو طنبون

 .وحزمادكيجع م
ىعاز فكلو

:

0 ١االف3ىغير الشر000 .

اكوم صاوردقلرى يبا

زل بالفتح إبراق بعيد الى شال : 0حم اي غالطه .
عنهذاالاحىعءزلاى بعيد وا مع معناسنه يقالالمعاشر و التعاشر الالملا

والاسم العمرة بالكسر .
زال © بالكسن ضعيفاحمق ادم
سلاحس زكيمسهو دخ شولكيمسهكه

الممحشن دافا جلريده قويش واس

طوارك خلقدن اروب براقي رلرده

جوق اولان بر يقال موضع كذا
لشطيوروعشش الطاب تعشيشا
ماعش

| رعى ايده جنى معازيل كلور .
الى
|

 5بالضم على صيغةالفاعل

 1عنا وصير ايديجى صورنه ان بقول

0ع|ظرالل اجرك واحسن عزاك .

من دقاق العبيدان وغيرها .

عقر5وف
معشو
الم

ا|المس  8انين ممق دك
١

اى الذعشا وهرموضعهالذى جمعه

ودخى سبستان

ديدكارى .اوت .٠

كىبقالمعس الاديم افلدباغاذا دلك

سس اطة روه ساس مقدام .
ا

|ولس  8بفتح اليم والعين وبتشديد
|]١السينوضع طلب مطلب كى.

المعسن ©نفتحتين اياغك سكرى حكيلوون
بوزْلكبروجهالككه اياق١ كرىاوله.

المحص © بالتسكيناياغك بورورايكن
طولاشدرمق .

تش©ديد زيادهاقدام ايديجى ١ المعيص © اغاجاو يركدصيق تش اوله
الملماس
|ب|ا
ال 0
ا
ش

1

المعصر 5بااضمصبقجى جمعى معصر ات

اى مقدام.

كلو قال المعصرات السحام

|مسر  8بالضم فقير كيمسه.
ا

ا

 .المعاسرة  5بالضمققيراكودشوارلق

 |0مياسر هنك ضديدر
|

.

أالمعاش والمعيش والمعيشة؟ ديريلك

أأحيدة كي .

'ارض معشبة وعبية
||

بالمطر وعصرالقوم على

اى مطروا .

1

المعصر ب5الكسر شروكلقديهنوز

ومش
بضلكور
غستوه
حي

ب بالفعم 00
5
العش

العث ب يقال

ا

يسمفاعله

عشيب

همق اوله.

وعندالبعض بلوغنه بقين اومس قير

وجاريه جمعى معاص ركلور .

المعاصرة© بالكم زمانارى براولق

(باععويه الم عنياة
0

المصرة 0 85متكنه ديدكلرى ,

|

1

3

كه انكل 0

0

عقي أ

1

ا

1عن
ل

وقال

المغصفر © بالضم عصفور ديدذكارى

نأتى بويا ايله بويامش نسنه .

1ور | قيناكثيرالعطادواسرأًأت

مسلاة ا

أ

َ

والمجعمعاط ومعاطى

المعصم©بالكسسرقولك بيلازكطاقه جق

الاو ردكعطاانغكمناولة كي َأ[
©تح هلاك اولهمجق برء 'آ (ٍ
بمعاطبلف
ال

المعدم  5بالفتم موضع العصمة .

مهلكه معئاسته خمى معاطب كلور.

المعاصمة © بالضم حفظ اتمك يقال

المعطيرع بالكسرشولكبمسهكهكثير .

برى جبى .معام كلور .

غصمهه عاصمهاى

١

ل

التعطر اوله يعى جون

قوقولرله

المعض  5بالتتخريكشداله خشم امك

كن

كنهيكوقجكالل ماعلضرجل
وبر نس

برابردرقالرجا ل ممطبر ومعطاواحسأة
معطير وممطُطان ويقال نافة معطار اى ْ

فل لالس اذا سق غلبم

المعض  5بإلكسن قولك بازوبند

طاقهحق برى دملج 0

معطر ايده ل

:

كرعة

المبطلين 3ا

المخيدع بالفتج شول علبلو ثوب
العامة

 5معاونت

امنضوب؟ كو وروم

مى

 .المحط» بالفتم
وزحتدن

د عطسة ا
١

املو  5عزادد ١

:

سور سنكن

المعضل © بالضم شد بدك ومشكل نسنه
مضللات كاور

| 85

اعتبارنجه هى 0

علمى كيان كشينك عضدينه كلهء
اع

ا

ظ

المعطاف» بالكسر رداقفتان معناسته |١
ْ
 1معاطف كلور .
لعطان؟بالفتحعنادلمداودنك جوكوب||

.

700

صاج وصقالدوكلك يقال

5

برى؛ جع مغاطن كلو ل" .

كابقال المساطن مباركالابل عندالماء |[

معطت السفمنقريه اذامددته من
جفنه وقد معط شطرهاى تساقد من

غضتم ايماوا حدقا طون |
لاب
واحس

داءونحوه ورجلالامعطالذى لاشعر

الم  5جكلدس ا |0000
َ[
:
1
ل

والذثب الامعط الذى

المعافاة © عفواةك وكدت ويرمك |)

عل جسده

قدانساقط شعر هوؤقدمعط من بابطرب

وامتعط شعر هو معطاى تساقط منداء

كذاالمعط والمعظاءهى ال اسقط

صوفها

للهزال والمرض

ش اساي لكوك اا

ولان

وعندالبعض ضمميعم وفتح قاايله اسم

اا

ا

ا

لنعة وتاورار سياه |

 101.شام لزنه
او
 05ران ا  0ا
 ١نك آدربدراندهاولان ثيابهنسبت

بدو باب

ا المحاقة0

العقد (عقد بيع وعقد نكاح ومعاهده

معافريه وثوب معافرى

وسائردنك باغلتدنضى عل ).

ظ

|| ديرارويقال بالغيق معافر حرا
أ0000

المعقود  5بأغل:مش نسنهودج عقيده به

| .المعافسة 5بالضممعالجها تم كيقالعافسه

وبالوزهيه ديرار.

المعاقدة  5عقد ايدشمك 3

 1اذا عالحة .

المحاقرة © نفرت اعَكودخى ادمان

"1القع بالفعمدر نلك حمق معئاسنه

شرب تمرامك كايقال المعاقرة أدمانا”
شرب اكر

 1ودجىاطرا فر ادن ترطرفه معق

| دبرارجىاماعق واماعيقكلوركابقال
| الاماعيقاط رافالمفازةؤا مع قالارض

خاو ععق الرحل اذاساء .حلقه
أ١تلا
يف 5بالفتح درن مميق كىيقال
1
| بعرمعيقة اى حميقة .

1لاف كبالف
١

8

سنك مفتبةلان

|قال عاقبه جاء بعقبه فهو معاقب
ي

المعقر؟ دالخلالان)لخسراخ لبقا

اولان كغى يعنى عقارى

وضاعى

جوق اولان .
المعقل5بالفتحصيغنه جك صاقائه حق

يرهلجاً كىهتاهيه دغ دير انجع
معاقل كاور

.٠

المعقلة5بالفتح وضم القافياديت"جى

معاقل كلور .

]أوعقبب ايضا - .

االمعقب 8الهمويتشديدالقاف المكسورة
.

المعق 5عكن باذيناكوغومارى

 :0تغبير .وابطال اتدجى شال لامعقب

جى معاقد كلور

اذكه إىالامنيررولاميطل .
[| ا.لمعقب شو لاياق قابىكها اا دسي
| ادل .ه
.معاقبة  5عقات ا
ال

|لمقاب0 8
]ا

 1عورت كه

]| بعد الاثى .اركك طوغورمنىعادت

]| ايدينهوبراوغلان بعدهبرقيزطوغوران
1عورت .
.

.معقاب© بالضموكسرالقاف المشددة
 1ال
 .برىيزعقببحى كيسهلرودخى ملائكة

ل|يل ونباركه برى يرينعقبلر .

المعقوم 5مسدود

وبقالرم

معقومة

لع متك وادة ”لتلن .

المعك؟ اوغمكدلك وكتىأخير اك

* مطلكىيقالمعكت الاديماى د لكته

ويابةقطومعك يديتةاى .احن مو ليعكت
الناية أى :معت ومحكيا ماحنا
معيكا والمعك يطلق علىفعل الفرس

الذىنجرى قليلاثم بحتاجالى الضرب

الموك  5شرويرامل نسنهيقالوقع
فى معوك اى فى شبر.

لمعل  8بالفتابومكزتيزتيز كيتمك

ا

أ قا

اويا قو مط لتر

قير

ال لت

المحم  8س 30رن انه

00

اجون3

وعلامته حر ول سلمك

٠

١

م
اليد 0
المعلب © اودون يرى موضع اللعب ظ المعلى  8بالكسر جولبالرك جوقور |
بول اوزرنده ايدرارجى معالمد

معئاسته جتى معالب كلور.

اجنده اباقانله ياصوب 7015

المعالبة  5اراهلى ايله اوينامق.

إباقلق .

ا

العلاة  8بالضم كسبٍشرفودرجة

المعلى  5بالضم وفتح اللامالمشددة ||

رفيعه جمتى معالىكلور ..
المحلف © علفقويدقلرى علك جى

سهام مدسر دن بدمجىسهمدركةقدح أ ا
معلى دبرلر سان لامر 530انك نصيبى َ ْ

معاليفكلور وكسرميمله معلفمفعل

اوفر ويقال المعلى ايضا الرقيع : .

وزى اوزريئه مستع.ادر .

المعلى  5بالشموكي ارللامالمعدوة |ا ظ

المعلوفة © علف وبربلانطوار.

ماغادوواد

المعلاق  5بالكسر .والمعلوق»بالفتم

ماذاف انك

اوزنكوقايشىواوزومهو تي وشول
حدكاله دليرركه انه كع واوزوم

كىنه اولورسه اصازلرعوام تحريف
يدوب معلاق ديهجك برده ملاق
ديرلر جم معالي قكلور 5ابقالالمعلاق
ا٠سسستت

ماعلق ان اوعنب ونحوه وكل

| 000ا[

|

١

|

لمنديه ينه وارعة |

المعمعة 5ابوه جكلك وعحله اعكواود أ

ْ

اوازى صوتالتارمعناسنهوبرادرلرك
جنك الجنده واقع اولان آوازهارى

وحايقرمةلرى جتى معاممكلور.

١

ثى علقبه  * 0فو معلاقه :

اللمعمر © بالفتح متزل

امعلقة  5بالضم وفتح اللام المشددة :

لماه  5عمازت قاذ

زوج عائب اولان عورت م يقال

المعاملة  8كينشوايله ايش ايثلامك ١
وآلوب صانق "5 .

المعلقة ا

 1حهاقال الله

1

تعالى فتذروها كالمعلقة .

المعمغان  5بالفتيح كسم 1

العلل  5الحمانام و زد بركوندر

حر معئاسنه شال  3_2معمان  0

سه
مقلى
يل
علو"وخكسثه
المعلول  5ض
العم  8يضم البموفتح اللام نشانلو

القوم اذا سازوا فشدةاطر .

ان  8بالفتح] زنستةقليل متتانته.

.وعلامتا ت
وسنهوفتح ميعلةمغلمو طتععلمه وآنان ككزنسنه قال :

 3 ١كه

معالح2

امير

:

الغنان  5بالغمصوارينى مجراىماء

عن
مرج
لال
وغبغون,جسم كيسه يق
لا
١

اايسيج وجسيمةوالمعن المعنى © بالفتح ديلدمك ادادت كن
لسسسحندددهه

إآيقاالحظيت .
احان  5ا "0
ل

جنى معكانلىور .

:

المعو  58اولمش تازهخرماكه رطب

ا|لماعون ا5واثوابى جناق وجوللك

ديرلر ويقال المعو الصيحة بقالمعا

|وبالطهوكورك كي وسائربونار«بكزر

المسنور صاح .٠

انهوار ايسه اثاث البيت معناسنه

1

(5اخردوات منزل ) ويغمورضوى

بز واسكى قفتان ثوب خلقمعناسنه

|وقيل الماغون .فالاهلية كل منقعة

*#ى معاو زكلور .

|وعطية وف الاسلامالطاعةوالنكوة
اوقيل دين

٠

المعوز» بالضمفقيركيمسه يقالاعوزه

لني" اذزاالفاقحراواجعوزالهيه املديهقرداحوعجهليه

معونةوالالف

ا لعو عن المباء .

والاعوا

ا|لمعين  8اباو وظاه يقال

1ذا معن ا تار وطاتض''وافسن الماء

اق سر

عاوده اذارجع اليه .

المهوز والحعوزة اوغلان صاردقلرى

أيضاالا وايضاالطاغة

ل

المعاودة  8عودتورجوعايتّكبقال
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الوجى © جاغلهاورمق و برص ضدركه
حافرفرسدهوحّف بعبيردهاولوروشول
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الواحد  5اولعدد والمع وحدان
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احداهل زمانه والمع
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يقال رأيته وحده اىمنفردا.
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الوحشة© قاجمق ار كلك وخوف

وخلوت وشولغ ,وغصككه كشويه
عند الوحدة عارض اولور يقال

!| الوحشةخلافالالفة والوحشةالخلوة
والهم وقداوحشهواستو<ش

واوحش

المتزل اقفروذهب عنهالناس واوحش

الرجل جاع وبات فلان وحشا اى'
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وبلد و<حش اىقفر ووحثىالقوس
ظهرهاوانسيها مااقبل عليك منها '
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ْا

الانااءمقطروقيلاللودفة00 000
الروضه عن نبت

'سالول 0

الودق  5بالمكون ارم 0
وباغخمور طملامق وبقين اوللق يقال
اقطرى ودقتاليه اى
ودق المطر ى

صود 6

 :منهودى يدى ودياوودى الاجلعلك
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الديات ودى الفتبل اى ادديىته.
واسيت اىاخذت ديته واذا اخصرت"
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دووا قلانا .٠
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الورث 5بالمسدر ارثمعناسته كلور

اققسم .بقال لقد توذلوا مئةه .

الوذيلة  5كوموش باروسى قطعاة

واوى الفهقلباولتُشدر بقال ورئنت

| منالفضة معناسئه جممعى وذايل كلور

الى ورثا وارثا وورثاباهوورث

.ويقال الوذيلة المرأة .
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واوذمالحج أوحيه ووذام المال هى

الع مهاسة ربكببرا(لراءاقيما ورا )
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وارثابكسر الهمزةواورثه انووالق *
وورث فلان توريثا الوارث ميراث ؛
خور ويقال هوالباق بعدفناء الحلق
وقيل هو الذى ترجع اليه الاملاك
بعدفناء الملاك وهواسم مناسماء الله

ثال.

ابلوارالنةكتر5ميراث' خوزلقيقال

ورثت الى“ ورثنا وارنا ووراثة
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مات تكون ىرجم الناقةثلآلثا ليل | الورخ  8ير كندوبي قويويروب |

منعها من الولد والتوذيم ان بوذم
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