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 الطبعة األوىل مقدمة
وجه الصواب غائم يف الفصحى املعاصرة؛ ال يكاد املرء ينطق بعبارة إال شكَّ يف كلمة من كلماهتا. خنِطُئ كثرياً، وخنطِ ُئ 

 اآلخرين كثرياً. 

معيار الصواب مضطرب لغياب التشكيل عن الكلمة املطبوعة، وللخمول املعريف الذي عاشه الناطقون ابلعربية قروانً، 
وللتصلب اللغوي الذي يتجلى يف اإلصرار على أن اللغة ال تتغري. ال يندر أن يغلب صواب الصحفي صواب املعجم، 

ى رفِ ه؛ غري أن الصحفي قد ينحرف عن املعجم تسرعًا أو فالصحفي يعيش اللغة ويعاين مضايقها، واملعجم جالس عل
لًة. ويف سعينا  اً أو َغفم  لتوفيق بني هذين الصوابني وجدان عنتاً تشهد عليه الصفحات املقبلة.     إىل اَوْهم

يزعم أهل كل بلد عريب أن عاميتهم هي األقرب إىل الفصحى. والفصحى وعاء يضم نظائر آتية من هلجات القبائل، 
ويف وسع كل عامية معاصرة أن تلتمس أوُجَه صواب لكلماهتا من بني األوجه العديدة اليت سردهتا كتب اللغة منذ أن 

 وضع اخلليل أساس املعجم األول قبل ألف ومئيت سنة.   

 هذا عن االضطراب. غري أن مثة ما ينشرح له الصدر. 

 هذه اللغة

 جتددت العربية كثرياً. 

لو رجع أبو العالء املعري ومسَعنا نقول: التفرقة العنصرية، والتحاليل الطبية ابستخدام الطرد عن املركز، وقطار األنفاق، 
والقنبلة الذرية ملا عرف عمَّ نتحدث وإن كانت هذه كلها ألفاظاً عربية، لقد َوِسعت اللغة العربية أبلفاظها معايَن جديدة 

أو اإلجنليزية، لكننا حنن  اإلغريقيةعمنا أقوامًا يسمون السيارة أمساًء ش ى مشتقة من وعربت عنها خري تعبري. قد مس
رَّة.   مسيناها بكلمة قرآنية. ومسعناهم يسمون الذرَّة "أتوم" يف لغات عدة، ولكننا حنن مسيناها ابسم النملة الصغرية: الذَّ

طبيعتها الصرفية، وثرية بسبب مسريهتا احلضارية. لكننا جلأان جناحنا يف االشتقاق من بطن لغتنا كبري، ألن لغتنا مرنة يف 
أيضًا إىل االقتباس، فبقي التلفاز تلفازاً، واملوابيل موابياًل. ولعلنا يف مقبل األايم نثبت التلفاز على ألسنتنا فهي أقرب 

يل إىل حممول أو جوال. ولعلنا نفلح إىل َجرمس العربية من التلفزيون، وأكثر قابلية للتوليد. ولعلنا ننجح يف حتويل املواب
يف التمسك ابحلاسوب على حساب "الكمبيوتر"، ليس أَنَ َفًة من كلمة شائعة يف العامل كله، بل كي نتمكن من توليد  

 كلمات مفيدة كاحلوسبة، واحملوَسب، واحلاسويب.   
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ة، ويرتاشقان ابلشواهد القدمية، وميد كل ينافح العريب عن لغته كأهنا ِعرضه، وتشتد اخلصومة بني عريب وعريب على كلم
منهما يده يف جراب معارفه اللغوية والنحوية كي يستخرج الدليل. ومتضي العربية يف طريقها لغة حية ومعربة ودقيقة 

 ومفعمة ابحلضارة ومتجددة.

 غري أننا يف حقبة لغوية طابعها تعدد أوجه الصواب. وهذا ممتع رغم أنه متعب. 

ى ضبط حَرص بفتح الراء، )وهو الصواب حجازايً، وعلى قراءة حفٍص عن عاصم(، مثَّ أييت من جييز حيرص بعضهم عل
بقراءات احلسن وابن حيوة والنخعي. و"حَرص حيُرص" واردة أيضًا، وسواها من ضبوط  حِرص، مكسورة الرَّاء، آخذاً 

 هذا الفعل وارد يف املعاجم القدمية. فما أصوب صواب؟ 

أنخذ برواية حفص عن عاصم للكلمات اليت وردت يف القرآن، وال نستبعد ورشًا عن انفع، وندرك أن يف كتابنا هذا 
من مفردات القرآن ما لبس معىن جديداً؛ فنحن نبقي الكلمة القرآنية على ضبطها ومبعناها، ونذكر املعىن اجلديد 

 منفصاًل. 

 نفتح اباًب للتخطئة. للك أننا نضبط الكلمة ضبطًا له ننشد الكلمة الفصيحة، وحنرتم الشيوع، ونسعى إىل الدقة، وال
يف الصواب قدميًا وحديثًا أساس مكني، مث قد ال نستقصي أوجه الصواب. فعندما أراد الزَّبيدي استقصاءها جاء 

 معجمه "اتج العروس" يف أربعني جزءاً )طبعة وزارة اإلعالم الكويتية(، وما استقصاها.

، ليس حبًَّا من أول نظرة، بل حب بعد نظر كثري. فالعربية حنن يف كتابنا هذا مدافع ون عن العربية، حمبُّون هلا. لكنم
بوابتنا إىل العلم. رأينا من يتلقَّى العلوم يف املدارس بلغة أجنبية يكتسب بعض التفرنج وبعض املصطلحات، مث يغيب 

معات األجنبية استوردانها يف زمن حزمت فيه النخب عنه عمق الشرح وحالوة الفهم وغزارة املطالعة. هذه املدارس واجلا
العربية أمرها على السمسرة لألجنيب بدل أن تنهض بعبئها التارخيي املتمثل يف حيازة التقدم املعريف والصناعي والزراعي. 

ُء الشباب للعمل  بالدان وما  يف جمال االسترياد، ويف جمال التسهيل على األجنيب أن يشرتي خاماتهذه املعاهد هُتيِ 
منلكه من موقع اسرتاتيجي. واملرء ال يبيع أساور امرأته مرتني، وابلتدريج ستنشأ احلاجة إىل علم حقيقي، فال بد للبلدان 

 العربية من أن تشرع يف البحث العلمي ويف التصنيع ويف الزراعة املتطورة.

 لعربية. قريباً سنعطش إىل العلم احلقيقي، وسيكون حممواًل على ظهر اللغة ا

ابلعربية يشرح األستال دروس الكيمياء وحتصل لذة الفهم، ولتكن الرموز ابألحرف الالتينية، فهذه رموز للك العلم يف  
كل العامل. وابلعربية ُتشرح دروس الطب، ومصطلحات الطب يف العربية كثرية وقائمة أبكثر من شطر املطلوب، 
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ية كي حتين هامتك هلذه اللغة العمالقة. وليكن بعض الشرح، وبعض وحسبك أن تنظر يف بعض املعاجم الطبية العرب
الكتب، وكثري من املصطلحات بلغة أجنبية. أليس هكذا يفعلون يف أملانيا والدامنارك والياابن، وبنجاح كبري؟ يدرِ سون 

 الطب ابللغة الوطنية، لكنهم ال يستغنون عن لغة أجنبية ملتابعة اجلديد. 

ية هنضة قويَّة ألنَّنا سنحتاج إىل هذه "األداة" كي نعبَّ من املعرفة. وستتعرض هذه اللغة لتغريات ستشهد اللغة العرب
تشبه ما يطرأ على جسم الف ى والفتاة إل يبلغان، وستصبح أكثر فاعليَّة ودقَّة. وسيكون اإلعالميُّون رأس حربة يف هذه 

ا إىل مستوايت أعلى من التناغم فيما بينهم، وهم حباجة أيضًا إىل العمليَّة، وهم حباجة إىل تقعيد مفرداهتم، والوصول هب
أن يصطلحوا على صوابيَّة املفردات واألساليب. نقول إن اإلعالميِ ني رأس احلربة انظرين إىل للك االجتاه املبارك الذي 

مئات األلفاظ واألساليب اختذه جممع اللغة العربية مبصر، أنشط وأقوى اجملامع، يف العقود األخرية إل حكم بصواب 
الدارجة يف اإلعالم اليت كانت ح ى عهد قريب مما يعتربه أهل "قل وال تقل" من اخلطأ املرلول. واإلعالميني خناطب يف 

 هذا الكتاب.    

 هذا الكتاب

ٌه إىل نفٍر اللغُة أداة من أهم أدواهتم: الصحفيني واحمل ررين هذا قاموس متخصص، ليس يف علم بعينه، لكنه موجَّ
واملذيعني واملراسلني. مل هندف إىل استغراق املفردات، وال إىل استقصاء املعاين، لكننا سعينا إىل التنقري عن مواضع 
الشك، واجتهدان أال نغادر كلمة فيها لُبس إال رصدانها وأزلنا لُبسها. تعقَّبنا مفردات اللغة يف املعاجم القدمية واحلديثة، 

إلعالمية؛ فقد مرت بنا يف مسرية مهنية طويلة بضعة آالف من نشرات األخبار، وبضعة آالف من وتعقبناها يف احلياة ا
 –املقاالت، وبضع مئات من الربامج اإللاعية والتلفزية، كتبنا من للك كله ما كتبنا، وحرران ما حرران، وألقينا ما ألقينا 

ورأينا أنفسنا خنطئ ونصيب، ورأينا زمالءان يصيبون ، -والضمري يعود إىل املؤلف وإىل أعضاء اللجنة االستشارية 
 وخيطئون، وها حنن نقدم إىل القارئ عصارة حيوات قضيناها يف مهن إعالمية ش ى. 

نرصد العبارات املنقولة عن لغة أخرى ونزهنا مبيزان املنفعة، فما كان صاحلًا نبهنا إىل أنه يسد ثغرة، وما رأيناه فاسداً 
وأردفناه ابلبديل. ونعرض للمفردات العربية آخذين أنفسنا إببراز أقوى وجه من أوجه الصواب. وال نبهنا إىل فساده، 

وي عتيق  يندر أن نقف ِوقفة املتسقِ ط إزاء خطأ جيرح األلن، وأن نطرف القارئ ببيت شعر يشهد ملفردة، أو نفثٍة لنحم
 حاِنٍق على قاعدة التَ َوت عليه.

مل من الثالثي، مث نظران فيما يقوله اإلعالميون يف الصحف واإللاعات والتلفزات سعينا إىل حصر كل ما هو مستع
ومواقع اإلنرتنت يف ش ى البلدان العربية، فما وجدانه من خطأ شائع سقنا صوابه، وما رأيناه من أسلوب مرتجم ترمجة 
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يه اإلعالمي، وليس لنا من هدف سوى تقريب فجَّة أثبتنا عربيَّه القومي. ومل نتشدد، وال تساهلنا، فقد عرفنا ما حيتاج إل
البعيد، وتيسري الصعب. وأولينا النطق اهتمامًا خاصاً، وسيجد املذيع الكثري مما ينشده. وأوردان من قواعد النحو 

 زبدهتا.  

أبيسر  أردان هلذا الكتاب أن يكون رفيقًا مؤنسًا جيد فيه القارئ لذة االكتشاف، ومتعة التنقل بني قاعدة مهمة سيقت
صيغة، ومعلومة طريفة عن أصل كلمة، وتنبيه إىل ما يف الكالم من حشو، هذا إىل أمثلة كثرية تضع املفردة يف سياقها. 
ولقد جيد القارئ مفردة شبه مهجورة، وإمنا جئنا هبا ألهنا قد أتخذ مكاهنا على األلسنة؛ ورمبا يعثر بصيغة عتيقة، غري 

خيي؛ وقد يعجب القارئ الحتفالنا بكلمة ال ميكن أن جتد طريقها إىل نشرة األخبار، أهنا قد ترد يف سياق برانمج اتر 
 ومن لا الذي قال إن اإلعالم أخبار فقط؟ 

هنا خيرج عن كونه كتاب لغة الكتاب شديد العناية ابملفاهيم اإلعالمية، أييت هبا ضمن املادة اللغوية اليت حتتملها، وهو ه  
أنه رفيق اإلعالمي. على أنه كتاب لغة يف األساس، ومواده مرتبة على احلروف اهلجائية إىل صفة أخرى انتحلها وهي 

حتت جذورها؛ وضممنا بنات الواو والياء حتت األلف فهي إىل األلف تؤول عند  درجة)أ ب ت(، واملفردات م
 إعالهلا، فالنار والنور والن َّومر والن ُّوَّار والنِ ري واملناورة كلها ترد حتت "انر". ومل نفكَّ إدغامًا يف جذور الكلمات، فالضرر

 حتت ضر: ضاد وراء. 

فعالية جند تشرف على احلجاز، وعالية احلجاز  ،اسم ملكانني يف اجلزيرة العربية. والعالية ومسينا الكتاب "اللغة العالية"
تشرف على جند، ويف هاتني العاليتني املتجاورتني كان مهد الفصاحة. وكثريًا ما جتد يف املعاجم وصف كلمة أبهنا لغة 

األفصح  ان"اللغة العالية" يريد يقوالن ابن دريد وابن سيدةالعالية، أو لغة عالية جند، أو عالية احلجاز، غري أنك جتد 
  ن لغتنا العربية عالية شاخمة. ألقارئ ا يفهم، وإىل هذا قصدان، وقصدان أيضاً أن بغري حتديد للمكان

اللغة ليست تفاعاًل كيماوايًَّ منضبطًا بشروط معيارية، بل تفاعل بشري يتم يف ظروف شديدة التنوع. والعرب مفتونون 
يما بينهم اللجاج يف دقائقها؛ والباعث على هذا اللجاج يف املقام األول الظن أبن للصواب وجهاً بلغتهم، ويكثر ف

واحداً. ومما ننصح به القارئ أالَّ يتخذ هذا الكتاب حجة يف ختطئة الناس بل دلياًل إىل الصواب، فلئن التزمنا إبيراد 
 !   أقوى أوجه الصواب فإننا مل نستنفد هذه األوجه، وأَّنَّ لنا

نكتب للكلمة تعريفًا هو أشبه ابلسمة متيزها، ورمبا اكتفينا ابملثال دون التعريف، فقارئ كتابنا عريب يعرف لغته، وإمنا 
ينشد التحقق من لفظ أو رسم أو حركة. ومل أنخذ عن املعجمات القدمية وال احلديثة تعريفاهتا، إالَّ أَنَّه قد يقع احلافر 

لو كلمتني، نَسبنا. وكنا نشري إىل التأنيث والتذكري يف مواضع اللبس، وإىل ما تبطنه الكلمة على احلافر، فإن أخذان، و 
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من هتجني أو ثناء؛ أخذان هذه الطريقة عن املعاجم األجنبية. وقد يقع التهجني يف مجع من اجلموع كقولك قتلة عوضاً 
 عن قاتلني، وقد يكون يف اجلمع ثناء كتسميتك الثائرين ثواراً. 

عن طرائق اللغة يف العبارة عن دقيق املفاهيم حديثًا متَّصاًل ال تكاد ختلو منه صفحة من صفحات هذا  حدثنت
الكتاب، وإمنا رمينا إىل شحذ لهن القارئ، وليس خيفى أن فهم السبب الباعث على ظاهرة من ظواهر الطبيعة، أو من 

 ظواهر اللغة، يرسِ خها يف الذهن. 

ينا منه ما حنَّينا وبقيت بقية. اأكثر بكثري لوال أن تدسيكون ن هذا إىل عبث كثري، وكا ركنا الزمالء بنصحهم الرفيق فنحَّ
 القلم طفل، فإن جرى يف مضمار شيء كأنه املعجم وجب أال ُيرتك وحده.    

 كلمة عن املصادر

وكالْها أهم  وأوعب،يدي أكرب منه املعاجم القدمية، وإن كان "اتج العروس" للزَّبِ وثق "لسان العرب" البن منظور أ
حميط و"املنجد"، و"املنجد املعاصر"، و"معجم العربية املعاصرة"، و" ،مراجعنا. ويف اللغة املعاصرة نرجع إىل "الوسيط"

وإصالح ابن السكيت  الصحاح واملصباح وتكملة دوزي ومعرب اجلواليقيابلقاموس و . ونستأنس و"منت اللغة"" احمليط
كالزابنية. ألقينا املعاجم اخلاصة ابملذكر واملؤنث وابجلموع. وأما كتب الصواب واخلطأ فهي   ونسأل، ريوألفاظ آدي ش

 . عليها التحية ومل جنادهلا

على تشكيل الكلمات، فقد رقنت كلمات هذا الكتاب كلمة كلمة بيدي وشكلته حرفاً  -يقول املؤلف  –حَرصت 
 د مرة. ومل يبق إال أن أدعَو هللا أال تقع عينك على خطأ مطبعي، وهيهات. حرفاً، ومل آُل جهداً يف التدقيق مرة بع

 أَردمان هلذا الكتاب أن يكون صديَق اإلعالمي، وهللا فعَّال ملا يريد.

 اوي عارف حج  

 1435غرة رمضان الدوحة: 

 2014حزيران/يونيو  29
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 شكر

، فالشكر ملدير القطاع، حممد داود، الذي اإلعالمية اجلزيرة" يف شبكة واجلودة املعايرييصدر هذا الكتاب عن "قطاع 
أقر الفكرة وأسهم يف إنضاجها، وزاد فراجع أجزاء من املخطوط مصححًا وموجهاً. والشكر ألعضاء اهليئة االستشارية، 

لتصحيحات واملالحظات. وقد أعجلت اإلعالمي ابالذين كبحوا مجاح القلم عن بعض العبث وأغنوا املخطوط 
اإلعالمي املخضرم  وحرصملخضرم مجيل عازر، وكان يزمع سفراً، فقرأ الثلثني ومل يغادر صفحة إالَّ زاهنا بتصحيحاته، ا

اد على قراءة املخطوط كاماًل وأوسعه متحيصاً   فالأمحد . وآزرين وأان يف املعمعان الزمالء ، فلهما الشكرسامي حدَّ
لتنبيه على أوهامي واالستماع إىل شكواي املتصلة. لبثت بينهم أشهراً  اب فوزي بشرى، و اباب ولد أشفغ ، وحممدالدين

املخطوط كاماًل الزميلة روان  كالعليل ال يرى أَلذَّ من احلديث عن علته، ملقيًا بعض ما جيد على َمن يعاشر. وقرَأتِ 
وكان لعينه املدققة أثر  الضامن، وكانت هلا مالحظات سديدة، وقرأ بعضه يف مرحلة مبكرة الصديق عبد الرمحن عثمان

ابلغ يف محلي على االحرتاس، وكذا كان أثر مراجعات الزميل أمحد فال الدين الذي الزمين طوال العمل وأقاَلين عثرات  
 كثرية. فما بقي من أخطاء وأوهام فمن جهلي وتقصريي. 

 ..نبيهوت

رًة أو مرَّات يف أُمنيٍَّة كأهنا الوهم. فيا طاملا متن َّوما مل يسلم أحٌد ممَّن قرأ هذا الكتاب، أو بعضه، قبل صدوره من الوقوع م
راً: هذا ليس موسوعة سياسية، بل كتاب يرصد  تضمني كلمة بعينها أو أسلوب بعينه، فإليهم وإىل القارئ أقول مذكِ 

البعيد اتركاً  مواضع اللبس والوهم يف اللغة، لكنه خرج بعض خروٍج فساق زبدة النحو، وخرج خروجًا آخر فجاء ابملعىن
املعىن املألوف، وخرج خروجًا اثلثاً فكان صيحة اعتزاز ابللغة العربية تشد عزمية من استمسك هبا، وهتيب مبن هان عليه 

 تراثه أن انظر إىل ما يف لغتنا من ثراء.

 وتقدمي للطبعة الثانية.. 

ولقيت انسًا قالوا يل إهنم انتفعوا به. وهذه مرت على الطبعة األوىل هلذا الكتاب مخس سنني عاش فيها حياة طيبة، 
الطبعة الثانية متاثل األوىل أو تكاد. فلم يتغري فيها سوى حتديث األرقام االقتصادية يف ملحق الكتاب املتعلق بدول 

 العامل. أسأل هللا أن ينفع هبذه الطبعة، وأن تظل لغتنا العربية العظيمة عالية يف نفوس أبنائها.

 املؤلف  

 1441ربيع األول  23 – 2019مرب ڤنو  20
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 اهلمزة
حرف أييت يف كل مكان من الكلمة. ال  اهلمزة ء.

ختتلف اهلمزة عن بقية احلروف إال يف صعوبة رمسها. / 
أم  أرِضيت   )سننفُذ اخلطة سواءٌ  مهزة التسوية:

أم أبيت(. /  رِضيت  أبيمَت(، وجاَز حذفها ).. سواء 
، ويقرأ الناس املؤمنبدل  املومنُتَسهَُّل اهلمزة، فنقول 

يف املغارب القرآن بتسهيل اهلمزة على رواية ورش، 
والتسهيل لغة قريش. ويف العاميات املختلفة يكثر 

 األِلف  ، إخل. / أيخذبدل  ايخذتسهيل اهلمزة، فنقول 
رف آخر غري اهلمزة. وهو يف النطق فتحة " حا"

طويلة، واأللف ال أتيت يف جوف كلمة عربية ِإالَّ 
. / حتذف ، أو مسهَّلة عن ْهزةمنقلبًة عن واو أو ايء

)ٰهذا، أوٰلِئك، ٰهأ نذا، األِلُف من بعض الكلمات 
(، وتوضع أَِلف صغرية ضمن احلركات أو ال ٰههنا

عبد لف )توضع. ويف بعض اأَلعالم حتذف األ
يف الكتابة احلديثة منيل إىل  غري أننا، (الرمٰحن، إسٰحق

هارون وإبراهيم أمساء عدة منها إثبات األلف يف 
" ق: األلف يف كلمة "طارِ يف النطقوإمساعيل. / 

ختتلف عن األلف يف "ابب". ويف كلمة "ابب" نفسها 
جند يف لبنان من يرقِ ق األلف ومُييلها ح ى لقد تشبه 

وجند يف مصر إمالًة أقل، غري أننا جند يف العراق الياء، 
واخلليج يف كلمة "ابب" ألفًا غري ممالة، للك أهنم 
هناك يفخمون الباء بعض التفخيم فتلحق هبا األلف. 
املذيع احلالق يبحث عن املنطقة الوسطى، ويصغي 

: فيها األِلف  املقصورةإىل القرآن يرتله قرَّاٌء جيدون. / 

: الكلمة الدخيلة إمالئية كلة األوىلاملشمشكلتان، 
تكتب غالبًا أبلف ممدودة )إيقاع الرومبا(، ولكنهم  
كتبوا )املوسيقى( ابملقصورة، ومنهم من كتبها 
)املوسيقا( وال تثريب عليه. واأللف اليت أصلها واو 
نكتبها ممدودة )قسا(، فمضارعها يقسو واالسم قسوة، 

رة )قضى( واأللف اليت أصلها ايء نكتبها مقصو 
يف بضع   ونتحريفمضارعها يقضي واالسم قضية. 

كلمات تكون من بنات الواو حينًا ومن بنات الياء 
حيناً؛ نكتب )رىب( و)راب( مجع رابية وربوة. ونكتب 
)غال الثمن فهو يغلو(، و)غلى احلليب فهو يغلي(. 

ان أكثر كلمٌة مثل )ِرضا  ِرضى(، فهي واوية  -وحُتريِ 
ان" و"هم يرضون"، وهي ايئية ألننا ألننا نقول "رضو 

نقول يف املاضي "َرِضينا". وَحلُّ هذه املشكلة يف 
عينك: حدِ ق يف الكلمات وأنت تقرأ نصًا فصيحاً 
واحفظ صورها. وملالا نضع تنوينًا على االسم )ُهَدًى( 
رى(؟ يف ُهَدًى األلف  وال نضعه على االسم )ِلكم

لحق التنوين املقصورة موجودة يف اجلذر )َهَدى( ف
(، وأما وم ْست شفى  االسم ومثلها )َشَفى واستشفى 

لكرَى فالثالثي منها "لَكَر" واأللف املقصورة جمتلبة. 
: نقول: إعرابيةيف األلف املقصورة  املشكلة الثانية

)للمبادرة صدًى واسٌع(، )هذا مبىًن قدمٌي(، )يف َمَدًى 
لف قريٍب(، )كان هوًى عابراً(. فالتشكيل على األ

املقصورة ليس حركة إعراب، ولكي نشكل الكلمة 
اليت بعدها علينا معرفة احملل اإلعرايب. ففي مجلة: 



13 
 

)حمموٌد ف ًى مبدٌِع( حممود مبتدأ، وف ًى خرب يف حمل رفع 
 رغم تنوين الفتح، ومبدٌع صفة مرفوعة.     

هي تلك "اآلء.. آء" اليت ُيدخلها آء: )آء الت  ع اِيي( 
ر يف شيء يقوله. وخري منها املرء يف   كالمه ِعيًَّا إل يفكِ 

  للمذيع صمت قصري، وخري منهما اإِلعداُد اجليد.

كلمة تدل على األب وتِتمُّ مبا أبو: : والٌد. أ ب  أاب. 
 تبقى على حاهلا احلديثة"أبو" يف الُكىن  أ(بعدها، 
، وال تتغري ابختالف عالماإلوسائل  عدد منحبسب 

، أمَّا يف الُكىَن القدمية فتتغري: )انتخاُب املوقع اإلعرايب
يق بكر أيب/ مبايعُة بغداديأمحد ال أبو  ب((. الصِ دِ 

ة: )هذا أٌب(، )األُب واألمُّ األب   : ليست عليها شدَّ
 بتنوين.  آابء  عماد األسرة(، واجلمع 

َن الضيم:  أ ب  أاب.  أَيمىَب. وهو َأيبٌّ، وهم قوٌم أابٌة، أيمبَ وم
 الظلم.يرفضون 

ِضي ة  . اإِلابضيَُّة: مذهب إسالمي. ِإاب 

: ترتيب األحرف أَب مَتِثيًَّا هو األشَيع يف املعاجم: أبتثية
أبتث جحخ دذرز سش صضطظ عغفق كلمن 

 . يقال هلذا الرتتيب أيضاً: اهلجائي واأللفبائي.هوي

ديُّ أجبدية أجبد هوز حطي كلمن : : الرتتيب اأَلْبم
ليه حساب اجلُمَّل إل ، وعسعفص قرشت ثخذ ضظغ

جعلوا لكل حرف قيمة عددية، مث صوَّروا تواريخ 
األحداث حبروف يؤلفوهنا يف كلمات مث يف أشطاٍر. 
ودرَج الناظمون على جعل آخر بيت من املنظومة 

للتاريخ، فيكون شطره األول منتهيًا بكلمٍة من قبيل: 
، ويكون جمموع حروف الشطر األخري ، أَر ِخوا، أو َفَأر ِخم

حبساب اجلُمَّل، مساواًي لتاريخ احلدث املقصود. 
، 2، ب:1واحلروف مع القيمة العددية لكل منها: أ:

، 9، ط:8، ح:7، ز:6، و:5، ه:4، د:3ج:
، 60، س:50، ن:40، م:30، ل:20، ك:10ي:
، 200، ر:100، ق:90، ص:80، ف:70ع:
، 600، خ:500، ث:400، ت:300ش:
قول: ن. 1000، غ:900، ظ:800، ض:700ل:

قال  حُ ادِ قَ )َمنم ألََّف اسَتهَدَف مث أَرَّخا.. َسَخومُت وال
َوَسَخا(، ولو مجعت القيم العددية ألحرف الشطر 

 ، عام وضع الكتاب.      2014الثاين لكان احلاصل 

ظرف منصوب، يؤكد النفي يف املستقبل  أبد. أبدا :
ه ): قط  . وللماضي تستعمل (لن أكلَمه أبداً ) مل أكلمم

ن (قطُّ  : السَّجن مدى احلياة، ويف بعض املؤب د. السَّجم
الدول أصبح من الُعرف أنَّ "املؤبَّد" مخس وعشرون 
سنة. وال يندر أن حُيَكم على شخص بعدة "مؤبَّدات" 

 على عدة هتم. 

َل أيبُ رُه: لقَّحه ابلطَّلمع، وجاءت  أ ب  ر     .أ ب رالنخم

  . تكتب أبلف يف وسطها.إبراهيم

 ، َأابزمُي: ِمشَبك احلزام، والكلمة فارسية األصل.ِإْبِزمي  

: امل  أِبضَمأِبٌض، وَمآِبُض، وْها َمأِبضاِن.  أبض.
 الَفجوة اليت حتت الركبة.  
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: الَفجوة اليت حتت اإلبط  ، آابٌط، وْها ِإبمطَاِن. ِإْبط  
 َمفِصل الكتف. اإلبط يَُذكَّر ويُ َؤنَّث.

 ه.العبد أيِبُق: هرب من سيد أ ب ق  

هبمزة وتنوين. ]راجع أبناء  ال ْهزة يف أوهلا. اجلمع  اْبن  
 "بن" يف الباء[

 : نوُع خشٍب، داكن. أ ب  ن وس  

أيمبَُه: التفت واهتم، وتستعمل كثريًا منفية: )ال أتمبَه  أ ب ه  
 (. لهوال أتمبَه  - به

األب مَهُر: أغلظ ِشراين يف اإلنسان وخيرج من  أهبر.
 القلب. ]انظر "هبر"[

يف صفة نقول  / . األُبَ يِ ض مدينة سودانية.أبيض
 أيضاً أبيُض يَ َقٌق.يقال األبيض اخلالص إنه انصٌع، و 

صرباً،  آِتينيُ ؤميت إيتاًء: أعطى، )ربِ   آت ىآات. 
ُأُكلها، وكذا  آت تْ مثراً(، )الشجرة  ي  ْؤيتفاملشروع ال 

( أي الساحنة، امل ؤاتية، أو امل و اتيةاخُلطَّة(. )الفرصة 
ة  )ننتظر   الفرصة(.  م و اات 

 ،، أييت، ِإتمياانً: جاء. أتى به أي أحضرهأ ت ىأات. 
بفكرة معقولة، ِجئمين هبا اآلن، وسرتى أنين  ِإيِتيِن )

( كلتاْها صحيحة. / وأتيت ك/ أتيت  إليكموافق(. )
)حبسن الَتَأيت ِ حيناً، وابلتحايل حيناً الرتفُّق، : الت أ يّتِ 
و ة  قق غرضه(. ح  : الضريبة، قانونيًة أم عشوائية. اإِلات 

ة: فُ رمٌن. مجعها أَتُوانت. / أتن. أ ت ون   ن  ، بال شدَّ : أ ات 
 . أ ت نأنثى احلمار، ومجعها 

ثُِر إيثاراً: فضَّل. أثر : تقدمُيك غرَيك اإليثار  . آثَ َر يُ ؤم
: أن تستأِثَر ابخلري، وحتجبه عن األ ث  ر ة  على نفسك. 

سري املشروع(، )أَث ََّر  على: )أَث ََّر اإلضراُب أث  ر  ك. / غري 
األ ث ري سري املشروع( كلتاْها صحيحة. /  يف

ري : اأَلَثرِيُّ للشيء واآلاثِريُّ للشخص، )يشرف واآلَث 
ِن معروفان(.  على التنقيب يف هذا املوقِع اأَلَثرِيِ  آاثرايَّ

يف احلادث(، أو ).. ِإثْ ر  )توقف العمل َعِقَب، : ِإْثر/ 
: م ْأث  ر ة  احلادث(. /  على ِإْثرِ احلادث(، أو ).. ِإْثرِ 

ال م ؤ ثِّرات كثريٍة للفقيد(. /   مآثِر  من  م ْأث  ر ة  )هذه 
أصوات وموسيقى مسجَّلة تستخدم يف  :الصوتية

َمع أو املشهدالربامج اإللاعية والتلف ، زية لتقوية ال َمسم
]انظر الصوت  ارير اإلخبارية.وحُيرَّم استخدامها يف التق
   الطبيعي حتت صات[

حجر من ثالثة حجارة توضع حتت  األ ْثِفي ة :. أثف
الِقدر. ورمبا وضعوا حجرين مث جعلوا صخرة كبرية 

َثلثة الزقة ابجلبل بداًل من الثالث، فهذه الصخرة هي 
ومن هنا قوهلم )رماهم بثالثة اأَلاَثيفِ ( أي  ،األَثيفِّ 

 بل، أي مبشكلة عظيمة. بصخرة اجل

: التَّأمثِيل: علم يُعىَن أبَنساب الكلمات وتطور أثل
 اللفظ واملعىن اترخيياً، وهو "اإليُتُمولوجيا". 

 أَيممَثُ فهو آمِثٌ: اقرتف لنباً.   أ ِث  
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أوُل ِشربمٍ من األمعاء الدقيقة بعد  االثْ ن ا ع ش ِري :
َر ِإصبعاً". / املعدة، امسه ابلالتينية يعين "اثينم َعشَ 

 مذهب إسالمي.  االثنا ع ش رِي ة :

وهم من  . اآلثُورِيُّون: من مسيحيي العراق،آثوريون
النساطرة معتقدًا وكانوا يتكلمون اآلرامية، وأطلق 
عليهم املطران آدي شري، وهو لغوي ابرز اقتبسنا من 
علمه مراراً يف هذا الكتاب، اسم اآلثوريني قبل حنو مئة 

: أصحاب حضارة سادت ابلشني، شوري ونواآل عام.
 مث ابدت قبل املسيحية.

. ننطقها إبشباع الياء لتقرتب أكثر من اجَلرمِس أ ثِينا
ماً عرَّبنا اسم ابنها سوكرااتيس إىل سقراط.  العريب. وِقدم

 : ُكمَّثمرى.ِإج اص  

ج  النطق ابحلكم غضب الشارع(. " أ ج ج  . )أجج "  يؤجِّ
أن حتل حمل تعبري "يثري املشاعر" كلمة مفيدة ميكنها 

 املستهلك. 

ر ها:الشَّقََّة  أ ج ر  . أجر أسَكَن فيها آَخرِين مقابل  ي  ؤ جِّ
ر.  : اكرتى، استخدم مقابَل دفمِع مال. دفَع است ْأج رَأجم
 .  ِإجي ار هالبيت أو  أ ْجر ة  العامل، ودفع  أ ْجر  الرجُل 

،  واملفرد آُجرٌَّة: طُوٌب وطُوبٌَة. آج رٌّ

اآلُجرُّومية: خمتصر لقواعد النحو وضعه ابن  آج ر وِمي ة.
آُجرُّوَم املغريب، وغدت اآلجرومية امسًا لكل خمتصر 
حنموي، ح ى لقد مسَّى رفاعة الطهطاوي ملخص النحو 

 الفرنسي ابآلجرومية. 

 إحدىاملوضوعات، وهذه  أحد. )هذا أ ح د
ذكري وأتنيث "أحد" يتبع مفرد الكلمة القصص(، ت

وعشرون امرأًة،  ِإْحدىالالحقة. نقول: )املشاركون 
وعشرون رجاًل(. / )دخلنا غرفة التحقيق  وواحد  

 ، واحداً واحداً: حاٌل من كلمتني.واحدا  واحدا (

 : منطقة يف السعودية. األ ْحس اء

ة. )كان األخ  )أ( أخا.   األخ  ( ليست عليها شدَّ
أخو أتيت مبعىن  ب(. ( أخًا وأاًب يف آن معاً األكرب

صاحب )إنه أخو إبل وشاء(، ومبعىن "منتسب إىل" 
ألقارب الدم،  ِإْخوة  األُخ مجعها ج( )اي أخا اليمن(. 

 لألصدقاء.  ِإْخو ان  و

بعني االعتبار، أو وضع يف اعتباره،  أخ ذ  نقول  أخذ.
 وال نقول "وضع بعني االعتبار". / عبارات: "أخذ
الطائرة"، و"أخذ محاماً" نقل ببغائي، وَأعَرُب منهما 

ذ   (. /استحم  الطائرة(، و) ركب) َذِت اَّت  : )اختَّ
ذ" ميكن أن أتخذ احلادث  ذريعة  السُُّلطاُت  (، "اختَّ
 مفعولني.

، وشيئاِن آخ ر  : خمتِلٌف. هذا شيٌء آخ ر  . أخر
ِن ، وقضية أخرى وقضيتان آخ رانِ   أ خرىوقضااي أ ْخر اي 
ت   أوأ خ ر  أو  : عكس َأوَّل. / عبارة: آِخر  ./ أ ْخر اي 
أشُكُر فالانً..( أي أن اسم فالن  وأخريا  وليس آِخرا  )

ورد متأخرًا ولكن قيمته ليست متأخرة، والعبارة 
مرتمجة، وميكن االستعاضة عنها بعبارة أخرى ألهنا 
اهرتأت، ميكن القول: )وختاماً، واخلتام مسك(، وهذا 
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ستهلك بعض الشيء أيضاً، وميكن القول: )وأشكر م
 اآلِخرِ يف اخلتام، واخلتام خري، فالانً..(. / )يف ربيِع 

نسافر(، هذا أفصح من  اآلِخر ةِ نسافر(، )يف مُجادى 
"ربيع الثاين، ومجادى الثانية"./ يُنصح يف اإلعالم 

" يف عبارة  آِخر" بدل "أحدثابستخدام كلمة "
تصريح له أن  أ ْحد ثِ د أعلن يف كهذه: )كان الوزير ق

سعر اخلبز لن يرتفع(، فلو قلنا: "يف آخر تصريح له" 
لتوهم السامع أنه أقيل أو مات بعد للك التصريح./ 

: منذ مدة قريبة، و)يف األايم القليلة املاضية(. م ؤخ را  
": )علمنا أن املشكلة قد ِبِ خ ر ة  أمِ ا التعبري القدمي فهو "

َرٍة( أي منذ مدة قريبة، وبعد شيء من ُحلَّت أبَِخَ 
احلديثة أقرب إىل املتلقي املعاصر. /  ومؤخ را  اإلبطاء. 

)الدرس األخري صعب، والساعة  أ خري ، وأ خرية ،
الصَّداق: ما يكتب يف عقد  م ؤ خ ر  األخرية مملة(./ 

 م ؤ خ رةالزواج للزوجة وال يدفع إال مبوت أو طالق. / 
 الشخص، بفتحة على اخلاء.  ةوم ؤ خ ر اجليش، 

 حيوان حبري له مثاين ألرع. : بفتح اهلمزة أ ْخط ب وط ،

: َغُموس اخلُبَزِة من زيت أو خل أو جنب. و"ِإداُم" ِإد ام  
بلدة هولندية اشتهرت بصنع هذا النوع األخري من 

 اإِلدام.    

: وليمة، وَعزميَة، ألنك تعزُِم على القوم م ْأد ب ة. أدب
ُد عليهم أن حيضروا. / "محلة  " تعبري أتديبيةأي ُتَشدِ 

ه احُلكَّام، وال مكان له يف اإلعالم الرصني.   قدمي صكَّ

. عاصمة سكوتلندا. تنطق بكسر اهلمزة مع ِإِدنْ ب  ر ة
اإلمالة، وبفتحة على الباء، فهكذا يلفظها أهلها، وهم 

 علون النون ميماً يف هذه املواضع. مثلنا جي

. املخرتع توماس ِإديسون. توماس ابلتاء ِإِديسون
فهكذا ينطقوهنا، وِإديسون بكسرة ممالة على اهلمزة، 

 والياء والواو خمطوفتان فكأننا نلفظها: ِإِدُسن.

"  أ(. إذ ظرف مبين على السكون، وتكسر ْهزة "إنَّ
وفر جوااًب عن ت إْذ إهنابعده: )هذه معلومة مهمة 

أتيت "إلم" منوَّنة يف ليل الظروف:  ب(. (سؤالنا
، وعندئٍذ، وساعتئٍذ، إخل. أسلوب يساعد على ي  ْومئذ  

 اإلجياز، وعليه رونق الفصاحة.  

 أ ذ ونالسفر مجعها  ِإْذن  أيَلُن ِإلمانً: مسَح. /  أ ِذن  
. / ناأل ذ االسفر. / املِئمَذنَُة واملآِلُن يُرَفُع ِمنم عليها 
. / اآلذ انوعند التكبري يضع املصلُّون أُكفَّهم وراء 

 .أ ذ ن ة  احلاِجُب أو البَ وَّاب، واجلمع  واآلِذن :

فلنذهبم معاً(، قال امل ربِ د:  ِإذ نْ . )ها قد انتهينا، ِإذ نْ 
ابأَلِلف". وحنن  إذن"َوِددمُت أن َأكوَي يَد من كتب 

نكتبها ابلنون تفريقًا هلا عن إلا. ولو شهد املربِ د املذيع 
( عند بدء كل سؤال، وعند هناية كل ِإذ نْ الذي يقول )

 تقرير، وعند توديع كل ضيف، البتدع عقوبة أشد.

(، أي عضواً ِإْراب  ِإْراب  . )أقَسَم َلُيقطِ عنَّه إْرب: عضو  
ْأر ب  عضواً. /   ية، واجلمع مآرُب. : الغاال م 
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: بئر يف واد، خيرج منها املاء بال أ رت وازِي ة. بئر ارتوازية
 ِمَضخَّة. ُنِسَبتم إىل منطقة أَرمت مَوا بفرنسا.

. األرثولُكِسيَُّة: مذهب مسيحي منتشر يف أ ْرث وذ ْكِسيّ 
بالد العرب ويف أورواب الشرقية واليوانن والبلقان 

 وروسيا وشرق إفريقيا. 

للَحَمالت  أ ر خ  الرسالة: وضع عليها اترخياً.  أ ر خ   .أرخ
الرسالة: الزمن املذكور  اتريخالصليبية: كتب أحداثها. 

العرب.  اتريخفيها. وللمسعودي كتاب مهم يف 
اهلجري. / )علم  والتاريخامليالدي،  والتاريخ
 ( صحيحتان.  التأريخ(، و)علم التاريخ

 األ ْرز :من احلبوب. /  الر ز : أواأل ر ز ، ، أو األ ْرز  . أرز
 شجر لبنان املشهور. 

من عائلة مالكني لات ماٍض إقطاعي. أ ِرست قراطي: 
وعرفنا الكلمة من الرواايت األجنبية املرتمجة، ويف 
ٌك وأَثرايء وموسرون وأبناء عائالت،  جمتمعاتنا هناك ُمالَّ
إخل. فنحن نستعمل كلمة "أرستقراطية" جملتمعاهتا، 

عندما نتحدث عن جمتمعاتنا يف املاضي واحلاضر و 
 فنحن نستعمل كلماتنا. 

:. أرش  ِديَُة اجَلرمِح غرِي املسبب للموت.  األ ْرش 

 أراضي  : )صادر احملتلون أرض. أ( أراضي  وأراض  
واسعًة(، أراضَي هنا منصوبة ابلفتحة وهي مفعول به. 

(، أراض  ويف حاليت الرفع واجلر نقول "أراٍض": )هذه 
: أرض  -أرضِ  ب(سهلية(.  أراض  )تقع البلدة على 

على املدينة(،  أرض  -أرضِ  )أطلقت القوات صواريخَ 
متطورٌة(، مضاف إليه +  جو  -أرضِ )هذه صواريُخ 
حشرة أتكل اخلشب  األ ر ض ة : ج(مضاف إليه. 

َشومِكي: مأخولة عن لغة أجنبية -األرمِضي د(والورق. 
 اخل ْرش وف"آرتيشوك"، وهذه بدورها مأخولة عن 

العربية، حبسب قاموس أكسفورد التارخيي، ط 
1989. 

 أَيمَرُق أََرَقاً، فهو َأِرٌق: جفاه النوم.  أ ِرق  

:. أرك شجر املساويك، والشجرة منه أَراَكٌة./  األ ر اك 
 برية، واجلمع َأراِئك. الكنبة الك األ رِيك ة:

َغيمظاً( أي  َي ْر ق  األ ر م  : أي ِضرمس. والتعبري )فالن ِإْرم  
األصل  األ ر وم ة:]انظر َحَرق[ /  .حُيكُّ أضراسه

الطيب. واأَلُرومة ما يبقى من الشجرة يف األرض بعد 
، أ ْرِمي ةقطعها. وقيل للمرأة القادرة الواسعة احليلة 

 ِْهوا وقالوا قُ رمِميَّة.  وابتغوا التفاصح فو 

يعيشون يف بالد الشام ويف تركيا، ويف  األ ْرم ن :. أرمن
، األ ْرم يِن . نقول: الرئيس أ ْرم يِنٌّ بالدهم أرمينيا. والواحد 

 .األ رمني ةوالقضية 

: طرف األ ْرن  ب ة  وأَراِنُب: مذكر ومؤنث. /  أ ْرن ب  
 األنف. 

ي ة از الكرمي للمعروف. ويف . األرحييَُّة: اهتز أ ْرَيِ 
االستعمال احلديث نقول: )حتدََّث إيلَّ أبرحَييَّة( أي 

 بتبسُّط. 
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:يَِئزُّ أَزيزاً.  أ ز   صوت الرصاص والطائرات، وكل  األ زيز 
 صوت يشبه ِإزز. 

: ثوب يُ َلفُّ من اخلصر فنازاًل، يلَبسه أ ز ر، واجلمع ِإز ار  
الرجال يف اليمن وإندونيسيا وماليزاي وسكوتلندا، 
والنساء يف بقية الدنيا. اإلزار كلمة مالئمة بدل تنورة 

: لبس إزاراً. ِائتز ر  وجيبة، وبدل ُحرِجيَّة وَوزمَرة. / 
ز ر  كاإلزار.  وال ِمئ ْ

: يوم اآلزِف ةاُن(. أيمَزُف، دان وقُته: )أِزَف االمتح أ ِزف  
 القيامة.  

،. أزق  بكسر الزاي: ورطة.  م ْأِزق 

. اأَلَزُل: الالمتناهي يف الِقَدم، وعكسها اأَلَبد. أزل
 والسَّرمَمدي: القدمي منذ األزل والذي لن ينتهي أبداً. 

 : الكلمة اليت يف  .صعبة مشكلةأزم. أ ْزم ة  وأ ز مات 
أوهلا فتحة جتمع مجع مؤنث ساملًا بفتحة أخرى على 

 احلرف الثاين. ]راجع القاعدة حتت "مجع"[. 

 أََزاِميُل: حديدة حُيَفر هبا اخلشب، ويَُدقُّ احلجر. ِإْزميل  

. اآلُس: ورقة لعب حتمل الرقم واحد. أصل اآلس آس
". عملة رومانية، وفصَّحوها واِْهني فقالوا: "القَ   ص 

ُل  آس ىآسا.  يُ َؤاسي ُمَؤاَساًة: عزَّى، وهوََّن. وتسهَّ
 .  واسى ي واسي م واس اةاهلمزة فنقول: 

: اقتدى أت  س ى بهأَيمَسى فهو آٍس: حزن.  أ ِسي  أسا. 
: املصيبة، وهي التمثيلية لات النهاية املْأس اةبه. 

. / يٌّ م ْأس ِويٌّ وم ْأس اوِ احملزنة، "الرتاجيداي". والوَضُع 
جيدر ابإلعالمي أالَّ يصف احلدث ابملأساِويِ  أو 

، فخري من حشد النعوتاملرو ِِع، وأن يتنبَّه إىل مسألة 
النعت تقدمي معلومات يَعِرُف منها املتلقِ ي حجم 
احلادث؛ واطِ راُح النعوت سواء يف اخلرب، أم يف التقرير، 

 قة.  أم يف الواثئقي الطويل يسهم يف تعزيز اجلدية والد

َتاَدات. ِاْست اد   ، ملعب الكرة مع مدرَِّجه، اجلمع اسم
تاد" أو  جيوز يف درج الكالم نطقها كما يلي: "يف ِلسم
تاد"، ومن أطاق تالُحَق السواكن على لسانه  "يف اإِلسم

تاد"؛ وخري من هذا كله: )يف   .  امللعب(قال "ِفس م

علمي ، َأَساِتَذٌة: األستال يف اجلامعات لقب أ ْست اذ  
َتاِليَّة ابألستال  فوق الدكتور. تبدأ درجات اأُلسم
املساعد، فاألستال املشارك، مث األستال، وبعدها 
األستال املربِ ز، مث أستال الكرسي. ودرج األساتذة على 
الرمز ألنفسهم ب  )أد( أي األستال الدكتور. / األستال 

" من غصن ُلغوي واحد. وكان توماس األسطىو"
َطَوات، وألفرد نوبل اس العقاد وعب ِإديسون من اأُلسم

 . .. وال يف الثانوايتا يف اجلامعاتو فهم مل يدرس

: ابلسني والتاء. ح ى لو قُرئت ببعض إستانبول
التفخيم فهكذا تكتب ِإستانبول، وهكذا هي صورهتا 

. وهي اآلستانةيف لاكرتنا البصرية. إستانبول هي وريثة 
 لئٍذ بيزنطة.   القسطنطينية اليت كان امسها قب
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: منولج مُيأل مبعلومات لتغذية حبث. اسِتب ان ة  
ويستعملون لفظ "استبيان" وجييزه بعضهم. ]انظر 

 استمارة بعد أسطر[ 

يتعلق ابلرؤية العامَّة، فالقرار اإلسرتاتيجي ِإْسِِتاتيِجيٌّ: 
يف مؤسسة يؤثر على جممل نشاطها ولوقت طويل. 

طة العامَّة، خبالف اإلسرتاتيجيَّة يف احلرب: اخل
التكيتيك الذي هو خطط مرحلية أو حتركات يقصد 

 منها اإليهام.  

 اسِتقاللي ة، ونستعمل. حالة عدم التَّبعيَّةاستقالل: 
)متيَّزت فرنسا ديغول ابالستقاللية(، )نتمتع يف 
مؤسستنا ابالستقاللية(، متييزًا هلا عن "االستقالل" 

يشري إىل حترر البلد من التارخيي الذي -مبعناه السياسي
 السيطرة االستعمارية.  

ار ة    : منولج رمسي مُيأل ابلبياانت. ِاْسِتم 

يُوات: مكان ِاست وديو ، اسُتوديوهات، وقالوا استودم
التصوير أو تسجيل الصوت، ومكان البث التلفزي 

 واإللاعي. ]لُنطقها انظر "استاد"[

ُتون، وتنطق أ ْست ون توانٌت وَأساِتُن. األسم ، ومجعها أسم
نُت": كتابة على شاشة التلفاز حتمل اسم املتحدث  "َأسم
ووصفه، وقد حتمل ملخصات متتالية ملا جيري يف 
مؤمتر صحفي، أو تغطية إخبارية. وقد حيسن التعبري 

، فالكتابة ابلر واِفد، واألساتن ابلر اِفدستون األعن 
د تعبريي يزيد من كثافة املعلومات على الشاشة راف

 . شاهداملقدمة للم

ِسر   أ س ر   جندايً: اعتَ َقَله يف حرب،  بكسر السني،، أيْ 
" فيها أسري حربفهو آِسٌر واملعتقل َأِسري. وعبارة "

حشو انِشٌئ عن الرتمجة الببغائية عن اإلجنليزية، 
فعندهم يسمون األسري "سجني احلرب"، وكلمة 

: األ ْسر ة/ ة تسد مسدَّ تَ يمِنَك الكلمتني. ( العربيأسري)
 . األ س رِي ةأو  األ ْسرِي ةالعائلة، والروابط 

 ، اسٌم آخُر ليعقوَب عليه السالم. ِإْسر ائيل  

س ت. أسس . / القانون أت  س س تاملدرسة، وجاز  أ سِّ
 األساسي = الدستور.

َطبمالت: مكان مبيت الدواب، وال سيمِإْسط ْبل ا ، ِإسم
 اخليول. 

ُطرمالابتٌ أ ْسط ْرالب   : آلة قدمية استعملها الفلكيون ، َأسم
 .والبحارة

ُطواانٌت: جمسم هندسي، عمود طرفاه أ ْسط و ان ة   ، ُأسم
، أي البيك أب، أ سطوانة احلاكيدائراتن. / كانت 

أي الفونوغراف، ألول عهدها على هيئٍة أسطوانية  
ها أسطوانة. كربميل صغري، مث غدت قرصاً، وظل امس

/ األسطوانة: عمود املسجد، وصار يطلق على 
العلماء الذين يتخذون جمالسهم عند أسطواانت 

: كالم األ سطوانة املشروخة. / األ س اِطنياملسجد 
مكرور كاملقطع الذي يكرره احلاكي خلدٍش يف 
األسطوانة، )مِللنا هذه األسطوانة املشروخة عن 

 النظام(.     إجنازات
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أَيمَسُف: حزن وندم. وأان آَسُف اليوم على ما  أ ِسف  
ََسِف. واي َأَسَفا، بغري تنوين.  فاتين، فأان آِسٌف. واي َلألم

 وواَأَسَفاُه.

 ،  .ةاألسفلت: أرض الشارع ال ُمَزفَّتأ ْسف ْلت 

اإلسَفنمُج: حيوان حبري، وإسفنج املطبخ ِإْسف ْنج ، 
 واحلمام الذي نستعمله نسيج لدائينُّ صناعي.

: َكايفٌّ. إْسك اف   صانع أحذية. ال ِإسم

 شعب املناطق املتجمدة.اإِلْسِكيم و: 

مفعواًل به: )كان  اسم  الفاعلقد يَنِصُب اسم. أ( 
 اسم  املفعولقد يَرفع  ب((. العرض   رافضا  احلزُب 

اسم   ج(التسلُح(.  عمل ه املطلوب  انئب فاعل: )
 -ِرضُ مشتق من املضارع، وأيخذ كسرته: )يع املكان

جمِلٌس(. وسوى للك فليس السم  –َمعِرٌض/ جيِلُس 
 –مسَبٌح/ يهُجُر  –املكان إالَّ الفتحة: )يسَبُح 

جديدة لشغل  أمساء  : )ترتدد أمساء   د(مهَجٌر(. 
املناصب املتاحة(، أمساٌء منصرفة، وْهزهتا األوىل ْهزة 

: )حممد أكثُر اسٍم شيوعاً ه ( اسم قطع تقرأ وتكتب.
(، "اسم" تكتب بغري ْهزة. فإلا أتت كلمة يف العامل

"اسم" يف بداية اجلملة فال بدَّ من نطق ْهزة لكنها، يف  
: اسم االسم الوظيفيكل األحوال، ال ُتكتب. / 

الوظيفة اليت يشغلها املوظف، وأمَّا ال ُمَسمَّى الوظيفي 
فهو شخص املوظف نفسه، غري أن عبارة ال ُمسمَّى 

/ صعب معه العدول عنها.  الوظيفي درجت إىل حد ٍ 
. البدء ابالسم ال ابلفعل شائع يف التلفزة لطبيعة اسم

الصناعة. فعندما تظهر صورة الرئيس ال ميكن أن يقول 
النص "تالحق الفضائح املالية واجلنسية الرئيس الفالين 
منذ.." بل ال بد من اسم الرئيس فورًا مع صورته: 

أابح لنا النحاة  )الرئيس الفالين يتعرض لكذا..(. وقد
القدامى البدء ابسم خالفاً للخرافة اليت طاملا متسك هبا 

 أهل "قل وال تقل".

 : .   أ مْس ْنت   مسحوق يتحول إىل ِمالط قوي عندما جيف 

املاُء أَيمَسُن فهو آِسٌن: أصبح لا لون وطعم  أ ِسن  
 ورائحة، وال كذلك املاء الصاحل للشرب.

من أمساء األماكن يلتقي : كربى القارات. ككثري آسيا
 يف آسيا ساكنان، فهنا قد خيتار املرء كسر السني.

، اخلد األسيل: الطويل. فإن كان انعمًا ومورَّداً أ ِسيل
ومكتنزًا فهذا أجود له، غري أن األسيل هو الطويل 

 فحسب. 

، بفتح السني: مؤلف مصري له الس ي وِطي  . أسيوط
ن جده بىن سبعمئة كتاب، وينتسب إىل أسيوط أل

 فيها مسجداً.

اِن  . أبو الفرِج أصفهان اِن :، أو األ ْصف ه  تويف  األ ْصب  ه 
ه  بعد املتنيب بسنتني، ومل يورد له لكرًا يف  356عام 

ل القدمي. فأما اجلاحظ  كتابه األغاين. كان مؤرخًا يبجِ 
فقد لكر يف كتبه معاصريه كأيب نواس، ولكر من هم 
نًا شعَرهم عاليًا غرَي عاِبٍئ  أصغر منه كأيب متام مثمِ 

 حِبجاب املعاَصَرة. كان أديباً. 
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لو األصل الطيب شخصًا أم فرساً.  األصيل:. أصل
املنتمي إىل الوضع القدمي، فالسعر األصليُّ  واألصلي :

هو القدمي، والعطر األصلي هو ما أُنتج أوَّاًل قبل 
احملافظ على األصول القدمية إمَّا  األ ص وِل :التزوير. / 

طلبًا ملا هو قومي، وإمَّا رفضًا ملا هو جديد. وميكن 
يف اإلعالم على نيَّة احلياد، فإن  استعمال الكلمة

استقبلها املتلقُّون على أهنا حتمل لمًَّا أو مدحًا وجب 
: ركائزه أصول الدينالعدول عنها. ]انظر وصم[ / 

من عبادة وإميان وإحسان. وهذا يتضمن أركان 
اإلسالم اخلمسة: الشهادة والصالة والصوم والزكاة 

الئكته وكتبه ورسله واحلج ملن استطاع؛ واإلميان ابهلل وم
واإلحسان للوالدين  ؛واليوم اآلخر والقدر خريه وشره

واألقربني وإخوة الدين. وجعل بعض العلماء اإلمامة 
أصاًل. وقد تتفاوت املذاهب فيما تعده أصاًل وما 

: من العلوم أصول الفقهتعده فرعًا كاجلهاد. / 
الشرعية، ويدُرس طريقة استنباط األحكام من القرآن 

لسنة، وابستخدام القياس واإلمجاع واالجتهاد. وا
فالفقيه يصدر فتاواه يف ش ى اجملاالت واألحوال ويدون 
اجتهاداته، فهذا هو فقهه، نقول فقه أيب حنيفة مثاًل، 

النظر الشامل إىل طرق تعين فأما أصول الفقه ف
: حماولة االسِتْئصال السياسياستخالص الفتاوى. / 

أو بكل األساليب التالية:  التخلص من اخلصوم ببعض
بقتلهم، وسجنهم، وتشويه مسعتهم الشخصية 
والسياسية، وحظر أحزاهبم وتنظيماهتم، ومنعهم من 
إبداء الرأي، وإجبارهم على قول وفعل ما ال يؤمنون 
به ترغيبًا وترهيباً، وممارسة غسل الدماغ عليهم. 

االستئصال السياسي أعلى درجات اإلقصاء، وقد 
ه يف بلدان عربية وأجنبية كثرية. ] انظر أثبت جناح

"[  ااإلقصاء يف "قص  "، واجتثاث البعث يف "جث 

. ة: َفخَّارٌة ُيستنبت فيها  أ ِصيص  اأَلِصيُص، بغري َشدَّ
َصبَّار الزينة والزهور. فأما الُفلُّ ال ُمَكبَّس )ابإلجنليزية 
اليامسني العريب، وابلالتينية ايمسينوم سامباك( فَينصح 

 ربون بزراعته يف أصيص من تَ َنٍك ال َفخَّار.اجمل

. اإلطار: ما أحاط ابلشيء من برواٍز حييط أطر
، إخل. ويف اجلمع ئبصورة، أو نظام يضم مفاهيم ومباد

االتفاق  سيارات. /  وِإط ار ات  التنظيمية،  األ ط ر  نقول: 
: اتفاق على خطوط عريضة مع إرجاء اإِلط ار  

قة. والعبارة على أسلوب التفاصيل ملفاوضات الح
، فكأنك تقول "االتفاق الذي وصف الشيء مبادَّته

"[ هو إطار"  . ]انظر السكة احلديد يف "حد 

، ال أطلس . األطلُس: كتاب اخلرائط. احمليط اأَلطمَلِسيُّ
 . "األطلنطي": يفصل أورواب وإفريقيا عن اأَلِمريَِكتَ نيم

ًا ب  وحللف معاهدة مشال األطلسي يُكتَفى إعالمي
. ودرجت )النيتو( ألهنا النيتو، أو حلف األطلسي

خمتصرة وعاملية، وتكتب اآلن ابلياء مراعاة لنطقها، 
 وقلَّ رمسها ابأللف "الناتو".

: أكثرية. ]أنواع األغلبيات سياسيًا حتت أ غلبية
 "غلب"[ 

-اإلفريقي: الصيغة العربية: )املؤمتر أفروآسيوي
 (. اآلسيوي
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، يف اترخينا: وِإْفريِقي ة  اهلمزة: القارَّة. بكسر  ِإْفريِقيا،
 تونس. 

اجلزء من اجلوَّ الذي يبدو للعني مالصقاً أ ف ق : 
لألرض. وجييء يف الشعر خاصة "األُفمق" بسكون 

: ُخلعاُء تلوُح شخوُصهم، يف ش ذ اذ  اآلف اقالفاء. / 
الصحارى واجلبال، مرتسمة على األُُفق متوعِ دًة بقطع 

 سلب املتاع. الطريق و 

: غاب النجم. أََفل جنم الفنان: انطفأت أُفوالً  أَيمُفلُ  أ ف ل  
 شهرته.  

، بسكون الفاء: تلميذ سقراط. احُلبُّ أ ْفالط ون
[. األفالطوين: العذري  ]انظر يف حب 

املياه اإِلقليمية  منطقة جغرافية، أو إدارية. /ِإقليم: 
، إىل 1982متتد، حبسب األمم املتحدة عام  للدولة:
كيلومرٍت داخل البحر. وُيسمح فيها بعبور   22,2

قوارب الصيد وح ى السفن احلربية األجنبية "عبوراً 
: اعتزاز قوم إبقليمهم ضمن الن  ْزع ة اإِلقليميةبريئاً". / 

الدولة الواحدة، وتبادل املنافع فيما بني أهل اإلقليم مبا 
التساوي أمام القانون. وهي النزعة جيحف مببدأ 

ناِطِقي ة  .  ال م 

ن وم   ، واجلمع أَقانيُم: أحد أركان الثالوث املقدس يف أ ق ْ
 الالهوت املسيحي. 

فعاًل فهذا هذا، وإالَّ  أك د. إلا كان السياسي قد أكد
:  التوكيدفكلمة )قال( هي الفضلى مهما تكررت. / 

نفسه، عينه، )كلمات التوكيد األكثر استعمااًل: 
(. وأتخذ كلمة التوكيد حكم ما مجيعه، كله، ذاته
أُعلن االنشقاق(. وال تكون  نفِسهقبلها )يف املؤمتِر 

هذه الكلمات توكيداً، يف إعراهبا، إال وبذيلها ضمري، 
 فإن عدمته أُعربت حبسب مواقعها. 

: مركَّب كيماوي واأل ْكِسيدعنصر غازي. أ ْكس ِجني: 
 ُسِجني. دخل فيه اأُلكم 

اًل: تناول طعاماً. / تعبري "َأكَل الدهر أ ك ل   ، أَيمُكُل َأكم
عليه وشرب" قد أكل الدهر عليه وشرب، ويستحسن 

 جتنبه ألنه غدا َروممساً أي إكليشيهاً. 

َتلٌّ، واجلمع َأَكٌم. تعبري: "وراء األكمة ما  أ ك م ة :
وراءها"، مبعىن أن مثة ما هو خفي وخطري، تعبري 

 لك. مسته

 . كلتاْها صحيحة. أْن ال=  ال  أ  

ل  (، )مل أ ل ْوت  أَيمُلو: َقصََّر وتواَّن. )حاولت، وما  أ ال    أيْ 
 ُجهداً يف حتصيل اإلجيارات املرتاكمة(.

" حرف استثناء. إلا أمكن وضع كلمة ال  إِ  . "إالَّ
" كان ما بعدها منصوابً: "أَ  ستثين" بداًل من "إالَّ

ستثيِن ثالثًة". وإلا  ثالثًة(، مبعىن "أَ  إال  )كلهم موافقون 
" يسد احلاجة إىل فاعل أو مفعول  كان ما بعد "إالَّ

واحد(، )مل نشاهدم  عامل  الَّ أُعِرب كذلك: )مل أيت إِ 
 املارَّة(.   بعض  الَّ إِ 
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أخلُصوا  األ ىل: الذين، )سالم على األ ىل   أ ال.
 وضحَّوما(. 

أن أمتنع عن التدخني(. /  آل ْيت  ) ،: أقمَسمَ آىل  آال. 
ء    : نَِعٌم.آال 

 يُ َؤلِ ُب أتملِيباً: َحرََّض.  أ ل ب  

 : أمهق. ]انظر حتت مهق[ألبينو

 لِمفع  ثالثة:  السم اآللةاألوزان القياسية آلة. 
 ،)  ةل  وِمفع  )ِمفتاح، وِمنشار(،  وِمفعال)ِمنجل، وحِمك 

وليس يف آل ة موسيقية، رة، وممحاة(. / نقول )ِمسطَ 
: املكونة من ال م ؤ ل ل ةالعربية "أداة" موسيقية. / الكتيبة 

 آليَّاٍت، دابابت ومدرَّعات، خبالف كتيبة املشاة.

، عموماً: مشجعو اند رايضي معني، األ ْلِْتاس. ألِتاس
والكلمة من "ألرتا فاانتيك" اليت تعين املتشدد 
اس، خصوصاً: مشجعو النادي  املهووس. / األلمرتم
األهلي لكرة القدم مبصر، وكان هلم دور مهم يف ثورة 

اس يف الربازيل وغريها. 2011يناير   . ومثة أَلرتم

. تسبقها يف العادة فاصلة "إىل آخره": خمتصر إخل
 وتليها فاصلة أو نقطة. 

)اللَذان  أ(كلمة مبهمة ال تتم إال ِبِصلتها. لذي: ا
/ والالئي واللو  ايت( ُتكتب مجيعاً واللذيمن/ اللَتان واللتنيم

خطأ  ب(بالمني، و)الذي واليت والذين( بالم واحدة. 
زوجته تعمل ممرضة"، هنا  اليتشائع: "ها هو الرجل 

وليس "اليت" ألهنا تصف ما  الذي"وجب وضع "
اجلملتان: )يف الوقت الذي  ج(قبلها وهو مذكَّر. 

تستعد املدينة.. للمباراة(، و)يف الوقت الذي تستعد 
، وخري منهما ينة للمباراة( كلتاْها صحيحةاملد فيه

للك(،  يقول)أنت الذي  د(. )بينما تستعدُّ املدينة(
 للك(، كلتاْها صحيحة.  تقولو)أنت الذي 

اْْي ر اْْي ر. مرض أ ْلْزه  . األْلْزه  أول من : اخلرف ال َمَرضي 
َر عام شخَّ  َهاميم . وَألم 1906صه األملاين ألويس أَلمتمسم

 لٍ زء من الكلمة، فإن ُعرِ َف فال بد من أَ يف البداية ج
 أخرى.     

: واإِلْلف  : أَِنَس به. أ ِلف ه  . : تعوَّدأَيمَلُف ِإلمفًا وأُلمَفةً  أ ِلف  
ٌف. /  احلكومي:  االْئِتالفاحلبيب واجلمع ُأالَّ

 األحزاب املشرتكة يف تشكيل احلكومة.   

فإن قال . اأَللمُف: عشر مئات. واأللف ُمذكَّر، أ ْلف  
قائل )خذ هذه اأَللف( فقد عىن الدراهم أو الداننري. 

" قليلة؛ تقول )كلفتين اآلالف" كثرية، و"األلوف/ "
من اجلنيهات فقط(،  آالف  هذه السيارة بضعَة 

إىل  األ لوف  وتقول: )يف الذكرى األوىل للثورة خرج 
 فال م ؤ لِّفيُ َؤلِ ُف: مجع مادة كتاب.  أ ل ف  الشارع(. / 

ن جيمع املعلومات واألفكار ويفحصها ويضع كتاابً م
يؤلف فيه بني املعلومات أتمليفًا، ككاتب القاموس، 
ويقال له أيضًا ال ُمَصنِ ف. وأمَّا صاحب الرواية 

 ال مؤلف.  فكاِتب  واملسرحية واملقالة 
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اأَللمُف سنة األوىل من التاريخ  :األوىل األ ْلِفي ة  . ألفية
األلف سنة الثانية، واأللفية  :ة الثانيةامليالدي، واأللفي

ابِن مالك:  ألِفي ة  الثالثة هي اليت حنن يف أوهلا. / 
هُتا ألُف بيت وبيتان.   منظومة يف النحو ِعدَّ

ون وين: كهرابئي، فالكهرابء يف النظرية ِإِلْكِت  رتم ، أو ِإِلكم
العلميَّة الشائعة سيل من اإللكرتوانت، واختصت 

حلواسيب، وظلت األجهزة الكهرابئية اإللكرتونيات اب
: الربيد احلاسويب، الربيد اإللكِتوناألخرى كهرابئية. 

 اإلمييل.

:. أ ْلم اس حجر كرمي، والكلمة من أدماس  األ ْلم اس 
 ، اليواننية أي الَعِصيُّ على اخلدش. والنسبة األملاسيُّ

 غري أهنم قالوا: "اليوبيل املاسي"، و"الفرقة املاسية". 

 معدن خفيف. ل ِمْنيوم: أ  

: لفظ اجلاللة ينطق بتفخيم . / هللاهو هللا إٰله. اإلٰله:
أكرب(، وعندما تسبقه  هللا  الالم عندما تبدأ اجلملة به: )

(؛ وأما هللا(، أو فتحة: )أطعنا أمَر هللاضمة: )هذا أمُر 
/  ( فتُ َرقَّق الالم.عنِد هللاإلا سبقته كسرة )هذا من 

عند القدماء. / مؤنث خصوصًا عبوِدين أحد امل ه :ِإلٰ 
ه ة  يف أساطري األقدمني  اإِلل ه إبثبات األلف،  إال 

)كان لقدماء اليوانن إالَهٌة أو آهِل ة ، واجلمع لكليهما 
إل ٌه لكل مظهر من مظاهر الطبيعة، فما أكثر املظاهر 

 ة!( وما كان أكثر اآلهلَِ 

 إليك(حرف جر ويكتب هبمزة. وإن وردت )إىل: 
" نَصبت مفعواًل به: )إليكم   نشرة  مبعىن "ُخذم

 األخبار(. 

. أَمم: حرف عطف يظل بريئًا ح ى يستعمله مذيع أم
 يريد استعراض ما لديه من معلومات، فيسأل احملللَ 

ِإنه أدى فقط إىل  أمالسياسي: "هل جنح املؤمتر، 
فهم ِإن الفرقاء ازدادوا تباعدًا كما يُ  أمبعض التقارب، 

ِإنه من  أممتر الصحفي ملندوب األمني العام ، من املؤ 
السابق ألوانه احلكم على نتائجه؟". حيسن ابملذيع أن 

من قبيل: )ما تقييمكم لنتائج  سؤاليفكر يف 
 املؤمتر؟(.

فقط.  أ م ه اتوأُمََّهات: للحيوان، وللبشر  أ ّم. أ م ات
 ونقول أمََّهات الكتب مبعىن الكتب العظيمة.

محِد هللا والصالة  بعد   : خنتصر عبارة: )أمَّابَ عمدُ  أم ا
،( بضم دال "بعد"، بعد  على نبيِ ه..(، فنقول: )أمَّا 

تنبيهًا إىل أننا حذفنا شيئاً، وقطعناها عن اإلضافة. 
"، )أم ا أّما]انظر "بعد"[ / ال بد  من الفاء يف جواب "

م  اآلن   السهرة(. إليكم ِفلمَ  ف نقدِّ

وقد اعرتفَت فلم َأُعد  أم اة. )وقد: بغري شدَّ  أ م ا
 وهللا ال أجُد للمال لذة يف غربيت(. أ م األوُمك(، )

َراُطور. ِإْمرِب اط ور ب م ، وميكن تسكني الباء بعد امليم: ِإمم
ِطر ة  واجلمع  : الدولة الكبرية املتعددة واإِلْمرِباط ورِي ة  . أ اب 

 القوميات. وزالت إمرباطوريتان كبرياتن: النمساوية
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والعثمانية، بعد احلرب العاملية األوىل؛ وزالت 
. وقد درجنا 1991اإلمرباطورية السوفييتية رمسيًا عام 

"، الدولة العثمانيةعلى تسمية اإلمرباطورية العثمانية "
أسوة ابلدول اإلسالمية القدمية اليت ضمت شعوابً  

 كثرية.

راً:أ م ر   هَ  أَيمُمُر أَمم رة: "مهما / عبا .بوجوب التنفيذ وجَّ
َيُكنم من أَمر"، عبارة مستهلكة، يزيدها قبحًا أن 
يستعملها مذيع لكسب الوقت، أو جملادلة ضيف، أو 

 أ م ارات  عالمٌة، )كانت تبدو عليه  أ م ار ة :إلسكاته. / 
الدليل غري القطعي: )لقد هاتفُته  واأل مارة  اإلعياء(، 

: بلد ِإمارةفعاًل، أبََماَرِة أنين ما زلت أحفظ الرقم(. / 
: أ م ر اء  احلربحيكمه أمري، واإلمارة منصب األمري. / 

: التدبري ال م ؤ ام ر ة/  زعماء امليليشيات املتحاربة.
: اعتقاٌد أبنَّ وراء كل نظرية ال م ؤ ام رةاخلبيث. / 
ًا خفيَّاً. واملغالون يف اإلميان بنظرية املؤامرة حدث تدبري 

 ينسجون خططاً وْهية يزعمون أهنا وراء كل حدث. 

ُتكَسُر ظرفيًَّة:  ظرف يدل على اليوم السابق.أ ْمِس: 
ابلوزير( وهذا االستعمال الغالب يف  أمسِ )اجتمعنا 

كان   األمس  : )أبل أو ابإلضافة األخبار؛ وتُعَرُب معرَّفةً 
بيومنا؟( / نقول لليوم الذي  أمس نا، فهل نقارن زاهراً 

أو ل  (، ولليوم الذي سبقه: )أول  أمسِ سبق األمس: )
(. ويف مدلول العبارة "أوَل من أمِس" أو ِل أمسِ 

اضطراب فيما بني املعاجم، زاده البحرتي إل قال: 
َك الِفراِق َأوََّل  "وكأنَّ اللقاَء أوَل ِمنم أَممِس.. َوَوشم

 ".أَممسِ 

شعرية، بشدة على ايء أُمسيَّة: جلسة مسائية  أ ْمِسي ة  
 يلقي فيها الشاعر أو الشعراء شعرهم.

 أت ْم ل  أن أجنح، وأنت  أ م ْلت  أَيمُمُل َأَماًل: رَجا. ) أ م ل  
 ، مجلتانأيضاً( ت  ؤ مِّل  أن أجنح وأنت  أ م ْلت  أيضاً(، )

زارة مبنحة: الو  أ م ل ْتينصحيحتان لواات معىن واحد. / 
يف القضية: فحصُتها  أتم ْلت  زرعتم يف نفسي أماًل. / 

َسٌم مستهَلك.    بعناية. / عبارة "اآلمال واآلالم" َروم

ِمُن، وأان  آم ن    أِمنت ك  ابهلل: اعتَقَد وصدَّق./ ) أ ومنيُ ؤم
: أ م نهبعد اليوم(. /  آم ن ك  على الدكان فأْهلَت، ولن 
: منحه األمان. وأ م نهشيء. جعله أمينًا أي حافظًا ل

 األمني العاممن خوف: منحه الطمأنينة. /  وآم نه
لألمم املتحدة: هو مدير هيئة األمم املتحدة، ومل نعد 
نقول السكرتري العام. ولعلنا نسمي السكرترية يف 

"؛ أََوليست األمينَة على أسراره ونقده األمينةاملكتب "
 اجلاري؟

..(، ُتضم ْهزةُ : )املسجد أ م ويّ   اأُلَمويِ  على  اأُلَموي 
صادرة عن  :د ْولي ة= قرارات  أ ممي ةالقياس. / قرارات 

 األمم املتحدة. 

: ضابط يف سالح البحرية يقابله اجلنرال يف أ ِمري ال
 سالح الربِ . األمريال مأخولة من "أمري البحر" العربية.

على الوالايت  ال أمريكا وال أمريكيا: إطالقهاأ ِمريِكا، 
املتحدة جائز ما أُمن اللبس، ولكنه ال جيوز احلديث 
عن "أمريكا وكندا" مثاًل. هنا نستعمل "الوالايت 
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تشمل أمريكا اجلنوبية   أمريكا الالتينية:املتحدة". / 
كلها وأمريكا الوسطى واملكسيك وكواب. / اأَلِمريَِكَتاِن، 

ة: أمريكا ال ، بدون شدَّ ِ شمالية والالتينية. واأَلمريَِكتَ نيم
.   كِ رِي ونقول: امرأاتن َأمِ   يَّتاِن، وامرأتني أِمريِِكي َّتَ نيم

ة على امليم: استِجبم اي رب.  آِمني،  بال شدَّ

تنظرم للمسألة بعمق جتدم أهنا  إنْ شرطية: ) أ( إْن.
هم إال مرتزِقة(،  إنْ انفية غري عاملة: ) ب(معقدة(، 

ح ى وقعت  وصلَ  إنْ زائدة غري عاملة )ما  ج(
 ُمشادَّة(.

إن ، أن ، لكن ، كأن ، ها هي مع أخواهتا: ) أ(. إن  
، لعل    ب((. وهي تنصب امسها وترفع خربها. ليت 

. شك ا (يف األمر  إن  يكثر السهو عندما يتأخر امسها: )
تكسر ْهزة إنَّ بعد حيث )حيث إنَّ..(؛ وبعد إل  ج(

.( و)ميكن القوُل )إل إنَّ..(؛ وبعد القول )قال إنَّ.
وٌد لفتاةٍ  اللَُّغويُّ  إنَّ..(؛ وقد قال أخطأت  املوريتاين َعدُّ

ا..   يف ْهزة إنَّ  بعد القول: )إنَّ بعد القوِل فاكِسِرهنَّ
نًا يف الَعُجِز بعَض اآلية:  ا(، مضمِ  َكَقال ِإنَُّه يَقوُل ِإهنَّ

م لنا ما لوهُنا قاَل ِإنَّ  ا ﴿قالوا ادُع لنا ربََّك يُبنيِ  ُه يقوُل ِإهنَّ
 بقرٌة صفراُء فاقٌع لوهُنا.. ﴾. 

)ِمن اآلَن  ،: ظرف زمان مبين على الفتحآن. اآلن  
 .(فصاعداً 

 : وعاٌء، ومجعها َأَواٍن وآنَِيٌة. ِإانء  

 : املانغا أو املانغو.األ نْ ب ج  : التوبيخ. الت ْأنِيب  . أنب

 ، بضم اهلمزة: خرطوم.أ نب وب  

، َأانبيُق: إبريقان بينهما أنبوب، واإلنبيق جهاز ِإْنِبيق  
 الستخالص ماء الورد، وما إىل للك، ابلتقطري.  

علم اإلنسان. وضعه الغربيون لدراسة  أ نْ ْثروب ولوجيا:
جامعات عربية  وتدرِ ُسه اليومالشعوب اليت استعمروها، 

كثرية حبسب املناهج الغربية، ويف أحيان كثرية من  
غربيون، ورمبا ابللغات األوروبية. وهناك كتب وضعها ال

جمال خصب لدراسة شعوب العرب دراسة 
أنثروبولوجيَّة، من حيث عاداهتم، وطرائق حياهتم، 

 نظرتم ووضع املرأة والرجل والطفل يف جمتمعاهتم؛ وإلا 
ألوف بوصفه انبعًا من ظروف املغري إىل دراسة كهذه 

ئف، فمن اقتصادية أو اترخيية، ال بوصفه من الطرا
 شأهنا أن تنتج علماً غزيراً. 

أَنزميات: مادٌَّة تفرزها الغدة، وهلا وظيفة  واجلمعأ ْنزمي، 
 معينة. 

 ح وَهشَّ ا سرت اساً: أَيمَنُس حلديث صديقه أُنم  أ ِنس  
صديَقه يُ ؤماِنُسُه إيناسًا وُمَؤاَنَسًة:  آن س   / حلديثه.

من صديقه  آن س  حادثه وسامره وخفف عنه. / )
ُت فيه شهامة( أي ملست. تغري  اً( أي َشَعَر. )لقد آنسم
برأِيك يف  أ ست ْأِنس  : استشار )أريد أن است ْأن س  / 

جُتمع على آِنساٍت وَأَواِنَس: السيدة  ةس  اآلنِ أمر(. / 
غري املتزوجة، وهي سيدة على كل حال، واألنسب أن 

 فالنة. ابلسيدةختاطب 
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ِسي  ، وال مجع هلما. وِإْنسان ة  ، ِإْنسان   : البشر، واأل ان 
سا  . ونقول: )لقيت يف القرية الن اس  وهم أيضًا  مل  أ ان 

 يركبوا طائرة قط(. / علم اإلنسان: انظر أنثروبولوجيا. 

 مادة يفرزها الَبنِكرمايس يف اجلسم.  ِإْنس ولني:

 سنتمرت.   2,54= بُوَصة =  ِإْنش

كانت مدينة أَنطَاِكيََّة كرسيَّ علم وأدب. ويف   أ ْنطاِكي ة:
يا، وتقع حالياً يف تركيا.  زمننا ينطقوهنا أَنمطاكم

: على فراشه مات حْتف  أ ْنِفهأَيمَنُف أَنَ َفًة: تَ َرفََّع./  أ ِنف  
بال قتل وال حرق وال غرق. قال الزَّبِيدي إهنم توْهوا أن 

لفراش من روَح القتيل خترج من جراحه، وروَح ميت ا
 أنفه مع آخر األنفاس، فلعله من هنا جاء التعبري. 

ْنزا:  مرض فريوسي. حيسن تعريبها ابحلُمَّى وإن ِإنْ ْفل و 
. وللتخلص من التقاء الساكنني جاز تكن احلمى أعم  

نطقها ِإنمِفلمَونزا. ولعل العامية قد أحسنت تعريبها إل 
ِوُز فهو يُ َفلم  جعلتها ِفلمَونزا، واشتقت منها الفعل فَ لمَوزَ 

 ُمَفلمِوٌز. 

ة: حسن اهلندام، وجاءتنا من النَّاَقة، فإلا . اأَلانقَ أنق
و ق   من  آن ق  اجلمل فقد تشبَّه أبُنثاه. نقول فالٌن  اْست  ن ْ

 فالن: أكثر أانقًة. 

أي  متأ هِّبني: كنا (السفر أ ْهب ةِ كنَّا على ). أهب
  تعداد(. االس أ ْهب ةِ ونقول: )حنن على  مستعدين له.

، بفتح اهلمزة:، مجع َهَرٍم، ومجع اجلمع أهرامات. أ ْهر ام  
 ]انظر يف هرم[

. وهو يستْأِهل  . أهل للقيام هبذا العمل:  أ ْهل  : يستحقُّ
 : اقمِتتال يطول أمده.احلرب األ ْهِلي ةُكفٌء. / 

َوار مستنقعات ْبنوب العراق، وقد ُجفِ ف أ ْهو ار . اأَلهم
 معظمها.

عربستان  –: عاصمة إقليم خوزستان أل ْهو ازا. أهواز
واز. - 1925ح ى عام   إبيران، وتسمى أيضاً اأَلحم

ً: التجأ يلتِجُئ.  أ و ىأوا.  يواًء: يُ ؤمِوي إِ آو ى أَيمِوي أُِوايَّ
َكَن ومحى و ون، )مل جيد املشردون مكااًن َأسم إليه،  أيْ 

 (.  ي  ْؤِوي  ه موليس هناك أحد يريد أن 

  اآلِون ِة األخرية: أوقات. نقول: )يف آِون ة  : وقت. أ و ان  
يف األسابيع  قاصدينكثر احلديث عن العقارات(، 

. وال نستعمل اآلونة مبعىن ، فهذا صواباألخرية مثالً 
 اللحظة احملددة، فال نقول "يف هذه اآلونة أطلقَ 

 اجلندي النار"، فاآلونة مجع ال مفرد.

، أسست للنفط: منظمة الدول املصدرة أ وِبكْ 
املصدرة  العربية: منظمة الدول أ و اِبك. 1960
 . 1968، أسست للنفط

ة أ ْوج ، ازدهاره: يف قمة  أ ْوجِ قمَّة. يف : بال َشدَّ
 ازدهاره. 
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: أعطاه سد  أ و د ه  ه. . أقام أَوَدُه: قَ وَّم اعِوجاجَ أ و د
 القليل مبا حيفظ حياته.

ية إلكرتونية لات ، وتنطق ْبيم مصرية: آلة موسيقأ ورْغ
آلة موسيقية ضخمة لات  األ ْرغ ن:مفاتيح كالبيانو. 

 أانبيب يُعَزف عليها يف الكنائس.

 .أ و رواب  . نكتبها اليوم بواوين. وتنطق أيضاً أ ْور واب  

 . ة، وأطمرَي منها، والواحدة ِإَوزٌَّة: طائر شبيه ابلبط  ِإو زٌّ 

يا. / واألوِقيَُّة، أو األُقَُّة: . اأُلوِقيَُّة: عملة موريتانأ وِقي ة
عيار وزن خيتلف من بلد إىل بلد. وما يستعمل املرء 
اأُلوقيََّة، ح ى لو يف سياق اترخيي، إال دخل نصَّه 

. ]انظر ربع كيلوغرامشيٌء من الغموض. نقول: 
 رطل[

القادمني، وهذه  أ و ل  : ومؤنثها أُوىَل. نقول: )هذا أ و ل
ملرأة تقول: )أان أَوَُّل من فكر القادمات(. وا أ وىل

يف اإلسالم، أو له  أو ِلي ة  هبذا(. ]راجع اثن[ / )له 
( كلمة يستعملها احملرر أ و ل. / ): أسلم مبكراً (ساِبق ة  

حبذر يف سياِق سرد خلفيات اخلرب، فالقول: "كندي 
أول رئيس أمريكي ميوت وهو يف منصبه منذ بداية 
القرن العشرين" ال بد أن يكون مستندًا إىل فحص 
اترخيي دقيق، فإن جرى هذا الفحص تبني أن ثالثة 
قد فعلوها قبله، وال حجة لصحفي بعد الويكيبيداي. 

ول "أكرب وأصغر وأخطر"، فمما يضر ومثل أ
ابلصدقية أن يزعم الصحفي أن تلك كانت "أخطر 

سرقة مصرفية شهدهتا بريطانيا" دون أن يكون قد 
درس اتريخ هذه السرقات، واعتمد تعريفًا لكلمة 
"األخطر". تكثر "أفعل التفضيل املعرَّفة أبل" يف 

" ِمنالصحافة الرخيصة. وحيتاط الصحفي فيضع "
أخطر السرقات  ِمنمثاًل: )ُوِصفت أبهنا  قائالً 

 أقدم مدن العامل(.    ِمنشق مَ املصرفية(، )دِ 

: واوها أ وٰلِئك  ها: أي هؤالء. / ق واوُ نطَ تُ ال ، أ و الء
 ، والمها ممدودة كأن بعدها حرف ألف.    غري منطوقة

األمر، وأُويل األمر: أصحاب الشأن. الكتابة  أ ول و
الواوين يف النطق. نقول: )جاء  قطنسهكذا، غري أننا 

األمر اجتماع  أ وِلالشأن، فأخذوا أوراقهم، وعند  أ ولو
 للبتِ  يف احلاالت اخلاصة(.  

" ح ى لقد قال حنوي أيّ حتري النحاة يف " أ( أّي. 
قدمي وهو إبزاء مجلة صعبة: "أيٌّ هكذا ُخلقت". إلا 
م: جاء بعدها فعٌل يتوق ملفعول به فهي مفعول به مقد

 أيِّ جيرها حرف اجلر )من  ب(شيٍء تريُد؟(  أي  )
 أي كموتُرفع على االبتداء: ) ج(مدينٍة أنَت؟(، 

/ أيَِّة  وأي   أي ة   د(مستعدٌّ؟(.  جائزاتن للمؤنث )يف أيِ 
ة: حرف تفسري، يليه  ه (شركة تعمل؟(.  ، بغري شدَّ أيم

: )املرفُأ َأِي   اء  املينبدل مياثل يف إعرابه ما قبل أيم
 مهم(. سٌ فَّ متن َ 

د  ، بكسر اهلمزة: اسم قبيلة وشخص. ِإاي 
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ك َك إاي  َك، )إايَّ . يف أسلوب التحذير ننصب ما بعد إايَّ
ك  والتدخنَي(. /  َك نَعُبُد﴾، إاي  : ضمري نصب، ﴿إايَّ

ك هنا مفعول به مقدم، واملعىن: أنت الذي نعبده.  إايَّ
ها،  ه وِإايَّ ك وِإايَّ اخل، للتخلص من / ونستعمل ِإايَّ

ُتَكها،  اكتظاظ الضمائر، فبدل القول )أعطَي م
ُه(. يه( نقول )َأعمطَيتُ مونِ تُ حم نَ ومَ  ها، ومنحتموين ِإايَّ  َك ِإايَّ

إلسرائيل يف  ةاللويب، املؤيد ،: مجاعة الضغطآيْ ب اك
 الوالايت املتحدة. 

: عالمة. وقلَّما استخدمت يف الصحافة هبذا آية
 وآيةومة الربيد على األغلب، املعىن، )ستؤمم احلك

 للك أهنا كلفت جلنة بدراسة رحبيته(.

: متالزمة نقص املناعة املكتسبة، السيدا. مرض إيدز
يسببه فريوس ينتقل ابملمارسة اجلنسية واإلبر امللوثة 

ونقل الدم. ويعيش حامل الفريوس حنو عشر سنني 
قبل أن يقضي ابملرض، ويعاجل اإليدز إببطاء تقدمه ال 

 حداث الربء التام، واألدوية مرتفعة الثمن.إب

الشمالية: إقليم يف مشال اجلزيرة اإليرلندية اتبع  ِإيْرل ْندا
للمملكة املتحدة وعاصمته بلفاست، وال نسميه مشال 

 إيرلندا. 

: صورة قديس صغرية للتربك، وحديثاً: رمز أ يْ ق ون ة  
 مصوَّر يفتح عملية حاسوبية. 

 ف، ومجعها أَيمٌك.شجر متكاث أ ْيك ة :

 : صالة واسعة ال ابب هلا. ومجعوها على َأَواِوين. ِإيو ان  
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 الباء
. الباء حرف خيرج من بني الشفتني وحيرك احلبال ب

الصوتية، وال خُيرُِج معه إل تنفرج الشفتان سوى قليل 
من اهلواء، خبالف الباء الفارسية واإلجنليزية القريبة من 
الفاء. وللباء يف النطق العريب بضعة أشكال: فالباء يف  
كلمة "بلد" رقيقة، وهي يف "بطن" فخمة. ويف النطق 

اء األجنبية نستعمل الباء العربية، فاملرء قد ال ابألمس
يعرف شكل الباء يف كلمة أجنبية أهي ابء جمهورة  
كالباء العربية، أم ابء هوائية كاإلجنليزية اليت تسبق 
حرف "كيو". ولسنا نعرف كيف ينطق األقوام 

االلتزام املختلفون كلَّ ابء يف أمسائهم. لذا ال يضريان 
: حرف جر، وقد الباءل حال. / يف ك ابلباء العربية

أييت بدل "يف" جتنبًا لتكرارها: )اندلع القتال يف حي 
(. وحتل الباء حمل "يف" يف مواضع  حبمصاحلاضر 

يف براغبني كثرية. / الباء الزائدة للتوكيد: )لسنا 
( للعاقل وغري مبا يف ذلك/ ُيستعمل تعبري: ) السفر(.
نشقون األربعة(، امل مبا يف ذلك)حضروا مجيعًا  :العاقل

وجيوز أيضًا )مبن يف للك(. ينسحب هذا احلكم على 
 تعبري )مبا فيهم(، و)مبن فيهم(. 

ء   يَ ُبوُء: مقلوب آَب، ومبعناها، )ابَء بغضب من  اب 
 هللا(، )ابَء ابلفشل(، أي رجَع.

ِب أ ْوىل: تعبري )ابب ( ُأضيف فيه الشيء إىل ِمْن اب 
استثمار املليونني  من ابِب أ ْوىل)كان جيب  ،صفته

 بدل بناء القصر(. ]انظر اإلضافة يف "ضاف"[

، ابَبوات: اباب الفاتيكان رئيس الكنيسة اباب
الكاثوليكية يف العامل. واباب األقباط رئيس الكنيسة 
القبطية األرثولكسية، وأما الكنيسة القبطية الكاثوليكية 

اجع فريأسها بطرِيرك له يف الفاتيكان رتبة كاردينال. ]ر 
 األلقاب حتت "لقب"[

. اَببُوُر البيت: هو الربميوس الذي يعمل ابلكاز، اببور
الكريوسني، ومسي اببورًا من كلمة "فابور" اإلجنليزية 
ومعناها خبار، واَببُوُر السكِة احلديِد: هو القاطرة اليت  
كانت تسري ابلبخار. اآلن يكاد ينعدم وجود اببور 

 . الق اِطرةديد فنسميه البيت، فأما اببور السكة احل

يَِبيُت مبيتاً: قَضى ليله. بيت السُّكىن جُيمع على  ابت  
مجُع  البيواتت. / أ ْبيات، وبيت الشِ عر على ب  ي وت

 مجٍع يفيد التفخيم، ويعين: العائالت العريقة. 

 يُبوُح بَ ومحاً: أفَضى مبكنون قلبه. ابح  

ندثرت أمم كثرية وا ابدتيَِبيُد: انعدم، )لقد  ابد  
: اإِلابدة اجلماعيةيُبيُد: َأهَلَك.  أابد  حضاراهتا(. / 

السعي إىل القضاء على شعب أو طائفة يف بلد أو يف 
مدينة؛ هذا املصطلح السياسي يستعمله بعض 
اإلعالميني خبفَّة لوصف اجملازر ضد املدنيني، أو 
بدياًل، غرَي مناسب، للتطهري العرقي. أشهر إابدة 
مجاعية ما وقع على السكان األصليني يف أمريكا 

يف رواندا على الشمالية، وأقرب من للك ما وقع 
، ومنه أيضًا ما وقع يف 1994مدى مئة يوم عام 
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العهد . / 1995سرِبمرينيتمسا يف البوسنة يف يوليو/متوز 
، مصطلح يتضمن حكمًا أبن العهد السياسي البائد

العهد املنصرف كان سيئاً، األقرب إىل احلياد: )
 (. السابق

: غري األرض الب ور  يَ ُبوُر َبواراً: كسد، هلك. /  ابر  
الصاحلة، أو غري املستصلحة، للزراعة. وهي "الغامرة" 
عند القدماء: )قال السفَّاح أليب ُدالمَة: قد أَقمَطعمُتَك 
مئَة جريب عامرة، ومئَة جريب غامرة. قال أبو دالمة: 
وما الَغاِمرُة اي أمري املؤمنني؟ قال: ما ال نبات فيها. 

ألِف جريب قال أبو دالمة: فأان أقَطعُتك مخَسمئِة 
غامرة من فيايف بين أسد. فضحك السفاح وقال: 

: نقول حانة، وجنتنب ابراجعلوها كلها عامرة(. / 
 البار واخلمارة. 

، ر  ، بُ َؤٌر: ب  ْؤر ة  آاَبٌر، والبئر مؤنثة: َقِليٌب. /  ِبر. بِئ ْ
موضع جتمُّع األشعة اخلارجة من العدسة. والصورة اليت 

ورة غائمة. / بُ ؤمَرُة تلتقط ببعد بؤري غري سليم ص
الفساد: موضع يتجمَّع فيه من ميارسون عماًل يرفضه 

 اجملتمع. 

ابروانت رتبة رمسية يف بعض بلدان أورواب. "ابرون: 
" هم من يثريون االقتتال ويقودون العصاابت احلرب

وامليليشيات داخل بلد معني. الكلمة العربية ملثري 
َعُر حرٍب" ومجعها مَ  َساِعُر، ولكنها من احلرب هي "ِمسم

 . أمراء احلربالقدمي. ونقول اآلن: 

: ننطقها بباٍء عربيٍة وراٍء عربية، وابلياء والسني؛ ابريس
 فال هي ابغي، وال ابري، وال ابِرس؛ ال وال ابريز.  

. البأس: القوة، والبأس: اخلوف، )ال أبس ِبس
:عليك(. /  احلزن والفقر. وأخو احلزن والفقر  الب  ْؤس 

، وقد مجع أهل الصرف البائس على ابِئسني س  ابئِ 
وبُ ؤٍَّس. ومجعه حافظ إبراهيم، خارجًا عن القياس 

يف عنوان ترمجته لرواية فكتور  ب  ؤ س اءالظاهري، على 
هيغو، واتبعه منري البعلبكي عندما ترجم الرواية مرة 
أخرى. وضجَّ أهل الصرف والنحو، وما زالوا. 

ى "اجلمع" يف اللغة وسنمضي قلياًل يف احلديث عل
العربية مث ننثين إىل كلمة البؤساء وما أشبهها. اجلموع 
يف لغتنا، خبالف اللغات األوروبية املشهورة، متعددة 
للمفرد الواحد. تعددت اجلموع الختالف هلجات 
القبائل، فاخلال جيمع على أخوال وأخولة وخؤولة 
وخيالن، إخل. ويف "نقمة" التكرار هذه نعمة خفية. 
فبعد حني أصبحت "خيالن" مجعًا للخال مبعىن 
الشامة، و"اخلؤولة" مجعًا للخال ولعائلته، وظلت 
ِوَلة.  "األخوال" مجعًا للخال أخي األم. وُأْهلت َأخم
وقد يكون أحد اجلموع دااًل على القلة كَأشُهر، 
وأحدها دااًل على الكثرة كُشُهور. وقد حَيمل بعض 

ة، بينما مييل مجع آخر إىل اجلموع داللة سلبية كَقتَ لَ 
احلياد كقاتلني. وقد يكون يف بعض اجلموع مدح  
كثوار، ويف مجع آخر حياد كثائرين. ومتيل اللغة العربية 
إىل مجع التكسري مياًل شديداً. وقد رأينا بعض العرب 
ينفرون من مجع سيارة على سيارات فيقولون سيايري، 

ُتون على ورأينا تقنيي التلفزة ينفرون من مجع أس
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أستوانت ويفضلون َأساتن. وقد استغل العريب 
"فوضى" اجلمع هذه فوظفها يف التعبري عن اختالفات 
يسرية أو كبرية يف املعىن. فإلا التصق اجلمع ابلوظيفة 
اليت يؤديها صاحب الفعل مجعوه مجع مذكر ساملًا: 
عندما اختار احلاكم شخصًا يف كل قرية إلدارة شؤون 

لفكر إىل عملية االختيار فسمَّى الناس الناس انصرف ا
هؤالء األشخاص "املختارين". مث احنرف الرتكيز 
لينصبَّ على شخص املختار ال على عملية االختيار، 
فصار اجلمع "خماتري". ومل يعد أحد جيمع املختار على 
خمتارين. عربَّ بعض الصرفيني عن للك ابلقول إن 

مسية مجُِعت الكلمة إلا خرجت عن الوصفية إىل اإل
( املدراء –املدير على غري قياس. مثال مشهور: )

رغم كل التنبيهات يصرُّ الناس على "مدراء" مجعاً 
ملدير. إحساس الناس بلغتهم عاٍل جداً، فهم ينظرون 
إىل شخص املدير ال إىل عملية تدوير أو إدارة. ولو 
أجرينا مقارنة مع للك الشخص الذي يدير عجلة 

كازينو، لرأينا أننا ال نويل أْهية للشخص الروليت يف ال
نفسه بقدر ما هنتم مبا يقوم به، فنسميه "مدير 
العجلة"، ونسميه مع زمالئه "مديري" العجلة، ال 
مدراء. مثال أخري: عادت أمٌّ من عملها فوجدت 
أبناءها قد رتَّبوا البيت وطبخوا، فهتفت هبم: "أنتم 

احنرفت ابجلمع عظيمون"، فلمالا مل تقل عظماء؟ لقد 
عن القياس املشهور ألهنا قصدت أهنم مميزون يف أمر 
حمدد، ال أهنم عظماء إبطالق. ويف مجع البائس على 
ابئسني نظر إىل حالة البائس امل َُؤقَّتة، فإلا رأينا البائس 

شخصًا مكتواًب عليه البؤس من مولده إىل مماته مجعناه 
   ت "مجع"[]راجع للمعاجلة النحوية حت على بُ َؤساء.

س ور   ، ابلسني، مجعها َبواِسرُي: التهاب شرجي. اب 
 ، واجلمع َنواسرُي: مرض شرجي مشابه.والن اس ور

 : نقول احمليط اهلاِدئ ال غري. ابسيفيكي

. وقد أمات املِ كرو يف مصر احلافلة: هو ابص
األوتوبيس. واحلافلة تصلح لكل السيارات الكبرية اليت 

 حتِفُل ابلركاب. 

: شكل ب  ْيِضيّ يَِبيُض: وضع بيضاً. / شكل  ض  اب  
هندسي كالبيضة لكنه متوازن من جانبيه، واألشهر 

. وألن البيضة مفلطحة من جانب وبيضاويّ  بْيض ويّ 
 ِإْهِليل ِجيّ أكثر من جانب فضَّلوا الكلمة القدمية 

ي ض  للشكل اهلندسي. /  ي ض ان: ، ولألنثى ِمب ْ مكان ِمب ْ
: مصطلح بريطاين،  الكتاب األبيضختلُّق البُ َويضة. / 

كتيب تصدره احلكومة لشرح سياستها يف شأن حمدد 
للمواطنني، وهو أشبه مبسوَّدة مشروع القانون قبل 

 القراءة األوىل يف جملس العموم. 

ِبيعة  يبِيُع بَ يمعاً: عكس اشرتى. / )البضاعُة  ابع   ال  ال م 
"ابَع برانجمه للناخبني" نقول بدل ترد وال تستبدل(. / 

هذه العبارة املرتمجة: )روَّج لربانجمه وأقنع الكثريين(. / 
ع ة وامل  بايعة ي ْ  بوِيع: )ُأِخَذت البيمعُة لعمر، فقد الب  

: صومعة الراهب. قال الِبيع ةابخلالفة بعد أيب بكر(/ 
انظم الغزايل، وقد قصد السمراء اليت من قوم عيسى: 

عَتها أشكو القتيل هلا"، والصواب بِيعتها "أردُت بَ يم 
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واجلمع أَبمواٌع:  ابع  / أي صومعتها.  بكسر الباء،
املسافة بني طريف اليدين مع فتح الذراعني واليدين على 
امتدادْها أفقياً. / )له ابٌع طويل يف إدارة املشاريع(، 

 أي قدرة وخربة.

ابُلك  يُبوُل بَ وماًل: أراح أهون السبيلني. / )ما ابل  
 مرتدداً؟(، و)ما لك خائفاً؟( مبعىًن.

ة فإن كان كبرياً ، هي البالون الصغري ابلون: الن  ف اخ 
حيمل بشرًا أو أجهزة ختترب حالة اجلو  يف األعايل عاد 

، )تصف املعارضة اإلجراء أبنه / ابلون  اختبار ابلوانً.
 ابلون اختبار، أُطِلق متهيداً لفرض مزيد من الضرائب.(

: االختالف، )هذا ال م باي  ن ةيَبنُي بَ َياانً: ظهر. /  ن  اب  
: ورقة أسئلة الستدرار االستبانةُمَباِيٌن لذاك(. / 

. االسِتْبيانمعلومات خلدمة حبث. وأجاز بعضهم 
، بكسر التِّبيان]انظر يف األلف استبانة واستمارة[ / 

التاء: التوضيح واإلظهار. / "غين عن البيان" عبارة 
الصحفي احلالق أالَّ يقع فيها، فما هو غين عن حياول 

البيان جيب أن َيسُكَت عنه الصحفي. ومثلها من 
العبارات االفتتاحية: "غين عن القول"، و"من انفلة 
القول"، و"كما نعلم"، و"كما يعلم اجلميع"، 
و"تعلمون وال شك"، و"من املعروف"، و"كما ال 

ذي أتى كي خيَفى". هذه العبارات تصد املتلقِ ي ال
 يسمع جديداً، ال كي يسمع البديهيات.  

وبَ ب ََّغاوات: طائر حياكي نطق اإلنسان. / ب  ب غاء  
: نقُل مصطلح عن لغة أخرى نقاًل الِتمجة الببغائية

حرفيًا بكلمات عربية مع الوقوع يف خطأ، أو مع 
جتاهل وجود بديل عريب أفضل. مثال: عبارة "ورشة 

"وورك شوب" اإلجنليزية،  عمل" هي ترمجة حرفية ل 
وكلمة "ورشة" ابلعربية تؤدي املعىن، فلمالا إحلاقها 

 بكلمة "عمل"؟ فقط لوجود للك يف اإلجنليزية. 

، يُبتُّ األمَر، أو يُبتُّ يف األمِر بتَّاً: حسمه. / ب ت  
: مطلقاً، )مل نسمع هبذا ألبتََّة(. منذ القدم أ لب  ت ة

 البت ةيكتبون ألبتََّة هبمزة خالفًا للقاعدة، وكتبوها أيضًا 
 بغري ْهزة.

ُر لألطراف، واجَلدمُع لألنف،  ب  ت  ر   اً: قطع، والبَ ت م تُ ُر بَ رتم يَ ب م
: من مل يُوَلد له، واملؤنث األ بْ ت  ر  والصَّلمُم لأللن. / 

اء. /  يف األردن: مدينة حمفورة يف الصخر  والب  ِْتاءبَ رتم
من عهد األنباط. أصل التسمية بيرتوس وهي يف 
اليواننية صخر، ومنها اسم بطرس عندان وبيرت عند 

 األوروبيني، ومنها البرتاء.  

ت:   موادُّ مصنوعٌة من النفط.ِبِْتوكيم اواي 

ر ول: مسوه يف اخلمسينات "الزيت" ترمجًة عن  بِت ْ
ول عن برتوليوم اليت تعين يف اليواننية اإلجن ليزية، مث الِبرتم

ط. ]أصل الكلمة يف  زيت الصخر، واآلن نقول الن َّفم
 نفط[ 

ب ث  يَ ُبثُّ بَ ثَّاً: أطلق. اهلباء  ب ث   : املنتشر يف كل ال م ن ْ
: الفوري املتزامن مع احلدث. البث املباِشرمكان. / 

تابة كلمة "مباشر" على ومما يقلل الصِ دِقيَّة يف التلفزة ك
شاشٍة تعِرُض شريطًا مسجاًل، وقد يكون الربانمج 
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مباشرًا لدى بثه أول مرة، فمن األمانة إزالة كلمة 
بفتح  املباش رمباشر يف اإلعادة. أجازوا أيضا البث 

 الشني. 

َرٌة، وبُ ثُوٌر: حبيبات أو قروح على اجللد. بثر  . بَ ث م

وعربيتها َمناَمة، ومل تنجح  . الِبَجاَمُة: ثوب النوم.جب امة
 يف احللول حمل البجامة بعد.

. تبجََّح: افتخر على حنو مزعج. والَبَجاَحة: جبح
ٌو مزعج.  الوقاحة مضافاً إليها َزهم

 . الَبَجَعُة: البطة البيضاء.جبع

. ُبحَّ صوتُه يُ َبحُّ، فهو رجٌل أََبحُّ وهي امرأة حَبَّاُء. بحّ 
وتُه يَ َبحُّ"./ الُبحَُّة، بضم والصيغة القدمية: "َبحَّ ص

الباء: ِغلظة يف الصوت، وقد تكون حمببة. / يوصف 
 الشخص أبنه أََبحُّ ويوصف صوته أبنه صوٌت مبُحوٌح. 

 : عيشة لات وفرة.حب ْب وح ة  

ُت: اخلالُص الصِ رمُف. العلوُم حبت : الب ْحت ة  . الَبحم
العلوم النظرية كالرايضيات، واجلانب النظري من 

 فيزايء؛ وتقابلها العلوم التطبيقية. ال

يَ بمَحُث حَبمثاً: َدرس بعمق. ومجع حبث: حُبوٌث  حب  ث  
: جهاز شرطة سري داخلي امل باِحثوَأحباٌث. / 

يالحق اخلارجني عن القانون أو املعارضني للنظام أو  
 كليهما، ويسمى "املخابرات" يف بعض البلدان. 

كتلة املاء غري اجلاري املتصلة . البحر تعريفاً:  حب ار  ، حب ْر  
ببحار وحميطات العامل. وعلى هذا فالبحر امليت حبرية 
رغم امسه، وكذا حبر قزوين. وقد أطلق شعراء العرب 
القدماء على الفرات والنيل اسم حبر. ويف الشعر 
العامي أيضًا يسمون النيل حبراً. / النسبة إىل حَبمر هي 

: انتشر وترسَّخ، ْبح ر  اْست   بسكون احلاء. /  حب ِْريٌّ 
الرتمجة أخذت علوم اليوانن تؤثر  استبحرت)عندما 

يف الفقه وعلم الكالم(. / أمساٌء قدمية: "حبر 
الظلمات" اسم عريب قدمي للمحيط األطلسي، و"حبر 
الُقلمُزم" عندهم البحر األمحر، و"حبر الروم" البحر 
 األبيض املتوسط، و"حبر اخَلَزر" حبر قزوين، و"حبرُ 
بُ نمُطس" البحر األسود. ونستعمل يف اإلعالم 

: يصل ما بني اجلزيرة حبر العربالتسميات احلديثة. / 
وشط  العربية واهلند وهو جزء من احمليط اهلندي. 

: املاء ما بني ُملتَ َقى الفرات ودجلة واملصب يف العرب
)البحر اخلليج. / البحر األبيض املتوسط خيتصر إىل 

 البحر األبيض، فهناك يف مشال وليس إىل املتوسط(
: النسبة البحرين. / البحر األبيضروسيا حبر امسه 

ال غري. والبحراين أصبحت تدل على  البحريينإليها 
املواطنني الشيعة يف البحرين الذين يصف كثري منهم 
أنفسهم ابلبحارنة. يف اإلعالم نستعمل كلمة حبريين، 

الوجه د. / ال غري، لتدل على كل مواطين للك البل
هو مصر السفلى، والوجه القبلي هو مصر  البحري

العليا أو الصعيد، الحظ أن اخلريطة بعكس التسمية 
فمصر العليا هي يف األسفل على اخلريطة والسفلى يف 
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حب  ور األعلى مشااًل. / البحر يف الشعر جتمع على 
 . وهي ستة عشر حبراً.وأ حْب ر  

ريا : بفتح الباء، الراهب الذي استبشر ابلرسول حبِ 
 والرسول صيب. 

 يَ ُبخُّ: رشَّ املاء، أو رشت احلية السم. ب خ  

: حظ حسن، سعد، نصيب، قسمة، َجدٌّ، َفأمٌل َب ْت
 حسن. 

ة: هو العود نفسه الب خ ور  . َبر ، بفتح الباء وبال شدَّ
مسيت   :الباِخر ة  . / ال ِمْبخ ر ة  أو دخانه، وآلة البخور: 

كذا ألهنا كانت تسري على البخار، ولهب البخار 
 وظلت ابخرة. 

وال تَبَخسوا الناَس ﴿يَ بمَخُس: نَ َقَص وظلم،  َب  س  
. نقول: )اشرتيت الكتاب املستعمل بثمن ﴾َأشياَءهم

من موقع البوابة اإللكرتونية(. ونقول: )اشرتيته  َب ْس  
 رخيصاً(. 

ل   ا، فإن كان هذا طبعه فهو علين ابِخل  يَ بمَخُل فهو  َبِ 
يل  . َبِ 

ستحتاج إىل  ال بد  أن كنتحرك(، ) ال ب د  أن. )بدّ 
 بعض النقود(، بعد "ال بدَّ" ال نضع واواً يف األفصح. 

أ   ابألمر.  الباِدئ  ، بفتح الباء: ابَشَر. وهو ب ْدءا  يَ بمَدأُ  ب د 
اء  وتقبل الطلبات  ئ : م ب ادِ  م ْبدأ  من يوم غٍد. /  ابِتد 

ٍء"  قانون أو هنج ينطلق منه اإلنسان. / "ابِدَئ لي َبدم
تعبري مستهلك، وليس له معىن سوى "يف البداية" 

فليقل املرء )يف البداية( فهذا أبعد عن التقعر. / "َعومداً 
ء" تعبري سقيم آخر. / الباِدَئُة يف اللغة: حرف  على َبدم
يف أييت يف أول الكلمة فيعطي معىن معينًا كامليم 

فهي تفيد املكان. وليس يف العربية الكثري من  م عِرض
هذا ألهنا لغة اشتقاقية، وهلا نظام خاص يف إدخال 
حروف الزايدة على الكلمات يف بدايتها ووسطها 

؛ واإلجنليزية حتتفل  الالحقةوآخرها. عكس البادئة: 
اِئيٌّ كثريًا ابلبواِدِئ واللواحق. /  : اجملتمع البدائي ِبد 

يتطور كثرياً. و"البدائي" ليست ُسبًَّة بل حمُض  الذي مل
وصف. وقد اشتق اجملمع املصري كلمة بدائي من 
بُداءة، أو َبداءة فجعل الباء مضمومة أو مفتوحة، 

الفن ولكن الناس اشتقته من ِبداية فكسرت الباء. / 
: ما وجد على جدران الكهوف مما رمسه  الِبدائي 

فن حياكي رسوم  ري  والفن الِفطْ اإلنسان األول، 
األقوام الِبدائيني حماكاة معاصرة، واشتهر من ممارسيه 
غوغان. وقد يوصف "الفن الشعيب" ابلفطري كرسوم 

 حممد علي رفيق الشيخ إمام. 

ا " يف يبدويَ بمُدو بُُدوَّاً: ظهر. يكثر استعمال " بد 
ا"، كأمنا يريد  اإلعالم إىل حد اإلفراط. ومثلها "ُرمبَّ

يتنصل من تبعة كل حتليل. على أن للك  الصحفي أن
خري من اجلزم يف غري حمله. / "بدا يل" تعين يف 
ُت رأيي: )كنت عزمُت على  االستعمال القدمي غريَّ

: الب ْدو  ، فأقمت ح ى تلد امرأيت.( / بدا ِلالسفر مث 
القوم الذين يعيشون على الرعي ويتنقلون يف الصحراء 

 وراء العشب، والَبداوة طريقة عيشهم. 
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ر   يباِدُر ُمبادرًة: سبق  ابد ريَ بمُدُر منه كالم: صدر.  ب د 
 ال ُمَباَدرة(. زِمامَ ابلبدء، )جيب أن أتخذ بيدك 

. الِبدمُع: اأَلوَُّل من كلِ  شيء، والتعريف للصاحب ِبْدع  
من الناس فَأمتنَع عن َقبول  ِبْدعا  يط، )لسُت يف احمل

: شيء يُعمل للمرة األوىل غري الِبْدعةاملكافأة.( / 
موافق ملا ارتضاه الناس، فهو خروج عن املعهود أو 

: اجرتاح شيء مل يكن موجوداً. واإِلْبداعاملقدس. 
َتدِع.   وغال بعضهم فقال: الناس صنفان، متَِّبع وُمب م

القدمي هاتفًا لكياً(، )أبدل  اتفههب. )استبدل بدل
القدمية(، الباء يف هذا األسلوب  بسيارتهسيارًة جديدة 

تدخل على املرتوك. وأجازوا دخوهلا على ال َمأمخول 
: اللباس ب ْدل ة  ب د الت  جراًي مع االستعمال املعاصر. / 

َلة يف بذل[ /  األورويب الرمسي للرجل. ]راجع ِبذم
لسينما: الذي يؤدي األدوار يف صناعة ا الب ديل،

، يف النحو:  الب د ل  الصعبة بدياًل عن املمثل، دوبلري. / 
كلمة تفسر ما قبلها وأتخذ حكمه اإلعرايب: )هذا 

ابرٌع( فهذا: مبتدأ، وابرع: خرب، واملذيع: بدل  املذيع  
السائق  أرملة  من "هذا". مثال آخر: )توجهت هيفاُء 

 ا تَفسِ ر هيفاء.إىل احملكمة( أرملُة: بدل، ألهن

: الثابت بال حاجة إىل برهان. وجاز الب ِديِهي  . بده
ِهي  "  ". الب د 

[ ب ذ    يَ ُبذُّ رفاقه: فاقهم. ]انظر بزَّ

ر   راً: نشرها يف األرض. وواحدة  ب ذ  يَ بمُذُر الُبُذوَر َبذم
 أيضاً. ]انظر بزر[ ِبذار  ، وجتمع على ب ْذر ة  البذور 

اًل: أعطى.  ب ذ ل   ال  يَ بمُذُل َبذم : بذُل املرِء وقاَره يف االبِتذ 
سبيل جذب األنظار، )يبتذل املوظف نفسه ابلدخول 
املتكرر على رئيسه، ويبتذل املذيع نفسه ابإلصرار على 
أن يظهر أوفر علمًا من الضيف، وإبطالة السؤال بغري 

يف اإلعالم: بذُل ماء الوجه يف  االبتذالمسوغ(. / 
ل لفت األنظار، ومن للك التهويل وتصوير كل سبي

حدث على أنه "حماكمة القرن"، أو "الكارثة 
العظمى". ومن للك خروج املذيع عن دوره يف إيصال 
اً نربته  املعلومة واخلرب إىل دور املناضل رافعًا صوته ومغريِ 
لكي يشحن اجلمهور، أو لكي جيادل سياسيًا يدافع 

ومن للك إظهار املذيع عن قضية يعارضها املذيع، 
أتثره البالغ ولرفه الدموع، أو إغراقه يف الضحك 
اهلستريي. حيدث للك يف برامج الرتفيه حيث يتخذ 
املذيع دور املهرج، وقد درج اإلعالم الرصني على 
الفصل حبزم بني هذه الربامج وبني الربامج اليت تقدم 
املعلومات، قد بلغ األمر ببعض احملطات الرصينة أن 
متنع مذيعاً يقدم برانجماً خفيفاً من قراءة نشرة أخبار أو 
تقدمي برانمج إخباري حفاظاً على صدقية املعلومة. من 
االبتذال قراءة اخلرب عن كارثة إنسانية بلهجة جنائزية، 
واإلسراف يف إظهار احلزن، غري أنه ميكن التعبري عن 
 التفاعل مع اجملتمع بطريقة رصينة، مثال للك املذيع

من مطلع  -وألول مرة  -مايكل بريك عندما أسقط 
نشرته الرئيسية عبارة "مساء اخلري" املعتادة يوَم وقعت 

كانون   21حادثة لوكريب يف سكوتلندا، يف 
ل ة. / العبارة 1988األول/ديسمرب  : املهرتئة اليت املبت ذ 

فقدت قدرهتا على اإلدهاش، ورمبا أيضًا فقدت 
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: ما يرتديه املرء يف بيته، أو ْذالت  ِبْذل ة  وبِ معناها. / 
للقيام بعمل حيتاج إىل الت ََّبذُّل أي اطِ راِح األانقة. ]انظر 

 بدلة يف بدل[

يَ بَ رُّ ِبرَّاً: وىف بوعده، وأطاع والديه حمسناً. وهو  ب  ر  
: اليابسة. الب  ر  . / الرِب  شخص بَ رٌّ واَبرٌّ وما يفعله هو 

ِي ة  خلالء. ، بشدَّتني: االب  ّرِي ة  /  ٍة واحدة: والرب  ، بشدَّ
ويغ. واملربِ رات تكون صادقة الت  رْبِيرالبشر. /  : التَّسم

وتكون كالبة، واملسوِ غات أسباب حقيقية غالباً. / 
 : خارجي. وللكلمة معاٍن فلسفية.ب  ر انٌّ 

َرأُ: خلق، وتستعمل هلل تعاىل فقط.  ب  ر أ    يَ ب م

ي برايً: حنت عوداً، أو دبَّب قلم رصاص،  برا. ب  ر ى يَ ربم
، واجلمع ال َمباري. / مباراٌة ال ِمرْباةوأداة البَ رمي 

نِ   ، ُمَباَراَيٌت. مبار اات 

َرأُ: ُشِفَي.  برأ. بِرئ   االخرتاع: صكٌّ بنسبة  ب راء ة  يَ ب م
 االخرتاع إىل صاحبه.          

رواب قبل : قبائل جرمانية ومغولية شنت على أو برابرة
ألف ومخسمئة سنة غارات اتسمت ابلعنف الشديد. 
وال نستعمل املصطلح األجنيب "بربري" ليدل على 

 التوحش ح ى ال ينصرف الذهن إىل الرببر.

: اسم عام يطلق على أهل مشال القارَّة اإلفريقية الب  ْرب ر
 األوائل، وهم أقوام حفظوا لغاهتم وثقافاهتم الغنية. 

الت ََّزيُّن الزائد املكروه. فإلا وصفنا امرأة  الترب ج:. برج
غري قاصدين إىل إصدار حكم أخالقي قلنا إهنا ُمتَ َزي َِنة 

:. ت  ز و ق تأو إهنا اختذت زينتها، أو  زينة  والز و اق 
، أي الز ِئبق، ابلز اووقاملرأة. كانوا خيلطون الذهب 

ة املعدنية مث فيَ َتَملمَغُم ويصبح ليِ ناً، فيطمُلون به ال ِملعق
يُعرِ ضوهنا للنار فيطري الزئبق وتبقى امللعقة مطلية 

وبَ َوارُِج:  ابرِج ة  ابلذهب؛ مث غدت كلُّ زينٍة َزَواقاً. / 
 " سفينة حربية كبرية. وال تقابل البارجة كلمة "ابرمجم
األجنبية اليت تعين سفينة هنرية لنقل البضائع أو عبَّارة 

لمة العربية "ابرجة" تنقل الناس والسيارات. فالك
مذكورة يف املعاجم القدمية، وينقلها صاحب "التاج" 
عن األصمعي، مث يصفها أبهنا سفية تُ تََّخُذ للقتال. / 

مبىن عاٍل، أو ُمرتَ َقًى ملراقبة بشر أو طائرات  الب  ْرج :
أيضًا تشكيلة جنوم يف السماء،  والربج؛ أ بْ ر اجواجلمع 
 .  ب  ر وجواجلمع 

الطبقة الربجوازية: أهل الصناعة والتجارة ي ة. ب  ْرج وازِ 
الذين هنضوا أبورواب بعد اضمحالل اإلقطاع. والكلمة 
ُم من َيظهر عليه الثراء  مصطلح اترخيي اجتماعي؛ ووصم
يف زمننا ابلربجوازي، واشتقاق الربَجَزة والت َّبَ رمُجز، يُنبئاِن 

 عن ضحالة، واإلعالم الرصني جيتنب للك.

ران يَ ب م  ب رِح   رَُح. تستعمل غالبًا مع النفي )ما بَرَِح يذكِ 
رََح املكان إالَّ  أبجماده املزعومة(، ويف احلاضر )لن نَ ب م

: شديد. / م ب  ّرِح  مصطحبني زميلنا احملتجز(. / ضرٌب 
 : أمس.البارِح ة

ُرُد: َحتَّ املعدن حبديدة خشنة هي  ب  ر د   ر د  يَ ب م . / ال ِمب ْ
اد ة   : اإلحساس ابخنفاض ب  ْرد  عدن. / : ُحتاَتُة املالرب 

ٌح؛  درجة احلرارة، فأما اإلصابة ابلفريوس فزكاٌم أو َرشم
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وال نقول ال بَ رمدًا وال ِجريباً. / ال ُمتَألِ ي من الربد 
: حبات اجلليد الساقطة الب  ر د  . / ب  ْرد انة  ، وهي ب  ْرد ان  

َجة. وأطلقوا على إبريق الرب اد  من اجلو. /  : الثالَّ
اي، ح ى قبل ِبدعِة الشاي املثلوج، برَّاداً. /  الربيد الش

 اإللكرتوين هو اإلمييل، ونقول: رسالة إلكرتونية.

للحمار كالسرج للفرس. ووردت  الب  ْرد ع ة  . بردعة
 .ب  ْرذ ع ة

ُرُز بُروزاً: ظهر. /  ب  ر ز   فضالت األمعاء.  الرِباز :يَ ب م
: مقبلة ب  ْرز ة  وكانت كلمة "ِبراز" تعين "مبارزة". / امرأة 

 : املتفوِ ق. ال م ب  رِّزعلى اجملتمع ثقًة بنفسها وعفافها. / 

. البَ رمزَُخ: قطعة أرٍض تفصل بني حبرين فسيناء برزخ
برزخ يفصل البحر املتوسط عن البحر األمحر، وبنما 

ن األطلسي، وعكس برزخ يفصل احمليط اهلادئ ع
بينهما برزٌخ ال ﴿: احلاجز، والربزخالربزخ املضيق. 

 .﴾يَ بمغيان

 : نبات تعتلفه املاشية. ِبْرِسيم  

 : كبسولة فيها دواٌء مسحوٌق.ِبرشام  

َرُص: أصيب ابلبَ َرص.  ب ِرص   هو اجلَُذام،  والب  ر ص  يَ ب م
 وهو بكترييٌّ معٍد. 

 : رَشا، والربمِطيل: الرشوة.ب  ْرط ل  

رَُع بَ َراعًة: أتقن فنه.  ب  ر ع    يَ ب م

أ ك لون : حشرة كالَبقِ  تقفز قفزاً. / "ب  ْرغ وث  
": عبارة قاهلا أعرايب فأُِثَرتم عنه ِلَلِطيفة حَنمويَّة الرباغيث  

فيها. فقد لَكر الفاعَل مرتني: مرة يف واو أكلوين، 
والثانية الرباغيُث. ويبدو أن هذه كانت هلجة قبيلته، 

 فلمالا يتكلم العرب اليوم يف املشرق واملغرب بلغِة وإالَّ 
"أكلوين الرباغيث"؟ يقولون: "سبقوين الناُس"، 
و"َأعطوين أصدقائي هدية". والصحيح القومي: )سبقين 
الناس(، و)أعطاين أصدقائي هدية(، و)أكلتين 
. وقد َأعربوا "الذين"  ا فَ َعَلتم قمنا أهنَّ الرباغيث(.. إن صدَّ

َوى الذين ظََلموا﴿يف اآلية:  بداًل، وخرباً  ﴾وَأَسرُّوا النَّجم
حملذوف، ومبتدًأ مؤخراً، وفاعاًل، ومفعواًل على 
االختصاص، ونعتاً. وقال سيبَ َويمِه بفاعليتها وجعل 

 الواو يف أَسرُّوا عالمة مجع ال حملَّ ِإعرابياً هلا.

ُرُق: برَقت السماء ملع فيها الربق.  ب  ر ق    رْبِق  وأ بْ ر ق  ي   يَ ب م
أيضاً، وتستعمل لُتوازي َأرعَد يُ رمِعُد يف التعبري )جاءان 

يف األصل  الب اِرقة  غاضبًا ُيرِبُق ويُرِعُد(. / ابرَِقُة أمٍل: 
رة مبطر، )متثل هذه األرقام  ُرق مبشِ  السحابة اليت تَ ب م

 ابرَِقَة أَمٍل يف احنسار الركود االقتصادي(.

ُرُك اجلمل: قعد اثنيًا قوائَمه. / يقال يف التهنئة  ب  ر ك   يَ ب م
ُروك".كلمة . وخطَُّأوا  م بار ك    "َمب م

ار ار: هو البَ رمَجل والبيكار، واألفضل ِبرْك  ، أليس الِفرج 
 ينفرج؟ 

: اسم جامع جملالس السلطة التشريعية. ب  ْرل م ان
وننطقها كما نكتبها بباء عربية، وبدون قصد إىل 
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طقها بلغة أجنبية، فُنطمُقها كأهنا "البفارلومون" حماكاة ن
انِتئ وسط كالم عريب. يسعى املذيع احلالق إىل 

سيما  تقريب الكلمات األجنبية إىل جرس العربية، وال
إن كانت ُعر ِبت، أي دخلت العربية، واستعملت  
كثرياً. / الربملاانت املختلفة نذكر أمساءها "جملس 
الشعب، جملس النواب، اجمللس التشريعي"، فإن كان 
االسم غري مألوف للمتلقِ ي فكلمة برملان تسد . / من 

: الكونغرسالربملاانت غري العربية نذكر ثالثة أبمسائها: 
تشريعي يف الوالايت املتحدة، ويضم جملس اجمللس ال

الشيوخ، وهو مئة عضو، عن كل والية عضوان؛ 
الربملان وجملس النواب وهو ميثل املواطنني عددايً. 

: يضم جملس اللوردات، وأعضاؤه بني ُمعنيَّ الربيطان
تعيينًا ووارٍث للمقعد، وجملس العموم املنتخب، وهو 

: برملان الكنيستصاحب السلطة التشريعية األقوى. 
إسرائيل، ويضم مئة وعشرين عضواً، كلهم منتَخبون. 
فإلا ما لكران البوندستاغ مثاًل لكران معه أنه "الربملان 

 األملاين".

ُرُم بَ رمماً: فَ َتَل احلبل إبحكام. /  ب  ر م   َرُم بَ َرماً:  ب ِرم  يَ ب م يَ ب م
 سئَم، فهو شخص بَرٌِم يشعر ابمللل.   

: َكيمٌل ِبرميل النفط: وعاء أسطواين. بَ َراميلُ  ِبْرميل  
 معلوم، وهو مئٌة وتسعٌة ومخسون ليرتاً. 

م ج ،  بَراِمُج: والفعل منها بَ رمَمَج يُ بَ رمِمُج.  ،بفتح امليمب  ْران 
الربانمج التلفزي نوعان: نوع يقوم على شخص 
املذيع، فإلا تغري املذيع اهنار الربانمج، للك أنه مهرتٌئ 

وليس وراءه فريق جيِ د؛ وبرانمج  من حيث اإلعدادُ 

قوي يبدو للمشاهد أنه قائم على شخص املذيع، مث 
يتغري املذيع فيصمد الربانمج ويلمع من جوانب أخرى  
كاألملاسة، من أي جوانبها نظرت شاهدت أطيافاً 
تبهر العني، فهذا الربانمج كاملؤسسة الناجحة. / 

ي ات : تنضيد ب  ْرَم  ة  ال: الربامج احلاسوبية. / الب  ْرَمِ 
: تقطيع والربَم  ة  يف اإلعالمالربامج احلاسوبية. / 

الوقت على برامج حمددة يف اإللاعة والتلفزة. وقد تغري 
مفهوم الربجمة ابتساع اخلريطة اإلعالمية وتعدد 
اخليارات، ووجبت على اإلعالميني املواكبة. فاإللاعة 

نت تربمج الوحيدة يف البلد اليت يسمعها كل الناس كا
نشراهتا وبراجمها يف مواعيد دقيقة يعرفها الناس 
ويتابعوهنا، وكذا التلفازات الرمسية اليت كانت حتتكر 
اهلواء. وكان من دواعي فخر املؤسسة اإلعالمية دقتها 
يف بث براجمها ألن هناك مجهورًا ينتظر. ويف عصر 
اليوتيوب والفضاء املتخم ابإللاعات والتلفازات أصبح 

لقِ ي يسمعك ويراك ابملصادفة يف الغالب. فمن املت
ة على حنو كمة أن تقصر الربامج وتصبح مفرَّقاحل

يسهل معه اصطيادها. وبقيت النشرات على رأس 
الساعة. ولسرعة تقليب املشاهد للقنوات أصبحت 
نشرة النصف ساعة أو الساعة الكاملة حمتاجة إىل 

وجزاً معاجلة خاصة، حبيث تكون الدقائق األوىل م
سريعًا مث تُعرض مجيع األخبار ببعض التفصيل، مث 
يعود املوجز مث تفاصيل أخرى عن كل األخبار مرفقة 
بتقارير ومقابالت، وهلم َجرَّا. مفتاح الربجمة اإلعالمية 
معرفة طبيعة اجلمهور وكيفية متابعته للوسيلة اإلعالمية 
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هبدف اصطياد انتباهه بتشكيلة من الربامج السريعة 
 لوافية بتعاقب معني.   وا

ون مزم ب  ر ْنز : سبيكة من حناس وقصدير. وال نكتبها المربم
 ألن العربية أتىب توايل السواكن. 

، بُ ُرهاٌت. تضطرب املعاجم يف تعريف الربهة فمن ب  ْره ة  
قائل إهنا املدة الطويلة ومن قائل إهنا القصرية، وهي يف 

َهة أقصر. استعمال الفصحاء مدة قصرية، غري أن اهلَُ  ني م
فأما إلا اسُتعملت الربهة مصطلحًا جيولوجيًا يقيس 
أعمار الصخور فلها اعتبار آخر، وقد تصل إىل مليون 

 سنة.

. ويف اإلعالم الرمسي  وامل ر اِسم الت ْشريف ات: ْبروتوكول
اليت تلقى نقدًا شديداً.  األخبار التشريفاتي ةكثري من 

لي بتشريفات رئيس بلدية ال ينُدُر أن يهتم اإلعالم احمل
اً هبذه التشريفات أيضاً  أو ملك، ويكون اجلمهور مهتمَّ
ألن اجملتمع حيب أن يرى نفسه يف اإلعالم. فأمَّا إلا  
كان نظام احلكم وحده هو املهتم هبا لرتسيخ صورة 
احلاكم عرب الضخ اإلعالمي، ومل يكن اجلمهور مهتماً 

تراجعت   فتلك التشريفات الذميمة. ويالحظ أهنا
كثرياً، ح ى يف اإلعالم الرمسي العريب، بعد الفضائيات 

 وامتالك اجلمهور اخلِيار.

االسم الرمسي هلذه الدولة هو )اململكة برِيطانيا: 
املتحدة من بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية(، وتضم 
عدة )بلدان( هي إجنلرتا، وويلز، وسكوتلندا، وإيرلندا 

( اسم جغرايف ال العظمى بريطانياالشمالية. و)

سياسي، وهو يشري إىل اجلزيرة الكربى اليت تضم 
إجنلرتا وويلز وسكوتلندا فقط. والعظمى وصف جغرايف 
كقولنا القاهرة الكربى، ومل ُيَصكَّ لبيان الَعظمة كما 
يتوهم الكثريون، وآية للك أن األملان كانوا يف إعالمهم 

مدهنا ابلقنابل  يسموهنا "بريطانيا العظمى" وهم يدكون
 بريطانيايف احلرب الثانية. إعالميًا نسمِ ي الدولة 

 فحسب. 

. /  ب  ز   يَ بُ زُّ خصمه:  ب  ز  يَ بُ زُّ زمالءه: فاقهم، وِمثُلها َبذَّ
سلبه متاعه ولباسه وسالحه، هكذا كانوا يفعلون يف 
اجلاهلية. والكلمة قدمية. والبَ زُّ هو املتاع املسلوب. / 

 : ابئع األقمشة. الب  ز از  باس الرمسي. / الل الِبز ة :

الَكتَّان،  ِبْزر  وبُزوٌر: احَلبُّ الذي تنبته األرض، ) ِبْزر  
 ب ذ ورا  الِبطِ يخ(. فإن أريد زرعه يف األرض مسي  وِبْزر  

ارا    : التوابل. األ بْ ز ار  . ]راجع "بذر"[ / وِبذ 

زُُغ بُزوغاً: ظهر وسطع. ب  ز غ    يب م

ِزقَّ اخلمر  يبز ل ونيبُزُل اإلانَء بَ زماًل: ثقبه، وكانوا  ب  ز ل  
: البعري الذي بزلت أسنانه والب اِزلمن أسفله.  ابل ِمبز ل

ء  اللِ َثة أي ثقبتها وبدأت تظهر.  /  : الِبِسلَّة، الب ازال 
 واجلِلبانة. 

طاً: فَ َرَش. / تعبري )فور عودته أصبح،  ب س ط   يَ بمُسُط َبسم
، زعيم املعارضة بال منازع(، مرتجم عن لغة بِب ساط ة

 أجنبية، لكنه مفيد.

 يبُسُق ُبُسوقاً. والشجرة ابِسَقٌة أي عالية. ب س ق  
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ويت فهو يزيل عن ب ْسك وت كم . تعريب أفضل من ِبسم
الكلمة التقاء الساكنني. والبسكوت اشتقاقًا من 

ُسماط. ]انظرها[  أقارب البُ قم

: املتجهم الباِسل. وأصل يبُسُل َبسالًة: َشُجعَ  بس ل
امل َُكشِ ر، ومسوا األسد ابِساًل ألهنم رأوا يف وجهه 

، الشجاعتكشرياً، والباسل يف استعمالنا املعاصر 
َلَمه  أْبس ل  واجلمع بواسل. /  الرجَل يُ بمِسُله إبسااًل: أسم

أولئَك الذين أُبمِسُلوا مبا َكَسُبوا هلُمم شراٌب ﴿للهالك، 
يم  ﴾ِمنم محَِ

ْبِسم  يَ بمِسُم: أي ابتسم.  م  ب س    وال ِمْبس م  الثغر.  وال م 
 طرف خرطوم النارجيلة الذي يكون يف الفم.  

يف وجه ضيفي:  ب ِشْشت  يَ َبشُّ َبَشاشًة، وأان قد  ب ش  
 ابتسمت وأبديت ارتياحاً حلضوره. 

ُر ابل ِمْبش ر ةيَ بمُشُر جوز اهلند: فتَّته  بش ر   . / بشََّر يُبشِ 
إىل  والدعوةابملسيحية،  التبشريبدينه: دعا إليه. / 

: اخلرب الِبشارةاإلسالم يف االستعمال الغالب. / 
 ، فبشِ رهم ﴿جاء يف القرآن الكرمي:  هعلى أنالسارُّ

 على سبيل التهكم ابملشركني.  ﴾بعذاٍب أليم

" الب ِشعةاجملزرة يَ بمَشُع: صار كريهًا أو قبيحاً. " ب ِشع  
تعبري غري مفيد، إل كل جمزرة بشعة؛ ويتخلص 
اإلعالمي، حفاظًا على صدقيته، من كل نعت حيمل 
ُم عوضًا عن النعت معلومات عن حجم  هتوياًل، ويقدِ 

 اجملزرة أو الكارثة، إخل. 

 : ِمنمشفة لليدين. فارسي فرتكي ،ب ْشِكري

ِريٌّ نسبٌة إب ص ريٌّ  ىل مدينة ، نسبٌة إىل الَبَصر، وَبصم
رِي (. /  : ما ال م ع اِدل  الب صري  البصرة، )احلسُن الَبصم

يضعه التلفزيُّ على الشاشة مقابل النص املقروء. قد 
يكون النص حمتواًي على أرقاٍم وتفصيالت اقتصادية  
كثرية فيختار التلفزيُّ أن يعمُمَر الشاشة برسوم 
إيضاحية، وقد يكون النص شرحًا ملادة دستورية 

ون املعادل البصري كتابة نص املادة على الشاشة فيك
وحتريكه حبيث تظهر األسطر مع نطق الكلمات. وقد 
يكون املسموع قطعة موسيقية، فاملعادل البصري 
عندئذ صورة العازفني وقائدهم، والتصوير الناجح لفرقة 
تعزف حلنًا يكون مبعرفة املخرج للحن ح ى ينقل 

يف تصوير سيمفونية الصورة بني آلة وآلة بسرعة. و 
يصاحب املخرَج موسيقيٌّ بيده النوطة. ويف التلفزة 
يكون النص أحيااًن أساسًا فيبحث له املخرج عن 

يوهم املتلقي أبن الصورة والنص كليهما  م ع اِدل  ب ص ريّ  
أساس. وتكون الصورة أحيااًن هي األساس فيجد 

النص  يوهم املتلقي أبن الصورة و  معادال  مْسعيا  املخرج 
كليهما أساس. يف السينما والتلفزة الصوت والصورة 

 جناحان متساواين هبما يقلع العمل.    

َقاً، وما خيرج من الفم الُبصاُق.  ب ص ق   يَ بمُصُق َبصم
 وأجازوا بَزق وَبَسق، وكانت واحدة تكفي وتزيد.

َبَصالٌت: نبت ينتفع املرء ْبذره واجلذر كله  ب ص ل ة  
 قشور.  
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ماً: َخَتم بدل التوقيع. وانتزعوا ي َ  ب ص م   بمُصُم إبهبامه َبصم
 . ب ْصم ة  العنيمن العني متييزاً للفرد عن غريه فهذه 

أتيت مذكرًا مع املؤنث ومؤنثة مع  ِبْضع  . كلمة بضع
رجاٍل  ِبْضع ة  املذكر: )كان يف الَوقفة االحتجاجية 

 ِبضعة  عشر  نساء فقط(. / تركيب )هؤالء  وِبْضع  
امرأة( يعين: أكثر من عشرة  وِبضع  عشرة   رجاًل/

ودون العشرين. / نعامل "بضع" كما نعامل لفظ 
"ثالثة" من حيث اإلعراب يف أي تركيب جاءت. / 

بكسر الباء: شيء معروض للبيع. فما يعرضه  ِبض اع ة  
التاجر ِبَضاعة، فإلا اشرتاها املشرتي فهي سلعة. / 

 َمباِضُع: سكني اجلراح. ِمْبض ع  

مجٌع، فال حاجة إىل "بطاطس"  ب ط اط ا. البطاطا
 ابلسني. والسني عالمة اجلمع اإلجنليزية. 

 ِبطاقاٌت وَبطاِئُق: رُق مَعة.  ِبطاق ة  

الرجَل يَ بمَطُحه َبطمحاً: رماه على وجهه. وانبَطَح ب ط ح  
ُف اهليَّابني  ارمتى على بطنه اتقاء اخلطر، ومن هنا وصم

َبِطِحني.ولوي املواقف االستسالم  ية ابل ُمن م

: يَ بمَطُر َبَطراً، فهو  ب ِطر   معتِقٌد بدوام النعمة فهو ب ِطر 
، الب ْطر ك  هو  الب ْطرِي  ْركيبدد املال يف غري وجهه. / 

 .ب ط ارِك ة  وهو صاحب رتبة عالية يف الكنيسة، واجلمع 

وَبَطارَِقٌة. الِبطريق: رئيس الروم، وقد جَيمع بني  ِبْطرِيق  
السياسية والدينية. / الِبطمرِيق: طائر ال يطري،  السلطة

 موطنه القطب، كأمنا شبهوه يف ِوقفته ابلبطريرك.

يبِطُش َبطمشاً: أسرف يف التعدِ ي على من ال  ب ط ش  
 حول له وال قوة. 

يَ بمُطُل  ب ط ليَ بمُطُل ُبطمالانً: أصبح ابطاًل ُملمغًى. /  بط ل  
: حالة التعطل عن لة  الِبط ابُطُولًة: أصبح بطاًل. / 

 العمل للشخص أو يف البلد. 

ٌر: الذي حتت الب ْطن  يَبُطُن: َخِفَي. /  ب ط ن   ، مذكَّ
، واستئجار بيت من من الب اِطنالصدر. / العمل 

الباطن: تعامٌل مع جهة فرعية، وكثريًا ما يكون بغري 
ُق املرء يف االسِتْبطانعلم اجلهة األصلية. /  : تعمُّ

لاته. واستعملت حديثًا لتعين مَتَثَُّل املعرفة  مراقبة وفهم
 . ب ط اِطني: داثر، ِحرام، اجلمع ب ط انِي ةوهضمها. / 

ِء أي قلة السرعة. ب ط ؤ    يَ بمُطُؤ فهو َبِطيٌء: متميِ ٌز ابلُبطم

الة.بط وطة  . ابُن َبطُّوَطَة الرحَّ

وقد أدركته  –هو األمحر اللب  :بكسر الباءِبطِّيخ ، 
األصفر.  والش م ام  ، -سة الوراثية فمنه اليوم ألوان اهلند

 ولكل بلد عريب يف البطيخ والشمام تسمياته. 

وبَ َعثات: أرسل. بَ عمثٌة دبلوماسية،  ب  ْعث ةيبَعُث  ب  ع ث  
ُعوٌث؛ والبَ عمَثُة أيضًا منحة للدراسة يف  والعضو فيها َمب م

قد حصل على  م بت  ع ث  اخلارج، ومن انهلا فهو 
 ، بكسر الباء: الرسالة احملمدية. والِبعثة. / ع اث  اْبتِ 

يبَعُج، كانوا يبعجون البطن بسيف ورمح، وصاروا  ب  ع ج  
 يبعجون السيارة يف حادث. 
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يبَعُد: هلك. وكانوا  بِعد  يبُعُد: ابتعد وأنى. /  ب  ع د  
َعد، أي ليتك مل هتلك. /  يندبون القتيل قائلني: ال تَ ب م

زمان. إلا جاء بعدها مضاف : ظرف مكان أو ب  ْعد
املغرِب(، وإلا ُقِطعت عن  بعد  إليه ُنصبت ابلفتحة )

، فإن هللا أمركم أم ا بعد  اإلضافة ُضمَّ آخرها )
نسَأُل عن  وفيما بعد  ابلتقوى(، )اآلن التسجيل 

 –الكتب املطلوبة(، )قرَّب اخلليفة الواثق املغنني، وهو 
اد إن الشيخ صاحب أحلان وغناء.( قال العق – بعد  

حممد عبده زار مدرسته يف أسوان وهو صيب ونظر يف 
موضوع إنشاٍء كتبه، فقال: "ما أجدر هذا الصيبَّ أن 
يكوَن كاتبًا بعُد"، وانتبه العقاد إىل أن الشيخ أظهر 
َة "بعُد" مع أنه وقف عليها. / بُ َعيمَد: أي بعد  َضمَّ

نشر  ْيد  ب  ع  قليل. كلمة مفيدة يف األخبار: )قال الوزير، 
اخلرب، إنه سيقاضي الصحيفة، وبعد أايم تكشفت 
معلومات جديدة، ومل يعد يذكر ني ََّته التوجَه إىل 
القضاء(. / يف الصِ حافة يستعملون "بعد" للسببية، 
بتأثري األساليب األجنبية. قد يفيد هذا، لكنم قد أتيت 
اجلملة قلقة، كأن يقال: "قتل ثالثة أشخاص بعد 

ري." نعم، قد قتلوا بعد التفجري ال قبله، تفجري انتحا
ولكننا قصدان إىل معىن السببية فجاءت كلمة "بعد" 
غريبة، واألفضل القول: )قتلوا يف االنفجار(؛ على أن 
فائدة التعبري تتمثل يف أننا قد نعود إىل اخلرب بعد 
ساعات عديدة من التفجري، فيكون قتل فيه أشخاص 

 بعدحقاً، فنقول مثاًل: )فورًا مث مات بعض اجلرحى ال
 تفجري السوق التجاري بلغ عدد القتلى سبعة(.

. النحاة فقط يكرهون إدخال أل على بعض، بعض
( كثرياً، كما يف: الب عضلكن الفصحاء استعملوا )

يرى وجوب التمسك ابلقدمي(. / نقول  البعض)
على  بعض ه م بعضا  بعَضهم بعضاً: )أخذوا يلومون 

 ول بعضهم البعض.اهلزمية(، وال نق

. بَ َغى يَ بمِغي بَ غمَياً: ظلم، )على الباغي تدور بغا
الدوائر(. / نقول: )ينبغي إجراُء اقرتاع سري( ونرفع  
كلمة "إجراء" فاعاًل حنمواًي فأمَّا يف املعىن فنحن َمن 

أالَّ تتأخر: جيب  عليكسُيجري االقرتاع. / ينَبِغي 
 الب ِغي  ق بك. / أن تتأخر: ال يلي لكعليك. ال ينَبِغي 

بتشديد الياء: امل ُوِمُس، واجلمع بغااي. ويف سياق 
برانمج واثئقي يعاجل هذا الشأن متعاطفًا مع ظروف 
نساء رماهن الفقر يف املهنة العتيقة ميكن القول: 
املتكسِ بات أبجسامهن؛ واحلرَّة، قوَل املثل، ال أتكل 

 مها. بثدييها، على أهنا إن جاع أطفاهلا أطعمتهم جس

د  . بغد : أي صار مرفهًا بعد فقر، كمن عاد من ت  ب  ْغد 
بغداَد عاصمِة اخلالفة إىل بلدته حبال حسنة. وقالوا: 
تبغدد علينا، أي ترفَّع عنا. وقال شاعر األردن عرار، 
وقد عاد من دمشق إىل بلدته ِإرمِبد يف منطقة حوران: 

تِ  َشَق، قولوا ما يزال على.. ِعالَّ ه ِإرمِبِديَّ )قالوا َتَدمم
 اللوِن ُحوراين(.

 أَب مَغَض يُ بمِغُض بُ غمضاً: َكرَِه وَمَقَت. بغض. 

 : من حشرات الفراش، وليس تقفز كالربغوث. ب قٌّ 



44 
 

: ما تبق ىيبَقى بَ َقاًء: ظل ومكث. / ما  بقا. بقي  
 َفَضل بعد لهاب ُجلِ ه. 

ة   : ُصرٌَّة. وأثبت هلا رينهارت دوزي أصاًل فارسياً ب  ْقج 
فرتكيَّاً، ولئن قاربت الكلمة اإلجنليزية ابِكج فهي 

 ليست منها. 

راً: شقَّ البطن.  ب  ق ر    يبُقُر بقم

، يسمونه الِقرمَشلَّة والُقزمماط والبشماط ب  ْقس ماط  
واخلشكار. وهو خبز حممص جاف، ولكرته كتب 

ُكنان، وقد قتلت ابَن الرومي العباسيني بلفظ اخُلش
خشكنانٌة مسمومة. قال دوزي، واستند إىل ألف ليلة 
ُكَناِنَكة هي البكسماط أو  وليلة، ما مفاده أن اخُلشم
البقسماط وأهنما مرتادفتان. وقال آدي شري إن معىن 
البقسماط: املخبوز مرتني، حبسب الالتينية "بيس  

قال كوكتوس"، أو ثالث مرات حبسب الفارسية. 
املضيف لطفيلي حضر مائدته وأخذ يفلسف ألفاظ 

 األطعمة: "ُكلم وأنت ساكت". ]انظر بسكوت[

ء: بقل : الب  ق وليف العراق فول يف مصر. /  الباِقال 
اخُلَضر، وبذور بعضها من محص وعدس وفاصوليا هي 

كان يبيع اخلضر فصار يبيع كل   الب  ق ال  الَقَطاينُّ. / 
ٍء إال اخُلَضر.   شيم

يَ بمِكي ُبَكاًء: دمعت عيناه أتثراً. حائط بكا. ب ك ى 
عند املسلمني،  الب  ر اقعند اليهود هو حائط  املبكى

 وهو جزء من سور احلرم القدسي.

. الَبَكالوراي يف بعض البلدان: الشهادة الثانوية ب كالوراي
 يف بلدان أخرى. 

. ويسميه بعضهم ليَسانس: الدرجة ب ك الوري وس
ألوىل. يف بعض البلدان إجازة أكادميية اجلامعية ا

مبمارسة مهنة، ويف أخرى إيصاٌل أبن الطالب سدد 
 األقساط أربع سنني. 

: انتخاابت ال م  ْبِكرة وال م ب كِّر ة. االنتخاابت ب كر
تدعو إليها احلكومة قبل أن حيني املوعد املعتاد، وجاز 
للحكومات يف كثري من النظم الدميقراطية أن تفعل 

لك، فيحل رئيس الوزراء الربملان، ويدعو إىل ل
انتخاابت عامَّة خُمتارًا التَّوقيت الذي يناسب حزبه. / 

: الولد األول، أنثى أم لكراً؛ والِبكر: البنت قبل الِبكر
ارة  الزواج؛  : وضع البنت قبل الزواج. / جاءوا والب ك 

والَبَكراُت:  الب ك رة: أي كلهم. / على ب ْكر ِة أبيهم
 رص يدور على حمور.ق

من ال ينطقون، والواحد أَبمَكُم. والكلمة  الب ْكم :. بكم
َرُس وال هم  مقبولة يف جمتمع البكم، وال نقوُل هو َأخم

 ُخرمٌس.  

. كلمة يقوهلا املذيع إلا َغِلط: )بدأ املهرجان يف بل
يف طنجة، اليوم(. وخيطئ مرتني من يقول  بلالرابط، 

يصحُّ: "بدأ املهرجان يف "أو" فهي للتخيري، فهل 
 الرابط، أو يف طنجة، اليوم"؟

يُبلي َبالًء حسناً: قام  أ بْ ل ىيبُلو َبالًء: اخترب. /  ب ال
ل ى ِبلى  ابألمر خري قيام. /  ، تقال ب ِلي  ي  ب ْ : اهرتَأ ورثَّ
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: والب ِلي ة، الب الءللثوب، وللجسم بعد املوت. / 
اياملصيبة، ومجعهما   ال غري.  الب ال 

: نداوة، كما يف )زاد الطني بِلًَّة(. وأجاز بعضهم بِل ة
 بَ لًَّة. 

. البَ َلُد مذكٌَّر. والِبالد قد يقصد هبا بلد واحد: بلد
ستنضم لالحتاد(، وال نستعمل كلمة  بالد ه)قال إن 

"بالده" ألي مسؤول إسرائيلي، ألن إسرائيل تسيطر 
تعتربها  على مناطق حمتلة –خالفاً للقرارات الدولية  –

 جزءاً منها.

واحدته َبالَطة: وهو شرائح ترصف هبا  الب الط بلط.
 أرض البيت. وقصر امللك مع احلاشية: الَبالُط أيضاً. 

بَ َلطاٌت: فأس خاصة بقطع اخلشب. /  ب  ْلط ة  
وجتمع على بَ لمَطِجيَّة وَبالِطَجة: جمرم يرتزق  الب  ْلط ِجي  

 إباثرة الشغب وإيذاء املواطنني.

: جمرى الطعام الب  ْلع وميبَلُع بَ لمعاً: ازدرد الطعام. /  ع  ب  ل  
 يف احللق. 

يبُلُغ بُلوغاً: وصل؛ وأدرك الصيب أو الفتاة سن  بل غ  
: البالغ ة  الرشد، وال نقول للصيب إنه "أب مَلَغ" بل بلغ. / 

فصاحة معها افتنان يف اللغة. وعلم البالغة يتكون من 
يف  ِصي غ  املبالغةعلوم: املعاين والبيان والبديع. / 

العربية كثرية، هذه أْهها مع األمثلة: فعَّاٌل: َكذَّاب، 
عيل:  دام، ِفعِ يل: ِسكِ ري، ِمفم مة، ِمفعال: ِمقم فعَّالة: عالَّ

رٌِه، َفعيل: َرحيم، فَ ُعول:  ِمعمطري، فُ َعلة: ُلَمزة، َفِعٌل: شَ 

َكُذوب، فاِعلة: راِوية، َفعولة: َفروَقة، فاعول: فاروق. 
وقد ُيصاغ اسم صوغًا غريبًا كي يؤدَي معىن املبالغة: 
قيل َأكَل أعرايب وابُنه على مائدة معاوية، فأكثر االبن 
من األكل وَعظَّم ُلَقَمُه، واغتاَظ معاويُة وكبت. وكان 

م ة أخرى، فقال له معاوية: ما فعل ابُنك لألعرايب َقدم
؟ / "ال َمبلُغ املايل" عبارة فيها حشو بليد، التِّْلق امة

 " وحدها تكفي. املبلغ"

صاحب الوعد املشهور  يف امسه: بفتح الباء ،ب  ْلف ور
 . 2/11/1917، لليهود

معناها  ب  ْله  . األبَلُه واجلمع بُ لمٌه، وبُ َلهاء: املعتوه. / بله
 " أو "دع عنَك": )مل يلتزموا ابهلُدنه، بَ لمَه "انهيك ب

 االتفاَق بكل بنوده(.

للزجاج. وبَ لُّورٌة سحرية للكرة  ب  ل ور ، وِبل ْور  : يقال بلور
وب  ل ور ة الزجاجية اليت يزعم املنجم أنه يرى فيها الغيب، 

لألجزاء الدقيقة من املواد املصطفة جزيئاهُتا  وب  ل ورات
اقرتاحه: أنضجه ورتبه،  ب  ْلو ر  اصطفافًا منتظماً. / 
 وجعله واضحاً متماسكاً.

ألف  -يف "املعيار القصري" لألعداد  -: الِبلميوُن بِليون
. وبسبب ما كان من اختالف ال ِمليارمليون، وهو 

الوالايت يف حتديد قيمة البليون، بني بريطانيا و 
 املتحدة، خنتار املليار لتعين ألف مليون. 

 لوهُنا حممَّصًة.  والب  ينِّ  ُحبوُب القهوة. /  الُب  :. ب نٌّ 
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إلا جاءت بني اسم الولد واسم  ابن. تسُقط أَِلُف بن
" يف أول السطر فتَ ث مُبُت ابنأبيه، إالَّ إن جاءت "

األلف. وال ْهزة يف ابن. وأجاز القدماء أن تنطق 
تسهياًل عند  -نطقًا ال كتابة  – ِإِبنالكلمة بصورة 

، ابن آوىسياقة أمساء وأنساب طويلة متعاقبة. / 
ُم إن أعياه بنات آوىومجعها  : الشَّغمرَب، وهو سبٌع يتقمَّ
 الصيد. 

عليه" الباُء  بِن اء  شاد. يف التعبري " يَ بمين بَِناًء: ب  ن  . بنا
والبُ ىَن. /  الب ني ةمجعها الِبىَن. وأجازوا  الِبني ةمكسورة. / 

: ما حيتاجه التجمع السكاين من البنية التحتية
إمدادات صحية وكهرابئية، وبشكل عام ما حيتاجه 
البلد من مرافق: كاألبنية، ونظام االتصاالت، 

، واجلامعات اليت تسد وشبكات املياه والكهرابء
احلاجات احلقيقية وليس تلك اجلامعات اليت تبيع 
الشهادات. قد جند بلداً غنياً ابخلامات ولكنه ال ميلك 
بنية حتتية الستغالل اخلامات بصورة فاعلة، بل يبيعها 
للشركات األجنبية على شكل خامات رخيصة، 
فاخلامات نفسها قد تكون حتتية، أي حتت األرض، 

: البنية التحتية والبنية الفوقيةا ليست بنية. / ولكنه
مصطلحان متالزمان وْها من أدوات الفكر اليساري. 

: االقتصاد وما ميلكه اجملتمع من ثروات التحتيةالبنية 
مادية ومن علوم تطبيقية تساعد يف تنمية االقتصاد 

العقائد واألفكار وما يف  الفوقية:وخلق الثروة؛ والبنية 
س من احرتام للقانون، ومن انضباط، أو من ألهان النا

حترر أو من فوضى، أو من تسويغ للرشوة، أو من 
سلوك عشائري أو مديين، أو من إميان ابلدين. والبنية 

الفوقية موجودة يف أدمغة الناس فقط سواء أكانوا من 
املنظرين أم املفكرين أم من عامة الشعب. ومثة جدل 

ني: هل ما عند الناس من أزيل حول العالقة بني البنيت
فكر وتربية وانضباط هو ما يؤدي إىل تغري يف وضع 
االقتصاد أم العكس؟ املاركسية متيل إىل العكس، 
وتقول إن طبيعة اإلنتاج يف جمتمع هي اليت تشكل 
األفكار وتبين يف األلهان املعتقدات وتريبِ  الناس تربية 

عقول معينة. مث إن مثل هذه الرتبية الكامنة يف ال
واملتوارثة جياًل بعد جيل تسهم بدورها يف العملية 
االقتصادية. املثال السهل هنا: بعد تدمري أملانيا يف 
احلرب العاملية الثانية برز ما مسي ابملعجزة االقتصادية 
األملانية )التعبري استخدمته أول مرة جريدة التاميز عام 

ية (، وأهم أسباب هذا التعمري السريع وجود بن1950
فوقية قوية يف عقول األملان قوامها االنضباط واحرتام 
القانون، هذا إضافة إىل ما لديهم من علم تطبيقي 
بقي موجوداً رغم تدمري املصانع نفسها. ومييل كثري من 
املفكرين العرب ليرباليني وسلفيني على حد سواء، إىل 
 –تغليب البنية الفوقية جمادلني أبن رسوخ فكر معني 

هو الشرط  -وتعدُّدي أم عقدي وسلفي  حتريري
 للنهوض االقتصادي. اجلدل مستمر.    

ر الطيب. والبنج ابلفارسية مخسة.  ب  ْنج . البنج: امل َُخدِ 
وكان املخدر الطيب يُؤَخُذ من شجر ورقته لات مخسة 

: نبات جذره أمحر، ويسمى أيضاً الب  ْنج رأصابع. / 
ْند ر  . الش م 
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رٌة مر ب  ْند   ة إبشارة خاصة. / : فَ قم  ب  ْند ولقَّمة، أو حمالَّ
 الساعة: الرَّقَّاص.

: من املكسَّرات، وأصل البُ نمُدق فيما قال بعضهم ب ندق
من سواحل حبر بُنُطس، البحر األسود. وكانوا يضعون 
الُبندقة يف فوهة قصبة وينفخون نفخًة قويًة فتنطلق 

. / ةبندقي  البندقة كي تصيد الطري. مث مسوا البارودة 
ِقي ة   مدينة إيطالية، أخذت العربية االسم من  الب  ْند 

"بنيتيك" يف اللغات السالفية. نقول البندقية ملا لالسم 
هبذه الصيغة من ارتباط بتارخينا يف زمن كانت لنا فيه 

 مع البندقية جتارة، وال نقول فينيسيا. 

، وبَ َندورة: من بومودورو اإليطالية. نقول ب  ْندورة
 ]انظرها[ م.ط ماطِ 

 . الِبنمَصُر  والِبنمِصُر: إصبع اخلامت. بِْنص ر  

غ ازي . بفتح الباء، كما ينطقوهنا هناك. ال غرو ب  ن ْ
 فاألصل َبين غازي. 

َرٌم أزرق )حطوك ب  ن  ْفس ج . زهر بنفسجي، وجعله بَ ي م
مخيلة مجيلة فوق صدور الغيد.. تسمع وتسرق، اي 

ذه فيها َظرُف بريم  أزرق، ْهسة التنهيد(، و"اي أزرق" ه
 كله.   

 . ومصاِرف   م ْصِرف  وبُنوٌك. نقول  ب  ْنك  

ت   َهُش، تشرتكان يف املعىن ويف  هبِ  َهُت: ُدِهَش يُدم يُ ب م
 بنائهما للمجهول. 

ج هماألمر الناَس: َسرَّهم، واملستعمل اليوم  ب  ه ج    . أ هب 

راً. هبرين صعود اجلبل: قطع نَ َفسي،  ب  ه ر   َهُر بَ هم يَ ب م
َهَش. /  أبْ ه ر  وبَ َهَرين ِعلُمه: أدهشين. /  اراً: َأدم يُ بمِهُر ِإهبم

ار يف اإلعالم عنصر مهم، وال سيما يف السينما  اإلبْ ه 
والتلفزة، فباإلضافة إىل املضمون املتني، والصورة النقية 

هش املتلقِ ي وتشدُّه. مثة حيل إخراجية ورسوم غرافية ُتدم 
يؤخذ على بعض األفالم أن اإلهبار فيها قليل رغم 
جودة املضمون، ويؤخذ على بعضها املبالغة يف 

هو اأَلُورمَطى، وهو أكرب شراين يف  األ بْ ه ر  اإِلهبار. / 
اجلسم وخيرج من القلب. ويف أُمَّهات املعاجم 

مية. / "أَب مَهَران"، كأمنا ضموا الوريد األكرب يف التس
ار   وبَ َهاراٌت: ما يضاف إىل الطعام من توابل.  ب  ه 

والَبهاُر أيضًا اتِبٌل بعينه يسميه بعض اهلنود كواباب، 
ومييزه البعض ابسم "البَ َهار احللو" وهو َحبٌّ كالُفلُفل 

 لكنه بُ ينِ ُّ اللون وليس حِبر ِيف.

: املزوَّق كثريًا على حنو ال يرضي ال م ب هر ج. هبرج
نقني؛ يستعريون الكلمة األجنبية ِكتمش هلذا، املتأ

ت شْ وَعرَّبوها على   . ك 

َهُظ: أثقل الكاهل.  ب  ه ظ    يَ ب م

 بُ َقع بيض على اجللد من غري سوء. :الب هاق  . هبق
]انظر  والُبهاق ال يُعدي. .ب  ْهقاء  وهي  أ بْ ه ق  وصاحبه 

 مهق[

يف القدمي: السيد الكرمي الشجاع.  الب  ْهل ول: هبل
 يثاً: األبله أو املهرج.وحد

 . اإلهبام أغلظ األصابع.هبم
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اٌء: مكان استقبال  ب  ْهو   لضيوف، وهي َأعمَرُب من اَأهبم
 ا اللويب.      وهن: صالة الفندق اليت يسموالب  ْهو  صالون. 

َعة يذيب فيها الصائغ الذهب، وهي من ب وت قة : ُقصي م
 بفتح الباء. ب  ْوت  ق ةُعَدِد خمترب الكيمياء. وأجيزت 

 سنتمرت.   2,54= ِإنمش =  ب وص ة

: بضمِ  الباء، ِوفاقًا لنطقها اإليطايل بُوسولو. ب وص ل ة
 ، واستعملها فَ َلكيُّو وحبَّارة العرب القدماء ومسَّومها احُلكَّ
أو مَسََكَة ال ِمغناطيس، فقد كانوا جيعلون اإلبرة 
املغناطيسية تطفو على خشبة فوق ماء ح ى تتحرك 

 حبرية.

ِليُل بوكيه:  َسلَُّة َأزمهار، وإن كانت قرصًا مفرغًا فهي ِإكم
 أزهار. 

: مسافة، )مثة بومٌن شاسع بني ما أَردمانه، وما بْون  
 حققناه(. 

كلمة جديدة المرأة تتخذ دور الذكر إزاء بنات   ب وي ة:
جنسها. وهي أتنيث عريب لكلمة "بُوي" أي غالم 

 ابإلجنليزية. 

يقتنيها أثرايء العرب. مساه  أاثث قطعة: بِيانو
اإليطاليون بيانوفوريت أي "عاٍل ومنخفض"، ألنه جاء 
بعد آلة اهلاربسيكورد اليت تثُبُت فيها شدة الصوت 
على مستوى واحد، مث اختصره العرب إىل بيانو، مث 

 عربوه على بِيان، ومل تدرُج.  

لدولة. ، ابملعىن اإلجيايب: آلية عمل موظفي ابريوْقراِطي ة
وابملعىن السليب: اإلجراءات الرمسية اليت تسبب تعطياًل 

 ملصاحل الناس، دون أن يكون هلا نفع حقيقي.

. جيوز تكرار "بني" مرتني أو أكثر: )بني هذا بني
املوقف وبني موقفكم السابق فارق ملحوظ(، )بني 
التوجه إىل انتخاابت مبكرة، وبني إهناء األزمة داخل 

قمع االحتجاجات ابلقوة تقف احلكومة الربملان، وبني 
 : الِفراق.الب  نْي حائرة(. / 

: "بيمنا حنن يف الطريق صادفمنا عجوزاً.."، أسلوب بينا
اقدمي. نقول اليوم: ) ن م  حنن يف الطريق..(. ويقولون  ب  ي ْ

تتوجه البعثة إىل اجملر أُعلن إرجاء  فيمااليوم فيما: "
 جلسة جملس األمن." 
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 التاء
. مثة من ينطق التاء مع دفقة هواء حتمل معها ت

صوت السني أو ح ى الشني كما نسمع يف بعض 
مناطق املغرب. وقد نسمع صوت "تس" بدل الكاف 

كبدي". والتاء -يف بعض جهات السعودية "تسبدي
حتتل مكان الثاء يف بعض الكلمات يف مدن بالد 
الشام )أاتت وتياب(. غري أهنا عند كل العرب، ويف 
الفصحى، تصبح فخمة كالطاء إلا جاورت الطاء، ف  
"يستطيع" تُنطق كأهنا )يصططيع(، واملذيع احلالق 
يقلل من هذا التفخيم قلياًل وال يلغيه، على أن املتقعر 
ينتقل من سني إىل اتء إىل طاء بكثري من التشدق، 

قَ يمه بسرعة. /  : التاء املتحركة فاعلأي بتحريك ِشدم
ِت. والساكنة جمرد عالمة أتنيث: جئُت، وجئَت، وجئ

 .  جاءتم

ب   بًَة: رجع عن لنبه.   ات   يَ ُتوُب تَ وم

يُ َتأمِتُئ أَتمأتًَة: فهو شخص أَتماتٌء يكرر حرف التاء  أت ْأت  
 يف نطقه. ]انظر عيوب النطق يف لثغ[

ح   يَِتيُح الشيء: تيسَّر وتوفَّر. واالستعمال الغالب،  ات 
 : وفَّر يوفِ ر. أ اتح  ي تيح  

مرًَّة. نقول: )اَتَرًة يقول : بدون شدَّة على الراء اتر ة ،
إنه سيسافر، واَتَرًة يقول إنه يكره السفر(. ]اجلذر 

 "وتر" فانظرها[

فهو اَتئٌِه،  اته  يِتيه  فهو اتئٌِه: ضل طريقه. /  يت وه   اته  
.  وتيَّاٌه: تكربَّ

َبُع: حلَِق.  ت ِبع   لوب تتعاقب فيه كلمتان أس اإِلْتباع :يت م
ِعْفريت  اثنيتهما تشبه األوىل وتؤكدها: )فالن 

لدى مساعها  فاِرع ة  د اِرع ة  (، و)خرجت فالنة نِفريت
ارعة الالبسة  النبأ( والفارعة احلاسرة عن رأسها والدَّ

(. خرااب  ي  ب ااب  درعها أي ثوهبا الداخلي، و)تركوا املدينة 
الكلمة الثانية يف اإلتباع  ونقل أبو حيان يف البصائر أن

يتَِّبع،  ات  ب عكلمة يُشدُّ هبا الرجل كالمه". / " هي
 . ﴾والشعراء يتَِّبُعُهُم الَغاوون﴿ابلتشديد: َجارى والَزَم، 

: نبات النيكوتني، وعربوا التوابكو أيضا على ت  ْبغ  
 ِطَباق.

 : حامل التنب، واجلمع تَ بَّانٌَة، ويف درهبمالت  ب ان  . تُب
يتساقط التنب فيلمع على الطريق، ومن هنا مسوا جمرتنا 

(. وورد درب الَّلبَّانة تبعًا للتسمية درب  الت  ب انة)
اليواننية، ألن صورهتا يف السَّماء سدمي َلَبيِنُّ اللون. / 

: بنطلون قصري فوق الركبتني كان يلبسه أهل الت  ب ان
 لرُّضَّع يف زمننا. الصنائع واملراكبيَُّة، ويلبسه األطفال ا

. االجتِ َاُر، بشدة على التاء: ممارسة التجارة، جتر
ار ابلبشر،  وغلبت على التجارة املمنوعة فقيل االجتِ 

رات. /  ، بكسرة على التاء: متعلق جِت اريٌّ وابملخدِ 
 ابلبيع والشراء. 
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 صحيحتان. ]اجلذر َوجه[ جته. جت  اه  وجِت اه

يعتمد على ما  حلمراءحتت ا: التصوير ابألشعة حتت
ينبعث من األجسام من حرارة، وهو يستعمل يف أفالم 
احليواانت لرصد سلوكها يف الليل، واستعمل يف تغطية 
العمليات احلربية. والتقنية لات استعمال عسكري 

: ظرف مكان منصوب ابلفتحة. / بنية حتت  متناٍم. / 
 حتتيه.. ]انظر يف "بىن"[

كلتاْها صحيحة، واجلمع   ،م ْتح ف  وم ْتح ف  . حتف
 َمتاِحُف.

وخُتُوٌت: سرير. / مل يعد املغين يغين على التخت  َّت ْت  
ت: الفرقة الصغرية. /  بل على الفرقة املوسيقية، والتَّخم

 . س رِير  وأ ِسر ة  وس ر ر  التخت فارسية، ويف العربية 

:. ترب ْب  )مدحيُة وهيفاُء  املماثلُة يف السن، الِتِّ
وكواعَب ﴿اٌب(، وغلب على املؤنث، وحصُة أتر 

ة  فالكلمة األشيع  –للمفارقة  –. وللمذكر ﴾أَتمرااب  ِلد 
أي مولود يف زمن مقارب )حمموٌد ِلَديت، وأعرفه 
جيداً(، والكلمتان تصلحان للجنسني على التوسُّع. / 

 : اب   رمل أو صلصال جاف، فإلا ابتلَّ فهو الث ََّرى. الِت 

نقل كلمة أو نص من لغة إىل لغة.  الت  ْرمج  ة :. ترجم
نقول عن عبارة "أخذ مَحَّاماً" إهنا ُمتَ رممَجة، رغم أن 
الكالم عريب، وال داعَي هلذه الرتمجة وعندان كلمة 

وعبارة: "من حني ترمجة بب  غ ائِي ة. استحمَّ، فهذه 
آلخر" مرتمجة ولكننا نقبلها.. "ببساطة" ألهنا فرضت 

هنا تعبري مرتجم. وقد قبلناه ه   نفسها. وقولنا "ببساطة"

 أولرديألنه مفيد، ويؤدي معىن دقيقاً. وتبقى كلمة 
من الكلمات اليت يشعر كثريون حباجة إىل استخدامها 
وحيُِسُّون أبنَّ هلا موقعًا يف الكالم، ويرتدد الكثريون يف 
تعريبها، أي يف إدخاهلا كما هي إىل معجم العربية، 

رجة أقرب كلمة عربية ولعل كلمة "َخاَلص" الدا
إدخال كلمة أجنبية، مع تغيري يف  التعريب:تؤديها. / 

م ت  ْرِجم  َجرمِسها أو بدون تغيري، يف املعجم العريب. / 
ان  وت رامِجة :  مِج ون، أو ت  ْرمج  من ينقلون النصوص وم ِت 

من لغة إىل لغة، وغلبت الرتمجان على املرتجم 
)نَ َقَل  ن  ْقللمة الشفوي. / ُتستعمل بدل الرتمجة ك

مجة خريي محَّاد عشرات الكتب إىل العربية(./  الِت 
ابختصار وتغيري وتفسري مبا يناسب حال بِت ص ر ف: 

هي اليت تلتزم بكل كلمة من   احلرفي ةالقارئ. / الرتمجة 
كلمات األصل، وقد تكون خمتلة وغري مبينة لفرط 

مجة الِت االلتزام مع ما بني اللغتني من فوارق. / 
نقل النص بروحه وْبميع فقراته بال زايدة وال  األمينة:

تبديل مع وضوح وإشراق يوازاين ما يف األصل من 
وضوح وإشراق. يقول املثل الالتيين، وننقله من 

كل مِتجم الويكيبيداي: "أومنيس ترادوكتور تراديتور"، "
"، فاألمانة املطلقة يف الرتمجة، مثل احلياد املطلق خائن
َرُك ُكلُّه ال يف اإل ، ما ال يُدم عالم، أمر مستحيل؛ ولكنم

َرُك ُجلُّه. /  تكون أبن يسكت والِتمجة االنِتظ اري ة يُ ت م
املتحدث فيرتجم املرتجم كالمه، مث يتكلم، مث يسكت، 

هي املتَّبعة يف التلفزة حيث  الِتمجة الت زام ني ةوهكذا. / 
يضاً يتكلم املرتجم ابلتوازي مع املتحدث، وهي أ

ترمجة شفوية  / الِتمجة التفسريية. الِتمجة الف ْورِي ة
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جندها خاصة يف املستشفيات حني يفسر املرتجم 
ملريض أجنيب، قد يكون غري متعلم، ما يقوله الطبيب 

مج  ة  لشخصتفسرياً. /  : كتابة سرية حياته، الِت 
فاألصفهاين تَ رمَجَم لشعراَء ُكثمر، ويف مكتبتنا الكثري من 

اِجمكت ، والكتاب الذي فيه ترمجة لشخص ب الِت 
معني يسمى السرية، فإلا كتب املرء سريته بقلمه فهذه 

. وقد فشا اخلطأ هنا، ترمجة ذاتية، أو سرية ذاتية
ًا أو جهاًل أو  فكثريون يطلقون اسم السرية الذاتية، وْهم

أي سرية شخص بقلم  سرية  غرْيِي ةتسرُّعاً، على 
 شخص آخر.  

:. ترس س  وس  الِت  قرص مسنَّن، ومجعها ُتروٌس. / الرتُّ
وس احلديثة  القدمية كانت لصد ضرابت السيوف، والرتُّ

 وامِلِتاسحيملها رجال الشرطة يف مواجهة الثائرين، 
ومجعها َمتاريس: حواجز دفاعية ينصبها الثائرون. / 

ْس ان ة : خمزن األسلحة. وهي أيضًا جمموع ما ميلكه  الِتِّ
ن سالح. وكان يقال حلوض صناعة السفن البلد م

"دار الصناعة" وأخذها البنادقة يف إيطاليا عنَّا وانتقلت 
انها  إىل الفرنسية فاإلجنليزية بصورة أرسينال، واستَ َعدم
منهم بصورة ترسانة، رمبا تقريبًا هلا من كلمة ترس. 
ويُذكر أن خمزن األسلحة كان يسمى يف عهد املأمون 

َيه "ال م َسلح"، مث عدل "دار السالح" وأر  اد أن يسمِ 
 عن التسمية ألنَّ "َسَلَح" ابلعربية تعين تغوَّط.

تُ رٌَع. الت ُّرمعُة احلوض والقناة، وحبسب تعريف ابن  ت  ْرعة  
منظور يف اللسان: مسيل املاء إىل الروضة. / 
والصحاح واللسان والقاموس احمليط والتاج والوسيط 

ت مجيعها تُ رمعًة بضم التاء، ومعجم العربية املعاصرة تثب
بكسرها، وأهل الرتِ َع  ِتْرع ةرغم أن املصريني يقولون 

ر ع ة  أحق بتسمية شراين حياهتم. / الكأس  هي  ال م ت ْ
َهاُق أي اململوءة، نقول  إانءه أي  أ تْ ر ع  الكأس الدِ 

 مأله.

ة   ن وْها َترقُ َواتن، واجلمُع َتراٍق. الت َّرمقُ َواَتن: عظمتا ت  ْرق  و 
 فوق الصدر وحتت العنق.

ُرُك تَ رمكاً: نَبَذ.  ت  ر ك   : ما يرتكه امليت الِت ِك ة  والِتِّْك ة  يَ ت م
من مال ومتاع، وما خيلفه املنصرف من مشكالت، 
و"الرتكة الثقيلة" عبارة ُتطَلق على خملفات عهد 

 سياسي مضى. 

: من عائلة العدس والفول  الت  ْرم س  . ترمس من الَقَطاين ِ
: إانء عازل حَيَفُظ على ما يف الت  ْرم س  البازالء. / و 

ِظيم ة، داخله حرارَته، حارًَّا كان أم ابرداً. ومسَّومه  الك 
 القارورة اخَلوائيَّة.    : ومسَّومه

 . الت ُّرََّهات: الكالم الفارغ.تره

رِيُن الثاين: نوفمرب. ِتشرين رِيُن األول: أكتوبر، ِتشم . ِتشم
بداية ِتشريَن األوِل إىل املغرب(. يف )سافرُت يف 

ٌة ِتشرين األول"  ِبل" التاء مكسورة، واألول حُمالَّ
 التعريف. 

ك. وأَتعبين فالٌن فهو  ت ِعب   َعُب تَ َعبًا فهو َتِعٌب: ُأهنِم يَ ت م
َعٌب. / ال َمَتاِعُب ال مفرد هلا من  ُمتمِعٌب وأان منه ُمت م

 جنسها.



53 
 

َعُس تَ عم  ت  ع س    ت ِعس  ساً: َشِقَي. وهو رجل أو َتِعَس يَ ت م
: ضد السعادة. / يف االستعمال الت عاس ةوهي َتِعَسٌة. 

املعاصر: "هذا مطعم َتعيس" أي رديء، فأما 
 الشخص البائس فَتِعٌس ال تعيس.

 بضم التاء: الثمر املعروف. ت  ف اح  

 يتُفُل: َلَفَظ الشيَء من فمه. ]انظر ثفل[  ت  ف ل  

 ]انظر وقا[. تقيٌّ وتقوى. تقا

ِنَيُة = التكنولوجيا، وخنتار الكلمة العربية: تقن . التِ قم
، على وزن الياابن واألملان: شيٌء اإِلتْ ق انالتقنية. / 

ينتج عن اإلخالص واإلميان ووجود وترية منتظمة 
 للحراك االجتماعي.

تيُك: حترك آينٌّ خيدم اخلطة االسرتاتيجية. تكتيك . التَّكم
جراء ُصوِريٌّ يهدف إىل خداع والتكتيك أيضًا إ

 اخلصم. 

، وتكسيات: سيارة مع سائق يتحكم الراكب تكسي
، أي سيارة تسري سيارة  طلب  يف وجهتها. ونقول أخذ 
تنقله مع غريه وتسري  سيارة  أجرةحبسب طلبه، وركب 

يف خط ال تربحه. وكلمة تكسي عاملية ومتمكنة 
قصى ومفهومة يف كل مكان. وكتبوها يف املغرب األ

 ابلطاء. 

أبيب. املدينة الكربى يف إسرائيل. كانت بلدة  تل
ْبانب ايفا فتمددت بعد النكبة لتضم ايفا بعد هتجري 
األغلبية الساحقة من سكاهنا العرب الفلسطينيني. 

إخباراًي كان يقال، يف اإلعالم العريب، حكومة تل 
وبعد نقل كل  –أبيب جتنُّبًا لتسمية إسرائيل. واليوم 

فق احلكومة اإلسرائيلية إىل القدس على حنو غري مرا
غدا غري وارد استعمال مصطلح حكومة تل  –مشروع 

 أبيب، فأخذ يقال: احلكومة اإلسرائيلية. 

ِمعاً. تال ُلو: قرَأ ُمسم القرآن الكرمي:  تالوة. َتال يَ ت م
قراءته بتنغيم حمدود حبيث ال يتكرر القفز بني درجتني 

أ من ركوز املقام وتقفز إىل متجاورتني، ولك أن تبد
غمازه مث تعود بتدرج وختتم مستعينًا حبسَّاس املقام. 
والراتبة شرط يف التالوة، فهي تستند إىل مجال الصوت 

خيتلف يف أنه  والتجويدال إىل القفز النغمي احلر. 
يسمح بقدر أكرب بكثري من القفز النغمي، غري أنه ال 

يع لألجناس والعقود، يسمح ابإليقاع وال ابلتبديل السر 
وال مبفردات موسيقية أخرى كالث ََّلِثيَّة "تريوليه" إال مبا 
يناسب احلركات والسكنات يف كلمات القرآن. 
والتجويد ُيربز املقدرة النغمية، رغم القيود املذكورة، 

ُلو: تَِبَع يتبع.  ت ال  إضافة إىل حالوة الصوت. /  يَ ت م
ال فرق. و)البيان ( و فيما أييت(، و)فيما يليونقول )

التايل:..(، و)البيان اآليت:..( وال فرق. / اِبلتَّايل: 
يوجد نص على عقوبة ملن  وابلتاِل)هذا ممنوع قانوانً، 

فعله(، كلمة مفيدة ومعناها "بناًء عليه". واستخدامها 
بكثرة، وأحياان يف غري معناها، ِعيٌّ. ميكن استخدام 

تَ تَ َتاَبع" كلمة صعبة "مث" و"على هذا" بداًل منها. / "سَ 
 على النطق. ]انظر الِوايت اللسان يف لوى[
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املوروث جياًل عن جيل من ماٍل  الت ِليد  والت اِلد :. تلد
وهو املال الذي كسبه  الط ريف،أو حسب. وعكسها 

املرء بنفسه، )أنفقت طريفي وتليدي على هذا 
 املشروع(. 

بكسر امليم: آلة الرصد، ال ِمْرص د، . نقول تِِلْسك وب
 )نرصد النجوم ابل ِمرَصد(. 

. والربقية: رسالة قصرية كانوا يرسلون  تِِلغراف = برقي ة  
كلماهتا إبشارات مورس القائمة على وصمل وقطمع 
التيار الكهرابئي حبسب نظام مصطلح عليه. / 
والِتِلغمَراف أو البَ رمق: وسيلة االتصال هذه، وكان هلا 

 احلربني العامليتني، وضاعف التلغراف دور عسكري يف
 من سرعة نقل األخبار. -بشكل ُعدَّ عجيباً  -

ر.ال ِمْتالف  يتَلُف تَ َلفاً: َفَسَد.  ت ِلف    : ال ُمبذِ 

كلمة معربة تعريبًا حسنًا تشق طريقها   التِّْلف از  . تلفز
بصعوبة عند أقوام يهربون من لساهنم، فقد متسكوا 

مث فروا منها إىل تِِلِفِجن اإلجنليزية  ابلتلفزيون الفرنسية
رغم قسوهتا وتوايل كسراهتا، مث صاروا يقولون يت يف؛ 
نشتق من تلفاز فعاًل بسهولة ونقول يُ تَ لمِفُز، فكيف 

 نشتق من يت يف ِفعاًل، أنقول يتفتف؟   

. وتَ لمَفَن: هاَتَف. مل تنجح كلمة هاِتف  =  تِلفون  
 يُز، وجنحت اهلاتف. ال ِمَسرَُّة وال كلمة اإِلرمزِ 

تالميُذ. وتِلميذٌة تِلميذاٌت. واجلمع الذي يالئم  تِْلِميذ  
ة  اجلنسني  ِمذ  ، وهذا اجلمع يغين عن تكرار صيغيت ت ال 

التذكري والتأنيث لدى احلديث عن كل التالمذة. 
 ]راجع طلبة يف طلب[

 بناُء املدرسة لنقص مل ي ِتم  يَِتمُّ: اكتمل. يف عبارة: ) ت   
دة. /  التمويل(، ُجزمت "يِتمَّ" ابلفتحة ألن امليم مشدَّ
مثة مسوِ غات الستعمال أسلوب "مت عقد اجللسة" 

دراسته:  أ ت   بدل "ُعقدت اجللسة". ]انظر جرى[ / 
دراسته: رمبا أمتَّها فعاًل، ورمبا  أكملوصل إىل هنايتها. 

هو يسعى إلمتامها. فالكمال ال يصل إىل هنايته، 
 هلل. والتََّمام هو ختام عمل معني.   والكمال

َساح يف قاموس فتيات اليوم: الشاب متساح . التِ مم
املزعج. عكسها "اخَلُروف": الشاب الذي ميكن 
العبث به. أليس يقال لزوج االثنتني "َخُروٌف بني 

"؟    َشاتَ نيم

. التِ ِنس، بكسر التاء والنون: رايضة بني العبنيم تنس
ني يف ملعب. وملعب تِِنس أو زوجني من الالعبِ 
 الطاولة سطح طاولة.

: يف الكلمات املنتهية أبلف مثل ُلطفاً، يوضع تنوين  
التنوين على األلف نفسها )ُلطمفاً( أو على احلرف 
السابق عليها )ُلطمًفا(. واحلال نفسها يف األلف 
املقصورة )ف ًى وف ًى(. واخرتان وضع التنوين يف كتابنا 

اكتظاظ الكلمة بعالمات على األلف َخشية 
التشكيل. والطريقتان معتمداتن يف طباعة الكتب 

 الرصينة. 

 بكسر التاء: منطقة يف احلجاز. ِِتام ة ،
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 : ظن أبن سوءاً ارتكب. ] اجلذر وهم فانظره[ِتمة

نقول: هو ِشقُّ الت َّومأَِم، وْها تومأََمان، وْها تَ ومأٌَم، توأم. 
اتفاق بني مدينتني على تعاون  م ة  الت  ْوأ  وهؤالِء تَ َوائُِم. / 

 م فانظرها[أَ ]اجلذر وَ  لي دميومة.

: كلمة مفيدة يف اإلعالم لوصف "اجتاه" له وجود ت  ي ار  
يف الشارع، ولكنه ليس حبزب وال مجاعة وال هو حركة 

جمموعة أحزاب  والتي اروال نقابة مسجلة قانونياً. / 
اًل انتخابياً، ومجاعات مل يبلغ هبا األمر أن تشكل تكتُّ 

 ومن للك تيار املستقبل يف لبنان. 

التِ يفوس: مرض ينشأ عن بكترياي الريكتمسيا،  تيفوس.
وينتشر على شكل وابء، وبعد تطوير املضادات 

احليوية والتطعيم تراجعت هيبته، وكان يف املاضي وابء 
 فتاكاً. 

والتيفوئيُد . التيفوئيُد معناها "شبيه التيفوس"، تِيف وئِيد
مُحَّى يف األمعاء تسببها بكترياي الساملونيال اليت تدخل 

 اجلسم بتناول أطعمة ومياه ملوثة.

ة على الياء األخرية: فقيه تيمية . ابن تَ يمِميَّة، بشدَّ
 وجماهد لِقَيت آراؤه رواجاً عند السلفيني املعاصرين. 
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 الثاء
: صوت الثاء خيرج من بني األسنان العليا واللسان، ث

وهو مهموس. وجيده أهل مدن الشام، وأهل مصر 
والسودان واليمن ثقياًل فيجعله معظمهم سينًا وبعضهم 
اتء، وكثريون يف مغارب الوطن العريب جيعلونه اتء؛ نقل 
ي: هو مبعوت يف  الصاحب يف احمليط عن اخلَارمَزجنِم

قال خبيت مبعىن خبيث. فيبدو معىن مبعوث، كما ي
أن مشكلة اللسان العريب مع الثاء قدمية، غري أن 
أرايف بالد الشام ومناطق اخلليج والسعودية تنطق 

 الثاء القرآنية الصحيحة. 

. تَ ثَاَءَب يتثاَءُب تثاُؤابً: فتح فكيه الإراداًي ِفعمَل َثب
ابُء )الث ُّؤَ  الث  ؤ ابء،من به نعاس. واحلركة نفسها نسميها 

 ُمعمِديٌَة(. 

)َثََر لنفسه من عدوه(، )ََثََرتم  ،يَ ثمَأُر ََثمراً: اقتصَّ  َث  ر  
: الثائر  بنو عبس بقتيلها/ أو لقتيلها/ أو قتيَلها(. 

 اآلخُذ ابلثأمر. 

: اخلارج الث ائِر  يثُوُر ثَ ومرًة وهي ثَ ومراٌت: انتفض.  َثر  
لث ََّناء: ، ومجمع اَثئرونعلى السلطة. اجلمع احملايد: 

، الث  ْور ة. )اثر الناس على النظام احلاكم(. / ث  و ار  
وغلب استعماهلا كلمَة ثناٍء: غضب شعيب كبري يؤدي 
إىل تغيري سياسي واجتماعي جذري. ووصف انقالب 

ابلثورة ألنه أُتِبع  1952الضباط األحرار مبصر عام 
كم، وإبجراءات أحدثت تغيرياً بتغيري جذري لنظام احل
املومجُة الثورية  الثورة  ال م ض اد ة :اجتماعيًا كبرياً. / 

مجعها  ث  ْور  الثانية عندما أتكل الثورة بعض أبنائها. / 
 : لكر البقر. ِثريان  

 : انظر ثنا.َثن  

: قيام الدليل على والث  ب وت  يَ ث مُبُت ثَ َبااتً: صمَد.  ث  ب ت  
تث  ب ت  : الصرب والصمود. / ب ات  الث   صحة الشيء. / 

: املواقف اليت الث واِبت  األمر: أتكَّد من صحته. /  من
: قائمة يف ث  ب ت  املراجعيفرتض أنه ال تنازل عنها. / 

، ليل الكتاب ابملراجع. / الرجل  واجلمع الث  ب ت 
 أَثباٌت: العاقل العامل. 

َمم: املسُّ ابلروح يُ ثَ بِ ُط، وتَ ثمبيُط العزائم أو اهلِ  ث  ب ط  
 املعنوية.  

،  ث ج   وأَنمزلنا من ال ُمعمِصرات ماًء ﴿يَِثجُّ ُثُجوَجاً: انصبَّ
: الث ج اج  . أي ُمنمَصبًَّا بقوة من السحاب ﴾َثجَّاجا

              الدُّشُّ أو الشَّاَور. 

ُي لإلنسان، والضَّرمع للحيوان، غري أهنم ثدي . الثَّدم
يِيَّ  ات للمخلوقات اليت تِلُد وتُ رمِضع. ومُسِ يت قالوا الثَّدم

 أيضاً الَّلُبواَنت.

: غزير، )كان الفقيد يَنبوعًا ثَ رًَّا يفيض أدابً ث  رٌّ 
 وحكمة(.

. ُوورَِي الثَّرى: كناية عن الث  ر ى: ثرا : الرتاب النِديُّ
: عنقود جنمي يسمى الشقيقات الث  ر اي  الدفن. / 
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نجفة: ُعنقود من مصابيَح مزيٌن أو ال والث  ر اي  السبع. 
 ابلزجاج ويتَدىلَّ من السقف.    

. قد ينجح مذيع يُ ثَ رمِثُر يف الراديو، ليس ثرثر
مستحياًل. وقد ينجح يف التلفاز. لكن اإلعالم 
اإلخباري الرصني حيرص على أن يكون لكل كلمة 
معناها. بعض الكتَّاب يف الصحف يكتبون أعمدة 

حتمل قيمة ترفيهية عالية ومضموانً مليئة ابلثرثرة اليت 
 حنياًل. مدار األمر على قبول املتلقِ ي.

 . الشاُة تَ ث مُغو ثُغاًء، فهي اَثِغَية، والثُّغاء صوهتا. ثغا

: موضع الث  ْغر  . الث َّغمُر: فُتَحُة الفم، واجلمع ثُغور. / ثغر
: الث  ْغر ةحدودي ُمسَتهَدف. واجلمع ثُغور أيضاً. / 

َتُك يف اخلط  الُفتمَحُة، واملوضع الضعيف الذي يُ هم
 الدفاعي.

: ما يبقى يف قعر الكوب من َكَدر أو الث  ْفل  . ثفل
 أوراق شاي أو حنوه.

، عود  ث  ق ب   يثُقُب: خرق. / ثَ َقَبِت النار أي ات ََّقدتم
املشتعل. / والنجم الث اِقب: : عود الكربيت. الثِّق اب
 : الُفتحة.لث  ْقب  واالرأي أي سديُده. /  َثقب  وفالن 

واقتلوهم ﴿يَ ث مَقُف الشيَء أو املرَء: ظِفَر به،  ث ِقف  
ُتموهم به وقوَّمه. وثَ قَّف  ث  ق ف  . / ﴾حيث ثَِقفم رحَمه: هذَّ

، ابملعىن الدارج: اكتساب الث  ق اف ةنفسه أيضاً. / 
، والث  ق اف ةمعلومات كثرية وخصوصًا من املطالعة احلرة. 

ومبعناها الرحب: جمموع ما لدى  عند علماء االجتماع

مجهرة بشرية معينة من عادات ومفاهيم واعتقادات، 
وجممل طريقة حياهتم، )املساومة عند شراء أصغر 

االستعمار هذا البلد(. /  ثقافةاألشياء جزء من 
: ضرب من االستعمار تفرضه األمة على الثقايف

نفسها أبن هتون عليها ثقافتها ولغتها وتراثها. / 
التفاعل فيما بني الثقافات، وميكن تقسيم  م ث اق  ف ة: ال

: اخرتاق ثقافة جمتمع مثاقفة اهليمنةاملثاقفة قسمني: 
جملتمع آخر على حنو حممود أو مذموم. مثال للك: 
دخول الثقافة األمريكية يف الطعام واللباس وح ى يف 
استعمال بعض املفردات إىل اجملتمعات األوروبية. 

: كما حدث وحيدث بني مصر دلمثاقفة التباو
ولبنان. فعبد الوهاب يلحن لفريوز لكنه يشكو من أن 
ِبنان" أحلانه، وْها يقوالن إهنما أتثَّرا  بانِي َّنيم "يُ َرحم الرحم
مبوسيقى عبد الوهاب. واللبنانيون يُنشئون صحفاً 
وجمالٍت يف مصر، ومصر تُثري لبنان والعرب عموماً 

تثاقف مصري لبناين يف املطبخ بفنوهنا السينمائية. ومثة 
ويف اإلعالم واللبنانيون فيه رواد، ويف الفن واألدب 

 واملصريون فيه رواد.  

اًل: كان شديد الوطأة.  ث  ق ل   ُقُل ِثقم : الوزن، الثِّْقل  يَ ث م
السياسي إىل معركة تعديل  ثِْقِله)نزل احلزب بكل 

ن : اإلبطاء واإلْهال: )يتهمو الت  ث اق لالدستور(. / 
احلكومة ابلت َّثَاُقِل عن تنفيذ وعدها إبعادة اإلعمار بعد 

 الز ِلزال(. 

اًل: فقد االبن أو البنت. األب  ث ِكل   ِكل  يَ ثمَكُل ُثكم  َث 
 . واجلمع للمذكر واملؤنث َثَكاىل. ث ْكل ىواألم 
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َنُة مجعها ُثُكَناٌت وُثَكٌن: معسكر اجليش. ثكن  . الثُّكم

 : اجلماعة. الث  ل ةيَ ُثلُّ عرش احلاكم الظامل: هدمه. /  ث ل  

يثُلُب ثَ لمباً: عاب وانتقص، )إنه منَّام، وهذه  ث  ل ب  
 كثرية يعرفها من يعرفُه(.  م ث اِلب  واحدٌة من  م ثْ ل بة  

. الث ُُّلُث: احلد األقصى مما يوصي به املسلم. / ثلث
ء َث  : الثالثينات، نكتبها أبلف يف وسطها. / الث ال 

الَعقد الذي لُكرت فيه كلمة "الثالثني" عشر مرات، 
ومجع ثالثني: ثالثينات. وأجيزت ثالثينيَّات بياء 

احلرف النسبة. ولكل من اللفظني مسو ٌِغ صريف. / 
، عند الصرفيني: الذي تصح عليه احلركات  ال م ث  ل ث 

الثالث، )سرعان مثلثة السني، جاز فيها َسرمعاَن، 
 ن، وِسرعان(.وُسرعا

َجٌة، وهو ماء ُمثَ لٌَّج وَمثملوٌج. / أما ثلج . هي َثالَّ
 األطعمة فنقول إهنا جُمَمَّدة.

يثُلم ثَ لمماً. ثَ َلَم اإلانء: كسر حافته. / )هذا سكني  ث  ل م  
 وحيتاج إىل أن ُيَسنَّ(.  م ث  ل م

تطرقم أمٌر مل ن َث  ة  . "مَثََّة" ِمثمل "ُهَناك" معىًن وإعراابً، )ثّ 
: معناها أيضاً ث   أمٌر مل نتطرقم إليه(. /  هناكإليه = 

"هناك" يف أسلوب خمتلف، )توجهُت إىل الكواليس 
وقد أحاط به املعجبون(، أي رأيته هناك. /  ث   فرأيُته 

ِمنم مَثَّ: تعين السببية، )عارضته يف رأيه بقوة ومن مَثَّ مل 
 يُعدم يريُدين يف الفريق(.

َرِت احملاداثت اتفاقاً( وليس عن اتفاق، . )أمثمَ َثر
 فالشجرة تثمر تيناً ال عن تني.

. الثَِّمل: السكران، والثَُّماَلُة ما يتبقَّى يف قعر َثل
 الكأس.   

ن  . َثن ن ها عاليا  ُجهودَكم. أو  ن  ث مِّ  الث م ن :. / نثمِّ
ٌد فيه كلمة الثمانني  نصُف الرُّبُع. / الثمانينات َعقم

العقد التاسع مما يسبب بلبلة، نقول  ويسمونه
: تعامل الثمانالثمانينات ال العقد التاسع. / 

( فتمنع من الصرف: األوان)الثماين( معاملة كلمة )
)التقرير مثايِن َصَفحات/ ويقع يف مثايِن صَفحات/ وقد 
قرأت مثايَن صَفحات(، )كنَّ مثايَن من النساء(، 

عة/ بعد مثاٍن وأربعنَي )اإلنذار مدته مثاٍن وأربعون سا
ساعًة/ انتظران مثايَن وأربعني ساعًة(. يقيسون )الثماين( 
على منتهى اجلموع املمنوع من الصرف، وعلى 
املنقوص. وقد سكب النحاة يف هذه الثمايِن أوايَن حرٍب  

: منتدى اقتصادي ينعقد الثمانية الكباركثرية. / 
، 1975سنوايً، وإنم يف مواعيَد خمتلفة، بدأ عام 

، وأقصيت يف أحداث 1988وانضمت روسيا عام 
. األعضاء: الوالايت املتحدة، 2014أوكرانيا 

بريطانيا، فرنسا، أملانيا، إيطاليا، الياابن، كندا، 
 "روسيا". ]انظر العشرون الكبار يف عشر[

: بال ْهزة قطع. اثٍن مؤنثها اثنية: ثنا. اثْ ن اِن واثْ ن  ت انِ 
 ث  ن اه  يَ ثميِن: َلوى.  / ث  ن  نا اإلخبارية(. َنَشراتِ  َثنِي ة  )هذه 

عليه ويُ ثمين  أ ثْ ن  ويَ ثمِنيِه عن عزمه: صرفه وَلَواه عنه. / 
 الث ِني ة:على االقرتاح: أيََّده. /  ث  ن  عليه: مدحه. / 
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م الفم.  إحدى أربع ثَ َنااي هي األسناُن القواطع يف مقدَّ
ُر يف الرتشُّح( حديثه أنه  أ ْثناءِ / نقول: )جاء يف  يفكِ 

" يف هذه األثناءونرتك الثنااي يف الفم. / عبارة "
تستعمل لذكر حدث جيري متزامنًا مع حدٍث آخر: 
)يناقش جملس العموم مقرتح احلكومة بشن حرب، ويف 
هذه األثناء تتقدم مظاهرة حنو مباين الربملان(، فإلا مل 
يكن هناك تزامن حلدثني استعملنا كلمة "اآلن". 

 ]للمثىنَّ وقواعده انظر يف مثىن[

ً: أي استقر فيه.  ثوا. ث  و ى يَ ثمِوي ابملكان ثَ َواًء وثُِوايَّ
األخري(،  م ثْ و اه  : مات. / يف عبارة )ُشيِ َع إىل وث  و ى

إعراب مثواه: اسم جمرور إبىل، وعالمة جره كسرٌة 
َرٌة على األلف، واهلاء ضمري متصل مبين على  مقدَّ

 ابإلضافة. الضم يف حمل جر

وزان بُوم. رأس الثُّوِم حيتوي على عدد من ث وم ، 
 الُفُصوص.
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 اجليم
اجليم القرآنية يلتصق معظم اللسان بَغار الفم،  يفج. 

أي أعاله، ويكون فيها شيء من صوت الدال. ومثة 
يف بالد الشام جيم كاجليم الفرنسية َتفِقُد التعطيَش 

ذهب منها للك الصوُت الدايلُّ وتقرتُب من الشني. وي
ويف القاهرِة واملدِن املصريِة الكبرية تُنَطق اجليم كالقاف 
البدوية، ويف اليمن جيٌم قريبة من هذه. على أن بعَض 
الريف املصري، والصعيد خاصة ينطق اجليم قرآنية، 
 ويف الصعيد قرًى جتعلها دااًل. هذه اجليمات متثِ ل تنوعاً 

اجليم املختارة هي اجليم  ال حيول دون الفهم، على أن 
املعطشة تعطيشًا متوسطاً، وهبا يقرُأ الُقرَّاء يف  القرآنية

معظم بالد العرب. وصفها ابن سينا يف رسالته عن 
صورها تصويراً غري أنه  دقيقاً خمارج احلروف وصفًا 

عندما شبَّه الشني هبا، قال: "وأما الشني فهي ابرعًا 
دثة حيث حيدث اجليم بعينه، ولكن بال َحبمٍس حا

البتَّة، فكأنَّ الشني جيم مل حُيَبس، وكأن اجليم شني 
املصرية  رسم اجليمابتدأت حببس مث أُطلقت." / يف 

مثة اضطراب: ففي اخلليج يكتبوهنا قافاً كما يف "قوقل" 
حملرك البحث املعروف، ويف العراق يكتبوهنا كافًا كما 

"، ويف بالد الشام يعربون عنها حبرف يف "اإلنكليز
الغني كما يف "غوغل"، ويف مصر هي جيم كما يف 

يف الكلمات  لقلة ورودها خنتار الغني"جوجل". و
العربية، غري أننا نتبع الرسم املشهور أحيااًن ونكتب 

 "اإلجنليز" ابجليم ال ابلغني.  

. / جِييُء َجيمئًة واحدًة، وِجيئَ ُتُه كانت مفاِجئةً  جاء  
اء ِن ) إىل هذا املوضوع سؤال الزميل فالن(، أي  أ ج 

جاء يب، وجعلين َأِجيُء. / كانوا يقولون "اجلَاِئي 
والذاهب"، لكننا اليوم نقول "القادم والذاهب". / 
لصوغ األمر من جاء نقول )تعال( أو )إيِت(، ويف 
املغارب من يقول "ِإِجي"، ويف اللهجة البغدادية 

".    يؤنثون الفعل يف  "جاءت الفتاة" فيقولون "َجيتِ 

السؤال،  أجاب عنجيوُب َجومابً: أي َجاَل. /  ج اب  
:السؤال. /  علىأو  اب ة :الرد الشفهي،  اجل واب   اإِلج 

اب واومثوَد الذين ﴿يغُلُب أن تكون مكتوبة. /   ج 
 جابوا أي قطعوا.  ﴾الصخر ابلواد

 ج ود ةفهو َجيِ ٌد. نقول: ) وج ْود ة   ج ود ة  جُيوُد  ج اد  
قراءة القرآن بتأنٍ   الت ْجِويد:(. / وج ْودِتاالبضاعة 

: الرجل اجل واد  وبتلوين نغمي. ]انظر التالوة يف تال[ / 
، واحلصان األصيل. ومل نسمع للمؤنث جوادة،  السخيُّ
وكانت العرب متدح املرأة ابلبخل ابملال، قيل: ح ى 

 حتافظ على مال زوجها.  

 جيَأُر ابلشكوى: رفع صوته هبا. ج أ ر  

: الصيد اجل ائر: ظامل. / جائر  جَيُوُر َجومرًا فهو  ج ار  
بكميات كبرية وبطرق تؤدي  ، خاصة،صيد األمساك

إىل استنزاف املخزون السمكي، كاملتفجرات 
: الذي يسكن اجل ارواستعمال شباك صغرية العيون. / 
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، يف القدمي: من جلأ واجل ار./  ِجريان  قريباً، واجلمع 
ارإليك  ْرت هبك  واْست ج   . فأ ج 

از ة. جاز ، بكسر اهلمزة: ِإلمٌن مبزاولة مهنة، وهي اإِلج 
أيضًا ُعطلة رمسية من العمل أو الدراسة. / 

: كلمة الِتَفافيَّة يطلقها الساسة واملسؤولون الت جاو ز ات
على أعمال حمرجة هلم، من اختالس أو قتل بغري 

بعد افتضاحها. وقد تستعمل العبارة املرتمجة:  حماكمة،
"حوادث معزولة" جلرائم حرب متفرقة، ولكن 

جواز "التجاوزات" أبلغ، وكلتاْها عبارة التفافيَّة. / 
: وثيقة إثبات شخصية بغرض التنقل بني الدول. سفر

( حيرتس جواز  سفر  فرنسيا  يف عبارة: )كان حيمل 
وفها ال للكلمة السابقة احملرر ويضبط الصفة تبعًا ملوص

 عليها. ]انظر اجلر على اجملاورة يف "خرب"[

فالٌن راِبُط اجلَأمِش، ويتمتَّع برابَطِة اجلَأمش:  جأش.
 متماِسٌك يواجه املصاعب بشجاعة.

وامرأٌة  ج ْوعان  جُيوُع ُجوعاً: َعِدَم األكل. رجٌل  جاع  
أقرَّ جممع . وقد جْوع انة  وامرأٌة  ج ْوعان  ، ورجل ج ْوع ى

اللغة العربية مبصر إطالَق فعالنة أتنيثًا للوصف الذي 
على وزن فعالن، وهي لغة أسد، فزال املنع من 
الصرف عن فعالن وصفاً، فأما العلم املزيد أبلف ونون 

 )نُ عمماُن( فيبقى ممنوعاً من الصرف.

جُيوُل َجَوالانً. وجتوََّل يتجوَُّل جَتَوُّاًل. وَجوََّل يف  جال  
ْظر  الت ج و لِ لبالد جَتمَوااًل: تنقََّل. / ا َوال ح  ، وحظر التَّجم

. / اجل ائِل ون= ال م ت ج وِّلون صحيحتان. / الباعة 

: املقارب يف السن، )كان الشيخ، من بني امل جاِيل
جمايليه، األكثر اهتمامًا مبا تكتبه الصحف الفرنسية 

أكثر من : سفرة إىل ج ْولة  وج ْوالت  عن بالده(. / 
السوري احملتل: منطقة تقع يف جنوب  اجل ْوالنبلد. / 

 غرب سوراي. 

وَجاَماٌت. اجلاُم مثُل اجلَاط: إانء لتقدمي الطعام.  ج ام  
هم.   ونقول: )صبَّ عليهم َجاَم غضبه( أي َوخبَّ

 جَيُبُّ َجبَّاً: َقَطَع. ج ب  

جَيميب ِجبايًَة: جىب الضرائب فهو اجلايب،  جبا. ج ب  
 : اصطفاه.اْجت باههم اجلَُباُة. / و 

ب  ر   َراً: ضم العظم الكسري كي يلتئم. ونقول  ج  جيبُ ُر َجب م
: عقوبة اإلقامة  اجل رْبِي ة  بنفس املعىن. /  ج رب  جتبريا  

: اجل رْبِي ة  هدُفها إبعاُد شخص عن املسرح السياسي. / 
  .  مذهُب من اعتَ َقَد أن اإلنسان مسريَّ

: ِمالط من ِكلمٍس يسمَّى اجِلص  =  اجِلْبس  . جبس
 .اجل ْبِصني واجل ْفِصنيأيضاً 

جَيمُبُل: َكوََّن، )َجَبَل هللا اخللق على حبِ   ج ب ل  . جبل
واتقوا هللا ﴿: اجليل من الناس، اجلِِبل ة  املال والولد(، 

: اخلُُلق واجلِِبل ة  . ﴾الذي خلقكم واجلِ ِبلََّة األوَّلني
إقليم ْبنوب شبه  جبل طارق: . /املتمكن يف النفس

يف الريف  اجلبال ةاجلزيرة اإليبريية تديره بريطانيا. / 
 املغريب: سكان اجلبال. 
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جَيمنُبُ عن مواجهة األمر: خاف فامتنع عن أمر  ج ُب   
: اجل ُْب  جَيمنُبُ: كان جبااًن يف كل أمره. /  وج ُب   بعينه. 

: الذي يؤكل، أ ْجبان  ، واجلمع واجل ُْب قلة الشجاعة، 
. ونسبوا اخرتاع اجلنب إىل عريبٍ   ومساه القدماء اأَلِقطَ 

 َ كان مسافرًا حيمل حليبًا يف كرش خروف فتجنبَّ
احلليب بفعل ال َمَساة أو اإلن مَفَحِة، تلك املادَّة ال ُمَجبِ نة 

: ما فوق اجل ِبني  يف كرش اخلروف، فكان أول اجلنب. / 
ى جانيب وجهه. وأما تلك العني، ولإلنسان َجِبيَنان عل

َهة(.  م شعره وبني حاجبيه فهي )اجلَب م املساحة بني مقدَّ
اجلَبني على كل اجلبهة يف قوهلم )ينال رزقه  لفظ وأطلق

 بعرق جبينه(.     

ب ه   جَيمَبُه َجبمهاً: فاَجَأ مبكروه، )لقد َجبَ َهين مبطالَب مل  ج 
واَجَه يواِجُه : أي َم  اب  ه ة  ختطر يل ببال(، َجابَه جياِبه 

ة  ُمَواَجَهًة. /  ه  ومجعها ِجَباٌه: ما فوق احلاجبني من  اجل ب ْ
 وجه اإلنسان. 

. : قطع الشجرة من أصلها. /  جث  اْجِتث اث اجَتثَّ
: مفردة سياسية ترسَّخت يف العراق عقب البعث

، ومبوجبها جرت 2003االحتالل األمريكي عام 
ذريعتها عملية أتسيس جديدة للجيش والدولة، وب

ُزحزَِح أهل احلل والعقد عن مناصبهم، وجرت عملية 
إحالل ساسة وإداريني حمل ساسة وإداريني. وقد دارت 
 العملية على حمور طائفي إل ازداد نفول الشيعة

لقرار يف السياسة العراقية. وكان واستأثرت أحزاهبم اب
 االستئصالاجتثاث البعث مثااًل منولجيًا على 

االستئصال السياسي يف "أصل"، السياسي. ]انظر 
 واإلقصاء يف "أقصى"[    

 جيمثُو ُجثُ وَّاً: جلس على ركبتيه. ج ث ا

ِلِه، )جيمُثُم على صدري كابوس(. /  ج ث م   جيثُُم: َحطَّ بِثقم
وَجثَامنُي: جسد امليت. واجلثمان كلمة حتمل  ج ْثم ان  

 تبجياًل لشخص امليت. 

 عروف. جيَحُد ُجحوداً: أنكر امل ج ح د  

 ُجُحوٌر: حفرة يعيش فيها حيوان.  ج ْحر  

 : ولد احلمار. ج ْحش  

 جَيمُحُظ، وُجُحوُظ العينني: بروز حدقتيهما.  ج ح ظ  

َحافاً: جاَر، وظلم، )يف جحف َحَف جُيمِحُف ِإجم . َأجم
َحاٌف حبق األقليَّة(.   املعاهدة ِإجم

 َجَحاِفُل: َأعمداٌد كبرية من اجلنود.  ج ْحف ل  

 اجَلِحيُم: جهنم، وْها مؤنثتان.    ج حيم.

دُّ: كان  ج د   يٌّ ال  ج اد ا  جيَِ أي غري مازح، وموقفه َجدِ 
ً: أي غري اجِلد  هزمَل فيه. /  ايَّ : االجتهاد، وكان املرُء ِجدِ 

متكاسل. / َجدَّ علينا موقف: حدَث على غري توقُّع، 
نيان: والد هلا مع اجل د  )هل َجدَّ جديد يف القضية؟( / 
أي حمظوظ. /  َم ْد ود  األب، والسَّعُد. نقول فالٌن 

ان : املدينة السعودية، جد ة: الليل والنهار. / اجل ِديد 
ا  ورد ضبطها مثلثة اجليم. /  : كلمة حَيمُسُن ِجد 

ابلصحفي تعقُُّبها يف نصه إلزالتها من معظم أماكن 
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اً، والصحفي  احملرتف ورودها. املبتدئون مغَرمون ِْبدَّ
 يعرف كيف يزيلها. 

ُع. اجل ْدو ى. ج دا : فحص ميداين دراسة اجل دوى: الن َّفم
للسوق قبل إقرار مشروع اقتصادي ملعرفة إن كان 
عاً" ونفعاً زائدة  جمدايً ومرحباً. / قالوا: "هذا ال جيدي نفم
ألن اجلدوى هي النفع، نقول: )هذا ال جيدي(. / 

ا  : ُصرصور الليل. اجل ْدج د  : العطاء. / اجل د 

اَبً، وهذه  جدب. أ ْجد ب   املكان جُيمِدُب: صار َجدم
ل  ُب وال َمحم بٌَة، وأرٌض َجِديَبٌة. واجَلدم أرض َجدم
ط مرتادفات. واملرتادفات يف اللغة إما أن تكون   والَقحم
كلمات كان هلا يف املاضي معان متباينة، ولكنَّها 

تكون   اختلطت وصارت تعين شيئًا واحداً، وإما أن
كلمات مرتادفة فعاًل ولكن كل كلمة جاءت من قبيلة 

 خمتلفة. 

ِري :. جدر داء جرثومي استؤصل من العامل عام  اجل د 
: أكلة نباتية من اأَلُرزِ  والَعَدس، ال م ج د رة  . / 1979

ِدير  يبدو وجه طبقها ُمنَ قَّرًا كوجه اجملدور. /  ج 
َمًة لسومق : عبارة مفيدة إلا أتت يف مكاهنابلذكر ا مقدِ 

حقائق بعيدة قلياًل عن املوضوع ولكنها تدخل يف 
السياق العام. العبارة يكثر إيرادها قبل العودة ابلزمن 
لذكر أحداث ماضية كان هلا أثر يف احلدث الذي 

 نتناوله.

جَيمدَُع األنَف: قطعه، )ال أفعل للك ولو َجَدعوا  ج د ع  
 أنفي(.

ُف جتديفاً: ج د ف   سريَّ القارب مِبجدافني. /  جُيَدِ 
: لكر عقائَد قومه ج د ف  : جحد النعمة. / جد ف  

َتها.  هازائً أو ُمنِكراً ِصحَّ

اًل: فتل احلبل، أو الضفرية أي  ج د ل   جَيمِدُل َجدم
ِجدااًل وجُماَدلًة: انقش ساعيًا إىل  جاد ل  . / اجل ِديلة

ر إثبات صحة رأيه. واجلدل غالبًا سليب بينما احلوا
" عبارة يكثر املثري للجدلإجيايب. / َأاَثر َجَداًل: "

ورودها يف األخبار، وهي مرتمجة، وال أبس هبا. ولكن، 
ًة ولغطًا فاألجدى  إلا قصدان أن األمر أاثر َضجَّ

ر  ض ج ة  استعمال ) (، خصوصًا أنَّ كثريًا من األمور أ َث 
 اليت تثري جداًل يف اإلعالم واملنتدايت يصحبها كثري
من التالسن األشبه ابلضجيج منه ابجلدل. / سؤال 

" قد يفتح ِلن  ْفِت ِْض ج د ال  املذيع الذي يبدأ بعبارة "
األسئلة لبعض الساسة الباب كي يقولوا: لنرتك جانبًا 

. ليقل املذيع: )إلا خسرمت اقرتاع الثقة غداً االفِتاضية
ال بُدَّ أن لديكم خطة؟(، هذا سؤال افرتاضي غري أنه 

: من بعض عالقة جدليةمغلف بغالف حسن. / 
هواايت بعض الصحفيني يف بعض األوقات التجمُّل 
ببعض العبارات كعبارة "عالقة جدلية". وكل عالقة هلا 

ي، الدايلكتيك يف تعقيداهتا. اجلدل مبعناه الفلسف
املصطلح، مكانه كتب الفكر والفلسفة. والعالقات 

يف  –تكون معقدة ومتشابكة ومشحونة، لكنها 
 ال تكون َجَدلِيَّة.  –اإلعالم 

يُون: وضع جدوٍل أبوقات سداد  ج ْدو ل ة  . جدول الدُّ
، ديوهَنا. / إعادة جدولة الديون أو الشركة الدولة
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َداد لتمكني الدولة، : تغيري جدول السَّ سياسياً 
خصوصًا الدولة الفقرية، من السداد أو من االستمرار 
فرتة أطول رهينة الديون وقابلًة ما يُفَرُض عليها من 
مواقف سياسية من الدول الدائنة؛ وَشطمُب الديون 

 مكافأة لدولة على موقف سياسي.غالباً أييت 

: َقَطَع. /  ج ذ   اذ ة  جَيُذُّ تكتب عليها : ورقة صغرية اجل ذ 
مالحظة لتذكري الذات برقم هاتف مثاًل، ومنها تلك 

ر الالصقة.  اذ اتاألوراق الصُّفم : البطاقات اليت واجل ذ 
يستعني هبا مؤلفو القواميس حلصر الكلمات، يرتبوهنا 
يف صناديق؛ وهي أيضًا بطاقاُت الكتب يف فهارس 

 املكتبات، ويكاد يقضي عليها احلاسوب. 

اَبً: أخذ أخذًا مفاجئًا. /  جَيمِذبُ  ج ذ ب   َجذم
َهان مصحوبة امل ْجذ وب : املصاب حبالة نفسية كالذُّ

حبركات عصبية، وخِبفَّة. ال نقول عن شخص إنه 
جمذوب، فهي كلمة مسيئة، بل نصف حالته وصفاً 

 علمياً.

: اجلزء املدفون يف ج ذ ور  ابلفتح، ومجعها  اجل ْذر  . جذر
، بكسر اجليم، لغة واجِلْذر  األرض من النبات. 

 وصفتها املعاجم القدمية ابلضعيفة.

الٌن وجذالُن: أي َفرِح، واملؤنث جذل . َجِذٌل وَجذم
النٌَة.  ىَل وَجذم  َجِذَلٌة وَجذم

 : املصاب به.وال م ْجذ وم  . اجلَُذام: البَ َرُص. جذم

 : مجرٌة. ج ْذو ة  

 : هكذاه ل م  ج ر اَجرَّ جُيرُّ َجرَّاً: سحَب. / جّر. 
: جرَّاَء معناها: بسبب. وِمن ج ر اءِ ، جر اء  دواليمك. /

وهي منصوبة على نزع اخلافض، أي لسقوط حرف 
اجلر عنها: )قُتَل َجرَّاَء احلادث(، أو أتيت جمرورة حبرف 

ِمن، اجلر: )قتل ِمن َجرَّاِء احلادث(. / حروف اجلر: )
يف، الكاف، الالم، واو الق س م، الباء، عن، على، 

(.حّت   / قد يسقط حرف اجلر كما  ، إىل، مع، ر ب 
يف عبارة: )ال شكَّ أنَّ األمر خمتلف هذه املرة(، 

أن األمر..( أَق مَيُس، ولكنَّ  يفوالقول )ال شكَّ 
العبارتني متساويتان يف الصحة والفصاحة. / حرفا جرٍ  

املنرب(، للك أن الفعل  ِمْن ع ل ىمتجاوران: )أَنَزلوه 
رف اجلر "من"، واملنرب يطلب حرف "أنزل" يطلب ح

ميينك(. / من عن اجلر "على"، )انولين للك الكتاب 
ر ة : جمموعة النجوم والكواكب املرتابطة جالبياً.  ال م ج 

 وجمرتنا درب التبانة طوهلا حنو مئة ألف سنة ضوئية.

اجل ْرأ ة واجل ر اءة . َجُرَؤ جَيمُرُؤ: أقدم على خَمُوف. / جرأ
متقاربة يف املعىن وبينها اختالفات  والت ج ر ؤ  واالْجِِتاء  

مبعىن  االْجِِتاءيسرية حبسب االستعمال. كثر استعمال 
الوقاحة يف نقد شخص أو معتقد أو عادة، غري أننا 
جند من يقول مثاًل: )كان يف املتنيب اجرتاء على اللغة( 

 يف مقام امتداح. 

: ما كان اجِلر اي ة  ركض. /  جَيمرِي َجرماَيً: جرا. ج ر ى
جُيَرى على الطالب األزهري من أرغفة وَغُموٍس يف 

: احِلصَُّة من املؤن توزَُّع على واجِلر اي ة  اليوم أو األسبوع. 
ت  الناس يف جماعة أو حصار. /  : املعىن املاج ر اي 
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الفقهي: املاَجَراَيُت هي فقه "ما جرى العمل به"، 
املشهور واتباع إجراءات وتعين العدول عن احلكم 

أضعف سنداً ملالءمتها مصاحل العباد، وطريقة عيشهم. 
واملعىن العام: تفاصيل ما جرى: )حيتوي الكتاب على 

: أجرىواثئَق تتعلق مباَجَراَيِت قضيَِّة اغتياِل الزعيم(. / 
ِثُرها  أجرى تصحيحا  نقول: )اجمللس  لألوضاع(، ونُ ؤم

أننا َحَرصنا على  األوضاع". السبب: صح حعلى: "
إيراد كلمة "تصحيح" بصيغتها هذه، فلها مغزى 
خاص يف سياق للك احلدث. وعلى هذا فاستخدام 
صيغة "أجرى كذا" له مسو ِغ يف أحيان كثرية. لكن ال 

جلودة املياه يف خزان  أجرى اختبارا  خُيتار القول "
جودة املياه". وإلا اختربَت  اختربمنزله"، فهنا نقول: "

قدم للوظيفة مبجرد توجيه بعض األسئلة إليه قلَت املت
"اختربته"، فإما إلا امتحنته يف اختبار رمسي ورأيت 
أنك تريد استعمال كلمة "اختبار" لتوحي أبن العملية 

 ونقول: له اختباراً(. أجريترمسية فأنت تقول: )
مات السياحية(، فلمالا نقول  جي ْري) تسويُق اخِلدم

قول "ُتَسوَُّق"؟ السبب: الرغبة يف "جيري تسويق"، وال ن
الِفرار من املبين للمجهول الذي قد يرِبُك مذيَع 
النشرة، وح ى قارَِئ اجلريدة يف غياب التشكيل. 
ونقول: )جَيري إعداد ال ِمنهاج اجلديد للعلوم(، فلو 
قلنا: "يُ َعدُّ املنهاج اجلديد للعلوم"، لظن القارُئ أن 

ل: يُ َعدُّ مالا؟ متطورًا أم اجلملة مل تكتمل، ولعله يسأ
متخلِ فاً. فاستخدام أسلوب )جيري إعداد( قد وضح 

 املعىن.

جتاِرب  . جَتمرِبٌة وجَتَاِرُب: أحداث، اختبارات. / جرب
: هي تلك الصََّفحاُت اليت تبعثها املطبعُة إىل ال م طبعة

َحها قبل الطبع النهائي. و"جتارب"  املؤلف كي يصحِ 
نسخة  روفات، واألفضل: هنا ترمجة لكلمة ب

 . التصحيح

: كلمة عامة ألي بكترياي أو فريوس. / ج ْرث  و مة  . جرث
 البيولوِجي ة األسلحةمسيت أيضًا  األسلحة اجل رث ومي ة

ألن بعضها يتضمن استخدام احلشراِت وبيوضها 
عالوة على اجلراثيم. وهي أسلحة حمرَّمة دولياً، ولكن 

 ية يف جتارهبا.خمتربات الدول الكربى ماض

 . اجِلرِجري نبات، واجليمان مكسوراتن.ِجرِجري

الذي يصيد  اجلارح :جيرَح َجرمحاً: أَدمَمى. / الطري  ج ر ح  
باُع جوارُح  ويُدمي، خبالف عصفوٍر أيُكُل دودة. والسِ 

اْجِِتاح  : أطراُفه خاصًة. / ج و ارح  اإلنسانأيضاً. / 
إلنسان سيِ َئًة ارتكبها : اإِلت مَيان هبا. واجرَتَح امعجزة

عبارة مرتمَجٌَة مفيدة. /  الت د خ ل  اجِلر اِحي  واكتسبها. / 
يف  اجلروح(، و)كل هذه جبراح)أصيب املتظاهر 

َقن(؟ / الرجل َجرِيٌح يف املعركة،  وجهك من حالقة الذَّ
أيضًا واجلمع جرحى. وهو  واملرأة جريح  وجرَية  

حب فاشل واجلمع "جَماريح" جَممُروح وهي جَممُروَحٌة بعد 
مجع مجيل. وختتلف اجلموع ابختالف املعاين. ]انظر 

 اجلموع حتت مدخل "أبس"[ 

محلًة على جُتَّار  جر د  جَيُرُد َجرمداً: أحصى. /  ج ر د  
رات: شنَّها. /  من سالحه: نزع  ج ر د  األسري  املخدِ 
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 واجلريدة الرمسية:: الصحيفة؛ اجل ريدةسالحه. / 
تنشر القوانني واملراسيم. أمَّا اجلرائد اليت متجد  صحيفة

ال غري، ويشملها مصطلح  جراِئد  النظامالنظام فهي 
: فن جير ُِد الفكرة الفن الت ْجرِيِدي  اإلعالم الرمسي. / 

من صورهِتا املادية، وحياول إيصاهَلا فكرًة حيُِسُّ هبا املرء 
التجريدية تركيباً إحساساً. يف الرسم قد تكون اللوحة 

لونيًا يوحي َْبوٍ  أو شعور، دون أن يستطيع املرء 
 خاٍص به، وقد تكون شعولة حمضة.  إلصاَق معىنً 

وهي ُجرمَلاٌن. اجلَُرُل شبيه ابلفأر وليس بفأر. وال  ج ر ذ  
تزاوَج بينهما، ومثة اختالف يف عدد أزواج الصبغيات 

تلفني. أي الكروموسومات بني هذين املخلوقني املخ
 واجلَُرُل أكرُب حجماً. 

َراٌس. اجلرس: اجلُلمُجل الذي يُقرَع للطلبة كي  ج ر س   َأجم
يدخلوا غرف الدرس أو خيرجوا منها، أو الذي يعلق 

اجَلَرَس يف  نقرع  يف أعناق املاشية، وهو َجرُس البيت./ 
جرُس الكنيسة  الناقوسجرَس البيت. /  ون ِرن  املدرسة 

اجلمع "َأجراس الكنائس". انقوس  واملعبد، وغلب يف
املعبد: صفيحة معِدنية ُتضَرب بعصًا غليظة. / 

َوق مُعها على األلن،  وج ْرس  الكلمة:: الصوت. اجل ْرس  
ِرست، من َجرمِسها، فارسية  )يبدو أن كلمة ِفهم

 األصل(. 

أغلظ من  اجل ريشجيِرُش َجرمشاً: َطَحن، غري أن  ج ر ش  
 الطحني. 

 ُض ِبرِيِقه: َشِرَق.جَيمرَ  ج ِرض  

الدواء أو املاء: مقدار ما  ج ْرع ة  جيرَُع: بَ َلَع املاء.  ج ر ع  
 يتناولة املرء يف املرة الواحدة. واجلمع ُجُرعاٌت. 

ال البلدوزر.  اجلر اف ةجَيُرُف َجرمفاً: كسح. نقول  ج ر ف  
 /: منحدر صخري عميق عند الشاطئ.  اجل ْرف 

اخلط الساحلي املغطى مباء ضحل،  واجل ْرف  القارِّي :
وبعده يكون عمق املياه كبريًا بال تدرُّج، واجلرف 

 القاريُّ َحدُّ القارَّات. 

قانوانً: أعلى  اجل ْرم  : ال بُدَّ، حقَّاً. / ال ج ر م  . جرم
خروج عن القانون، ودونه اجلنحة، ودوهنما املخالفة. 

تعريفاته  هذا يف الفهم العام. فأما قانونيًا فلكل بلد
على  َمرملكل كلمة. / يف اإلعالم ال نطلق لفظ 

شخص إال إلا أدين وحكم عليه. ويف عبارة: "قبضت 
الشرطة على اجملرم" خلل ال جيوز إلعالمي أن يغفل 
عنه. فاملقبوض عليه يوصف أبنه رجل أو امرأة ال 
غري، فإن وجهت إليه النيابة اهتامًا فهو مت ََّهم، فإن 

ان  فهو أدانه القاضي  ، وقد يكون بني اإلدانة م د 
وإصدار احلكم زمن، وبعد صدور احلكم ميكن وصف 
الشخص ابجلاين أو اجملرم. على أننا ال نستعمل هذين 
الوصفني بسهولة، ألن كثريًا من األحكام ُتستأَنف 
بنجاح، وألن بعض األحكام ُجَزايفٌّ أو انِشٌئ عن 

ااًل : شخص ارتكب أعمَمرم حربضغط سياسي. / 
يف احلرب خمالفًة للمواثيق الدولية، ِمنم قتل للمدنيني أو 

جرْية ضد اغتصاب، أو تطهري عرقي، إخل. / 
: هي جرائم احلرب املرتكبة بقصد كاإلابدة اإلنسانية

اجلماعية، واحلط من كرامة اإلنسان عرب نظام متييز 
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، ولكن 1998عنصري، ويضبطها ميثاق روما عام 
ِقِه، ويتعرض فوق للك للتفسري التعريف مطاط مبنطو 

حبسب مصاحل الدول الكربى. والنظر يف اجلرائم ضد 
 اإلنسانية من اختصاص حمكمة اجلناايت الدولية. /

: مزلق ال يندر الوقوع فيه. قد يتعاطف متجيد اجلرْية
التقرير الصحفي مع شخص حياكم بتهمة سرقة اخلبز 

عمث واجلنب من سوبرماركت بنشر صور ألوالده الشُّ 
وبيته اخلاوي، لكن الرسالة اليت تصل إىل اجلمهور هي 
أن ما فعله صحيح. التعاطف مع احملروم جيد يف 
اإلعالم، لكن دون أن يكون للك مقرواًن بشبهة 

ِجْرم : السَّماويَّة مفردها  األ ْجر اممتجيد اجلرمية. / 
وتشمل الكواكب والشموس والشهب وال ُمَذنَّبات، 

 إخل.

 ولد كل سبع من الكلب فأكرب.: ج ْرو  

: قص الصوف عن اخلروف، والوبر عن  جز   جُيزُّ
 اجلمل، والشعر عن العنز. 

جَيمَتزُِئ: اكتفى ب : )جنَتزُِئ هبذا القدر من  اْجت  ز أ  . جزأ
 االْجِتز اء  املؤمتر الصحفي يف تغطيتنا اإلخبارية(. / 

أيضاً: اقتطاُع جزٍء واالكتفاء به. وكثريًا ما يَ تَّهم 
الساسُة اإلعالم ابجتزاء كالمهم، وكثريًا ما جَيتزُِئ 
اإلعالم كالَم الساسة الطويل. املتلقِ ي شديد 
احلساسية، ويدرُك الفارق بني االجتزاء ابحرتافية 
صحفية، واالجتزاء بسوء نية. / )هذا ُجزمٌء، وقد قرأُت 

، فتكتب جزء(، يف حالة النصب نضع ألفًا ل  ُجزمَءاً 
: تعبري جديد مفيد يعين اجلانب، اجل ْزئِي ة. / ج ْزءا  

)دعين أتطرق إىل هذه اجلُزمئِيَِّة قبل أن أجيب عن 
سؤالك(، )يف موضوع الطالق نتناول اليوم ُجزمئِيََّة  

ج ْزء  ال كرامة املرأة املطلقة ووضعها االجتماعي(. / 
: تستعمل يف الغالب لغواً. وهي عبارة قليلة أ  ي  ت ج ز  

املعىن لكنها لات رنني، املقصود: جزء أصيل ال ميكن 
 التخلي عنه. يستعملها اإلعالمي دون إفراط. 

.  جزا. ج ز ى  جيزِي َجزاًء: كاَفَأ، خرياً خبرٍي وشرَّاً ِبَشرٍ 

َستم اجل زِير ة. جزر : فضائية عربية رائدة يف األخبار ُأسِ 
. وشبكة اجلزيرة تضم عدة قنوات 1996 قطر عام يف

زرة = م ذحبةبعدة لغات. /  . يف األخبار نستعمل َم 
"جمزرة"، ويف كتب التاريخ يغلب استعمال "مذحبة". 
وحيالر الصحفي من إطالق هذه الكلمة على كل 
حدث يُقتل فيه مدنيون أو جنود. فاجملزرة عملية مدبرة 

نيني أو جنوداً. ويف هدفها قتل عدد من الناس مد
العمليات احلربية اهلدف حتقيق تقدم أو الدفاع عن 
مواقع، فإلا أصبح اهلدف اإلجهاز على جنود العدو 
فتنفيُذه جمزرة. وضابط مصطلح "جمزرة" ليس عدد 

ديَّة لعملية القتل. /  َم ْز ر ة  القتلى بل الطبيعة العمم
لى حكم : وقعت يف القاهرة إثر االنقالب عال ِمن ص ة

 اإلخوان. ]انظر رابعة[ 

 جيمزَُع َجَزعاً: أظهر احلزن والقلق.  ج زِع  

. إصدار األحكام ُجَزافًا أي بدون تروٍ  وبدون جزف
از ف ة  براهني.   : املخاطرة.وال م ج 
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من  واجل ْزل  . اجَلزمُل من احلطب: املكَتِنز الصُّلب. جزل
 الشعر: ما كانت لغته عالية وفصيحة، ومييل إىل
املفردات القدمية أو الصعبة مع استخدامها يف مواقعها 

: الكثريان. / اجلزيالنالصحيحة. / الشكر والعطاء 
، ونقول الشكر اجلزيل. و"جزيل جزيل الشكرنقول 

الشكر" تقدمت فيها الصفة على املوصوف وهذا 
أسلوب َكثُر يف العصر العباسي بتأثري اللغة الفارسية 

األوروبية ومنها -اهلندية اليت، كأخواهتا اللغات
ُم الصفة على املوصوف. أمثلة أخرى:  اإلجنليزية، تُ َقدِ 
)مل يُِعرمُه كبرَي اهتماٍم، وَأشُعُر ِبعظيِم االمتنان، ومل يكن 
لألمر كبرُي شأمٍن يف القضية، من خُم مَتِلِف اجلنسيات، 

 هذا حَممُض افرتاٍء، ُمَؤخَّر الصَّداق(. 

 : أكََّد. جيزُِم َجزمماً  ج ز م  

: عميل جاس وسجَيُسُّ َجسَّاً: َلَمَس ِبرِفٍق. /  ج س  
جلهة أجنبية يف الغالب. وحيالر الصحفي أن يطلق 
هذه الكلمة إالَّ إلا صدر حكم قاطع، وأصبح األمر 
شبَه مؤكد، فأما التأكيد الكامل فغري ممكن غالبًا ألن 
 اجلاسوس قد ال يكون اعرتف، والدولة اليت دسته ال

 تعرتف. 

كلمة تستعمل كثريًا يف سياق النزوات،   اجل س د  . جسد
تستعمل يف  واجِلْسم  وللحديث عن جسٍد ميت. 

سياق الصحة والتحدث عن جسم مجيل لكنم بعيداً 
عن النزوة. وكثريًا ما حتل إحداْها حمل األخرى. 

يف الرايضة فقالوا اللياقة البدنية. /  الب د نواستعملوا 

التصفية : االغتيال، تقابلها اجل س ِدي ة الت ْصِفي ة  
 : التشهري، إخل. املعنوية

جَيمُسُر َجَساَرًة فهو َجُسوٌر، واجَلسارة اجلرأة.  ج س ر  
وتستعمل كثريًا منفية: )لن جَيمُسَر أحد على التعرض 

ُم اهلُوَّة، والتقريب بني وجهيت  الت جِسري:لكم(. /  َردم
ُر عربية، وال كوبري تركية األصل. غري أننا نظر. / اجِلسم

 نقول: )كوبري ستةم أكتوبر( فهو َعَلٌم. 

 : الغليظ مع حشرجة. األ ج ش  . الصوت جشّ 

: أخرج هواء بصوت من جوفه، وال سيما جت  ش أ  . جشأ
 عن ِشَبٍع. 

جَيمُشُع َجَشعاً: طمع. وهو َجِشٌع وهم َجِشُعون،  ج ِشع  
 وهنَّ َجِشَعاٌت.

. َجصََّص بيته: بيََّضه جلِْبساجِلص  = ا. جصّ 
 وَطَرَشه. 

، ابلفتح، واجلمع ِجَعاٌب: الِكنانَُة، وعاء اجل عبة. جعب
 السهام. 

 : برية.ِجع ة

جُيَعمِجُع فهو رجل َجعمَجاٌع، أي كثري الكالم  ج ْعج ع  
ناً(،  بغري نفع. ومنها: )أمسع جعجعة وال أرى ِطحم

ُن: الطَّحنُي. . والطِ حم  فاجلعجعة أيضاً صوت الرََّحيَ نيم

. الشعر اجَلعمُد واألجَعُد: غري األملس. جعد
اِعيد    : التَغضُُّن يف اجللد، ومفردها جَتمِعيٌد.والت ج 
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: اجل ْعل  أتيت مبعىن بدأ: )َجَعَل يصرُُخ(. /  . جعلجعل
 : الُصرصور. اجل ع ل  األجُر الذي جُيمَعُل للعامل. / 

: أبَِلٍف ممدودة، تفريقًا هلا عن الصفة: جغرافيا
 )اجلغرافيا، واالعتبارات اجلغرافيَُّة(. 

جِيفُّ َجَفافاً: نشف، )هو َجافٌّ يف تعاُمِله( أي  ج ف  
هو َجاٍف يف تعامله( أي يتعامل يتعامل ْبفاف، و)

 َْبَفاء، واملعنيان متقارابن. 

اِفيا  جيمُفو َجَفاًء وُجُفوَّاً: )كان الرجل  ج ف ا ( أي ج 
احملبوب(: هجرين. / )هذا  ج ف اِن غليَظ اخلُُلق. / )

احلقيقة(: بعيد عنها، واجملايف للحقيقة ال يكون  جي  ايف
بعيد عن احلقيقة  خمتلقًا متامًا وال حمَض كذب، بل هو

ة  أو  ج ف اء  فحسب. / )بيننا  ْفو  (: نفور، أو جمرد ج 
 فتور.

: ما يقذف السيُل من حطام. / لهب اجل ف اء  . جفأ
 ابطاًل من غري نفع.ج ف اء : األمر 

 جيمِفُل ُجُفواًل. َفزِع فجأة. ج ف ل  

َفاٌن: وهو ما يغطي العني عند  ج ْفن   مجعها ُجُفوٌن وَأجم
ض.       الَغمم

لُّ عن الوصف(. / نستعمل  ج ل   لُّ: َعُظَم، )األمر جيَِ جيَِ
ِو إل نُعرب مجلًة إجالاًل لفظ اجلاللةتعبري " " يف النَّحم

هلل عن لكر امسه يف حمل نصب وجر ورفع، إخل. 
لُّ  أ ج ل  . / السم اخلالق عن الداناي صوانً ونستعمله  جيُِ

الاًل: احرتم وْبََّل. /  : اجل ل ل  : معظم. / األمر ج ل  ِإجم

العلماء( أي   ِجل ةِ العظيم. / نقول: )املشاركون من 
ماُت   : الكبرية. اجل ل ىمن كبارهم. واخِلدمُة واخِلدم

األطباَق  ج ال  . َجاَل جَيمُلو َجاَلًء: رحل عن بلد. / جال
جيُلوها ِجاَلًء  وَجلمَياً: غسلها. )قالت له: تفضل إىل 

 ج ل ىلكي جتِلَي األطباق، فاليوَم َدومُرك(. /  ال م ْجل ى
أي السابق األول.  ال م ج لِّياحلصاُن جَتمِلَيًة: كان 

، واألخري ال م ص لِّيونسمي الثاين يف السباق 
هتم: أخرجهم، وال السكاَن عن بيو  أ ْجل ى. / الس ك ْيت  

اَلهم، بل  السكان.  وأ ْجل ىالبيوَت  أ ْخل ىنقول َأخم
اَلُء الرعااي األجانب عن بلد. ونقول: جال  وكذا ِإجم
َلى احملتلُّ  اجليش عن البلد بعد احتالل طال أمده، وَأجم

 اجل اِلي ة  املوقُف: انكشف واتَّضح. /  اْْن ل ىجيَشه. / 
تعيش يف بلد أجنيب،  واجلَالَِياُت: مجاعة من قوم
 )اجلاليُة التونسية يف أملانيا(.

: اجِلْلب انةَجلمباً: أحَضَر. /  جيِلب  وجيل ب   جل ب
ء. /  : لباس املرأة الوايف الذي ِجلب اب  وج البيب  الَبازالَّ

 خيفي تفاصيل اجلسم. 

جَيمِلد َجلمداً: ضرب ابلسَّومط. الواحدة َجلمَدٌة  جل د  
/ )حيب املرء أن يقيم بني أبناء  واجلمع َجَلَداٌت.

تِه : املاء إل جيمد ويصبح اجلليد( أي قومه. / ِجْلد 
ُة  جبل ُصلباً. / عبارة: )ما ُنشر عن القضية هو ِقمَّ

فقط( يعين اجلزء اليسري الظاهر، للك أن جبَل  اجل ِليدِ 
رُه  اجلليد العائَم يف احمليط يربُز منه فوق السطح ُعشم

تكون خمتفَيًة حتت املاء وشديدَة اخلطر تقريباً، والبقية 
وجملََّداٌت: ال ُمَجلَُّد   َم  ل د  على السفن خلفائها. / 
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كتاٌب، أو جزء من كتاب لكنه بني جلدتني. / الرجل 
ل د  : الصبور، اجل ْلد : تكلُّف الصرب، )وجتلُِّدي والت ج 

ِر ال أَ   َتَضعمَضُع(.  للشَّاِمِتنَي أُرِيِهُم.. َأين ِِ ِلَريمِب الدَّهم

جَيمِلُس ُجُلوساً: قَ َعَد. يكون اجللوس، على  ج ل س  
األصل، من استلقاء، ويكوُن القعود من وقوف، أي 
أن املستلقي جيلس فريفع جذعه، والواقف يقعد على 

مبعىن، وهو  اجللوس والقعودَعُجزِه. وقال كثريون إن 
َجَلَساٌت: اجتماٌع  ج ْلس ة  املستعمل اليوم. / 

أي هيئة اجللوس: )تدلُّ  وِجْلس ة  تماعات. / اج
 ِجلمَسُتها على أهنا امرأة قوية(. 

ْلط ة  . جلط ُجُلطَاٌت: وضع  وج ْلط ة  َجَلَطاٌت،  ج 
 صحي انشيء عن ختثر الدم.  

، تنطق ْبيم مصرية: أحد ثالثة سكاكر ج ل وك وز
 تدخل دورة الدم فوراً، واآلخران الغالكتوز والفراكتوز.

جيَمُح مُجُوحًا ومِجاحًا: خرج عن السيطرة.  مج  ح  
الفرس. واملصِرف املركزي يكبح  مج  وحوالفارس يكبح 

 التضخم.  مِج اح

 مج  ادى األ وىلجيمُمُد مُجُوداً: أصبح املاء جليداً.  مج  د  
الشهر  ومج  ادى اآلخرةالشهر اخلامس اهلجري، 

 السادس. وال نقول "مجادى الثانية" على األفصح. 

مَجَراٌت: َجذوة، فحمة متَِّقدة، وهي تَ تَِّقُد يف  مج ْر ة  
 . ال ِمْجم ر ة

ُرك أحيااًن أتثرًا ابلرسم الفارسي: مج ْر ك ، وتكتب كمم
ُس  ضريبة على البضائع، واجلمع مَجَارُِك. ومثلها ال َمكم

 .وال م ك وس

موافقة اجلميع. وال اإِلمْج اع : جَيَمُع مَجمَعاً: ملَّ.  مج  ع  
اَعًا كبرياً" فهو ال كبري وال  يصح القول "أمجعوا ِإمجم
صغري بل مطلق. وحيالر الصحفي من استعمال 
"إمجاع" يف سياق غري منضبط عددايً، فاإلمجاع 
اجلماهريي مثاًل عبارة مطاطة، لكن نقول: )هناك 
أتييد شعيب جارف للثورة(. / )ليس هناك تعريف 

للدميقراطية(: التعريف اجلامع املانع جيمع  ج اِمع  م اِنع  
كل خصائص األمر املراد تعريفه، ومينع انطباق 

: يف أسلوب التوكيد مجيعالتعريف على أمور أخرى. / 
جيب أن تكون "مجيع" متبوعًة بضمري متصل: 

: مكان ال م ْجم ع  )األعضاُء مجيُعهم موجودون(. / 
سسة جليلة يف مصر : مؤ وَم ْم ع  اللغة العربيةاللقاء. 

هلا على العربية أايٍد بيٌض. مسَّومه جممع اخلالدين، وال 
خلود لبشر، ألن العضو فيه يبقى عضوًا ح ى ميوت 
فينتخب عضو جديد تكون كلمته االفتتاحية أتبيناً 
لسلفه، أنشئ مبرسوم ملكي ابسم "جممع اللغة العربية 

 يناير/كانون الثاين 30امللكي" وابشر أعماله يف 
1934 ، ، وقد أصدر معاجم متخصصة يف فنون ش ىَّ

اجملمع وعنه صدر املعجم الوسيط. والسابق عليه 
، وامسه 1920يف دمشق وأنشئ عام  العلمي العريب

اآلن )جممع اللغة العربية بدمشق( وكان له نشاط مهم 
تضمن التكليف بوضع معجم معاصر هو "منت 

بعد وفاته يف اللغة"، وألَّفه الشيخ أمحد رضا، وطبع 
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: مبىًن أو مباٍن جتمع مؤسسات ش ى ال م ج م ع  لبنان. / 
 اجلمع َن ِْواي  :من دوائر حكومية، أو عيادات، إخل. / 

 املذكريف تركيب اإلضافة تسقط النون عن مجع  أ(
السامل  املؤنثمجع  ب(التلفاز..(.  مشاهدوالسامل: )

ليست   ج(كثريًة(.   دابابت  يُنصب ابلكسرة: )رأيت 
ساملاً، ف   مؤنثكل كلمة منتهية ب  ) ات( مجع 

"أصوات" اتؤها أصلية غري مزيدة، ومثلها "أوقات": 
 د(طيبة(.  أوقاات  مجيلة، ونرجو لكم أصواات  )سنسمع 

( املفرد املبدوء بفتحة 1السامل:  املؤنثقاعدٌة جلمع 
( 2أََزمات(،  –تضاف إليه فتحة أخرى )أَزممة 

 –اف إليه ضمة أخرى )قُبلة واملبدوء بضمة تض
مة 3قُ ُبالت(،  ( واملبدوء بكسرة يبقى على حاله )ِخدم

مات(، وكذا ما توسط فيه حرف علَّة )ثَ ومرة  –  –ِخدم
مة  مات(.  -ثَ ومرات(، ومثلهما الصفة )َضخم َضخم
 ]عاجلنا اجلمع َصرمِفيَّاً حتت "أبس"[     

 : معركة ابلبصرة بني جيش عليموقعة اجل م ل. مجل
بن أيب طالب كرم هللا وجهه، وبني بعض الصحابة 

مٌة ابجِلمال شنها النظام مبصر 36 ه . وهي أيضًا َهجم
-فرباير 2على الثائرين يف ميدان التحرير ابلقاهرة يف 

أو االعرتاضية:  املعِتضة اجلملة. / 2011شباط 
 –مجلة ميكن للسياق أن يستقيم حنواًي بدوهنا وتوضع 

بني شرطتني كما قد رأيت.  -وهذا هو املعتاد 
وليست مما حيبذه اإلعالميون يف التلفزة واإللاعة. / 

يل   مجعها مُجَاَلء، واجلميلة مجيالت. ويوصف  مجِ 
 إلا خال من الشكوى.  مجيلأبنه  الصرب

َهَرُة: اجلماعة من الناس تشرتك يف عقيدة مجهر . اجَلمم
ذان الكلمة لتقابل كلمة "كوميونيت " يف أو لغة، واختَّ

علم االجتماع، بعد إل تلونت مفرداٌت مثل طائفة 
: اسم اجلماهرييةومجاعة بلون سياسي خيُِلُّ حبيادها. / 

إىل أن سقط حكم  1977أُطلق على ليبيا من عام 
العقيد القذايف. واالسم الكامل: "اجلماهريية العربية 
الليبية الشعبية االشرتاكية العظمى". ولئن سعى 

للدول واهليئات  ابألمساء الرمسيةلتزام الصحفي إىل اال
فهو مضطر إىل االختصار إمَّا ألن االسم طويل، وإمَّا 
ألنه عرضة للبس، وإمَّا ألنه حممٌَّل بشحنة أيديولوجية 
بغرض الدعاية أو التضليل. فجيش إسرائيل يسمى 
رمسيًا جيش الدفاع، ويف التسمية إضفاء صفة غري 

يه اجل يش اإلسرائيلي، صحيحة عليه، لذا نسمِ 
واجلمهورية الكورية ندعوها كوراي اجلنوبية احرتاسًا من 
اخللط. واالعتقال الذي تفرضه إسرائيل على عشرات 
الفلسطينيني دون إصدار حكم صريح ابلسجن ودون 

يه هي رمسياً " " االعتقال اإلداريالتصريح ابلتهمة تسمِ 
وقد درجت التسمية ح ى لقد أصبحت مقبولة يف 

ل اإلعالم العربية، لكن االسم الذي يصف وسائ
(. للصحفي االعتقال التعسفياحلقيقة هو )

املوضوعي أن خيتار االسم املعرب عن حقيقة املسمَّى 
 مع نظر إىل االسم الرمسي. 

نُّ الليل: أظلم. /  ج ن   جُيَنُّ املرء: اختلط عقله.  ج ن  جيَِ
الوقاية.  اجل ن ة  مجع اجلَنَّة. /  واجلِن انالقلب؛  اجل نان  / 

اجلنون. / مستشفى اجملانني  واجلِن ة  دار النعيم.  واجل ن ة  



72 
 

ُة  تعبري ال يستعمله الصحفي الرصني، بل هي َمَصحَّ
 األمراض العصبية. 

جَييِن ِجنايًة: ارتكب عماًل يستدعي  جنا. ج ن  
بيت العقوبة، أو أساء إساءة ال عقوبة عليها، كما يف ال

: )هذا َجَناُه أيب عليَّ وما َجنيُت  املنسوب إىل املعر ِيِ 
(، وما أكثر ما ُقرَِئ: "هذا  جناُه أيب.."  ماعلى َأَحدم

 فاختل وزنه. 
ن ب  الصواب هذه املرَّة(، ) جان  ب ك. )جنب  يتج 

الوقوَع يف أيدي احملتالني(. /  جْيت ِنب  احلصيُف أو 
ي إىل أيِ  دولة " عند العرب من ال ينتماألجنيب"

يف االصطالح اخلليجي: مواطن دولة  وال م ِقيمعربية. 
: اجل ْنب  عربية أخرى مقيم يف دولة خليجية. / 

وة. اجل ن ب  اخلاصرة. /  ، للرجل واملرأة: َمنم أَراَق ِمن َشهم
ن اب ة  ويقال أصابتمه  : ليست مرادفاً أمريكا اجلنوبية. / ج 

أمريكا الوسطى وال  ألمريكا الالتينية، إل ال تشمل
املكسيك وال كواب.  ]أنظر "أمريكا الالتينية واجلنوبية" 

، بفتح اجليم: من اجلهات اجل ن وبيف مدخل أمريكا[ / 
" جنوب إفريقيااألربع، مقابل الشَّمال. / نقول "

" ، " لذلك اإلقليم. إيرلندا الشماليةللدولة؛ لكنم
ة(، و)مشال وجغرافيًا نشري إىل )جنوب القارة اإلفريقي

نويب  جزيرة إيرلندا(. /  : )تقع ِدرمعا جنوَب جنوب  وج 
دمشق( أي إىل اجلنوب من دمشق، و)يقع حيُّ 
احلجِر األسوِد َجُنويبَّ دمشق( أي يف اجلزء اجلنويبِ  من 

: كلمة فارسية، ف  "جناب جناب كمدمشق نفسها. / 
عايل" تعين سعادتكم. تستعمل الكلمة ُهزءًا يف مصر 

ًا يف العراقوجِ  . وأصلها أن السلطان، يف األغلب دَّ
وكل كبري من الكرباء، حييط نفسه هبالة فال يكلمه 
الناس مباشرة بل يكلمون "جنابه" أو احلضرة 
السلطانية. وكان عبد احلميد الثاين يكلم زائريه من 
خالل شخص آخر، فال جيوز توجيه الكالم إىل 

كالمه إىل السلطان مباشرة، وال يوجه السلطان  
الشخص مباشرة. ومن للك تقليد يتمسك به جملس 
العموم الربيطاين وال حييد عنه، فالنائب ال يوجه كالمه 
يف اجللسة إىل زميله، بل إىل رئيس اجمللس، وح ى لو 
أراد وصف زميله أبقذع الصفات فهو يقول: "هو"  
كذا، وال يقول أنت. وقد بقيت اهلالة حتيط ابمللوك 

رار، فعندما وضع رئيس وزراء كندا كفَّه بقوة االستم
قريبًا من كتف امللكة إليزابيت الثانية، يدرُأ عنها الناس 
وسط حشد، اثرت زوبعة استغراب واستهجان. 
الصحفي قد يلجأ إىل ضمري اجلمع )كنتم قد لكرمت.. 
( جلعل مسافة بينه وبني سياسي، ولكنه يتجنب 

ال ضمن حدود. ] خماطبته ابحلضرة والسعادة واجلاللة إ
 انظر حتت "لقب"[ 

: دنت من جن ح ت السفينةجيَنُح ُجنوحاً: ماَل.  ج ن ح  
خمالفة قانونية  اجل ْنح ة:اليابسة ح ى التصقت برمِلها. / 

 دون اجلناية. 

ن د : الَقارُّ يف اجليش،  العسكرياجل نِدي : . جند وال م ج 
ىل شاب يؤدِ ي اخلدمة العسكرية، أو رجل جيء به إ

اجليش يف حالة طوارئ أو حرب. وإلا كانت املرأة 
ن دةفال داعَي لتسميتها  ج ْنِدي ة   . / جييء يف ابمل ج 
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إىل مايل".  الق و اتاألخبار: "أرسلت فرنسا ألفني من 
" ال اجلنودوهذه ترمجة ببغائية عن اإلجنليزية. نقول "

 " يف مثل هذا السياق.القوات"

واجلَنائُِز: موكب املشيعني؛ وأيضًا النعش  اجلِن ازة  . جنز
، واجلَنَّاز: الصالة على واجل ن ازنفسه مع امليت. / 
 امليت عند املسيحيني. 

ه نساء  اجِلنس اللطيف:. جنس تعبري مستهلك، وتعدُّ
: هو ال م ت ج اِنسكثر غري مالئم. / اللنب احلليب 

املعاجَلُ حبيث ال يطفو الدهن، القشطة، على وجهه بل 
تعمل عمل  "ال" النافية للجنس:يكون خمتلطًا به. / 

إنَّ، وامُسها منصوب لكنم بغري تنوين. كثريًا ما حُيَذُف 
خربها: )ال فائدَة..(، وقد يُذكر: )ال فائدَة َمرُجوٌَّة(، 

 كبرية   وقد أييت بني امسها وخربها نعت: )ال فائدةَ 
 َمرُجوٌَّة من املفاوضات(. 

ْهب ذ   عامل كبري. وشاع استعمال الكلمة ُهزمءاً، )سنرى   ج 
ة  كيف حُيلُّ اجَلَهاِبَذُة هذه املشكلة(. /   اجل ْهب ذ 

 : ادعاء بعض احملللني املعرفة ببواطن األمور.السياسية

داً: اثبر وتعب. /  ج ه د   : السعي اجل ْهد  جَيمَهُد َجهم
: السعي واملثابرة. والكلمتان واجل ْهد  ل املشقة؛ واحتما

تتبادالن املواقع، وال ضري من استعمال إحداْها مكاَن 
األخرى. / )اإلنسان جياِهُد العدوَّ وجُيَاهُد شهواته(. / 

: النضال. كلمة ثَ َناء يف العربية، وكلمة هتجني اجِلهاد  
ة أنباء يف اللغات األوروبية اليوم. وقد يرُد خرب يف وكال

غربية عن "اجلهاديني" وفظائع ارتكبوها، وحيسن ابحملرر 

العريب أن جيعلها "املتشددين"، فهذا هو املقصود، وهو 
ينسجم مع روح النص. وللمنظمات املختلفة أن 
تتسمَّى ابجلهاد، وال ميلك احملرر أن يغري أمساءها، 

أفعاهلا  –بلسان وسيلته اإلعالمية  -ولكنه ال يصف 
د وال سيما إن كانت أفعااًل تلَقى رفضًا من ابجلها

قطاع واسع من املسلمني. ومن األمثلة على اختالف 
العريب واألورويب يف فهم هذه الكلمة رفُض طبيب 

 أملاين معاجلة مريض امسه "جهاد".  

َرًا وِجَهاراً: أعلَن. / )فالن لو صوٍت  ج ه ر   جَيمَهُر َجهم
ْه و ِريّ   ِمُع بعيداً. / ( والواو مفتوحة: عج  اٍل بطبيعته ُيسم
ثُِر "اجملهر".امِلْجهر    : امليكروسكوب. ونُ ؤم

اً. /  ج ِهز   على  أ ْجه ز  جَيمَهُز: أصبح جاهزًا ومستِعدَّ
ُة، أو اآللة من  اجِلهاز  اجلريح: قتله. /  واجَلهاُز: الُعد 

لات رمسية : دائرة واجِلهاز  ثالجة وتلفاز، إخل. 
: كوُن الشيء ِهزِي ة  واجل ه وزِي ة  اجل ااختصاص حمدد. / 

جمهَّزًا ومستعدًا ألداء وظيفة معينة: )أراد القائد 
االطمئنان إىل جاِهزيَّة القوات اجلوية(، اشتقاق 

 حديث قد يتعزز وقد يتالشى.

ابلبكاء: أي بدأ يتهيَُّأ له، فإن بكى  أ ْجه ش  . جهش
 يف البكاء.  اخنرطواسرتسل قلنا: 

ِهل   : قلة واجل ْهلَجهاًل وَجهالًة: ضدَّ َعِلَم.  جيَهلُ  ج 
 .  اجلاِهِلي ة: غلظة الطبع، ومن هنا واجل ه الةاملعرفة، 

ن م ،  ُمَؤنَّثٌة، اجلحيم.   ج ه 
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:  جوٌّ  َواٌء: ما فوق األرض والبحر من هواء. واجَلوُّ َأجم
الطقس، وهو البيئة، والظروف، )يف هذه األجواء 

بفتح اجليم: الداخلي. وهي   اجل و اِن  املشحونة(. / 
 كلمة هلا عند الصوفية شأن.

مثرٌة لاُت رائحٍة نفَّاَلة. نقول جوَّافة ج و اف ة . اجلو افة : 
ٍة على الواو كي تقرتب من اجَلرمِس العريب.    ِبَشدَّ

ُلٌر جآِلُر. اجلُؤملُر: ولد البقرة الوحشية.  ج ْؤذ ر   وُجؤم
 اء ابجلآلر يف سعة العيون.وشبه الشعراء النس

فارسية، من كوراب، وِجَراٌب عربية، واعتمدت  ج ْور ب  
 الفصحى املعاصرة اجلورب ملا يُلبس يف القدمني. 

، والعاصمة تفليس: مجهورية قوقازية نشأت جورجيا
ابنتثار عقد االحتاد السوفيييت، وتشرتك يف االسم مع 

ارد يف كتب والية أمريكية. واسم "تفليس" لعاصمتها و 
اجلغرافيني العرب القدماء، وينطق اجلورجيون االسم 
تفيليسني، وهذا أقرب إىل التعريب القدمي منه إىل 

 االسم كما يكتبه الغربيون.

ُجُيوٌب، عند القدماء: فُتحة الثوب اليت يدخل  ج ْيب  
يف زمننا: مكان احملفظة  واجليبمنها الرأس، وخيرج. 

 وقميص. واملنديل يف سروال ومعطف 

ي  ر   الصك: حتويله  جت ِْيري  جُيَريِ ُ: حوَّل، والكلمة معرَّبة.  ج 
أي التوقيع على  ت ْظِهري هإىل شخص آخر. وفضَّلوا 

حتويل جهة مَّا مثرة عمل معني كي  والت ْجِيريظهره. / 

ختدم مصلحتها، )احلزب الفالين يريد جتيري الثورة 
 حلسابه(. 

شت يف حقبة معينة كثمود. : مجاعة من الناس عاِجيل  
يف املصطلح احلديث: الزمن الذي يتجدد فيه  واجليل

تقاس مبعدل سن  ومدة اجليلالسكان يف البلد، 
اإلجناب، وعليه فاجليل يف أورواب أكثر من ثالثني سنة، 

 وهو يف البالد العربية حنو مخس وعشرين سنة.      
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 احلاء
حرف تتميز به العربية عن اللغات األوروبية  .ح

املشهورة. خُيرَج بتجويف فموي معني يف "حازم"، 
وبتجويف خمتلف قلياًل يف "حاضر" أتثرًا حبرف 
الضاد، واحلروف تتأثر مبا جياورها، فتغلظ إلا َولَِيها أو 
 سبقها أي من أحرف اإلطباق )ص، ض، ط، ظ(.

منولج السخاء لط اِئي ، ا وحاِت  ، حباء مكسورة.  حاِت  
ٍء.   العريب، من قِبيلة َطيِ 

َوَجنا حاج . َحاَجٌة َحاَجاٌت، وَحَواِئُج: مطلب، )ما َأحم
 إىل جامعات حقيقية(. 

،  ح اد   عدُم  احلِي اد :حيَِيُد َحيمداً: احنرُف ومال؛ لكنم
امليل؛ واحلَِياُد يف اإلعالم نسيب . فمجرد استعمال عبارة 

من حكمًا، واختيار خرب ليكون يف دون أخرى يتض
رأس النشرة حكم قد يكون احرتافيًا وقد يداخله شيٌء 
، ولئن عزَّ احلياد املطلق ففي الرصانة  من هوى خفيٍ 

 شيء من التعويض. ]انظر املوضوعيَّة يف وضع[. 

َذ مقتدر،  است ْحو ذ  . حاذ على الشيء: أخذه أخم
 وانفرد به. 

ائٌِر: تردَّد، وحَتَي ََّر. استعمل فهو حَ  ح رْية  حَياُر  حار  
. /  اْحت ار  بعضهم  ار  مبعىن حتريَّ : َردَّ، )لقد فاجأين أ ح 

: تالميذ السيد احل و ارِي ونجواابً(. /  أ ِحرْ بسؤاله فلم 
 املسيح. 

: احل ْوز ة  العلمي ةحُيوُز ِحَياَزًة. حاَزه: امتلكه. /  ح از  
احَلومَزات: نظام تعليمي أشهر أماكنه النجف، و 

املدارس الدينية، وُتدرَُّس فيها علوم أخرى. / دوُل 
: حنو مئٍة وعشرين دولًة من دول العامل عدم االَنِْياز

الثالث تقول إهنا غري منحازة إىل معسكر دون 
، يف عامل القطبني 1955معسكر. نشأت احلركة عام 

 األمريكي والسوفيييت.   

هلل، ُتكَتُب بغري أَِلٍف يف آخرها: أعوُل  حاش. ح اش  
أيضاً: املفردات  الو ْحِشي  الكالم، وهو  ح وِشي  ابهلل. / 

رهة غري املأمنوسة. /  : يف احلاِشي ةاملهجورة املسَتكم
القدمي تعليٌق يف هامش الكتاب حتت املنت وحتت 
الشرح، وقد تشتهر احلاشية شهرة الكتاب نفسه. 

يل الشرح ابحلواشي. واحلواشي اليوم : تذيوالت ْحِشية
يكتبها املؤلف نفسه، وفيها لكر للمراجع، 

 وتوضيحات كانت ستثقل املنت فُجعلت حتته. 

يص  . )ال حاص عن أداء االمتحان غداً( أي ال  َمِ 
 : اضطَّربوا. ح ْيص  ب  ْيص  مناَص وال مهرب. / وقعوا يف 

: جاءهتا املرأُة حتَِيُض َحيمَضًا فهي َحاِئضٌ  حاض تِ 
 الدورة الشهرية.

حيُِيُط  أ ح اط  حَيُوُط: حفظ، )َحاَطه برعايته(. /  ح اط  
: احلاِئط ع ْرض  هبم إحاَطًة: طوَّقهم. / ضرب ابملعاهدة 

: احل ْيط ة  واحِليط ة  احلائط: َوَسطُه. /  وع ْرض  نبذها، 
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ركيزة من ركائز أربع للمضمون  اإِلح اط ةاالحرتاُس. / 
َقة والسرعة واإلشراق. يف اإلعالم ا ُمها الدِ  خلربي تُ َتمِ 

]انظرها يف دقَّ وسرع وشرق[ لئن ساغ يف املوجز إيراد 
جيب أن  -مع للك  –اخلرب يف سطر أو سطرين فإنه 

حيتوي على العناصر اليت َتشفي صدر املتلقِ ي. وصوََّر 
األكادمييون هذه العناصر يف صورة إجاابت عن ستة 

. ويف ذا، ومّت، وم ْن، وأين، وكيفماذا، وملاأسئلة: 
النشرة جمال للتفصيل. واإلحاطة يف وسيلة اإلعالم 
الناعوريَّة ]انظر يف نعر[ كاإللاعة والتلفزة تقتضي إيراد 
التفاصيل بتقنني معني اجتذااًب لشرائح خمتلفة من 
اجلمهور، فإلا كانت تفاصيل انفجار معني كثرية 

فزة واإللاعة تورداهنا يف وحتتمل التحليل املعمَّق فالتل
النشرة على ُدُفعات: أواًل يف املوجز، مث يف اخلرب 

بقطعة   -بعد استكمال النشرة  -بتفصيل أكرب، مث 
أخرى ضمن الفرتة اإلخبارية هي رسالة من مراسل عن 
االنفجار، أو مقابلة مع حملل سياسي أو عسكري. 

عن وهدف هذا التفتيت للموضوع الواحد َأالَّ ينصرف 
اإللاعة أو التلفزة من ليسوا مهتمني كثريًا هبذا 
االنفجار. ويف وسيلة اإلعالم االنتقائية ]انظر يف نقا[، 
أي الصحيفة واإلنرتنت واليوتيوب ميكن إيراد اخلرب 
بكل تفاصيلة وحتليالته يف قطعة واحدة ألن يف مقدور 
املتلقي أن يقفز عمَّا ال يريد، على أن اجلريدة حترص 

إيراد األهم واألكثر إمتاعًا يف الصدارة ووضع ما على 
ميكن حذفه يف الذيل حتسبًا من االضطرار حلذفه 
لدواعي ضيق املساحة. ولدى اجلريدة وموقع االنرتنت 

وسائل ش ى كوضع بعض اخللفيات والتفاصيل يف 
 صناديق، أو ُأطُر، أو وضعها شروحاً حتت الصور.     

يُف َحيمفاً: احن ح اف   :رف عن احلق. حيَِ الظلم.  واحل ْيف 
ة: الطرف، ومجعها  واحل اف ة  /  .بغري شدَّ اف ة   ح اف ات  وح 

طرف اجلُرف الصخري املشرف على ُهوٍَّة اهل اِوية: 
عميقة ال َتَدرُّج فيها، )قاد الزعيم بلده إىل َحاَفة 
اهلاوية فإمَّا أن َيهوَي ويهوَي الناس معه، وإمَّا أن 

[ / "يؤَخَذ على يده( دبلوماسية ح اف ِة . ]انظر حف 
"، عبارة مرتمجة معناها ال ُمجاَزفة احملسوبة، اهلاوية

)تعاملت إيران مع الغرب بدبلوماسية حافة اهلاوية يف 
 ِمَلفِ  التخصيب النووي(.   

يُق، )حاَق هبم ما كانوا يفرُّون منه( أي  ح اق   حيَِ
يُق هبم: َأصاهبم  أ ح اق  َأصاهَبم. /   أيضاً. وحيُِ

حُيوُك: نسج، أو َخاَط خياطًة. إن كانت مؤامرة  ح اك  
َي  وكها ، وإن كانت ُجبًَّة فهو حوْكا   َي  وك هافهو 
 .حاِئك   . وهو يف احلالتنيِحياكة  

ُلوَلة حَيُولُ  حال   : وقف معرتضاً، )لن حُيوَل وُحؤوالً  َحي م
مؤنث  احل ال  شيء بيين وبني العودة إىل وطين(. / 

:ومذكر: الوضع، )احلال مستقرة أو مستقر(. /   احل ْول 
َواٌل. /  والمها مفتوحة:  ح و اِل ْ،العام، ومجعها َأحم

تقريباً، )جاَء َحوايَلم ثالثنَي عضواً(، وحوايلم ظرف 
احل وال ة  مكان، والثالثني مضاف إليه، وعضوًا متييز. / 

وم. / يقال كثرياً: : املال منقواًل بنظام معلال م ْصرِِفي ة
 ُمؤدَّاة حرفية ترمجة وهذه "العامل حول من أصناف لدينا"
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 ش ى )من أو العامل(، بلدان )من والصواب رديئة، بعربية
ال نستعمل "حول" متأثرين ابلتعبري األجنيب  البلدان(.

 علىإال إلا اتسق للك مع املنطق، فالتفاوض يتم 
ذا ال حول  ك  بشأنالشيء ال حوله، والتقرير يدور 

 قائم واخلالف حوله، وليس األمر يف يتم والبحث  كذا،

 اجللوس فأما حوهلا. ال معينة مسألة بشأن أو على
 إىل جلسوا أيضاً  قيل وإن سليم، تعبري فهو املائدة حول

 .لقاءبكسر احلاء: إزاء أو تِ  ،ِحيال / املائدة.

ماً: طاف.  ح ام    حُيوُم َحوم

ان   : أي يف حنيِ حيَِنُي املوعد: اقرتب أو قد حلَّ. /  ح 
"يف الوقت الذي فيه.." )تقرتب قوات املعارضة من 

الرئيس إنه ليس مثة من  حنِي يقول   يفالعاصمة 
يف حنِي مشكلة(، )تقرتب القوات من العاصمة 

ُمِصرٌّ على أنه مسيطر(.  وعبارة "يف حنِي"  الرئيس  
 ..". أبلغ من "يف الوقت الذي فيه

احل ب  = الُفضول. /  ح ب  االستطالع. حبّ 
: حبٌّ تَ َرفََّع عن الن ََّزَوات، وهو منسوٌب إىل الع ْذِري  

َرَة يف احلجاز ومنهم قيس وليلى، ومجيل وبثينة.  بين ُعذم
نسبة إىل أَفمالطون الذي احلب األ ْفالطون ومثله 

وصف، يف حماورته "حديث املأدبة" بلسان سقراط، 
ًا بال جنس. واستعمال عبارة "احلب األفالطوين" ُحبَّ 

منولج على االسترياد من لغة أجنبية مع وجود مقابل 
احلب عريب مضمخ بطيب األدب والتاريخ؛ بل نقول 

هي الواحدة من اخلضر والفواكه ما  احل ب ة  . / العذري
مل تكن على هيئة قرن أو كوز أو زِر  أو رأس أو ابقة، 

شتقاُق مفرٍد هلا كما تيسَّر ل  "ُرمَّانة". وما مل يتيسر ا
ب ة  الب  ر ك ةنقول: حبَّة ماجنا. /  : احلبة السوداء، ح 

: القمح، احلبوبوتسمى الِقزمحة، وَحبَّ الشُّونِيز. / 
. وأما العدس والبازالء  والشعري، والشوفان، واألُرزُّ

يع واحلََباُب: الفقاق احل ب ب  واحلمص فتسمَّى القطاين . / 
تتعدد  ح ب  الشباب:تطفو على وجه الكأس. / 

ممارسة أسبابه وعالجاته، وهو بثور دهنية متجرمثة. / 
: تورية عن اجلنس، وهو تعبري مرتجم؛ وكان احل بِّ 

األدب اإلجنليزي يستعمل العبارة قبل مئة سنة لتعين 
 املطارحة الغرامية الربيئة، مث جاء األمريكيون.. 

ة. حبا ااب  : احملسوبِيَّة، أي توظيف األقارب ال م ح 
واألصدقاء واملسارعني ابلوالء، وهذا من ضروب 
الفساد، واحملاابة تفضيل من ينفعين ال من ينفع 

 املؤسسة.  

ا. حبذ ب ذ  حَتمِبيذاً: يُفضِ ُل  َي  بِّذ  : من املرغوب فيه. ح 
غرَي ُمتَ َلهِ ف. ال تذكر هذا االشتقاق املعاجم القدمية، 

 مفيد، وله أشباه كاشتقاق التََّأوُِّه من آه. غري أنه

ر   حرب. َباٌر، وهو ال ِمداُد، وِوعاُؤُه  احلِب ْ مجعها َأحم
َواُة. /  ال ِمحب  ر ة   : رجال الدين من األ ْحبارأو الدَّ

ر  األعظماملسيحيني واليهود. /  : لقب متجيدي احل ب ْ
 لبااب الفاتيكان. ]األلقاب ِإعالمياً حتت: "لقب"[

: االْحِتباس  احل ر اِري  حيِبُس َحبمساً: سجن. /  ح ب س  
ارتفاع درجة حرارة األرض نتيجة حبس الغالف اجلوي 
احلرارَة ومنِعها من اخلروج، مع مساحه ألشعة الشمس 
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بتسخني جو األرض، الظاهرة تسمى أيضًا ظاهرة 
يف  احل ْبس ة  "البيت الزجاجي"، أو ظاهرة "الدفيئة". / 

ز شخص عن إخراج احلرف، واحتباسه اللسان: ع جم
: ر ِهني  ال م ْحِبس نييف حلقه برهة قبل انطالقه. / 

ِبسان َعَماه  هكذا لقََّب أبو العالء املعري نفسه، وال َمحم
وبيته، ولََكر حَممِبسًا اثلثًا "للروح"، وجاء ابل َمحاِبس 
ِدي انِظرِي وُلُزوِم بَييِت.. وكو  ِن الثالثة يف البيت: )ِلَفقم

 النَّفِس يف اجلسِد اخلبيِث(. 

: نقول يف األخبار ِإث مُيوبميا. وتبقى احل ب ش ة. حبش
 احلبشة واأَلحباش لفلم واثئقي اترخيي مثاًل.

ة  حيُبُك َحبمكًا: َعَقَد. /  ح ب ك   يف رواية أو  احل ْبك 
رموال واحل ْبك ة  مسرحية: خيط احِلَكاية.  : ثنية السِ 

ر.  ال َمِخيَطة يَُدكَّكُ   فيها الزُّانَّ

ِبل تْ . حبل َلى وهنَّ  ح  ب اىل  حتَبُل َحَباًل فهي ُحب م : ح 
يُقطع بوالدة اجلنني، وتبقى  احل ْبل  الس رِّي  مَحلت. / 

 شاهداً على أن املرء كان ميص دم أمه.  الس ر ة  

 حت  ات  حَيُتُّ َحتَّاً: قَشَر شيئًا من على السطح.  حت  
كالُفَتات وينشأ من   احل ت اتالصخور: آتُكُلها. / 
ِر السطح.   احلتِ  وَقشم

ْتف  أ ْنِفه مات. حتف : على فراشه. ]انظر حتت ح 
، مثل لقَي مصرعه: وتشري إىل ميتة لقي حتفهأنف[ / 

 عنيفة من قتمل أو َغَرق.

ْتِميٌّ وَم  ت م  وَم ْت وم:: حتم مرتادفات تعين مقدَّرًا ال  ح 
: فكرٌة تقوم على أن احلْتِمي ة التارخييةك منه. / فكا

األحداث تقع ألسباب نعرفها ابستقراء التاريخ، 
ومبعرفتها ميكن التكهن مبا سيقع، واجلزم بطبيعة 
األحداث املقبلة وأبهنا واقعة حتماً. جعلت املاركسية 
من هذه الفكرة أساسًا للتكهن ابنتشار "االشرتاكية 

 لطبقة العاملة بزمام احلكم يف الدنيا. العلمية" وإمساك ا

" املضارع: )أخذُت حبًَّة ح ىَّ  تنصب أ(. حّّت  "ح ىَّ
االسم إن كانت تفيد الغاية:  وجتر ب((، أانم  

فال  بعدها مبتدأوأييت  ج((، البيتِ )أوصلُتها ح ىَّ 
هناك أيكلوَن ابلشوكة  األطفال  تعمل: )ح ىَّ 

نندَم  القرار ح ىَّ : )سنقاوم الحّت ال د(والسكني(. 
يف املستقبل(، "ح ى" نصبت املضارع رغم وجود "ال" 

ها هو مثال السمكة: )أكلُت السمكَة  ه (بينهما. 
ابلكسر، هنا "ح ى" حرف جر، فقد  رأِسها(ح ىَّ 

بلغُت غاييت عند رأسها ومل آُكلمه؛ )أكلُت السمكَة 
الرأس معطوف على السمكة فهو قد  رأس ها(ح ى 

والرأس مبتدأ  رأس ها(ُأكل؛ و)أكلُت السمكَة ح ى 
وخربه حمذوف تقديره مأكوٌل، فهو مأمُكول أيضاً. 
تقول احلكاية إن الفرَّاء الكويفَّ قال على فراش املوت: 

 ." ٌء من ح ىَّ  "أَموُت، ويف نفسي شيم

رَ  ح ث    ع.  حُيثُّ َحثَّاً. َحثَّ اخُلَطى: َأسم

ًا: أدَّى مناسك احلج يف مكة،  ح ج   ًا وِحجَّ حَيُجُّ َحجَّ
ولألداين األخرى: زار األماكن املقدسة عبادًة. / 
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املرة من أدائها: )حججُت  واحل ج ةالفريضة،  احل ج  
ة  ُة الوداع، ووردت ابلكسر، آخر َحجَّ َحجَّتني(، وِحجَّ

: السنة. / ومجعها احِلَججُ  احِلج ة  للرسول الكرمي. / 
: احل ج ة  : آخر أشهر السنة اهلجرية. / وذو احِلج ةِ 

القرينة اليت تنشد أن تكون برهاانً، وقد تضادُّها حجة 
أخرى أقوى فتبطلها. فمن بطلت حجته وتغلب عليه 

يَُّة، كلمة قدمية حتاول أن َم ْج وج  خصمه فهو  . / احُلجِ 
ًة، )مث ة من ترتدي معىن جديداً: كومن الشيء ُحجَّ

ي ةاملفكرين اإلسالميني من يناقش  بعض مراتب  ح جِّ
يََّة القرآن تظل مبنأى عن هذا  احلديث، غري أن ُحجِ 

ي ة  اجلدل(، )لوال  القرائن لبُ رِ َئ جمرمون كثر( أي أن  ح جِّ
اجتماع قرائن عديدة يشكل حجة كافية إلصدار 

 يف القانون اجلنائي( أي خبري ح ج ة  إدانة. /  )فالن 
 يؤخذ بقوله. 

ا : ُلغمز مصنوع.  أ ْحِجي ة  . ح ج   وأحاِجيُّ

باً: سرت، )احَتَجَبِت الصحيفة عن  ح ج ب   حيمُجُب َحجم
الصدور(، فأمَّا إن منعتها السلطات فنقول أُغلقت أو 

ب ةأُوِقفت. /  : املرأة اليت تسرت شعرها، ال م ح ج 
وعكسها السافرة، وأصل السفور كشف الوجه. 

ب ةالكثريات لفظ وتفضل  ليشري إىل أهنا هي  ال م ت ح جِّ
بها.   اليت حتجَّبت، ال أن غريها حجَّ

راً: حبس./  ح ج ر   على األمالك:  احل ْجر  حيمُجُر َحجم
ي  منع املالك قانواًن من التصرف هبا.  حِّ : واحل ْجر الصِّ

منع فرد أو أفراد من مغادرة مكان معني َخشية انتشار 
: احِلضُن. احِلْجر  هم صحياً. / عدوى، مع مراقبت

وموسيقى ُحُجرات: غرفة.  ح ْجرة. / ح ج ورواجلمع 
يف املوسيقى الكالسيكية: موسيقى تعزفها  احل ْجر ة،

: مكان ال م ْحج رآالت قليلة كالرابعيات الوترية. / 
ر  قطع حجارة البناء من الصخور،  أيضاً:  وال م ْحج 

اِجُر، )وكنَّ إلا أبَصرمَنين الَعظمم احمليط ابلعني، واجلمع حم
َ فَ َرق َّعمَن الُكَوى اِبل َمَحاِجِر(، أي  أو مِسعمَن يِب.. َسَعنيم
أهنن يسرعن إىل ثقوب اخليمة فيضعن أعينهن عليها،  

 كما لو أهنن يرقعنها، لكي يرين شاعران. 

زاً: احتل مكاانً، أو َحَبَس.   ح ج ز    حَيُجُز وحيمِجُز َحجم

ٍل رافعاً حيُجُل حَ  ح ج ل   اًل وَحَجالانً: مشى على رِجم جم
 األخرى. 

امة  حَيمُجُم: عاجل ابمتصاص الدم، وهي  ح ج م   . / احِلج 
: اجِلرمُم، وُتستعمل جمازًا فنقول: )خسارٌة هبذا احل ْجم  

احلجم سرتِبُك عملنا(؛ فإلا تعلق األمر مبساحة فليس 
تدرُّ من أانقة اللغة القول مثاًل: "مزرعة هبذا احلجم 

 مليونني سنوايً"، األمثل القول، )مزرعة هبذه السََّعة(.  

اً: اتَخَم، )حُيدُّ السوداَن من الشمال  ح د   حَيُدُّ َحدَّ
، أي أوقع العقوبة، وح د  َي  د  مصر(. /  : أقام احَلدَّ

ادا  )َحدَّه الوايل عشرين َجلمدًة(. / َحدَّ حيَِدُّ  : ترك ِحد 
ِديد  زينة الدنيا حزاًن على ميت. / بصره  : أي حادٌّ ح 

ك ة  احل ِديد  قويٌّ. /  : أبل ابلتعريف للموصوف السِّ
َهُب" أي الذي كله  وللصفة، كقولك "اخلامِتُ الذَّ
لهب، وهذا من ابب وصف الشيء مبادَّتِه، ومثلهما 

" عبارة مرتمجة، إىل حد كبري"الكلمُة اخَلَطُأ". / "
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ب أن نتخيل احلد "كبرياً"، لذا فعبارة )إىل حدٍ  وصع
ٌر   بعيد( أسلم منها. ولنا أن نقول فنسلم: )هذا فيه َقدم

: التَّعريف، القول الدال احل د  كبري من الصحة(. / 
على ماهية الشيء، )َحدُّ املستقيم: أقصر خط بني 

 : أوامره ونواهيه. وح د ود هللانقطتني(، 

ا اء  حيمُدو  ح د  ا: ساق اإِلبل إبنشاده. / ح د  حَيمُدو:  ح د 
ادفَع، كما يف: )مقتل املتظاهر هو ما  ، أو العمال   ح د 

، إىل إعالن إضراب مفتوح(، )توجهوا إىل ابلعمالِ 
األمُل يف احلصول على دعم  َْيد وه م  ابريس 

يتحدَّى: واَجَه بال مواربة.  حت  د ىعسكري(. / 
الصحفية: موقف يقفه يف سياق املقابلة  الت ح دِّي

الصحفي أو املذيع جتاه ضيف سياسي، مبعىن أنه 
طرف يف قضية، لديه من املعلومات واملواقف ما 
يسعى إىل إخفائه. وقد يقتضي التحدِ ي إعادَة سؤال 
هترَّب منه الضيف، أو مقاطعَته إلا َأخذ يُبثُّ دعاية 
سياسية أو اجتماعية خارج نطاق السؤال، وسؤاَله عن 

ر معلوماته، ومواجهَته مبعلومة حمقَّقة ختالُف ما مصد
يقوله. وال جيوز حتدِ ي مراسٍل زميٍل، وال خبرٍي حمايد. 
 فمن الزميل نستفسر، ومع اخلبري نناقش ونستوضح. 

حيَدُب َحَداًب فهو شخص َحِدٌب: احنىن عطفاً  ح ِدب  
ِدُب  ِاْحد ْود ب  على اليتامى(. /  َي ْد ب  )فالن  حَيمَدوم

َدب ظهره بعد سنوات ا َدَب، )احَدوم ِديداابً: صار أحم حم
ح د ب  من العمل يف األرشيف(. / )جاءوا من كل 

 ( أي من كل مكان.وص ْوب  

(: ح دِّْث وال ح ر ج  حيُدُث ُحُدواثً: وَقَع. / ) ح د ث  
عبارة تعين أن األمر مؤكد وشواهُده كثرية فال حرَج من 

أما الرتبُُّح احلديث عنه: )هذا عن االختالس، 
: احل داثةواستغالل الوظيفة فحدِ ثم وال َحرَج(. / 

الدفاع عن اجلديد يف الفن واألدب ونبذ القدمي؛ بعد 
احلرب العاملية األوىل تغريت الدنيا كثرياً، وخصوصًا يف 
أورواب، ونشأ اجتاه َكَفر بقيم ماٍض أدى إىل احلرب، 

ابلتجريبية. فكانت احلداثُة يف الفن واألدب، ومتيَّزت 
يف  1970هي حداثة ما بعد عام  وما بعد احلداثة

بعض التعريفات. والرتباط هذه التسميات ابلتحوُّالت 
االجتماعية يف الغرب من العسري نقلها إىل جمتمعات 
أخرى، إالَّ نقاًل ببَّغائيَّاً. وكثر هذا جدًا الستمرار 
هبوط التعليم يف البلدان العربية، فقد أصبح مثقفو 
العرب العائشون يف أورواب وأمريكا أغزر علمًا وأحسن 
ثقافة وأكثر تنوُّراً من املثقفني املقيمني يف بيئاهتم العربية 
الطبيعية، وُرزقوا بروزاً عرب وسائل اإلعالم املهاجرة وعرب 
الفضائيات. ورغم حسن النيات فقد نزع هؤالء 

التنا املثقفون املغرتبون إىل قياس أموران وثقافتنا وحا
االجتماعية مبسطرة أوروبية، وهبذا دخلت اللغة العربية 
مفاهيُم ليست مما يعنينا كثرياً، ودخلت معها كلماهتا، 
سواء ابللفظ األجنيب أم بلفظ عريب مرتجم. فتصبح 
التسميات معروفة لأللن وتبقى املفاهيم نفسها غريبة 

َده، : الف ى قُ بَ يمل البلوغ وبُ َعيم احل د ث  على الفهم. / 
َداٌث.   واجلمع َأحم

َد َنَظره.  ح د ج   َجاً: سدَّ  حَيمِدُج َحدم
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ر   ر  . ح د  : الطريق اهلابط، فإن رجعَت فيه ال م نح د 
 صاعداً فهو عندئٍذ "ال ُمرمتَ َقى". 

َساً: مَخََّن.  ح د س    حَيمُدُس َحدم

َد النظر حدق ُق حَتديقًا إليه وفيه: سدَّ َق حُيَدِ  . َحدَّ
َداقًا ابملنزل: طوَّقوه  د ق  أ حْ إليه. /  اجلنُد حُيِدُقون ِإحم

به. ونقول: )اخلطر حُممِدٌق  َم ِْدق ونوأحاطوا به، فهم 
 بنا(.

ا َواً: قلَّد، سار على نفس اخلط، )نسري  ح ذ  حيُذو َحذم
من سبقوان(،  َنت ِذي ح ْذو  النهر(، ) ب ِم حاذاة
اء  (. / حبِذائه، أو ِحذاء ه)جلسُت  مفرد ومكوٌَّن  احِلذ 

 . ِ اء :من فَ رمَدتَ نيم : احل وِذي  صانع األحذية. /  واحل ذ 
 سائق عربة اخليل. 

َذرم ِمَن الذي  ح ِذر   حَيمَذُر َحَذراً: انتبه خلطر حمتمل، )ِاحم
حُيَاِلُر حُماَلَرًة: )َحاِلرم أن  ح اذ ر  ميدُحك ِلوجهك(. / 

ُذوُر  : )مثة ل م حاذير  واتسري يف األزقَّة لياًل(. / ال َمحم
حماليُر كثريٌة عليك أن أتخذها يف احلسبان قبل نشر 

 هذا املقال(. 

فاً: شطب وألغى. ح ذ ف    حيِذُف َحذم

قاً: مهر يف عمله فهو حاِلق. /  ح ذ ق   حيمِذُق ِحذم
: حماولة نيل كسب حبيلة مكشوفة، )مل ينفعه  الت ح اذ ق  

 كلُّ حَتاُلِقه، فقد اكتشف أمره(. 

أن تنسحبوا من احلزب بعد  أحراك م. )ما حرا
بك أن تستقيل(، )أنت  ح ِريٌّ انكشاف التزوير(، )

بَك أن  وأ ْحرِ أديب،   اِبأل ْحر ىلست َصَحِفيَّاً، أنت 
األسباب  ت  ت ح ر ىتعمَل يف جملٍَّة فصِليَّة، وال أبس أبن 

اليت جتعلك مسرفًا يف الرمزية، فهذا ال يناسب ح ى 
 اجملالت(.

:. هي احَلرمُب: وتقع بني بلدين، وهو ربح  االْحِِت اب 
أي االقتتال الذي يقع بني مواطين بلد واحد، 

َقاِدها، ح ى .. وفُ رمسان َهيمَجاٍء جتَِيُش ُصدوُرها) أبَِحم
 ..يَوماً، َففاَضتم ِدَماُؤها اْحت  ر ب تْ إلا  /َتِضيَق ُدروُعها

َرِت الُقرمىَب، َففاَضتم ُدموُعها : احلرب األهِلي ة/  (.َتَذكَّ
: حرب أهلية احلرب الط ائِِفي ةاالقتتال َيطوُل أمده. / 

حبسب  –طائعني أو كارهني  -يتعادى فيها الناس 
 طوائفهم الدينية أو العرقية. 

. ال ِحرمابء: ُدوي مبٌَّة متلوِ نة. وبعض املواقف توصف حرابء
ابحِلرمابئيَّة، كأن يناصر أحدهم الثورة مث يناصر الثورة 

 املضادَّة. 

 .ابل ِمْحراثحَيمُرُث َحرماثً وِحراثًَة: شق األرض  ح ر ث  

: الي ِمني  ال م ْحرِج ة  حَيمرَُج الصدُر: ضاَق هِبَمٍ . /  ح رِج  
ُمَضيِ قُة على صاحبها فال يستطيع التحلل احلَلمَفُة ال 

رَِجاُت. َاُن ال ُمحم  منها، واجلمع: اأَلميم

حَيمَرُد َحَرَداً: غِضَب. وأيضاً: اسَتاَء فانَطوى  ح ِرد  
َقع.  وتَ َقوم

 : إجراءات وقائية.اْحِِت ازِي ة  . تدابرُي حرز
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حَيمُرَس ِحَراَسًة: وقف حامياً. واحلَاِرُس مجعها  ح ر س  
: تعبري سياسي منقول احل ر س  القدمي. / س  وح ر اس  ح ر  

يعين احملافظني ومعارضي التغيري ضمن نظام سياسي أو 
 منظمة أو حزب. 

حَيمِرُش َحرمَشًا: هيََّج احليوان ليخرجه من مكمِنه  ح ر ش  
َراُش: املنطقة لات الشجر  احل ْرش  فيصيَده. /  واأَلحم

بال. وهي أيضاً غري املثمر وخصوصًا على سفوح اجل
يَ َتَحرَُّش حَتَرُّشاً:  حت  ر ش  واملناطُق احلُرمِجيَّة. /  األ ْحراج  

تعرََّض الرجل للمرأة ابلتلميح الغليظ أو التصريح أو 
ابللمس يف سياق نزوة. ومثة خيط دقيق بن التحرش 
والغزل، عرفه نزار قباين، ومل يرمسه لنا. التحرُّش يعاَقب 

 البلدان العربية واألوروبية. عليه قانونياً يف 

ح ر ص  حَيمِرُص ِحرمصًا على الشيء: مَتَسََّك به.  ح ر ص  
 .مفتوحة الراء

(، هذه الباء. أمساء احلروف مؤنثة، نقول: )حرف
هذا (، و)هذا الباء(. وجيوز التذكري: )هذه اجليمو)

: اليت تُنَطق فيها الم أل القمرية(. / احلروف اجليم
"المقمر"، فعندما سبقت أل التعريف  التعريف كما يف:

القاف برزت الالم على اللسان فالقاف حرف قمري. 
د الشمسيةاحلروف  : اليت ال تنطق فيها الالم بل يشدَّ

احلرف الشمسي كحرف الشني يف "الشَّمس". وفشا 
مل، ونربز الالم،  اجليماخلطأ يف  فهي قمرية، نقول اجلم

: هي أ حر ف  الِعل ة فمن نطقها "َأمجََّل" فقد أخطأ. /
: بعض أفراد اجليل الت ْحرِيِفي وناألِلُف والواو والياء. / 

الثاين من ال ُمَنظِ رين لفكر أو أيديولوجية، يُدِخُلون 

تعديالٍت على ما وضعه املؤسِ سون ملواكبة العصر، 
: احِلرف ة  وأييت بعٌض آخُر فيتهمهم بتحريف املباِدئ. / 

: املتقُن مهنَته، مع عدم خلطها مبا واالْحِِتايف  املهنة. 
أيضاً. ويف الوسط  ال ِمْهيِن  ليس من جنسها. ويقال 

اإلعالمي ينحرف املرء عن االحرتافية إلا أسرف يف 
اللجوء إىل اإلهبار، أو استعمل لغة مثقلة ابلتشبيهات 
واالستعارات، أو أسرف يف أتييد قضية معينة إىل 

علومة؛ فح ى لو كانت درجة املناصرة بدل نقل امل
القضية مما ال خيتلف فيه اثنان فإن االحرتافية اإلعالمية 
توجب معاجلتها برصانة مع ترك املناصرة للضيوف، إل 
من االحرتافية يف اإلعالم أن جيعل اإلعالمي عينه 

 دائماً على الكرة، لكن دون أن َيدُخل امللعب. 

، وخصوصًا  ح ر ق   حكَّ أنيابه بغيظ. حَيمُرُق َحرمَقاً: َحكَّ
َرُموا  أ ْحر ق  ]انظر أرم[ /  راقاً: َدمَّر ابلنار، )َأضم حُيمِرُق ِإحم

َرُقوه(. / احَلرمُق ومجعها  : أثر ح ر وق  الناَر يف املبىن وَأحم
النار يف اجلسم. ويقسم األطباء احلروق إىل درجات 

: ما ال م ْحر ق ة  ثالث وأحيااًن أربع، َأَخفُّها اأُلوىل. / 
عرض له البولنديون واليهود والغجر على يد النظام ت

النازي من َسجن وقتل. وكان مثة غرٌف للغاز يُقتل 
فيها املعتقلون ابالختناق ال ابإلحراق، ولكن كلمة 
"حمرقة" املرتمجة عن اإلغريقية، وتعين "اإلحراق التام"، 
 استعملت يف اإلجنليزية مئات السنني مرادفاً للمجزرة.   

، بفتح احلاء: احلركة )سقط على حل ر اكا. حرك
: تيار سياسي احل ر اك اجلنويب(. / ح ر اك  الرصيف بال 

شعيب يف جنوب اليمن وشرقه ينادي مبزيد من احلقوق، 
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أو االمتيازات، للمنطقة اليت كانت تشكل دولَة اليمن 
: تغري املواقع الطبقية احل ر اك  االجتماعياجلنويب. / 

للناس يف اجملتمع، صعودًا أو هبوطاً، وما يصحب 
: آلة توليد َم  رِّك  للك من تغري يف طريقة العيش. / 
 احلركة يف السيارة وكل جهاز، ُموُتور. 

: منعين من نيله. ح ر م ين املال  حَيمرُِم ِحرمماانً: منع.  ح ر م  
مًا ممنوعاً، )َحُرَمتم على / َحُرَم حَيمُرُم َحَراماً: كان حمرَّ 

املسلم اخلمر، وحَيمُرُم على أهل الدايانت كلها 
يف الدين: أعلى  والت ْحرمي: منع. ح ر م  الكذب(. / 

: البطَّانيَّة، واألصل مالبس احِلرام  درجات املنع. / 
: الشهر ال م ح ر م  اإِلحرام اليت تلبس يف البيت احَلرام. / 

َم ْر م  وها بغري أل التعريف. / اهلجري األول، وأجاز 
: القريب نسبًا حبيث ال حيل لك، لكراً كنت أم وَم  اِرم  

: احل ر م ات، أو انتهاك احمل اِرمأنثى، الزواج به. / انتهاك 
 ِإتميان ما َحرََّم هللا. ]انظر سفاح القرىب يف "سفح"[

ال  احل ر ون  حيُرُن ِحَراانً: رفض بعناد، واحلماُر  ح ر ن  
 قبُل مَيشي ال بعصاً وال ْبزرة.ي

حَيُزُّ َحزَّاً: صنع خطًا غري عميق على السطح، )يف  ح ز  
ساقه َحزٌَّة من مسماٍر(، )يف أسناهنا حَتمزيٌز حمبب مساه 

: بقااي أحقاد كامنة، )وقد احل ز از ات  الشعراء اأَلَشُر(. / 
ينبُت ال َمرعى على ِدَمِن الثَّرى.. وتبقى َحزازاُت 

: املكان الصحيح لقطع ال م ح ز  فوِس كما ِهَيا(. / الن
ِصل(  اللحم، )عندما تكلَم أصاَب ال َمَحزَّ وطَبََّق ال َمفم

 أي جاء ابلقول الفصل. 

أمٌر دَفعين إىل  ح ز ب ينحيُزُب َحزمابً: اشتدَّ )لقد  ح ز ب  
واحِلزمبِيٌَّة كلمتان لواات مدلول  الت ح ز ب  بيع الشَّقَّة(. / 

ليب عند الناطقني ابلعربية؛ وااللتزام الشديد برأي س
ح ى يف الدول لات النظام التعددي  –احلزب 

املتَحلِ ل من ال الِحْزيّب: ال يُ َعدُّ حمموداً. /  –االنتخايب 
يف الربملان مينح  والتصويت ال الحزيب  االلتزام احلزيب،

النائب حرية اخلروج عن موقف حزبه، واجلمعية 
ح زبية تقف على مسافة واحدة من األحزاب الالَّ

ِحْزبِي ة  الرئيسية. /  صفة اإلعالم الرصني، فبعد  الال 
 –اهنيار الصحف احلزبية يف الدول التعددية األنظمة 
-حيث تتعاور األحزاب احلكَم أو تتشارك فيه ائتالِفيَّاً 

، احنصر خطاب احلزب يف نشرات ومؤمترات، ونَ َبَذ 
يف القرآن الكرمي:  احِلْزبي احلزبيَّة. / اإلعالُم اجلماهري 

نصف اجلزء، واجلزء واحد إىل ثالثني من جممل آايت 
: أولئك الذين اجتمعوا على غزو األ حزابالقرآن. / 

: واألحزاباملدينة املنورة فردهم اخلندق والعواصف. 
 سورة يف القرآن. 

 حَيمزُِر َحزمراً: َحَدَس. ح ز ر  

اً: شدَّ حبزام، )َحَزَم متاعه ورحل(؛ حَيزُِم َحزمم ح ز م  
وقر َر، )َحَزم أهُل احليِ  َأمرهم على تقدمي الِتماس(. / 

يف  وحزام األ م انيقتل النفس والغري،  احِلزام  الناِسف
واحلَُزُم: تقال  احل ْزم ة  السيارة قد حيمي من املوت. / 

 للبقدونس وللحطب؛ ولألزهار الباقة.  

 أحز نينحَيمَزُن ُحزمانً: اغتمَّ، )َحزِنُت لفراقه(. / ) ح ِزن  
فراُقه، وحُيمزُِنين أنه قد ال يعود(، ويف أسلوب آخر: 



85 
 

فراُقه، وحَيمزُُنين أنه قد ال يعود( وكالْها  ح ز نين)
 صحيح. 

. احَلَساِسيَّة: التأثر اجللدي أو األنفي بطعام أو حسّ 
ة. /  إخل. وقالوا احَلَساِسَية بغري ،غبار : احِلس  شدَّ

: امتالك الصحفي احِلس  الصحفيالصوت اخلفي. / 
َميماًل طبيعيًا أو مكتسبًا لإلحساس ابجلديد أو املهم 
فيما يدور من أحداث، وقدرته على اصطياد الزاوية 

: الشعور، اإِلْحس اساليت يعاجل من خالهلا اخلرب. / 
وهنَّ  ح واس  ومجعها َأحاسيُس./ واحلَاسَُّة مجعها 

ع والَشمُّ واللَّممس والذَّومق. فأمَّا  مخس: البصر والَسمم
ُس واإلدراك بغري احلواس احلاس ة الس ادسة" " فهي احَلدم

 اخلمس املذكورة.

َواً: ارتشف. /  ح س ا الشاي:  احت س ىحيمُسو َحسم
َساٌء: الشوربُة احل س اء  شربه. /  ، بفتح احلاء، واجلمع َأحم

ة  احل سْ أو املرق. /  َفة، )مكثت يف إسَتانمبوَل و  : الرَّشم
َوِة  ستَّ ساعات فقط، فكان نصييب منها كُحسم

 الطائر(.

حَيمُسُب ِحساابً: َعدَّ، )َحَسبمُت أرابح الصفقة  ح س ب  
األخرية فانتعشت، وأان أحُسُب كل يوم ما أكسب 
ُسُب ِحَسااًب ملن يتهمين ابلبخل(. /  وما أنفق، وال أحم

َسُب ظ ن  ُب: حَيمسَ  ح ِسب   : )َحِسبُتك انئماً، وأان َأحم
نوَم الظهرية ابعثًا على الكسل(. وقرَأ انفٌع بكسرها يف 

م حُيمِسنون ُصنعا﴿املضارع:  /  ﴾وهم حيِسبون َأهنَّ
من الصقيع فنسرت النبااتت ِبواِقيات  نتح س ب  )

هلبوط  حت  س با  خاصة(، )يشرتي املستثمرون الذهب، 

ؤدي إىل ارتفاع سعر الذهب(. / الدوالر، وهذا ي
، َم  ْوسب ة  : الكمبيوتر، )أنظمة شركتنا كلها احلاسوب

 احلاس وبي ةوال نكاد نستعمل الورق(، )املهارات 
النقَّالة حتتل  احل و اِسيب  مطلوبة بل ضرورية(، )أخذت 

مكان احلواسيب الَقارَّة ح ى يف الشركات(، )ح ى 
أخذ يرتاجع أمام اهلاتف الَّالُب، أي احلاسوب النقال، 

: )ليس هذا فحسُب، بل لقد فرَّ ف ح ْسب  الذكي(. / 
ساُب:  احل س ب  بسيارته بعد احلادث(. /  ومجعها اأَلحم

اخلُُلق احلسن واالحرتام االجتماعي معاً، )فالٌن لو 
: َوفقًا ملا قال. / ح س ب  قولهَحَسٍب وَنَسب(. / 

وم فيه : نظام اقتصادي اجتماعي يقاحِلْسب ة  
َتِسُب مبراقبة التجار والصُّنَّاع وأسعارهم وأمانتهم،  ال ُمحم
مث أصبح يراقب سلوك الناس االجتماعي، فجمع بني 
دومَريم وزارة التموين وشرطة اآلداب. وعرف اإلسالم 
يف عهوده األوىل هذا النظام، وله يف أايمنا وجود 
حمدود، وهناك خالف على طريقة تطبيقه. / )ال 

(، "حِسَب" ميكن أن أتخذ مرَية   الوظيفة   حتَسبِ 
: تفضيل الشخص أقاربه ال م ْحسوبي ةمفعولني. / 

وأصدقاءه، وال سيما يف التوظيف، كي يكونوا 
"حمسوبني" عليه ُموالني له، فهم ال َمحاسيب، وهو 
"الفاسد" إن كان يصرِ ف أعمال املواطنني، فأمَّا إن  

 كان يدير شركته اخلاصة فهو أبصر مبصلحته. 

 حَيمُسُد َحَسداً: متىنَّ زوال النعمة عن غريه.  ح س د  

حَيمُسُر ُحُسوراً: كشف، )َحَسر وحيمُسُر عن  ر  حس  
 املاء: تراجع بعد فيضان.  اَْن س رلراعيه(. / 
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ماً: قطع. )حسم اخلالف( قطعه  حس م   حَيمِسُم َحسم
 عشرَة داننرَي من الثمن( قطعها. )ح س م  وبتَُّه، و

ناً: أصبح مجياًل، )لقد حُسنتم بك  ح س ن   حَيمُسُن ُحسم
األوقاُت ح ى.. كأنََّك يف فِم الزَّمِن ابتساُم(. / حيمُسُن 

ابحملرر أن يقرأ التاريخ  َيس ن  بك: جيدر بك، )
 احلديث(.

حُيشُّ َحشَّاً: قصَّ احلشيش، واحَلَشاِئش.  ح ش  
َر احلشيش. ح ش ش    : تعاطى خمدِ 

ا : أي حاش  هللواً: مأل فراغًا بشيء. حيمُشو َحشم  ح ش 
: مبعىن "ال مسَح هللُا": حاش ا وك ال  معال هللا. / يقولون 

 / .) اش ى)أأان قد قلت عنك للك! حاشا وَكالَّ : حت 
فمعناها: تبدَّد واضمحلَّ،  ت الش ىجتنََّب وتَ َفاَدى. أما 

واجلمع  ال م ْحش و  وتالشى مشتقة من "الشيء". / 
: طعام من ُخَضر حمشوٍة أبَُرزٍ  وحلم مفروم. ال َمَحاشي

" لشيوعها. /  ِشيَّ ة  وأجازوا "ال َمحم : ما حُيمَشى احل ْشو 
حُيَشِ ي حَتمِشَيًة: وضع حاشية، أي تعليقًا،  حش ىبه. / 

:  احل ْشو  على شرح الكتاب، واجلمع احلواشي. / 
كلمات زائدة ال تؤدي معىن وال لزوم هلا؛ ففي عبارة 

عمل" حشو انشيء عن الرتمجة الببغائية، "ورشة 
فالورشة وحدها تؤدي املعىن، وما ُأيتَ بكلمة "عمل" 
إالَّ أَلهنا موجودة يف العبارة األجنبية، ويف عبارة 
"تَ َراجعوا إىل اخللف" حشٌو قبيح، وهل مثة َتراُجٌع إىل 
األمام؟ ومن احلشو إيراد صفات ومرتادفات ال تقوِ ي 

أضعفته، فعبارة: "سيظل انسحاب املعىن بل رمبا 
دنكرك لغزاً غامضاً وحمرياً"، أضعف من عبارة: )سيظل 

انسحاب دنكرك لغزاً(. يكثر احلشو يف الكالم 
الشفهي حلاجة املتكلم إىل كسب وقت ح ى يرتب 
أفكاره، ولقصوره يف التعبري، ولغفلة فيه. فعبارة "أبيات 

على شعرية" فيها حشو ألن العربية جعلت اجلمع 
، بعُض  "أبيات" خاصًا ابلشعر، فأبياٌت تكفي. ولكنم
ما يبدو حشوًا ليس كذلك: قد يكرر املرء معىن من 
املعاين ابستعمال كلمات أخرى أو ح ى بتكرار 
الكلمات نفسها بغرض اإِلفهام، فهذا ال يعد من 
احلشو البغيض. والتَّكرار ابب من أبواب البيان له يف 

كال سوف تعلمون مث كال ﴿ثرية، القرآن الكرمي أمثلة ك
، ويستعمله األديب يف نصه، ويكون ﴾سوف تعلمون

بليغاً. واإلجياز ابب من أبواب البيان، لكنَّ اإلطناب 
بغرض اإلفهام ابب آخر من أبواب البيان. ويسعى 
اإلعالمي إىل جعل نصه حُممَكمًا ليس فيه تكرار ممُِلٌّ 

رار انشٌئ عن وال إجياز خمُِل . ال بل، ليس فيه تك
 حشو الضمري:غفلة، وال إجياز انشٌئ عن َعَجلة. 

الضمري يف العربية يكون ظاهراً، إما منفصاًل وإما 
متصاًل، ويكون مسترتاً. وهذا الضمري املختبئ داخل 
الفعل يساعد على اإلجياز. ال نقول "أان أعتقد" بل 
)أعتقد( فقط. وال "حنن نستطيع" بل )نستطيع( 

الضمري البارز مع وجود الضمري املسترت وحدها. ولكر 
 حشو. 

داً: استعدَّ ْبمع اجلنود، إخل. /  ح ش د   حَيمُشُد َحشم
. أ ْحت ِشد  )أمضيت ليليت وأان   حملاضرة الغد( أي أستعد 
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راً: مَجَع الناس يف مكان واحد، ومنه  ح ش ر   حيمُشُر َحشم
: يوم القيامة. / عبارة )َحَشرين يف خانة احل ْشريوم 

( أي سد كل السبل أمامي، ففي لعبة طاولة  الَيكِ 
جاِر خصمه يف اخلانة  الزَّهر قد حيشر اخلصم جلَّ َأحم
، فيشل حركته، ومثلها )حشرين يف  األوىل، خانة الَيك 

 الزاوية(.  

 أ ح ش فا  . احلشف: أردأ التمر. يقول املثل: )ح ش ف  
أتعطيين وُسوَء ِكيَلٍة؟( والِكيلُة مكسورة الكاف، يعين: 
 أردأ التمر وَتكيل يل كيماًل انقصاً فوق للك؟

ومجعها ِحَصٌص: النصيب، )كلٌّ  احِلص ة  . حصّ 
سيأخذ ِحصََّته من الكعكة(، والدَّرمس، )احِلصَُّة األوىل 

 : حلمقة.   ِحص ة تلفزيةاحلساب(. / 

مجعها احَلَصى، وهي احلجر الصغري.  احل ص اة  . حصا
ة  وَأجازوا  َصاًء:  أ ْحصىوَحَصوات. /  ح ْصو  حُيِصي ِإحم

. اإلحصاء واإلحصاءات: عمليَّة مقننة تستند إىل  عدَّ
رصد مجيع احلاالت، خبالف االستطالع الذي يستند 

 نتائج اإلحصاءإىل عينة منتقاة أو عشوائية، )ُتظهر 
ارتفاع معدل الطالق ثالثًة يف املئة عن الَعقد املنصرم(. 

تندة إىل عدة عمليات إحصاء فإن كانت أرقامنا مس
قلنا: )تظهر اإلحصاءات(، وأجازوا: "تظهر 

: الَعدُّ. كانوا يعدُّون اإِلحص اءاإلحصائيات". / 
 ابستخدام احلصى فمن هنا اإلحصاء.  

باً: َرشق ابحلصى.  ح ص ب   الناس:  ح ص ب ه  حَيمِصُب َحصم
: احلجارة الصغرية.  احل ْصباءأي رَمومه ابحلصى. / 

:واحل   الريح الشديدة حتمل الرتاب واحلصباء. /  اِصب 
 جهنَّم: وقودها.  ح ص ب  

داً وَحَصاداً: مجع احملصول. "حصاد  ح ص د   حيمُصُد َحصم
": برانمج إخباري احل صاد  اليوم اإلخباري"، اختصارًا "

 تبثه قناة اجلزيرة، وجيمع حصيلة اليوم اإلخبارية. 

راً.  ح ص ر    َق عليه، حاَصَره. : ضيَّ حص ر هحيمُصُر حصم

. احلصرم: العنُب ال ُمزُّ مل ينضج بعد. وقالوا ِحْصِرم  
َرسون" أي أن  رِم، واألبناء َيضم "اآلابء أيكلون احِلصم

 اآلابء يفعلون شيئاً يدفع األبناء مثنه. 

على: أدرك  ح ص لحيمُصُل ُحُصواًل: حدث. /  ح ص ل  
حصل : أدرك، و حتص ل  على)َحَصلمُت على منحة(. 

: هتيََّأ حتص ل  ل على، )أخرياً حتصَّلمنا على رقم هاتفه(. / 
 ل ، )وقد حتصََّل يل بعض املال(. 

: أالَّ تطبق القوانني احل ص ان ة الدبلوماسية. حصن
احمللية على الدبلوماسيني األجانب، إال يف جناايت ال 
تتعلق بعملهم الدبلوماسي؛ ويف حال اهتامهم 

احلصانة فقط طردهم من البالد. ابلتَّجسُّس ميكن 
م  الربملانية: حصانة جزئية للنائب من احملاكمة، فإلا اهتُّ

مبا يوِجُب مقاضاَته وجب أواًل رفع احلصانة عنه من 
جانب جهة قضائية عليا، أو من جانب الربملان 

 نفسه. 

. ح ض    حُيضُّ َحضَّاً: حثَّ
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بناء ، ابلاْحت ِضر  حيمُضُر ُحضوراً: أتى. /  ح ض ر  
ِتضاراً: حضره املوت. ومل يستعملوا  للمجهول، احم
احتضر يف املضارع، ألننا لن جنزم حبضور املوت إال 
بعد وقوعه؛ فنقول يُنازُِع، وهو يف الن َّزمِع األخري، أو هو 
َياق. ومن قال "فالن حُيمَتَضُر" فعلى معىن الت ََّوقُّع  يف السِ 

 ح ْضر ةلسوء. / أبن ميوت قريباً ألن حالته بلغت غاية ا
فالن: عبارة يراد هبا جتنب لكر الضمري "أنت" من 
ابب االحرتام وجَلعمل مسافة بني املتكلم واملخاَطب؛ 
فاملرء عندئٍذ ال خياطب لات الشخص بل يلقي 
الكالم يف "حضرته". وكان أفراد احلاشية يف العصور 
القدمية يستعملون ضمري الغائب، ال يقولون: "أَتمُمُر اي 

مرَي املؤمنني"، بل: )أَيمُمُر أمرُي املؤمنني( وكأنَّه غري أ
 موجود. ]انظر للمزيد جناب يف "جنب"، و"لقب"[

نًا وَحَضانًَة: ضمَّ، وجعَل يف  ح ض ن   حَيمُضُن َحضم
، بكسر احلاء: مكان بني صدر واحِلْضن  ِحضنه. 

: بيت رعاية األطفال من احل ض انةاإلنسان وبطنه. / 
ىل ما قبل املدرسة. ]انظر روضة يف سن الوالدة إ

 راض[  

الطائر على الغصن،  حط  حُيطُّ َحطًَّا: هبط.  حط  
الطائرة على أرض املطار. / )كانت الثورة  وحط تِ 

: مبىن ال م ح ط ةآمال احملرومني(، أي مكان. /  َم  ط  
 اإللاعة أو التلفزة، وموقف القطار أو احلافلة. 

الليل  وح اِطب  اً: مجع احلطب. حيمِطُب َحطمب ح ط ب  
جيمع ما يصلح للنار وما ال يصلح، والعبارة تطلق 

على من جيمع الغث والسمني، أو من يفتش على غري 
 هدى. 

حَيمِطُم َحطمماً: هشَّم. واملستعمل َحطَّم حيطِ ُم  ح ط م  
 حتطيماً.  وْها مبعىًن. 

: واحلظ  ، واجلمع ُحُظوٌظ: خبت وقسمة. / ح ظٌّ 
ُر، كما يف: )كان لا حظٍ  وافر من اخلربة(.   الَقدم

ْظر  الت ج و ل = حظر حَيمظُُر َحظمَراً: منع. /  ح ظ ر   ح 
 الت ْجو ال. 

ة  )كان لا  ،حيَظى ُحظمَوًة: انل خرياً  ح ِظي   عند  ح ْظو 
واحَلَظااي،  احل ِظي ةالوزير(، )َحِظَي بعالوة مضاعفة(. / 

ْحِظي ة   ِظيَّات: املرأَة األثريُة، وتكون غالباً وال  وال م  َمحم
 جارية مملوكة. 

: أحاَط. /  ح ف   : َطَرُف احلاف ة  حَيُفُّ ، ومجعها َحوافُّ
ة. ]انظر حاف[ /  الشيء، وهي أيضًا احلَاَفُة بغري شدَّ

ف ة   واجلمع ال ِمَحفَّاُت: يسمُّوهنا اليوم احَلمَّالة،  ال ِمح 
ف؛ وكانت من خشب وهي بعض آلة سيارة اإلسعا

حَيُفُّ شاربه:  ح ف  وكان حُيَمل عليها امللك بُكرمِسيِ ه. / 
املرأة وجهها زيَّنته إبزالة الزغب وتزجيج  وح ف ف تِ قصه. 

: صوت احل ِفيف  احلاجبني. ]انظر "حفا" الوشيكة[ / 
اهتزاز الغصون واألوراق، وكل صوت مثل صوت 

ِإىل من  حرف احلاء أو الفاء، )ومنَتِسٍب عندي
ُأِحبُُّه.. ولِلن َّبمِل حوميل ِمنم َيديمِه َحِفيُف(، فهذا صوت 
سهام متر ْبانب املتنيب ويسمع هلا حفيفًا لكنها 

 ختطئه.  
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َواً: حفا شاربه: قصَُّه )أنتم  ح ف ا  حت ْف ونحَيمُفو َحفم
َفى شاربه، فهو  شواربكم، وحنن حَنمِفي شواربنا(. / َأحم

شواربكم وحنن حُنمِفي  حت ْف ونتم حُيمِفيِه: قصَّه )أن
 / ] حَيَفى: )َحِفَيتم  ح ِفي  شواربنا(. ] انظر أيضًا حف 

،أقدامنا وحنن غادون رائحون(. / هو  وكان  ح اف 
اِفيا : ميشي  بال نعل. وال نقول "حايَف القدمنِي" ح 

فاحَلَفاء ال يكون إال للقدمني. ]انظر احلشو يف حشا[ 
يب(  اْحت  ف ى، وكان يب َحِفيَّاً، وقد حب ف اوة  / )استقبلين 

: حنتفُل، ونكر ُِم، َنت فيأي اهتم يب وكان لطيفاً. / 
لد(.   )حنتفي بذكرى ال َموم

فاٌد وُحَفَداُء: ولد حفد . احلَِفيُد، ومجعها َحَفَدٌة وَأحم
 الولد. 

راً: نبش.  ح ف ر   واحَلَواِفُر للحصان   واحل اِفر  حيمِفُر َحفم
كالَقَدُم لإلنسان؛ بينما اخُلفُّ للجمل، والظِ لمف 

: املنخفض املمتد من مشال ح ْفرة  االهنِْدامللشاة. / 
سوراي إىل كينيا ويقع ضمنه غور األدرنِ  الذي ينخفض 
حنو أربعمئة مرٍت عن سطح البحر، والبحر األمحر؛ 

التقاء الصفائح ومسيت ابلصَّدمِع القار ِي ألهنا مكان 
ُتونية لقاريت آسيا وإفريقيا. /  : احل ْفر ة االمِتصاصي ةالتِ كم

ُصوٍر قعُرها ابملالط حُتفر قرب البيت لَتُصبَّ  بئٌر غرُي مقم
فيها فضالت اإلنسان يف غياب شبكة صرف صحية، 
ومسيت امتصاصية ألن الرتاب ميتص معظم الفضالت 

 السائلة.

زاً:  ح ف ز   . حيمِفُز َحفم  حثَّ

ظاً: خبََّأ ومَحى.  ح ِفظ   : كيس وال م ْحف ظ ة  حيمَفُظ ِحفم
حُيمِفُظ:  أ ْحف ظ  حفظ النقود، وهو اهِلمَياُن واجلُزمداُن. / 

الغضب، )َأاثرت َحِفيظََته عندما  واحل فيظ ة :أغَضَب. 
ِفيظ  انتقدتم بلده(. /  الطفل، ال حتفيضه: لفه  حت 

، ال واحل ف اظ ةبقماش وقطن يرمي فيهما لات بطنه. 
القصيدة:  ِحْفظ  البمربز: خرقة التحفيظ. / 

 استظهارها.   

اًل فهو حافٌل: امَتأَل ب . /  ح ف ل   : احتف لحيمِفُل َحفم
ا احتفال(. /   احل ْفل ة  اهتمَّ، )كان حيتِفُل ابلتفاصيل أميَّ

وحَماِفُل: هيئة ومنتدى،  َم ِْفل  يوُم الزينة. / : واحَلَفالتُ 
يب( أي مل  َي ِْفلْ )احملاِفُل الدولية(. / )زرته يف مكتبه ومل 
ِفُل هبذه الصغائر(.    يهتم، )أان ال َأحم

ْفن ة  . حفن َحَفناٌت: حفنة أرز، أي ملُء الكف  ح 
 مفتوحة من األرز.

، وحيَِقُّ لك حِيقُّ حقَّاً: ثبت، )َحقَّ لك أن تغضب ح ق  
: حاقٌّ : َوَجَب )قد ُحقَّ اجلهاد(. / ح ق  للك(. / 

وسط، )يف حاقِ  الطريق( أي يف وسطه، ويقال: )هذا 
من حاقِ  اختصاص احملكمة( أي من ُصلمِب عملها. / 

ُة االستْحقاق   : اإلجراء املربمج، )أمام احلكومِة عدَّ
استحقاقات من بينها تنفيذ وعدها خبفض الضرائب، 

 االستحقاق األخري وهو االنتخاابت النيابية(. / مث
: يوم القيامة. واحلاقَّة: الداهية، وهذا اسم من احلاق ة

أربعمئة اسم أحصاها أبو عبيدة معمر بن املثىنَّ 
: ح قوق  اإلنسانللداهية يف كتاب وصَلنا وطُِبع. / 

يلخصها تلخيصًا ابرعًا "اإلعالن العاملي حلقوق 
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، 1948ر عن األمم املتحدة عام اإلنسان" الصاد
: اعتقاد فئٍة أنَّ اْمِتالك  احلقيقةوهو ثالثون مادة. / 

َمبدَأها بكل تفاصيله هو احلق الوحيد، وأن كل ما 
" منصوبة )احلق  أقول  لكم(خيالفه فاسد. /  : "احلقَّ

 ألهنا مفعول به مقدم. 

ْقوِ . احلَقيَبُة، يف األصل: وعاٌء ُيَشدُّ إىل حقب  ح 
اجلمل أي جنبه، وأصبحت اليوم الشنطة الصغرية 
حتملها السيدة، أو الكبرية اليت تضم متاع املسافر. / 

وَأحقاٌب: مدة معينة يف زمن  ِحق ب  مجعها  احِلْقبة  
معني. وأخطأ عبد الوهاب عندما مجعها على ُحُقب: 
لوما على الدهر ف ًى.. ومشوما فوق رؤوِس  )قومي استوم

يملمي. ويف البيت ( يف غنااحِلق بِ  ياٍر الدَّ ئِِه قصيدَة ِمهم
لوما "استوُلوا" وهذا خطأ اثٍن. ويف  نفسه جعل استَ وم
البيت اآلَخر: )وأيب ِكسرى َعال ِإيوانُُه.. أيَن يف الناِس 
أٌب مثُل أيب؟( قال عبد الوهاب، وأخطَأ اثلثًة: "على 
إيوانِِه". واإليوان هو البهو الواسع لو السقف العايل، 

قصد الشاعر بعال إيوانُه أنه كان عالياً. وسوى للك و 
فقد حذف املطرب يف بداية القصيدة كنية احملبوبة "أم 
سعد" وجعل مكاهنا "لات حسن"، فهذا أَلَيُق 
ابلغناء، على أنه عندما سئل قال: وكيف أقول أم 
سعد، وهي زوجة أخي؟ ومعروف أن ابن أخيه "سعد 

 اً. عبد الوهاب" كان مغنِ ياً أيض

داً: أضمر الكراهية.  ح ق د    حيمِقُد ِحقم

. احلقري قد أتيت مبعىن اهلني الصغري، )كل ما حقر
 (. مبلغ ح ِقريأطلبه منك 

.  ح ق ن   ناً: دسَّ يف األصل، احلقنة  احل ْقن ة ،حَيمِقُن َحقم
َهاٌن ميشي معها البطن، وهي اليوم  الشرجية وفيها أَدم

 احل اِقن :فيها سائل فيه دواء. /  اإِلبْ ر ة  هذا، وأيضًا 
الشاكي ضغَط أهون السبيلني، وجاء يف احلديث: )ال 
رأَي حلاقن وال حلاِقب(، واحلاقب احملتاج إىل التغوط. / 

ع. /  ال ِمْحق ن : ْقن  الِقمم َماء: التوقُّف عن القتل.    ح   الدِ 

.  حك   ًا: حتَّ : الُبوَصَلُة. / احل ك  حُيكُّ َحكَّ
: حجر خشن حُيَكُّ عليه الذهب لكشف ح ك  وال مِ 

( أي  ُة ستضعه على ال ِمَحكِ  نقاوته؛ )هذه املهمَّ
 / . : شعور أبن اجللد احِلك ة  ستختربه يف موقف عمليٍ 

َتَحكَّين ظهري(، وقول  . ونقول: )اسم حباجة إىل احَلك 
الناس: "اََكَلين ظهري" طريف، وجيدر ابلفصحى أن 

َلُة: تلتقفه، وله أصل قدمي ، نُِقل عن األصمعي: اإلكم
 احِلكَّة.    

، قَ لََّد.  حكا. ح ك ى اي ة يف حَيمِكي ِحكايًَة: َقصَّ احِلك 
: أن تورد الكالم على وجهه دون إخضاعه النحو

لإلعراب حبسب حمله. ُتذَكُر األمساء األجنبية كما هي 
مع سكون على آخرها ِحكايًَة، أي تقليداً، ألهلها: 

نم ِإنَّ بالده ستسحب قواهتا(، وقد ُتذَكُر )قال كامريو 
أمساء بعض املؤسسات العربية دون تغيري عالماهتا 
اإلعرابية: )تسلمت احلكومة اجملمَّع من "املقاولون 
العرب" الشهر املاضي(، ومن هذا قولك: )قرأت سورة 
املؤمنون اليوم(، فقد أبقيت "املؤمنون" على حاهلا، 

راجه عن صورته الثابتة بسبب ألهنا َعَلٌم ال نريد إخ
املوقع اإلعرايب. غري أننا قد نعرب بعض األعالم  
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كاإلخوان املسلمني )كان اإلخواُن املسلمون يناقشون 
األمر، ولكنَّ اإلخواَن املسلمني مل يتوصلوا إىل قرار 
بعد(. وقد يردِ ُد املرُء كالم املتحدث إليه حبرفيَّته: يقول 

ريدون للك( فريدُّ عليه أحدهم: )لوو النفول ال ي
صاحبه: )نظل نفكر يف "لوو النفول"، فمالا عن 

 القانون؟(. 

راً عليهم( ليس مقصوراً عليهم. حكر  . )هذا ليس ِحكم

ماً: حسم وفَصل برأٍي.  ح ك م   يف  واحل ْكم  حَيمُكُم ُحكم
السياق اإلعالمي رأي يلقيه سياسيٌّ، أو ضيف حملل  

زب قائمة بعد هذه كأن يقول: "لن تقوم هلذا احل
اهلزمية". وهو ما ال جيوز لإلعالمي أن يقوله ح ى يف 
عالمي أن يقدم املعلومة وللمتلقِ ي  تقرير حتليلي. فلإلم
أن يكوِ ن حكمه بشأهنا. وألن اختيار املعلومة ووضعها 
يف سياقها أمر يتضمن قدرًا من "احلكم" غري املباشر 

احلكم  جزم أهل الصناعة أبن احلياد مستحيل. /
: استقالل جزئي إلقليم يدير نفسه، شرط أن ال الذ ايت  

األحكام يستقل يف السياسه اخلارجية والدفاع. / 
: نظام مؤقت يلَغى فيه العمل ابلقوانني ومَتَنُح الع رفي ة

السلطة التنفيذية فيه نفسها صالحيات واسعة. / 
ف  : االستبداد. / يف عبارة: )إنه يتصر احلكم امل  ْطلق  

يف املؤسسة(، الضمري يف "أبمره"  احلاِكم  ِبمرهكأنه 
عائد إىل هللا. فقد كان امللك يف القدمي يَ ُعدُّ نفسه ظل 

خليفة فاطمي  احلاكم ِبمر هللا:هللا على األرض. / 
اختفى يف ظرف غامض، ولقي من بعُد تقديسًا يف 

: فكرة دينية احلاِكِمي ةبعض العقائد اإلسالمية. / 

فحواها أن احلكم هلل، وأن الطاعة واجبة ملن سياسية 
يقضي حبكم هللا. ويقول منتقدوها إن القول هبا يفضي 
إىل وجوب الطاعة ملن حيتكر تفسري األحكام اإلهلية، 
للك أن أنصارها يرون توحيد احلاكمية يف الدنيا ألن 
حكم هللا واحد ال يقبل خالفاً. ويرى بعض املفكرين 

مع رديفه  -ملبدأ عند السنَّة اإلسالميني أن هذا ا
يشابه  –"والية الفقيه" ]وانظرها يف وال[ عند الشيعة 

نظرية "امللك ظل هللا على األرض" الذي ساد أورواب 
قبل بضع مئات من السنني، ويرى آخرون أن هذا 
املبدأ جيسد فكرة أن املسلمني يف كل مكان يشكلون 

ديثًا وحياول : مصطلح مرتجم حاحل وْك م ةأمة واحدة. / 
تثبيت نفسه يف اللغة العربية، ويعين طريقة إدارة البالد 

 شيوخنني أو عن طريق الساسة املنتخبني أو املعيَّ 
العشائر أو مدراء املنظمات األهلية والتجار 
والصناعيني، ومجيع من كانوا يوصفون أبهل احلل 
والعقد. واشتهر أكثر مفهوم احلوكمة الصاحلة اليت يعرب 

وقد وضعت مؤسسة حممد احلكم الرشيد، ب   عنها
إبراهيم ابلتعاون مع جامعة هارفارد أوسع ميزان لقياس 

مؤشراً، تنقسم إىل أربع  94احلكم الرشيد ويستند إىل 
فئات: األمان وحكم القانون، واملشاركة وحقوق 
اإلنسان، والفرص االقتصادية املستدامة، والتنمية 

ت نزاهة القضاء البشرية. وتتضمن هذه املؤشرا
واستقالله وانتقال السلطة وحق التملك والشفافية 
وانعدام الفساد وإاتحة فرص التعليم للجنسني وحرية 
التعبري وانعدام العنف األسري وامليزانيات الفاعلة 
والبريوقراطية النافعة والتطوير الريفي، والضمان 
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 ،الصحي، إخل. ومت تطبيق املؤشر على الدول اإلفريقية
كانت تونس يف املرتبة التاسعة،   2013يف عام و 

"، وجيبويت 25"، واجلزائر 19"، ومصر 14واملغرب 
"، وليبيا 34"، وموريتانيا 32"، وجزر القمر 30
". وجاءت جزر املوريشيوس 52"، والصومال 38

ابحمليط اهلندي يف املرتبة األوىل والصومال أخرية، ومل 
 يطبق املؤشر على السودان عامئذ. 

ً: فك العقدة، وأيضًا نزل ابملكان. /  َي ل   ح ل   َحالَّ
ل  َحلَّ  : احل ل ة  َحالاًل: كان حالاًل ُمباحاً. /  َيِ 

: مدينة ابلعراق. / واحِلل ة: الثوب، واحل ل ة  الطَّنجرة، 
حيتلُّ فهو حُممَتلٌّ: ارتكب فعل االحتالل،  احتل  

، وعلى احملرر أن وال ُمحَتلُّ أيضًا الواقع حتت االحتالل
 يضع الكلمة يف سياق يوضحها.  

.  ح ال ْلو ى حيمُلو َحاَلَوًة: كان لا طعم ُسكريٍ  ح 
ت   ل ِواي  : احل ْلو ان  : سكاكُر على أنواعها. / وح 

: ما  احِلْلي ة  البَ قمشيش، وهو الرَّاِشُن. /  واجلمع احلُِليُّ
 تتزين به املرأة من عقود وأساور.

حَيمِلُب َحلمباً: اسَتَدرَّ لنب الشاة أو الناقة.  ح ل ب  
: ما َيِدرُّه الضَّرمع، وهو اللَّنَبُ. فإن استعملنا  احل ِليب 

اللَّنَب قلنا "اللَّنب احلليب" َخشية انصراف الذهن إىل 
ْلب ة  اللَّنب املخثر املسمَّى الزَّابدي. /  املصارعة واخليل  ح 

املخصص بنشاط والرقص مجعها َحَلبات: املكان 
 حمدد. 

حيمُلُج َحلمجاً: َخلَّص القطن من ِبزمرِه. ومصنع  ح ل ج  
 واجلمع حَمَاجلُ. َم ْل ج  احللج 

ل ة   ْلح   األزمة: اخلروج هبا من دائرة االستعصاء.  ح 

. ال َحَلُزون، بفتحتني: ُدوي مبٌَّة تعيش يف صدفة حلزون
ي حيمل : الشكل اللوليبُّ الذواحللزون الوراثيلولبية. 

 الصفات الوراثية داخل الكروموسوم يف اخللية.   

حَيمِلُف َحلمفاً: أقمَسَم. حلف األطلسي: ]انظر يف  ح ل ف  
 أطلس[ 

من  احل ْلقة  حَيمِلُق َحلمقًا وِحالَقًة: َقصَّ الشعر. /  ح ل ق  
ل قات  الرَبانَمج بسكون الالم، واجلمع   . ح 

. وابتدعوا حلوى : جمرى الطعام يف أقصى الفمح ْلق وم  
من طحني وسكر مسوها راَحَة احلُلمُقوم. مث مساها قوم 

 الرَّاَحة، ومساها آخرون احلُلمُقوم. 

: كان ِحْلما  : رأى مناماً. / َحُلَم حَيمُلُم ح ْلما  حيمُلُم  ح ل م  
 : بلغ رشده.احل ل م  لا أانة وصفح. / بلغ الصيبُّ 

: أصابته الرجلوح م  : ُقضَي. / ح م  األمر. حمّ 
اِئم  والص قور: اغتسل. / است ح م  احلُمَّى. /  يف  احل م 

السياسة: املساملون واملتشددون، )ح ىَّ ضمن احلزب 
: محام محام  الز اِجلِ الواحد مثة محائُم وصقوٌر(. / 

ُل  الرسائل الذي يطلقه الزَّاِجُل وهو الشخص املوكَّ
 . الربكان: ما يقذفه مح  م  ابحلمام. / 
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حَيمِمي مِحَايًَة: حفظ، )عليك فقط أن حَتِمَيُه  محا. مح  ى
ي  َي ْم ىمن السيجارة األوىل(. /  : اشتدت حرارته، محِ 

َي الَوِطيُس. /  َيِت املعركة، ومحَِ احملامي: ونقول: محَِ
له أمام القاضي، )هو حماٍم، وهم  الناطق حبجة موكِ 

ُت ال ُمحاِمَي(. /  اٌء:  حل م  احُماُموَن، وَكلَّمم ومجعها َأمحم
والد الزوجة، )مَحُوَك رجٌل طيب، ومحَِي مثُل أيب(، 
واحلماُة والدة الزوجة، واجلمع مَحََواٌت، )مَحَاُتك 

، ويف القدمي مسوها اأَلزمُم: االمتناع احِلْمي ة  حتبُّك(. / 
 عن بعض الطعام ملرض أو لتخفيف الوزن، الرجييم. 

د   : وساطة املساعي احل ِميدة. / حيمَمُد مَحمداً: شكر محِ 
 احل ْمداِن  جهة حمايدة ال مصلحة هلا. /  سيف الدولة 
 بسكون امليم: أمري حلب وممدوح املتنيب.  

،. األمحر مؤنثها محراء ومجعهما محر )اخلطوط  مح ْر 
ر اليت ترمسها احلكومة واجملتمع جتعل مهنة  احلُمم

خطٌّ الصحافة شبه مستحيلة(، )امللك يف هذا البلد 
: الكلمة العربية احل ْمرة  ، فهو فوق االنتقاد(. / أمحر  

للروج، فح ى لو كان طالء الشفاه غري أمحر فاحلُمرة 
 اسم عام، أليس معىن روج الفرنسية أمحر أيضاً؟ 

: حركة مح  اس: النشاط بلهفة. / احل م اسة. محس
: حركة مح ْسْ املقاومة اإلسالمية، منظمة فلسطينية. / 

 جمتمع السلم، حزب جزائري. 

، وجاءت أيضاً احِلم ص  . محص : نوع من الَقَطاين ِ
 بكسر امليم. واملسموع اليوم احلُمُُّص. 

حَيمُمُض الطعام مُحُوَضًة: صار حاِمضاً. /  مح  ض  
ُض، يف الكيمياء: واحد من جمموعة احل اِمُض واحَلمم

اٌض. /  ، واجلمع َأمحم مركبات تشرتك يف بعض اخلواصِ 
، : الَّليمموُن. احل اِمض   بفتح احلاء: الليمون احل ْمِضي ات 

 والربتقال وعائلتهما، وهي يف تونس الَقواِرص. 

اِمل  حيِمُل مَحماًل: رفع بني يديه. واملرأة  مح  ل   أي  ح 
ال ة  حبلى، وهن َحَواِمُل. /  يَُة حيملها قوم عن احل م  : الدِ 

َطُل  ابن عشريهتم أو جارهم الذي أجاروه، )مَحََل اأَلخم
: العشرية، مسيت  واحل امول ة ، أو احل مولة  مَحَاَلًة أثقلته(. 
يََة عن أيٍ  من أفرادها. /  حتملكذلك ألهنا  احل م ل  الدِ 

 َم ِْملِ / )ال حتِمل قوَله على : صغري الضأن. واحل ْمالن  
 / .) : عسكرية  مح ْل ة  اجِلدِ  جتريدة، نقول جرَّد ومح  الت 

: ميتنع اإلعالمي ة احل م الت  محلة: أي َأَعدَّ وشنَّ. / 
اإلعالم الرصني عن شنَّ احَلَمالت، ال يستثىن من 
للك إال ما كان ضد مكروه ال خالف عليه  

تفق عليه كاالهتمام كالتدخني، أو نصرًة ملعروف م
بذوي اإلعاقة، والرتويج حلقوق اإلنسان. فأما 
احَلَمالُت يف أتييد موقف سياسي أو مناصرة مجاعة أو 
دولة فهي مما يرأب اإلعالم الرصني االحرتايف بنفسه 
عنه. فإلا تضمنت تغطيُة حدٍث اإلشارَة إىل فظائع 
يرتكبها جانب دون اآلخر فهذا يتم من ابب نقل 

ومات كما هي ال من ابب شنِ  محلة؛ وللمتلقِ ي، املعل
 بعُد، أن يكوِ ن لنفسه موقفاً.  

: اللطف. احل نان  حِينُّ َحِنيَناً: اشتاق، وعطف. /  حن  
 / احلُنُ وُّ ]أتيت يف "حنا" بعد أسطر[ 
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 حليَتُه وَحنََّأها: صبغها ابحلِنَّاء.  حن ا

َياً: َثىن.  حَيم  ح ن  حيمُنو ُحنُ وَّاً: َعَطَف. /  ح ن ا  يِن َحن م

 حيمَنُث ِحنمثاً يف ميينه: مل َيِف هبا.    ح ِنث  

 : أقصى احللق حيث احلُلقوٌم واألواتر الصوتية. ح ْنج ر ة  

ِنق    : ُمغتاُظ. حاِنق  حيمَنُق َحَنقاً فهو  ح 

 : لو ُحنمَكٍة ودهاء.َم  ن ك  . سياسيٌّ حنك

: منطقة تضم جنوب سوراي ومشال األردن وفيها ح ور ان
فمدينة يف جنوب  ح ر انمن املدن درعا وإربد. وأمَّا 

تركيا على احلدود مع سورايَّ كانت مركز علم وأدب 
 وفلسفة.  

 . ]انظر حال[حول

كل ما حتتاج إليه(،   حْتِويحَيمِوي: ضمَّ. )الغرفة  ح و ى
ليه(. / كل ما حتتاج إ  حت ْت ِوي على)الغرفة 

ت   ِرُس. ال م ْحت  و اي   : الِفهم

ي ا:. حيّ  : احل ِيي  . / َيىييعيش، واسم الشخص  َي 
اخلجول بغري ضعف، وشيمته احلََياُء. استحى 

مبعىًن، أي َخِجل. /  يست ْحِيي ، واستحيا يست ِحي
،احلَياُة مجعها  ي  و ات  )عاش حياته طواًل وعرضاً  ح 

: احل ي ة الذ ِخريةدة(. / فكأهنا َحيَ َواٌت ال حياٌة واح

رِعم )َحيَّ على ح ي  للمفارقة هي تلك اليت متُِيت. /  : َأسم
 الصالة(.  

بعد "حيث" ُتكسر ْهزة إنَّ: )نلومك حيث. أ( 
االسم بعد  ب(كنت املناوب آنذاك(.   حيث  إن ك

حيث  "حيث" مبتدٌأ مرفوع: )يف اإلقليم الغريب 
حزب احلاكم(، مسيطرٌة ال مكاتب لل املعارضة  

 ج(أُوىل دول العامل(.  حيث  ال ِمساحة  )وروسيا من 
يبالغ الصحفيون يف استعمال "حيث" لتدل على 

حيث مل تطبق السبب: "تراجعت سوق األسهم 
اإلجراءات املوعودة"، واألفضل هنا استعمال  احلكومة

"إل إن احلكومة.." أو "ألن احلكومة..". وحيث يف 
شئت(، ولكنها تستعمل  األصل للمكان )قف حيث

يف سياق بيان السبب، على أنَّ اإلكثار من إخراجها 
: ُمَسوِ غات احل يِثي ات  عن أصلها يفضي إىل الرَّكاكة. / 

احلكم، يقرأها القاضي قائاًل: وحيث إن كذا وكذا، 
، خارَج واحل ْيِثي ات  وحيث.. إخل، مث ينطق ابحلكم. 
ْيِثي ةٌن لو احملكمة: التفاصيل. / وقالوا "فال " أي أنه ح 

مهم، عبارة من عبارات اإلعالميني ال ختلو من 
 تفاصح. نقول إن الرجل لو مكانة، أو لو منزلة.  
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 اخلاء
مًة أو رقيقة، ففي العراق ومنطقة خ . تُنَطُق اخلاء فخم

اخلليج، ينطقون اسم "خالد" واللساُن يصنع جتويفًا يف 
مؤخر الفم، وهذه هي اخلاء القرآنية؛ ويف مدن الشام 
ومصر يرتفع اللسان ليِقلَّ التجويف، فتخرج اخلاء 
 رقيقة. وإمنا تتبع اخلاُء اأَلِلَف، فخالد العراقية أَِلُفها
مثُل أَِلِف كلمة آه. وكي تتَمثََّل اخلاَء العراقية قل آهم 
واضعًا خاًء مكاَن اهلمزة. وخري األمور الوسط. وَجعمُل 
اخلاء َغيمنًا موجود يف مصر وغريها، يقولون لألخضر 
"َأغمَضر" ولأَلخبار "َأغباراً". يقول ابن سينا يف رسالته 

"من "أسباب حدوث احلروف" إن الغني ليس فيها: 
قوة احنصار اهلواء ما جتده اخلاء، واحلركة فيها إىل قرار 
الرطوبة أميل منها إىل دفعها إىل خارج ألن احلركة فيها 
أضعف، وهو أهنا حُتِدُث يف الرطوبة احلنكية كالغليان 
واالهتزاز." ال شك يف أن الغني رغم ما ختيَّله ابن سينا 

خلاء اهتزاز  من "غليان" أيسر إخراجًا من اخلاء، ففي ا
كثري، ألست ترى أنك إلا أردت أن حُتكَّ سقف 
هَتا؟ ليت شعري كيف حُيكُّ  حلقك قلت خخ ومَددم

 اإلجنليزي سقف حلقه؟     

َبًة: أخفق، )جاءت النتيجة خُمَيِ بًة  خ اب   يُب َخي م خيَِ
 لآلَمال(. 

صوت الثور. / َخاَر خُيوُر  واخل وار  خَيُوُر ُخواراً،  خ ار  
أي الضعف اخل و ر ، : انكسرت عزميته. ووردت: خ ؤ ورا  

اً، له يف  ت متجربِ  مع اجُلنب. كان الوزير حممد بن الزَّايَّ

التعذيب فنون، وكان يقول: "الرمحة َخَوٌر يف الطبيعة"، 
انه: ارمحين. فقال له  فلما ُحِبَس وُعذِ ب، قال لسجَّ

ر : بكساخلِيار  السجان: "الرمحة َخَوٌر يف الطبيعة". / 
اخلاء، واجلمع ِخياراٌت، )بقَي أماَمنا ِخَياٌر واحد(. / 

ر   ي ْ ٌر  خ  ٌر من النوم(، )َخي م يَ ُر": )الصالة َخي م مبعىَن "َأخم
 لك أن تقبل العرض من أن تنتظر ما ليس مبضمون(. 

خُيوُض َخومضاً: َعرَب املاء أو الوحل، )ال نريد  خ اض  
َض يف هذه التفاصيل(.    اخَلوم

ي خ اط   : احلَائُك. والث َّومُب واخل ي اط  ُط ِخياَطًة: حاَك. خيَِ
ح ىَّ ﴿: اإِلبرُة، اخلِياط  ال يصلح للطَّواف. /  ال م ِخيط  

 . ﴾يَِلَج اجَلَمُل يف َسمِ  اخلَِياط

فاً: )هذا أمر  خ اف   ( أي مثة خوف َم  وف  خَيَاُف َخوم
يفمن املضي فيه، و)هو  ( يبعث على اخلوف. / َمِ 
 دفع غرامة( أي َخشية.  ِخيف ة  )نتجنب الوقوف هنا 

األمَر خبالف للك(.  ِإخ ال  . خَيَاُل: َيُظنُّ. و)أان خال
شاَمٌة على  واخلال  ؛ أ ْخو ال  ، أخو األم، مجعه اخلال  / 

ن  اجللد، واجلمع  كلمة جَتمع كل   اخل ْيل  . / ِخيال 
جمع للحصان الذي ف األ ْحِصنةحصان وفرس، وأما 

يِّل ة  هو مقياس قوة حمرك السيارة. /  ، بكسر الياء ال م خ 
دة، واجلمع  : قدرة اإلنسان على تركيب َم  يِّالت  املشدَّ

ِخيل ة  ما مل يركَّب بعد. /  : العالمة َم  اِيل  واجلمع  ال م 
 املبكرة، )بدت عليه خَمَاِيُل النَّجابَِة طفاًل(.  
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ا ِخياٌم وِخَيٌم وَخيمماٌت: اخِلَباُء. / مجعه اخل ْيم ة  . خام
 : املواُد األوَّلِيَّة قبل تصنيعها.   واخلامات  ، اخل ام  واملوادُّ 

ان    خَيُوُن ِخَيانًَة: َغَدر.  خ 

، وخصوصًا احلصان. / َخبَّ ه ْرول  خَيُبُّ َخَبباً:  خ ب  
 : ال ُمخادُع.واخل ب  ، غ ش  خَيُبُّ ِخبَّاً: 

َواً: قلَّ شعاعه.  خَيمُبو خ ب ا : مَخََد. / خبا الربكانَخب م
َخَبااَي وَخَفااي، املفرد َخِبيَئٌة وَخِفيٌَّة، )ما أكثر اخلبااي 

: اخليمة، ومجعها اخِلباء  واخلفااي يف عامل السياسة(. / 
ِبَيٌة.   َأخم

: اخل ب ث  خيمُبُث ُخبمثاً: صار َخِبيثًا خمادعاً. /  خ ب ث  
 لى وجِه املعِدن املصهور. الشوائب ُتكَشُط من ع

اً: كشف ابلفحص، )َخربمانه وعرفنا  خ رِب   خيمبُ ُر ُخربم
: الَّلِبَنة األساس يف اإلعالم اخل ب  ر  حقيقته(. / 

اإلخباري. عرََّفه بعضهم: "اخلرُب معلومٌة حتاول جهٌة مَّا 
ِإخفاَءها، وكل ما عدا للك دعاية". وعليه فاملؤمتر 
نفسه ليس خرباً، ولكنَّ ما يدور يف كواليسه هو اخلرب. 
ولعل يف هذا مفتاحًا للفارق بني اإلعالم الرمسي 

:  واإلعالم االحرتايف. / ر ة  وِخرْبات  معارف ِخب ْ
: ضيف على الوسيلة اخل ِبريمكتسبة من العمل. / 

اإلعالمية يقدم أخباراً ومعلومات وحتليالت، قد يكون 
مراساًل للوسيلة نفسها، أو صحفيًا زمياًل، أو موظفاً 
يف هيئة، أو أكادميياً. وهو خيتلف عن الضيف 

جيوز  السياسي يف أنه ليس طرفًا يف احلدث، لذا ال
يه. ]انظر التحدي إعالميًا يف "حدا"[  واخل بري حتدِ 

: شخص ترسله دولته لتسرتجع ما بذلت من األجنيب
: مكان إجراء ال م ْخت  ب  ر  معونة للدولة الفقرية. / 

 التجاِرب. يسمَّى خَممرباً وَمعمَماًل أيضاً.      

ب  ز   ،خَيمِبُز َخبمزاً: أنضج العجني ابلنار.  خ  كسر ب َم ِْبز 
: أوراٌق اخل ب از  الباء، وخَمَاِبُز: مكان صنع اخلبز. / 
ر ُتطمَبخ. ومُسِ َيت اخلُبَّازى، واخلُب َّيمزة.    ُخضم

ْبط  خيمِبُط َخبمطاً: ضرب بشدة.  خ ب ط   وخيِبط  خ 
: ميشي على غري هدى كالناقة العشواء اليت ال ع ْشو اء

، )رأيمُت تبصر جيدًا يف الليل، وهبا شبَّه زهرٌي املوت
.. مُتِتمُه وَمن خُتمِطئم يُ َعمَّرم  املنااي َخبمَط عشواَء من ُتِصبم

َرِم(. /   الس ْبق  الصحفية، واجلمع َخَبطات:  اخل ْبط ةفيَ هم
 الصحفي. ونقول السَّبمق ال "اخلبطة" وال "الضَّرمب".       

 : اهلالك، واختالل العقل. اخل ب ال  . خبل

 .  خَيمِتُل: َخدعَ  خ ت ل  

وَخوامِتُ: واخلامِتُ ما  خ اِت  خيمِتُم َختمماً: َأمَتَّ وأهنى. /  خ ت م  
طٌة من معِدنه، فقد كانوا ينقشون على  له َفصٌّ أو َبسم
بسطته عبارًة وخيِتمون به بدل التوقيع؛ وما ال َفصَّ 

ما كان حممٌد أاب أحد من ﴿فيه: ُدبملٌة أو فَ تمَخٌة. / 
ات    رجالكم َولكنم رسوَل هللا ، بفتح التاء، ﴾النَّبيني وخ 
: )هذه الوثيقة عليها َختمٌم اخل ْتم  وقرأ ورش بكسرها. /  

ة  وتوقيع(. / )قرأُت  ْتم  يف رمضان(، أي أمتمت قراءة  خ 
 القرآن.   
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الطبيب الصَّيبَّ: أخَذ  خ ت   خيمنِتُ َختمنًا وِخَتاانً، و خ ت   
قريب الزوجة،  اخل ت   / من قُ لمَفِته. ويقول الناس َطهَّره. 

ُر.   وزوج االبنة، أي الصِ هم

الُن  خ ِجل   خيمَجُل َخَجاًل: استحى. فهو َخِجٌل وَخجم
الٌن، واملؤنث  . واجلمع خ ْجلى وخ ْجالن ة  أو َخجم

 للجنسني َخَجاىَل. 

. /  خ د   اً: َشقَّ : اخلَنمَدُق. / األ ْخد ودخُيدَّ َخدَّ
 عليه إل ينام.  خ د ه: ما يضع املرء ال ِمخ د ة  

ُله  خ ِدر   خيمَدُر َخَدراً: فرت واسرتخى، وَخِدَرت رِجم
 / . ر ات  احتبس عنها الدم فَنِمَلتم ، بكسر ال م خ دِّ

دة: األفيون واحلشيش وما إليهما.   الدال املشدَّ

، )املسمار خيِدش اجللد،  خ د ش   شاً: َحزَّ خيمِدُش َخدم
 والكلمة النابية ختِدش احلياء(. 

.  خ د ع   عًا وَخِديَعًة: غشَّ : احليلة، اخل ْدعة  خيمدَُع َخدم
عًة(. /   : مكان النوم.ال م ْخد ع  )احلرب ُخدم

م   َمًة: أعاَن. /  خ د  للذكر  اخلاِدم  خَيمِدُم وخَيمُدُم ِخدم
أيضاً، ونَ َبَذ األحراُر كلمة  اخلاِدم ة   نثىواألنثى. ولأل

اَمة" ملن تعمل يف البيت أبجر. / )أان  ام  "اخَلدَّ  خ د 
: كلمة تصلح ال م ْست ْخد ماليوم( أي عندي دواٌم. / 

للعامل وللموظف، ويف مؤسسات كثرية يستخدمون  
كلمة )العاملني( يف اجلمع، فإلا أفردوا "فالعامل" هو 

اء، و"املوظف" لو الياقة البيضاء. / لو الياقة الزرق
،مجعها  اخِلْدم ة   بكسر اخلاء وسكون الدال.  ِخْدم ات 

/ من آداب السلوك أالَّ تقول أَلحِدِهم: "أريُد منك 
َمًة صغرية" ح ى لو كان ما تطلبه مكاملة حملية من  ِخدم
َمًة كبرية(، تعظيماً  هاتفه، بل قلم: )أريد منك ِخدم

قصد رجل األمري، وقال: أريد أن ألثرها عندك. قيل 
ِدَي ِإيلَّ معروفًا صغرياً، فقاطعه األمري: إلن،  ُتسم

 فاطلب له رجاًل صغرياً. 

: لقٌب كان إمساعيل ابشا أول من انله مبصر ِخِديِوي
من السلطان العثماين. فال نقول عن َسَلِفه صاحب 

: كذا َرمسمُها حبسب اخِلِديوِ القناة إال "سعيد ابشا". / 
 األصل الفارسي. "عن آدي شري". 

الانً: خَتَلَّى عن نصرته.  خ ذ ل   خيمُذُل صاحبه ِخذم
: التََّخلِ ي، )َخَذَلين أخي وأان يف أمسِ  احلاجة اخِلْذالن  
ناه واخلذالنإليه(،  : ختييب األمل، )حتمَّسنا له ووظَّفم

بدأوا : التََّملُُّص والت ََّنصُّل، )الت خ اذ للكنَّه َخَذَلنا(. / 
املشروع معاً، ومع أول انتكاسة أخذوا ابلتََّخاُلل( أي 

بصيغة التَّفاُعل  –بدأ بعضهم خيذل بعضًا. فالتخالل 
يتم بني أكثر من شخص، وال يتخالل املرء وحَده  –

مثلما ال يتساءل وحَده. وقد درج يف كالم الناس قول 
الشخص: "أان أتساَءُل"، فإن أردان صفاء اللغة فهذا 

ول خطأ، غري أننا نتساهل، ونعترب أن الشخص الق
"املتسائل" راح يسأل نفسه ونفسه جتيبه. وعلى هذا 
ال أقول: "أريد أن أتشارك معكم" بل )أشرتك معكم(، 

 وال نقول هو متخالل، بل خاِلل.   
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.  خ ِذي   : َخَضَع است ْخذ ىخَيمَذى َخَذًى: َضُعَف وَللَّ
، )كان ينتقُد الضابط، مث  َذى مع أول وَللَّ اسَتخم

 تنبيه(. 

خيَِرُّ  وخ ر  خيَِرُّ َخرِيراً، واخلرير: صوت املاء اجلاري.  خ ر  
سقوطاً، )خرَّ َمغمِشيًَّا عليه، وَخرَّ على  سقطُخُروراً: 

 ركبتيه شكراً هلل(.

 اخل ر اب  خيمَرُب َخَرااًب فهو َخِرٌب: تَِلَف، )حلَّ  خ ِرب  
فكأهنا غرُي اليت شهدت لقاء  ِخْرب ة  أبََرَجاَن فهي اليوم 

: خراب كبري. خ راب  ي  ب اباملتنيب اببن العميد(. / 
َعُد اَتِلٌف(، ال  ]انظر اإلتباع يف "تبع"[ / نقول )ال ِمصم
خرابن وال خسران وال ابيظ. / قال أعرايب: )هذا 

ُر  ( وجرَّ كلمة َخِرٍب مع أهنا صفة ض بّ  خ ِرب  ُجحم
ِويُّون إنه َجرَّها "على للجحر، وحقُّها الرفع.  فقال النَّحم

 اجملاورة"، أي ألهنا جاورت كلمة جمرورة.

خُيَرمِبُش َخرمَبَشًة: َأجرى القلم على الورقة عابثاً  خ ْرب ش  
بَشَخابِيَط، )كثرٌي مما جتده على الفيسبوك من اخلواطر 

: بيوت الشَّعر اليت كان اخل ر ابِيشجمرد َخرمَبَشات(. / 
 جر يف األردن. يسكنها الغ

ْرب ط   ٍو، َخَلَط يف   خ  خُيَرمِبُط َخرمَبَطًة: أخطَأ عن َسهم
ِليُط؟( والتخليط فصحى،  كالمه. نقول )ما هذا التَّخم
وتبقى اخلربطة عاميًَّة إىل أن تدخل يف أدب راٍق 

 فريفَعها. 

ْرتِيت    : وحيد القرن، الَكرمَكَدنُّ. خ 

: تَ َعلََّم ر ج  َّت   خيمرُُج ُخُروجاً: عكس دخل.  خ ر ج  
: خ ر اج  (. / منهااجلامعة، أو خترج  يف وَتَدرَّب، )خَتَرَّجَ 

ٌة أي قيمٌح، ومثلها اخلَُراُج بغري  ُدمٌَّل ممُِدٌّ أي فيه ِمدَّ
ة. /  : أماكن خروجها من الصدر َم  ارِج  احلروفشدَّ

واحللق والفم واألنف. ومن شغل نفسه بتعقُّب خمارج 
وموريتانيا وما بينهما من بالد تنطق  الناس يف العراق

ابلعربية، كما نصنع، وجد جمال القول لا سعة. يعتمد 
صوت احلرف على: املكان الذي يالمس فيه اللسان 
احللق، ووضع الشفتني مع األسنان واللسان، 
والتجويف الذي يصنعه اللسان داخل الفم، ومكان 

الق خروج اهلواء من الفم أو األنف أو كليهما، وإغ
القصبة اهلوائية كما يف اهلمزة )أال ترى اإلجنليزي يتعب 
يف كلمة بئر؟ فهو تعود على إغالق القصبة يف بداية 
الكلمة لكن ليس يف وسطها، ومن أمَيز ما تتميز به 
ين" أنَّ فيها الكثري من إغالق  هلجة شرق لندن "الُككم
القصبة يف منتصف الكلمة خالفًا ملعظم هلجات بالد 

ليز(. ولقدماء العرب يف دراسة خمارج احلروف اإلجن
قصب السبق، فقد أشبعوا املوضوع حبثاً قبل غريهم من 

: تتدرج ال م ْخرِجاألمم خلدمة تالوة القرآن الكرمي. / 
أْهية املخرج من اجلريدة إىل السينما صعوداً، فهو يف 
اجلريدة يستخدم قوالب حمددة، ويقتصر شغله على 

و يوظِ ُف املوسيقى واملؤثرات الشكل، ويف الرادي
الصوتية، ويف التلفزة يستعمل الديكور واإلضاءة وكل 
ما يف الصورة من عناصر. أما يف الفلم السينمائي 

: نسخة املخرجوالواثئقي فاملخرج قائد العمل. / 
نسخة متأخرة من الِفلم السينمائي تضم مشاهد كان 
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طُ  حذفها رَّ يف النسخة اجلماهريية إىل املخرج اضم
طُ حلس رَّ إىل إضافتها ألن اسيتها، وختلو من مشاهَد اضم

 املنتج رأى شباك التذاكر حباجة إليها. 

َرز. خ ر ز    خَيمُرُز َخرمزاً: ثقب اجللد ابل ِمخم

َرُس وهي َخرمساُء.  خ ِرس   خيمَرُس َخَرسًا فهو َأخم
األخرس: األبكم، ونستعمل األبكم ال األخرس يف 

اخللطة اأَلمَسنتية، فإن دخلتها  انة:اخل ر س   اإلعالم. /
 .املسل ح ةقضباُن احلديد فهي اخَلَرَسانة 

عى األرضيخ ْرش وف   -: نبات شوكي، هو ما يُدم
 شوكي. ]انظر حتت "أرض"[  

 : افرتى. َّت  ر ص  خيمُرُص َخرمصاً: كَذَب وتَقوََّل.  خ ر ص  

على  خيمُرُط َخرمطاً: َقصَّ املعِدن، أو اخَلَشب، خ ر ط  
َغل خ راط ة  هيئٍة معينة. وما يسقط من فُ َتاتِِه  ، وَمشم

يف السلك  اخن ر ط  . / )اخِلراط ة  . واحِلرمفة َم ْر ط ة  اخلَرَّاط 
يف البكاء( اسرتسل  اخن ر ط  الدبلوماسي( عمل فيه، و)

هش يف جهش[ /   اخل رِيط ة  واخل اِرط ة ،فيه. ]انظر أجم
 مرتادفان: الرسم اجلغرايف. 

َخراِطيُم: أنبوب مطاطيٌّ للماء. وال نقول  ْرط وم  خ  
 : أنف الفيل. واخل رط وم  الرببيج وال الرببيش. / 

. براءة االخرتاع: صك بنسبة االخرتاع إىل خرع
 صاحبه. 

: اخل رافةخَيمَرُف َخَرفاً: اختلط عقله من ِكرَب. /  خ ِرف  
احلكاية اخليالية. قال صاحب "مثار القلوب" إن 

َرَة عاد بعد غيبة، وأخذ  "ُخَراَفَة" رجل من بين ُعذم
ُث أبحاديث اجلن. فصاروا كلما مسعوا كالمًا ال  حيدِ 
أساس له قالوا: هذا َحِديُث ُخرافَة. مث نزعوا عنها 

وِخراٌف وِخرمفاٌن:  خ ر وف  الَعَلميَّة فقالوا: هي ُخرافٌة. / 
 اثنياً[  لكر النعجة. ]وانظر حتت "متساح" تلَق هلا معىنً 

: تقدُّم مفاِجٌئ االْخِِتاقخيمُرُق َخرمقاً: ثَ َقَب. /  خ ر ق  
 يف املفاوضات؛ كلمة منقولة ومفيدة.

: سلوك الشوارع الت ْخِرميخيمُرُم َخرمَماً: ثقب. /  خ ر م  
الفرعية ابلسيارة يف املدن املكتظة ِفرارًا من االزدحام 

 وإشارات املرور. 

َتَطبُّ به.: زيت كريه الِخْرو ع    طعم ُيسم

. /  خزا. خ ِزي   خَيمَزى ِخزماًي فهو َخزمايُن وَخزمايٌن: للَّ
َزاين ولدي أمام الضيوف( أي فضحين. /  : اخِلْزي  )َأخم

 املهانة. 

: واخِلْزعة  خَيمزَُع َخزمعاً: قطع. خزع اللحم: قطعه.  خ ز ع  
َفٌة من نسيج يف اجلسم تُ ؤمَخُذ للفحص الطيب. /  نُ ت م

ُخَزعمِباَلٌت: أحاديُث خفيفة للسمر، وأقواٌل ال  خ ز ْعِبل ة  
 أساس هلا، )دع عنك هذه اخلزعبالت(. 

، يف نواٍح من بالد الت ْخزيقخَيمِزُق َخزمقاً: ثَ َقَب. /  خ ز ق  
: عمود منصوب يُرَبُط إليه اخل از وق  الشام: التَّمزيق. / 

َراُقه حيَّاً.    من يُراُد ِإحم

، اخِلز انة  ُزُن، بضمِ  الزَّاي، َخزمانً: حفظ. / خيم  خ ز ن  
جهنََّم  خ اِزن  للمال. /  واخل ْزن ة  بكسر اخلاء للثياب؛ 
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ماِلٌك، وَخَزنَ ُتها: القائمون عليها، وهم تسعَة عشَر من 
 الوثيقة: حِفظها يف احلاسوب.  خ ز ن  املالئكة. / 

، وخيَِسُّ ِخسًَّة: نقص. /  خس   : انقص اخل ِسيس  خَيُسُّ
 : إنقاص وزن اجلسم. الت خسيساخلُُلق واملروءة. / 

 خَيمَسأُ فهو خاِسٌئ: أي لليل وضعيف.  خسأ. خ ِسئ  

راٌن، واملؤنث  خ ِسر   خيمَسُر َخَساَرًة فهو خاِسٌر وَخسم
رانٌة: فَ َقَد. /  البائُع امليزاَن: أنقَص يف  أ ْخس ر  َخسم

 ! عبارة حتسُّر.اي ل ْلخ س ارةالوزن. / 

فاً: َدمََّر. /  خ س ف   : اختباء واخل س وفخَيمِسُف َخسم
 القمر يف ظلِ  األرض. نقول: ُخِسَف القمُر.

َيًة،  خشا. خ ِشي   مفتوحة اخلاء:  واخل شية  خيمَشى َخشم
حتسَّب وخاف. / نقول يف األخبار: )خُيمَشى أن يكون 
ألُف شخص قد القَ وما حتفهم يف الزلزال(، ونفضلها 

قَُّع" كيال يتَوهَّم سامٌع أننا مستبشرون هبذا على "يُ تَ وَ 
َ صباح اليوم  الرقمم. على أننا ال نقول: "خنشى أنه تُ ُويف ِ
الكاتب املعروف فالن.."، فاخلشية تَ َوقُُّع ملا سيأيت 
وليست أسفًا على ما فات، فنقول: )أنسف لنبأ وفاة 

: )نواب احلزب الليربايل خِشي  خ ش وافالن..(. / 
ِفقدان مقاعدهم، وأما نواب احلزب احلاكم  خ ش وا

االنتخاابت املبكرة(: "خُشوا" ال أتخذ  فيخش ْون
سكواًن على الواو بل هي مضمومة الشني والواو، 
والسبب أن مفردها "خشَي" ينتهي بياء. وأما 
"خيَشومن" فمختلفة إل إنَّ مفردها "خيشى" ينتهي 

 أبلف.  

اليت مُيَثَُّل عليها، وهي : ِمَنصَُّته خشبة املسرح. خشب
ُح يف تونس.  الرُّكم

ِضيَّاتِ خشخش َخاُش من احَلمم كالربتقال، وهو   . اخَلشم
 / .  نبات آخر ُيستخرج منه اأَلف مُيون.  واخل ْشخ اش  ُمزٌّ

املائدة: بقااي الطعام بعد الفراغ من  خ ش ار ة  . خشر
 األكل. 

 خيمَشُع ُخُشوَعاً: استكاَن وهدأ. خ ش ع  

: سلطة اخل ش اف   : ولد الظبية. /اخِلْشف  . خشف
 الفواكه اجملففة. 

َشَن أي صار َخِشَنًا غري  خ ش ن   َشوم خيمُشُن ُخُشونًَة، واخم
 أملس.

واخلَياشيم: آلة الشمِ  داخَل األنف.  اخل ْيش ومخشم. 
السمكة: عضو امتصاص األكسجني  وخياشيم

 يكاد : من الاأل ْخش م  الذائب يف املاء عند رأسها. / 
 . اخل ْشميَشمُّ شيئاً. وقال الناس لألنف 

خُيصُّ ُخُصوصاً: ضدَّ َعمَّ. َخصَّه بشيء: أَف مَرَده  خ ص  
، / الطبيب ال م ْخت ص  به، )خصَّه بعطفه(. 

وال ُمَتَخصِ ُص، واأَلِخصَّائيُّ مرتادفات. / مفرد 
: اخَلِصيَصُة، وقلَّ استعمال املفرد. / اخل صاِئص

: بيع املؤسسات احلكومية للقطاع اخلاص، اخلْصخ ص ة
وعكسها التأميم: أي جعل الشركة ِملمكًا لأُلمَّة. وقيل 

. وكان ميكن التخلص من هذه اخل ْوص ص ة  أيضًا 
الصادات احملرجة بكلمة "التعميم" اليت توازي كلمة 
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"التأميم" وتضادُّها مثلما توازي النعمة النقمة 
. / الت  ْفِويتقولون وتضادها، على أهنم يف تونس ي

منصوب: )حيتاج  خاصة  وخصوصا  االسم بعد 
السن، إىل أطعمة حتتوي على  وخاصة  كبار  اجلميع، 

السن(، فكأنك قلت:  وخصوصا  كبار  الكلس(، ).. 
 "أُخصُّ كباَر السن". ]راجع املوقِ عني أدانه يف دان[

، وامل خ ص ى. خصا يَ تَ نيم فرد خَيمِصي ِخَصاًء: نَ زََع اخُلصم
واجلمع ُخَصًى، فالرجل بعدئٍذ َخِصيٌّ واجلمع  خ ْصي ة  

ياٌن.  ِخصم

َصَب خُيمِصُب خصب َصَبِت األرض ِإْخصااب ، . َأخم وَأخم
الناس تبحبح عيشهم. /  وأ ْخص ب  ، ِخْصب ة  صارت 
لأَلرض وللمرأة: )خصوبُة  واخل ص وب ةلألرض،  اخِلْصب  

هذه األرض سببها الرتاب الربكاين، ومعدل خصوبة 
طفاًل،  3,13طفاًل، ويف األردن  5,5املرأة يف اليمن 

 اإِلْخص ابأي معدل ما تنجب املرأة يف عمرها(. / 
: َّت ِْصيب اليورانيومللبويضة، والتخصيب لليورانيوم. / 

العيِ نة. ففي  " ضمن235زايدة نسبة النظري "يورانيوم 
التخصيب املنخفض لألغراض السلمية تبلغ نسبة هذا 
النظري بني ثالثة وأربعة ابملئة، ويف اليورانيوم ال ُمَخصَِّب 
ِء لصنع قنبلة نووية تصل النسبة إىل تسعني ابملئة.  املَهيَّ
وبعد التخصيب تتخلَُّف كميات كبرية من النظري 

ر أقل بكثري من " وهو ُمِشعٌّ لكن بقد238"يورانيوم 
اليورانيوم املخصب، ويسمى "اليورانيوم ال ُمنمَضب" 
وتصنع منه قنابل، واستخدمت قنابله يف أفغانستان 

 والعراق حبسب أتكيدات مصادر طبية دولية. 

. "اخَتِصرم لو مسحت" عبارة يضطر إليها املذيع خصر
 املتمرِ س اضطراراً، ويرددها كثرياً املذيع املبتِدئ. 

خيمِصُف النعل: أَلَصَق به طبقًة أخرى،  خ ص ف  
، أي ﴾وَطِفقا خيِصَفاِن عليِهما من ورق اجلنة﴿

 يلصقان. 

: اخلُُلُق يف اإلنسان، واجلمع ِخصال. اخل ْصل ة  . خصل
 : اجلزء من شعر الرأس، واجلمع ُخُصاَلت. اخل ْصل ة  / 

مًا من السعر: َحَسَم وأَنمقَص. /  خ ص م   خيمِصُم َخصم
الذهاب إىل  واالْخِتص ام:اصطراع املصاحل،  وم ة :اخل ص  

 القاضي.

خُيضُّ َخضَّاً: رَجَّ املاء، )ُخضَّ الزجاجة قبل  خ ض  
 االستعمال(. 

خيمِضُب ِخَضاابً: غي ََّر لوَن الشعر. فإلا كان  خ ض ب  
: ِصبغة الشعر أو اخِلض اب. / اْخت ض ب  شعره هو فقد 
 بدمائه: ملطَّخاً.  ا  خ ر  َم  ض ب  اليدين، إخل. / 

َراواُت مبعىًن. / خضر : اخِلْضر  . اخُلَضُر واخُلَضاُر واخَلضم
نيب عند املسيحيني، وصاحب موسى عند املسلمني. 
ويَعَتِقُد بعضهم أنه حيٌّ أبداً، وُيَطوِ ُف يف األرض، 

 ومعظم أهل السُّنة على غري للك. 

َرم: من أدرك عهدين، وخصوصًا خضرم . ال ُمَخضم
 / . اجلاهليَة واإلسالم، أو العصَر اأُلمويَّ والعباسيَّ
واملخضرم: الذي مضت عليه سنني طويلة يف جماله، 

 )سياسي خمضرم(.   
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خيمَضُع ُخُضوعًا: انقاَد. وال نقول رضخ فمعناها  خ ض ع  
َضاُع األمر للمناقشة: طرمُحُه عل ى بساط َهشَّم. / ِإخم

 الفحص. 

خَيمَضُل. واملستعمل اخَضلَّ: أي اب مَتلَّ بَ َلاًل  خ ِضل  
 خفيفاً.  

ماً: َمَضَغ بقوة. وأمَّا َقَضَم فأَخَذ  خ ض م   خيمِضُم َخضم
ط  ِخض مِّ أبطراف أسنانه. / يف  األحداث: وسم

 تالُطمها. 

 خ ط ة  خُيطُّ َخطَّاً: كتب، )خطَّ رسالًة(. /  خط  
 .وُخَطٌط: تدبري

ة  خَيمُطو َخطمَواً: مشى.  خ ط ا ْطو  ة  َخَطَواٌت،  خ   وخ ْطو 
ُخُطواٌت وُخَطى: ما بني القدمني يف املشي. / سياسة 

ْطو ة ة خ  : أسلوب حلل النزاع ات ََّبعه هنري  اخل ْطو 
كيسنجر وزير اخلارجية األمريكي يف أعقاب حرب 

 ، وللك ْبوالت مكُّوِكيَّة قام هبا يف الشرق73أكتوبر 
 العريب.

: خاِطئ  خَيمَطُأ َخَطًأ وِخطمًأ: اقرتف لنباً.  خطأ. خ ِطئ  
 أ ْخط أ  . / خ طيئات  وخ ط اايومجُعها  اخل ِطيئ ةِ مقرتف 

( الكلمة اخلطأ  . / نقول: )َم ِْطئ  خُيمِطُئ: َغِلَط، فهو 
ال اخلاطئة وال املخطئة، فهذا من ابب وصف الكلمة 

 مبادهتا.

يف املسجد،  اخل ْطب ة  كلمة، وهي   خَيمُطُب: ألقى خ ط ب  
واخِلَطاُب يف السياسة. / وَخَطَب خيمُطُب فتاًة، فهذه 

: فن احلديث إىل مَجمع من الناس، اخل ط اب ة  . / ِخْطب ة  
: فرتة مجيلة، وليست ضمانًة ملا أييت بعدها. واخل ط وب ة  

: جمموع اخِلط اب  يف الفكر االجتماعي والسياسي/ 
اكيب املستخدمة للتعبري عن فكر معني. املفردات والرت 

فصاحب اخلطاب السلفي يستخدم كلمات وتراكيب 
معينة يعرف القارئ منها اجتاهه الفكري؛ وصاحب 
اخلطاب الليربايل ال خيَفى اجتاهه من كلماٍت وتراكيَب 
يستعملها وتشي بطبيعة اجتاهه. قد يُراد ابخِلطاب 

عرويب" قد تعين الفكر نفسه، فعبارة "جتديد اخلطاب ال
إضافة عناصر إىل الفكر القومي العريب وحذف 
عناصر، مما قد يبلغ مبلغ تغيري طبيعة الفكر نفسه. 
الكلمة ابنة الفكرة، وأمُّها أحياانً. و"اخلطاب" كالم، 

ٌر أيضاً.  لكنه ِفكم

 خ ط ر  خيمُطُر ببايل شيٌء: َمرَّ مَيُرُّ خباطري. /  خ ط ر  
: الذي يُ َتوقَُّع منه اأَللى. فهو خل ِطر  اخَيمِطُر: تبختَ َر. / 

َدُر َخَطٍر. /  : العظيم األثر، )هذا أمر اخل ِطري  َمصم
خطري(، )عندي خطة خطرية(. / َخَطٌر مجعها 
طَاٌر، وال َمَخاِطر تشبهها يف املعىن، وال مفرَد هلا من  َأخم

 ِإْخطار  جنسها. وأما ال ُمَخاَطَرُة فجمعها خماطراٌت. / 
َعاٌر بوجوب إخالء إبخالء ا ملنزل، أفصح منها )إشم
 املنزل(.

الطائرة،  خ ْطف  خَيمَطُف َخطمفاً: انتزع بسرعة. /  خ ط ف  
. َم ْت ِطف  البشر، والفاعل  اْخِتط اف، وخ اِطف  والفاعل 

ٌة خ ط اطيف  ، واجلمع اخل ط اف  /  : حديدة مدبَّبة معَوجَّ
 تعلق هبا األكياس أو ُتصطاد األمساك.
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ابلشيء  است خ ف  خِيفُّ ِخفًَّة: قلَّ وزنه. /  خ ف  
ِتخفافاً: استهان به. و)استخفَّ بك الطرب( أي  اسم

ف واجعلك خفيفًا غري رزين. /  ملساعدة اجلرحى:  خ 
 واخل ف  للجمل كالقدم لإلنسان،  اخل ف  أسَرعوا. / 

( أي رجع خائباً.  ٍ  احلذاء، )رجع خبُفَّيم ُحنَ نيم

َفى َخَفاًء: َغُمض وتوارى. / )نقلوا خَيم  خفا. خ ِفي  
/ عبارة: "كما ال خيفى" ال . (خ ْفي ة  صناديق الذخرية 

تناسب اإلعالم، والقاعدة العامة يف اإلعالم عدم إيراد 
عبارة توحي أبن ما سنورده معلوم لدى املتَلقِ ي، فهو 

 قد أاتان ليعرف جديداً. 

خيمُفُت ُخُفواتً، للصوت والضَّومء: اخنفضت  خ ف ت  
 شدته.

َراً.  خ ف ر    خ ف ر  خي ِْفر  العهد: نقضه. /  خ ف رخيمِفُر َخفم
َخَفاَرًة: خفر املكان: حرسه. فهو َخِفرٌي، ومركزه 

َفر. /  السواحل: حراسها، وجهاز  خ ف ر  ال َمخم
احراستها؛   : حراستها. وخ ف ار ِت 

 جلمع َخَفاِفيُش: الوطواط. ، وااخل ف اش  . خفش

ضًا: أَن مَقَص.  خ ف ض    خيِفُض َخفم

خيمِفُق وخيمُفُق ُخُفوقًا وَخَفَقاانً: اضطرب وحترك،  خ ف ق  
 )خفق الطائر ْبناحيه(، و)خفقت املرأة البيض(. 

الرجل:  َّت  ل ل  : املَودَّة. / واخل ل ة  : الفقر، اخل ل ة  . خلّ 
 سنانه. أخرج بقااي الطعام من بني أ

ة  ال م ؤ س ِسي ة  خَيمُلو ُخُلوَّاً: فرغ. /  خ ال : من أفانني اخل ْلو 
املؤسَّسات يف هناية السنة املالية، إل يذهب املوظفون 
إىل فندق فاخر يقضون يومهم يف التباحث وأيكلون 

: احملمول. / يف االستثناء اخل ل ِوي  ويشربون. / اهلاتُف 
 شيخا  ت أحٌد خال ما بعدها: )مل أي خالتنصب 

 ، ومثلها "ما خال".    (فانياً 

خيمُلُب وخيمِلُب َخلمباً: فَ نَتَ وَخدَع، )حديثه خيمُلُب  خ ل ب  
األلباب(. / )هذه األرقاُم بَ رمٌق ُخلٌَّب، وحقيقة الوضع 

يفنت الناس  والربق اخل ل ب  أن الركود مقبل وبسرعة(، 
ُر املال ِمْخل ب  وال مطر بعده. /  فرِتِس طائرًا أم : ظُفم

 َسُبعاً.       

وهو ماء داخٌل يف خ ْلجان : . مجع اخلليج خلج
تسمية العرب هلذا اخلليج  واخلليج العريباليابسة. 

، وقد مسَّاه بعض العرب  الذي مُسِ َي أيضًا الفارسيَّ
القدماء حبر فارس، فبهذا متيَّز عن حبر العرب الذي 

سمية اإلعالمية يقع بني بالد العرب واهلند. والت
 . اخلليجاحلديثة 

األوضاع: حرَّكها على حنو فيه احنراف عن  خ ْلخ ل  
طبيعتها، وقد أتيت بعد اخللخلة حلحلة وقد ال أتيت، 
)خلخلت االنتفاضة الوضع مما ساعد يف انطالق 

 جهود التسوية(.

ل د   إىل النوم  أ ْخل د  خَيمُلُد ُخُلوداً: دام إىل األبد. /  خ 
ُس، )داَر اخل ل د  : استسلم له. / ِإْخالدا   : بفتحتني، النفم

 يف َخَلِدي عندئٍذ أهنم سيحكمون علينا ابإلعدام(.   
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ِتالُس: السرقة اخلفيَُّة، وال سيما سرقة ماٍل خلس . االخم
من مؤسسة يعمل فيها املختِلس. / )كان ينظر إيلَّ 

ُت خ ْلس ة   (، )انسللت من القاعة ُخلمَسًة(، )اختَلسم
: الولد بني أبوين اخِلالِسي  نظرة من َشقِ  الباب(. / 

الولد من أب عريب وجارية غري  واهل ِجني  أسود وأبيض. 
من كانت أمه عربية وأبوه غري عريب.  وال م ْقِرف  عربية، 

ألفاظ استعريت للبشر من تصنيف اخليل واحلمري 
ل النيب: "ال فضل لعريب على َعَجِميٍ  إال والبغال، وقا
 ابلتقوى".   

خيمُلُص ُخُلوصاً: صفا، )اآلن َخَلَص التقرير من  خ ل ص  
وية(، واستنتج وأَتى  ، َب الص ة  كل األخطاء النحم

)َخَلَص الباحث إىل أنَّ قبائل اليمن سكنت الشام 
ص  قبل اإلسالم(. /  : ختلُُّص الروح من عذاابت اخل ال 

دنيا واألعراف ودخول املرء اجلنة. وال ُمَخلِ ُص يف ال
املسيحية السيد املسيح. واخَلالُص يف الفكر السياسي: 
أنَّ الشعوب قد تنظر إىل زعيم على أنه ال ُمَخلِ ص، 

: املشيمة واخل الص  وكثريًا ما يوردها موارد اهلالك. / 
صوماء الرأس ينزالن ُعقيمَب الوالدة. /  : اإِلْخال 

يس املرء نفسه لقضية. وسورة اإلخالص هي )قل تكر 
 هو هللا أحد( مسيت هبذا ألهنا خالصة لذات هللا. 

ط  خيمِلُط َخلمطاً: مزج.  خ ل ط   : جهاز اخللط اخل ال 
، بكسر الالم: ال م ْخت ِلطوال َمعمك يف املطبخ. / التعليُم 
: كالم َيِشي الت ْخِليط  جيمع الذكور واإلانث. / 

 لذهن. ابضطراب ا

ل ع   : فراُق املرأة زوَجها اخل ْلع  خيمَلُع َخلمعاً: نزََع. /  خ 
: لقب أطلقه مجاعة املأمون ال م ْخلوع  بطلب منها. / 

على اخلليفة األمني قبل وبعد مقتله. ويف اإلعالم 
ُتستعمل "املخلوع" حلاكم مستبد فاسد نُزع منه 
م احلكم، وهي حتمل معىن سلبياً، ويَ عمِدُل اإلعال

الرصني عنها إىل الرئيس املعزول، ال سيما واحلدث 
 راهن.

خَيمُلُف َخَلفاً: َأعمَقَب، )َخَلَفه انئُبه يف املنصب  خ ل ف  
اآلراء( بكسر  َم ْت ِلفِ بعد تقاعده(. / )استمعت إىل 

الالم، أي "اآلراء املختلفة". / )اخِلالف ال يفسد للُودِ  
قضيَّة(: عبارة نبَّه هبا القدماء إىل وجوب الفصل بني 
الشخصي واملوضوعي، ومثة عبارة الفتة عند القدماء 

( وفيها من التحضُّر ما فيها. / أ د ب  االْخِتالفهي: )
وهي عبارة  "اختذ القرار على خلفية كذا"، يقال:

مرتمجة وخرٌي منها: يف ظل كذا، أو وسط جو من  
 كذا.

خيمُلُق َخلمقاً: َأومَجَد من عدم. / يف عبارة )جيُب  خ ل ق  
َخلمُق الظُّروف املالئمة للنهوض(، اخللق مبعىن اإلجياد، 

: البشر، اخل ْلق  وأمَّا الفعل بَ َرَأ فال نستعمله إالَّ هلل. / 
: )َأانُم ِملمَء ُجفوين عن وهي مجع، وأحيااًن مفرد

َهُر اخلَلمُق َجرَّاها وخَيمَتِصُم(. /  َشوارِِدها.. ويسم
: الكائنات، ويف كلمة املخلوقات َنَظٌر إىل املخلوقات

: الطبع، وخصوصًا احلسن منه. / اخل ل قمن خلقها. / 
: من الطُُّيوب، زعفران خُيلط بغريه. / )فالن اخل ل وق  
خملوق هكذا سريع االستثارة. /  ( أيِخْلق ة  نَِزٌق 



106 
 

(: اليت تكون يف ِخلمَقِة الفرد، ونكسر العيوب اخِلْلِقي ة)
( اليت متس األخالق التجاوزات اخل ل قي ةاخلاء. )

اَلقيَّة( أَيضاً. /  العامة. ويقال )التجاوزات اأَلخم
قي ات املهنة: ضوابطها اليت حتفظ ملمارسها اخلُُلق  أ ْخال 

اَلقيَّاته وللصِ حافة وللمحاماة، ولكل  الكرمي. للطب َأخم
مهنة. ومن أخالقيات الصِ َحافة: عدم الكذب، وعدم 
املبالغة، واجلرأة، واإلقرار ابخلطأ، والنَّزاهة، والرصانة. / 

": بينما الثروة دفينة يف األرض، خ ْلق الثروةمصطلح "
ويف البحر، ويف الغيم، فإن اجلهد اإلنساين يضاعفها 

ات النبات وابلتعدين وابلصيد، مث ابلتصنيع. ابستنب
وخيلق اإلنسان الثروة ابمتالكه املعلومات واملهارات؛ 
فالبلد قد يستورد ما أيكل وما يلبس وما يركب لكنه، 
رغم للك، يكون غنيًا إلا امتلك مهاراٍت مصرِِفيًَّة 
وحاسوبيَّة وهندسيَّة. ومصطلح "خلق الثروة" يفسر 

نسان أغلى ما منلك". يف البلدان قول من قال "إن اإل
اليت ارتقى فيها املواطنون علميًا وتقنيًا وَوجَّهت نظامها 

تصبح زايدة عدد  خلق الثروةالتعليمي يف اجتاه 
السكان إضافًة لرفاهية األمة، ويف بلدان أخرى تُ َعدُّ 

الثوب: اهرتأ  خ ل ق  خي ْل ق  الزايدة السكانية عبئاً. / 
 : املالبس.    قانواخل لْ وبَِلَي. 

/  خ م    : بيت الدجاج. اخل م  خَيُمُّ اللحم: أن منَتَ

خَيمُمُد وخَيمَمُد مُخُوداً: هدَأ بعد استفراغ اجلُهد،  َخ  د  
اُد احلرائق(.  )الربكان اخلامد(، و)ِإمخم

َرَك وَجَهَز، وتقال للخمر وللشاي  َخ  ر   خيمُمُر: أَدم
يف الذهن. /  اخت م رتْ وللعجني. ونقول إنَّ الفكرة 

مؤنَّثة وقد ُتذكَّر، وَغَلبتم على النبيذ، وما سواه  اخل ْمر  
يدعونه "الكحول" والكحول هبذا املعىن كلمة منقولة ، 
كر فكلمة  ول مَّا كان النبيذ وكل ما سواه ُيسم
ِكرات( أفضل، فهي أواًل عربية، واثنيًا تستثين  )ال ُمسم

ة الببَّغائيَّة حقًا هي الكحول الطيب؛ غري أن الرتمج
ر. / اخل م ار  "املشروابت الروحية". /  : ُصَداُع  السُّكم

ار : ما تسرت به املرأة رأسها، أو وجهها، فإن كان  اخِلم 
بان للعينني فهو ِنَقاٌب.   فيه نَ قم

: األعضاء الدائمون الدول اخلمس + واحد. َخس
، يف جملس األمن: الوالايت املتحدة، وروسيا، والصني

وبريطانيا، وفرنسا، مضافًا إليها أملانيا. استعمل التعبري 
عندما شاركت أملانيا تلك الدول األعضاء يف 
مفاوضات حول امتالك إيران القدرة النووية. ننطقها 
" على طريقة التلفظ ابألرقام  ُس زائدم واحدم "الدوُل اخلمم
يف احلساب. / اخَلمسينات العقد الذي يف كل سنواته   

مخسني. وصحَّت اخلمسينيَّات أيضاً. / )وقف كلمة 
ا  أِل ْسداس  يضرُب  ( أي وقف متحرياً. / أ َْخاس 
: اجليش. وجعلوه مخسة أقسام: امليمنة اخل ِميس  

مة والسَّاَقة، والقلب، )مَخيٌس ِبشرِق  وامليسرة، واملقدِ 
ُفُه.. ويف أُُلِن اجَلومَزاِء منُه َزَمازُِم(.   األرِض والغرِب َزحم

 خيمُمُش مَخمَشاً: َجرَح ابأَلظفار، خَدَش.  َخ  ش  

: ابطنها املرتفع عن األرض. فإلا أَْخ ص  القدم. َخص
(. / ال م س ط ح ةاستوى ابطنها فهي )القدَم 

 : اجملاعة.ال م ْخم ص ة  
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: القطيفة، للك ال م ْخم ل  خيمُمُل مُخُواًل: َكِسَل. /  َخ  ل  
ر: ضد الشهرة، ا َخ  ول  القماش لو الزغب. /  لذ ِكم

)َأمخمََل نزار قباين شعراَء ُكثمراً( أي جعلهم مغمورين لقوة 
شهرته. ومخول الذكر كان يضادُّه يف القدمي نباهة 
الذكر، ويف احلديث استخدمنا كلمة الن ََّباهة مبعىن 

 الذَّكاء فَعَدلنا عن استخدامها مبعىن الشهرة. 

نف فضاًل عن الفم، . اخلُنَُّة إخراج احلروف من األخ ن  
 وهي أكثر من الُغنَّة.

 وِخنمَجٌر: سكني يضعه املرء على جنبه.  خ ْنج ر  

 ، وِخنمِصٌر: اإلصبع الصغري، يف يٍد وقدم.ِخْنص ر  

ن ع    خيمَنُع ُخُنوعاً: َخَضَع.  خ 

: من يتكلم من أنفه. / وبعض األْخن ف  . خ نف
نف اخلََنِف يضفي حنااًن على الصوت، ويسمَّى اخل

احملبب: الُغنَّة، وهي تساعد املغينِ  يف التسليط على 
ف شاري  املقام. /  : الكالم املَسلِ ي اململوء الكالم اخل ن ْ

ابألكاليب. وقصة الكلمة أن رجاًل ُعرف ابلتعامل 
واالختالق، فاتفق ستة من أصحابه على فضحه. 
فاختار كل واحد منهم حرفاً: اخلاء والنون والفاء 

ُفَشار. والشني وا أللف والراء. وصنعوا منها كلمة اخلُن م
وعندما أتى سألوه: أتعرف اخلنفشار؟ فقال: نعم، هو 
نبتٌة صحراوية يتجنبَّ هبا اللنب. وزاد فأنشدهم: "لقد 

ُفشاُر".        َعَقدتم حمب َُّتُكمم بقليب.. كما عَقَد احلليَب اخلُن م

َقاً: قَ َتل بضغمِط العنق.  خ ن ق   / أصيب خيمُنُق َخن م
: اخلِناق  : بضيق نَ َفٍس. / َضيََّق عليهم ابْخِتن اق  

ر ة  اخل ْنق  حاصرهم، أو أحرجهم. /  : اللباس الس ت ْ
الصويف يغطي العنق أيضاً، والتسمية من قبيل وصف 

ُل.  الشيء ابملصدر كقولك: الكاتُب الَعدم

: لباس الرأس للمحارب، وواقي الرأس اخل وذ ة  . خوذ
 النارية. لراكب الدراجة 

ز ر ان   ي ْ ٌ، وبه شبه الشاعر خ  َمٌت لنيِ  : عوُد اخليزراِن ُمصم
حمبوبته، )إلا قاَمت ِلِطيَّتها تثنَّت.. كأنَّ ِعَظاَمها من 

ُزَراِن( أي إلا قامت لبعض شأهنا.    َخي م

 . اخلَيمُش: نسيج غليظ من بقااي الَكتَّان. خيش

واخلَياشيُم آلة التنفس . اخلَيمشوُم: فُتحة األنف. خ ْيش وم
 يف السمك.

ع ل  . خيعل : الثوب ليست له أكمام. وقد لكر له اخل ي ْ
تمُب والَقرمقَ ُر اإلِ صاحب فقه اللغة ستة أمساٍء أخرى )

َلرُ  َوُل والَشوم ( فهذه سبعة، مث والَقرمَقُل والصِ َداُر واملِجم
قال إن الناس يقولون عنه الشامال، ويف طبعة أخرى 

هذه مثانية، وزاد العسكري يف "امللخَّص" السامال، ف
امساً هو الِعلمَقُة، فهذه تسعة أمساء، وقلب الصاحب يف 
َلع، فهذه عشرة. وحنن هجرانها  احمليط وقال: هو اخلَي م
ر العربية. نقول:  مجيعاً إىل لفظيت: الَكط  األجنبية واحَلفم
ٌر( من ابب وصف الكلمة مبصدرها   هذا )بلوٌز َحفم

رجل ثقة(، أي مقوٌَّر حمفور عند  كقولك )هذا
 الكتفني فال أكمام له.   
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 الدال
. حرف خيرج من التصاق الرُّبع األول من اللسان د

بسقف احللق األمامي وبقفا األسنان العلوية، فإلا 
التصق "رأس اللسان" ال رُبُعه ابحللق دون األسنان 

 سمع كثرياً يف شبه القارة اهلندية. فهذه الدال اليت تُ 

َواٌء: والداء املرض. وداءُ داء اِء َأدم امللوك:  . مجع الدَّ
ِرُس.   النِ قم

َأُب َدَأاَبً.  د أ ب   ، )َدَأَب املوظَّف املثابر :والد ؤ وبَيدم
ِك الدسائس(.  يف  َحوم

وار فَيُدوُخ َدومخاً: أُ  داخ   بعض  الوعيَ  اً قداصيب ابلدُّ
ْوخ ة  صيب قد أُ الفقد. و  ويخ:ِبد   اإلعمناُت، . / التَّدم

 رومل اإلجنليز يف مشال إفريقيا(. د و خ  )

َيُدوُر َدَوَراانً: طاَف، وسار يف خط دائري.  دار  
حق التََّملُّك(، وقالوا أيضًا يدور  ي د ور  على)موضوعنا 
ر  : البيت. د ور  مجعها  الد ارحول. /  : الوطن، والدِّاي 
ارة  اير احلجازية(. )توجهنا إىل الد ِ أو البلد  هي  والد 

ار ار ة  و  الدَّ : ُصَداُع الد و ار: اهلالة، )دارة القمر(. / الد 
يف اإلعالم أن  دُ رِ : طاِبٌق يف بناية. / ويَ د ْور  البحر. / 

حموري يف  قام بدورفالاًن لو دوٍر مهم. وأنه 
ترمجة هذه فإنه "َلِعَب" دورًا ال نقول املفاوضات، و 

ولكنه  "يقوم بدور"املرء أو  "ميثل"في العربية ف ؛ببغائية
. / هحلنًا ال يلعب " على البيانويعزفكذلك "ال يلعبه. و 

أو حتسيسي،  ؛: مساق تعليمي تدرييبد ْور ة  د ْورات  

 /  . ْورة الشهريةأي توَعِوي  عند املرأة خري من   والد 
ساء لكنَّ كلمة العادة، فلو كانت عادة من عادات الن

العمدة  ود و ارأقلعن عنها من زمن سيدتنا حواء. / 
ر  ومجعها  وال م ِدير. / دارُه :يف القرية املصرية : اء  م د 

 راءعلى مداحلجَّة يف مجعها رئيس فريق العمل. ]انظر 
 ما حييط ابملدينة، :الطريق الدائريحتت "أبس"[ / 

سب )حتيط ابملدينة عدة طرق دائرية وهي مرقَّمة حب
: مفرتق طرق الد و ار  مركز املدينة، أقرهبا منه األول(. / 

فيه شارٌع دائرٌة لتوزيع تدفق السيارات، وهو يف لبنان 
ترمجة : دائرة املعارف/ يَّة. املستديرة ويف مصر الصِ ينِ 

كلمة "املوسوعة" رغم التواء   وحلَّت حملَّها ،عن الالتينية
 اشتقاقها. 

 (ت الطفلالسيارة داسَ ) : َوِطَئ،َيُدوُس َدومساً  د اس  
السائق على  وسُ دُ ارة تسرع عندما يَ يالس) ،أي دهسته

 . (البنزين د و اس ةِ 

الدولة ": خمتصر ابألحرف األوىل لتنظيم شاعِ د  
نستعمل االسم املطول   ."اإلسالمية يف العراق والشام

لبية ألن املختصر اصطبغ يف األلهان بصبغة معينة، س
  يف الغالب.   

 دَيُدوُل: )وداَلِت األايُم فإلا هو قد افتقر بع د ال  
أي دائراٌت  األايم د و ل  غىًن(، أي دارت األايم. ويُقال 

اول  مرة لك ومرة عليك. /  ،متقلبات . تداولوا الت د 
: مرأو يف األ مروا األل  او  د  وت  احلكم: تعاقبوا عليه، 
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هي  ،اكس فيربمشهور مل، يف تعريف الد ْول ة. / حبثوه
الكيان الذي "حيتكر ممارسة العنف املشروع". فإن  
كانت إمكانية استعمال العنف موجودة عند الدولة 

بلد مَّا فالدولة سرعان ما تؤول إىل داخل وعند غريها 
: أبرز الدولة الفاشلة. / ، وتصبح فاشلةطرف يف نزاع

ض لوجود منافس األر كل مميزاهتا: عدم السيطرة على  
قدرهتا على استصدار  هلا يف استخدام العنف، وآتكلُ 

عن تقدمي  قرارات مقبولة من املواطنني، والعجزُ 
عن التفاعل مع الدول  اخلدمات العامة، والعجزُ 

لةر  ت   الدولة امل  يَّة. / د ِ نِ األخرى بِ  كثري من : دولة أيكل  هِّ
ن بعمل قطعة من امليزانية ارتزاقًا غري مقرو ها يموظف

ل درجات. / والرتهُّ  حقيقي سوى ما يسمى الدوام.
شري : مصطلح تركي "درين دولت" يالدولة العميقة

رجال أعمال من البارزين  أهل احلل والعقد غريِ إىل 
مع ما لديهم من ني وساسة سابقني ومدراء عام ِ 

. وعالقات الوالء كأجهزة املخابرات  مصادر قوة
دى حلول نظام جديد يف ويظهر أثر الدولة العميقة ل

أعلى السلطة إل تستمر الدولة العميقة يف التأثري 
حفاظًا على مصاحل أفرادها، وليس اندرًا أن تقود 

العميقة الثورة املضادَّة كما حدث يف مصر  الدولة
عندما استخدمت الدولة العميقة حركة  2013

شبابية ابسم "مترد" أطاحت بوساطتها ابلرئيس 
رسي ومجاعته السياسية، وبعد املنتخب حممد م

، وعادت اإلطاحة تبددت احلركة الشبابية بسرعة
/ الدولة املارقة: املنبولة.  .الدولة العميقة إىل احلكم

ْوِل  والد و ِل  /  ]انظر مرق[ كلتاْها صحيحة   الد 

ةعِ  لٍ وَ للداللة على ما يعود إىل دُ  القرارات : )دَّ
ْوِلي ة . فأما ما يتعلق بدولة (الد و ِلي ة، والقرارات الد 

قرار )، ()قرار ُحكوميٌّ ختتلف:  واحدة فالعبارة عنه
صادر عن الدولة(. وقد أجاز الكوفيون النسبة إىل 
يبٌّ، إخل.( وأنكر البصريون  اجلمع )ُدَويلٌّ، عشائريٌّ، ُطالَّ
للك، على أن حاجة اللغة إىل النسبة إىل اجلمع 

بًا أمام  ُق يف اللغة متهي ِ ف املدق ِ . وقد يقعةشائ اجعلته
منسوبتان ( وْها ال ِمه يِنّ، واحِلر يفّ كلمات من قبيل: )

ِمَهن، وِحَرف. غري أن الناس وجمامع اللغة أخذت  إىل
 :برأي الكوفيني والبصريني معًا يف هذا اجلانب، فنقول

يِنّ، وِحر يفّ ِمْهيِنّ، وِحْريفّ )  (.  ، وِمه 

ُوَمةً َيُدوُم َدوَ  دام   ام ة. التنمية : استمرَّ امًا وَدميم : ال م ست د 
لمال واخلربات بقوة دفع لاتية. املتواصل ل تثمريال
)تسعى القوى احملافظة إىل ختليد وضع معني، : د ام ةإلِ ا

 َصَصة الطائفية(. اِإَداَمِة ال ُمح

كثرية(،   لإلسكندر ممالكُ  تم )َدانَ  ،خضع :َيِدينُ  د ان  
يف كل قارة(، مَحََل  ِديُن ابإلسالم املالينيُ تَ ) ،اختَََّذ ِديناً 

اِئُن يطالبين هبا( )أان  ،َديمناً: )أان َمِديٌن أبلف دينار، والدَّ
أَِديُن بوضعي اجلديد للمدير السابق، فأان َمِديٌن له، 

يُِديُن ِإَدانًَة:  أ د ان  وهو َيِديُن لرئيس جملس اإلدارة(. / 
َمةَ ث َ  د  ه احملكمة(، استنكرتم )أدان َ  ،بََّت الت ُّهم وندَّ

ومنهم من  (.عَمليَّةوزير اخلارجية ال أ د ان  : )واستهجنَ 
ان  /  يسقط عن "أدان" مبعىن استنكر ْهزهتا.  ِاْست د 

ِدِين  اسِتَدانًَة: اقرتض. /  ض. ومن العاميِ  : امل ُقرتَِ ال م 
يُون.  ل ِئ اليت تتحصَّ آللِ كربى ال  :الد ان ة  / القول َمدم
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/ قذيفة املدفع.  :ة  والد ان  عقب رحلة صيد لؤلؤ. 
 دون  . نقول )ظرف مكان مبعىن أسفل وأقل: دون

( و ) ِبدونِ شك( و ) (. /  من دونِ شكٍ  شكٍ 
: كتاب الشعر، ومن احلشو القول "ديوان الديوان

عصر لنزار قباين" فكلمة )ديوان( تكفي. /  شعر
تدوين القرآن الكرمي مع نزوله، وبدأ : كان الت ْدِوين

سنة مئٍة للهجرة، ولكن عصر  حنوِ  تدوين احلديث يف
التدوين ملفردات اللغة وللمأثور من األشعار واألحداث 

 132لعصر العباسي األول: القدمية كان فيما يعرف اب
 ومجُِعتم  العربية األوىل ، حني أُلِ َفِت الُكتبه  232 –

 .الشعراء دواوين

 ،داوود، داود :. يكتب االسم بواو، وبواوينداود
 ابرود.   انَ زَ وِ ، مبد الواودائماً والنطق 

ب ب  وئيداً. / رأس  يَباً: حترَّكَ بِ يِدبُّ دَ  د ب   تَ م د  َدقٌّ  : ُمسم
بُّوس. / ُدبٌّ مجعها  ، ابَّةُ دَّ ال. / ِدب  ب ة  كرأس الدَّ

: كل ما َيِدبُّ على وجه األرض من حيوان،  والَدَوابُّ
اليوم  والد و اب  يف اجلو.  ُمَهوِ ماً واهلََوامُّ: ما يطري 
يف جمال العلم تستعمل كثرياً  / .فقط حيواانت الركوب

للحشرات، وأرَشَدان صاحب اللسان إىل   ب ةد وي ْ كلمة 
َام من الكسر"،  كيفية نطقها: "الياء ساكنة، وفيها ِإمشم

اي كياء ليل يف املواويل العاميَّة: "ق  نطَ أي أن الياء تُ 
 ليل". 

يب اج  . دبج . املعاهدة وأ ،: مقدمة الدستورة  الدِّ
مقالًة أي أتنَّق  ود ب ج  سرد البنود.  والديباجة تسبق

يباجفيها.   ضرب من احلرير. :والدِّ

هي : التخطيط، مليزانية بيت أو ملؤامرة، فالت دبري. دبر
ابري  ي ََّتٌة. / وُمب َ  ب  ر ة  د  م  عندئٍذ مؤامرة  : األمنيَّة الت د 

ر/  اإلجراءات. : إيذان ابالهنيار، )مع اشتداد اإِلْداب 
ر ابَ دم املظاهرات بدا واضحًا أن شاوشيسكو يشهد إِ 

بَ َرتم الدنيا عنه( إلا انتَقَض أمره،  ،حكمه( ونقول )أَدم
 ."عليه تم بَ لَ ق م أَ "وعكسها 

َبُغ َدبمغاً: عاجل جلدَ  د ب غ   فة رم احليوان بعد سلخه. واحلِ  يدم
غ ة  .الدِّاب 

، وهو دبل َبُل: خامِت بال َفصٍ  ب مَلة والدُّ أيضاً . الدُّ
 الَفتمَخُة.

ا ُجو ُدُجوَّاً. َدجا الليل: عمَّ ظالُمه.  د ج   َيدم

ا َياً: بَسطَ  د ح  ُحو َدحم بعد للك  ﴿واألرضَ  ،َيدم
 .َدَحاها﴾

راً: طرد وهزم. َيدم  د ح ر    َحُر َدحم

ُحوسدحس بسكون الدال: الذي  ،. اإلصبع امل َدم
داِحٍس  حربُ /  أصابه داِحٌس أي التهاب عند الظُّفر.

امسها  والغرباء، قامت يف اجلاهلية على سباق بني فرسٍ 
 . داحسٌ امسه  وحصانٍ  غرباءُ 

َحَض  د ح ض   . وأَدم َحُض ُدُحوضاً: زلَّ  ي ْدِحض  َيدم
اخللط بني شاع خصمه. و  ةَ جَّ ِإدمحاضاً: أبطل حُ 

قول  ي ْدِحض  دحض وأدحض، )هذا الشريط 
 احلكومة(.
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ُخُل ُدخوالً  دخ ل   املكان، ودخل  إىلاملكان، و يف يدم
اعتنق  :يف اإلسالم(، وقالوا دخل. / )املكان  

لنا يف  د ْخل  اإلسالم، واعتنق مرتمجة مولَّدة. / )ال 
كل  :الد ِخيل/  ال انقة لنا وال بعري. أي هذه املَشادَّة(

 :والد ِخيلمن خارجها، وجاءها اللغة َجدَّ على لفظ 
، وصحَّ قوهلم مستجرياً  اجلار النزيل الذي دخل عليك

" يف االستجارة وطلب احلماية. أان د ِخيل ك  يف أايمنا: "
ها احلاسوب، والنتائج : املعلومات تُ لمِقمُ ال م ْدخ الت/ 

ا ، وهذا من الَكِلم املرتجم ترمجة حرفيَّة تَم ْر ج 
وتستعمل الكلمتان يف سياق التعليم والصناعة أيضاً، 
اِن من رطانة املتخصصني وإن  غري أهنما ما تزاالن تُ َعدَّ
تباهى بعض كتاب املقاالت ابستعماهلما، والعيار يف 
للك أن يفهم اجلمهور العريض مثل هذه الكلمات 

ْخل / .  املتخصصفعندئذ تدخل املعجم غري الد 
: ما يكسبه املرء من مال، وكان العباسيون والد خ ول

( أي ما يُ رمفُع إىل صاحب االرتفاعيسمون الدخل )
األرض من مال يف كل موسم، ويسمون اإلنفاق مبثل 

: معدل الدخل الفردي. / اخل ْرجما نسميه اليوم أي 
متوسط نصيب كل فرد، صغريًا أم كبرياً، من إمجايل 
الناتج القومي. وتوفر البياانت االقتصادية الدولية رقمماً 
أيخذ يف احلسبان القوة الشرائية يف كل بلد. وهذا 
مؤشر اقتصادي بليغ لقياس رفاهية املواطنني يف البلدان 
املختلفة، ولكن الدخل يتفاوت فيما بني املواطنني، 

فاوت يف بعض البلدان أكثر من بعض، ومدى والت
التفاوت بني األغنياء والفقراء يرصده مؤشر "جيين"، 
املسمى ابسم االقتصادي اإليطايل الذي وضعه. أمثلة 

واألرقام مجيعًا آخذة  –على معدل الدخل الفردي 
دوالر  6300، يف مصر:  –ابحلسبان القوة الشرائية 

، 31500: ، إسرائيل5700سنوايً، األردن: 
، إيران 13000، تركيا 36000الكويت 
، 9300، تونس: 4700، املغرب: 13000

، الياابن: 2600، اليمن: 48000الوالايت املتحدة 
. وهذه تقديرات صندوق النقد الدويل للفرتة 34000

يف  2013. ]انظر أرقام عام 2018-2010بني 
 ملحق دول العامل يف ليل الكتاب مقابل أمساء الدول[ 

َخان، بال شَ دخن ة. الدُّ َخَنة. /  رجُ وخيَ  :دَّ من املِدم
(: ظهور النتيجة. للك أن الد خان  األبيض)ظهور 

، إىل يف خلوهتم الكرادلة إلا توصلوا، بعد طول حبث
انتخاب اباب جديد للفاتيكان وضعوا أوراق االنتخاب 
يف النار فصعد دخان أبيض من املدخنة، فإلا كانت 

ً فصعد نتيجة التصويت  غري حامسة وضعوا قشًا مبتالَّ
بطرافة ديفيد كامريون  املصطلحَ عَمَل دخان أسود. است

قيب انتخاب البااب األرجنتيين فعُ  ،رئيس وزراء بريطانيا
، سئل كامريون عن تصرحيات 2013عام فرانسيس 
أبن جزر الفوكالند أرض لبااب قبل انتخابه سابقة ل

بنسبة مئة ابملئة  للتو ِ ا أرجنتينية، وكان سكاهنا قد صوتو 
على البقاء مع بريطانيا، فقال كامريون: "كان الدخان 

 يَّاً". لِ األبيض فوق الفوكالند جَ 

 أ د ر  )َدرَّ َضرمُع الشاة ابللنب(. /  ،َيِدرُّ َدرَّاً: سال د ر  
البول فهو  ارِ ر  ِإدْ )دواء يساعد على َأَساَل، يُِدرُّ ِإدمراراً: 

 م ِدرٌّ و)البقدونس مفيد للمرضع ألنه للبول(  م ِدرٌّ 
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ر  /  .للحليب( عطف الضابط(،  ِدر  يست  : )أخذ است د 
على الفيسبوك(. /  الاليكات اببتذالٍ  يست ِدر ون)إهنم 
ر ة  :الد ر ة  / . ِدر ر  ومجعها  ،سوط عمر بن اخلطاب :الدِّ

ُلَؤة الكبرية ومجعها لُّ لا  . د ر ر  ؤم

.  د ر أ   َرأُ َدرمأً: دَفع وصدَّ  َيدم

رِي ِدرَ  د ر ىدرا.  لمًة واحدة ك  الالأَدمرِيَّة، : عرف.يَةً اَيدم
ال فراغ يف وسطها: مذهب من ال يؤمن وال يكفر 

 ،الدينية، بل يقول: "ال أدري"اصَّة ات، وخابلغيبيَّ 
 وهي الغُُنوِصيَّة. 

رَِج أو الشُّرمفة.د ر اِبزِين  : سياج الدَّ

رُُج َدرمجاً: بدأ الطفل ابملشي. والشيخ يف أرلل  د ر ج   يدم
رُُج أيضاً. /  الطائرة: طريقها قبل  م ْدر ج  العمر يدم
وهو  ،جمموع الدَّرجات الد ر ج  اإلقالع وبعد اهلبوط. / 
َرَجُة  رَ هي السُّلَُّم أيضاً. والدَّ نقول و ج. الواحدة من الدَّ

)هذه أدََّن َدرَكاِت االبتذال(،  ،ملا هو رديء د ر ك ة
َرِك األسفل من النار(. /   : قاعةٌ امل  د ر ج  و)يف الدَّ

مقاعد ال ُمَدرَّج: و  ،ها ُمَتَدر ِجة كاملسرحمقاعدِ  صفوفُ 
: اجلارور، واجلرَّار، الد ْرج  / املتفرجني يف ملعب الكرة.

الذي تسحبه من بطن للك النضد وتضع فيه أوراقًا مث 
رُجُ  أي خيتفي. / البشر حييَ ومن على ظهر األرض مث  َيدم

النون ) ،الكالم: تواُصُله د ْرج/ حتتها.  ي ْدر ج ون
، فعبارة: َمنم الكالم د ْرجِ يف تتحول أحيااًن إىل ايء 

 (. َيُكون تُ لمَفظ َميَُّكون

، د ْرد اء  الذي سقطت أسنانه. وهي  :األ ْدر د  . درد
أسنانه يف حادث فهو  من كسرتأمَّا . فد ْرد  والشيوخ 
َتُم.   َأهم

ُرسُ  د ر س   حبوب القمح عن سنابله،  لَ : فصَ َدرمساً  َيدم
(. /  ،ص بتمعنحَ وفَ  املعامل:  د ر س تِ )َدَرس ال ِمَلفَّ

ت وحل هبا اخلراب. / نقول ) امل َُدرِ ُس َدرمَس  د ر س هاحمَّ
 ال م ْدرسة الفكرية. / "له"الكيمياء(، وليس درََّس 
 والفنية: النهج والتيار. 

: لباس احملارب، يقي به واجلمع ُدُروعٌ  ، الدِّرْع  . درع
للمرأة: ما يسمُّونه اليوم َشلمَحة، وهو  والدِّرْعصدره./  

اللباس الداخلي، والطريف أن درع املرأة مذكَّر ال غري، 
وسالح فأمَّا درع احملارب فهي مؤنَّثة، وقلَّ تذكريها. / 

كون من ال ُمَدرَّعات وهي أيضاً يت الد روع
منظومة دفاعية  :والدِّرْع  الصاروخيةال ُمَصفَّحات. 

ِعيَّة  . وهجومية َردم

ووردت الدُّرَّاِقُن : خومخ لو َزَغب. الد ر اق  . درق
رَّاق./  ُة الغُ والدَّ       يف العنق.   :الد ر ِقي ة  دَّ

رَ  :الد ر ك  . رجال درك ُك اسم رجال املالحقة، والدَّ
/  .اجل ْنِدْرمةوالدرك  .يف لبنان واألردن جهاز أمين

َرَجُة اهلابطة: )الصاحل ينال درجة عالية  الد ر ك ة   هي الدَّ
 اجلحيم(.   اتِ كَ َر من درجات اجلنة، والطاحل يهبط يف دَ 

: أشخاص امل  ْند س ونَيُدسُّ َدسَّاً: أخفى ودفن.  د س  
اجتماع  يتسرَّبون إىليدخلون البلد إلاثرة القالقل، أو 

إاثرة الشغب. وتستعمل األنظمة القمعيَُّة إلفساده و 
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يثريون  تقول إهنم الكلمة لإلشارة إىل أجانب وْهيني
سُّ هذه األنظمة رجاهلا دُ االحتجاجات. وكثريًا ما تَ 
 إلفساد جتمعات املعارضة.  

موعة القوانني األساسية للدولة، جم :ورتُ سم . الدُّ دستور
ل الدستور غالبًا يف عدَّ ويدة. حمدَّ  وغالبًا ما يكون وثيقةً 

 الربملان وأبغلبية الثلثني. 

 َيدُعُّ َدعَّاً: دفَع ْبفاء.  د ع  

ُعو  د ع ا ة  يدم : سأل د ع اء  : اندى واستقدم. دَعا د ْعو 
ال من هللا حاجًة. وال نقول ابلعربية "صلينا من أجله" و 

اِعياتله(. /  د ع ْوانأجل شفائه، بل ) : النتائج، الت د 
ْعو ىوغالبًا السلبية. /  نالقضائية مثناها  الد   د ْعو اي 

: َزَعم. ويتنبَّه احملرر يف معاجلة اد ع ى. / د ع او ىومجعها 
منها "قال" ال  دُ قد يُقصَ  "ادََّعى"نص مرتجم إىل أنَّ 

العربية على وضع  -اإلجنليزيةدرجت املعاجم فقد غري. 
مرادفًا لكلمة "كالمي" ولكلمة "ألليج"،  "اد َعى"كلمة 

 . ال غري يف السياق اإلخباري "قال"لكنهما تعنيان 

 متام. عاصر أاببكسر الدال: شاعر قدمي  ِدْعِبل  

َعُك َدعمَكاً: َدَلَك بقوة. د ع ك    َيدم

َعُم َدعمَماً  د ع م   ع ام ة   : ساند.َيدم عمُم والدِّ : السََّنُد. / الدَّ
دولة ضعيفة إىل األجنيب يقدَّم يف العادة من دولة قوية 

بشكل مال أو معوانت عسكرية لضمان تنفيذ 
سياسات معينة، وميثل سيولة مالية يسهل التصرف هبا 

 طِ ٌل للتنمية. عَ فساداً، وهو يف حاالٍت كثرية مُ 

 . ال  أ ْدغ  : : الغابة. واجلمع أكثر دوراانً الد غ ل  . د غل

هو ُيضفي و  ،. اإلدغام من لوازم التالوة القرآنيةدغم
، شرط عدم املبالغة. سالسةاألخبار أداء مذيع على 

: قُ نطَ َليَّقوم"، و)كثرياً مَّا( تُ "ُق: نطَ )لن يقوم( تُ مثاالن: 
  . كثريَمَّا""

 الد ف ة  : آلة إيقاع. / د ف وف  مجعها و  الد ف  . دفّ 
فَّاُت: خشبةُ  القاِرب، وتسمَّى أيضاً  توجيهِ  والدَّ

اُن. ، وقالوا: )قرأت لداتهالكتاب: جِ  د ف تا / السُّكَّ
رة( الِقْشرةالكتاب من   .   إىل الِقشم

، هبمزة على وِدفئ ا  ؛ على السطر، هبمزة الدِّفءْ . دفأ
: الد فيئ ة. / : الشعور حبرارة معتدلة مرغوب فيهانربة

واألزهار،  رُ اخُلضَ  تُ ستنبَ الزجاجي حيث تُ البيت 
 اٌت.واجلمع َدِفيئَ 

َفُع َدفمعاً  د ف ع    ْفع  . : ساقَ َيدم  ةٌ جَّ : حُ د ف وع  ومجعها  الد 
إصدار احلكم على  من حمامي املتهم يريد هبا وقفَ 

له. ومن للك  ِتَصاص)موكِ  فمُع بعدم االخم أي أن  (الدَّ
ر يف هذه هذه احملكمة ليس من اختصاصها النظ

ع ة  د ف عات  الدعوى. /  من أصل املبلغ  رٌ دم : قَ د ف ْ
فْ ع ةاملطلوب،   يف وقت نيالطلبة املتخرج: جمموع والد 
َفِعيٌّ، وِسالح َمدَ و  ِمْدف ع  واحد. /  اِفُع، وقصٌف ِمدم
 ال ِمدَفِعيَّة.  

فِ  .دفن  ٌن وَمداِفُن: مقربة.َمدم
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الباب. /  القلب، أو قرَع الرجلُ  ضَ بَ يُدقُّ َدقَّاً: ن َ  دق  
: َصُغر وكان دقيقًا يف حجمه )إنه يهتم ي ِدق  ِدق ة   د ق  

الغامض )فسََّر  :قيق  والد  ابلدقيق واجلليل من األمور(، 
لنا ما َدقَّ من املسائل، ودخل يف أََدقِ  التفاصيل(، 

: الد قيق  املنضبط يف مواعيده. /  :من الناس قيق  والد  
ق ة  / : ال ُمَدبَُّب. ال م ْست د ق  حنُي. / الطَّ  ركيزة من  الدِّ

ُمها  ركائز أربع للمضمون يف اإلعالم اخلربي تُتمِ 
السرعة واإلحاطة واإلشراق. ]انظرها يف سرع وشرق 
وحاط[ تشرتط بعض وسائل اإلعالم استناد اخلرب إىل 
مصدرين قبل نشره، فإلا جاء اخلرب يف وِكالة أنباء 

فرمبا يكون املصدر الصحيفة فقط، والوكالة  وصحيفة
نقلت عنها، فذلك إلن مصدر واحد. على أن معظم 
وسائل اإلعالم تعترب مراسلها مغنيًا عن املصدرين. قد 
يكون اخلرب صحيحًا أبن كثريين قد قتلوا يف اهلجوم، 

هنا، فثمة فرق ولكن التفاصيل مهمة والدقَّة تكمن ه  
هم أو أن تكون ميليشيا بني أن يكون اجلنود قتلو 

خارجة عن القانون قتلتهم. وإيراد عدد القتلى زائدًا أم 
انقصًا فيه إخالل ابلدقة. وهلم َجرَّا. وحفاظًا على 

قَّة  يسلك الصحفي مسلك  -هذه القيمة، أي الدِ 
املتحفِ ظ، ويكثر من عبارات "حسب قول فالن.."، 

مل  و"قيل.."، و"أنباء غري مؤكَّدة"، و"لكر مصدر
يكشف عن نفسه.."، و"صور مل يتم التثبُُّت منها.."، 

 إخل.      

قْ ع اء  . دقع اُب. والفقر الشديد الذي يُ  :الد  ق لصِ الرتُّ
 . م ْدِقعا  أخاه ابلدقعاء يسمَّى 

طبُة من حجر أو ال َمصم  :الد ك ة  َيُدكُّ دَكَّاً: دمََّر.  د ك  
ر. زُّ احلزاُم أو ال: الدِّك ة  خشب جيلس عليها الناس. /  انَّ

 : احلانوت. الد ك ان  / 

. بعض دِْكتاتورون: طاغية، مسَتِبدٌّ. واجلمع دِْكت ات ور
وسائل اإلعالم الغربية كانت تصف احلاكم يف بعض 

من  الكلمة جزءٌ  دول العامل الثالث ابلدكتاتور وكأنَّ 
امسه، وهذا جُمانب للحياد، اإلعالم الرصني يصف 

الذي قد د اخلرب "الرَّئيس فالن" مث يورِ الرئيس أبنه 
 .نعته ابلدكتاتوردون لكن فظيعة من فظائعه يتضمن 

شهادة دكتوراه. متيل حامل  ؛دَكاِترة: طبيب د ْكت ور
وسيلة اإلعالم اجلادَّة إىل شطب هذه الصفة عن 

املذيع الدكتور نفسه  مُ الصحفيني العاملني هبا فال يقد ِ 
للك على الشاشة يف التلفزة، كتب هبذه الصفة، وال يُ 

، الضيفإلا حتلَّى به لقب لغري أن اإلعالم اجلادَّ يربز ا
الضيف ندعو ندعو الضيف العسكري برتبته، مثلما ف

"، األستال الدكتور"األكادميي برتبته، وال منيل إىل لقب 
 ألن عامَّة الناس ال تفرق بينه وبني الدُّكتور. 

ل ة  لًة: أرَشَد. َيُدلُّ َداَل  دل   هم منها،  ود ال  َظة: ما يُ فم اللفم
اللة بكسر الالم وحكاها أي املعىن،  وأجاز الفرَّاء الدِ 

يت،   كلمة "َداللة"بعضهم  ستخدم قد يَ و ابن السِ كِ 
ِدمني  بدل "معىًن" تباهياً، وعندما وضع نفر من ال ُمتأكم

مناهج لتعليم العربية لألطفال ألغوا كلمة "معىن" 
ل ة/  علوا كلمة داللة بدياًل له.وج ل، : حِ الدِّال  رَفة الدَّالَّ

ل رو ُِج للسلعة سواء أكان يف ال ُمناِدي الذي يُ  :والد ال 
ألاثث املستعمل. / اأم يف سوق  ،ات الغاليةمزاد للَّومحَ 
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ِليل ء  ومَجعها  الد  أو دليل القافلة  يَّاح: مرشد السُّ أ ِدال 
أرقام اهلواتف.  كتاب، وَدليل اهلاتف:  يف صحرائها

ِليل يُِدلُّ ِإدمالاًل:  أ د ل  : الربهان. / أِدل ة  واجلمع  والد 
بَّة، وكانت له على صديقه أو رئيِسه مبحَ َجَراَءًة جَتَاَرَأ 
العشرة، )هل لك أن تكلِ م يل  لُودِ  وطولِ لعليه  د ال ة  
 فإن لك عليه َدالًَّة(.   ،املدير

األرض احملصورة بني فرعي دمياط  :ِدلمَتا النيل .دلتا
لمتا شكل، و هيم ب َّ صَ ورشيد من القاهرة ح ى مَ  مثلث  الدِ 

إن نظرت إىل اخلريطة،  حرف دلتا اليوانينمعكوس ك
 .   وكاحلرف غري معكوس إن نظرت من اليوانن

أبيديولوجية  غَ بَ : صَ أ ْدجل   : سار لياًل. / أ ْدجل   . دجل
 م ؤ ْدجل  ا  أصبح  املؤسسةمعينة، )كل شيء يف هذه 
سعي مجاعة  األ ْدجل ة  أبيديولوجية احلزب احلاكم(. 

فكرها يف منحى من  يدِ ىل تسيِ إلات فكر معني 
املتشبع بفكر حزيب  ال م ؤ ْدجل  مناحي احلياة. والشخص 

يصدق هذا على الفكر الشيوعي  ؛أو تنظيمي معني
 وعلى الفكر السلفي أبلوانه. أبلوانه، 

لِيساً: َغشَّ ِغشَّاً. ويف التجارة:  د ل س  . دلس يَُدلِ ُس َتدم
 والت ْدليس  أخفى البائع عن املشرتي عيبًا يف السلعة؛ 

ُث آخذَ  مَ : أن يوهِ احلديثيف إسناد  احلديث  ال ُمَحدِ 
من سلسلة السند  ، مثاًل،د أبن ُيسقطنَ السَّ  بقوَّة

 قة.  شخصاً غري ث

 لسانه: أخرجه. د ل ع  

يةَ  د ل ف   ِلُف َدلمفاً: مشى خبطى قصرية ِمشم  الشيخ.  َيدم

، ، ومجعها َدالفنُي: خملوق حبري من رتبة احليتانني  د ْلفِ 
والكلمة مستعملة قدمياً، واستعمل القدماء أيضاً 

َخُس" للمعىن نفسه  . "الدُّ

ُلُك َدلمَكاً: َدَعَك اجلسم، ويغلب د ل ك   استعماهلا  َيدم
لِيُك: املَساُج،  والت ْدِليك  ابلتشديد: َدلََّك، والتَّدم

ِجي   ، وهو ما يسمونه وسيلة طبية واسعة االنتشارالِعال 
 .العالج الطبيعي

ل ه  . دله َُه احُلبُّ أي حي ََّره وصار كلَّ َْهِ ه  نم : مَ ال م د  َدهلَّ
يف احلياة. قال ُنَصيمٌب: )مساكنُي َأهُل الِعشِق ما كنُت 

رَتي.. مجيَع حياِة العاشقنَي بِ   ِم(. هَ رم دِ أشم

لَِيًة:  دىل   )ربطه من كلتا رجليه  ،علََّق وأَن مَزليَُديلِ  َتدم
ه يف البئر كي يبحثَ  مِت(، عن اخلا حببل متني ودالَّ

/ َأدمىل  .صطبة وَدىلَّ رجليه(مَ  )جلس الطفل على ال
ىَل  ىَل بتصريٍح، وَأدم ىَل برأمِيه، وَأدم الرجل َدلموًا يف البئر، وَأدم

 صواهتم. ومنعَ أب أ ْدل ْوا وهمبصوته يف االنتخاابت 
 أبصواهتم.  اإِلْدالءمن الكثريين الطَّابُور الطويل 

ة: )نزل من م  د   اجلرح َدٌم(، وَدِمَي اجلُرمُح  نكتبها بال شدَّ
َمى فهو دامٍ  مِ . / ِدماء  ، واجلمع وَيدم فصيلته  :زمرة الد 

ْمي ة  /  جمموعته.أي فئته أي  : اللعبة د م ى  مجعها  ،الد 
 .على هيئة إنسان

: لو اخلُُلِق الد ِمث  ، والشخص نيُ الل ِ  :اث ة  الد م  . دمث
ِح.   السَّمم
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َماجاً: َمزََج، ووفَّق بني األشياء  أ ْدم ج. د م ج   ِمُج ِإدم يُدم
 / .ابملعىن نفسه د م ج  ، وقيل لتصبح شيئًا واحداً 

يف الرتبية: وضع التَّالِمَذة الذين يعانون من  اإِلْدم اج
إعاقة نفسية أو لهنية مع اآلخرين يف غرفة صف 

/  وقيل له التعليم الدامج. واحدة، وعدم فصلهم.
جمتمع معني: الدخول فيه واالنسجام مع يف  االْنِدم اج
 ثقافته.    

النووية األسلحة : الد مار الشامل أسلحة  . د م ر  
والكيماوية واجلرثومية. واشتهر التعبري عندما تذرَّع 
الغرب بوجود هذه األسلحة يف العراق تسويغًا لغزوه 

 . 2003عام الذي حدث 

َساً  د م س   ِمُس َدمم : الشَّديد الد اِمس   . الظَّالمُ : أخفىَيدم
م س  الذي خُيمِفي األشياء عن العني. والفول  : ال م د 

 حبات الفول وتذوب يف عصيدٍة. املطبوخ ح ى ختتِفيَ 

عاً  د م ع   َمُع َدمم  وَدَمعاتٌ  د ْمع ة  . : نزلت دموعهَيدم
بدموع . والُبكاُء وُدموع: قطرات تنزل من العني

 نفعة.لشرٍ  أو َجلمبًا ملعاُء احلزن ات ِقاء : اد ِ التماسيح
وأصل التعبري خرافة تقول إن التمساح يذرف الدمع 

 ما يشبه جللب الفريسة. على أن التِ مساح يذرف
 .وهو يلتهم الفريسةالدمع 

َغًة تشري إىل تسديد  د م غ   َغاً: َخَتم، ووضع َدمم َمُغ َدمم َيدم
م اغ / : قاطع.د اِمغ  الرسوم. دليل  ُمَخيمُخ : ال ُمخُّ وال الدِّ
 والنَُّخاُع مجيعاً. 

 ن اجلدار. مم : صفُّ حجارة أفقي ضِ دمك. ِمْدم اك  

مَُّل مجعها َدَماِمُل:دمل التهاب بثرة تنشأ عن  . الدُّ
مَُّل الكبري ُخرَّاٌج، أو ُخَراج.   جلدي. والدُّ

ْمل ج  . دملج سوار يف العضد، أي أعلى الذراع،  :الد 
قيقًا يف قوله، وهو ليا أبو ماضي ديوعليه مل يكن إ

ُلجًا ِمن )متحري مالا يُهدي حمبوبَته:  َأِسَوارًا أم ُدمم
  (.ُنضاٍر.. ال ُأِحبُّ الُقيوَد يف ِمعمَصَميمكِ 

: لزمه غري التدخني علىالتدخني، أو  أ ْدم ن  . دمن
م   خ ْضراء  . / قادر على تركه : النبتة اجلميلة خترج نالدِّ

كم وخضراءَ يف األرض اخلَرِبة، وتفسري   احلديث: )إايَّ
 الدمن( اجتنبوا املرأة اجلميلة السيئة الرتبية. 

نُو ُدنُ وَّاً: اقرتب.  د ان   : االسم الذي الش ْرق  األ ْدن  َيدم
ر األورويب على املنطقة من مصر إىل مأطلقه املستع

ل أفغانستان، متييزًا هلا عن الشرق األقصى، وفضَّ 
ألن أورواب  شرق األوسطالاملستعمر األمريكي تعبري 

ستعَمل اليوم يف أمريكا شرق، ويُ إىل نفسها ابلنسبة 
الغرب مصطلح "مينا" ويعين الشرق األوسط ومشال 
إفريقيا. كانت محاسة الناطقني ابلعربية لتحقيق حلم 

"، الوطن العريبالوحدة قد جعلتهم يتمسكون بعبارة "
الذي  يبالعامل العر إىل مصطلح ، مال العاملو  ،مث مالوا

، 2010ترسخ مع الربيع العريب الذي بدأ يف أواخر 
 اً قومي اً البلدان العربية شعور يف على أن  إل جاء برهاانً 

الشرق العريب مصطلح  اإلعالمي. يستعمل رابطاً 
تعبريًا عن وضع سياسي معني يضم تركيا  األوسط

ستعمل مصطلح وإيران والبلدان العربية يف آسيا، ويَ 
قومي ال الشعور لشأن عريب، ويف سياق العامل العريب
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نيا  ميكن استعمال مصطلح الوطن العريب. / مجع الدُّ
َنن، . / يف التعبري )د نْ ي ِويٌّ ، واملنسوب إليها د ن   

، نطلب شق طريق إىل القرية( ُنصبت  املوقِّعني أدانه
 أي أنَّ مثة فعالً  ،كلمة ال ُمَوقِ ِعني على االختصاص

". ومثلها: )حنُن، العرَب،  اً حمذوف قبلها هو "خَنُصُّ
 ُخصُّ حنن، أَ "أصحاب اتريخ جميد(، فكأنَّك قلت 

خلاصة . ]راجع "اتريخ جميد العرَب، أصحابُ 
"[ وخصوصاً   "خص 

َنُس َدَنَساً: توسََّخ. نقول  د ِنس   بُه أو  د ِنس  َيدم ثوم
ن س   ت املقابر أو املعابد: وضع القالورا ت ْدنِيس  . / ت د 

املقابر واملعابد  قوم، أو التعامل معأو إغاظة بغية إهانة 
 بغري االحرتام الالئق. 

َنُف َدنَفاً: مرض من شدة ا د ِنف   فهو َدِنٌف  ،عشقلَيدم
َنٌف.   وُمدم

 : املصيبة، وعدَّ أبو عبيدة يف كتابالد اهية. اهد
اهية. /  أرمبَ َعِمئة اسمٍ  الدَّواهي، مالا  !ماذا دهاكمللدَّ

: الرجل الد اهية: ما الذي حلَّ بكم! / القوم! د ه ى
 الواسُع احليلة. 

ِمنِ  الد ْهري  . دهر ٍر سوى  عند القدماء: غري ال ُمؤم بدهم
فرقٌة قالت أبن الدهر قدمي وأبن  والد ْهرِي ة  دهر الدنيا، 

ْهرِ العامل موجود بنفسه منذ األزل.  ابلضمة:  ي  والد 
 الشيخ الطاعن يف السن الذي مر عليه دهر طويل. 

ساً: )السيارة َدَهَسِت الطفل(.  د ه س   َهُس َدهم َيدم
 تمُه، وَدَعَستمه. وأجازوا داسَ 

أيضاً: فوِجَئ. )هذا أمر  وش ِده  . ُدِهَش دهش
. / )وقف غالبًا (: مفاِجٌئ و م ْدِهش   ا  سارٌّ  م ْشد وه 

ُهوشاً أمام املنظر(:  ًا ومبلبل الفكر.  َمدم ومتحريِ 
: الد هش ة  اإلدهاُش: اإلهبار سينمائياً. ]انظر هبر[ 

ِد الدهشة تتبخَّر  الشعور حبرارة الوضع اجلديد، )مع تبدُّ
 احلميميَُّة من العالقة، لكن الود واحلب أبقى وأَدمَوم(.

ْهق ان  : ال ُممتلئة. / اق  الدِّه  . الكأس دهق ُمَدبِ ُر  :الدِّ
رعة أو القرية يف العصر العباسي، وكان يف الغالب ال َمز 

َهاِقنُي من أهم عناصر "خلق الثروة"  أعجمياً، وكان الدَّ
اِقن ة  ]انظر خلق الثروة يف خلق[ /  .يف للك الزمن د ه 

، من ساسة أو : املطلعون على بواطن األمورالسياسة
 .   حملِ لني

ًا =  د ه م   َهُم َدْهم ُمَداَْهًَة: َهَجَم وفاجَأ. يُداِهُم  داه م  َيدم
ة مداْهة الناس يف بيوهتم.   ومن لوازم األنظمة املستبدَّ

ناً: طََلى ابلدُّهِن أو ما  د ه ن   ُهُن، بضم اهلاء، َدهم َيدم
مبعىن املادة  ،: مفردالد ه ونأشبهه من طالء زييت. / 

ه  العالجية أو التجميلية اليت ُيطمَلى هبا اجللد. /  : ان  الدِّ
هان﴾. /  ،اجللد األمحر ان  ﴿فكانت َورمَدًة كالدِ  الدِّه 

بغ زييت يُطملى به اخلشب حلمايته واجلمع ِدهاانت: صِ 
من املطر إخل، واحلديد حلمايته من التأكسد وتكوين 

ن ة  الصََّدأ، وجدران املستشفيات. /  : التقرب ال م داه 
 .اهتم الفاترةفكاهلإىل لوي النفول مبدحهم والضحك 
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ْهو ر  . و ر  دهْ  احنرفت  :: سقط من عُل، وللسيارةت د 
وانقلبت، وألسعار األسهم: هبطت بقوة هبوطاً 

 مفاجئاً. 

الطبيب  د او ى. / د ِويٌّ الرعد يَُدوِ ي، فله  د و ى ا.دو 
: مادة العالج، واجلمع والدواء .: عاجلهماملرضى
ااَيُت: الَقابَِلة. /  الد اي ة  /  .أ ْدِوي ة   : اة  لد و  اوالدَّ

بَ َرُة.   ال ِمحم

 : جمموعةُ والد ْوح  : الشجرة العظيمة. الد ْوحة  . دوح
 األشجار الوارفة الظالل.

ِمل فٌّ بل نقول:  .، واجلمع ُدوِسيهاتد وسيه
 .ِملف ات  و 

إما  النطق: كذا ابلكتابة الشائعة، وهي يف د والر
 أو ُدَلٌر.  ُدوالرٌ 

إىل ف من عصر اختلَ  مقياس مساحة : الدُّونُ ومند
مكان. ويكاد يستقر على ألف إىل عصر ومن مكان 

 مرت مربع.  

انيَّاً. والدميوغرافيا هي : ا  دْيوغرافي   الوضع ُسكَّ
)االعتبارات الدميوغرافية تفرض على  ،السُّكَّاين  

، ولو قلنا االعتبارات احلكومة رفع سن التقاعد(
 . السُّكَّانية لكان للك وافياً ابلغرض

: ات اجلماعةدينامي  ، وديناميكي: حيوي. ديناِميّ 
القوى اليت تصنع صراعًا وختلق أيضًا ترابطًا داخل 
مجاعة كفريق رايضي أو طلبة يقومون برحلة؛ 

: القوى اليت جتعله يستجيب ات ال م جتمعي  ودينامِ 
يزداد أتثريها يف أوضاع  خفيَّةٌ  للتغيري. ففي اجملتمع قوىً 

ابط العائلي الذي يزداد يف أوقات معينة، منها الرت 
الشدَّة املتوسطة فيؤدي إىل عودة النظام العشائري، 

أو تهجري لكاإىل شدائد عظيمة  فإلا تعرض اجملتمع 
نتثر العقد العشائري لصاحل األسرة خطر اإلابدة فرمبا ا

 الصغرية.
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 الذال
. حرف خيرج من بني اللسان واألسنان العليا؛ وهو ذ

يُنطق دااًل غري معجمة يف أحناٍء من املغارب، "فهكذا" 
تصبح "هكدا"؛ وليس حظه أبفضل يف حواضر مصر 

إل ينطق زاايً،  -دون القرى والبوادي  -والشام 
"فالذميم" هناك "زميم". وإلا ختيل املرء صوَت "الزاي" 

طنني بعوضة ُقصَّ جناحاها. طنني بعوضة "فالذال" 
وال بدَّ أن القدماء عرفوا يف قبائلهم إبدال الذال دااًل 
أو زااًي فثمة كلمات وردت يف املعاجم القدمية 
؛ وحدوة  ، وَحذَّ ، وَبذَّ؛ وحزَّ بصورتني، مثل: )بَ زَّ

 احلصان وحذوته؛ والربدعة والربلعة(.  

 وذيحممد،  ذاالصورة البسيطة السم اإلشارة ) ذ ا:
املعايل(، واملشهور  ذيوهٰ حممد  ذاهٰ املعايل/ أي 

ذا"، إبضافة هاء التنبيه يف أوهلا. ومثناها للقريب "ه  
، )هل ترى َليمِنَك ذاِنك  وذ ْيِنك  ذان. وللبعيد لان، وه  

الولدين؟ َلاِنَك الولدان سيكون هلما مستقبل ابهر(. 
 . ِ واملؤنث لي، ومثىن املؤنث للقريب اتِن، وتَ نيم

ِنك  وت  ْيِنك  وللبعيد  )سألهب ألحتدث إىل تَ يمِنَك  ات 
رفاِن على تنظيم احلفل(.  الفتاتني، فَتاِنَك الفتااتن ُتشم
ومل يعد ملثىنَّ اسم اإلشارة للبعيد كبري وجود يف 

ئك جلمع النصوص املعاصرة، يف حني تستعمل أول  
البعيد. على أنه ليس مثة من بديل يسدُّ َمَسدَّ اسم 
اإلشارة للمثىن البعيد: يريد الكاتب أن يقول شيئًا عن 

ذان الرجالن" فهل يقول: "ه   يقفان بعيدا  رجلني 

وكأهنما يقفان بقربه؟ األفصح أن يقول: )لاِنَك 
 الرجالن(. 

 َيُذوُب َلَواَبانً: سال بعد صالبة.  ذاب  

، َلواِئُب: خصلة الشعر املنسدلة على ذ ؤ اب ة   .ذأب
 الظهر. 

صاحبة، )فتاة لات علم(. ]راجع "لو"[ / ذات: 
تستعمل حديثًا يف مكان "نفس": "رأيتك أمس  ذات

يف املطعم لاتِه" أي )رأيتك يف املطعم نفسه(، وأكثروا 
يف الصحافة من إضافتها إىل غري الضمري: "رأيتك يف 

: تعبري يريد قائله جتنَُّب يةالذ ات  اإِلهلٰ لات املكان". / 
لكر اسم "هللا" تنزيهًا له، وال سيما عند تناول 
االختالفات بني العقائد؛ وننز ُِه هللا تعاىل يف اإلعراب 

: تستعمل يف أسلوب ذ ايتّ بعبارة: "لفظ اجلاللة". / 
اإلضافة: )حمرك لايتُّ التزييت، وبرانمج لايتُّ التخزين(، 

: )اكتفاء لايتٌّ، حكم لايتٌّ، سرية لاتيَّة، ونقد ونعتاً 
: املتعلق ابلشخص، كاألسلوب الذايت الذ ايت  لايتٌّ(. / 

الذي يعرب فيه املرء عن نفسه حبرية، ضده: 
يف الفيزايء: مقاومة  القصور الذ ايت  / املوضوعي. 

اجلسم ألي تغيري على حالته احلركية. ومن جتلياته: 
اجئة للحافلة تستمر أجسام الناس عند فرملة مف

بداخلها يف التحرك إىل األمام، فالواقف يقع والقاعد 
مييل حنو األمام. وعند قطع الكهرابء عن مثقاب فإنَّ 
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ريشته تستمرُّ يف الدوران بعض الوقت بفعل القصور 
 الذايت.  

داً: دافع وطرد املعتدي: )َيُذوُد عن  ذاد   َيُذوُد َلوم
 : معلف الدابَّة. و د  ال ِمذْ وطنه(. / 

: شخٌص يظنُّ ال م ِذيع  َيِذيُع ُليُوعاً: انتشر. /  ذ اع  
، يف م ِذيع الربطالنَّاُس أن مرتَّبه مرتفع جداً. / 

ايِع خاصة: مذيع يقول شيئاً قبل كل برانمج.   ال ِمذم

قًا وَلَواقاً: أحسَّ حبليمات التذوُّق،  ذ اق   َيُذوُق َلوم
ال أجده أليِ  طعام آخر(،  م ذاق  )ِلطعام أمِ ي 

: إحدى احَلَواسِ  اخلمس وآلته ُحَليممات يف  الذ ْوق 
: لو الذَّومق املرهف يف طعام أو لباس الذ و اق ة  الفم. / 

الرفيع:  الذ ْوق  مرهفة. /  ذائِق ة  أو كالم. وهو ميلك 
 اجلمال واإلحساس به. تذ و قالتهذيب، وأيضاً 

: داَفَع )َنُذبُّ عن الوطن بكل ما َيُذبُّ َلابًَّ  ذ ب  
 منلك(. / واألصل يف الذَّبِ  إبعاد الذُّابب.

اً: قتل ابلسكني. املذحبة: اجملزرة. ]انظر  ذ ب ح   َبُح َلحبم َيذم
: املذبوح. الذ بيحاالستخدام اإلعالمي حتت جزر[ / 

ْبح  /  بمح الذِّ  . ﴾وفديمناه ِبِذبمٍح عظيم﴿: حيواٌن ُهيِ َئ للذَّ

بُُل ُلبُواًل: ارختى من ُهزال.  ذ ب ل   ل ة  يذم : ما برز من الذ اب 
 خيط الشمعة وفتيل املصباح. 

راً: حفظ الشي وصانه. /  ذ خ ر   ُخُر ُلخم  اد خ ر  َيذم
ادِ خاراً: راكم املال. واألصل "الدخر" قلبت الذال دااًل 

احليَّة: الرصاص القاتل،  الذ خ ريةوأدغمت الداالن. / 
 زاً له عن األعرية املطاطية، وطََلقات الصوت.متيي

: املسحوق العالجي يَُذرُّ الذ ر ور  َيُذرُّ َلرَّاً: نثَ َر.  ذ ر  
يف العيون( أي إيهام  ذ رٌّ للر مادعلى اجلرح. و)هذا 

: صغار الذ ر  ومتويه بغرض تنفيذ خطة أخرى. / 
الصغري من  ، وهبا مَسَّيمنا للك اجلزءذ ر ة  النمل، والواحدة 

املادَّة احملتوي على الربوتوانت والنيوتروانت 
: قنبلة تعمل القنبلة الذ رِّي ةواإللكرتوانت. / 

ابالنشطار النووي، وأول استعمال هلا كان على مدينة 
، وكانت 1945هريوشيما الياابنية، أغسطس/آب 

قوة تلك القنبلة مساوية لستة عشر ألف طن من مادة 
، وهي خمتلفة، الن  و ِوي ةاليوم القنبلة  ت.ن.ت. واألشهر

إل قوام عملها انشطار فاندماج نووي. ويف أول اختبار 
ماليني طن من ال   10هلا َأطَلَقت قوًة تكافُئ 

قنبلة هريوشيمية.  625ت.ن.ت؛ أي أهنا تساوي 
. ]انظر اهليدروجينيةوالقنبلة النووية هي نفسها 

 التخصيب يف خصب[  

ُرو ذ ر ا ُرو الرتاب: تنثره  َيذم رِي َلرماَيً: الرايح َتذم َلرمَواً؛ وَيذم
رِّييف اهلواء. / املرأُة  رِيًَة: تُ نَ قِ يه إِبق مَفازه  ت ذ  ِسم َتذم السِ مم

ٌط   ال ِمْذر ىيف اهلواء والنفخ عليه. /  وال َمذاري: ُمشم
ْرو ة  كبري من خشب لتنقية األرض من احلصى. /  الذِّ

 .: القمةوالذ ْرو ة  

. )إنه َلِرُب اللسان، تتحول األفكار بسرعة على ذرب
رأس لسانه إىل كلمات، فإن َعِدَم الفكرة تكلم بطالقة 
وأوهم السامعني أبنه يقول شيئًا لا ابل(. مما يعني 
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املذيع أن يكون لرب اللسان ألن "اهلواء" ال حيتمل 
الصمت، هذا إىل بديهة سريعة، وثقافة طيبة تكتمل 

 هبما آلته.

رَُع َلرمعاً: قاَس ومشى، )أخذ يذرع املمر جيئة  ذ ر ع   َيذم
مؤنثة: وهي يد  الذِّراع  ولهاابً أمام غرفة العمليات(. / 

اإلنسان وساعده وعضده مجيعًا ح ى رأس الكتف. / 
: مقياس طول لألقمشة خاصة. عند بعضهم الذِّراع  

هو من املرفق ح ى هناية اإلصبع الوسطى وقدَّروه ب  
، وعند البعض من رأس الكتف وقدروه سم 48

ُت  ابألمر: َمِللمُت وتوتَّرت  ذ ْرعا  بثمانني سنتمرتاً. / ِضقم
اليمىن يف املشغل(، أي هو أهم  ِذر اِعيمنه. / )فالن 

 يت ذ ر عون: الكبري. / )الذ رِيعمساعد يل. / الفشل 
حبماية رعاايهم كي يفرضوا على البالد شبه احتالل، 

سد  /  .(ذ رِيع ة  من محاية رعاايهم فهم يتخذون 
رِيَعُة عمل غري حمرم الذ ر اِئع : من مفاهيم الفقهاء، والذَّ

غري أنه قد يؤدي إىل احلرام أو املكروه، فإابحة اخلمر 
لغري املسلمني ضمن اجملتمع اإلسالمي قد تؤدي إىل 
أن يشرهبا املسلمون. وزراعة العنب قد تؤدي إىل صنع 
اخلمر، واجللوس يف املقهى قد يؤدي إىل الغيبة 

ألخذ الشديد مببدأ سد الذرائع يؤدي والنميمة، إخل. ا
إىل كثري من التشدد. وترد على األلسن عبارة: سد 

 الذرائع َأومىل من جلب املنافع.   

ِرُف َلرمفاً: سكب الدمع.  ذ ر ف    َيذم

ِرُق الطائر: رمى بذات بطنه، يراها املرء على  ذ ر ق   َيذم
 .الذ ْرق  لراعه أو يتحسسها على رأسه، فهذا 

ِعُن: خضع. نقوهلا وال نقول رضخ  ْذع ن  ذعن. أ   يُذم
 اليت تعين َهشََّم.

ف  ر  . ذفر : الرائحة الكريهة من زيت مقليٍ  أو ننت الذ 
 أو ُصناُن إبط. 

ُقوُن: موضع ذقن َقُن، بفتحتني، واأللمقان والذُّ . الذَّ
سوكة من احلنك السفلي.   السَّكم

لكيٌّ: . املسك لَِكيٌّ: أي طيب الرائحة، والرجل ذكا
النار يُذمِكيها ِإلمَكاًء: زادها  أ ذْك ىأي سريع الفهم. / 

الشاة:  ذ ك ىاشتعااًل، وألمَكى انر الفتنة أيضاً. / 
: سرعة الفهم، ومن طريف تعريفاته الذ كاءلحبها. / 

أنه للك الشيء الذي تقيسه اختبارات الذكاء. / 
َلت : شيء خمتَ َلف عليه بشدة. وقد ُجعِ اختبار الذكاء

املئة املعدل فمن أحرز أقل منها فهو دون املتوسط، 
 ومن أحرز أعلى منها فهو فوق املتوسط.  

راً: أَومَرَد يف كالمه. /  ذ ك ر   ار  َيذمُكُر لِكم ار ت ْذك  ، وِتْذك 
)هذا اخلامِت َتذمكار من صديق قدمي، وُأِخذتم يل معه 

قة السفر. السفر: بطا ت ْذِكر ة  هذه الصورة التَّذكارية(. / 
: حلمقة يذكر فيها اسم هللا مع إيقاع. حْلقة الذِّْكرِ / 

ار   ، والذكر احلكيم: القرآن. / الذِّْكر  : األدعية. / األ ذْك 
: الذي ال م ْجت مع الذ ك وِري  : أخو األنثى. / الذ ك ر

: ال م ذ كِّر ةيفضل الذكور على اإلانث يف املعاملة. / 
، أو استدعاء لشخص إىل ورقة حتمل توجيهًا إدارايً 

امًا رمسيَّاً. وهي  مركز شرطة إخل، أو توضيحًا أو اهتِ 
ر املرَء مبواعيده، ويقال هلذه األخرية  الدفرت الذي يذكِ 
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رة أيضاً، واألجندة. /  : كلمة رمسيَّة ال م ذك ورال ُمَفكِ 
تقوم مقام االسم املذكور آنِفًا أي سابقاً، ).. وقد 

كان يف اخلارج وقت وقوع اجلرمية(. أنه   املذكورأثبت 
: ال بد يف اإلعالم من خرب يبين الذِّْكر ى السنوية/ 

الصحفي عليه تقريره، وقد ال يكون اخلرب حداًث بل 
رِيَِّة أو املَِئويَّة،  ِلكرى. ففي الذكري السََّنوية، أو الَعشم
َبُع  لوفاة شخص أو لوقوع زلزال ُيصاُغ خرب وقد يُ ت م

 بتقرير.  

ُء. /  ذ ل   ليل أَِللٌَّة وَأِلالَّ ً وِللًَّة: هاَن. ومجع الذَّ َيِذلُّ ُلالَّ
السهلة  الذ ل ول:الصِ عاب: تليينها. / والناقة  تْذِليل  

 االنقياد. 

. فالن َلِلُق اللسان: طَلمق اللسان ال يتلعثم. ذلق
 ]انظر لرب[

مَّة املالية: جمموع ما للشخص وما عليه من ذمّ  . الذِ 
مَّة: ورقة رمسية أبن املرء  حقوق والتزامات. وبراءة الذِ 

 غري مطلوب بدين. 

َهُب َلَهاابً: انصرف. /  ذ ه ب   : الطريقة ال م ْذه ب  َيذم
: الفروق بني املذاهب واخلالفات ال م ذهبي ةوالعقيدة. 

: الذ ه ب  األبيضمع االتفاق يف أركان الدين. / 
القطن عندما كان مصدر ثراء مهمَّاً. والذهب األبيض 
اليوم: لهب ُخِلط مبعدن أبيض كالفضة عوضًا عن 

 : الن َّفمط.  الذهب األسودالنحاس. 

َهُل ُلُهواًل: انفعل فتبلَّد تفكريه.  ذ ِهل    َيذم

: اضطراب يف الفكر مع وساوس الذ هان  . ذهن
 وهلوسة، وانفصال عن البيئة احمليطة. 

ذو )حضر  ،آخر شهر يف السنة اهلجرية و احِلج ة:ذ
مبارك ألنه  ذا احِلج ةِ واقرتب األضحى، إن  احِلج ةِ 

املاضي وقَّعت عقد هذا  ِذي احِلج ةِ شهر احلج، ويف 
 البيت(.

. لو، اليت مبعىن صاحب، من األمساء اخلمسة. ذو
أمثلة: )هذا رجٌل لو علم، ورجالن لوا علم، ورجاٌل 

علم(، )رأيُت رجاًل لا علم، ورجلنيم َلَويم علم، لوو 
ورجااًل َلِوي علم( ، )من رجٍل لي علم، ومن رُجَلنيم 

": ذاتَلَويم علٍم، ومن رجاٍل َلِوي علٍم(. وللمؤنث "
علٍم، وفتياٌت  ذ واات  )هذه فتاٌة لاُت علم، وفتااتن 

ذ وايت ْ َلَواُت علٍم(، )رأيت فتاًة لاَت علٍم، وفتاتني 
، وفتياٍت َلَواَت علم(، )من فتاٍة لاِت علٍم، من لم  ع

]راجع  علٍم، ومن فتياٍت َلَواِت علٍم(. فتاتني ذ و ايت ْ 
 لات[

ً: َلَبَل.  ذ و ى ِوي ُلِوايَّ  َيذم
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 الراء
. صوت الرَّاء فيه ارتعاد لطرف اللسان المسًا أعلى ر

الفم مما يلي األسناَن العلوية. ويف الراء يلثغون 
فيجعلوهنا واواً أو ضاداً أو غيناً. ]انظر لثغ[ تشبه الراء 
مع يف النمسا وابفاراي األملانية، غري  العربية راءات ُتسم
أن مناطق وسط أورواب تنطق الراء برتعيد أقصى 

ان مع أقصى احللق، ويسميها ابن سينا "راء اللس
َغيمِنيَّة". الراء الفرنسية يدخلها مع الرتعيد صوت اخلاء، 
والراء األملانية الشمالية فيها حرف الغني مع ترعيد 
أكرب من الغني العربية فكأن الناطق هبا يتغرغر 
بَغُسول. ولئن وصف ابن سينا صوت الغني ابلغليان 

ٌر تسمع هلا شهيقاً يف احللق فالراء األ ملانية الشمالية ِقدم
وهي تفور. والراء العربية رقيقة وهي ساكنة أو مكسورة  
كما يف "بَ رمد وبَرِيد"، وفخمة وهي مضمومة أو 
مفتوحة كما يف "قَ َراٍد وقُ ُرود". على أن بعض مدن 
بالد الشام كالقدس ودمشق وبعض مناطق السودان 

م. وجيمِ ل بعُض ترقق الراء يف بعض مواضع التفخي
القرَّاء جتويدهم ابلعدول إىل هذه الراء املرققة يف احلني 

 بعد احلني. 

يًَة: أبَصر. /  رأا. ر أ ى : وجهة النظر، الر ْؤي ة  يَ َرى ُرؤم
: تصور الر ْؤاي)عندي يف هذه املسألة رؤية خمتلفة(، 

ملشهد مستقبلي واسع، )كان غاندي صاحَب ُرؤماي(. 
هل سرتتفع األسعار؟  ت  ر ىلمم النائم. / ): حُ الر ْؤاي/ 

)أَتُ َراين  / أ ر ى وأ ر ى،وهل اي تُ َرى سرتتفع األجور؟( 
بعد قليل  –أي أرى نفسي  –ظلمت الرجل؟( )أََراين 

يُرائي ُمراَءاًة  ر اء ىسأرمي له االستقالة يف وجهه(. / 
: تظاهر وادَّعى، ومنه الر ايء االجتماعي: النفاق وِرايء  

: هي َسَجنمَجُل امرِِئ القيس، ال ِمْرآة  الجتماعي. / ا
. / ليلة ال م ر اايشبَّه حنر حمبوبته ابملرآة، ومجعها: 

: الليلة اليت يراَقُب فيها مولد اهلالل. وهي أيضاً الر ْؤي ة
: شعور عام عند اجلمهور الر ْأي  العام  . / الش كّ ليلُة 

ل ابل الكثريين. يف بلد معني جتاه القضااي اليت تشغ
يظن بعض الصحفيني أهنم يصنعونه. وما يصنعه يف 
الدول الدميقراطية إمنا هو مصلحة اجلمهور، والنشطاء 
ة تشارك أجهزة  السياسيون؛ ويف الدول املستبدَّ
املخابرات يف صنعه. وخري ما يطمح إليه الصحفي أن 

الر ْأي  العام  يعكس الرأي العام يف مرآة صادقة. / 
: توجه مشرتك عند دول العامل وال سيما امِلي  الع

الفقرية، فإن شاركتها فيه الدول الغنية، مثلما حدث 
يف مناهضة احلكم العنصري يف جنوب إفريقيا، كان 

: شعار قناة اجلزيرة الرأي والرأي اآلخرمؤثراً. / 
 القطرية، وقد حتول إىل تعبري درج على األلسنة.

: أصلح بني القوم. ر أ ب  الص ْدع  رتَق. يَ رمَأُب َرأمابً:  ر أ ب  
 : موقف السيارات. وال ِمْرآب  / 

يَ ُروُب َرومابً: راب احلليب أي َخثُ َر وصار لََبناً  راب  
ً. / اللنب  : لنب خمثر الر ْوب ة: الزَّاَبدي. / الر ائبَزاَبِدايَّ

بة أيضاً  يوضع يف احلليب لكي يصبح لبنا زابدايً. والرَّوم
ره.   نبيذ يوضع فوق عصري العنب كي خَيمِ 
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األمر: أدخل الشك إىل قليب،  راب ينيَرِيُب َريمباً، و راب  
: الشك. الّرِيب ة  )دع ما يَريُبك إىل ما ال يَريُبك(. / 

 تسبب املوت.    : خماطرُ ور ْيب  املنون: الشك. والر ْيب  

ِوي ة. َراِبَعُة رابعة : عابدٌة َزَهدت بعد تَ َهتُّك. وما الع د 
زال المسها رنني النقاء بعد ألف ومئيت عام. وقد أقام 
أهل السماحة اجلوامع على امسها يف كل مكان. 
أوصتنا: "اكتموا حسناتكم كما تكتمون سيئاتكم". 

لِ كان: وكان دعاؤها إلا هبط الليل، ونقله ابن خَ 
وخال كل  ،هدأت األصوات وسكنت احلركات ،إهلي"

: تعبري إشارة رابعة/  ".بك تُ وم لَ وقد خَ  ،حبيب حببيبه
سياسي مصري مرَّ مبرحلتني بينهما مفارقة. فعندما 
اعتصم املعرتضون على عزل الرئيس حممد مرسي، 

، يف ميدان رابعة العدوية ابلقاهرة كان أنصار 2013
املكان "إشارة رابعة" يغمزون إىل أنه االنقالب يسمون 

ليس ميدااًن بل جمرد إشارة مرور، وأن عدد املعتصمني 
قليل. مث فض اجليش والشرطة االعتصام فضًَّا داميًا يف 

ستمئة ، وقتل ما بني 2013أغسطس/آب  14
شخص. واستمرَّت االحتجاجات وألفني وستمئة 

يف إشارة  وأخذ املتظاهرون يرفعون أيديهم ابلرقم أربعة
إىل االعتصام قرب مسجد "رابعة" العدوية الرافض 
لالنقالب على حكم الرئيس مرسي. واملفارقة أنه بعد 
أن كان مؤيدو االنقالب يستعملون كلمة "إشارة 
رابعة" تقلياًل من شأن االعتصام، أصبح رفع اليد هبذه 
اإلشارة يغيظ احلكم االنقاليب إىل درجة أنه اعتربه 

 بصاحبها إىل السجن.    جرمية تذهب

يُروُث َروماثً: أخرج الرَّومث، وهو ما خيرجه احليوان  راث  
لو احلافر، وأما لو الظلف فله البعر. / تَ َريََّث: انتظر 

 أَفتُح احلاسوب.(  ر يْ ث ما: بينما، )انتِظرم ور يْ ث ماومتهل، 

: يف الِتويجيَ ُروج َرَواجاً: نَ َفَق، ومشت سوقه. /  راج  
، إعالن عن ِفلم أو برانمج. ومن والتلفزةما السين

خصائص الرتويج التلفزي أنه سريع اإليقاع، وحيمل 
فكرة جذابة، وحيمل يف طياته شيئًا من اأُلحجية كي 
حيفز املشاهد على متابعة الربانمج عندما حيني وقته، 
لكنه ال يفضح عقدة الفلم أو الربانمج. بعض 

 الرتوجيات تشاَهد لذاهتا ملا فيها من فن. 

يَ ُروُح َرَواحًا: رجع إىل بيته مساء. بعض العاميات  راح  
تعكس املعىن، ويف الفصحى نقول: )يروح إىل بيته 
مساًء، ويف الصباح يغدو إىل عمله، وحياته رتيبة، 
والرََّواُح والُغُدوُّ الرتيبان أيتياِن ابلشيب والكرش، 

 راحوا ضحية  وأيتياِن على العمر(. / )ثالثُة أطفال 
، اسِتاح  فجار(، وضحية هنا منصوبة حااًل. / االن

الر وحي  = وجازت أيضًا اراَتَح: اسرتَخى. / 
مؤنثة وقد تذكَّر. ومسَّى العرب  الّرِيح  . / الر وحان  

الرايح أبمساء كثرية، هذه أْهها، ابعتبار أنَّنا يف 
احلجاز: اجلنوب هتب من اليمن، والشمال من الشام، 

بُوُر من ا لغرب، والصَّبا من الشرق. والريح النكباء والدَّ
اليت هتب من اجتاه بني اجتاهني، وقيل بل هي اليت 
هتب من هذا االجتاه مرة ومن لاك مرة، وهي ريح 

 : أداة يدوية أو كهرابئية حترك اهلواء. ال ِمْرو ح ة  خمر ِبة. / 



128 
 

يف القدمي  الر اِئديَ ُروُد رايَدًة: استكشف. وكان  راد  
رسه ويراتد للقبيلة املكان املعشب، جاء يف يركب ف

احلديث )إن الرَّائد ال يكذب أهله(، وأصبح الرائد 
من التوليدات  رائد الفضاءيراتد لنا الفضاء. وعبارة 

اليت صنعها انس يعرفون الفصحى جيدًا ويقطفون من 
الفكرة: خطرت ببايل.  راو د ْتيندومحتها مثرًا جنيَّاً. / 

وقال ﴿ة عن نفسي: عرضت نفسها، امرأ وراو د تين
وٌة يف املدينِة امرأُة الَعزيِز تُ َراِوُد فَ َتاها عن نفِسه . / ﴾ِنسم

وتكتب كلمة واحدة بال فراغ يف وسطها:  الالإرادي،
 التلقائي. 

رادميوَهات: جهاز استقبال اإلشارة الصوتية  راْديو
يُ َوات. / راديو:  )ما دام  إذاعةالسلكياً، وقالوا رادم

اك مكفوٌف ال َيشوف، وخيَّاط وخطَّاط، وسائٌق هن
 رائق فالراديو لن ميوت(. 

يَ رمَأُس رائَسًة: كان على رأس اجملموعة ويف  ر أ س  
 ر ِئس  ، فأما ت  ر أ سهمونقول  ر أ س همصدارهتا. ونقول 

، كما وصفه سهل الر ْأس  فمعناها كان كبري الرأس. / 
ضاء، واجلمع بن هارون خبيل اجلاحظ، رئيُس األع

اِلّ : مكان املولد. / م ْسق ط  الر ْأسُرُؤوٌس. /  : الر ْأمس 
صاحب املال املثمَّر. والكلمة مركب إضايف فجزؤها 
األول يعرب حبسب موقعه واجلزء الثاين مضاف إليه 
جمرور: )جاء الرأمُسايلِ ، ورأيُت الرأممَسايلِ ، واجتمعت 
ابلرأمِسايلِ ( ]انظر كيلومرت[؛ وليس ينبو على األلن أن 

ورأيُت تُ عمَرب كلمتاها: الرأس واملايل: )جاء الرأمُسايلُّ، 
الرأممَسايلَّ، واجتمعت ابلرأمِسايلِ (. ]انظر امُرؤ[ / 

الرَّأممُسال، وَرأمُس املال عباراتن متشاهبتان وتتبادالن 
املواقع، واجلمع: رؤوس األموال، وقالوا الرََّساِميل 
تسهياًل، وليست برديئة. /الرئيس هو الرئيس، 
. نقول: )هذه هي املسألة  والرئيسي هو األساسي 

 األوكرانية بعد اإلفراج عنها(.  للرئيسةابلنسبة  رئيسيةال

 يَريُش َريمشاً: ركََّب الر ِيَش على السهم.  راش  

يَ ُروُض رايضًة: )راَض الرجل ُمهره، وراض نفسه  ر اض  
: مدرسة ر ْوض ة  ر ْوض اتابلصيام( أي روَّض. / 

للصغار. فإلا كانوا صغارًا جدًا فهي احَلضانة. وبعض 
رجنني يقول: كيه جي، اختصارًا لكلمة أملانية املتف

 اقتبستمها اإلجنليزية. 

عاً: ) ر اع   املنظر( أي أفزعنا، من الرَّومِع  راع نايَ ُروُع َروم
يف تونس تلك اخلضرة يف  ي  ر وع كوهو اخلوف. / )

الشوارع( أي يُعجبك، من الرَّومعة، فتونس رائعة، 
ت عن مخس مع أنه ما الروائعوابنها الشايب كتب 
ُس، )كنت  الر و ع،وعشرين سنة. /  بضم الراء: الن َّفم

حال الشركة مث سكتُّ فجأة، لقد دخل  أشكو إليهِ 
: الر ْيع  يف ُرُوِعي أنه سينقل كل كلمة إىل املدير(. / 

الَغلَّة، )ريع احلفلة ال يغطي ح ىَّ أجور العازفني(. / 
يدر : يتميز ابالستناد إىل مصدر االقتصاد الريعي

دخاًل سهاًل، )االقتصاد اخلليجي اقتصاد ريعي يعتمد 
على عائدات النفط، وكذا اقتصاد بلد يقوم على بيع 
حقوق الصَّيد لشركات أجنبية، واإلقطاعي الذي كان 
يعيش على ريع أراضيه وال يعمل شيئًا كان يسري يف 

 اقتصاده الشخصيِ  على نظام ريعي(.    
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 هب مينة ويسرة. يَ ُروُغ َرَوغاانً: ل راغ  

يَ رمَأُف َرأمَفًة فهو راِئٌف أي راحم، وهللا رؤوف  ر أ ف  
 بعباده. 

قاً: راقتين هذه اللوحة. /  راق   : الر او وقيَ ُروُق َروم
وِرواٌق واجلمع أَرمِوَقٌة: ردهة يف  ر واق  ال ِمصفاة. / 

املاء: صبَّه. وأراق ماء وجهه:  أ ر اق  مدخل البيت. / 
: الُّلعاُب، وما أتكله الّرِيق  ]انظر هرق[ / أَللَّ نفسه. 
 َفطور.  ت  ْرِويقة : على الر ِيق 

ْري  ل ة  : الُّلعاب، الرِّايلة  . رال : فوطة لصدر الطفل وال م 
ْري ول  إلم أيكل.   : فستان املدرسة للبنات. وال م 

ماً: طلَب، )هل تَ ُروُم شيئاً، أم أنت على  ر ام   يَ ُروُم َروم
: ترك مكانه، )سأبقى مكاين ال ي ِرمي  ما يُراُم؟( / َراَم 

: أهل الر وم  اترخييا  أَِرمُي ح ى أحصل على البطاقة(. / 
تركيا احلديثة والبلقان، مبا فيه اليوانن، وكانت هلم 

الر ومان ينية؛ اإلمرباطورية البيزنطية وعاصمتها القسطنط
: أهل إيطاليا الذين حكموا معظم حوض يف التاريخ

: الرُّوم اأُلرمثُولكس: أهل الر وم  دينيا  البحر املتوسط. / 
مذهب مسيحي مستقل عن اباب الفاتيكان يضم 
معظم الروس وشعوب البلقان وكثرياً من مسيحيي بالد 
الشام ومصر. والرُّوم الكاثوليك: أهل عدة مذاهب 

 يحية طقوسها شرقية بَ يمَد أهنا تتبع اباب الفاتيكان.   مس

واألرمآم،  الّرِْئم: حانيٌة على ولدها. / ر ؤ وم  . األم رأم
 .    الرِّميواآلَرام: الظيب األبيض، وهو 

يَرِيُن َريمناً: هبط، )راَن عليهم الصمت عندما مسعوا  ران  
 النبأ(.   

أَبُ َربمئاً: رفع وترفَّ  ر ِب    أبَُ يَ رم بك عن املشاركة يف  ع، )أَرم
 هذا املنتدى(، )هو يرأَبُ بنفسه عن هذه املهاترات(.

ميَحُق هللا ﴿: ُأجرة املال، الرِّابيَ رمبُو رُبُ وَّاً: زاد ومنا. /  ر اب  
، وال ُمرايب من أيخذها، وهذا ﴾الر اب ويُ رميب الصدقات

يُ رميب: زاد، )تزوج وقد َأرمىَب على  أ ْرب. / رِْبِويٌّ التعامل 
األربعني(. / َرىبَّ الرجل ابن زوجته من غريه فهذا الولد 

، وفالن عاش على ِنعمة األمري وعطاايه فهو ر بِيب ه
ربيبه، والذي أيخذ مااًل من األجانب لكي يفتح هلم 
رقعة نفول داخل بلده يسمى ربيب األجنيب، فإن كان 

 ربيب االستعمار.  األجنيب مستعمراً كان

ن   َراَببَِنة = قُ بمَطاٌن قباطنة. وغلبت القبطان على  ر اب 
 قائد الطائرة والرابن على قائد السفينة.

يُ َربِ ُب تربيباً: ربََّب التمر والطماطم: َسَحب  رب ب  
يسمَّى أيضًا معجون  ر ب  الطماطممنهما معظم املاء، 

 ال م ر ب  ر. / الطماطم، وُربُّ التمر هو ِدبمس التم
واجلمع ُمَربَّيات: الفاكهة املعقودة مبزيد من السكر، 

 وكانوا يقولون َتطمِلي وهي تركية. 

: ما يفعله األب مع ولده تربيت الك ِتف. ر بت
مع  وما ال يفعله اإلعالمياستحسااًن لسلوك معني. 

ضيفه أو مجهوره، وال يقبله منهما. قد خياطب مذيٌع 
مثلما كان معلمه خياطبه وهو تلميذ، مبتدٌئ اجلمهور 

راً.  فيثين عليهم، ويبالغ يف التودُّد إليهم كأنه فوقهم َقدم
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وقد "يُ َربِ ُت" مسؤول حكومي كتف املذيع قائاًل مثاًل: 
"أحسنَت، وجيب على اإلعالم أن يكون مسؤواًل"، 
وقد يظنُّ بعضهم أن اإلعالم "جيب أن يُريبِ َ اجلمهور 

نون"، وهذه نظرة اإلعالم الرمسي إىل على احرتام القا
وظيفة اإلعالم، ولعلها من أسباب إخفاقه. اإلعالم 
يَّة وجيتنب  الرصني خياطب السياسي واجلمهور بِندِ 
"التدريس" و"الوعظ" وكل ما ميكن أن يدخل يف ابب 

بيت من أُويل األمر.   تربيت الكتف، وال يتقبَّل الرتَّ

اً: َكسَ  ر ِبح   : استغالل الوظيفة الت  ر ب ح  ب. / يَ رمَبُح ِرحبم
: البيع مع معرفة املشرتي ال م راحب  ةلإلثراء غري املشروع. 

 برأس املال ومعرفته هبامش الربح.  

 : سوق ابلبصرة كان فيه جتارة وِشعر.ال ِمْرب د  . ربد

: تسقُّط األغالط، وانتظار وقوع الت  ر ب ص  . ربص
التطبيقي: التدريب  ب ص  والت  ر  اخلصم لالنقضاض عليه. 

 أمشل من الرتبص.    والت ْكوينالعملي. 

، وال م راِبضيَ رمِبُض َربمَضاً: أقعى.  ر ب ض   : ال م ْرِبض 
 مكان إانخة الدواب. واليوم: مكان وقوف الطائرات.  

َثَق. ال َمرمِبُط مكان ربط  ر ب ط   يَ رمُبُط ويَ رمِبُط َربمطاً: أَوم
: التاء املربوطةبل تربط به الفرس. : حال ِمْرب طالفرس. 

تُقَرأُ اتًء يف َدرمِج الكالم، ويوَقف عليها هاًء، وال بد هلا 
من نقطتني، ويعرف للك بوضع الكلمة يف سياق 
والنطق هبا متصلة مبا بعدها، فإن خرجت اتء فلها 
نقطتان وإن خرجت هاًء عدمتهما. ويف بعض نواحي 

اتًء ال هاًء إلا سبقتها  لبنان يقفون على التاء املربوطة

ألف: )ما أمجل هذه احلياة!(، يلفظون احلياة بتاء مع 
 أهنم وقفوا عليها. 

الشخص:  وت  ر ب ع  يَ رمَبُع رُبُوعًا ابملكان: أقام فيه.  ر ب ع  
: الر ب ع. / األ ْرِبع اءِ جلس اثنيًا رجليه حتته. / يوم 

 : موجة ثورية عربيةالربيع العريبنصف النصف. / 
كانون األول /ديسمرب 18بدأت يف تونس يف 

ثورات يف بلدان وانتفاضات يف  وأعقبتها، 2010
أخرى، تبعتها إصالحات أو تغيري يف احلكم، وثورات 

 مضادة وحروب أهلية. 

: األنشوطة، احلبل تُرَبُط به الرقبة، الّرِبْ ق ة  . ربق
)ختلصت اجلزائر من رِبقة االستعمار يف أوائل 

 الستينات(. 

املعاش الشهري. / األمر ال م ر ت ب: =  الر اِتب  . رتب
: الدرجة يف اجليش الر تْ ب ة  : ال ُمعتاد، الروتيين. / الر اِتب  

ويف الشرطة. ويف معظم الدول العربية يكاد يستقر 
، جندي أول –، بال عالمة جنديالنظام على: 

، رقيب –، بشرطتني عريف –بَشرمطة على العضد 
، بلوحة على الكتف ضابط صف –ات بثالث شرط

قد تكون فارغة. وهؤالء مجيعًا جنود. مث الضباط، 
والكلمة اإلجنليزية جعلناها بني قوسني لكثرة ما ترد يف 

مالزم  –)سكند لفتنانت(، بنجمة  مالزماألخبار: 
)كابنت(، بثالث  نقيب –)لفتنانت(، بنجمتني  أول
كان اتجًا أم )ميجور(، بشعار، سواء أ رائد –َأجنمُم 

)لفتنانت كولونيل(، بشعار وجنمة  مقد م –نسراً، إخل. 
 عميد –)كولونيل(، بشعار وجنمتني  عقيد –
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)ميجور  لواء –)بريغادير(، بشعار وثالث أجنم 
)لفتنانت جنرال(،  فريق –جنرال(، بشعار وسيفني 
)جنرال(، بشعار  فريق أول –بشعار وجنمة وسيفني 

)مارشال(، بشعار وسيفني  مشري –وجنمتني وسيفني 
وسنبلتني. / ويستعمل اإلعالم الغريب وصف جنرال 

 ملن هو لواء فما فوق. ]انظر لقب[    

على  أ ْرِتج  الباب يُ رمجِتُه: أغلقه إبحكام. /  أ ْرت ج  . رتج
: الباب الرِّاتجاخلطيب: أُغِلَق عليه ابب الكالم. 

 املغلق.    

 قام أيكل ويشرب. يَ رمَتُع َرتمعاً: أ ر ت ع  

 يَ رمُتُق َرتمقاً: أصلح الفتق يف القماش. ر ت ق  

. رتَّل القرآن: قرأه بتؤدة وإتقان، والرتتيل قد يبلغ رتل
يف تقليب املقامات مبلغ التجويد، وقد يقرتب من 

، بفتحتني، واجلمع ر ت ل  التالوة السريعة. ]انظر تال[ / 
 . أَرماتل: صف طويل من جنود أو دابابت، إخل

 يَِرثُّ َراَثثًَة: بَِلَي الثوب واهرتأ.  ر ث  

يرمِثي راَِثًء: قال قصيدة يف حماسن ميت.  رَث. ر ث ى
ة واجلمع م ْرثِي ة  فالقصيدة  ، وامليت ال م راِثي، بغري شدَّ

: الر ثْ ي ة  . / م ْرثِي ة فإن كانت امرأة فهيم ْرِثيٌّ، نفسه 
 الروماتيزم. 

اً  ر ج   . يَ رُجُّ َرجَّ .   والر ْجر اج: َخضَّ تَ زُّ  : املهم

ا ُمراجعُة دائرة  ي  ْرج ىيَ رمُجو َرَجاًء: قول بعضهم " ر ج 
مراجعة..(،  ت  ْرج ىاملالية" جائز، وأفضل منه القول: )

ومثل للك قوهلم: "مت تسويُة احلساب"، فاألفضل: 
)متَّتم تسوية احلساب(. / يف التعامل الرمسي ال 

كان األمر إلزامياً، فال يقال:   تستعمل "يُرَجى" إن
"يُرَجى عدم قطع اإلشارة احلمراء"، بل يقال "جيب". 

ُو: املستعمل منها اجلمع،  وهي منصرفٌة  أ ْرج اء ،/ الرَّجم
 منوَّنٌة: )يف عدة َأرمجاٍء من العاصمة(. 

أ    يُ رمِجُئ ِإرمجاًء: أجََّل. رجأ. أ ْرج 

حااًن وَرَجاَحًة: رجح الشيء  ر ج ح   يَ رمَجُح ُرُجوحًا وُرجم
يف امليزان أي ثقل. فإن هبطت ِكفَّة امليزان حبسنات 

. / ش ال ت، وإن ارتفعت فقد رجحتاملرء فقد 
، وللحسنات رجحت رجوحا  للطماطم رجحت الكفة 

. / رجاحة  ، فإن كان العقل وافرًا فهو راجٌح ر جحاان  
 : تلك اليت تروح وجتيء.وأَراِجيحُ  أ ْرج وح ة  

. ارجَتََز أُرمُجوَزًة: قال كالمًا على حبر الرجز. ر ج ز
ز  والقائل  وهم مرجتزون، ومن اختذ الرجز ال يقول  م ْرجتِ 

 . ر ج از  وهم  ر اِجز  شعراً على سواه 

يَ رمِجُع ُرُجوعاً: عاد. / )َأرمَجعمُته إىل النقطة األوىل  ر ج ع  
ْعت هضًا يف احلديث(، ويقال أي أرجعت ه: مبعىن  ر ج 

الرجل  ر اج ع  )َرَجَعين حديثك إىل زمن الشباب(. / 
فقد  ت راج ع ا: أعادها إىل لمته بعد طالق. فإلا زوجته

فإن طلقها فال ﴿اتَّفقا على العودة لبيت الزوجية 
اج ع  ، ﴾جناح عليهما أن يرتاجعا عن املوقف:  والِت 
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جيعاً: ردده يف حنجرته. الغناء تر  رج ع  العدول عنه. / 
: قوَلُة "إانَّ هلل وإانَّ إليه راجعون". / االْسِِتْجاع/ 

َعى﴿: الرجوع الر ْجع ى : الر ْجِعي  . / ﴾إن إىل ربِ ك الرُّجم
: هو الرجعي والر ج وِعيعاشق املاضي يريد إرجاعه، 

ال راح وال جاء، ولكن الصيغة األوىل اهرتأت لكثرة 
ئ عشاق املاضي فكان ال بد من االستعمال ومل يهرتِ 
: الكتب اليت ال م ْرِجع  وال م ر اِجعصيغة جديدة. / 

يرجع إليها الباحث، وبعضها يكون أصليًا إليه 
االستناد وال َيسَتند هو إىل غريه: كالواثئق واملراسالت، 
والكتب اليت يروي فيها أصحاهبا ما جرى هلم وعلى 

تب تسجِ ل ؛ وبعضها كاملصاِدرأيديهم، فهذه 
معلومات وردت يف املصادر وتقدم حتليالت وتستقرُِئ 
ما حدث وتتكهن مبا ميكن أن حيدث، فهذه مراجع 

 : اخلبري.وال م ْرِجع  ال غري. 

فاً: ارتعش. /  ر ج ف   يُ رمِجُف ِإرمجافاً:  أ ْرج ف  يَ رمُجُف َرجم
نشر الشائعات مستبشرًا حبدوث مكروه لغريه، )نواب 
املعارضة وكتاب املقاالت يُ رمِجُفوَن بسقوط احلكومة، 
وقد كثرت األراجيُف ح ى لقد اهتز وضع احلكومة 

 فعاًل(.  

ليه. /  ترج ل  . رجل من سيارته: نزل ومشى على رِجم
ل  فالن  : احلديث عفو ْرجِت الاالشعره: يسر ُِحه. /  ي  ر جِّ

اخلاطر، والتصرف بغري خطة. / الر ِجاُل مجع رجل، 
رج ل  مجع اجلمع وتعين الُوَجهاء. /  والّرِج االت

: تعبري مرتجم فيه حشو قبيح، للك أهنم الشرطة
ابإلجنليزية يقولون "بوليس مان" فوجب على العربية أن 

ا هو تنَسى كلمة )شرطي ( سعيًا وراء الرطانة. ومثة م
املكان"، واملنطق  ضباط الشرطةأقبح: يقولون "داهم 

يقضي أنَّ ضباط الشرطة ال يداْهون أبنفسهم، هذه 
ترمجة أخرى عن اإلجنليزية، فقد درج اإلجنليز على 
تسمية الشرطي بضابط الشرطة "بوليس أوفيسر"، 
ووجب على العربية أن تنقل التعبري نقاًل ببغائياً. نقول 

 ش ْرط ة، وجنمع الشرطي علىيٌّ وش ْرِطي ون ش ْرطِ ابلعربية 
وال نسمي الشرطي ضابط شرطة إال إلا رأينا األجنم 

، عبارة مرتمجة لكنها رجل  األعمالعلى كتفه. / 
؛ سيدة األعمالدرجت ومل يعد ممكنًا قلعها، واملؤنث 

، ورجال األعمال ال م ت م وِّلوكان رجل األعمال يسمَّى 
يف األموال منهم إىل مزاولة اليوم أقرب إىل تصر 

: تعبري مرتجم يعين الشخص الرجل القوي  األعمال. / 
املتحكم فعاًل يف القرار، وإن مل يكن يف الواجهة رمسياً 
)ترأس حممد جنيب اجلمهورية مبصر وكان لا شعبية 
غامرة بعد ثورة اثنني ومخسني، ولكن عبد الناصر كان 

: صهريج ْرج ل  ال مِ الرجل القوي يف عهد جنيب(. / 
 الغليان. 

اً: رمى حبجر. /  ر ج م   : ألقى ور ج م  ابلظ نِّ يَ رمُجُم َرمجم
 : امللعون. الر ِجيمبظنونه كأهنا حقائق. / الشيطان 

: حجر الطاحون، وْها حجرا الر ح ى. حجر رحا
، وْها قرصان من حجر  يان الرََّحيَ نيم الرََّحى. وقد يسمَّ

ما، ويطحنان بينهما القمح، يدوران على حمور خيرتقه
ويقع الطحني على مالءة مفروشة حتت الرَّحيني 

 تسمى الثِ فال. 
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ٌب أي واسع، ومن  ر ح ب   املكان يَ رمُحُب َرحابًَة فهو َرحم
ح ى إلا ضاقت عليهم األرض ﴿للك رحابة الصدر، 

 . ﴾مبا رُحَبت

ضاً: َغَسَل. وموضع الغسل  ر ح ض   يَ رمَحُض َرحم
 استخدمت ال ِمرحاض للكنيف. وهنا ، مثال ِمرح اض

ابب من التورية موجود يف كل لغة، وهو العدول عن 
تسمية ما خيجل اإلنسان منه. ومسَّى الثعاليب هذا 

. االلتفافتعريضاً، وكناية. وخري كلمة تصفه: 
" قتل املدنينيفالصحفي الغريب يلتف على عبارة "

". والصحفي املوايل خسائر جانبيةابستخدام "
" فض االعتصام. وقد َمزرة رابعةلحكومة يسمي "ل

أطلقت وسائل اإلعالم الغربية على االنتفاضة 
"، وعندما موجة االحتجاجاتالفلسطينية اسم "

استفحل أمرها مسوها ابمسها العريب انتفاضة ويف هذا 
أيضًا التفاف، ألسنا نسمي املرض اخلبيث ابمسه 

يسعى الصحفي األجنيب حترُّجًا من لكر امسه العريب؟ 
إىل تسمية األشياء أبمسائها، ولكنه كثريًا ما ينساق 
وراء وكاالت األنباء اليت تظل تردد، مثاًل، عبارة 
"العملية الفرنسية يف مايل" ح ى لينسى املرء كلمة 
"التدخُّل العسكري"، و"الغزو". وإمنا تناولنا التعريض 
يف سياق كلمة "مرحاض" ملا لقيه للك املوضع من 

بيت من تبديل المسه. فهو الكنيف وبيت الراحة ال
وبيت اخلالء وبيت املاء واحلمام والدبليو سي 
والتواليت. كلما تبدد مفعول االلتفاف اللغوي جيء 
للمرحاض ابسم جديد، واملرحاض نفسها كلمة 
التفافية فهي تعين موضع الغسل. يلجأ الصحفي إىل 

يتشاءم الناس  "االلتفاف" أتدُّاًب أو استبعادًا لكلمة
منها، ولكنه يظل متنبِ هًا إىل العبارات املضللة لات 

 الغرض السياسي.

الرجُل انقته: وضع  ر ح ليَ رمَحُل َرحياًل: سافر. /  ر ح ل  
ُل ومجعها رَِحاٌل:  ل استعدادًا للرحيل، والرَّحم عليها الرَّحم
ة على اجلانبني، إخل.  السرج وتوابعه من أكياس مدالَّ

إىل وهران أي يتهيَّأ للسفر، فإن  د  رِح ال هيشواملرء 
ال هوصلها  فيها. / الت َّرمحاُل، بفتح التاء:  ح ط  رِح 

احيلالسفر. /ُعمَّال  : عمال املياومة الذين ينتقلون الِت 
بكسر ِرْحالت،  مجُعهاالّرِْحل ة  من ورشة إىل ورشة. / 

: الناقة واجلمع َرواحل. / ما يقطعه والر اِحل ةالراء. 
ل ةاملسافر يف يوم يسمَّى  ، فاملرحلة قياس طول، م ْرح 

ولكننا نستعملها اليوم لتدل على زمن، )املرحلة املقبلة 
 صعبة(. 

يَ رمَحُم َرمحمًَة: َرَأَف وَأشفق. جاء يف األثر )ارمحوا  ر ِحم  
يف من يف األرِض يرمَحمكمم من يف السماء( وامليمان 

بيت اجلَنني وهي مؤنثة،  الر ِحم :ساكنتان. /  يرمْحكمْ 
: ر مِحْت ه  : الرب ابألقارب. / وِصل ة الر ِحمِ واجلمع أَرمحام. 

تعبري قدمي معناه َرثَ يمُت له: )رأيت الغين الذي افتقر 
 يعمل موظَّفاً يف األرشيف فرمحته(. 

رة من حجا الر خ :: طائر خرايف ضخم. / الر خ  . رخ
الشِ طمَرنج، ويسمى القلعة أيضًا. ]انظر الشطرنج يف 

 شطر[  
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ٌ، يقول اللغويون عن كلمة رخو إهنا رخا. رْخو : َلنيِ 
الراء، أي أنه جيوز فيها: َرخو، وُرخو، ورِخو.  م ث  ل ث ة  

 ]سيأتيك مثلها "رغم" فانظرها[ 

صًا: نزل مثنه. وال تستعمل كلمة  ر خ ص   يَ رمُخُص ُرخم
ابيًا إال يف سلعة شعبية اشرتيتها بدريهمات رخيص إجي

فتقول إهنا رخيصة وتفتخر بذلك، فأمَّا يف سلعة فاخرة 
فكلمة رخيص هلا معىن سليب. ويبتعدون ابلتسليع عن 
أمور كاملصحف، فأنت تقول اسَتوَهبمته وال تقول 
اشرتيته، وال تصفه ابلرخيص بل تلمَتفُّ على الكلمة 

ن مناسباً. والصحفي احلر أيضاً قائاًل إن سعر ورقه كا
ال يقدر بثمن، والصحفي الذي يبيع نفسه لوزير أو 
زعيم قد يكون غايل الثمن لكنه يبقى رخيصاً. / 

: تسهيل يف العبادة كقصر الصالة الر ْخص ة  والر خ ص
وقضائها، والرخصة: اإلجازة مبزاولة مهنة أو قيادة 

 سيارة. 

افِ الر خيم. الصوت رخم  الت  ْرخيمُئ غري احلاد . / : الدَّ
يف اللغة: حذف حرف من آخر االسم املناَدى: 

 )أفاطُم( لفاطمة، و)اي صاِح( ل  اي صاحيب. 

يَ ُردُّ َردَّاً: أجاب. وأان قد رَددمت عليه. وَردََّد القول  رد  
رد  ، بتاء مفتوحة ال غري. / الت  ْرد اد  َترِديداً، ومثلها 

الفعل، )ما زالت تتواىل ردود : ومجعها ُرُدود الفعل
الفعل عقب تفجري السفارة(. ال نقول "ردود 
األفعال"، ألن الفعل واحد والردود متعددة يف هذا 

 التعبري. 

ية. تَردَّى: سقَط من مكان عاٍل. ردا : الشاة وال م ت  ر دِّ
 الر ِديء  سقطت فماتت فال جيوز أكل حلمها. / 

 والرَِّديُّ: غري اجليد. 

، ر د ح  مرَّ على احلادثة َرَدٌح من الزمان( . )ردح
ٌة طويلة. /  : الشتم املستفيض مع الر ْدح  بفتحتني: ُمدَّ

ُتُم الكرمُي يف فورة غضب،  فضح العيوب، ولقد َيشم
: والر ْدح  اإلعالميلكنه ال يردح. الردح للسفلة. 

 وسيلة لتحريض العامَّة.   

. الرَّدمع يكون إبظهار القوة، يَ رمدَُع َردمعاً: َكفَّ ومنعَ  ر د ع  
:  والر ادِع النوويأو ابستخدامها استخدامًا خمففاً. 

كون السالح النووي ميثل رادعًا ملن ميلكونه عن بدء 
 حرب تدمِ ر العدوَّ وتدمِ رهم. 

الرجل  وأ ْرد ف  . الر ِدمف: جانب َعُجز اإلنسان. ردف
املسؤول  وأ ْرد فصاحبه على مطيته: أي أركبه وراءه. 

اد ف  قائاًل أي: أضاف قائاًل. /  يف اللغة: قيل إن  الِت 
لكل كلمة معىن خمتلفاً ولو قلياًل، لذا فال ترادف. على 
أن كر السنني ميسح من على وجه الكلمة للك 
االختالف فتصبح مرادفة لغريها، قد فقدان يف لاكرتنا 
 املعاصرة معىن البيهس والبهنس فبقيتا مرادفني لألسد
ال يعنيان عندان شيئًا سوى األسد، وأما ملك الغاب 
ففيها إشارة إىل أن األسد هو األقوى فهي ليست جمرد 
مرادف. وكلما ازداد املرء علماً بقدمي اللغة ازداد تفريقه 
عها. /  بني ألفاظها، وال يكلِ ف هللُا نفسًا إال ُوسم

: كثريًا ما أييت الكاتب يف اإلعالم املِتادفات
ادفات ِعيَّاً. الصحفي املتمرس خيتار الكلمة ابملرت 
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" مسار صعب وعسري"األنسب ويكتفي هبا، فعبارة: 
 تكون أقوى لو اختصرت إىل: )مسار عسري(.

: مكان املنازل ال م ت  ر د ميَ رمُدُم َردمماً: هدم.  ر د م  
املهجورة، )هل غادر الشعراء من ُمتَ َردَّم؟(، قد شرحها 

ين إىل حممد األمني الشنقيطي أبهنا الشارحون من الزَّومز 
الثوب ال ُمَرقَّع الذي مت إصالحه آخذين من 
األصمعي، وفهمناها غري هذا الفهم استئناسًا ابآلية 

، وأبنه ﴾فأعينوين بقوة أجعلم بينكم وبينهم َردمماً ﴿
َلَة ابجَلواِء َتَكلَِّمي..  أردفها بذكر الدار، )اي داَر َعب م

َلمي(. وِعِمي َصباحاً داَر عَ  َلَة واسم  ب م

 َرَدهاٌت: صالة.  ر ْده ة  

 : املطر اخلفيف. الر ذ اذ. رذّ 

: آخره، وأ ْرذ ل  العمر: ضد الفضيلة. الر ِذيلة  . رذل
ُة ِمزاج أو  وال سيما إن داَخَل املرَء فيه َخَرٌف أو ِحدَّ

ٌن شديد. /  الناس: الصعاليك الذين  وأ راِذل  َوهم
 دنيا.جعلهم اجملتمع يف طبقة 

 . الُرزُّ هو اأَلُرزُّ واأُلرمُز. رزّ 

َسَر )هذه السفرة لن تَ رمَزَأك شيئاً،  ر ز أ   يَ رمَزُأ ُرزمَءاً: َأخم
: الر ْزء  فالتذكرة واإلقامة على حساب الشركة(. / 

 املصيبة، )ُرزِئمنا هبذا العامل( أي فقدانه. 

يل، يَ رمزَُح ُرزوحاً: وقع أرضًا حتت وطَأة محل ثق ر ز ح  
)بعد االستقالل رزحنا حتت نري ما مُسِ َي ابالستعمار 

 اجلديد(.

: جندي ال م ْرت ِزق  يَ رمُزُق رِزمقاً: أعطى ما يَ ُقوت.  ر ز ق  
 بكسر الزاي.  م ْرت زِق ة  مأجور، واجلمع 

. والر ِزممُة هي ِرْزم ة  يَ رمُزُم َرزمماً: مجع األشياء معًا يف  ر ز م  
احلُزمَمُة واجلمع رَِزٌم. وقد تكون رِزمَمة إجراءات ش ى 
لتحقيق غرض واحد، )رِزممة اقتصادية للخروج من 

 التضخم(.    

م ة .ت  ْقِومي= أجندة = نتيجة =  ر ْزان   . والتقومي َأعمَربُ ُهن 

.  ر س ا : شوكة ترميها ال ِمْرس اة  يَ رمُسو ُرُسوَّاً: استقرَّ
نة يف املاء لرتسَو قرب الساحل أو مبحالاة السفي

: موعد ال م ْرس ى: امليناء. ال م ْرس ىرصيف امليناء. 
يسألونك عن الساعة ﴿الرُسوَّ وخصوصًا يف اآلية: 

َن ُمرمَساها  .﴾َأايَّ

يَ رمُسُب ُرُسوابً: غاص. الرَّاسب يف االمتحان:  ر س ب  
 الراسب والرسوب:الساقط عن درجة معينة. 

ان فيهما انكفاء إىل عقلية املناظرة حني كان )كلمت
املتفرجون يستمتعون بغلبة أحد اخلصمني ولهاب 
ماً سيبويِه  اآلخر كاسف البال حزيناً. واملناظرة قتلت ِقدم
وأاب بكر اخلوارزمي كمداً. يوصم املرء أبنه "راسب" يف 
الثانوية العامة، وكان يكفي أن تعطى له درجاته دون 

مجعها يف معدَّل، وليذهب إىل  وصم، وح ى دون
جامعة أو معهد أو مشغل. وكم شخٍص أَرمَسبوه مث 

 أَبمدَع(.

 يَ رمَسُخ ُرُسوخاً: ثَ َبَت.  ر س خ  
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ِصُل بني الكف والساعد، وهو  ر ْسغ   وَأرمَساٌغ: ال َمفم
 ال ِمعمَصم. والرسغ أيضاً ال َمفِصُل بني الساق والقدم. 

فاً: مشى  ر س ف    يف قيود رجليه مشياً وئيداً. يَ رمُسُف َرسم

اً: خطَّ شكاًل. /  ر س م   : فن تصوير الر ْسميَ رمُسُم َرمسم
األشياء يدوايً، وهو أيضًا طريقة كتابة الكلمات أي 

ما  والر ْسماهلمزة على نربة أحياانً(،  ت رس م  اإلمالء )
تتقاضاه الدولة لقاء إجناز املعامالت، واجلمع للكل 

: التشريفات، أو الربوتوكول. / راِسم  وال م  . / ر سوم
، أو اخلتم، قطعة الكليشيهواجلمع َرَواِسُم: الر ْوس م  

زنك حمفور عليها اسم اجلريدة، مثاًل، وتستخدم كل 
العبارة املكرورة اليت تصبح ابلتَّكرار والرْوس م : يوم. 

 مسجة فاقدة املعىن. 

 .يَ ُرشُّ َرشَّاً: َبلَّ ِبَرَلال املاء ر ش  

َواً: وهي  ر ش ا ، مثلثة ر شوة، ور شوة وِرشوةيَ رمُشو َرشم
الراء، واجلمع ُرَشًى وِرَشًى. / والر ِشاء: حبل الدلو، 

: ولد الظيب، الر ش أ  فالرشوة كأهنا حبل جير املنفعة. / 
.. قد  وهو َرَشا أيضاً،  )َأهوى َرَشًأ ُرَشيِ َق الَقدِ  ُحَلي م

َمُه الَغراُم والَوجم  / إن قلُت ُخِذ الرُّوَح يَ ُقلم يِل َحكَّ ُد َعَلي م
( هذا من حبر  َعَجَباً.. الرُّوُح لنا فَ َهاِت ِمن ِعنمِدَك َشي م
السلسلة املستحدث والبيتان البن الفارض، ومن الرشأ 

، يف العراق: الطَّحينة، الر اشيرشا امسًا لبنت. / 
 السمسم املعصور.

حاً: تسرَّب.  ر ش ح   ويف األخبار: )َرَشَحتم يَ رمَشُح َرشم
أخبار عن وشمك إعالن احلكومة اجلديدة(. / الرتِشيح 

للمنصب يقوم به آخرون، وأما الرتشُُّح فيقوم به 
 الشخص نفسه. 

داً: اهتدى. والراشد والراشدة َمنم بَ َلَغ.  ر ش د   يَ رمَشُد ُرشم
استهالك املياه(، االقتصاد فيها. / الرََّشُد  ت  ْرشيد/ )

د مبعىًن.  والرُّشم

فاً: مص املاء أو َجَرَعه.  ر ش ف    والر ْشفة  يَ رمُشُف َرشم
 مجعها َرَشفاٌت. 

قاً: رمى. / ) ر ش ق   املتظاهرون الشرطة  ر ش ق  يَ رمُشُق َرشم
هنا موقف ابحلجارة(، فإن قيل: )رمجوهم ابحلجارة( فه  

ا يكون لِشر ِير. ضد الشرطة،  ألن الرجم إمنَّ

: املقذوفة الصغرية. الرصاصةيَ ُرصُّ َرصَّاً: ضغط.  ر ص  
وكانت املقذوفُة يف القدمي بنُدَقًة تُ نمفُخ من قصبة 
فتنطلق فسميت القصبُة بندقية؛ مث صارت املقذوفة  
كرًة من معدن الرصاص الثقيل فسميت َرصاَصًة، 

امسها رصاصة. /  وأصبحت املقذوفة من حناس، وظل
: كانوا يكتبون بقطعة رصاص ترتك الر ص اصقلم 

عالمة فوق الورق، وصاروا يكتبون بقطعة من فحم 
الغرافيت وظل اسم القلم قلم الرصاص. / اللون 

هو لون معدن الرصاص: أدكُن قلياًل من  الر ص اِصي
 الِفضَّة. 

داً: راقب. /  ر ص د    أ ْرص د  ) : خصََّص،أ ْرص د  يَ رمُصُد َرصم
التغريُّ يف سعر العملة(. /  ور ص د  مااًل لبناء َشقَّة، 

: وال ِمرص د  : مكان رصد النجوم، ال م ْرص د  
 التلسكوب. 
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عاً: دقَّ حبات الزيتون ح ى تنفلق قبل  ر ص ع   يَ رمَصُع َرصم
: زيَّن احللية أبملاسات ر ص ع  ختليلها ابملاء وامللح. / 

 صغار وأحجار كرمية.

فاً: رصَّ احلجارة على الطريق، مث  ف  ر ص   يَ رمُصُف َرصم
: جانب الطريق املمهد الر صيف  غطاها ابألسفلت. / 

ببالط أو حنوه. والرصيف: هو لسان امليناء الذي خيرج 
 إىل البحر لرتسو حبذائه السفينة، واجلمع َأرمِصَفٌة.

يَ ُرضُّ َرضَّاً: يقولون رضَّت احلادثة عظامي، لكن  ر ض  
إصاابت حمدودة يف العضالت ترتك بقعاً  ض وض  الر  

 من دم حمتقن حتت اجللد وال تبلغ كسر العظم.

يَ رمَضى ِرَضاً: َقِبل عن طيب خاطر. /  رضا. ر ِضي  
)قلت له: إن ما فعله سعٌد ليس ابخلطأ الكبري. فقال 

!( أي أنه اهتمين ابلتغاضي عن عني  الرضايل ابستياء: 
إليه بعني الرضا واحملبة؛ وللك أخطاء سعد ألنين أنظر 

: )وعنُي الرِ َضا عن كلِ   من البيت املنسوب للشَّاِفعي 
ِط تُ بمدي ال َمَساِواَي(.     عيٍب َكِليلٌة.. ولكنَّ عنَي السُّخم

يَ رمَضُخ َرضمخاً: َهشَّم، )َرَضَخ الولُد رأَس زميلة  ر ض خ  
ُخ. فأمَّا اخلضوع  حبجر فأدماُه(. هذا هو الرَّضم

إللمَعان واالنِصياع فثالث كلمات ال تعين الرُُّضوخ وا
 وال الرضخ. 

يَ رمَضُع ِرَضاَعًة وَرَضاَعًة: مص احلليب من الثدي  ر ِضع  
، م ْرِضع ، وم ْرِضع ة  أو من القنينة. / اليت تُرضع طفاًل 

واجلمع َمراِضُع وُمرمِضعاٌت. / )فالن أخي يف 
 (. الرِّض اعة

: البلح بعد الر ط ب  : الطَّرِيُّ املبتلُّ. / الر ْطب  . رطب
إل يزاوله االصفرار ويصبح بين اللون طراًي لا َماِويٍَّة. / 

 ، بكسر الطاء املشددة: املشروابت الباردة.  ال م ر طِّب ات  

. الرَّطمُل والر ِطمُل: عيار وزن، يرتمجون به الباوند رطل
كاألوقية فإلا هو نصُف كيلوغرام شحيٌح، وجيعلونه  

فإلا هو ربع كيلوغرام، وجيعلونه ثالثة كيلوغرامات 
أيضاً. وحيسن يف ترمجة برامج الطبخ التلفزية أن يتنبَّه 

غراماً، ولن تسقط الوصفة  454املرء إىل أن الباوند 
 لو جعله املرتجم نصف كيلو. 

يَ رمُطُن َرطانًة: تكلم بكالم أجنيب أو غري مفهوم،  ر ط ن  
اًل مع املوظفة اجملاورة، مث ختمت يل )َرطََنتم قلي
 اجلواز(. 

العشب،  اخل روف  ر ع ى. رَعى يَ رمَعى َرعمياً. رعا
: حفَظ واعتىن. / ر ع ى رِعاي ة  ِخراَفُه. /  والراعي ر ع ى

: اجلمهور الر ِعي ة  : يلفت النظر. / يست  ْرِعي االنتباه
بلد اليوم: أبناء  والر عاايإبزاء احلاكم وهي قدمية، 

موجودون يف بلد أجنيب، )نصحت فرنسا رعاايها يف 
 مايل ابملغادرة(.   

 . الرََّعاُع، بفتح الرَّاء: الغوغاء. رعاع

يُ رمِعُد ِإرمعاداً: أطلق السحاُب صواًت هو  أ ْرع د  . رعد
أي يعرب عن غضبه  ي ربق  وي  ْرِعد  الرَّعمد. / فالن 

ة  بصخب. /  : ارجتاف اجلسم من احُلمَّى، إخل. / الرِّْعد 
 اجلبان.  الرِّْعديد :
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: مرٌض خيفض الصوت وجيعل الر ع اش  . ر ع ش  
 .    ابركنسوناألعضاء ترتعش، هو مرض 

: نزمٌف الر عافيَ رمَعُف َرعمفًا األنُف: سال َدَماً.  ر ع ف  
 من اأَلنف. 

ة  يَ رمُغو َرغمواً: صارت له رغوة.  ر غ ا مثلثة الراء  والر غو 
ر. /  )َرغوة، رِغوة، ُرغوة(: وتكون للصابون، ولفم الِقدم

: تعبري يقصد به أ ْرغ ى وأ ْزب د  : صوت البعري. / الر غ اء
أنه اثر غضبًا ح ى خرج الزََّبد من فمه، ويقابله: صاح 

 واسرتاح، وأَب مَرق وأَرمَعد، وهاج وماج. 

ورِغب  أراده.  :رغب يف الشيءِ يَ رمَغُب َرغمَبًة.  ر ِغب  
التفكري الر غاِئيب ، : انصرف عنه. / عن الشيء

: التفكري املتأثر بَرَغبات صاحبه، فهو خليط والر ْغب ِوي  
شخص غري من األمنيات واألفكار، والتعبري مرتجم. / 

: تعبري دبلوماسي مرتجم عن الالتينية وهو مرغوب فيه
رد وصم لشخص أجنيب دون وجود هتمة حمددة، فيط

من البالد إن كان فيها، ومينع من دخوهلا إن كان 
 خارجها. 

، بفتحتني: العيش اهلينء لو الوفرة. ومثله الر غ د  . رغد
 . الر ِغيد

، وعلى الر غم. الر غم مثلثة الراء، نقول: )على رغم
الر ِغم، وعلى الرُّغم(. / ونقول: )على الرغِم من للك 
وابلرغِم من للك، ورغمًا عن للك، ورغَم للك(، 
ورغم اعرتاضات املعرتضني فقد وجد النحاة وجهًا من 

ر ْغم  أوجه الصحة لكل تعبري من هذه التعبريات. / 

: غصبًا عنه. ويقال أيضاً: )وأنُفه َراِغٌم(.  أنفه
 بفتح الراء: الرتاب.ام ، والر غ  

، واجلمع أَرُفٌف الر ف  يَِرفُّ َرِفيفاً: حترك مهتزَّاً. /  ر ف  
وُرفوٌف: شرحية خشب على جدار، أو ضمن شرائح 
 مصندقة توضع عليها الكتب، أو السلع يف احلوانيت.  

يَ رمَفُأ َرفمئاً: أصلح َشقًَّا يف الثوب خبيوط من جنسه.  ر ف أ  
. وقالوا: َراَت بدل َرَفَأ، وليست ر ف اء  : وصاحب احلرفة

ْرف أ  وال م ر اِفئ  من الفصحى. /  : مرسى السفن. ال م 
ومثله امليناء، غري أن كلمة امليناء تشمل مرافق أخرى 
من أرصفٍة وخمازَِن وسياراِت شحن، إخل. فأمَّا املرفأ 

.  فمكان الرُُّسو 

ًا عن األدب. / يَ رمُفُث َرفمثاً: قال كالمًا خارج ر ف ث  
أحل لكم ليلة الصيام الرََّفُث إىل ﴿وَرَفَث: ابَضَع، 

 .﴾نسائكم

يَ رمِفُد َرفمداً: رفَده أي وصله مبال، إخل. الرَّاِفُد،  ر ف د  
: والرافدوالروافد: هنر صغري يصب يف هنر كبري. / 

سطر على الشاشة التلفزية فيه بيان ابسم املتكلم 
 خرب عاجل.     ومنصبه، أو شرح للصورة، أو

يَ رمُفُس َرفمساً: ضرب برجله، تقال للدابَّة،  ر ف س  
: زنربك، زمبلك، رف اس  وبعضهم ال يتورَّع عن رفس. / 

 انبض. للك أنه يرفس الشيء بعيداً عنه. 
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االجتماع:  اْرف ض  يَ رمُفُض َرفمَضاً: ضدَّ َقِبَل. /  ر ف ض  
سم يطلقه : االر اِفض ةانتهى وانفضَّ اجملتمعون. / 

 البعض على بعض الفرق الشيعية.

يَ رمَفُع َرفمعاً: رفعه أي جعله عالياً. / )أريدك أن  ر ف ع  
تنجح لرتفع رأسي(، أي لُتِطيل رقبيت، أي لتجعلين 

: ظهر يل، )كنت هائمًا على ارت  ف ع  ِلأفخر بك. / 
يل خيمة من بعيد(، كأمنا كان  ارتفعتوجهي عندما 

اء من بعيد غائصًا يف الرمل مث الشيء يبدو يف الصحر 
 يرتفع شيئاً فشيئاً مع اقرتاب املرء منه.  

 ال م ر اِفق: انتفع، اْرت  ف ق  يَ رمِفُق رِفمقاً: كان لطيفاً. /  ر ف ق  
: املنافع، أي املغاسل واملراحيض، إخل. الصحية

: ما هو متاح للجمهور من حدائق وال م راِفق العامة
مبيم ال م ْرِفق، حافالت. / ومكتبات وشوارع وأرصفة و 

ِصل الذي يف منتصف  مفتوحة وفاء مكسورة: ال َمفم
 الذراع.  

 يَ رمُفُل َرفماًل: مشى جمر ِراً ليل ثوبه متبخرتاً.  ر ف ل  

: اجملتمع َمتمع الر ف اِهي ة. الرَّفاِهَيُة: العيش اللني. / ر ف ه  
الذي ليس فيه جائع، ويعيش معظم الناس فيه 

(: ابلر فاِه والبننيودونه جمتمع االكتفاء. / ) منعَّمني،
دعاء للعروسني حبياة مرفَّهٍة وإبجناب الصبيان، ومل جيد 
أهل اللغة "الرَّفاه" يف املعاجم بل وجدوا الرَّفاَهة. وقيل 

( ألن الرِ فاء هو ابلّرِف اء والبننيبل التعبري األصح: )
ب الوائم، فهذه ال خالف عليها. َشَغل أصحاب كت

ى َبين  الصواب واخلطأ أنفسهم هبذا التعبري كثرياً، )َأهلم
ُرمٍة.. قصيدٌة قاهلا عمرُو بُن كلثوِم(.    تغِلٍب عن كلِ  َمكم

له: َرمِحَه وأشفق عليه.  ر ق  يَِرقُّ رِقًَّة: قلَّ مُسمُكه. /  رق  
، أي ال ِمرقاق، أي  أ ر ق  /  العجني: عاجله ابل ِمَرقِ 

وِر، أي ا َمك، أي ال ِمطمَلَمة، ال ِمحم لشُّوَبك، أي ال ِمدم
َبج وَجَعل ُكَراتِه أقراصاً. / فالن   رقيق  الدِّين:أي الصَّوم

: كتاابت الر قاِئقأي قليل االلتزام أبوامره ونواهيه. / 
 دينية غرضها ترقيق القلب واستثارة العاطفة النبيلة. 

 يَ رمَقأُ َرقمئاً: َجفَّ الدمع، أو الدم.  ر ق أ  

َياً: عوََّل مريضًا بتالوة آايت، أو  رقا. ر ق ى يَ رمِقي َرق م
ي ةبكتابة  : ال م ْرت  ق ىيَ رمَقى رُِقيَّاً: صِعد. /  ر ِقي  . / ر ق ْ

: ال ِمْرقاة  الطريق الصاعد؛ واهلابط: ال ُمنمَحَدر. / 
َرَجة يف ُسلَّم.  الدَّ

/ يَ رمُقُب َرَقابًَة: انتظر، )أان أرمُقُب قدومك(.  ر ق ب  
وأَبَه، وهبذا املعىن  اهتم  : َرَصَد. وتعين أيضاً: راق ب

مات  راق ب  الناسوردت يف بيت سلم اخلاسر: )من 
غماً.. وفاز ابللذة اجلسوُر( مبعىن "من أبََه للناس 

اً". /  ، بفتح الراء: الر ق اب ةولطعنهم يف سلوكه مات غمَّ
ُض على فرَ تُ  ر قابة  ق  ْبِلي ةالرصد. وهناك على اإلعالم 

ور قابة الِكتاب واجلريدة واإللاعة والتلفزة قبل النشر، 
تُ َؤنِ ُب الوسيلة اإلعالمية أو تُ َغر ُِمها على نشر ما  ب  ْعِدي ة

هو خمالف للقانون أو لرغبات احلاكمني، وهتددها 
، يكاد يتفق اإلعالميون  ابملزيد إن تكرر األمر. لكنم

اتِي ة على أن أكثر أنواع الرقابة شيوعاً  اليت  الر ق اب ة الذ 



140 
 

ميارسها اإلعالمي على نفسه. فهي اليت تكسر 
، الّرِقاب ةاألقالم، والنفوس. / مهنة الرقيب تسمَّى 

ابسم  الّرِقاب ةواهليئة ال ُموَكَّلة مبراقبة الصحف تسمَّى 
: الُعُنق، وغلبت على العنق من الر ق  ب ةاملهنة. / 

قبة فتاة بل بعنقها الظاهر من اخللف، فاملرء ال يتغزل بر 
األمام. واملرء يعانق أخاه ابقرتاب األعناق من األمام. 

أن النظام بعد  مراقبونيف اإلعالم )ويرى  املراقبون/ 
هذه اجملزرة قد أعلن بدء حرب أهلية يف البالد(، 
املراقبون يف حاالت كثرية أشخاص وْهيون ينسب 

وهنم يف املغارب إليهم احملرر ختميناته وآراءه. ويسم
. وتستعمل الوكاالت العاملية املالحظني

"الدبلوماسيني" لغرض مشابه. فمراسل الوكالة كثريًا ما 
يكون أجنبياً عن البلد الذي يرسل منه تقاريره، ويكون 
له اتصال مع دبلوماسيني أجانب جيلس إليهم يف أهباء 

 الفنادق، وينقل عنهم ختميناهتم. 

يَ رمُقُد ُرُقودًا ورُقاداً: انم، أو استلقى. واألغنية  ر ق د  
املغربية "أان مليت من رقادي وحدي طول الليل" 
أصبحت لات َسَنة شعارًا سياسياً، وانطلق الناس 
يقولون "أان مليت" ح ى منعت السلطات بث 
األغنية، لكن األغنية عادت أبصوات كثرية الحقاً، 

 عليك ابليوتيوب.

 َرَق الدمع يف العني: ملع وَهمَّ ابلنزول. . تَ َرق م رقرق

يَ رمُقُص َرقمصاً: هز جسمه بفرح، أو بفن.  ر ق ص  
: اليت ترقص كثرياً، الر ق اص ة: اليت ترقص. الر اقص ة  

الر اِقص ة والكلمة فيها هتجني للفعل وصاحبته. / 

: الناقة إل تتهادى متمايلًة )َحلفُت بربِ  والراقصات
: بندول الساعة. / الر ق اصِمىَن(. /  الراقصات إىل

ْرق ص    : الديسكو. ال م 

ع ة  يَ رمَقُع َرقمعاً: سدَّ الثقب.  ر ق ع   : ُقماشٌة ُيَسدُّ هبا والر ق ْ
ثقب يف الثوب، أو حشوة تسد ثقبًا يف ضرس واجلمع 

خ ط  . / رِق اعرَُقٌع، وهي ورقُة دعَوٍة إىل حفل واجلمع 
ع ة خلط العريب، سريع التنفيذ، وكثرياً : من ضروب االر ق ْ

: م ر ق  ع ة  الد رويشما تفقد سينه وشينه األسنان. / 
: املبتذل، ومثاله الر ِقيع  ومجعها ر ق عاءجب َُّته املرقَّعة. / 

 الصحفي الذي يبيع قلمه. 

، بسكون القاف: العدد. والنقش أيضاً. / الر ْقم  . رقم
: التعبري عن الصوت والصورة وش ى املعلومات الر ْقِمي ة

أبرقام يعيدها احلاسوب عند الطلب إىل حالتها 
األصلية. ويف النظام )الثنائي( الذي تسري عليه 
احلواسيب يستخدم رقمان فقط ْها الصفر والواحد، 

: وضع أرقام الت  ْرِقيموهبما يتم التعبري عن كل شيء. 
ك شخصًا رقم هاتفك لألشياء، والرتقيم أيضًا إعطاؤ 
َيًة، لعل وعسى! /  ضوابط معلومة  والِتقيم:ُخفم

تستخدم يف تنضيد الكلمات واجلمل على الورق أو 
على شاشة احلاسوب. وفيما يلي شيء عن الرتقيم 

: يؤتى هبا عند متام اجلملة، النقطة أ(وعالماته: 
وتكتب ملتصقة ابلكلمة السابقة عليها، مبتعدة 

الكلمة التالية هلا. مثة أسلوب أديب مبسافة واحدة عن 
هنا تكثر الهث عماُده اجلمُل القصرية املتالحقة، فه  

الن َُّقط، وتكاد تنعدم الفواصل. إلا جاءت اجلملة 



141 
 

حمصورة بقوسني وضعنا النقطة داخل القوس أو 
: نقطتا القول ب(خارجها، ليس مثة من قانون جازم. 

ْها اللتان توضعان إحداْها فوق األخرى ):( قبل 
العبارة املقتبسة، وتوضعان أيضاً بعد عنوان يُراد تفصيل 
احلديث عنه. وحكمهما يف ترك املسافة وااللتصاق 

: وْها نقطتان نقطتا السكتة ج(حكم النقطة. 
متجاوراتن أفقيًا على السطر )..(، تستعمالن يف 

مالا؟ تقولني.. مات؟ م ى، الكتابة األدبية. مثال: )
وأين، وكيف؟ ال.. ال أكاد أصدق.( ويبالغ املبتدئون 
فيستكثرون من النُ َقط. وحكمهما يف املوقع مما قبلهما 
حكم النقطة. وقد تستعمالن داخل عبارة مقتبسة 
 د(لبيان حذف بعض الكلمات داخل االقتباس. 

ٌد حتديدًا صارماً الفاصلة . : ليس للفاصلة مكان حمدَّ
توضع الفاصلة لتسهيل قراءة اجلملة الطويلة. ومن تال 
نصَّه جهراً أدرك أنه حيُسن وضع الفاصلة يف كل مكان 
أيخُذ فيه نَفساً. وحكمها يف املوقع حكم النقطة: 
الفاصلة تلتصق مبا قبلها، وتبعد مبسافة عما بعدها. 

: تستعمل شرطتان اثنتان حلصر اجلملة الش ْرطتان ه (
اليت اقتضى  –. مثال: )ألن والدة  احلكومة املعرتضة

كانت   –تشكيلها مفاوضات استمرت تسعة أشهر 
عسرية فإن هناك خوفًا حقيقيًا من انتثار ِعقِدها 
سريعاً(. وقد شاع استعمال الفاصلتني بدل الشرطتني 

والشرطة الواحدة وال سيما للعبارة املعرتضة القصرية. 
تكوان مبثابة الكلمة أتيت بني كلمتني يراد هلما أن 

أرٍض/ التعاوُن -الواحدة، مثال: )صاروُخ أرضِ 
عند بند الواو هذا شيء  و( اآلسيوي(.-اإلفريقيُّ 

حرف ال عالمة ترقيم، وتلتصق ابلكلمة  الواوعنها. 
. ويف العربية نكرر الواو عند التعداد، وال بعدهااليت 

اواً نقلد اللغات الغربية اليت تكتفي ابلفواصل واضعًة و 
قبل آخر كلمة مما جيري تعداده. نقول يف العربية: 
)مكوِ انت أكلة املسخَّن اخلبز والبصل وزيت الزيتون 
والسُّمَّاق والدجاج(، وال حاجة للفواصل هنا فالواو 
شبيهة ابلفاصلة شكاًل ووظيفة. انظر يف املثال السابق  

عالمتا  ز(كيف التصقت الواو ابلكلمة اليت تليها. 
: تستعمل هااتن العالمتان حلصر قول صالتنصي

نقتبسه، والشرط يف استخدامهما أن نورد القول 
حبذافريه. مثال: )قال الناطق العسكري إن اجلنود مل 
يداْهوا املنزل، ولكن.. "أطلقنا النار فقط عندما 
أُطلقت علينا النار من النوافذ"، وأضاف أن العملية 

نا ثالث معلومات انتهت قبل ساعتني(، ويف املثال نقل
خمتلفة عن الناطق العسكري: روينا اثنتني على لساننا، 
ياً  وروينا املعلومة الوسطى بني عالميت تنصيص توخِ 
للحرفية ُمبمِقني الضمائَر على حاهلا. لعالميت التنصيص 
أْهية كربى يف الصحافة؛ ويف التلفزة قد أنيت بصوت 

كننا الشخص وصورته فهذا تنصيص بال عالمتني، ول
قد نكتب على الشاشة بعض العبارات، وحنتاج إىل 
عالميت التنصيص. موقع عالميت التنصيص: تلتصقان 
ابلكلمتني األوىل واألخرية من العبارة اليت يف داخلهما. 

: حتصر القوسان عبارة يراد هلا اإلبراز. القوسان ح(
وتلتصق القوسان ابلكلمة األوىل واألخرية من العبارة 

اخلهما. وقد تستعمل القوس الوحيدة بعد اليت يف د
 ط(الرقم أو احلرف الذي يتصدر بندًا ضمن بنود. 
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: حيصر املضلعان عبارة زادها الكاتب من املضل عان
عنده على نص مقتبس. ويكثر استعماهلما يف الكتب 
القدمية احملققة. مثال: )أنَت يف النساء بني أربٍع: أمٍ  

ي رحيانة بيتك وهي ال .. حنون، وزوٍج غيور، وابنٍة ه
]مطموس يف األصل[، وأخٍت ال تعدل بك من َخلمق 

(: كلمٌة تستخدم لإلشارة إىل كذا) ي(هللا أحداً.(  
خطأ وارد يف النص املقتبس مل يشأ الكاتب تصحيحه. 
مثال: )وقد كتب صاحبنا يف مقالته: "حنن معرتضني 
)كذا( على اإلجراء ليس حرصًا على مصلحتنا بل 

اً على الوطن"(. ف  "كذا" جاءت لتؤكد أن اخلطأ حرص
: حرفان يوضعان اه  ك(النحوي موجود يف األصل. 

يف هناية املقتبس وْها اختصار كلمة: )انتهى(. 
استعملهما القدماء يف وقت مل يكن فيه عالمتا 

عالمتا التبجيل قوسان مزخرفتان  ل(تنصيص. 
هللُا ال ﴿ة، تستعمالن حلصر اآلية أو بعض اآلية القرآني

: مواضع التشكيل م(. ﴾ه إالَّ ُهَو احليُّ القيُّومِإل  
احلركات على لوحة مفاتيح احلاسوب قد ختتلف من 
حاسوب آلخر. ها هي املواضع األكثر شيوعاً، وكلها 
يقتضي زر الرفع أواًل: الفتحة عند الضاد، والضمة 
عند الثاء، والكسرة عند الشني، وتنوين الفتح عند 

، وتنوين الضم عند القاف، وتنوين الكسر عند الصاد
السني. والسكون عند اهلمزة املفردة، وعالمات 
التشكيل األخرى جيدها املرء يف بند الرموز ضمن 

: ال بد منها عالمة االستفهام ن(صفحة "إدخال". 
بعد السؤال، وهي تلتصق ابلكلمة اليت قبلها، وال 

يستخدمها  وعالمة التعجبحاجة لنقطة بعدها. 

األدابء قلياًل، واملبتدئون كثرياً، ويقبح استخدامها يف 
عنوان املقال. واستعماهلا يدل على أن الكاتب 
مشحون بشهوة أو بغض أو غضب، وكل هذا يقلل 
من صفاء الفكر. ال حاجة ابلصحفي إىل عالمة 

الفاصلة  س(التعجب إالَّ إلا اقتبس حكاية أو اندرة. 
لة بني منزليت الفاصلة والنقطة، وقد )؛( َمنزِ  املنقوطة

تستعمل يف مجلة تكررت فيها الفواصل مث أُريد اخلروج 
إىل شيء آخر، وهذا مثال: )إنه ال يريد إخالء 
العقار، وال يقبل بزايدة األجرة، وال يرضى التحكيم 
الودي، وال يفضل الذهاب إىل احملكمة؛ وهو يدفع 

ئي األمريكي كورت قال الروا .األجرة القدمية ابنتظام(
فونيغوت: "يستعملون الفاصلة املنقوطة فقط ليشعروان 

: قد يرتك املرء الفراغ ع(أبهنم تعلموا يف جامعة". 
فراغًا يف أول سطر من الفقرة، وله أن يهمل هذا. ويف 
داخل النص ال جيوز ترك أكثر من فراغ واحد. هذا 
متبع اآلن مع ازدايد االعتماد على احلاسوب، ويف 
التقاليد املطبعية العربية القدمية كانت رقائق الفراغ 
تضاف بسخاء فيما بني الكلمات بغرض تسوية 

: ليس من تقاليد الكتابة العربية واااو ف(األسطر. 
تكرار حرف العلة بغرض التوكيد، غري أهنا أداة جديدة 
قد جتد طريقها إىل الكتابة اجلادَّة. وقريب من للك 

ر لتمثيل بعض األصوات، استخدام هذا التكرا
فللقهقهة ههه، وللرتدد أمم. وميكن اعتبار هذين 
 ، اللفظني األخريين من أمساء األفعال، وتشبهان ُكخم
اليت تقال للطفل كي يرتك شيئًا قذراً، وصه اليت تعين 
، وقد دخلت هااتن األخرياتن كتاب النحو  اسكتم
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قدميًا ضمن أمساء األفعال. وقد اهتم اللغويون 
رصينون بكلمات مثل بس  اليت تعين كفى. وأما ال

"لول" مبعىن ُمضحك، فهي من األحرف األوىل للعبارة 
اإلجنليزية "الفنج آوت الوديل" اليت تعين "يضحك 

 ص(بصوت عاٍل"، وانب عنها تكرار حرف اهلاء. 
لكتابة الكالم العريب  احلروف الالتينيةاستعمل الفتية 

اليت أصبحت تتقبل  قبل تطوير األجهزة املختلفة
احلرف العريب؛ واآلن احنسر استعمال احلرف الالتيين 
الذي ال ميكنه أن يؤدي العربية بكفاءة، ح ى مع 
االصطالح على رقم اثنني للهمزة، وثالثة للعني، 
وأربعة للشني )أحياانً(، ومخسة للخاء، وستة للطاء، 
وسبعة للحاء، ومثانية للقاف، وتسعة للصاد. الالفت 

فاق شباب العرب يف بلداهنم املختلفة على معاين ات
هذه األرقام اتفاقًا جاء كأمنا مبجموعة من املصادفات. 
ويتميز احلرف العريب أبن الكلمة املكتوبة به تصنع 
صورة مميزة يدركها الذهن فوراً، ودون تفصيصها إىل 
حروف منفصلة. وكانت تكثر الشكوى منه يف املاضي 

حرف من تغيري إمَّا جاء يف البداية ملا يعتور صورة كل 
أو يف الوسط أو يف النهاية، وزال هذا كله بتطور 

 احلوسبة.  

يَ رمُقُن َرقمناً: الرَّاِقُن هو الكاتب على اآللة الكاتبة،  ر ق ن  
 )كان الرَّقمن وظيفَة خلق كثري، مث صران كلُّنا راقنني(. 

 يَرِكُّ رَكاَكًة: َضُعف األسلوب. ر ك  

ورََكااي: ر ِكي ة ورََكَوات: إانء غلي القهوة. /  ر ْكو ة  ركا. 
 بئر.  

بفتح الكاف:  ال م رْك ب  يَ رمَكُب رُُكوابً: امتطى.  ر ِكب  
ب ةالقاِرب. /  : كلمة جامعة َتستعملها دائرة وال م رْك 

السري واملرور للسيارة واحلافلة والشاحنة؛ حيسن 
ركبتان إلا ابلصحفي التخصيص، فال يُقلم اصطدمت م

ر ْكب ة  حتقق من أهنما سياراتن. /  )أَقمعى له على 
( أي تربَّص به، تشبيهًا مبن يضع إحدى وِنْصف  

ركبتيه على األرض والبندقية بيده مستندة إىل ركبته 
( عاَنَد الناس، قال ر ِكب  ر ْأس هاألخرى مرتصِ داً. / )

/ وال ضريبة عليَّ  رٌ مم أَ  ..ي فاللِ جم رِ  بٌ أان راكِ )العقاد: 
لعبة (. / يف هذه الدنيا العجيبة ..هرأسِ  راكبُ  وكذاكَ 

: قطع متناثرة جيمعها املرء لتكوين صورة، الِتكيب
: مادة مكونة من عنصرين فأكثر، ال م ر ك ب"ابزل". / 

والعناصر متَّحدٌة كيماواًي مبقادير حمددَّة حتديدًا صارماً 
د ختتلف على مستوى الذَّرات، وللمركَّب صفات ق

" املاءاختالفًا كبرياً عن صفات عناصره، مثال املركب "
الذي يتكون من لرة أكسجني ولريت هيدروجني لكل 
جزيء من جزيئاته، واملاء سائل بينما األكسجني 
واهليدروجني غازان. خيتلف عن املركَّب اخلليط، الذي 
هو مواد خمتلطة بنسب ميكن أن تتغري كخليط من 

لف عنه السبيكة كسبيكة الذهب طحني وملح، وختت
والنحاس، فالنحاس يزيد فيها أو يقل حبسب عيار 

 معروف.  

ُح: خشبة املسرح. ركح  . الرُّكم

االقتصادي: اهنيار يف  الر ك ود  يَ رمُكُد رُُكوداً: سكن.  ر ك د  
. وال يطلق الصحفي الك ساداألسواق، ودونه 
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 وقعت االقتصادي "الركود" إال على أزمة كبرية كاليت
 ، أو يف مطلع الثالثينات.2008عام 

زاً: غرس، )رََكز ُرحممَه يف األرض(. /  ر ك ز   يَ رمُكُز رَكم
. / ال م رْك ز   : ثروات الرِّكاز  ، بفتح الكاف: ال َمَقرُّ

األرض من معادن ونفط وغاز. وهو أيضًا الكنز 
 الدفني. 

ضاً: حثه على اجلري ر ك ض   . يَ رمُكُض الرجُل فرَسه رَكم
املشي الفرُس: َجَرى مسرعاً. والفرق بني  وركض  

أن الراكض يرمي جسمه مث تلحق القدم  والركض
ابجلسم فتسنده، فلو جتمَّد الراكض فجأة لوقع؛ وأما 
م قدمه أواًل مث يلقي ْبسمه عليها. واهلرولة  املاشي فيقدِ 
مشي سريع، وال فرق نوِعيًَّا بينها وبني املشي، وهللا 

 أعلم. 

 ورََكعاٍت.  ر ْكع ة  يَ رمَكُع رُُكوعاً. وأدَّى  ع  ر ك  

اًل: ضرب بقدمه.  ر ك ل   اجلزاء يف كرة  ور ْكل ة  يَ رمُكُل رَكم
 القدم مجعها رََكالت. 

ن.  ر ك ن   ناً: اعتمد على رُكم سيارَته:  ور ك ن  يَ رمُكُن رَكم
: الر ْكنوضعها واقفًة يف مكان، يقولون أيضاً: َصفَّها. 

إىل اللقب العسكري وتعين أن صاحبه كلمة تضاف 
: ِإحدى زوااي البيت والر كنعضو يف جملس األركان. / 

اليت إليها يرتكز وعليها يقوم، وهو أيضًا جانب من 
البيت. والركن أحد العبادات، وأركان اإلسالم 
 اخلمسة: الشهادة، والصالة، والصوم، والزكاة، واحلج.    

. الرُّمَُّة واجلمع ُرَمٌم: قطعة حبل ابلية. )هذه هي رمّ 
(: أبكملها. واألصل أن أعرابيًا ابع انقة بر م تهااملسألة 

: العظام الّرِم ة  والّرِم م  وقال للمشرتي: خذها برمتها. / 
 البالية. 

َياً: رشق حبجر،  رما. ر م ى روى إجنيل يوحنا يَ رمِمي َرمم
قوٌم برجم امرأة: )من كان  أن املسيح قال، وقد همَّ 

منكم بال خطيئة فلريمها أواًل حبجر(، فرجعوا وتركوها. 
ابلرصاص(، وأما إلا قتل اجلنود  ر ْميا  / نقول: )أُعدم 

شخصًا يف مظاهرة، مثاًل، فنقول إنه )قُتل برصاص 
 اجلنود(.

اً: رفسه. ر م ح    . رحَمَه احلصان يَ رمحَمُه َرحمم

 : أصيب ابلتهاب يف العينني. يَ رمَمُد َرَمداً  ر ِمد  

زاً: أوَمَأ. )نرُمُز للمقدار األول ابحلرف  ر م ز   يَرُمُز َرمم
: الشخص الذي ارتبط امسه بقضية أو الر ْمز  سني(. 

ر  رموزنظام: )رغم أنه كان من  نظام مبارك فقد تصدَّ
: الِتميز/ املشهد أثناء حكم اجمللس العسكري(. 

 الشِ يفرة.

 ُس: القرب.. الرَّمم ر مس

الرِّْمش  يَ رمُمُش ويَ رمِمُش َرممشاً: حرك جفنه.  ر م ش  
: الشعر على أطراف جفن العني، واألفصح والر م وش  

 .  اهل ْدب  واألهداب  
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قاً: سدَّد نظرة سريعة. /  ر م ق   : بقية الر م ق  يَ رمُمُق َرمم
الروح، )حلقُت به وهو يف الرمق األخري(، )أريد عماًل 

 أسد به رمقي ال أكثر(. 

. أَرمَمٌل وأَرمَمَلٌة: فاقد الشريك الزوجي. نقول: )هو رمل
 أرَمٌل( وننوهنا، ألن املؤنث خمتوم ابلتاء.  

يَرِنُّ َرنيناً: أصدر صواًت حادَّاً. رِنَّ عليَّ غداً:  ر ن  
والرَّانَّت: النداء املميز لكل هاتف. /  ن ةالر  هاتفين. 

: تصوير األعضاء الداخلية يف الر نني ال ِمْغناطيسي
حقل مغناطيسي يُنشِ ط ُجَسيممات الربوتون يف لرات 
اهليدروجني املوجودة يف املاء الذي بداخل اجلسم، مث 
تُرَصُد حركُتها. وهذه الطريقة تربز األنسجة والسوائل 

 السينية تربز العظام.  بينما األشعة

الطائر ترنيقاً: حاَم، ال هو َحطَّ وال ابتعد.  ر ن ق  
: حامت فوق املطار تنتظر اإِللن ور ن  ق ت الطائرة

 ابهلبوط. 

َبًة: خاف.  ر ِهب   : االستخدام اإِلْره ابيَ رمَهُب َرهم
املنهجي للعنف البتزاز مكسب سياسي بطريق 

مد يف احملاكم التخويف. ليس لإلرهاب تعريف معت
الدولية. وقد جعلت الدول الكربى من "اإلرهاب" 
مسوِ غًا لشن حروب تليب مصاحلها، وَأرهبت مواطنيها 
من إرهاب حقيقي ومن إرهاب مزعوم لنيل املوافقة 
الشعبية على خوض حروب لات أهداف اقتصادية أو 
اسرتاتيجية. ويف اإلعالم الرصني منتنع عن استخدام  

إال منسوبة ملصدر، فما هو إرهاب كلمة اإلرهاب 

عند بعضهم نضال عند آخرين. غري أن اإلعالم يشري 
إرهاب إىل القتل بال حماكمة على أنه من الفظائع. / 

: قتٌل وتعذيب متارسه اإلرهاب الرمِسيّ  أو الدولة،
الدولة حبق مواطنيها أو مواطين بلد حتتله بغرض 

: كلمة هيبر  التخويف، أو لتلبية شهوة االنتقام. / 
يستخدمها الشباب لوصف الشيء أبنه غريب 
ومتميز، للك لقلة خربهتم مبا هو أعظم أو أفظع، وإلا 

 استخدمها إعالمي انضج اهتم ابلتصايب اللغوي.

يُ رمِهُص ِإرمهاصاً: َبشَّر أو أنذر، )تُ رمِهُص  رهص. أْره ص  
ِك التوقيع على اتفاق(.   هذه الزايرات املتالحقة بوشم

: نُُذٌر أو َبشائر، )كان إفالس املصرف هاص ات  اإِلرْ 
إرهاصًا ابهنيار مايل شامل(، )قد تكون هذه 
املظاهرات اجلريئة، واستهانة الشباب ابملوت إرهاصاٍت 

صاً: رصَّ وعصر  ر ه ص  بثورة عارمة(. /  يَ رمَهُص َرهم
: سيارة لات مداحل حديديَّة ضخمة والر ه اص ةبقوة. 

 طري  عند تعبيد الشوارع.تدكُّ األسفلت ال

والدولة . ال ُمتَ َرهِ ل: الذي اسرتخى شحمه، رهل
ل ة : اليت كثر موظفوها وأكلوا ميزانيتها وال عمل امل ت  ر هِّ
 اً لكثريين منهم. ]انظر داَل[يحقيق

ٌن طيب. رهم  . َمرمَهٌم وَمراِهُم: ُدهم

ناً: أخذ مااًل مقابل بعض متاعه أو  ر ه ن   يَ رمَهُن َرهم
عقاره، فإمَّا السَّداد يف املوعد املضروب أو أن يَ غمَلَق 
ُن فيصري املتاع ملكًا للمرهتَِن. / )لن أدَع الوظيفة  الرَّهم

ُع  ترِتن : الر اِهنإراديت، والرزق على هللا(. / الوضم
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والرَّهائن: احملتَجز. )أُطمِلق سراح  الر ِهينة  احلاضر. / 
الرهينة الفرنسي(. الرهينة مذكر مع املذكر، مؤنث مع 
مة".   مة، واملرأة العالَّ  املؤنث، مثل قولنا: "الرجل العالَّ

ً: سقى. /  روا. ر و ى فالن من ماء البئر  ر ِوي  يَ رمِوي َرايَّ
اَنً وهي صارت رايَّ  ً: شرب ح ى ارتوى، وصار رايَّ نًة. رايَّ

 يَ رمِوي ِرَوايًَة: نقل حديثاً أو شعراً.  ر و ى/ 

 : التهاب املفاصل، وهو الرَّث مَية. ر وم اتِيْزم
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 الزاي
الزاي حرف صفري خيرج من بني اللسان وأعلى  ز.

احللق وراء األسنان العلوية، وللحنجرة فيه عمل، فبهذا 
حتل الزَّاُي املفخَّمة حمل الصاد يف خيتلف عن السني. 

كلمات مثل "مصدر" وهذا وارد يف الفصيح، ويف 
بعض العاميات جيعلوهنا حمل صاد "اصرب" مثاًل. 
وتتضخم الزاي ابتساع التجويف الفموي إلا جاورهتا 
الطاء يف كلمات اندرة مثل َطَزاجة، وُقطُز. غري أن 

للظاء كما يف  هذه الزاي املفخمة تستعمل كثريًا بديالً 
"بوظة". ويبدل الناس اجليم زااًي والزاي جيمًا يف بعض 
نواحي الشام: "قزاز بدل زجاج" وتونس: "زوز بدل 

 زوج"، و"زاز أي جاَز أي َدَخل". 

. ال ِميَزاب = ال ِمزمَراب: أنبوب تصريف ماء زاب
 السطح عند املطر. 

إلا أُِمن الَّلبس.  الز ْوج: القرينة. ويقال هلا الز ْوج ة  . زاج
َزَجَر ُلَغويٌّ رجاًل لقوله زوجيت حامل. قال له: بل قل 

اسُكنم أنَت وزوُجَك ﴿زوجي حامل، ففي القرآن 
فقال له الرجل: فهل لكر القرآن أن زوجًة  ،﴾اجلنة

 م ْزد وِج ،، يف بعض البلدان: الُعرمس. / الز واج  خطأ؟ / 
 بكسر الواو: مركب من شيئني. 

 َزاَح يُزِيُح ِإَزاَحًة: حَنَّى. . أَ زاح

هللُا الناس خرياً:  وزاد  اخلرُي: كثُر،  زاد  يَزِيُد زايَدًة:  ز اد  
يل  واْزد اد  اخلري: كثر.  اْزد اد  جعله يكثر عندهم. / 

: اتريخ امليالد. وشهادة سنة االْزِدايدطفل: ُوِلَد. و
 االزِدايد: شهادة امليالد. 

 . الزئري: صوت األسد. يزمأَُر َزئرياً  ز أ ر  

يَ ُزوُر زايَرًة: حلَّ ضيفاً. يف اإلعالم تكثر الزايرات  ز ار  
الرمسية. ومثة "زايرة" نقل اإلعالم خربها، ومل تكن 
زايرة. فقد دخل أرئيل شارون يف عام ألفني إىل احلرم 
القدسي حبراسة من جنود االحتالل اإلسرائيلي. ومسَّت 

"، وتبعها زايرةهذا االقتحام " وكاالت األنباء العاملية
عدد كبري من وسائل اإلعالم العربية بغري وعي، ويف 
 هذا دليل على االنسياق وراء وكاالت األنباء العاملية.

 الناس: عال صخبهم.            زاط  يَزِيُط َزيمَطاً.  ز اط  

غاً، وَزاَغ يَزِيُغ َزيمغاً: احنرف،  ز اغ   ما َزاَغ ﴿يَ ُزوُغ َزوم
. / زاَغ عن برانجمَِه االنتخايب: ﴾ر وما طغىالبص

احنرف عنه يف التطبيق. / "َزوََّغ من احلصة": مل 
 حيضرها. 

الشمس: مالت  ز ال تيَ ُزوُل َزوااًل: انقضى.  ز ال  
: وقت الظهر، فبعده تبدأ الشمس والز و الللغروب. 

: قطعة حجر أو ال ِمْزو لةرحلتها يف اجتاه الغرب. 
لَّها على سطح مرقَّم ومنه يُعرف خشب َترمي ظِ 

( كلمة دعاء للشخص أو عليه: )ال ال زالالوقت. / )
زال عزُّك يف ازدايد/ ال زال اهلمُّ مالزمًا للظامل(، فإلا 

زال" )ما زال احلصار  ماأردانها مبعىن استمر قلنا: "
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. ويف املضارع لنا أن نقول )ال يزال( و)ما (مستمراً 
 يزال( مبعىن االستمرار.  

 . املوت الزَُّؤام: العاجل. زأم

يَزِيُن َزيمناً: )يَزِيُن الشابَّ أن يكون عاقاًل، وَيشيُنه  ز ان  
 أن يكون المبالياً(.

. )بلغ السيل الزُّىَب( أي وصل املاء إىل الزُّىَب زاب
ومفردها زُب مَية، وهي الرابية، أي أن األمر بلغ مداه 

 واملشكلة تفاقمت. 

ة  . زبد % 80: من منتجات األلبان، قوامها الز ْبد 
ة  تقريبًا من الدهن، والبقية بروتينات احلليب. /   ز ْبد 

طانية، طبق جموف. : السلالز ْبِدي ة: خالصته. / القول
: الرغوة اليت تعلو املاء أو خترج من فم البعري. / الز ب د/ 

 : اللنب الرَّائب املخثَّر.الز ابِدي

: الُقماَمُة. / الز ابل ة  : السماد احليواين. / الّزِْبل  . زبل
ْزب  ل ة   : مكان وم ْزب  ل ة  التاريخ: مكان مجع النُّفاايت. ال م 

 رسلوا إليه خصومهم. تعود املتحمسون أن ي

: الز ابئِِني ةواجلمع َزاَبِئن: املشرتي. /  الز ب ون. زبن
حمسوبية قائمة على غري القرابة بل على تبادل املنافع،  
َل الوزير للتاجر شأاًن فينقده التاجر مااًل. أو  كأن يسهِ 
أن يتبادل كبار املوظفني املنافع، على حساب خزينة 

 الدولة. 

. زجَّ به يف السِ جن: َسَجنه. /  يَ زُجُّ  ز ج   ًا: دسَّ َزجَّ
 ز جِّ املرأة حاجبيها: جعلتهما مدببني مثل  ز ج ج ت

 الرمح وهو ِسنُّه احلديدي املدبب.

ا : بعثه، وأزَجى به، )نزجي ِإْزجاء  . أَزمجى الشيَء ز ج 
 بتحياتنا(. 

راً: زجره أي نَ َهَرُه، ومنعه. ز ج ر    يزمُجُر َزجم

اِجُل: الرجل ال ُموَكَُّل حبمام الرسائل، واحلمام . الزَّ زجل
 .محام  الز اِجلِ نفسه يسمَّى 

يَ زمَحُر َزحرياً. املرأة تزحر عند الوالدة أي تشد  ز ح ر  
ارعلى نفسها بصوت. وكذا املصاب إبمساك.   والز ح 

 الدوزنطاراي. 

فاً: َحَبا.  ز ح ف    يَ زمَحُف َزحم

راً: ام ز خ ر   تأل، )مكتبة زاخرة ابأللعاب، لكن يَ زمَخُر َزخم
 ليس فيها كتب(.

: قوة الَدفمع، )أعطى فرار الرئيس الثورة الز ْخم. ز خم
 : رائحة اللحم الفاسد.الز خ م  جديداً(. /  ز َْخا  

 . زرََّر قميصه: أدخل كل زِرٍ  يف ُعرَوته. زرّ 

: لقد  أ ْزر ى. )زرا  أْزر ىبنا الفقر(: جار علينا، )وقالتم
بَك الدَّهُر بعمَدان.. فقلُت: َمعاَل هللا، بل أنِت ال 

الناس؟ هو غين لكنه  ي  ْزد رِيهالدَّهُر(.  )أتعرُف ملالا 
 (. م ْزر  اهليئة، وموقفه من الفقراء  ز ِري  
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ماء فكأنه   ي  ْزر ب  يَ زمُرُب َزرمابً: تصبب. )دَخَل  ز ر ب  
، زابال ِمزراب: امليكان واقفًا حتت ال ِمزمراب(. و
: ز ر ايب  ومجعها  الز ْربِي ةأنبوب تصريف ماء السطح. / 

 : بيت املاشية. الز رِيب ة  البساط جيلسون عليه. / 

. ز ْرد ة  : حلقات الدرع أو السلسلة، واملفرد الز ر د  . زرد
 : أداة لات فكَّني مسنَّننيم ملعاجلة األسالك.   الز ر ِدي ة  / 

 فري.: من العصاالز ْرز ور

يَ زمرَُع زَِراَعًة: استنبت اخُلَضَر والبقول. ولألشجار  ز ر ع  
: أتمجري األرض مقابل جزء من ال م زار ع ةنقول َغَرَسها. 

 احملصول. 

: لات العنق الطويل. / )جاَء الناُس الز ر اف ة  . زرف
 ( أي جاُءوا مجاعاٍت وأفراداً. ز ر افات  وو ْحداان  

 قاتل. : ُسمٌّ الزِّْرنِيخ  . زرن

: حبٌّ ينمو على الشجر، ويُ تَ نَ قَّل به الز ْعر ور. زعر
 ه.كلأي يُتَسلَّى أب

: نبات الز ْعف ران: القاتل. / الز ع اف. السُّمُّ زعف
 تؤخذ منه شعريات مُحمٌر مصفرَّة َتصِبغ الطعام وتطيِ ُبه.

 يَ زمَعُق َزِعيقاً: صاح بصوت حادٍ .  ز ع ق  

 يَ زمَعُل َزَعاًل: غضب فنَأى.  ز ِعل  

يَ زمُعُم َزعمماً: قال بغري علم. كلمة ال يستخدمها  ز ع م  
الصحفي إال يف سياقة أحداث مضت: )كان رئيس 

أنه َضِمَن ستني ابملئة من األصوات،  زعم البلدية قد

لكنه حقق يف الواقع ثالثني ابملئة(. ]انظر ادَّعى حتت 
 دعا[

يَ ُزفُّ إيلَّ اخلرب السعيد: أبلغه إيلَّ، وَزفَّ العروس:  ز ف  
 بكسر الزاي.  زِف اف  أبلغها بيت زوجها. واحلفل 

: الزِّْفت  . )َزف ََّتِت البلديَُّة شارع بيتنا(: عبََّدتمُه. / زفت
مادة نفطية سوداء لزجة ختلط ابحلصى وتفرش على 

َفلمت. الطريق، فيسمَّى سطح الشارع بعد تزفيته اأَلسم 
َلتوا الشارع، أي َزفَّتوُه.   وقالوا: َسفم

. /  ز ق   يَ ُزقُّ َزقَّاً: زقَّ الطائُر صغاره: أطعمهم احَلبَّ
الزِّق  واجلمع : الطريق الضيق، واجلمع أَزِقٌَّة. / الز ق اق  
 : ِقرمبَة يكون هبا لنب حليب أو مخر.زِقاق  

تفسري : شجرة خترج يف أصل اجلحيم، بالز ق وم. زقم
 الطربي.  

يَ زمُكو الشيء: منا وزاد، فاملال يزمُكو والزرع يزُكو. /  زكا
 : الطيِ ُب الرائحة. الز ِكي  

انة  . زكن  .ز ِكن  : الفراسة والفطنة. الفطن الز ك 

: اهلَزَّة األرضيَّة، واجلمع الّزِلز ال  يَزِلُّ َزَلاًل: أخطَأ. /  زل  
زاي موجودة وكذا الزُّلَزال، وبكلٍ  َزالزُِل. والزَّلمَزال بفتح ال

قرئتم اآليتان، يف الزلزلة واألحزاب، واألشهر الكسر. 
 ز ْلزِل توقيل الكسر للمصدر والفتح لالسم. / 

 األرض: حدث زلزال.    

ِبي ة   زالبية. : ال ُمَشبَُّك، عجني يقلى على هيئة الز ال 
شبكة كالَكفَّ ويُغَمُس يف الَقطمر، ومصداق هذا 
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لوصف أبيات ابن الرومي، فالزالبية عنده )يف رقَّة ا
ويِف كالقصب(. ويسمون اليوم الَعوَّامة،  ِر والتَّجم الِقشم
أي الزنقل، أي لقمة القاضي أو اللُّقيمات، زالبيًة. 

 ويسمُّون حلوى القرِع األصفر زالبيًة أيضاً.   

 : خشبة يقفل هبا الباب. ال ِمْزالج. زجل

لُقرمىَب، شيء يَتقرَّب به العبد من ربه. : االز ْلفى. زلف
 : التقرُُّب من لوي النفول. الت  ز ل ف  

قة  يَ زمُلُق َزلمقاً: انزلق.  ز ل ق   : سطح مائل ينزلق عليه الز ال 
 األطفال يف ملعبهم. 

أي  الز مل  . الزََّلمة يف عامية الشام: الرجل، ومنها زمل
، عبارة مواالْسِتْزالسفهاء الرجل لي النفول، 

يستعملها الكاتبون مبعىن: اجتذاب أتييد املثقفني أو 
مالسفهاء مبنحهم املال والوظائف. /  : سهام بال األْزال 

ريش كانوا يف اجلاهلية يكتبون على ظهر كل منها 
شيئًا مث يقرتعون، مث يقتسمون، على غري تساٍو، حلَم 

 انقة. 

ُه.  ز م   ابَّة، واجلمع والّزِم ام  يَ ُزمُّ الشيء: شدَّ َوُد الدَّ : ِمقم
. وأمسك بزمام ال ُمبادرة: ابدر ابلعمل ومل ينتظر أ ِزم ة  

 . َفائي   قرار مدير ُسَلحم

راً: نفخ يف النَّاي، وقالوا )َزاِمُر احليِ  ال  ز م ر   يزمِمُر َزمم
للمشاة: أطلق  وز م ر: بوق السيارة، الز ام ور  يطرب(. / 

: لسان ال ِمْزمار: النَّاي. / ار  ال ِمْزم  بوق سيارته. / 
حلمَمٌة يف أقصى احللق تغلق القصبة اهلوائية عند البلع. 

وواحدها َمزمُمور: ُسَوُر الكتاب املقدس  ال م زاِمري/ 
 الذي يسمى يف اإلسالم الزَّبور.

ال م ْزم ع  . أَزمَمَع يُ زمِمُع األمَر: نوى. واالنتخاابت زمع
 جراؤها.: ال َمنمِويُّ إإجراؤ ها

. َزاَمَله ُمَزاَمَلًة على البعري: عاَدَله على اجلانب زمل
رفيق  والز ِميلاآلخر، فكان له َزِمياًل يف الرحلة. 

 . ز م ال ة  العمل، وزاملين فالن 

 . الزََّمن = الزَّمان. / الزََّمانة: املرض ال ُمزمِمُن. زمن

 الزِّان  االسم يَ زمين ِزًَّن: مارس اجلنس احملرَّم، و  زان. ز ن  
 .الزِّن  وتكتب أيضاً 

َبِلك، والرَّفَّاُس، ز نْ ب  ر ك ، وزُن مبَ رَكات وَزاَنِبك: هو الزَّمم
والنَّاِبض، والرَّدَّاد. كانوا جيعلونه حتت السرير مث صار 
مكانه يف جوف الَفرمَشة. ضبطها "حميط احمليط" زُن مبُ ُرك 

يط آخذاً وقال إهنا فارسية، وتبعه املنجد، وتبعه الوس
 الضبط والشرح. وقال آدي شري إن فارسيتها َزن مُبوَرك.

وَزاَنبرُي: حشرة كالنحلة وأكرب، ولسعتها موجعة  ز نْ ب ور  
 أكثر.  

. الزَّنمُج والز ِنمُج، ابلفتح وابلكسر، هم الزُّنُوج، زنج
يٌّ.  يٌّ وِزجنِم  ابلضم، والواحد َزجنِم

 ئحة النتنة. : الفاسد لو الراالز ِنخ  . الطعام زنخ
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مكان التقاء عظميت الساعد ابلكف.  الز ْند :. زند
والعظمتان َزنمَدان وهبما شبهوا َزنمَدي القدمح وْها عودان 

 يُقَدح هبما الشرر إلضرام النار.

 َزانِدَقٌة: مسلم يبطن ديناً غري اإلسالم.  زِْنِديق  

واجلمع زِنزاانت وَزاَنزِين: حجرة صغرية يف  زِنْ ز ان ة
 لسجن. ا

ا واً: اته وافتخر. /  ز ه  اءيَ زمُهو َزهم : تقريبًا )جاء ُزَهاُء ز ه 
 ثالثني رجاًل(. 

داً: )بعد أن كسب املليون زهد يف  ز ِهد   يزمَهُد ُزهم
 الوظيفة(. 

َرة ُزُهوٌر وَأزمَهاٌر مث أََزاِهرُي. / اللون زهر . مجمُع الزَّهم
: مرض تناسلي. / الز ْهِريّ : الَورمِديُّ. / الز ْهِري  
: العود ال ِمْزه ر  : إانء األزهار، وهي ال َمزمَهرِيَّة. / الز ْهرِي ة  

 بضمة ففتحتني.الز ه ر ة، يُعَزف به. / والكوكب 

وقل جاَء احلق ﴿يَ زمَهُق ُزُهوَقاً: لهب واختفى،  ز ه ق  
 . / )َأزمَهق روحاً( أي قَ َتَل. ﴾وَزَهَق الباِطلُ 

الزََّواُق: زِيَنُة املرأة. ]انظر التربج يف برج[ : َزيََّن. ز و ق  
 : الزئبق. الز او وق

ً.  ز و ى عن  وانْ ز و ىوجهه: َأشاَح.  ز و ىيَ زمِوي َزايَّ
 الناس: مكث بعيداً. 

ابلتنوين: منط  أ ْزايء ،. الز ِيُّ، بكسر الزاي، واجلمع زيّ 
 اللباس.   
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 السني
. حرف صفري ليس فيه للحنجرة اهتزاز. تسمح س

الفصحى إبحالل الصاد حمل السني، يف النطق دون 
الرسم، إن جاور السنَي حرُف ِإطباق، كما يف "َسطمر، 
وَبَسَط" وجيعلها املذيع احلالق صادًا خفيفة. وَتقِلُب 
بعض اللهجات العامية السني صاداً يف مواضع أخرى: 

". / السني حرف استقبال: "اي صمري هات املصامري
فوراً(، فإن ابتعد زمن الفعل استعملنا سوف:  سنقوم)
نقوم فيما بعد(. ويسمون السني حرف  سوف)

تنفيس، وسوف حرف تسويف. وكان التوحيدي 
يعتذر إل يستطرد قائاًل ِإنَّ احلكاية لات مغزى "وإن 

 يَ تَ نَ فَّس" أي يطول. الكتابَ  جعلتِ 

أداؤان يف  ساء نَيُسوُء ُسوَءاً: صار سيِ ئاً رديئاً. / ) س اء  
: الرداءة )ُسوُء العذاب(، الس وء  املعرض(: أزعجين. / 

تستعمل قلياًل:  والس ْوء  )ُسوُء التنفيذ(، )ُسوُء الظن(. 
. والسُّوُء ﴾وظننتم ظن السَّومءِ ﴿)هذا َرُجُل َسومٍء(، 

تان حدَّ التداخل، بضم السني، والسَّومُء بفتحها متشاهب
ففي عدد من اآلايت اليت وردت فيها هذه الكلمة 

سوء  اختلف أهل الرواية بني ضامٍ  وفاتح. / عبارة )
( منقولة نقاًل ببغائياً، وكلمة "َخلمط" أدقُّ منها التف اهم

كما يف القول: )عندما دعوُتك ظننُت "لؤلؤة ابريس" 
فالفل، فاملعذرة مطعمًا فاخراً ومل أختيل أنه حمل شطائر 

(. وكثريًا ما يكون "سوء التفاهم" اخل ْلطعلى هذا 
املزعوم انقطاعًا للتفاهم بينك وبني نفسك، فهذا هو 

( أدق من سوء الفهماخللط بني األشياء. واستعمال )

( هنا، ولكن هذه األخرية التصقت سوء التفاهم)
 ابأللسن التصاق من ال يريد أن يربح.     

 ساِئح  : لاب. وَساَح َيِسيُح ِسياحًة، فهو َيِسيحُ  س اح  
 : طاف وجال.     س ي اح  وهم 

َيُسوُخ وَيِسيُخ َسومخًا وَسيمخاً: غاَص. وإلا أراد  س اخ  
املرء أن الزبدة لابت فليقل لابت. قال حافظ إبراهيم 

يف ابِطِن األرِض  س اخ  يصف الزلزال: )ُربَّ طفٍل قد 
ِر   َكاين( أي غاص.يُنادي: أُمِ ي، َأيب، أَدم

ُدداً: كان سيِ داً.  س اد   الرجل  وس ْؤد دَيُسوُد ِسياَدًة وُسؤم
َيادة، وللدولة أيضاً  أن يكون سيدًا يف قومه، فَلُه السِ 

َيادة. /  ي ادةالسِ  : مفهوم سياسي يعين قدرة الدولة السِّ
على اختيار األفضل ملواطنيها. وهذا يقتضي 

الدولة مكبلة مبعاهدات االستقالل التام، وأال تكون 
ل الس اِدي ة  تنتقص من قدرهتا على االختيار. /  : التلذُّ

بتعذيب اآلخر إمَّا لشذول جنسي وإمَّا خللل نفسي، 
والكلمة مأخولة من اسم املركيز دي ساد. / 

: التشاؤم والس ْود اء: التشاؤم املفرط. الس ْوداِوي ة
 .  ال َمَرضي 

اً:  سار   ، بفتح السني: القوم الس ي ار ةمشى. / َيِسرُي َسريم
، ﴾وجاءتم َسيَّارٌة فأرسلوا وارَدهم﴿السائرون، 

وُأِخذت هذه الكلمة القرآنية أخذًا مجياًل للسيارة اليت 
ري ةتركب. /  : قصة حياة وِبعثة النيب، فهي السرية السِّ
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ريةالنبوية.  ، أو الرتمجة: كتاب عن حياة شخص، والسِّ
والسرية لني بقلم إسحق دويتشر(. )قرأت سرية ستا

: كتاب يكتبه املرء عن حياته، )كتاب "األايم" الذاتية
و ار  هو سرية لاتية لطه حسني(. /  . أ س اورمجعها  السِّ

واٌر وُسوار" للمفرد،  وورد يف املعاجم أيضاً: "ِإسم
ِوَرة" للجمع. /  : اهلجمة: )قال يف َسومَرة الس ْور ة  و"َأسم

: َواثَ َبه م س او ر ة  غضب كالمًا سيندم عليه(. / َساَوره 
وصارعه، )دخل كِلنتون أواًل مث َتساَوَر الرجالن على 

 الباب، أيهما يدخل.. اثنياً(.

آراً: أبقى بعض الشراب يف كوبه،  أ ْسأ ر  . سأر ِئُر ِإسم ُيسم
الناس: بقيتهم، )أزور  س ائِر  . / الس ْؤروما يبقيه يسمَّى 

يف األعياد(.  سائر  األقاربإخويت كل أسبوع وأزوُر 
وال نستعمل "سائر" مبعىن اجلميع، فال نقول "حضر 

 سائر األعضاء". سائر تعين البقية فقط. 

. أيىب النطق العريب التقاء ساكنني، ويف اسم ْرتْ رْ سا
. ثالثة، ننطقه َسارمتَ رم  هذا الفيلسوف الفرنسي سواكنُ 

وسارَتر هو الوحيد الذي رفض جائزة نوبل دون أي 
ضغوط، قائاًل: ال جيوز للكاتب أن يسمح لنفسه 
ابلتحول إىل مؤسسة. واعتقل سارتر بتهمة العصيان 

، وتدخل الرئيس ديغول 68املدين يف احتجاجات 
 إلطالقه قائاًل: فولتري ال يُعتقل. 

ع يُسوُس ِسَياَسًة: دب ََّر شأن الناس. مج ساس  
: س و اِسي ة  . / والناس وس اس ةالسياسي: سياسيون 

 متساوون. 

ب الذي ينزلق : الطي ِ الس اِئغَيُسوُغ َسومغاً: الطعام  س اغ  
: احتمل بسرور، )ال أ س اغ  ي ِسيغ  يف احللق لذيذاً. / 

(. / أ ست ِسيغ هاُأِسيُغ هذه الكلمة(، وأيضًا )ال 
اعية إىل عمل بدا ُمستغرابً، ال م س وِّغات : األسباب الدَّ

)مَثََّة ُمَسوِ غاٌت قوية للقبول ابلعرض(. يف الغالب، 
املسوغات حقيقية بينما املربرات لرائع. وليس هناك 
قطع بصواب أو خطأ استعمال أيهما مكان األخرى، 

 املدار على سياق اجلملة. 

: . ساف ، يف  والسِّ السالح،  املهنَّد، للكالس ْيف 
 وسيف دْيوقليسبكسر السني: ساحل البحر. 

معناها اخلطر الدائم. قال دميوقليس للملك 
ديونيسيوس: ما أسعد حياتك! فأجلسه امللك على 
عرشه وربط ابلسقف فوق رأسه سيفًا جعله يتدىلَّ 
بشعرٍة من ليل فرس. فاستعفى دميوقليس آخذا العربة 

خلطر. وهي أن املناصب العالية تكون مصحوبة اب
املرؤوس ينظر إىل مكتب الرئيس وفيه كل نفيس، وال 

: حرف سوفينظر إىل السقف وال يرى السيف. / 
تسويف، وعبارة "سوف لن ألهب" فيها حشو، وهي 
خروج فظ عن البالغة. نقول )لن ألهب( ألن كلمة 
 "لن" تتضمن معىن املستقبل وال حاجة لسوف هنا.  

قاً: َدَفعَ  س اق   الناس، أو اخلراف، أَماَمه.  َيُسوُق َسوم
ِق والِقيادة، أن القائد يكون يف األمام  والفرق بني السَّوم
ويتبعه الناس طواعيًة. ونسبوا إىل عبد الناصر بعد هزمية 

القول: "إلا مل نستطع أن نقود فسوف حنكم". /  67
، السيارة: قيادهتا. /  ِسي اقة   مؤنثة وجاز الس وق 
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: مبتذل. س وِقيٌّ الشراء. / تذكريها: مكان البيع و 
: العامة، وهي كلمة هتجني اآلن. وكان والس وق ة  

"السوقة" يف زمن بعيد كل من ال "عمل" له مع 
: الس ِويقالسلطان ح ى لو كان فقيهًا أو أديباً. / 

دقيق الشعري أو القمح حيمصونه، وحيفظونه فهو "عدة 
 املسافر وطعام العجالن" حبسب وصف منت اللغة،
وعند احلاجة إليه يلتُّونه ابلسمن وخيلطون به دبسًا أو 
عساًل أو يغمسون فيه متراً. وهو من مآكل العرب 

 القدماء.  

َأُل ُسَؤااًل: طلب معلومًة. /  س أ ل   رأمسال  الس ؤ ال  َيسم
سؤال ، فاملقابلة املقابالت اإلعالميةاملذيع يف 

. املذيع ال يعلِ ق، وال جيادل، وال وجواب ال غري
يتدفق ابملعلومات. فقط يسأل. والسؤال االحرتايف 
قصري، فاملعلومات واخللفيات تُ زمَجى يف تقرير سابق أو 

يريد يف مقدمة املقابلة. حِمَكُّ املذيع سؤاُله. واملتلقِ ي 
ال املذيع، السؤال يلمع عندما أييت يف  مساع الضيف

( الف ضولهنا )املذيع األوىل ه   الوقت الصحيح. آلة
فهو متحفز لفهم موقف الضيف ومعرفة معلوماته، 

(. كم مذيٍع أهنى مقابلة ومل اإلصغاءوهذا يستوجب )
يعرف ما الذي قاله الضيف، وكم مذيٍع ينشغل أثناء  
كل جواب بتحضري سؤاله املقبل. والسؤال جيب أن 

وحقيقية، يكون خمتومًا بعالمة استفهام لهنيٍَّة ابرزة 
جيب أن يكون سؤااًل حقيقياً، ح ى مع ضيف رمسي 
يقدم منظومة من األكاليب، فليس من شأن املذيع 
أن جيادله، بل أن يسأله، فإلا مل جُيب الضيف املراوغ 
أعاد املذيع السؤال، رمبا بنفس الصيغة؛ وحيافظ املذيع 

. وإلا التَ َهَم جواُب الضيف اهلدوءعلى ) (، وال حيتد 
َل املقبل سكت املذيع، وخطٌأ أن يقاطع املذيُع السؤا

..". سؤاِل املقبلالضيف قائاًل: "هذا ابلضبط كان 
فإن كان الضيف ممتازًا وسرد يف جوابه األول كل 
النقاط اليت حتقق هدف املقابلة، فاملذيع احلالق 
يشكره وينهي املقابلة دون أن يشعر أبن من واجبه 

الضيف ويقدم للمذيع  إلقاء أي سؤال آخر. قد يتربع
ال جييب املذيع على األسئلة سؤااًل، وهنا حل وحيد: 

. فإلا بدأ الضيف يسأل نفسه وجييب فهنا بل يطرحها
آينٌي آخُر: إن كانت أسئلته تصب يف هدف املقابلة 
فليلعب هذه اللعبة، فإن خرج عن املوضوع وجب 
إيقافه بسؤال ال بتعليق. عندما يفتح املذيع فمه 

ال جيب أن يكون قد رأى بوضوح مكان عالمة ابلسؤ 
االستفهام االفرتاضية. السؤال اجليد مثل الرصاصة 

. سريع وواضح وقوي، ويليب غرض املقابلةالصائبة، 
السؤال املكتنز ابملعلومات بضاعة املذيع الضعيف، وال 
يستعرض املرء معلوماته إال وبضاعته منها قليلة. املذيع 

، ويسأل السؤال الذي يدور تلقِّيابلنيابة عن امليسأل 
" ولكنيف َخَلد املتلقي. املذيع الذي يكثر من كلمة "

يف بداايت أسئلته يكون عاجزًا عن صوغ سؤال، 
فيلجأ إىل اجلدل. يف التلفزة: املذيع الذي يتلقى سؤاله 
ابل ِملمقان يف ألنه أو قراءًة عن شاشة التلقني أمامه 

ع الذي ينبعث سؤاله من يكون يف سؤاله قارائً، واملذي
فضوله الطبيعي ومن معرفته اجليدة ابملوضوع تلتمع 

خطأ، وسؤال السؤال املزدوِج عيناه التماعة خمتلفة. 
والسؤال خطأ ]انظر "أم" يف األلف[، اخليارات 
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خطأ، وفيه يتسكَّع املذيع بني حشد من  املائع
املعلومات واألسئلة والتأمالت ويقول يف اخلتام: "فما 

أيكم؟". املذيع املبتِدئ يرتكب كل تلك األخطاء، ر 
فإلا اشتد عوده هجرها، فإلا صار جنمًا عاد إىل 

. / ال م ت س وِّل= الس اِئلأخطائه يرتكبها مضخَّمة. / 
: الشخص الذي يقطف مثرة النجاح وأيكل ال م ْسؤ ول

َزقُّوم الفشل. ويكون حكوميًا أو من مؤسسة خاصة. 
يف اإلعالم يعامل املسؤول ابلقدر املناسب من الريبة، 
وتوجه إليه أسئلة عليها طابع التحدِ ي. ولكن 
الشخص نفسه قد يكون خبريًا يف مقابلة أخرى إلا 

نظر اخلبري حتدث عن قضية ليس له فيها مصلحة. ]ا
يف  األسئلة الست ةيف "خرب"، والتحدي يف "حدا"[ / 

اإلعالم اخلربي: مالا وملالا وم ى وَمن وأين وكيف. 
ما  نتساءل]انظر اإلحاطة يف حاط[ / نقول: )أخذان 

الذي عساه حيدث(، أي يسأل بعضنا بعضاً، ولك 
أن تقول )أان أسأل نفسي(، فال أحد مينعك من 

وأما القول: "أان أتساءل"، ففيه   احلديث إىل نفسك.
كالم، للك أنَّ التََّساُؤل، وما هو على هذا الوزن، إمنا 

 يكون مشاركة بني أكثر من واحد.   

: جراين والس ْيل  َيِسيُل َسَيالانً: جرى املاء.  س ال  
جارف. قال العباس بن األحنف: )اي من متاَدى قلُبه 

: الس ي الن  ري(. / يف اهلوى.. ساَل بك السيُل، وال َتدم 
: جزيرة قرب اهلند مسَّاها وِسيالنمرض تناسلي. 

 العرب َسَرنمِديب، ويسميها أهلها اليوم سريالنكا. 

العذاب: آلاه به. /  س ام ه  َيُسوُم َسومماً.  س ام  
 : ال ُمفاَصَلة. ال م س او م ة

َأُم َسَأماً: ملَّ، ) س ِئم  . س أم اجِلدال  س ِئم  َيسم
  فانسحب(.

: مدينة مشال بغداد. أصل التسمية "ُسرَّ َمن سام ر اء  
 َرأى".

ْيناء. )سان (، بفتح السني. وقرأ أبو عمرو صحراء س 
وشجرًة خترُج من ﴿بن العالء طور ِسيناء يف اآلية: 

ابلكسر واعتَ بَ َر ب  "طور ِسينني"، وقرأها  ﴾ُطوِر ِسيناء
وقال ورش ابلكسر. وقرأ الكسائي ابلفتح "َسيمناء"، 

صاحب الصحاح إن الفتح أجود ألنه على أبنية 
العربية. وأثبتناها، هنا يف رأس املادَّة، ابلفتح على رواية 

 حفص. 

ب اب  َيُسبُّ َسبَّاً: شتم.  س ب    : التشامت. السِّ

َياً: َأَسر امرأًة. واألسرية  سبا. س ب   يب َسب م ِبي ة  َيسم  س 
 . س ب ااي  واجلمع 

ِبُت  س ب ت   َسبمتاً: انقطع عن العمل يف السبت َيسم
ِبُتون ال أتمتِيِهم﴿  .﴾ويوَم ال َيسم

َبُح ِسَباَحًة: َعاَم َعومماً. /  س ب ح   : تنزيٌه س ْبح ان  هللاِ َيسم
هلل، مفعول مطلق منصوب، مث مضاف إليه جمرور. / 

ة  وُسَبٌح =  س ْبح ة    وَمَساِبُح. ِمْسب ح 

َباُخ والسََّبخات: أرض تشربت سبخ . السَّبمَخُة والسِ 
 املاء املاحل فال تصلح للزراعة. 
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اً: قاس العمق.  س ب  ر   بُ ُر َسربم : أداة يقاس ال ِمْسبارَيسم
هبا عمق اجلرح، واملسبار أيضاً: جهاز يسجل الصَّدى 
ويقيس أعماق احمليط يف سبيل رسم خريطة لقاعه. / 

 املتقدم(.   لن ْسب  ر  غ ْور  لة )قبل التعيني جنري مقاب

. السَُّبُع والسَّبمُع: احليوان املفرتس، من الكلب سبع
 .ِسب اع  فصاعداً، واجلمع 

َم غريَه.  س ب ق   ِبُق َسبمقًا: تقدَّ : الذي الر ئيس الس ابقَيسم
: كل رئيس قبل الر ئيس األ ْسب ق  قبل احلايل مباشرة، 

 الصارخالسبمق الصحفي : الصحفي   الس ْبق  السابق. / 
اندر احلدوث، ومنه كشف الواشنطن بوست ُضُلوَع 
الرئيس األمريكي نيكسون يف فضيحة ووترغيت 

، وكشف اجلزيرة وجود البولونيوم السام بكثافة 1972
والس ْبق  الصحفي . 2012يف أدوات ايسر عرفات 

خبز املائدة لإلعالم اخلربي وهو إيراد اخلرب قبل  اليومي
ئل اإلعالمية املنافسة، وحيققه احملرر املتعمق يف الوسا

احلدث وما وراءه، املتابع لكل جديد حبيث يرى 
بسهولة أي نُتوء يف التطورات، املثابر الذي حيفر 

: ق ص ب  الس ْبقعميقًا حتت السطح وبسرعة. / أحرَز 
جاء سابقاً. كانوا يف سباق اخليل يغرسون قصبة يف 

: بغري شدة، م ْسب قا  عها سبق. /هناية الشوط، فمن انتز 
َبقاً(.   )ُتدفع الرسوم ُمسم

ِبُك َسبمكاً: ألاب املعِدن وسكبه يف قاِلب.  س ب ك    َيسم

تِ يَنات، أو الستِ يِنيَّات. ستّ   . السِ 

اً: )حاولوا  س ت  ر   تُ ُر َسرتم الفضيحة(، )لقد  س ِْت َيسم
على املاضي وفتحنا صفحة جديدة(،  ِسِْتا  أسدلمنا 

بني قسم الرجال وقسم النساء(.  ِسِْت ان هناك )ك
تار أو ما يشبهه   ُر السِ  ت م ، والسِ  : عملية التسرتُّ السَّرتم

 كالتَّسامح. 

 ، مؤنثة: مؤخَّرة، وال ْهزة على ألف است. سته. اْست  

ا واً: هدأ. "َسَجا الليل": "َسكَن  س ج  ُجو َسجم َيسم
 الليل".

ُجُد ُسُجوداً: سجد الر  س ج د   جل هلل فهو ساِجٌد، َيسم
بكسر اجليم خالفًا لقاعدة  م ْسِجد  ومكان الصالة 

اسم املكان. ]انظر اسم املكان حتت اسم[ / 
اِجيد : واجلمع  والس ج اد ة    الِبساط. س ج 

راً: سجر الرجل اإلانَء مأَله.  س ج ر   ُجُر َسجم  َيسم

ُع عن الطَّبمع س ج ع   عاً: )ال ينبعث السَّجم َجُع َسجم ، َيسم
بل هو انتهاُج طريٍق يف غاية االعوجاج، واالبتهاُج 
َعُة يف ختام  بربيٍق من رخيص الزجاج. قد تعرض السَّجم
تقرير خفيف وأتيت على سبيل الدعابة. املبتدئون يف 

َجُعون بتأثري ما درسوه يف املدرسة(.  اإللاعة يسم

: الدلو والس ْجل: دفرت القيد، الِسِجل  . سجل
  أي مرة لك ومرة عليك. ِسج ال  ب الكبرية. واحلر 

ناً: حبس، )حكم عليه  سج ن   ُجُن َسجم ، ابلس ْجنَيسم
ْجنفُأخذ إىل  ن ابلفتح العمليَُّة، السِّ (، فالسَّجم
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ُجوٌن  والسِ جن ابلكسر املكان. / َسِجنٌي ُسَجَناُء، وَمسم
 َمَساِجنُي. 

اً: هطل املطر أو نزل الدمع.       س ح    َيِسحُّ َسحَّ

ا واً: قشر السطح، ومثلها سحج. /  س ح  ُحو َسحم يسم
ااي   : من األمراض. والسَّحااي هي أغشية التهاب الس ح 

 الدماغ والنخاع الشوكي، واملفرد ِسَحاَءة أي ِقشرة. 

. االنسحاب يوصف  س ح ب   باً: جرَّ َحُب َسحم َيسم
" ختفيفاً لوقع الكلمة. فاجليش إبعادة االنتشارأحياانً "
قد يصدر بيااًن يتحدث فيه عن "إعادة  املنهزم

االنتشار" من منطقة كذا، وال ينطلي هذا على 
َي هلم  اإلعالمي، فمن حق مجهوره عليه أن يسمِ 

: ينطبق، )اخلرب عن ينسِحب  األشياَء أبمسائها. / 
كثري   يْنس ِحب  علىترشح املشري للرائسة شائعة، وهذا 

راً(.   مما ُنشر عنه ُمَؤخَّ

جاً: َقَشَر الُعود. /  س ح ج   َحُج َسحم : أداة ال ِمْسح ج  َيسم
قشر سطح اخلشب؛ كانت تسمَّى فارة، مث جاءت 
َحج ومجعها َمَساِحج.  فارة احلاسوب، فنعود إىل ال ِمسم

 أي َصفََّق إِبزمالق كف على كف.   وس ح ج  / 

راً: فَ نَت. /  س ح ر   َحُر ِسحم : آخر الليل قبيل الس ح ر  َيسم
: طعام والس ح ور  : الَتَسحُُّر، الس ح ور/  الفجر.

ضروري لصحة  الس حورالصائم قبيل اإلمساك. )
 قبل بدء الصوم(.  الس ح ورالصائم، فعليه تناول 

. / املكان السَِّحيق البعيد،  س ح ق   قاً: دقَّ َحُق َسحم َيسم
والبناء السَِّحيق العايل، واهلوة السَِّحيقة العميقة. / 

ا ح  : أخو اللواط، وقالوا ال ُمَساَحَقة. / قوالسِّ
ُروُر، وهو ما يسمونه البودرة. وموادُّ ال م ْسح وق : الذَّ

التجميل عبارة جامعة، تدخل فيها املساحيق 
  .  واملعاجني وشرائح اخلِيار اليت يَُدرمِْهمن هبا وجوَههن 

اًل: َجرَّ الشخص حببل وراء سيارة  س ح ل   َحُل َسحم َيسم
ل يف ح ى يتَسلَّ  َصالُه، )بدأ السَّحم َخ جلُده أو تتقطَّع َأوم

َتِه(.   عهد عبد الكرمي قاسم ولَ مَّا ين م

ناً: سحَق. س ح ن   َحُن َسحم : شكل الس ْحن ة   / َيسم
الوجه، )يبدو من سحنته أنه صيين(، وهي أيضاً 

ناُء.   السَّحم

ا ُخو َسَخاًء: بذل املال. ومجع السَِّخيِ   س خ  يسم
ِخياء. والكرمي سخي، وهو فوق للك شهم وفيه  َأسم

 حُماَماة وإجارة.

رِيًَة: َهزَِئ، ) س ِخر   َخُر ُسخم  ِمن  الرجل  س ِخر  َيسم
: املهزلة، )هذه احملاكمة مهزلة، ال م ْسخ رةالرجل(. / 

َخرة(. وعن التاج: )ُربَّ مساِخَر يَ ُعدُّها الناُس  أو َمسم
د يرتدون فيه : عيد لليهو عيد ال م س اِخرَمَفاِخر(. / 

املالبس التنكرية، واألقنعة. مسَّى الربتغاليون القناع 
بلغتهم "مسخرة" آخذين الكلمة العربية من يهود 
األندلس، وصار القناع ابإلجنليزية ماسك، وصار 
 –تلوين األعني ابألسود َمسَكارا واألصل يف كل هذا 

َخَرة العربية.  –حبسب بعض الباحثني   كلمة َمسم
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طًا وَسَخطاً: غضب.  س ِخط   َخُط ُسخم الس خ ط  َيسم
 : الغضب. والس ْخط  

ُخُن ُسُخونًَة: أصبح حاراً. فأما عن العني  س خ ن   يسم
عيُنه  س ِخنتفنقول يف الدعاء على الشخص: 

، بكسر اخلاء يف املاضي وفتحها يف املضارع،  َخنم ولَتسم
 أي أدام هللا دموعه. 

اً: أغلق. س د   اد  /  َيُسدُّ َسدَّ : الصواب، )اللهم الس د 
دم خطاان، وارزقنا السََّداد يف دنياان(. /  داد  َسدِ  : ما السِّ

نسد به القنينة أو ما نُسدُّ به جوعنا، )هذا كيُس 
دقيٍق، لعلكم جتدون فيه ِسَدادًا من جوع(، )الَفلِ يَنة 
َداد املناسب هلذه القارورة(. / )دخلت  هي السِ 

ْد وقاِرب(. / ْسد ودا  طريقا  م  املفاوضات  : التزِم س دِّ
ابملبدأ لكن دون تشدُّد. اختلفوا يف أصل التعبري، 

 واتفقوا على معناه. 

ا. يف عبارة: )هذه املعاهدة سدا اِت  االستسالم  س د 
ت ها اة  اخليانة( معىن  وحلْ م  : اخليط الطويل يف الس د 
اللُّحمة : اخليط العرضي. والسََّداة و والل ْحم ة  النسيج، 

راً. س د ى  ْها كلُّ شيء يف النسيج. /   : َهدم

يف َغيِ ِه(: ماٍض يف طريق الضالل.  س اِدر  . )فالن سدر
ْدر  /   : شجر يثمر الن ََّبق، أي الزُّعمُرور. السِّ

صحيحتان: البسيط الربيء  الس اِذج  والس اذ ج  . سذج
َلٌة  اج ة  الذي به َغفم ارسية، الف س اد ه. وهذا تعريب وس ذ 

وكانت تعين القماش البسيط غري املنقوش، ودرج 
العرب على زج الذال واجليم يف الكلمات الفارسية 

عند تعريبها. وقد ُعر َِبت ساَده مرة أخرى بال لال وال 
ة  م املفروم س اد هجيم: يقال للقهوة غري ال ُمَحالَّ ، وللَّحم

 .س اد همن غري بصل وال بقدونس 

: أَف مرََح، )هؤالء األوروبيون يُسرُّهم ورا  س ر  َيُسرُّ  س ر  
على كل شخص لي شأن يف البلد(، التعرُف  التعرف  

: كتم يف قلبه ِإْسرارا  فاعل مرفوع ابلضمة./ َأَسرَّ ُيِسرُّ 
، )َأَسرَّ ﴾فَأَسرَّها يوُسُف يف نفِسه﴿ ، وأيضاً ابح ابلسِ رَّ

الوجه:  أس ارير  إيلَّ بَعزمِمه على الت ََّرشُّح للنِ قابة(. / 
خطوطُه اليت تنبسط يف حال السرور، )رأيت الفرحة 

: الضمري س رائِرومجعها  الس رِير ة  يف أساريره(. / 
َلى السَّرَاِئر﴿والضمائر، ما يكتمه اإلنسان،  . ﴾يوم تُ ب م

وُسُرٌر. / احلبل  أِسر ة  التخت، ومجعها  الس رِير:/ 
ع بعد الوالدة وتبقى يربط اجلنني أبمه، ويُقط الس رِّي  

: اجلارية اململوكة، واجلمع الس ّرِي ة  . / الس ر ة  يف البطن 
 .س ر اِري  

رِي َسرمايً: سار، )َسَريمنا ليَلتنا(، )سرى  سرا. س ر ى َيسم
راًء: سار  أ ْسر ىالسم يف دمه َسَراَيانً(. /  ري به ِإسم ُيسم

. / ﴾سبحان الذي أسرى بعبده ليالً ﴿به لياًل، 
: السائر لياًل. / والس اِري: سري الليل. لس ر ىا

: قطعة من اجليش أصغر من الفرقة ومن الس رِي ة  
: قصر احلاكم الرتكي يف األقاليم. الس رايْ الكتيبة. / 

واجلمع  الس ِري  وقال الناس: السَّرااي للقصر. / الرجل 
: الثري، وهي من واملوِسر: السيد الشريف. س ر اة  
 . ]فهناك فانظرها[  الُيسر
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: والت ْسرِيب. نستعمل َتَسرََّب يَ َتَسرَُّب َتَسرُّابً. سرب
فضح املعلومات املكتومة فضحًا َخِفيَّاً. واملعلومة 
ال ُمَسرَّبَة تسمَّى تسريبًا أيضًا. يسرب السياسي 
املعلومات لغرض: يريد أن خيترب ردَّ فعِل اجلمهور، أو 

و كمن يلقح اجلسم ْبراثيم أن يهيِ َئه لقرار صعب، فه
خمففة هتيئة هلجمة املرض. لكن السياسي يسرِ ُب 
أكاليَب أيضًا بغرض صناعة شائعة ختدمه. وعلى 
الصحفي أن يفرق بني التسريب النافع ملهنته، 
واألكذوبة اليت تفقده الصدقية. والتعامل مع الساسة 
اهلاِمسني من معضالت املهنة، وَقَدُر الصحفي أن 

يااًن أمام ِخيارين: أن يكون دقيقاً، أو أن يقف أح
يكون سريعاً. وال جواَب سهاًل. والتَّمرُّس ابملهنة، 
وابلسَّاسة، ميكِ ن الصحفي من اجلمع بني الدقة 
والسرعة. / يف الفصحى املعجمية التسرب يكون إىل 
الداخل، والتسلل إىل اخلارج، )تَسرَّب داخاًل إىل 

نتهاء احملاضرة خارجًا منها(. القاعة، مث تسلََّل قبل ا
ا تسرَّبوا   وقال نزار: )ما دخَل اليهوُد من حدوِدان.. وإمنَّ

 (. عيوبِناكالنَّمل من 

رَُح َسرمَحًا فهو سارٌِح: أي شارد الذهن. /  س ر ح   َيسم
رَح كان يسمَّى ال َمرمَسُح، وماتت هذه األخرية.   ال َمسم

راط. سرط ر اط = الصِّ األكل:  ط  واْست  ر  . / السِّ
 ازمَدَرَده أي ابتلعه.

بعد قليل، )سرعان س ْرعان  وس رعان وِسرعان: . سرع
أقرب ما ُسحب القرار(. / نقول: )نريد إجنازه يف 

ممكن(، وليس "يف أسرع وقت ممكن"، فسرعة  وقت

الوقت ال تتغري. ولكن ميكننا إجناز األمر يف وقت 
أقرب من وقت. غري أنه جيوز القول: )أَبسرِع َما 

يف  الس ْرعة  ميكن(، فالسرعة هنا لإلجناز ال للوقت. / 
إيراد اخلرب ركيزة من ركائز أربع للمضمون يف اإلعالم 
قَُّة واإِلحاطُة واإِلشراق. ]انظرها  ُمها الدِ  يف اخلربي تُتمِ 

دق  وحاط وشرق[ األخبار العاجلة: اليت كشف عنها 
، وهي تليب غريزة الولع بكل جديد. ]انظر عاجل  للتو 
يف "عجل"[ وال بد لإلعالمي اإلخباري من أن 

، ويسمونه ِحْلس  أخباريكون، بدرجة معينة، 
نيوز أنيمال"،  -ابإلجنليزية "املخلوق اإلخباري 
صيل والتطورات، يف وِحلمُس األخبار يتابع كل التفا

الدوام وبعد الدوام، ويسوقها يف نشراته حبسب 
أْهيتها، وال يكاد يفاجئه شيء لشدة متابعته، فإلا ما 
فاجأه خرب فهذا هو العاجل. وحيرص كل صحفي 
على إيراد العاجل وغري العاجل أبقصى سرعة، رغبة يف 
سبق املنافسني. والسرعة من غري تثبُّت هاوية سحيقة؛ 

 اء كبري، والُغرمم ثقيل.     اإلغر 

َيًة. السَّرَِقة  س ر ق   ِرُق َسرَِقًة: أخذ ما ليس له ُخفم َيسم
األدبية: اختالس املعاين والكلمات من أديب آخر. 

 : الت ََّلصُّص.   اْسِِتاق السْمع

: الباقي منذ األزل وإىل األبد. سرمد  . السَّرمَمِديُّ

جعلها القدماء  : بِنمَطال. واجلمع َسراويل.ِسْرو ال
بصيغة اجلمع لتعين املفرد، ومجعوها على سراويالت. 
قال املتنيب يصف عفافه مع حمبوبته، وشغفه بوجهها 
فقط: )إين على َشَغفي مبا يف مُخمرِها.. أَلَِعفُّ عمَّا يف 
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َسَراويالهِتا(، فعلق الصاحب بن عباد، وشفى 
 واشتفى: "كثري من الَعهر أحسن من هذا العفاف".  

ِلي ة : أي ما بعد الواقع، مذهب فين نشأ بعد الس ْراي 
احلرب العاملية األوىل يف أورواب يصور ابلرسم والكلمة 

 عامل احللم والالوعي. 

ن نِي ة: قوم من املسيحيني. لغتهم الس ْراي  ، أخت الس ْراي 
 العربية واآلرامية، ال تكاد تسمع اليوم إال يف الصلوات. 

طُو  س ط ا الفكري:  الس ْطو  َسطمَواً: اعتدى وقهر. َيسم
اقتباس عبارات وأفكار الغري دون نسبتها. ويف الرسائل 

 اجلامعية فهو السطو األكادميي. 

. َسطمُح البيت: أعاله من اخلارج، فأمَّا سقفه سطح
فأعاله من الداخل. وللبيت الواحد سطح واحد، 

 وللبيوت ُسُطوح. 

. السَّطمُر، بسكون الطاء، مجعها ُسُطوٌر، سطر
تستعمل لرسم اخلط املستقيم وللقياس.  وال ِمْسط ر ة

 ِمْسط ر ت هويقول خرباء املخطوطات )املخطوط الفالين 
وسيلة عشرون سطراً( أي عدد سطور كل صفحة. / 

: متثل نشرة األخبار التقليدية اإلعالم بوصفها ِمْسطرة
فقط جمموعة من األخبار  يف وسائل اإلعالم، ليس

َطرًة يقيس هبا املتلقِ ي  واملعلومات املساندة، بل ِمسم
أْهية األخبار وِجدَّهتا من خالل طول اخلرب وموضعه 
من النشرة وطريقة معاجلته. وإلا تعود املرء على نشرة 
أخبار معينة وكان حمرروها ممن يَ ُعون دور النشرة  

طقته ويف العامل من كِمسطرة، فإنه يتابع ما جيري يف من

خالل هذه النشرة. مثلت إلاعة لندن، يف عصرها 
الذهيب، لكثري من املستمعني العرب تلك ال ِمسطرة، 
وكانت تعي هذا الدور؛ وميثل حصاد اجلزيرة ِمسطرة 

 إخبارية مهمة يف عصر الفضائيات.

َطُع ُسُطوعاً: انتشر الضَّومُء.  س ط ع    َيسم

َعى َسعمي سعا. س ع ى ع اي ةاً: َقَصد. َيسم  : الوشاية.السِّ

ْعت  ر   اٍق س  ، وَزعمتَ ٌر: نبت أخضر جيفَّف وخيلط بُسمَّ
 وَكمُّون ومِسمِسم ويؤكل مع زيت الزيتون. ووردت َصعمرَت.

َعُد َسعادًة: فرح.  س ِعد   : احلظ الطيب. / الس ْعدَيسم
: أدخل الفرح أ ْسع د  بضم السني. /  الس ع وِدي ة

، عند القدماء: ساعَد وأ ْسع دغريه.  والسعادة قلب
 وَأعان. 

: كمية الطاقة الالزمة لتسخني الس ْعر  احلراري. سعر
سنتمرت مكعب من املاء درجة مئوية. والسُّعمر 
املستعمل مقياسًا ملا يوجد يف الطعام من طاقة يساوي 
ألف ُسعمر حراري، "كيلو كالوري"، ولكننا درجنا على 
تسميته ابلسُّعمر، ويف اإلجنليزية يفر ِقون بينهما بكتابة 

  السُّعمر الغذائي حبرف كبري.  

: تبغ َيُدسُّونه يف األنف فيعطسون، الس ع وط  . سعط
 النَُّشوق. 

ُعُل ُسَعااًل: نظف حلقه وصدره.  س ع ل    َيسم

َغُب َسَغباً: جاع،  س ِغب    ال َمجاعة.  وال م ْسغ ب ة  َيسم
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َيَسفُّ َسفَّاً: بلع مسحوقاً. والدواء املسحوق:  س ف  
فافاً: ط أ س ف  . / س ف وف   ار الطائر على ُيِسفُّ ِإسم

ارتفاع منخفض، أو هبط املتكلم يف مستوى خطابه 
 إىل دينء من القول. 

حاً: أراق الدم أو الدمع. فهو سافح،  س ف ح   َفُح َسفم يسم
ف احوسفَّاٌح. /  : عالقة جنسية بغري زواج،  السِّ
 : هذه العالقة بني احملارم.  وِسف اح  الق ْرب

: الس ف ود  ا بني الطيور. . ال ُمَساَفَدة: التلقيح فيمسفد
 سيخ َشيِ  اللحم. 

ِفُر ُسُفوراً: انكشف )َسَفَر الصُّبمح(، وَكَشف  س ف ر   َيسم
: دعوة يف أوائل القرن الس ف ور)َسَفَرت عن وجهها(. 

 العشرين إىل رفع املرأة الربقَع عن وجهها.

عاً: لوََّح وَلَفَح، )سفعته الشمس(  س ف ع   َفُع َسفم يسم
ُه وصبغت جلده ابلسُّمرة. / َسَفَع: جذب لوََّحتم 

َفَعنم ابلنَّاِصَية﴿بغلظة،  َتِه َلَنسم  .﴾كالَّ لِئنم مل يَ ن م

كاً: أراق الدم وسفحه. س ف ك   ِفُك َسفم  يسم

ُفل ُسفواًل: كان سافاًل سيء اخللق.  س ف ل   ْفل ة  يسم والسِّ
: اجلهلة الذين يقتنصون عيشهم ابالعتداء، ال والس ف ل ة  

 َزُعهم خلق وال دين. ي َ 

َفُه َسَفهًا وَسَفاَهًة: َجِهَل يف عقله وفعله.  س ِفه   َيسم
 والسَُّفهاء: اجلاهل ال ُمَتطاول. والس ِفيه

يًا =  سقا. س ق ى ِقي َسقم قاًء.  أ ْسق ىَيسم ِقي ِإسم ُيسم
نقول: َسقيناهم، ونقول َأسقيناهم مبعىًن واحد أي: 

ألايم العز الغابرة(،  يا  س قْ زودانهم ابملاء ليشربوا. / )
أايَم َزمان(: كانت العرب تدعو لقبور  س ق ى هللا)

األحباب أبن يسقَيها هللُا املطر، وهم يف الواقع يريدون 
ال َمطر ملعاشهم ال ألمواهتم، مث صران ندعو ابلسُّقيا 

: النادل يسقي الس اقيلألايم املاضية حتسراً. / 
ون، وأمجل من الشاربني. والساقي أنسب من جرس

ِحكًا يف  اندل. قال شاعر اجلندول: )مرَّ يب مسَتضم
ِقرمِب َساِق.. ميزُُج الرَّاَح أِبَقمَداٍح رَِقاق(، فجعلها عبد 
الوهاب "يف قُ رمِب َساقي"، فمالا عسى الف ى كان 

 يفعل قُ رمَب ساق موسيقار األجيال؟   

ُقُط ُسقوطاً: وقع. /  س ق ط    أ ْسِقط  يف يده =  س ِقط  يسم
يف يده: جابه مشكلة ال يستطيع هلا حاًل فَسلَّم. / 

ْقط  : التالف قليل الفائدة. / س ق ط  املتاع واجلمع  السِّ
قاٌط: اجلنني ينزل غري مكتمل وال يعيش. /  ِسْقط  َأسم

: ما يسقط من احتكاك الَعَصَويمِن من َشَرر. وبه الز ْند
م ْسق ط  شبابه. / مسَّى املعري، متكربًا بتواضع، ديواَن 

: أماكن السيول وم س اِقط  املاء: مكان الوالدة. الرأس
 والشالالت )توليد الطاقة من مساقط املياه(.

ٍف. /  س ق ف   فاً: غطَّى أعايل اجلدران بَسقم ُقُف َسقم يسم
: ضريبة تفرض على كل مبىن لي ضريبة ال م س ق فات
: حجرة هلا سقف من الس ِقيف ةسقف اثبت. / 

 ألغصان أو الصفيح أو حنو للك. ا

ق ال ة  . سقل والسَّقائل: هيكل من أانبيب حديدية  السِّ
 يُنَصُب حول املبىن وهو ُيَشيَّد. والكلمة مَعرَّبة.
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ك ة  احلديديُسكُّ َسكَّاً: ضرب النقود. /  س ك   : السِّ
 طريق القطار. 

باً: صبَّ السائل، ) س ك ب   ُكُب َسكم  اْنِسك اب  َيسم
 فط من الناقالت يف مياه البحر ضارٌّ ومكلٌف معاً(.  النَّ 

ُكُت ُسُكواتً: صمت.  س ك ت    يسم

راً: غلبته اخلمر على رد فعله. /  س ِكر   َكُر ُسكم يسم
ْكر  الباب: أغلقه.  س ك ر   : والس ك رِين: السدُّ. /والسِّ

 .       الس ك ِريّ بديل السكر ملرضى 

 ة ومصلحها. : صانع األحذيِإْسكاف  . سكف

ُكُن ُسُكوانً: هدأ.  س ك ن   ىَن:  وس ك ن  يسم َسَكنًا وُسكم
كِّني  : َدفَّة السفينة. / الس ك ان  أقام ببيت. /  ، السِّ

يَُة.   مذكَّر وقد يؤنث: ال ُمدم

ً: سحب.  س ل   ل  َيُسلُّ َسالَّ ابلكسر، هو  السِّ
: إبرة كبرية كانت ال ِمس ل ة: مرض صدري. / الس الل

أيضًا حجر مستَدقٌّ قائم  وال ِمس ل ة  ختاط هبا السِ الل. 
َيًة. تسل لعليه كتاابت أثرية. /  : انسلَّ خارجًا ُخفم
 ]انظر تسرب يف سرب[

ُلو ُسُلوَّاً وُسلمواانً: طابت نفسه ابلفراق. س ال  َيسم

ُلُب َسلمباً: انتزع. نتيجة  س ل ب   ْلِبي ة  َيسم ، بفتح السني: س 
 نتيجة طيِ بة يف التحليل الطيب، وسيئة فيما عداه. 

َلُخ َسلمخاً: كشط اجللد عن الذبيحة. /  س ل خ   يسم
: انفصال الشخص عن طبقته االنِسالخ  الطبقي

 الغنية والتحاقه حبركة تناصر الفقراء. 

َلُس َسالَسًة: الَن، وَسُهَل. وَسَلُس البول:  س ِلس   َيسم
 إرادايً لشيخوخة أو مرض. تسلُُّله ال

: حبل من ُحَليمقاِت لهب حَيمِمل ِسْلِسل ة. سلسل
جوهرة ليكون الِعقمد، والسِ نسال تشويه عامي 
للسلسلة. والسلسلة اجلنزير الغليظ، وهي أيضًا جدار 

 من حجارة ال ِمالط بينها. 

والسُُّلطاُت: أجهزة احلكومة. والسلطة  الس ْلط ة  . سلط
سياسي فرع من ثالثة أفرع حتكم الدولة: يف الفكر ال
. فالتشريعية التشريعية والتنفيذية والقضائيةالسلطة 

الربملان املنتخب أو املعني، وهو يسنُّ القوانني؛ 
والتنفيذية أجهزة تنفيذ القوانني من وزراء وسفراء 

فصل وشرطة وجيش؛ والقضائية احملاكم وقضاهتا. / 
ع الثورة الفرنسية. / : مبدأ دستوري اجنلى مالسلطات

: اإلعالم، ومُسِ َي كذلك ألنه يراقب السلطة الرابعة
 السلطات الثالث ويؤثر فيها، هذا إن كان ُحرَّاً. 

ْلع ة  . سلع : والت ْسِليع: البضاعة املعروضة للبيع. السِّ
حتويل ما ال جيوز عليه البيع إىل ما يشبه السلعة، )يف 

 للمرأة(.بعض الربامج التلفزيَّة تسليع 

ُلُف َسَلفاً: مضى. /  س ل ف   : اجتاه فكري الس ل ِفي ة  يسم
إسالمي يدعو إىل العودة إىل منهج السلف الصاحل. / 

جانبا الرأس، وْها  الس اِلف تان:السَّاِلَفة والسََّواِلُف، وْها 
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: الس ْلف ة  أيضاً الشعر النابت أو املتديل أمام األلنني. / 
صوصًا من ابب التصبرية قبل حلول املال املقرتض، وخ
لف ة  موعد املرتَّب.  : عديلة املرأة، زوجُة أخي والسِّ

 زوجها.   

ُلُق َسلمقاً.  س ل ق   : َغلمُي اخُلَضر أو اللحم الس ْلق  يسم
: من أنواع كالب الصيد، الس ل وِقي  ابملاء. / الكلب 

 منسوب إىل َسُلوَق ابليمن. 

ُلُك ُسُلوكاً:  س ل ك   انتهج طريقاً. / االتصاالت يسم
ْلِكي ة سلكية: كل شيء السِّ : كاهلاتف األرضي. والالَّ
 آخر.

َلُم َسالَمًة: جنا.  س ِلم   : أخذ، )تسلََّم مهام ت س ل م  َيسم
: َلَمَس وقبََّل، )استلم احلجَر واْست  ل م  منصبه(. 

: َدرٌَج متنقل من س المل  واجلمع  الس ل م  األسود(. / 
حديد، وهو أيضاً، يف مصر خاصة، درج خشب أو 

: ضد حرب، وهي مؤنثة وقد ِسْلم  من حجر. / 
: س الم  . / ﴾وإن َجنحوا للسلم فاجنح هلا﴿تذكَّر، 
 ِسلمٌم. 

الس م  والس م  َيُسمُّ مَسَّاً: مَسََّم أي دسَّ السم . /  س م  
م   : خرم اإلبرة. / الس م  : مادَّة ضارَّة حدَّ القتل. / والسِّ

: ال م سام  : ريح شديدة حارَّة كاخلماسني. / الس م وم  
: د س  الس مِّ يف الد س مفتحات التعرق يف اجللد. / 

هتمة توجه كثريًا إىل وسائل اإلعالم الذكية؛ يوجهها 
أشخاص تعوَّدوا على وسائل إعالم لات رسالة ِدعائيَّة 

لطي أم حلزب، مباشرة سواء أكانت اتبعة لنظام تس

فهؤالء يتوجَّسون من أي إعالم حر، ويظنون أنه ال 
بد أن يكون مسموماً. على أنَّ لكل وسيلة إعالم 

 رسالة.  

ُمو مُسُوَّاً: ارتفع. /  مس  ا ، بال اسم. / مس  اه = أ مْس اهَيسم
االسم هبمزة. ]راجع اسم يف األلف[ /  وأ مساء  ْهزة، 

فهو الشخص  ال م س م ى : اسم املنصب، وأمَّاالوظيفي
نفسه. وَدرََج تعبري ال ُمَسمَّى الَوظيفي مبعىن اسم 
اَي الوظيفي انئب مستشار انئب املدير  املنصب "ُمَسمَّ

"، غري أننا مسوعند الصرفيني من " االسمالعام". / 
عاجلنا الكلمة أيضًا حتت "اسم" يف األلف لشهرة هذه 

 الصيغة.

 : الَعُموِديَّة. الطائرة الس ْمِتي ة  . مست

ُمُج مَسَاَجًة: كان قبيح السلوك مع فكاهة  مس  ج   َيسم
ج  ابردة ومع أاننيَّة، فهو  . يكون الشخص مسجًا مسِ 
 وتكون النكتة مسجة، إخل.

َمُح مَسَاحاً: َأِلَن. ومَسَُح مَسَاَحًة: كان مَسمحاً  مس  ح   َيسم
 حسن املعشر. 

ُمُر مَسَراً: سهر مع حد مس  ر   يث ُمؤمنس فهو سامر َيسم
اروسامرون. /  مس  ار  وهم  : حديدة تدق يف ال ِمْسم 

مار يف نعش النظام( أي  اخلشب، )كان هذا آخر ِمسم
 القشة اليت قصمت ظهر البعري. 
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: حبوب تطحن فتكون الطَّحينة أو الرَّاشي، مِسِْسم  
رَج يف املعاجم، والسِ ريِج  ويستخلص زيُتها ويسمَّى الشَّي م

 ناس. عند ال

ع   َمُع مَسمعاً: أدرك أبلنه.  مسِ  ميمها ساكنة،  الس ْمع  َيسم
ِعيَّة. /  يف الراديو يقابل  ال م ْسم عوكذا الوسائل السَّمم

 املشهد يف التلفزة. 

َمُق مُسُوقاً: عال وطال، والشجرة  مس  ق   : الس اِمقةَيسم
: شجر يؤخُذ منه اتبل أمحر، وهذا الس م اقالعالية. / 

 أيضًا. مس  اق  ابل الت

ُمُك مُسُوكاً: رفع، )هللا مَسََك السماء(. /  مس  ك   َيسم
اُك الس م ك ة  والسِ ماكان: جنمان. /  ، والسََّمُك واأَلمسم

. والسمكة يسموهنا يف املغارب ال م ْسم كةتباع يف 
 احلوت. 

ُمُل مُسُواًل: فَ َقَأ، أي قلع العني. /  مس  ل   : األ مْسالَيسم
 الثياب البالية.   

ن   َمُن مِسَناً: أصبح بدينًا. /  مسِ  : يف األصل، الس ْمنة  َيسم
دواء كانت أتخذه املرأة، خاصة، لتسمن؛ واآلن 

 . الب دان ةتعين  الس ْمن ة  

َيُسنُّ َسنَّاً: َشَحَذ السِ كِ ني، ووضَع القوانني. /  س ن  
ل أو تقرير، : ما نُقل عن الرسول من قول أو فعالس ن ة

أهل والتقرير هو ما رآه فأقرَّه ابلسكوت عنه. / 
يع ة، ويقال هلم أيضًا الس ن ة، ويقال هلم الس ن ة ، الشِّ

للك أن اجلميع يعظِ م ُسنَّة النيبِ  ويشايع عليًَّا يف 

خالفته. ومثة فوارُق يعظِ ُمها أصحاب األهواء 
وصف  : يتحرج اإلعالمي منإعالمي ا  السياسية. / 
ٌّ أو ِشيِعيّ سياسي أبنه  درءًا لتهمة التمييز  س ينِّ

الطائفي. ولكن الواقع السياسي واالجتماعي يف بلدان  
كثرية خيلق فروقًا حقيقية بني من هو سين ومن هو 
شيعي، واملتلقي حيتاج إىل أن يعرف انتماء السياسي 
أو املنطقة طائفياً، وقد يكون هدف اإلعالمي 

إىل جتنُِّب تفاقم فتنة قائمة. القرار  املتجاهل السعيَ 
هنا لرئيس التحرير. الفتنة رديئة، ومن أخالقيات ه  

اإلعالم النظيف عدم املساْهة فيها، لكن من 
أخالقياته أيضًا إفهام املتلقِ ني حقيقة ما جيري. / 

. / أ س ن   : ال ِمس ن  : الطريق. / الس ن ن  : كرب يف السِ نِ 
 حديدة الشحذ.    

. / الس ن اء  . ناس : العالية. / املرتبة الس ِني ة: الُعُلوُّ
 . ﴾يكاُد َسَنا برِقه َيذهُب ابأَلبمَصار﴿: الضَّومء، الس ن ا

 : من القوارض.ِسْنج اب  وس ناِجيب  

َنُح ُسُنوحاً: تيسََّر، )إن َسَنحت يل فرصة(.  س ن ح    َيسم

. السَّنمداُن، بفتح السني: الذي يكون حتت سند
 ال ِمطرقة يف العبارة املستهلكة. 

ن ار ة  . سنر : ُخطَّاٌف يصيدون به السمك، أو السِّ
ينسجون به سرتة صوفيَّة. وهي الصِ نَّارة أيضًا. / 

ن  ْور    : القط، واجلمع َسَنانري. السِّ
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الرجل اجلمل: اعتلى َسناَمه. / كانوا يف  تسن م. سنم
 القدمي يتسنَّمون الِوَزارة، وهم اآلن يتسلَّموهنا. 

. وفرَّق بني اللفظتني األقدمون الع ام  =  الس ن ة  : سنه
ولقد أرسلنا نوحًا إىل قومه فلبث فيهم ﴿واختلفوا، 

: أي س ن ة  . / أصابتنا ﴾ألَف سنٍة إال مخسنَي عاماً 
: قياُس مسافة ال زمن. ة الض ْوئيةالسن. /  قحط

تريليون كم، وهي املسافة  9,5وطول السنة الضوئية 
 ِسيِن اليت يقطعها الضومء يف سنة زمنية. / عبارة: )يف 

املراهقة لات  وِسن والطفولة مثة ْهوٌم ينساها الكبار، 
ْهوم أخرى، وننساها ونرتحَّم على الشباب( معناها يف 

ال شدة على ايء ِسين أو واو سنني الطفولة، إخل. و 
ِسُنو. وتنطق الياء والواو يف الكلمتني خطفًا كأهنما  

 / . : )مرت سننٌي  ِسنني  كسرة فضمة، وجاز فيهما املد 
كثريٌة، وشهدان سنينًا صعبًة، ورحلُت قبل سننٍي  

، وشهدان سننَي، وقبل سننَي(.  سنون  كثريٍة(، )مرت 
نيم على تكسري كل هذا جائز: داخل القوسني اأُلوَلي َ 

السنني، وداخل القوسني األخريتني على إحلاقها 
 ابلسامل.

ا َواً: َغَفل.  س ه  ُهو َسهم  َيسم

داً: َأِرَق.  س ِهد َهُد ُسهم : اأَلَرُق. والسَّاِهُد والس هاد  َيسم
اِهر َفرٌِح بِفقدانه.   يتمىنَّ النوم، والسِ 

َهُر َسَهراً: ظل صاحياً يف الليل.  س ِهر    َيسم

ُهُل ُسُهوَلًة: كان يسرياً. /  س ه ل   : االْسِتْسهالَيسم
 اختيار الطريق األسهل على حساب اجلودة. 

َهُم ُسُهوماً: تغي ََّر وجهه عن املعتاد، )ما يل  س ه م   َيسم
: شارك، يف شركة أو يف نشاط. ساه م  (. / سامِها  أراك 
ٍة( : اشرتك يف نشاط. / نقول )هذه َشرَِكُة ُمَساْهََ أ ْسه م  

على اإلضافة، و)هذه شركٌة ُمَساَْهٌة( من ابب وصف 
الشيء بنفسه كقولك: )هذه كلمٌة خطٌأ(. وهم يف 
الواقع يقولون "شركة مساِْهٌَة" مع أهنا ال تساهم يف 

 شيء بل الناس يساْهون فيها.

. يف أسلوب "سواء" تستعمل اهلمزة وأم: )سيتم سواء
: كلمة وس واء   . /(غابوا أمحضروا سواء  أالتصويت 

حت  تدل على التساوي: )سواٌء  مل تنجح عليك أم  أ ْن 
أن ال تفقد األمل( وسواٌء ههنا خرب مقدم، )سأظل 

بقيتم المبالية يب( و"سواًء"  أمأحبها سواًء أأحب َّتمين 
: كلمة مفيدة حتل بسهولة حمل ِسو ىههنا حال. / 

" يف معظم احلاالت، وما بعدها جمرور دائما على  "إالَّ
: ال م ست وىاإلضافة، )ما جاء سوى ثالثٍة منهم(. / 

توى الطلبة هذا العام(، وقالوا بدل املستوى  )هبط ُمسم
 ". الس ِوي ة"

 ، نكتبها بيائني.السوْفيييت. االحتاد سوفييت

 ل. : مازوت، ديز س والر

"ال ِسيَّما" تنصب ما بعدها على تقدير  أ(. سيما
"، )طلبتنا متميزون ال ِسيَّما اإلانَث(.   ب("أُخصُّ

)ِسيَّما وأنَّ( تعبري صحفي ال أتابه العربية، )سريعاً 
 كان يتوقع هزمية نكراء(.   وأنه ِسي مااستسلم 



168 
 

ر . السَُّيوِطيُّ ال ُمَؤلِ ف. ثَ لَّثُوا السني، واملختاسيوطي
 الفتح. ]انظر أسيوط[    
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 الشني
صوت الشني مهموس ال عمل لألواتر الصوتية  ش.

فيه، وهو تدفٌُّق للهواء بني وسط اللسان وسقف الفم. 
قد خيتلط ابلشني صوُت التاء يف بعض اللهجات، 
وصوت اجليم يف أخرى. وصوت )تمش( املوجود يف 
مطالع كلمات أوروبية كثرية ليس موجودًا يف العربية 

الم فتجده يف  لبدئه حبرف ساكن، فأما يف وسط الك
كلمة مثل "نَ تمش"، على أن املرء يسمعه يف بدء 
الكالم يف بعض مناطق اخلليج العريب كقوهلم تشاي 
للشاي. الشني اليت ينطقها قارُئ القرآن هي شني 
عامة تعرفها شعوب كثرية. ومثة يف األملانية الفصحى 
شني هي وسط بني الشني واخلاء. ال ندري ِإالَم لهب 

دما وصف الشني أبهنا خترج "عن نشيش ابن سينا عن
الرطوابت وعن نفول الرطوابت يف خلل أجسام ايبسة 
نفولاً بقوة"، ولعله أتثر مبعىن كلمة نشيش وهو صوت 

 صب املاء على طني حار. 

بتنوين، وأشياُء بغري تنوين:  شيء  َيَشاُء: أراد. /  شاء  
: بدرجة مَّا، )كنت أميل شيئًا مَّا إىل شيئا  م اأمر. / 

شيئا  أفكار احلزب الثالث، لكنين مل أنتسب إليه(. / 
عبارة الصاحل الذي  إن شاء هللا :: ابلتدريج. / فشيئا  

ر نفسه أبن فوق كل لي قدرة قدير، ويقوهلا  يذكِ 
مًا التربير لِِنيَّة  العاجز الئذًا ابهلل من كسله، ومقدِ 

: تقال يف الدعاء ملن ما شاء هللا /اخلُلف مبوعد. 
 أصابه خري، وهي بتمامها: ما شاَء هللاُ كاَن. 

: الشوط الذي جيريه احلصان أثناء الش ْأو  . شأا
بعيداً( أي حقق إجنازات  شْأو ا  تضمريه، )بلغ فالن 

 مهمة. 

: دفقة املطر، ودفقُة رمحٍة رابنية الش ْؤبوب  . شأب
رمحته(، تقال للميت  آِبيب  ش  أيضاً، )أنزل هللا عليه 

.  عند الدعاء له ابلسُّقيا، وتقال للحي 

 وشاب ه شيء :َيُشوُب َشومابً: خَلَط. /  ش اب  . شاب
: الَقذاُة يف ماء ش و ائب   واجلمعالشائِبة  اختلط به. / 

.  ي ِشيب   أو معِدٍن. / َشاَب الشَّعر َشيمباً: ابيضَّ
 ِشِيب  مجعها  والشاِئب  : زمن الشيب. / وال م شِيب

: جعل الشعر ش ي ب  وُشيَّاٌب: من ابيضَّ شعره. / 
: )قال عبد امللك بن مروان: "شي َّبَ تمين  يشيب ويبيض 
ن"، فما أقسى حياة  مواقف اخلطابة وتوقُّع اللَّحم

 املذيع!(

. /  ش اخ   ومجعها أشياٌخ  الشيخ ،َيِشيُخ َشيمُخوَخًة: َأَسنَّ
الشيخ : النقيب. / احلرفةوشيخ وُشيوٌخ: املعلم. / 

 : زعيم العائلة أو القبيلة. والشيخة

وُيَشيِ ُد  ش ي د  . وكذا م ِشيد  َيِشيُد: بىن، فالبناء  ش اد  
 ِبُفالن: رفع لكره، ونوَّه به.   أ ش اد. / م ش ي د  فالبناء 

 املدير يف رسالته اليت أرسلها إىل املوظفني أ ش ار  . )شار
بات اإلجازة مبكراً(، وال جيوز ضرورة التقدم بطلإىل 
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"، ونقول: أشار" مهما ابتعدت عن "إىلإسقاط "
أنَّ  إىلأن الوضع متوتر، ويف هذا إشارة  إىل)هذا ُيشرُي 

اهلدنة قد ال تتحقق قريباً(. جيب احلفاظ على "إىل" 
هي  الت ْأِشري ة  : نصحه. / أ ش ار  عليهبعد "أشار". / 

أَتمشريًا على الطلب: وضع عليه  يُ َؤشِ رُ  أ ش ر  الفيزا. / 
 مالحظة أو إجازة رمسية، ويقال "شرح عليه". 

: الش ْوط   َيُشوُط الكرة: قذفها بقدمه، ركلها. / ش اط  
 قطعت شْوطا  نصف مباراة كرة القدم. وهو اجلزء، )

َيِشيُط اللحم: احرتق أو   / ش اط  طوياًل يف املشروع(. 
 غضباً: كاد حيرتق من الغضب.  استش اط كاد. /

وهج النار، ﴿يرَسل عليكما ُشَواٌظ  الش واظ  . شاظ
 من انٍر وحناٌس فال تنتصران﴾. 

 الش ائِع ة  واإِلش اع ةَيِشيُع ُشُيوعاً: لاع وانتشر. /  ش اع  
 مبعىًن، واجلمع شائِعات لألوىل وِإشاعات لألخرى.

فاً: صِعد مكااًن عالي ش اف   إىل  ت ش و فاً. / َيُشوُف َشوم
 ابشتياق.  هاألمر: ارتقب

: ثؤلول يعاجل ابستئصاله. وجمازاً، الش ْأف ة. ش أ ف
ْأف  ت هم)الحق املهدي الزَّاَنِدقَة واستأصل   (. ش 

قاً: )شاقين خرب مسعته إىل العودة إىل  ش اق   َيُشوُق َشوم
: املمتع. الش اِئقالوطن(، أي َشوَّقين إىل العودة. / 

شيِّق  وأان  ش اِئق،: التائق املشتاق، )كالمك والش يِّق
 لسماعه(. 

يك. شاك ، )بعد الفضيحة الص ك  والشيكات:  الشِّ
بال رصيد إل فقد دعم حزبه  ص ك ا  أصبح املرشح 

 ومجهوره(. 

 : نقول ِمطمَرَقة. شاك وش  

م:امليزان: ارتفعت إحدى كفتيه.  ش ال    وشال ميزاهن 
ُرهم. أي ارتفعت الِكفَّ  ة اليت هم فيها، أي قلَّ َقدم

 .شالوا يف امليزانوقيل، 

من طَُويمس( زعموه ُولد يوم  أْشا م  . قالوا )فالن شأم
وفاة النيب )ص(، وُفِطم يوم وفاة أيب بكر، وبلغ يوم 
مقتل عمر، وتزوج يوم مقتل عثمان، وُوِلَد له يوم مقتل 

.." كثرية نأفعل معلي. واألمثال العربية اليت تبدأ ب  "
َتُب من  وتفتح ابب اشتقاٍق خفياً، يقولون: )فالٌن َأكم
عبد احلميد، وأحَنى من سيبويه( أي أمهر يف الكتابة 
من عبد احلميد الكاتب، ويف النحو من سيبويه. 
وعصفت األمثال ابلقاعدة فاشتقت من املبين 

من ماِضِغ املاء(، وال تزال القاعدة  أ مْح ق  للمجهول )
ترفض اشتقاق أفعل من االسم اجلامد وإن النحوية 

قال الناس "فالن أمحر أو أكلب من فالن" من احلمار 
والكلب. فإن رابك ما يف هذا من َسفَساِف القول، 

من فالن" شائع ويقبله الذوق  أ ْرج ل  فإن قوهلم "فالن 
العريب. ولئن ساغ هلم أن يشتقوا من األسد فعاًل فقالوا 

ما مينعنا أن نقول "كان ريكاردوس )اسَتأمَسد العدو(، ف
 آس د  أسداً يف لقبه ويف فعله، ولكن صالح الدين كان 

من بصلة(   أ ْكس ىمنه"؟ ومن طريف أمثاهلم )فالنة 
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كأن قشور البصلة أكِسَيٌة أي أثواب. ومثة كلمة 
!( ومعناها: ال أ ْبص رْ يستخدمها الناس كثريًا وهي: )

ولعل أصلها يف  أدري. يقوهلا املرء ويقلب شفتيه.
قوا، فقال  احلديث الشريف: )قال النيب )ص( تصدَّ
رجل: عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. 
قال: عندي دينار آخر، قال: تصدق به على زوجك. 
قال: عندي دينار آخر، قال: تصدق به على 

 . أ ْبص ْر(خادمك، قال: عندي دينار آخر، قال: أنَت 

الرجَل أن يُطيل النظر  ي ِشني  َيِشنُي َشيمناً: عاَب، ) شان  
العيب  والش نْي  . / ش اِئنإىل امرأة عابرة(، فهذا عمل 

 وعكسه الزين.    

ْأنِ . الُشؤون هي األمور. نقول شأن كذا، أي   يف ش 
كذا أيضاً. / نقول:   ِبش ْأنفيما يتعلق بكذا، ونقول 
زمالئه(،  ش ْأن  يف للك  ش ْأن ه)سينال ِعالوة اعتيادية 

ويف هذا األسلوب الشأن األوىل مبتدأ والثانية خرب، 
: دائرة يف شؤون املوظ فنيفهما أبدًا مرفوعتان. / 

املؤسسة ُتعىَن بشؤون العاملني الرمسية من تعيينات 
وإجازات وتسهيالت ومرتبات. وُمَؤخرًا تبعوا املصطلح 

دوا فسموها ، وزااملوارد البشريةاألجنيب فسموها 
. ويف عبارة اإلتش آرمبختصر االسم األجنيب وقالوا: 

"املوارد البشرية" حطٌّ من قدر الناس، فالناس على 
احلقيقة هم املؤسسة، وليسوا موردًا ْبانب املوارد 
األخرى كاملواد اخلام وورق التغليف. وما أحرى 
املؤسسات العربية أن حتسن االنتقاء عندما تستورد 

 املفاهيم األجنبية. األمساء و 

َيُشوُه فهو شائٌِه: قَ ُبَح )شاهت الوجوه(. /  ش اه  
: امللك الش اه  أنثى اخلروف، وهي النعجة. /  الشاة :

. 1979الفارسي، وملك إيران ح ى الثورة عام 
 يف الشِ طرنج: امللك.   والش اه  

على األخالق القومية، ومن  ي ِشب  الغالم، وهو  ش ب  
 ش ب اب  شيٍء شاب عليه. وغلمان اليوم َشبَّ على 
النار َتُشبُّ ُشبوابً: ات ََّقَدت، )ُشُبوُب  ش ب تِ الغد. / 

النار يف الغاابت مشكلة كل صيف(. / وَشبَّ 
رافعًا قائمتيه األماميتني. /  ي ِشب  احلصان فهو 

: الغزل يف الشعر. وقد شبََّب وضاح اليمن والت شبيب
وجاءها يف خيمتها فعلم اخلليفة، بزوجة اخلليفة الوليد، 

فأتى اخليمة، فاختبأ الشاعر يف صندوق ثياب، فأمر 
اخلليفة ابلصندوق فدفن يف األرض، ومل يُ َر وضاُح 

: كلمة من بني كلمات قالئل شابٌّ اليمن بعدها. / 
يف العربية يلتقي فيها ساكنان، لذا مل ترد يف الشعر إال 

 بتحريف يف نطقها. ]املزيد حتت مد [ 

. الشَّبِ يَحة: األوغاد الذين يطلقهم النظام لقتل شبح
 . 2011الناس، درجت الكلمة يف سوراي بعد ثورة 

َبُع ِشبَ َعًا وِشبمعاً: كفى بطنه ح ش ِبع   اجته. يف َيشم
ب ع  الفصحى املصدر  بكسر الشني. وقالوا )انَل  الشِّ

وهي شبعانٌة.  ش بعان  ِشبمَع بطنه( أي ملء بطنه. فهو 
تقريعاً. /  أ ْشب  ع ه/ شِبعمنا من الكالم، وَشِبعَنا كالماً. / 

فلم يعد يذيب امللح، وإن  م ْشب ع  )هذا حملول ِملِحيٌّ 
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َبٌع أضيف إليه ملح فهو يرسب(، )هذا شخ ص ُمشم
 ابألفكار املتطرفة(.

ِبُك َشبمكاً: وصل شيئًا بشيء. /  ش ب ك   : والش ْبك ة  َيشم
واجلمع ِشباٌك:  والش ب كةِحلميٌة هي ُعربون اخِلطبة. / 

: الزالبية. ]انظرها يف ال م ش ب كآلة صيد البحر. / 
: نسج شبكة عالقات بني أفراد الت ْشِبيكالزاي[ / 

ااي مشرتكة، )أهم ما يف املؤمتر ومؤسسات هلم قض
فسحة القهوة، ففيها يتم التشبيك، متهيدًا لعقد 

 مؤمترات أخرى يتم فيها مزيد من التشبيك(. 

ِبيه  . شبه َباٌه، )هذا شبيٌه مبا حدث  الش  مجعها أشم
َباٌه كثرية(. /  تستعمل  ِشْبه  أمس، وهلذا احلادث َأشم

شكل شبه منحرف، ُمؤَكَّد، وهذا ال ِشْبه  مضافة: )هذا 
وهذه شبه جزيرة(. وال نقول هذا شبه رجل، ولكنهم 

َباَه الرجال، وال رجال. /   كلمة   ال م ش اِبه  قالوا: اي َأشم
عتيقة معناها أوجه الشبه: )هذا الوزير فيه من أخالق 

: شخص ال م ْشت  ب ه  فيهجتار املَفرَّق َمَشاِبُه كثريٌة(. / 
جنليز إل مسَّومه "شخصاً حتقق معه الشرطة، وَظُرف اإل

يساعد الشرطة يف حتقيقاهتا"، مث صارت العبارة نكتة 
فرتكوها. والصحفي يذكر عدد املشتبه فيهم وال يذكر 
أمساءهم. وعند توجيه التهمة إليهم حيل لكر األمساء، 
لكن دون القول: "وميُثُل مرتكبو اجلرمية أمام القضاء"، 

ت إدانتهم. / فهم متهمون فقط، وأبرايٌء ح ى تثب
ْشب وه  ش ْبهة  : شخص أو عمل حتوم حوله ال م 

وُشُبهاٌت: )قال زعيم املعارضة إن االحتاد املتوسطي 
خطة مشبوهة(، )الذي دبَّر هذا األمر شخص 

مشبوه(، وال يقول الصحفي عن أحد إنه مشبوه إال 
إن قضت حمكمة بسجنه، فعندئذ نصف بعض 

ا كانت مشبوهة. / تصرفاته اليت حكم عليه بسببها أبهن
: ِحلمية معنوية، ال لفظية، للكالم. واللغة الت ْشبيه

مملوءة ابلتشبيهات عندما تنحو حنو اجملاز. ومن متام 
آلة الكاتب أن يرى صورًة أمام انظريه إل يستعمل 
اجملاز، فالذي يقول "خرج من براثن موت حمقق" ال 

ل: يكون ختيل فعاًل األمر كصورة. كان عليه أن يقو 
من براثن موت حمقق(. وال يقول املرء: "منحه  أفلت)

تدخُّل الضابط طوق جناة" فطوق النجاة ال مينح بل 
به إىل الغريق. وال نقول: "أمطرت املضادَّات  ي رم ى

األرضية الطائرات املهامجة بوابل من القذائف" فاملطر 
يسقط من فوق إىل حتت، وال نقول "عقدت التلفزة 

سلها يف واشنطن" بل فتحت. ميكن انفذًة مع مرا
للصحفي استعمال التشبيه لكن دون إكثار، ومع 

خيتلف عن  ال م شاِبه  مراعاة الصورة احلقيقية. / 
، )الطبعة الثانية مشاهبة لألوىل مع وجود بعض املماثل

اإلضافات، ولكن طبعة بريوت مماثلة للطبعة األوىل 
 اجلملة شبهفهي مصورة عنها تصويرًا ابألوفست(. / 

إما جار وجمرور )يف البيت(، أو مضاف ومضاف إليه 
)بعد الظهر(. وال ميكن إعرابه يف املقام األول، أي 
مبتدأ أو اسم ِإنَّ أو اسم كان؛ فإلا ورد يف املقام األول 

ماً: )إنَّ  اً  يف األمرأُعرب خرباً مقدَّ  .(شكَّ

 َيِشتُّ َشتااتً: ابتعد، )أين َشتَّ فكُرك؟(. / ش ت  
: أماكن عيش قوم نزحوا عن وطنهم، الش ت ات  

)فلسطينيُّو الشََّتات لن يوافقوا على هذه املعاهدة(. / 
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: متفرقة، )جيب أن أنخذ أمورًا ش ىَّ يف ش ّت  
احلسبان(، )جاءوا من َش ىَّ البلدان(. / ﴿حتسبهم 

﴾ أي متفرقة. / ) القوُل  ش ت انمجيعًا وقلوهبم َش ىَّ
 القوِل والعمل(.    ت ان بنيش  والعمل(، أو )

َوًا فهو َشاٍت: قضى الشتاء، )َشتَ ومان  ش ت ا ُتو َشت م َيشم
(. / م ْشتاانالعاَم املاضي يف أسوان فهي كانت 

تمِويُّ كلها صحيحة: )مالبس  َتِوي والشِ  َتائي والشَّ الشِ 
 (. ش ت ِوي ة

ل ة   ت ْ س ، وتغرَ ال م ْشت لوَشَتالٌت: نبتة صغرية تباع يف  ش 
 بعُد يف احلديقة. 

.  شت م   ُتُم َشتمماً: َسبَّ  َيشم

ًا: شجَّ رأس خصمه أي جرحه حبجر  ش ج   َيُشجُّ َشجَّ
: عمر بن عبد العزيز أ ش ج  ب ين مروانأو سالح. 

اخلليفة األموي، كان ْببهته َشجٌَّة من حافر فرس 
 رفسه وهو صغري.

ا َواً: أطرب حبزن، )شجاين هذا  ش ج  ُجو َشجم يشم
طرب  الش ج ا:العزف وأعاد يل كامن الذكرايت(. / 

اوحزن هادئ. /  : شوكة تعرتض احللق أثناء الش ج 
: املشغول القلب حبب أو همٍ ، أو الش ِجي  األكل. / 

بشوكة علقت يف حلقه، وقالوا "ويٌل للشَِّجيِ  ِمَن 
."  اخلَِلي 

جُ  ش ج ب   باً: استنكر، )يشُجُب مصطفى َيشم ُب َشجم
باً  جواد صاحب "قل وال تقل" كلمة َشَجَب َشجم

قُة ال ِمْشج ب  شديدًا ويفضِ ل "استنكَر"(. /  : َعالَّ
 املالبس.  

ُجُر النِ زاع: نشب بني الناس.  ش ج ر  وتشاج رواَيشم
ار  اشتبكوا يف نزاع، فهو   .ِشج 

املقطع من  : حزن خفيف مع لكرايت، )يف هذاش ج ن  
 األغنية َشَجٌن يطربين(. 

يِشحُّ املاء: كان شحيحًا قلياًل، نعاين يف الصيف  ش ح  
: ش ح  من ُشحٍ  يف املياه. وقالوا َشحَّ َيَشحُّ أيضاً. / 
 خبََِل، )ال يِشحُّ الكرمي ح ى لو َشحَّ املاُل يف يده(. 

ُحُب ُشُحوابً: تغري لون وجهه من ُهزال أو  ش ح ب   َيشم
 رض. م

ذاً: َسنَُّه. /  ش ح ذ   َحُذُه َشحم نَي يشم : والش ح اذ  السِ كِ 
 الساِئُل، املتسوِ ل. 

ناً: َعبََّأ  ش ح ن   َحُن َشحم كهرابئيَّة، )أعندك   بِشْحن ة  َيشم
ِن هذا احملمول؟( /  ْحن ة  شاِحٌن مناسب لَشحم ، الشِّ

ُر أو نوُع الكهرابء، )ِشحنة  بكسر الشني أيضاً: َقدم
ْحن ة، وِشحنة من الكهرابء الساكنة(. قوية أيضاً  والشِّ

ُحونة أي املنقولة.   البضاعة ال َمشم

ِخُر َشِخرياً يف نومه: أخرج صواتً مع التنفس.  ش خ ر   َيشم
لة،  ِخُر املرء يف حال الصحو إلا كان من السِ فم / وَيشم
يقول بشخريه إنه ال يبايل أحداً، فإن وقع أبيدي 

ذى. ويتجمَّل بعض املثقفني مبثل الشرطة َللَّ واسم  َتخم
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هذا الصوت خيرج بتعاون وثيق بني الفم واألنف، 
 يريدون القول إهنم من عامة الشعب. 

َخُص ُشُخوصًا: سافَ َر. /  ش خ ص   ببصره:  ش خ ص  َيشم
على جانب الطريق  والش اِخص ة  أو الش اِخص  رفعه. / 

/ : الفتة تبني االجتاهات. ش و اِخص  ومجعهما 
َخاص: اإلنسان، وتستعمل كثرياً  الش ْخص   واأَلشم

لعمومها فهي للصغري والكبري، والذكر واألنثى. 
: أصحاب األدوار يف مسرحية. / والش خ وص

: مؤسسة تُعاَمل كشخص فتدعى شخصية اعِتب اري ة
َرُض عليها الرسوم وحُتاكم أمام القضاء.  إىل مؤمتر، وتُ فم

 -كما يتوهم البعض   - ليستالشخصية االعتبارية 
"شخصًا مهماً"، )ُمنحت جوائُز هذا العام لرجل 
هندي وامرأة بنغالية ولشخصيٍَّة اعِتَبارِيَّة هي مجعية 

: اغتيال الشخصية"نصف رغيف" يف كالكوات(. / 
محلة تشهري منظمة ضد شخص معني، والعبارة مرتمجة 

 ومفيدة.  

اً: ربط إبحكام. / ) ش د   كنت أستمتع   د ماش  َيُشدُّ َشدَّ
: املتمسكون ال م ت ش دِّد ونابلربانمج( أي كثريًا ما. / 

برأيهم العقائدي أو السياسي بقوة إىل درجة االبتعاد 
ُد يكون يف الرأي، والتطرُّف  عن الوسطية كثرياً. التََّشدُّ

: االشتباك ال م ش اد ة  يوحي ابستخدام العنف. / 
ابلكالم، ورمبا ابإلمساك ابلتالبيب وبشدِ  اخلصم . 
فأما إلا قَضم انئب أُلن زميله، فذلك اعتداء. ويف 
القانون، ويف لوائح املؤسسات أيضاً، فإن اخلروج من 

التشامت إىل استعمال اليد تغي ٌُّر نوعي يرفع كثريًا درجة 
 العقوبة. 

. /  ش دا َواً: َغىنَّ ُدو َشدم : الطَّاِلُب شيئاً. الش اِديَيشم
اة  األدب  : حمبُّوه واملبتدئون يف مطالعته وممارسته. وش د 

خاً: َشجَّ الرأس.  ش د خ   َدُخ َشدم  َيشم

ُق: جانب الفم، واملرء يلوي شدق وهو  ِشدق  ْيهِ . الشِ دم
يتكلم كي خُيمرَِج كل حرف من خمرجه، فإلا زاد للك 

ُق . / م ت ش دِّقنُعت الشخص أبنه  وقيل فالن يتَشدَّ
 مبفاخر عائلته. 

: ساكناً م ْشد وها  الشخص: ُدِهَش. وقفُت  ش ِده  
تغرابً.        مسم

الش ذ وذ يِشذُّ ُشُذولاً: خرج عن املألوف.  ش ذ  
: اخلروج عن املألوف بطريقة صارخة. فلكل اجلنسي

إنسان يف اجلن س بعض خصوصية فيما حيب ويكره 
ه، على أن اخلروج الصارخ عن وما يثريه وما ال يثري 

املألوف هو وحده ما نسميه شذولاً. والكلمة هتجينية. 
 جلنس املثيل.إىل املن مييلون  نو ِمْثِلي  ويقال 

 . الشََّذا: الرائحة الطيبة. شذا

جها امن زو  ر ا  ش  مرة أخرى فكان املرأة  . )تزوجتم شرّ 
: ما يلمع من برق أو الش ر ر  . / أسوأاألول( أي 

 .الش ر ار   هو أيضاً شظااي انر صغرية. و 
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ْراين  الفساد: انتشر. /  است ْشرى. ش را : وعاء الشِّ
دموي حيمل الدم النقي من القلب إىل اجلسم، ويقابله 
الوريد، الذي يعود ابلدم إىل القلب ليضخه إىل الرئتني 

: ِمثمل، وفالن "ال ميلك شروى نقري" ش ْرو ىلتنقيته. / 
، -والنقري النقرة اليت بظهر نواة التمر  -أي مثل نقري 

: فرقة من اخلوارج، اشرتوا الش ر اة  أي أنه فقري ُمعمِدم. / 
 ابلدنيا اآلخرة. 

َرُب ُشرمابً: بلع املاء. / أكل الدهر عليه  ش ِرب   َيشم
وشرب: أي صار مستهلكًا ممجوجًا عتيقاً، والتعبري 

َسٌم مستهَلك. / )لون التفاحة أص  م ْشر ب   فرُ نفسه َروم
آل البيت منذ نعومة  حبَّ  أ ْشرِْبت  حُبمرة(. / )
: الشارابناألعناق: ارتفعت. /  اْشر أ ب تأظفاري(. / 
فة الرجل، وُأمسيا كذلك ألهنما يشرابن الشعر فوق شَ 
والشعر حتت الشفة السفلى يسمَّى اللنب معه. 

َفَقة.  : الشاربون يف جملسهم، كلمة ْرب  الش  / الَعن م
: ما يشربه املرء يف املرة الواحدة. / الش ْرب ة  عتيقة. / 

 : دواء ُيشرب لتسهيل املعدة. الش ْرب ة  

 : فتحة هناية األمعاء. ش ْرج  

رَُح َشرمحاً: َفسََّر. / وَشرَح صدري  ش ر ح   َيشم
: فئة الش رَية: أسعدين فسِعدُت. / ت  حْ ر  فانش  

يف احملمول  حتمل معلومات وتكونُ ُرَقاَقة أو  اجتماعية،
ما يكون رقيقًا جداً  لِ  رقائق؛ وقيل ش ر ائح  ومجعها 

 ويدخل يف صناعة احلواسيب، )رقائق السيليكون(. 

رُُخ َشرمخاً: شقَّ  ش ر خ   عظمًا أو زجاجاً. وهو يف  َيشم
 يف أَوَِّله. :ش ْرِخ الشباب

ُرُد ُشُروداً: البعري ي ش ر د   والذهن أيضاً. /  ،شردَيشم
 اللغة: غرائبها.  دارِ و  ش  

 : أنفار خارجون عن اجملموع، والكلمة هتجينية.ِشْرِذم ة  

ومما ال يقوله احملررون  ،. ليس كل ما يعرف يقالشرس
أن املذيع جيب أن يتحلَّى بقدر معني من الشراسة، 

ما الشراسة فهي تلزم أزاهة. فاثل من النَّ مموبقدر 
الضيوف الذين يريدون اختال وسيلة  ملواجهة بعض

، وال يقدمون معلومات بل أكاليب ،اإلعالم منربًا هلم
 . وأمَّا النَّزاهة فهي ملنح كل وجهة نظر نصيبها

/ . اتفاقية التعاون بنودو اهلدنة،  شروط. نقول طشر 
وُشرِطيٌَّة وُشرمَطة: وال نقول رجل شرطة )حضر  ش ْرِطيٌّ 
، أو ).. مخَسٌة من كان(إىل امل شرِطيِّني  مخسة 
وقد نعامل الشرطة معاملة اجلمع أو املؤنث  الشُّرطة(.

حبسب ما نضمر: )جاءت الشرطة، ومألوا املكان(، 
، مث قلنا جهازوتفكريان يف الشرطة ك "جاءت"قلنا 

 ال ِمْشر ط  وتفكريان منصرف إىل األشخاص. /  "مألوا"
رق. وال َمَشارط: سكني خاص بربي األقالم وقص الو 

إْن، ) أدوات الشرط:/ ِمبمَضع.  واح فهفإن كان للجرَّ 
، وقد جتزم م ْن، مهما، أينما، كيفما، حيثما، مّت(

فعاًل أو فعلنيم مضارعني بعدها. وإن مل أتت بعدها 
أفعال مضارعة مل يظهر هلا عمل. واألساليب املعاصرة 
تكره إيراد املضارع بعد أدوات الشرط. فيما يلي أمثلة، 
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مل تكن مما يستعمله الصحفيون كثرياً: )إنم تدقِ قم وإن 
يف األمر تَر املسألة بسيطة(، )َمنم يعرفم حقيقَته ينفرم 
منه(، )مهما يُكنم فاملسألُة هيِ نٌة(، )حيثما يلعبم 

 ليفربول يلحقم به مجهوره املتحمس(.

، للدين فحسب؛ وللقوانني  ش ر ع   رَُع َشرمعاً: سنَّ َيشم
: ال م ْشر وع  رََّع القوانني أي وضعها. / الوضعية نقول شَ 

املسموح به حبسب الشريعة الدينية أو املدنية. / 
: كون الشيء مشروعًا أي مباحاً، )مثة ال م ْشر وعي ة

شكوك يف مشروعية قرار حتويل األراضي الزراعية إىل 
: إضفاء صفة الشرعية على الش ْرع ن ةأراض للبناء(. 

ملتوية، )يريد َشرمعنة حكمه  أمر، وغالبًا بطريقة
: اسم للربملان اجمللس الت ْشريعيابنتخاابت مزورة(. / 
: ال ُمَشر ِع املعتَمد يف أمور الشارِعيف بعض البلدان. / 

: وال م ش رِّع  الدين فقيهًا لا سلطان أو سلطااًن لا فقه. 
: القوانني والش ريع ةمن يضع القوانني املدنية. / 

. / الطبيب الش ْرعلدين. ومثلها املستندة إىل ا
: اقرتاح م ْشر وع القانونالشرعي، ]انظر يف طب[ / 

مقدم هليئة تشريعية لدرسه فإقراره. ويظل الصحفي 
 / . رَُع  ش ر ع  يصفه أبنه مشروع قانون إىل أن يُ َقر  َيشم

فهو ما تَ ُهمُّ ابلبدء به،  ال م ْشروع  ُشروعاً: بدأ. ومنها 
روع علمي أو جتاري أو أو قد بدأمته، ول  مَّا تُِتمَّه، )َمشم

هندسي(. وقد ُتستعمل بتوسُّع، )كان مانديال 
صاحب مشروع، ومشروعه كان إزالة العنصرية 
ابلتدريج والتصاحل، وكان عبد الناصر صاحب مشروع 
ومشروعه اإلصالح الزراعي والنهضة الصناعية، وويل 

لبلد حيكمه شخص مشروعه أن يبقى يف احلكم 
راع  سب(. / فح  : ِقلمع السفية الشراعية.الشِّ

: حماولة قراءة املستقبل قراءة االسِتْشراف. شرف
: الش ْرف ة: املراسم، الربوتوكول. / التشريفاتحتليلية. / 

على الشيء: أطل عليه  أ ْشر ف  البلكون، الربندة. / 
ِرٌف على الساحل، واملهندس  من أعلى فاملنزل ُمشم
مشرف على املشروع، والرجل مشرف على اإلفالس 
أي يطل عليه من فوق ويكاد يسقط فيه. / القدس 
الشريف والنجف األشرف والكعبة املشرفة: صفة 
التشريف يذكرها الناس يف زمن اخلوف والر ايء، خيافون 

وا بقلة التقوى، أو يذكروهنا رايًء، واملرء من أن يوصم
 خياطب ربه بال ألقاب ويقول: اي أهلل. 

َرُق َشَرقاً: َغصَّ بلقمة أو ابملاء أو بريقه. /  ش ِرق   َيشم
: شخص غريب يدرس تراث الشرق. ومع ال م ْست ْشِرق

تزايد من يدرسوننا من أهل الصني والياابن ستصبح 
اإلقبال على كلمة التسمية مستحيلة، وقد يزيد 

تَ عمِرب إن كان العرب موضوع الدراسة. / الشرق  ُمسم
األقصى واألدَّن واألوسط. ]انظر الفوارق يف دان[ / 

: تناحر األوروبيني على أمالك الدولة املسألة الشرقية
: الشرق ال م ْشرِقانالعثمانية يف القرن التاسع عشر. / 

العربية: نقول والغرب. وهذا التغليب يف املثىن شائع يف 
األبوين لألب واألم، والُعَمَرين أليب بكر وعمر، 
واجلديدين للنهار والليل، واأَلَمرَّين للجوع والعري، 
واحلسنني للحسن واحلسني، وقلنا اجلريرين جلرير 

ركيزة من ركائَز أربع للمضمون  اإِلْشر اقوالفرزدق. / 
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قَّة والسرعة ُمها الدِ  واإلحاطة.  يف اإلعالم اخلربي تُتمِ 
]انظرها يف دق  وسرع وحاط[ واإلشراق عرض اخلرب 
ابة تؤدِ ي إىل فهم حسن وسريع؛ ويعد من  بصورة جذَّ
ركائز املضمون ال الشكل وحده ألن اإلشراق ابب 
الفهم. من عناصر اإلشراق يف اإلعالم اإلخباري: 

: وِمالكها العربية املتينة واالبتعاد الصياغة الواضحة
القصد يف استعمال اجملاز، والتمرس عن التقعر و 

أبساليَب توِصُل املعلومة أبوضح الطرق وأقصرها مع 
نبذ احلشو والثرثرة، ومع التفطن إىل مواطن اللُّبس؛ مث 

القوية: فمونتاج الصور يف التلفزة ميكن  الصورة املعربة
أن حييل التقرير إىل ركام أو إىل بناء مجيل، واختيار 

الصحيفة واإلنرتنت ونشرها يف  الصورة املناسبة يف
املساحة املناسبة ومع التعكيب ]انظر يف عكب[ 

الذي يليب  التسلسل الزميناملناسب له كبري األثر؛ مث 
إىل معرفة النتيجة قبل  احلاجةحاجات ثالث: 

إىل سياقة األحداث بتسلسل  واحلاجةالسبب. 
إىل معرفة  واحلاجةقصصي وهي عكس ما سبق، 

ات متناثرة يدخلها الصحفي ضمن معلومات وخلفي
اخلرب أو التقرير برباعة حبيث ال تكون انتئة. وقدرة 
الصحفي على الِتقاف هذه الكرات الثالث توصله إىل 

 اإلشراق يف التسلسل الزمين.     

. أ ْشر اك  ، بفتح الراء: الَفخُّ. ومجعها الش ر ك  . شرك
معًا يف  والشِ رمُك: تعديد اآلهلة. / ال نقول "اشرتكا

جتارة"، وال"تشاركا معاً". فكلمة "معاً" حشو، ألن 
، براء مكسورة: الش رِك ة  الفعل نفسه حيمل معناها. / 

املؤسسة الرحبية ح ى لو آلت ملكيتها إىل شخص 
 واحد. 

رُِم َشرمماً: شق الشيء من طرفه.  ش ر م   : األ ْشر مَيشم
 املشروم الشفة أو األنف. 

، أي بطرف عينه عالمة ا  وش ْزرا  شز ر : نظر إليه شزر
 االزدراء أو الغضب. 

: صنارة صيد ش ص وص. الِشصُّ واجلمع شصّ 
 السمك.

. اْشت ط  َيُشطُّ َشَططاً: جتاوز احلد. وتشبهها  ش ط  
ش ط  : االبتعاد كثريًا عما هو مقبول. / والش ط ط  

 : دجلة والفرات معاً بعد التقائهما. العرب

. شاِطٌئ وشواطُئ وُشطآٌن، وقيل للشاطئ شطٌّ، شطأ
: ال م ت شاِطئةواجلمع ُشطوط: ساحل البحر. / الدول 

اليت تقع شواطئها على البحر نفسه، كدول البحر 
 األبيض املتوسط.

ُطُب َشطمباً: طمس، وحذف.    ش ط ب    َيشم

َطُح َشطمحاً: اسرتسل يف الشيء. ومن للك  ش ط ح   َيشم
: أي ابتعاد أهل التصوف ابلفكر وفي ةشط ح ات  الص  

 والعبادة عما هو مألوف يف الدين. 

ُطُر َشطمراً: قسم الشيء نصفني متساويني.  ش ط ر   يشم
هو النصف. وشطمُر بيت الشعر نصُفه.  والش ْطر
ماَله: أي أعطاه نصفه. )يف القصص القدمية  ش اط ر ه
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قصص يرد كثريًا أن فالاًن شاَطَر فالاًن ماله. هي 
امل ش اط رة فحسب. ال الزمن تغريَّ وال الناس(. أمَّا 

فشيء آخر، وهي أن تتعاطف مع شخص  الوجدانية
يف مصيبة أملت به فكأنك حتمل عنه نصف ْهِ ه. / 

لعبة على رقعة  :ْطر ْنجشِّ ال: الساندويتش. / الش ِطري ة
 :ارة الشِ طمرنججَ حِ  مقسمة إىل أربع وستني خانة.

يتقدم ح ى يُقتل، واندرًا ما  :أو اجلندي، الب  ْيذ ق
يعيش ح ى هناية الدَّسمت، وقد يصبح وزيرًا أي يتفرزن 

 –خطوة أو العكس فوحركته خطواتن  احلصان: –
: وهو القلعة أو الر خ   –رية مائلة طم : وحركته قُ الفيل

، أو الوزير –الطَّابية، وحركته أفقية أو عمودية 
، الشاه –أو عمودية أو قطرية  ان: وحركته أفقيةزَ رم الفِ 

 وحركته ثقيلة وهلا شروط.    :أو امللك

: رمز الشر. وقد يسمي به بعضهم الش ْيط ان  . شطن
: شيطان الشاعرمعبودًا قدمياً، فهذا شيء آخر. / 

ُملمِهمه، وزعموا لكل شاعر شيطااًن أيتيه يف حلظات 
 اإلبداع. 

واجلمع شظااي: قطعة من قطع متطايرة  الش ِظي ة. شظا
 من القنبلة أو من زجاج، وقد تصيب اجلسم.

: دقائق األشعة السينيةَيِشعُّ: تفرق الضَّومُء.  شع  
شعاعية خترتق اللحم وتصطدم ابلعظام فتصورها، 

، أبشعة 1895مساها مكتشفها ِفلمِهلمم رون متمِجن، 
ية، إكس حيث إكس رمز اجملهول وهو السني ابلعرب

وأصر قومه األملان على تسميتها ابمسه وما زالوا. / 

: الدم الش عاع  : خيط من نور، واجلمع أِشعٌَّة. والش عاع  
 منبثقاً من ُجرح، كلمة عتيقة. 

أي املتشعبة اليت تنطلق يف  احلملة الش ْعو اء: شعا.
 اجتاهات ش ى كاألشعَّة. 

: فرُع الش ْعب ة. الشِ عُب: فرجة بني جبلني. شعب
شجرة، أو فرع من مؤسسة كبرية متخصص يف شيء 

: الن  ْزلة الش ع ِبي ةشعبة التجنيد(. / -معني )وزارة الدفاع
التهاب ُشعمبَ يَتِ القصبة اهلوائية والشَُّعب املتشعبة 

: املنتسب إىل الشعب. واحليُّ الش ْعيب  منهما. / 
ُطو الدخل ومن دوهنَ  م الشعيب: الذي يسكنه متوسِ 

بقليل. وكذا الغناء الشَّعيب فهو اللصيق برتاث الشعب. 
: املتشبِ ه ابلشعب ُزوراً، واملردِ ُد لوازَِم سوقية الش ْعب ِوي  / 

يريد إقناع العامَّة أبنه منهم. وتطلق هذه الصفة على 
زعيم سياسي، وعلى مذيع. وقد دخلت العربية هذه 

دة" لتصنع  فرقًا بني الالحقة "الواو والياء املشدَّ
املنسوب نسبة عاديَّة واملنسوب نسبة حتمل لمَّاً، 

: الداعي إىل واالحتاد ِوي  : الثوريُّ الزائف، فالث  ْور ِوي  
االحتاد زيفاً. وكانت الالحقة الرتكية "جي" تقوم هبذه 

" للصحفي الذي األمنجيالوظيفة، وال تزال، قالوا "
وزاهتا، يُراعي األجهزة األمنيَّة ويتسرت على جتا

ي  و" " ملن يعادي الثورة حبجة أن الدولة هي الد ْوجلِ 
عنوان االستقرار وجيب عدم إزعاج أجهزهتا. وكان 
أجدادان يدخلون على ايء النسبة ما يدخلون، 
فللكلمات الفارسية كانوا يدخلون حرف الزاي، فابن 

. وأدخلوا النون فنسبوا رازي، وابن الري مروزيمرٍو 
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. نفسانّْ ، وإىل النفس وقالوا روحانّْ لوا إىل الروح وقا
وحذفوا بعض احلروف فقالوا البن عبد مشس 

، والبن عبد هللا عبقسيّْ ، والبن عبد القيس عبشميّْ 
. بعضهم جييز للقدماء أن يفعلوا ابللغة ما عبدِلّْ 

 يشاءون، ويوجب على املعاصرين أن يلتزموا مبا ورثوا.     

 تفرق على غري ترتيب. : املاأل ْشع ث. الشعر شعث

: إيهام الناس ابجرتاح الش ْعو ذ ة والش ْعب ذة. شعذ
 اخلوارق احتيااًل.  

.  ش ع ر   ُعُر ُشُعوَراً: أَحسَّ وُشَعراُء، وعلى  شاعر  َيشم
ُع الشاعر "شاعرون" ولكن  القياس السطحي فَجمم
غلبة اإلمسية على الوصفية جعلتهم جيمعوهنا على 
شعراء ]انظر البؤساء يف أبس[ ومجع الشاعرة 

: الشعر املنثورشاعرات، وقلَّ استعمال َشَواِعر. / 
: املناسك، والعبادات. الش ِعرية والشعائراخلواطر. / 
:غري اإلسالم يقولون الطقوس. ولألداين   وال م ش اِعر 

َعٌر. /  يف  رعْ شِّ الأماكن القيام ابلشعائر، واملفرد َمشم
: إلا تصدى املذيع لقراءة شعر موزون، أكان اإلعالم

شعرًا عموداًي أم شعر تفعيلة، فال بد له من إحساس 
عاٍل ابلوزن، ورمبا أيضًا معرفة طيبة ابلعروض. يف 

وإالَّ )إلقامة الوزن كما يف قول حسان:  الشعر مدٌّ زائدٌ 
" فيهفإن " (من يشاء فيهِ يُعزُّ هللُا  ..فاصربوا جِلالد يومٍ 

جيب أن تنطق "فيهي" وإال اختل الوزن. ويوجب 
 ِل  وىَف )الشعر ما ال يوجب النحو: يقول الشاعر: 

، والنحو جييز لك يف (فيك الدمُع إل خانين الصربُ 

وإسكاهنا، غري أن الوزن يوجب عليك " فتح الياء ِل"
فتحها. و"أنتم" يف الشعر قد تكون "أنتمم" وقد تكون 

  "أنتمو". وأمثال هذا كثري.

َعُف َشعمفاً: قالوا )َشَعَفها حباً( أي أحرق  ش ع ف   َيشم
 اجلبال قممها.      وِشع اف  قلبها حببه. / 

َعَل النار أي أوقدها. ش ع ل والش ْعل ة . نقول َأشم
َعٌل حيملونه من اليوانن ويركضون به إىل  األ ول مبية: ِمشم

البلد الذي تقام فيه األلعاب األوملبية، وهذه بدعة مل 
يسمع هبا اإلغريق. كانت بدايتها يف ألعاب برلني 

 حتت حكم هتلر، واستمرت.  1936

َغُب َشغمَباً. نقول أعمال  ش غ ب   بغني  الش غ بَيشم
. / قدميًا قالوا: َشغَب القوم الش ْغب  مفتوحة، وجاز 
 على واليهم. 

َغُر ُشُغوراً: خال. عندان  ش غ ر   يف دائرة  شاِغر  َيشم
غ ار  . / ش و اِغر  احلاسوب، واجلمع  وال ُمَشاغرة أن  الشِّ

أتزوج أختك وتتزوج أخيت، ونتخفف من املهر، الذي 
 هو حق هلما، وهنى عنه اإلسالم. 

َغُف َشَغفاً،  ش غ ف    ِشغ اف  َشَغَفها ُحبًَّا﴾ أصاب ﴿َيشم
بفيزايء الدقائق، أي  م ْشغوف  قلبها أي غالفه. وفالن 
 . الش غ فحمب هلا بعمق، فهذا هو 

َغُل ُشغماًل: احتلَّ مكاانً. شغل نفسه ابألمر:  ش غ ل   َيشم
: الش غ الة: احتله. / وش غ ل منصبا  انصرف إليه. 
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 ووزارة الش ْغلمَّة. اخلادمة. / الشُّغمل: العمل، وال ُمهِ 
يف  الش ْغليف تونس وزارة العمل يف دول أخرى. / 

الفيزايء: القوة املبذولة لتحريك جسم ضد اجلالبية، 
 ووحدة قياس الشغل اجلُول.   

َيِشفُّ ُشُفوفاً: أظهر ما خلفه. الثوب الشَّفَّاف،  شف  
ُس : الثياب الفاخرة، )ولُبم الش ف وفوالورق الشَّفَّاف. / 

َعَباَءٍة، وتَ َقرَّ عيين.. َأَحبُّ ِإيَلَّ ِمن لُبمِس الشُُّفوِف(. / 
من  نْشت ف  عن حقد دفني(. / ) ت ِشف  )َكِلمته هذه 

املاء  ونْشت ف  تصرحيه عدم الرضا عن االتفاق(، 
اشتفافاً: نشربه كله ابلشفتني ال نبقي منه شيئاً. / 

حيول دون : التصرف على حنو منفتح الش ف اِفي ة  
التالعب، )ال يقَوى على الشفافية يف شركة أو 
مؤسسة إالَّ مدير قوي ونزيه، وال يقوى على الشفافية 

 يف دولة إالَّ حاكم قوي ونزيه(. 

ِفي ِشَفاًء: أب مَرَأ من مرض. /  شفا. ش ف ى  ش ف ىَيشم
: فرح تشف ى بعد وِّهغليل صدره: انتقم واسرتاح. / 

: استشف ى. / فش ِفيت  هللا  انش ف  ملصيبة حلت به. / 
 ال م ْشف ى"مذكٌَّر، وقالوا " وال م ْست ْشف ىطلب الشفاء، 

أي املكان الذي يتم فيه الشفاء، لكنم يتم فيه أيضاً 
 / . مثناها َشَفتاِن  الش ف ة  املوت، فاملستشَفى أدق 

مبعىًن.  ش ف ِواي   وش ف ِهي ا  ، واالمتحان يكون ِشفاه  ومجعها 
: ِبْنت  الش ف ةيف لبنان: ماء الشرب. /  ماء الش ف ةِ / 

َرُز، من أدوات اإلسكاف. اإِلْشف ىالكلمة. /   : ال ِمخم

رة احلالقة  ش ْفر ة  شفر.  وَشَفَراٌت: احلد القاطع، شفم
رة السيف أيضاً. /  : شفة البعري. / نقول ال ِمْشف ر  وشفم

وعلى شفا اإلفالس، أي على َحاَفِته؛  ش ِفريفالن على 
يْفر ةُحفرة من النار. ]انظر شفا[ /  : الت َّرمميز، )رمبا الشِّ

كان األملان قد فكُّوا ترميز اإلجنليز يف احلرب العاملية 
الثانية، ولكننا ال نسمع إال عن فك اإلجنليز ترميز 

 األملان، فاملنتصر هو من يكتب التاريخ(. 

.  ش ف ط   طَاً: امتصَّ ُفُط َشفم  َيشم

َفُع َشَفاَعًة: توسََّط. / يَ  ش ف ع   : ضمَّ، وشف ع  ش ْفعا  شم
َلة لك(.  )هذه مخسمئة، فاشفعها مبئة أخرى والَبدم

ِع والَوتمر﴾. الش ْفع   : الزَّومج. بينما الَوت مُر: الفرمد، ﴿والشَّفم
: حق اجلار يف شراء بيت جاره املعروض الش ْفع ة  / 

يف الدين:  ة  والش ف اع  للبيع إن دفع الثمن املطلوب. / 
أن يشفع عمٌل لرجل فيمحو سيئاته. والشَّفاَعة عند 
بعضهم أن َتغَتِفر بعُض احملاسن بعَض املساوئ، 

 )يشفع وجُهها اجلميل لقوامها املرتهل(. 

َفُق: مُحمرٌة يف األُُفق مع غروب الشمس، فإلا شفق . الشَّ
َودَّ األفق واختلطت األرض ابلسماء فهذا وقت  اسم

: خاف عليه اخَلَطَر، أو أ ْشف ق  عليه ِإْشفاقا  الِعشاء. / 
 عليه.  م ْشِفق  رثى حلاله، فهو 

َيُشقُّ َمَشقًَّة: )َشقَّ األمر عليك( أي صُعَب،  ش ق  
أن تفارقنا( أي يصُعُب. )يف نقل  علينا ي ش ق  و)

، وال أريد أن َأُشقَّ عليك(. / َشقَّ َيُشقُّ م ش ق ة  الكفالة 



182 
 

: الصدمُع يف الش ق  قناة(. /  ش ق ْقنا: َحزَّ وحفر، )ش ق ا  
احلائط ويف عِقِب العجوز، واجلمع ُشقوق. / )نظرت 

 يش ق  الباب( أي من فتحته وهو موارب. /  ش قِّ من 
الباب: يفتحه مواَرابً. /  ويش ق  فالٌن الثوب: ميزقه. 

ق   : اجلانب، )األمل يف الشِ قِ  األمين(، وِشقُّ الشِّ
األنفس: تعبها، ﴿إىل بلٍد مل تكونوا ابِلِغيه إال بِشقِ  

بفتح الشني، واجلمع ُشَقٌق:  الش ق ة ،األنُفس﴾. / 
﴿ولكنم : السفر البعيد، الش ق ةاملسكن ضمن بناية. 

: األخ من األبوين. الشقيقبُعَدت عليهُم الشُّقَّة﴾. / 
: األخت من األبوين، وهي أيضًا الصُّداع والشقيقة

 : توليد كلمة من كلمة. االْشِتقاقالنصفي. / 

َقى َشَقاًء: تعب وعاَّن. / الولد  شقا. ش ِقي   َيشم
: : صاحب الش ِقي  اللعوب املخرب، والرجل  الش ِقي 
الذي جر عليه للك سوء العقوبة. واجلمع  السوابق

أيضاً: املعذب يف حياته،  الش ِقي  أشقياُء. والرجل 
 وعكسها السعيد. 

، يعِرف به شقل . الشَّاُقوُل: ثِقمل يربط خبيط ويُدىلَّ
البنَّاُء استقامة اجلدار عمودايً. ويف اهلندسة: اخلط 

 : العمودي. الش اق وِل

اً:  ش ك   خرَقه،  وشك  الشيء :اراتب. َيُشكُّ َشكَّ
 برمح أو بدبُّوس. 

ا وًى: صرَّح مبا يزعجه، ) ش ك  ُكو َشكم وما  شك ْوت  يشم
ُس عند  َوى ِلِمثمِلَي عادًة.. ولكنم َتفيُض الن َّفم الشَّكم

ِتالئِها(. / شكا واشَتَكى: َمِرَض، قدمية، واملرُض  امم
 باح.جتويف يف اجلدار للمص ال ِمْشك اة :. / الش ك اة  

َد. /  ش ك ر   راً: محَِ ُكُر ُشكم مفعول مطلق  ش ْكرا :َيشم
ُكُرَك  وقبلها فعل حمذوف من جنسها فالتقدير "َأشم

راً".  ُشكم

اًل، أو  ش ك ل   ُكُله َشكم تشكياًل:  شك لهاملقاَل يشم
: احلركة نضعها على والش ْكل ة  ضبطه ابحلركات. 

 تتضمن "السكون" الذي ال والش ك الت  احلرف، 
َيه حركة. /  األمر: التبس.  أ ْشك ل  ع ل ي  يصحُّ أن ُنَسمِ 

: القضية لات األوجه، فهي قضية اإلشكالي ة/ 
ِكلة.  وحدها هي ما نواجهه كل  وال م ْشِكلة  ُمشم

ل ة، وال م ش اك ه ة، واملشاب  ه ة:ساعة. /    ال م ش اك 
 كلمات متقاربة لفظاً ومعىًن.  

مًا الفرس: وضع الشَّكيمة، تلك  ش ك م   ُكُم َشكم َيشم
: قوي  الش ِكيمةاحلديدة، يف فمه. / هذا الرجل 

 صعب املراس ال يلني لظامل. 

ش ل ت َيَشلُّ َشَلاًل: أصابه الشلل أي عدم احلركة ) ش ل  
على البناء  ش ل ْت يد ه( أي ُأصيبت ابلشلل. وقالوا يد ه

لوٌل، واليد أي  أ ش ل  للمجهول. العضو  ء  َمشم  .   شال 

لمُو: العضو املقطوع، واجلمع أشهر: شال  . أ ْشالء  . الشِ 

َلُح ثيابه َشلمحاً: نزعها.  ش ل ح    َيشم
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 اإِلْْش امَيَشمُّ، بفتح الشني، مَشَّاً: تنسَّم الرائحة. /  ش م  
يف النطق: إدخال حركة على حركة كإمشام الكسرة 

: عيد فرعوين ش م  النسيم/ الضمة يف كلمة مثل بِيَع. 
حُيتفل به يف مصر يف الربيع حبسب التقومي القبطي إل 
أييت بعد الصوم الكبري الذي حيرم فيه تناول البيض 
واللحم، فال عجب أن يكون الفسيخ من لوازم هذا 

 العيد. 

ت   َمُت مَشَاَتًة: أظهر الفرح مبصيبة الغري. /  ْشِ   ْش  ت  َيشم
له بريمحك هللا عندما يعمطس.  الرجُل صاحبه: دعا

فالعاطس حيَمُد هللا، ويقال له يرمحك هللا وجواهبا: 
 يغفُر هللا يل ولكم.  

َمُخ مُشُوخاً: ارتفع، واملرء يشَمُخ أبنفه، فهو  ْش  خ   َيشم
 .ً : واجلبل الش اِمخشاِمٌخ عزيز ال خيفض رأسه ُلالَّ

 املرتفع.

شتدَّت، فكأهنا . مَشََّرِت احلرُب عن ساقها، أي اْشر
ترتدي عباءة؛ واليوم يف زمن السراويل ال نشمر عن 
ُر عن سواعدان كناية عن االجتهاد.  السيقان بل نشمِ 

ُمُس مِشاساً، فهو رجل  ْش  س   : انفر رافض ْش  وس  َيشم
لإلهانة، والفرس مشوس أي عِصيَّة صعبة. / 

َطرِيَّة يف قيل هلا مَ . احملمولة ابليدوالش مِسي ة : ال ِمظ ل ة 
 بالد املطر، ويف هذا بعض تقعر.  

ط    أ ْْش ط  الشعر: أي اختلط سواده ببياضه، فالرجل  ْشِ 
طاء ،واملرأة  ويكون هذا عند بعضهم يف حنو  ْش 

األربعني، وعليه فالعجوز الشمطاء عبارة تفتقر إىل 
الدقة يف زمننا؛ يف الزمن القدمي كانوا أقصر أعماراً، 

 عني كانت عجوزاً. فمن بلغت األرب

َمُل مُشُواًل: ضمَّ. نقول  ْش  ل   عدَة أشياء، ْش  ل  َيشم
: ضد اجلنوب. الش م ال  عدة أشياء. /  واْشت م ل على

م الوالشَّمال أيضًا ريُح الشمال.  اجلهة اليسرى.  الشِّ
: عبارة منقولة، وهذا احلكم يضع الش م وِلّ  احلكم/ 

عباءته، ويصادر دور اجملتمع كله حتت مَشمَلته أي 
اجملتمع املدين ومنظماته ودور املؤسسة الدينية، فكل 
شيء يكون اتبعًا للدولة، وقد يبدأ احلكم الشمويل 

 على نِيَّة اإلصالح، وهيهات إصالح بدون احلرية.

 حرابً: بدأها.  ش ن  َيُشنُّ َشنَّاً.  ش ن  

. كان الشََّنُب يف النساء مجال الفم وصفاء شنب
 ان، وهو اليوم شارب الرجل. األسن

ُنُق َشنمقًا: قَ َتل حببل حول العنق. واجلهاز  ش ن ق   َيشم
د، وإن مل جيِلد.ِمْشن  ق ة    . وقيل ملن يشنق: اجلالَّ

رغبة قوية يف النفس، واجلمع َشَهواٌت.  الش ْهو ة :. شها
 : اشتهاء الطعام خاصة. والش ِهي ة  / 

َهُد َشَهاَدًة: حضر ش ِهد   َضى اأَلمُر حني  َيشم )ويُ قم
: ت ش ه د  تغيُب تيمٌم.. وال ُيستأمَلنون وهم ُشهوُد(. / 

ه إال هللا وأنَّ حممداً نطق ابلشَّهادتني: أشهد أالَّ إل  
 اإلعالم: قُتل جماهداً. ودرج اْست ْشِهد  رسول هللا. / 
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على جتنب هذا التعبري ألن كل جهة يف كل صراع 
دت قناة اجلزيرة ابستعمال تعترب نفسها على حق. وانفر 

التعبري يف حال وجود احتالل خمالف للعرف الدويل،  
كاالحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية والسورية 
واللبنانية، فإلا كان االحتالل جُمازًا دوليًا ومقبواًل من 
بعض من وقع عليهم االحتالل مل تستعمل اجلزيرة لفظ 

بعُد يف مَشمِعِه، وقالوا  العسل وهو الش ْهد :استشهد. / 
 الشُّهد أيضاً. 

راً، فهو شاِهٌر سيَفه: أبرزه من  ش ه ر   َهُر سيَفه َشهم َيشم
راً ألاَعه، ومن هنا تسمية دائرة  غمده. وشَهَر الَعقد َشهم

: أَب مَرَز. أشهر أ ْشه ر  . / ابلش ْهر الع قاريتوثيق العقود 
 إِلشهاراإسالمه: أعلنه، وأشهر زواجه، وإفالسه. / 

األمر:  اْشت  ه ر  التجاري. /  اإلعالنيف املغارب: 
الرجل: انتشر لكره يف الناس فهو  واْشت ِهر  انتشر، 

ُر مجعها  إن كانت قليلة،  أ ْشه ر  مشهور. / الشَّهم
: اإلساءة إىل مسعة الت ْشِهريإن كانت كثرية. /  وش ه ور  

 شخص بنشر خرب كالب عنه. ]انظر حتت قذف[ 

َهُق َشهيقاً: أدخل اهلواء إىل رئتيه، فهذا  ش ه ق   َيشم
 املرتفع.  الش اِهق :الشهيق، وعكسه الزَّفري. / البناء 

ِوي َشيَّاً: عرض على النار. /  ش و ى : الش و ىَيشم
 والش و ى:األطراف، واملفرد َشَواٌة لليد أو الر ِجل. 

 اجللد، ﴿كالَّ إهنا َلظًى نَ زَّاَعٌة للشَّوى﴾.
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 الصاد
. حرف صفري يشبه السني غري أنه أفخم، ويصنع ص

حجرة هوائية أكرب داخل الفم. والصاد من أحرف 
اإلطباق اليت تؤثر على ما جاورها. وال يرقق املذيع 
الصاد فيجعلها سينًا ال تظرفًا وال ات ِباعًا للكنة عامية، 
ومما مييز املذيع احملرتف، وال سيما قاريء األخبار، أنه 

وقد يشوب الصاد شيء من الزاي كما  حيقق حروفه.
 يف عبارة: )مصداقاً لقوله(.   

ْئبان. صأب : بَ يمض القمل يكون متعلِ قًا بشعر الصِّ
 .ص ؤ اب ةالرأس، واملفرد 

السهم:  وصو باجلملة: َعدَّها صواابً.  ص و ب  . صاب
ده.  َرَك  أصاب  سدَّ ُيصيُب: نطق ابلصواب، أو أدم

من التجارة مااًل  بأ صا) ،الشيء وحصل عليه
( من كل ح د ب  وص ْوب: انحية، )صْوب  جزياًل(. / 

 م ِصيب ةأي من كل مكان، وحَدب مفتوحة الدال. / 
: النبات ال ُمَسمَّى الص اب  ومصائب: انزلة ونوازل. / 

، )عشُت طوياًل ولقُت الصَّاب والعسل(.   أيضاً ال ُمرُّ

واٌت، وتقول: )مسصات عت . َصومٌت مجعها َأصم
أصوااتً(، وأصوات ليست مجع مؤنث ساملاً. / 

يت   الصوت الطبيعي: : السُّمعُة، والشهرة. / الصِّ
مصطلح تلفزي يعين تلك األصوات املصاحبة للصورة 

حيوية. فح ى لو تكلم املراسل فوق يها واليت ُتضفي عل
الصوت الطبيعي مع  الصورة فمن املرغوب فيه إبقاءُ 

بعض التخفيض، ويدرك املرء أْهية الصوت الطبيعي 

صورًا مكتومة  ،على حمطة تلفزة رمسية ،عندما يرى
تبدو مسطَّحة، تنقصها احليوية. والتقاط فالصوت 

الصوت الطبيعي التقاطًا جيدًا أمر حيتاج إىل جهد، 
للك أن كل ما ابُتدِع من ميكروفوانت ال يوازي شطر 

ِل وال سيما عن بعد. فال يقُ  ،قطه األلن البشريةما تلت
املراسل يف بث مباشر، "تسمعون أصوات اهلتافات"، 
فهو يسمعها إبلنه والكامريا ترينا املظاهرة البعيدة 
بعدسة التقريب، ولكن امليكروفوانت ال تستطيع 

 تقريب الصوت البعيد بكفاءة األلن البشرية.

وَصيمحاٌت:  ْيح ة  ص  َيِصيُح ِصَياحاً: صرخ.  صاح  
فهم  ﴾حَيمَسبوَن كلَّ َصيمَحٍة عليِهم﴿صرخة إنذار، 

مذنبون فزعون حيسبون أنَّ كل صرخة موجهٌة إليهم، 
وقالوا يف هذا املعىن: يكاد املريب يقول خذوين. وتقول 

 الناس: من على رأسه بطحة حيسس عليها.

َغى. صاخ ع: َأصم  . أصاَخ ُيِصيُخ السَّمم

ت الت ص ي دَصيمداً: اقتنص. / َيِصيُد  ص اد   : ترقُُّب الزَّالَّ
مث استخدامها، وهو الت ََّربُّص عند املشارقة. / 

: انتهاز فرصة االضطراب االْصِطياد  يف املاء الع ِكر
لتحقيق النفع الذايت. والتعبري مرتجم، وأصله أهنم كانوا 
يصيدون يف املياه املضطربة، وقيل إنَّ للك يعطي 

ة  ل يف صيد مسك املكريل. / نتيجة أفض : أداة ال ِمْصي د 
للوحش  يصيدصيد الفأر أو العصفور. / نقول 

 للسمك، وَخَلطوا.  ويصطادوالطري، 
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ُروَرًة: أصبح.  صار   : املآل، واجلمع ال م صري  َيِصرُي َصي م
: عند القدماء املَِعى وال م صريمصاير. وقالوا مصائر. / 

راٌن ومجع اجلمع م صارين. ]انظر مصر[ / واجلمع ُمصم
: حق كل شعب يف حتديد طريقة حق تقرير املصري

عيشه وحكمه. تبلور املفهوم بعد احلرب العاملية 
األوىل، حني تفككت إمرباطوريتان كانتا تضمان 
شعوابً عديدة. وكان للغرب مصلحة يف تفكيك الدولة 
العثمانية واإلمرباطورية النمساوية فدافع عن حق تقرير 

وهو ح ى اليوم خُيرج هذا املصطلح من اجلراب   املصري،
: البوق، وخصوصًا بوقاً الص ْوركلما احتاج إليه. / 

: احملاكمات الص ْوري ةيُنفخ فيه يوم القيامة. / 
احملاكمات اليت هي ُصورة ال غري، ويكون  احلكم قد 
صدر "قبل" املداولة من جهات سياسية يف الغالب. / 

: برملان يعقده الطلبة للتدرب على الربملان الص ْوِريّ 
أسس احلياة الربملانية. / )هذا إجراٌء ُصومرِيٌّ أي 

 / .) لي  : عبارة فيها قدر  النصأقوى من  الص ورةَشكم
كبري من الصحة. فالصورة تغين عن كثري من الكالم، 
ويعلم أهل التلفزة أن الصورة القوية املعربة تقتضي من 

يشرحها. ويقوم بني الصورة  التلفزيِ  أن يصمت ال أن
والنص صراع يف التقرير التلفزي أو يف الواثئقي، ويعجز 

عن إدراك وجوب الصمت وعدم شرح  اإلذاعي
الصورة، فال بدَّ ملن ينتقل من اإللاعة إىل التلفزة من 
أن يعوِ َد نفسه على االقتضاب، وعلى جماراة الصورة ال 

لكلمة الصورة منافستها. يف التلفزة بشكل عام تتبع ا
وتكملها دون أن تكرر فحواها. وقد يفتقد التلفزي 
إىل صور قوية يصف هبا حداًث فعندئذ ميكن للنص أن 

يعوض بعض التعويض، وبعض احملطات ال تتناول 
اخلرب الذي ليست له ُصَور، وقال حمرر تلفزي، وغال 
ُغلوَّاً: "دكَّ زلزال عنيف مدينة وقُتل اآلالف، وليس 

إلن فالزلزال مل يقع، واآلالف مل ميوتوا".  عندي صور،
ويف اإللاعة فإن أمجل نص هو ما يصنع صورة يف 

 لهن املستمع. 

َيُصوُغ َصومغًا وِصَياَغًة: َشكََّل. )جيب أن نعيد  صاغ  
بعبارات سهلة،  نص وغ هالنص، فاألفضل أن  ِصي اغ ة
: احلُِليُّ ال م ص وغاتاألصلية معقد(. /  ِصيغ ِتهفهو يف 

 الذهبية والفضية. 

. الصوف للخروف والشَّعر للماعز، والَوَبر صاف
: التَصوُّف. وأهل التصوف هم الص وِفي ةلإلبل. / 

واملتصوِ فون والصوفيُّون.  ال م ت ص وِّف ة  وهم  الص وِفي ة  أيضًا 
وكان أوائلهم يلبسون الصوف اخلشن الرخيص إمعاانً 

: الفصل املعروف من الص ْيف يف إيذاء أجسامهم. /
، بكسر ال م ِصِيفالذهاب إىل  واالْصِطيافالسنة. 

: توقيت التوقيت الص ْيِفي. / م ص اِيف  الصاد، واجلمع 
تكسب فيه األمم اليت تعمل ساعة إضافية من َضومء 
النهار، وتقلدها أمم قليٌل عمُلها، كثرية ساعاهتا 

 املشمسة. 

جم يف املعركة. ويف غري املعركة يُصوُل َصَوالانً: ه صال  
نقول: )يصول وجيول كما حيلو له(. / رجل لو 

عدوَّه:  ي ص اِول: لو نفول. ولو َسطمَوٍة أيضاً. / ص ْول ة
 يساوره، ويواثبه ويقاتله املرة بعد املرة. 
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مًا وِصياماً: امتنع عن الطعام عبادًة أو  صام   َيُصوم َصوم
أن يسمُّوا الصوم استشفاء، أو احتجاجاً. وقرروا 

االحتجاجي اإلضراب عن الطعام، وكانوا وصفوا ما 
فعله غاندي يف صحف النصف األول من القرن 

: املمسك عن الطعام، الص اِئمالعشرين ابلصوم. /  
يف  ص ْومها)من متام أدب املرء أالَّ يسأل امرأة عن 

هنارها لاك، فإن كانت شابَّة فليس من شأنه أن يعرف 
كانت معذورة، وليس من األدب أن يدفعها   عذرها إن

إىل الكذب؛ وإن كانت عجوزًا فسؤاله يعين أنه واثق 
من أهنا مسنَّة، ويف هذا قلة لوق. وال يسأل املرء رجاًل 

خيفي صومه احتسااًب ملزيد  صائمعن صومه فلعله 
أجر، ولعله مفطر ملرض خيفيه، أو لقلة إميان يسرتها، 

"كل  احلديث القدسي: ولعله غري مسلم. وجاء يف
 (.وأان أجزي به" ، الصوم فإنه يلله إالَّ  آدمَ  عمل ابنِ 

اًن  صان   : حجر الص و ان  : حفظ. / وِصي ان ة  َيُصوُن َصوم
و ان  صلد. /   األلن: بوقها.  وِصو ان  : اخِلَزانَُة. الصِّ

يُصبُّ َصبَّاً: َسَكَب املاء. وَصبَّ جاَم غضبه  ص ب  
فرغ وعاء غضبه، أي نفَّس عن غضبه على زميله: أي أ
: والص ب اب ة  : حرارة الشوق. الص ب اب ةالئمًا زميله. / 

:السُّؤمُر، وهو بقية تتخلَّف يف قعر الكأس.   والص ب 
: موضع َصبِ   ال م ص ب  العاشق. /  واجلمع َمَصابُّ

النهر ماَءه يف البحر، ) إلا كانت دولة ال َمَصبِ  أو 
دولة املمرِ  لنهر كبري ضعيفًة، سُهل على دولِة املنبع أو 

 ُدَوِله أن تعبث مبصريها املائي(.

َبُأ ُصُبوَءًا فهو َصاِبٌئ: غي ََّر دينه. /  ص ب أ   : الص ابِئ ة  َيصم
العراق وإيران، ازدهرت أحواهلم أهل دين يعيشون يف 

يف العصر العباسي وكان منهم أدابُء ومنشئون. ولكروا 
يف القرآن مع أهل الكتاب أربع مرات، بلفظ 

 الصابئني. 

َوة تشبه الصََّبابَة.  ص ب ا َوًة: اشتاق. والصَّب م ُبو َصب م َيصم
 / ] : الغالم. / السلوك الص يب  ]انظر يف صب 

بيان   : الذي يسلك سلوك ال م ت ص ايبش. / : الطائالصِّ
: أن يستعمل والت ص ايب اللغويمن هم أصغر منه. 

الكاتب عبارات عامية من تلك اليت يبتدعها الشباب 
باعابثني. /  ريٌح  والص ب ا: زمن الشباب األول، الصِّ

 معيَّنٌة طيبة.    

: الص ب وح  . صباَح مساَء = صباحًا مساًء. / صبح
. وتغري معناها اليوم فصارت يف عبارة شراب الصباح

ِرق.  "الوجه الصَّبوح" تعين ال ُمشم

اً: انتظر حمَتِماًل. / ) ص ب  ر   ( أي ق ِتل  ص رْبا  َيصمربُ َصربم
َتَل يف املعركة، أو ِغيلًة.  /  أُعمِدَم، وللك خبالف أن يُ قم

: حفظ الطعام ابلتمليح أو التعليب أو الت ْصِبري
 التجفيف، إخل. 

َبُع، مؤنث وقد يذكَّر، وهلم يف لفظ صبع . اإِلصم
الكلمة عدة طرق. ]جدها يف أمنلة حتت منل[ / 
طى فالِبنِصر  أصابع اليد: اإلهباُم فالسبَّابة فالُوسم

 فاخِلنِصر. 
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ِبُغ َصبمغاً: لوَّن.  ص ب غ   غ ة  َيصم ب ْ ، بكسر الصاد: والصِّ
عد مادَُّة الصَّبمغ، وهي أيضًا الصفة املكتسبة، )ب

التدخل اخلارجي أصبح للمسألة صبغة سياسية(. / 
ب اغ ة ْصبغة: حرفة الصَّبَّاغ. الصِّ : دُكَّانُه، وكفَّ وال م 

الصباغ عن الصباغة واكتفى بغسل الثياب وظل اسم 
: ائتدم، أي اختذ إداماً اصطبغدكانه ال َمصبغة. / 

بمُغ اإِلدام،   تَنُبتُ ﴿خلبزته من زيت أو َخلٍ ، إخل. والصِ 
 عن شجرة الزيتون. ﴾ابلدُّهن وِصبمٍغ لآلكلني

: مادة يُغتسل هبا. ومصنع الصابون الص اب ون. صُب
ْصب  ن ة    أو الصَّبَّانَُة. والصابونة الواحدة ِفلمَقٌة. ال م 

ًة: َسِلَم من علَّة، أو خال من خلل. /  ص ح   َيِصحُّ ِصحَّ
 الكلمة: غريها وردَّها إىل الصواب. ونقول ص ح ح

َصوَّب الكلمة: أي اعتربها صوااًب ومل يغري فيها شيئاً. 
: احلركة التصحيحيةوأجازوا صوَّهبا مبعىن صحَّحها. / 

كلما انقلب العسكر على العسكر مسَّوما فعلهم حركة 
تصحيحية، حياول الصحفي جتنب هذه العبارة إالَّ أن 
تصبح علمًا على حدث ال يُعَرُف إال هبا. / 

مكان عالج املرضى، وغلبت على مكان  :ال م ص ح ة  
: كابوس تصحيح األوراقعالج مرضى األعصاب. / 

املعلم والطالب يف أنظمة تعليمية نسيت قيمة 
املشافهة. وقد كادت تنقرض هذه املمارسة يف مدارس 
الدول املتقدمة وحل حملها التفاعل الشفهي، الربيء 

ا من علة أخرى هي "دفرت العالمات". /  ح  اإِلْصح 
: قطعة من السِ فر من أسفار الكتاب واأل ْصح اح

املقدس، واإلصحاُح مقسٌَّم آايٍت، فلإلصحاح رقم 

ولآلية رقم، ولتحديد إحداثيات اآلية يف الكتاب 
املقدس يذكر اسم السفر متبوعًا برقمني األول 
ما لإلصحاح والثاين لآلية: )قول السيد املسيح: "

 –" الصاحلني إىل التوبة، بل اخلاطئني وَ ألدعُ  جئتُ 
الصحيح فيه حكمة عزيزة(. /  – 5/32لوقا 

يف صيغ العربية كثري: "هاتَِيا مثااًل" صحيحة  املهجور
ما مثااًل( فرارًا من غرابتها. ال نقول  وغريبة، ونقول )َقدِ 
"ِإِد املشروع" من َوأََد رغم صحتها، ونِفرُّ منها إىل: 

روع(. وال نقول "قد كربتم البنُت )عليك َوأمُد املش
" بل: )أصبحت هيفاء(. وجند يف صيغ  وَهِيَفتم
؛ وتتكاَسُلونَّ، وهذا كله  َنانِ  َعي م ، وِاسم َنانِ  ُرسم التوكيد: َيدم
اندر يف االستعمال. وألن الفعل العريب يتلوَّن مع 
الضمائر، وألن بعض طرق التعبري يف العربية كالتصغري 

ة فتغريها، كقولنا للمصباح الصغري تدخل يف بنية الكلم
مصيبيح، فقد كثرت أشكال الكلمات كثرة جعلت 
املرء يعيش حياة طويلة ويقرأ كتبًا كثرية دون أن متر به 
صيغ عدة. وزاد أهل الصَّرمف الطني بِلَّة ابختالهم هذه 
الطبيعة للغة العربية مطيَّة جلعل علمهم صعبًا ومغلقاً. 

إىل اإلبقاء على ما يسهِ ل واللغة بطبيعتها متيل 
التفاهم، والتخلص مما يشغل الذهن عن الفهم. وال 
خيلو كتابنا هذا من بعض النوادر واألوابد، فهو كتاب 

 لشرح الغوامض. 

ا واً: أفاق.  ص ح  ُحو َصحم : انقطع وص ح ت الس ماءَيصم
ة اإلسالميةاملطر وانقشع الغيم. /  : عودة الص ْحو 

إىل اجملتمعات اإلسالمية؛ ورَفَض  التديُّن بشكل ابرز
بعض املتدينني التعبري ألن املتشددين اختطفوه، 
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 واملفردالص ح وات، ويستعمله الصحفي حبذر. / 
ة   : جمالس وميليشيات عشائرية نشأت يف ص ْحو 

املناطق السنية ابلعراق وخصوصًا يف األنبار بدعم من 
ت ، وكانت فاعلة بضع سنوا2007اجليش األمريكي، 

 يف احلد من نفول منظمات مسلحة أْهها القاعدة.

َبًة: رافق.  ص ِحب   َحُب ُصحم : من لقي والص ح ايب  َيصم
النيب مؤمنًا ومات على اإلسالم. ويقال )فالن كانت 

: صاِحب( أي أنه لقي النيب قلياًل. / ص ْحب ةله 
ماِلك، )صاحب السيارة(، وصاحب الشيء: مالزمه 

أصحاب الكهف، وأصحاب أو املنتسب إليه، )
الفيل، وصاحب احلوت يونس، وصاحب الغبطة 

 البطريرك، وصاحب السعادة، إخل.(

: حتول الت ص ح ر. / الص حار ى = الص حاِري. صحر
األرض الصاحلة للزراعة إىل أرض بور بزحف الرمال 

 عليها. 

: الوجه الواحد من الورقة واجلمع الص ِحيف ة. صحف
. واملهنة ص ح ف  جلريدة واجلمع ، وهي اص حاِئف  
ح اف ة ِفيٌّ بكسر الصاد. وصاحبها  الصِّ ، نسبة إىل ص ح 

 ِصحايفٌّ قبلي. وقيل له  –صحيفة، على مثال قبيلة 
نسبة إىل ُصُحف. /  وص ح ِفيٌّ نسبة إىل ِصحافة، 

الكتاب الذي يضم سور القرآن الكرمي. /  ال م ْصح ف
ِفي   : ندوة يعقدها الساسة ليصر ِحوا أبمور املؤمتر الص ح 

َألوا عنها، وعن غريها. وينقل الصحفي املبتدئ  ولُيسم
املؤمتر الصحفي كلمة كلمة، وينقل الصحفي احملرتف 

زبدته فقط إىل مجهوره، وال يندر أن تكون هذه الزبدة 
: اخلطأ يف نقل كلمة ْبعل الت ْصِحيفمجلة واحدة. / 

 يم مكان احلاء، إخل. القاف مكان الفاء أو اجل

. /  ص ح ن   ناً: َسَحَق احَلبَّ َحُن َصحم : الص ْحن  َيصم
: الساحة يف وسطها. / وصحن الدارطبق الطعام. 

الطائر: الطبق الطائر، مركبة فضائية جمهولة  الص ْحن
 هتبط على خميلة بعض الناس.. وحيِلفون. 

َخُب َصَخباً: عال صوته وأصدر َجَلبة.  ص خ ب   َيصم
. وتص ط ِخبالناس يصخبون، وأمواج البحر تصخب 

واملوسيقى تكون صاخبة إلا كانت عالية الصوت 
 وحافلة ابلطبول واألصوات احلادة.

اً وُصُدوداً: َأعَرض، َدَفع وأبطل هجوماً.  صد   َيُصدُّ َصدَّ
: يف هذا املوضوع. يف هذا الص دد: الناحية. الص د د/ 

ِد / )حنن  حلة األخرية( أي يف طريقنا إىل تنفيذ املر ِبص د 
 للك.

َدُأ َصَدأً، فهو  صدأ. ص ِدئ   : أي عاله ص ِدئ  َيصم
أ   وهو طبقة حديد متأكسدة تنشأ بتعرض  الص د 

 احلديد للرطوبة.

َدى َصَدًى فهو صاٍد: عطش. /  صدا. ص ِدي   َيصم
ُع الصوت، )هذا اخلرب ترددت أصداؤه يف الص د ى : رجم

يكن للكتاب يف طبعته األوىل أيُّ الشرق والغرب(، )مل 
َع الصَّدى، وكلمة الصَّدى تكفي  صدًى(. وقالوا رجم

: طائر خيرج القدمي، يف الص د ىألنه رجع الصوت. / 
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من رأس القتيل يصيح: َأسقوين، َأسقوين، طالبًا الثأر. 
 وجعلوا هلذا الطائر اخلرايف أنثى مسوها اهلاَمة.

حاً: غرَّ  ص د ح   َدُح َصدم . َيصم  د، وغىنَّ

ر   ُدُر ُصُدوراً: خرج. يف األصل تصدر اإلبل  ص د  َيصم
عن املاء بعد أن تشرب. وعندما أتيت إىل املاء فهي 

يف لغة املكاتب: الربيد اخلارج، وضده  الص اِدرَترُِد. / 
البضائع املرسلة إىل اخلارج،  والص اِدرات:الوارد. / 

/ )فالن  وضدها الواردات. والبلد يصدر ويستورد.
أن العقاب آخر الدواء( أي أن  عنيف مقاله  ي ْصد ر  

ُدُر يف كل ما   هذا هو ُمنطََلقه، )كان التوحيدي َيصم
: عصر ص ْدر  اإلسالمكتب عن إميان عميق(. / 
، يف القدمي، ال م صاد ر ةالنيب واخللفاء الراشدين. / 

اعتقال املرء وتعذيبه واستصفاء أمواله. وحديثاً: 
الدولة على أمالك شخص ظلمًا أو بقانون،  استيالء

: مصدر  ومص اِدر  أو سحبها كتااًب من األسواق. / 
مصادر البحث الواثئق والكتب األصلية. ]انظر الفرق 

يف اللغة: اسم ال م ْصد ر، بينها وبني مراجع يف رجع[ / 
مصدر  فاالستقامةيدل على الفعل وليس بفعل، 

ار  . / استقامالفعل  د  قميص بال أكمام وأبزرار : الصِّ
يف صدره يلبسه الرجل، وهو القطعة الثالثة، اإلضافية، 

َلة. /  : ْها ركيزة اخلرب كي يُعَتَمَد ال م ْصد رانمن الَبدم
يف الوسيلة اإلعالمية الرصينة، فال بد للخرب من 
مصدرين خمتلفني مل يَنقلم أحدْها عن اآلخر، ومراسل 

 املصدرين. الصحيفة أو التلفزة يسد مسدَّ 

. قد ينصب املصدر مفعواًل به: صدر. مصدر
 ضروريٌّ(. التفاوض  )استئناُفكم 

عًا: شقَّ الصخر، وَجَهر ابلقول،  ص د ع   دَُع َصدم َيصم
 ت ص د عمبا تُ ؤممر وَأعِرضم عن املشركني﴾. /  فاْصد عْ ﴿

: أمل الرأس. وعبارة "صداع الص داع  اجلدار: تشقق. / 
 الرأس" فيها حشو، ف  "الصداع" وحدها تكفي. 

 . الصُّدمُغ: جانب الوجه بني العني واأللن. صدغ

فًا وُصُدوفاً: أعرض وأنى  ص د ف   ِدُف َصدم َيصم
)َصَدَف عن احلق(، أو َصَرَف وأبَعد )َصَدف ولَده 

القى  ُيَصاِدُف ُمصاَدَفًة: ص اد ف  عن طريق الغواية(. / 
ُته عند أخي(، )قد  ات ِفاقًا عن غري قصد، )صاَدف م
يصادف أن تعثر بكلمة صعبة يف هذا النص(. / 

: اللقاء غري املقصود، وتزامن حدثني على الص ْدف ة  
رة.  نُدم

قًا فهو صادق: قال احلق.  ص د ق   ُدُق ِصدم الني ة َيصم
 ص د ق  على: القوية غري املشوبة برتدد. / الصادقة

عاهدة: أقرَّها، وصدَّق على األوراق: وقع عليها. امل
ق ها: اختذه صديقاً. / صاد ق ه. / صاد قومثلها   أ ْصد 

اق هاألف دينار: جعل  ، أي مهرها، ألف دينار. / ص د 
: ما ُيكتب الص داق  ال م ؤ خ ر = م ؤ خ ر  الصداق

للمرأة يف عقد الزواج وال أتخذه إال مبوت زوجها أو 
(، يف القدمي كانت بصديق/ )لستم لنا  ابلطالق.

"صديق" تستعمل للجمع أيضًا مبعىن أصدقاء. / 
ق ة   : الزَّكاُة، والصََّدَقة أيضًا: عطاء فوق الزكاة، الص د 
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: ال ِمصداقبه اإلنسان. /  يتصد قغري مفروض، 
شاهد ودليل إضايف على صدق قول، وغلب استعمال 

هللا، )وبدون املاء  اللفظة يف سياق التصديق على كالم
َداقًا لقوله تعاىل ﴿وجعلنا من املاء كلَّ شيء  - ِمصم

 ﴾ ال حياَة على كوكب األرض(؛ )طلب  -حي 
الرئيس متديد الوجود العسكري األجنيب يف بالده 
مصداقاً لتصرحيه السابق أبنه سيعزز األمن بقوة داخلية 

ْدِقي ة  وخارجية أيضاً(. /  ملصدر : املوثوقية، كون االصِّ
صادقاً، )جيب على اإللاعة احلفاظ على صدقيتها(، 
)هذه الصحيفة لات صدقية عالية(. وقالوا 

 أيضاً.  ال ِمْصداِقي ة

م   ماً: صدمه أي ارتطم به.  ص د  ِدُم َصدم َيصم
ام : حديدة الص د ام: ارتطام بني سيارتني. واالْصِطد 

صطدام، يف مَقدَّم السيارة، ويف ُمَؤخَّرها، تتلقَّى اال
)كان طابور السيارات ميتد حنو نصف كيلومرت، 
ام( أي كانت السيارات ُمَتالزًَّة. /  اَم على الصدَّ الصدَّ

، )بعد االنفجار نُقل اجلرحى إىل ص ْدم ة  وص د مات  
مة يف عني املكان(.  املستشفى وعوجل البعض من الصَّدم

وعقد  أمواله: وضعها يف ُصَررٍ  صر  َيُصرُّ َصرَّاً:  ص ر  
َيِصرُّ َصريراً: أصدر صواتً  ص ر  عليها، أي خبل هبا. / 

حاداً، فللباب صرير، وللقلم القدمي صرير إل كانوا 
يكتبون بقصبة جيف احلرب عن رأسها فتئزُّ أزيزًا وَتِصرُّ 
صريرًا فوق وجه الورق. ويف أقالم اليوم ال صرير. / 

ر   . / ريٌح الصِّ : عاتية ْرص ر  ص  : البَ رمد، وعكسها الُقرُّ
: حشرة منزلية، ال سبيل إىل الص ْرص ور  شديدة. / 

إابدهتا، أنت فقط حترص على النظافة وترمي كل 
الكراتني الفارغة، فتنتقل الصراصري إىل بيت اجلريان. / 

م.ال م ِصر    : املصمِ 

عمود يف وسط السفينة حيمل  الص اري:. صرا
 األشرعة. 

: اخلالص النقي، فصريح اللنب غري الص ريح. صرح
 الصريحخملوط مباء، وصريح القول صادقه. والشخص 

اء  واجلمع  : الذي يقول رأيه بال مواربة. / ص ر ح 
: الص ْرح  : اإللن )انل تصرحيًا ابلسفر(. / الت صريح

 البناء العايل.   

رُُخ ُصراخاً: صاح.  ص ر خ   والصََّرخاُت:  والص ْرخ ة  َيصم
: ال ُمنِقذ. / األلوان وال م ْصرِخ الص رِيخ  ة. / الصيح

: اليت تصرخ بك كي تراها، كاألمحر ترتديه الص ارِخ ة
 فتاة وسط مجع ممن يرتدون ويرتدين األسود والرمادي. 

رَُع َصرمعاً: َرَمى أرضًا، ويف ألعاب العرب  ص ر ع   َيصم
ُعدُّون القدماء، كما يف رايضة السُّوُمو الياابنية، كانوا ي َ 

أيضاً:  وص ر ع  الفوز التمكَن من إلقاء اخلصم أرضاً. 
رَُع يف ص رِع  ل. / تَ ق َ  : أصيَب بنوبة َصرمٍع، )كان ُيصم

بسكون الراء، يسمَّى  والص ْرع  احلني بني احلني(. 
الباب ومصراع بيت الشعر: نصفه.  ِمْصر اع. / اخل ب اط

مل بعد الثريان: التلذل بقتل حيوان مسا م ص ار ع ة/ 
 هتييجه، ومنعوها ح ى يف بعض املقاطعات اإلسبانية.
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ِرُف َصرمفاً: أنفق، أطَلَق. / املمنوع من  ص ر ف   َيصم
الدهر: تقلباته  ص روفالصرف. ]انظر يف منع[ / 

رافةوشروره. /  الذي يبدل  الص ر اف: مهنة الصِّ
ر ف ة  النقود، وهي نفسها  ر يفحرفة  الص ي ْ . / الص ي ْ

: خالص، ِصْرف  ، بكسر الراء: البنك. / ال م ْصِرف  
)هذا محق ِصرمٌف(، )كان يشرب اخلمرة ِصرفاً( أي 

األسنان: احتكاكها خوفاً،  ص رِيفغري ممزوجة. / 
جاء يف وصف يوم القيامة: )وهناك البكاء وصريف 

: علم الص ْرف(. / 24/51األسنان./ إجنيل َم ىَّ 
ض أن يضبط اللغة، ولكنه علم اشتقاق الكالم. ويُفرت 

 مبا فيه من شوال أصبح غراباًل، فلم يعد يضبط.

رُِم َصرمماً: َهَجَر. وأصل الصرم َقطمُع احلبل. /  ص ر م   َيصم
: الشدة من غري الص رام ة: املاضي. / املنصرمالشهر 
 ظلم. 

: ُصفٌَّة مرتفعة من حجر أو خشب ال م ْصط بة. صطب
 كان. جيلسون عليها أمام بيت أو د 

ُعُب ُصُعوبًَة: َعُسَر. /  ص ع ب   مجعها  الص عوبةَيصم
الصِ عاُب والصُّعوابت؛ واملَصاِعب هي الصعوابت. / 

من غريه(، ويف  أ ْصع ب  نقول يف العربية )هذا موقف 
حنو اللغة اإلجنليزية امتنع عليهم صوغ اسم التفضيل 
من صعب فجاءوا بواسطة وقالوا "مور ديفيكلت" 
وشايعناهم ببغائياً فصران نقول "أشدُّ صعوبًة". على أن 
"التفضيل ابلواسطة مع استيفاء الشروط" ابٌب يف 
ة العربية، فنقول: )املرأة يف اليمن أعلى خصوبة من املرأ

يف بريطانيا( وكان ميكن القول "أخصب" ولكننا قلنا 
"أعلى خصوبة" فرارًا من كلمة أخصب ألهنا مرتبطة 
ابلزراعة، وألن مصطلح اخلصوبة له داللة خاصة يف 

 الدراسات السكانية. 

َعُد ُصُعوداً: ارتقى.  ص ِعد   : جنوب مصر، الص ِعيدَيصم
: ص ِعيدوال: الرتاب. / الص ِعيدالوجه القبلي. / 

املستوى، )على الصعيد االقتصادي تعاين البالد من 
: هتييج الوضع السياسي أو الت ْصعيدالتضخم(. / 

اء  العسكري لتحقيق مكاسب. /  : تنف س  الص ع د 
: تعريب ال ِمْصع د  تنفس ابرتياح بعد انتهاء مشكلة. / 

انجح لكلمة األسانسري، )هذه َشقٌَّة زهيدة األجر 
 الطابق اخلامس وال يوجد ِمصمعد(. ألهنا يف 

اً. صعر ه: أماله زهواً وِكربم  . َصعََّر َخدَّ

َعُق َصعمقاً: فاَجَأ. /  ص ع ق   : تفريغ  والص اِعق ة  َيصم
كهرابئي من السحاب يف بناية أو شجرة أو إنسان. 

ة فوق البناية تلتقط كهرابء : ساريومانعة الص واِعق
: مغِشيٌّ عليه، ِعق  ص  ق وتفرغها يف األرض. / الرب 

 ﴿وخرَّ موسى َصِعقًا﴾. 

: الفقري الفاتك يف اجلاهلية، الص ْعل وك. صعلك
والفقري الكسالن اليوم. وتصُدُق على من يسموهنم 

 .  الب وِهيميِّني

ُغو َصغمَواً: َماَل،  ص غ ا ُيصمغي: أنصَت. /  وأ ْصغ ىَيصم
( أي مائلة حنوك فتفضل ص اِغيةنقول، )كلي آلان 
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( أي منصتة، وهذا م ْصِغيةتكلم. ونقول )كلِ ي آلان و 
 هو أصل التعبري. ]انظر أصاخ يف صاخ[

ُغُر فهو صغري: ضئيل يف جرمه، أو يف ِسنِ ه.  ص غ ر   َيصم
غ ر/  ، )كنت يف ِصَغري أمشي كل هذه املسافة الصِّ

: كان دنيئاً، )َصُغرمَت عن املديِح ص غ ر  يومياً(. / 
نََّك ما َصُغرمَت عن اهِلجاِء(. فُقلَت: أُهَجى.. كأَ 

: قلبه ِبصغ ر ْيه: احلقارة والنذالة. / )املرُء والص غ ار
الفتيات  وص ْغرىالفتية  أ ْصغ رولسانه(. / )اختري 

 لعرافة احلفل(. 

احلروف:  صف  َيُصفُّ َصفَّاً: َرَصف طولياً. /  ص ف  
 ف  وص  نضََّدها متهيدًا للطباعة على الطريقة القدمية. 

االْصِطفاف سيارته: وَضَعها يف مكان وقوف. / 
: تكتُّل األحزاب واجلماعات يف أحالف السياسي

متهيدًا خلوض انتخاابت أو أزمات أو اشتباكات. / 
: منزلة، )َنَضُع اأَلفمغاين يف َمَصافِ  م ص فٌّ وم صاف  

الدُّعاة واملناضلني يف آن معاً(، )بورقته عن النسبية 
ن أيَّ حاشية وال محلت اسم أيِ  مصدر اليت مل تتضم

ارتقى آينشتاين إىل َمَصافِ  العباقرة وهو يف السادسة 
: من األشجار. / الص ْفص افوالعشرين(. / 

: األرض املستوية ال نبت فيها، ﴿فَيَذُرها الص ْفص ف  
َصفًا﴾.   َقاَعاً َصفم

واً: راَق.  ص ف ا ُفو َصفم ر. الص ايفَيصم : غري املكدَّ
الشاعر:  أ ْصف ى: أخلص يل يف حمبته. / وأ ْصف اِن  الو د  

: االغتيال الت ْصِفية اجلسديةانقطع، وجفَّت قرحيته. / 

القضية: حلُّها مع َقبول اخلسارة،  ت ْصِفيةاملمنهج. / 
: الصخرة، الص ف اة  ومثلها تصفية احملل التجاري. / 

ة  ومجعها الصَّفا. /  بة.الص ْفو  : أََداة ال ِمْصفاة/  : النُّخم
 التصفية، وُمنمَشَأُة تصفية النَّفط أيضاً. 

حاً: عفا. وضرب عنه  ص ف ح   َفُح َصفم : ص ْفحا  َيصم
ُمَصاَفَحًة: سلَّم ابليد. /  ص اف ح  ساحمه أَبنم تَ رََكه. / 
: وجه الورقة الواحد. ومثلها ص ْفح ة  وص ف حات  
ُحف: اجلريدة. . والصَِّحيفة والصُّ ص ِحيف ة  وص حائف  

: الوعاء من الص ِفيحة]وجذرها صحف فانظرها[ / 
ة  تَ َنك، أي الت ََّنكة؛  قطعة تنك منبسطة  والص فيح 

ةخيبز عليها عجني بلحم يسمى أيضًا  . / الص ِفيح 
م د ن : قطع التنك املنبسطة، ومن للك الص فيح
، أي العشوائيات، والعشوائيات أبلغ وأعم . / الصفيح

ةال م ص   بة صغرية. ف ح  والسيارة : ال ُمَدرَّعة، وهي دابَّ
: سيارٌة زجاُجها وحديُدها مَقوَّاَين يركبها املصف حة
 الساسة.

 . األصفاد: القيود.صفد

ِفُر َصفريًا فهو صاِفٌر: غرد. /  ص ف ر   : الص اِفر ة  َيصم
: نقطة انطالق وص افرة البدايةسالُح َحَكم املباراة، 

 صف اراتلإلنذار، )انطلقت  ف ارة  والص  املباراة. 
َفُر ُصُفوراً: خال، ) ص ِفر  اإلنذار(. /  َيِدي  ص ِفر تْ َيصم

اليدين(. /  ِصْفر  من املال(. / )رَجَع من الُغرمبة 
: النُّحاس األصفر، حناس خملوط ابلزنك. /  الص ْفر
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: اليت الصفراء الصحافة: إفراُز املرارة. / الص ْفر اء
 شر الفضائح. تعيش على ن

َعة َصَفعاٌت. ص ف ع   عاً: َلَطَم. ومجع الصَّفم َفُع َصفم  َيصم

قاً: ضرب بيده.  ص ف ق   ِفُق َصفم : ردَّه صفق البابَيصم
، ومن هنا ص ْفق ة  بقوة، وَصَفَق بيده يد التاجر اآلخر 

. ويف ص ف ق اتمبعىن االتفاق، واجلمع  الص ْفق ةجاءت 
السياسة صَفقات مشبوهة وأخرى مشبوهة أكثر. / 

: السميك، )بعد للك املوقف أسَدلمُت بيين الص ِفيق
: أي الوقح والوجه الص فيقوبينه ستارًا صفيقاً(، 

فكأنه مسيك ال تظهر فيه محرة اخلجل. وقالت العرب 
أيضاً: فالن ُصلمُب الوجه. والرجل يكون َصِفيقاً: أي 

، )يٌد واحدٌة ال ُتَصفِ ق( أي ال بد صفيقالت  وقحاً. / 
 من التعاون. 

القوُم املاَء، أي تقامسوه وهو عزيز يف  تصاف ن  . ص ف ن  
سفر بوضع حصاٍة يف اإلانء وصبِ  ماء ح ى يغمرها، 

: غالف حبة القمح، الص ف ن  فهذه ِحصَّة كلٍ  منهم. / 
: وقف على ثالث ص ف ن  اجلوادوغالف اخُلصيتني. / 

: اجلياد. / ويقول الناس والص اِفناتثىن الرابعة. و 
رًا أو شارد  ص ف ن   ِفُن فهو صافن مبعىن َأطمَرق مفكِ  َيصم

 الذهن، ومل جندها يف املعاجم.

: مجهرة من مكوانت اجملتمع الص ق اِلب ة  . صقالبة
األندلسي أصلها قوم جلبوا من أورواب الشرقية رقيقاً، مث 

األمراء. ويعرفون اليوم ابلس الف عال شأهنم وكان منهم 

ويعيشون يف البلقان وروسيا وهلم لغاهتم وحضاراهتم 
 العريقة.  

 : اجملاور. ال م صاِقب. صقب

: والصقور يف السياسة: من اجلوارح. الص ْقر. صقر
 املتشددون. وضدها احلمائم.      

َقاع: املناطق البعيدة، )أكتب  الص ْقع. صقع واأَلصم
: ال ِمْصق عذا الصُّقمع النائي(. / اخلطيب إليك من ه

نَتُّ يف نواحي القول. /  : احلجرية صندوق الت ْصقيعاملفم
 الصغرى يف الثالجة اليت جتمد املاء واألطعمة. 

اًل: جال. والسطح األملس َصِقيل؛  ص ق ل   ُقُل َصقم َيصم
ق ل  وَصاِقل السيوف:   .ص ي اِقل  واجلمع  ص ي ْ

: ص كٌّ اً: صكَّ وجهه: لطمه. / َيُصكُّ َصكَّ  ص ك  
األسنان من برمد،  اصِطك اك  سند مصريف، شيك. /  

 والرَُّكب من خوف. 

َيِصلُّ َصلياًل: رنَّ، والصَِّليل صوت السيوف  ص ل  
ل  والسالسل. /  : الص ْلص ال: احلية السامَّة. / الصِّ

 الطني.

ِلي َصلمَياً: َعرَّض للنار. /  ص ال   ض : تعر اصطلىَيصم
: احرتق ابلنار، ﴿ال ص ِلي  ي ْصل ىللنار مستدفئاً. /

اَلها إالَّ األشقى﴾. /  ه  النارَيصم : َأدمخله فيها، أ ْصال 
ُيَصلِ ي صالًة، واجلمُع  صل ى﴿سُأصِليه سقر﴾./ 

( صلِ  جمزومة حبذف الياء صلِّ على النيبَصَلواٌت. / )
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: موضع الصالة، وخاصة ال م ص ل ىألهنا فعل أمر. / 
لكي  أ ص لِّي لهيف مكان العمل. / "علمت مبرضه وأان 

َيشفَيه هللا" هكذا يقول األجانب؛ جنتنب هذه الرتمجة 
 هللا أن َيشفَيه(. أ ْدع و لهالببَّغائية ونقول: )

ُلُب َصلمباً، والصَّلمُب: تعليق الشخص من  ص ل ب   َيصم
ب، وهي شعار الدين : خشبة الصَّلم الص ِليبأطرافه. / 

: هو الصَّلمُب، الت ْصِليب. / ص ْلبان  املسيحي، واجلمع 
ُم املسيحي بيده صليباً على صدره تربُّكاً.  وهو أيضاً َرسم

، بضم الصاد: حيتمل الشدائد، وكذا ص ْلب  / رُجٌل 
: الفوالل، وهو حديد ُمعاجَل الص ْلب  . / ص ْلب   م ْعِدن  

: عمود الص ْلب  بته. / ابلكربون وغريه لزايدة صال
هو ابن الرجل احلقيقي، خبالف  وابن الص ْلبالظهر، 

، وترمجوا وقالوا "االبن البيولوجي"، وال لزوم هلا  ال ُمتَ بَ ىنَّ
 ص ْلبمع وجود الكلمة العربية. / الدُّخول يف 

: رمز الرايخ الص ليب املعقوفاملوضوع أي يف لُبِ ه. / 
منظمة دولية  ليب األمحر:الص  الثالث، دولة هتلر. / 

، وتتميز 1863لإلسعاف يف احلروب نشأت عام 
عن منظمات حقوق اإلنسان أبهنا ال تتدخل يف 
السياسة وال تنصر طرفًا على آخر بغض النظر عما 
يرتكب من فظاعات، وللك هبدف التمكن من 
دخول كل مكان وتقدمي اإلسعاف. وجتمعها واهلالَل 

احلروب . / 1919ية منذ عام األمحر شراكة اسرتاتيج
: محالت شنَّها األوروبيون على املشرق العريب الصليبية

( هبدف 1291-1096عامًا ) 195استمرت 

التوسع وهنب اخلريات وفض النزاعات بني أمراء أورواب 
 ابلتوجه حنو عدو خارجي، وكانت الذريعة دينية.   

: لو جبني مستو مصقول ص ْلت  اجلبني. فالٌن صلت
: املسلول، السيف ال م ْصل تعالمة العزة والسؤدد. 

َلٌت يف وجه احلكومة اليواننية  )األزمة املالية سيف ُمصم
 وهي تستعد النتخاابت عامة(. 

ُلُح َصالحًا وَصالِحَيًة: الَءم، وانتفى عنه  ص ل ح   َيصم
تكون بعد حرب أو مواجهة،  معاهدة الص ْلحاخللل. 

ب أن يكون فيها جانب مغبون بسبب اهلزمية أو وغل
بعد احلرب  صلح فرسايالضعف، )كانت شروط 

منتهي العاملية األوىل قاسية على أملانيا(. / طعام 
أي انقضت مدة صالحه لالستهالك. /  الص الِحي ة

وسياسي منتهي الصالحية: مثانيين يريد البقاء يف 
 احلكم. 

 : الصَّلمُد: القاسي. صلد

َلُع: بال شعر على رأسه.  ع  ص لِ  َلُع َصَلعاً فهو أصم  َيصم

. صلف ، واجلمع والص ِلف  . الصََّلُف: التكربُّ : ال ُمَتكربِ 
 َصالىَف.

ِلُم َصلمماً: َقَطَع اأُلُلن.  ص ل م   : مقطوع واأل ْصل م  َيصم
 األلن.

القوُم: أغلقوا أمساعهم،  ص م  َيَصمُّ َصمًَّا وَصَمماً:  ص م  
بوا أن ال تكون فتنٌة فَ َعُموا وَصمُّوا﴾، )َصمُّوا ﴿ وحسِ 
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ع. الص م م  آلاهنم عن النصيحة(. /  ُد السمم : فقم
ع  واأل ص م   مل يكن  وحاِت  األ ص م  . ص مٌّ فاقده، واجلمم

به صمم. كان فقيهًا متصوفاً، جاءته امرأة تسأله 
ِعياً  مسألة فخرج منها ريح، فرفع حامت صوته مدَّ
الصمم حفاظًا على مشاعرها، وظل يف تلك البلدة 

. /ص م م  سنني وهو يدَّعي الصمم. /  ام  : أصرَّ  ِصم 
واجلمع ِصماماٌت، بال شدة: فُتحة انفذة يف اجتاه 

 العجلة يُنفخ اهلواء فيها إىل واحد، كالفتحة يف
ام  األ م انالداخل، لكنه ال خيرج.  : صمام يف وِصم 

املرجل خُيرِج البخار عند اشتداد الضغط ويقي املرجل 
االنفجار، وال ختلو من صمام األمان حلة، أي 
طنجرة، ضغط. وجمازاً: )اشرتيت العقارات لتكون 

 صمام أمان يف حال تدهور أسعار العملة(.  

تاً: سكت. املال  ص م ت   ُمُت َصمم : الص اِمتَيصم
: املكتنز، ال م ْصم تالنقد، خبالف اإلبل والشاء. / 

َمتاً، أو خبالف  وعكسها األجوف. اجلدار يكون ُمصم
ص م وت  للك يكون َلومحني جبساً بينهما فراغ. / امرأة 

نة الساقني فال ُيسمع اخل ْلخ ال ٌة رايَّ : أي أهنا َخَدجلََّ
 لخاهلا صوت. خل

م اخ  .صمخ : قناة األلن املؤدية إىل الطبلة. الصِّ
ْمالخ    : مشع األلن.والصِّ

دًا وُصُموداً: ثبت. /  ص م د   ُمُد َصمم : من الص م د  َيصم
أمساء هللا احلسىن. وفسروه ابلثابت الذي ال حيتاج 

 شيئاً وكل موجود حمتاج إليه.   

أو عرق أو للحم  : الرائحة املنتنة لبولالص ن ان  . صن
 فاسد. 

و  . صنا ُوَك يف   ِصن ْ ومَجمُعها ِصنمواٌن: نظري، )فالٌن ِصن م
 ُكرهه السفر(، )هؤالِء املوظفون ِصنمواٌن يف املثابرة(.  

. ِصن ارة : حديدة معقوفة لصيد السمك، ِشصٌّ
ن ارة  الصوف.  ةكيا أيضاً حديدة حل والصِّ

ب ور    : حنفيَّة. ص ن ْ

: رقائق من حناس تكون نوج  ص  عها . الصَّنمُج ومجصنج
 . تلك النُّحاسات اليت  والص ن اج اتمعلقة حول الدُّفِ 

. / ص اج اتمتسك هبا الراقصات، وَسهَّلمنها إىل 
ة   سكني يف  والص ْنجة: العيار، حديد يوَزُن به. الص ْنج 

نمَجُة.  م البندقية، ويقال أيضاً السِ   مقدَّ

: احلذاء والص ندلحة، : عوٌد طيب الرائص ْند ل  
 املفتوح.

َنُع ُصنمعاً: َعِمَل. /  ص ن ع   ناع ة  َيصم : نقول ِصناعُة الصِّ
اإلعالم، وصناعة السينما، وتتفق العربية يف هذا التعبري 
مع اللغات األجنبية، وكان األقدمون يسألون املرء ما 
صناعُتك؟ فيقول: الفقه أو الشعر أو الصيد، إخل. 
وقالوا: صناعة الشعر. وعربوا عن للك أيضًا بكلمة 
فن . ومن أمهات الكتب )كتاب الصِ ناعتني( 

، االصطناعيكري، أي صناعيت الشعر والنثر. / للعس
أكثر، فاألقمار  الص ناعيأصبحوا يستعملون كلمة 

 ال م ْصط ن عِصناعيَّة والتنفُّس صناعي. ولكن السلوك 
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: ما الت صنيع  املعروف: فعله. /  واصِطناع  هو املفتعل. 
حتتاج إليه بعض البلدان لكنها تكتفي بتشييد 

 الفنادق. 

: الرتتيب، وأيضًا التأليف. صنيفالت  . صنف
 : املؤلف.وال م ص نِّف  : ال ُمؤلفَّات. وال م ص ن فات

، ابلتنوين: وص ه  : َأممِسك عن هذا املوضوع. ص هْ 
ُكت عن كل موضوع.    ُأسم

َوُة الفرس واجلمع صها : موضع السرج ص ه وات  . َصهم
 من ظهره. 

: األصفر الضارب إىل احلمرة األْصه ب  . صهب
بياض. الفرس يكون أصهَب، والرجل أيضًا. وال

 : اخلمر. الص ْهباء

ُد: احلرُّ الشديد.صهد  . الصَّهم

راً: ألاب ابلنار. /  ص ه ر   َهُر َصهم ِهُر.  أ ْصه ر  َيصم ُيصم
ْهر  أصهر إىل القوم: تزوج منهم. /  : القرابة الصِّ

: ِصْهرِيج  : زوج ابنيت أو أخيت. / وِصهريابلزواج، 
 ري للماء أو للنفط. َخزَّاٌن كب

َهُل َصهياًل.  ص ه ل   : الصوت احلاد والص هيلَيصم
 للحصان. 

: حركة سياسية رجعية، تريد إرجاع ساعة ص هيوني ة
التاريخ إىل الوراء ابلقدر الذي يناسب مناصريها. 

 ص هايِن ة: أتباع الصهيونية، واجلمع على الص هي وني ون
 هتجيين. 

: صخرة أو عالمة ابرزة ص و ى  ، واجلمع الص و ة  . صوا
 يف الطريق يهتدي هبا املسافر.  

: بيت الناسك، وخمزن احلبوب، واجلمع ص ْوم ع ة 
 صواِمُع. 

ِلي ة :  اُن األدويةص ْيد  الِنٌّ والشخص  .دكَّ ، وهي ص ْيد 
ل ة  . والدراسة ص ْيد النِي ة    . ص ْيد 

: أي منسوبة للصِ ني، وهي طبق التقدمي. ِصيِني ة  
يين  : اخلزف املغلف ابلزُّجاج. والصِّ
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 الضاد
. الضاد حرف إطباق خيرج حببس حجم هواء بني ض

اللسان وسقف الفم أكثر مما حيِبس حرُف الدال. 
الضاد ويبدو أن كثريًا من هلجات القبائل كانت جتعل 

واحداً، وقد انتشر هذا مع انتشار الناس،  والظاء
فتجد يف فلسطني واألردن والعراق وتونس املاليني ممن 
جيعلون الضاد ظاء، ويف السعودية، ويف فلسطني أيضاً، 
هلجات تقلب الظاء ضاداً. وليس هكذا يقرأ القرآن. 

عندما مل جيدوا لغة غريها  لغة الضادومسَّوما اللغة العربية 
لصوت حرفًا برأسه، على أن صوت الضاد تفرد هلذا ا

موجود يف اللغات السامية واهلندية األوروبية ويرمسونه 
 رمسهم للدال. 

. )ال  ض ار   اً: أضرَّ عليك(، )وال أجد  ض ري  َيِضرُي َضريم
ًا يف تغيري املوعد(، )ال شيَء  عاِشٍق فإلا  ض اِئر  َضريم

قال يل أنى.. عنه احلبيُب فكلُّ شيٍء َضاِئرُهم(. / )
رم يف أمِ ك(.  ي ِضري نأيب: ال   أن هتاجر، ولكن فكِ 

 : غري عادلة. ِضيز ى. قسمة ضاز

َضومعاً: فاَح العطر، والضَّومعُة النفحة من  ي ض وع   ض اع  
)ال تسألوين ما امسُه حبييب.. أخشى  ،الطيب أو العطر

َعَة الطُّيوِب(. /  َضَياعاً: ُفقد.  ض اع  ي ِضيع  عليكم َضوم
 : القرية، واجلمع ِضياٌع. والض ْيعة  / 

: قدم ض ي ف  َيِضيُف ِضياَفًة: نزل ضيفاً. / ض اف  
ال م ِضيف، واجب الضيافة. / الضَّيمُف ينزل على 

الضيف نصعد إليه ويصعد بنا. / وم ِضيف الطريان 
: السياسي أو اخلبري الذي يستضاف يف نشرة إعالميا  

أخبار أو يف برانمج حواري. ومن اجلهود اليت يبذهلا 
اإلعالميون، وال يراها اجلمهور، اختيار الضيف 
املناسب، وهتيئته للمقابلة حبيث يقدم املعلومات 

 أ(: اإلضافة يف النحوواألفكار يف وقت قصري. / 
(، ونتعرف لقريةِ ااملضاف إليه يكون جمرورًا )مسجد 

عليه أبن نضع بداًل منه ضمرياً، فمسجد القريِة 
، فإن صح الرتكيب بعد التبديل (تصبح: )مسجدها

فنحن إبزاء أسلوب اإلضافة. ويلتبس املضاف إليه 
ابلصفة، نكشف عن عبارة )مسجد كبري( فنجد أنه 
ال يصح معناها لو قلنا )مسجده(، إلن فكبري صفة. 

مِ  اجلامعة" نقلت من النعت إىل عبارة "أمنُي عا ب(
األسلوبني: )قال على اإلضافة، وها هي مجلة حتتوي 

جلامعِة الدول العربية إن احلل سياسي ال  األمني  العام  
اجلامعِة ..(، وْها استعماالن  أمني  عامِّ غري، وأضاف 

جمازان من جممع القاهرة، واألول يف املثال السابق هو 
سيون على حتويل أسلوب درج العبا ج(األفصح. 

الصفة إىل أسلوب اإلضافة. فأكثروا من أسلوب 
"جزيل الشكر" بدل "الشكر اجلزيل"، واليوم نقول 
"عظيم األْهية" اخل. وليس هذا األسلوب مستنكرًا يف 
العربية غري أنه كان قلياًل مث استفحل. ]مزيد من 

"، ابب اجلديديوجد يف القدس " د(األمثلة يف جزل[ 
" ابلغني، ويف انبلس خندق الغميقريوت "ويف ب
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". وهذه أمساء أماكن انتقلت من جامع الكبري"
أسلوب الصفة إىل أسلوب اإلضافة. ويف العربية 
املقيسة القومية نقول )اجلامع الكبري( ال "جامع 
الكبري"؛ وح ى العاميات املختلفة فهي تتبع الفصحى 

سلوب يف هذا. ويف اآلايت اليت ظهر فيها هذا األ
 - 109، ويوسف 30النحل  – ﴾ولداُر اآلخرِة..﴿
ِء..﴿و فاطر  - ﴾استكبارًا يف األرِض ومكَر السَّيِ 

، قال املفسرون إنَّ هذا من ابب إضافة الشيء - 43
إىل نفسه أو إىل صفته. وعند الفقهاء عبارة )من ابب 
أَومىَل( وهي من ابب إضافة الشيء إىل صفته. ]أنظر 

 ابب[        

 ِضْقت  َيِضيُق ِضيقاً، فهو َضيِ ٌق: غري متسع. /  اق  ض  
 الض ائِقةابألمر، وضقت به َلرمعاً: مِللت منه. / 

 .  ض و ائق  املالية، مجعها 

 . ض آل ة  . الضَِّئيل: القليل احلجم، واملصدر ضأل

: املغبون املظلوم، ال م ِضيمَيِضيُم َضيمماً: ظََلَم.  ض ام  
ُن ِبزَّتِه.. وهل يَروُق َدِفيناً  )ال يُ عمِجنَبَّ َمِضيمًا ُحسم

 ُجوَدُة الَكَفِن(. 

 . الضأن: اخلراف، والضأن حلمها أيضاً. ض ْأن  

 والض ب  . الضََّباب: الغيم اخلفيف املنخفض. ضبّ 
وجيمعه حُممرَتُِشوه ِضباب زاحف صحراوي واجلمع 

. واالحرتاش هتييج احليوان ض ب انوصائدوه اليوم على 
 لصيده، وحيرتشون الضب ابملاء إلخراجه من جحره.

. ضرب َباَرة: ال ِمَلفُّ  . اإِلضم

َكم.  ض ب ط   ِبُط َضبمطاً: َأحم له. / وضبط النصَيضم : شكَّ
: عسكري من لوي الرتب املتقدمة، أدانها الض ابط

ضباط / املالزم وأعالها املشري. ]انظر الرتبة يف رتب[ 
: نقول الشُّرمِطيُّون أو الشرطة لألفراد، وال نقول الشرطة

ضباط الشرطة إال إن كانوا ضباطًا حقاً، ومثة ترمجة 
: األ ْضب ط  ببغائية هنا. ]انظر شرح للك يف شرط[ / 
. / ض ْبط اء  الذي يعمل بيمينه ومشاله معاً، واملؤنث 

ْضب ط ة    حقيق. ، ال املزبطة: سجل اجللسة أو التال م 

. الضَُّبُع أو الضَّبمُع واجلمع ِضباٌع: حيوان أرمَقُط ضبع
َتأمنس، وهو أكرب من ابن آوى.   مفرتس غري ُمسم

ًة. /  ض ج   َيِضجُّ َضجيجاً: َصَخَب. وأحدث َضجَّ
( وال ضجة كبريةنقول، )أحدث االعتداء على الفتاة 

"، اللهم إال إلا  أَثر جدال  نستعمل العبارة املرتمجة: "
 كان رد الفعل اقتصر على اجلدل. 

َجُر َضَجراً: سئم.      ض ِجر    َيضم

عهيف تكاليف الزواج  أ ق ض  التفكري. )ضجع ( مضج 
أي حرمه النوم. واملعىن احلريف: مأل هذا التفكري 
مضجعه، أي فراشه، ابلَقضِ  وهو احلصى الصغار 

 فحرمه النوم.

ت الوقت الذي تتزاور فيه راب الض ح ى:. ضحا
: الشخص الذي قتل الض ِحي ةالبيوت، قبل الظهر. / 

أيضًا الذي  والض ِحي ةيف حادث، واجلمع ضحااي. 
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الض ِحي ة وقع عليه جرم من سرقة أو اعتداء. / 
د : طرفا صراع تعيشه اجملتمعات البشرية كل يوم. واجل ال 

والتعبري رائج رواج للك الصراع. عندما يقع احتالل 
قتل اآلالف من أهله، مث يقاومون على بلد وي

االحتالل ويقتلون جنداًي حمتاًل تتربع بعض احملافل 
الدولية بتوزيع اللوم ابلتساوي على الطرفني، ويف هذا 

. وحيذر اإلعالمي من مساواة بني الضحية واجلالد
هذا فوكاالت األنباء اليت تنقل خرب تدخل عسكري 

املئة قتيل إفريقي حممول جوًا يف بلد إفريقي، تورد خرب 
بنفس الكثافة اليت تورد هبا خرب مقتل جندي فرنسي، 

بني الضحية واجلالد. /  أكثر من التسويةويف هذا 
ة،  األ ْضِحي ة   : ما يذبح يف عيد واألضاِحي  بَشدَّ

 األضحى، أو وفاء بنذر. 

كًا وَضِحكاً: ابتسم بصوت.  ض ِحك   َحُك ِضحم َيضم
: أ ْضح وك ة  صاحبه: سخر منه. أصبح  ضِحك من

ْحكة  مدار سخرية. /  : طريقة ِضْحكات  ومجعها  الضِّ
كة مجيلة(. /   الض ْحك ة  ضحك الشخص، )له ِضحم

: املرَُّة من الضحك، )تعالت ض ح كاتواجلمع 
 َضَحكاهُتم(. 

ُل: الذي ال عمق له. وكذا التفكري ضحل . املاء الضَّحم
 ري. الضحل، وَضَحاَلة التفك

اً: دفع السائل بقوة. واآللة  ض خ    . ال ِمض خ ة  َيُضخُّ َضخَّ

ٌم واجلمع ِضخاٌم واملرأة ضخم ة  . الرجل َضخم  ض ْخم 
 .ض ْخمات  واجلمع 

فحقها . ظرف مكان معناه: مقابل، ولذا ضدّ 
يف كل مكان. نقول، )حمموٌد ضدَّ رأيي(  النصب

فمحمود مبتدأ، وضدَّ ظرف مكان منصوب متعلق 
ابخلرب احملذوف فكأنك قلت )حمموٌد "واقٌف" ضدَّ 

 رأيي(، لكنك حذفت "واقٌف".  

واُء فلن  ض ر   . ي ض ر كَيُضرُّ َضَرراً: إن مل ينفعك هذا الدَّ
. م ِضرٌّ بنا األمر: َضرَّان، فهو  أض ر  . / ض ار ا  فهو ليس 

َطرَّ املطر حممَّدًا إىل البقاء يف البيت(. اْضط ر  /  : )اضم
طُرَّ حممد إىل البقاء يف البيت(. /  اْضط ر   : )اضم
. / ض رائِر  : الزوجة األخرى. وزوجات الرجل الض ر ة  

 : الكفيف.    الض رِير

املفرتس. وهي الوحوش  الض اري:. الوحش ضرا
 ض ر اوةوال تقل  ضارية. وحرب والض واريالضَّارية 

 عن سابقتها. 

ِرُب َضرمابً: فهو ض ر ب    ابلقراروض ر ب  ضارٌب،  َيضم
، أي وسط احلائط، أي جتاهله. / ع ْرض  احلائط

: رسََّخ األطناب أي حبال أطنابه اجلهلضرب 
اخليمة، أي أنه ثَ َبَت، ويعنون هبا أيضاً: انتشر. / 

واجلمع  ال ِمْضر ب. وآلة لعبة التِ ِنس وض ر ابت   ض ْرب ة  
البدو: أماكن نزوهلم حيث  وم ض ارب  َمَضارُب. / 

 يضربون األواتد وينصبون خيامهم. 

مِ . ضرج : تلطَّخ به. / تَضرََّج وجهه ت ض ر ج  ابلد 
 .  خجاًل: امحرَّ
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ْرس  : الشديدة. / الض روس. احلرب ضرس ، والضِّ
الداخلية  َذكَّر: هي الطَّاحونُة، هي السنُّ مؤنثة وقد تُ 

اليت تطحن الطعام، واألضراس تطحن خبالف القواطع 
 أي األسنان األمامية اليت تقِضم. 

رَُع َضَراَعًة: طلب خبشوع. ومثلها  ض رِع   . / تض ر ع  َيضم
يف حل املسائل الرايضية(: ال يشاهبه  ال ي ض اِرع ه أحد)

بفتح الضاد: ثدي الناقة أو البقرة، الض ْرع، أحد. / 
َلَك الزَّرمع والضَّرمع، أو ض ر وع  ع واجلم ، )اجلفاف َأهم

أهَلَك احلرث والنسل(، أي أمات النبات واحليوان. / 
، مثل "أيُكُل"، مسوه كذلك ألنه الفعل ال م ض ارع  

يضارع االسم، أي يشاهبه، يف أنه أيخذ عالمات 
اإلعراب رفعًا ونصبًا وجزماً، فهو معرب ال مبين . 

)أن، لن، كي، حّت، : ( نواصبهوأحكام املضارع: أ
الشعب(،  يسكت  . وينصب ابلفتحة )لن الالم، لئال(

 جوازم ب(. جييئوا(وحبذف النون )يريدون أن 
. وجيزم )مل، ملا، ال الناهية، الم األمر(املضارع: 

 تستهينوا(، وحبذف النون )ال أعلمْ ابلسكون )مل 
لدينا  يبق  ابحلزب اجلديد(، وحبذف حرف العلة )مل 

ة على آخره )مل  وقت(، وابلفتحة إن وجدت شدَّ
حسن للفحص(، وابلكسرة عند التقاء  يستعد  

ْنلس  )هل  يف عبارة: ج(النشرة(.  أمسعِ الساكنني )مل 
حدوث معجزة( تعاقب فعالن مضارعان، وهذا  ننتظر  

أسلوب أديب ال يستعمل كثريًا يف سياق إخباري، 
الفعلني: )هل  فنحن منيل إىل أن ندسَّ "الواو" بني

..(. وأندر من املثال السابق أسلوب: وننتظرجنلس 

األمر(، وهنا نُدسُّ يف األسلوب يستطيع  يفهم  )ال 
 د(..(. أن يفهم  الفصيح املعاصر "أن": )ال يستطيع 
( أيخذ سكوانً يبق ىاملضارع املفرد املنتهي أبلف مثل )

(، وسوى للك فله يبق ْونعلى الواو يف اجلمع )
ت ون/ يدعو ي دع ون(،  الضمة: )النشطاء )أييت: أي 

إىل مزيد  وي دع ون  إىل مهرجان األرض ابملئات،  أيتو ن
 ح ى االختتام(.  ويبق ْونمن الفعاليات االحتجاجية، 

ُعُف َضعمفاً: والضَّ  ض ع ف   عمف عكس القوة، وقالوا َيضم
ْعف  بضم الضاد. /  الضُّعمف : ال ِمثمالن. نقول: الضِّ

د التالميذ ضعف عدد التلميذات( فهذا عندما )عد
يكون عندان عشرة تالميذ ومخس تلميذات. فإلا كان 
العدد مخسة عشر تلميذًا خلمس تلميذات فال نقول 
ِضعفني وال ثالثة أضعاف، بل نقول: )عدد التالميذ 

 عدد التلميذات(، للك درءاً للخلط.  ثالثة أمثال

َغُط َضغمطاً: َكَبسَ  ض غ ط   ، ض غ وط. ومجع ضغمط َيضم
ويف حال االضطرار احلقيقي نقول ضغوطات، لكن 
إعالميني كثرًا يقفزون إىل مجع اجلمع فوراً، فالفحوص 

 فحوصات، واحلشود حشودات، وَهُلمَّ جرَّا.  

 واجلمع ِضَفاٌف: شاطئ النهر.    الض ف ة  . ضفّ 

عن هذا املوضوع يف جريدة  ض اف  . )مثة مقاٌل ضفا
ملسًة مجيلة  أ ْضف ىمقاٌل طويل واٍف. / أمس( أي 

: وأ ض اف  على احلفل حبديثه اجلميل: أسبَغ وكسا. 
امسي  أ ض اف  : أدَّى، )وأ ْفض ى: توسَّع. وأ ف اض  زاد. 

عليَّ بذلك شرفاً   فأ ْضف ىإىل قائمة املرشحني للجائزة، 
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 أ ْفض ىيف التحدث عن مواهيب، مما  أ ف اض  كبرياً، لكنه 
مقااًل عن  أ ض ْفناامسي من القائمة(، )إىل شطب 

َمسحة ثقافية على  ي ْضِفيالعمارة اإلسالمية، لعله 
املقال يف التفاصيل، إل ال  ي فيض  جملتنا الرايضية، وال 

إىل انصراف عشاق الرايضة عن  ي  ْفِضينريده أن 
 اجمللة(.  

، مذكر ومؤنث، واجلمع َضَفادُِع: الن َّقَّاق ِضْفد ع  
 ووردت بضم الضاد، وغري للك. املعروف. 

راً: صنع َجديلة. واجلهود  ض ف ر   ِفُر َضفم أي  تتض اف رَيضم
تتماسك مثلما تلتوي قُ َوى احلبل بعضها على بعض 

 يف جديلة. 

مهمَُّة وسائل  التضليلَيِضلُّ َضالاًل: ضاَع.  ض ل  
إعالمية كثرية، بعضها رمسي وبعضها خاص. ويكون 
بنشر الكذب احملض، أو بكتم احلقيقة، أو بنشر 
نسخة مشوهة عنها، أو ابملبالغة، أو بعرض وجهيت 
نظر عرضاً ليس فيه توازن حقيقي، أو ابصطناع التوازن 
الشكلي حبيث يستوي اجلالد والضحية. ومثة عشر 

يل. ولئن أقسم الشاهد أمام طرائق أخرى للتضل
، وال شيَء غرَي  القاضي أن يقول "احلقَّ كلَّ احلقِ 
"، فإنه من واجب اإلعالمي أن يقول "احلقَّ وال  احلق 
شيَء غري احلق" هذا هو أضعف اإلميان، فهل مثة 
إعالمي يضيف العنصر الثالث وهو أن يقول "كلَّ 

"؟ كلما حدث هذا أشرَق اإلعالم وتبوَّأَ  مكانه  احلق 
 سلطًة رابعة. 

: أحد العظام ض ل وع  . الضِ لمُع، مؤنثة، واجلمع ضلع
الرقاق اليت تكتنف القلب والرئتني وتصنع القفص 

وحده ابملسؤولية عن العائلة بعد  اْضط لعالصدري. / )
موت أبيه( أي تكفل، وأخذ األمر على أضالعه، 
ومحل احلمل على كاهله. و"اضطلع" فيها الضاد 

ة ألهنا من الضلع، وأما "اطَّلع" فهي من أخوات أصليَّ 
املطالعة اشتقاقيًا وليس فيها ضاد. / )حكم عليه 

يف اجلرمية( أي له ضلع فيها،  ضاِلعا  ابلسجن ألنه كان 
و)الرئيس نيكسون ضالع يف فضيحة ووترغيت(، وال 

، فاملتورط يكون قد أجرب على األمر نقول إنه متورط  
يف  لضلوعهاأنزلت العقوابت ابلدولة اببتزاز أو حنوه، )

 اختطاف الطائرة(. 

إحلاق منطقة أبراضي الدولة  الض م  َيُضمُّ َضمَّاً:  ض م  
إحلاقًا رمسياً، )بعد احتالل القدس الشرقية بقليل 

إسرائيل خالفًا لكل املواثيق الدولية، وزادت  ض م تها
الضم ة  على أن حرمت سكاهنا حق املواطنة(. / 

أمثلة على اهلمزة يف أول املاضي ف املضارعة: حر 
وى  والضمَّة يف أول مضارعه: )َأضَرَب، ُيضِرب/ أهم

بعصاه، يُهوي/ َأسَرَف، ُيسرف/ أعاَد، يُعيد/ أَفَلَح، 
  يُفلح/ َأعمَفى، يُعفي(. 

. َضمََّخ أي َلطََّخ نفسه ابلطِ يب، وكان الطِ يب ضمخ
ينًا ال سائاًل يف القدمي، من مسك وعنرب، معجواًن ل

 ، واآلن نقول تَعطََّر.    وتلطيخ تضميخفكان حيُدث 
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م ادة،. ضمد شاش يلف على  ض م ائد :واجلمع  الضِّ
مكان اجلرح، أو ِعصابٌَة على الرأس ِلُصداٍع أو لسرت 

 (. تْضميدا  العينني. نقول: )َضمََّد اجلروح 

ُمُر ُضُموراً: هزل، ويكون التَّضمري خليل ض م ر    َيضم
 أْضم رالسباق إبجرائها أشواطًا يف َحلمبة التضمري. / 

: للك الض ِمريشيئاً: نواه، وأخفاه يف ضمريه. / 
املكان من اإلنسان الذي ال جيوز ألحد أن يطَّلع 
عليه، فإن حاول احملقق استخراج أفكار السجني 

سجناء الضمري، ملعاقبته عليها فالسجني إلن من 
: ال ِمضمارري. / والسجني السياسي سجني ضم
)ضيفنا ُحجَّة يف  ،ميدان تضمري اخليل، وهو اجملال

الضمري قد ال  أ(: الضمري َْنواي   هذا املضمار(. / 
 جاءوا(،يوافق االسم الذي يعود عليه: )بعضهم 

فبعض مفرد، وجاءوا مجع. والسبب انصراف لهن 
 دامهتالقائل إىل اأَلفراد ال إىل لفظ بعض. ومثلها )

إهنم عثروا على خمدرات(، ففي  وقالوااملنزل الشرطة 
 قالوافكر املتكلم يف الشرطة كمفرد، ويف  دامهت

انصرف الذهن إىل أفراد الشرطة. وهذا كله صحيح 
ال يؤثر إعرابياً: )كان  ضمري الفصل ب(يف العربية. 

 صاحَب االقرتاح(. هوالوزيُر 

َمُن َضماانً: تعهد. / ض ِمن   انة  َيضم : والض ماانتالض م 
تعهُّدات ابختال إجراء الحقاً، )كثريًا ما تكون 

الشكل الضماانت الدولية حربًا على ورق(. / 
: لراعان يكون بينهما تفاعل. ففي اللغة وال م ْضم ون

تُ َعدُّ املفردات شكاًل واملعاين مضموانً، ويف الفنِ  قد 

 ابب الت ْضِمنييكون الشكل مهمًا أْهيَّة املضمون. / 
 ملنهللا  مسعلطيف يف العربية، نفتحه أبمثلة: تقول "

. ولكن للناسِ ، وال يسمع الناس  محده" وهللا يسمع 
ِرَب معىن فعل آخر هو " ". استجابالفعل )مسع( ُأشم

 إىلأمواهَلم  أتكلواوجاء يف القرآن الكرمي: ﴿وال 
أمواهلم إىل أموالكم مث  ت ض م واأموالكم﴾ واملعىن ال "

املصلح﴾  ِمناملفسد  يعلموجاء: ﴿وهللا  أتكلوها".
". وجاء: ْييزهنا تضمن معىن الفعل "والفعل "يعلم" ه  
 خيرجون عنأمره﴾ أي  خيالفون عن﴿فَ لمَيحَذِر الذين 

 يفأمره. ومثل هذا يف لغتنا املعاصرة، نقول: )تقاعس 
.." غري أننا عنواجباته( واألصل يف املعاجم "تقاعس 

نَّا فعل تقاعس ف استوضحنا ". ونقول: "ق ص رعل "ضمَّ
سبب غيابه"، واألصل "استوضحناه سبب  منه

نَّا استوضحه الفعَل  . طلب منهغيابه"، غري أننا ضمَّ
" وهذا من كثبومثة عبارة سائرة يف اللغة هي "

" أسري منها، للك أهنم عن كثباألصل، غري أن "
". ونقول عن بعد"، أو "عن قربيضمنوهنا عبارة "

"، ولكننا كثريًا ما نقول: لن أكِتث  لهل: "على األص
"لن أكرتث به" للك أننا نضمن "أكرتث له" الفعل 

"، ونقول "التزم التزم الشروط  ". ويف األصل "أعبأ به"
فالتضمني ". تقي د ابلشروط" وحنن نعين: "ابلشروط

أن يؤتى بفعل وي قصد به معنيان: معناه هو ومعن 
الذي أييت مالئما   فعل آخر يدل عليه حرف اجلر

: "إن العرب قد  للفعل غري املذكور. يقول ابن ِجينِ 
تتوسَّع فُتوِقع أحد احلرفني موقع اآلخر، إيذاانً أبن هذا 
الفعل يف معىن للك اآلخر". وقال غريه إن هذا ابب 
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يف العربية لو مجع جله، بله كله جلاء كتااًب كبرياً. 
ألراحوا  ونقول: لو نظر فيه أهل "قل وال تقل"

 واسرتاحوا من كثري مما ساقوه.    

َضنَّاً: خبل. و"املضنون به على غري أهله"  َيِضنُّ  ض ن  
 عليَّ بنصائحه(.  ي ِضن  عنوان بضعة كتب قدمية. / )مل 

ىَن َضىَنً: اشتد مرضه. / ) ض يِن  . ضنا  أ ْضن اه  َيضم
 البحث عن أصل كلمة(: أرهقه. 

  . الضَّنمُك: الشقاء.ضنك

: ضاهى ُيَضاهي مضاهاًة: شابََه، وقاَرَن، هاض
من أدوات القضاء، وهلذا الفن  م ض اهاة  اخلطوط)

 الخرباؤه(. / )يف وقت قصري حققنا إجنازات 
 (، أي ال شبيه هلا.ت ض اه ى

 . اضمطَّهد: أللَّ وظلم. ضهد

يف صناعة  اإلضاءة، بفتح الضاد: النور. الض ْوء  . ضوأ
ته، ورمبا أنفق فريق التصوير من فن قائم بذا التلفزة

الوقت يف إضاءة املوقع أضعاف ما ينفقه يف تصوير 
تكون ابستخدام مصدر  واإلضاءة الباردةاملقابلة. 

: الض ْوضاء  ضوء ال يشع إال القليل من احلرارة. / 
بحوا َأصَبَحتم  ا.. َأصم اجللبة، )أمجمَعوا أَمَرهم ِعشاًء فلمَّ

 هلم َضومَضاُء(.  

َوى َضَوًى: ضعف وهُزَل. / ). ضوا  انض وىَضِوَي َيضم
اجلماعة(  انضوى إىلحتت لواء الزعيم اجلديد(، وقيل )

 بتضمني معىن انضم. ]انظر التضمني حتت ضمن[   
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 الطاء
: حرف فخم يؤثر نطقًا فيما جاوره. يف كلمة ط

"بسيط" تصبح السني قريبة من الصاد، ألن الطاء 
جاءت بعدها. ويف "اقتطاع" يضطر اللسان إىل تفخيم 
التاء جملاورهتا الطاء، وقد يتغريَّ خمرج القاف قلياًل، 
فتصبح الكلمة أشبه ب  "اخططاع". ]انظر الوايت 

ِربُ  أو   –بعُضهم الطاء قلياًل  اللسان، يف لوى[ قد ُيشم
من الضاد كقوهلم "مضبخ" للمطبخ يف بعض  –كثريًا 

رِبون الطاء بعض السني كقوهلم  أحناء مصر، وقد ُيشم
"طسويل" لطويل يف بعض مدن فلسطني، وقد 
جيعلوهنا اتء على سبيل التظرف، أو هلجًة يف كلمات  

 كقوهلم تقس للطقس يف بعض أحناء لبنان. 

، يف الت ْطِييب  ِطِيباً: طاب امل ُقام يل هنا./  َيِطيبُ ط اب  
ُو.  : أن تقول ِلَويلِ  ِنعمتك: والت ْطِييب  املغرب: الطَّهم

 امل  ط يِّبايت ،طَيِ ب! يف كل مناسبة، فيلقِ َبَك الناس 
 .  ال م طيِّب اتِي ةومجعها 

 .أ ط اح ه  : أسقطه. ووردت طاح. أ طاح  ِبه وي ِطيح ِبه

ي  ر ة  عال يف اجلو. / : ِطرُي طَيَ َراانً يَ طار   : التشاؤم، الطِّ
 . َناِه احَلظ  وهي مشتقة من مراقبتهم وجهة الطري السِتكم
/ )طائرة َعُموِديَّة(، أو مَسمِتيَّة، أو ِمرمَوحيَّة، وكلها أخف 
على اللسان العريب من "هليكوبرت". / )كان يف 

ل من القول الطائرة سبعون راكباً(، رمبا كان هذا أفض
ر،  "كان على منت الطائرة.." فاملنت يف العربية الظَّهم
ولئن ساغت عبارة "على منت السفينة" فال تسوغ 

للطائرة. وإن نوى مذيع أن يقول "يف بطن الطائرة" 
 قلنا له: بل قل "على متنها".

 َيِطيُش طَيمَشاً: فالسهم طائش، والشاب طائش. ط اش  

( أي بغري إجبار، : )انسحَب َطَواِعَيةً طاع
ا  و)سينسحب  ْره   (: أي راضياً أو ُمرَغماً.ط ْوع ا  أو ك 

يف  ط و ف  َيُطوُف َطَواَفاً: جال وساح. ونقول: ط اف  
: تغليب االنتماء إىل الط ائِِفي ةالبالد مبعىن طاف. / 

الطَّائفة الدينية أو املذهب على االنتماء الوطين. 
: والطائفية ال تكاد ترد إالَّ يف سياق الذم. /  الط ْيف 

ألوان سبعة يتحلل إليها اللون األبيض، وهي األمحر 
فالربتقايل فاألصفر فاألخضر فاألزرق فالنيلي 

 البلد من : جمموع ما يفالط ْيف  السياسي فالبنفسجي.
قوى واجتاهات سياسية وأحزاب، )التشكيلة احلكومية 
اجلديدة تغطي مساحة واسعة من الطيف السياسي 

 يف البالد(. 

. َأَطاَق يُِطيُق ِإطَاَقًة: احتمل مبشقة، )من َأَطاَق طاق
البحث انل الدكتوراه، ومن مل ُيِطقم اشرتى الدكتوراه 

اء رأس يعتمرونه : غطالط اِقي ةمن جامعة رديئة(. / 
 حتت الكوفية، ومسَّومها الَعَرِقيَّة ألهنا متتص العرق. 

َيطُوُل طُواًل: فهو زمن طويل، أو شخص طويل. ط ال  
(. وقد ظل يثرثر ِطو ال  واألزمان طويلة، واألشخاص )

أي  ط و ال  الوقت(. / قدميًا قالوا: هذا رجٌل  ط و ال  )
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املا حاولِت : تعين كثريًا ما، )ططال ماطويل. / 
املعارضة فتح حوار قبل بدئها العصيان املدين(، 
واستعمال طاملا مبعىن "ما دام": "طاملا األمر هكذا 
فسوف أطالبه ابملبلغ كاماًل" عامِ ي، وهنا األصحُّ 

طاِول ة  القول: )ما دام األمر هكذا..( . / نقول
الطاولة : أما املائدة فللطعام. وحماداثت املفاوضات

ٌر جيلس على  يرةاملستد تلك اليت ليس فيها متصدِ 
 رأس طاولة مستطيلة، بل مجيع األطراف متساوية. 

: األراضي الصاحلة للزراعة، مشتقة من األ ْطي ان  . طان
الطِ ني. وتشكل األطيان، مع العقارات، األموال غري 

(، والِبلَُّة الطِّني  بِل ةاملنقولة. / )هذه املشكلة تزيد 
 بفتح الالم. ب  ل ة. ومثَّة من قال النََّداَوةُ 

( :ِطبٌّ  بكسر الطاء. )الطِ بابَُة( حرفة الطبيب.  )الطِ بُّ
: فرع من الطب يليب الطِّب  الش ْرِعي  ُهم )َأِطبَّاُء(. / 

حاجات اجلهات الرمسية كالشرطة واحملاكم، ومن هنا 
وصفه ابلشرعي ال من الشريعة؛ ويبحث يف سبب 

 وحتديد أو ختمني السن، إخل. وتوقيت الوفاة، 

وي ابركهم هللا.طبا. ط وب للفقراء:  : من حيلم الط واب 
االشِتاكية مبجتمع مثايل، يف مدينة فاضلة. / 

: هنٌج فكري فيه رومنسية، ونقيضه الط وابِوي ة
االشرتاكية العلمية. وتبني بعد عقود كثرية أن فكر 

غري قليل من "االشرتاكيني العلميني" حيتوي على قدر 
 األحالم. 

َيطمُبُخ طَبمخاً: أنضَج ابلنار. الطبخة السياسية:  ط ب خ  
كلمة مشحونة تتضمن معىن "مؤامرة"، وقد خيتار 
 اإلعالمي عدم استعماهلا ملا فيها من شبهة االبتذال.   

: والطابور اخلامس: صفٌّ من الناس، طرب. طابور
اجلنرال انس من أهل البلد يساعدون األجنيب. قال 

إميليو موال، وهو حياصر مدريد أبربعة طوابري من 
، 1936العسكر يف احلرب األهلية اإلسبانية 
 لصحفي: لديَّ طابور خامس داخل املدينة.  

َيطمَبُع ِطباعًة: كرَّر النَُّسخ. الطاِبع:السِ مة، )املدينة ط ب ع  
ُل : جعم الت ْطِبيع  لات طَاِبٍع مميز، وهذا طاِبُع بريد(. / 

والطِ َباع احلسنة: اخلُُلق. /  الط ْبع  العالقات طبيعية. / 
ع ة   الطبعة امل َزِيدة: فيها مادة  وط ب عات،من الكتاب  ط ب ْ

إضافية، وامل ُنَ قََّحة: أُدِخلت عليها حتسينات. وقد 
يوسم الكتاب أبنه "طبعة مزيدة ومنقحة" وهو مسروق 
ابألوفست، فيكون صورَة ِطبمِق األصل عن الطبعة 

وَمطَاِبُع: مكان  م ْطب  ع ة  األصلية بال زايدة وال تنقيح. / 
ْطبالطبع. / الفنان  املوهوب، ففنه طبع فيه  وع:ال م 

 أصيل. 

، يف طاِبق  : مماثل لألصل. / ِطْبق  األ ْصل. طبق
اقتصادي -: مصطلح سياسيالط ب  ق ةالبناية: َدومر. / 

درج الباحثون على ربطه بطريقة اإلنتاج: طبقة 
العمال، والفالحني، والربجوازيني. لغري للك األفضل  

من اجملتمع،  شرَيةكلمة "شرحية": )سكان املقابر 
، يف الطبقة السياسيةوكذا سائقو الشاحنات(. / 

مصطلح اإلعالم: كل من يعمل يف احلقل السياسي 
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التطابق يف من وزراء ونواب وحزبيني، إخل. / "
": عبارة يف اإلعالم الرمسي، فقدت وجهات النظر

صدقيتها، فال يستعملها اإلعالم لو االستقاللية إال 
: الكثيف. امل  ْطِبقر. / الظالم مضطراً وانقاًل عن مصد

: وعاء لو طبقات لنقل وجبة، وهو امل  ْطب ِقي ة/ و
 "السََّفرمطَاس". 

َلٌة، وطََبالت: آلة موسيقية ال تصدر ط ْبل   وطُبول، وطَب م
نغمًا على درجات السلم املوسيقي بل نَ َقرات تضبط 
اإليقاع، فالنقرة الغليظة وتسمَّى الدُّم  تكون رأس 

دة اإليقاعية، وتنشأ من ضرب الطبلة على  وسط الوح
غشائها، والنقرة احلادة وتسمَّى التِ ك  خترج من جوانب 

 الغشاء.  

مكاٍن معني  وط بوغرافية  : علم التضاريس. ط ب وغرافيا
شكُل سطح األرض فيه، مبا عليه من جبال ووداين 
وأهنار، إخل. ورسم اخلرائط لكل هذا هو علم 

 القرطوغرافيا.

: وعاء خزف يُطمَبخ فيه. والطَّاِجن، الط اِجن  . طجن
يف  الط ِجنيأيضاً: الطعام املطبوخ يف هذا الوعاء. وهو 

 دول املغرب. 

 التهابُه.  والط ح الالعضو املعروف،  الطِّح ال:: طحل

ناً: َدقَّ وفتَّت. ط ح ن   ِسم الط ِحين ة  َيطمَحُن َطحم : السِ مم
، بكسر الطاء: والطِّْحن  اشي. املعصور املطحون، الرَّ 

الدَّقيق أي الطَّحني، ومنه املثل: "أمسُع َجعمَجَعًة وال 
ناً".   أرى ِطحم

حالة َيطمَرُأ طُروَءاً: حدث على غري توقُّع. ط ر أ  
 : تعطيُل احلاكمني عدداً من القوانني مؤقتاً. الط و اِرئ

ن قال "أطرى ويُطمرِيه ِإطمراًء: أثىن عليه. وم أ ْطر اه  . طرا
فالن" فقد ضمَّن "أطرى" معىن أثىن.  علىفالٌن 

 واألصل بغري على. 

: طرابلس الشام يف لبنان، وطرابلس الغرب يف ط ر اب  ل س
ليبيا. وأهل املدينتني ينطقوهنا طمَراب مُلس وطمَرابمِلس على 

 الرتتيب. والفصحى تتأىبَّ البدء بساكن. 

لفرح. ويف القدمي كانت َيطمَرُب َطَرابً: استخفه اط ِرب  
، ويف ال م ْطِربتعين استخفه احلزن أيضاً.  : املغينِ 
" ألهنا حمايدة، فأما املغينِّ االستعمال الرصني ُتستعمل "

 " فمفردُة ثناء. م طرب"

َيطمرَُح َطرمَحاً: ألقى. َطَرَحِت املرأة اجلنني: ط ر ح  
: كلمة أثرية لدى الط ْرحأسقطت قبل اكتمال. 

الساسة والنشطاء تعين جمموعة أفكار وتوجهات، 
يعين يف احملصلة التنازل عن عدد من  الطرح)هذا 

أو  –: حبث جامعي يكتبه األ ْطر وح ةالثوابت(. / 
 الطالب لنيل شهادة.  –ينسخه 

: اطََّرَدت القاعدة أي اط ر د  َيطمُرُد َطرمَداً: أبعَد. ط ر د  
أي  ابطِّراد:ل، فهي قاعدة ُمطَّرِدة. خلت من الشذو 

ابنتظام، )كان التفجري فالتهجري جيراين ابطِ راد مما 
: املطاردة الساخنةيشري إىل خمطط تطهري طائفي(. / 

دخول أراضي الغري لتعقب مهامِجني، )احتفظت 
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إسرائيل مبا مسته احلقَّ يف املطاردة الساخنة مما أخلَّ 
  هبيبة السلطة الفلسطينية(.

شاربُه،  ط ر  َطرَّ َيطُرُّ َطرَّاً: نَ َبَت، )هذا ف ى قد طرر. 
: أي مجيعاً، ط ر ا  وأنت مل َيطُرَّ شارُبك بعد!(. / 

 )أصبح يشكُّ يف الناس طُرَّاً، ولزم بيته(. 

َيطمُرُش ِطراَشًة: صبغ بيته بطالء كلسي، خبالف ط ر ش  
: أل ْطر ش  ا"َدَهَن" اليت تعين صبغ بطالء ُدهين زييت. / 

: وِحوار  الط ْرش ان. ط ْرش اء  ضعيف السمع، وهي 
 اجلدل العقيم. والطََّرُش أخفُّ من الصمم. 

: أي آلاها. َطَرفمُت عيين يْطرِف هافالٌن عيَنه،  ط ر ف  
. وقد انمَطَرَفتم عيين. / م ْطر وف ة  برِممٍش دخل فيها، فهي 

لراشي ( هو العني، نقول: )املدير يرى االط ْرف  )
واملرتشي مث يَ ُغضُّ الطَّرمف(، ونقول: )أوعَز إليه من 

وط ْرف ة  َطرمٍف َخِفيٍ  أِن استخدِم السالَح الكيماوي(، 
أكثر من  الت ط ر ف: مدة شديدة القصر. / عني

التشدد، فالتشدد قد يقتصر على الفكر، فأما التطرف 
، : النادرةالط ْرف ةفكلمة فيها تلميح إىل العنف. / 

 بَفَتحاٍت ثالث.  ط ر ف ة  والشاعر اجلاهلي هو 

. ط ر ق   مذكر، وقد يؤنث،  الط رِيقَيطمُرق َطرمقاً: دقَّ
. / طرائقمجعها  والط ريقة، وط ر قات، ط ر قومجعها 

واألواين املختلفة األشكال املتصلة من أسفل تدعى 
 .مجعها َمطارقُ  وامِلْطر ق ة  . / األوان  ال م ْست ْطرِق ة

 : حديث القطف، )هذه فاكهة طاَزَجة(. ط از ج  . طزج

، ط س وت: ن أو غسل  ط ْست  وعاء كبري للَعجم
ٌت وُطُشوت.  األيدي. ويف الدارجة َطشم

َبس ويقلى  الط ْعِمي ة  . طعم مبصر: ُفوٌل مسلوق ُيكم
ابلزيت، وهي يف بالد الشام الَفاَلِفُل الذي يصنع من 

 احِلمَّص ال الفول. 

َيطمَعُن َطعمَناً: شكَّ برمح، وهي َطعمَنٌة بسكني ط ع ن  
يف نتيجة انتخاابت، واجلمع ُطُعون: ط ْعن  وَطَعَنات. / 
 .  ، وشكوى قانونية بوجود خمالفةيف نزاهتهاتشكيك 

َيطمَغى طُغمَياانً: بغى. الطَّاغي: املتجاوز طغا. ط غ ى 
: ة  والط اِغي  حده، هنرًا فاَض أم شخصًا ظلم. / 

الدكتاتور. وقد درجت وسائل إعالم غربية كثرية على 
استعمال وصف "الدكتاتور" لبعض احلكام عند 
ٌم مَيسُّ  لكرهم للمرة الثانية ضمن اخلرب. ويف هذا ُحكم
ابحلياد. نفضل كلمة طاغية وُطغاة، لسهولتها وسهولة 
مجعها ولعربيَّتها، ونفضل عدم استخدامها إال يف 

أن يكون مر زمن مخد فيه اهلوى  سياق اترخيي، بعد
السياسي. مثال: )محل الكواكيب على كل الطغاة يف 

 "طبائع االستبداد"(.       

َواً: عال فوَق املاء. ط ف ا   الط وفان  َيطمُفو َطفم
 والطُّوَفاانت: جنون املاء، وهو أكثر من الَفَيَضان.

َحاً: امتأل ففاض. / ط ف ح   بثور : الط ْفح  َيطمَفُح َطفم
 على اجللد. 

َرٌة وَطَفَرات. ط ف ر   َراً: قفز. وهي َطفم  َيطمِفُر َطفم
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َشاً: ملَّ فانصرف. / ط ف ش   : الت ْطِفيشَيطمَفُش َطفم
التهجيج، سياسة يتبعها اللئام إبزعاج الناس عن 

 وطنهم. 

ويمٌل ﴿: أنَقَص يف الوزن أو الكيل، ط ف ف  
 . ﴾للُمَطفِ ِفني

َقاً: بدأ. ط ِفق    َيطمَفُق َطفم

: فرض نفسه على وليمة. ت ط ف ال  َتَطفََّل يَ َتَطفَُّل طفل. 
قيل إن الفعل اشتق من اسم "طَُفيمٍل" الكويف الذي  

ما بني املولد والبلوغ. الط ف ول ة: كان يغزو الوالئم. / 
وقد متد بعض املنظمات الدولية سن الطفولة إىل 

يدعى الشخص بعد البلوغ  الثامنة عشرة. يف العربية
 ف ى وفتاة.

ُس حالة اجلو الراهنة، أما ال ُمناخ فطبيعة ط ْقس   : الطَّقم
 الط ق وس  اجلو طوال السنة يف مكان معني. / 
 للمسيحيني كالشعائر واملناسك للمسلمني.

ٌم وط و اِقم  . طَاِقٌم طقم : جمموعة وأ ْطق م  : فريق. / وَطقم
رة وطقم األسنان.   متكاملة، كطقم السُّفم

: الطَّلمَعة احلسنة الط ل ةَأَطلَّ ُيِطلُّ ِإطمالاًل: أشرَف. طّل. 
 للمذيع، وهي و"احُلضور" حيققان للمذيع "الَقبول". 

َيطمِلي ِطالًء: َصَبَغ بِدهاٍن أو ِطَراَشة، أو طال. ط ل ى 
: اخلمر. جاء يف الطِّالغلَّف ابلرتسيب املعِدين. / 

ترمجة رامي لرابعيات اخليَّام: )هبُّوا امألوا كاَس الطِ ال 

(. فغريت أم   ِر كفُّ الَقدرم َعَم كاَس الُعمم قبل أن.. تَ فم
َعَم إىل "متأل".   كلثوم الطِ ال إىل "املىن" وغريت تَ فم

كلمة صعبة على   املتطلباتَيطمُلُب طََلَباً: سأل. ط ل ب  
ها املرء "املططلباط"، واملذيع احلالق اللسان، وقد ينطق

َتَضيات"، أو يكون لرب اللسان  قد خيتار عليها "امل ُقم
قادرًا على االنتقال بني التفخيم والرتقيق بسهولة؛ ويف 
"متطلبات" يفخم املذيع احلالق التاء األوىل ملناسبة 
الطاء بعدها، مث يرقِ ق الالم فرتقُّ التاء األخرية. / 

(، و"الطلبة" كلمة تضم الذكور واإلانث ل ب ة  وط  )طاِلٌب 
: البغية الط ِلب ةفِمن هنا إيثارها على "الطالب". / 

املنشودة، كلمة قدمية: )فأمسك يب وصاح: هذا طَِلبُة 
 أمري املؤمنني(، ونستعمل اليوم )املطلوب للعدالة(.  

: لغز. ووردت "طلسم" ِبُضُبوط ش ى ِطل ْسم  وط الِسم  
نها هذا ألنه لو َوقمٍع قوي، وفيه غرابة توحي اخرتان م

 مبا يف معىن الكلمة من غموض.

: حب  االْسِتْطالعَيطمُلُع طُُلوَعاً: ظَهر وصِعد. / ط ل ع  
اجلَوِ يَُّة والطََّلَعات: الغارة، إال إن   والط ْلع ة  الُفُضول. / 

: زمان الطلوع، )من م ْطل ع  كانت بغرض التدريب. / 
الشمس إىل َمِغيبها(، أو مكانه. / )اطََّلَع( على َمطمَلِع 

 األمر رآه، و)اضطَّلع( ابألمر تكفَّل به. ]راجع ضلع[

. امرأة طاِلٌق أو طَاِلَقة، كلتاْها صحيحة. وقد طلق
يقال ُمطَلََّقة. وقد تسمِ ي نفسها طَِليَقة. / و)بزر 
ه، املطلَّقات( بزُر ِبطِ يخ صغرٌي يُ َتسلَّى بتفصيصه وقزقزت

هو  الط ْلق  الناريويسمى أيضًا البزر املصري. / 
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احلامل  ط ِلق ت. / ط ل ق اتواجلمع لكليهما  الط ْلق ة
وهو أمل الوالدة. /  الط ْلق  فهي ُتطمَلُق طَلمقاً: جاءها 

. / أْطل ق هَسراَحه: حرره من االعتقال، وأيضًا  أ ْطل ق  
يف  ول املطلقاملفع: غري املقيد بقيد، ومُسي ال م ْطل ق

النحو كذلك ألنه غري مقيَّد يف التسمية حبرف جر  
 .   به، واملفعول معه، واملفعول فيهكاملفعول 

: الرتاب الط م م  َيُطمُّ َطمَّاً: غطَّى ابلرتاب. / ط م  
ر.   واحلجارة الناشئة عن احلفم

: الطني يرميه النهر على شاطئيه، ومثله الط ْمي  . طما
ُي والِغرمَيُن"، وال جند فارقاً "الِغرمَيُن".  يقولون "الطَّمم

ُوها ظنون.   بينهما، إال أقوااًل َحشم

اِطم:  الثمار احلمر املعروفة، وهي فاكهة يف ط م 
التصنيف العلمي، وإن طبخها الناس مع اخلضار. 
والكلمة مأخولة عن اإلسبانية عن إحدى لغات 

 بندورةسكان أمريكا األصليني، يقولون يف بالد الشام 
من القبطية  قوطةمن اإليطالية بومودورو، ويف مصر 

  وتعين الفاكهة.

أَنًَة: أكَّد خربًا ساراً. وبذا حتصل ط ْمأ ن   ِئُن َطمم ُيَطمم
ْأنِين ة  . وطمََّن عاميَّة.  الط م 

ث ْت  ثَاً: حاضت. ط م   : احليض. والط ْمث  َتطمِمُث َطمم

 ىل املزيد.َيطمَمُح ُطُموَحاً: تطلَّع إط م ح  

َراً: غطَّى ابلرتاب. ط م ر    َيطمِمُر َطمم

َساً: حما األثر. ط م س    َيطمِمُس َطمم

َيطمَمُع َطَمَعاً: َحَرَص على الشيء ومتناه، )هم ط ِمع  
 طامعون يف أرضنا(، )أطَمُع يف سعة صدرك(. 

: ألف كيلوغرام يف النظام الط ن  َيِطنُّ طَِنيَناً: رنَّ. / ط ن  
  907رتيِ  العشري. ويف الوالايت املتحدة امل

كيلوغرامات، والصحفي االقتصادي حيرتس عند 
 معاجلة خرب أمريكي فيه أطنان.

يُطمِنُب ِإطمَنااَبً: اسرتسل يف الكالم. /  أ ْطن ب  . طنب
 : حبل اخليمة.أ ْطن اب  مفرد ومجعها  الط ن ب  

ب ور نقًا من : بُ ُزٌق، آلة وترية، أصغر بطنًا وأطول عط ن ْ
 العود. 

: تركية، ويستعملها أهل الشام، وهي مبصر ط ْنج ر ة
 .ِقْدرحلَّة، ويف الفصحى 

ُو الطعام عمل الطَّاِهي ط ه ا  َواً: طبخ. َطهم َيطمُهو َطهم
 والطَُّهاة، والطَّاِهية والطَّاِهيات.

: إرغام أقوام على اجلالء عن الت ْطهري العرقي. طهر
قومية أصفى. وهو جرمية يف مواطنهم إلنشاء كياانت 
 .التطهري الطائفيالقانون الدويل. ومن اببته: 

َيطمِوي َطيَّاً: َيطمِوي الرجل القميَص وَيطمِوي طوا. ط و ى 
رََع  وط و تاملسافات. /  ُم العمَر: ألهبتمه، )ما أسم األايَّ

َم يف طَيِ نا.. مَتضي عليمنا مث مَتضي بنا(. /   ط و ىاأَلايَّ
: الط و ىَوى: ابت جائعاً، وفالٌن يبيُت على الرجُل َيطم 

َئة طاِوِي َثالٍث: أي  أي على اجلوع، وصاحب احُلَطي م
 مرت به ثالُث لياٍل مل أيكل.



214 
 

 : جبل. / ُمنمطَاٌد وَمَناِطيُد: ابلون كبري.طْود  
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 الظاء
الظاء صوت من أصوات اللغة العربية كثُر الَعَبُث  ظ.

به. ينطقه أهل املدن يف بالد الشام ومصر والسودان 
زااًي مفخمة فالظاهر عندهم زاهر. وجيعله أهل بعض 
القرى ضاداً، فيقولون العضيم للعظيم. ويستخدمون 
الظاء يف موقع الضاد فيجعلون الضمري ظمرياً. وال 

اد إال قراء القرآن ومن رحم يكاد حيقق الظاء والض
ربك من املذيعني. والظاء لال فخمة، ولفخامة الظاء 
أييت العامة إىل اسم كاظم فريجتف اللسان من هول 
الظاء الفخمة فيجعل الكاف قافا فتصبح "قاظم"، 

 وحق هذه الكلمة أن ترقق كافها وتضخم ظاؤها.

ر  . ظأر ئ ْ  ِظْئرا  : املرضعة غرَي ولدها. وكانت الظبية الظِّ
 حليِ  بِن يقمظان يف جزيرته. 

باوالظَّبيُة مجعهما  الظ يْب  . ظبا  الظ ب ة  ، أو الظِ باء. / الظِّ
 . ظ با  حدُّ السيف، واجلمع 

َيظمُرُف َظرمفاً: كان أنيسًا فِكهًا َظريفًا وهو متميِ ٌز  ظ ر ف  
، بفتح الظاء. / الظَّرمُف أيضًا الغالف، ابلظ ْرف

الرسالة اليت بداخله، وشاء بعض : وال م ظروف
الظ ْرف املوظفني أن يكون ال َمظروف هو الظرف. / 

تقول "جئنا اخلميَس" فاخلميس ظرف  أ( :يف النحو
زمان منصوب، وتقول "جئنا يوَم اخلميِس" فتكون  
كلمة "يوم" هي الظرف، واخلميس تصبح مضافًا إليه 

ظروف،  كلَّما وعندما وحاملا( وأشباههاب( )جمروراً. 
 و"ما" امللتحمة هبا تعرب مضافاً إليه. 

واجلمع  والظ ِعين ة  َيظمَعُن َظعمناً: ارحتل على اإلبل.  ظ ع ن  
 : اهلودج، أو صاحبته. ظ عاِئن  

: النصر. / الظ ف ر  َيظمَفُر َظَفراً. َظِفر به: انله. /  ظ ِفر  
، وُقالَمُة الظُّفر ما يُ َقصُّ منه. أ ْظفار  ، مجعها الظ ْفر  

 وفالن يَقلِ ُم َأظمَفاره. 

، بكسر الالم، أنتظرك يف اخلارج(. ظ ِلْلت  َيَظلُّ، ) ظ ل  
قد يكون حتت شجرة، أو حتت  الظ ليل/ املكان 

يهبطون  ال ِمظ ل ة  أُقيمت عند موقف احلافلة. /  ِمظ ل ة  
: وال ِمظ ل ة. / ِمظ لِّيٌّ هبا من الطائرة. واهلابط هبا 

رِيٌَّة يشكلها : حكومة ُصوم لِّ حكومة الظِّ الشمسية. / 
ونسخت  -احلزب املعارض داخل الربملان يف بريطانيا 

ومهمة هذه  ،-النظام كندا وأسرتاليا ونيوزيلندا 
احلكومة انتقاد احلكومة القائمة وتعقب أخطائها، 
واالستعداد لتويل احلكم يف حال النجاح يف 

 تخاابت املقبلة.االن

يته. قال احلريري منوِ هاً  ظ ل ع   َيظمَلُع ظََلعاً: َعرََج يف ِمشم
)وإن مل ابهلمذاين، وقد سار على دربه يف املقامات: 

 يع(.لِ الضَّ  وَ أم شَ  ع  الِ ظ  ال كِ يدرِ 

: والت ظ ل م  َيظمِلُم ظُلمماً، فهو ظاملٌ: أي جائٌر.  ظ ل م  
، والظ الم ة  رسالة شكوى اندرًا ما تلقى جواابً. 

والظُّالماُت: ما أصاب املظلوم من ألى. ومثلها 
ْظِلم ة     واجلمع َمَظاملُ.     ال م 
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: العطشان الظ مآن. َظِمَئ َيظمَمُأ َظَمًأ: عطش. ظ ما
 . ِظم اء  واجلمع 

مع : املوضع، واجلال ِمظ ن ة  َيُظنُّ ظَنَّاً: حسب. /  ظ ن  
، )مَجَع مادَّة كتابه من َمَظانَّ خمتلفٍة، بعضها ال م ظ ان  

: )ظننُت ظن ، َْنواي  : املتَّهم. / الظ ننيخمطوط(. / 
(، "ظنَّ" ميكن أن أتخذ حذاء  يف الظالم  القّطة  

  مفعولني.

ابلشيء: ادَّعاه.  ت ظ اه رَيظمَهُر ُظُهوراً: برز. /  ظ ه ر  
: ظاِهر  املدينةعلى أعدائهم: عاوهنم. /  ظ اه ر هم/

، أو ظ ْهر قلب  ضواحيها املتطرفة. / حيفظ السورة عن 
: احلفظ غيباً. / واالسِتْظهارعن ظهر قلبه، أي غيباً. 

: اللحظة اليت تبدأ فيها الشمس رحلتها حنو الظ ْهر  
الغرب، ويزول فيها الظل، يف املناطق اليت يكون شعاع 

دايً. وكلمة "الظهر" عند الغربيني الشمس فيها عمو 
تعين الساعة الثانية عشرة ابلضبط، وعندان ميتد وقت 
الظُّهِر إىل أن يصبح طول الظل مبقدار طول 
الشخص، أي عندما حيني وقت العصر. ويف مواقيت 
الصالة اجتهادات للمذاهب. / أقمت بني 

 ، بفتح النون، أي وسطهم. ظ ْهر ان  ْيِهم
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العني
. حرف خيرج من أقصى احللق، بدأ به اخلليل بن ع

أمحد أول معجم عرفته العربية، ومسي املعجم ابسم هذا 
 احلرف. 

: رماه وعابه وعاب عليهيَِعيُب َعيمباً: انتقد.  ع اب  
ابلنقص، )عاب عليه التقاعس عن مساعدة أبناء 

: ال م عاِيب، بفتح امليم: الشائن. ال م ِعيبعمه(. األمر 
: نقص يكون يف شخص أو الع ْيبالعيوب اخلُُلقية. 
 . ع يوب  يف سلعة، واجلمع 

يَِعيُث َعيمثاً: أفَسَد، )عاَث الشبِ يحُة يف األرض  ع اث  
 ومثلها َعثَا.فساداً(.  

يَ ُعوُج َعومجاً. عاج الرجل ابملكان: أقام فيه. وعاَج  عاج  
يَ عمَوجُّ اعمِوجاجًا: احنىن. /  اْعو ج  . / عليه: مرَّ به

: املنحرف، ع وج  ، واجلمع هلما األ ْعو ج  والع ْوجاء  
: )جيلسون يف بروجهم الربج العاِجي  املنحين. / 

الَعاِجيَّة ويريدون من البالد والعباد أن حتقق خياالهتم(، 
عبارة هتجينية ملن يبتعد عن الواقع وْهوم الناس وميارس 

ر للفكر أو الفن للفن. أصل التعبري من سفر الفك
، )عنُقِك كربٍج من عاج( يشبِ ه 4/7نشيد اأَلنمشاد 

عنق احملبوبة. وأصبح الربج العاجي من رموز السيدة 
مرمي العذراء، مث رمزًا لكل ما هو نبيل مرتفِ ع عن 

 الشؤون اليومية. 

َدًة: رجع.  ع اد   دًا وَعوم : عبارة ءع ْود  على ب دْ يَ ُعوُد َعوم
َسم مستهلك. /   الت  ع و د  واالعِتيادفقدت معناها، وَروم

ات هالنفط  ع و اِئد  مبعىًن. /  عند  العاِدي  مبعىًن. /  وع اِئد 
القدماء: املنسوب إىل قوم عاد، )هذه بئٌر عاِديٌَّة( أي 

: املألوف. العادي  قدمية ال يُعرف هلا حافر. ويف أايمنا 
الَدرس  ي عيد  ٌم مساعد، وكان ال ُمعيُد : معل ِ ال م ِعيد  / 

على الطلبة بعد خروج الشيخ، وهو اليوم مدرِ ٌس 
: عيد األضحى الذي العيد الكبريجامعي مبتدئ. / 

يلي الوقوف بعرفة. وعند املسيحيني: الِفصمح. / 
 االنتخاابت من الثانية اجلولة هي :اإِلع اد ة انتخاابت
 يتعدد األوىل اجلولة ففي اجلولتني. نظام حبسب الرائسية

 غالباً  وهي احلسم، نسبة منهم أي ينل مل فإن املرشحون،
، قوىأ بني اثنية جولة أجريت ابملئة، اخلمسون  مرشحنيم
 .اإلعادة انتخاابت وتسمى

يَ ُعوُل ِعيالاً: جلأ، )أعول ابهلل من الشيطان  عاذ  
 ع و ذ  الرجيم(، )الِعياُل ابهلل من مثل هذه األعمال(. / 

َيًة  تعويذاً: حصََّن بذكر اسم هللا، أو علَّق يف رقبته رُق م
ةيقال هلا  : ال م ع وِّذاتنعليها آايت وأدعية. /  ت  ْعويذ 

 سورات الفلق والناس لبدئهما ب  ُقلم َأُعوُل. 

ر  . ع ار   ، بكسر والِعري  : احلمار. / أ ْعيار  ، واجلمع الع ي ْ
/ يتعاَوران: يتبادالن، . العني، مؤنثة: القافلة من اإلبل

)منذ عشرات السنني واحلزابن الكبريان يف بريطانيا 
  يتعاوران احلكم(. 



219 
 

. / الع و ز، ويشكو م ْعِوز  . َأعمَوَز يُ عمِوُز: افتقر. فهو عاز
 اجلرأة: يفتقر إليها.  ت  ْعِوز هفالن 

ب، )كالِعيِس يف الِعيس  . عاس : اإلبل البيض الصُّهم
 ها الظَّما.. واملاُء فوَق ظهورِها حمموُل(. البيمداِء يقتُ لُ 

ُمَعاَيَشًة:  عاي ش  يَِعيُش َعيمشاً: قضى حياته.  ع اش  
. / ت  ع اي ش  بسالم، ويوجد بينهم  ت  ع اي شواخالط. / 

على : املرتب الشهري. وأحيل فالن ال م عاش  
: االرتزاق، الت  ع ي ش: أحيل إىل التقاعد. / ال م عاش

يؤمنون برسالة هذه املؤسسة اإلعالمية )رغم أهنم ال 
 فهم يعملون فيها تَ َعيُّشاً(.

 : املعقد الصعب. الع ويص. األمر عاص

للك=بداًل من  منللك= عوضًا  عن ِعو ض ا  . عاض
للك، )قراءة كتب الرحالت ليست عوضًا عن القيام 

 ببعضها(. 

يَ َعاُف َعيمفاً: َكرَِه الشيَء فرتكه، )ِعفُت الطعام  ع اف  
وجديد اللباس لكنين ال أعاف لقاء األصدقاء(. / 

: زجر الطري والتفاؤل أو التشاؤم ابجلهة اليت الِعياف ة  
 تطري إليها. 

قًا =  ع اق   يُ َعوِ ُق  ع و ق  يُِعيُق إعاقُة =  أ عاق  يَ ُعوُق َعوم
: من يشكو نقصاً ل م عاق  اتَ عمويقاً. كل للك صحيح. 

جسميًا أو لهنيًا أو عصبياً. واصطلحوا مدة على 
تسمية هؤالء األشخاص ابملتخلِ فني، أي أهنم ختلَّفوا 
عن غريهم يف القدرات، مث عدلوا عنها إىل املعاقني مث 

إىل لوي االحتياجات اخلاصة، مث كأمنا هم عادوا إىل  
ذين يواجهون كلمة املعاقني، وظهر مؤخرًا تعبري "ال

حتدايت جسمية أو لهنية". وكل هذه التسميات 
ترمجات، وال أبس بذلك إل العامل كله منشغل ابملسألة. 
وكل هذه املصطلحات التفافيَّة هدفها التمويه على 

 حقيقة أن هؤالء األشخاص يعانون نقصاً.       

يُعوُل فهو عائٌل، )يُعول خالٌد أسرة كبرية(،  ع ال  
ووجَدَك ﴿و العيال احملتاج للمساعدة، : لوالعائل  

: الفقر. الع ْيلة: األسرة. العائِلة  . / ﴾عاِئاًل َفَأغمىن
: من يعوهلم املرء ويوفر هلم الرزق، )جاء يف والِعي ال  

اخلرب: ِقلَُّة الِعَياِل َأَحُد الَيَساَريمن( واليسار هو الغىن. 
وهذا أسلوب طريف من أساليب العربية، قال رجل 

(، وقال الشاعر:  حيب بطنه: )احِلمَيُة إحدى ال ِميتَ تَ نيم
ِ ِلِذي اهلَوى.. على أن  َدى الرَّاَحتَ نيم )ويف اليأِس ِإحم
ِ عذاُب(، وقيل: )اإلايب أحد  َدى الرَّاَحتَ نيم ِإحم

على غريه: معتمد على غريه  عالة  الغنيمتني(. / فالٌن 
على غريه:  ِعيال  ال يكسب رزقه بنفسه. وفالٌن 

: بكى أ ْعو ل  مد على غريه يف األفكار والبحث. / معت
 .الع ِويل  بصوت، وبكاؤه 

ماً: َطَفا.  عام   العملة: ترك سعرها يتغري  وت  ْعِومي  يَ ُعوُم َعوم
: العام  حبسب السوق دون تدخل املصرف املركزي. / 

 السنة.

، بكسر العني: من َشِهد بعينه. / شاهد  الِعيان. عان  
: النمولج الذي ميثل اجملموع. ويف اإلحصاء الع يِّن ة  

"العيِ نة العشوائية" قد أتيت بنتيجة بعيدة عن حقيقة 
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يف ، لذا يلَجُأون إىل عينة منتقاة. / مَّاالوضع لسبب 
: يف املكان نفسه، عبارة يؤكد هبا املراسل عنِي املكان

 أنه عاين احلدث بنفسه. 

: املوج الع ب اب. / يَ ُعبُّ َعبَّاً: شرب دفعة واحدة ع ب  
 املرتفع.

لن يَ عمَبُأ َعبمئاً: اهتمَّ، ويغلب ورودها مع نفي، ) ع ب أ  
: الت ََّهي ُُّؤ الت  ْعِبئةيُ َعبِ ُئ تَ عمِبَئًة: مأَل. /  ع ب أ  هبم(. /  أ ْعب ا  

املتفجرة: يغلب أن تكون قنبلة  الع ب وء ة  للحرب. / 
ةالموقوتة، وتسهل اهلمزة وتشدَّد الواو:   ِعْبء  . / ع ب  و 

وعباءاٌت: ما تلبسه املرأة  ع ب اء ة  وَأعباٌء: محل ثقيل. / 
 فوق ثياهبا، وما يلبسه الرجل. 

َبُث َعَبثاً: لعب وأتلف. / )حاولنا بكل  ع ِبث   يَ عم
 (، أي بال جدوى فكأننا نعبث.  ع بثا  طريقة، لكن، 

. يَ عمُبُد ِعَباَدًة: خضع، هلل أو لِ َما يعُبدُ  ع ب د  
: ينصرف إىل يت  ع ب د  : الفرائض والنوافل. / والِعب ادات

: اململوك، واملؤنث ع ِبيد  ، واجلمع الع ْبد  العبادة. / 
: كل ِعب اد  واجلمع  والعْبد  . األ م ة  الَعبمَدُة، واألغلب 

الشارع:  ع ب دخملوق عاقل أكان عابدًا أم مل يكن. / 
، الع ب وِدي ة   رصفه ابحلصى والز ِفمت، َزف ََّتُه. / : الرِ قُّ

ْعب د  الناس: جعُلهم مبثابة عبيد. /  واستعباد : ال م 
عبد : من مُسُّوا بعبد هللا. / الع ب اِدل ة  مكان العبادة. / 

: ع ِبيد  : اسم تُ َنادي به من ال تعرف له امساً. / هللا
: اسم شخص آخر. فالشاعر وع ب  ْيد  اسم شخص. 

بن األبرص، والسياسي الوفدي القدمي  ع ِبيد  اجلاهلي 
َرم   . وهناك يف األمساء ُعبَ يمُد هللا، وُعبَ يمدُة.ع ب  ْيدَمكم

، َعَلماً: الع ب وريَ عمبُ ُر ُعُبوراً: قطع شارعًا أو هنراً. /  ع ب  ر  
عبور اجليش املصري قناة السويس يف بداية حرب 

فسََّر  :الر ْؤاييَ عمبُ ُر  ع ب  ر  م. / 1973رمضان، أكتوبر 
ر ةاحلُلمَم، )هل فيكم من يعمبُ ُر الرؤاي؟( /  ، واجلمع الع ب ْ

ات   ر ة  : الدمعة. ع رب  : الفائدة ِعب  ر  واجلمع  والِعب ْ
: جرت اْست عب  ر  املستقاة من حدث أو حادث. / 

: مؤسسة تُعاَمل كشخص. شخصية اعِتباري ةدمعته. / 
اله : أوم بعني االعتبار]انظرها يف شخص[ / أخذ األمر 

: جمموعة كلمات، تعابري  ، واجلمع الت  ْعِبرياهتماماً. / 
قد ال تبلغ أن تكون مجلة مفيدة، وتعرب عن شيء ال 

: التَّعبري. والِعَبارة الِعب ارةتعرب عنه الكلمات فرادى. / 
عن هذا  نستطيع الِعبارة  تستعمل مصدراً، )ال 

َبارٌة : مبثابة، )اإلنبيق عِ ِعب ارة عن/  .بكلمات قالئل(
الِعرْبِي ة،  اللغةعن دورقني بينهما أنبوب(. / نقول 

ر انِي ة. / "الدولة العربية":  ونقول تعبري يستعملونه الِعب ْ
يف إشارة اثنية إىل إسرائيل يف سياق خرب أو حتليل، 
وهو يُغِفل أن نسبة كبرية من سكان إسرائيل 
فلسطينيون عرب لغتهم العربية، وهم هناك يف وطنهم 
فلسطني الذي أُطلق عليه اسم إسرائيل. التعبري جمحف 

: سفينة منبسطة تروح وجتيء الع ب ار ة  /  أبولئك العرب.
بني شاطئي النهر حاملًة الناس، وأحيااًن السيارات. / 

، )سنعترب اإلجابة صحيحة(. / اعت  رب   ": َعدَّ   و"ي عت  ب  ر 
ا، كلمة يبدأ هبا الكثريون الكالم وال تكون يف موقعه
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يقولون: "يُ عمتَ بَ ُر النيل أهم مصدر مائي يف مصر"، 
وأييت  .فمثل هذه اجلملة ليست حباجة إىل كلمة يُ عمتَ رَب 

هبا الصحفيون كثريًا حتسُّبًا من اخلطأ: "يُعَترب اإلجراء 
األخري نقطة حتوٍُّل يف سياسة احلكومة"، هنا ينقل 
 الصحفي حكمًا مسعه من آخرين. كلمة يُعتَ بَ ُر توحي
بعدم الثقة، ح ى عندما تستعمل صحفيًا لالحرتاز. 
األفضل أن نذكر املصدر فاملتلقِ ي يريد أن يعرف من 
هم الذين يعتربون للك كذلك، األفضل القول مثاًل: 
)يرى كثريون من كتاب الصحف أن اإلجراء األخري 

 )تُعترب تركيا أهم قوة إقليميةنقطة حتول(. مثال آخر: 
( هنا استخدمت "تُعترب" ألن األمر يف رأي للك اخلبري

حمل جدل، فثمة من يقول إن هذه القوة هي إيران، أو 
مصر اخل. وهذا استعمال سائغ ل  "تُعترب". غري أن  

 – وغري قليل من احملرتفني –كثريًا من املبتدئني 
يضعون "يُعترب" يف رأس تقاريرهم على حنو بليد: "تُعترب 

، "تعترب لندن من حاسة السمع من احلواس املهمة"
أهم مدن بريطانيا"، "يعترب املاء من أهم عناصر 

أهنم يريدون افتتاح التقرير ْبملة عامة  السببالبقاء". 
ورمبا كان ، يفرشون هبا األرض قبل البدء ابلتفاصيل

ل يف النفوس من اإلتيان ْبملة أتصَّ  اً السبب خوف
قاطعة. جدير ابلصحفي أن يفرق بني ما هو حكم 

  .وما هو حقيقة بديهيةظين، 

اسم شخص،  عب اس  يَ عمَبُس ُعُبوساً: جتهَّم. /  ع ب س  
وحُنَلِ يه أبل التعريف كي ينتبه السامع إىل معىن االسم، 
ح  نقول: العبَّاس. وُتسمَّى أل هذه: "َألم اليت للمم

األصل". وقد درج الناس على حتلية بعض األمساء هبا 
 كِ ل، واملنصور، واحلسن.يقولون: جاء السَّعيد، واملتو 

. اعمِتباطَاً، أي بشكل عشوائي، )مل ينسحب عبط
اجليش من املنطقة اعتباطاً(، )دعنا من هذه األحكام 

ً. اْعت ِبط  (. / االعِتب اِطي ة  : مات شاابَّ

يَ عمَبُق َعَبقاً: انتشرت فيه رائحة طيبة. واملكان  ع ِبق  
: الرائحة الع ب ق  ابلذكرايت، وهو عاِبٌق هبا. /  ي  ْعب ق  

 الزكيَّة. 

ق ر   : مكان زعمت العرب أنه موطن اجلن الذين ع ب ْ
، واجلمع َعَباِقرٌة: النابغة والعبقري  جيرتحون كل عجيبة. 

 املبتدع غري املتَِّبع.

ُتو ُعتُ وَّاً: جتب ََّر.  ع ت ا  : الشديدة. والرايح العاتِي ةيَ عم

ِتُب َعتمباً: الم ِبُودٍ .  ع ت ب   الع ت ْب  )عاتَ َبين فقلت له: يَ عم
ت ه، وسلَّمت أبنين كنت خمطئاً(، و)عاتبين لك ب ْ ( فأ ْعت  

، واجلمع الع ت  ب ة  أي أََزلمُت سبب َعتمِبه وأرضيُته. / 
: الع ت  ب ات املقد سة: الفسحة أمام الباب. / ع ت بات  

مراقد األنبياء واألولياء والصحابة وآل البيت واألئمة، 
اليت شهدت حداًث مباركًا كاملكان  وبعض األماكن

 مستعملالذي يُعتقد أنه َمرَسى سفينة نوح، والتعبري 
 واملعىن واحد.   املشاهد املشرفةعند الشيعة، وقالوا 

: جتهيزات احلرب عدا والع ت اد  : َأعمَددمان. أ ْعت ْدان. عتد
: احلاضر، واجلديد الذي أصبح الع ِتيدالسالح. / 

برانجمها(. وتستعمُل  العتيدةمهيَّئاً: )نشرت احلكومة 
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من  العتيدةمع نربة ُهزمء: )مالا قدمت دائرتكم 
 أيضاً: الشديد.  العتيدخدمات للمواطنني(. 

 : األصل والذُّر ِيَّة، )العرتة النبوية(.الِعِْتة. عِت

صار قدمياً. وجاز هبذا  يَ عمِتُق ِعتمقاً، فهو َعِتيق: ع ت ق  
ُتُق. /  يُ عمِتُق ِإعمتاقاً: أطلق من  أ ْعت ق  املعىن: َعُتَق يَ عم

أيضاً: كرم األصل،  والِعْتق  احلرية.  والِعْتق  العبودية. 
ومجال الوجه للرجل خاصة، والشََّرف، والنَّجابَُة. /  

: الكتف، واملرء أيخذ األمر على عاتِقيمه أو العاِتق
 : أي يتكفَّل به. على عاتِِقه

: الع ت  ل ة  : احلمَّال. / والع ت ال  يَ عمِتُل َعتماًل: محل،  ع ت ل  
ُل، وهي عصا من خشب أو حديد يوضع طرفها  ال ُمخم
حتت جانب الصخرة لزحزَحِتها، وتعمل مببدأ لراع 

 : الغليظ الطباع، الشرير. الع ت ل  القوة ولراع املقاومة. / 

 والت  ْعتيمثالث: الظُّلممة. /  ، بفتحاتالع ت م ة. عتم
: ما لبث، )وصلت ما ع ت معلى اخلرب: إخفاؤه. / 

 مبكراً وما َعتََّم املهندس أن جاء، وبدأمان(. 

 . ال َمعمُتوُه وال َمعاتِيُه: األمحق.    عته

، والواحدة عثّ   : حشرة تتلف الثياب. الع ث ة  . الُعثُّ

ل )عثا النظام السابق يَ عمثُو ُعثُ وَّاً: أفسد. نقو  ع ث ا
 فساداً. ]انظرها يف عاث[   واألشه ر عاث  فساداً(. 

وعثر على : ارتطم به. عثر ابلشيءِ يَ عمثُ ُر ُعثُوراً.  ع ث  ر  
ِفُق لو ال م ع ث  ر  : وجده. / الشيء : املسكني ال ُمخم

: ع ثْ ر ة  وع ث رات  . / ال م ت  ع ثِّرةواملساعي  العاثِراحلظِ  
: )وضع لنا حجَر َعثمرة(، و)كان ر  ع ْثرة  ح ج  َعَقبة. / 

املسؤول عن التسهيالت حجَر عث مَرٍة يف طريقنا(: كان 
 ُمَعطِ اًل.   

َيِعجُّ َعجيجاً: امتأل مع بعض صخب، )يِعجُّ  ع ج  
 : الغبار الكثيف.الع ج اج  املتحف ابلزوار(. / 

ة. عجا : نوع من أجود التمر اشُتهرت به املدينة الع ْجو 
: فاقد الع ِجي  املنوَّرة. وقيل لكل متر معجون عجوة. / 

 أمه الذي يُ غمَذى بلنب غريها. 

يَ عمَجُب َعَجباً: وجد الشيء غريباً. ومثلها  ع ِجب  
: والع ْجب  : االفتتان ابلغري. اإِلْعجاب  . / ت  ع ج ب  

املصادفة العجيبة،  :األ ْعجوبةاالفتتان ابلذات. / 
: الشيء املستنكر، )هذا الع ِجيبة)جنوان أبُعجوبة(. / 

زمن العجائب، عامل فاضل يكاد ميوت جوعًا وجاهل 
الشيء الغريب: عجائب  والع ِجيبةميلك املاليني(، 
: )ما أمجَل الت  ع ج ب: أسلوب َنواي  الدنيا السبع. / 

ويُنَصب االستقراَر!( يبىن فعل التعجب على الفتح، 
 االسم الذي يليه. 

زاً: عكس َقَدَر. /  ع ج ز   : واأل ْعجاز   الع ج ز  يَ عمِجُز َعجم
أسفل الظهر. وأعجاز النخل أصوهلا، أي أسافلها. / 

واجلمع  الع ج وز  واجلمع َعجائُِز: امل َُؤخَّرة. /  الع ِجيز ة  
أأِلُد وأان ﴿، الشيخَعَجائُِز: املرأة اهلرمة. ويقابلها 

: اخلارقة من ال م ْعِجزة. / ﴾وهذا بَ عمِلي شيخاً  عجوزٌ 
 اخلوارق. 
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: ِعج اف  ، واجلمع هلما األ ْعج ف  والع ْجف اء  . عجف
( أي صعبة، وال ِعج اف  املهزول. / )مرت بنا سنوات 

 سيما على الصعيد االقتصادي. 

رََع. /  ع ِجل   له الدُّفعة األوىل:  ع ج ل  يَ عمَجُل َعَجَلًة: َأسم
ل هعها قبل أواهنا. / )أي دف بسحب املال من  ع اج 

الوقت  أ ْعج ل يناملصِرف(، أي ابدره ومل يعطه فرصة. / 
صديقي:  وأ ْعج ْلت   عن تبييض البحث: أدركين.

: الع ج الة: أسرع. ومثلها تَ َعجََّل. / است  ْعج ل  /  حثثته.
لقمة أو لقمتان للجائع قبل أن تنضج الطبخة، 

ِبرية. /  ال ة  التَّصم : اللمحة السريعة )إليكم هذه والع ج 
الُعجاَلَة عن موضوع حماضرة الغد(. / )يف هذه 

ال ة نذكر النِ َسب اليت حققها املرشحون، مث ننتقل  الع ج 
إىل زميلنا يف تونس( العجالة هنا تعين الوقت القصري. 
وال حاجة لعبارة "العجالة السريعة" ففي هذا حشو. / 

: اخلرب املهم الذي ورد لتو ِه. و اِجل  ع  ومجعها  العاِجل  
]انظر السرعة يف سرع[ مما يفعله اإلعالم اخلربي أنه 
يعرِ ف املتلقِ ي مبدى َطزاَجة اخلرب، قد يكون اخلرب آتياً 
ضمن سلسلة من األحداث املرتابطة، ولكنه ورد لتو ِه 
فيتم التنبيه إىل للك ابلكتابة على الشاشة، يف التلفزة 

وقع اإللكرتوين، والتذكري ابألمر يف اإللاعة. وعلى امل
واشتهر العاجل يف قناة اجلزيرة. وابلتحكم يف حجم 
َرُز أْهية العاجل. وللحفاظ على قيمة وأتثري  الكتابة تُ ب م
إزجاء الَعَواجل ال بد من إلغاء صفة "عاجل" بعد مدة 
من الزمن تطول أو تقصر حبسب األْهية، وال بد من 

تري يف  منح صفة العاجل ح ى ال تفقد الكلمة الت َّقم

بريقها. فاألخبار كلها يفرتض أن تكون جديدة 
 أساساً. 

مًا: اخترَب، ) ع ج م   ْمنايَ عمُجُم َعجم ُعوَده فوجدانه  ع ج 
امُصلباً، وسوف نكلفه ابملهمة(. /  : وضع اإِلْعج 

يصفون الن َُّقط على احلروف، وكان لقدمائنا عبارات 
لتصحيف، يقولون: الياء ال ُمثَ نَّاة احلروف درءًا ل هبا

والذال املعجمة، والباء املوحَّدة، والثاء املثلثة، التحتية، 
فإلا غلط الناسخ يف وضع النقط عرف  والدال املهملة

ومل يصفوا اجليم القارئ من الوصف حقيقة الكلمة. 
أبهنا معجمة وال أبهنا مهملة، ألن شكل كلمة "اجليم" 

، ابلعني املهملة الساكنة ْعج ماأل  يشي حبقيقتها. / 
واجليم املفتوحة وامليم: احليوان غري الناطق. / هذا 

: أي أنه ليس بعريب فصيح، وفيه الع ْجم ةالنص تشوبه 
الكثري من العبارات اليت ظاهرها عريب لكنها مرتمجة. / 

معاِجم  واجلمع  ال م ْعج م  : الن ََّواُة. / الع ج م ة  
 س.  : القامو وم ْعج مات  

ناً: لتَّ الدقيق ابملاء وكرر عليه اللت  ع ج ن   يَ عمِجُن َعجم
ْعج ون. / عجينا  والضغط فيصري  : وال م عاجني ال م 

يكون لألسنان وللحالقة، واملعجون كل ما كان على 
: طست العجن، أو آلة العجن امِلْعج نهيئة عجني. / 

ِبز.  الكبرية يف ال َمخم

اً: أحصى. /  ع د   : ع د د  : َجهَّز. / أ ع د  يَ ُعدُّ َعدَّ
َده ، وِمن صفة من ﴾أحصى، ﴿الذي مجع مااًل وَعدَّ

جيمعون املال وخصوصًا إلا كانوا مغرتبني طلبًا للمال 
وا أمواهلم، فإن ُرؤَي أحدهم سارحًا يف السقف  أن يَ ُعدُّ
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: تزوج أكثر من واحدة، ُأخذ الفعل عد د  فهو يَ ُعدُّ. / 
: ما حيتاجه الع د ة  من تعبري "تعدُّد الزوجات". / 

فريق  يستعد  : )مل مل يست ِعد  الصانع من أدوات. / 
ملثل هذه السيول(، "يستعد " فعل مضارع  ئالطوار 

مشدد اآلخر، وجيزم ابلفتحة ال ابلسكون. ]راجع 
، بفتح العني: ات  ال م ع د  جوازم املضارع يف ضرع[ / 

اآلالت واألجهزة الكبرية يف ورشة بناء أو حقل أو 
 ِعد ت ه: الَعَدد )هذا كتاب صغري الِعد ةمستشفى. / 
: املدة الشرعية اليت تقضيها املرأة والِعد ةمئة صفحة(، 

بعد طالق أو ترمل ح ى يباح هلا الزواج مرة أخرى. / 
: جهاز يف لع د ادااملرأة: بدأت مدة العدة. /  اعت د ت

اد  سيارة األجرة يَ ُعدُّ املسافة والزمن معاً. وللكهرابء عدَّ
أيضًا لكنه يدور بدون احلاجة إىل خوض جدل مع 

ِدي ةسائق. /  د اخِليارات أمام الناخب، الت  ع د  : تَ َعدُّ
حبيث يكون للمواطن كلمة يف حتديد وجهة بلده 

عاقب على السياسية، وللك بوجود أحزاب خمتلفة تت
العدد يف احلكم، أو تشكل حتالفات غري دائمة. / 

: األعداد قاعدة التذكري والتأنيث للعدد أ(. النحو
 10إىل  3تطابق املعدود، ومن  12و11و2و1

: اجلزء األصغر خيالف، 19إىل  13ختالفه، ومن 
تبىن األعداد  إعراب العدديف  ب(والعشرة تطابق. 

ين )جاء أربعَة عشَر على فتح اجلزأَ  19إىل  11من 
منصوب، وكل  99إىل  11. ومتييز العدد من (رجالً 

العدد الرتتييب  ج(ما سوى للك جمرور. ]راجع مئة[ 
يوافق املعدود: )املتسابُق الرابُع/ املتسابقُة الرابعُة/ 

املتسابُق اخلامَس عشَر/ املتسابقُة اخلامسَة عشرَة(. 
 ]راجع للثمانية وخصوصيتها مثن[

ا واً: َجرى، ركض. /  ع د  ايَ عمُدو َعدم َواانً:  ع د  يَ عمُدو ُعدم
اء: خاصم. م ع اداة   ع اد ىاعتدى. /  : الَعداوة. والِعد 

ائي ة  /  : عبارة مرتمجة، تستعملها األعمال الِعد 
الوكاالت األجنبية يف مجلة كهذه: "منذ بدء األعمال 
د العدائية يف العاشر من الشهر اجلاري مل تتوقف اجلهو 

الدبلوماسية الرامية إىل.." أو كهذه: "ستتوقف 
األعمال العدائية يف الساعة الواحدة بتوقيت غرينيتش 
حبسب اتفاق اهلدنة." واملقصود: االشتباك، نقول: 
)منذ بدء االشتباك(، و)سيتوقف االشتباك(. والغرض 
من املصطلح التفريق بني اخلالفات السياسية 

واملناورات من جهة،  والتهديدات العسكرية ابحلشد
وبني البدء احلقيقي للقتال من جهة أخرى. وهنا فإن 

هي  )االشتباك("األعمال العدائية" ترمجة رديئة، و
: التجاوز، الت  ع دِّيالكلمة اليت مل يعثر املرتجم عليها. / 

أيضاً  والت  ع دِّي(، يتعد ى حدود ه)ال حيق للمرء أن 
تعملها وسائل اإلعالم : كلمة تسالع د وّ االعتداء. / 

الوطنية عندما ختوض البالد حرابً، وبعض تلك 
الوسائل متتنع عن استعماهلا يف حماولة، ايئسة، لتكلف 
احلياد. واإلعالم الذي ال يهُدف إىل حشد أتييد 
مواطين بلد معني ال يستعمل الكلمة، إال أن ترَِد على 

: طلب املعونة على خصم، اْست  ْعد ىلسان ضيف. / 
مرة أخرى يستعدي الرئيس الفلسطيين األمم املتحدة )

، أ ْعد ىعلى إسرائيل إليقاف التوسع االستيطاين(. / 
أي ابملرض. واملرض ُمعمٍد وقد   ابلع ْدوىأي أصاب 
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ع ْدو ة : الضَّفَّة. قالوا: الع ْدو ة. / م ْعِداي  كان 
َوة األندلسية ألن بينها وبني بالد األندلس ، والُعدم

َوة املغرب. /  الفعل املسلمني اجلنوبية حبرًا وتقابلها ُعدم
: الذي أيخذ مفعواًل أو أكثر: )َقتل اجلنديُّ املتعدِّي

(، ويقابله الفعل اجلندي  مكافأة  ، ومنَح الضابُط رجال  
" اعدالالزم الذي ال أيخذ مفعواًل: )هدَأ الوضُع(. / "

يف االستثناء تنصب ما بعدها: )جاءوا مجيعًا عدا 
 (، ومثلها "ما عدا". ثالثة  

، بفتح الدال: من القطانيات. وكانت الَعَدَسُة ع د س  
الزجاجية القدمية اليت رأى من خالهلا لوفنهوك اجلراثيم، 

 الع د س اتأوَل راٍء، صغرية جدًا كحبة العدس حقاً./ 
نت عدستا النظَّارة من زجاج منها احملدب واملقعر، وكا

وكانتا هتبطان ثقيلتني على أنف البسها، وصارات من 
َلِديَنة قاسية ال يناهلا اخلدش وخفيفة، مث صارات من 

، وشاعت اآلن لدينة مرنة وتلصقان على احلدقتني
العدسة املركبة يف  ،العدسة الكوملرية أو اجلوفي ةتقنية 

بة منذ عام جوف العني، وهي تقنية معروفة جمر 
1953.  

ل   اًل: أنصف. /  ع د  : الشِ وال، أي الِعْدل  يَ عمِدُل َعدم
اجلُوالق، الذي حُيمَمل مع شوال آخر على جانيب 
ُل أن يتساوى  الدابَّة، يعاِدُل أحُدْها اآلخر. والَعدم
ُل" مبعىن اإلنصاف. /  الطرفان، ومن هنا جاء "الَعدم

: بدا له، رأيه وع د ل  عنعن الطريق: احنرف،  ع د ل  
، أبل التعريف للكلمتني: الكاِتب  الع ْدل  وغريَّ رأيه. / 

الة موظف يف احملكمة يوثِ ق العقود والتوكيالت. /  الع د 

: هي نصف عدالة، وهي أضعف اإلميان، االنتقالية
ونوع من املصاحلة؛ حماكمات وتسوايت وتعويضات 

أو  أتيت عند االنتقال عن عهد جائر ارتكب انتهاكات
فظائع، ومل مُتِكنم بعد سقوطه حماسبُة كل الظاملني، وال 
تعويض كل املظلومني، فتُ تَّخذ إجراءات وسطية حتقق 
بعض التعويض املادي وكثريًا من التعويض النفسي 
إبقرار الظامل مبا ارتكبه، واقتناع املظلوم أبنه ليس يف 
اإلمكان أبدُع مما كان. وهدف العدالة االنتقالية ليس 
تصحيح أخطاء املاضي بقدر ما هو منع تكرُّرها يف 
املستقبل. شهدت جنوب إفريقيا ورواندا هذا النوع من 

بعد سقوط  -على النقيض  -املصاحلة، وشهد العراق 
حزب البعث عمليات انتقام مل تنصف املظلومني يف 

 ع اد ل ة:امل  املاضي، وال ضمنت مستقباًل أفضل. / 
جانبني بينهما إشارة حقيقة رايضية مصوغة يف 

التساوي. وقيل إن أشهر معادلة يف التاريخ هي معادلة 
. أي أن الطاقة تساوي 2س× آينشتاين: ط = ك 

الكتلة مضروبة يف مربَّع سرعة الضَّومء، وقيل بل نظرية 
فيثاغورس املتمثلة يف مساواة مربع الوتر يف املثلث 

 .القائم الزاوية جمموَع مربعي الضلعني اآلخرين

يَ عمَدُم َعَدماً: فقد، )ال َعِدمُتك َصديقاً!(، )إلا  ع ِدم  
م  فكرت جيدًا  م  طريقة للتخلص(. /  فلن ت  ْعد   أ ْعد 

، بكسر م ْعِدم  الرجُل يُ عمِدُم ِإعمَداماً: افتقر، فهو رجل 
: الفقراء الذين َعِدموا مصدر الرزق وال م ْعِدمونالدال. 

: األنبوب الذي خَيرج منه م  الع ادِ فَأعمَدموا أي افتقروا. / 
أيضاً: دخاُن السيارة نفسه. /  والع اِدم  دخان السيارة، 
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القتل : القتل بقانون، وكان القدماء يقولون: )اإِلعدام
: قتل اجليش أحَد اجلنود واإِلعدام امليدان(. صربا  

ابلعرف العسكري يف ميدان املعركة، إل أَحلُّوا للضابط 
كب جرمًا من اغتصاب أو قتل جندي من جنوده ارت

( القتل الوحشي للجنودتثبيط للروح املعنوية. ومسِ ي )
الذين يرفضون قتل املدنيني العزل اإلعداَم امليداين. 

( جملرد االنتقام اإلعدام االنتقامي للمدنينيومُسِ َي )
اإلعداَم امليداين، وجدير أن يسمَّى كل شيء ابمسه. 

إعدام ره فهو )أما قتل جندي من األعداء بعد أس
 (.اإلجهاز(، وقتل جريح هو )أسري

، بسكون الدال: جنة اخللود. / جن ة  ع ْدن  . عدن
، مادة صلبة كاحلديد م ْعِدن   ، بكسر الدال: ِفِلزٌّ

معِدن : األصل، )فالن من امل  ْعِدن  والنحاس. / 
 (. طيب

يَ عمُذُب ُعُذوبًَة: ساَغ يف احللق ماًء أم طعامًا أم  ع ذ ب  
ٌب. وال ِمياه حدي أي غري املاحلة،  الع ْذب ةثاً، فهو َعذم

ة لسقي املزروعات  أكانت صاحلة للشرب، أم معدَّ
: تعريض السجني للتنكيل الت  ْعذيبدون الشرب. / 

اجلسدي، والت َّعمذيب حمرٌَّم نظراًي عند األمم املتحضرة 
ويف ِشرعة حقوق اإلنسان. وتبتدع بعض الدول حياًل 

مراكز تعذيب يف أماكن اتبعة هلا ولكن  إليقاعه كفتح
ال تسري فيها قوانينها، واملثال األبرز معسكر 
غوانتاانمو األمريكي على أرض جزيرة كواب. ومن 
التحايل تنفيذ التعذيب أبيدي دول أخرى، أو التكتُّم 

 عليه وحماولة عدم ترك آاثر على أجسام ضحاايه.

ر   راً: ع ذ  رَفَع اللوم. / نقول:  يَ عمِذُر، بكسر الذال، ُعذم
َتِذُر عن عدم احلضور(،  )أعَتِذُر عن الغياب(، و)َأعم
َتِذُر عن احلضور" مبعىن عن الغياب.  وأجازوا أيضًا "َأعم

( أي نبحث له عن عذر وال ن  ْلت ِمس  له عذرا  / )
، واهية(. / م ع اذيرنلومه. / )لقد قدَّم أعذاراً، أو 

اس األعذار ملن خيالفك يف : املبالغة يف التماالعِتذاري ة
ه التوفيقي إلرضاء  املبدأ. واالعتذارية هي التوجُّ
اجلمهور أو الرأي السائد. فاليساري ينهج هنجاً 
اعتذاراًي إل يلتمس االلتقاء مع مظاهر معينة يف الفكر 
واملمارسة الرأمسالية مثاًل، واالعتذاري اإلسالمي يبحث 

خر. وقد درج عن القواسم املشرتكة مع هنج فكري آ
على استعمال هذا املصطلح املرتجم استعمااًل هتجينياً 
املتشددون يف خمتلف التيارات، وكان سلفه مصطلح 

أقرب إىل مزاج اللغة العربية، وكان أقل  التوفيقي ة
 هتجينية من االعتذاريَّة. 

ُق النخلة: الغصن مبا حيمل من مثر. عذق  . ِعذم

ل   اًل وَعذَ  ع ذ  اًل: الَم. / )سبق السيُف يَ عمِذُل َعذم
الَعَذَل(، فات األوان، ومت األمر. وأصله أن أحدهم 
أخذ بثأره يف الشهر احلرام، فالمه الناس فقال: سبق 

: العاِذلالسيف الَعَذل، أي سبق سيفي لوَمكم. / 
، ع ذ ال  الالئم، ومن يلوم  العاشق خاصة، واجلمع 

 . ع و اِذل  مجعها  والعاِذل ة  

الضعف بعد  ع ر اه م  يَ عمُرو َعرمواً: أصاَب. وقد ) ع ر ا
اهتلك اهلزمية(. /  اهلمُّ والقلق: داخاله، )عندما  اْعِت 

فُتح ابب الطائرة اعرتاين شعور مفاِجئ ابلضياع(. / 
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يَ عمَرى  ع ِري  . / الع ر ى: فتحة الزر، واجلمع الع ْرو ة  
 ع راينة   ، وهيع راين  ُعرمايً: غدا عاراًي من ثيابه. فهو 

من الصحة، أي فقدها،  وع ِريواجلمع َعرااي. / 
والتعبري املشهور: )هذا عاٍر عن، أو من، الصِ حَّة( أي 

ِمَن الشَّباِب وكاَن َغضَّاً.. كما  ع رِيت  فاقد للصحة، )
من الَوَرِق الَقِضيُب/ َأاَل ليمَت الشَّباَب يعوُد  ي  ْعر ى

تلحق  والت  ْعرِي ة  ِشيُب(. / يوماً.. فُأخربَه مبا فَ َعَل ال مَ 
اجلبال فينجرف تراهبا وتبقى الصخور صلعاء. وعوامل 

: يف الع ر اءالت َّعمرِية الريح واملطر، إخل. / جلسوا يف 
: شاشة عرض ضخمة الع راءمكان مكشوف، وسينما 
اْعر ْور ى شيء آخر. /  الع ْريتقام يف ساحة. وسينما 

تعجاًل لكي يلحق : ركبه بغري سرج مسالرجل  فرس ه
َتاقوا إبل القبيلة. / : ع راة   ابلغزاة الفار ِيَن بعد أن اسم

)فاهنضوا من قيدكم عراًة أقوايء( "عراًة" منصرفة. ظلت 
فريوز تغين أربعني سنة مل ختِطئ يف النحو. كان 
يعصمها الرحبانيان: عاصي ومنصور، اللذان امتلكا، 

ما قالت ْبانب املوسيقى، عربية فصيحة. وبعد موهت
فريوز: "عراَة" يف أغنية "األرض لكم"، ومنعتها من 

 الصرف بغري وجه. 

. الت َّعمرِيب: إدخال كلمة أجنبية يف املعجم العريب عرب
ككلمة "مساج"، وأما الرتمجة فنقل معىن أجنيب إىل 
لفظ عريب كعبارة "بشكل أو آبخر" فهي عبارة عربية 

ليم: جعله ابللغة األلفاظ ولكنها مرتمجة. / تعريب التع
: فرقة استخبارية إسرائيلية يتزايَّ ال م ْست  ْعرِبونالعربية. / 

أفرادها أبزايء العرب ويتحدثون العربية ويندسُّون بني 
العرب يف مظاهرٍة أو اشتباك بغرض إيقاع األلى. 

أيضاً: دارسو اللغة والثقافة العربية من  وال م ْست عربون
: القبائل لات األصل ب ةالعرب الع ارِ غري العرب. / 

ء مثاًل، وقال شاعرهم: )حنُن  أَبناَء  -اليمين، َكَطيِ 
َأعمَرُب الناِس ِلَسااًن وأَنمَضُر النَّاِس ُعودا(.  -يَ عمُرٍب 

وسكنت العرب العاربة العراق والشام واحلجاز منذ ما 
قبل اإلسالم، ومن شعرائهم: امُرُؤ القيس، وأبو نواس، 

العرب رتي، واملتنيب، واملعري. ويقابلهم وأبو متام، والبح
: ع ْرب ون  : ومنهم قريش، ومتيم، وتغلب. / ال م ْست  ْعرِبة

 جزء من الثمن يُدفع حلجز السلعة أو املأجور. 

أ ْعر ج  يَ عمرَُج َعَرجاً: ظََلَع، ومشى مع َميمل، فهو  ع رِج  
ليلة ُعُروجاً: عال وارتفع. /  ي  ْعر ج  . / َعرََج وهي ع ْرجاء  

 27: ليلَة صعد النيب إىل السماء، وال ِمْعراجاإلسراء 
ق، عنقود البلح. الع رج ونرجب. /   : الِعذم

: املرأة عند الع ر وس: حفل الزواج. / الع ْرس  . عرس
الرجل واجلمع  والع ريس، عراِئس  زواجها واجلمع 

. ويف القدمي عروسان. والعروس والعريس معاً: ِعْرس ان  
جعلوا العروس للرجل وللمرأة، فهو عروس وهي 

املسافرون: نزلوا عن إبلهم للراحة. /  ع ر س  عروس. / 
: حيوان أيكل الفئران، لو جسم طويل، ابن  ِعْرس

 ومن أبطال كليلة ودمنة. 

: يلقيه امللك ِغبَّ تنصيب خطاب الع ْرش. عرش
كومة؛ حكومة جديدة، وحيتوي على برانمج هذه احل

ويف امللكية الدستورية َتكتب احلكومُة اخلطاب وامللك 
، يتلوه.  : رمز امللكية، واألصل ع ر وش   واجلمعالع ْرش 

: رمز للحضرة والع ْرشمقعد فخم جيلس عليه امللك. 
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: رفع أغصان دالِية العنب عن الت  ْعرِيشية. / اإلهل  
من  ، أي ِمظَلَّةٍ ع رِيشةاألرض، والتعريش أيضًا بناء 

 األغصان.

يَ عمِرُض َعرمضاً: أظهر. واملكان الذي يتم فيه  ع ر ض  
، )مل م ع اِرض  ، بكسر الراء، واجلمع ال م ْعِرضالعرض 

أجد يف َمعمِرِض الكتاب ما يستحق الشراء(. / 
: العاِرض  فكرة(. /  ع ر ض ْت ِلوَعَرَض: الَح، )

:الع ارِ املؤقت، )هذا أمر َعاِرٌض سيزول قريباً(. /   ض 
: أثر ظاهر للمرض، واجلمع الع ر ض  السحاب املاطر./ 

: ما حيميه اإلنسان من شرف الِعْرض  َأعمراٌض. / 
"، احلقيقةوالكلمة القدمية ". أ ْعراض  ومسعة. واجلمع 

سِي للك البطل  )حُياِمي عن َحِقيَقِته وحيداً.. بِنَ فم
ال ُمحاِمي(، أي أفدي بنفسي، وجاز يف "البطل" ضم 

ع رض  : وسط الشيء، )ضرب به الع ْرض  / وفتح. 
تَ عمريضاً:  ع ر ض  (. / ع رض البحر، والسفينة يف احلائط

عربَّ عن شعوره تعبريًا خفيَّاً، وضدها صرَّح تصرحياً. / 
: قائمة مطالب أو احتجاجات تُعرض على الع رِيض ة

: كل التجمعات السياسية ال م عار ض ةلوي األمر. / 
كم، وقد تكون املعارضة برملانية، أو اليت ليست يف احل

تكون نشطة يف اخلفاء يف بلد قمعي، أو تصبح 
رد يف األخبار العبارة ت"التفاهم العريض" مسلحة. / 
، اهلدنة"عريض بشأن  تفاهممت التوصل إىل "املرتمجة: 

املقصود أنه التفاهم كبري، بينما وهي توحي أبن 
مال األفضل استع عمومي وال يشمل التفاصيل.

  )تفاهم أوَّيل (. 

: قابله أول مرة، تع ر ف بهيَ عمِرُف َمعمرَِفًة: َعِلم. /  ع ر ف  
: أي َعَرَفه عندما رآه تعر ف  عليه وإليهفأصبح يعرفه. و

ألنه كان رآه من قبل، )تعرَّف الرجل على شخصية 
املتهم(. وميكن استعمال أي من حروف اجلر الثالثة 

وإىل" مع الفعل "تعرََّف" يف  املذكورة "الباء، وعلى،
أكثر من أسلوب مع وجوب أن يكون السياق 

احلفل أو اجللسة: من يقدم  ع رِيف  واضحاً. / 
الضيوف، ويعطي نُبذة عن كل منهم، ومهمته تسمى 

م، والعني والِعر افة . الِعر افة أيضًا مهنة الَعرَّاف املنجِ 
: حالة ةاأل ْحكام الع ْرِفي  مكسورة يف كلتيهما.  / 
: اتج الديك، الع ْرف  الطوارئ. ]انظر طرأ[ / 

، بفتح العني: الرائحة الطيبة. / الع ْرف  واإِلحسان. / 
: مكان بني اجلنة والنار، ال َمطمَهر عند األ ْعر اف

: شيء كلما زاد أحس املرء أنه امل ْعرِف ة  املسيحيني. / 
 انقص. 

، الع روقالسنون: جعلته هزياًل ابرز  تع رق  ْته. عرق
: الِعْرق  : هزيلتان، عروُقهما ابرزة. / م ْعر وق تانويداه 

بفتح النون: مرض. ِعْرق الن س ا، الشِ راين أو الوريد. / 
: املشجَّر، الذي عليه امل  ع ر ق  ]انظر نسا[ / والقماش 

 يَ عمَرقُ  ع ِرق  األشجار أي أغصاهنا. /  ع ر وق  ما يشبه 
ِكرات، الع ر ق  َعَرقاً: رشح جلُده. /  : من ال ُمسم

ويزعمون أهنم يكررونه ثالث مرات فيسمونه املثَ لَّث. / 
والت ْطهري : األصل. الِعْرق  : القدمي املاجد. / الع رِيق
 من منطقة لكي : طرد سكان من جنس معنيالِعْرقي

، ومن أشهره ما جرى يف ختلو لسكان آخرين
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بقة أوائَل التسعينات، وال سيما يف يوغوسالفيا السا
 البوسنة واهلرسك. والتعبري مرتجم، وفرض نفسه.  

: الشجار، الِعراك  يَ عمُرُك َعرمكاً: دلك. /  ع ر ك  
ْعر ك ة   : الواقعة احلربية، وجمموع املعارك يشكل وال م 

الَعَلمني على احلدود بني مصر  معركةاحلرب، )وقعت 
: الع رِيكة  ية الثانية(. / العامل احلربوليبيا يف خضم 

ُ الَعرِيكة( أي سهل املعشر،  الطَّبيعة، )رجل لنيِ 
 لطيف. 

، ويف األصل سيل شوق عاِرم. الَعارِم: املتدفق، عرم
، بدون ألف: السيل الذي جرف وسيل  الع ِرمِ عارم. 

 سد مأرب. 

العرانني( أي أاَُبٌة  مُّ : األنف، )قوٌم شُ الِعْرِنني  . عرن
: بيت الع رِين  معتزُّون أبنفسهم، شاخمون أبنوفهم. / 

 األسد. 

. وعزَّ عزيزيَِعزُّ ِعزَّاً: َقِوَي بنفسه أو بعشريته. فهو  عز  
يف هذه األايم(. / ويعزُّ  عز  الصدقأيضاً: َنَدَر، )

أن نفارقكم،  ي ِعز  عليناعليَّ األمر: يصعب ويُشق، )
نجده بعدكم هو كالعَدم(، أو كما قال فكل شيء س
يف ِعزِّ موقفه: تَ َقوَّى. / خرجُت  تعز زأبو الطيب. / 

 : يف وقت قوَّته وشدته. الربد

يَ عمُزو َعزمواً: َنَسَب، )َعزا اخلرَب إىل "مصدر موثوق"  ع زا
ه(، وأرجَع السبب، )َعزا للك إىل ضعف البنية  مل يسمِ 

 التحتية(. 

هذا عن ابيل( أي  ع ز ب  ُعُزوابً: غاب، )يَ عمُزُب  ع ز ب  
: فالٌن َعَزٌب: غري متزوج واجلمع َأعزاٌب، 1نسيته. / 

: وهو َأعمَزُب أيضاً 2وهي َعَزبٌة واجلمع َعَزابٌت. 
: 3واجلمع ُعزمٌب، واملؤنث َعزمابُء واجلمع عزابوات. 

 . ع ز وب ة  . واملصدر وعازِب ة  وعاِزابت، وع ز اب   عاِزب  

: عقوبة خفيفة قد تقتصر على فضح الت عزير. عزر
الفعلة وصاحبها. وتستعمل الكلمة لتعين أتنيب 

 األطفال. 

 : َمَلُك املوت. ِعْزرائيل

يَ عمِزُف َعزمفاً: َدقَّ على آلة موسيقية. وال نقول  ع ز ف  
: انصرف ع ز ف  ع زوفا  "لعب" فهذه ترمجة سقيمة. / 

ايح، واألصل صوٌت : صفري الر ِ الع زِيفعن الشيء. / 
 ختيَّلوه للِجن .   

: مذهب إسالمي، االْعِتز اليَ عمزُِل عزماًل: حَنَّى. /  ع ز ل  
: االنِعز اِلي ة. / م ْعت ِزِلٌّ ، وواحدهم ال م ْعت زِلةوأصحابه 

هنج مييين متشدد يقوم على حتكم عصبة من الرجال 
يف القرار لصاحل فئة أوسع، عرفته إسبانيا ولبنان، وكان 
يف احلالتني متأثرًا ابلنظام الفاشي يف إيطاليا والنازي يف 

: هنج يف السياسة األمريكية، يربز يف االنعزالأملانيا. / 
 بعض العهود وخيفت يف بعضها، ويقوم على التقوقع
وعدم عقد حتالفات خارجية وعدم التدخل عسكرايً 

 / . : ال َمح مَجر امل  ْعِزل الصحيفيما وراء اأَلمريَِكتَ نيم
الصحي، حيث يُعزل املرضى أو املشكوك يف محلهم 

: أي بعيداً مب ْعِزل  عن هذاجرثومة املرض. وسنبقى 
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ْعِزل  عنه. /  أيضًا املنطقة اليت مينع السكان من  ال م 
هتا ضمن حكم عنصري، واجلمُع معازل. وكانت مغادر 

املعازل موجودة يف جنوب إفريقيا أثناء عهد )الَعزمل 
العنصري(، وهي اآلن موجودة يف الضفة الغربية، 
حيث يتم ابلتدريج تطويق الفلسطينيني يف معازل 
داخل بلدهم. وخياف اإلعالميون العرب من إطالق 

الفصل سياسة العزل العنصري = سياسة عبارة 
، على ما تنتهجه إسرائيل، وينتظرون أن العنصري

الرئيس تقول للك وكاالت األنباء األجنبية أواًل. / 
: رئيس سابق عزل من منصبه، إبرادة برملانية ال م ْعزول

أو انقالب. وتعترب كلمة حمايدة، بينما املخلوع 
 هتجينية، )إنَّ األمرَي هو الذي يبَقى أمرياً بعد َعزمِلهم/ إن

، األ ْعز ل  /  زاَل سلطاُن الواليِة مل يَ ُزلم سلطاُن فضِلهم(.
: الذي ال سالح معه، )ُأِسرمُت وما ع ْزل  واجلمع 

ٌر وال َربُُّه  يب ِبُعزمٍل َلَدى الَوَغى.. وال فَ َرِسِي ُمهم َصحم
ُر(، أي أنه ُأسر وأصحابه مسلحون، فلم يدافعوا  َغمم

رب الفرس أي عنه، ومل يكن فرسه مهرًا وال كان 
راً أي قليل جتربة. وأجازوا يف اجلمع   .الع ز لصاحبه َغمم

وعاقد  يَ عمزُِم َعزمماً: نوى. فهو عازٌِم على األمر.  ع ز م  
من وأ ول و الع ْزِم عليه. /  وعاقد  العْزم  عليه.  العْزمِ 

 الرسل: نوٌح وإبراهيُم وموسى وعيسى وحممد. 

: والع اس  الليل حَيرس. يَ ُعسُّ َعسَّاً: طاف يف  ع س  
 الليل: أظلم.  وع س ع س  . ع س س  حارس الليل، واجلمع 

. اليَ عمُسوب، بفتح الياء، ملكة النحل، واجلمع عسب
يَ َعاِسيُب. وكان "اليعسوب" مذكَّرًا إل رأته العرب 

رئيس اخلليَّة الكبري جسمًا فال بدَّ أن يكون لكراً، 
يَ عمُسوَب القوم.  فسمَّوما الرجل لا السطوة يف قومه

واليوم نعرف أن اليَ عمُسوب أمُّ كل النحالت يف اخللية، 
 فال بد من أتنيثها. 

َجُد: الذَّهب.  عسجد  . الَعسم

راً: اشتدَّ وَصُعَب. فاألمر  ع س ر   ع ِسري، يَ عمُسُر ُعسم
. وقيل يف الفعل: َعُسَر، وَعَسَر، وَعِسَر. / وع ِسر  
ة والضيق. ومالع ْسر   : األ ْعس ر  . / الع ْسر ة  ثلها : الشدَّ

الذي يعمل بشماله. ومن كان يعمل بيديه االثنتني 
ع ْسراء  ، وهي أْعس ر  ي س ر  ابلكفاءة نفسها قيل له 

. / ض ْبطاء  ، واملؤنث أ ْضب ط  ، وقيل له أيضًا ي ْسراء  
 ضد ال ُموِسر. ال م ْعِسر  

فاً: ظلم. واحلكم  ع س ف   : الذي الت  ع س في  يَ عمِسُف َعسم
ُأصدر ابلتفاف على روح القانون. والتفسري الت ََّعسُّفي 

فأو  ل النص معايَن أكثر أو أقل ال م ت  ع سِّ : الذي حُيَمِ 
 مما حيتمل. 

: حتويلها من احتجاجات ع ْسك ر ة  االنتفاضة. عسكر
: حتويله إىل وعسكرة النظامإىل اشتباكات ابلسالح. 
: كلمة هتجني الع ْسك ر  يش. عسكري يستند إىل اجل

 للجيش عندما يتدخل يف السياسة، أو يقمع الناس. 

ْعس ول. الَعَسُل: الشَّهد الصايف. عسل : املخلوط وال م 
ْعس ولبعسل، ومنه  : أي اللطيف لكن الكالم ال م 
: تبغ خملوط بسكر، وكسروا وال م ع س لبغري فعل. 

 السني وقالوا املعسِ ل.
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ا واً: ضعف بصره، ومل يَر األشياء يف يَ عمُشو  ع ش  َعشم
: الع ش اء  . / ع ْشواء  ، وهي أ ْعش ىالظلمة. فهو 

امس. / والِعشاء  الوجبة،  : أول الظالم الدَّ
: املباين اخلربة املتالصقة املكتظة اليت الع ْشوائي ات

ع ِشي ة يقطنها الفقراء. وقالوا أيضًا "مدن الصفيح". / 
م. والعبارة مرتمجة. وضدها َغداَة : أي قبله بيو املؤمتر

املؤمتر أي بعده بيوم، )قال َعِشيََّة االنتخاابت إنه 
سيخفض الضرائب، وَغَداَة إعالِن فوزه قال إن األمر 

 سُيعرض على اجلهات املختصة(. 

ُب: احلشيش. واملرج عشب :. الُعشم املفروش  ال م ْعِشب 
. / املكان: نبت فيه العشب واْعش ْوش ب  ابلعشب. 
فن : إزالة احلشائش من األرض. ويف الت  ْعِشيب  

التعشيب: إزالة كلمات ال معىن هلا، ككلميت  الكتابة
ًا اللتني كثريًا ما تردان لغواً. وحيمُسن ابلكاتب  قد، وِجدَّ
بعد أن يتم مقاله أن ينظر فيه بعني التَّعشيب، فيزيل 
ما تسرب إىل عباراته من كلمات ومجل ال ضرورة هلا، 
فاملرء يف حديثه الشفوي مييل إىل التكرار واملبالغة، فإلا  
كتب قلََّد نفسه وهو يتكلم، فإن عاد إىل النص عشََّبه 

َكَمه.     وَأحم

مخستان. ]حنموايً: انظر عد [ / نقول الع ش رة: . عشر
نساء،  ع ْشر  رجال، بفتح الشني، وهنَّ  ع ش ر ة  هم 

: منتدى اقتصادي الِعشرون الكبارإبسكان الشني. / 
ألقوى عشرين اقتصادًا يف العامل، نشأ عقب األزمة 

، الع ْشر  ، وينعقد سنوايً. / 2010-2007املالية 

. / ال ِمْعش ار  بسكون الشني: اجلزء من َعَشرة، ومثلها 
 : الصحبة الطويلة. الِعْشر ة  

قاً: أحب بقوة. /  ع ِشق   ، يف والت  ْعشيقيَ عمَشُق ِعشم
ويف تشغيل السيارة: إدخال األسنان شغل اخلشب، 
 بعضها يف بعض.

. / ِعِصيٌّ ، واجلمع ع ص و انمثناها  الع ص ا. عصا
َياانً: خرج عن الطاعة.  ع ص ى : استعصىيَ عمِصي ِعصم

: بلوغ األزمة طريقاً السياسي االْسِتْعصاءتعسَّر. / 
مسدوداً. وعندما يبدأ اخلروج من االستعصاء ابلتدريج 

ل ةاحل لْ فهذه  ، فإلا كان خروجًا كبريًا ومفاجئًا فهذا ح 
 . االْخِِتاق

ه  ع ص ب   باً: َشدَّ. وَعَصب رأَسه أي شدَّ يَ عمِصُب َعصم
أيضاً: اجلماعة  الِعصاب ة  ، بكسر العني. / بِعص ابة

: من الع ص اباملتالمحة الساعية إىل خري أو إىل شر. / 
: حرب الِعصاابت حرباالضطراابت النفسية. / 

نصار، خيوضها مدنيون وجدوا السالح ضد جيش األ
 ع ْصب ة  نظامي غاٍز على طريقة اضِرب واهُرب. / 

: هيئة دولية سبقت األمم املتحدة، أنشئت عام األمم
 ع ْصب ة  ، وانتهت بقيام احلرب العاملية الثانية. / 1920
: مجاعة من النساء حيججن أو يعتمرن معًا فال النساء

: نصرة الفرد الع ص ِبي ة  القبلية/  حيتجن إىل حَممَرم.
: الشعور الت  ع ص بلقبيلته ظاملة أو مظلومة. / 

 والسلوك املعاداين لآلخر جملرد كونه خمتلفاً. 
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راً: ضغط وأسال. /  ع ص ر   ْعص رةيَ عمِصُر َعصم : ال م 
مكان عصر الزيتون مثاًل. ودكان تعصر فيه الفواكه 

. الع ص ارة: آلة العصر. وغلب عليها وال ِمْعص رةوتباع. 
: حتني عندما يتساوى طول الشخص صالة الع ْصر/ 

وطول ظله، وللمناطق اليت ال تسقط فيها أشعة 
الشمس عمودية يضاف ظل الشخص وقت الزوال 
أي الظهر إىل مثل ظله. هذا بشكل عام، وحيدد 

 امليقاتيون أوقات الصلوات ابلساعة لكل منطقة. 

َفاً: هبَّ بقوة. ي َ  ع ص ف   : التنب الع ْصف  عمِصُف َعصم
: زهر الع ْصف ر  بعد درس السنبل واستخراج احلب. / 
 / . : كل الع صفور  مصفر على امحرار ُيصبغ به األرزُّ

 طري دون احلمام. التعريف عن القاموس األساسي.

: تعسََّر. ع ْصل ج  : ال ُمعمَوجُّ الصلب. األ عص ل  . عصل
 تحه. وللقفل تعسَّر ف

ماً: حفظ، ومنع،  ع ص م   قال سآوي إىل ﴿يَ عمِصُم َعصم
: املكوث يف االْعِتصام. / ﴾جبل يَ عمِصُمين من املاء

مكان احتجاجاً، واملعتصمون ميتنعون مببىن من هجمة 
من احليوان: احملجَّل الذي  األ ْعص مرجال األمن. / 

على بعض أرساغه، أي معاصمه، بياض، وهذا أجود 
: اجليدة. / اخلطبة العصماءيدة أو له. والقص

: مسيت بذلك ألهنا كانت حتاط بسور العاِصمة
املركز -املدينة: مةالعاصِ يعصمها من العدو املهاجم. 

يستخدم الصحفي اسم العاصمة لتنوب يف البلد، و 
عن الدولة، يف سياق اخلرب: )ترى واشنطن وجوب 

/  البدء مبحاداثت فورية(، أي الوالايت املتحدة.

" اليت ترد يف شعر املتنيب عدة مدن حمصنة العواصم"
: مكان ال ِمْعص مابلقالع بني حلب وأنطاكية. / 

: الذي صنع نفسه.  الِعصاِمي  السوار من الساعد. / 
ُس  ِعصام  كان  حاجبًا للنعمان، قال فيه النابغة: )نفم

عصاٍم َسوََّدتم ِعَصاَما.. وعلََّمتمُه الَكرَّ واإِلقمَداما(، ومن 
، وانظرها يف "عظم".  . وعكسها الِعظَاِمي   هنا الِعصامي 

ُت أبسناين.  ع ض   يَ َعضُّ َعضَّاً: وقالوا: أان َعِضضم
 : املفروض َقسراً. الع ض وض  ال ُملمُك 

: اجلزء من اجلسم، أو أعضاء  الُعضُو، واجلمع  .عضا
واٌت. واملفرد  من هيئة معينة. ويف اهليئات أعضاٌء وُعضم

َوٌة.   عضٌو وُعضم

: ما بني املرفق والكتف من الذراع. / الع ض د  . عضد
 : التعاون الوثيق. الت عاض د: أضعفه. / ف ت  يف ع ض ِده

ر يف والعضالت: األنسجة احلُ  الع ض ل ة  . عضل مم
واملعضالت: املشكلة العويصة.  وال م ْعِضل ة  اجلسم. 
: الذي يعجز األطباء. ومما أيخذ به الع ض الوالداء 

اإلعالمي الرصني نفسه أالَّ يصف مرضاً أبنه "ال شفاء 
منه"، فذلك خطأ، والعبارة تقتل األمل يف النفوس، 
وال سيما يف نفس مصاب. لكن اإلعالمي يصف 

عب، أو أنه ما زال يعجز األطباء. / املرض أبنه ص
: استجابة عضلة مَّا بسرعة ألمر الذاكرة العضلية

الدماغ ابلقيام حبركة حمددة ألهنا تعودت على أداء هذه 
احلركة. والعازف على آلة موسيقية جيد أصابعه تتحرك 
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بسهولة وبقليل من الرتكيز يف عزف قطعة عزفها مراراً 
 قد خزنَّت تلك احلركات.  يف السابق، فكأنَّ عضالته 

: الت  ع اِطي. أعَطى يُ عمِطي ِإعَطاًء وَعَطاًء: منح. / عطا
رات. ومن ابتداعات الصحفيني: "تعاطي  تناول املخدِ 
احلكومة مع اإلضراب متيز ابلتلكُّؤ"، "سوف يتم 

: ال م ْعط يات  التعاطي مع األمر" أي )معاجلة األمر(. / 
)من خالل هذه املعطيات احلقائق الثابتة املتوفرة، 

: األ عِطيات  استنتج التحقيق أن احلريق مدبَّر(. / 
رواتب اجلنود، وحصص زعماء القبائل من اخلزينة، 
إخل. كلمة قدمية، لكنها قد تعود لتعين شيئًا قريبًا من 

 هذا. 

يَ عمَطُب َعَطباً: تلف. والَعَطُب يقع يف اآلالت،  ع ِطب  
 باً. بينما التلف يف األطعمة غال

، وهو يبيع ألف ع ط ار  . ابئع الِعطمِر والُعُطوِر عطر
. واملرأة اليت تبالغ يف الِعط ارة  شيء آخر، وحرفته 

وكذا الرجل. وغلب أن يكون العطر  ِمْعِطري  الت ََّعطُّر 
العريب زيتياً، واإلفرجني كحولياً. غري أن املسك والعنرب، 

وب، واملفرد يف صورهتما األصلية اجلامدة، من الطُّيُ 
 ِطيب. 

: وال م ْعِطس  يَ عمِطُس َعطمساً: ما يفعله املزكوم.  ع ط س  
 األنف. 

يَ عمَطُش َعَطشاً: احتاج إىل أن يشرب. فهو  ع ِطش  
وهي َعطمشانٌَة وجاز َعطمَشى، واجلمع  ع ْطشان  
 للعلم غرُي ال ُمتعطِ ِش للدم(. ال م ت عطِّش  . / )ِعط اش  

يَ عمِطُف َعطمفاً: أشفق، ومال، وأََمال. /  ع ط ف  
: طلبها. / واالستعطاف: إبداء الشفقة. الت عاط ف  

: امليل إىل جانب، وتغيري االجتاه. االنعطاف  
َلة. / ال ِمْعط ف   ع ط ف  : اجلزء العلوي من الَبدم  ال م ن ْ

اخلطر الذي متر به األمة: شيء موجود يف كل يوم. 
يتورَّط يف نعوت كهذه، وكل  ومما حيالره الصحفي أن

مؤمتر قمة يشكل منعطفًا حامسًا ابلنسبة لصحفي 
الواو، : )أحرف العطفيغطي مؤمتر قمة ألول مرة. / 

(. واملعطوف أيخذ حكم ما أو، الفاء، ث، أم، بل، ال
 قبل حرف العطف. 

 الع ْطل  . الِبط ال ةعن العمل يعاين من  الع اِطل  . عطل
: اليت استغنت واملرأة الع اِطليف اجلهاز: اخلراب. 
: إيقاف العمل تعطيل الدستورْبماهلا عن الزينة. / 

 به. 

": ال يصف الشاعر العظيميَ عمُظُم ِعَظماً: كرب. " ع ظ م  
اإلعالمي الرصني أحدًا ابلعظيم وال ابلكبري. / 

الناس:  م ْعظ م  املهمَّة: وجدهُتا ثقيلًة. /  ت  ع اظ م ْتين
ا الصحفي إالَّ مستندًا إىل إحصاء. أكثرهم. وال يقوهل

: املفتخر بعظام أجداده، أي بَنَسبه، الِعظ اِمي  / 
بريطانيا وعكسه العصامي، فانظرها يف عصم. / 

: اسم اجلزيرة الكربى يف األرخبيل الربيطاين. / العظمى
: احلرب العاملية األوىل، مسَّومها كذلك احلرب الع ْظمى

 العاملية الثانية. بغري رقم قبل نشوب احلرب 
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: االمتناع والِعف ةيَِعفُّ َعَفافًا وِعفًَّة: كبح حرصه.  ع ف  
مع القدرة. وتكون العفة يف اليد ويف اللسان، وتكون 

 عن الشهوات. 

ُر  ع ف ا واً: َصَفَح. األمم إبسكان الفاء:  الع ْفِوي  يَ عمُفو َعفم
ها ابسم ( مسَّت نفسمنظمة  الع ْفِو الدولية  التلقائي. و)

عريب، فال مربر لصحفي يصر على إيراد امسها بلغة 
أخرى. ميكن للصحفي يف تقريره أن يورد االسم كاماًل 
يف املرة األوىل مث يورده مرة اثنية واثلثة قائاًل "العفو" 

: اإلقالة من املنصب. وهي كلمة اإلعفاء  فقط. / 
التفافية، ومن واجب اإلعالمي أن يستعمل كلمة 
)عزل( أو )إقالة( إلا دلت القرائن على أن للك كان  

 كذلك. 

نفسه ابلرتاب: عرَّض نفسه للغبار. /  ع ف ر  . عفر
.الِعْفريت    : أحد اجِلن 

، واجلثة تتعفَُّن، ع ِفن  الطعام: فسد فهو  ت  ع ف ن  . عفن
 .الع ف ونةوبعض األنظمة كذلك تصيبها 

. / عاقٌّ يَ ُعقُّ ُعُقوقاً: جحد الوالدين، فهو  ع ق  
: أكل ُيصنُع والع ِقيق ة  : حجر كرمي أمحر، الع ِقيق

 احتفااًل مبولود. 

: التتابع، الت  ع اق بعلى القول: َعلََّق. /  ع ق ب  . عقب
ء يف دزرائيلي وغالدستون على رائسة الوزرا تعاق ب  )

بريطانيا عدة مرات يف أواخر القرن التاسَع عشَر(. / 
، بكسر القاف: بُ َعيمد، )َعِقَب خروجه من ع ِقب  

 يف أ ْعق ابالسجن ارتكب جرمية أخرى(. ومثلها )

األزمة األخرية رأَيمنا إثراًء غري مسبوق(. / ُردُّوا على 
هو : ُصرُِفوا فوراً. واأَلعمقاب مفردها َعِقٌب و أ ْعق اهبم

ُر القدم، ومؤخَّر اللِ َفاَفة، والبندقية. /   الع ْقب  ُمَؤخَّ
ىَب التأجيل والتواين(،  ،: النتيجةوالع ْقب )هذه ُعقم

(، أي الشيء نفسه الع ْقب  البنتك)خترََّجت ابنيت، 
: معاقبة اجلميع الع قوابت اجلماعيةمرجوٌّ البنتك. / 

عمال قتل بذنب فرد. ويطلق التعبري يف األخبار على أ
املدنيني أو مضايقتهم إما إللالهلم أو لتهجريهم، واحلق 

( ألنه ال يوجد التنكيل اجلماعيأن يقال عندئذ )
: الع ق اِبيللنب هنا ح ى تكون عقوبٌة أصاًل. / 

)ح ى بعد االتفاق النهائي  ،مضاعفات املرض وبقاايه
األحقاد اليت أدت إىل احلرب  ع قابيل  ظلت هناك 

 األهلية(. 

َدًة. /  ع ق د   داً: أوثق، ربط، وصنع ُعقم  الع ْقد  يَ عمِقُد َعقم
: االتفاق، أكان والع ْقد  من السنني عشر سنوات، 

العقد عقد زواج أم عقد عمل. وال نقول "هو يف 
" فالعبارة تفتح اباًب للخلط، نقول الرابع من عمره

ينصب  الع قودبعد ألفاظ )هو يف الثالثينات(. / 
، الِعْقد . /(، )ثالثون عاماً (التمييز: )عشرون عاماً 

بكسر العني: الِقالدة. وواسطُة الِعقمد: اجلوهرة الكبرية 
ة  اليت يف وسط القالدة. /  : موضع عقد احلبل، الع ْقد 

املكان القاسي الذي كان خيرج  الع ْقدةويف اخلشب 
 منه الغصن، وملن جيعل األمور صعبة نقول إنه )يضع

َدة يف ال ِمنشار(. /  ة  الُعقم : وحدة سرعة ال مسافة الع ْقد 
تبحر بسرعِة عشرين  للسفن. نقول إن )السفينة



235 
 

ُعقدة(، أي أهنا تقطع كل ساعة عشرين مياًل حبرايً، 
ري   مرتاً.   1852وامليل البحم

راً: لبح.  ع ق ر   : إحدى قوائم البعري،  والع ِقريةيَ عمِقُر َعقم
مته أواًل ليسقط مث يذحبونه، ومن هنا كانوا يقطعون قائ

: أي صرخ رفع ع قريته ابلشكوى. / ع ْقرا  مسوا الذبح 
واحتجَّ، للك أن أحدهم ُقطعت ساُقه، أي عقريته، 
فرفعها وصرخ صرخة مدوِ ية، فمن هنا التعبري. / 

، مذكر ومؤنث: من ال يولد له أو هلا. / العاِقر  
املبىن، واجلمع  : ال ِملك الثابت وال سيماالع قار  

ة على القاف: الدواء، واجلمع والع ق ار  َعَقارات.  ، بَشدَّ
ة  َعقاقري، وما وجدت القافان يف اجلمع إال لوجود شدَّ

بيته: يف وسطه.  قتل يف ع ْقرعلى القاف يف املفرد. / 
 مؤنثة، واجلمع عقارُب.  الع ْقر ب  / 

ِله يف يَ عمِقُص َعقمصاً: َكوَّر الشعر بعد جدم  ع ق ص  
 شنيون، أو َطبُّوز. وعقص أخت عقد. 

 . الصليب ال َمعمُقوف: رمز النازية. عقف

اًل: أدرك الرشد. ربط. )اعِقل وتوكَّل(  ع ق ل   يَ عمِقُل َعقم
 وع ق لتأي اربط انقتك أواًل مث توكل على هللا. 

: ما يثبِ ُت الكوفية الِعق الالدهشة لسانه: أي ربطته. / 
َود الدابَّة، )هذه فتنة قد والِعق الفوق الرأس.  : ِمقم

ْعت  ق لانفلتت من عقاهلا(. /  : احملبوس. وخصوصاً ال م 
: الع ِقيل ة  يف غمار نضال وطين أو أزمة سياسية. / 

الناقة املربوطة بعقال، وهي أيضًا الزوجة، واجلمع 
ْعِقل. / عقائل : املكان اآلمن، ومكان وجود ال م 

م عسك ر ل تيَّار ال َمَردة(. / األنصار: )زغرات معقِ 
: سجن كبري مؤقت أقيم لغرض، )أقامت االعتقال

إسرائيل معسكر اعتقال يف اخليام، وأقامت أمريكا 
 معسكر اعتقال يف غوانتاانمو(.   

م  ع ق م   ماً: كان غري منجب أو غري منتج، )ُعقم يَ عمُقُم ُعقم
 جلراثيم. : قتل االت  ْعقيمالتفكري(، )حماوالت عقيمة(. / 

: نبات شوكي، يزال الشوك من الع ك وب  . عكب
حول مثرته فيكون يف الداخل ما يُطمبخ. وتسمَّى إزالة 

: إزالة والت  ْعِكيب للصورة. / الت  ْعكيبالشوك 
حواشيها أو بعض أجزائها وإبقاء ما هو ابرز ومؤثر. 
ويف الصحف قد تكون الصورة كبرية مليئة ابلتفاصيل 

نٍب منها وجه طفل ابٍك، أو جندي ويكون يف جا
يسدد البندقية، وعملية التعكيب تربز املشهد املطلوب 
وتبعد التفاصيل اليت تشتت النظر. وحمرر الصفحة 

 األوىل الذي يتقن التعكيب حيقق الكثري. 

 .ع ك اكيز  : عصا الشيخ، واجلمع الع ك از  . عكز

ساً: قَ َلَب الشيء. / ال ن ع ك س   قول يَ عمِكُس َعكم
"يعكس برانمج احلزب مطالب اجلمهور" خوف 
اللُّبس، ولعل األفضل: )الربانمج ميثل مطالب 

  اجلمهور(. 

يَ عمُكُف ُعُكوفاً: َلزِم الشيء وانكبَّ عليه. /  ع ك ف  
 يف بيته: احتجب. اعت ك ف
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. ِعل ل  : املرض، وهي الذريعة أيضًا واجلمع الِعل ة  . عل  
لديه دعوة سابقة( أي  و)فالن يعَتلُّ علينا أبن

 يتحجَّج. 

: ترفَّع، وهي، ابملعىن ت عاىليَ عمُلو ُعُلوَّاً: ارتفع. /  ع ال  
السامي، تستعمل للذات اإلهلية فقط؛ وتعاىل اإلنسان 

، فهو متعاٍل علينا. /  : زايدة يف ِعالوةأي تكربَّ
: أي ابإلضافة إىل للك. / وِعالوة على ذلكاملرتَّب. 

: املتصل والنسب الع ل ِويّ : العايل. ي  الطابق الع ْلوِ 
: فرقة إسالمية يوجد الع ل ِوي ونبعلي بن أيب طالب. / 

ِيَّة نسبة إىل أحد  َعومن النَُّصريم أهلها يف سوراي وتركيا، ويُدم
: أعالهم مكانة يف اجملتمع، هم ِعْلي ة  القومأئمتهم. / 

األغىن يف اجملتمعات اآليلة إىل التفكك، وهم حمتكرو 
العلم والثروة يف اجملتمعات الراكدة، وهم أهل العلم يف 

: من فوق، ِمن عل  وِمن عل  / اجملتمعات الناهضة. 
ِبٍر معاً.. كُجلموِد صخٍر َحطَُّه  ِبٍل ُمدم )ِمَكرٍ  ِمَفرٍ  ُمقم

 ِل(.السيُل ِمن عَ 

عند القدماء، وعاء منقور يف خشب أو  الع ْلبة. علب
مصنوع من جلد حيلبون فيه، أو يشربون منه لنب 

:  وع ل ب  الليلالناقة. وعلبة اليوم: وعاء لغري الطعام. 
 كلمة هتجينية للمالهي الليلة. 

: الرجل اجلايف غري املتعلم. ويف املاضي  الِعْلج  . علج
: طريقة طبية الِعالج. / كانت تطلق على غري العريب

للقضاء على املرض. وال نقول: "العالج الطيب" فهي 
ترمجة ببغائية عن اإلجنليزية، و)الِعالج( وحدها جُتمزِئ. 

: تصوُّر مكتوب ملضمون فلم واثئقي ال م عاجل ة/ 
 ولطريقة إجنازه. 

يَ عمِلُف َعلمفاً: أطعم احليواَن. وطعام احليوان  ع ل ف  
: مكان وضع العلف للحيوان، فإن   ِمْعل ف  وال. الع ل ف

الُة.  كان يف كيس معلق بعنقه فهذه ال ِمخم

يَ عمَلُق ُعُلوقاً: َنِشَب، )َعِلقمُت يف زمحة السري(. /  ع ِلق  
: حشرة ماصَّة للدم تَ عمَلق ْبلد احليوان، واجلمع الع ل ق ة  
. واستعمل األطباء العلق ملصِ  دم املريض، وله الع ل ق  
مال يف الطب احلديث إل تستطيع دودة معينة استع

متييع الدم يف املوقع احملدد وفتح العروق الدقيقة. 
: الصلة، الع الق ة: نقطة الدم اجلامدة. / والع ل ق ة  

قة)عالقيت هبا ال تتجاوز الصداقة(. /  َجب الع ال  : ِمشم
ق ةتعليق الثياب.  : أنشوطة يعلق هبا غمد والِعال 

: الت عليق اإلخبارياإلنسان. / السيف على جنب 
ه تقدمه اإللاعة، أو التلفزة، يف  مقال سياسي موجَّ
أملانيا مثاًل، حيمل رأي احلكومة غالباً. ومل يعد هذا 
يقنع اجلمهور. وانبت عنه مقابالت جيريها أهل 
اإللاعة والتلفزة مع احملللني السياسيني احملايدين. فأما 

ت الرأي موجودة. / يف الصحف ويف اإلنرتنت فمقاال
: النص املرافق لفلم واثئقي، والكلمة توحي الت عليق

أبن الصورة هي العنصر الرئيسي، فإن تساوت الكلمة 
 والصورة يف األْهية قيل النصُّ ال التعليق. 

: واِلعْلك  يَ عمُلُك َعلمكاً: مضغ ما ال يُهَضم.  عل ك  
 اللِ بان، يُ َتسلَّى بَِلومِكه. 
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: مهنة اإِلعالميَ عمَلُم ِعلمماً: والعامل ضد اجلاهل.  ع ِلم  
إيصال املعلومات والرأي إىل الناس، وجعلها بعضهم 

. اإلخبار، والتثقيف، والِتفيهلات ثالث وظائف: 
فلئن كان أدَّن ما يقف عليه الكرسي ثالث قوائم، 
فإن اإلعالم إلا فقد أاًي من هذه الثالث سقط. 

ية واثئقية مثاًل إمنا يكون أبن يف قناة تلفز  واإلخبار
تعرض ما هو جديد، فالواثئقي اجلديد أو الذي يعاجل 

يف قناة  والِتفيهشأان معاصرًا يتضمن عنصر اخلرب. 
حمِض إخباريٍة يكون أبن يتميز اخلرب ابلسرعة وأن تتم 
تغطية األحداث بتسلسل حيكي قصة، فهذا فيه ترفيه 

رء يتابع بشغف إلا ح ى لو كان اخلرب خرب زلزال، فامل
احتوت التغطية على عنصر القصة اليت تتكشف 

ال بد منه ح ى تكون  والتثقيفتفصيالهتا شيئاً فشيئاً. 
أي حمطة غري اتفهة. فإلا كان اإلعالم ترفيهًا خالصاً 
من قبيل عرض األفالم املثرية للغرائز أو بث صرخات 

: هنا ال يوجد إعالم. ]راجع ركائز اخلربالكراهية فه  
الدقة واإلشراق والسرعة واإلحاطة، حتت دق وسرع 

، بكسر الالم: شهادة العاِلمي ةوحاط وشرق[ / 
مينحها األزهر ملن يكمل علمه، تعادل يف أايمنا 
البكالوريوس، فما أكرب االسم وما أصغر املسمى. / 

: كل الدول األعضاء يف جامعة الدول العامل العريب
، واجلمع ال م ْعل م  تها. / العربية، ح ى لو مجدت عضوي
: شخص كان لا املعلِّممعامل: املكان البارز املشهور. / 

: )َعلََّم املدرِ ُب عّلم  قدر عاٍل يف اجملتمعات العربية. / 
باحة   الشباب   (، "علَّم" ميكن أن أتخذ مفعولني. / السِّ
: الكلمة مشتقة من العامَل ال من الِعلم. ع ْلم ان

بشأن هذا العامل وال يتخذ الدين أساساً  والَعلماين يهتم
يف السياسة. والعلمانية أشكال، ففي الغرب متيل 
العلمانية السياسية إىل أن تكون رافضة ألي متثيل 
للدين يف الدولة، وهي مناهضة لوجود رموز دينية 
ضمن مؤسسات الدولة، كما يف فرنسا، ويف الفكر 

الفكر وال تؤمن  تقول العلمانية أبن هذا العامل هو جمال
ابلغيبيات سواء ما جاء يف الدين من صفة العامل 
اآلخر، أم ما يؤمن به البعض من القدرة على قراءة 
الغيب من خالل األجرام السماوية. والعلمانية قد 
تكون منسجمة مع الدين، كما هي احلال يف تركيا اليت 
حدث فيها تزواج منذ أواخر التسعينات بني علمانية 

ك الغربية املنحى واالجتاه الديين يف السياسة. أاتتور 
انيةو" " من الكلمات املشحونة، ويستخدمها الع ْلم 

 اإلعالمي حبذر واصفاً ال واصماً. ]انظر وصم[ 

: اإلفصاح عن قرار، نقول أعلن عن اإلعالن. علن
، بال شدة: ضد الع النِي ةخطٍَّة، أو أعلن خطًَّة. / 

، )قال َعالنَِيًة إن  ه يؤيِ د االنقالب(. السر 

: ُعموم الناس وخاصة الع ام ة  يَ ُعمُّ ُعُموماً: مِشل. /  ع م  
غري املتعلمني جيداً، والكلمة هتجينية ويستعملها 

". الع و ام  الصحفي حبذر، وأكثر منها هتجينًا لفظة "
وعكس العامَّة: اخلاصَّة، "هذا كالم يقال للخاصَّة، 
فأما العامَّة فال تؤثر فيهم إال الشعارات الرباقة". يف 
الصحافة نستعمل كلمة )اجلمهور( ال "العامَّة" يف 
السياق املعاصر. على أن تعبري )عامَّة الناس( ليس فيه 
هتجني، )هذا أمر مقبول لدى عامَّة الناس، ولكن 
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ددين قومياً يرفضون منح احلكم الذايت لألقلية(. / املتش
: )املشروع مفيد للبلد ُعموماً، وهو ع موما  وخ صوصا  

 ضروري ُخصوصاً ألصحاب الدخل احملدود(.

علينا  ع م ىيَ عمَمى َعَمًى: لهب بصره. /  عما. ع ِمي  
: جعله غامضًا عن قصد، )سألناه عن ت  ْعِمي ة  األمر 

ينا األمر وقال كالمًا غري قاطع، مث النتيجة فَعمَّى عل
الثقة بعد للك عرفنا أن مشروع خترجه ُرفض(. / 

 : املطلقة. الع ْمياء

داً: قصد، ) ع م د   اجليش  عم د  يَ عمِمُد، بكسر امليم، َعمم
يف  يعِمد  إىل استخدام القوة مع املتظاهرين، وكان 

: خالف القتل الع ْمدالسابق إىل صدهم فقط(. / 
مجُعها َأعمِمَدة: وهو  الع م ود  ريق اخلطأ. / القتل بط

عامة العمودية يف وسط اخليمة، وكل سارية نصبت  الدِ 
 / .ً  اعتمد علىالتوقيع: أقره. /  اعتم د  عموِدايَّ

: مباركة الطفل عند ال م ْعم وِدي ة  شخص: رََكَن إليه. / 
أيضاً. والطقس راجع إىل  الع م اداملسيحيني، وقالوا 

حنا ال َمعمَمدان، وهو حيىي عند املسلمني، غسل يو 
ْعم دانِي وناملسيَح ابملاء. /  : طائفة تقول بعدم وال م 

 تعميد الشخص إال بعد البلوغ. 

راً: سكن املكان. /  ع م ر   ، بضم العني: ع مِّريَ عمُمُر َعمم
، ومثة مناطق يف م ع م ر  أي َعمَّره هللا وأطال عمره. فهو 

: أصلها االستعمار. / ال م ع م رينثرة العامل مشهورة بك
من التعمري، واملعىن السياسي حلول األجنيب يف بلد 
وانتهابه خرياته. واإلمربايليَّة استعمار قد ال يصحبه 
وجود عسكري مباشر، وهي تكوين إمرباطوريَّة قائمة 

ارة  على النفول املتغلغل يف بلدان أخرى. /   ِعم 
: املبىن العايل. / والِعمارةاألرض: زراعتها وإحياؤها. 

ُرَك ما ل ع مر ك : َقَسٌم قدمي، كأمَنا قال: وحياِتَك، )َلَعمم
َضاَقتم بالٌد أبَِهِلها.. ولكنَّ َأخالَق الرجاِل َتِضيُق(. / 

: كاحلج، لكن يف غري موعد احلج وال وقوف الع ْمر ة
: ال ِمْعمار  . / ع م ر  فيها بعرفة وليست فرضًا، واجلمع 

دس املعَمارِي ، )من أشهر من بىن املساجد املهن
 ال ِمعمماُر ِسنان(. 

: ضعيف البصر دامع العني من علة األ ْعم ش  . عمش
 ال من حزن.

قدمياً: الوايل،  العاِمل  يَ عمَمُل َعَماًل: فعل. /  ع ِمل  
وحديثًا من يقتضيه عمله جهدًا عضلياً، خبالف 

: الِعم الةاملوظف الذي يبذل جهدًا عضليًا قلياًل. / 
جمموع قوى العمل، )الِعمالة األجنبية يف البلد تسبب 

: السبب، )هناك عدة العاِملقلقًا للمسؤولني(. / 
أدت إىل انصراف الناخبني عن احلزب(. /  عوامل

: نقد بلد معني، )ُعملة الياابن والع م الت   ل ة  الع مْ 
: االفتعال والتصنع، )على هذه الت  ع م لالني(. / 

: اضطرب، )تعمَتِمُل اْعت م ل  القصيدة سيماء التَعمُّل(. / 
يف صدري مشاعر فرح وحزن وقلق وأان عائد إىل 

: الزبون، والشخص املتعامل مع الع ميلبالدي(. / 
ِلي  جهة ضد مصاحل أبناء وطنه. /  : الواقعي. الع م 

 وقالوا "الرباغمايت". 

 : يتحريون ويضطربون. ي  ْعم ه ون. عمه
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يل فكرة  ع ن تْ يَِعنُّ ُعُنوانً: خطر بباله، ) ع ن  
َخان يصعد الع نانجديدة(./  : السحاب، )كان الدُّ

َوُد الدابَّة، )لن نطملق نان  العِ إىل َعنان السماء(.  : ِمقم
، الع ن ة. / أ ِعن ة  هلم الِعنان ليفعلوا ما يريدون(، واجلمع 
، واملؤنث ِعنِّني  بضم العني: العجز اجلنسي، وصاحبها 

 . ِعنِّين ة  

: حرف جر، تتصل به "ما" فيصبح َعمَّا، عن . َعنم
ؤااًل فاقدًا نونه، )حدثناه عمَّا نشعر به(. فإلا سألنا س

 فَقَدتم "عمَّا" حرف األلف أيضاً: )َعمَّ تبحثون؟(
 ]راجع "يف"[

ُنو ُعنُ وَّاً: خضع،  ع ن ا وَعَنِت الوجوه للحيِ  ﴿يَ عم
ة  . / أخذ الشيء ﴾الَقيُّوم و  : أي قهرًا وابلقوة، ع ن ْ

َوًة(. /  : الع ناء)اضطرران إىل اسرتداد الُعربون منه َعن م
ساة، الشعور ابإلرهاق من : ال ُمقاوال م عاانة  التعب. 

يُ عمىَن  ع يِن  األمر: أَْهَّين. /  ع ناِن  الظلم أو املصاعب. / 
به: حرص عليه  واعت  ن  ابألمر ِعنايًة: اهتم به، 

وحفظه، )املرأة تُ عمىَن بزينتها، وتَ عمَتين بطفلها(. وأان 
ابحلصول على هذا الكتاب: أي راغب يف  م ْعيِنٌّ 

 وع ناِن . م ع ن   ر: أرهقين. واحملبُّ األم ع ن ان  للك. / 
ًا يل، )َصِحَب النَّاُس قبَلنا لا الزَّمااَن..  األمر: كان مهمَّ

بكل معن وَعَناُهمم ِمن َشأمنِه ما َعَناان(. / هو داهية 
: أي بكل معاين كلمة "داهية" املتضمنة الكلمة

التحايل والذكاء وقلة االلتزام ابألعراف، إخل. / 
: للكتاب امسه، وللبيت وصٌف ملكانه. ويف نالع نوا

الصحيفة: كلمات توجز أهم ما يف املقال أو اخلرب. 

ُع عنوان للمادَّة يف  وعناوين النشرة: موجزها. ووضم
العمل الصحفي من األمور اليت تقتضي براعة وخربة 
ومعرفة جيدة ابللغة وجمازها، ورمبا موهبة أيضاً؛ فمهمة 

وتشويق القارئ لكن دون العنوان تلخيص املادة 
تضليله، والصحفي الرصني ينبذ العنوان الرباق إن مل 

عنوان الذي يرفع سقف تكن املادة براقة أيضاً. وال
التوقعات يسبب خيبة أمل للمتلقي عندما يطَّلع على 

، وقال ع ناوين  ومجع الُعنوان  التفاصيل وتكون عاديَّة.
 ع نواانت.بعضهم 

عناٌب، ومن العنب أبيض مجعها أَ  الِعن ب  . عنب
: مثر صغري يف رأسه امحرار وهو والع ن اب  وأسود وأمحر. 

يشبه رؤوس أصابع الفتيات أو هي تشبهه. وأُعجب 
َي قائلٌة..  الناس بقول الشاعر: )قد َخلََّفتيِن َطرحيًا وهم
ُلؤًا ِمن  َطرتم ُلؤم أتمَّلوا كيف ِفعمُل الظَّيبمِ ابأَلَسِد/ وأَمم

.. َورمَدًا وَعضَّتم على نَ رمِجٍس وسَ  ابلبَ َرِد(،  الع ن ابِ َقتم
شبه الدمع ابللؤلؤ، واألجفان ابلنرجس، واخلدين 
ابلورد، وأطراف األصابع ابلُعنَّاب وأسناهنا حببَّات 

:البَ َرد. /  ب  ر  ب  ر  من الطُّيوب،  الع ن ْ : جناح يف والع ن ْ
 مستشفى أو سجن، واجلمع َعَناِبُر.

: املكابرة، ورفمض والت  ع ن ت  ت ََّعب. : الالع ن ت  . عنت
التساهل، )ال تتعنَّتم يف رأيك(، )فشل االتفاق 

 بسبب تَ َعنُّت الطرف اآلخر(.

 : تكب ُُّر الظامل. ع ْنج ِهي ة  
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: ال م عاِند/ اجلمل الذي ال خيتلط بغريه.  :. الَعُنودُ عند
: املتشبث برأيه، حقًا كان أم والعنيداملخالف للحق. 

 .ابطالً 

ليب  . عندليب  . ع ن اِدل  : من الطيور، واجلمع الع ْند 

ز  . عنز . أ ْعن ز  : واحَدُة ال َماِعز. ومجعوها على الع ن ْ
َزة وَعَنزات. والذََّكُر الت َّيمس.   ونقول أيضاً: َعن م

الرجل كرب ومل يتزوج واجلمع عانسون،  العاِنس  . عنس
 .   ع و اِنس  واملرأة أيضاً عاِنٌس واجلمع 

 80، هناك : مادة كيماوية أولية غري مركبةع ْنص ر  
عنصرًا ال  20عنصرًا مشعَّاً، و 18عنصرًا مستقراً، و

توجد يف الطبيعة بل تتخلق نتيجة التفاعالت النووية. 
، )قتل مخسٌة من عناصر اجلماعة املعارضة( ع ْنص ر/ 

أي من أفرادها، قد يكون بعضهم مسلحًا وبعضهم 
: التفريق بني الناس بسبب ْنص رِي ةالع  غري مسلح. / 

اجلنس الذي ينتمون إليه. ولون اإلنسان هدف ابرز 
لسهام العنصرية. ويف تراثنا العريب القدمي كثري من 
التمييز ضد السود، وبعض التمييز ضد الصهب 
ر املرء من إيراد العبارات  الشُّقر. ويف اإلعالم حيذَّ

ر كشعر العنصرية ح ى وإن جاءت يف ِشعر مشهو 
املتنيب يهجو شخصًا بسواد لونه، إال يف سياق انتقاد 
هذه النزعة. والعرب األقحاح يف العصر األموي كانوا 
عنصريني يفرقون يف املعاملة بني عريب وأعجمي، 
وتلوَّنت العنصرية ألوااًن يف األعُصر العباسية، وظلت 
تتلوَّن. وشكوى العرب اليوم من عنصرية الغرب 

ه جدير ابملرء أن يرى اخلشبة اليت يف حقيقية، لكن
 عينه. 

ع ن ة  . عنعن   : سند احلديث. وهي من قوهلم "عن الع ن ْ
 فالن عن فالن عن فالن..". 

: استخدام واستخدام الع ْنف  : الشِ دَّة. الع ْنف  . عنف
القوة العضلية أو املسلحة ضد اآلخر. والنسبة إىل 

للمظاهرة(: قمع فيه  ، )القمع الُعنمِفيُّ ع ْنِفيٌّ الُعنمف 
استخدام للسالح. وأما القمع العنيف، فهو القمع 

: التأنيب الشديد. الت  ْعِنيفالشديد فحسب. / 
: معاملتها بقسوة تتضمن الزجر وهدر وت  ْعنيف  املرأة

الكرامة، وقد تصل إىل الضرب. وتُفتح يف بعض 
 .  ال م ع ن فاتالبلدان بيوت للنساء 

اعت  ن ق  قبة، وخصوصًا من األمام. / : الرَّ الع ن ق  . عنق
: دخل يف اإلسالم. و"اعمتَ َنَق" هبذا املعىن اإلسالم

مرتمَجة. واالعتناق يف العربية هو التَّعانُُق وال ُمَعانَ َقة 
 وأ ْعن ق  الناقة: أسرَعت يف مشيها.  أ ْعن  ق توالِعناق. / 

: طائر ء  الع نقاالرجل: رفع رأسه ُمبمِدايً ُعنُ َقه مفتخراً. / 
بُ ُر أن ُتصادا..  َقاَء َتكم خرايف ختيَّلوه ضخماً، )َأَرى الَعن م

 فعاِندم َمن ُتطيُق له ِعَنادا(. 

ق ود   ٌق من العنب خاصة. / ع ن ْ آخر  : ِقطمٌف أو ِعذم
 : أصغر األبناء.الع نقود

: صاحب النسيج الرقيق عناِكب  ، واجلمع ع ْنك بوت  
االت، بعد أن يفرغ الذي أتكله أنثاه، يف كثري من احل

من مهمته. وشوهد يف بعض أجناس العناكب أن 
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الذكر يساعد األنثى على أن أتكله كي تتغذَّى وينجح 
 محلها.

َداً: عرف ع ِهد   عازفًا عن  عهدت ك) ،يَ عمَهُد َعهم
بكذا: أسند إليه كذا، )عهد إليه  وعِهد إليهالنوادي(، 

ة  حبقيبة األشغال العامة(. /  : املسؤولية، )العهدة الع ْهد 
يف على الراوي(، احلفظ والصون، )هذا املشروع 

ة  (، ع ْهدتك : أدوات العمل اليت جيب أن تعاد والع ْهد 
دة ملن  وقت تركه، )بعد أن استقلُت وسلمت الُعهم

منصب  :يف لبنانالع ْهد  خيلفين تنفست الصعداء(. / 
)الرئيس  ،ةيف اجلزائر الوالية الرائسي ةد  هْ الع  و الرائسة. 

 يرتشح لعهدة رابعة(.

ر وال عهر ُر: الفجور. ويقولون اآلن الُعهم ُر، والِعهم . الَعهم
ر  أبس هبا لوجود الُعُهوَرة أيضاً، ِبئمَس املعىن. / الُعهم
السياسي: الفعل أو املوقف اللذان ال رصيد هلما من 

 مبدأ. 

: امللك. ودرج الصحفيون يف سياق الع اِهل. عهل
استعمال عبارة من قبيل )يزور ملك املغرب اخلرب على 

البالد..( يف أسلوب اإلضافة، لكنهم يف أسلوب 
النعت ال يقولون "يزور امللك املغريب.."، بل )العاهل 

 املغريب(.

على  : الصوف املصبوغ. / ألقى الكالمالِعْهن  . عهن
 : أي بدون تدبُّر. ع و اِهِنه

، كلب وابن آوىيَ عمِوي ُعَواًء: صاح الذئب وال ع و ى
اً  فإن تقطَّع صوت الكلب فهو . إن صياحًا طوياًل ممتدَّ

 نباح.

غري أي  والرجل ع ِييٌّ : العجز عن التعبري. الِعي  . عيّ 
: التعب، ومثلها الع ي اء  . / أ ْعِيي اء  ، واجلمع فصيح

السري: أتعبين.  أ ْعي اِن . اإلْعياءوأشهر منها اليوم 
 : مل أجدها فقد أتعبتين.   وأ ْعي  ْتين احليلة
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 الغني
صوت الغني خيرج من أقصى الفم هبواء يرتدد بني غ. 

سقف الفم ومؤخر اللسان، وهذا الصوت يف الفرنسية 
ويف أملانية الشمال مثاًل، يكتب راًء. ويف الغني عندان 
تفخيم وترقيق حبسب ما يرتك اللسان فوقه من مسافة، 

 وحبسب مدى انزالق الغني يف احللق.  

َبًة: مل حيضر. /  غ اب   : َلمَّ شخصاً اْغت ابيَِغيُب َغي م
بكسر الغني. / غاب عن الوعي الِغيب ة  غائباً، فهي 

ب وب ة   : اأَلمَجَة، األرُض لات الغاب ة  : أُغمِمَي عليه. / غ ي ْ
الشجر الكثيف اليت تُ َغيِ ُب الشخص فال يظهر. / 

 احلفرة.  اجلب: قعر البئر أو غ ي اب ة  : الَقَصب. / الغاب  

 : املطر. الغ ْيث: املعونة. الغ ْوث. غاث

. ِغْيد  : الفتاة الليِ نُة ال ُمتَ ثَ نِ َية. واجلمع الغ اد ة  . غاد
 .أ ْغي د  مثلها، واملذكر  والغ ْيداء  

َرًة: اثرت محيَّته.  غار   ر ة  يَ َغاُر َغي م ، بفتح الغني، والغ ي ْ
لغة. تكون على الزوج والزوجة وعلى الوطن، وعلى ال

ر ىملذكر وملؤنث، ويقال هلا  غ ي ور  والشخص  . / غ ي ْ
الرُجُل: حسد، )كلَّما عاَد َمنم بعثمُت ِإليمها.. َغاَر  غار  

، بكسر الغني: الِغي ارِ  ِقط عِمينِ  وَخاَن فيما يقوُل(. / 
تبديل   والِغي ار :قطع بديلة ملا يتلف يف اآللة والسيارة. 

يض. ونقول )نُ َغريِ ُ للطفل د للمر احلَفَّاظة للطفل والضِ َما
: لفظ األغيار  اجلرح(. /  ون  غ ريِّ  عن للمريض، ونغريِ  

يطلقه اليهود على غري اليهود، وهي "غوييم" ابلعربية. 

، تعبري اشتهر عند األندلسيني: أكَثر من غ رْي مرة/ 
، )مسعت غرَي واحد يقول إنَّ غري واحدمرة. ومثلها 

: عكس األاننية. والسِ رية الغ رْيِي ة  املدير سيطري(. / 
ِيَّة: كتاب عن حياة شخص، وُصكَّ التعبري ليكون  الَغريم
نقيضًا للسرية الذاتية اليت يكتبها املرء عن نفسه. / 

: كلمة من الكلمات املبهمة اليت ال معىن هلا إالَّ غ رْي 
اسم يقع مواقع ش ى:  أ( :غري َْنِواي    / يف سياق.
 غري  حاول ومل ينجح(، وخرباً: )الصورُة  ري كغمبتدأً: )

مرخَّصة(، وجمروراً  غريِ واضحٍة(، وصفًة: )فَ رُّوا بسيارٍة 
املمكِن االستمراُر(، وحااًل:  غريِ حبرف اجلر: )ِمنم 
"  غري  )انصرَف الزبون  راٍض(، وأتيت مبعىن "إالَّ

أن املؤمتَر  غري  فُتنَصب: )حدثتم ُمَشادٌَّة يف الصباح 
"الغري" تعين "اآلَخرين":  ب(عمله ظهراً(.  واصل

"الغري" أتيت لتصف  ج(. للغري()حممد حيب اخلري 
، "الغري  املقبولِ " و"مقبول   الغري  املعرَّف: "الشرُط 

يَ ُغوُر َغومرًا فهو غائٌِر:  غ ار  (. / املقبولِ  غري  وفضَّلوا: )
: املكان املنخفض، ومنه َغومُر األردن: الغ ْور  هبط. 

املنخَفض الذي جيري فيه هنر األردن. / )أخذ يسأله 
( أي ليقيس عمق ي ْسب  ر  غ ْور ه  عن تفاصيل املهنة كي 

: دخوهلما يف الرأس، غ ؤ ور  العيننيمعرفته وليختربه. / 
: هبط وأْن د  فالن يف البالد  أ غ اروالعكس اجُلحوظ. / 

: ال م غ ارة، وال م غاِوروََّف كثرياً. / وصعد، أي طَ 
إل أخرَجه الذين  ﴿واجلمع ِغريان،  الغ ار  الكهف. وكذا 

: شجر الغ ار  . /  ﴾كفروا اثيَن اثننِي إلم ُْها يف الَغارِ 
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يَُطيَُّب أبوراقه الطعام، وكانت تُعقد فروعه أبوراقها 
: الغ ار ةأكاليَل على رؤوس الفاحتني الرومان. / 

: البطل وال ِمغوار وال م غ اوير  : هجم. وأ غار  . اهلجمة
    ال ُمِغري.  

: شكل من أشكال املادة، منه خبار املاء ومنه غاز  
: غاز اخل ْرد لجمموعة كبرية من العناصر واملركبَّات. 

الغاز مادة سامة تستعمل يف األسلحة الكيماوية. 
: غاز يقبل االشتعال ويستخرج من ابطن الطبيعي
، ويعبَّأ لالستعمال املنزيل بعد معاجلته يف األرض
الغاز، أو  ِبرميلالغاز، أو  جر ةالغاز، أو  أ نبوب

: مشروابت املشروابت الغازِي ةالغاز. /  أ ْسطوانة
حمقونة بثاين أكسيد الكربون كي تبقبق يف املعدة. / 

للدموع: ما تستعمله  ال م س يِّل، أو ال م ِسيلالغاز 
 الشرطة لتفريق املظاهرات.    

: والغ و اصةيَ ُغوُص َغومصاً: نزل حتت املاء.  غ اص  
: ارتياد األعماق حبثًا عن والغ ْوص  سفينة األعماق. 

 اللؤلؤ.

ِغيض يَِغيُض َغيمضاً: غاص املاء يف األرض.  غ اض  
ا . / هذ﴾وِغيَض املاُء وُقِضَي األمرُ ﴿: اختفى، املاء

 : أي قليل من كثري. غ ْيض  من ف  ْيض

: الرباُز، وأصل الغائط األرض الغاِئط  . غاط
: سهل خصيب عند دمشق.  الغ وط ة  املنخفضة. 

 : السهل املزروع.ِغيطان  واجلمع  والغ ْيط  

يُِغيُظ  أ غ اظ  يَِغيُظ َغيمظاً: َأغمَضَب. ومثلها  غاظ  
مبعىن اغتاظ  ِغيظ  ووردت  : َغِضَب.اغت اظ  ِإَغاَظًة. / 

)ِغيَظ الِعَدا من َتَساِقينا اهلََوى َفَدَعوما.. أبَِنم نَ َغصَّ 
ُر آِمينا(. هم  فقاَل الدَّ

ية، االغتيالالدهُر: َنَكَبه. /  غال ه. غال : القتل ُخفم
، )خص ِ الغ ائِل ة(، أي اغتيااًل. / ِغيل ة  )قتلوه  صوا : الشرُّ

اجلوع والربد(.  ئلة  غاصندوقاً للفقراء ح ى تدفعوا عنهم 
: تشويه اغتيال السمعة: وحش خرايف. / الغ ول  / 

مسعة شخص على حنو ممنهج بقصد إسقاطه يف 
: الكحول. الغ ْول/ . اغتيال الشخصيةاألعني. وقالوا 

  كحل[يف  ]انظر 

يَِغيُم َغيمماً: غطاه السحاب، )غامت السماء(.  غ ام  
 : السحابة. والغ ْيم ةابلدموع.  وغامت عيناه

. )توجه إىل قرب أبيه ِغبَّ عودته من غربة طويلة( غبّ 
، فاملثل يقول: ُزرم ِغب ا  أي بعدها مباشرة، )سأزوركم 

: ال م غ ب ة  ِغبًَّا تزمَددم ُحبَّاً( أي يف أوقات متباعدة. / 
: الغ ب ب  العاقبة )أال خيشون َمَغبَّة هذه التصرفات؟( / 

 ن عنق البقرة. اجللد املرتهل املتديل م

: كلمة تطلق على الشخص البطيء الفهم الغ يب  . غبا
يف انحية من النواحي. والشواهد كثرية على أن الغيب 
يف جانب لكي يف جانب آخر، فقد يكون للمقصر 
يف دروسه من الذكاء االجتماعي ما يكسبه املال 
واألصدقاء، لذا حيسن ابإلعالمي أالَّ يستعمل كلمة 

قال الشاعر: )ليس الَغيبُّ ِبَسيِ ٍد يف قوِمه..  غيب أبداً.
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لكنَّ سيِ َد قوِمه ال ُمتَ َغايب( أي الذي يفوِ ت أخطاء 
 اآلخرين ويغتفرها دون أن يُ بمِدَي أنه أدركها.  

كانوا   الغاِبرةيَ غمبُ ُر ُغبوراً: مضى، )يف األزمنة  غ ب  ر  
الكثري  الغ ب ار  يوقدون النار بقدح أحجار الصوان(. / 

ووجوٌه يومئٍذ ﴿: الغُبار، والغ ب  ر ة  . م ْغب  ر ا  جيعل اجلوَّ كله 
( أي أنه ال ي ش ق  له غبار/ )فالٌن . ﴾عليها َغبَ َرة

متفوق متقدم، فالفرس السريع يرتك اجلميع وراءه وال 
 يلحقون ح ى بغباره. 

واملنظر . الَغَبُش: بقااي الظالم عند الفجر. غبش
 : املعتم غري الواضح. ال م غ ب ش  

يَ غمِبُط َغبمطاً: متىنَّ لنفسه خريًا مماثاًل لصاحبه ومل  غ ب ط  
على تلك الوظيفة(.  أ ْغِبط هيتمنَّ زواله عن صاحبه، )

: الفرح. وصاحب الِغبمطة: البطرِيرك، لقبًا له. الِغْبط ة  / 
ل اجلمل، )تقوُل وقد َماَل الَغِبيُط بِنا الغ بيط  /  : َرحم
 .. َعَقرمَت َبعريي اَي امَرأَ القيِس فانزِِل(. معاً 

ْغب ونيَ غمنِبُ َغبمناً: ظََلم يف البيع.  غ ُب    يف صفقة:  وال م 
 : يوم القيامة. الت  غ اب ناملضحوك عليه. / يوم 

: النحيف يف األصل، غ ثّ  : والكالم الغث  . الَغثُّ
 )متييز الَغثِ  من السمني يف هذه ،الذي ال فائدة منه

املقاالت األكادميية مشكلة فهي مملوءة ابلعبارات 
الصعبة، وابإلحاالت واهلوامش، مما يوِهُم املرء أبن فيها 

 فكراً حقيقياً.( 

: أي قَ َلَبتم َمِعَدتُه كأمنا يريد القيء، غ ث ْت نفس ه. غ ث ا
َتنا بكالِمك( أي جعلتنا يف حالة امشئزاز.  )قد َأغمثَ ي م

كالمه يَ لمِعي على املعدة"، ويف يقولون يف بالد الشام "
: الشعور الغ ث  ي اناخلليج "العت كبدي من كالمه". / 

: ما حيمله السيل من ُحطاٍم الغ ث اء  بقرب القيء. / 
 وَزَبد. 

: قوم ُرحٌَّل هلم عاداهتم ومعتقداهتم الغ ج ر  . غجر
وصنائعهم. وأُطلق عليهم يف بعض البلدان "الن ََّور"، وال 

 لته من معىن سليب. نقوهلا ملا مح

: عضو يف اجلسم يفرز مواد هلا وظائف الغ د ة  . غ د  
: تفرز موادها يف الدم مباشرة ال الغدة الص م اءمعينة. 
 عرب قناة.

ا اة  يَ غمُدو ُغُدوَّاً: لهب وقت الصباح.  غ د  : والغ د 
. / الغ د  الصباح، والغداُة أيضاً: اليوم التايل أي 

اء   ، ابلدال: طعام الظهر. / )بدأوا بتبادل الغ د 
اةاالهتامات  اختتام املؤمتر( أي بعد اختتامه بيوم.  غ د 
: الغ د و  والر و احأي قبل للك بيوم. /  ع ِشي ة  وعكسها 

اخلروج صباحًا والعودة مساء. وفالن )ما زال غادايً 
: غدا  لِناِظره قريبرائحًا إىل دائرة اجلوازات(. / إنَّ 

قريب ملن ينتظره. والعبارة روسم مستهلك. /  أي
 السحابة، والَغواِدي السُُّحب.  الغاِدي ة :

ر   راً: خان.  غ د  ار ةيَ غمِدُر َغدم : غاد ر  : البندقية. / الغ د 
ائِر الغ ِديرة: اجلدول. / الغ ِديرلهب وفارَق. /  : والغ د 

 الضفرية. 



245 
 

 غزارة.   يُ غمِدُق ِإغمداقاً: أعَطى ب أ ْغد ق  . غدق

أي  أ غ ذ  السري  . َأَغذَّ يُِغذُّ يف سريه: أسرع. ونقول غذّ 
ْتهمن لنب أمه: رضع. وقد  اْغت ذىأسرََع. /  أمه  غ ذ 

اء  باهنا. / بلبنها، أو بلِ  : ما ينمو عليه اجلسم الِغذ 
": تعبري تفوح منه رائحة / "التغذية الراجعةويصح. 

نقول يف العربية الرتمجة الببَّغائية، وروائح أنكى. 
للمقرتح املقدم(،  إبْغنائكم، )الرجاء تزويدان اإِلْغن اء

ليست رديئة  واإلثراءولو قلنا "التعقيب" فهذا جيد. 
ايً، ألسنا نقول  ابعتبار أثرى جازت حديثًا فعاًل متعدِ 

، وقال بعضهم الص د ى"هذا مما يُ ثمري النقاش"؟ ونقول 
َع الصدى" وفيها حشو. ]انظر يف صدا[   "َرجم

على هذا : حدُّ السيف، الِغر اريَ ُغرُّ َغرَّاً: خدع.  غ ر  
: اجلاهل قليل التجربة، الِغر  : على هذا النهج. / الِغر ار

أي قلة جتربة. ويقال له  غ رار ة  ، وفيه أ ْغرار  واجلمع 
: الشعر الفرس غ ر ة  /  : خدعه.غ ر ر به. / غ رِيرأيضاً: 

، : الكرمي والرجل األ غر   على مقدَّم رأسه، فهو َأَغرُّ
: الغ ر ور: املشرقة. / والصحيفة الغر اء، الغ ر  واجلمع 

: التيه الغ ر ور: فجأة. / على حنِي ِغر ة  الشيطان. / 
 . م ْغروروالزهو. وأخو الغرور 

َوى، وشجََّع. / : أغم أغ ر ى: ال َعَجَب. / ال غ ْرو  . غرا
: املادَّة الالصقة، وخصوصًا ما ُأِخذ بَغلمِي عظام الِغراء  

 احليوان. 

: وقت غياب ال م ْغِرب  يَ غمُرُب ُغُروابً: غاب. / غ ر ب  
ْغِرب  الشمس. وهو البلد العريب املعروف . وال م 

: البالد العربية من ليبيا ح ى موريتانيا، ويقولون العريب
: دول أورواب وأمريكا الشمالية، الغ ْرب  ال َمغارب. / 
"ونطلق تسمية " على الدول اليت كانت تشكل  الغ ْرب 

العامَل األول، املتقدم صناعيًا وعسكرايً، بينما كانت 
دول املعسكر الشيوعي تُعتَ رَب العامَل الثاين، وأما العامَلُ 

: الغ اِربالثالث فهو الدول املتخلفة والنامية. / 
ر.  : أي ضحك وهو جالس واستْغر ب  ضاحكا  الظَّهم

من األمر: تعجََّب. /  واستْغر بح ى وقع على ظهره. 
ل ه على غ ارِِبهأَلقيُت له  ب ْ : تركته يصنع ما يشاء. ح 

وكان الرجل يُلقي احلبل على ظهر اجلمل وُيطِلُقه يف 
: العيش خارج الوطن. واستعملت االغِتاباملرعى. / 

ام املرء بني ثقافتني، أو معاانته الكلمة للتعبري عن انفص
من عدم التحكم يف حياته بسبب عوامل دخيلة  

: البعيد عن الغريبكفقدانه ملكية وسائل اإلنتاج. / 
وطنه، قال أبو الطيب وهو ف َىً، وَرقَّ ما شاء له: 

بَِيدِي أَي َُّها اأَلمرُي اأَلرِيُب.. ال ِلَشيٍء، إالَّ أَلين ِِ )
 ُخذم بيدي.  (، بيدي: أيَغريِ بُ 

وهو منخل لو عيون  الِغْرابل: خَنََل احَلبَّ يف غ ْرب ل
 واسعة، واجلمع َغرابيُل.

الغناء. /  والت  ْغريد: ال ُمَغر ِد. الغ ِرد  . الطائر غرد
: عبارة من مئة وأربعني حرفًا أو ما هو يف التغريدة

مقام احلرف، اشرتط طوهلا األقصى موقع التغريدات 
 ت درساً للثراثرين."تويرت"، فكان
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: والغ ْرز ة  يف احلياكةيَ غمرُِز َغرمزاً: دسَّ وثقب.  غ ر ز  
أيضاً: بؤرة تعاطي  والغرزةخيُط ما بني اإِلبرتني. 

 احلشيش. 

أي  غ ْرس ة  يَ غمِرُس َغرمساً: زرع الشجر. وهي  غ ر س  
 : الشََّتالت املغروسة. والِغراس  شجرة صغرية، 

: اهلدف. ومن كان له غرض خيفيه الغ ر ض  . غرض
. ومن أصدر حكمًا ُمغمِرضًا فقد م ْغِرض  فهو شخص 

أغراض  أصدره ملصلحة خفية وليس ات ِباعًا للحق. / 
: موضوعاته من نسيب ومدح وهجاء ووصف. الشعر

 : متاع.    غ ر ض  وأ ْغراض  / 

. واملرء ب ِمْغر فةيَ غمِرُف َغرمفاً: أخذ بكفِ ه أو  غ ر ف  
ِكري. /  ِت ِف  يغْ  : الغ ْرف ة  الطعام ابملغرفة أي الَكفم

: وغ رف ة  األخبار. غ ر ف  وغ ر فات  احلجرة، واجلمع 
مكان جلوس احملررين، حيث حيررون أنباء الوكاالت 
من اهلوى وحيقنوهنا هبوى جديد أو ال حيقنون، 

 ويستقبلون األخبار من املراسلني.

ئصًا يف املاء، وانغمر يف املاء يَ غمَرُق َغَرقاً: مات غا غ ِرق  
 غ ْرق ىواجلمع  غ ِرق  أو  غ رِيق  للسفينة. والشخص 

َجى  َمِة الدُّ )حنن َغرمَقى فكيَف يُنِقُذان جَنمماِن يف َحوم
: اخنرط يف التفكري أو يف است  ْغر قَغرَِقاِن؟( / 

مجيَع النمالج: استوفاها،  واستغرقالضحك، إخل. 
يستغرق كلمات اللغة بل )قال املؤلف إن كتابه ال 

يقتصر على ما قد يقع فيه اخللط، فهو مثاًل ال يذكر 
أنَّ استغرق تعين دام كما يف قوهلم "استغرقت الزايرة 

عيناه ابلدموع: غرقتا بدموع  اْغر ْور ق تأسبوعاً"(. / 
: الغشاء الِغْرِقئ  يف داخلهما، ول مَّا ينهمِر الدمع. / 

 اضها.الرقيق بني قشرة البيضة وبي

يَ غمَرُم ُغرمماً: تكبِ د خسارة، )يف شراء الفاكهة أوَل  غ رِم  
ًة؛ بيد أنَّ اإلنسان غ ْرم  نزوهلا  ، خاصة أهنا تكون فجَّ

: الدائن، واخلصم. الغ ِرمي  مولع بكل جديد(. / 
 : َمن عليه ديمن.  والغ اِرم

 : آخر معاقل املسلمني يف األندلس. غ ْرانط ة  

ي.. ِغْري ن    الِغرمَين أخو الطَّمم

 يَ ُغزُّ َغزَّاً: َوَخَز ابإلبرة.  غ ز  

 غ ْزو ة  يَ غمُزو َغزمواً: هاجم القوم يف دايرهم. فهي  غ ز ا
: اسم قبيلة عربية، )وما َأان ِإالَّ غ زِي ة  . / غ ز و ات  واجلمع 

.. َغَويمُت وِإنم تَ رمُشدم َغزِيَُّة َأرمُشدِ  (. / ِمن َغزِيََّة ِإنم َغَوتم
.ال م ْغز ى  : الفحوى، واملعىن احلقيقي، والغرض اخلفي 

: الكثري، للماء وللعلم. )املطر ينهمر الغ زِير. غزر
أي بكثرة، ويف موضع كهذا تكفي كلمة  ِبغ ز ارة(

"ينهمر" ألهنا تدل على الغزارة، غري أن إيرادها للتوكيد 
 ليس رديئاً.

القطن خيوطاً،  يَ غمزُِل َغزماًل: فتل الصوف أو غ ز ل  
.. ِلَغزميلَ ِمْغزل  واآللُة:  ، )غزلُت هلم َغزماًل رقيقًا فلم َأِجدم

: وصف حماسن املرأة الغ ز ل  نسَّاجاً فكسَّرمُت ِمغمَزيل(. / 
 تودَُّداً إليها.
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 : الليل.الغ اِسق: أول الظالم. الغ س ق  . غسق

اًل: نظَّف ابملاء. /  غ س ل   : الدماغ غ ْسليَ غمِسُل َغسم
تعريض املرء لقدر من املعلومات املضلِ لة ح ى يؤمن 
بصحتها؛ كانت وسائل اإلعالم الرمسية تصنع للك. / 

: تصريف املال املكسوب بصورة غري غسل األموال
قانونية، بتحويله إىل عقار أو إدخاله يف حساابت 
مصرفية مث اسرتجاعه حبيث خيَفى مصدره. يقال أيضاً 

: آلُة الغسل، أو حوض ْغس ل ة  ال مِ  . /تبييض األموال
، بفتح امليم: مكان غسل ال م ْغس ل ة  غسل األيدي. / 

السيارة مثاًل، وأيضًا حوض غسل األيدي إن نظرَت 
: املرأَة اليت كانت الغ س ال ة  إليه على أنه مكان ال آلة. / 

اليوم: اآللة اليت تعمل  وغس الة  تعمل يف غسل الثياب، 
 هذا العمل.

يَ ُغشُّ ِغشَّاً: َخدََع غريَه، وزيَّف الشيَء، )َغشَّين  غ ش  
يف هذه الشَّرمَوة، وهو يَ ُغشُّ السُّمَّاق بُنَشارة خشب 

اُق غ ش اش  مصبوغة(، فهو  ، وأان مغشوش، والسُّمَّ
يف االمتحان معروف يف  والِغش  أيضاً. / مغشوش 

األنظمة التعليمية اليت تقوم على التناحر والتنافس، 
 لى دفرت العالمات.وع

 وغ ِشي  النعاس(،  غ ِشي ه  يَ غمَشى: َغطَّى، ) غشا. غ ِشي  
عليه: أُغِمَي عليه، )خشينا أن يُ غمَشى عليه عند مساع 

ِثر  غ ِشي  اخلرب(. /  الرجل جملسنا: ورد عليه. وفالن ُيكم
ارةاملقاهي. /  ِغْشيانمن  : ما ال يكون ِغش اء  الب ك 

 القيامة. : يومالغاِشيةأُلمٍ . / 

: الظامل. ومبا والعدوان الغ اِشم: الظامل، الغ ش وم. غشم
أن كل عدوان ظامل فكلمة "غاشم" ال معىن هلا هنا. 
واسَتعملت األنظمة املهزومة وصف "الغاشم" إليهام 
اجلمهور أبن هزميتها كانت نتيجَة اعتداٍء من نوع 
غريب، فهي ليست ملومة، لذا ميكنها البقاء يف 

/ يصف الناس َمن جيهل أمرًا ألنه مل ميارسه احلكم. 
 ".غ ِشيممن قبل ابل  "

املرُء يَ َغصُّ َغصَّاً: وقف ماٌء أو طعام يف حلقه،  غ ص  
أي امتألت  وغص ت القاعة)َغصَّ الرجل ابملاء(. 

: الشعور مبرارة حلدث معني، )ظلت والغ ص ة  ابلناس. 
 تلك اخلسارة ُغصَّة يف حلقه(.

باً: أخذ قهراً. يَ غم  غ ص ب    االغِتصاب،ِصُب َغصم
للمرأة: املمارسة القهرية، ولألرض وللسلطة: سرقتهما. 

َرهاً. غ ْصبا  عنهوفَ َعل للك   : اي ُمكم

ُح  غ ض   يَ ُغضُّ َغضَّاً: خفض بصره، )الشخص السَّمم
بغضِّ النظر عن األخطاء الصغرية(. /  يغ ض  الط ْرف

يف  ال غ ض اض ة/  ، وبصرف النظر عن: ابستثناء.عن
. الغ ض  األمر: ال مشكلَة. /   : الطَّرِيُّ

يُ غمِضي ِإغمضاًء: َغضَّ الطرف، وصرب  أ ْغض ى. غضا
واحتمل اهلََنات، )يُ غمِضي َحَياًء ويُ غمَضى ِمن َمهابَِته.. 

َتِسُم(. وهو  عن  ي  ت  غ اض ىفما ُيَكلَُّم إالَّ حني يَ ب م
لو خشب : شجر الغ ض ىجتاُوزات أصدقائه. / 

: مجر هذا الشجر، وهو شديد ومجر الغضىُصلمب. 
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احلرارة طويل االت ِقاد، )كنت أنتظر على مجر الغضى، 
 ولكنها مل حتضر(. 

 وهيغاضب  وغ ْضبان  يَ غمَضُب َغَضباً، فهو  غ ِضب  
: َسِخَط. غ ْضب، أو هو غضباُن وهي غ ْضبانة  

 : الغاضبون والغاضبات.  الِغض اب

. / يف غ ض ونوجهه: جتعَّد. والتجاعيد  تغ ض ن  . غضن
 أسبوع: يف أثنائه، وخالَله.  غ ض ون

َيِغطُّ َغطيطاً: َشَخر  غ ط  يَ ُغطُّ َغطَّاً: َغَمَس.  غ ط  
 للبشر، واأَلِطيط لإلبل. والغ ِطيطالنائم. 

الت  ْغِطي ة يف . ِبِغط اء  . غطَّى يُ َغطِ ي تَ غمِطَيًة: َسرَت غطا
حدث معني من خمتلف جوانبه.  : متابعةاإِلعالم

وح ى لو َخصَّصت احملطة إرساهلا كاماًل للحدث فال 
ميكن أن تستويف كل جوانبه، وال بد من االنتقاء. ومن 
األخطاء البارزة عند املبتدئني حماولة تغطية احلدث 

 إبيراد كل التفاصيل. 

غاِطس  يَ غمِطُس َغطمساً: انغمس يف املاء.  غ ط س  
ء من السفينة الذي ينغمر يف املاء. / : اجلز السفينة
: الباحث عن والغ و اص  : من يغوص يف املاء، الغ ط اس

، بكسر الطاء: ال م ْغِطس  اللؤلؤ. ]انظر غاص[ / 
 عيد الِغط اس،حوض ماء لتغطيس القدمني مثاًل. / 

 عند املسيحيني: لكرى تعميد السيد املسيح ابملاء.

واً: انم نو  غ ف ا  مبعناها. وأْغف ىماً خفيفاً. يَ غمُفو َغفم

راانً: عفا وسامح.  غ ف ر   : من عيد الغ ْفرانيَ غمِفُر ُغفم
، 1973أعياد اليهود، وفيه بدأت حرب أكتوبر 

ونسميها أحيااًن حرب رمضان، ويسميها اإلسرائيليون 
حرب يوم الغفران، وعنهم نقل الغرب التسمية )حرب 

زل ْبيشهم إل  يوم كيبور(، ويف تسميتهم اعتذار ملا ن
: َزَرٌد حتت خولة امِلْغف ركان للك اليوم يوم عيدهم. / 

 اجلندي حيمي الرقبة. 

َلًة: سها وأْهل. ومثلها  غ ف ل   . أ ْغف ل  يَ غمَفُل ُغُفواًل وَغفم
: غري الفطن. / ال م غ ف ل: أْهل عمداً. / ت  غ اف ل/ 

: أي مقال غ ْفل  : ما ال اسم أو ال عنوان عليه. ال غ ْفل  
ٌل من التاريخ: مل  ليس عليه اسم لكاتب. وكتاب ُغفم

 يُذَكر اتريُخ نشره. 

ً: قيََّد.  غ ل   ويده م ْغلولة  إىل : القيد. والغ ل  يَ ُغلُّ َغالَّ
: الغ ِليل: احلقد. / الِغل  : أي أنه خبيل. / عنقه

العطش، والغيظ، )شفيت غليل صدري من هذا 
 / .) : الدخل اليومي الغ ل ة  / : العطش. الغ ل ة  اللص 

وهي  ِغالل  للبائع. واحلصاد املومسي للزارع، واجلمع 
ل ةاحملاصيل. /   : الثوب الرقيق، قميص النوم.الِغال 

 غ ل و ا  يَ غمُلو َغالًء: ارتفع السعر. / غاَل الرجل يَ غمُلو  غال
يف األمر:  غ اىل  يف كالمه ومعتقده: ابلغ وتشدد. / 

ِة الد اعنيابلَغ. وفالٌن من  إىل االشرتاكية: من  غ ال 
املاُء يَ غمِلي َغَلياانً: فاَر، ووصل إىل  غ ل ىاملتشددين. / 

نه إىل  وغ ل ىدرجة حرارة التبخر.  الرجُل املاَء: سخَّ
ه: أي َغاله، وقيل  درجة الغليان. وقيل أيضًا َغالَّ

 َأغماله: أي َغالُه. 
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: هي أغلبية أغلبية بسيطة يَ غمِلُب َغَلَبًة: َهزم. ب  ل  غ  
، مع جتاهل الذين مل حيضروا األصوات الصحيحة
من  1: نصف + أغلبية مطلقة. اجللسة أو مل يصوتوا

: عبارة أغلبية ساحقةجمموع الذين حيق هلم االقرتاع. 
، معناها أغلبية أكرب بكثري من املتوقع، وقد مطاطة
أغلبية % فقط ولكنها فاقت التوقعات. 55تكون 

: أغلبية كافية يف الربملان لتمكني احلكومة من ةمرَي
سن القوانني اليت هي ضمن برانجمها دون االضطرار 
لبذل تنازالت ألحزاب صغرية. / )غدا واضحًا أن 

ال غالب  وال األزمة ال ميكن أن تنتهَي إال بصيغة "
على  ت  ْغِليب  املذكر"(، أي حبل وسط. / م غلوب  

األمثلة نستعمل "هو"  املؤنث يف اللغة: يف سومق
تغليبًا للمذكر. وعندما نسأل  "من الفائز؟" فنحن 
ضمنيًَّا نعين "الفائز أو الفائزة". ويف العدد نقول )جاء 
أربعة أشخاص: رجالن وامرأاتن( واستعملنا الرقم أربعة 
هبذه الصيغة اليت للمذكر. ويسعى بعضهم إىل وضع 

 يعنيه/ها ضمري املؤنث ْبانب ضمري املذكر "إىل من
مأله.."، وهذا شيء  عليكم/كن  األمر هذا منولج 

جديد ح ى على اللغة اإلجنليزية، ويسبب بعض 
 املصاعب والتكرار.     

. الَغَلُس: ظلمة آخر الليل وقد داخلها ضوء غلس
 الصباح. والغسق ظلمة أول الليل. 

يَ غمَلُط َغَلطاً: أخطأ. وهي َغلمَطٌة واجلمع  غ ِلط  
: معلومة انقصة وفيها أ غل وطة وأ غاليط  /   َغَلطاٌت.

: ال م غال ط ة وال م غالطاتخطأ وتساق للتضليل. / 
 احلجج الفاسدة.

 : القاسي، والسميك. الغ ليظ. غلظ

: والِغالف اجلوي: ما حييط ابلشيء. الِغالف. غلف
: ال م غ ل فطبقة اهلواء احمليطة ابلكرة األرضية. / 

غالف، وصارت الكلمة تطلق اخلطاب املوضوع يف 
 على الغالف نفسه.

 غ ِلق  الباب: ردَّه بقفل أو بغري قفل. /  أ غلق  . غلق
ُن يَ غمَلُق: امتلك الدائن املتاع لعجز ال َمدين عن  الَرهم

مسأ لة م غل قة، التسديد يف الوقت احملدد. / 
ْغِلقة ، بكسر الالم: مل ُيسَتَطع حلُّها. / )جاء وم ْست  
هذا العلم ابستعماله ال ِمرصد،  م غ اليقتح غاليليو وف

وهو  ِمْغالق  وابستعماله عقَله استعمااًل حراً(، واملفرد 
 راتج الباب.

َزَن.  غ م   : حزٌن على ما فات، على الغ م  يَ ُغمُّ َغمَّاً: أحم
: حزن لشيء واهل م  ولد مات مثاًل، وال سبيل لعودته. 

ول ويؤمل. / قد يفوت، كتجارة مهددة أو مرض قد يط
ام ة   : ما يوضع على جانيب الِغمام ة  : الغيمة. / الغ م 

 رأس احلصان كيال ينظر إىل اجلانبني وجيفل.

، عليه م ْغم ى  . أُغمِمَي عليه: غاب عن الوعي. فهو غما
 . ابإِلغماءوأصيب 

، وت  غ م د  : بيت السيف. الِغمد  . غمد : احتضَن ولفَّ
ان برمحتك(.   )ربنا تَغمَّدم
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راً: َغطَّى ابملاء، وغمرين بكرمه أيضاً. / م ر  غ    يَ غمُمُر َغمم
: غري اجملرب، الغ ْمر: العميق. / الرجل املاء الغ ْمر
 / .  : غري مشهور. شاعر م ْغم ورالِغرُّ

زاً: َجسَّ بيده، وأغلق عينًا دون عني يف  غ م ز   يَ غمِمُز َغمم
ز   إشارة لاِت مغزًى، وثَ َلَب، )هذا الرجل ليس فيه  م ْغم 

: ضوء الغم از  ِلَغاِمز فأخالقه محيدة وسلوكه حسن(. / 
جانيب يف السيارة يغمز به السائق إلا أراد االنعطاف. 

أيضاً: إشارة الغمز يطلقها السائق، )أعطى  والغم از  
ازًا مث دخل يف شارع جانيب(. /  : الغ م ازة  السائق َغمَّ

َقن تبدو ع ند االبتسام، ومسَّاها فجوة يف اخلدَّ أو يف الذَّ
؛ ومل جندها يف اتج العروس وال يف الِغِين ةالقدماء 

اللسان وال املخصص، ونقلها الثعاليب يف فقه اللغة عن 
ثعلب عن ابن األعرايب، وقال هي عند شدق الغالم 

 .    الن ون ةحيفرها الضحك، ومسَّى الثعاليب غمازة الذقن 

ساً: غطَّسَ  غ م س   : اإِلدام، ما الغ م وس  . / يَ غمِمُس َغمم
الي مني يبل به املرء خبزته من زيت أو لََبنة. / 

: املؤكَّدة اليت يدعو صاحبها على نفسه الغ م وس
الت  ْغِميس  خارج بدخول النار إن هو حنث. / 

عبارة ابتدعها كتاب املقاالت تعين اخلوض  الصحن:
يف موضوع جانيب ال عالقة له ابألزمة القائمة، 

يث واشنطن عن التنمية مع وجود االحتالل )حد
 تغميس خارج الصحن(.

يَ غمُمُض ُغُموضاً: أصبح غامضًا غري واضح.  غ م ض  
ضًا: سرت العني فحصل  وغ م ض   اجلفُن يَ غمُمُض َغمم

له  ت  ْغم ضْ له َجفن، ومل  غ م ض  النوم، )ابت وما 
 عني(. 

طاً: جحد احلق، )ال تغِمِط الرجل  غ م ط   يَ غمِمُط َغمم
 حقه، فهو كاتب مهم وإن مل يكن شاعراً مبدعاً(.

واألفصح )عميق(.  غ ميق. قالوا عن املكان غمق
، ووصفها الزبيدي ابلعامية، غاِمقوقالوا عن اللون 
 واألفصح )داكن(. 

: صوت خيرج من األنف ويرافق بعض الغ ن ة  . غ ن  
: املخضوضرة املزهرة. وكذا احلديقة الغ ن اءاحلروف. / 

 . األ غ ن  الروض 

: ال اكتفاء ال ِغن  عنهيَ غمىَن ِغىَنً: أثرى. /  غ يِن  . غنا
: أي  غ ن اء  عنه. ويف هذا املال  ن ْست  ْغينبدونه، وال 
: أمر واضح ال حيتاج إىل غ يِنٌّ عن البيانكفاية. / 

فراره من أسد  شرح، وهي عبارة يفرُّ منها الصحفي
جائع، فاجلمهور يريد مساع اجلديد ال ما هو "غين عن 

: الشدو بصوت مقطَّع على درجات الِغناء  البيان". / 
سلم من سالمل النغم كالكرد والراست والبيايت. وغناء 

واجلمع  أ ْغِني ة  العصافري يكون على سالمل العصافري. / 
: قصيدة ْغن اةوال م  : قطعة شعر ملحنة. أ غ ان  وأ ْغنيات

طويلة تصحبها موسيقى وجوق، وهي عند األوروبيني 
الكانتاات، وعندان قد تكون سلسلة تواشيح من قبيل 
"اسِق العطاش"، أو نوبة أندلسية فيها ألوان من الغناء 

: اجلميلة اليت استغنت ْبماهلا عن الغانِي ة  والعزف. / 
. : اليت وال م غ نِّية. غ و ان  الزينة، واجلمع   تُ َغينِ 
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، للرجل واملرأة: وال ِمْغناج  . الُغنمُج: الدالل الزائد. غنج
 الكثري الدالل، ولو التعبري امللتوي عن مشاعره.

: مكاسب والغ نيمة والغنائميَ غمَنُم ُغنمماً: كسب.  غ ِنم  
: الناجح الكاسب، )رجع الغامنِ مادية يف احلرب. / 
: اخلراف واجلداين. الغ ن م  واألغنام  إىل أهله غامناً(. / 

: واملغارم املغامنوقال احملدثون للواحدة َغَنَمة. / 
اإلجيابيات والسلبيات، أو املكاسب واملخاسر، )حتي ََّر 
أيهاجر أم يقيم، فجلس وبدأ خيط على ورقة جدولني: 

 جدواًل مبغان اهلجرة وجدواًل مبغارمها(. 

وغياهب : الظُّلمة، غ ي اِهب  واجلمع  الغ ْيهب. غهب
 السجون ظلماهتا.

: والغ ي  يَ غمِوي َغيًَّا بفتح الغني: ضلَّ.  غوا. غ و ى
والشَُّعراء يَ تَِّبُعُهُم ﴿يُ غمِوي: أَضلَّ،  أ ْغو ىالضالل. / 

: يف غ اي ِة األمهية: اهلدف. وأمر الغ اي ة. / ﴾الغاُوونَ 
 يف منتهى األْهية. 

 . الغوغاء: الرَّعاع. غوغاء
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 الفاء
الفاء حرف مهموس، ال هتتز فيه احلبال الصوتية. ف. 

" كما جنده يف اسم ڤوليس يف العربية حرف "
يينا"، فنحن نكتب هذا الصوت ڤالعاصمة النمساوية "

اضطرارًا ابلفاء لات النقطة الواحدة، على أهنم يف 
موريتانيا ينطقون الفاء جمهورًة كأهنا لات الثالث 

 فالربيع: )لهب الشتاء عاطفة أ(أتيت:  فاءالنِقاط. / 
غري عاملة:  استئنافية ب(وها حنن ننتظر الصيف(، و 

طالابً  يعلِ ملن ف هو )انسحب املعلم من الصَف، 
: )ليتين سببية ج(يفكِ رون يف العالمات فقط(، و 

من هذا امللل(. وشرطا  ف  أَّتلص  أجُد وظيفة أخرى 
السببية: أواًل، أن يكون ما قبلها سببًا فيما بعدها؛ 
واثنياً، أن يكون يف اجلملة اليت سبقتها: نفي أو أمر 
أو دعاء أو هني أو استفهام أو عرض أو حتضيض أو 

. وفاُء السببيِة، بكل هذه الشروط اليت مت نٍ  أو ترجٍ 
 تكبلها، خرجت من االستعمال صحفياً، وأدبياً.

: والف ْيء  : الغنائم. الف ْيء  َيِفيُء فَ يمئاً: رجع. /  فاء  
َياِء الوطن.  الظِ لُّ. وتَ َفيَّأمان شجرًة، وما أمجل احلياة يف أَف م

نصنع شيئًا قبل يَ ُفوُت فَ وماتً: مضى، )علينا أن  ف ات  
َفواِت األوان(. / )مل تَ ُفتمه تلك الكلمة( مل تغرب عنه 
بل انتبه إليها. )فاَتين أن أنبِ َهك إىل وجوب 

عليه: افتَأَت عليه، أي نسب  افت اتالتسجيل(. / 
 إليه كالماً مل يقله. 

َتِئُت افمِتئااتً: افرتى، )فأت على  االْفِتئ ات. اف مَتَأَت يَ فم
 .اخلصوم َضعة(

اتيكان ننطقها بفاء مثلثة النقاط، ولكننا ڤ: الاتيكانف
ال نبالغ يف إخراج الكاف من األنف وإلغاء النون 

اتكن" ڤاتيكو"، وال نقول "ڤحماكاة للنطق الفرنسي "
حماكاة للنطق اإلجنليزي؛ وكان أجدر مبن يصنعون هذا 

اتيكانو" جماراة للنطق اإليطايل. ڤالصنيع أن يقولوا "
ألمساء األجنبية يقتضي تقريبها إىل َجرمس وتعريب ا

( وإن كتبناها يف املدخل بفاء اتيكانڤالالعربية. نقول )
 عربية. 

 يَ ُفوُح فَ ومحاً: فاحت أي انتشرت الرائحة.  فاح  

َعًا أي فائدًة، وأيضاً  أ فاد  . فاد يُِفيُد ِإَفاَدًة: أعطى نَ فم
ُت أان منه(. /  َأخَذ فائدًة )أََفاَدين من علمه، وأََفدم

اأَلمر: فحواه،  م فاد  : كسب علماً، أو مااًل. / استفاد  
ةوجممله. /  ُر ماَله يف الف اِئد  َرُة املال ملن يُ َؤجِ  : ُأجم
َداِن:الف ْود  مصِرٍف. /  السالف، )رأيته بعد  ، وْها فَ وم

 عشر سنني وقد ابيضَّ فَ ومداُه(.

: الف ْأرةواجلمع ِفئمراٌن: من القوارض. ]انظر ُجَرل[  ف ْأر  
حاة النجار، وهي تلك األداة اليت يُنَقر هبا  ِمسم

 واملالزمة للحاسوب.
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: مباشرة ف  ْورا  يَ ُفوُر فَ َوراانً: اشتد غليانه وارتفع. /  فار  
: املصاحبة للكالم الف ْورِي ةمجة بال أي تريث. والرت 

 األصمل. ]انظر الرتمجة يف ترجم[ 

: الصحراء ال ُمهلكة، ال م ف از ة  يَ ُفوُز فَ ومزاً: َظِفر. /  فاز  
 . م فاِوز  مسَّومها مفازة تفاؤاًل ابلفومز يف قطعها، واجلمع 

،  . ف ؤوس  مؤنثة: أداة احلفر، واجلمع  ف ْاس 

اسي يتميز بتسلط احلزب، : مذهب سيالفاِشي ة. فاش
والعنصرية، والقومية املتشددة؛ واألصل احلزب الفاشي 

ال  الفاِشيّ يف إيطاليا بزعامة موسوليين. نقول 
"الفاشسيت "، فالسني ههنا الحقُة النسبِة يف اللغات 
 األوروبية، والياء املشددة يف العربية قامت ابلواجب. 

بفتح  ف  ي ضان  َح. فهو يَِفيُض فَ يمضًا وفَ َيَضاانً: طفَ  فاض  
يف احلديث،  أ فاض  بضم الطاء. /  ط وفان  الفاء، وهو 

يقوم به  اإِلف اض ة: أطَنَب وَأطاَل. وطواف واْست فاض  
: حاَوَر للتوصل فاو ض  احلاج بعد انصرافه من ِمىن. / 

إىل تسوية. وال ُمفاَوضاُت تكون بني خصوم أو جهات 
ُمحاداثت وال ُمباحثات بينها اختالف يف الرأي، وأما ال 

فهي تبادُل آراٍء فيما بني ُحَلفاَء أو خصوٍم. / 
ال  فوض ى: الوضع املرتبك، ونقول: )الناُس الف ْوض ى

: تيار فكري وسياسي رافض الف ْوض ِوي ة  قائد هلم(. / 
َلة، وال يقبل ابنضباِط احلركة  للرأمسالية وللدَّوم

دولة أو يف منظمة : مسؤول يف الال م ف و ض  الشيوعية./ 
 ميلك صالحيات معينة. 

عليهم. /  ت  ف و ق  يَ ُفوُق زمالءه: ختطَّاهم. وقد  ف اق  
: الكبرية، ال ُمرَكَّزة، وغرفتها هي غرفة العناية الفائِق ة

: الفْوِقي ة  : االحرتام الكبري. / وفائق االحِتاماإلنعاش. 
، أي االستعالء على اآلخرين.  ِقيُّ  أ فاق  / التعامل الَفوم

: الزَّغمَطة، الشهقة الف و اق  يُِفيُق: صحا من نومه. / 
 : الفقر. الفاق ة  املتكررة للمتخم أو السكران. / 

 : احلسن: حدث يستبِشر  الف ْأل  توقُّع ملا سيأيت. ف ْأل 
: والت فاؤ لاملرء أن يتبعه خري كثري وإن ُعِدمت العالقة. 

 االستبشار. 

ن ةِ . بني فان ي ْ َنِة: يف أوقات متفرقة، بني احلني  الف  والَفي م
 واحلني. 

يَ ُفوُه: نطق، )ال أظنه يفوُه مبثل هذه الكلمات(،  ف اه  
ه  . / ي  ت  ف و ه  ومثلها  يطلق  ف وها: الواسع الفم. / )األفو 

ُز شراسُتها، وهي يف أحسن  فيهاالشتائم، ويف  ترتكَّ
( أي فمها. / اخلطيب فاهاحاالهتا عندما تُقفل 

بضم ففتح مشدد: فم  ،ة  ف و ه  ال: البليغ. / ال م ف و ه  
ومجع اجلمع  أ فْ و اه ،مجعها  الف وه   الربكان أو البندقية. /
 : هَبارات، َتوابل. أ ف اِويه  وهو األكثر استعمااًل 

يَ ُفتُّ فَ تَّاً: َقطَّع اخلبز ِقَطعًا صغرية، ومن للك  فت  
: البقااي والف تات  ./ م ْفت وتوهي أكلة فيها خبز  الف ت ة  

يف َعُضِده:  فت  تفتيتاً: َجزَّأَ. /  فت ت  التافهة. / 
َأضعَفه، وثبَّط عزميته. وجعلها الشاعر فتَّ يف ساعده، 
َل وُحبُّ  )أُمٌَّة قد َفتَّ يف ساِعِدها.. بغُضها اأَلهم

 الُغَراَب(.   
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: والف ْتوى. أَف م َى ال ُمفميت يف املسألة: أصدر رأايً. فتا
. وصاحبها الف ت اويوجاز  الف ت اوىرأي الفقيه، واجلمع 

ُتون./  ال م ْفيت : أخذ رأي االسِتْفت اءواجلمع ُمفم
، فتاة  ؛ واملؤنث ِفتي ة  وِفْتيان  ، واجلمع الف ّت  الشعب. / 
: والف ت  و ة  : من بلغ سن الرشد. / ف  ت  ي ات  واجلمع 

 التحلِ ي ابلنجدة والنخوة.   

َتُح فَ تمحاً: ضد أغلق. /  ح  ف  ت   : السيطرة على الف ْتح  يَ فم
والكلمة  ف  ت وح،بلد وإدخاله يف ثقافة جديدة، واجلمع 

: االْفِتت اِحي ةثَ َنائِيَّة، فمن أراد التهجني قال: الَغزمو. / 
مقال يعرب عن رأي الصحيفة، وقد يُنشر على 

ركة : حف  ت حات  ، واجلمع الف ْتحة  الصفحة األوىل. / 
: الث َّقمب. ف  ت ح ات  ، واجلمع الف ْتح ةالفتح فوق احلرف. 

ولوحة ، بكسر امليم: قاهر الُقفمل. ال ِمفتاح/ 
: لوحة الكتابة لات األحرف يف احلاسوب. ال م ف اتيح

: ف  ْتح/ وقيل ألصابع النغم يف البيانو مفاتيُح أيضاً. 
األحرف األوىل معكوسة الرتتيب من "حركة التحرر 
الفلسطيين". وفتح كربى فصائل منظمة التحرير 

  الفلسطينية. 

. الف ْتخ ة  . فتخ ب مَلُة، خامِت بال َفصٍ   : الدُّ

تُ ُر فُ ُتوراً: هدَأ بعد نشاط. /  ف  ت  ر   ال هو حار  الفاتِريَ فم
ر  وال ابرد. وفاتُِر الشِ عر أَرمَدأُه. /  ات  ف  ت ْ ة ة ، ف  ِت  : املدَّ

بني حدثني، )متيزت الفرتة بني عزل فاروق وحرب ال  
بنشاط تصنيعي كبري يف مصر(. وتطلق كلمة فرتة  67

ٍة غرِي  على مدَّة حمددة، ولكنها ال تصلح لوصف مدَّ

معلومٍة هنايُتها، فليس دقيقًا القول: "ال ندري م ى 
 تنتهي هذه الفرتة". 

ُتُق فَ تم  ف  ت ق   . وللقماش فسخ خياطََته. / يَ فم قاً: شق 
لهنه عن ُخطَّة( أي انفتح لهنه وخرجت منه  تفت ق  )

 اخلطة. 

ِتُك فَ تمكاً: قتل َجهارًا وبال حماكمة، )فَ َتَك  ف  ت ك   يَ فم
املتظاهرون الغاضبون برجل قيل إنه عميل للمحتلني(. 

 ، رجاًل أم مرضاً: القاتل.    والف ت اك  

ِتُل ف َ  ف  ت ل   راجعاً: غريَّ مساره  وانْ ف ت لتماًل: َلَوى. يَ فم
: خيط الشمعة أو ُلاَبَلُة مصباح الف ِتيلفجأة وعاد. / 

ْفت ولالنفط. /  : الكسكس عند أهل الشام. / ال م 
 (: أي ال حيقق شيئاً. ال جيدي فتيال  )هذا األمر 

نِتُ فُ ُتوانً: َشَغَل الذهن بربيقه، فاحلسناء فاتَِنٌة، ف  ت     يَ فم
ن ة  وهي لات  نِتُ املرء عن عمله ِفت ْ ، وطلُب امللذَّات يَ فم

ن ة  أي يصرفه عنه. /  : االقتتال الختالف اآلراء الِفت ْ
 والعقائد أو التحريض عليه.

: الطريق، )جاءوا من كل َفجٍ  والف ج  : غري انضج. ف جٌّ 
 ألداء الفريضة(. 

لوها ، وفضف وِجئ  : على غري توقُّع. ونقول ف ْجأ ة  . فجأ
: غري املتوقع. وموت الف ج ائي  على تَ َفاَجَأ. / واألمر 

اء ة  : الزُّؤام العاجل.الف ج 

ُجُر ُفُجوراً: ارتكب املعاصي، فهو  ف ج ر    ف اِجريَ فم
ار. / حرُب ف ج ار  وف ج ر ة  واجلمع  : حرب وقعت الِفج 
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: أول النهار الف ْجريف بني قريش وهوازن والنيبُّ ف ًى. / 
: نور يبدو والف ْجر  الكاذبروز قرص الشمس. قبيل ب

: العملية الت  ْفِجريي ةقبل الفجر الصادق مث خيبو. / 
عبارة الِتَفاِفيَّة استعملها من مل يُرِد استعمال أيٍ  من 
 عباريت "العملية االستشهادية" و"العملية االنتحارية". 

عاً: سبَّب األمل الشديد. / موت  ف ج ع   َجُع َفجم يَ فم
مبوته. واحلادثة  ف ِجعنا. وقد وف ِجيع ة  ، فاِجع ةالصديق 

 . م ْفِجعة  

 : فُ تمَحة. وف ج وات   ف ْجو ة

 : أصدر صواتً. ف ِحيحا  يَ ُفحُّ الثعبان  ف ح  

 : املضمون إبجياز.الفْحو ى. فحا

صًا: اخترب ف ح ص   َحُص َفحم ُص عن أمر )الَفحم  ،يَ فم
الطبية،  الف ح وص  ِدمنة(، أي البحث عما جرى هلا. 

 إالَّ إن كانت كثرية.  الف حوصاتوال نقول 

: الذََّكُر البالغ من احليواانت الثديية. الف ْحل  . فحل
 املشكلة: اشتدت وانتشرت. واست  ْفح ل ت

: أسكته حبجة قاطعة. وقال القدماء: أْفح م ه. فحم
 أَلمَقمه حجراً. 

يدة، واجلمع الف خ  . خّ ف . / السيارة ِفخ اخ  : ال ِمصم
ة ة لالنفجار. ال م ف خ خ   : املَعدَّ

اذ  ، مؤنثة، واجلمع ف ِخذ   : ما بني الركبة والورك. / أ ْفخ 
: العشرية. وعلى الرتتيب القدمي: الشَّعمب، الف ِخذ  

فالقبيلة، فالِعمارة، فالبطن، فالفخذ، فالفصيلة. ويف 
 بيلة، فالبطن، فالفخذ، فالعشرية، فالعائلة.أايمنا: الق

راً: تباهى. / املنصب  ف خ ر   َخُر َفخم : الذي الف ْخِري  يَ فم
ال مينح صاحبه سلطة توازي اسم املنصب. / آنَِيُة 

، بفاء مفتوحة: املصنوعة من طني ُمعاجَل. الف خ ار  
: مصنع الَفخَّار، وقالوا "لوال الكاسورة ملا والف اخ ورة

ا كان ملَرت الفاخورة"، أي لوال أننا نكسر األواين َعمِ 
 ملصنع الفخار رزق.  

ام ة. فخم الرئيس: يلقب الرئيس هكذا يف بعض  ف خ 
 البلدان كلبنان. 

ِدي ِفَداًء: أنمقذ غريه ومحل العبء  فدا. ف د ى يَ فم
اِئي  : مال ختليص اأَلسري. والِفْدي ةبنفسه.  : والِفد 

 : جتنََّب. ت  ف اد ىاملستعدُّ ألن يفدَي وطنه بروحه. / 

اِدين، واجلمع الف د ان. فدن : قياس ملساحة األرض ف د 
: الث َّومَراِن على والف د انمرت مربع.  4200يبلغ حنو 

 رقبتيهما ِنري وحيراثن األرض. 

: صالة الفرد، وضدها الف ذِّ : واحٌد فَ رمد. وصالة ف ذٌّ 
اذِ صالة اجلماعة. وفالن من  الرجال: أي هو  أ ْفذ 

 متفر ٌِد بصفات محيدة. 

: ُخالَصٌة. وكان احلاسب عندما ينتهي من ف ْذل ك ة  
اجلمع يقول للكاتب: "فذلك كذا وكذا..". ومن هنا 
اشتُ قَّت الفذلكة. ودرجوا على كتابة "فذلكة اترخيية" 

ح أزمة حاضرة. وقد تكون قبل التقرير الذي يشر 
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الفذلكة خالصة البحث وأتيت يف ليله. فأما من ظنها 
 "التعاملُ والتفلسف" فقد أخطأ. 

، بكسر الراء: جلأ والذ ابلِفراريَِفرُّ ِفراراً: هرب.  ف  ر  
 منه: ال مهرب.  م ف ر  للهرب. وال 

ج ْوِف : محار الوحش، وقيل )كل الصيد يف الف ر ا. فرا
، الف ْرو  أي أن من صاده فقد اكتفى به. / (، الف ر ا

: وف  ْرو ة  الرأس: ِجلمد احليوان مع َشعمره. ِفر اء  واجلمع 
 : ابئع الفرو. والف ر اءجلدته. 

رِي فَ رمايً: قطع وشق اجللد. /  فرا. ف  ر ى : االْفِِتاءيَ فم
: ي  ْفِري الف ِريّ . / فالن ِفْري ة  اختالق السوء. والواحدة 

 يفعل األعاجيب.  

. الف ْرج ة  . فرج أيضًا التفرُُّج  والف ْرج ة: الشَّقُّ
يشاهدون الرقص فيَفر ُِج عنهم  واملتفّرِج ونواملشاهدة. 

: انزايح اهلم ، والصرب الف ر ج  بعض ما هبم من ْهوم. / 
: فرخ الف ر وج: تبدُّد األزمة. / االْنِفراج  مفتاح الفرج. / 

 الدجاجة. 

 ، وَفراِجري: بيكار، آلة رسم الدوائر. ارِفْرج  

 واجلمع َفراِجنُي: فُ رمَشاُة تنظيف اخليل. ِفْرج ْون

رَُح فَ َرحًا، فهو  ف رِح   . / وفرحان   ف رِح  يَ فم : الف ر ح  : ُسرَّ
 الُعرمس. 

: ولد الف ْرخ  ُروُعه: لهب عنه اخلوف. /  أ فْ ر خ  . فرخ
 الطائر. 

رُِد فَ رمداً: فَ رَ  ف  ر د   الرجُل شخصًا ابللوم:  أ فْ ر د  َش. يَ فم
الشخُص ابلقرار: استبدَّ به. /  وانْ ف ر د  المه وحده. 

: الواحد، وعكسها الف ْرد  : كون املرء متميزاً. / الت  ف ر د
احلذاء: حذاء القدم الواحدة. /  وف  ْرد ة  الزوج. 
 : الكلمة. ال م ْفر د ة  : عكس اجلمع. / ال م فر د  

ُس: اجلنة. فردوس  . الِفرمَدوم

رُِز فَ رمزاً: جعل كل شبيٍه مع شبيهه. /  ف  ر ز   : أ ْفرز  يَ فم
يف  الف ْرز  . / ِإْفراز  أخرج عصارًة أو َعَرقاً. وما خيرُُج 

سياق عملية سياسية أو نضال: بروز األشخاص 
: وف  ْرز  األصواتاملتميزين عرب خماضات األايم. / 

 .عدُّها بعد انتهاء االقرتاع

واجلمع  ف رِيس ةالظيَب فالظيب  ي  ْفِت ِس  . األسد فرس
: أ ْفراس  ، مذكر ومؤنث، واجلمع الف ر س  . / فرائس  

: احلالق بركوب والف اِرساحلصان، أو أنثى احلصان. 
: ف  ْرسان  اخليل، واجلمع  . / ف  ر وِسي ة. وهذا الفنُّ

 : شعب إيراين. وال نقول ملن جنسيته إيرانية إنهالف ْرس  
، بل إيراين، ويف إيران شعوب أخرى. /  فارسي 

، بكسر الفاء: البصرية الثاقبة. / والقبيلة الِفر اس ة  
كذلك ألن جدَّها  مسِ َيت ر بيعة  الف ر سالعربية القدمية 

 األعلى ورث عن أبيه اخليل.

ر مبا بني ستة  فرسخ . الَفرمَسُخ قياس مسافة قدمي يقدَّ
 كيلومرتات ومثانية. 

ِرُش فَ رمشاً: َبَسَط. " ف  ر ش   ت  ر ْشنايَ فم ْفنااألرض  اف ْ  والت ح 
ابلسماء"، أي مننا يف العراء بال فراش وال غطاء، 
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َسم. /  : قماش املائدة، أو ما يوضع فوق ال ِمْفر شَروم
ابلراء املفتوحة: مكان  وال م ْفر شاللحاف على السرير. 

َوُة احِلصاِن وَلكنَّ  َرِشي َصهم َقميصي  وضع الفراش، )َمفم
ُروَدٌة ِمن َحديِد(. /  : أداة تنظيف الف ْرش اة  َمسم

األسنان، وكل أداة لات َشعر لغرض مشابه. / 
، ويسمونه املراسل: خادم الف ر اش  : األاثث. / الف ْرش  

 املكتب أو اجمللس. 

، والُفَرص: االحتمال، والوقت املالئم، الف ْرص ة. فرص
، واجلمع الف رِيص ة/ : العطلة املدرسية. والف ْرص ة
: عضلة بني الكتف والصدر، قيل ترتجُّ عند ف  ر اِئص  

 الفزع، )هذا أمر ترتعد له الفرائص(. 

ِرُض فَ رمضاً: َأومجب.  ف  ر ض   ، والف رِيض ة  يَ فم : ما والف ْرض 
: واجب مفروض ف  ْرض  ع نْي  يوجبه الدين من عباَدة. / 
: واجب على وفرض  ِكفاية  على كل فرد كالصيام. 

اجلماعة يقوم به بعضهم فيسقط عن الكل كردِ  
: افرتاض علمي ينتظر الف ر ِضي ة  والف ر ِضي ات  السالم. / 

: علم تقسيم علم الف راِئضتدعيمه ابلربهان. / 
، ومن هنا  الف ر ِضي  أو الف اِرض  املواريث، والعامل به 

: يالسؤال االْفِِتاضكنية الشاعر "ابن الفارض". / 
سؤال يوجهه مذيع إىل سياسي كقوله "لو مت فعاًل حلُّ 
الربملان هل ستشاركون يف االنتخاابت املقبلة؟" وكثرياً 
ما يكون اجلواب: "لندَعم جانبًا األسئلة االفرتاضية". 
ويُنصح املذيع بتجنب مثل هذه األسئلة مع السَّاسة، 
 أو بتغليفها. ]انظر حتت "سأل" فَثمَّ تفصيل ضاٍف[ /

: النشاط التواصلي على احلاسوب، العامل  االْفِِتاِضي

ومن يقِض فيه ساعات طويلة نصفه أبنه أخذ يعيش 
 يف عامل افرتاضي. 

بحة  ف  ر ط   ُرُط فَ رمطاً: نَ ثَ َر. نقول: )فرطت الفتاة ال ِمسم يَ فم
 / . فانفرطت حباهتا(، أي نثَ َرتم حباهِتا فان متَ َثرتم

ه هذا الكالم. / منه كالم جارح: خرج من وف  ر ط
: هتاَوَن. / وف  ر ط  ي  ف رِّط  : جتاوز احلد. أ فْ ر ط  ي  ْفِرط  
الشوق: من  ف  ْرطِ : السابق. / من الف اِرطاألسبوع 
 شدته.

( أي ف اِرع ة  د اِرع ة  )خرجت املرأة  ،: الشَّعرالف ْرع  . فرع
ملهوفة أو غاضبة، ظاهرًا فرُعها أي شعرها، وِدرمُعها 

: والف ْرع: الطويل. / والف ارِع  داخلي. / أي قميصها ال
 : اجلانيب. الف ْرِعي  الغصن والشُّعمبة. واملوضوع 

رَُغ فَ َراغًا فهو فارٌِغ: خال. ننتظر قدومه  ف  ر غ    بف ارغِ يَ فم
الصرب، أي بشوق وهلفة. / )ندور منذ سنتني يف هذه 

نا. (، أي أننا ال نتقدم بل نراوح مكاناحل ْلق ِة ال م ْفر غ ة
من أتليف  الف ر اغ  من األمر: انتهى منه، )كان  ف  ر غ  / 

 واست  ْفر غ   هذا الكتاب يف عام ألفني وأربعة عشر(.
 جهده: بذله كله.

ُرُق فَ رمقاً: َفَصَل. واألكثر يف االستعمال  ف  ر ق   فر ق  يَ فم
: سياسة يتَّبعها سياسة فرِّْق ت س دْ : أي بدَّد. / تفريقا  

ل مبنح فئة مزااي عن غريها فيقع احلاكم أو احملت
: التمييز الت  ْفرِق ة العنصريةالتحاسد واالحرتاب. / 
الف اِرق والف واِرق = الف ْرق ضد عرق معني. / 

: اجلماعة املتماسكة وسط الِفْرق ة. / والف ر وق
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السياسي: حزب أو تكتل  والف ريق  مجاعات ُأَخر. 
 الِفر قِ ، متييزًا هلا عن أ ْفرِقاءسياسي، ومجعوها على 

مًا جلأت العرب إىل اجلمع الغريب  الرايضية، وِقدم
ْفِرق  : اخلط وسط الشعر. / ال م ْفِرق  للتمييز. /  ال م 

: ُملمتَ َقى الطرق. وأيكل احملللون السياسيون وال م ْفت  ر ق  
 ف ِرق  خبزهم إبقناعنا أننا دائمًا على )مفرتق طرق(. / 

َرُق فَ َرقاً:  : سفينة حربية صغرية. الِفْرق اط ةخاَف. / يَ فم
: من أمساء إستانبول، جاء يف معجم ايقوت، ف  ر وق  / 

 وورد يف شعر أيب متام وأمحد شوقي. 

 : النجم القطيب وجنم جياوره. الف ْرق د ان. فرقد

. /  ف  ر ك   ُرُك فَ رمكاً: حكَّ زوجها: هجرته.  وف  ر ك تْ يَ فم
وب القمح تشوى وهي : حبالف رِيك  . / ف اِرك  فهي 

طرية، وقالوا للفريك املسلوق الذي يستعيضون به عن 
. وآكل الفريكة رمبا الف ريك ةاألرز يف بعض األطباق: 

 لفظ شيئاً وهو ميَضُغ: حصاة صغرية أو أحد أسنانه.

ُرُم فَ رمماً: قطَّع اللحم ِقَطعاً صغرية.  ف  ر م   : آلة ال ِمْفر م ةيَ فم
 عليها.  الفرم، أو خشبة يُفَرم

 : كبح السيارة ابلَفراِمل أي الَكَوابح.   ف  ْرم ل  

 : اخلبَّاز. والف ر ان  : الت َّنُّور. الف رن  . فرن

أهايل وسط أورواب، فرنسا وحوض  الِفر ْْن ة  . ِفر ْْنة
 الراين، القدماء. 

: النشط. صفة للحمار وللسيارة. / الف ارِه  . فره
 . ﴾اجلباِل بُيواتً فارِِهني وتَ نمِحتون من﴿: املاهر، الفارِه

 : أاثَر وأَزعَج. است  ف ز  يَِفزُّ فَ زَّاً: قفز فَ َزعاً أو خَنموًة. /  ف  ز  

زَُع فَ َزعاً: ُلِعَر.  ف زِع    إىل هللا: جلَأ إىل هللا. وف زِع  يَ فم

: من املكسرات، وأشهره الفستق احلليب، ولون ف ْست ق  
ُتِقي. والكلمة من بسته  مثرته أخضر فاتح، أي ُفسم
الفارسية، و"البسته" أيضًا األغنية القصرية اليت 
يلحقوهنا ابملقام العراقي. ومن طرائف املعاجم احلديثة 
وصف الفستق احلليب أبنه مثرة "لذيذة"، يف حني أن 

ة جتعل الفستقة احللبية بعض الناس لديهم حساسي
 الواحدة ترسل املرء إىل املستشفى.    

نا له يف اجمللس(.  ف س ح   حاً: وسََّع، )َفَسحم َسُح َفسم يَ فم
ُر احملدود، )ما زال لدينا  الف ْسح ة   من الوقت: الَقدم

 فسحة من الوقت(.  

خاً: نَقَض صفقًة أو ِخطمَبًة.  ف س خ   َسُخ َفسم يَ فم
 لٌَّح. : مسك ممالف ِسيخ  

ُسُد َفَساداً: تلف.  ف س د   : ختريب بنهب أو الف س اد  يَ فم
ر. /  ةتبذير أو هبما معاً. وقلَّ انهٌب ال يُ َبذِ  : ال م ْفس د 

الفساد، أو ما يؤدي إىل الفساد، )إنَّ الشَّباَب والَفراَغ 
َسَدةم(، واجِلَدُة: وجود  َسَدٌة لِلمَمرمِء َأيُّ َمفم واجِلَدةم.. َمفم

 أي الثراء. املال

قاً وُفُسوقاً: عصى.  ف س ق   ُسُق ِفسم  يَ فم

ُل والَفِسيلُة: غصن يُفصل عن الشجرة فسل . الَفسم
: الرجل القميء لو الفعل الصغري، والف ْسل  ليُ غمَرس. 

 . ف س ول  وهم 
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يولوجيا: علم وظائف األعضاء.فسيولوجيا  . الِفسم

ال كل ما عنده : قفش  قلب هيَ ُفشُّ َفشَّاً: أفرََغ. /  ف ش  
، بكسر الفاء: رئة الِفش ة  بصراحة ونَ فََّس عن صدره. 
 احليوان وهي طعام الفقري. 

ا ُشو ُفُشوَّاً: انتشر. الفساد  ف ش  ييَ فم : املنتشر، ال م ت  ف شِّ
: ألاعه.  أ ْفش ىاملستشري.   السرَّ

رًا فهو َفاِشٌر  ف ش ر   ُشُر َفشم : كذب وابلغ، وف ش ار  يَ فم
 واختلق احلكاايت. 

َفَق،  ف ِشل   ، واملعىن احملدث هلا: َأخم َشُل َفَشاًل: َجنُبَ يَ فم
 بفتح الفاء.  ف ش ل  وقد يقولون هلذا املعىن احملدث 

، واجلمع فصّ  : حجر اخلامت، وسن ف ص وص  . الَفصُّ
 الربتقال أو الثُّوم.  

: الوضوح والصحة يف الكالم. الف ص احة   .فصح
: اللغة العربية السليمة اليت يفهمها عامة لف ْصح ىا

املتعلمني الناطقني ابلعربية، ويفهم جلَّها األميُّون، 
وتلتزم بقواعد النحو األساسية وابملفردات املعجمية. 

: لكرى الِفْصح: تكلُُّف الفصاحة. / عيد الت فاص ح  
: سعُي البعض التفصيح الزائدقيامة السيد املسيح./ 

روج عن املألوف اقرتااًب من الفصاحة، مع أن إىل اخل
هذا املألوف هو الفصيح. من التفصيح الزائد قول 
بعضهم: "يف إحدى األحيان"، فكأنه رأى عبارة 
)أحد األحيان( الصحيحة شائعة مبتذلة فطمح إىل 

مثال االرتقاء هبا يف سلم الفصاحة فارتكب خطأ. 

  قابلُته" انتَ اقابلُته، و "أان  يقالاملصرية يف العامية  آخر:
 . ويف الفصحى: )أان قابلُته، وأنتَ كل هذا بضم التاء

كان عبد الوهاب يسجل أغنيته اجلندول يف . قابلَته(
غرَي يوٍم ): وعند البيتاالستوديو، حبضور طه حسني. 

عبد  كأنَّ   (،ه أوََّل مرَّةتُ يوَم أن قابل ..مل يَ ُعدم يذُكُر غريَه
من العامية ففتح اتء "قابلَته"،  أراد الفرارالوهاب 

فانتبه عبد  لراعه،وحقُّها الضم. فرفع طه حسني 
عبد الوهاب ى بقَ وأَ الوهاب، وأعاد املقطع مصحَّحاً. 

على اخلطأ وعلى تصحيحه يف التسجيل. وال تزال 
]انظر  .عليك ابليوتيوب .األغنية على هذا الشكل

 املزيد يف حقب[

داً: أ ف ص د   ِصُد َفصم خرج الدم بَشقِ  اجللد معالِ جاً. يَ فم
 أي خيرج، وكذا الَعَرُق.  يتفص د  والدم 

اًل: فرََّق، وَطَرَد.  ف ص ل   ِصُل َفصم : االْنِفص الي ونيَ فم
املطالِبون ابالنفصال عن الدولة واالستقالل، والكلمة 

: عالمة ترقيم كهذه،. الفاِصل ةهتجينية يف الغالب. 
: ساَوم، وطلب احَلِطيَطة فاص ل  ]انظر حتت رقم[ / 

الدم:  فصيلة: يوم القيامة. / الف ْصل يوممن الثمن. / 
، واجلمع الف ِصيل  فئته، أو زمرته، أو جمموعته. / 

: منظمة سياسية أو كفاحية تضمها ومنظماٍت ف ص اِئل  
اجلمل الذي ُفِصَل عن  والف ِصيل:أخرى بوتقٌة أوسع. 
ْفِصل  َضرمِع أمِ ه. /  ر الصاد، واجلمع ، بكسال م 

: ال م ف ص ل ة: ملتَقى الَعظممني يف اجلسم. / م فاِصل
حديدة بني الباب وإطاره جتعله يتحرك وال تتحرك. / 

: احتفاظ كلٍ  من السلطات ف ْصل السلطات
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التشريعية والتنفيذية والقضائية بصالحياهتا دون تعدٍ  
 من بعضها على بعض. 

.  ف ص م   ماً: شقَّ ِصُم َفصم : انْ ف ص م ت ع ر ى االحتاديَ فم
الشخصية: الشيزوفرينيا، وهو  انِفص امتفكَّك. 

 . الِفص ام  

.  ف ض   َقَده أسنانَه،  وف ض  يَ ُفضُّ َفضَّاً: فكَّ هللا فمه: أَف م
َت أسنانك، ال ف ض  فوكونقول للشاعر ) ( أي ال فقدم

لفاء: معِدٌن مثني. ، بكسر االِفض ة  أي َسِلَم فُمك. / 
ي ات: َطاَله ابلِفضة. وف ض ض ه : املالعق واآلنية والِفضِّ

 املصنوعة من الِفضَّة.            

: احليز خارج الغالف اجلوي للكرة الف ض اء  . فضا
األرضية. ورائد الفضاء: املسافر يف هذا احليز. / 

: حمطات التلفزة اليت تبث عرب األقمار الفضائيات
: كلمة يردِ دها املثقفون وُهَواُة الف ض اء اتية. / الصناع

: املساحات الالمتناهية ف ض اء ات اإلبداعالثقافة. 
إىل: أدَّى إىل. ]انظر ضفا  أ ْفضىإلبداع اإلنسان. / 

 أيضًا[

َضُح َفضمحاً: كشف املعايب.  ف ض ح   أمرُه،  افت ض ح  يَ فم
يف  ةالف ِضيح  بفتح التاء: لاع خرب أفعاله السيئة. 

السياسة تكون جنسية أو مالية أو نتيجة تقصري، 
 وتتبعها عند من يستحون استقاالت. 

اًل: زاد عن احلاجة.  ف ض ل   ُضُل َفضم الرجل:  ف ض ل  يَ فم
 أ ْفض ل  بني أمرين: املقارنة.  ال م فاض لة  اتسم ابلفضيلة. 

، نقول ِإْفض العلينا: وَهَبنا من خريه. فهو رجل لو 

( بكسر اهلمزة ال فتحها. / رجل ض ال هِإف)نشكر له 
 ِمْفضال  . وهو ف ض الء  وأ فاِضل  : كرمي، واجلمع فاِضل  

: البقية اليت ال الف ْضل ة  والف ض الت  أي كثري الفضل. / 
: حب االستطالع، والداخل الف ض ولقيمة هلا. / 
: فرع من الت فاض ل. / حساب ف ض وِلٌّ فيما ال يعنيه: 
 كذا: ابإلضافة إىل كذا.   ْضال  عنف  الرايضيات. / 

: الغزير العلم أو ف طاِحل  واجلمع  الِفط ْحل. فطحل
 املوهبة. 

طُُر َفطمراً: َأومَجَد، وهللا فاِطُر السم   ف ط ر   وات يَ فم
إلا ﴿: تصدََّع، وانْ ف ط رالقلب  ت  ف ط ر  واألرض. / 

: الطبيعة. الِفْطر ة  / أي انشقَّت.  ﴾السَّماُء انَفَطرتم 
: تناول أ ْفط ر  على حب النفس. /  م ْفط ور  واإلنسان 

. وأَفمَطَر الصائم: أكل عند الف ط ور  وجبة الصباح، وهي 
ما نقوم به، وأمَّا الطعام  والف ط ور : فاإِلْفط ار  املغرب. 

: الذي مل الف طري . / اخلبزف ط ور  الذي يؤكل فهو 
: عيد الِفْطرخيتمر، وكذا الرأي الَفطري. / عيد 

ُع، نبات ليس  الف ْطر  رمضان. /  ، بضم الفاء: الَفقم
كالنبات، وله مملكة خاصة به يف تصنيف األحياء، 

 وال يَتغذَّى عن طريق التمثيل الضوئي. 

ِطُس َفطمساً: مات فجأة. /  ف ط س   : األ ْفط سيَ فم
 العريض األنف. 

ِطُم َفطمماً: قطعت الرضاعة عن ولدها.  ف ط م تْ  تَ فم
 : من بلغ سن الِفطام، حنو عامني.      الف ِطيم
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َطُن ِفطمَنًة: تنَ بَّه.  ف ِطن   : الذكاء والف ط ان ة   الِفْطن ة  يَ فم
.والف ِطن  وحضور الذهن.   : الذَّكي 

 : قاٍس، غليظ القلب. ف ظٌّ 

دارجة  : األعمال الشنيعة. وهي كلمةالف ظ ائع. فظع
يف القاموس اإلخباري، ويستعملها الصحفي حبرص، 
ويبلغ من "احلرص" الكالب لبعض وسائل اإلعالم 
األجنبية أن متتنع عن إطالق هذه الكلمة على 
دون األمريكيون يف سجن  التعذيب الذي ارتكبه اجلالَّ

 أبو غريب العراقي مثاًل.

َعُل ِفعماًل: َعِمَل. ف  ع ل   : ف  ع ل ة  ، واجلمع الف اِعل  يَ فم
: القدرة على التأثري، )هلذا الفاِعِلي ة  العاِمُل بيديه. / 

 فع اِلي ة  . )وله فاعلالدواء فاِعِليَّة سريعة(، فهو 
: ف  ع الي اتواجلمع  الف ع اِلي ة. / ف  ع ال  سريعة(، فهو 

 الف ع ال  النشاط والنشاطات ضمن مهرجان مثاًل. / 
: العمل الف ْعل ة  والف ع الت  احلميد: املعروف. / 

أبواب : التصنُّع. / َصرمفيَّاً: االْفِتعال  املستهجن. / 
ه بني ماض ومضارع: طِ وسَ  ؛ من حيث حركةُ الفعل

نص ر ينص ر، ضر ب يضِرب، فت ح يفت ح، عِلم يعل م، 
ُر عظ م يعظ م، وِرث يِرث ؛ وجيمعها قولنا: )النَّصم
َم إرماثً(. نقول مثاًل إن الفعل َضرمٌب فَ َفتمٌح.. والِعلمُم ُعظ ِ 

"فَ َقَس" من ابب ضرب، فمعىن هذا أنه مياثل ضرب 
ضَرب  –يف حركة املاضي واملضارع: )فَقس يفِقس 

أييت، على األصل، بعد الفعل  املفعول بهيضِرب(  / 
قد أييت قبل الفاعل: )وقد شهد  أ(والفاعل، ولكنه: 

وأييت  ب(لزائر(. وزيُر اخلارجيِة األرجنتيينُّ ا احلفل  
شيٍء  أي  نسأُل دوام العافية(، ) هللا  اندرًا قبل الفعل: )

أقوُل لكم(. /  احلق  يف العيد أُهدي إليِك؟(، )
الفاعل أييت بعد الفعل، وال أييت قبله أبداً  أ( الفاعل:

يف اصطالح النحاة. ففي )الوزيُر استقاَل( الوزير: 
و، ومجلة مبتدأ، والفاعل ضمري مسترت تقديره ه

الفاعل املذكور قد ال يكون  ب("استقال": خرب. 
الفاعل املعنوي احلقيقي، ففي )تشقَّق اأَلسفلُت( 
اأَلسفلُت فاعل، فأما الفاعل احلقيقي فقد يكون 
الشمس أو الصقيع، ولكن النحو يكتفي ابلسؤال ما 
الذي تشقق؟ وقد لوحظ أن املذيعني املبتدئني جيفلون 

 بعض احلاالت، وهذه أمثلة: أمام رفع الفاعل يف
(، )مت االنتظار  على ترخيص(، )ينبغي  احلصول  )جيُب 

للمؤمتر(،  اإلعداد  من النفاايت(، )جيري التخلص  
 . (هنا البقاء  (، )يُسرُّين القرار  )أدَهَشنا 

َعم: املمتِلئ، )قلب مفعم ابحلب(. فعم  . ال ُمفم

َغُر فَ غمراً: فتح فمه دهشًة.  ف  غ ر    يَ فم

َئاً: قَ َلَع العني.  ف  ق أ   َقُأ فَ قم : قَ لمع العني أو والف ْقء  يَ فم
مَّل إلخراج صديده. ُب الدُّ  ثَ قم

داً  ف  ق د   ِقُد فَ قم ت  ق د  : أضاَع. / وِفْقداان  يَ فم إىل الشيء:  اف ْ
مل ميلكه )هذه القصيدة تفتقُد إىل التدفق(، وافتقده: 

ف(. / يف هذه الظرو  نْفت ِقد كأحس ابحلاجة إليه، )
: اتَبَع األحوال لالطمئنان )إنه يتفقَُّد فقراء ت  ف ق د  

ةالعائلة يف العيد ويف غري العيد(،  : هديٌَّة والف ْقد 
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حيملها املرء إىل مريض أو فقري عندما يتفقَّده. / 
: الف اِقد: ال ُمتَ َوىفَّ العزيز الذي فقدانه./ الف ِقيد

ينة عشرون ابملئة(، يف شبكة املد فاِقد  املياهال َمفقود، )
وهذا أسلوُب إقامة اسم الفاعل مقام اسم املفعول، 

فُهو ﴿أي مدفوق، و ﴾ُخلَق ِمن ماٍء داِفق﴿وعليه: 
أي َمرمِضيَّة، ومثل للك، )دِع  ﴾يف عيشٍة راِضَية

 الط اِعم  املكارَم ال ترحلم لبُ غمَيِتها.. واقُعدم فِإنََّك أنَت 
ُسوُّ (، أي أنت ال ُمطمَعُم الك اِسي  .  ال َمكم

ُر: الَعَوُز والفاقة. / فقر : ف  ق ر ات  واجلمع  الف ْقر ة  . الَفقم
. وهي أيضاً اجلزء من  الواحدة من عظام العمود الَفَقرِي 
َرٌة وفَ َقرٌة وفَ َقارٌة  املقال. "وجاء يف املعاجم أيضاً: ِفقم

راٌت".  رِيٌّ وِفَقٌر وِفقم  وفَ َقاٌر وفَ َقاريٌّ وِفقم

ِقُس فَ قمساً، انفلق. )فَقَست البيضُة وخرج يَ فم  ف  ق س  
الفرخ(، )فَقس الفرُخ البيضَة وخرج منها(، )فَقَس 
 الرجُل البيضَة فوق الزيت وقالها(. وفَ َقَش مثل فقس.

عاً: انفجر.  ف  ق ع   َقُع فَ قم : صفة اللون األصفر الف اِقع  يَ فم
: واحدة احلََبب ف  ق اِقيع  ، واجلمع الف ق اع ة  الصريح. / 

: َضرمٌب من الف ْقع  الذي يطفو على سطح الكأس. / 
 الَكَمأ، أي الُفطمر.               

املشكلة: كربت وخرجت عن السيطرة.  تف اق م ت. فقم
: حيوان حبري يتنفس اهلواء، ويكثر عند الف ْقم ة/ 

 القطبني. 

هاً: فهم، )مل أَفَقه كلمة مما قا ف ِقه   َقُه ِفقم له هذا يَ فم
: من العلوم الشرعية وحيدد احلكم الِفْقه  احملاضر(. / 

الشرعي لكل عمل يقوم به اإلنسان، وصاحب هذا 
]انظر أصول الفقه يف  ف  ق هاء .واجلمع  ف ِقيه  العلم 

: علم يبحث يف اتريخ تكون اللغة، ِفْقه  اللغةأصل[ / 
 ويف املنطق العام الذي تقوم عليه.

: التََّشرمُلم. / الت  ف ك ك: َفَصل. يَ ُفكُّ َفكَّاً  ف ك  
: منهج نقدي أديب فلسفي رسَّخه جاك الت  ْفِكيِكي ة

ِدريدا الفرنسي، ويقول بتفكيك النصوص واستخراج 
ما فيها من رموز وإدراك ما قامت عليه من أوهام، 
وينفي ثبات املعاين على األلفاظ، فكل لفظ هو يف 

سر: االنعتاق. / من األ الِفك اك  حالة صريورة. / 
 : أداة َدسِ  الرباغي وإخراجها. ال ِمف ك  

رُة: دفرت املواعيد. فكر  . ال ُمَفكِ 

: الثمار احللوة. ولقبوا ف  و اِكه  ، ومجعها الفاِكه ة  . فكه
 النار فاكهَة الشتاء. 

: جنود والف ل ول  يف حدِ  السيف: الثُّلوم.  الف ل ول  . فلّ 
:والف ل و متفرقون منهزمون.  مصطلح سياسي أطلق  ل 

 على مؤيدي النظام السابق.  2011بعد ثورة مصر 

غ  : رقصة إسبانية. وفالِمْنك   وردي  : طري مائيوفالِمن ْ
اللون طويل العنق، يسمى النَُّحام، وقيل "النحام" 

 .آرامية
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ِلُت ِإفالاتً: ختلَّص. فلت األمين:  االنِفالت. أَف مَلَت يُ فم
: هفوة غري ف  ل تاتاللسان، واجلمع  ف  ْلت ة  الفوضى. / 
، مذكر ومؤنث: الشخص املبدع،  والف ْلتة  مقصودة. 

 كأمنا أفلَت من قبضة العاديَّة فهو غري عادي.

 . الَفاِلُج: الشلل النصفي.فلج

َلُح َفالحاً: َظِفَر،  ف  ل ح   ِلُح: جنح وفاز.  وأ فْ ل ح  يَ فم يُ فم
َلُح فَ لمحًا:  ف  ل ح  : َهيَّا إىل الفوز. / ح ي  على الف الح يَ فم

َلُح  َلُح(،  فَ َلَح يَ فم : ِفالح ة  شقَّ )إنَّ احلديد ابحلديد يُ فم
ح  َشقَّ األرض وزرعها،   : املزارع. والفال 

ة  . فلذ أكبادان،  ِفْلذات  : القطعة. أبناؤان الِفْلذ 
 إبسكان الم فلمذات: ِقَطٌع من أكبادان. 

 : عنصر كيماوي، واملعاِدن ِفِلزَّاٌت. الِفِلز  . فلز

: أصغر فئة والف ل وس. الَفلمُس، بفتح الفاء، فلس
 نقدية. وفُلوس السمكة قشورها. 

: من الَبهارات. والُفلمُفل األخضر الف ْلف ل  . فلفل
واألمحر: نبات ِحر ِيف يلسع اللسان واحللق، والكبري 

 وهو غري ِحر ِيف. ف  ل ْيِفل ةمنه ُيَصغِ رونه فيقولون 

. /  ف  ل ق   ِلُق فَ لمقاً: شقَّ : قطعة ِفل ق  ، واجلمع الِفْلق ة  يَ فم
: عصًا حببل توثق هبا القدمان الف ل ق ة  الصابون. / 

 لضرب أمخصيهما. 

. الَفَلُك: مدار اجلرم السماوي، واجلمع أَفمالٌك. فلك
وبعض الدول تدور يف فَ َلك دولة كبرية مسيطرة. / 

. ف  ل ِكيٌّ : علم األجرام السماوية، وصاحبه كعلم الف ل  
، مذكر ومؤنث ومفرد ومجع: السفينة الف ْلك  / 

 والسفن.

: الشريط السينمائي. وقد تكتب واأل ْفالم  . الِفلمم فلم
 "الفلم" بياء بعد الفاء. 

. ف النة  : كناية عن مذكَّر بال اسم، واملؤنث ف الن  . فلن
: ِسَداُد الِفلِّينةدٌَّة نباتية منها ، بكسر الفاء: ماالِفلِّني  / 

 الِقنِ ينة. 

. الَفُم، بغري شدة: فُتحة إدخال الطعام. واملثىن فم
. ونقول فُمه مآلن، وُفوه أ فواه  َفَماِن أو َفَمَواِن واجلمع 

مآلن؛ ويف َفِمه ماء ويف ِفيِه ماء؛ وفَتح َفَمُه، وفتح 
 َفاُه. 

ية وترقية األفكار : عمل يُراد منه التسلالف ن  . فنّ 
: الصناعة، )عرف والفن  . ف  ن ان  واملشاعر، وصاحبه 

الصينيون فنَّ الطباعة ابلرموز املتحركة قبل غوتنربغ 
: اخلبري املاهر يف صنعته، الف ينِّ  أبربعمئة سنة(. / 

 وغلبت على من ال حيمل شهادة جامعية.

ان  . فنج ناِجيُل:  والفَ  الِفْنج ال  والَفناِجنُي =  الِفْنج 
قال الزبيدي: "والعامَّة تقول  كوب القهوة الصغري.

فنجان وفنجال، وال يِصحَّان" والصحيح عنده 
 ِفلمَجان.

 : بنيَّ بطالهنا.ت  ْفنيدا  . فَ نَّد أقوال خصمه فند
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ىَن فَ َناًء: ابَد.  ف يِن   ، واجلمع والِفن اء  : الَعَدُم. والف ناء  يَ فم
 : ساحة أمام الدار. أ ْفِني ة  

.الف ه اه ة  . فهّ   : العجز عن الكالم املبني، الِعيُّ

اِرس  ، واجلمع الِفْهِرس  : فهرس : جدول حمتوايت ف  ه 
: والف هاِرس  الف نِّي ة  . الِفْهِرْست  الكتاب. وهو أيضًا 

جداوُل يف آخر الكتاب تشري إىل مواضع اأَلعالم، 
 واألماكن، واآلايت، واألشعار، إخل، داخل الكتاب.

ماً: أدمرك.  م  ف هِ  َهُم فَ هم  ،أ ْفهام  : العقُل واجلمع الف ْهم  يَ فم
: وال م فاهيم  ، ال م ْفهوم  )هذا أمر حتار فيه اأَلفهام(. / 

املبدُأ من مبادئ العلوم أو االجتماع، )مثة مفاهيُم 
جيب زرعها يف عقول النشء كمفهوم احلرية والعدل 

  واإليثار واملواطَنة(.  

ء، نبات من الَقطاين ِ الُفول: ال .ف ول والفول . باِقالَّ
: من املكسَّرات، يَ ُعدُّه الناس من أنواع السودان

الفستق، غري أنه علميًَّا من القطاين ِ عائلة العدس 
 واحلمص والفاصوليا.      

ذ    : حديٌد مَعاجَلٌ قاٍس، وهو الصُّلمُب.ف وال 

 : ثُوٌم. ف وم  

ما الالحقة  : حرف جر، يف السؤال تسقط أَِلفيف
؟ ولِ َم قلت  حلرف اجلر: )فيَم اخلالف؟ وعالَم اتفقتمم
للك؟ م ِمَّ ختشى؟ إالَم نبقى هنا؟ َعمَّ تتساءلون؟ ِِبَ 
تريدان أن نبدأ؟( وإلا مل يكن سؤااًل مل تسقط األلف، 

يتم  فيما، )فيما = بينمابيننا(. /  فيما)سنحل األمر 
اوشات(. واثر التوقيع على املعاهدة تستمر بعض املن

احملافظون يف اللغة على "فيما" وقالوا "بينما" هي 
األصحُّ، غري أن فيما درجت، وهي أفضل من تعبري 

 "يف الوقت الذي فيه".  

وِفَئاٌت: جمموعة. ومن عبارات علماء االجتماع  ِفئ ة  
" أي اجملموعة من الناس اليت الفئة املستهدفة"

". الفئة العمريةكذا "خُيصَّص هلا برانمج توعوي، إخل. و 
وهااتن عباراتن غليظتان من رطاانت املختصني، 

 وجيدر ابلصحفي أالَّ يكثر منهما. 

: علم الُقَوى وامليكانيكا والضغط واحلرارة فيزايء
 واملغناطيسية والكهرابء والذرَّة. 

يُتو: َحقُّ الن َّقمض، ويف جملس األمن متلكه ڤِ . اليتوڤ
العضوية فيه، فال قراَر  مخس دول هي الدول الدائمة

 إال مبوافقتها مجيعًا.

: بيت حماط حبديقة. وتكتب بالم واحدة أغىن فيال  
 عن تكرارها التشديد.

 : تكتب، رغم كثرة أسناهنا، بيائني. يتناميڤ

 : عاصمة النمسا، تكتب بيائني.ييناڤ
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 القاف
. حرف قليل يف غري العربية، وقليل من عرب اليوم ق

من يزيِ ن نطَقه ابلقاف القرآنية اليت ارتضتها الفصحى. 
تصبح كافًا ثقيلة يف قرى فلسطني، وآفًا يف  القاف

مدهنا، وصواًت كاجليم املصرية يف بواديها. وتنقلب 
القاف غينًا يف بعض نواحي منطقة اخلليج والسودان. 

ة حادة وصرحية يف اليمن ويف أرايف لكنها جيم مصري
املغارب وبوادي سوراي. لعل هذا احلرف أكثر احلروف 
تعرضًا للتشويه، وقد سلم على ألسنة أبناء املدن يف 
املغارب؛ وأهل اجلبل يف لبنان وسوراي ينتزعون قافهم 
صحيحًة من أعماق احللق. وأردأ قاٍف تلك اليت 

دفته كلمة فصحى  حياوهلا ابن القاهرة وبريوت إلا صا
ككلمة "القاهرة" فيقوهلا "الكاهرة" بكاف مكوَّرة 

مترين على سعت أن تكون قافًا فأخفقت. وخري 
للمذيع الذي فاته أن يسمع القرآن ويقرأه مبا  القاف

يكفي، أن جيعل بني أصل اللسان وسقف أقصى 
احللق زاويَة مخس وأربعني درجة وأن يقلع القاف قلعاً 

صاً َأالَّ ميس وسط اللسان وسط احللق من بينهما، حارِ 
 وال ح ىَّ يقرتَب منه. 

َيِقيُء قَ يمئاً: راَجَع، أي أخرج الطعام من فمه بعد  ق اء  
َء. ت  ق ي أ  أن وصل إىل املعدة.   : تَكلَّف الَقيم

نْيِ . )كان قاب من السقوط(: أي على  قاب  ق  ْوس 
 وشمك السقوط. 

ُب ال يكاُد يقوُتين(. / يَ ُقوُت: أطمعَم، )املرتَّ  ق ات  
م)أعطى القائُد اجلُنمَد   ي  ت  ق و ت  ( أي مرتَّباهِتم. / أ قْ و اِت 

: أيكل، ي  ْقت ات  ابلفول واخلبز: يعيش عليهما. / 
ت(. /  : نبتة الق ات  )يقتات السنجاب على اللوزايَّ

َرة.   خُمَدِ 

مَّل. واجلرح قاح . الَقيمُح: الصديُد خيرُج من الدُّ
 : امللتهب.    يِّح  ال م ت  ق  

الدابَّة ومشى أمامها  ِمْقو د  يَ ُقوُد قَ ومداً: أمسك  قاد  
، ِقيادة  يقود الشعب  والقائد. / اقت اد هافقاَدها أو 

 الِقي اد ة  من خلفهم. /  س ْوقا  والقائد الفاشل يسوقهم 
يف القدمي: مهنة مسسار الفاحشة الذي يقود طالبها 

: قتمل القاتل الق و د  . / ق  و اد  إليها، وهذا السمسار 
: أَوَثَق وق  ي د ه: الِواَثُق. ق  ي ود، واجلمع الق ْيد  ِقصاصاً. / 

: ق  ْيد  البحثِ يديه أو رجليه حببل أو حنوه. / املسألُة 
أي يف سياق البحث، مل تُ َبتَّ بعد. وإعراب قَ يمَد هنا 

زَح  ر. / مل يتَزحم ، أو لةِقيد  أ ن  ظرف مكان واخلرب مقدَّ
ِرِئ ق  ْيد  أ ن لة : أي بقدر رأس اإلصبع. / وفرس امم
: أي يلحق الوحوش وجياريها يف ق  ْيد  األوابدالقيس 

ابلقوانني: التزامها. /  الت  ق ي د  السرعة فكأنه قَ يََّدها. / 
 : التسجيل والتدوين. الت  ْقييد  

راكب. : الز ِفُت تُ َعبَّد به الشوارع وُتطمَلى املالق ار  . قار 
: احملفور من ال م ق و ر: الواسعة. / الق ْور اء/ الَدار 

 : حفرها. ابل ِمْقو ر ةوسطه. وتقوير اخُلَضر 
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والرْقم يَِقيُس ِقَياساً: ضبَط األبعاد وَسبَ َرها.  ق اس  
، يف الِقي اس  : الذي مل يُ َقسم أكرُب منه. / الِقياِسيّ 

ري الفقه: إحلاق أمر منصوٍص على حكمه أبمر غ
منصوص على حكمه الشرتاكهما يف سبب احلكم،  
كإحلاق احلشيش ابخلمر يف التحرمي الشرتاكهما يف 

، الق ْوس  تعطيل رد الفعل ويف تسبيب اهلذاين. / 
أ قْ و اس  مؤنثة وقد تذكَّر: آلة رمي السهام، واجلمع 

ُس: بناء مقبب فوق انفذة أو فوق زعيم وِقِسيٌّ  . والَقوم
القومسان: من عالمات الرتقيم، منتصر. / القوس، و 

 ومسوْها اهلاللني والظُّفرين. ]انظر حتت رقم[ 

: أاتح، )مل يُ َقيَّضم يل أن أَلمَتِقَي ابلشيخ ق  ي ض  . قاض
: ابدل سلعة بسلعة. قاي ض  م ق اي ض ة  إمام رمحه هللا(. / 

 :قو ض  واملقاَيضات يف السياسة: التنازالت املتبادلة. / 
 اجلهود أو اإلجنازات: تبديدها. وت  ْقِويض  هدم. 

: األرض والق اع  . ِقيعان  . القاُع: القعر، واجلمع قاع
املنبسطة، )ِرمٌي على الَقاِع بني الَباِن والَعَلِم.. َأَحلَّ 
َك َدِمي يف اأَلشُهِر احلُُرِم( ومجع القاع هبذا املعىن  َسفم

. / ﴾ٍب ِبِقيعةٍ والذين َكفروا َأعمماهُلُمم َكَسرا﴿، ِقيع ة  
 : الغرفة الفسيحة. الق اع ة

 ي  ْقت اف  : الذي والق اِئف  : تَ تَ بُُّع األثر. الِقي اف ة  . قاف
 األثر، أي يتتبَّعه.   

 وم ق ال ة  : اللسان. وال ِمْقو ل  يَ ُقوُل قَ وماًل: تكلم.  ق ال   
: القطعة ال م ق ال  =  وال م ق ال ة  املرء: الشيء الذي قاله، 

املكتوبة يف موقع إلكرتوين أو جريدة. والكالم 

يف اصطالح  وم ق ول  الق ْوِل،الذي قد قيل.  ال م ق ول:
قال، النحاة: اجلملة بعد القول، وهي مفعول به. / 

يف املبين للمجهول نقول: )نُِقَل عن املسؤول أ( : َْنواي   
بعد القول نكسر ْهزة إنَّ. ]راجع  ب((. قول هاألمين 
: جتالب القول مع آخر بشأن التكلفة، قاو ل  / "إنَّ"[ 
يتفق على سعر معني إلجناز العمل  م قاِول  فهو 

: أيَّده، )قال قال ابلشيءمبواصفات حمددة. / 
من القائلني بوجوب إلغاء الرقابة(، )هذا الكاتب 

: كلمة يكثر ( عند اإلعالمينيقالاملؤامرة(. / ) بنظرية
ورودها. ويفرُّون منها إىل "أوضَح"، و"أكد"، 
و"صرح"، و"أردف"، و"أشار"، إخل. غري أن )قال( 
ليست رديئة مهما تكررت، فهي بسيطة ومباشرة. / 

الناس: ينسب  على يت  ق و ل  : الشاعر الشعيب. / الق و ال
إليهم ما مل يقولوا، )أنت تسعى إىل تَ قمويلي ما مل 

ل ول ة  : شائعاٌت. / َقاَل يَِقيُل ق اويل  أ  أقل!(.  : انم ق  ي ْ
َعث مَرة  أ ق ال  . / الق ائِل ةبعد الغداء، ونوم الظهرية هو 

من منصبه: أعفاه منه  وأ ق ال هصاحبه: رفعه من َوق مَعِته. 
: الق ال ة  : طلب اإلقالة. / واستقالبال عقوبة. 

عة، الصِ يت.  السُّمم

وقف. قام ابألمر: فعله. ويستعمل يَ ُقوُم ِقَياماً:  ق ام  
كثرياً، إمَّا للحفاظ على االسم   اإلعالم( يف قامالفعل )

بصورته املألوفة: ففي عبارة )قاموا بثورة يناير( بقيت  
كلمة ثورة، وما كانت لتبقى لو قيل "اثروا يف يناير"؛ 
وإمَّا َلغمواً كما يف: "قام أخي بزايرة اليمن" وكان أخصر 

اليمن(. ]انظر جرى[ / قام للصالة:  لو قيل: )زار
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: ردُّ ال م ق او م ة  : دعا إليها ابأللان. / وأ قام هاابشرها. 
، أو إزاء تيار كهرابئي. /  الفعل. وهي تكون إزاء عدوٍ 

األمر: كان صحيحًا، وكثر استعماهلا يف  استق ام
أن ندعَو للمقاطعة مث نعلن أتييد ال ي ستقيم  النفي، )

: أقصر خط بني ال م ْستقيم. / مرشح السلطة(
ُل املنضدة، الق اِئمنقطتني. /  : والق اِئم ة  : العمود ورِجم

ل احليوان، واجلمع هلما  : الالئحة. والق اِئم ة. قواِئم  رِجم
: من يتوىلَّ املنصب يف غياب القاِئم  ابألعمال/ 

: والقاِئم ق ام  صاحبه، أو لعدم تعيني شخص يشغله. 
مندوب ال ُمَتَصرِ ف أو حاكم الوالية يف منطقة صغرية، 

: احملسوب مع الوزن  القاِئمأو يف قطعة من اجليش. / 
الشيء: عماده. /  ِقوام  الوعاء، والصايف بدونه. / 

ه.  ق  و ام املاَدة: كثافتها وطريقة  وق  و ام  اإلنسان: َقدُّ
، يف  م ِقيموال: سكن. أ ق ام  تكتُّل بلوراهتا أو أجزائها. / 

دول اخلليج: الساكن الذي حيمل ختم ِإَقامٍة لكنه 
: والت  ْقومي  : أزال االعوجاج. ق  و م  ليس مواطناً. / 

: وصف الوضع والت  ْقييم: بَ نيَّ القيمة. وق  ي مالتعديل. 
: األجندة اليت تقوِ ُم الت  ْقِوميأو األداء، وبيان قيمته. / 

ُل األوقات حبسب األشهر حبسب ظهور القمر، وتعَ  دِ 
: االنتماء والق ْوِمي ة: الناس. الق ْومحركة الشمس. / 

على مكان: املشرف عليه. /  الق يِّم  إىل قوم. / 
 احلياة: لوازمها.  وم ق وِّمات

ن ة  . قان  : ال ُمَغنِ َيُة، أو اجلارية. الق ي ْ

، واجلمع قَ بَّاٌت: ما أحاط ابلرقبة من الق ب ة  . قبّ 
: السطح  ِقباب  ، واجلمع والق ب ة  القميص أو املعطف. 

 الذي يكون كنصف الكرة، أو كثلثي البصلة. 

و  . ق با  .أ قْ ب اء  وأ ْقِبي ة  : غرفة حتت األرض، واجلمع الق ب ْ

. ال يصف اإلعالمي شخصًا أبنه قبيح، ال يف قبح
جميل وال يف غريه، فاجلمال برانمج عن عمليات الت

نسيب، )من متام املروءة أن يبحث اإلنسان عما هو 
 مجيل عند غريه ويتغاضى عما هو قبيح يف نظره(. 

اً: دفن امليت. ومثلها  ق  ب  ر   بُ ُر قَ ربم ْقب  ر ة. / أ قْ ب  ر  يَ قم : ال م 
 الت ُّرمبَُة، اجلَبَّانَُة، ال َمدِفُن.

ِبُس قَ بمساً: أشعل.  ق  ب س   : أخذ انراً، واقت  ب س  يَ قم
رًة واقْ ت  ب س  : الُشعمَلة. والق ب س   ، أيضاً: َأَخَذ عبارًة أو فَ قم

من كاتب آخر، وعندئٍذ ال بد من عالمات تنصيص، 
وال بد من نسبة القول املأخول إىل صاحبه ح ى لو  

 كان مجلة واحدة. 

ِبُض قَ بمضاً: أخذ بقبضة يده،  ق  ب ض   من  والق ْبض ة  يَ قم
: ملء اليد وهي مقبوضة ق  ب ضات  واجلمع  الرمل،

نة. /  الشخص:  ق ِبض  مغلقة؛ وملئها مفتوحة: احلَفم
: قائم ال ِمْقب ض  : اعُتِقل. / وق ِبض  عليهمات. 

 السيف، أو يد السكني، أو الباب.   

: األ قْ ب اط  : قائد الطائرة أو السفينة. الق ْبط ان. قبط
أهل مصر منذ القدم، وهم اآلن يتبعون كنيسة 
مسيحية مغرقة يف العراقة تنتسب إىل مرقس الرسول 
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وعلى رأسها اباب األقباط، ويتكلمون العربية 
 الق ب طويستعملون القبطية لطقوسهم. وال ندعوهم 

 إال يف سياق اترخيي.  الِقْبطفتلك عاِميَّة، وال نقول 

َبُع قُ ُبوعاً:  ق  ب ع   : غطاء الق ب  ع ة  مكث واسترت. / يَ قم
 الرأس، الربنيطة. 

َبُل قَ ُبواًل: رضي. / ق ِبل   ب  ل تيَ قم عليه:  الدنيا أ ق ْ
حُسَنت حاله، وعكسها أَدمبَرت الدنيا عنه. / 

: اللقاء اإلعالمي ]انظر السؤال يف سأل[، ال م قاب  ل ة  
واملباراة الرايضية، ولعل الفارق امللموس بينهما أن 

ابلة الرايضية تناُفٌس على من سيغلب، ولكن املق
املقابلة اإلعالمية ليس فيها تنافس بني اإلعالمي 
والضيف على من سيتكلم أكثر، بل هي سعي حثيث 
من اإلعالمي للحصول على أكرب قدر من املعلومات 

: ق  و اِبل  ، واجلمع القاِبل ة  واملواقف يف أقصر وقت. / 
ايَة. ومهنتها  زميله يف  ق  ب الة  . / )جلس ةالِقب ال  الدَّ

، بفتحة على الق ب ول  احلافلة(، أي مواجهًا له. / 
ل ةالقاف: املوافقة. /  ، والُقُبالت: البَ ومَسة. / الق ب ْ

ل ة   : اجلهة اليت يستقبلها املرء بوجهه، وقبلة الِقب ْ
ل تنْي املسلمني الكعبة، ويقال للقدس  ألهنا   أوىل الِقب ْ

: ما ال م ق بِّالتقبل الكعبة. / كانت ِقبلة املسلمني 
يقدَّم من طعام جلعل املرء يُقِبل على الطبق الرئيسي 

 بشهية. 

ِتريًا على عياله وعلى نفسه: خبََِل. /  ق  ت  ر  . قِت تَ قم
َواء. الق ت ار  : رائحة الشِ 

ُتُل قَ تماًل: أمات.  ق  ت ل   : االحرتاب، احلرب االْقِتتاليَ قم
اليت يقتل فيها املرء قريبه، أو املواطن ابن بلده. / 

مجع هتجيين، فعندما  والق ت  ل ة  القاتُل مجعها قاتلون، 
ل ةنقول قتلة فكأننا نعين جمرمني. / قَ تَ َلُه شرَّ  ، ِقت ْ

ما أمجل  قات  ل ه  هللابكسر القاف: أماته ميتة شنيعة. / 
ْقت ل  حبب. / شعره: دعاٌء عليه، لكن للت : املكان ال م 

من اجلسم الذي تتسبب إصابته يف القتل )أصاب منه 
تاًل(.   أربعة جنود يف كمني: أي قتلهم. وم ْقت لَمقم

 : الَفقُّوس، وهو يشبه اخليار. الِقث اء. قثا

، )ليس يف خلفاء أ ْقحاح  : اخلالص، واجلمع الق ح  . قحّ 
 . بين العبَّاس عريب ُقحٌّ سوى السفاح(

ت ح م  . قحم َوًة.اق ْ  : دخل َعن م

، وقطع، )هلا قلب كأمنا ُقدَّ من  ق د   اً: َشقَّ يَ ُقدُّ َقدَّ
 حجر(. 

: حرف تقليل أي تشكيك، )قد ُنسافر(، أو ق دْ 
تدخل "قد" قبل مجلة خرب كان  حتقيق )قد سافران(. /

= كان قد صر ح املاضوية، وجيوز أالَّ تدخل )كان 
 (.صر ح

حاً: أخرج الشرر، من الصَّوَّان مثاًل. /  ق د ح   َدُح َقدم يَ قم
: الذَّمُّ، والطعن يف صدقيَّة انتخاابت أو يف والق ْدح  

اح  ، وهي الق د ح  صحة نسب، إخل. /  : الكوب. / أ قد 
: النصيب األوفر، )كان لفرنسا الِقدمُح الِقْدح  ال م عل ى
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ِقدمُح املعلَّى يف ال ُمَعلَّى يف املستعمرات يف إفريقيا(، وال
 األصل من سهام امليسر يف اجلاهلية. 

ر   راً: مَثَّن الشيء مبا يستحق، )حنن  ق د  ِدُر َقدم  ن  ْقد ر  يَ قم
جهودك الطيبة(، وغلب يف هذا املعىن تشديدها )حنن 

ر  جهودك(. /  ن  ق دِّر   ِدُر فهو ق د  ، بفتح الدال، يَ قم
: املكانة )له الق ْدر  : مَخََّن. / ق د ر  قاِدٌر: استطاع. / 

َر كوبني من املاء(،  ٌر عاٍل(، والكمية، )ضع َقدم قدم
ارومثلها يف هذا املعىن  ار. / ال ِمْقد  : الق د ر  واأل ْقد 

: ق د ور  ، مؤنث ومذكر، واجلمع الِقْدر  القضاء. / 
 الطنجرة، احللَّة.

اس ة. قدس : لقب اباب الفاتيكان. ]انظر استعمال ق د 
: الروح الق د ساإلعالم حتت لقب[ / األلقاب يف 

اَنُه ِبروِح ﴿جربيل،  َنا عيَسى ابَن َمرممَيَ البَ يِ ناِت وأَيَّدم وآتَ ي م
الكتاب ، واألقنوم الثالث يف املسيحية. / ﴾الُقُدس

: العهد القدمي والعهد اجلديد معاً، أي ال م ق د س
 اإلجنيل والتوراة. 

َبَل، ق ِدم   َدُم ُقُدوماً: أَق م : اإِلقدامرجع من سفر. /  يَ قم
ام  الشجاعة، والشجاع  : الناظر يف الت  ق د ِمي  . / ِمْقد 

ِعي   فكره إىل األمام يريد مستقباًل أفضل، وعكسه الرَّجم
الذي ينظر إىل اخللف مكتفيًا أبجماد املاضي. / 

م   م  ، مؤنثة: ما يدوس به اإلنسان األرض. الق د  : والق د 
يف عملية  سار ق د ما  / سم.  30قياس طول، حنو 

: فصل يف أول ال م ق دِّمةاإلصالح: مضى هِبمَّة. / 
، ِقْدم ا   : العتيق. /الق ِدميالكتاب يقدمه إىل القارئ. / 

مًا كانت العرب تلحن يف كالمها( أي كثريًا ما   )وِقدم
: الريشات الق واِدم  كانت تفعل يف الزمن القدمي. / 

الظاهرات يف جناح الطري، واخلوايف الريشات املتوارايت 
خلف القوادم، )وال جَتمَعِل الشُّورى عليَك َغَضاَضًة.. 

ة: املطرقة الق د ومفإنَّ اخَلَوايف قُ وٌَّة للَقَواِدِم(. /  ، بال شدَّ
: أمام، جاءت يف قصيدة إيليا أبو ق د امالكبرية. / 

ن أين ولِكينِ  أتيُت.. ولقد ماضي، )جئت ال أعلُم م
َطريقًا فمشيُت(، واستثقلها عبد  ق د اِميأَبَصرمُت 

مًا كان  الوهاب فجعلها "أَمامي" فكسر الوزن، وِقدم
يفعلها عبد الوهاب، وعندما غنَّاها عبد احلليم حافظ 

طريقًا فمشيت" فسلم له  للدنياجعلها "ولقد أبصرت 
صح، واحلُُقب يف الوزن. ]انظر التفصيح الزائد يف ف

 حقب[.

َذى إلا جتمع على مآقيها  ق ِذي ت. قذا العني وهي تَ قم
اة  وسخ الصباح.  : ما يدخل العني من رمش أو والق ذ 

 حبة رمل.  

 : الفاحش.                                       ال م ْقذِع. اهلجاء قذع

فاً: رمى بقوة.  ق ذ ف   ِذُف َقذم ، : التشهريوالق ْذف  يَ قم
ولكل بلد قوانينه وأعرافه اليت تعاقب احملرر املسؤول 
على التشهري، ومن واجب الصحفي أن يعرف قانون 
بلده يف هذا اخلصوص. )سأل صحفي خبريًا قانونياً 
بشأن مادَّة إعالمية فيها ما يسيء إىل شخص مات 
حديثاً، فكان اجلواب السريع: "امليت ال يرفع دعَوى". 

ن امليت كان أصيب ابإليدز قبل أن وكان يف املادَّة أ
ميوت ابلسكتة. ومل يتمكن الصحفي من إثبات األمر، 
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 .) فحكم على الصحيفة بتعويض ضخم لزوجة املتوىفَّ
وتدور قوانني التشهري على حمور الصدق، فإلا أثبت 
الصحفي أن كالمه واقع فقد جنا يف األغلب، غري أن 

امللكية أو  يف القوانني أيضًا ما مينع املس ابلذات
الرائسية صدقًا أو َكِذابً. والصحفي معرَّض للعقوبة 
بتهمة التشهري عندما يتناول مواطنًا عادايًَّ أكثر من 
تعرضه عندما يتناول شخصية عامة متلك القدرة على 

  .  الرد يف منابر إعالمية ش ىَّ

اَنه إىل﴿: رضَي واسرتاح، قر ت عين هيَ َقرُّ قَ رَّاً:  ق  ر    وَرَددم
: الدائمون، الق ار ون. / األعضاء ﴾أُمِ ه كي تَ َقرَّ عيُنها

وكذا املوظَّفون القارُّون فهم خالف املتعاونني أي لوي 
: الباعة اجلائلون. والتجار غري الق ارِّينالعمل املؤقت. 
: وال م ْقر ور: الربمد. الق ر  : الدائمة. / واللجنة الق ار ة

 اإلعالم: اخلرب الطويل. ويتضمن يف الت  ْقريرالبَ رمداُن. / 
يف العادة مقتبسات من صانعي القرار واحملللني. 
وجيتنب املراسل أو الصحفي يف اإللاعة والتلفزة 
تضمني األوقات يف تقريره، فال يقول "أعلنت النتيجة 
قبل ساعتني" مثاًل، إل قد يعاد التقرير بعد ساعات أو 

ألوقات على املذيع يف اليوم التايل، وتقع مهمة حتديد ا
: إفريقيا، وقالوا الق ار ة الس ْوداءيف البث احلي. / 

"القارة السمراء" كأمنا أَنَ َفة من السواد، والعباراتن مما 
حيسن اجتنابه يف اإلعالم، ملا اجتمع فيهما من 
سخف املعىن وصبيانية التعبري، وأهنما رومسان 

 مستهلكان. 

َرأُ ِقراَءًة: طال ق  ر أ   : أ قْ ر أ ه السالمع يف كتاب أو حنوه. يَ قم
: االْسِتْقراءبلََّغه التحية، )أخي يُ قمرُِئك السالم(. / 

، فال يكون منالجعدة استنباط حكم من خالل 
: حتليل واستنتاج، )ما قراءُتك ِقراء ة. / احلكم قطعياً 

ملصري العملية التفاوضية يف ضوء األحداث األخرية(، 
)لدى الكاتب قراءة متميزة للعالقة احلالية بني واشنطن 

: أوجه أتدية ألفاظ القراءات القرآنيةوروسيا(. / 
السبعة:  والق ر اءالقرآن الكرمي حبسب رواايت حمددة، 

ابن عامر وعاصم ومحزة انفع وابن كثري وأبو عمرو و 
 والكسائي. 
رِي ِقَرًى: أطعَم الضيف.  قرا. ق  ر ى : ما والِقر ىيَ قم

 . الق ر ِوي  يسكنها  الق ْري ة  يقدم للضيف من طعام. / 

ُرَب من  ي  ْقر ب   ق  ر ب   قُ رمابً: دان، )سكنت هنا ح ى أَق م
؛ اقْ ت  ر ب  مكان عملي( وأكثر منها استعمااًل اليوم 

الشَّيَء: ابَشَره، )قال اخلطَّاط للشاب:  ب  يقر  وَقِرَب 
َرب هذه املهنة فهي كاإلدمان(. / )بييت على  ال تَ قم

: رفع منزلة اجلليس، وكان الت  ْقرِيب  من هنا(. /  م ْقر ب ة  
األمري يرتب جللسائه مراتبهم، وقد يقرِ ب أحدهم منه 

. وال ختتلف م ق ر اب  يف اجمللس فيصبح هذا الشخص 
لبشرية ففي كل حكومات وشركات أورواب النفس ا

أشخاص مقرَّبون ترتفع منازهلم ابلتدريج. وضد 
: تناوهَلا. وشاعت  قار ب  املسألةالتَّقريب اإلقصاء. / 

" وهي "الت ََّناُول" وطريقة النظر يف ال م قار بةكلمة "
األمر، واملقاربة كلمة مرتمجة ويستعملها بال َكالل 

تة وجيمعوهنا على األكادمييون وأهل الثقاف . / م ق ار اب 
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: وعاء مطاطي الِقْرب ة  ، والَقواِرب: املرَكُب. / الق اِرب
يضعون فيه املاء الساخن لتدفئة الفراش، ووعاء للماء 

عشرين سنة: أي  ق  ر اب ة  من جلد كان حيمله املسافر. / 
ن  وق راِبني   حنو عشرين سنة. / : لبيحة يتقرب هبا ق راب 

وتوزَّع  األ ْضِحي ة  املرء إىل املعبود، وهي يف اإلسالم 
 على الفقراء. 

، عند القدماء: االقِتاح: الصايف. / الق راح  . املاُء قرح
: واالقِتاحالطلب إىل املغين أن يقدم أغنية بعينها. 
: والق ْرح ة  الفكرة اليت يقدمها  املرء راجيًا هلا القبول. / 

: اجلرح الق ْرح  . / ق  ر ح  ة التهاب يف املعدة، واجلمع بقع
 : بثور جلدية ملتهبة. والت  ق ر حاتامللتهب، واأللى. 

: حشرة تتعلق ْبلد احليوان ومتتص دمه، الق ر ادة  . قرد
: سائس القرود. ومجع الِقرمِد والق ر اد  واجلمع الُقراد. / 

 قروٌد وِقَرَدٌة. 

 الشديد.: الق اِرس  . الربد قرس

من فئات العملة يف بعض البلدان.  الِقْرش  : قرش
: مسكة كبرية حبجم إنسان، ُيصطاد منها كل والِقْرش

عام حنو مئة مليون من أجل الزعانف فقط، وبعد نزع 
الزعانف ترمى الُقروش يف البحر لتموت. وصنع 
 ، اإلنسان فلمًا عن "وحشية" مسك القرش، "الفكَّ

سجَّله اتريخ السينما ح ى "، فكان أجنح فلم 1975
: قبيلة الرسول. منعها بعضهم من ق  ر ْيش  سنتئٍذ. / 

الصرف للعلمية والتأنيث، وُصرفت يف القرآن، فهي 
 .ق  ر ِشيٌّ منصرفة، والنسبة إليها 

ُرُص قَ رمصاً: كمش اجللد إبصبعني.  ق  ر ص   ، يَ قم الق ْرص 
. / القرص ال م ْدم ج: السي دي، ومسوه واأل ْقراص  

: كل ما انبسط وكان على هيئة دائرة، كبرياً  الق ْرص  و 
كقرص الشمس أم صغريًا كقرص األسربين. واألصل 
ُرُص العجني مرة بعد مرة مث تصنع من كل  أن املرأة تَ قم
قطعة دائرة، فسميت الدائرة قرصًا لفعل الَقرمص الذي  

: الق ْرص ة  العجني: تقطيعه. /  ت  ْقريص  كان سبباً هلا. / 
مستدير صغري هو فضلة العجني، وفرحة رغيف 

 . ق راِصن ة  : لص البحر، واجلمع الق ْرص ان  الطفل. / 

ِرُض قَ رمضاً: قضم ابألسنان.  ق  ر ض   : من الق و اِرضيَ قم
: يقوله يق ِرض  الشعراحليواانت، كالفأر والسنجاب. / 

: ال ِمْقر ض: الشعر. / والق رِيض  بني الفينة والفينة. 
 مقص األظفار. 

: حلية تُ َعلَُّق من شحمة واأل ْقراط. الُقرُط، قرط
 األلن. واليوم ُيسمَّى القرطان كالْها احلََلق.

: لوازم املكتب. الِقْرط اِسي ة  . الِقرطاُس: الورقة. قرطاس
: ورقة ملفوفة بشكل خمروط والِقرط اس  والق ْرط وس/ 

يف العاميَّة أي  س  ق  ْرط  تُ لمَبُس لألمحق. ومن هنا الفعل 
استغفل. والِقرمطاس يوضع فيه أيضًا اللوز أو الزبيب 

 وأيكله األمحق وغري األمحق.

رَُع قَ رمعاً: طرق الباب.  ق  ر ع   : أي َنِدَم. / قر ع  ِسن هيَ قم
: التصويت يف االنتخاابت، وصندوق االْقِِتاع

ِقر اع  وم ق ار ع ة  االقرتاع: صندوق رَِقاع التصويت. / 
: ق اِرع ة  الطريق: مواجهة مشكالت احلياة. / اخلطوب
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: آايت من القرآن لكروا الق و ارِعوسطه، أو جانبه. / 
أهنا تُبِعُد الشيطان منها آية الكرسي وآايٌت يف آخر 

: الت  ْقريع  : يوم القيامة. / القاِرع ة. / س  البقرة وسورُة ي  
 : األصلع من مرض. األ قْ ر ع  التوبيخ. / 

: الدارصيين، الِقْرف ة  : ارتكبه. / اقْ ت  ر ف  الذ ْنب .قرف
: جلَس ق  ْرف ص  بَ َهاٌر من حلاء شجر معني. / 

أَلميَ َتاُه مَتَسَّاِن األرض أو تكادان، وركبتاه  الق ْرف ص اء ،
 قريبتان من صدره ح ى َلَتَمسَّان. 

َرُم قَ َرماً: اشتهى أكل اللحم. ق رِم    يَ قم

ٍن يشبه لون الدم، ولون الطرابيش : أمحُر قاِقْرِمِزيّ 
احل م ى العثمانية. وكَأنَّ يف مُحمرتِه شيٌء من الزُّرمَقة. / 

: مُحَّى تصيب األطفال حيمر منها اللسان الِقرِمزِي ة
 واخلدان. 

: َفخَّار بلون حُممَمر  ُتكَسى به األسُطح املائلة ِقْرِميد
 للبيوت. 

رُِن قَ رمانً: مجع بني شيئني. /  ق  ر ن   : مئة سنة. الق ْرن  يَ قم
وُتسمَّى القرون أبرقام، فالقرُن التاسَع عشَر هو 

ح ى هناية تلك املئة، وَهُلمَّ  1800السنوات بعد ال  
َجرَّا. وهذا مدعاة للخلط ميالداًي وهجرايً. لو استعار 
اإلعالمي طريقة اإلجنليز فقال "سنوات األلف 

ئة" لدرأ اخللط. نقول مثاًل ولد املتنيب يف بداية والثمامن
سنوات الثالمثئة اهلجرية ومات يف منتصف للك 

(. وعرب املؤرخون العرب عن 354-303القرن، أي )
القرن بكلمة املئة، مع بقاء احتمال اخللط "أعيان املئة 

اخلامسة = أعيان القرن اخلامس": ومعناها املشاهري 
: ق  ر اِئن  ، واجلمع الق رِين ةجرية. / يف سنوات األربعمئة ه

من مسوِ غات إصدار احلكم، ولكن القرينة ليست 
: تفتيت النصوص، األدب ال م قار ندلياًل قاطعاً. / 

 شيء حَيمَفُظ على بعض أساتذة اجلامعات وظائفهم. /
. من املقارنة الفاسدة ما قد يرد يف تقرير: "تنتج مقارنة

محاً، وهي حباجة إىل زراعة البالد اآلن ثالمثئة طن ق
ان أخرى لتحقيق االكتفاء الذايت من  مخسة آالف فدَّ
القمح"، فهذه مقارنة بني حمصول ومساحة، املعلومات 
صحيحة، ولكننا مل نعرف حجم القصور عن االكتفاء 
الذايت، هل البالد تنتج نصف حاجتها أم سبعني 
د ابملئة؟ أم مخسة ابملئة؟ وأييت يف تقرير آخر:"أك

املسؤولون أن نسبة اجلرمية تضاعفت ثالث مرات"، 
هذه العبارة حتمل مقارنة بني ماض وحاضر. واملقارنة 
فاسدة، والعبارة عامة وفيها اختالل ال ميكن قبوله من 
صحفي حمرتف، فالبدء ب  "أكد مسؤولون" ال يصلح 
هنا، وجيب لكر املصدر، وجيب أن نقارن بني مدة 

يح العبارة قد يكون: )جاء معينة ومدة أخرى. وتصح
يف إحصاء وزارة الداخلية أن عدد اجلرائم اليت سجلت 
لشهر متوز/يوليو املنصرم بلغت ثالثة أضعاف املعدل 
الشهري للجرائم كما مت رصده للعام املاضي(. / 

رن": "حماكمة القرن"، "جرمية القرن"، "فضيحة الق
بولة فيون، ولئن كانت مقعبارات هتويلية يطلقها الصح

بعض الشيء يف سياق التحدث عما جرى يف العصور 
عندما تطلق على أحداث  هتويليَّةالغابرة فهي عبارات 

، َماكمة القرنتقع والقرن يف أوله، مثال: "تستمر 
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حيث ميثل الرئيس السابق صدام حسني أمام 
القضاء". أمثال هذه املبالغات اليت تتسرب من أقالم 

الغيب يندر أن تصدر عن صحفيني هواة وتزعم قراءة 
 وسيلة إعالم رصينة.   

َمار: ك ْبش  الق ر نف ل: من األزهار. ق  ر نْ ف ل ، أو ال ِمسم
 من البهارات. 

: ت  ق ز ز  يَِقزُّ قَ زَّاً: عاَف، ويستعمل أكثر الفعل  ق  ز  
 / . : الدود الذي يفرز ود ود  الق زِّ : احلرير. الق ز  امشأزَّ

  خيوط احلرير الطبيعي. 

: قوس السماء امللون، )يظهر قوُس قوس ق  ز ح  . قزح
قُ زََح يف الشتاء عادًة(. ومنعوا "قزح" من الصرف 
للعدل والعلمية، قالوا إن قُ زََح هو الشيطان، وقالوا بل 
هو َمَلٌك، وقيل بل َمِلٌك من ملوك العجم، وقيل اسم 
جبل، على أهنم أمجعوا على منعها من الصرف.  / 

 : من أجزاء العني، ومنها لوهنا.الق ز ِحي ة

. الَقَزُم واملؤنث قَ َزَمٌة: الشخص القصري جدًا ِلِعلٍَّة قزم
 ِخلمِقيَّة.

، وق س وس، بفتح القاف، واجلمع ق سٌّ  : من ق س س 
يس  رجال الدين املسيحي، وهو  واجلمع  الِقسِّ

 . ق س اِوس ة

ا َوًة وَقَساَوًة: َصُلَب، وَصُعَب، والرجل  ق س  ُسو َقسم يَ قم
 على أوالده.      قاس  

باً وقهراً.قسر راً: َغصم  . َقسم

طاً: َعَدَل ومثلها  ق س ط   ِسُط ِقسم . أ ْقس ط  يَ قم
وأَمَّا ﴿: الظامل اجلائر، الق اِسط  : العادل. / وال م  ْقِسط  

ف مَعة. الِقْسط . /﴾الَقاِسطوَن فكانوا جِلََهنََّم َحَطبا : الدُّ
: عملية فحص للقلب، وهي التمييل. الق ْسط ر ة  / 

 ]انظر يف مال[  

ِسُم: َشَطَر.  ق س م   : االْقِتس ام: االنشطار، االنِقس اميَ قم
نيل أفراد اجملموعة حصصًا من شيء حازوه. / 

: الوسيم. / والق ِسيمالوجه: مالحمه.  ق س م ات
: إيقاع أربعة ال م ْقس وم/ : النصيب، البخت. الِقْسم ة

 على أربعة، هو املصمودي فاقداً ُدمَّه الثانية. 

 : األسد. ق ْسو ر ة

. ال ِمق ش ة. قشّ  َنَسُة الَقش  : كنسه وق ش  البيت: ِمكم
: والقطار الق ش اشابل ِمَقشَّة، عادًة مع صبِ  املاء. 

 البطيء الذي يُلمُّ ركاب احملطات الصغرية يف طريقه.  

 : اجلديد النظيف.الثوب الق ِشيب. قشب

ة. قشد َطة، دهن اللنب احلليب. الِقْشد   : الِقشم

: الفتات الذي يتقشر عن اجللد ملرض الق ش ار ة. قشر
 : أداة تقشري البطاطا. ال ِمْقش ر ةأو حنوه. 

طاً: كشف ونزع. /  ق ش ط   ُشُط َقشم : الت  ْقِشيطيَ قم
، أو يف القمار. سلب املال على يد قطاع الطرق مثالً 

: السري اجللدي الذي يُدير آلًة، أو يدور الِقش اط/ 
 على خصر. 
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عاً: فَ رَّق.  ق ش ع   َشُع َقشم الغيوم: انكشفت  انق ش ع تيَ قم
 الغيوم واهلموم. ت  ق ش ع توزالت. ومثلها 

 . ي قش ِعر  : ارجتاف ورِعدة من بَ رمد. واجلسم ق ش ْعرِير ة  

 : تقليص النفقات. الت  ق ش ِفي ة. اإلجراءات قشف

: حكى. / وق ص  علينا ِقص ة  يَ ُقصُّ َقصَّاً: َقَطَع.  ق ص  
شعره: يقصَّ هنا جمزومة ابلفتحة لوجود  ي  ق ص   مل

: َجعمُل َديمٍن مكاَن َديمن. وهي ال م ق اص ةالشدَّة. / 
عملية جتريها املصارف فيما بينها بتصفية اخلارج 

حنُن نَ ُقصُّ ﴿: رواية األحداث، لق ص ص  اوالداخل. / 
َسَن الَقَصصِ  : مجع ِقصَّة. ومسَّوا الِقص ص. ﴾عليَك َأحم

وق ص ة  . / األ ْقص وص ةالقصَّة القصرية يف األدب 
: العقوبة على قدر الِقص اص  : التسرحية. / الشعر

من  يقت ص وناجلرم. فالقاتل يقتل ِقَصاصاً. وأهل القتيل 
": عبارة شاعت يف الِقص ة اإلخباريةالقاتل. / "

أوساط الصحفيني، ومعناها "اخلرب"، وما شاعت إال 
ألن اإلجنليز واألمريكيني يقولون "نيوز ستوري"، ومسَّيمنا 
هذا النوع من النقل ابلرتمجة الببغائيَّة. ولو تذكر 
الصحفي أن يف العربية كلمة مكونة من ثالثة أحرف 

 اإلخبارية".     ( لعدل عن "القصةخربهي )

: األبعد. / األ ْقص ى: البعيد. القاِصي. قصا
يف  االْسِتْقص ائي ة  : التنقيب الدقيق. واملادَّة االْسِتقص اء

اإلعالم: التحقيق الصحفي، أو الفلم الواثئقي، الذي 
يكشف الكثري من امل َُخبَّأ، ويعمل فيه الصحفي عمل 

قرائن رجل املخابرات، يلملم اخليوط ويفحص ال

واألدلة. وهذا نوع اندر لصعوبته، وحلرص جهات عدة 
: يقع يف املسجد األ ْقص ىعلى ِإخفاء احلقيقة. / 

نطاق احلرم القدسي، ويبعد بنحو مئيت مرت عن 
َهبُة العني. /  مسجد قبة الصخرة الذي أتخذ قبُته ال ُمذم

يف السياسة: االنفراد ابحلكم عن طريق  اإلقصاء
املنابر اليت ميكن أن ينطلقوا منها  إقصاء اآلخرين عن

لتشكيل معارضة قوية. والنهج اإلقصائي قد يكون 
أيضًا من معارضٍة تؤكد أهنا إن وصلت إىل احلكم فلن 
تسمح لغريها أبن ينافسها فيه. ]انظر االستئصال 

]"  السياسي يف "أصل"، واجتثاث البعث يف "جث 

هبية. / : احمللَّى خبيوط لال م ق ص ب. العقال قصب
: البلدة القدمية، جزء من املدينة الكبرية يكون الق ص ب ة

 يف العادة داخل سور املدينة العتيق.  

َه. /  ق ص د   داً: توجَّ ِصُد َقصم ت ص د  يَ قم : ضبط اإلنفاق. اق ْ
بلد معني هو كيفية توليد الثروة فيه وشكل  اقِتص اد/ 

الدول ات )اقتصادَ  ،اْقِتصاد اتاالنتفاع هبا، واجلمع 
: سفري القاِصد  الرسوِل. / األوروبية متفاوتة يف قوهتا(

اتيكان يف بلد معني، واألفضل إعالمياً القول "سفري ڤال
: قطعة من ق ِصيدةاتيكان" طلبًا للوضوح. / ڤال

الشعر، ومن البالدة القول "قصيدة شعرية" فكلمة 
 :م ق اِصد  الش ريع ةقصيدة تسد عن تَ يمِنَك الكلمتني. / 

ابب من أبواب العلم الشرعي يربط أحكام الدين 
أبحوال الناس. ومداره معرفة السبب الذي أدَّى إىل 
احلكم الشرعي يف شأن الواجب واحملرم واملباح 
واملستحب واملكروه. فتحرمي سفر املرأة وحدها سببه 
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خطر السيب، واالغتصاب. ومعرفة السبب متكن 
لسبب بوجود وسيلة املشر ِع من رفع التحرمي إلا رفع ا

الشريعة جاءت بتحصيل نقل آمنة. يقول ابن تيمية: "
وأهنا  ،وتعطيل املفاسد وتقليلها ،املصاحل وتكميلها

"، أي ختتار خري ترجح خري اخلريين وشر الشرين
ويفضل املتشددون أن  اخلريين وتستبعد شر الشرَّين.

ف أيخذوا األحكام بغري ربطها أبسباهبا إمَّا درءاً للتخف
والتهاون يف األحكام، أو ملنفعة تعود عليهم، كرغبة 
الذكور يف السيطرة على اإلانث، أو رغبة احلاكم يف أن 
ينصرف الناس عن فحص األسباب الكامنة وراء 

 قراراته.  

راً: َحَصر، )َقَصرمان زايرتنا على  ق ص ر   ُصُر َقصم يَ قم
ت ص راألماكن املهمة(؛  َرت على: احنصر يف، )اق مَتصَ  اق ْ

: كان قصرياً ق ص ر  املهمَّة على توزيع املواد الغذائية(. / 
: اإلْهال، والتهاون. / بذل الت  ْقصريوعكسها طاَل. / 

ُجهده: أي أقصى جهده. / )رغم أنه متعلم  ق ص ار ى
أن يكون موظَّفًا بسيطاً( أي أقَصى  فق ص ار اهومثقف 

، مذكر ومؤنث، واجلمع الق اِصر  ما يرجتى منه. / 
: من مل يبلغ سن الرشد. / قاِصر ون وقاِصر ات  وق ص ر

 وق ْصر  ، الق ص ارالثياب: تبييضها. وُمبَ يِ ضها  ق ْصر  
: طالء الِقص ارةاللون: إزالته، وإحالل البياض حمله. / 
: وضع الِقص ار ة  البيت ابللون األبيض، واليوم تعين 

على اجلدران واألسقف طبقة من اجلبس أو األمسنت 
، واجلمع ال م ْقص ور ةلتصبح ملساء قبل التبييض. / 

: احلجرة الصغرية، يف أعلى املسرح مثاًل أي م ق اِصري  

ذ معاوية مقصورة يصلي هبا احتماًء(. /  اللَّومج، )اختَّ
ْقص ورة  أيضاً: منظومٌة َرِويُّها األلف. والبن ُدَريمد ال م 

َريمِديَّ  بيتاً، مطلعها يف أشهر  254ة يف املقصورة الدُّ
َبَه شيٍء ابل َمها.. َترَعى اخلَُزاَمى  َيًة َأشم النسخ: )اي ظَب م

 بني َأشجاِر الن ََّقا( والن ََّقا: الكثيب. 

َفاً: كسر العود، وضرب اهلدف  ق ص ف   ِصُف َقصم يَ قم
أيضاً: جلس أيكل ويشرب  قصفابلقنابل. وتعين 

ُف عند القدم اء الذين كانوا جيلسون الهيًا فهذا الَقصم
يف جملس الشراب بني الرايحني يتسلون بقصف 
ِف  الرايحني ووضعها وراء آلاهنم، ومكان الَقصم

ْقِصف   ِصُف على الكافترياي أو مطعم ال م  ، وأُطلَق ال َمقم
 الرعد: صوته. ق ْصف  املؤسسة أو الشركة. / 

اًل: قطع.  ق ص ل   ِصُل َقصم لة قطع وَمَقاِصُل: آ ِمْقص لة  يَ قم
 الرؤوس.

ماً: كسر.  ق ص م   ِصُم َقصم ، والق ش ة  اليت ق ص م تْ يَ قم
: املشكلة الصغرية اليت أضيفت ظهر  البعريابلصاد، 

إىل كثريات قبلها فأدت إىل كارثة، )كانت تلك 
الكلمة اليت قاهلا صديقي للزبون القشة اليت قصمت 

 ظهر البعري، فطُرد من عمله(.  

هذا األمر  وأ ق ض  صى الصغار. . الَقضُّ احلق ضّ 
: أزعجين فكأنَّه جعل الَقضَّ يف فراشي. / م ْضج ِعي

ِهم وق ضيِضِهم: هبط مسرعاً. جاءوا انق ض   : بق ضِّ
 أبمجعهم. 
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ِضي َقَضاًء: أمر، حكم،  قضا. ق ض ى  وق ض ىيَ قم
: مات، وق ض ى: ماَت. ق ض ى َن ْب ه  حاجته: أجنزها. / 

نبًا ملات وتويف وقتل. / ويستعملون "َقَضى" جت
ت ه ت ض ى األمر  مبلغاً: طالبته به. / ) تقاض ي ْ إقامة  اق ْ

: الق ض اءحفليم زِفاف يف بلدي ويف بلده(: تَطلََّب. / 
: منظومة القضاة والق ض اءالَقَدر، ما يقضي به هللا. 

: األخرية اليت الضربة الق اِضي ةواحملاكم واحملامني. / 
للو دِّ ينهزم بعدها اخلصم. / "هذا أمر ال يفسد 

" خالف يف الرأي ال يؤثر على العالقة الودية ق ِضي ة
اليت هي "َقِضيَّة" أي من ال ُمَسلَّمات. والعبارة عند 
القدماء إشارة إىل حرية االختالف يف الرأي، وحديثاً 

 روسم مستهلك. 

باً: قطع ق ض ب   ِضُب َقضم : االختصار. االْقِتض اب. يقم
 : الغصن والعود.والق ِضيب  

ماً: قطع أبطراف أسنانه.  ق ض م   ِضُم َقضم  يَ قم

: )مل حيدث قطُّ أن طلََّق ق ط  يَ ُقطُّ َقطَّاً: قطع. /  ق ط  
أحٌد من عشريتنا زوجته(. وقط تنفي املاضي، بينما 

َن أبداً(. /  : الِقط  تنفي "أبداً" املستقبل، )لن أَُدخِ 
 / . : )جرمية كهذه حتدث فقطم يف بيت ف  ق طْ اهلرُّ

ميلك  فقطمتفسِ خ(. موضع فقط يغري املعىن: )حممود 
 (.  فقطمليوانً(، )حممود ميلك مليوانً 

: مكان الق ْطب  جبينه: َجعَّده ُعبوساً. /  ق ط ب  . قطب
ِ يف قاِطب ةالتجمُّع. والناس  : أي مجيعاً. ونظام الُقطمبَ نيم

ة الدولية: وجود قوتني عظميني جتتمع حول  السياس

: استمالة أفراٍد االْسِتْقط ابكل منهما دول عديدة. / 
أيضاً:  واالستقطاب،جدد لتيار فكري أو سياسي. 

املعارضة:  أ ْقط اب  حالة وجود أقطاب وتكتالت. / 
 أهم أشخاصها.         

طُُر َقطمراً: ساَل، سحب. /  ق ط ر   عربة : الالق اِطرة  يَ قم
لات القوة اليت جتر بقية عرابت القطار. والعربة من 

قدمياً: اإلبل يف القافلة الِقط ار ، . / م ْقط ور ةاجملرورات 
: وسيلة املواصالت احلديثة. / والِقط ار  تسري يف صف، 

الق ْطر ة : تبخري واستخالص نكهة. / الت  ْقِطري
يقطعها ، للدائرة: خط الق ْطر  : النقطة. / والق ط رات  

مارًَّا يف مركزها، وللمربع: خط يصل بني زاويتني 
: مادة سوداء يعاجل هبا جرب الق ِطران  متباعدتني. / 

 اإلبل، وحيشو هبا املدخن رئتيه.

.  ق ط ع   َطُع َقطمعاً: قصَّ : َدَخَل على  قاط ع  غري هيَ قم
كالمه. ومن متام آلة املذيع أنه يقاطُع الضيف يف 

اليت يبدأ فيها الضيف بتكرار  املقابلة يف اللحظة
أفكاره. وكثريًا ما يشعر الضيف إزاء املذيع البارع 
ابرتياح ألنه قاطعه، فللحديث اندفاع بقوة القصور 
الذايت، وكثري من املتحدثني ال يلتقطون، يف درج  
كالمهم، اللحظة املناسبة للتوقف. مثة مذيع يقاطع 

قابلة، ومثة الضيف تباهيًا أبنه هو من ميسك زمام امل
من يقاطع ألنه ال حيسن تقدير الوقت، وخيشى 
التجاوز، ومثة من يقاطع ألن "شهوة احلكي" لديه  
كبرية. واملذيع النابه يقاطع الضيف كي يستقطر منه 
أكرب قدر من املعلومات واملواقف يف الوقت احملدود. / 
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والنظام : منحه قطعة أرض بشروط. أ ْقط ع ه أرضا  
يقوم على ِإقمطَاِع احلاكم أرضًا ألمري يتحكم  اإِلْقطاِعي  

يف زراعتها وجباية الضرائب منها، على أن يقتسم مع 
ِطع  احلاكم الضرائب. وبعض الدول املتخلفة اليوم تُ قم
الشركات األجنبية األراضي وحقوق الصيد وحقوق 
التنقيب عن النفط والفوسفات وتقتسم معها الغلة. / 

ة: االِقط اع جملال، كِقطَاِع الصناعة والزراعة ، بال شدَّ
: جمموعة ق ْطعان  واجلمع  الق طيع  واخلدمات. / 
: األسنان األمامية، أربع من الق و اِطعاألغنام، إخل. / 

 فوق وأربع من حتت. 

ِطُف َقطمفاً: قطع الثمرة. /  ق ط ف   ، بكسر الِقْطفيَ قم
: حلوى الق ط اِئف: العنقود. / ق ط وف  القاف، واجلمع 

صنعها الناس يف رمضان، وقرص القطائف خبزٌة طرية ي
انعمة كالقطيفة حيشوهنا جوزًا أو جبناً، مث يغمسوهنا 
يف القطر أو العسل. ومسَّى العسكري يف "التلخيص" 
الواحدة منها قطيفة، والناس أيبوهنا ويقولون "قرص 

: قماش لو زغب انعم، وهو الق ِطيف ةقطائف". / 
َمُل.   ال ُمخم

ُطُن ُقطُوانً: سكَن.  ق ط ن    ، عند الشعراء والق ِطني  يَ قم
 / . : عائلة من النبات منها الق طاِن  القدامى: أهل احلي 

 احِلمَُّص والَعَدُس والفاصوليا والفول. 

ِعي ِإقمعاًء: واإِلق مَعاء ِجلَسة الكلب.  أ قْ ع ى. قعا  يُ قم

ُعُد قُ ُعوداً: جلس بعد أن كان واقفاً. وق ق  ع د   ال يَ قم
القدماء إن املرء إلا كان مستلقيًا على ظهره مث اعتدل 

فقد َجَلَس، فإن كان واقفًا مث وضع أَلميَ َتيه على كرسي 
أو على األرض فقد قَ َعَد. ويف استعمالنا اليوم ال نفرق 

ْقع د  بني جلوس وقعود. /  ، بفتح امليم: مكان ال م 
ْقع د  القعود.  ان. / الربملاين: منصب عضو الربمل وال م 

، يف اإلعالم: وجهة النظر الغائبة. وعند املقعد اخلاِل
غياب طرف أساسي يف القضية موضع البحث يف 
برانمج يتم متثيله بعرض رأيه كما عرب عنه سابقًا يف 
بياانت أو مقاالت، إخل. ومن واجب اإلعالمي بيان 
سبب غياب هذا الطرف، مع احلرص على عدم 

رفض احلضور، فمن حق اإلساءة إليه، ح ى لو كان 
أي طرف أن حيضر أو ال حيضر يف أي وسيلة إعالم، 
مث إن وسيلة اإلعالم تريد أن تبقي الباب مفتوحاً 

: اجلمل يف حنو الق ع ود/ حلضوره يف برامج الحقة. 
ةسن السادسة. /  : منظمة إسالمية سر ِيَّة الق اِعد 

ن متشددة، أقطاهبا أسامة بن الدن وعبد هللا عزام وأمي
، وأعلنت 1989الظواهري. نشأت يف حنو عام 

 مسؤوليتها عن عمليات تفجري كثرية.  

: إخراج الكالم من أقصى والت  ق ع ر  . الَقعمُر: القاع. قعر
احللق تفاُصحاً، وهو أيضًا تناول املفردات احلوشية من 

ق ِعرقعر القاموس. /  كأَن َُّهمم ﴿: مقلوع من جذوره، م ن ْ
َقِعرَأعمَجاُز   . ﴾خَنمٍل ُمن م

 عن العمل: تكاَسل ومل يعمل.  ت  ق اع س  . قعس

َواً: تَِبَع األثر، أو تتبَّع خربًا مَّا،  ق  ف ا ُفو قَ فم وال ﴿يَ قم
ُف ما َليَس لَك ِبِه علمٌ  : آخر جزء من القاِفي ة. / ﴾تَ قم

بيت الشعر. وهلا أحكام يف غاية التعقيد بسطها 
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"علماء" العروض. ولكن أي أُمِ يٍ  عامِ يٍ  يدرك القافية 
املكسورة، فهو حيس مثاًل أنَّ "مجيل، وكامل"، ال 
تنسجمان، وحيس أن "مجيل وأصيل" تنسجمان. 
وال ِهتِ يف يف املظاهرة الذي يرفعه الناس على األكتاف 
يكون شخصًا قليل التعليم غالباً، لكنه يعرف القوايف 

ولتعقيده جعلوه علماً  –علم القافية خري معرفة. ف
علم زائف، وضع  –برأسه، وقالوا "العروض والقافية" 

 وضعاً ميكانيكياً. ما أشبهه بعلم الصَّرمف!

َفَر املكان فهو قفر : خال من املاء والطعام، م ْقِفر  . أَق م
 ومن الناس.  

زاً: وثب.  ق  ف ز   ِفُز قَ فم : جراب وق  ف اِفيز  ، ق  ف از  يَ قم
. / الك  : من املكاييل. الق ِفيزف 

األصابع: يبست وتشنَّجت من الربد أو  ت  ق ف ع ت. قفع
الضرب، )قيل تَقفَّعت أصابع داَلَويمِه عندما ضربه 
السلطان الختالس، فُلقِ َب ال ُمَقفَّع، وُكينِ َ َرومَزبَة ابُنه 

 اِبمَن ال ُمَقفَّع، وأسلم روزبة ومسي عبد هللا(. 

فِ  ق  ف ل   : جمموعة الق اِفل ةُل قُ ُفواًل: رجع من سفر. يَ قم
مِجَال يف سفر، فإن كانت آيبة فهي قافلة على 
ناً  احلقيقة، وإن كانت لاهبة فهي قافلة أيضاً، تيمُّ

: حديدٌة خُبطَّاف تقفل ق  ْفل  وأ ْقفال  بعودهتا ساملة. / 
 هبا األبواب. 

يف الربملان:  نواب األ ق  لِّي ةَيِقلُّ ِقلًَّة: اخنفض.  ق ل  
املنتمون إىل حزب أو تكتل ال يصل إىل اخلمسني 
ابملئة. وهلم دور مهم يف التحالفات ويف تعطيل 

القرارات ويف كشف مساوئ احلكومة. واألقليَّة يف 
اجملتمع تكون ِعرمِقيَّة، ويسموهنا ِإثنيَّة، وتكون دينية أو 

ت مذهبية؛ وكالربملان قد يكون اجملتمع مركبًا من أقليا
ال تبلغ أي منها اخلمسني ابملئة. كلمة أقلِ يَّة حتمل 
بعض املعىن السليب ويستعملها الصحفي حبذر. / 

ل ، يف التاريخ احلديث: انسحاب القوة احملتلة االْسِتْقال 
أو املنتَدبَة أو  املستعِمرة عسكراًي من البلد. / 

ل : كلمة تستعملها إسرائيل لإلشارة إىل االْسِتْقال 
، والكلمة التفافية، 1948مايو أاير  15يف  قيامها

يراد هبا اإليهام أبن إسرائيل كانت قائمة ولكن بريطانيا 
حتتلها، مث استقلت. واألصح اترخيياً: "نشوء دولة 
إسرائيل"، غري أن وسائل اإلعالم والوكاالت الغربية 
تستعمل تعبري "عيد االستقالل" يف هذا السياق، 

رب والشرق يدرك أنه التفايفٌّ. والصحفي الرصني يف الغ
هو  واْست  ق ل  احلافلة إىل املكان املوعود: محلته،  أ ق  ل ْته/ 

 احلافلة: ركبها. 

. /  قال. ق  ل ى ِلي قَ لمياً: أنضج ابلزيت املغلي  يَ قم
ة ، وال ِمْقل ى ، الق ْلي  : وعاء الَقلمي. / ال ِمْقال 

ت : قاله: موادُّ كيماوية تعاكس األمحاض. / والق ل ِواي 
: والِقل ى، ﴾ما َودَّعَك ربَُّك وما قَ َلى﴿أبغضه، 
 البغض. 

و وظ :    بُرغيٌّ، ِمسماٌر لو جمرًى لوليب.ق ال 

ِلُب قَ لمباً. قلب الشيء: كفَأه رأسًا على  ق  ل ب   يَ قم
، عقب. /  : إانء يعطي قو اِلب  بفتح الالم، ق ال ب 

، انِقالاَبت: اْنِقالب  ذي يوضع فيه. / شكله للشيء ال
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استيالء على السلطة السياسية قد تتبعه انتخاابت 
 بغرض نيل صورة الشرعية.          

: الِعقمد. / الِقالد ة: العادات املتوارثة. / الت  ق اِليد. قلد
: ال ِمفتاح. و)تسلَّم م ق اليد، واجلمع واإِلْقِليد   ال ِمْقالد  
 كم( تسلَّم السلطة. َمَقالِيَد احل

 : الناقة.الق ل وص. قلص

َلُع قَ لمعاً: نزع. /  ق  ل ع   الطائرة:  وأ قْ ل ع ت: أحَبَر. أ قْ ل ع  يَ قم
ع: الشِ راع. / ق  ل وعواجلمع  والِقْلعطارت.  : الق ال 

ع  مرض يصيب املاشية يف الفم واأَلظمالف. /  ِمْقال 
: حبل حيمل حجرًا ويقِذف به بعيداً. / وم قاليع  

ع  ، اجلمع الق ْلع ة    : احلصن. ِقال 

َلُق قَ َلقاً: انشغل فكرُه وتوتَّر. /  ق ِلق   ِقليَ قم : الق ال 
: وضع حركة خفيفة على الق ْلق ل ة  االضطراابت. / 

حرف ساكن من أحرف مخسة جتمعها عبارة: قطب 
 أبس بقليل جد. وتكثر القلقلة يف تالوة القرآن، وال

منها يف إلقاء املذيع، مثال: عبارة )فقدم قاَل( ينطقها 
ال، ولكن قلقلة كل  املذيع بكسرة خفيفة على الدَّ
حرف من األحرف اخلمسة جتعل اخلرب يرقص على 

 اللسان. 

: يف القدمي الريشة أو القصبة يُكَتب هبا، الق ل م. قلم
ةال ويف احلديث كل ما ُيكتب به على الورق. /  : ِمْقل م 

األشجار، واألظفار: قصها.  ت  ْقِليمحافظة األقالم. / 
م ة  : هالل الظفر املقصوص. والق ال 

 ، َقاَلِنُس: لباس الرأس. ق  ل ْنس و ة

َنَسة. / الق م ام ة  . قمّ  : الُكَساَحة، ما جتمعه ال ِمكم
ُم ت  ق م م   : تتبَّع الُقَماَمَة أيكل البقااي، وابن آوى يتقمَّ
: اجتماع بني رأسي الِقم ةفريسة األسد. / لقاء بقااي 

: اجتماع رؤساء وملوك الدول والِقم ة العربيةبلدين. 
 العربية. 

 : القصري الزَّرِيُّ، والدَّينُء من الناس.الق ِميء  . قمأ

يف القدمي: مجع  والت  ْقِميشوأَقمِمَشٌة: نسيج.  ق م اش  
بعض : الُقمامة. لذا فضل والق ماش  القمامة، 

املعاصرين، عندما أخرجوا الكلمة عن معناها القدمي، 
 .الِقم اشكسر القاف، فقالوا: 

راً: َغَلَب يف الِقمار.  ق م ر   ُمُر َقمم اريَ قم : امليسر؛ والِقم 
يف السياسية  وال م قام رة. م ق اِمر  والعب القمار 

: اجِلرم السماوي الذي الق م ر  والتجارة: ال ُمجازفة. / 
ناعييدور حول كوكب ال حول مشس.  : الق م ر الصِّ

مكوك يضعه اإلنسان يف مدار حول األرض ألغراض 
: رقائق املشمش اجملفف. / ق م ر  الدِّيناالتصاالت. / 

: ق م رات  القيادة يف الطائرة والسفينة، واجلمع  ق ْمر ة  
 حجرية التوجيه. 

وأطلق جمد الدين : البحر. الق اموس  . قمس
ه ( الكلمة على معجمه،  817الفريوزاابدي )ت 

فسماه "القاموس احمليط" وزاد بعض املتأخرين ".. 
والقابوس الوسيط فيما لهب من لغة العرب 
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مشاطيط". وأصبحت )القاموس( تعين املعجم، كل 
 معجم. 

: لباُس ق ْمص ان  وأ ْقِمص ة  . الَقِميص، واجلمع قمص
كان طوياًل قبل البنطلون وصار قصرياً ِجذمِع الرجل،  

 بعده. وقميص النوم غلب أن يكون للمرأة. 

: الِقم ْطر: قماش يُ َلفُّ به الرضيع. / الِقم اط. قمط
: اليوم الشديد الق ْمط ريرصندوق حُتَفُظ به الكتب. / 

 .  املنذر ابلشر 

عاً: َزَجر ومنع.  ق م ع   َمُع َقمم : اهلراوة، وال ِمْقم ع ةيَ قم
 الق ْمِعي  . ويستعمل النظام ﴾وهلُمم َمَقاِمُع ِمن َحديدٍ ﴿

قن، يصب أ ْقم اع  ، واجلمع الِقْمع  هذا وغريه. /  : ال ِمحم
 به املاء يف القنينة. 

: إانء صغري من حناس، حمبوٌس فيه مارٌد  الق ْمق م. قمقم
كبري، )يف الثورة خيرج املارد من القمقم، ويقول 

 الشعب كلمته(.

: حشرات تعيش على البدن والق ْمل  ، الق ْمل ة  . قمل
: الُقرادة اليت تلتصق والق م ل  ، الق م لة  ويف الشعر. / 

 ْبلد احليوان ومتص دمه. 

 : اجَلِدير، اخلليق.الق ِمني  . قمن

ن ان  ، واجلمع الِقن  . قنّ  : عبٌد مسخَّر يف الفالحة. / أ ق ْ
يف  والقانون  : قواعد يضعها أهل احلل والعقد. القانون  

: آلة موسيقية. / والقانون  العلوم: املبدأ املثبت. 

السلع: توزيعها ابلبطاقات لندرهتا يف أايم  وت  ْقِنني  
 : القارورة، الزَُّجاجة. الِقنِّين ة  احلرب مثاًل. / 

: جمرى املاء الذي شقَّه البشر، واجلمع الق ناة. قنا
مع الَقَنا. / : الرمح، واجلوالق ناة  . ق  ن وات  املستعمل 

ت ن : الشديد والق اِنئ األمحر الق اِن : امتلك. / اق ْ
 احلمرة، كلون الدم مثاًل.

: نبات الق ن ب  الشجر: يُ َقلِ ُم أغصانه. /  ي  ق نِّب  . قنب
: نبات الق ن ب  اهلنديليفي تصنع منه احلبال. / 

ر املاريواان. /  : نبات تؤكل الق ن ِبيط  ُيستخرج منه خُمَدِ 
منه كتلة كأهنا زهرة كبرية بني أوراق خضر، ويسمَّى 

ب  ل ة  . / والق ْرن بيط، الز هرة : املقُذوفة وق  ن اِبل  ، ق  ن ْ
ب ل  والق ن اِبلاملعروفة. ويف األصل  : ُدفعُة اخليل الق ن ْ

 املهامِجَة. 

ُنُت قُ ُنواتً: خشع.  ق  ن ت   : دعاء يف د ع اء  الق ن وتيَ قم
الصالة، وال سيما صالة الفجر، )اللهم اهدين فيمن 

 هديت، وعافين فيمن عافيت..(. 

: عسل قصب السكر. / الق ْند  والِقْنِديد  . قند
 : السراج. الِقْنِديل

ِنُص قَ نمصاً: صاد الطري، أو الفرصة. وللفرصة  ق  ن ص   يَ قم
ت  ن ص  غلبت كلمة   : االنتفاع استغالالً الق ْنص  . / اق ْ

وإحراجاً، كأن تطلب من صديقك شراء شيء مث 
تتناسى دفع الثمن، فال يطلبه حرجاً، وهذا عند 

 بعضهم: السَّلمَبَطة.
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َنُط قُ ُنوطاً: يَِئَس. /  ق ِنط   األموال: مجع منها  ق  ْنط ر  يَ قم
َهِب والِفضَّةِ ﴿قَناطري،  ، ﴾والَقَناطرِي ال ُمَقنمَطَرِة ِمن الذَّ

: وهو عيار وزن مضطرب فيما ْنط ار  قِ والقناطري مفردها 
بني البلدان ويرتاوح بني مخسنَي كيلوغرامًا وألف، وال 
مكان للقنطار واحلالة هذه يف صفحة االقتصاد أو 

: جسٌر مقوٌَّس فوق الق ْنط ر ة  الربانمج االقتصادي. / 
 هنري، وهي سدٌّ جيمع املاء لتغذية الرتع.

َنُع قَ َناَعًة: رضي، ف ق ِنع    ق  ن وع  ، وهو ق اِنع  هو راٍض يَ قم
: أقرَّ واقت نع  َكنٌز ال يفىن(.   الق ن اع ة  أي غري طمَّاع، )

َتِنٌع. /  : ما يسرت الوجه أو الِقن اع  فاْهًا راضياً، فهو ُمقم
: أعلَن، )كشف وزير الداخلية ك ش ف  الِقناعالعينني. 

 القناع عن خطة جديدة ملكافحة سرقة السيارات(. 

ف ذ  الق  . قنفذ  : حيوان حيتمي أبشواكه.      ن ْ

ة  . قها ، قدمياً: اخلمر. وهَي اليوم شراب النُبِ  الق ْهو 
احملمِص، والقهوة يف مشرق العامل العريب: شراٌب من 
التوابل: كبش القرنفل أو املسمار، والزعفران، واهليل، 

ْقه ى . / غري احملمص والزجنبيل، والنب األخضر ال م 
 وقالوا هلا أيضاً . أماكن احتساء القهوةوال م ق اهي: 

: ساقي املقهى، وهو الق ه و ايت  . / والق ه وات، الق ْهوة
 .الق ْهو ِجي  

راً: غلب وأجرب. اجليش  ق  ه ر   َهُر قَ هم : ال م ْقهوريَ قم
: تراجَع، )بسقوط بغداد على يد ت  ق ْهق ر  املغلوب. / 

َقرَ  ى( أي هوالكو بدأت احلضارة العربية تسري الَقهم
 ترتاجع.

، وقَ َهارَِمٌة: وكيل الضيعة، شخص يدير العمل ق  ْهر م ان  
: مدبِ رة املنزل، والق ْهر مانة  لصاحل الثري أو األمري. / 

 وُمديرته.

، وِقو ى  : القدرة. والُقوَُّة، واجلمع الق و ة  . قوا : ق  و ى 
َلة من احلبل، فاحلبل مكون من عدة قوى جمدولة.  الَفت م

و  /  الشاعر:  وأ ق ْو ىاملنزل: خال من سكانه.  ىأ ق ْ
احلرف األخري من البيت خمتلفة عن بقية  جعل حركة
ابألجنيب: االستعانة به على ابن  االْسِتْقواءاألبيات. / 
: الت  ق اِوي: الكرتون. / الورق ال م ق و ىالوطن. / 

ة للزرع. /  : صاحب القرار الرجل الق ِويّ البذور املعدَّ
 البالد، ح ى لو مل يكن يشغل أعلى احلقيقي يف

: اجليش ْبنوده الق و ات ال م س ل حةمنصب. / 
وأسلحته وعتاده، وال نقول "سحبت بريطانيا ألفًا من 
قواهتا" فهذه ترمجة ببغائية، بل نقول )سحبت ألفًا من 

، مصطلح بدأ يستعمل الق وى الناعمةجنودها(. / 
ومسعة ومن : ما ميلكه البلد من نفول 1990عام 

لغتهم كمثال:  ،ثروات خفية. )القوة الناعمة للعرب
عريقة ويتمىن املاليني يف العامل تعلمها، اترخيهم يتضمن 
أهنم نشروا اإلسالم، وأهنم قادوا إمرباطورية كانت 
األقوى يف العامل، وأهنم حيملون يف عروقهم دماء 
شعوب ش ى، وأهنم ميلكون أقدم تراث شعري متصل 
احللقات يف العامل. والقوى الناعمة اليت تستند إىل 

عاش تكون أكثر فاعلية. ولعله أقرب إىل احلاضر امل
احلق وصف املزااي غري املستغلة، كاليت سبق لكرها 

 للعرب، ابلقوى النائمة(.  
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 الكاف
الكاف حرف تقلعه قلعًا من مكان متأخر بني  ك.

اللسان واحللق، وال عمل لألحبال الصوتية فيه، لذا 
والقاف أعمق منه خمرجًا داخل  ُيسمَّى مهموساً.

احللق، ويف بالد الشام قاف تقعي بني الكاف 
والقاف، وهذه منتشرة يف الريف الفلسطيين. ويف ريف 
القدس جيعلون القاف كافًا صرحية، ويف مدن مصر 
ولبنان تعز القاف على بعض قليلي التعليم، أو من 
ابتالهم أهلوهم ابملدارس األجنبية، فينطقون القاف  
كافًا إلا اضطروا إىل للك يف كلمة فصيحة، فإن مل 
يضطروا فالقاف ْهزة. وال حتب الكاف جماورة القاف 
لقرب املخرجني. ]انظر الوايت اللسان يف لوى[ / 

إما أن تغلبه أو  كالعدوِّ الكاف حرف تشبيه، )املرض 
حباجة إىل  كهذا  يغلبك، أو تعيش معه(، )إجراء

تصديق برملاين(، ف  "كهذا" معناها "مثل هذا"، 
" عامية، وإن جتمَّل هبا بعض هكذا إجراءوعبارهتم "

أجتنب مصادقة  كصحفيالصحفيني. / القول: "أان 
السياسيني" أسلوب مرتجم، ولكنه أقصر من قولك 

صحفياً.."، فمن اضطر لالختصار فضَّل  بوصفي"أان 
وال أبس هبا. وأما استعمال أن يقول "أان كصحفي"، 

الكاف يف عبارة من قبيل "عِمَل جنيب حمفوظ 
مدة طويلة"، فهو سقيم، ويف العربية نقول:  كموظف
(. / الكاف يف "للك" و"أولئك" موظفا  )عمل 

، موجودة يف املثىن أيضًا وإن قل استعماهلا:  ذاِنك 
، وت  ْيِنك   ِنك  ، وات   . ]انظر حتت لا[ وذ ْيِنك 

عند املهندسني  والك وب  : القدح. ك وب  ال. كاب
 ، تركية: اجلسر. الك وْبريوخرباء املياه: املرت املكعَّب. / 

: أهل مذهب مسيحي منتشر يف أورواب كاث وِليك
الغربية والوسطى ويف أمريكا الالتينية، ورئيسه اباب 

 الفاتيكان.

ة  َيكيُد َكيمداً: مكَر مكراً.  كاد   ِكيد  : اخلدعة، وال م 
: أوشَك. نقول: كاد  ي كاد  املؤامرة، واجلمع َمكاِيُد. / و 
 أقبل العرض(. ِكْدت  أن أقبل العرض( و )ِكْدت  )

ْأداء  والك ؤود  . العقبة كأد  : الصعبة. الك 

ار  . كار َفاٌخ يؤجِ ج به الِكري  ، عامِ يَّة: املهنة. / الك  : ِمن م
ياٌر. /  اد النار، واجلمع َأكم : الكاز، من الِكريوسنياحلدَّ

: مقاطعة يف ك و ر  ، واجلمع الك ور ة  مشتقات النَّفط. / 
 األرايف.  

: رسم ابلقلم يتضمن مغزى سياسيًا أو كاريك اِتري
اجتماعياً. وننطقها كما نكتبها، ونعفي ألسنتنا من  

 كاريكاتشيور. 

. الكأُس مؤنثة، وهي كأس إلم فيها شراب، كأس
وجدت األقداح، وسآتيكم : )ها قد ق د ح  وبدونه فهي 

 بعد قليل بكؤوس الَكرمَكِديه(.

، بكسر الكاف: احلصافة وحسن الِكياس ة  . كاس
 التدبري.
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جانب معصم اليد القريب من اإلهبام،  الك وع :. كاع
: من مال إهبامه األ ْكو ع  واجلانب اآلخر الُكرمُسوُع. / 

. ك ْوع اءعلى بقية أصابعه، وخاصة يف القدم. وامرأة 
. وقالوا: أََمٌة والو ْكع اء األ وْك عواألشهر على القلب 

َعاء حتقريًا لشأهنا، للك أهنا مملوكة كثرية الشغل  وَكم
 فتتشوه قدماها وتربز عقداتن عند اإلهبامني. 

 : الشِ ماغ، غطاء الرأس. الك وِفي ة  . كاف

: اْكت ال  َيِكيُل َكيماًل: حدد املقدار ابحلجم. /  كال  
ل ة: ابع ابلكيل. / وك ال  لكيمل. اشرتى اب ي ْ : الك 
 الوعاء. 

: آلة التصوير. اعتمدوا يف صناعة التلفزة كاِمريا
وكامريات"، لكن من ُيَشغِ ُل الكامريا يسمى  كامريا"

ال "كامريامان". / وكامريا احلاسوب واحملمول  م ص وِّرا  
 اختصاراً.  كامْ 

ا: . "كان" فعل ماض انقص. ها هي مع أخواهتكان
( ، ا، أ ْوش ك  ، ظل ، غ د  كان ، كاد ، أصبح ، ليس 

، ما دام ،  ، ب دأ، أمس ى، ما زال  أ ْضح ى، صار ، ابت 
(. / وهي ترفع امسها وتنصب خربها. ع س ى، ما انْ ف ك  

على امسها إلبراز أْهيته )كان  يتقدم خربهاوقد 
صاعقًا اخلرُب(، أو ألن امسها نكرة )كان يف البيت 

(: كان قالقال(، ونقول ) قدنقول )كان  رجٌل(. /
: املوضع، وهي مشتقة من  ال م كان  صحيحتان. / 

كان. ]انظر أيضًا مكن[ / "كان" ال تدل دائمًا على 
املاضي، )كان هللا عليماً( أي هو عليم. / "كان" 

غري انقص مبعىن حدث، )ما شاء هللا   اتم ا  أتيت فعاًل 
ن ما توقعنا( أي كان(، )توقعنا هزمية نكراء، وكا

: الكائنات: كل الدنيا. / الك ْون  حدَث. / 
، بكسر الكاف: جسم مل يُ َردم الِكياناملخلوقات. / 

حتديد نوعه أو شرعيته، وتطلق الكلمة على دولة أو 
مؤسسة ال يعرتف املتكلم بشرعيتها )الكيان 
الصهيوين(، أو يهزأ هبا )هذا الكيان املهرتئ املسمَّى 

ن ون ةمؤسسة الطاقة(. /  ي ْ ، الت ْكِوين: الوجود. / الك 
التكوين على عدد مغاربية: اإلعداد املهين، وقد حيتوي 
" اي: "كان اي ما كانمن الرتبُّصات، أي الدورات. / 

ابلفارسية معناها "أو"، وكان اي ما كان تعين: "كان 
: من كونه وكوهناهذا أو مل يكن"، وهبا تبدأ اخلرافة. / 

استعماالت بعض الصحفيني قوهلم "رُفض طلب 
نَه مل حيصل على التوكيالت الالزمة"،  ترشحه َكوم

نه. / تعبري: )هذا واأل فصح أن نقول )أَلنَّه(، أو ِلَكوم
(، أي أن له مكااًن ابرزًا من مبكاناألمر من األْهية 
 : خضع.   اْست ك انحيث األْهية. / 

َيُكبُّ َكبَّاً: قلب اإلانء على فمه. ورمى  ك ب  
الشخص على وجهه، ويف احلديث )وهل يُكبُّ الناَس 

ب ب  حصاِئُد أَلِسَنِتِهم(. /  على مناِخرِِهم يف النار إال  ك 
اللحم  وكب ب  كالكرة،   ك ب ة  خيوط الصوف: جعلها 
له كرات صغرية فكان  أكلٌة على  والك ب ة :، ك بااب  شكَّ

هيئة قطع ِمغمزليَّة الشكل من عجني الربغل احملشو 
الشيء: عكف عليه.  انك ب  علىابللحم املفروم. / 
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: مكان جتميعها ك ب  الن فاايتم  . / أ ك ب  عليهومثلها 
 وقلمِب حاوايهتا. 

ب ا ُبو ُكبُ وَّاً: سقط على وجهه. َكبا احلصان  ك  ة  َيكم و  ب ْ : ك 
وقع. )روى ابن إايس أنه مرَّ القاضي الفاضل ابلعماد 
األصفهاين، وْها من مشاهري كتَّاب عصر صالح 
الدين، وكان القاضي الفاضل راكبًا فقال: "دام ُعال 

د"، فرد عليه العماد: "سر فال كبا بك الفرس". العما
وعبارة كل منهما فيها نكتة بالغية، إل لو عكست 
احلروف وبدأت القراءة ابحلرف األخري ملا تغري اللفظ 
يف كلتا العبارتني. وتسمى هذه النكتة يف البديع "ما ال 
يستحيل ابالنعكاس"(. راَعَك أنَّه هَلمو! وهل هناك 

 َعار؟ 

ِبُت َكبمتاً: حبس املشاعر والرغبات يف قلبه. يَ  كب ت   كم
ملشاعره متحكم هبا، ومن قيَّد اجملتمُع أو  والكاِبت  

 .  م ْكبوات  السلطة حركَته ومشاعره غدا 

ب ح   َبُح َكبمحاً: َكفَّ ومنع. واإلنسان يكبح  ك  َيكم
، ابمِلْكب ح السيارة، ويكبح فرسه، ويكبح رغباته

 : منعها من االستفحال.مِج اح األزمةوكْبح  وامل ََكاِبح. 

ة  . الَكِبُد مذكر ومؤنث، واجلمع أكباد، كبد وِفْلذ 
 ِفلمذاتُ القطعة منه، وهبا شبهوا الولد، )أبناؤان  الكبد

ْكب ود  أكبادان(. /   كاب د  : املريض يف كبده. / ال م 
 اخلسائر أي قاساها.  ت ك ب دُمكاَبَدًة: قاسى. وقالوا 

ب  ر   ب ُ  ك  . / َيكم وامل ُؤنث  أ ْكب  ر  ُر ِكرَباً: تقدَّمت به الِسنُّ
أكرب يف املدينة، وهذه  أكرب اتجر، )هذا ك رب ى

(، )هو الك رْبى، وهذه هي األ ْكرب  (، )هذا هو اتجرة
وهي  الِكرْبِايء،(. / كربى النساءوهي  أكرب الرجال

ر  مؤنثة: الشموخ. /  . الِكب ْ يف : التقدم والِكب  ر  : التََّكربُّ
 -: أنت أكرب أو النيب عم النيب قيل للعباس)الِسن . 

وأان ولدت  ،؟ قال: هو أكرب -صلى هللا عليه وسلم
: رفض الواقع، )هو مريض لكنه ال م كاب  ر ة  / (.قبله

يكابر(، )هو يعرف أن ما أقوله صحيح، ولكنه 
فيكم  أ ْكرِب  : رفض قبول احلق. / واست ْكربيكابر(. 

هذه التضحية: أقدرها وأمَُثِ نها عالياً. / وِرث فالن اجملد 
: أي كبريًا عن كبري فأجداده كبار كاِبرا  عن كاِبر

ر.   الَقدم

ب س   ِبُس َكبمساً: ضغط.  ك  احللم املزعج.  والكابوس:َيكم
ب اسة/  : وال ِمْكب س  : آلة يف املكتب لرزم األوراق. الك 

: حبة الك ْبس ول ة  املعصرة. / آلة كبرية يف املصنع أو 
دواء هي عبارة عن غالف بداخله مسحوق دوائي، 

 والكبسولة أيضاً املركبة الفضائية. 

ْبش ة. الَكبمُش: اخلروف الكبري. / كبش : ما تسعه الك 
. وقالوا لِ ما انكمشت والقبضة احل ْفن ةالكف، أي 
ْمش ةعليه األصابع   .الك 

. والكبل سلك ك ب ول  ع . الَكبمُل: القيد واجلمكبل
ُلفَّتم حوله مادة عازلة، واالستعمال املعاصر املتأثر 

: والكابل. / كواِبل  ومجعها  كاِبل  ابللغات األجنبية، 
طريقة سلكية إليصال القنوات التلفزية، )تلفاز الكابل 
منتشر يف الوالايت املتحدة(. وقيل الكيبل أيضاً مراعاة 

ب  ل هللنطق األجنيب. /   : قَ يَّده.م ك ب ال  تكبياًل فغدا  ك 
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ت ب   ُتُب ِكَتابًَة: خطَّ حروفًا ابلقلم. /  ك  : ال م ْكت بَيكم
مكان تعليم التالميذ، وردت الكلمة يف شعر شوقي، 

ِببم أبَِ  بُة املكتِب.. وأحم ِبِب( )َأاَل َحبَّذا ُصحم ِمِه َأحم ايَّ
وهي منذ ألف سنة وتزيد هبذا املعىن، ومسَّومه أيضاً 

، حديثاً: مكان عمل يَ عمُمره لوو واملكتب. الك ت اب
يف تونس: الوزير. /  كاتب الدولةالياقات البيض. / 

. ك ت اب: صاحب النص، ال ُمنِشئ. واجلمع الكاِتب
ت  ب ة: مدوِ ن احملضر، واجلمع وكاتب احملكمة . وقيل ك 

للُكتَّاب الذين يصنعون مقاالت متجِ د احلكومة مقابل 
: القرآن الِكتابيفة "الكتبة" هتجينًا هلم. / أجر أو وظ
: كتاب النحو الذي وضعه سيبويه، والِكتابالكرمي. 

اشُتهر ح ى مل يعد يُعرف له اسٌم سوى "الكتاب". / 
هو القرآن،  ِكت ابالعربية انطلقت إىل العامل من 

وكانت اللغة اليت استبحر فيها التأليف والرتمجة 
ى على حنو مل تصنعه لغة وانفتحت على اللغات األخر 

قبلها. ومن هنا ثراؤها، الذي ظل معها إىل اليوم، رغم 
انصراف أهلها عن املطالعة. لذا كان للكتاب وأقسامه 

عنوان، وله  فللكتابيف العربية أمساء راسخة: 
مة، مث  جلداتن، وهو مكون من أجزاء. ويبدأ مبقدِ 

 ث  ب ت  ينقسم إىل أبواب ففصول. وله من املالحق 
  فهارساأللفبائي، وجمموعة  والك ش اف  ، املراجع

كفهرس اأَلعالم واألشعار واألحاديث، وفهرس 
ْكتبةاحملتوايت. /  : مكان تباع فيه، عند العرب، ال م 

 ألعاب األطفال.

. الَكِتُف مؤنثة. وْها َكِتَفان عريضتان. ويقال كتف
للشخص احملنَّك إنه يعرف )من أين تؤكل الكتف(. / 

 : التكافل والتعاون. الت كات ف

 : فرخ الدجاج، ُصوٌص.ك تكوت  

يف السياسة: حتالف حزيب خلوض  الك ْتلة  . كتل
ت لانتخاابت أو لتشكيل حكومة. ومثلها  . / الت ك 

يف الفيزايء: مقدار ما يف اجلسم من مادَّة.  والك تلة  
وختتلف عن الَوزمن يف أن الوزن يقل إلا قلَّت اجلالبية 

لى رأس جبل، أو زادت يف واد سحيق، أمَّا الكتلة ع
 فثابتة. 

ت م   ُتُم َكتممًا وِكتمماانً: أخفى، )َكَتَم فالٌن اخلرب،  ك  َيكم
 وَتَكتَّم عليه(. 

، بفتح الكاف: نبات يصنع منه قماش الك ت ان. كت
 خشن. 

 . حِلمَيٌة َكثٌَّة: كثيفة. كثّ 

كثب(، أي   . )نراقب الوضع ِمنم َكَثب( أو )عنكثب
ابهتمام، لكن بدون تدخل. فكأننا جالسون على  
كثيب رمل، قريب أو بعيد، ونشهد ما جيري. ومجع 

ْثبان  الَكِثيب   .ك 

ث  ر   ثُ ُر َكث مَرًة: كان وفرياً. / )الكثرة  ك  اِثرةَيكم من  الك 
 ال م كث ور  الناس تشكك يف األمر(، أي أغلبية كبرية. / 

ت كثرية، وطلب عليه: الذي ترتبت عليه واجبا
ُه كثرياً.  استْكث  ر  الكثريون معروفه. /  الشيَء: َعدَّ
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الشيِء: طلب املزيد منه، أو مجع الكثري  واست ْكث  ر  من
منه، )استكثران من اخلبز واملعلبات حتسُّبًا لرتاكم الثلوج 

 وإغالق املتاجر(.   

ث ف   ُثُف َكَثاَفًة: تراصَّ وثَ ُقل. السحاب يكون   ك  َيكم
يف الفيزايء: الوزن  الكثافةإلا كان ُمرتاصَّاً. /  كثيفاً 

 مقسوماً على احلجم.

َل حول العني.  ك ح ل   اًل: وضع الُكحم َحُل َكحم َيكم
ينُّ. أي كون والك ح ل  . ك ح ل  ومثلها  ُل الرابَّ : الُكحم

: ُحقُّ ال م ْكح ل ةالعني واسعة حمددة األطراف ِخلَقًة. / 
سريع التبخر، مسَّاه : سائل الك ح ولالكحل. / 

ُل، وُأخذت الكلمة عن العربية فأصبحت  القدماء الَغوم
عند األوروبيني "ألكهول" واسرتجعناها بزيها احملدث 
ظانِ ني أن أصلها من الُكحل فسميناها الكحول. 

ِكر،  ٍة ﴿وجاءت الغول يف القرآن مبعىن ال ُمسم بيضاَء َلذَّ
َزفون للشَّارِبنَي. ال فيها َغومٌل وال ُهمم  . / ﴾عنها يُ ن م

: رسغ الكاِحل  : اخلمر القوية املفعول. / الكحول
ِصل بني الساق والقدم.  القدم، ال َمفم

اً: كدح. /  ك د   ُت  ،: ال ُمتَعبال م ْكد ودَيُكدُّ َكدَّ )َكَددم
لهين ح ى آيَت مبثال على هذه الكلمة(، أي أرهقته. / 

اد ة   ر، ومسوه الك د   . الق ح اط ة: ما يقحف من قعر الِقدم

: حرفة السائل، الشحالة. وصاحبها الك ْدي ة  . كدا
الرجل: َقَطع عطاَءه عن  أْكد ى. / ال م ك دِّي

 اآلَخرين، وخِبل. 

حاً: عمل ْبد.  ك د ح   َدُح َكدم : العمَّال، الكادحونَيكم
وهم الطبقة اليت عوَّلت املاركسية عليها أن تقلب 

 النظام الرأمسايل يف العامل.         

ِدر   َر. فاملاء الَكِدُر ال ُمَعكَُّر. /  ك  َدُر َكَدراً: تعكَّ َيكم
 ، أي لهب نورها.﴾وإلا النُّجوم انكدرت﴿

يكون للمال وللبضائع، وهو  الت ْكديس. كدس
داس   . الك ْدسالتكومي، ومفرد األكم

م   ماً: صدم.  ك د  ُدُم َكدم ْدم ة  َيكم : آاثر والك د مات   والك 
يف اجلسم بسبب تعذيب أو حادث، وهي جتمع 

 دموي حتت اجللد. 

: كناية عن كذا: هكذا، )كذا أان اي دنيا(. / كذا
وأان أحبث عن الكتب(، أي  كذا يوما  عدد، )أمضيت 

عددًا من األايم، واالسم بعدها منصوب متييزاً. / 
وإن  : كلمة تكتب لبيان أن النص منقول حرفيًا كذا

 كان فيه خطأ. ]انظر الرتقيم يف "رقم"، البند ي[

ِذُب َكِذابً:  ك ذ ب   يكذب دائماً،  الك ذ ابَيكم
كالب هذه املرَّة، واخلرب الكالب: غري   والكاذب
: األ ْكذ وب ةاخلرب: نفي صحته. /  وتكذيبالصحيح. 

 بعض ما جتده على الصفحة األخرية يف اجلريدة.   

: رجع. / وكر  راجعا  َيُكرُّ ُكُرورًا وَكرَّاً: هجم.  ك ر  
، بفتح التاء: الت ْكرار: التصفية مرة بعد مرة. / الت كرير

 : أي مرات كثرية. ِمرارا  وت كرارا  ال ُمعاَودة ِمراراً. ونقول 
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ت. الُكَريَُّة تصغري الكرة، كرا احلمر والبيض  والك ر اي 
جرة البيت أو الدابَّة أو : أالِكر اءتكوِ ن الدم. / 

: من ينقل األمحال واألشخاص ال م ك اريالسيارة. 
 على دابته مقابل أجر. 

: املغموم وامل  ْكروب: الَغمُّ. والك ْرب ة  . الَكرمُب كرب
 احملزون.

ٌط وِسَياٌط.  ك ْرابج    وكرابيُج: َسوم

: ورقة رقيقة وورقة الكربون: عنصر كيماوي. كربون
وتستعمل لصنع نسخة من فاتورة أو  على قفاها صبغ،

 إيصال. 

ْرت ون ْرت ون ة  : ورق ُمَقوًَّى. ك  : ك راِتني  واجلمع  والك 
 : الصور املتحركة. الكرتونصندوق من ورٍق ُمَقوًَّى. / 

، واجلمع الكارِث ة: مل أعبأ به. / مل أ ْكِت ِْث له. كرث
علن : النازلة الطبيعية الكبرية. وحبسب شدهتا تك و اِرث  

الدولة أنَّ مكان وقوعها غدا "منطقة منكوبة"، وهذا 
 يعين قانونياً رصد ميزانية خاصَّة للمساعدات.

: شعب يسكن اجلبال يف مشال العراق الك ْرد  . كرد
وإيران وجنوب شرق تركيا ومشال شرق سوراي. وشاع 

 وصفهم ابألكراد. 

ْرِدينال    : أحد كبار رجال الكنيسة الكاثوليكية. ك 
 يَنتخبون أحَدهم اباب للفاتيكان. والكراِدل ة  

رُِز َكرمزاً: َوَعظ وَبشَّر ابإلجنيل.  ك ر ز   : عمل والِكرازة  َيكم
اباب اإلسكندرية الواعظ. ويسمى اباب األقباط مبصر 

، ألن املسيحية دخلت مصر وبطريرك الِكرازة املرقسية
 بتبشري القديس مرقس. 

لقضية: انقطع إليها. /  ت ْكريسا  . َكرََّس نفسه كرس
ر اريسواجلمع  الك ر اسة   واجلمع  الك ْرِسي  : الدفرت. / ك 
من  255: اآلية آية الكرسيِّ : ال َمقعد. / كراِسي  

رمز للمنصب، )همُّ بعض  الكرسي  سورة البقرة. / 
 احلكام البقاء على كراسيِ هم ح ى املوت(.

بع . الكرسوع: طرف الرسغ من جهة اإلصك ْرس وع  
 الصغري. والطرف اآلخر من جهة اإلهبام الُكوع.

، وهي َمِعَدُة ك ر وش. الَكِرُش مؤنثة واجلمع كرش
ة للطبخ. / والك ْرش ة  احليوان. /  : معدة اخلروف ال ُمعدَّ

 . الك ْرشومسِ ي بطن الشخص السمني: 

 . الَكَرك: شاي يُغَلى ابحلليب. كرك

. ولكن دوزي نقلها "الك رْك د ن  ". يف الوسيط كركدن
 عرٍ وشِ )عن الفارسية الكركدان، وللمتنيب البيت: 

وقال  (،وبني الرَُّقى ريضِ .. بني القَ نَّ دَ كَ رم به الكَ  مدحتُ 
نقول  نقل التشديد للوزن. و  أمحد خمتار عمر إن املتنيب

وقد  كان ميكن للمتنيب أن حيرك الراء فيسلم له الوزن.
صل يف العربية عبث أبو الطيب بكلمات كثرية هي آ

من الكركدن. وضبمُط الكرَكدن  بتشديد النون يف هذا 
البيت موجود يف شرح العكربي والربقوقي. وقال 
العكربي إن الكركدن هو احلمار اهلندي، وقال أيضاً 
إنه دابة عظيمة حتمل الفيل على قرهنا. وقال الربقوقي، 
انقاًل عن القاموس، إن تشديد النون من كالم العامة. 
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دي شري هي :ُكرمَكدَّن. لعل هذا أقرب آوعند 
ن  ألصلها، ولكن املتنيب جعلها  . الك رْك د   فهي الكرمَكَدنُّ

ِدْيه  : شراب يصنع من زهر نبات الكركديه األمحر. ك رْك 

. الُكرمُكم: من البَ َهارات الصابغة حبمرة على كركم
 اصفرار.

ُرُم َكَرماً: كان نبياًل سخيَّاً.  ك ر م   : شريف والكرميَيكم
يف أصله وفعله، وهو ميُرُّ ابلَزلَِّة فيتغافل عنها، لسماحة 

(، ومعناه املرور مرور الكرامنفسه، ومن هنا التعبري )
ته  السريع بدون كبري تدقيق، )مل أقرأ التقرير بل تصفَّحم
ُمروَر الِكرام( أي كما مير كرام الناس ابألخطاء. / 

، يف االستعمال الشائع اليوم: السَّخاُء ابملال. / الك ر م  
: كناية عن الكرْية: العينان. ولو العني الكرْيتان

: امرأته. / وعقيلته: ابنته، كرْية الرجل"األعور". / 
ُرماٌت: ال َمعروف، وال سيما ما  ال م ْكر م ة واجلمع َمكم

: م كاِرم  األخالقيبذله السلطان لبعض الرعيَّة. / 
الق الكرمية، يف احلديث، )بُعثت ألمتم مكارم األخ

 األخالق(.

بيك يف الطبخ، خلط املواد الك ْرم ل ة  . كرمل : التَّسم
 خلطاً جيعل النكهات تتفاعل، والكلمة معرَّبة. 

. الُكرُنمُب يف مصر هو الكرنب البستاين يف كرنب
 املغرب وهو امل َلمفوف يف الشام. 

رِه   َرُه َكَراِهَيةً  ك  ة: أبَغَض. / َيكم يف  ال م ْكر وه  ، بال شدَّ
الدين: ما يعترب تركه أَومىَل من فعله، وقالوا التدخني 

روهات. /  الصحية:  ال م ْكر ه ةمكروه فهو من ال َمكم
مكان قد يسبب املرض كَمكبِ  نُفاايت مكشوف. / 

ارِه)الدنيا مليئة  . الك ر ائِه( أي املصائب. ومثلها ابل م ك 
َرٌه أخاك ال بطل(، أي جمرب على للك / واملثل: ) ُمكم

ال مبادر به. وجاءت "أخاك" منصوبة روايًَة، وحقها 
 عند النحاة الرفع. 

: البخيل. / كزّ  : الك ز از  . الَكَزاَزُة: البخل، والَكزُّ
 التِ يتانوس. 

واً: أَلمَبَس. /  كس ا ُسو َكسم ة  َيكم : الِكْسوة  =  الك ْسو 
ة الصيفية للشرطيني تتميز مالبس أو أغطية، )الكسو 

أبكمام قصرية(. وكسوة الكعبة: ما جُتَلَّل به. / 
. / )هذا التصريح أ ْكِسي ة: الثوب، واجلمع الِكساء
أْهية مضاعفة لصدوره يف هذا الوقت(،  يكت سي

 ومعناها يكَتِسُب.  

باً: انل. كسب مااًل، أو إمثاً.  ك س ب   ِسُب َكسم َيكم
: ِعالوة أو امتياز ال م ْكت س باحلق ِعلمماً. /  واْكت س ب  

يف الوظيفة حققه العاملون فأصبح مبثابة حقٍ  هلم، وقد 
حتاول اإلدارة يف اهليكلة املقبلة أن تلغَيه ألنه ليس حقَّاً 

 أصياًل، فيقول العاملون: هو حقٌّ مكتَسب. 

حاً: َقَشر، وكشط،  ك س ح   َسُح َكسم : والك س اح ة  َيكم
َنَسُة من أرض البيت. الُكناَسُة، ما جت معه ال ِمكم

 اكتسحوكاسحة اجلليد واأللغام تكشطان وتنظفان. / 
املنطقة: مشط وجهها مشطًا كاماًل، ومن للك 

: الك س اح  األغلبية الكاسحة. ]انظر يف غلب[ / 
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: فاقد القدرة والك سيح  مرض يصيب عظام الطفل. / 
ويتحاشومن كلمة الكسيح فيقولون على املشي، 

َعد. ل ا  ُمقم

ُسُد، بضم السني، َكَساداً: مل يُ َبع. والَكساد  ك س د   َيكم
 هبوط يف األسواق، ال يبلغ الركود. 

راً: هشم. /  ك س ر   ِسُر َكسم عيَنه: أي أَللَّه. /  ك س ر  َيكم
ْسِر الع ْظم)بلغت األزمة مرحلة  ( أي أن كل طرف ك 

يريد إحلاق اهلزمية ابآلخر، وال جمال للتفاهم. / 
: الطري اجلارح، مسِ ي بذلك ك و اِسر  واجلمع  الكاِسر  

. فأما  ألنه يكسر جناحيه أي يضمهما عندما ينقض 
: القطعة من الِكْسر ة  احليوان املفرتس فهو الضَّاري. / 

: الفستق وبزر البطيخ، ال م ك س راتخبز جاف. / 
: آلة ضخمة لتكسري الصخور الك س ارةإخل. / 

بناء منها. وهي أيضًا أداة صغرية واستخراج حجارة ال
 لكسر البندق واجلوز.

ِسُف ُكُسوفاً: احتجب، والُكسوف  ك س ف   َيكم
للشمس، يكون القمر بينها وبني األرض فتحتجب  
 كلياً أو جزئياً، أو تبدو حلقة. والقمر له اخلسوف. 

ُكس: طعام مغاريب، يبدأ من ليبيا كسكس . الُكسم
ن أصنافه وطرائق طبخه وما يصل إىل املغرب ح ى تكو 

ُتول".   ابلعشرات، ويسميه بعض أهل الشام "ال َمفم

َسُل َكَساًل: وهو  ك ِسل   وهي  كْسالن    أوك ِسل  َيكم
أي متثاقلون.  ك س اىل  . واجلمع ك ْسالن ة  أو  ك ْسل ى

 على املبالغة.  والك س ول  

: ُقَميمٌع يضعه اخلياط على رأس بنصره ليدفع ك ْشت بان
 رة يف القماش وهو خيَِيط.به اإلب

ُح يف اإلنسان: اخلصر وما فوقه. والعدو كشح . الَكشم
اِشح    : الذي خيفي عداوته. الك 

طاً: َكَسَح، وَقَشَر.  ك ش ط   ِشُط َكشم  َيكم

فاً: أزال السرت. نقول كشف  ك ش ف   ِشُف َكشم َيكم
احلقائق: تظهر  تتك ش فاملؤامرة وكشف عنها. / 

: افتضاح فقر العائلة املستورة، افاالنكشابلتدريج. / 
واضطرارها إىل طلب الصدقة بعد اهلبوط على سلم 
احلَراك االجتماعي إىل دركة الفقر الصريح. / 

: العثور على االكتشاف: املصارحة. / ال م كاش ف ة
ظاهرة طبيعية، أو أرض مل تكن معروفة، ومنه اكتشاف 

صباح الكهرابء. أما االخرتاع فصنع شيء جديد كامل
: االستطالع. / االسِتْكشافالكهرابئي. / 

ِفيَّة اليت تضم فتية الك ش اف : عضو احلركة الَكشم
 والك ش افجيولون يف مناطق بلدهم، واجلمع َكشَّاَفٌة. 

 أيضاً جهاز يصدر نوراً مركَّزاً قوايً، واجلمع كشَّافاٌت. 

شاٌك: دكان صغري قد يكون من خشب  ك ْشك   وَأكم
 على رصيف. 

: أمل يف املعدة والِكظ ة  . االكِتظاُظ: االزدحام. كظ  
 يعرفه األكول النَِّهم. 

تني فوق الك ْظرِي ة  . الغدة كظر : واحدة من غدَّ
. وأشهر إفرازات الك ْظرانالُكليتني، وْها عند قدمائنا 
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الغدة الُكظريَّة العديدة األدمرينالني، الذي َيِدرُّ عند 
اخلوف واالنفعال والنشاط احلاد . وتسيطر على الغدة 

 الُكظرية الغدُة النَُّخامية يف الدماغ. 

ِظُم َكظمماً: كبت غضبه. /  ك ظ م   ِظيمَيكم : احلزين، الك 
ِظي. / ﴾واب مَيضَّتم َعيمناُه من احلُزمِن فهو َكِظيم﴿ : م ةالك 

الرتمس، وعاء حيفظ على املاء حرارته أو برودته، 
 ومساها بعضهم "القارورة اخَلوائية". 

: الفتاة أوَل بلوغها واجلمع َكَواعُب. الكاِعب  . كعب
: نتوء عند ملتقى الساق ابلقدم، وْها نتوءان الك ْعب  / 

عن اليمني واليسار، فلكل قدم كعبان، وتسميهما 
ء اخللفي من القدم يسميه الناس الناس اجلوزتني. واجلز 

الكعب، ويقولون "الكعب" للجزء اخللفي من احلذاء، 
. الع ِقب  على أن اجلزء اخللفي من القدم يف الفصحى 

: اجتاه فين يف الرسم والنحت انتشر يف الت ْكعيبي ة/ 
ره بيكاسو  الَعقد الثاين من القرن العشرين وتصدَّ

ومربعات ومكعبات،  وبراك، وتتخلل الرمسَة فيه خطوطٌ 
 وقد ال ختلو من خطوط منحنية. 

ت ك  َيُكفُّ َكفَّاً: امتنع. /  ك ف   َمُؤونة البحث:  كف ي ْ
من الرزق: ما  الك فاف  وفَّرت عليك تعب البحث. / 

، مؤنثة: ابطن اليد، الك ف  يَ ُقوُت ويسرت ال غري. / 
. / جانبيه حدأامليزان:  ِكف ة  . / أ ك فٌّ وك فوف  واجلمع 
: األعمى، واجلمع َأِكفَّاُء. والكفيفة مجعها  الكفيف

 ك ْفك ف  كفيفاٌت. ونقول مكفوٌف ومكفوفون. / 
من الناس: الذي  الك ِفي  دمَعه: مسحه مرة بعد مرة. / 

. أْكِفياء  يكفيك األمر ويقوم به خري قيام، واجلمع 
 وانظر الكفء واألكفاء فيما سيلي.

ئاً: ك ك ف أ   َفُأ َكفم ، الك ْفء  بَّ اإلانء على فمه. / َيكم
للذكر واألنثى: الشخص املقارب لنا يف املال والنسب، 

: القادر على والك ْفء  للزواج منَّا.  الكفاءةفهو ميلك 
ٌء إن كان يف املكان  مهمة معينة، وكل إنسان ُكفم

ة. / أ ْكف اء  املناسب. اجلمع  ر : توفُّ والكفاء ة  ، بال َشدَّ
مثلها، وصاحب الِكفايَِة  والِكفاي ة  املهارات املطلوبة. 

ومل يكن له  ﴿والُكُفُو: القوي واملماثل،  الك ف ؤ  . / ك ِفيٌّ 
 . ﴾ُكُفواً أحد

ِفي ِكَفايًَة: سدَّ احلاجة. / )هل َكفاُكُم  كفا. ك ف ى َيكم
األكل؟( أي هل قام حباجتكم، )تكفيين الكلمة 

الناس( أي محاك من شرهم.  الطيبة(، )كفاَك هللا شرَّ 
: توفر احلاجات األساسية لبلد معني االكتفاء الذ ايت  / 

كاف ة  ، وجاء الناس كاف ة  داخل أرضه. / نقول جاء 
 . الناس

َتة، مثلََّثة الكاف، اللحم املفروم ُمَكبَّباً كفت . الكفم
َلى.   َوى أو يُ قم  وُيشم

رمية. / : قاوم العدو أو احلريق أو اجلكاف ح. كفح
 : مقاومة الغزاة واحملتلني ابلسالح. الِكفاح  املسل ح

راً: مل يؤمن. أو جحد النعمة. /  ك ف ر   ُفُر ُكفم َيكم
: من والت كفريي ون: وصم اآلخر ابلكفر. الت ْكِفري

يبالغون يف تصنيف الناس حبسب ما يرون أنه درجة 
من : كلمة عامة هتجينية يوصف هبا الكاِفر  إمياهنم. / 
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ال يؤمن. وجعلها بعضهم صفة ملن ال يؤمن بدين 
معني. وهي يف سياقها التارخيي تصف كفار قريش 
الذين مل يؤمنوا ابإلسالم. وإخراجها من سياقها أخرج 

: ما الك ف ار ة  الكثريين من السماحة إىل التشدد. / 
يبذله املسلم من مال أو صوم استغفارًا من لنب أو 

 إْهال. 

ف ل   ُفُل َكَفاَلًة: ضِمَن. كَفَل صديقه بديٍن، أي  َيكم  ك 
: الكفيلكان مستعدًا لدفع ديمنه إلا عجز. / 

مصطلح خليجي، والكفيل مؤسسة ينتسب إليها 
املوظف األجنيب، أو مواطن خليجي يستخدم عاماًل 
أو موظفاً. و"نظام الكفيل" يقضي أبن ال يعمل أي 

مواطن أو أجنيب عماًل إالَّ حتت ضمانة وِملمكيَّة 
: نظام جمتمعي يقضي أبن الت كاف ل  مؤسسة وطنية. / 

تكفل الدولة املواطنني مجيعًا من خالل نظام إعاشة 
وطبابة ابحلد األدَّن، ويف معظم دول أورواب يشمل هذا 

 النظام األجانب املقيمني شرعياً. 

 . الَكَفُن: الثوب األخري.كفن

 واكفهر  غبار. اجلو: أظلم من غيوم أو  اكف ه ر  . كفهر
َود .  وجهه عندما علم مبا حدث: أي ارمَبدَّ واسم

َيِكلُّ َكالاًل: تعب. نقول )ال يِكلُّ وال ميَلُّ(.  ك ل  
: الك الل ة: الضعيف. / الكليل: التعب. / والك الل  

مرياث األابعد. ميوت املرُء ال له ولد وال والد، فرتث 
: حرف نفي فيه زجر. / ك ال  النساء واألابعد. / 

ا : يف كل مرة، )ُكلَّما تغيَّب جاءين بعذر جديد(. ك ل م 

كان الكالم أقصر   كلما" فال نقولوال ُتَكرَّر كلَّما 
"كل " اسم يقع  أ( لٌّ:ك  كان للك أفضل". /   كلما

، وخرباً: (سجلنا أمساءان كل نامواقع ش ى، مبتدأً: )
وطنه لوطنه(، من عاش يف  ك ل  )املواطن الصاحل 
قد ال أييت  ب(امرٍئ مصلحته(.  كل  وفاعاًل: )ينشد 

بعد "كل" مضاف إليه فيناهلا عندئٍذ التنوين: )يريد 
مخيس(،  كل  أتيت ظرفًا )أصوُم  ج(لنفسه اخلري(.  كلٌّ 
 كل  عاٍم وأنتم خبري(. وَمن رَفَع )كل ( فقال: " كل  )

 د(حمذوف. عاٍم وأنتم خبري" فقد جَعلها فاعاًل لفعل 
توكيداً. ]راجع التوكيد حتت "أكد"[ / كّل وأتيت 

 ِكلتااألمرين، ويف  كال. يف عبارة )أتملت يف ِكال
املسألتني مهمة(   وكلتااألمرين مهم،  وكالاملسألتني، 

كال وكلتا تلزمان هذه الصورة. وأما إلا جاء بعدْها 
 كالمهافتتغريان حبسب املوقع اإلعرايب )جاءا  ضمري

 . وِكْلت يِهما( ِكل ْيِهما، ورأيت امهاوكلت

أَلُ الناس برعايته: حفظهم. /  ك ل     : العشب. الك ل   َيكم

والُكلمَيتان، واجلمع ُكَلًى. وااللتهاب  الك ْلي ة  . كال
 بتسكني الالم. الك ْلِوي ، 

. الَكَلُب: مرض فريوسي يصيب اإلنسان من كلب
: احلرص على املال الت كال ب  عضة كلب مصاب. / 

واختطافه حالاًل أم حرامًا ِفعمَل الكالب إل جتتمع على 
ب  فريسة. /  اليت  الك م اش ة  واجلمع كالليب:  الك ال 

 تقلع هبا املسامري واألسنان. 
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َلُح ُكُلوحاً: عبس. والزمن  ك ل ح   : الشديد، الك اِلح  َيكم
 مع الذي يضيق فيه الرزق. / َكَلَح لون الثوب: تغريَّ 

 طول اللبس.

: اجِلري. مادة قوامها عنصر الكالسيوم  الِكلس  . كلس
 كالطباشري، واحلجارة اللينة. 

َسم، العبارة املستهلكة. ]انظر الكليشيه. كلش : الرَّوم
 يف رسم[

َلُف َكَلفاً: أحب بقوة. /  ك ِلف   : الفرض، الت كليفَيكم
عها﴿ سًا إال ُوسم نصب . / )امل﴾ال يَُكلِ ُف هللا نَ فم

تكليف ال تشريف(، أي أنه تكليٌف مبهمة ال تعيني 
: ما يتكلفه ك ل ف  ، واجلمع ك ْلف ةلنيل الشرف. / 

، بكسر الت ْكِلفةاإلنتاُج من مال، بدون الربح، ومثلها 
ِلَفة(. /  : ما حيتاجه الك ل ف  التاء، )البيع بسعر التَّكم

اخلياط من بطانة وحشوة وخيوط وأزرار. / رئيس 
: الذي مل يُِتمَّ تشكيل احلكومة بعد. / ال م ك ل فاء الوزر 

: الشخص البالغ الذي أصبح مطلواًب منه ال م ك ل ف
 القيام ابلعبادات والنفقات. 

ل م   ِلُم َكلمماً: جرح. واجلريح  ك  . والفاقدة م ْكل وم  َيكم
: علم استنباط وترتيب ِعْلم الكالممكلوَمة احلشا. / 

د دينية. وأصحابه ال ُمتكلِ مون احلجج إلثبات العقائ
. / ِكْلم ة  : اللفظة. ووردت الك ِلم ةوأهل الكالم. / 

ِليم  هللا : مصطلح إعالمي. كالم الناس: موسى. / وك 
فمن عناصر التقرير اإلعالمي جمموعٌة من االقتباسات 
تساق متتالية. و"كالم الناس" يضم نبذًا صوتية 

األوضاع يف خميم لسيدات ورجال وشبان يصفون 
اللجوء مثاًل، بضع ثوان لكل منهم، وبدون لكر 
أمسائهم وال كتابتها على الشاشة يف التلفزة، مث بعد 
انتهاء "كالم الناس" أتيت مسؤولة اإلغاثة وامسها على 
الشاشة فتتحدث عن نقص التمويل، إخل. هذا احلشد 
من االقتباسات، "كالم الناس" يكون عنصراً فاعاًل إلا 
اجتهد املراسل يف العثور على حاالت خمتلفة وعلى 
أشخاص جييدون التعبري، وإلا أنفق بعض الوقت يف 
اقتناص العبارات املؤثرة. وهذه املفردة اإلعالمية 
تكشف بسهولة املراسل الكسول الذي يسوق أول 
مخسة اقتباسات كيفما اتفق. كالم الناس يسميه 

 بعضهم فوكس بوب.

ْم: يُنصب االسم بعدها إن استفهمنا عن  كّم. ك 
عدد: )كم غرفًة يف املدرسة؟(، إالَّ إن سبقها حرف 
: )بكم ديناٍر هذا املعطف؟(. / ومثة "كم"  جرٍ 

كم من طار بسبب امرأة(، أو ) كم وزير  للتكثري: )
للتعجب يف أسلوب  كم..(. / ويستعملون وزير  

وب مرتجم: "كم أنت مجيٌل أيها العصفور!"، واألسل
العريب: )ما أمجَلك أيها العصفور!(، ولك أن تقول )اي 
لم به  جلمال العصفور! واي له من عصفور مجيل، وَأمجِم
من عصفور(، وكل هذه أساليب عربية. فأما "كم 
أنت مجيل" فهي من املرتَجم، إال أهنا جتيء مقبولة يف 

ي ة  عبارة كقولك )كم ُأِحبُّ وطين(. /  ، والكاف ك مِّ
هائٌل من البضائع  ك مٌّ مقدار. وقالوا: )هناك  مفتوحة:

وضدها الَكيمف:  الك م  اجلديدة(، يقصدون كمية. / 
)عندان ثالمثئة جامعة يف الوطن العريب، هذا عن 
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مِّ  ، وأمَّا عن الَكيمف فاملسألة يطول شرحها(. / الك 
ام ة   واجلمع ِكماماٌت: ما يقي من الغازات  الِكم 

 ايضاً.  امةالكم  السامة. وقالوا 

ة: ة  الِكم اد  . الَكَمد: احلزن الشديد. كمد ، بال َشدَّ
َغط هبا اجلرح.    خرقة ُيضم

: أداة نزع والك م اش ة  . انكمش: تقلَّص. كمش
 املسامري. 

ُمُل َكمااًل: متَّ. االمتحان ك م ل   : امتحان التكميلي َيكم
الحق يعقد ملن مل يوفق يف االمتحان األصلي، ومسَّومُه 

: انتخاابت حمدودة واالنتخاابت التكميلية. اإِلْكمال
)ت  كماللتعويض انئب تويف أو استقال. مصطفى 

(: رئيس تركيا األسبق، وُتدَعى السنوات 1938
العشرون اليت كان فيها زعيمًا فرئيسًا احلقبَة الكماليَّة، 

زعيم احلزب الوطين مبصر وتويف عام  كاملومصطفى 
1908. 

ُمنُ  ك م ن   سترت. / )نصبوا الَكِمنَي ٱُكُموانً:   َيكم
والَكمائن جلنود العدو(. / )أما وقد لكران التعليم 

. /  م كم ن  هنا املدرسي فه   اء(، أي موضعه اخلفيُّ الدَّ
: من الَبهارات. ونبتة الكمون تكتفي بقليل الك م ون

من املاء، قال ابن الرومي مستنجزًا وعدًا بعطاء: )ال 
مُّوٍن مبزرعٍة.. إن فاَته املاُء أغنَ تمه املواعيُد(. / ككَ   جتَعَلينِ ِ 

ْنج ة   الك مان    : آلة موسيقية. والك م 

َمُه: الكفيف ابلوالدة. كمه  . األكم

َفى.  ك ن   : ال ُمَخبَّأ. / وال م ْكنونَيِكنُّ َكنَّاً: َأخم
ِقد. / كانون األول، أبل ك و انني  ، واجلمع الكان ون : امل َوم

ن ة  التعريف: ديسمرب. وكانون الثاين: يناير. /  ، الك 
: والِكن ان ة  . / كنائنبفتح الكاف: زوجة االبن. اجلمع 

 .كناِئنَجعمَبُة السهام، واجلمع أيضاً 

الشخص: انداه بُكنيته، أي اي أاب فالن. /   ك ن  . كنا
لبنت امساً، وتكنِ يه ُكنيًة ي الولد أو اكانت العرب تسم ِ 

عند الوالدة، ومن هنا تَغزُُّل الشاعر ابلعذراء لاكرًا هلا  
رٍو جزاِك هللُا مغفرًة.. ُردِ ي َعَليَّ  كنية، )اي أُمَّ َعمم
فؤادِي كالَّذي كاان(. فأمَّا امرؤ القيس وقوله )َكَدأمِبَك 

ِب مبَأمَسِل( فال ِمن أُمِ  احلَُويمِرِث قبَلها.. وجارهِتا أُمِ  الرَّابَ 
ندري أكان يتغزل بعذارى أم أبمهات، فهو القائل 
َلى قد َطَرقمُت وُمرمِضٍع..  بعد أبيات )وِمثمِلِك ُحب م
ُتها عن ِلي مَتَاِئَم حُممِوِل( والطُُّروق الزايرة لياًل.  َي م فَأهلم

ي ة ك ن   ومجع  يف البالغة: كلمة أو  الِكناي ة  . / الك ن ْ
. ففالن "طويل اليد" معناها  عبارة هلا معىنً  خفي 

اخلفي أنه لص، وفالن "طويل الباع" معناها اخلفي أنه 
لو مقدرة، وفالن "رفيع الِعماد" أي أن عمود خيمته 

 عاٍل، واملعىن اخلفي أنه سيد يف قومه فخيمته كبرية.

ن  ب ة  . كنب ومجعها َكَنباٌت: كرسي ُمَنجَّد يسهل  الك 
م من عليه، ويكون لواحد اجللوس عليه ويصعب القيا

: املتفرجون على وحزب الكنبةأو الثنني أو لثالثة. 
 احلدث السياسي أو الثوري وال يشاركون فيه. 

ْنِتني : مطعم املدرسة أو الشركة، إخل. وابلعربية ك 
 ال َمقمِصف.
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ن اِري  . كنر  : عصفور حسن الصوت. الك ن ار  والك 

ن  ز   ِنُز َكنمزاً: راكم املا ك  ز  ل. َيكم ن ْ : املال املخبوء. / الك 
: املمتلئ شحمًا أو أفكاراً، )هذا مقال مكتنز ال م ْكت ِنز  

 ال جتد فيه كلمة زائدة(. 

ن س   َنَسة. /  ك  ُنُس َكنمساً: أزال وجرف ابل ِمكم َيكم
: ِنيس   معبد اليهود، والَكنيسة للمسيحيني.  الك 

 . الُكنَّاُش والُكنَّاَشة: الدفرت. كنش

 أكناف  رىبَّ يف َكَنِف عمه( أي يف رعايته./ ). )تكنف
: حييط يكت ِنف هبيت املقدس( املناطق اجملاورة للقدس. / 

: خبز وجنب الك ناف ة  : املرحاض. / الك نيفبه. / 
 ومسن وسكر، وهات من يتقنها. 

الشيء: حقيقته، )سألته عن ُكنمِه املهمة(. /  ك ْنه  . كنه
وحقيقة الشيء، )يف  : الفحص عن كنهاالْسِتْكن اه  

َناه هذه الظاهرة الغريبة ال بد من  مسعًى السِتكم
 اخلوض أواًل يف اترخيها(.

:. الَكهَراَبُء: من جتلِ يات الطاقة. كهرب  والك ْهر ب 
اخلرز الذي يُدَلُك فينتج الكهرابء الساكنة. كلمة 
الكهرابء فارسية وأخذانها، واللغة الفارسية اليوم 

 ابسم عريب، تسميها الربق.تسمِ ي الكهرابء 

ْهل  . كهل : الرجل الذي بلغ الثالثة والثالثني، الك 
ويظل كهاًل ح ى اخلمسني. وجعلوا الثالثة والثالثني 
بدء الكهولة ألن القرآن وصف عيسى عليه السالم 

ويكلُم الناَس يف املهِد وكهاًل ومن ﴿ابلكهل، 
ثني. وُرفع عيسى وهو يف حنو الثالثة والثال ﴾الصاحلني

ْهل ة، ك ه ول  ومجع الكهل  اِهل  . / ك ه الت   والك   الك 
والَكَواِهل: أعلى الظهر، )أُلقيت على كاهله مسؤولية  

 كبرية(. 

، واجلمع  الكاِهن  . كهن ن ة  يف املسيحية الَقسُّ . ويف ك ه 
عقيدة السامريني واليهود: رجل الدين. وحرفته 

ان ة   نسية. بينما : املراتب الكالك ه ن وت. / الِكه 
: الطبيعة والن اس وت: علم الدين املسيحي، الالهوت

يف اجلاهلية:  الكاِهن  البشرية للسيد املسيح. / 
 : تنبََّأ. ت ك ه ن  . / ك ه ان  العرَّاف، واجلمع 

: مكان خلف خشبة املسرح، الك و اليس. كواليس
ميكث فيه املمثلون قبل الظهور. / وكواليس السياسة 

 الك ْول س ةر من صفقاهتا وحتالفاهتا. واشتقوا ما ال يظه
 االنتخابية: أي عقد التحالفات، وتبادل املنافع سراً. 

. الكوكُب: ِجرم مساوي يعكس ضومء غريه. كوكب
والكواكب يف اجملموعة الشمسية حبسب حجمها: 
رَتي، ُزَحل، أُورانُوس، نِبُتون، األرض، الزَُّهَرة،  ال ُمشم

ُعطَارِد، بلوتو. وبعض أقمارها أكرب من ال ِمر ِيخ، 
 2006ويف عام  عطارد، وقمُران أكرب من بلوتو.

أصدر االحتاد الفلكي العاملي تعريفًا جديدًا للكوكب 
، واملسألة اجملموعة الشمسية كواكب  خرج به بلوتو من

ب ة  /  .جدل دارم وْك  : اجلماعة، وخاصة من الك 
 الفرسان. 
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 .اهل ْيض ة: وابء. وهو ابلعربية ك وِلريا

واء  ك و ى واة. وآخر الدَّ ِوي َكيَّاً: َصَلى وَمَلَس ابل ِمكم َيكم
. وكانوا يكوون موضع الداء يف بعض وسائل  الَكيُّ

 : النافذة.الك و ةعالجهم. 

. )كان يقول إن املشروع سيتكلف كذا وكذا كيت
مث  مليوانً، وإنه ميلك معظم األسهم، وكيمَت وكيمت،

اكتشفنا أنه نصَّاب(. كيت وكيت: الختصار كالم  
كثري، وكذا وكذا الختصار األرقام لذا ننصب ما 

يف  دينارا  بعدها على التمييز )قال إنه دفع كذا وكذا 
 أاثث بيته(. 

( ك ْيف  احلال  : جهاز تربيد اهلواء. / )ال م ك يِّف. كيف
ما بعد كيف مرفوع إلا كان امساً. وكيف نفُسها 

 علوها حااًل بعد أن تعبوا يف إعراهبا. ج

: والكيلوغرام. الكيلو يف اإلغريقية: اأَللف. كيلو
ألف مرت. / نقول: مخسة  والكيلومِت:ألف غرام، 

عشر كيلوغرامًا وكيلومرتاً، وجاز مخسة عشر كيلوغراٍم، 
وكيلومرٍت، على اإلضافة. ]انظر الرأمسايل يف رأس[ / 

: حجم معني للمادة يف احلاسوب، الكيلوابيت
واألحجام يف احلاسوب تسري خبطوات ألمفيَّة، 

: ألف والغيغاابيت: ألف كيلوابيت، فامليغاابيت
 : ألف غيغاابيت. والترياابيتميغاابيت، 

. كيِميائّي وِكيم اِويّ . النسبة إىل الِكيِمياء كيِمياء
أصبحت توصف، بعد أن  واألسلحة الكيماِوي ة

بعض األنظمة ابستعماهلا، "ابلكيماوي"  اشُتهرت
فقط، وهي غازات سامة كاخلردل والسارين والكلور، 

 وقنابل حارقة كالناابمل والفسفور األبيض.
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 الالم
. الالم حرف يكون غليظًا ويكون رقيقاً. يظهر هذا ل

ة أماكن أشهرها لفظ اجلاللة، هللا. فالالم فيه  يف عدَّ
غليظة ميتلئ هبا الفم ما بني اللسان وسقف الفم 
ابهلواء )اي َأهلل(، لكنها تصبح رقيقة إلا ُسِبَق لفُظ 
اجلاللة بكسرة )اِبهلل عليك(. وكل كسرة تسبق الالم 

جتر االسم: )األرُض  أ( الالم  َن ِْواي :قة. / جتعلها رقي
تنصب املضارع يف عدة أساليب:  ب((، للفالحِ 

العمليَة(،  ِليستنكر  )تنحنح السياسي استعدادًا 
أن اخلبري غري خبري(، )ما   ِليتبني   )انتهت اجللسة األوىل 

جتزم  ج(بدون مقاومة(،  ِلينسحب  كان العدوُّ 
(.  بضائ ِلنقاطعْ املضارع: )  َع العدو 

انفية غري عاملة، يبقى املضارع بعدها مرفوعاً  أ(: ال
ب( الذئب وال يفىن الغنم(،  ْيوت  على األصل: )ال 
انفية  ج(وأنت ضعيف(،  ت صاِلحْ انهية جازمة: )ال 

 مصلحة  للجنس، يليها اسم منصوب بغري تنوين: )ال 
لنا يف ختريب عملية السالم(. ]راجع ال النافية للجنس 

عاطفة أتيت غالبًا بني امسني:  د(حتت "جنس"[، 
 . أقواال (ال  أفعاال  )نريُد 

: مجاعة الضغط. ومجاعة الضغط مفهوم الل ويب. الب
أمريكي يف السياسة، فهناك مجاعات ضغط متثل 
مؤيدي محل املدنيني للسالح، وأخرى مؤيدة 

: الل وبإلسرائيل، واثلثة مناهضة لإلجهاض، إخل. / 
سيقية يستعملها اإللاعيون وأهل التلفزة شريطاً نتفة مو 

مصاحبًا لكالم أو صور، وتكرر مرات كثرية حبسب 
ب  احلاجة، وهي بضاعة الكسول يف الغالب. /  : الال 

 احلاسوب املتنقل.

ت  حني  م ن اص  . الت . ال  ت  ساعة  : ال َمَفرَّ م   ال  : م ْند 
 فات األوان. 

: نظام الكتابة الذي تنتهجه األحرف الالتينية. التيين
لغات غرب أورواب، وهو النظام املعتمد يف الرموز 
الكيماوية، ويف تسمية األجناس واألنواع احلية، ومن 
هنا تعنيَّ على كل متعلم إتقانه بوصفه نظامًا عاملياً 
معتمدًا يف العلوم. ويقابله يف شرق أورواب نظام 

ية والبلغارية ولغات األحرف الِكرِيِليَّة، وبه تكتب الروس
 عديدة أخرى. 

، )الَث الِعَماَمَة على رأسه(. /  الث   يَ ُلوُث َلوماثً: لفَّ
: َمسٌّ من اجلنون، وفالن الل وث ة  : وسََّخ. / ل و ث  

 .الِتي اث  أو  ل وث ة  ُملمَتاُث العقل: خمتَ لُّه، وبه 

ة  ول ْوحات  يَ ُلوُح َلومحاً: ظهر. /  الح   . / : َرمسمَةٌ ل ْوح 
  : القوانني الداخلية.والل واِئح  : القائمة. الالِئح ة

: جلأ إىل ال ذ  ابلصمتيَ ُلوُل َلوملًا ولِيالاً: جلأ.  الذ  
: بلد وال م الذ  الضرييب: امللجُأ. ال م الذ  الصمت. / 

يقيم فيه األثرايء هتراًب من دفع الضرائب يف بلدهم 
اً األصلي. ومساه بعض املرتمجني "اجلنَّة ا لضريبية" توْهُّ
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ألن هتجئة كلمة مالل "هيفن" وكلمة جنة "هفن" يف 
 اإلجنليزية بينهما فارق طفيف. 

، والهناية، والإرادي، والأدرية: الال تكتب السلكي
، فهي حنوايًَّ ليست حرف ملتصقة ابلكلمة اليت بعدها

 . نفي بل ابدئة، أي جزءاً من الكلمة

ش ى َد وأفىن.  ال  : الت الشيُيالِشي ُمالشاًة: بدَّ
اخلطأ  نتالف  االضمحالل والتحول إىل الشيء، )حنن 

أي نتجنَّبه، ونريد لألخطاء املطبعية يف الكتاب أن 
 . (أي ختتفيتتالشى 

 .ِلو اط  ل ِفعمَل قوم لوط. والفعل يَ ُلوُط: فعَ  الط  

، بكسر البدنيةواللِّياقة يَِليُق لَِياَقًة: انَسَب.  الق  
الالم: استعداد اجلسم ألداء احلركات العضلية. / 

ربة. ]انظر سبب اللِّيق ة   : قَطعُة لُبَّاٍد توضع يف قعر ال ِمحم
 وضعها يف لبد[

يَ ُلوُك َلومكاً: َمَضَغ، أو تكلم كالماً فارغاً، أو تناول  الك  
 . يلوك هاأعراض الناس فهو 

ة  . َتأَلمأَلَ يَ َتأَلمأَلُ َتأَلمُلَؤاً: َلَمَع. / ألأل ُلٌؤ الل ْؤل ؤ  ، واجلمع ُلؤم
رَّة يف جوف الصدفة. / وآلِلئ   : كيال، ِلئ ال  : الدُّ

 نتعرض لِلَّوم مرة أخرى(.  ِلئ ال  )فلنسرع 

َُم أَلمماً: ضمَّ طريف اجلرح. فإن انضم اجلرح فقد  أل  م   َيألم
لها الشاعر للوزن عندما قال:  يَ لمَتِئمُ  الت أ م   الِتَئاماً، وسهَّ

: الل ْؤم  ُجرمٌح.. َجدَّ ابلتَّذمكاِر ُجرمُح(. /  اْلت ام  )فإلا ما 
: يتوافق، ي  ت الء م  . / ِلئام  ول ؤ ماء  اخِلسَُّة، وهو َلئيٌم وهم 

ولون الستائر(، )هذه غرفة  يتالء م)لون الكنبة 
 لطبيعة عملي(.  م الء م ة  ، ولكن األوىل أكثر م الِئمة

يَ ُلوُم لومماً: الَمُه على تقصريه، وال نقول الم عليه.  الم  
ةِ /  ِئم  الن  ْفس  : أي مَحََّله اللَّومم. / وأ َْن ى عليه ابلال 

 : الضمري احلي الذي ميعن يف لوم صاحبه.  الل و ام ة

مَّا العُدوُّ فإانَّ يَِلنُي لِينًا ولَِياانً: غدا َمراًِن سِلساً، )أَ  الن  
.. ح ى يَِلنَي ِلِضرمِس املاِضِغ احَلَجُر(.  ال نَِلنُي هَلُمم

 : أحرف الِعلَّة، األلف والواو والياء.  أحرف اللِّنيِ 

ْي   ْي  )انتظران طوياًل، وبعد  ،: ِإبمطاءأل  وصلت سيارة  أل 
 اإلسعاف(.    

بيِبه. أمسك لب    : أمسكه من ثوبه عند العنق. /بت ال 
: العقالء. وذوو األ ْلب اب، واأَللمباب: العقل. الل ب  

: العاقل، والقارئ اللبيب: الذي ال خَتمَفى عليه والل بيب
: اخلالص النقي من كل الل ب اباألخطاء املطبعية. / 

 شيء.   

: أول لنب الشاة عند والدهتا، ويكون شديد اللِّب أ  . لبأ
 الدسم. 

، لدعوتكالدَّعوة: استجاب هلا، )جئنا تَ لمِبَيًة  ل ب  . لبا
: دعوة احلاج، أي "نَ لمَزُم لب  ْيك  (. / لكأو تَ لمِبَيًة 

 طاعَتك اي رب". 

 يَ لمَبُث َلبمثاً: مكث.  ل ِبث  
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 تلب دتيَ لمُبُد لُُبوداً: مكث يف مكانه ساكناً. /  ل ب د  
: نسيج الل ب ادالسماء ابلغيوم: تكاثفت فيها الغيوم. / 

خشن كان اخلطَّاط جيعله يف قعر الدواة كي ال يندلق 
ة  احلرب، وكي َتسَتِمدَّ منه القصبُة بقدر. /  : الشعر اللِّْبد 

يقوُل ﴿: الكثري، الل ب دعلى رأس األسد الذكر. / 
ُت َمااًل لَُبداً  َلكم : اسم آخِر أَنُسِر لقمان يف ل ب د  . / ﴾َأهم

ويتَ ُعمَر سبعة أَنمُسر،  القصة القدمية، وكان لقمان أُ 
، وهو نسركلما مات َنسر جاء َنسر. وعاش آخُر 

لَُبٌد، طوياًل. فقالوا ملن طال بقاؤه: طال األبد على 
 لَُبد.

األمر علينا:  الت  ب س  يَ لمَبُس لُبمساً: ارتدى. /  ل ِبس  
، فيه، وهناك  الِتباس  اختلط. فهناك  بضم الالم. ل ْبس 
: ال م الب س ات: أي غامض. / س  م ْلت بِ / هذا األمر 

 الظروف والتفاصيل، )مالبسات القضية(.

 . ل ِبق  . اللََّباَقُة: حسن التصرف. والشخص لبق

: طعام من لنب ودقيق ومتر ملتوت الل ِبيك ة  . لبك
ابلسمن يؤكل دون طبخ، فال عجب أن ُيسمَّى 

 .الت  ل ب كاضطراُب املعدة 

نبتة تتسلق اجلدراَن وجذوع : الل بالب. شجرة لبالب
 األشجار.

أيضاً: الرَّاِئُب املعروف  والل ُب  : احلليب، الل ُب   . لُب
 بِلباهنا: حليب األم، )أرضعته اللِّب انابلزَّابدي. / 
ٍر من مائه. / الل ب  ن ة  سنتني(. /  : الرائب بعد تصفيِة َقدم

لشهوة. / : احلاجة واالل ب ان ة  : صمغ يُ عمَلك. / الل ب ان

األوىل  الل ِبن ة: الطُّوبة، )التعليم هو ل ُِب  ، واجلمع الل ِبن ة
: درب الت َّبَّانة، اسم الل ب ان ة د ْرب  يف صرح األمة(. / 

تجمرتنا. ]انظر يف تنب[ /  : الثدييات. / اللون الل ب وان 
 : األزرق الفاتح. الل ب يِن  

 َمغمرِز األسنان. ، بال شدة على الثاء: اللِّث ة  : لثا

 أْلث غ  يَ لمَثُغ َلثمغاً: حرَّف نطَق بعض األحرف فهو  غ  ثِ ل  
جيعلها ايء  الراءِ  غُ ثَ لم أَ . / ل ثْ غ ة  ، وعندْها ل ْثغاء  وهي 

، وجيعلها ظاء فيقول مظَّة، وجيعلها م ر ةفيقول َميَّة بدل 
ة، وجيعلها غينًا فيقول مَ  فيقول لاالً  غَّة، وهذه َمذَّ

، كما قال اجلاحظ يف البيان والتبيني. نَّ هُ أخفُّ  األخرية
املعتزيل  طاءٍ عَ  بنَ  لَ ن واصِ ابألمر ألاجلاحظ إمنا اهتم و 

، غري أنه كان خيطب رفيقه يف املذهب كان ألثغ راءٍ 
د للفاء د ِ رَ مُ  اخلطبة الطويلة ال يورد فيها حرف الراء. وال

احلرف من  جُ رُ ومثة من ال خيَ  ؛اتءفأفاء، واملردد للتاء أَتم 
وكذا   ،"يف لسانه ح ْبس ةحلقه إال ْبهد فهذا الذي "

ج ر سومرست موم وامللك جو األديب متام و  وأبكان 
 .الثانية السادس والد امللكة إليزابيث

:  أ م اط  اللِّث ام  : القناع. اللِّث اميَ لمِثُم َلثمماً: قَ بََّل. /  ل ث م  
كشف، )أماط املسؤول اللثام عن تفاصيل احلادثة(. / 

: متظاهرون مَقن َُّعون ات ِقاًء آلالت تصوير امل ل ث مون
: الواضع قناعاً، )ُكلٌّ ُيشرُي إىل امل ت  ل ثِّماملخابرات. / 

 السَّريَرِة وجُهُه.. فكَأنَُّه ِبَضمريِِه ُمتَ َلثِ ُم(.
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البحر: وسطه. /  ة  جل   يَ َلجُّ جَلاجًا: متاَدى. /  جل   
يف كالمه: اضطرب  ت  ل ْجل ج  : ال ِملمَحاح. / الل ج وج
 وتردد.

: أ جلْ أ ن. / الِجئ  يَ لمَجُأ جُلُوءاً: احتمى. فهو  جل  أ  
َطرَّين، )  الفقُر إىل العمل يف غري مهنيت(. أ جلْ ا ناضم

: الكبري الل ِجباجليش  : الصََّخُب.الل ج ب  . جلب
 الصاخب. 

اماً: َكَبَح، )على كل زعيم أن مجل َم يُ لمِجُم ِإجلم . َأجلَم
: ما يوضع جل  م  ، واجلمع واللِّجام  سفهاءه أواًل(.  ي  ْلِجم  

 على فم احليوان.  

ْن ة  . جلن : جمموعة أشخاص يكلَّفون بدفن مشكلة. جل 
 : الِفضَّة. الل ج نْي  . / جِل ان  واجلمع 

احاً: أ ل   . لّ   ِمْلحاح  كرَّر الطلب، فهو   يُِلحُّ ِإحلم
النزمف على  أ ل   : املهم. / ال م ِلح  ، واألمر وحل  وح  

. / هو ابن عمي  : أي أنَّ أابه حل  ا  املريض: زاد واستمرَّ
 أخو أيب حقاً، نقول اليوم "هو ابن عمي َلَزماً". 

 / هللا. قبحه :هللا حلاه لعن، حلَمياً: يَ لمَحى حل  ى حلا.
اة ح   والكالمِ  االهتامات :تبادلوالت الحي ال م ال 

ْيانِ  وْها السفلي، الفك عظم :الل ْحي   / القارص.  من حل 

 اخلدين شعر :حِل ى   واجلمع ،اللِّْحي ة   / ومشال. ميني

َقن،       .امل  لت حي وصاحبها والذَّ

: َشقٌّ يف جانب القرب. الل ْحديَ لمَحُد حلَمداً: دفن.  حل  د  
ِإنَّ الذيَن يُ لمِحُدوَن يف آايتِنا ﴿: مال عن الدين، أ حلْ د  / 

 . ﴾ال خَيمَفومَن عليمنا

َق. ، بكسر احلاء يف املعاجم، يَ لمَحُس حلَمَساً: َلعِ حلِ س  
وقال الكرمي صاحب معجم اهلادي: "ولكنَّ الناس 

 يقولون حلَََس بفتح احلاء".

وُمالَحَظات  م الح ظ ةيَ لمَحُظ حلَمظًا: رمق بعينه. /  حل  ظ  
، الل ْحظ  وَملمُحوظَات: نِقاط وتعليقات. /  م ْلح وظ ة= 

واجلمع حِلاظ: النظر، أو العينان، )هلا حلَمٌظ فاتر يذيب 
 عبارة: املدة القصرية. / الل ْحظ ة  قلوب الرجال(. / 

 يف استعملها من وأوَّل ،مرتمجة احلقيقة" حلظة "حانت
 أزف كثرية: مناِدحُ  العربية يفو  ْهنغواي، اإلجنليزية
 ساعة وهذه فاصلة، أو حامسة، حلظة وهذه الوقت،
. على املسألة توضع واآلن احلسم،   ال ِمَحك 

َف يُ لمِحُف ِإحلافاً: َأحلَّ. حلف : غطاء اللِّح اف  . َأحلَم
: يْلت ِحف  . / ال ِمْلح ف ةمسيك، ويسمُّون بيت اللِ حاف 

 يتغطَّى ابللحاف. 

ق    الل ح اق  لمَحُق حَلَاَقاً، بفتح الالم: تبع وأدرك، )ي َ  حلِ 
ِب العلم أساسه التمسُُّك بلغتنا األم(. /   م ْلح ق  ِبرَكم

 . م ْلح قون، وامللحق الثقايف مجعه م الِحق  اجلريدة مجعه 

األكسجني  وحِل ام  يَ لمُحُم حلَممًا: ألصق ابللِ حام.  حل  م  
َوُة الل ْحم/ للحديد، وحِلَاُم الرصاص للتنك.  : ُكسم

: القصَّاب واجلزَّار، رجل يضع يف والل ح ام  العظم. 
، للنسيج: اخليوط املمتدة الل ْحم ةميزانه ما يريد. / 
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عرضًا وعكسها السََّداُة، )هذه املؤسسة حلُمَمُتها 
: اآلصرة والعالقة والل ْحم ة  احملسوبية وَسَداهُتا الشللية(. 

َمَة بني أبناء احلميمة، )هذا املهرج ان يربز اللُّحم
: القصيدة الطويلة اليت يقتتل فيها ال م ْلح م ةالوطن(. / 

 األقوام تعينهم اآلهلة أو ال تعينهم، ومن املالحم
  والشاهنامة. اإلليالة،

 املرء غلط تكرر فإن النحو. يف غلط حلَمناً: يَ لمَحنُ  حل  ن  

 كان فرمبا غريك، ت  ْلِحني إىل تسارع )ال ،حل  ان ة   فهو
مُ  والتَّلحني تعرفه( ال بصواب ينطق  يف ابللحن الغري َوصم
 من قالب يف الكلمات وضع أيضاً: ،الت  ْلِحني / النحو.

  حلناً. األغنية تسمية إىل امللحنون ومييل املوسيقى.

: املننت الرائحة. وشتم بعض والل ْخناء، األ خْل ن  . خلن
ناء، حدث هذا يف اخللفاء بعض الناس بيا ابن  اللَّخم

األزمنة املتأخرة عندما كفَّ اخلليفة عن أن يكون 
السيد العريب، وصار يرى نفسه ظل هللا على األرض. 

ن ة  /  : نبت ابلشام له أوراق خضر تُ َلفُّ على أرز الل خ 
 وحلم مفروم وُتطَبخ.

: والت  ل د د  : الشديد العداوة. الل د ود  . العُدوُّ لدّ 
 .املماطلة

ة    : انظر يف ولد. ِلد 

غاً: لسع.  ل د غ   ْلد وغيَ لمدَُغ َلدم ، وقد الل ِديغ  يسمى  وال م 
يسمُّون َمنم لدغته احلية "السليم" تفاؤاًل، ومينعونه النوم 

 فيعلقون بعنقه أجراساً.

: من عند هللا. / العلم ل د ِن هللا من: عند. ل د نْ 
ل إهلاماً. وقالوا اللَُّدين ِ  ، بنون خمففة: العلم احلاصالل د ِن  

دة. /  . ويف الشيء الل ْدنبنون مشدَّ ان ة  : الطَِّري  ل د 
ائن: أي ليونة ومرونة. / ول د ونة   : البالستيك، الل د 

 واملفرد َلِديَنة. 

اً: ) لذ   ايل هذه األكلة، وأان  ل ذ تيَ َلذُّ َلذَّ بكسر  ل ِذْذِت 
ْذت  هبا،  وتلذ ْذت  الذال،  اابحللوى  والت ذ  ْذِت  (. / والت ذ 

جُتَمع على  والل ذ ة  غري الربيئة: ضد األمل. الل ذ ة الربيئة
اٍت.    َماَللَّ وَمَلذَّ

عاً: قَ َرَص الطعاُم اللساَن. / الكلمة، أو  ل ذ ع   يَ لمذَُع َلذم
ِذعةالسخرية  : ال ُمؤمليَة، ابحلق أم ابلباطل. / الال 
 : الفصيح ال ُمَؤث ِر.ِعي  الل ْوذ  اخلطيب 

الناس أمام شباك  الت  ز  يَ ُلزُّ َلزَّاً: التصق بغري غراء، ) ل ز  
 التذاكر(.

ِزب. لزب : الالصق، )كانت جمرد مكافأة مث الال 
،أصبحت   علينا أتديُتها سنوايً(.  ض ْرب ة الِزب 

ِبُق كالعسل، وفيه الل زِج  . لزج  .ل ز وج ة  : الدَّ

: اللَّصمق، والت  ْلزِيق، الل ْزق  َزُق ُلُزوقاً: َلِصَق. يَ لم  ل ِزق  
ق صّ  )هو يسميه حبثاً، ولسان احلق يسميه عملية 

: ضمادة الصقة فيها الل ْزقة ، والل ز ق ات  (. / ول ْزق
 مادَّة عالجية.  

، والت  ز ْمت ه  الصمت  ل ِزْمت  يَ لمَزُم ُلُزوماً: ثبت.  ل زِم  
بعض املال: أي  ل ِزم ينرض. / وَلزِمُت الفراَش مل
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التأكد من أرقام املقاعد: أي  ويْلز م كماحتجت إليه، 
: يقف عندها يْلز م  حدودهحتتاجون إىل للك. الذي 

زِم ال يتخطَّى إىل مفعول به  وال يتخطَّاها. / الفعل الالَّ
)انم الشيُخ(، وعكسه املتعدِ ي )أكل الشيُخ تفاحًة(. 

أن أدفع نصف القيمة: أي واجبًا.  ِلز اما  علي  / أصبح 
يف اجليش: التجنيد اإلجباري. /  اإِلْلز اِمي ة/ اخلدمة 
: ديواٌن للمعري التزم يف كل قصائده حريفم الل ز وِمي ات

رويٍ  ال حرفًا واحداً، تباهيًا بوفرة حمصوله اللغوي. / 
، يف االستعمال املعاصر، واملؤنث امللَتزِمة: امل  ْلت زِم

ؤدِ ي عباداته، وال ُمنضبط دينيًا يف مظهره. وال ُملمَتزِم، امل
يف سبعينات القرن العشرين: اليساري، وأطلقت 
بشكل خاص على الغناء امللتزم بقضااي الوطن وقضااي 
الفقراء، )كان الشيخ إمام رائَد الغناء امللتزم يف مصر(. 

ابل : واٍل عثماين كان يلتزم إبدارة منطقة مقال م ْلت زِم/ 
مبلغ معني يؤديه للسلطان، والنظام كان يسمَّى نظام 

: توكيل شركة مبشروع مقابل ت  ْلزمي العطاء. / االلِتز ام
: أداة لات فكَّنيم ميسكان ال ِمْلز م ة  مال معلوم. / 

خشبة أو حديدة يعاجلها النجار أو احلداد. / 
ْلز م ة : قطعة من الكتاب قدرها مثاين صفحات أو ال م 
ن حبسب َمرَّات و ن وثالثاعشرة صفحة أو اثنتست 

 َطيِ  فرخ الورق. 

عاً: َلدََغ. وأكثر اللسع للنحلة، وأكثر  لس ع   يَ لمَسُع َلسم
ِسعاللدغ لألفعى، وخلطوا. /  : الغريب األطوار، الال 

وهو الضَّارب، والالسع والضارب من استعماالت 
الناس، وْها من ابب إقامة "فاعل" مقام "مفعول"  

 كقوهلم "فاقد املاء" مبعىن املفقود منه. 

س ن: املشاجرات الكالمية، ال م الس ن ات. لسن : والت ال 
تبادل االهتامات، والرتاشق بقوارع الكلم. / الشخص 

: علم األْلس ِني ة  . / ال م ْلس ون: الفصيح. وقالوا: الل ِسن
أيضاً. ويف كل من هاتني  اللِّساني ات  اللغة، وهي 

ارتني مشكلة: فالعبارة األوىل منسوبة إىل اجلمع العب
"أَلمُسن" أي لغات، مع أن املقصود هبا علوم اللغة 
الواحدة من بالغة واشتقاق ومعان، إخل. والعبارة 
الثانية مجع ال مربر له إالَّ أن اإلجنليز قالوا 
"لنغويستكس" فجعلوها بصيغة اجلمع فوجب 

ة أقدم وأعرق من علوم ات ِباعهم. وعلوم اللغة يف العربي
اللغات األوروبية، وهي ال تقتصر على "اللسان"، 

 . ]انظر علوم العربية حتت لغا[علوم اللغةنقول 

ع. الت  ل ص ص. لصّ  رتاق السمم : عمل الل ص وِصي ة: اسم
: كناية عن الفاسدين ول ص وص  النهاراللصوص. 
 واملختلسني.

ص وقاليَ لمَصُق ُلُصوقاً: لِزَق.  ل ِصق   : الشريط الطيب ال 
 الالصق، البالسرت.

 الِطيا  يَ لمَطى َلطمياً: التصق ابألرض، )كان  لطا. ل ط ى
 يف بيت عمه طول هذه املدة ال يشتغل وال يدُرس(.

 يَ لمَطُع َلطمعاً: َلِعق. ل ط ع  

يَ لمُطُف ُلطمفاً: رَأَف، )ربنا الُطف بنا(. /  ل ط ف  
: الرمحة اخلفيَّة، )اي خِفيَّ اأَللمطَاف جنِ نا مما الل ْطف

: املسألة والل ِطيفة: اخلفي  الدقيق، الل طيفخناف(. / 
الدقيقة، )سأله اخلليفة عن أمر فقال: ال، "و" أيَّدك 
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هللا. وُوصفت هذه الواو أبهنا من أمجل احلشو ألنه 
كاية جتنب هبا أن يقول له "ال أَيَّدَك هللا"، ويف هذه احل

: كناية عن اجلنس اللطيفلطيفة لغوية مجيلة.( / 
 النساء، عبارة غدت ممجوجة، فوق أهنا مستهلكة.

يَ لمِطُم َلطمماً: صفع نفسه، أو غريه. وكانت  ل ط م  
الصفعة عند القدماء للَقَذال، قفا العنق، وصارت 

األمواج للوجه. /  والل ط مات والل ْطم ة  للوجه. 
: يتيم الل ِطيم  : اليت يلِطم بعضها بعضاً. / ال م تالِطم ة
 األبوين. 

. )لعًا لك!( أي أنعش هللا قلبك، تقال ملن يعثر، لعا
واليوم نقول له )أهلل(. وللشماتة من عدو أصيب 

 مبصيبة كانوا يقولون: )ال لعاً له!(.

يَ لمَعُب َلِعباً: هَلَا هلواً. وال نقول "لعب دوراً"، وال  ل ِعب  
ى البيانو"، بل )قام بدور( و)عزف على "لعب عل

: الشخص واأل ْلع وب ة  : احليلة. األ ْلع وب ة  البيانو(. / 
تَ َغل ، واجلمع هلما  : الل ع اب  . / أ العيب  الضعيف ال ُمسم

الريق. وسيالنه دليل اشتهاء الشيء، )سال ُلَعاُب 
فرنسا على سوراي بُعيد احلرب العاملية األوىل(. / 

 الفتاة اليت تلعب بعواطف الفتية. :الل ع وب

: شيء ال بد أن يقع فيه املذيع بني الل ْعث م ة. لعثم
حني وحني. ومما يزيد عثرات اللسان والتواءاته وجود 
أحرف متنافرة يف النص ]انظر الوايت اللسان يف 
لوى[، وقلة حتضري املذيع للنص، واإلرهاق، وقلة 

عميقاً، وعدم  النوم، وعدم فهم املذيع للنص فهماً 

تفاعله معه، ووجود رئيس التحرير يف غرفة التحكم 
 ابالستديو.  

 . َلَواِعُج الشوق: آالمه. لعج

: اليت يف الل ْعس  ، والشِ فاُه الل ْعس اء  . الشََّفة لعس
 حمبب عند العرب.  والل ع س  ابطنها سواد. 

، بكسر ة  ال ِمْلع ق  يَ لمَعُق َلعمقاً: حِلس. وأداة اللعق  ل ِعق  
 .م الِعق  امليم، واجلمع ابلفتح 

 .   ع ل  : حرف يفيد الت ََّرجِ ي، ونقول أيضاً ل ع ل  

يقول كالماً  ي  ل ْعِلع  الرعد: َهَدَر. والشخص الذي  ل ْعل ع  
 بصوت عاٍل وبال فائدة. 

يَ لمَعُن َلعمناً: طرد من رمحة هللا، فقد لعن هللا  ل ع ن  
، يف الفقه: أن يقسم للِّع ان  ا: شتم. / ول ع ن  إبليَس. 

املرء عدة مرات آخرها أبن يلعنه هللا إن كان فعل كيت 
وكيت. فعندئذ يربئه قاضي األرض من الذنب. / 

: خطاب ملوك العرب القدماء، أي "جلَّ أ ب  ْيت  الل ْعن
 قدرك عن اللعن". 

: الكالم الصادر عن الل ْغو  يَ لمُغو َلغمَواً: قال ابطاًل.  ل غ ا
غري َرِويَّة، )خبالف هذه الفكرة الغريبة فاملقال جمرد 

ان: أن حيلف املرء كثريًا بغرض  والل ْغو  َلغمٍو(،  يف اأَلميم
 أْلغ ىالتأكيد غري قاصد أَلًى، وهو مكروه مغفور. / 

 وأ ْلِغيهذه الفقرة اي صديقي،  أ ْلغِ : شطب، )ِإْلغاء  
: اللسان، كالعربية الل غة  الفقرة األخرى اي صديقيت(. / 

، والل غ ة  ، بضم الالم. ل غ ِويٌّ والفرنسية، والنسبة إليها 
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، دون النحو والصرف وسائر املفرداتعند القدماء: 
: الوجه الذي تُ نمَطُق به مفردة والل غ ةعلوم العربية. 

َحَض احلجة أي أبطلها وفندها، وَدَحَضها  معينة، )َأدم
: النحو، والصرف، عربيةعلوم اللغة اللغة رديئة(. / 

والبالغة، والعروض والقافية، واللغة "أي رصد معاين 
املفردات"، وخمارج احلروف، وفقه اللغة "املنطق العام 
م أو  للُّغة وأصلها"، واالشتقاق "أبنواعه"، والرَّسم
اإلمالء. وقد يتقن املرء علوم العربية مث ال يكتب كتابة 

عي وضآلة القدرة حسنة ُمبينة لغياب احلس االجتما
على التواصل. وعمَّق دي سوسيري وتشومسكي يف 
زمننا علم أصل اللغة، كل لغة، من حيث هي أداة 
بشرية، وسارا خطوات مل يسرها علماء اللغة العربية 

 القدامى.

 ﴿وال مَيَسُّنا فيها ُلُغوٌب﴾.     : اإلرهاق، الل غوب. لغب

املرتهل من  : ما حتت َلَقن السمنيالل غاِديد  : لغد
 انتفاخات. 

يُ لمِغُز يف كالمه: احنرف به عن املعىن الظاهر،  ل غ ز  
 يف الكالم(.  ن  ْلِغز  )عندما دخل علينا الصيب أخذان 

: اإلرجاف والل غ ط  : الكالم املختلط، الل غ ط  . لغط
 وتبادل الشائعات عالنية، وهو أيضاً الكالم الفارغ.

ة  م ة   غ  م ل  ، وسيارة م  ل غْ =  ل غ م   أو مفخَّخة: ُمَعدَّ
ْلغ م  لالنفجار. /   : خليط من زئبق ومعدن آخر. ال م 

( أي هو ل ف  ل ف هيَ ُلفُّ َلفَّاً: غلََّف. )هو ومن  ل ف  
بكسر الالم: السيجارة. / اللِّف اف ة، وأمثاله. / 

من  ول ِفيف  ، بكسر امليم: جمموعة الواثئق. / ال ِمل ف  
ا  االلتفافموعة. / املدُعوِ ين: جم يف اللغة: التعبري عمَّ

خيجل اإلنسان من لكره أو يتَطريَّ منه بكلمة خمتلفة،  
كتسمية االنسحاب "إعادة انتشار". ]مزيد من 

 األمثلة حتت رحض[

ف  . لفا األمر: جتنَّبه، )جيب أن تتالىَف الوقوَع يف  ت ال 
(، مستاء   صديق نا)ألفيُت  وجد، :ألفىاخلطأ نفسه(. 

 ."ألفى" ميكن أن أتخذ مفعولني

تاً:  ل ف ت   انتباهي تغي ٌُّر، فهو أمر  ل ف ت  )نبَّه، يَ لمِفُت َلفم
: يَلُّ االْلِتف ات  ، أو الِفٌت لالنتباه أو للنظر(. / الِفت  

يف البالغة: االنصراف عن  االْلِتف ات  العنق للنظر. / 
اإلخبار إىل املخاطبة والعكس، وهو كثري يف القرآن 

ناُه ﴿كرمي، ال وهللُا الذي أرسَل الرايَح فُتثرُي سحااًب َفُسقم
 .﴾إىل بلٍد ميِ تٍ 

،  ل ف ح   حاً: أصاَب حبَرٍ  الوجه  فالن ار  تلف ح  يَ لمَفُح َلفم
ة  وكذلك الريح احلارَُّة.  : هواء ابرد يسبب والل ْفح 

: شاُل صوٍف يلفه الرجل على عنقه والل ْفح ة  تشنُّجاً. 
متييزاً لنفسه عن  –إن كان موسيقارًا  –ات ِقاء الربد، أو 

 أصحاب الربطات.

ظاً: رمى من فمه، كالمًا أو لقمًة غري  ل ف ظ   يَ لمِفُظ َلفم
 املؤسسة احملرتمة.  تلِفظ هسائغة. والشخص املخادع 
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 : تدثَّر ولفَّ جسمه بعباءة أو كساء.تلف ع  . لفع

: أحد جانيب العباءة أو املعطف، واملرء اللِّْفق  . لفق
َقي عباءته اتقاًء للربد.  يف حبث: ضم  والت لِفيقيضم ِلفم
هتمة لشخص:  وت  ْلِفيق  أجزاٍء متنافرة من هنا وهناك. 

ضم بعض القرائن إىل بعض لتبدو وكأهنا دليل. 
فالتلفيق على هذا ليس اختالقاً، بل مللمُة أمور 

بغرض التزوير. وقد يكون أحد املذاهب متباعدة 
الفلسفية ملفَّقًا من عدة مذاهب، وال يكون ابلضرورة 
ل  رديئاً؛ وقد يُ َلفِ ق املؤلف حادثة مقتل اخلليفة املتوكِ 
من عدة رواايت، أي أيخذ من كل رواية ما يساعده 

 يف تركيب صورة احلدث. 

ون.. يلَقى يَ لمَقى ِلقاًء: وجد. / ُيالِقي يالقُ  لقا. ل ِقي  
يلَقومن.. لقَي لُقوا.. الَقى القَ وما.. التَقى التَ َقوما.. يلتِقي 

خمتوماً ابلياء كان  مفردهيلتُقون؛ والقاعدة هنا: ما كان 
نفسه(،  تِْلق اءِ مضموماً. / )دفع املال من  مجعه

 ، بكسر التاء أيضاً: روتينياً. وتِْلقائي ا  

: بديل لالسم أو ملحق به، ويكون لمَّاً لقب. الل ق ب  
أو مدحاً، أو اسم مهنة، إخل. واللقب أيضًا لفظ 

واإلعالم تشريف يلصق ببعض أصحاب املناصب. 
لقِ ي يكرهها، وألن همَّ اإلعالم املتَ  ألنَّ  األلقابيكره 
األشخاص يف مراتب.  املعلومة اجلديدة ال وضعُ  تقدميُ 

ندما يواجه الشخص لكنَّ اإلعالمي يذكر اللقب ع
وخصوصاً يف السؤال األول، فنخاطبه ْباللة امللك، أو 
مسوِ  األمري، أو فضيلة أو مساحة الشيخ، أو غبطة 

البطريرك، أو قداسة البااب. على أننا ال نذكر اللقب يف 
غياب صاحب املنصب، مكتفني ابملنصب: أمري 
 قطر، ملك األردن ، شيخ األزهر، اباب الفاتيكان، إخل.

التفريق بني ما هو اسم للمنصب وما هو لقب ليس و 
، فنحن خناطب الضابط الكبري دائمًا ابألمر امليسور

برتبته قائلني: )اللواء سعيد مسعود، ما هدف 
احلملة؟( وقد نقول سيادة اللواء بغري االسم، وقد خنتار 
جتنب ترمجة الرتب العسكرية األجنبية فنقول للجنرال 

كابِتنًا ما مل يكن حتت يدان هذا جنرااًل، وللكابنت  
الكتاب ]ففيه تفصيل وترمجة للرتب العسكرية حتت 
"رتب"[. وكانوا يف املاضي يضعون كلمة السيد قبل 
اسم كل سياسي، وابلغوا فوضعوها بلغة بالده، فقالوا 
اهِلر  براندت، واملسيو بومبيدو، واملسرت ويلسون، وهذا 

ملن ال  السيدكلمة من القدمي البائد. غري أننا نضع  
منصب له أحيااًن يف احلديث عنه ِعالوة على وضعها 

خناطب من حيمل شهادة أثناء توجيه اخلطاب إليه. و 
دكتوراه أو يعمل طبيبًا ابلدكتور، وإال فهو السيد 

من أما . والسيدة، بغض النظر عن احلالة الزوجية
ميكن معه إسقاط  فهو زميل عمل يف جمال الصحافة ي

وح ى مناداته ابالسم األول إن كان من كل لقب 
اللِ دات، املقاربني للمذيع يف السن. واألمر هنا يعتمد 
على تصنيفه كخبري من أهل املهنة أو كطرف يف 

حترير إحدى الصحف  رئيسقضية، فإلا كان ضيفنا 
وكان يدافع عن صحيفته مقابل جهة تتهمها بتلفيق 

مع الضيف  خرب فهو هنا "السيد فالن". وال نتبسَّطُ 
الزميل فاملطلوب معلوماته ورؤيته ال أن نوافقه على ما 
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يقول. ومن املهم أال نفرق بني ضيف وضيف يف 
َكينِ  ضيفاً اخلطاب وال سيما يف برانمج واحد. وال نُ 

أبي حال، وخصوصًا إلا كان يشرتك معه يف الربانمج 
 له.  معروفةً  ضيف آخر ال كنيةَ 

الناَقة أو النخلة: محلت.  ل ِقح تِ  يَ لمَقُح َلقمحاً: ل ِقح  
..  ل ِقح ت احلرب: جتدَّدت، )قَ ر اَِب ِمرمَبَط الن ََّعاَمِة ِمينِ ِ

َلِقَحتم َحرمُب َواِئٍل َعن ِحَياِل/ مل َأُكنم ِمن ُجناهِتا َعِلَم 
َود  هللُا وِإين ِِ حبَر ِها اليوَم َصاِل(، يطلب أن يقربوا ِمقم

قد جتددت احلرب مع فرسه "النعامة" كي حيارب ف
قبيلة وائل بعد حيال أي عقم وهدوء، وهو يصَلى انر 

، بفتح الل ق احاحلرب مع أنه مل يكن ممن سببوها. / 
الالم: مادة جمرمَثة خمففة تستثري مناعة اجلسم لصد 

 اجلراثيم احلقيقية عندما أتيت. 

طاً: أخذ الطائُر احَلبَّ مبنقاره. ومثلها ل ق ط    يَ لمُقُط َلقم
. والناس تلتقط األغالط وتلتقط الصَُّور الت  ق ط

واللََّقطات:  والل ْقط ةواألخبار. ولكل ساقطة القطة. 
: والل ِقيط  : ما يعثر عليه املرء ُملمَقًى. الل ق ط ةالصورة. / 

. / ل ق طاء  رضيع رماه أهله فالتقطه الناس، واجلمع 
َقاُش، الذي يلتقط الشعرات النادَّات. ال ِمْلق ط    : ال ِمن م

فاً: التقف وأمسك بسرعة،  ل ِقف   وأَلمِق ما ﴿يَ لمَقُف َلقم
الكرة: التقطها  ل ِقف  . / ﴾يف مَيِيِنَك تَ لمَقفم ما َصنَ ُعوا

 من اهلواء. 

: ما حيشو به املرء فمه يف املرة الواحدة. / الل ْقم ة  . لقم
َمُة العيش: الرزق.   ُلقم

كل للك   ل ِقْنت  يَ لمَقُن َلَقناً: أخذ العلم شفاهاً، ) ل ِقن  
: من ال م ل قِّنأثناء عملي سائق سيارة إسعاف(. / 

يقف على ابب القرب يلقِ ُن امليت كالمًا صاحلاً. وهو 
من يسترت يف حجرية حتت املسرح ويلقُن املمثلني 

: أنبوب يضع املذيع طرفه يف ال ِمْلق انسطورهم. / 
نه ويلف سلكه خلف ظهره، ومنه يسمع توجيهات أل

: شاشة حتت عدسة الكامريا شاشة الت  ْلقنياملنتج. / 
 مكتوب عليها ما يقوله املذيع.  

ُؤ: اإلبطاء. لكأ  . الت ََّلكُّ

زاً: ضرب امَرأً يف صدره.  ل ك ز    يَ لمُكُز َلكم

ماً: ضرب بقبضته. ومجع  ل ك م   الل ْكم ة يَ لمُكُم َلكم
 . ل ك مات  

: حرف استدراك تنصب امسها وترفع خربها، ل ِكن  
بغري  ل ِكْن،اإلنساَن عنيٌد(./  لكن  )أعرف للك، 

ة، ال تنصب وأتيت بعدها الفاصلة، )أعرف للك،  شدَّ
: االحنراف يف النطق الل ْكن ة  ، اإلنساُن عنيٌد(. / لكنْ 

 فرنسية(.  بل ْكن ة  )يتكلم اإلجنليزية 

: شعر رأس الرجل مسرتخياً اللِّم ةَلمَّاً: مجع. /  يَ ُلمُّ  مل   
: األمور العصيَّة ال م ِلم اتإىل ما حتت األلن. / 

: عندما، )ل مَّا فرغُت من تلحينها ل  م االصعبة. / 
عندما رفع مطرقته أمام  مايكل أجنلوشعرت بشعور 

" تعين: ول  م اانطق(. "اآلن فوقال له:  موسى متثال
، وأييت بعدها مضارع وجتزمه، )اقرتب موعد ليس بعد
 سوى نصف كلمات األغنية(.  أ حل ِّنْ  ول  م االتسجيل 
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ا : مُسمرة يف الشفتني، وهي اللََّعس. والشفة الل م ى. ل م 
ياُء.   السمراء: َلمم

حاً: التقط ببصره.  ل م ح   : التعريض الت  ْلِميحيَ لمَمُح َلمم
: الذكيُّ لََكاَء ل م اح  واليف الكالم، وضده التصريح. 

 انتباه. 

زاً: أشار إشارة خفيَّة.  ل م ز   : الذي الل م ز ة  يَ لمِمُز َلمم
ويٌل لكلِ  ﴿يعيب الناس يف حضورهم إبشارات خبيثة، 

 : ال ُمغتاب.واهل م ز ة  ، ﴾ْهََُزٍة ُلَمَزة

. /  ل م س   ساً: َمسَّ : طلب أبدب. / الت م س  يَ لمِمُس َلمم
أخرية: تصحيحات صغرية قبيل  ول  م سات   ل ْمس ة  

 .الر توشالفراغ من العمل الفين، وهي 

: لعق الشفتني بعد األكل، )بدا مبتهجاً الت  ل م ظ. ملظ
 بعد استيالئه على البيت املرهون(. يتلم ظ

: الذي يُظنُّ األل م ِعي  يَ لمَمُع َلَمعاانً: أصدر بريقاً.  ل م ع  
رَأى وقد مسعا: الذكيُّ لو الِفراسة. بك الظَّنَّ كَأنم قد 

 إىل هذا األمر يف خطابه: أَلمَمَح وأشار. أ ْل م ع  / 

: حرف نصب ينفي املستقبل، )لن أساِفَر(. ومن ل نْ 
"، فسوف هنا سوف لن أسافراحلشو القبيح القول "

زائدة ألن لن تقوم ابملهمة. وقد كان أنَّ اإلجنليز مل 
لوا الفعل ضمرياً مسترتاً، خيرتعوا "لن" يف لغتهم، ومل  حَيمِ 

فهم يقولون ما ترمجته احلرفية: "أان سوف ال ُيسافر" يف 
 أربع كلمات، حنن يف العربية نقول )لن أسافر( فقط.

اُكُم التَّكاثُر﴿: َشَغَل، أ هْل ىيَ لمُهو هَلمواً: لعب.  هل  ا . ﴾َأهلم
اة  /  ن سقف : اللحمة املتدل ِية مهل  و ات  ، واجلمع الل ه 

احللق، )يف هَلََواهِتم تصريف عجيب للكالم( كناية عن 
 فصاحتهم. 

يَ لمَهُث هُلااثً: تسارعت أنفاسه من تعب.  هل  ث  
ِهث ون   وراء املال ووراء الشهرة: من يبالغون يف  والال 
 طلبهما. 

يَ لمَهُج هَلَجاً: أكثَ َر من قول شيء بعينه، )كان  هلِ ج  
الرئيس، مث بعد عزله تغريت نغمته(. /  مبحاسن ي  ْله ج  

: طريقة معينة يف نطق الكلمات الل ْهج ة  والل ه جات  
، وقد ويف اختيارها أيضاً، واللهجة تنتسب إىل لغة أم ٍ 

تبتعد عنها كثريًا كلهجة غالسغو، اليت قال الدارس 
الشكسبريي واألديب الشديد االعتناء ابللغة بيل 

نها شيئاً، لكنها مل تلق من برايسون إنه مل يفهم م
يصفها أبهنا لغة منفصلة عن اإلجنليزية. ومن قاس 
الفارق بني هلجيت ميونخ وهامبورغ يف أملانيا أدرك أن 

 ما بني بغداد والرابط أقل. 

واي : الشوق الشديد، ومثلها الت ََّلهُّف. الل ْهف ة  . هلف
: اي ألشواق قليب احملطمة، )وقائلٍة، هل ْف  نفسي

رَِكُه: اي هَلمَف نفسي على وا لن َّعمُش يسِبُق َخطمَوها.. لُِتدم
ِر(.   َصخم

: حرف شرط غري جازم، يسمون "لو" حرف امتناع لوْ 
صربت الشرتيته يف التنزيالت(، فقد  لوالمتناع، )

: ل ْوالامتنع الصرب وامتنع االستمتاع ابلتخفيض. / 
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نع حرف امتناع لوجود، )لوال احلياُء لبكيت( فقد امت
البكاء لوجود احلياء. وما بعد "لوال" مرفوع، فإن جاء 
بعدها ضمري فهو ضمري رفع، )لوال أنِت لعاقبته(، 
و)لوال أنتما ملا سافرت(، وال نقول "لوالِك" وال 

 "لوالكما".  

. أَلواُن القصَّة القصرية: أي أصنافها، وأَلواُن لون
، يف ال م ل و نونالطعام: أي ال َمآكل املختلفة. / 

مصطلح العنصريني: السمر ممن ليسوا زنوجاً، كاهلنود 
 يف جنوب إفريقيا مثاًل. 

عليه األمر: َصُعَب. /  الت  و ىيَ لمِوي َليَّاً: فَ َتَل.  ل و ى
، أو أعناق، احلقائق حماواًل إثبات ي  ْلِوي ع ن ق)فالن 

على شيء(: َعِجاًل،  ال ي  ْلِويصحة رأيه(. / )خرج 
الوايت  الزمن: أهلكهم. / أ ْلو ى هبمال ينظر خلفه. / 

كلمات وعبارات يصعب النطق هبا. تتواىل   اللسان
مثلما  أتت تتتابعاحلروف فيعسر النطق: )األحداث 

تتابعت التاءات هنا(؛ وقد تتواىل الفتحات: )لذا 
ت  ع ث  ر   ت   احملاداثت كما تعثر نطقي هبذه اجلملة(؛ وقد ف س 

َتأ ضمة بني كسرات: )منذ  ( وحيسن بدئِِهم  احِلوارتن م
هنا كسر امليم يف "بدئهم" أو اإلتيان أبسلوب آخر؛ 

ْمش ق  ق ولواوقد تتواىل القافات ) ما يزاُل  قالوا ت د 
ته ِإرمِبِديَّ اللون حوراين(؛ وقد تلتقي  على.. ِعالَّ

يف هذه قول ك  ك قارئ  اف: )فما الكاف والق

(. وعالج الوايت اللسان جتنبها، فإن فوِجَئ ؟اجلملة
نم ما شاء.  املرء هبا مكتوبة فلينطقها كلمة كلمة وليسكِ 

الوايت /  هاك مجلة أخرية: )ُعنُ ُقِك َكبُ رمٍج من عاج(.
: عبارات يتبارى الصغار يف نطقها عدة اللسان

حيط خليل"، أو  مرات، من قبيل "خيط حرير على
ُته". َزَر احلبمُل على اهلُعمُخِع فَ َفَككم َتشم  "اسم

 ما الذي جرى: ليتين أعلم. ليت  ِشْعري. ليت

: اإلجازة مبمارسة املهنة، وهي الشهادة ليس اْنس
اجلامعية األوىل. ويسموهنا أيضًا َبَكالوريوس. وكان 
 اخَلطَّاُط مينح تلميذه بعد أن يتقن فن اخلط "إجازًة" ،
ودرج اخلطاطون على كتابتها ابخلط الرحياين، ح ى لقد 
أصبح اسم هذا اخلط "خط اإلجازة". وكان ميكن 
للجامعات العربية اعتماد اسم إجازة للشهادة األوىل، 
لكن رمبا منع من للك أن صاحب مثل هذه 
الشهادة، من أمثال تلك اجلامعات، ليس مؤهاًل 

 للمهنة. 

 هناراً. . ليَل هناَر = لياًل و ليل

أهنَوما اجللسة ابلُقُبالت فإنَّ املشكلة مل  ل ِئن: )ل ِئن
َتِه(.  تَ ن م
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 امليم
. حرف َخيمُشوِميٌّ، وآيُة للك أنه إلا َسدَّ ال َمنخرين م

إال إلا  –ح ى على اهلاتف  -زَُكاٌم مل َيَسعمك إخفاؤه 
اجتنبت كل ميم ونون. على أن للتجويف الفموي 
أبلغ األثر يف ترقيق امليم، كما يف "ماهر"؛ أو 

 تفخيمها، كما يف "ماطر". 

جئنا لنوقِ ع بل لنفاوض(،  ماانفية ال تعمل: ) أ(. ما
 مااستفهامية يكون االسم بعدها مرفوعاً: ) ب(

ا: )هذا موصولة، إعراهبا حبسب موقعه ج(احلكايُة؟(، 
وقد أتيت نعتاً: د(  حذرتكم منه(، وهي هنا خرب، ما

حيدث اآلن يف الكواليس( فكأنك قلت  م ا)شيٌء 
، و)خذ ما تريد( نقول: )خذ ما ه ("شيٌء غريٌب". 

: )أخذ ما ومِم ا و((، وكلتاْها صحيحة. تريده
ما جعلها "أو مم ا املتظاهرون يرشقون الشرطة ابحلجارة 

ترد بقنابل الغاز املسيل للدموع(، ونقول  جعلها"
 أيضاً: )األمُر الذي جعلها(. كل هذا صحيح.

: الت ْمِويه  واجلمع ِمَياٌه: أصل كل شيء حي. /  ماء  
الذهب، مث صار التمويه يعين تغليف  مباءطالُء شيٍء 

: يقرتب يف التشبُّه ي  ت م اه ىاحلقيقة بغالف حيجبها. / 
)ال جنرب أنفسنا على التََّماِهي مع  بغريه حدَّ االندماج،

الفرنسيني عندما نعيش يف فرنسا، لكن التأقلم 
 ضروري(.

مَيُوُت َموماتً، فالشخص َميِ ٌت، وَميمٌت. / األرض  مات  
: البور أو الَغاِمرة أي غري املزروعة. ]انظر ال م و ات  

: اليت َأماهَتا هللا فلم ال م مات ة  البور يف ابر[ / الكلمة 
عد تستعمل، ويصر بعض خلق هللا، ومنهم صاحب ت

هذا الكتاب، على إيراد بعضها أماًل يف إحيائها. / 
جلعل الناس يتكلمون  م ْست ِميت ة)نقوم مبحاولة 

ِتَماَتُة تستند إىل أساس لكن فيها  الفصحى وهذه االسم
ُمَشر َِفًة(، )ال حِيلُّ  ِميت ة  بعض الوهم(. / )لقد ماَت 

ت  أكُل  ي ْ  ( أي الشاة اليت ماتت قبل لحبها.ةال م 

مَيُوُج َمومجاً: ماج البحر أي عال موُجه، )رئيس  م اج  
 القسم َهاَج وَماَج عندما عرف ابألمر(. 

َتماَح: طلب. ماح ُعذراً: أَلمَتِمُس منك  أ ْست ِميح ك  . اسم
 أن تعِذَرين. 

ميَِيُد َميمداً: مال، )ماَدت يَب األرض عندما مسعت  م اد  
ةابلنبأ(. الغصن املياد = املياس = امليَّال. /   م اِئد 

قبل وضع  -: طاولة عليها طعام، أما الطاولة وم و اِئد  
: اللفظ الذي والطاولةفهي ِخَوان.  -الطعام عليها 

 يطلق على كل ِمَنَضَدة، ومنها طاولة املفاوضات. 

املثقوبة من غري  ئَ ميَِيُز َميمزاً: صنَّف، )َماَز الآلل ماز  
: التفريق يف املعاملة بني الت ْمييز  العنصرياملثقوبة(. / 

الفصل املواطنني على أساس ِعرمقي. ويشبهه 
يف أنه مينع بعض املواطنني  الفصل، ويزيد العنصري

مة. /  من سكىن أو دخول مناطق العناصر املتحكِ 
: انفرد عن غريه، )هؤالء امت از  يزاٌت: فضيلة. / ومِ  ِميز ة  

امتازوا يف االمتحان(، وامَتاَز ُوِضَع وحده يف انتظار 
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الرجل  مت  ي  ز  . / ﴾وامتاُزوا اليوَم أيُّها اجملرمون﴿العقاب، 
التمييز يف غيظاً: كاد ينَقدُّ وينَشقُّ من الغضب. / 

منصوب:  99إىل  11متييز العدد من  أ(: النحو
، وجمرور ابإلضافة لكل ما شخصا ()مخسة وثالثون 

( ب(. جنيه  ، مليوُن أايم  سوى للك من أعداد: )ستُة 
متييز املفرد ال يكاد يستعمل اليوم إال يف كتب النحو: 

متييز اجلملة يزيل إهبام مجلة  ج(. عنبا ()اشرتيت رطاًل 
 . را (توتسابقة: )ازداد الوضع 

 = سوالر = ديزل.  ماز وت

: امل ي اس  ميَِيُس َميمساً: متايل يف ِمشيته. / والقدُّ  م اس  
 املتمايل.  

 : أنبوب معِدين .م و اسري  واجلمع  ماس ور ة

ميُِيُط ِإَماَطًة: حَنَّى جانباً، وكشف )أماط  أ م اط  . ماط
 اللثام عن سبب استقالته(.

ِم: دواء  مم  يِّعَماِئٌع: سال يسيل. ميَِيُع َميمعًا فهو  م اع   الدَّ
 ملنع ختثر الدم. 

العني طرفها من انحية األنف، واملستعَمل  م ْؤق  . مأق
آِقياجلمع وهو  ومنها تسيل الدموع. وجاء يف  ال م 

؟" والتئق سريع  ، فكيف نتفقم املثل: "أان تَِئٌق وأنت َمِئقم
 الغضب، وال َمِئق سريع البكاء.  

: اخلروج اإِلم ال ةيُل َميماًل فهو َماِئٌل: احنرف. / ميَِ  م ال  
عن الفتحة إىل شيٍء بني الفتحة والكسرة يف تالوة 
القرآن وخصوصًا يف قراءة ورش. ففي "والضُّحى" 

تصبح األلف األخرية شبيهة بكلمة "فني" العامية. / 
أمتار،  1609: مقياس طول هو حديثًا حنو ال ِميل  

اء ألف ُخطوة، وكلمة ميل الالتينية وعند الرومان القدم
تعين أَلمَفاً، وعند العرب القدماء ال ِميُل خمتَلف فيه، قيل 
أربعة آالف لراع، )َسَبَق الِتَقاءََكُه ِبَوثمبِة هاِجٍم.. لو مل 

ُه جَلَاَزَك ِميال(. /  : ما ميلك اإلنسان من ال م ال  ُتَصاِدمم
شاء، مث متاع الدنيا، وكان املال عبارة عن إبل و 

، املال الصامتجاءت الدراهم فسمتها العرب 
. واليوم املال الناطقوصاروا يسمون اإلبل والشاء 

نسأل فالاًن كيف دفعت الفاتورة، فيقول ابلبالستيك 
: تشخيص للشرايني التمييليعين ببطاقة االئتمان. / 

والقلب إبدخال أنبوب، وقد يكون يف التمييل جانب 
لفتح شراين متضيِ ق. والتمييل عالجي إبدخال ابلون 

 هو القسطرة أو القثطرة.   

ُ: الكذب. مان  . ال َمنيم

: دين ثَ َنِوي يقول ابلنور والظلمة، منسوب إىل مان ِوي ة
 "ماين" الفارسي. 

 الشيء: حقيقته، من قولك: ما هو؟ م اِهي ة  

دة، حنمِويٌّ بصري.ال م ب  رِّد  : ابلراء املكسورة املشدَّ

مَيُتُّ َمتَّاً: اتصل، )كالمه ال ميُتُّ إىل احلقيقة  م ت  
 بصلة(. 

مَيمتاُح:  اْمتاح  مَيمَتُح املاء من البئر َمتمَحاً: استخرجه.  م ت ح  
 طلب.
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: أ ْمت ع هللا بكالنهار مَيمَتُع: بلغ أقصى ضياءه. /  م ت ع  
 متت ع  أطال عمرك كي نسعد حبضورك، دعاء قدمي. / 

َتع: ُسرَّ  بذاكرة قوية، واملدينة  يت مت ع  . و)فالن واسَتمم
بذلك، تعبري مرتجم  يتمي  ز  تتمتع بقلعة أثرية( أي 

: ال م تعة: اللوازم الشخصية. / زواج ال م تاعمفيد. / 
: أحد أركان ثالثة يقوم اإِلمت اعزواج حمدد أبجل. / 

عليها اإلعالم حبسب بعضهم، والثاين اخلرب، والثالث 
 املعلومة. 

: ال ُمطابق. وال نقول كذا مياثل كذا إال ال م ماِثل. لمث
إلا طابقه متاماً، فإن كان يشبهه شَبهًا فهو ُمشاِبٌه له، 
)نظام منح اجلنسية يف بريطانيا يشابه للك املعمول به 
يف فرنسا(، )الرسالة املرفقة متاثل تلك اليت أرسلُتها لك 

)عاداتنا خبط اليد(. ومع للك فكلمة ِمثمل تعين شبه، 
. / ال م ث الينِحته  التِّْمثال  يف الزواج مثل عاداتكم(./ 

:  يف النحو "ِمْثل" خرباً:  أ(اسم أييت يف مواقع ش ىَّ
 مثلِ صفة: )فَ رُّوا بسيارٍة  ب(أبيه(،  مثل  )الشابُّ 

هذا  مثلِ جمرورًا حبرف اجلر: )يف  ج(سيارتك(، 
يف  وأتيت حااًل منصوبة: )كان يصعد د(الوقت..(، 

 َمتلفة( بفتحتني كلمة م ث لو) ه (القرد(.  مثل  اجلبل 
 م ث ل  يف هذا  م ث  ل هوهلا استعمال خمتلف، ويف أسلوب: )

سلفه( تكون َمثُل األوىل مبتدأ وَمَثُل الثانية خرباً. ويف 
أسلوب: )َمثَ ُله َكَمَثِل من خرج لتوه من جماعة(، تكون 

لثانية جمرورة حبرف َمَثل األوىل مبتدًأ مرفوعًا وَمَثل ا
 اجلر، وهي واجلار يف حمل رفع خرب.  

مثىنَّ عصا )َعَصَواِن، وَعَصَويمِن(، ومثىنَّ ف ى  أ(. مثن
(، ومثىنَّ العظمى )الُعظمَمياِن،  ِ )فَ َتياِن، وفتَ يَ نيم
 .) ِ َريَ نيم َراَيِن، واأُلخم (، ومثىن األخرى )اأُلخم ِ والُعظمَميَ نيم

ة  حارس يِ يف عبارة )رأيت  ب( املبىن( ال توجد َشدَّ
كل املثىن،   ج(ال كتابًة وال ُنطقاً.  حارسي ايء على

فعاًل كان أم امساً، مبين على كسرة حتت النون 
إجياد قاسم  يستطيعانِ  احلزبنيِ األخرية: )قال إن 

مشرتك(، احلزبنِي ويستطيعاِن: مبنيتاِن على كسرة حتت 
 النون. ]لالثنني انظر ثنا[ 

: هتتَّك، َم  ان  واجلمع  م اِجن  مَيمُجُن جُمُواَنً، فهو  َم  ن  
واستخفَّ ابجملتمع ومعتقداته، )استشرى ال ُمُجون يف 

: بال َم  اان  احلواضر يف أومِج احلضارة العباسية(. / 
اء  مقابل. جاء يف كالم بعض اإلعالميني: " ال غ د 

ياسي أو رجل األعمالَم  اني ا   كثريًا ما   "، للك أنَّ السِ 
يدعو صحفيًا إىل غداء يف مطعم فاخر بذريعة رغبته 
يف إعطائه معلومات دفينة، ولكنَّه يريد أيضًا أن حيقق 
مكاسب لنفسه: استمالة الصحفي إىل وجهة نظره، 
ة قلمه الناقد، وإنشاء عالقة تبادل  وكسر حدَّ
معلومات معه تتطور إىل عالقة شخصية، ورمبا أراد 

صحفي على تلقِ ي اهلبات. ويسهل على أيضًا تعويد ال
من ميلك املال أو املركز السياسي أن يغوي صحفياً 
ليس له من احرتافيته ومشوخه ما يقيه. وال يندر يف 
بلدان العامل الثالث أن يكون للصحفي املهم، وأحياانً 
للمذيع البارز، جهة "راعية" تتحول بسرعة إىل 

 "راشية". 



313 
 

 . ال ُمحُّ: َصَفاُر البيضة. والزُّالل بياضها. محّ 

مَيمُحو حَممَواً: مسح، وحذف، )هذه احلادثة لن  َم  ا
 ، من لاكريت(. مت  ِحي  ، أو لن ت  ْنم ِحي  

: اخلالص، اللُب امل  ْحض  مَيمَحُض حَممَضاً: َصفَّى.  َم  ض  
: نصحه إبخالص. و)فعل الشيء َم  ض ه الن ْصح  و

(: إبرادته اخلالصة من أي أتثري خارجي. دتهمب ْحِض إرا
افرتاء(: أي كذب ُمَصفًَّى ليس فيه شيء  َم ْض  و)هذا 

 من احلقيقية. 

: اليت تقضي ال م اِحق ةمَيمَحُق حَممقاً: َسَحَق. اهلزمية  َم  ق  
اق  على املهزوم قضاء اتماً.  حالة القمر يف  وال م ح 

ق به النصف الثاين من الشهر القمري، إل يلح
)القمر اآلَن يف  االختفاء شيئًا فشيئًا، نقول:

 .ال َمَحاق(

 : اجلدل العقيم. وهي ال ُمالَحاُة. ال م م اح ك ة  . َمك

 اأَلعَذار: اختالقها.  مت  ح ل  : الَقحط. ال م ْحل  . َمل

: فرتة اضطهاد مير هبا أهل عقيدة أو ال ِمْحن ة  . َمن
ظل الرومان، وحمنة مبدأ، كمحنة املسيحيني األوائل يف 

أهل السُّنَّة يف زمن املأمون واملعتصم والواثق. وميكن 
هلذه الكلمة أن تلَقى استعمااًل يف عامل السياسة اليوم: 

األحرار يف زمن املكارثية أبمريكا، وحمنة اإلخوان  َِمْن ة  )
 املسلمني يف مصر(. 

، ﴾واِخَر فيهوَترى الُفلمَك مَ ﴿مَيمُخُر خَممراً: شقَّ املاء،  َم  ر  
بنا ُعَباَب احمليط عاهدت  مت ْخ ر  )بينما كانت الباخرة 

 نفسي َأالَّ أُعود إالَّ وقد حقَّقُت هديف.(

مَيمُخُض خَممَضًا: َخضَّ اللنب احلليب ليخرج منه  َم  ض  
االجتماع عن قراٍر ابلتوجُّه إىل  مت  خ ض  الزُّبد. / )

َولِيَّة(. / )مَتَخَّ  َض اجلََبُل فَوَلَد فأمراً(، حمكمة العدل الدُّ
مثل روماين ينسب هلوراس، وشاع يف ترمجته األملانية 
والفرنسية: كانت نتيجة كل اهلرمج واملرمج هزيلة. / 

دة بني ال م خ اض   : الطَّلمُق قبل الِوالدة، )متَّت الَوحم
 شطري اليمن بعد خَمَاٍض صعب(. 

 دفعه من أنفه.. مَتَخََّط: أخرج خُماطاً من فمه، أو َمط  

اً: ضد قبض، )َمدَّ يده إىل خصمه طالباً  مد   مَيُدُّ َمدَّ
الصلح(، و)مدَّ يده إىل املال العام خمتلساً(، و)مدَّ يده 
إىل الزَّاد آكاًل(. قيل: كان أبو حنيفة ميُدُّ رجليه وهو 
، فجاء حلقته يومًا رجل  ٍر َمَرضيٍ  يلقي درسه لُعذم

وجلس وأبو حنيفة  نظيف امللبس وقور الطلعة،
يتحدث عن أحكام صالة الفجر، فثىن اإلمام األعظم 
ركبتيه أَتدُّابً. مث إلا ابلرجل يسأله سؤااًل مفاجئًا عن 
الصوم يُدلُّ على عدم فهم وقلة متابعة، فمدَّ أبو 
حنيفة رجليه قائاًل: "آن أليب حنيفة أن ميُدَّ رجليه". 

السُّؤال َأنَّ  : إلا شعر السياسي منوالعربة لإلعالمي
ال ُمذيَع ال يتابع القضية وال يعرف خباايها َمدَّ رِجليه 
رَباً. وقلَّ ُمذيٌع جنح يف إيهام  يف املقابلة، واختذها ِمن م
ضيف سياسي أبنه يعرف بينما هو ال يعرف حقاً. 
والفارق كبري بني مذيع يصغي إىل زميله يلقنه األسئلة 
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يصغي إىل الضيف. / ابل ِملمقان الذي يف ألنه، ومذيع 
للرئيس: منحه والية جديدة يف احلكم. /  الت ْمديد
ا  ابملال  ْي  د نأخي  د  ، والقائد م د  الفرقة احملاربة  ْيِ 
ادا   دا  أي يرسل إليها  ِإْمد  أي جنودًا ِإضافيني،  م د 

اد ات  فهذه هي  الزمن  ال م د ة  العسكرية. /  اإِلْمد 
ُد، ومجعها ُمَددٌ  ألن  "فرتة"، وميزها القدماء من احملدَّ

 / . : القيح امِلد ة  الفرتة كانت تعين الزمن ما بني نبي َّنيم
: كل شيء حمسوس، واملادَّة ال م اد ة  خيرج من ُدمَّل. / 

 ماد ةأيضًا فقرة يف القانون لات رقم خاص هبا. وكلمة 
مل تستعمل يف الشعر ليس فقط جلفافها، بل ألنه 

ويلتقي نان: األِلُف والدال األوىل. التقى فيها ساك
يف العربية اندرًا يف النثر كما يف مادَّة وشابٍ   الساكنان

)صفحتا الكتاب(، إخل، ومن للك أيضًا قولك: 
أَِلِف "صفحتا" فيها التقاء ساكنني. أمَّا يف  فقراءهتا مبد ِ 

الشعر فالتقاء الساكنني يكسر الوزن، واستثىن بعضهم 
عت الكلمة بني الشطرين، فكأنَّ املتقارب إلا وق

الصمَت القصري يسدُّ مسدَّ الالم يف أل التعريف، 
.. فَ رمضًا وَحتممًا على  نا الَقَصاَص وكاَن الت ََّقاصُّ )َوُرمم
(، وقال آخرون قولة العلماء املشهورة: هذا  املسلمنيم

ويف لقبه التقى  –ليس بشيء. قال الشابُّ الظريف 
، وأمعن يف التورية وكان له من لقبه نصيب -ساكنان 

.. وليس فيِه  يف بيتيه هذين: )اي ساكنًا قلميبَ ال ُمَعىنَّ
ِسَواك اثِن/ أَليِ  شيٍء كسرَت قليب.. وما التَ َقى فيه 
ساكناِن(. وعالج التقاء الساكنني الكسرة كقولك: 

عالج سوى  )جاءِت البنُت(. وليس لكلمة شاب  من
" أو "شاب" بغري شدة كقول ابن  أن جتعلها "َشب 

ري عادًة.. جَيُلُب الشَّيمَب  الفارض: )وهوى الغاَدِة َعمم
(، واأُلَحيُّ تصغري األحوى أي  إىل الَشاِب اأُلَحي 

 الن ْطقمند يف  الذي يف شفتيه مُسرة، واملؤنث َحوَّاء./
لغ )إلا ب :بعض حروف العلة وخنطف بعضها، فنقول

َصيب( ومند األلف من "لنا" ألن ما بعدها  لناالفطاَم 
ََفنات( تنطق ألف "لنا"  لنامتحرك. ويف عبارة ) اجلم

نضرع  له  خمطوفة قصرية ألن ما بعدها ساكن. ويف: )
ابلدعاء( جيب إشباع اهلاء من "لُه"، فأما يف عبارة: 
)لُه احلمد( فُتخطف. وقد درج كثريون يف بالد الشام، 

ون نصًا ابلعربية الفصحى، على اخلطف يف إل يؤد
موضع املد؛ يقولون ما صورته: "عندَن يف هذا اليوم". 
وقد بنيَّ مواضع املد واخلطف قراء القرآن الكرمي على 
هيئات ش ى حبسب القراءات. ويف الشعر العريب دليل 
على  مواضع املد واخلطف، فإلا خطفَت يف موضع 

 راجع أيضاً مادة "شعر"[مدٍ  أو العكس اختل الوزن. ]

 ومجعها ال ُمَدى: السِ كِ ني.  مدا. ال م ْدي ة

َد وأطمرى.  م د ح   حاً: محَِ ابب قد  وال م ديح :مَيمَدُح َمدم
 اضمحلَّ من أبواب الشعر القدمي. 

: سكان املدن، ال م د ر. ال َمَدُر: الطني. أهل مدر
 : سكان البوادي. الو ب ريقابلهم أهل 

الدولة أيضاً. /  مت  ْدي ن  : حتضَّر، ووردت ن  مت  د  . مدن
نِي ة : اليت ال تفرق بني مواطنيها على أساس ال م د 

: اجملتمع املثايل كما ختيله املدينة الفاضلةالدين. / 
بعض الفالسفة. والتعبري العريب من كتاب الفارايب 
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"آراء أهل املدينة الفاضلة"، وهو كتيب ابرع يف الفكر 
 لفلسفي. السياسي وا

 : سائل خيرُُج قبل ال َميِن .مذا. م ْذي  

راً، َمِذَر البيض: فسد. و)فرََّقت الشرطة  م ِذر   مَيمَذُر َمذم
ر  املتظاهرين  ر  م ذ   ( أي مشتَّتني.   ش ذ 

مَيُرُّ مروراً: َعبَ َر. / وقيل: )قرأت البيان بسرعة،  م ر  
اً هيناً فقط(، فالكرام من الناس ميرون مرور  مرور  الكرام

ة  امل ر ار ة:أبخطاء اآلخرين وال يقفون عندها. /  ُغدَّ
: مرّ قرب الكبد تفرز عصارة الصَّفراء واجلمع َمَرائِر. / 

ال  إقرارهمشروع القانون" مرتمَجَة، نقول: مترير عبارة "
: أحد الطعوم. وال ُمرُّ نبات ِعالجيٌّ، ال م ر  / . متريره

ِدَي إىل السيد املسيح عند  وكان غصن منه مما أُهم
: أي اجلوع واملرض، وقيل بل ذاق األ م ر ْينمولده. 

: العاِبس أبداً ال م ْمر ورالفقر واهلََرم، وقيل غري للك. / 
داء. /  امل ر ة  الساخط على الدنيا، املصاب ابلسَّوم

(. اجل لسةاسم ال َمرَّة أوُله مفتوح: )حضران  أ(:  واهليئة
اسم اهليئة، الدالُّ على طريقة حدوث األمر، أوله  ب(

مكسور )وضع ساقًا على ساق، ومل تعجبين هذه 
 (.اجِللسة

الصخرة، والصَّفا الصخر، وبني الصفا  ال م ْرو ة :. مرا
، وأخذه م ْرو ةواملروة يسعى احلجيج. / ومسيت البنت 

، واستعدان منهم االسم على مريفتفسموا  الرتك
/ اسم البنت َمرمَوة وَمرمَوى.  كتبواطريقتهم. وقد  

ار اة   : املماحكة واملالحاة واجلدل العقيم. / ال م م 

يف أنَّ احلكومة قد أجنزت  ِمراء  : الشك، )ال ال ِمراء
فيه(، أي ال شكَّ  ِمْري ة  الكثري(، ونقول: )هذا أمر ال 

 فيه. 

عالميت إعراب، واحدة على  ْمر ؤ  ٱ. أتخُذ امرؤ. مرأ
الراء وواحدة على اهلمزة: )أان امُرٌؤ/ رأيت امَرأً/ مررت 

 ْمر أ  ٱالقيِس شاعر جاهلي، ولعل  ا ْمر ؤ  ابمرٍِئ(، )
القيِس  ْمِرئِ ٱالقيِس أشهر الشعراء اجلاهليني، ومعلقة 

أشهر املعلقات(. ]انظر لإلعراب حبركتني رأمسايل يف 
ْرأةرأس[ /  )قالت يل امرأة يف الطريق:  اْمرأة، وال م 

اليوم عيد املرأة العاملي(، يضعون للمرأة أَِلَفًا إلا فقدت 
: حسُن خلق وجَنمَدة معاً. / ال م روء ةأل التعريف. / 

ل يف املريء سائغاً الطعام: وجده مريئًا أي ينز  اْست ْمرأ  
: تعوََّد على الذل فصار كأمنا واْست ْمرأ  املهانةلذيذاً. 

َمُن على  جيده سائغاً. وقالت الناس: "فالن َيسم
 اإلهانة". 

 مَيمُرُث التَّمر: دعكه ح ى يصري عجوة.  م ر ث  

َريمِن يَلتِقيان﴿مَيمرُُج: مزج،  م ر ج   : ال م ارِج. / ﴾َمرََج الَبحم
 اهل ْرج  وال م ْرج  هلب شديد. / )ساد الشعلة من 

 القاعة( أي االضطراب.

مَيمرَُخ َمرمخاً: دهن ابلزيت وَدَلَك اجلسم. /  م ر خ  
 ، بكسر امليم: الكوكب املعروف. ال ِمّرِيخ  

، واجلمع ُمرمٌد: الرجل ال تنبت له حلية، األ ْمر د  . مرد
َرَدٌة: ، ومجعها مَ ال م اِرد  والف ى مل تنبت حليته بعد. / 
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العمالق. وال َمَرَدُة تيار سياسي لبناين كان زعيمه، 
سليمان فرجنية اجَلد ، رئيس مجهورية. / الشيطان 

، واجلمع ُمريدون: ال م رِيد  : املتمرد الشرير. / ال م رِيد
التابع لشيخ من مشايخ الصوفية. أو املتعلق أبستاله: 

 ر(.)اجتمع مريدو طه حسني إليه يف لقاء متلفز اند

مَيمَرُض َمَرضًا فهو مريض أي عليل،  م ِرض  
: للك املوظف الذي يهاتف السكرترية وال م ت ماِرض

: ال ِمْمراضمفتعاًل السعال، ويسجِ ل إجازة َمَرِضيَّة. 
َفرُّ الوجِه َمَرضاً.  املصم

َرُط: خفيف شعر البدن.مرط  . اأَلمم

. /  م ر ق   : اخلارج عن اِرقاملمَيمُرُق ُمُروقًا فهو َماِرٌق: َمرَّ
: الدولة املنبولة من اجملتمع الدولة املارِق ةالدين. / 

الدويل ألهنا عنصرية أو متارس العنف ضد شعبها أو 
ضد جرياهنا، إخل. فإن انلت الدولة املارقة محاية دولة  
كربى جنت من العقوابت، وإال فمجلس األمن يفرض 

فيه اللحم. وقالوا : ماء ُغِلَي ال م ر ق  عليها العقوابت. / 
 أيضاً ال َمَرَقُة.

مَيمُرُن َمرانًَة على األمر: تَدرَّب عليه، )َمَرَنت يُدَك  م ر ن  
: ال م ر ون ة: املهارة. ال م ر انةاآلن على لوحة املفاتيح(. / 

 الليونة، والقابلية للتفاعل اإلجيايب مع اآلخرين. 

، كالرُّمَّان. / . ال ُمزُّ طعم خيلط احللو ابحلامض واملر ِ مزّ 
ما يُ تَ نَ قَُّل به من فاكهة ومكسَّرات على  وال م ز ة  

: اخلمر فيها ال م ز ة  الشراب. وقالوا ال َماَزة أيضاً. / 
الفتاة  –عند الشاب الالهي  –بعض احلموضة، وهي 

الفاتنة، والكلمة سوقيَّة رغم اشتقاقها الفصيح، وال 
 مكان هلا يف اإلعالم الرصني.

ل َمزِيَُّة واجلمع َمزااي: الصفة اجليدة. ]راجع امليزة . امزا
 يف ماز[

: احلالة النفسية وال ِمزاج  مَيمزُُج َمزمجاً: خلط.  م ز ج  
الطارئة: )ِمزاجي اليوم معكٌَّر(، أو الدائمة: )صاحبنا 

 عصيب ال ِمَزاج(.  

مَيمزَُح َمزمحًا وُمزاحاً: داَعَب بقول َفِكه.  وأيضاً:  م ز ح  
 مُيازُِح مُماَزَحًة.  ح  ماز  

. ال ُمزمنَُة: السحابة املمطرة. وابن ُمزمنَة: اهلالل خيرج مزن
: بيض النمل، وابن ال م اِزن  من بني السحاب. / 

 مازِن: النمل.

ُت اللحَم الينَِّ َء  م س   ميَسُّ َمسَّاً. وأان قد َمِسسم
وسأغسل يدي. نقول: ال مَتَسَّ اجلدار، وال مَتمَسِس 

 أ م سِّ : ال ُمالمسة. / )حنن يف ال ِمس اس  دار. / اجل
احلاجة، أو يف َمِسيِس احلاجة، إىل مساعدة(. / 

 من اجلنون(.  م سٌّ )فالن به 

اجَلوُّ مجياًل  أ ْمس ى. أمسى من أخوات كان، )مسا
وميكننا أن نسهر يف احلديقة(. من أانقة اللغة عدم 

"أصبح  استخدام أخوات كان عشوائياً، فال نقول:
اجلو مجيال ونريد أن نسهر"، فأصبح فيها رائحة 

: انقرضت أو كادت على اجلريدة املسائيةالصباح. / 
الورق، وانتعشت على اإلنرتنت حيث ال تنتظر  
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كربايت اجلرائد طلوع الصباح لكي تقص على قرائها 
أخبار األمس البائته، فهي تتجدد ابستمرار وال سيما 

تكون احلصيلة اإلخبارية قد  يف ساعات املساء بعد أن
 اكتملت.  

َحاً: َمرَّر يده وأزال. /  م س ح   : ال م ْسح  مَيمَسُح َمسم
اإلحصاء الذي يستغرق الكل وليس العينة املختارة 

 امل اِسح  فحسب: )أجرينا مسحًا لقرى احملافظة(. / 
ومجعها ال َمَواِسح: جهاز يصور الوثيقة وخيزهنا يف 

: ال ِمس اح ةأيضاً. /  الضْوئي املاسحاحلاسوب، وهو 
ر السطح املنبسط الثنائي األبعاد: )ِمساحة مصر  َقدم

ة  مليون كيلومرت مربع(. / )على وجهه  حزن(،  م ْسح 
ة  أي قليل منه./  َنسة. / امِلْمس ح  : أخت ال ِمكم

 : أحد أتباع الداينة املسيحية. ال م سيحي  

َخاً: َشوَّه، )مسخ احملرر مقاليت  م س خ   مَيمَسُخ َمسم
َخاً.  وال م ْمسوخبشطب فَ قمرتني منها(.   يدعى َمسم

مُيمِسُك ِإممساكاً: قبض على، وتوقف.  أ ْمس ك  . مسك
َساك عن الطعام(. /  ابملوقف: الثبات  الت م س ك)اإِلمم

 مببادئه: متسَّك هبا. واست ْمس كعليه، 

ياً: سار. ميمشي مَ  مشا. م ش ى : طريقة ال ِمْشي ةشم
تالميذ أرسطو ألنه كان ميشي  :ال م ش اءوناملشي. 

 وميشون معه وحوله ويعلِ مهم. 

ط.  م ش ط   طاً: َرجَّل الشعر ابل ُمشم : واملاِشط ة  مَيمُشُط َمشم
 الكوافرية.  

قاً: أطال حروفه يف الكتابة.  م ش ق   مَيمُشُق َمشم
لكلمات واألحرف املتداخلة : ورقة مكتظة ابوال م ْشق  

واملرتاكبة املكتوبة بغرض التدرُّب على خط بعينه، 
وخصوصًا الثلث. ومثة ُمُشوٌق مثينة ملشاهري اخلطاطني. 

 حسامه: َسلَّه.  اْمت ش ق  / 

ُمٌش: مثر كاخلوخ تصنع منه حلوى قمر  ِمْشِمش   وُمشم
الدين، وشجرة املشمش تطرح محلها أايمًا معدودات 
مث ال مشمش، لذا يقاُل عن الفرصة الساحنة "مُجَُعٌة 
مشمشية"، )اآلن حتلو السباحة فماء البحر معتدل 

 احلرارة، إهنا مجعة مشمشية وبعدها يهجم الربد(. 

: القشَُّة وال ِمم ص  لنب أمه.  ميُصُّ َمصَّاً: رِضع م ص  
يشفطون هبا الشراب، واملمص الشََّلمونة أيضاً، 

 اللفظ املختار.   والق ش ة  

. م ص ارِين  ومجع اجلمع  م ْصر ان  مجعها  امل  صري  . مصر
ومع غلبة معىن املستقبل على كلمة "مصري" جعل 

هذا الناس املصران مفردًا واملصارين مجعاً، نقول 
 . وهذه مصارين   مصران ،

َطَكى: ِعلمٌك طبيعي من صمغ  م ْصط ك اء   أو ُمصم
الشجر. هو يف املطبخ مع التوابل واألبزار، ويف أفواه 

 الفتيات علك خيلطونه بشمع النحل كي يلني.

َصاُل: جرعة جرثومية خمففة لتنبيه مصل ُل واأَلمم . ال َمصم
 جهاز املناعة حتسبا لإلصابة، وهو اللَّقاُح.
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غاً: الك الطعام. / )ساءت سريته  م ض غ   مَيمَضُغ َمضم
 يف أفواه الناس(. م ْضغ ة  وأصبح 

األمر: نفَّذه،  أ ْمض ىمَيمِضي ُمِضيَّاً: لهب. /  م ض ى
 أي بتوقيعه. إِبْمضائِهعليها  وق عوأمَضى املعاملة 

. وملن ميطُّ جسمه يقال مَتَطََّط أو  م ط   مَيُطُّ َمطَّاً: مدَّ
 مَتَطَّى. 

: دابَّة الركوب، )هذا مطا . ال َمِطيَُّة وال َمطااي وال َمِطيُّ
 املتملِ ق يتخذك مطيًَّة لبلوغ هدفه(. 

مُيمِطُر  واألكثر استعماال : أ ْمط ر  مَيمطُُر َمَطراً.  م ط ر  
وَمِطرٌي إلا اشتد فيه املطر. / ِإممطَاراً. / يوم ماِطر، 

 الز ْمز ِمي ة  : وعاء املاء للرحلة املدرسية، هي ال م ط ر ة  
ق اءأيضاً؛ ويف القدمي:  : وعاء من جلد الِقْرب ة أو السِّ

 شاة يُ تَّخذ ملاء املسافر.

مَيمُطُل َمطماًل: َسوَّف الوفاء بوعده. وَماَطَل  م ط ل  
 مُماطََلًة. 

.، وجيوز َمعم م ع    : حرف جر 

. والشائع اجلمع. واملرض أ ْمع اء  . ال ِمَعى مجعها معا
 ال ِمَعِويُّ، مبيم مكسورة تبعاً للمفرد. 

ة  . امل َعمَدُة هي األصل معد ِعد  لغة فيها كما يقول  وال م 
الصاحب يف احمليط، والشائع اليوم ال َمِعَدة، واجلمع 

املصاب يف  وال م ْمع ود:ِمَعٌد: بيت الطعام يف اجلسم. 
خرٌي من أنم َتراه(  ابمل  ع ْيِديِّ معدته. / املثل: )أن َتسَمَع 

أصله أنَّ ال ُمَعيمِديَّ كان غزير العلم َزرِيَّ امللبس قبيح 
 اهليئة.

ن وس : بقدونس ومقدونس، وتُنطق يف املغارب م ْعد 
 إبسكان العني والدال.

َزٌة وَشاٌة، . ال َماِعُز: الغنم. والذكر تَ يمٌس واألنثى عَ معز ن م
ٌل.   والصغري َسخم

 مَيمَعُك َمعمكاً: َعَجَن.  م عك  

ه.  وأ نْ ع م  النظر  أ ْمع ن  . معن النظر مرتادفان: دق ََّقه وَأَحدَّ
 وال َمَواِعنُي: األدوات املنزلية.  املاعون  

: موريتانيا واملغرب واجلزائر ال م ْغِرب العريب. مغرب
املغاربية للك أن أهل وتونس وليبيا، وقد نقول الدول 

تلك البالد فيهم العرب واملستعربون واألمازيغ والزنوج 
 رغم رسوخ الثقافة العربية اإلسالمية يف املنطقة. 

 . ال َمغمُص وجع املعدة، أو الُكليتني. مغص

. ويف النسبة قد نتخفف من األِلف: ِمْغناِطيس  
 .  ِمغَنِطيسي 

تاً: أب مَغَض.  م ق ت    مَيمُقُت َمقم

ُتِقَع لونُه: تغريَّ من دهشة أو إحراج. فالوجه مقع . امم
َتِقٌع.   ممُمَتِقُع اللون. ووردت أيضاً ان مُتِقَع فهو ُمن م

ثاً وُمُكواثً: أقام.  م ك ث   ثاً وُمكم  مَيمُكُث َمكم



319 
 

ُر البشر:  م ك ر   ُر هللا: جزاؤه. وَمكم راً: َمكم مَيمُكُر َمكم
ثُهم. الثعلب   . ماِكر  ، والسياسي م ك ار  ُخب م

، هي ال َمعمَكرونَُة أيضاً. فإن َدقَّت فهي م ك ر ون ة
ِيَُّة.  ، فإن َدقَّتم َأكثر فهي الشَُّعريم  السَباِغييتِ 

ساً: فاَصَل وساوم. ومثلها  م ك س    ماك سمَيمِكُس َمكم
اك س ة  مياكُس  : فاصَل وطلب احلطيطة من الثمن. / مم 

ُس ومجعها  : اجلمرك، رسوم تُؤخذ على س  ال م ك و ال َمكم
 البضائع املستوردة. 

. مَتَكََّن من األمر استوثق منه. وجذر الكلمة مكن
وال َمكان مشتق من الكون أي الوجود،  "كان"،

ونعاجلها يف "مكن" تسهياًل. ]انظر كان أيضاً[ / 
: القدرة، )ليس يف اإلمكان أبدُع مما كان( اإلمكان

عبارة الغزايل، وتعين أن العامل مثايل وليس للبشر أن 
يقرتحوا على اخلالق عز وجل تبدياًل، فما أحسُّوا به 
من نقص يف هذا العامل فهو نقص حلكمة رابنية ال 

: منح التسهيالت لفئة من الناس الت ْمِكنيلعجز. / 
ومن للك متكني لوي لكي تلتحق ابآلخرين، 

منزلة  امل  ْمكن:اإلعاقة، ومتكني املرأة، ومتكني البدو. / 
بني منزليت العتيد املتحقق واملستحيل. قال بسمارك 

ِكن(. /  ت = األملاين: )السياسُة فنُّ ال ُممم ِإْمك اان 
انِي ات.   ِإْمك 

: َبَكَرٌة معِدنية ملفوف عليها اخليط، تروح م ك وك  
واجل ْوالت خياطٌة أو يكون نسيج.  وجتيء وتكون

يف الدبلوماسية: هرولة الوسيط ما بني  ال م ك وِكي ة ،

وال م ك وك  الفضائي: املتخاصمني للتوصل إىل حل. 
املركبة الفضائية نفسها بعد إل ينفصل عنها صاروخ 

 اإلطالق. 

، م ْكياج   َيَجتم ، وِميكم أب: زينة املرأة. اشتقوا منها مَتَكم
! ]راجع التربج يف برج[لو ق  الوا تزي ََّنتم

هذا  وأ م ل ينأي سئمُت.  م ِلْلت  مَيَلُّ َمَلاَلً، وأان قد  م ل  
الثراثر، لكنه أَمََّلين يف احلصول على تذكرة للمهرجان. 

ل ة  : الدين. ال ِمل ة  /  : اجلمر، وخبز امل َلَّة خيبزونه وال م 
 على اجلمر. 

ل  "َملمَئاً": ملٌء ْهزهتا  القاعدة اإلمالئية. مَيمأَلُ َملمَئاً  م ل   
متطرفة وعلى السطر، وتوضع يف حال النصب على 
نربة. ومثلها كفئًا وشيئاً، فإن كان احلرف الذي قبل 
اهلمزة ال يقبل االتصال بغريه كالزاي بقيت اهلمزة على 

ة  السطر: جزءاً. /  اِلئ  مم  األ  : وافَق وانفق. / ماأل   ْي 
: القوم، و)أقوهلا على املأل( أي أمام اجلميع. / ل   ال م  

وشغل الناس" هو املتنيب، والعبارة  م ل   الدنياالذي "
االستمارة(،  م ْلء  البن رشيق يف العمدة. / )الرجاء 

إن  مبِْلِء فميكوبني(، )سأقول   ِمْلء  )أِضفم من املاء 
ِليئٌة والزجاجة مَ  م ِليء  ومآلن  فالاًن فاسد(. / الكوُب 

 أ ْمل ْيت  : تلقني الكاتب ما يكتب، )اإلمال ءومآلنٌة. / 
لي رسالة أخرى(،  : قواعد واإلمالءعليه رسالة، وَسُأمم

اإلجنليز على اخلديوي  أ ْمل ىرسم الكلمات. / )
 : الشرشف.ال م الء ة  معاهدة جمحفة( أي فرضوا. / 



320 
 

ح  . ال ِملمُح واجلمع ملح والقاعدة : مركب كيماوي، أ ْمال 
املشهورة: مَحمٌض + قاعدة = ملح + ماء. وال ِملمح 

ملح الطعام، كلوريد الصوديوم. والطعام  :خاصة
، وقالوا إنه "َطَعاٌم ِملمٌح"، قال يوُنس: مل أمسع م اِلح  

أحدًا من العرب يقول "ماء ماحل"؛ ونقول إن اجلاحظ 
 ملح قاهلا يف البخالء وكررها مراراً؛ أمَّا الطعام الذي ال

ة. / ووعاء ال ِملمِح ال م ِسيخ  فيه فهو  َعَلة" امِلْمل ح  ، "ِمفم
اسم آلة، ورواه صاحب التاج بفتح امليم األوىل معتذراً 
ابلقول: هكذا هو مضبوط عندان، ولكره أيضاً 

حمكسور امليم ونسبه لصاحب األساس. /   ال م ال 
حةالبحَّار ملالزمته املاء املاحل،  استخراج  مصنع وال م ال 
( أي: ُكلم معنا. / وم احِلْناامللح. / )تفضل اي فالن 

ة   من النساء: اجلميلة، وغلب على اجلميلة  ال م ليح 
 السمراء.   

مَيمَلُص َمَلصاً: أفلت منزلقاً، )َمِلَصت الصابونة  م ِلص  
 : خَتلََّص حبيلة. ومت  ل ص  من يدي(، 

يكون بني : الطني أو اأَلمسنت الذي ال ِمالط  . ملط
َعط، الذي بال َشعر.األ ْمل ط  حجارة البناء. /   : اأَلمم

مَيمِلُك ُملمَكًا فهو ماِلٌك الشيَء. / وقد َمَلَك  م ل ك  
ا  مَيمِلُك: أي توىلَّ ال ُملمَك وصار  للبالد. وهي  م ِلك 

(، وختِطُئ و اِثق  اخل ْطوة ْيشي م ِلكا  صارت َمِلَكًة. / )
"َمَلكًا" فال َمَلك ال ميشي أصاًل، أم كلثوم عندما تقوهلا 

وال يتصف أبنه واثق اخلطوة، وأغلب الظن أن السيدة 
وقد غنت قصيدة إبراهيم انجي هذه عام ستٍة  -

مل تُرِدم إغضاب احلكم اجلمهوري مبصر  -وستني 

نفسي: مل أسيطر عليها.  أمت ال كْ فبدَّلت الكلمة. / مل 
ك  ، امل  ل ك  /  ِلكة  ئكة. / واجلمع مال وال م ال  : جتلس ال م 

: مهارة متأصلة يف اإلنسان. / وال م ل ك ة  على العرش، 
ل ِكي ة   : التََّملُُّك وحيازة وال ِمْلِكي ة  : نظام حكم، ال م 
 الشيء. 

 = بليون. ]انظر بليون[ ِمْليار

 : فَ لمس، أصغر فئات العملة يف بعض البالد. ِملِّيم

، )َمنَّ هللا عليه مبِنٍَّة عظيمة، فبعد مَيُنُّ َمنًَّا: أَنَعمَ  م ن  
أيضاً:  وم ن  مخسة لكور رزق بنتًا فسمَّاها ِمنََّة هللا(. / 

ر اإِلنعام ابلتذكري به،  ال تُبِطلوا َصَدقاِتكم ابل َمنِ  ﴿َكدَّ
. ويقولون يف الشام حتميل اجلميل وتربيح ﴾واأَللى

اإلقرار  االْمِتنان :. / امل ن  اجلميل، ويف الفصحى: 
 لك.  مم ْت ٌّ ابجلميل، فأان 

 -إن جاء اسم  -استفهامية، واالسم بعدها  أ( م ْن:
يدرسم  م نْ شرطية: )  ب( ؟(اجملرم شريكُ م ْن مرفوع: )
 ،)  م نْ موصولة، مبعىن "الذي": )سنكايفُء  ج(ينجحم
 .(يعثُر عليها

ي ة  . منا : ما م اناأل   مجعهاواأل ْمِني ة  ، ال م ن  مجعها  ال م ن ْ
ةاأل ْمِني ة  واأل م اِن ، تتمنَّاه وتتوق إليه النفمس.  ، ابلشدَّ

ِني ة  وال م ن ون  ابملعىن نفسه. /  : املوت، واجلمع ال م 
 .منااي
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: التشاؤم ال دائم مع اضطراب وتوتُّر، وقالت م ن اخ وْلي ا
َداء، )فالن غلبت عليه السَّومداء فال  العرب عنها: السَّوم

 خيرج من بيته(.   يكاد

ِنيق    واجلمع جَمَانِيُق: ِمدَفُع احلجارة. م ْنج 

. ظرف مبين على الضم، يليه مضاف إليه جمرور، منذ  
وهي مثُلها معىن وعماًل. وعليهما لغٌط   ،و"ُمذ" أختها

 كفيمناَكه.

مَيمَنُع َمنمعاً: حجب وقطع. )ممنوٌع التدخني(  م ن ع  
"ممنوُع التدخني". /  ويتخففون يف النطق من التنوين:

ن  ع ة القوم  امتنع: القوة واحلصانة من اهلجوم. / )ال م 
(، امتنعوا عن اخلمرداخل السور، وقد  من العدو
 هوأ(  املمنوع من الصرف أي قوي. /م نيع والسور 

ممنوٌع من التنوين، وجُيَرُّ ابلفتحة ال ابلكسرة: )ورد 
عديدٍة(. ويلغى املنع من الصرف إلا  مصادر  اخلرب من 

(، أو إلا جاء بعدها املصادرِ ُعر ِفت الكلمة أبل: )من 
 ب((. الصحفي مصادرِ مضاف إليه: )من 
ما صيغته مفاعل وأفاعل  -املمنوعات من الصرف: 

ما  -وفواعل اخل )مصادر، أوائل، قصائد، عوامل(، 
 -صيغته مفاعيل وما شاهبها )مصابيح، قناديل(، 

الوصف الذي على  -ملنتهي هبمزة مزيدة )وزراء(، ا
العلم املؤنث  -وزن أفعل )أكرب، أعظم، أمحر، أقل (، 

العلم األعجمي )إمساعيل،  -)عزة، غزة، معاوية(، 
كل األشهر السراينية وكل األشهر   -فلسطني(، 

اإلفرجنية، وشهرا رمضان وشعبان فقط من األشهر 
 -ضان، شعبان(، اهلجرية )شباط..، فرباير..، رم

العلم  -العلم املختوم أبلف ونون مزيدتني )نعمان(، 
العلم على وزن فُ َعل  -الذي على وزن الفعل )يزيد(، 

اهلمزة يف آخر الكلمة قد ال تكون  ج()عمر، مضر(. 
أصلية  أنباءمزيدة: )أنباٌء وأعداٌء وأحياٌء(، فهمزة 

، وْهزة لذا فكلمة أنباٌء منصرفة نبأوموجودة يف املفرد 
، عدوّ منقلبة عن واو وليست مزيدة، إل املفرد  أعداء

منقلبة عن ايء، فاملفرد  أحياءفأعداٌء منصرفة، وْهزة 
، فأحياٌء منصرفة. هذا خيتلف عن كلمة أصدقاء  حي 
)املفرد: صديق( فهمزهتا مزيدة، وأصدقاُء ممنوعة من 

من املواضع اليت ختتلط على املذيع يف  د(الصرف. 
ما  أكثرِ منوع من الصرف أفعل التفضيل: )من ابب امل

ِمنم برانمج، األسئلُة الطويلة(،  أكثر  يصادفين، ويف 
األوىل ُصرفت وُجرَّت ابلكسرة ألن كلمة "ما"  فأكثر

الثانية مل يتبعها مضاف  وأكثراليت تلتها مضاف إليه. 
فهي ممنوعة  (إليه بل حرف جر: )يف أكثَر ِمنم برانمج

 من الصرف.   

جة دُم  ال م ْهج ة  . هجم وال ُمَهُج: الن َّفمس، وأصل ال ُمهم
 القلب. 

وهو مَيمَهُرها  وم ه ر هامَيمُهُر َمَهاَرًة: كان حالقاً. /  م ه ر  
رًا أي َصَداقاً. /   ال م ْهر  ألَف ديناٍر: أي أعطاها َمهم

َرٌة ومجعها ُمَهٌر. /  وال ِمَهاُر: ولد الفرس، واملؤنث ُمهم
َرة.  ال م ْهرِي ةاإِلِبل   : إبل منسوبة إىل قبيلة َمهم

: األبيض جلداً ق  ه  مْ أل  اف: علة وراثية، ال م ه ق   .مهق
، ويكون بصره وشعرًا لنقص صبغة امليالنني يف جسمه

ضعيفًا ويتألَّى ابلضوء الساطع، وعينا األمهق 
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زرقاوان، وال تؤثر احلالة على العقل وال على الصحة 
  ]انظر هبق[. م ْهق اء  العامة. األنثى 

شرطية جازمة، )مهَما تَ ُقلم فاألمر ما زال م ْهم ا: 
 معقداً(. ]أنظر أدوات ال  "شرط"[ 

ذ حرفة. جذرها "هان يهون"  اْمت  ه ن  . مهن َنًة: اختَّ ِمهم
 ال ِمْهيِن  أو  ال ِمه يِن  ونوردها هنا تسهياًل. / التعليم 

: ِمهني ةال جائزاتن. ]انظر النسبة يف نسب[ / 
االحرتافية واإلتقان. ]انظر، للمهنية اإلعالمية، احلرفية 

 يف حرف[

، وقالوا: ال م واسياحلالقة ومجعها  م وس ى. هذه موس
َواٌس.   هذا ُموُس احلالقة، ومجعها أَمم

مجعها  ال م وِسيقار  أيضاً.  م وسيق ا. وكتبوها م وِسيق ى
: مؤلف املوسيقى البارُع ال ُملمَهم. موسيقارون
: العازف، أو ُمَؤلِ ُف املوسيقى النََّمِطيُّ ال م وسيقي  

الذي يكتب موسيقى للدعاايت واألفالم وليس 
: دارس لألمناط املوسيقية، عامل املوسيقىببيتهوفن. / 

يعرف وقد يعزف، لكن جماله ليس العزف وال التأليف 
املوسيقية املختلفة، ورمبا  املوسيقي بل دراسة العصور

 أيضاً موسيقات الشعوب.     

املؤنث املفرد "تقولني" مرفوع ابلنون،  الفعلمؤنث. أ( 
للك اآلن،  تقولنيوجُيزم ويُنصب حبذفها: )أنت 

للك أمام اللجنة؟، وأظنك لن  تقوِلفلمالا مل 
الفعل املؤنث يف اجلمع يلزم حالة ب( (. تقوِل

الفعل  ج(َن، ومل تُقلمَن ولن تُقلمَن(. واحدة: )أننتَّ تُقلم 

املؤنث يُنظر يف جذره لدى اجلمع، فإن كان يف هنايته 
 وهنواو أو ايء أُبقيتا يف اجلمع، مثال: )هي تعفو، 

 أتتنينقول )أننت  د((، )هي أتيت، وهن أيتني(. يعفون
.  (يومياً أيتني ، و)هنَّ (يومياً  ابلتاء ألننت وابلياء هلنَّ

مها أتتيان، وأنتما املؤنث نلتزم التاء: ) ويف املثىن
 (.       أتتيان

نٌَة أيضاً، واجلمع ُمَؤٌن: خمزون البيت من م ؤ ون ة   ، وُمؤم
البيت ابلطعام، ومتوين  متويناألغذية الالبثة. ومنها 

 املركبة ابلَوقود.  

 مائةتكتب وتقرأ هكذا. كانوا يكتبوهنا  ِمئ ة  مئة. أ( 
يف زمن مل يكن فيه تنقيط.  منهعن  ابأللف متييزًا هلا

فهي داٌء ال يرجى ملوظفي املصارف منه  مايةوأما 
 وألف ومليون ومليار جَيرُّ التمييز: مئةبعد ب(  شفاء.

(، ).. عام  (، ).. مليون عام  (، ).. ألف عام  )قبل مئة 
: نقول ثالثة ابملئة، النسبة املئوية(. / عام  مليار 

على التغليب، للك أن واملعدود املفرتض مذكر 
 "ابملئة" ليست املعدود.

: َمؤونة البيت السنوية أو الشهرية. وصف الشاعر ِمري ة
ما تصنعه العجوز املتصابية: )َتُدسُّ إىل الَعطَّاِر ِمريََة 

ُر؟(  ِلُح الَعطَّاُر ما أَفمَسَد الدَّهم ِلها.. وهل ُيصم  َأهم

ُرواَبت: أي جرثومم ْيْكر وب  روب وِمكم  ة. وِمكم

َهر.ميكروسكوب  : نقول ابلعربية ال ِمجم
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: وعرَّبه بعضهم على ال َميمك، ومسوه ميكروفون
الَّالِقط، وكان بعضهم مسَّاه ال ِمذايع ومل َتذِع الكلمة 
بل لهبت إىل جهاز الراديو، وبقيت معنا "امليكروفون" 
َدح". ومع  ثقيلًة وال بديل هلا، ومل تنجح كلمة "ال ِمصم

روفوانت الدقيقة اليت تلتقط الصوت مهما اخرتاع امليك
ِقطكان خفيَّاً أصبحت كلمة   ِجدَّ مناسبة.  الال 
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 النون
ة والرََّخاَوِة  ن. النون حرف جَممُهور متوسِ ٌط بني الشِ دَّ

َلٌق َأَغنُّ ُمَرقٌَّق، بتعبريات علماء  َفِتٌح ُمذم َتِفٌل ُمن م ُمسم
شومي خيرج يم . خالصة القول فهو حرف خَ التجويد

معه هواء من األنف. ينقلب إىل ميم إلا وقع بني 
حرفني شفويني، فنكتب املنرب، ونلفظها غالبًا املمرب، 
ومن األسهل للمذيع أن يقول "مممَبعض" مدِغمًا من 
أن يقول "من بعض" حمقِ قًا النون. وتنقلب النون إىل 

من يعمل مثقال و ﴿ايء إلا جاءت بعدها ايء: 
تُقرأ "وميَّعمل..". واإلدغام ههنا واجب على  ﴾لرة..

قارئ القرآن، وجائز بل مسَتَحبٌّ للمذيع. تسقط 
، تصبح من ماالنون من الكتابة يف بعض احلاالت: "

 للتوكيدتزاد النون على الفعل أ( :  َنواي  ". / مم ا
دة: )وهللا آلُخَذنَّ حقي ولو ابلقوة(، أو  وتكون مشدَّ

النون  ب(تكون خمفَّفة: )ال أتمُخَذنم حقََّك ابلقوة(. 
: )هم عالمة رفع، وغياهبا عالمة جزم أو نصب

يعرِفوَن وْها يعرِفاِن وأنت تعرِفنَي؛ وهم مل يعرِفوا، وْها 
حتذف النون عند  ج(لن يعرِفا، وأنت مل تعِريف(. 

نون  د(التاكسي مضربون(.  سائقوافة: )اإلض
وأتيت قبل ايء املتكلم: )جاءين خرب(. وقد الوقاية، 

حتذف نون الوقاية بعد إنَّ وأنَّ ولكنَّ وكأنَّ ولعلَّ، 
: ه ( نون النسوة، إخل. إّنِ  وجيوزإن ين، فيجوز: 

ْلن  )الرجال أكلوا، والنساء ما   بعد(.  أ ك 

و أ  ابحلمل ُمث مَقاًل. /  يَ ُنوُء نَ ومءاً: هنض انء   يُ َناِوُئ  ان 
 : املطر. الن  ْوء  ُمناَوأًَة: عاَدى وخاصم. / 

ب   ب  يَ ُنوُب نَِيابًَة: انَب عنه: قام مقامه. /  ان  يُِنيُب  أ ان 
 الن ائِب ةِإاَنبًَة: رجع، وخصوصًا رجع إىل هللا اتئباً. / 

وُة اجمللس  "انئباً" . وأجازوا النِّي ايبّ والنائبات: ُعضم
للمرأة، فهل جنعلها أيضًا وزيرًا ورئيسًا ومديراً؟ نقول  
كما قال اجملمع املصري: هذا صواب وهذا صواب. / 

 والنَّوائُب والن َُّوُب: املصيبة.  الن ائِب ة  

ح    يَ ُنوُح نُواحاً: بكى امليَت بصوت.  ان 

خ  الرجُل اجَلَمَل: أَبمركه.  أ انخ  . انخ اجلمُل: بَ َرَك. /  وأ ان 
، ابلضم وال م ن اخ: موضع ِإاَنَخة اإلبل. / ال م ن اخ  

أيضاً: طبيعة احلالة اجلوية يف مكان ما يف خمتِلف 
 : حالة اجلو الراهنة.والط ْقس  الفصول. 

: معركة وْهية هبدف التدريب أو جتريب ال م ناو ر ة  . انر
ة اخلطط واألسلحة أو إخافة خصم أو ردعه. والكلم

معربة تعريبًا مجياًل يقبل االشتقاق، والعدول عنها إىل 
"تدريب عسكري" يسلبها جل معانيها. / املناورات 

، بال أسلحة. /   الن ار  السياسية تشبه العسكرية لكنم
ر الذي والن  ْور  : الضَّومء. الن ور  مؤنثة /  : الن ُّوَّاُر، أي الزَّهم

صل رقبيت ثورين جيران : خشبة تالنِّري  يصبح بعُد مثراً. / 
 حمرااثً. وجمازاً: )يرزح الشعب حتت ِنري االستبداد(.

 1945-1933: احلزب الذي حكم أملانيا انزي
بزعامة هتلر. واالسم هتجيين منذ قيام احلزب يف 
العشرينات. مساه خصومه ابحلزب الناتسي ألن امسه 
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ابألملانية فيه تكرار لصوت "تس": "انتسيوانل 
ه دويتِشه أرابيرت ابراتي" = "حزب سوتسياليستشِ 

العمال االشرتاكي الوطين األملاين"، ونقل األوروبيون 
االسم ابلتهجئة األملانية، ونطقوه كاألملان )انتسي(، 
ونقلناه ابلزاي، وهبا لفظناه. ومن ابب املوضوعية 
املبالغ فيها استعمال اإلعالمي السم احلزب الرمسي، 

هية اليت مل يكن أصحاب وتركه لفظة النازي التشوي
احلزب يرضوهنا. فمع أنَّ هناك محلة مسعورة من 
جانب الغرب، وخصوصًا أملانيا احلالية، ضد كل شيء 
يتعلق ابحلزب النازي، رغم انقضاء زمن طويل على 
هزميته املطلقة، ومع أنَّ هذه احلملة تفتقر إىل الرباءة 
ن التارخيية وتفوح منها رائحة الغرض السياسي، فم

املسوَّغ إلعالميي العامل الثالث أن يكونوا شركاء يف 
التقزز من احلزب النازي ألنه كان عنصراًي دموايً، وألن 
حكمه كان قائمًا على اسرتضاء سفلة اجملتمع، وعلى 
بث األكاليب. مع للك فاإلعالم الرصني أيىب أن 
أييت هذا التقزز بصورة أكاليب مضادة، كاليت جندها 

اإلعالم الغريب، وح ى يف الدراسات  إىل اآلن يف
األكادميية. ويقرتف بعض اإلعالميني العرب خطأ ال 
يقل فداحة هو التغين هبتلر وحبزبه. وسط ركام 
األيديولوجيا والربوابغندا تبدو احلقيقة اهلادئة الرصينة 

 مشرقة إشراقاً مضاعفاً.

س   : الن اس  يَ ُنوُس نَ ومساً: تذبذب كبَ نمُدول الساعة. /  ان 
(: أي بضعة أشخاص. / أ انس  البشر. ونقول )هناك 

 : التابوت. الن او وس

س ور  : مرض شرجي يشبه الباسور.ان 

يَ ُنوُش نَ ومشاً: أخذ الشيَء بيده، ومثلها انتاَش. /  انش  
 : تراشق حمدود ابلرصاص، أو ابلكلمات.وال م ناو ش ة

فات : والت  حني  م ن اص  : ال مفر. ال م ن اص  . انص
 األوان.  

املدير مبحمود ال ُمِهمَّة(،  انط  يَ ُنوُط نَ ومطاً: ) انط  
)نِيَطِت املهمة مبحمود(: ُعِهد إليه هبا. ونقول أيضاً: 

املدير به املهمة(، و)أُنِيَطت به املهمة(. /  أ انط  )
: عرق النِّي اطواأَلنواُط: الِوساُم واألوممِسة. /  الن  ْوط  

لقلب معلق به، )بكاؤه ميزق نياط ختيل القدماء أن ا
املوسيقية: ال ُمَجسََّدة، أو ال ُمَدوَّنة،  الن وط ةالقلب(. / 
 وهي النُّوتة.  

يف التصنيف احليوي، البيولوجي، هو  الن  ْوع: انع
صنف املخلوقات اليت تتزاوج وتتكاثر وهو أضيق حلقة 

تصنيف أعم ملخلوقات بينها  واجلنسيف التصنيف. 
ُه كثرية ولكنها ال تتزواج فيما بينها. فالبشر نوع، َمَشابِ 

امسه العلمي اهلومو سابينس، والتصنيف األعم اجلنس، 
وجنس البشر هو اهلومو، ويضم البشر وإنسان النِ يآنمَدر 

تشري األحافري إىل أنه كان موجوداً وانقرض.  ذياَتلم ال
. النوع البشريلذا فالتعبري األدق علميًا لوصفنا هو 

وهو التعبري األكثر شيوعاً، اجلنس البشري، إلا قلنا ف
". /  ضممنا إلينا الت غري  ما يسمى "ابلنِ يآنمَدر اَتلم

: تغري يف طبيعة الشيء وليس فقط يف كميته، الن  ْوعي
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)اإلصالحات احلكومية ستؤدي إىل تغريٍُّ كمي، 
اً نوعياً(.   واملطلوب إجراءات جذرية تصنع تغريُّ

فاً: )عمره يَ ُنو  انف   على السبعني( أي  ي  ن وف  ُف نَ وم
ف  يزيد. و)هو قد  على السبعني( أي قطعها. /  أ ان 

(. وال أتيت كلمة نَ يِ ف إال ونيِّف  )لديهم مخسون طائرة 
مع العقود، بعدها أو قبلها: )لديهم نَ يِ ٌف ومخسون 

 طائرة(. 

 : أنثى اجلمل، واجلمع نَِياٌق ونُوٌق. الن اق ة. انق

واأَلنموال؛  الن  ْول  يَ َناُل نَ يماًل: حاز وبلغ. /  انل  
و ال وال َمَناويل: آلة النسج. / على هذا  وال ِمن ْ
 : على هذه الطريقة. ال ِمنوال

َماً: هجع ورقد.  انم    ن  ؤ وم: الِبَجامُة. / ال م نام ة  يَ َناُم نَ وم
 الضَُّحى: الفتاة املدلَّلة اليت تنام ح ى ارتفاع النهار. 

: لكره خبري وأعلى من شأنه، ت  ْنِويها  بصديقه  ن  و ه  . انه  
يف االستعمال  الت  ْنِويههذا هو املعىن األصلي. / 

احلديث: املالحظة، أو اإلشارة إىل حدث غري 
 اخلطأ. نو ه إىلمألوف، ويقولون 

يف اإلعالم اإلخباري:  الن ْأي  ابلنفسيَ نمَأى أَنمايً:  َن  ى
وقفًا فيه أتكيد على االبتعاد عن التأثر اختال دولة ما م

والتأثري تلقاء أزمة معينة: )لبنان يتخذ موقف النَّأمِي 
ابلنفس جتاه األزمة السورية(، ومثلها اإِلعراض، وجاءات 

نا على اإلنساِن أعرَض وأَنَى ﴿يف اآلية:  وإلا أَنمعمم
، )اختذت تركيا موقف اإِلعَراض إزاء الصراع ﴾ْبانِ ِبه

بلدين اجملاورين(. وقد تنجح كلمة ازمَورَّ يف حتليل بني ال
إخباري: )بينما تزمَورُّ لندن عما جيري يف بروكسل، 

 فهي تدرك أنه قد يصيبها َرَشاٌش منه الحقاً(.     

: ادِ عاء النبُ وَّة، وكرهوا عبارة التنب  ؤ  وأَن مَباٌء: خرب.  ن  ب أ  
 واملتنيبِّ ". التك ه ن"التنبُّؤ اجلوي" وجعلوا مكاهنا "

ُلقِ ب هبذا اللقب يف صباه، قيل ألنه ادَّعى النبوَّة وقيل 
بل ألنه شبه نفسه ابثنني من األنبياء يف قصيدة واحدة 
من قصائد الصبا، مع لكٍر لنيب اثلث )ما ُمَقامي 
.. كُمَقاِم املسيِح بني الَيهوِد(. ولشيوع  أبَرِض خَنمَلَة ِإالَّ

يل أن يُلَصَق ابمسه؛ عن ابن اللقب مل يكن املتنيب يبا
َخلِ كان عن ابن العدمي عن أيب احلسن الربعي عن 

وملا ُلقِ بمُت ابملتنيب ثَ ُقل للك عليَّ زمااًن مث املتنيب: "
ُته" . ورمبا رأى شاعران يف لقبه ما رآه عبد هللا أَِلفم

"ما أُريد بقوهلم املتنيب أول األمر إال النبز الطيب: 
ستعمال، وما كان لشعره من والعيب، فصريه اال

سريورة وشهرة، له كاحللية"، وكان للمتنيب يف زمنه من 
   الشهرة ما لنزار قباين يف زمننا.

ُبو نُ بُ وَّاً: نَتَأ وبرز.  ن  ب ا ة  يَ ن م و  السيف واللسان:  ون  ب ْ
 : البارزة بقبحها. الن اِبيةخَطُؤْها. والكلمات 

ْنِبت  من األرض.  ينُبُت نَ بمتًا ونَ َبااتً: خرج ن  ب ت   ، ال م 
مكسورة الباء والقياس فتحها، واجلمع َمَناِبت: موضع 
النبات، وأصل اإلنسان، )كان امللك حسني يفتخر 

 / .) : من ال أيكل النبايت  أبن شعبه من َمَناِبَت ش ىَّ
: من ال أيكل اللحوم وال والنبايت  ال م ْحضاللحوم. 

 أبو العالء املَعر ِي.   األلبان وال ح ى العسل، وكذا كان
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ينَبُح نُ َباحاً: النُّباح للكلب وهو صرخات  ن  ب ح  
ئب والبن  متقطعة، والُعواء صرخات طويلة وهو للذِ 

 آوى، وللكلب أيضاً عندما خيتار أن يَ عمِوَي. 

الن  ْبذة يَ نمِبُذ، بباء مكسورة، نَ بمذاً: ترك. /  ن  ب ذ  
صحفي : نتفة من كالم شخص يضمنها الالصوتية

تقريره. قد يقصد املراسل وزيرًا يف مكتبه ويتجشم عناء 
، إخل. ةحتديد املوعد وإجراء الرتتيبات وضبط اإلضاء

مث أيخذ من كالم الوزير عشر ثواٍن لتقريره التلفزي. 
وقد يكون أمام صحفي عدد من املقابالت، وعليه أن 
ينتقي منها النبذ الصوتية املالئمة. املدار يف األمر على 
البناء الصلب للتقرير الذي يصنعه الصحفي، فإن كان 
 صلبًا حبق وجدت النبذ الصوتية املناسبة مكاهنا بيسر.
والصحفي الضعيف مييل إىل أن يبين تقريره حول 
النبذ، ال أن يضعها داخل بنائه، فيأيت تقريره مفكَّكًا 
فاقدًا للشخصية. يصدق هذا على التقرير التلفزي 

عصري عنب نُِبذ  والن ِبيذواإللاعي والصحفي مجيعاً. / 
 ح ى ختمَّر. 

اً: رفع صوته فجأة. /  ن  ب  ر   مبيم  ب  ر  ال ِمن ْ يَ نمرب نَ ربم
ر  مكسورة: ُمرمتَ َقى اخلطيب. /  مِ  يف الن  ب ْ : موضع الدُّ

إيقاع املوسيقى، ومكان التشديد يف الكلمة املنطوقة. 
مُّ  أي رأس اإليقاع الذي يضرب  -ومثلما يكون الدُّ

على حروف املد الطويلة  -يف وسط غشاء الطبلة 
العربية األلف والواو والياء غالباً، يكون النرب يف الكلمة 

املنطوقة. مثال: يف كلمة "مَجيل" يكون النرب على 
الياء. فلو قاهلا شخص أجنيب ووضع النرب على فتحة 

اجليم لسمعناها منه "جاِمل". ويف بعض أصقاع العامل 
العريب يتغري موضع النرب يف كلمات كثرية، فكلمة 
"َواِسَطة" منبورة على األلف، وهذا هو املعتاد ألن 

كما يف   –العلة يف الكلمة، فإلا نُِطقت األلف حرف 
"واسطاة" جاء النرب فيها على فتحة الطاء.  –املغرب 

وأتخري النرب مييز اللهجات املغاربية. وقد ُيسمع 
شخص مشرقي يف موقف استهجان واستغراب يقول: 
تحيل. ولكنه وضع النرب على امليم  موستحيل! يعين ُمسم

 النرب لغرض عندما هتف ابلكلمة، فهذا تغيري يف
تعبريي. يف اللغة اإلجنليزية ينربون املنبور بقوة وخيففون 
غري املنبور بقوة. واألملان يف فصحاهم، والعرب يف 
فصحاهم، يوزعون النرب بتفاوت أقل. على أن األملان 
واإلجنليز جعلوا النرب مدار وزن الشعر، وجعل العرب 

 الساكن واملتحرك عماد أوزاهنم. 

َزاً: لقََّب غريه بلقب قبيح. يَ نم  ن  ب  ز   : التعاير والت ناب  ز  ِبُز نب م
 ابأللقاب. 

 يَ نمِبُس نَ بمساً: فاه بكالم، )مل يَ نمِبسم بكلمة(.  ن  ب س  

ر، )نَبَش عن الكنز(،  ن  ب ش   ينُبُش نَ بمشاً: أخرج بعد حفم
 )نبش القرَب(.  

، )القلب ينِبض والعروق  ن  ب ض   يَ نمِبُض نَ بمضاً: دقَّ
 : الزنربك، الرَّفَّاس. الن اِبض  ض ابلوترية نفسها(. تنبِ 

َباط: االستنتاج ابلقرائن. نبط املاُء: نَ َبَع.  ون  ب ط  . االسِتن م
: قوم من غري العرب اشتغلوا ابلزراعة يف الن  ب ط  / 

العراق يف العصر العباسي، وواحدهم نَ َبِطيٌّ. / 
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: قوم من عرب مشال اجلزيرة، كانت هلم دولة األ ْنباط
زاهرة منذ القرن الثالث قبل امليالد وح ى القرن األول 
امليالدي، وخلفوا مدينة منحوتة يف الصخر هي البرتاء 

 يف األردن.    

َبُع نَ بمعاً: خرج املاء من األرض.  ن  ب ع   ب وعيَ ن م ن ْ ، بفتح الي  
 الياء: عني املاء، واجلمع يَنابِيُع. 

ب مَياين  ن  ب غ   يَنُبُغ نُ ُبوغاً: بَ رََّز فجأة. وقيل َلقَّبوا زايدًا الذُّ
 " ألنه قال الشعر بعد األربعني. الن اِبغة"

ُبُه نَ َباَهًة: كان نبيهًا لكياً.  ن  ب ه   أيضاً:  والن  ب اهةيَ ن م
ُدد. /  : لفت النظر، )نَ بَّهين إىل ن  ب هالشرف والسُّؤم
ر بدل نبَّه وجود ثغرة يف الربانمج (. ويستعملون َحذَّ

ر  يف األخبار استعجااًل وبتأثري الرتمجة، فاملرء ال "حيذِ 
من أنَّ على األمم املتحدة إرسال قوة حلفظ السالم"، 

 بل )ينبِ ُه إىل وجوب للك(. 

َتُأ نُ ُتوءاً: بَرَز. والن ُُّتوءات املواضع البارزة على  ن  ت أ   يَ ن م
 سطح أملس. 

نَ تمجًا ونَ َتاجاً: )نَ َتَج الرجل بقرَته ويَنِتُجها(:  يَ نمِتجُ  ن  ت ج  
َلَدها، و)نَ َتَجِت البقرُة تَنِتُج(: َولدت. وهذا كله يف  أَوم

وعندما أراد العريب االبتعاد ابملعىن  االستعمال القدمي،
أي ن  ت ج ي نت ج : عن الوالدة غريَّ حركة املضارع فقال: 

ت ج  متخَّض وظهر. /  ن ْ وال م نت جات، وال م نتوج  ال م 
ت وجات ن ْ كلها صحيحة ومعانيها متقاربة. /   وال م 

: جممل ما ينتجه البلد من الناِتج  القومي اإلمجاِل
مات يف العام. وهو مقياس مهم للنشاط  ِسَلع وِخدم

االقتصادي يف البلد، ويعاجله الصحفي حبذر ألنه ليس 
، مقياساً املقياس الوحيد لرفاهية الشعوب، وأفضل منه

للرفاهية، معدل الدخل الفردي، وخصوصًا إلا كان 
ذ القوة الشرائية للبلد يف االعتبار. ]انظر  َمِقيسًا مع أخم
معدل الدخل الفردي حتت دخل[ مثال: جممل الناتج 

، 788مليار دوالر، ولرتكيا  800القومي هلولندا 
. ]أرقام 31، ولألردن 241، وإلسرائيل 254وملصر 
 [2012تحدة لعام األمم امل

اً: جذب بشدة.  ن  ت  ر   تُ ُر نَ رتم  يَ ن م

 يَ نمِتُش نَ تمشاً: جذب بشدة.  ن  ت ش  

ف ة  يَ نمِتُف نَ تمفاً: نزع الريش أو الشعر.  ن  ت ف   : الن  ت ْ
الشيء القليل. والنتفة من الشعر البيتان، فأما البيت 
الواحد فهو بيت يتيم، وما بني الثالثة والسبعة قطعة، 

 عن السبعة فهو قصيدة. وما زاد 

ثُ ُر نَ ثمراً: فَ رَّق.  ن  ث  ر   الِعقد: تفرقت حبَّاته،  انت  ث ريَ ن م
وجمازاً، )انتثر ِعقد التنظيم بعد مقتل زعيمه(. / الن َّثمر 

: قطعة أىب صاحبها أن وقصيدة النثرأخو الشعر. 
يسميها خاطرة فكتبها كلمتني وثالاًث يف كل سطر. / 

املكاتب، نقود حتفظها أمينة املكتب  : من لغةالن  ْثرِي ة
 للنفقات الصغرية الطارئة. 

: الت ََّهاُمس، الن ْجو ىيَ نمُجو جَنَاًة: َخَلَص من أَلى.  ْن  ا
وى بني صاحيبَّ وأان معهما، فعرفت أهنما  )طالت النَّجم

: حديث العبد خلالقه، وال م ناج اة  ليسا يل بصديق(. 
 واحلبيب حلبيبه. 
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: املربِ ز، واجلمع والن ِجيبُب جَنَابًَة: أفَلح. يَ نمجُ  ْن  ب  
 جُنَباُء. 

: التوفيق. الن ْجح  يَ نمَجُح جَنَاحًا: ظِفر.  ْن  ح  
 : اإلجنازات. والن ج احات

ة.  ْن  د   يُ نمِجُد:  وأ ْْن د  يَ نمُجُد جَنمداً: أعان وقت ِشدَّ
 َصِعَد. / )َأَغاَر يف البالد وَأجنمََد( أي هبط الوداين

ة  وصعد التالل وَطوََّف كثرياً. /  م الن ْجد  : صفة َمن يقدِ 
العون وخِيفُّ لفك الضيق ورفع الظلم، )كان يف حامتِِ 

 الطائي سخاء وجندة(.   

احلرفة، والنُّجارة أو النَُّشارة: فتات  النِّجارة :. ْنر
 اخلشب. 

ل يَ نمُجُز جَنمَزًا فهو اَنِجٌز: متحقق، )ْبيش ال يتدخ ْن  ز  
يف السياسية وبدستور انِجز بدأت تونس تدخل يف 
الدميوقراطية(. الناجز: التام الذي ال اضطراب فيه، 

 : غري املكبَّل مبعاهدة وصاية. واالستقالل الن اِجز

: النافع. الناِجع  يَ نمَجُع جُنُوعًا وجَنَاعًة: نَ َفَع. الدواء  ْن  ع  
 يكون ومثله احلل الناجع فهو انجع مفيد لكنه قد ال

القوُم املكان: نزلوا فيه لرعي  انتج ع  مكتِمل النجاح. / 
مواشيهم. وانتجع الشاعر األمري: نزل ببابه أماًل يف 

ت ج ع  عطائه.  : مكان فيه املاء واخلضرة واملساج وال م ن ْ
: القرى، مبصر، ومفردها الن ج وعوالنفقة الباهظة. / 

 جَنَع. 

ف ة. ْنف ، الن ج  ُة : الث َُّرايَّ جمموعة املصابيح املزوَّقة ال ُمدالَّ
 من السقف.

: أحد الكتب واإِلْْنِيل: العشب. الن ِجيل. ْنل
املقدسة عند املسيحيني، وُتطلق أيضًا على "العهد 
اجلديد" أبانجيله األربعة "َم ىَّ وُمرقس وُلوقا ويوحنَّا"، 

 ورسائله اليت تناهز العشرين. 

تج، )ال ندري ما سينُجُم عن هذه يَ نمُجُم جُنُوماً: ن ْن  م  
: مكان استخراج املعادن. / ال م ْنج م  اجملازفة(. / 

واجلمع جُنُوم: األجرام السماوية،  والن ْجم ة الن ْجم  
: الشمس املشتعلة، والن ْجم  فل كي ا  والسينمائية. / 

خبالف الكوكب الذي يعكس ضوء الشمس، وال 
 يضيء من لاته.

عليه ابللوم أو  أ َْن ىَواً: مال وقصد. / يَ نمُحو حَنم  َن  ا
إىل املبالغة: مييل إليها  يْنح وابلالئمة: الَمُه. / فالن 

:يف حديثه. /   أَْناء  اجلهة، واملستعمل اجلمع  الن ْحو 
متفرقة من العاصمة(. /  أَْن اء  وهي منصرفة، )يف 

 َن ِْويٌّ : علم ضبط أواخر الكلم، وصاحبه الن ْحو  
ُو اتبعاً للنص،  بسكون احلاء، واجلمع حُنَاٌة، )كان النَّحم

الصفات مث استقل بنفسه فكانت املصيبة(. / 
ي ة يف علم الوراثة: اليت هلا نصيب أقل يف  ال م ت  ن حِّ

: َن ْوالظهور يف اجليل األول، وضدها السَّائدة. / 
عشرة طلبة،  َن ْو  ، وتعرب حبسب موقعها: )جاء تقريبا  

 َن ْو  عشرين مصدراً، ورأيُت  َن ْوِ من  ومجعت ماديت
ثالثني سيارة أمام منزهلم(. / قد يورد الصحفي املبتدئ 

ووراءها رقم حمدد بدقَّة، "صوَّت حنُو تسعٍة  َنوكلمة 
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وسبعني انئبًا ضد القرار" فإلا كان قد بلغ من الدقة 
أن جعلهم تسعة وسبعني فال لزوم لنحو، أما إن كان 

يها "حنو مثانني". / غري متأكد فليجعل : الت  ن حِّ
 : اإلبعاد، واإلقالة.والت  ْنِحي ةاالبتعاد، واالستقالة. 

يَ نمِحُت حَنمتاً: َحتَّ احلجر أو اخلشب لُيَسوِ يَه  َن  ت  
 ، وَمثَّاٌل. َن  ات  متثااًل. وَمنم صناعُته هذه فهو 

اِري  يَ نمَحُر حَنمراً: لبح.  َن  ر   فسه : من يقذف ناالْنِتح 
هادي  على املوت كي مييت أعداءه. ومسِ ي االسِتشم
أيضاً، وهي كلمة ثناء. والكلمتان من أكثر الكلمات 
حساسية يف اإلعالم، وتكشفان اخلط التحريري 
لوسيلة اإلعالم بيسر. واإلعالمي يستخدم واحدة 
منهما راجعًا لضمريه اثنياً، ولرئيس حتريره أواًل. / 

 تبحر. : العامل املالنِّْحرِير

يَ نمَحُس حَنمساً: )حَنَسين عندما صفق لفوزي  َن  س  
ابجلائزة، فوقعت فانكسرت رجلي(. الشخص 
امل َنمحوس الذي أصابتمه النُُّحوس، مجع حَنمس، وُيسمَّى 

ين. /  : معِدُن بين إىل الن ح اس  ال ُمعتِقدون هبذا ُمَتَطريِ 
برتقايل لني، يقسو إلا ُسبك مع القصدير فأصبح 

ر. ا  لبُ رُنز، أو مع الز ِنمك فأصبح الصُّفم

يَ نمَحُل حَنماًل: َنَسَب القول لغري قائله، )حَنََلين  َن  ل  
الصحفي عبارة مل أتفوه هبا قط(، )كان خلف األمحر 

ل هيضع الشعر  شعراَء جاهليني، فهذا كله شعر  وينح 
النجم التلفزي املشهور مقالًة  انت ح ل  (، و)م ْنح ول  

شخصية  انت ح ل  فكانت فضيحة كربى(، )هتمته أنه 

: النِّْحلة  ثري معروف واشرتى ِسَلعًا ابلديمن(. / 
: اهلُزال ونقص الوزن، الن ح ولاملذهب الديين. / 

: والن ِحيلوكانت النسوة يتداوين منه بكل دواء. 
 النَِّحيف.  

ة، األشخاص األفضلون تعليماً : اخلاصَّ الن ْخب ة  . خنب
واألرفعون منزلًة يف اجملتمع. ومل خيِطئم من قال النَُّخَبة 

: الطريقة األشهر الختيار من االنتخاببفتح اخلاء. / 
ميثِ ل الناس وحيكمهم. ويف حضور التزوير والضخ 
الدعائي قد ال تكون دائمًا الطريقة املثلى. / 

، ومصدر لألخبار. : مواسم مهمة لإلعالماالنتخاابت
: يتم فيها انتخاب كامل أعضاء واالنتخاابت العام ة
: يتم فيها واالنتخاابت التكميليةجملس النواب، 

انتخاب بعض األعضاء لتعويض من مات أو استقال. 
: من واملنت ِخبون: من حيق هلم االنتخاب، الن اِخبون

 أدَلوما أَبصواهتم فعاًل. 

يَ نمُخُر خَنمراً: أحدث ثقواًب يف جوف الشيء،  خن  ر  
وجمازاً، )خنر الفساد البلد كما ينُخُر السُّوُس اخلشب(. 

ْنخ ر  /   ثقب األنف، واجلمع َمناِخر.  ال م 

 يَ نمَخُز خَنمزاً: خنس. خن  ز  

ُس  خن  س   يَ نمَخُس خَنمسًا: َشكَّ ِبُعود أو حديدة، والنَّخم
ابَّة.  ار به، وصاحب هذه  والنِّخ اس ة  للدَّ لإلنسان: االجتِ 
 وهو ابئع البشر.  الن خ اساحِلرمفة 

يَ نمَخُع خُنُوعاً: نفث خمرجًا خماط صدره أو أنفه.  خن  ع  
اع ة : : املادة الن خ اعالبلغم، ومثلها النَُّخاَمة. /  والن خ 
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ِميٌّ ح ى النُّخاع( أي  اليت يف جتويف العظم، و)فالن قَ وم
: احلبل العصيب الن خ اع الشوكيقصى. / إىل احلد األ

الرئيسي الذي ينزل من الدماغ وجيري داخل العمود 
 الَفَقرِي.

م ن اِخل ، يَ نمُخُل خَنماًل: َغرمَبَل. واآللة ُمنمُخٌل واجلمع  خن  ل  
ال ةواملنخل أصغر فتحاٍت من الِغرابل.  : ما يبقى والن خ 

 من خشن الدقيق بعد النخل. 

َلَت، )يَنِ  ن د   اً: أف م عن  ن د  عنه صرخة أمل(، ) ن د تدُّ َندَّ
: النِّد  : استنكر. / ن د دلهين أنك مسافر غداً(. / 

 : من عيدان الَبُخور. وعود النِّدّ النظري. 

ت د ى. ندا : يكون جمِلسًا له مبىن وحديقة، ويكون ال م ن ْ
 والن اديافرتاضيًا على اإلنرتنت، واجلمع ُمنَتَدايٌت. 

واجلمع نَ َواٍد: ملتقى رايضي أو اجتماعي ألهل حرفة، 
ابب يف  النِّداء: لقاء ملرة واحدة. / الن ْدو ة  إخل. / 

. ابتل  يَ نمَدى َنَداَوًة:  ن ِدي  النحو. ]انظر حتت اي[ / 
: خُممِجل ح ى لريشح له يند ى له اجلبنيهذا أمٌر 

اجلبيناِن عرقاً. ويقولون: )جرمية يَ نمَدى هلا جبني 
 اإلنسانية(. 

ابً: بكى ميتاً. / وَنَدَب وان مَتَدَب:  ن د ب    يَ نمُدُب َندم
َتَدابً. /  بفتح النون: الن ْدب ة ، أانب وكلََّف منُدواًب وُمن م
 أثر جرح مندمل، واجلمع نُُدوٌب. 

ر   َرًة: كان قليل املثال. يَ نمُدُر  ن د   نُُدوراً ونُدم

فاً: نَ َفَش القطَن مزياًل تلبَُّده.  ن د ف    ون د ف تيَ نمِدُف َندم
 السماء: أنزلت ثلجاً قطين القوام.

. ِمنمِديٌل وَمناِديُل: كان ال ِمنديل من قماش وصار ندل
: خادم السُّفرة يف املطعم، الن اِدل  من ورق طري. / 

 والسَّاقي.

يَ نمَدُم َنَدمًا وَنَدامًة: َأِسف على خطأ فهو انِدٌم  م  ن دِ 
ماء  هو النَِّدمُي، واجلمع  الن ْدم ان  وهم انِدمون. /   ن د 

 : الصاحب، ورفيق الشراب.  ون ْدمان  ون د امى

ر   راً: أوجَب على نفسه صدقًة مشروطة.  ن ذ  يَ نمُذُر َنذم
ر   نَّذير ضد نفَسه لقضية: َكرََّس حياَته هلا. ال ون ذ 

: عالمات اقرتابه.  ون ذ ر  البشري.   الشرِ 

: االفتتان ابلذات حدَّ اهلََوس، وأَيُّنا الن  ْرِجِسي ة  . نرجس
 امل ُعاىف!  

: عيد فارسي قدمي هو عيد الن  ْور وز ، والن  رْيوز  . نرز
 مارس/آلار. يقابله يف مصر شم النسيم.   21الربيع، 

اجلرح: أخرج  ونز  ل من ثَ قمب صغري، يَِنزُّ نَ زَّاً: سا ن  ز  
 صديداً. 

ُزو نَ زمواً.  ن  ز ا  والن  ْزو ة  الفحل: وثب يف التزاوج.  نز ايَ ن م
 : َوث مَبة الرغبة يف نفس اإلنسان.ن  ز و ات  واجلمع 

زَُح نُ ُزوحاً: رحل عن موطنه.  ن  ز ح   : من الن ازِح ونيَ ن م
من  :والالجئون، 67ُشر ُِدوا من فلسطني بعد حرب 

، والكلمة اليت يرى الفلسطينيون أهنا 48ُشر ُِدوا عام 
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. / اكتسب النزوج ال م ه ج رونالصحيحة للفريقني: 
وما  2011معىًن خمتلفًا يف سياق الثورة السورية 

تالها، فالنَّازحون هم من ُشر ِدوا عن بيوهتم وقراهم 
جئون من جلأوا إىل بلدان  وظلُّوا داخل سوراي، والالَّ

 .أخرى

. الن َّزمر: القليل الشحيح، من املاء أو غريه، )مل نزر
يرشح من معلومات بشأن البيان اخلتامي سوى الن َّزمِر 

 اليسري(. 

: مال واشتاق. ن  ز وعا   ون  ز ع  يَ نمزُِع نَ زمعاً: قلَع.  ن  ز ع  
والن ََّزعات الفنية واألدبية: امليول واالجتاهات.  والن  ْزع ة  

ز ع  /   الن  ْزعِ املريض: أشرف على املوت، فهو يف  وان 
يف السياسة: خالف بني جهتني،  النِّز اعاألخري. / 

والكلمة ال تشي أبن هناك ظاملًا ومظلوماً. لذا جيتنبها 
الصحفي إن كان األمر بني حكومة قامعة وبني حركة 
مطلبية سلمية، أو بني حمتل غاصب وشعب واقع 

تنامية كانت قضية حترر الفيي القضيةحتت االحتالل: 
وطين ال نزاعاً بني الوالايت املتحدة والفييتناميني، وكذا 
  –القضية الفلسطينية. ووكاالت األنباء العاملية مغرمة 

 بكلمة نزاع.  –كي تريح رأسها وهلوى يف نفسها 

َوَس.  ن زغ   زَُغ نَ زمغاً: َوسم َوَساتُه  ن  ز غ ات  يَ ن م الشيطان: َوسم
 يف صدر اإلنسان. 

ُم: خرج، ونَ َزف الشَّخُص:  ن  ز ف   يَ نمِزُف نَ زمفاً: نَ َزَف الدَّ
ُم.  ُر: نَِفَد ماُؤها. /  ون  ز ف تخرج منه الدَّ : الن زِيف  الِبئ م

: دٌم ينزف داخل  اِخِليُّ خروج الدم غزيراً. النَّزِيُف الدَّ

اجلسم. وجمازاً: )ظن العسكر أهنم حبملة القمع قد 
وا نزيفًا داخليًا يف جسد قلعوا الضرس، لكنهم سبب

 األمة(. 

. النَِّزُق من الناس: املتوثِ ُب السريع الَغَضب نزق
 والَفرَح، املستعجل يف كل شؤونه. 

ُح إىل صدري:  ن  ز ل   يَ نمزُِل نُزواًل: هبط. / ونَ َزَل الرَّشم
يكون يف  الن زِيل. / ن  ز التُشَعِبيَّة واجلمع  ِبن  ْزل ة  ُأِصبُت 

: والن  ز ل  . ن  ز الءستشفى، واجلمع فندق وسجن وم
عن  النزول: العراك ابلسيوف بعد النِّزال  الفندق. / 

. فإن ظلوا فوق ظهور ال م ناز ل ةظهور اخليل، وهو أيضاً 
: القرآن. / الت  ْنزِيلاخليل فهو ِطَعاٌن ابلرماح. / 

ْنزِل ة : ن  و اِزل  واجلمع  الن ازِل ة  : الدرجة والرتبة. / ال م 
صيبة. والنَّازمَلة يف العامية التونسية: الدعوى امل

 القضائية.

ت  ز ه    والن زِيه  ، صحيحتان. / نزه. ال م ت  ن  ز ه  = ال م ن ْ
واجلمع نُ َزَهاُء: لو الن ََّزاهة الذي يعدل وال يقتنص مااًل 

 ابلباطل. 

َر السَّداد،  ن س أ   َئاً: َأخَّ أتخري أهل  والن ِسيء :يَ نمَسُأ َنسم
: بن سيئةاهليَّة الشهر احلرام إلدامة القتال، والبيع اجل

 : العصا. ال ِمْنس أ ة  البيع بَدفمع مؤجل. / 

ياانً: نسا بكسر السني.  َنن ن ِسينا. َنِسَي يَ نمَسى ِنسم
بفتح السني. /  وهم ي نس ْونبضم السني.  وهم ن س وا

بفتح النون: والن س ائّي، من األثواب: احَلرميي.  النِّس ائي
، ِعْرق  الن ساأمحد بن شعيب، من أهل احلديث. / 
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بفتح النون: عصب ميتد من الورك إىل الكعب، ومن 
شكا َنَساُه فقد ضغطت فقرات ظهره السفلى على 

َوة،  النِّس اءاألعصاب فامتد األمل إىل الر ِجل. /  والنِ سم
َرأٌَة يف حال التن ن واملفرد ال َمرمأَُة ابلتعريف وامم كري؛ وَكرِهم

وان، فال نستعمل هذا اجلمع يف  مجع املرأة على ِنسم
: اجتاه متعاظم لنيل املرأة كامل النِّْسِوي ة  اإلعالم. / 

ِويٌّ، واملرأة  حقوقها. والرجل املؤيد هلذا االجتاه ِنسم
ِويَّة.   ِنسم

يَ نمُسُب َنَسباً: أحَلَق وَعزا، )نَسَب إليه ما مل  ن س ب  
سا ِنْسِبي ا  يقل(. /  أغىن من روسيا، أي  ِنسِبي ا  : )النَّمم

أننا لو أخذان نسبة عدد السكان ونسبة الدخل لكل 
منهما لكان للك كذلك(. والقول "الوضع هاِدئ 

ال يصحُّ إال إلا عرف السامع إالَم النسبة،  نسبياً"
مثاًل: )كان القتال شديدًا يف األايم املاضية، والوضع 

، أمثلة: النحوابب يف  الن س ب  بياً(. / اليوم هادئ نس
( إبسقاط ايء صحيفة، )فاطمة-)َصِحيفة أ( -َصَحفي 

( إبسقاط التاء املربوطة، )َعلي   ( إببدال -فاطمي  َعَلوي 
( أبدلت اهلمزة واواً، -إحدى اليائني واواً، )مساء مساوي 

( قلبت الياء واواً وأسقطت التاء املربوطة، -)تربية تربوي 
( أضيفت الواو، )نفسدمو -)دم -نفساين (، )حنمو-ي 

لةَْنويّ  ، )دوم  ب(ُدَويل (. -دوميل (، )ُدَولٌ -( ال حَنوي 
األصل النسب للمفرد، ويصح النسب إىل اجلمع إن 

 عشائري(.-ُطاليب  -ِمَهين  -اقتضى املعىن للك: )ُدَويل  

جاً:  ن س ج   : صناعة النسيج. / النِّس اج ةيَ نمِسُج َنسم
( تعين أنه متفر ِد َأخبرٍي أم نسيج  و ْحِدهِ عبارة: )هو 

 .  بشر 

خاً: نقل خبطه. /  ن س خ   : توليد االسِتْنساخيَ نمَسُخ َنسم
خملوق من آخر مطابق له يف تركيبه اجليين توليدًا غري 

: نزول آية تزيل حكم آية النسخ يف القرآنتزاوجي. / 
/ : الفاكس، وقد نسَخُه اإلمييل. الن اس وخقبلها. / 

: من اخلطوط العربية، وبه كل املصاحف الن ْسخ
 املطبوعة اليوم تقريباً.

: ال ِمْنس روُنُسوٌر: جارح يغتذي ابجِلَيف. /  ن ْسر  
ر وكل جارح.  منقار النَّسم

: ماء الشجرة الذي يكون بني اخلشب الن س غ  . نسغ
 واللحاء. 

فاً: َدمَّر واقتلع. ن س ف    يَ نمِسُف َنسم

كاً: زهد. يَ نمسُ  ن س ك   أو ال َمنمِسُك  ال م ْنس ك  ُك ُنسم
 : الشعرية والشعائر.مناِسك  واجلمع 

يَ نمُسُل ُنُسواًل: انسلَّ وانفصل كنسول ريش  ن س ل  
 : التكاثر. والت  ن اس ل  الطائر. / 

ْنِسم. نسم : اإِلنسان، الن س م ة  : ُخفُّ اجلمل. ال م 
خصوصًا يف عبارة: )عدد السكان عشرون مليون 

وشم  : الريح اخلفيفة املنعشة. الن ِسيمَنَسَمة(. / 
: عيد الربيع يف مصر، وموعده حيدد كل عام الن سيم

حبساابت معقدة، للتقومي القبطي فيها اليد الطُّوىَل. / 
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 ت  ن س م  ي: هبَّة النسيم الواحدة. / الن ْسم ة والن س مات  
األخبار: يلتقطها، )سأتَ َنسَُّم لك أخبار التعيينات 

 اجلديدة(. 

يَ ُنشُّ َنشَّاً: طرَد الذابب، وحرَّك اهلواء فوق اجلمر  ن ش  
َلى.  : وال ِمن ش ة  ليتَّقد، والنَّشيش صوت اللحم يف ال ِمقم

 ال ِمرمَوَحُة مُتَسك ابليد. 

ْنش أوشهيَ نمَشُأ ُنُشوَءاً: حَدَث.  ن ش أ   للبضاعة:  ادة ال م 
: املباين، وهي يف ال م ْنش آتوثيقة مبكان صناعتها. / 

: البناايت إل هي يف طور واإلنشاءاتالقرآن السفن. 
: قطعة تعبري يكتبها موضوع اإلنشاءالتشييد. / 

التلميذ، ويُفرَتض أن يُنشئها بنفسه لوال ما يكبِ ُله به 
سري على هنج املعلم من وجوب تضمني بيت شعر، وال

: التسمية القدمية النشوء واالرتقاءمعني. / مذهب 
مثلها. /  والن ْشء: الشباب. الن اِشئةلنظرية التطور. / 

 : الرتبية.الت  ْنِشئة

. النََّشا والنََّشاء: مسحوق أبيض يستخرج من نشا
ت  احلبوب والبطاطا؛ واألغذية الغنية ابلنشا   .ن ش ِواي 

ُشوابً: َعِلَق يف احللق، صنارًة يف حلق يَ نمَشُب نُ  ن ِشب  
السمكة، أم شوكَة السمكة يف حلق الصياد. وُنُشوب 

ُءها. /  : السهم، )كان سالحهم الن ش اب ة  احلرب َبدم
: املال، )ال خري يف الن ش ب  القوس والنُّشَّاب(. / 

 نسب بال نشب(.

كاء : البوالن ِشيج  يَ نمِشُج َنِشيجاً: بكى بشهيق.  ن ِشج  
 مع شهيق ودون عويل. 

َداانً.  ن ش د   دًا وِنشم : حبث عن نشد ضال ت هيَ نمُشُد َنشم
انقته الضائعة، )ال تكثروا احلديث عن الدميقراطية، 
وحماربة الفساد. التعليم هو الضالَّة املنشودة(. / 

هللَا أن تقبل هذا املبلغ(. /  ون ش ْدت كهللَا،  انشدت ك)
ة : ال م نش ودوة احلارَّة. / االستقالل : الدَّعال م ناش د 

عى لتحقيقه. /  شيئاً: نسعى إليه،  ن نش د  الذي ُيسم
: قصيدة مدرسية. / واأل نشودةِشعراً: نتلوه.  ون  ْنِشد  

: من أسفار العهد القدمي، واأَلنشاد ن شيد  األ ْنش اد
ٍد مبعىن نشيد.   مجع َنشم

راً، للخشب: َقَطَعه، وللخرب: أَلاعه. /  ن ش ر   يَ نمُشُر َنشم
: بعثهم هللا من املوت، أو ن ش ورا  الناَس يَ نمُشُرهم  ن ش ر  

أ ْنش ر هم على اجملاز أيقظهم من سبات. ومثلها 
: لاك امل َُسنَّن، ال ِمنش ار: بعثهم من املوت. / ارا  ِإْنش  

: برانمج ارونشرة األخبفتات اخلشب. /  والن ش ار ة :
حمدد الطول يف العادة يتمىن املرء لو قصر وطال 
حبسب األحداث. والنشرة ليست جمرد سرد لألخبار 
بل مسطرة قياس حلال البلد والعامل. ]انظر مسطرة يف 

 سطر[

يَ نمُشُز ُنُشوزاً: أساء معاشرة زوجته، والعكس، فهو  ن ش ز  
جة الصوت : احنراف يف در الن ش از  انِشٌز وهي انِشٌز. / 

زيف عزف أو غناء، )املغين قد  إن مل يكن ُمَسلمِطناً  ي  ن شِّ
 أي منغمساً يف اللحن(. 

. /  ن ِشط   : والن ش ط اء الن اِشطيَ نمَشُط َنَشاطاً: َخفَّ
الشخص الفاعل سياسيًا ويف العادة املنتمي إىل حزب 

طأو حركة. /  األ نِشط ة = : ال ُمذيع. / ال م ن شِّ
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. / الف ع اِلي ات. كلتاْها صحيحة، ويقولون اتالن ش اط  
ِشيط: العقدة، وللبحَّارة يف عقد األ ْنش وط ة    فنون. األ ان 

.  ن ِشف   فاً: جفَّ ِكري كبري. وال ِمْنش ف ةيَ نمَشُف َنشم  : َبشم

قاً: أخذ اهلواء أبنفه. ونقول  ن ِشق    است  ْنش ق  يَ نمَشُق َنشم
ق يؤخذ ابألنف، وهو : تبغ مسحو والن ش وقأي َشمَّ. 
 السَّعوط.

اًل: خطف احملفظة، أو أخرج اللحم  ن ش ل   يَ نمُشُل َنشم
اجلثث:  اْنِتشالالغريق: أخرجه.  وانْ ت ش لمن القدر. 

 . ، أو من بني األنقاضإخراجها من البحر

.  نص   َ ُ، أي كالم والنص  يُنصُّ َنصَّاً: َعنيَّ : ال َمنتم
ضافات. / عالمتا الوثيقة األصلي دون شروح أو إ

 م".." حتصران املقتبسات وتسوقان الكال التنصيص
: موضع ال ِمن ص ةبنصِ ه. ]انظر الرتقيم حتت رقم[ / 

مرتفع يف قاعة أو ميدان خمصص للخطباء، 
يف  القاعةوللمتحدثني الرئيسيني يف ندوة، )كانت 

: الت  ن اص  ابألفكار(. /  املنصةندوة األمس أغىن من 
، رمبا أيضًا من التشابه  واالختالف بني نصوص ش ىَّ
ان موجودًا من خمتلفة، واملقارنة بينها، شيء ك لغات

ألف سنة، واختَََّذ اآلن هذه التسمية التقليعة كي تسيل 
 أقالُم النقَّاد. 

باً: أقام شيئًا وَرَفعه. أقاموا  ن ص ب    ن ْصبا  يَ نمِصُب َنصم
تذكارية عديدة. وأقام  ن ص ب ا  َتذمكارايًَّ واحداً، وأقاموا 

: الن ص ب  يف الكعبة: أي أصناماً. /  أ ْنص ااب  الُقَرشيون 
: ال م ْنِصب: عاداه. / انص ب ه جار ه العداء  التعب. / 

: احلد األدَّن النِّص ابوظيفة، كبرية يف الغالب. / 
الواجب حضوره من أعضاء اجمللس ح ى ينعقد قانونياً. 

ة، واجلمع أَنمِصَباُء وأَنمِصبٌة. / : احلصالن ِصيب/ 
: أي جعلته أولوية ولن ن ْصب  عيينّ وضعمت األمر 

: من كان يكره ن  و اِصب  واجلمع  الناِصيب  أنساه. / 
اإلمام علي كرم هللا وجهه من املسلمني. ومل يعد هلؤالء 
وجود بني مسلمي اليوم، ولكن العبارة موجودة على 

مستعرة بني السفهاء يف  األلسنة. واحلرب الكالمية
هذا الشأن البائد، واجلانب اآلخر يف التالسن يسمَّومن 

 ، وهم من كانوا يكرهون الصحابة. الر واِفض

ُت له، وجاز  ن ص ح   َحًا: نقول َنَصحم يَ نمَصُح ُنصم
ُته. /  ة  : الصادقة. / الت  ْوب ة  الن ص وح  َنَصحم : ال ِمْنص ح 
 إبرة اخليَّاط.

راً: أَيَّد. / يَ نمصُ  ن ص ر   : دافع عنه. انت ص ر لصديقهُر َنصم
وحرب من نصروا النيب )ص( يف املدينة.  األنصار:/ 

: الغارات اليت يشنها املدنيون املسلحون على األنصار
اجليش الغازي بلَدهم، وخاضها الروس ضد انبليون. / 

: دعوة لنصرة قضية اجتماعية، وهناك محلة م ن اص ر ة
ة لوقف ما يسمى بقتل الشرف، وأخرى مَحَالت مناصر 

ملنع الفتية من التدخني، وأخرى ملنع املدارس من إْهال 
: الدين املسيحي، والنَّاصري: الن ْصر انِي ة  اللغة العربية. / 

املسيح، فقد ُبشِ رت مرمي بيسوع يف مدينة النَّاِصرة 
: املسيحيون، والن ص ارىبفلسطني، وفيها عاش زمناً. 

يف سياق اترخيي فقط، ويف وقتنا نقول  وتستعمل
 "املسيحيني". 
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 والن اِصع  يَ نمُصُع ُنُصوعًا وَنَصاَعًة: بدا واضحاً.  ن ص ع  
 صفة لألبيض اخلالص البياض. 

: رجل نَصٌف وامرأة نَصٌف: يف منتصف العمر. ن ص ف  
َك  نصح الشاعر الرجَل املقدم على ِخطبة: )فإنم أَتَ وم

َفيمها الذي لهبا(. / وقالوا: إهنا َنَصفٌ  َثَل ِنصم .. فإنَّ أَمم
 نصفالعدل، أي أن تعطي زميلك  اإِلنصاف:

: أخذك حقك، أو واالْنِتص افالرغيف ال ربعه. 
أخذك احلق لغريك. وهو أيضًا وصول الشيء إىل 

 منتصفة، )انتصاف الليل(. 

 ن ص ل  لون  يَ نمُصُل ُنُصواًل: انسحب، وقد  ن ص ل  
املعطف: أي غدا ابِهتاً، ونصل اخِلَضاب: زال لون 

: التخلص حبيلة، والنَّأُي ابلنفس الت  ن ص ل  الصبغة. / 
: عبارة تكتب يف ليل وثيقة أو ِعب ار ة  الت  ن ص لُجبمناً. / 

إعالن أو رسالة إلكرتونية، أو يف فاحتة جملة تعلن عدم 
ل  ن صْ املسؤوليَّة عن املضمون أو عن بعضه. / 

 : حديدته القاطعة دون ال مقبض. السكني

َواً. نضا عنه الثوب: خلعه.  ن ض ا  وانت ض ىيَ نمُضو َنضم
 سيفه: استلَّه.

يَ نمُضُب ُنُضوابً: َنِفَد ماء البئر أو نفطه.  ن ض ب  
ِعني  الذي ال ينضب : البئر اليت يتجدد ماؤها، وال م 

وفالن َمِعنٌي ال ينضب: لو علم غزير، إخل. / 
لعنصر اليورانيوم،  238: النظري ليورانيوم ال م ْنض ب  ا

وهو يتخلف عن عملية التخصيب، وإشعاعه قليل، 

ويستخدم يف صنع القذائف. ]انظر التخصيب يف 
 خصب[

َرَك خرَي حاالته، مثرًا كان أم  ن ِضج   يَ نمَضُج ُنضمجاً: أَدم
 طبخًة. 

 ه ينضح(.  يَ نمَضُح َنضمحاً: َرَشَح، )كل إانء مبا في ن ض ح  

ٌ نضخ  : فوَّارة ابملياه.نض اخ ة  . َعنيم

ة  . نضد  تنضيد  : الطاولة، واجلمع َمناِضُد. ال ِمْنض د 
 احلروف: صفُّها يف املطبعة. 

: كان مشرقًا لا لون حسن. وال ن ْضر ة  يَ نمُضُر  ن ض ر  
تذكر املعاجم إال َنضرة، بفتح النون، وجاءت كذلك 

رة، يف آيتني يف القرآن الكرمي ، ويقيسها الناس على نُدم
َرة.  َرة فيقولون خمطئني ُنضم  وُنصم

 يَ ُنطُّ َنطَّاً: وثب.  ن ط  

يَ نمَطُح َنطمحاً: ضرب بقرنيه، وانطحات السحاب  ن ط ح  
: الشاة الن ِطيح ة  تفعل شبه للك ابلسحاب املنخفض. 

 تُ نمَطُح فتموت فيحرم حلمها. 

الزرع: حيرسه وحيفظه، وهو  يَ نمطُُر َنطمرًا فهو انطرٌ  ن ط ر  
: خشبة أُلِبست والن ط ارواجلمع نواطري.  الن اط ور

ط الزرع لُتِخيف َعنمه الطيوَر  قميصًا ونصبت وسم
والبهائم، وهي خيال املآتة يف مصر، وخيال الصحراء 

يف هذا البلد الذي خال من  -يف لبنان، والصحراء 
رَّاعة هي األرض املزروعة خضاراً، وخَ  -الصحراء 

 اخلضرة يف العراق، والفزَّاعة يف فلسطني.  
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: الطبيب احلالق.      نطس  . النِ طَاِسيُّ

ن طِّع  . نطع : بساط النِّْطع: املتكلِ ف املتفاصح. ال م ت  
 جلٍد كان يفرش حتت من يراد ضرب عنقه.  

: احلزام، وهي ال ِمْنط ق ة  يَ نمِطُق ُنطمقاً: تكلم. /  ن ط ق  
ْنِطق ة = ال ِمْنط ق ة/ النِ َطاق.  : املكان، صحيحتان. ال م 

: اإلبل والشاء، والصامت: الدراهم. / املال الناطق/ 
: شيء خمتَ َلف الن ْطق  السليم للكلمات واحلروف

أكثر  أصوات احلروففيه، وهذه بعض اإلمياءات: 
من احلروف. فحرف الالم يف "َلِعَب" خمتلف عن الالم 

 "سهل" غري السني يف يف "َلطيف"، والسني يف
"سطر"، وها هي أهم العناصر اليت تصنع أصوات 

من جوف اإلنسان،  هواء  خيرج الصوُت  أ(احلروف: 
ومير ابحللق، وقد تتذبذب األحبال الصوتية فيكون 
الصوت جمهورًا كما يف حرف الزاي، وقد ال تتذبذب  

: اندرًا ما يكون اللسان اللسان ب(كما يف السني. 
مسرتحيًا فال يفعل شيئًا كما يف األحرف احللقية: اهلاء 
واهلمزة والعني واحلاء، فاللسان فيها ملتصق بباطن 
الفم، وكذا األمر يف األحرف الشفوية كامليم والباء 
والفاء. فإلا جاءت القاف التصق أصل اللسان من 

الكاف  الداخل ابللهاة يف سقف احللق. فإلا كانت
التصق وسط اللسان بوسط سقف الفم. مث أتيت 
حروف يصنع فيها اللسان مع سقف الفم فجوة، وهي 
الصاد والضاد والطاء والظاء. وهناك حرف يتذبذب 
فيه رأس اللسان على اللِ َثة الداخلية "خلف األسنان 

: هلا مع األسنان ج(العلوية" وهذا حرف الراء. 

والظاء، ولألسنان العلوية  اللسان عمل يف الذال والثاء
: األنف د(عمل مع الشفة السفلى يف حرف الفاء. 

يف بعض األحرف خَيرُُج هواء من األنف فضاًل عن 
الفم كامليم والنون. وبدون هذا اهلواء يكون هذان 

تؤثر احلروف بعضها على بعض  ه (احلرفان مكتومني. 
عندما تتجاور يف الكلمة، ففي كلمة "ُسلمفة" ننطق 
السني رقيقة والالم رقيقة، فانظر كيف تتضخم السني 
والالم يف كلمة "ُسلمطة"، وما هذا إال انتظارًا حلرف 

يستطيع جهاز النطق عند اإلنسان أن خيرج  و(الطاء. 
عددًا ال حصر له من األصوات، وللك حبركة اللسان 
وابلتحكم يف مقدار ما حُيَبس من اهلواء يف الفم، وما 

من الفم أو األنف. وقد شهد علماء  خيرج من هواء
األصوات اللغوية للعرب القدماء أبهنم أعمق َمنم درس 
خمارج احلروف، ال جرم فتالوة القرآن الكرمي أوجبت 

خري تدريب للمذيع على النطق السليم  . ز(للك
عيب يف  ح(التقليد، فهكذا يتعلم الطفل اللغة. 

 مذيع: بعض املذيعني يكسل أن يغري شكل جوف
الفم بني حرف وحرف فيرتك حلروف اإلطباق "الصاد 
والضاد والطاء والظاء" أن ختتطف نطقه كله، فتصبح  
كل سني عنده فخمة، وكل الم وكل ابء، ويتكلم 
وفمه ممتليء على الدوام ابهلواء فيما بني لسانه وسقف 

عيب آخر  ط(فمه، فكأنه يتكلم ويف فمه لقمة كبرية. 
ذيعني يف إبراز الفارق بني يف مذيع: يبالغ بعض امل

حرف مفخم وحرف مرقق أيتيان متعاقبني، فعل بعض 
القراء الذين يرتلون القرآن جتويدًا ببطء فيتمكنون من 
تغيري هيئة الفم واللسان بني احلرف واحلرف. واملذيع ال 
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ميلُك أن يقرأ ببطء، فتبدو قراءته مفتعلة. وكبار قراء 
بعضها على بعض، القرآن يرتكون للحروف أن يؤثر 

وال جيربون جهازهم الصويت على القيام حبركات 
هبلوانية. ]انظر مطلع كل حرف فَثمَّ شرح ملا للحرف 

 من أصوات[

يَ نمظُُر َنَظراً: أبصر. َنَظَر يف القضية: حبثها،  ن ظ ر  
، وهذا وارد يف العربية، لكره ابن نظر القضية  ويقولون: 

: آلة م ناِظري  جلمع ، واامِلنظارسيدة يف احملكم. / 
التقريب. ونقول )مبنظار فلسفي للمسألة وجهان(، 
وجاء يف بعض املقاالت: "من هذا املنظور.."، 
ويصعب تصويبها، فاملنظور هو اجلسم الذي ننظر إليه 

يف الرسم اهلندسي: رسم للجسم  امل ْنظ ورال األداة. / 
 ابألبعاد الثالثة، خالفًا للَمَساقط الرأسي واألفقي

: املتفر ِجون، والَنظَّاَرة أيضاً: الن ظ ار ةواجلانيب. / 
العدستان مع إطارْها، وجيمعها بعضهم ويقول 

: لو املنصب املماثل، الن ِظري"َنظَّارات" للواحدة. / 
: والنظري)التقى وزير اخلارجية التوُنسي بنظريه اللييب(. 

شكل من أشكال العنصر خيتلف يف وزنه الذري دون 
ه الذري، وبعض النظائر لبعض العناصر ُمِشعَّة  عدد

 . ]انظر التخصيب يف خصب[ 235كنظري اليورانيوم 

يَ نمِظُم َنظمماً: َسَلَك اللؤُلؤ يف خيط. وصنع شعراً  ن ظ م  
ة، قصيدًة.  : والن ْظم  موزوانً، نقول: َنَظَم، بال شدَّ

الشعر املنظوم، وغلبت على الرديء الذي حتلَّى ابلوزن 
ْنظ وم ة العلميةال شيء. / مث  : أبيات موزونة ال م 

 النِّظ امتلخص قواعد علم من علوم اللغة أو الفقه. / 

واجلمع أَنمِظَمة: نظام احلكم، والكلمة فيها هتجني. / 
 : الفصيل، )اجلبهة الشعبية تنظيم فلسطيين(.الت نِظيم

َعى نَ عمياً: هو نَ َعى رجاًل، وأنت  نعا. ن  ع ى : ت هن  ع ي ْ يَ ن م
كسَله: وخبََّه عليه. /   نع ى عليهأََلعتما خرب وفاته. 

ربُ ابلوفاة، )وَشِبيٌه صوُت النَِّعيِ  إلا ِقيَس الن ِعي   : املخم
 ِبصوِت الَبشرِي يف ُكلِ  اَنِد(.  

َعُب نَِعيباً: صاح الغراب.  ن  ع ب    يَ ن م

َعُت نَ عمتاً: وصف. الن ُُّعوت: الصفات.  ن  ع ت   وحشد يَ ن م
يف اإلعالم: اإلكثار من النعوت كقوهلم:  عوتالن

"اهلجوم املدمر، والغارة الشعواء، واحلفل البهيج، 
واحلاجات امللحَّة، واخلطاب املهم، إخل". وحيسن 
ابلصحفي التخلص من النعوت، واالكتفاء بتقدمي 

يسمَّى أيضًا الصفة،  النعت يف النحواملعلومات. / 
قد يقع اللُّبس إلا كان وهو يتبع املنعوت يف إعرابه. و 

(، أو دابابت  كثرية  النعت مجع مؤنث ساملاً: )رأيُت 
(، أو أسابيع  عديدة  ممنوعًا من الصرف: )رجعُت قبَل 

لوجود مضاف إليه فصل بني املنعوت ونعته: )قدموا 
 . عمل  مغراي (إيلَّ عرَض 

 : أنثى اخلروف.الن  ْعج ة  . نعج

واجلمع نُ َعٌر: االعتزاز مبا ليس بفضيلة  الن  ع ر ة. نعر
واالستعالء به على الغري، )إاثرة الن َُّعر الطائفية 

: دوالب لسقي املزروعات يرفع الناع ور ةواإلقليمية(. / 
وسيلة املاء من هنر جاٍر يف ِداَلء معلقة على حميطه. / 

: هي الراديو والتلفاز أساساً، ومن اإلعالم الناعورية
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نك ال تستطيع القفز إىل اخلرب الذي ترغب نقائصها أ
يف مساعه دون أن متر بغريه، كالناعورة تعطيك دلواً 
فدلوًا وليس لك أن تستبق. ومن مميزات هذه الوسيلة 
أهنا تؤنسك بتوايل أخبارها وبراجمها وتقدم لك صورة 
مكتملة عن منطقتك أو عن العامل. ]انظر املسطرة 

ين ميكِ نك من اختيار حتت سطر[ ولئن حَدث تطور تق
الربامج يف التلفاز أو اإللاعة فثمة من سيظل راغبًا يف 
االستماع واملشاهدة على حنو متواصل دون أن يكلف 
نفسه عناء التنقل واالختيار. ]انظر وسيلة اإلعالم 

 االنتقائية حتت نقا[ 

َعُس نَ عمسًا ونُعاساً: أحسَّ بقدوم النوم. وهو  ن  ع س   يَ ن م
 نَ عمساٌن وهي نَ عمسانٌة.       

َعُش نَ عمشاً. نستعمل اليوم أَن مَعَش يُ نمِعُش: بثَّ  ن  ع ش    يَ ن م
هي غرفة العناية املركَّزة  وغرفة اإِلنعاشالقوة والتفاؤل. 
 يف املستشفى.

َعُق نَِعيَقاً: صاح الغراب. ومث ن  ع ق    لها نعب. يَ ن م

. نِعال  . الن َّعمُل، مؤنثة وقد ُتذكَّر: احِلذاء، واجلمع نعل
َوٌة. ويقول املرء  وحديدة حافر الفرس نعل، أو َحذم

 "هذه نعلي" للفردتني، ويقول "هذان َنعالي" أيضًا.

: طائر ال يطري. ويبتلع احلصى لتساعده الن  ع ام ة  . نعم
النعامة تلتقط على اهلضم ألنه بال أسنان، ورأى الناس 

ة  احلصى من الرمل فظنوها تدفن رأسها يف الرمل متوْهِ 
أن الصائد ال يراها إل ال تراه. ومن هنا القول: 
)تتجاهلون اخلطر احملدق كالن ََّعاَمِة تدفن رأسها يف 

: حرف جواب لسؤال ال نفي فيه، فإن ن  ع مْ الرمل(. / 
 حضر النفي قلنا بَلى: )هل كتبت املقال؟ اجلواب:
 نَ َعمم كتبُته. / أمل تكتب املقال؟ اجلواب: بَ َلى كتبُته(. 

 ونَ عمَناٌع: نبت عطري. ن  ْعن ع  

َغُل يف  ن  غ ل   َغُل نَ غماًل: نَغَل اجلرُح: التهب. واجللد ين م يَ ن م
بَ َغة: يفسد.  بكسر الغني: َوَلُد أبوين مل والن ِغل، ال َمدم

 يتزوَّجا. 

ملة املوسيقية. ويطلقها والن ََّغمات: اجل الن  ْغم ة. نغم
البعض على "اجِلنس"، وهو اجلزء من املقام املوسيقي 
الذي ُيظهر طبيعته ومييزه عن كل مقام آخر، يقولون 

 نغمة الراست أي جنس الراست.

ُي املسؤول   نفا. ن  ف ى ياً: َكذََّب. وقد يكون نَ فم يَ نمِفي نَ فم
: تالن فاايكالمًا جاء يف الصحافة خربًا حبد لاته. / 

 الُقمامة.

ثاً: نَ َفَخ، وبصق بلغم صدره، ورشقت  ن  ف ث   ُفُث نَ فم يَ ن م
: الساحرات يعقدن اخليط الن  ف اَثتاحلية مسها. / 

ومن شرِ  الن َّفَّااَثِت يف ﴿ويتمتمن عليه وينُفثمن هواء، 
، وكما أخذت العربية املعاصرة اسم السيارة من ﴾العقد

ئرة النفَّاثة اليت القرآن الكرمي، أخذت منه اسم الطا
ثاً.   تنُفُث اهلواء نَ فم

جاً: فخر مبا ليس عنده.  ن  ف ج   ُفُج نَ فم : الن  ف اجيَ ن م
 ال ُمدَّعي علماً أو نسباً أو ثروة. 



340 
 

حاً: نَفَحُه مااًل: أعطاه. /  ن  ف ح   َفُح نَ فم ة  يَ ن م  ن  ْفح 
 ونَ َفحاٌت من النسيم: َهبٌَّة. 

خاً: أخرج اهلواء من بني شفتيه يف مزمار  ن  ف خ   ُفُخ نَ فم يَ ن م
: آلة ال ِمنفاخ  اإلطار: مأله هواء.  ونفخأو يف اجلو. 

 : البالون الصغري.الن  ف اخ ةالنفخ. 

َفُد نَ َفاداً،  ن ِفد    ن فاد  : َفيِنَ وانقضى. بدال مهملةيَ ن م
ف د  الصرب: االشتياق الشديد.  ن ْ : استفرغ، )استنفد  است  

 ِخياراته ومل يبق لديه سوى االقرتاض(. كل

: مضى واخرتق. بذال معجمةيَنُفُذ نُ ُفولاً ونَفالاً،  ن  ف ذ  
السهم يف الطائر: اخرتقه وصنع يف جسمه ثقباً  ن  ف ذ  

: الث َّقمُب، )طعنمُت ابَن والن  ف ذ  انِفذاً من اجلهة األخرى. 
اَُع َأضاَءها(، عبِد القيِس طعنَة اثئٍِر.. هلا نَ َفٌذ لوال الشَّع

ٌب لوال  يقول: طعنت الرجل طعنَة آخٍذ ابلثأر هلا ثَ قم
: ال م ت نفِّذونالشَّعاع أي الدم ألظهر الثقُب الضوَء. / 

اليت جتعلهم حيققون مآرهبم.  العالقاتأصحاب 
 وت نِفيذهاحلكم  ِإْنفاذ. / العالقات: هم والن اِفذون

نًا مع النَّفال( أي  مبعىًن. / )ُحكم عليه بسنتني َسجم
: احلكومة الت  ْنفيِذي ة السلطةبدون وقف التنفيذ. / 

 وأجهزهتا من جيش وشرطة وموظفني. 

: أسرَع، نِفارا  يَ نمِفُر نُ ُفوراً: امشأزَّ وابتعد. ونَ َفَر ينِفُر  ن  ف ر  
: االستعداد واالستنفار: الدعوة للقتال. الن ِفريومنها 

 املرء ينِفر أي يبتعد.: ما جيعل ال م ن  فِّرللقتال. / 

: اهلواء اخلارج من الن  ف س  : الذات. / الن  ْفس  . ن  ْفس
بكسر النون: األربعون يومًا اليت النِّف اس، الصدر. / 

 ال م ناف س ة  . / ن  ف س اءبعد الوضع. واملرأة فيها 
والت ََّناُفُس: احملور الذي تدور عليه العملية التعليمية يف 

من حمور قليل القيمة، جيعل  بلدان كثرية، انهيكَ 
الطفل توَّاقًا للغلبة والتفوق ويضعه يف مواجهة مع 
اآلخر وحيرمه لذة املشاركة، ويشحن شخصيته ابلقلق. 

 مبعىًن.  الن  ْفسي والن  ْفساِن  / الطبيب 

ُفُش نَ فمشاً: َشعََّث وفرَّق.            ن  ف ش    يَ ن م

ُفُض نَ فمضاً: أزال الغبار ن  ف ض    :الن اِفض  . واحلُمَّى يَ ن م
اليت جتعل صاحبها يرتعد وينتفض. / )نَفَض يده من 

ف ض ة  األمر كله(: أعلن عدم مسؤوليته. /  : صحن ال ِمن ْ
 رماد السيجارة. 

: البرتول. والنفط كلمة عتيقة عرفتها الن  ْفط. نفط
عربية التوراة والعربية القدمية يف بالد الشام وأخذها 
الفرس وعنهم اإلغريق. وكانوا يف القدمي يعثرون على 
النفط على سطح األرض يف مكان منخفض يسمونه 

 نَ فَّاَطة.  

عاً: أفاد.  ن  ف ع   َفُع نَ فم : مرافق البيت من ال م ناِفع  يَ ن م
 وأماكن للطبخ واالستحمام، إخل. مغاسل 

ُفُق  ن  ف ق   ُفُق ن  ف اقا  يَ ن م : راَج فِبيع، للسلعة. / ونَ َفَق يَ ن م
ف ق  فهو انِفٌق: مات احليوان. /  ن  ف وقا   : أظمَهَر غري ما ان 

: ما على الزوج لزوجته أو طليقته الن  ف ق ةيبطن. / 
 وأوالدْها من مال يعتاشون منه.
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من : صالة مل تفرض. / "ن  و اِفل  مع واجل الن اِفل ة. نفل
" عبارة ال بد للصحفي من أن يتعلمها انِفل ِة القول

ويستعملها مبتدائً، وال بد له من أن يطرحها من  
كالمه إلا مَتَرَّس. فما هو من "انِفَلة القول" جيب أال 

 : غنائم املعركة.األنفاليقال. / 

: الن قيقالطلب. يَِنقُّ نَقيقاً: أسرف يف التشكِ ي و  ن ق  
 صوت الضفدع، والدجاجة أيضاً. 

: وسيلة اإلعالم االنتقائيةانَتقى يَنَتقي: اختار. / نقا. 
وسيلة إعالم متكن املرء من اختيار ما يريد من أخبار 
وبرامج وموضوعات، وهي اجلريدة واإلنرتنت أساساً، 
ومن ميزاهتا أهنا توفر على املتصفح الوقت ومتنحه 

االختيار. ومن نقائصها أهنا تقتضي منه البحث حرية 
والتقليب، وقد ُتضيع من وقته الكثري إل تشتت لهنه، 
ففي اجلريدة واإلنرتنت الكثري مما يقصد احملرر إىل إبرازه 
سواء بوضعه يف مكان ابرز أم بتزيينه ابللون وابألطر 

 املختلفة. ]انظر وسيلة اإلعالم الناعورية يف نعر[

باً: َخَرَق. يَ ن م  ن  ق ب   :ُقُب نَ قم َخرمٌق يف حائط أو  والن  ْقب 
ق ب ة  يف نعل. /  لة كرمية. /  م ن ْ  النِّقاب ة  وَمناِقُب: َخصم

والنِ قاابت، بكسر النون: مجعية أهل حرفة معينة. / 
بان للعينني. وصاحبته النِّقاب   : بُرُقٌع لوجه املرأة فيه نَ قم
 ُمنَ قََّبة. 

د ن  ق د   ُقُد نَ قم اً: دفع املال. وأبدى رأاًي يف شعر أو يَ ن م
 : رجل أيكل خبزه بكلمة ال يعجبين. والن اِقد  نثر. / 

راً: ثقب أو َْهََز مبنقار أو ما يشبهه.  ن  ق ر   ُقُر نَ قم يَ ن م
 ِمنقار  عن األغالط وعليها: صنعة الناقد. /  الت  ْنقري

. / )إنه ال ميلك  وَمناقرُي: ما يلتقط به الطائر احَلبَّ
(: ال ميلك شيئاً. قيل ال ميلك شروى، أي ش ْرو ى ن ِقري

 مثل، نقري نواة التمر أي النُّقرة يف ظهر النواة. 

: ضرب من الروماتيزم، يصيب الرجال غالباً، النِّْقِرس
 ويكون يف القدم، وقد يصعد إىل الركبتني. 

زاً: َجَفل.  نقز   ُقُز نَ قم  يَ ن م

ُقُش نَ قمشاً: حفر احل ن  ق ش   جر، أو زيَّن ابلزخارف. / يَ ن م
ق اش: حاور. / انق ش   : ال ِملمقاط الستالل ال ِمن ْ

 الشعرات من احلاجب. 

ُقُص نَ قمصاً: قلَّ. /  ن  ق ص   إعطاء  ال م ناق ص ة:يَ ن م
: ال م زايدةاملشروع لصاحِب أخفِض سعر، وعكسها 

وهي البيع ملن يدفع أعلى سعر. واملناقصة سرية، 
االسم  ملنقوص يف النحو: أ(اواملزايدة علنية. / 

املنقوص مثاله: )احملامي(. حتذف الياء يف املنقوص 
النكرة يف حاليت اجلر والرفع وتبقى يف حالة النصب: 

. وبوجود أل ()هذا حماٍم/ عنَد حماٍم/ وكَّلُت حمامياً 
التعريف تبقى هذه الياء: )هذا احملامِي/ عنَد احملامِي/ 

املنقوص يف اجلمع:  حتذف ايء ب(وكلت احملامَي(. 
الياء  ج()احملامون واحملامني( و )الراضون والراضني(. 

املشددة يف آخر )عادي ( هي ايء النسبة، وتبقى يف 
اجلمع )كالناس العاديِ ني(. وأمَّا قول العامة: 

 .احملاِمني"، فخلط ال مسوغ له، نقول احملاِميِّني"



342 
 

ُقُض نَ قمضاً: هدم. ونقَض:  ن  ق ض   . / أبط ل  يَ ن م
: قصائد تُردُّ إحداها على األخرى، الن  ق اِئض

وخصوصًا نقائض املثلث األموي: جرير والفرزدق 
 واألخطل. 

طًة. /  ن  ق ط   ُقُط نَ قمطاً: وضع نُ قم : وضع الت  ْنقيطيَ ن م
الن َُّقط على احلروف، وأيضًا الرتقيم أي وضع الن َُّقط 
والفواصل وفتح األقواس، إخل. ]انظر حتت رقم[ / 

َطُة مجعها ا  . ن  ق ط  ونِقاط  لن ُّقم

عاً: غمر يف املاء زمناً. /  ن  ق ع   َقُع نَ قم : ن  ق ع  عط ش هيَ ن م
: امُتِقع، أي تغريَّ من ارتباك. / انت ِقع لون هارتوى. / 

 : الشديد. الن اِقعالسم 

فاً: نقر، )نقف الفرُخ البيضة من  ن  ق ف   ُقُف نَ قم يَ ن م
الرجُل الرجَل يف رأسه: الداخل لَيخرج منها(. / نقف 
: الشُّعمَبُة مبطَّاَطة والن  ق اف ة  أصابه فيه بطلمقة أو حبجر. 

 يُقَذف هبا احلصى. 

اًل: غريَّ مكان الشيء، نسخ، ترجم. /  ن  ق ل   ُقُل نَ قم يَ ن م
: النصوص املنقولة اليت يتضمنها مرجع معني. الن  ق ول

ن  ْقل  ن. / : ما ليس بعقار وال أطيااألموال امل ْنقولة/ 
: ما يسمُّونه اليوم ال َمزَّة، طعام خفيف يتناولونه ون قول  

ُل أيضًا املكسَّرات يتسلَّومن هبا بغري  مع الشراب، والن ُّقم
: املنقولة مساعًا كقراءات العلوم الن  ْقِلي ةشراب. / 

القرآن ونصوص األحاديث، ومفردات اللغة. وتقابلها 
 العلوم العقلية. 

ماً: اغتاظ، )نَ َقم ِمينِ  أنين شكوته إىل  ن  ق م   يَ نمِقُم نَ قم
: إيقاع االنتقام: ضد النعمة. / النِّْقم ةالضابط(. / 

 األلى ابآلخرين ردَّاً ال لتحقيق مكسب. 

َقُه  ن ِقه    : مَتاَثَل للشفاء. ن قاه ة  يَ ن م

اخلطر: جتن ََّبه.  ت  ن ك ب  يَ نمُكُب: أصاب مبصيبة. /  ن ك ب  
: املنطقة املْنكوبة: رأس الكتف. / ْنِكبال م  / 

: هتجري الفلسطينيني الن ْكب ةاملتضررة بزلزال أو حنوه. / 
 واغتصاب أرضهم.  1948عام 

تاً: عبث بعود يف الرمل.  ن ك ت   : الن ْكت ة  يَ نمُكُت َنكم
النقطة الصغرية. واللطيفُة البالغية من تورية أو كلمة 

 عروفة.  : الفكاهة املوالنكتةراقصة، 

ثاً: فكَّ النسيج إىل خيوط. /  ن ك ث    ونكثيَ نمُكُث َنكم
 العهد: نَ َقضه. 

 يَ نمِكُح ِنكاحاً: تزوج.  ن ك ح  

: َمَلكان يسأالن امليت يف قربه. / م ْنك ر  ون ِكري  . نكر
 : ِإنكار اإلحسان. ن ْكران  اجلميل

زاً: خنس الدابَّة.  ن ك ز    يَ نمُكُز َنكم

: عودة املرض بعد الن ْكس ة  واالنِتكاس. نكس
: االسم االلتفايف الذي أطلقه العرب والن ْكس ةالشفاء. 

 .   1967على هزمية عام 

 يَ نمُكُص ُنُكوصاً: أحجم وتراجع.  ن ك ص  
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: اإليذاء بال جرم لتخويف اآلخرين. الت  ْنِكيل. نكل
"، وهي ترمجة العقاب اجلماعيودرجت عبارة "

فيها فوق للك هتوين من شأن هذه اجلرمية ببغائية، و 
بتسميتها عقاابً. فالعقاب أييت ردًَّا على لنب، وعندما 
ُتسِقط طائرات النظام الرباميل املتفجرة على بيوت 
املدنيني، فهذا مَجاعيٌّ حقًا لكنه ليس عقاابً. نقول 

 (. الت  ْنكيل اجلماعي)

كانت أم  ، يف األصل: رائحة الفم طيبة  الن ْكهة  . نكه
اليوم: املذاق، أو املذاق ال ُمضاف:  والن ْكه ةكريهة. 

 )بوظة بَنكهة الفراولة(، )قهوة بَنكهة البندق(.

 والن م اميَِنمُّ مَنَّاً: نقل احلديث هبدف إيقاع األلى،  من   
، )هذا يَِنمُّ عن رغبٍة يف من   يرتكب النَّميمة. /  : َشفَّ

واملنمنمات: رسم دقيق مليء  ال م ن ْمن مة  التأجيل(. / 
 ابلتفاصيل.

ن  ى مَنَاًء: كثُ َر. /  ن  ى ي  ْنِمييَ نمُمو مُنُوَّاً: َكبُ َر. /  ن  ا
أنك قلت  ن  ى ِإِل   يَ نمِميِه: نسبه إىل قائله. / ) احلديث  

: بلدان البلدان الن اميةللك(: أي رُِفَع ِإيَلَّ وبلغين. / 
نها يف املدى املنظور من يتحسن اقتصادها بوترية متكَّ 

: اسم البلدان الن امية االنضمام إىل البلدان املتطوِ رة.
 الِتَفايف  يُطلق على البلدان املتخلفة علمياً واقتصادايً.

: والفْهد. النَِّمُر واجلمع مُنُوٌر: املفرتس املخطط، نر
 املفرتس املرقَّط.  

ط وأطول والنُُّموس: حيوان ثديي كالق النِّْمس  . نس
جذعاً، أيكل الفئران واألفاعي، وهو من فصيلة 

، الن مسا، والنِّمسا. / ابن ِعْرسالِعرمِسيَّات اليت تضم 
صحيحتان بفتح أو كسر: بلد يسمى يف لغته األملانية: 
الدولة الشرقية "أوسرتايش". واالسم العريب مأخول عن 

 الرتكية عن اللغات السالفية، ومعناه "األملاين".

: ترمجة موفقة الت  ْنِميط  . النََّمُط: الشكل والطريقة. طن
ملفهوم يعين: تصنيف الناس أمناطًا وإطالق أحكام 
عامة جارفة عليهم، فمن التنميط القول إن األشخاص 
القصار حقودون، والطِ وال بُ لمٌه، وإن الشعب الفالين 
يتميز ابملثابرة، أو ابلذكاء، أو ابلبالدة. واإلعالمي 

ب التنميط، مبا يف للك التنميط اإلجيايب، فال جيتن
يقول: إن الشعب الفالين يتميز ابلطيبة، فاملسألة 

 نسبية.  

رأس اإلصبع. وقالت املعاجم إن هلذه  األنلة. نل
الكلمة تسعة أوجه: أمنَلة، أمَِنلة، أمنُلة، أمنُلة، أمُِنلة، 

اإلصبع هلا، أو له، أمنَلة، ِإمِنلة، ِإمنَلة، ِإمنُلة. فتنمَّل. و 
تسعة أوجه، على نفس الطريقة. فتأمَّلم. تلك 
خصيصة من خصائص العربية: هذه اللغة ُكتبت أوَل 
ما كتبت بال تشكيل، وجاء كالم القبائل يف القدمي 
مثلما جييء اليوم كالم البلدان العربية، على أوجه  
كثرية. ويف هذا جمال طيب لالشتقاق، وفيه حرية، 

ما يدعو إىل الضبط. ولو كتبنا لغتنا  وفيه أيضاً 
ابلتشكيل الكامل يف كل كلمة لرحبنا شيئًا وخسران 

 .أ ْن ل ةشيئاً. نقول 
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، ومَنَاِلُج: منط. وال نقول أمنولج، فالكلمة معربة ن  وذ ج  
ْبيم ولال ليستا يف األصل الفارسي، وال حاجة هبا 

 إىل حرف إضايفٍ  اثلث. 

ياً: نَ َهاُه عن كذا: منعه عنه. /  هنا. ن  ه ى َهى نَ هم يَ ن م
عن الشراب(. /  تنتهي   ينتهي: ميتنع، )عليك أن

ْيت  إليه انت هى رغبيت يف السفر: نقلت إليه رغبيت.  أنْ ه 
إيلَّ  ت  ن اه ىأنك ستسافر: بلغين. وقالوا:  إىل علمي

، هِنائي ا  : الذي ال آخر له. / الالهنائيأنك ستسافر. / 
: وأ ولو الن  ه ى: العقل، الن  ْهي ة  النون: أبداً. / بكسر 

ختتلف من بلد إىل بلد، فإن  هناية األسبوعالعقالء. / 
كان القرار سيصدر بعد هناية األسبوع يف أملانيا مثاًل 

عن:  انِهيك  قلنا: سيصدر بعد انقضاء يوم األحد. / 
ابإلضافة إىل، )مرتب املدير عشرة آالف دوالر انهيك 

بدالت السفر، واملكافأة السنوية اخلاصة(، عن 
: حسبك به، )سعيد، انهيَك من موظف، وانهيك  

 فهو يستطيع أن خيلِ ص لك البضاعة يف يومني(.

باً: سرق علناً.  ن  ه ب   َهُب نَ هم  ين م

جًا فهو انِهٌج: سار سرياً. /  ن  ه ج   َهُج نَ هم ج  يَ ن م َهُج  هنِ  يَ ن م
ه ج  ُسه تَ َعباً. / نَ َهجًا فهو هنٌَِج: تتابعت أنفا ن ْ  ال م 

ه اج  وأيضًا  : اخلطة والطريقة. وْها أيضًا تلك ال ِمن ْ
الكتب اليت تظن وزارة الرتبية والتعليم أهنا مفيدة 

: يف تونس الشارع الضيق؛ والنهج الن  ْهج  للتالمذة. / 
مصطلح هتجيين تستعمله أحزاب املعارضة لوصف 

ستسالمي، سياسات النظام: )النهج التفريطي، واال
 واالستهالكي، إخل.( 

َهدم  ن  ه د   َهُد نُ ُهوداً: برز، وهنض، )مل يَ غمُز قومًا ومل يَ ن م يَ ن م
َمه جيٌش من الرُُّعِب(. والنَّهد الثدي  إىل بلد.. إال تقدَّ

 أوَل اكتماله.

راً: َزَجَر. / نقول:  ن  ه ر   َهُر نَ هم . ليل  هنار ، وليال  وهنارا  يَ ن م
ِر   اجلاري أَن مَهاٌر وأَن مُهٌر./ ومجمع الن َّهم

ه ز  . هنز الثمانني من العمر: أي قارَب. واألغلب أالَّ  ان 
 يكون بلغها. 

شاً: نتش اللحم أبسنانه.   ن  ه ش   َهُش نَ هم  يَ ن م

َهُض نُ ُهوضاً: قام، استيقظ.  ن  ه ض    يَ ن م

َهُق هنَِيقاً: النهيق صوت احلمار.  ن  ه ق    يَ ن م

ل   اًل: شرب.  هنِ  َهُل نَ هم ه ل  يَ ن م ن ْ : مورد املاء. /  ال م 
ه ل : فتحة وسط الشارع مغطَّاٌة بغطاء حديدي ال م ن ْ

ينزل فيها الرجل لتسليك اجملاري أو فحص األسالك، 
إخل. وهي تعريب "مان هول" اإلجنليزية مبعىن فتحة 

 الرَُّجل.  

ُهوم: املولع ابألكل أو ْبمهنم ع املال أو . النَِّهُم وال َمن م
 العلم. 

ن ه   نَ َهًة: َزَجَر.  هن  ِنُه نَ هم  يُ نَ هم

 : انظر انع.نوع

: يف التنوين. / نين ان  احلوت، واجلمع  الن ون :. نون
بَّاً  مثاًل نضع تنوين الفتح على األلف، ال على  ()حمُِ

احلرف السابق، جتنبًا الكتظاظ احلروف ابحلركات، 



345 
 

وصحَّتم )حمُِبًّا( بتنوين على ما قبل األلف. وعلى 
الطريقة اليت اتَّبعناها، بوضع التنوين على األلف، طبع 
عبد السالم هارون كتب اجلاحظ، وعليها طُِبع لسان 
العرب يف أفضل حتقيقاته. ]انظر املمنوع من الصرف 

 يف منع[ 

َتِوي انمتِ  انْ ت  و ىيَ نمِوي نِيًَّة: قصد.  ن  و ى َواًء: )مل أكن يَ ن م
ومجعها نِيَّاٌت  النِّي ة  الت ََّرشَُّح مرة أخرى(. /  أ نْ ت ِوي

: نسبة إىل نَ َواِة الذرَّة. ]انظر الن  و ِوي  ونَ َوااي: العزمم. / 

منسوب إىل بلدة  اإلمام الن  و ِويّ لر  لذلك السالح[ / 
 نَ َوى يف حوران بسوراي.

 ري ال ُمنمَضج. . الطعام الينَِّ ُء والينَُّّ: غنّ 

 حتت راجعحلف معاهدة مشال األطلسي. ]: نيتو
  [أطلسي

 

  



346 
 

 اهلاء
. حرف عميق املخرج كثري الدوران يف الضمائر ه 

". /  وأمساء اإلشارة. وهو رمز التاريخ اهلجري "ه
تكتب اهلاء يف آخر الكلمة بصورة دائرة، كما يف 
"عنده". وألن "التاء" أيضًا تكتب بصورة دائرة يف 
آخر الكلمة، كما يف "سعيدة"، فقد يقع اخللط، 
خصوصًا أن النطق واحد يف حالة الوقف؛ ويفرِ ق املرء 
بينهما بوضع تنوين على احلرف األخري فالتنوين خُيرِج 

تبني أهنا اتء فال بد هلا من نقطتني.  صوَت التاء، فإن
صوت يُوَقُف عليه، فنقول: )إهنا فعاًل مأساة(  اهلاء/ 

انطقني اتء "مأساة" هاء بسبب الوقف. ودرج الناس 
على الوقف على  بالد الشاميف بعض نواحي 

الكلمات املنتهية أبلف فتاء مربوطة بصوت التاء 
يتجمَّل بعض قائلني ُنطمقاً: املأمسات، واحلََيات، و 

مثقفيهم هبذه اآلبدة الطريفة من عامية بلدهم ح ى 
وهم يتحدثون ابلفصحى. / تزاد اهلاء يف آخر كلمة ك  

ضمري يُنطق مشَبعًا طوياًل إلا اهلاء: "وامعتِصماُه". / 
جاء بني متحركني )عنَدُه َجواب(، وقصريًا إلا جاء 

ت عداد(. قبله أو بعده ساكن: )منمُه ِرزمقُنا/عنَدُه اسم
 ]راجع "مادة مد "[.

. حرف تنبيه. يَرِد يف بداية مجلة بغرض تنبيه ها
قد  هاهو يستعد لالنطالق(، ) هاالسامع، )
! أال نريد املضي قدماً!(. / ويلصق هاحذرتكم(، )

حرف التنبيه هذا يف أول كلمة صغرية مثل "لا" اليت 
، وهنا اليت تصبح ؤالءهٰ ، وأوالء اليت تصبح ذاهٰ تصبح 

ومنهم من  ها أنتم، ، ويف أنتم تكتب ها كاملة هناهٰ 
ويغلب اليوم  أنذاهٰ .  وكانوا يكتبون أنتمهٰ  كان يكتبها
 .ها أ ن ذاأن يكتبوها 

َبًة: خاف وحذر. /  ه اب   ب ة  وال م هاب ةيَ َهاُب َهي م : اهل ي ْ
صفة الشخص القوي الشخصية. فهو شخص 

 أ ْهب ةِ على هبم: َحثَّهم. / وقفوا  أ هاب  . / م ِهيب  
. / اختََّذان لألمر وم ت أ هِّبنياالستعداد: مستعدين، 

 : استعددمان له. أ ْهب  ت ه
: كلمة حائرة بني اإلمسية والفعلية فيسميها هاتِ 

مثااًل على وزن افَعَللَّ،  هاتِ النحاة "اسم فعل"، )
 هاِتني  بُرَهاانً(، ) هات وامثااًل على ِفَعاَلة(، ) وهايت 

ن،  هاتِيااألوراق أيتها الفتيات(، ) الورقتني اي شاابَّ
الورقتني اي شابَّتان(. ]انظر "صحيح لكنه  وهاتِيا

 مهجور" يف صح [.

َيِهيُج َهَيَجاانً: اضطرب. والبحر اهلاِئج:  ه اج  
: منفعل غاضب. / ه اِئج  م اِئج  املضطرب. والرجل 

اء  ح الناس: شحنهم ابالنفعاالت. / الري ت  ْهِييج    اهل ْوج 
: ال ُمتسر ِع األْهو ج  . / ه وج  العنيفة، واجلمع رايٌح 

 الطائش. 

وعلى ﴿نشأ يهودايً،  وه اد  يَ ُهوُد َهومداً: اتَب.  هاد  
نا كلَّ لي ظُُفرٍ  : ت  ْهِويدا   ه و د  . / ﴾الذين َهاُدوا َحرَّمم

َحوََّل إىل الدين اليهودي، واألكثر اآلن حتويل األماكن 
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صبغة يهودية، )قال ِمريون بن ِفِنسميت يف   لكي أتخذ
كتابه "املشهد املقدَّس" إن جلنة شكلها بن غوريون 
َحرَّفت آالف أمساء األماكن العربية إلعطائها اجَلرمس 
العربي وأعادتم تسمية القرى واألماكن الفلسطينية هبا 
لإِليهام أبن األرض كانت يهودية منذ القدم(. / 

يهود  نقون الدين اليَ ُهوديَّ. / : أقوام يعتالي  ه ود
: يف االستعمال املعاصر يَهوٌد منصرفة. / ويهودا  

ي دْ  : املالينة، وهي يف البيع ال م ه او د ة: مَتَهَّلم. / ت  ه 
ة  التسامُح مع املشرتي يف الثمن. /  : ترنيمة الت  ْهِويد 

 لتنومي األطفال. 
م، ُشبَّاك، أيقونة على احملمول توضع بعد هاشتاغ : َوسم

 دقِ  الرقم للوصول إىل خدمة معينة.  

: مكسور. م ِهيض  يَِهيُض َهيمضاً: كَسر. جناُحُه  ه اض  
 : الكولريا. اهل ْيض ة  / 

 : الضجة واجللبة. اهلِياط  وال ِمي اط  . هاط  

ْهي ع  . الطريق هاع  : الواسع. ال م 

الرشيقات،  :اهلِيف   النساءُ شاقة. : الر اهل ي ف  . هاف
ْيفاءوالواحدة   دقيقة اخلصر.  أي : ه 

اك ْم، وه اك ن  ، واجلمع هاكِ : خذ، واملؤنث ه اك   . ه 
 )هاَك مثااًل على تعسُّف الناقد(، أي خذ مثااًل.

 وه ال يناملنظر: أعَجَبين.  ه ال ينيَ ُهوُل َهوماًل:  ه ال  
: اهلاِئل: العظيم. واألمر ال م ه ولاألمر: أفَزعين. األمر 
ال ة  القمرالضخم الكبري. /  : دائرة ضومء حتف به، ه 

)َأعمَيا َزَواُلك عن حَمَلٍ  نِلمَتُه.. ال خَترُُج األقماُر عن 
 يلوِ هْ الت   الرتاب: أسقطه من عل. /  أ ه ال  هاالهِتا(. / 

 نعت[ يف ]انظر املبالغة. :اإلعالم يف

يَِهيُم َهَيماانً: خرج حزينًا َضِجرًا ال يدري أين  ه ام  
: العشق واهل ي ام: تشرَّد. وهام  على وجههيريد. 

 : عشَقتمه.  وهام ْت بهالشديد. 

. اهل و ان  : املذلَّة، ومثلها اهل ون  يَ ُهوُن َهومانً: سُهل.  ه ان  
راس. ]انظر يف هرس[ اهلاو ن/  : سالح واهل او ن: ال ِمهم

، واهل و يْنانابل. / مَشى قالف للق : ببطء. اهل و يْ ن 
 ]للمهنة انظر مهن[

: حرفياً ما هب  ود بّ يَ ُهبُّ ُهُبوابً: اثر واندفع.  ه ب  
ما هبَّ مع اهلواء من طري وما دبَّ على األرض من 
حيوان، واملقصود: اجلميع، )مجعتم يف هذا املنتدى ما 

 / .) م ه بِّ  يف، )أصبحت احلكومة م ه بّ هبَّ ودب 
بعد الفضيحة(، أي أهنا غدت على كفِ   الريح

 ِعفريت.  

ُثورا﴿: الغبار الدقيق، اهل باء. ه ب ا . / ﴾فجَعلمناُه َهَباًء َمن م
و   : اهلواء املالمس للَّهب، يكون حارًَّا وتتشوَّه من اهل ب ْ

 خالله صور األشياء. 

اً: انتزع قطعة حلم كبرية.  ه ب  ر   بُ ُر َهربم ر ة  يَ هم : اللحمة واهل ب ْ
اخلالية من العظم، )الذي أخذ اهلربة الكبرية يف هذه 

 الصفقة كان الوسيط(. 
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ِبُط ُهُبوطاً: َحطَّ الطائر، واخنفضت األسعار،  ه ب ط   يَ هم
وم ْهِبط ، بكسر الباء: مكان نزول الطائرة، م ْهِبطإخل. 

 : البلد اليت فيها نزل. الوحي

ِبل ته أمه. هبل وكثر استعماهلا يف الدعاء  : ثكلته،ه 
ِبل ْته  أ م هعلى شخص، غالبًا يف سياق اإلعجاب: )  ه 

: اغتنمها، انتهزها. / اْهت  ب ل  الفرصةما أروع شعره(. / 
: سليم دواعي الصدر، أي الذي فيه غفلة. األ ْهب ل  

د العقل والتمييز. / اهلب ل  وأورد التاج  ْهِبل ، : فَ قم ال م 
 الولد من بطن أمه. بكسر الباء: خمرج 

ْهت  ر  . هِت ْهِِت  اْسِتْهتارا  فهو  است   : كان المبالياً م ْست  
است  ْهِِت  مسرفًا مستخفًَّا ابلِقَيم. واالستعمال القدمي 

: لهب عقله وَخِرَف، وقيل )اسُتهرت ابخلمر(، أي املرء  
: وامل هات رات ال م هات  ر ة  أُولع هبا وترك واجباته. / 

 جُّ. التالُسُن الفَ 

ِتُف ُهَتافاً: صاح.  ه ت ف   ، بضم اهلاء، واهل ت افيَ هم
: صرخات املتظاهرين بشعاراهتم. / ه ت افاتواجلمع 

: صوت ينادي وال نراه، شبحًا كان أم قيساً اهلاِتف  
 : التلفون. واهلاِتف  طالباً قبساً من وراء اخليمة. 

ِتُك َهتمكاً: شق الثوب، ومزق الِعرض. /  ه ت ك   يَ هم
ت ك  األنسجة تِّك  : متزُّقها. / الشخص ِت  : ال م ت  ه 

 العابث غري املبايل مبا يقال عنه. 

م  ه ت م   ِتُم َهتمماً: كَسَر الثنااي، األسنان اليت يف مقدَّ يَ هم
 : من ُكِسرت ثناايه.  واأل ْهت م  الفم. 

نِتُ َهتمنًا وُهُتوانً: أنزل واباًل من مطر.  ه ت     فاهل تونيَ هم
 : السحابة الكثرية املطر.وال ه ت وناهلطول، 

: سياسة الت  ْهجيجَيِهجُّ َهِجيجاً: فرَّ من ظلم.  ه ج  
 مضايقة قوم ح ى يغادروا أرضهم للغازي احملتل. 

ا َواً: َلمَّ اآلَخَر ِشعمراً.  ه ج  ُجو َهجم : ه ج ى ت  ْهِجي ة  يَ هم
د أحرف الكلمة.  تابتها. الكلمة: طريقة ك وت  ْهِجئ ة  عدَّ

: يقرأ كلمة كلمة بصعوبة. / احلروف ي  ت  ه ج ىوفالٌن 
 ]انظر أبتث وأْبد يف األلف[.  اهلجائية،

ُجُد ُهُجوداً: انم لياًل، وأيضًا أحيا ليَلُه  ه ج د   يَ هم
 : السهر للعبادة. والت  ه ج دابلسهر. 

َراانً: ترك. هاَجَر  ه ج ر   ُجُر ِهجم : ترك وطنه. ِهْجر ة  يَ هم
: َطَرَد. لذا يرى الصحفي تسمية ترمك ر  ت  ْهجريا  ه ج  

التَّهجري، ال اهلجرة.  48الفلسطينيني وطنهم عام 
ال مهاجرون. وكان كثريون ومن  م ه ج رونوالالجئون 

بينهم عرب يعتقدون أن الفلسطينيني تركوا وطنهم 
طواعية، وبعد عشرات األحباث اليت نشرها املؤرخون 

د منذ الثمانينات مستندين إىل اإلسرائيليون اجلُدُ 
اعرتافات صهيونية وواثئق غدا جليًا أن التَّهجري مت 

: يبدأ التاريخ اهِلْجريحتت وطأة التهديد ابلقتل. / 
ميالدية، والسنة اهلجرية قمرية، وتنقص  622بسنة 

يوماً. ومن كان عمرُه، حبساب  11عن الشمسية 
لسنني التاريخ اهلجري، مخسًا وستني سنة فعمره اب

 الشمسية ثالث وستون سنة فقط. 

 . اهلَاِجُس واهلَواجس: اخلواطر واهلموم. هجس



349 
 

َلد إىل النوم.  ه ج ع   َجُع ُهُجوعاً: َأخم ْهج عيَ هم : غرفة ال م 
دَع.  النوم، ومثلها ال َمخم

،  ه ج م   ُجُم ُهُجوماً: دخل فجأة. هجم احلَرُّ والعدوُّ يَ هم
 حظر التجول.  وهجم الناس على املخابز فور رفع

: اعتبار الشيء والت  ْهِجنيالشيء: عابه.  ه ج ن  . هجن
: كلمة تَ تَِّخذ يف استعمال والكلمة الت  ْهِجينيةقبيحاً. 

معني معىن سلبياً. فاستعمال كلمة "مسكني" وصفاً 
ألستال جامعي يف سياق التحدث عن األداء 
 األكادميي استعمال هتيجيين إل تعين أن الرجل فقري يف
مادَّته العلمية. وكلمة "حممدي" اليت كان الغربيون 
يطلقوهنا على املسلم هتجينية يف نظر املسلم لو أهنا 
استعملت اليوم، وأما آنذاك فكانوا ينسبون املسلم إىل 
نبيِ ه مثلما ينسبون املسيحي إىل نبيِ ه. وابملثل فكلمة 
نصراين اليوم هتجينية، ببساطة ألن املسيحي ال يصف 

: خلط األنساب يف التوالد، الت  ْهجنيسه هبا. / نف
يكون للك يف النبااتت واملاشية واخليل إلنتاج أنواع 
حُمَسَّنة. والسيارة اليت تسري على البنزين وعلى الكهرابء 

ِجينة ، عند القدماء: من أبوه اهل ِجني  أيضاً. /  سيارة ه 
من أمه عربية وأبوه  وال م ْقِرفعريب وأمه أعجمية. 

أعجمي. / والبغل َهِجنُي ألن أابه محار وأمه فرس. / 
: استقبح، وهي أقوى من استنكر يف لغة اْست  ْهج ن
 الساسة. 

اً: هدم.  ه د    : توعَّد. هد د  يَ ُهدُّ َهدَّ

أ   َدُأ ُهُدوءاً: سكن. /  ه د  : أكرب احمليط اهلاِدئيَ هم
: ر ْوِعهِ ه د أ  من احمليطات، وكان يسمى الباسيفيكي. / 

ْدأ ةِ طمأنه وأزال وحشته. يف   الليل: يف سكونه.  ه 

ِدي ُهَدًى، وِهَدايًَة: أرشد. )سار يف  هدا. ه د ى يَ هم
ساعة(:  إليه أ هدى(. / )ه د ى  الصحراء على غري 

ِدي ة  أعطاه الساعة  يف ِمشيته: متايل. /  ت  ه اد ى. / ه 
: السرية ي  اهل دْ إىل الطريق: عثر عليه وعرفه. /  اهت د ى

: واهل ْدي  الرسول(،  ه ْديِ احلسنة، )سار على 
ِحيَُّة.    اأُلضم

داب اهل ْدب  واأل هداب. هدب : الرمش. التمسُّك أَبهم
: ما يتدىلَّ من اهل د ابالدين: أي ابلدين وشعائره. 

 خيوط الشال على األطراف.    

 : املتقطِ ع لفرط التأثر. ال م ت  ه دِّج. الصوت هدج

ر   راً: َرجَّع الصوت بغلظة وقوة، فاجلمل  ه د  ِدُر َهدم يَ هم
ِديريهِدُر واألمواج هتِدُر والرعد يهِدُر وصوهتا كلها  . ه 

ر  /  راً: أابح الدم، ) ه د  ُدُر َهدم ر  يَ هم الوايل دم القاتل  ه د 
، وهو  (. ومثلها  ي  ْهد ر  الفار  ر  دم كل قاتل فارٍ   أ ْهد 

َداراً، ) ِدُر ِإهم ر  يُ هم (. ولهب ي  ْهِدر ه  الوايل دمه فهو  أْهد 
ْدرا  دُمه  ر  : قُتل ومل يُ ؤمخذ له بثأر. / ه  ُدُر املاء  ه د  يَ هم

ِر املاء، وهدِر  راً: فرَّط فيه، )املشكلة واحدة يف َهدم َهدم
ْهد ور ةالطاقة، وكل هذه املوارد   (. ال م 

فاً: قصد، )ما  ه د ف   ُدُف، بضم الدال، َهدم  ن  ْهد فيَ هم
: است  ْهد ف  هو منع تسرب الطلبة من املدارس(. / إليه 

َدَف(،  تَ هم نصب نفسه هدفاً، )قالوا: من أَلََّف فقد اسم
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 اسِتهد اف: نصب غريه هدفاً، )واست هد ف اسِتْهدافا  
الصحفيني نذالة يرتكبها النظام الضعيف القامع(. / 

يف الرايضة: كانوا يقولون له "غول"، وحلت اهلدف، 
ية بسالسة حمل الكلمة األجنبية، وقد برع الكلمة العرب

املعلقون الرايضيون يف فرض اللفظ العريب للك أهنم 
يتوجهون إىل الشباب وإىل الناس من كل املستوايت 
التعليمية، والناس يفضلون الكلمة العربية، )فاز ابيرن 

نظيفني، سجلهما يف  هبدفنيميونخ على دورمتوند 
ن ضربة ركنية واآلخر الوقت الضائع، وجاء أحدْها م

من ركلة جزاء. وكان ابيرن ميونخ خيشى مع هناية 
الوقت األصلي من أن يؤول األمر إىل الرَكالت 

 الرتجيحية للك أن حارس مرمى دورمتوند متميز(. 

ِدُل َهِدياًل: انَح احَلمام. /  ه د ل   الشعر:  ت  ه د ل  يَ هم
 اسرتَخى. 

م   ماً: قَ وََّض البناَء وسوَّاه ابألرض. /  ه د  ِدُم َهدم يَ هم
ام ة : أفكار جديدة جريئة ترمي إىل هدم األفكار اهل د 

تراث عزيز على نفوس أهله، أو إىل هدم عاداٍت 
تراكمت ومل تعد تناسب العصر. وغلب استعماهلا 

 للهدم السليب. 

ر" : هي "وقف إطالق الناه د ن  ، واجلمع اهل ْدن ة  . هدن
بكامل مواصفاته، ولكن الرتمجة الببغائية تفضل ثالث  
كلمات حتاكي الكالم األجنيب على كلمة عربية 

 مأنوسة.

هذِه وهؤالِء مبنيان على الكسر. وقد تربك  أ(. هذا
عبارة مثل )هؤالِء جنوٌد( فهؤالء مبتدأ  ئاملذيع املبتد

وحقها الرفع ولكنها مبنية بناًء على الكسر. وكذا: 
هااتِن وهذاِن رفعاً؛ وهاتنِي وهذيِن نصبًا وجراً. فالنون 

اسم إشارة للعاقلة، وجلمع  هذهِ  ب(مكسورة دائماً. 
غري العاقل مؤنثًا ومذكراً: )هذه ِمَلفَّاٌت، وهذه 

 ل "هؤالء ِعِصي" استحقها. ِعِصيٌّ(، فمن قا

ر   راً: تكلم كالماً ال منفعة فيه.  ه ذ  ِذُر َهذم : ال ِمْهذاريَ هم
 الثراثر. 

اًي وَهَذايانً: تفوه بكالم غري مفهوم  ه ذ ى ِذي َهذم يَ هم
ر أو مُحَّى.   لنقص يف الوعي من ُسكم

داً  ه ر   َيِهرُّ َهرِيراً: صوََّت الكلب دون أن ينبح مهدِ 
 هتَِرُّ أيضاً.  واهِلر ة  غريب أو متذلِ اًل لسيِده. القادم ال

َرُأ َهرمأً: أهنك الثوب لكثرة ما لبسه. والثوب  ه ر أ   يَ هم
أ   ر أ  . واللحم م ْهِت ِئ  فصار  اْهِت  ِر  ِت  بعد ساعتني يف ِقدم

 : الكالم الفارغ.  اهل ر اءالضغط. / 

العصا : ِهراو ات  وه ر او ى، واجلمع اهِلر او ة  . هرا
 الغليظة. 

ُرُب  ه ر ب   . وه ر واب   ه ر اب  يَ هم ، ال م ْهر ب  : فرَّ : ال َمَفرُّ
: من يُدخل بضائَع ال م ه رِّبمكان أو وسيلة اهلروب. 
 أو بشراً إىل بلد بغري إلن.
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: ال م ه ّرِج  : االضطراب والبلبلة. هرج. اهل ْرج  وال م ْرج  
تفايل لو : املوسم االحال ِمْهر جانالبهلوان. / 

 النشاطات املتعددة. 

ُرُس َهرمساً: دقَّ ورهَص.  ه ر س   : َهاُوٌن، ُحقُّ ِمْهر اس  يَ هم
حناس ُتَدقُّ فيه األبزار مبدقَّة حناس. فإن كان خشبًا يف 

الذي ُتَدقُّ فيه حبات النب. /  ال ِمْهب اشخشب فهذا 
يف  واهلريسة: فلفل حارٌّ مهروس يف تونس، اهل رِيس ة  

بالد الشام كالبسبوسة يف مصر وهي حلوى من 
السميذ ال ُمَدسَّم ابلسمن واللنب الرائب، وخُيَمَُّر مث 

 خيبز مث ُيسقَّى الَقطمر.

 الكالب: َوثمُب بعضها على بعض.  م هار ش ة. هرش

رَُع، ابلبناء للمجهول: أسرع، ) ه رِع   الشرطة  ه ِرع تِ يُ هم
 إىل مكان احلادث(.     

ِرُف َهرمفاً: قال كالمًا فارغاً، فهو ) ه ر ف   ي  ْهِرف  مبا يَ هم
 (. ال يعِرف

َرُق َهرمقاً: صبَّ املاء أو حنوه.  ه ر ق   يُ َهرِيُق  وه ر اق  يَ هم
راقاً: صب املاء.  وأ ْهر ق  ِهَراَقًة: صب املاء.  ِرُق ِإهم يُ هم

: صبَّ املاء، أ راق  ي رِيق  ِإراق ة  وخري من هذا كله: 
حقن : القتل يف اشتباكات، وعكسها الدماء وِإر اق ة  
 ابلغ الطرافة يف وزنه الصريف. ي  ه رِيق  . والفعل الدماء

َرُم َهَرماً: َأَسنَّ كثرياً. فهو  ه رِم   ، اهل ر م  . / شيخ  ه ِرم  يَ هم
مجعها أهراٌم ومجع اجلمع أهراماٌت: خمروط مضلع. / 

بدءًا من  : الطريقة املألوفة لصياغة اخلرباهلرم املقلوب

رأسه املدبب، مث التوسع يف التفاصيل. والنقيض "اهلرم 
املعتدل" الذي يكون مبراعاة التسلسل الزمين من 
القدمي إىل احلديث، وهذه هي طريقة القصة. ففي  
كتاب التاريخ نقرأ أن "الرئيس قرر يف للك النهار 
عدم ارتداء السرتة الواقية من الرصاص، ولهب حلضور 

ري. وبينما الدابابت تسري يف العرض العرض العسك
احنرفت إحداها، وقفز منها شخص وسدد رشاشه إىل 
الرئيس، الذي نقل إىل املستشفى، وفارق احلياة يف 
الطريق". هذا تسلسل قصصي. ويف اخلرب نبدأ من 
النهاية، نقول "قتل الرئيس" مث نعود أدراجنا خطوة 

الصحفي خطوة فهذا هو اهلرم املقلوب. ويف التقرير 
ميكن اتباع طريقة اهلرم املقلوب أواًل، مث العدول عنها 
يف الفقرة التالية والبدء يف سرد احلكاية بتسلسل 

 قصصي.

 : مادة كيماوية تفرزها بعض الغدد.ه ْرمون

: الزلزال الصغري. / اهل ز ة  األرضيةيَ ُهزُّ َهزَّاً: حرََّك.  ه ز  
كَة من يدفع قلبه الرجل للعطاء: حرَّك جسمه حر  اهت  ز  

 ِهز ة  دفعًا لكي يسمح بعطاء حملتاج. ولألرحيية والنخوة 
 يعرفها الفقري ويهتز هلا طرابً. 

َزُأ من شخص: سخر منه.  هزأ. ه ِزئ   : واهل ْزء  يَ هم
رِية.  : الساخر من غريه واهل اِزئ  وال م ْست  ْهِزئالسخم

 املستخفُّ به. 

 : أسٌد.ِهز بْ ر  

 عة من الليل. : قطاهل زِيع  . هزع
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زوٌل، )هذه  ه ز ل   ُزُل ُهزااًل: حَنَُف، فهو َهزِيٌل وَمهم يَ هم
زُِل َهزماًل: مزح  ه ز ل  اتفاقية ضعيفة وصفقة هزيلة(. /  يَ هم

، )كانت الرتتيبات اليت أعقبت هاِزل  وعبث. فهو 
ْزِلي ةاهلدنه أشبه مبسرحية   (. م ْهز ل ة، إهنا حبق ه 

زُِم َهزمماً: غلب.  ه ز م    الرعد: هديره وصوته.  وه زمييَ هم

: كلمة تعين: أنصت، أو اسكت. وأصلها  ه سّْ . هسّ 
، وأُوص.  ٍر للغنم. ويقولون اليوم: ُهص   كلمة َزجم

وَأُهشُّ هبا ﴿يَ ُهشُّ َهشَّاً: ساق غنمه ابلعصا،  ه ش  
أي  ه ش ا  َيِهشُّ َهَشاَشًة: صار  ه ش  . / ﴾على َغَنمي

يَ َهشُّ َهشًَّا لضيفه: أبدى  ه ش  قاباًل للكسر. / 
بعصاه على غنمه،  ي  ه ش  السرور مبقدمه. )الشيخ 

أكثر فأكثر كلما تقدمت به السن،  ت  ه ش  وعظامه 
 لضيفه.(  ي  ه ش  وهو 

ماً: َكَسَر. واملستعمل أكثر  ه ش م   ِشُم َهشم : ه ش م  يَ هم
 أي كسَّر وحطَّم. 

ِصرُ  ه ص ر   راً: َلَوى الغصَن.  يَ هم : األسد اهل ص ورَهصم
 الذي يلوي عنق فريسته.

ْضب ة   وه ض بات  ، بسكون الضاد، هضب. ه 
 : أرض مرتفعة عما جاورها.  وِهض اب  

مًا: استوعب األكل يف أمعائه.  ه ض م   ِضُم َهضم يَ هم
احلق. /  م هضومحق أخيه: أكله، فاألخ  وه ض م

 فيف الظل. يف لبنان: خ ال م هضوموالشخص 

ِطُل َهطماًل وُهُطواًل: سقط املطر غزيراً،  ه ط ل   يَ هم
ْطل ها)األمطار يستمر  ا ه   َطواَل األسبوع(.  وه ط وهل 

واً: أخطأ خطًأ صغرياً، أي  ه ف ا ُفو َهفم ةيَ هم ْفو  ، واجلمع ه 
إىل احلبيب عندما مسع تلك  ه ف ا قلب ه. / ه ف وات  

 األغنية: خفق واشتاق.

اف ت  . هفت : التالُحُق، )هتاَفَت الناس على الفلم الت  ه 
اجلديد(، )يف الزلزال هتافتت املباين كأهنا من الورق 

يلغي بعضها بعضاً  م ت هاِفت ةاملقوَّى(، )هذه ُحجج 
 وتتساقط تباعاً(.

حيتاج إىل توظيف املاليني(،  كهذا. نقول )حل كذاهٰ 
 وابتدع الصحفيون أسلوب "هكذا حل حيتاج..".
وهذا عامِ يٌّ، ولو قالوا "هيك حل" الختصروا الطريق 

 إىل العاميَّة.

ً: ظهر اهِلالل.  ه ل   وجهه:  ت  ه ل ل  يَ ُهلُّ، بضم اهلاء، َهالَّ
 اْست  ه ل  اجللسة: بدأها. /  است  ه ل  أشرق ابلفرح. / 

: أ ِهل ة  ، واجلمع اهِلالل  املولود: بكى أوَل بكائه. / 
: العراق وسوراي اهلالل اخلصيب/ القمر أوَل ظهوره. 

 ولبنان وفسطني واألردن .  

. أييت بعدها على األفصح فعل )هل استعدَّ ه لْ 
الناس؟(، وقد أييت اسم )هل أنت مستعد؟( واملختار 

 يف هذه األخرية )أَأَنت مستعدٌّ؟(   

ِلع    َلُع َهَلعاً: ُلِعَر.  ه   يَ هم
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ِلُك َهالكاً: مات ميتة بشع ه ل ك   ة. اجملتمع يَ هم
كي   ُز همُّ الناس فيه على االسِتْهال  : اجملتمع الذي يرتكَّ

اقتناء األشياء، على حساب االهتمام ابملعرفة واألدب 
 : اهلالك. الت  ْهل ك ةوالفن. / 

ل م  : َهيَّا. وتلزم هلم صيغتها: )ه ل م   اي رفاقي إىل  ه 
ل م  ج ر ااي سعاد(. /  وه ل م  الغداء،  ذا َدَواَليمك، : وهكه 

 على هذا املنوال، إىل آخره.

أتخره: شغل ابيل، فهو  مه  ينيَ ُهمُّ َْهَّاً: نوى وَعَزَم.  ه م  
هامٌّ = . / م ِهمٌّ األمر: شغل ابيل، فهو  أ مه  ينَهامٌّ. / 

: التَكدُّر بسبب صعوبة ما سيأيت. اهل م  . / م ِهمٌّ 
وخالفها الَغمُّ وهو احلزن على ما فات ومضى. / 

مبهامِّ مجعها َمَهامُّ وُمِهمَّاٌت. واختصت املهام  ال م ِهم ة  
أي مسؤولياته، واملهمات: الواجبات الطارئة.  املنصب

: تكلم بصوت ال مه ْه م  : العزم والشموخ. / اهِلم ة/ 
 يكاد يسمع. 

ُمُد ْهُُوداً: مات الصوت أو اإلنسان،  د  مه    وَترى ﴿يَ هم
تَ زَّتم َوَرَبتم   . ﴾األرَض هاِمَدًة فإلا أَنزلمَنا عليمها املاَء اهم

 الدمع واملطر: نزل غزيراً.  اهنمر. مهر

ِمُز َْهمزاً: خنس الدابَّة، واغتاب. / مه  ز   : كثري اهل م ازيَ هم
: حديدة ال ِمْهماز  / . ﴾ميمَْهَّاٍز َمشَّاٍء بِنَ ﴿االغتياب، 

يف عقب حذاء الفارس حيك هبا جنب الفرس 
كثرية وفيها اضطراب،   قواعد رسم اهلمزة /لتوجيهه. 

كان هذا جزاًء   -)قرأت جزءًا  أ(هذه بعض أمثلتها: 
ليس فيها أَِلف لذا أتخذ أَِلفًا يف النصب،  جزءلكم( 

  ق  ّراؤ ان) ب(فيها أَِلف فال أتخذ أَِلفًا أخرى.  وجزاء
ْهزة  ج(. قرائِنا(األعزاء/ نرجو من  قراء انكثريون/ اي 

القطع يف )أخذ(، وْهزة الوصل يف )انطلق(: للتمييز 
بينهما نضع حرف واو قبل الكلمة وننطقها كما يف: 
)وأخذ( فقد ثبتت اهلمزة يف النطق فرمست، وإن 
سقطت اهلمزة عن اللسان: )وانطلق( جعلنا األلف 

: اهلمزة اليت تسقط يف النطق مرة القاعدةبغري ْهزة. 
يف النطق نسقط كل د( مرة.  كلتسقط يف الكتابة 

ْهزة ميكن إسقاطها فننطق )املطلوب االستمرار(كما 
رار".  ِتمم نثبت ْهزة الوصل على  ه (يلي: "املطلوُب ِلسم

اللسان إن أتت فاحتة كالم، فالعربية ال تبدأ بساكن، 
تسابقون" غري أننا نكتبها فنقول ابدئني "إنطلق امل
القاعدة السهلة يف كلمة   و(دائمًا "انطلق" بال ْهزة. 

مث نلصق هبا الضمري، قاعدة  نشأك  )نشأوا(: نكتب 
نُثِبُت اهلمزة األخرية  ز(تصُدُق يف معظم احلاالت. 

ٌء(، )َجرِِيٌء(،  بعد الياء املنقوطة هكذا: )ُجَزيم
ٌء(، كي تسلم لنا الياء واهلمز  ة كلتاْها، وأتخذ كل )َشيم

منهما احلركة املناسبة. ومن كتب اهلمزة هكذا : 
"ُجَزٌئ" و"َجرٌِئ" فَ َقَد آلة الضبط وفَ َقَد نقطتا الياء. 

: بعد ايءوها هي بعض األمثلة على ْهزة جاءت 
ٌء، بَرِِيٌء، َرِدِيٌء(؛ وها  هي أمثلة على ْهزة  ٌء، يفَم )شيم

َصِدٌئ(؛ مث ها : )شاِطٌئ، قارٌِئ، بعد كسرةجاءت 
ُء،  هي أمثلة على ْهزة جاءت بعد سكون: )النَّشم

ٌء(  تبقى قواعد اهلمزة عصيَّة على  ح(رجٌل ُكفم
 اإلحاطة.
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َوَش. مه  س   ، َوشم ِمُس َْهمساً: أَسرَّ  يَ هم

: احلاشية يف الكتاب. والشخص اهل اِمش  . مهش
: الذي مل يعَط أْهيَّة، وهو الذي أُقمِصَي عن ال م ه م ش

 : غري املهم.اهلاِمشي  ملناصب املهمَّة. واملوضوع ا

َمُع َْهمعاً: َدَمَع. َْهََعِت العني: سال دمعها.   مه  ع    يَ هم

الدمع:  وانْ ه م لالعني: سال دمعها.  مه  ل تِ . مه  ل  
السماء: اتصال مطرها. / َسلَُّة  ومه  ول  اهنمر. 

: سلة الزُّابلة، وال سيما يف املكاتب. / ال م هم الت
اِملبعري  اِمل: شارد. وشاب ه  ً ه  رايَّ : غري مرتبط ُأسم

 ويصنع ما بدا له، والكلمة هتجينية.

ِمي َْهمياً وَْهََياانً: نزل دمعه، )َْهَتم العنُي(.  مه  ى  يَ هم

ضمري جلمع العاقالت )هنَّ نساء(، ولغري  أ(. ه ن  
)هي صفات محيدة(. وكانوا يف  العاقل نستعمل هي:

القدمي يستعملون هنَّ لغري العاقالت أحياانً: )هنَّ 
 ، صفات محيدات(. وقس على "هنَّ": هلن، وُكنَّ

َن، وعليِهنَّ، إخل.   فيِهن  يف عبارة: )نساء اليوم  ب(وإهنَّ
قضية( تكسر اهلاء من "فيِهنَّ" وتضم  وعند ه ن  مشوخ، 

ُهنَّ، من "عنَدُهنَّ"، وقس على  ، وِمن م للك )إليمِهنَّ
 وهَلُنَّ(.

: كلمة يراد هبا كل ما يستحي املرء من اهل ن  . هن
لكره، وُأحِلقت ابألمساء اخلمسة. ]قاعدهتا حتت لو[ / 

ن ة   : اخلطأ الطفيف. ه ن ات  ، بغري شدة، واجلمع ال ه 

يِّنات  وقالوا: هذه  ه ة  . / ه ن ات  ه  ي ْ : الوقت القصري، اهل ن  
 يهة إلا به خُيرج الوثيقة من جيب سرتته(.)بعد هن

َنُأ َهناَءًة: شعر ابلرضى واالرتياح. فهو هنأ . َهِنَئ يَ هم
: كلمة تقال التهان، واجلمع والت  ْهِنئة  النفس.  هاِنئ  

: الَقِطراُن واهلِن اء  : السرور. اهل ن اء  ملن فاز أو فرح. / 
ِنيئا  لكيُطمَلى به البعري األجرب. /  : ليكن طعاُمك ه 

 سائغاً، أو ليزدد فرحك ابلفوز.    

: اسم إشارة ويعرب ظرفاً، كما يف )هناَك  هناك 
مشكلٌة(، فمشكلة: مبتدأ مؤخر، وهناك: ظرف مبين 

 على الفتح يف حمل خرب مقدم.

: السمة املميزة واهل ِوي ة  : ضمري املفرد الغائب. ه و  
   واملاهيَّة، وهي أيضاً البطاقة الشخصية.

اسم إشارة للعاقل مؤنثًا ومذكراً: )هؤالِء  هؤالء:
 رجال، وهؤالِء نساء(. 

ً: سقط. /  ه و ى ِوي ُهِوايَّ َوى َهَوًى:  ه ِوي  يَ هم يَ هم
: امليل الشخصي الذي جيعل املرء واهل وىأحَب. / 

 أ ْهو ىينحرف يف أحكامه، )فالٌن َهَواُه مع الثُ وَّار(. / 
: املكان اهل اِوي ة  ارابً. / بعصاه: أَنزهلا على خصمه ض
: املكان املنخفض. اهل و ة  السحيق يف اخنفاضه. / 

: بناء جسر فوقها، واملعىن اجملازي: وجتسري اهل و ة
التقريب بني وجهيت النظر، )حياول الوسيط جتسري اهلُوَّة 

نقيٌّ. / )حنن  ه و اء  بينهما(. ومثلها َردمُم اهلُوَّة. / هذا 
.   (،  على اهلواء  أي أن البث التلفزي أو اإللاعي حي 
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ئ ة  . هيأ ي  ؤ  : الشكل. اهل ي ْ علم : االستعداد. / والت  ه 
 : علم الفلك. اهليئة

وَغلََّقِت األبواَب ﴿: هلمَّ، َهيَّا، ه ْيت  لك. هيت
 .﴾وقالتم َهيمَت َلك

ْيْدر وِجني : من العناصر الغازية، وكانت تكتب ه 
 []انظر يف لر   .اهليدروجينيةالقنبلة اإليدروجني. / 

 : سيطر.ه ْيم ن  

ه ات   ي ْ َهاَت الوصول إليه فقد ه  : شبه مستحيل، )َهي م
 .هيهاتِ ضرب عليه املنافقون طوقاً(. ووردت 

: "مراقب حقوق اإلنسان"، هيومن رايتس ووتش
 منظمة دولية. 
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 الواو
حرف علة له يف النحو والصرف شأن،  الواو. و

وينطقه العرب بتكوير الشفتني مث فتحهما، وكثريًا ما 
يقلبه جرياننا يف إيران وتركيا إل يصادفونه يف كلمة 

"، وهذه مسة يف لغات ڤعربية إىل فاء بثالث نقط "
عديدة يف الشرق والغرب من اهلند إىل أملانيا. / إن 

تسقط من أول اسم يف أول الفعل فقد  الواوجاءت 
 -ثقة(، أو ال تسقط )وثق  –مشتق منه )وثق 

وثوقاً(. / الواو يف العطف تقوم مقام الفاصلة عند 
سرد كلمات متتالية. ]انظر عالمات الرتقيم يف رقم[ / 

فاكهتان(،  والعنب  عاطفة: )الِبطِ يُخ  أ( الواو َنواي :
مة إنَّه قال للك ِبَعظم  وهللاِ حرف َقَسم جارٌّ: ) ب(

استئنافية غري عاملة: )مل أحصل على  ج(لسانه(، 
للمعيَّة،  د(. (أتوجَّه إىل العمل حمَبطاً  وغدا  الرتقية، 

القائَل إَن صوَت  والرأي  فتنصب ما بعدها: )ال أَتَّفُق 
جلنة إعادة اهليكلة(. واو  وَممودا  املرأِة عورة(، )مجعتين 

ي مع ( أواألذان  املعية حتمل معىن "مع": )وصلُت 
 نابسبب العاصفة(، )توجه والساحل  اأَللان، )أحبران 

إىل مكان احلادث(، الواو يف اجلملة األخرية  الرئيس  و 
، ولو جعلتها واو رئيسمبِعيَّة اللهبنا  نامتعيِ َنٌة للمعيَّة ألنَّ 

عطف ورفعت ما بعدها فال أبس، وخيتلف املعىن 
 .، وتقع يف الركاكة بعض وقوعبعض اختالف

املشروع: إلغاؤه وهو بعد  و ْأد  يَِئُد َوأمداً: دفن حيَّاً.  و أ د  
: الو ئيد: برويٍَّة ومتهُّل. / املشي بِت  ؤ د ةيف بدايته. / 

 البطيء.  
كلِ    م ْوِئل  إىل هللا، فاهلُل  و أ ْلت  يَِئُل َوأماًل: جلأ، ) و أ ل  

  .)  حي 

مع  ت واء م  يمع البيئة: التوافق، وفالن  الت  و اؤ م. وأم
م  غريه، فهناك  : تقال ألحدْها ولالثنني الت  ْوأم  . / ِوئ 

، ويقال للثالثة فما فوق ت  ْوأ م انِ معاً، ويقال لالثنني 
 كل هذا ملن يولدون يف بطن واحد. ت  و اِئم ، 

 : الوعُد. الو ْأي  . وأى

. واملكاُن أ ْوبِئ ة  : املرض املنتشر، واجلمع الوابء  . وِب
ْوب وء   : الكثري املرض، وهو مكان الرليلة الو يبء  وال م 

 أيضاً.   

ب  ر  . وبر : البدو. وأما وأهل الو ب ر: صوف اإلبل. الو 
رِ أهل احلضر   أي الطني. فأهل ال م د 

، ش  واجلمع  ،بفتحتني و ب ش   : سافل ساقط. أ ْواب 

ِلكاُت، الكبائر.ال م وِبق ات. وبق  : ال ُمهم

من املطر، أو الرصاص: دفمٌق غزير. / كان  و اِبل  . وبل
ال  هذا األمر   عليه: كان جملبة شر وعذاب.  و اب 
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د  . وتد : ُعوٌد يدق يف األرض حلبل الو ت د ، واأل ْوات 
 أيضاً.     و ِتد  اخليمة، ووردت 

القوس: َشدُّ  ت  ْوِتريالقوس: خيُطها. /  و ت  ر  . وتر
تِّ خيِطها، وتوتري الوضع: جعله  مشدوداً. /  را  م ت  و 

ت : الِتِّ ة  : اآلالت املوسيقية لات األواتر. / الو ت ِراي 
. / جاءت ِترات  العداوة اليت توجب الثأر، واجلمع 

ر ىاملصائب  ت  ِْتا  : أي متالحقة، وجاء القوم ت  ِْتا  وت  ت ْ
ر ى َرى   ﴿مُثَّ أَرمَسلمَنا ُرُسَلَنا: متواترين متالحقني، وت  ت ْ  تَ ت م

بُوُه َفَأت مبَ عمَنا بَ عمَضُهم بَ عمضاً ُكلَّ َما جَ   ﴾اَء أُمًَّة رُسوهُلَا َكذَّ
. /  الِوْتر/   الت  و ات  ر  من العدد: الفرمد، ما ليس بزوجيٍ 

يف رواية احلديث: أن يرِويَُه عدد كبري من الصحابة مث 
من التابعني ممن ال جيوز عقاًل أن يقع بينهم اتفاق 

: والنبأ ال م ت واتِر. م ت  و اتِر  على الكذب. فهو حديث 
الذي جاء من أكثر من مصدر شرط أن يكون كل 

ر ة  : الطريقة. / )الو تريةمصدر أصاًل. /  ر ة   هناات  وات 
ر ة  هناك(: مرة هنا ومرة هناك. ونقول أيضًا )  هناات 

 هناك(، واملعىن واحد. وط ْورا  

 ، اأَلُورمَطى. : األهبر، الشِ راين التَّاِجيُّ الو ِتني  . وتن

 يَِثُب َوثمباً: قفز.  و ث ب  

 : اللني. الو ِثري  . الفراش وثر

: أي رج ل  ثِق ة  يَِثُق ثَِقًة: ائتمن وصدَّق. وهو  و ِثق  
: ةقَ لث ِ االقرتاع اب. / ثِق ات  موضع ثقة، وهم رجال 

م ْوِثق  / حكومة جديدة.  تصويت برملاين على

ٌد، واملواثيوم و اثِيق   ق الدولية معاهدات بشأن : َعهم
احملرمات يف احلرب، وبشأن البيئة، وحقوق اإلنسان. / 

ئِِقي   : شريط مصوَّر حيكي قصة واقعية أو حداثً الو َث 
اترخيياً أو يعاجل قضية، وقد يسجل فيه املخرج جتربة مر 
هبا، وحيتوي الفلم الواثئقي صورًا حقيقية يف الغالب، 

ثيلية ورسومًا توضيحية، غري أنه رمبا احتوى مشاهد مت
ورمبا كان كله عبارة عن مشاهد متثيلية تصور أحدااثً مل 
تلتقطها عدسة، ويف هذه احلالة فالفارق بينه وبني 
الفلم السينمائي هو أن الواثئقي ميثل الواقع مثلما 
حدث. ورمبا تتخلل الواثئقيَّ نُ َبٌذ من شهادات 

شهود  أشخاص ممن صنعوا احلدث أو من اخلرباء أو
الِعيان، ويتضمن الواثئقي عادًة شريطًا صوتيًا حيتوي 
يف الغالب نصًا مقروءًا وموسيقى تصويرية ومؤثرات 
صوتية، ومن الواثئقيات ما يعرض حياة احليوان، ومنه 
ما يشرح قضااي العلم، ومنه التارخيي، وما يعرض 
لقضية معاصرة كاالنفجار السكاين. الضخُّ املعلومايت 

ئقي جيعله ثقياًل، ويتغلب املخرج على للك يف الواث
بتقليل املعلومات أواًل، وابالستعانة ابلرسوم التوضيحية 
اثنياً. وينجح الواثئقي التلفزي بعوامل كثرية منها براعة 
التصوير ونقاء الصوت، وعمق املعاجلة، وبراعة النص، 
واللمسة الفنية، وسرعة اإليقاع، والتسلسل القصصي. 

 خري من أهم ما يشدُّ املتفرج للمتابعة.والعامل األ

اثٌن: صنم. و ث ن    ، َأوم

ُب ُوُجوابً: لزم. /  و ج ب   : و ج واب  الشمس  و ج ب تِ جيَِ
الو ْجب ة ، : خفق. / و جيبا  القلب  و ج ب  غابت. / 
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َعُة الواحدة أيكل فيها املرء ِشبمع بطنه. والو ج بات   : الَوق م
وبعض الناس يدس بني شاء، داء وعَ فطار وغَ وهي إِ 

، وبعضهم ال جيد يف اليوم الواحدة والواحدة واحدة
" ال جيب أن نتهور:  تعبري "ال جيب". / "واحدة

مسموع كثريًا وهو فاسد، فهو يعين أن التهور ليس 
واجبًا بل ميكن أن نتهور حسبما نريد، والصحيح، 

االتفاق،  ب م وِجب(. / جيب أال  نتهورواملنطقي: )
 جليم: حبسب ما يفرضه االتفاق. بكسر ا

داانً: أدرك، لقي. /  و ج د   دًا وِوجم ُد َوجم : كان ت  و اج د  جيَِ
يف ساحة املدرسة  الت واج دموُجودًا يف املكان، )عليكم 

يف الساعة التاسعة(. واملعىن القدمي للتَّواُجد: إظهار 
: الشوق والوْجد  صوفية.  و ْجد  الدخول يف حالة 

، بكسر الواو: الضمري، وهو ِوْجدان  الالشديد. / 
: الو ج وِدي ة  جمموعة املشاعر جتاه قيمة معينة كالوطن. / 

 مذهب فلسفي حديث يرى اإلنسان حراً خمرياً. 

األنباء، واجلمع  م وج ز  . أَومَجَز ِإجَيازاً: اختصر. وجز
 : ملخص األنباء. م و اِجز  

ُف ُوُجوفًا وَوِجيفاً: خفق الق و ج ف   . / ووج ب  لب جيَِ
رََع. أ ْوج ف    : َأسم

 .و ِجل  يَ ومَجُل َوَجاًل: خاف، فهو  و ِجل  

ُم ُوُجوماً: سكن وانعقد لسانه من غيظ أو  و ج م   جيَِ
 .و اِجم  خوف، فهو 

: رأس اخلدُّ، وقالوا و ج نات  ، واجلمع الو ْجن ة  . وجن
.  لرأس اخلد إن كان انتئاً: ُكرِسيَّ اخَلد 

اهه، )لديَّ جِتَاَهكم الش جِت اه  . وجه يء: يف اجتِ 
ِوي  مسؤوليات ال أنكرها(، ووردت جُتَاَه. /  : اجِله 

: تعبري ِوْجه ة  النظراحمللي، )اإللاعة اجِلَهِويَّة(. / 
 النظر.  و ْجه ةمرتجم، ومعناه الرأي، ويقال أيضاً 

ا. وحد دت احت  د  : انضمَّ أحدْها إىل اآلخر، )احتَّ
: انفَرَد، ت  و ح د  األملانَِيتان بعد ُفرقة مخس وأربعني سنة(. 
دًا يف كهفه عشر سنني(. /  ، بفتح الو ْحد ة)ظل ُمتَ َوحِ 

اد.  ة  الواو: الوضع الذي ينشأ عن االحتِ  : والو ْحد 
ة  االنعزال.   : املعيار، )اللرتو ح دات  واجلمع  والو ْحد 

َدُة قياس للحجم(. /  هَوحم : مبفرده، وال نقول و ْحد 
ِدِه". /  ة  الو ج ود"ِلَوحم ، يف الفلسفة: أن هللا و ْحد 

 والكون شيء واحد. 

. و مْح ىتَ ومَحُم َومَحاً: اشتهت احلامل شيئاً، فهي  و مِح ت
تونقول اليوم ) ، تتوح م  على َخومخ(، فهي  ت  و مح 

ة الَوَحِم صعبة. صعٌب، أي و ح ام هاونقول   ُمدَّ

زاً: َشكَّ إببرة.  و خ ز    الضمري: أتنيبه. وو ْخز  خيَُِز َوخم

طاً: ) و خ ط   الشيب رأسه( أي غزا  و خ ط  خيَُِط َوخم
 الشعر األبيض رأسه. ]انظر مشط[ 

م ة  . وخم : اضطراب يصيب اجلسم من طعام الت خ 
: أكل  أ َّتِْم  أي متعفن، أو من أكلة عظيمة.  و خيم
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: متعفِ ٌن، رديء، غري و ِخيم  . / م ْتخ م  كثرياً، فهو 
نظيف، )هذا املوقع وسط املصانع وخيم غري صاحل 

 : النتائج السيئة. العواقب الو ِخيمةلإلقامة(، 

. و ِدْدت  يَ َودُّ ُودَّاً، وأان  و د   : والِوداد  وال م و د ة  : َأَحبَّ
الصداقة يف  يف املغارب: مجعية الِود اِدي ةاحملبة. / 

مثلثة الواو فقيل الِودُّ وقيل  الو د  املشارق. / جاءت 
 الَودُّ أيضاً. 

 : ِعرقان يف جانيب الرقبة. الو د ج ان. ودج

: يرتك. ي دع  َيدَُع َودمعاً. واملستعمل من هذا الفعل  و د ع  
َم ِإغمَراُء..  د عْ : ات مُرك، )د عْ  مث ِمي فِإنَّ اللَّوم عنَك َلوم

اُء(. /  : شيع مسافراً. و د ع  وَداِويِن ابليت كانتم هَي الدَّ
. / ﴾ما َودََّعَك ربَُّك وما قَ َلى﴿ومعناها أيضًا ترك، 

: الد ع ة  . / و ِديع ة  يُودُِع مااًل يف البنك: تركه فيه  أ ْود ع  
 : اللطف.الو د اع ة ُمطمَمِئنُّ. / : الوالو ادِع  الطَُّمأمنِيَنُة. 

 : املطر. الو ْدق  . ودق

َيِدي ِديًَة: أعطى أهل املقتول مااًل، وهذا املاُل  و د ى
 ، بغري شدة على الياء.ِدي ة  

ر  َيَذُر َولمراً: ترك. واملستعمل  و ذ ر   : ذ رْ  : يرتك، مثي ذ 
 ات مُرك.  

: وارى: البشر. / ىالو ر  َيرِي َورمايً: ات ََّقَد. /  ورا. و ر ى
: قول له معىن ظاهر الت  ْورِي ة  : اختفى. / ت  و ار ىدفن. / 

وآخر ابطن. مثال: )َكلََّمين كالُمك(، املعىن الظاهر 

ثين"، واملعىن املقصود هو "َكلََّمين أي  "َكلََّمين أي حدَّ
 جرََّحين". 

. م وار ب  الباب: فتحه قلياًل. فالباب  و ار ب  . ورب
: التلميح، )سأقوهلا بال ُمواَربة: أان ضد وال م وار ب ة  
 االتفاق(. 

يَِرُث ِإرماًث وِوَراثًَة: أخَذ املال عن امليت. وهذا  و ِرث  
. فإن كان املأخول عن السلف علمًا وأدابً ِإْرث  املال 
 . ت راث  فهو 

يَرُِد ُوُروداً: أقبل على املاء. وعكسها َصَدَر. /  و ر د  
: احلصة من القرآن أو الدعاء يقرأها املرء يف الِوْرد  

: زهر معني، وقد يطلقها البعض على  الو ْرد  يومه. / 
 كل زهر. 

: مكان الصناعة، ورشة و ر شات، واجلمع و ْرش ة  . ورش
اد. وقد تطلق الورشة على مكان  ِحَداَدة: دكان احَلدَّ

ورشة "البناء، فإلا انتصب املبىن ومتَّ مل يعد مَثَّ ورشة. / 
" هذه من قبائح املرتجم الببغائي، ف  )الورشة( يف العمل

العربية تكفي. لكنهم يف اإلجنليزية يقولون "دكان 
العمل" فال بد ملرتمجنا من إلصاق كلمة العمل. هذا 

 يشبه القول "مطعم األكل". 

: وقع يف مشكلة ابلتدريج وبغري إرادته. تور ط  . ورط
نقول: )فالن متورِ ط يف اجلرمية( إلا كان طرفًا اثنوايً 
فيها أجرب على السكوت عنها، فأما إن كان ممن 



360 
 

يف  ض اِلع  ارتكبوها وابتغوا االستفادة منها فنقول إنه )
 اجلرمية(. 

يف القدمي: ابئع الكتب، ومتعهد  الو ر اق. ورق
األوراق : العملة الورقية. األ ْوراق املالية انتساخها. /

: بطاقات أوراق الل ِعب: السندات واألسهم. املصرِفية
ة أو الكوتشينة، ومنها التعبري السياسي )بيده  الشدَّ

 : الِفضَّة.الو ِرقمهمة(. /  ورقة تفاوضية

، مؤنثة: أَلمَيُة اإلنسان فوق الفخذ. الو ِرك  . ورك
 .  أيضاً  الِوْرك  ووردت 

: السري يف االجتاه نفسه دون االلتقاء. / الت  و ازي. وزا
مع وابلت  و ازي )أخذ القناصة مواقعهم قرب الطائرة 

للك استمرت املفاوضات مع اخلاطفني(، أي ْبانب 
 للك.  مب وازاةللك، ونقول أيضاً 

: مكتب الو زار ة أوالِوزار ة، َيزُِر ِوزراً: َأمِثَ. /  و ز ر  
بشأن معني، أو هي احلكومة كلها.  حكومي خمتص

 : املكلف ابلوزارة. و ز راء  ، واجلمع الو زير  

: الرادع الو ازِع  األخالقييَ زَُع َوزمعاً: منع.  و ز ع  
 : فرَّق. و ز عاألخالقي. / 

: سامُّ أب مَرص، تلك السحليَّة البيضاء الو ز غ ة  . وزغ
 .أبو ب  ر ْيصومسَّومها: 

: لو الوزن الو اِزنَيزُِن َوزمانً: َعنيَّ الثِ قمل. احلزب  و ز ن  
السياسي املهم، وقد تقال حلزب سياسي صغري لكن 

، بلسان امليزانيف يده إجناح االئتالف، فهو يتحكم 
ابحلديدة بني كفيت امليزان اليت تبني  -حرفيًا  -أي 

 . ال ِميزانِي ة  = ال م واز ن ة  ميل إحدى الكفتني. / 

: منتصفها. و س ط  املدينة: بينهم. و ْسط الناس. سطو 
ط  قال ثعلب: كل موضع صلح فيه "بني" فوسم

البناايت  و ْسط  ابلسكون. نقول )وجدت نفسي 
كل هذه املتغريات( أي   و ْسط  الشاهقة( أي بينها، )

: الو س اط ة  : جمتمع أهل الفن. / الو س ط  الفينبينها. / 
، )هل لديك واِسَطة الو اِسط ة/ التوفيق بني املتنازعني. 

يف البلديَّة؟(: اجلهة املتدخلة لكي ينال من ليس 
: اجلوهرة واِسط ة  الِعْقدبكفء ما ال يستحق. / 

 الكبرية يف وسطه.  

َيَسُع َسَعًة: اتََّسَع، استوعب. َوسَّعوا املسجَد  و ِسع  
القاعة  س ع ة  زادوا مساحته. / )وت  ْوِسع ة :  ت  ْوسيعا  

:  ال م ْوس وعةأيضاً. /  ِسع ت هامثئة شخص(، ووردت ثال
: لو  كتاب املعرفة الشامل. والشخص املوُسوعيُّ

: الطَّاقة، )َبَذلمت الو ْسعاملعرفة الواسعة املتنوعة. / 
ِعي(.   ُوسم

 : الواسطة اليت تُ تََّخذ لتحقيق هدف.         الو ِسيلة. وسل

اً: وضع عالمًة.  و س م   مات  اَيِسُم َومسم م ة  والسِّ : لسِّ
: حديدة وامليم مكسورة، ال ِميس م  العالمة املميِ زة. / 

أيضًا العالمة اليت  وامِليس محتمَّى وتوسم هبا األبقار، 
 ترتكها هذه احلديدة.  
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: الشيطان، الو ْسو اسله الشيطان: أغراه.  و ْسو س  
أيضاً: هاجس ينخر لهن اإلنسان،  والو ْسواس
 .  و س اِوسواجلمع 

ياً: َنَّ.  وشا. و ش ى : و ش اة  ، واجلمع الواِشيَيِشي َوشم
املتحدث عن غريه بسوء يف ألن من ميلك النفع 

، وكالمه   : زخرفة املالبس. الو ْشي  . / ِوشاي ة  والُضر 

 و ْشكِ يُوِشُك: كاَد. )حنن على  أ ْوش ك  . وشك
 اً. : القريب جدالو ِشيكالسفر( َوشمك ساكنة الشني. 

اً: رَسَم على اجللد ابإِلبَر.  و ش م   ، والو ْشمَيِشُم َومشم
 بشني ساكنة: للك الرسم. 

 : َْهََس.و ْشو ش  

 : املرض. الو ص ب  . وصب

وَكلمبُ ُهمم اَبِسٌط ﴿. الوِصيد: الِفناء والسَّاحة، وصد
 . ﴾ِلَراَعيمِه اِبلَوِصيد

فاً: نعَت، وصوََّر احلال.  و ص ف   يف  ف ةالصِّ َيِصُف َوصم
: ورقة الو ْصف ة  والو ص فات  النحو = النعت. / 

: الت  ْوصيف  الطبيب، أو طريقة عمل أكلة. / 
: والت  ْوصيفالتَّشخيص، )توصيف احلالة الراهنة(، 

 : ال ُمرافق، واخلادم. الو ِصيفوضع ال ُمواَصفات. / 

اًل: بلَغ.  و ص ل   : االتصال الو ْصلَيِصُل ُوُصواًل وَوصم
: ورقة اإِليص ال  : عطاء األمري. والو ْصلبني حبيبني، 

. و ْصال  تشهد بوصول مبلغ إىل مستحقه، وقد تسمَّى 
، بسكون الواو: مدينة بشمال العراق. / ال م ْوصل/ 

: املتقرِ ب إىل لوي األمر ابملداهنة والنفاق. / الو ص وِل  
: سلك ة  والو ْصل  : سلك يوصل الكهرابء، الو ْصل ة

نبقى حيمل قنوات تلفزية ُفكَّ تشفريها إىل املنازل. / 
 : كلمة تقال لصرف شخص بسرعة.على اتِّص ال

ماً: عاَب. )نِسُم الشخص ابألمانة،  و ص م   َيِصُم َوصم
عار يف جبني  و ْصم ة  ابخليانة(. / )فالن  ون ِصم ه

حيتاج  قدالوصم والوسم يف اإلعالم: العائلة(. / 
إىل وضع مسة على األمساء اليت يوردها، غري اإلعالمي 

أنه حيرص على أال تكون السمة وصمًا وال مدحاً. 
مثال: وصف مجاعة أبهنا متطرفة، أو علمانية، أو 
دة، أو عنصرية؛ ووصف حكم أبنه  أصولية، أو متشدِ 
مشويل، أو دميقراطي، أو غري مستقر، أو طائفي، أو 

من حق املتلقِ ي أن  قائم على احملاصصة الطائفية، إخل.
يعرف توجهات اجلماعات اليت يرد لكرها يف األخبار، 
فاحلزب التقدمي االشرتاكي يف لبنان قد يكون معروفاً 
جيدًا للبنانيني وال ضرورة لوضع مسة أخرى عليه سوى 
امسه. ولكنه ابلنسبة إىل مجهور أوسع قد ال يكون 

لكنه حزاًب معروفاً، وامسه قد يدل على بعض صفاته، 
ال يقدم صفة مهمة له وهي أنه احلزب املمثل للدروز 
بشكل أساسي يف لبنان. وضع هذه السمة مهم 
خصوصًا يف سياق تشكيل حكومة أو تفاعل جيري 
فيما بني الطوائف اللبنانية. من حق املتلقِ ي أن يفهم 
عمق اخلرب وحقيقة ما جيري. ووضع مسة أمر طبيعي يف 
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اسم احلزب طريقة لوضع اإلعالم. قد يكون جتاهل 
السمة، مثال للك: احلزب الدميقراطي املسيحي يف 
أملانيا. فامسه يوحي أبنه حزب للمتدينني، وهو يف 
الواقع ليس أكثر تدينًا وال دميقراطيًة من األحزاب 
األخرى، لذا قد نتهرب من لكر امسه فنقول مثال 
"احلزب احلاكم بزعامة فالن". وال يالم إعالمي مسَّى 
احلزب ابسم زعيمه هرابً من امسه الرمسي إن كان االسم 
 مضلِ ال. ]انظر أصويل يف أصل، وعلماين يف علم[     

: ماء الو ض وء: االغتسال للصالة. الو ض وء  . وضأ
: مكان ال ِميض أ ة  وال م ت  و ض أ  االغتسال للصالة. 

 الُوضوء. 

السرقة : وترد يف التعبري )جرت بفتحتني ،النهار و ض ح
 يف وضح النهار( أي والشمس مشرقة.

عاً: ألقى.  و ض ع   : االمتالك بوضِع اليدَيَضُع َوضم
االستيالء على أرض أو حنوها بغري واثئق قانونية. / 

: الصََّغار، الض ع ة ، والو ض اع ة: لمَّه. و ض ع منه
. والت واض ع  . و ِضيع  واحلقارة، وصاحبها  : عكس التكربُّ

: ألبُسها أو أ ض ع  الِعمامة: القليل. / تواِضعاملواملبلغ 
ُع  أخلُعها، وابملعىن الثاين ورد قوله: )أان ابُن َجاَل وَطالَّ

: امل  ْوض وِعي ة  الث ََّنااَي.. َم َى َأَضِع الِعَماَمَة تَ عمرُِفوين(. / 
االلتزام ابملوضوع. وعكس املوضوعية الدمياغوجية اليت 

أتثري عن طريق تعطيل  هي خلط املوضوعات إلحداث
التسلسل املنطقي السليم يف لهن السامع. فقد يغطِ ي 
الدمياغوجي على ضعف حجته أبن ينحرف إىل 

موضوع آخر. مثال: إلا مل يستطع أحدهم الدفاع عن 
معاهدة ضعيفة منحت احملتل امتيازات كثرية، راح 
يتحدث عن التاريخ النضايل للزعماء الذين وقعوا على 

، وقد يكون حديثه صحيحاً، ولكنه ال جيعل املعاهدة
املعاهدة سديدة، مث قد خيرج إىل موضوع اثلث هو 
ختوين أطراف أخرى ال عالقة هلا ابملعاهدة، 
فاملوضوعات اجلانبية اليت يثريها متثل ستار دخان يعتِ م 
على املوضوع املطروح الذي هو تقييم املعاهدة نفسها. 

وضوعية فهي االلتزام هذا عن الدمياغوجية، وأما امل
ال  "،حزب هللا املوايل إليران" :مثالابملوضوع نفسه. 

نصف "حزب هللا" يف كل مرة أبنه "مواٍل إليران"؛ غري 
أننا يف سياق معني قد نرى من املفيد للمتلقي أن 
يعرف شكل العالقة بني احلزب وبني اجلهة األخرى. 

نا وكفمثاًل إلا كان "حزب هللا" يقاتل يف سوراي، 
األحالف املختلفة يف للك الصراع فمن نتناول 

السياق  املناسب القول إنه مواٍل إليران، وأما إلا كان
      .بعيداً عن هذه العالقة فاألمثل االكتفاء ابسم احلزب

. الَوَضُم: جذع شجرة يتخذه اجلزَّار منضدة وضم
لتقطيع اللحم. وُشبِ َه أطفاٌل أيتاٌم ال حيلة هلم أبهنم 

 )حلم على َوَضم(.

َيطَُأ َوطمئاً: داَس، )مل أر أحداً منهم منذ أن  وطأ. و ِطئ  
أقدام يف  و ْطء  هذا املكان(، )مسعت  وِطئ ت قدماي
(، )تشتد   احلرِ  يف يوليو/متوز(.  و ْطأ ة  املمر 
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: قربة اللنب احلليب، واجلمع أَوطاٌب الو ط ب  . وطب
خاوي : أي خاِل الِوطابوِوطاٌب. رجع فالن 

 الِوَفاض، أي ال شيء معه. 

: مكان اإلقامة، البيت، )ويِل َوَطٌن آَليمُت الو ط ن  . وطن
َر َماِلكا( وهنا  هم َأالَّ أَبِيَعه.. وأالَّ َأَرى َغريِي لُه الدَّ
يتحدث ابن الرومي عن بيٍت أُريد منه أن خيلَيه يف 

ل : البلد الذي ينتمي إليه املرء. ومن تفاءوالو ط ن  نزاع. 
ابلَوحدة العربية قال )الوطن العريب(، وإالَّ فهو )العامل 

: السكن يف أراضي الغري بغري االسِتيط انالعريب(. / 
، مصطلحًا سياسياً: مسَعًى جلعل الت  ْوِطنيحق. / 

فلسطينيي الشتات مواطنني يف خمتلف الدول، وهذا 
َعى يواَجه برفض سياسي من جانب الفلسطينيني،  املسم

على األمر: صمَّم  وط ن  نفسهه أفراد منهم. / وإن قبل
َي هذا الفصل  على جتشُّمه، )َوطَّنُت نفسي على أن أهنِم

 مساء اليوم(. 

 : ُخفَّاٌش، طائر ليلي يسكن الكهوف.و ْطو اط  

 . واَظَب: داَوم واجتهد. وظب

: ساق احليوان من أ ْوِظف ة  ، واجلمع الو ِظيف  . وظف
: ما ُيطرح للبعري من كأل ِظيف ة  الو  الرسغ إىل الركبة. 

ِظَفِته" يف اليوم الواحد.  ام "َأوم الو ِظيف ة وتنب ُقدَّ
: إعاشة ُتطرح لكثريين يف البلدان املتخلفة احلكومية

املصطلحات:  ت  ْوِظيفولقليلني يف البلدان املتقدمة. / 
استعماهلا يف جماالت جديدة، )َوظَّف النظام مفهوم 

 إصدار أحكام اإلعدام(. الِقصاص للتوسع يف 

: تعريف الناس الت  ْوِعي ة  َيِعي َوعمياً: أدرَك.  وعا. و ع ى
ِعَيُة غري الربيئة: ضخُّ  أبمر يفيدهم يف معاشهم. والت َّوم
مفاهيم ومعلومات يريد ممول أجنيب أو حكومة هلا أن 

: برامج هادفة يف وسائل الربامج الت  ْوع ِوي ةُتَضخَّ. / 
 لة اجلمهور وقليلة الفاعليَّة عادًة. اإلعالم، قلي

السفر: مشقَّته،  و ْعث اء  : الطريق الَوعمر. الو ْعث  . وعث
)دخل علينا أشعَث أغرَب قد بدت عليه َوعمثَاُء 

 السفر(. 

د،  أ ْوع د  يَِعُد َوعمداً: تعهد.  و ع د   يُوِعُد ِإيعاداً: َهدَّ
: والو ِعيدتعهٌُّد خبري،  الوْعد :. / ت  و ع د  ي  ت  و ع د  ومثلها 

 / . : الوعد والُوُعوُد. / الِعد ة  والِعد ات  هتديد ِبَشر 
 : وعود كالبة. مواعيد  ع ْرق وب  

: الت  و ع ر. الَوعمُر: املكان الذي يصعب املشي فيه. وعر
سلوك الطرق الصعبة، )نصح بشر بن املعتمر الكاتب 

ك والت ََّوعَُّر فإنَّ الت َّوَ  ِلُمَك إىل التعقيد، قال: إايَّ عَُّر ُيسم
 والتعقيد هو الذي يستهلك معانَيك وَيشنُي أَلفاظك(. 

َعَز إليه أبمر وعز  : أشار إليه أن يفعله.  ِإيع ازا  . َأوم

ْوِعظةَيِعُظ َوعمظاً: نصح.  و ع ظ   : الِعظ ة وال م 
ادمُع إىل ﴿النصيحة. وهي التذكري أبوامر هللا ونواهيه، 

ِعَظِة احَلَسنةسبيِل ربِ َك ابِ  الواِعظ  . ﴾حلكمِة وال َموم
: و ع اظ  السالطني: الناصح يف شأن الدين. والو ع اظ

اٌد كانوا يدخلون  عبارة لات وجهني، فهم يف القدمي ُزهَّ
على األمراء والسالطني ويعظوهنم ْبرأة وال ينالون 
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شيئًا. وحديثًا استعملت لتصف رجال دين خيدمون 
 قراراته. السلطان ويسوغون 

عاٌل: تيس وعل . الَوعمُل والَوِعُل، واجلمع ُوُعوٌل وَأوم
 اجلبل لو القرنني الكبريين.  

 : ساحة املعركة. وأصل الَوَغى: الضوضاء. الو غ ى. وغا

َغَر املوظف صدر الوزير على وغر َعَل، )َأوم َغر: َأشم . َأوم
 وكيل الِوزارة( أي شحنه غيظاً ضد الوكيل.

َغَل وغل يف الِقَدم: القدمي  ال م وِغل  ِإيغااًل: تعمََّق. . أَوم
 جداً. 

ي ِفي يَِفي َوفاًء: حقق الوعد. / هذا ال  وفا. و ف  
يُويف ِإيفاًء: حقق الوعد.  أ ْوف  : ال حيققها. / ابلشروط

، بضم ت  و يفِّ  عمرُه على الستني: زاد عليها. /  وأ ْوف  
، بال الو ف اة  والو ف  ي ات  هللا: أماته. /  ت  و ف اهالتاء: مات. 

؟(  شدة، )هاَك صفحَة الَوفَ َياِت فما اسم ال ُمتَ َوىفَّ

َفَد  و ف د    : بعث.  ِإيف ادا  يَِفُد ُوُفوداً وِوَفاَدًة: َقِدَم. / أَوم

املال: ُوِجد لغرض معني. ويقال أيضًا:  ت  و ف  ر  . وفر
ف  ر  على. / ت  و اف  ر   مشروعه: انكبَّ عليه هِبِمَّة. /  ت  و 

  الواِفر  = الوِفري .

: السلَُّة يضع فيها ِوفاضواجلمع  الو ْفض ة. وفض
 : عاد خائباً.   خاوي الوفاضالراعي زاده. ورجع فالن 

: ات فق  الشخصان: تطابق رأايْها.  ات  ف ق  . وفق
صادَف، )ضع األوراق يف الدرج كيفما ات ََّفق، فهي 

(، )اتَّفَق أن كنت يف نيويورك أثناء ليست مهمة
ةالتفجريات(. /  . / اتِّف اق = اتِّفاِقي ة = م ع اه د 

: تقارب كبري بني دولتني وحتسن شامل يف الِوفاق
العالقات بعد طول تنافر، )ال ميكن أن نقارن الِوفاق 
الصيين الروسي احلايل ابلِوفاق األمريكي الروسي يف 

ألثر السريع والعميق عهد غورابتشوف من حيث ا
َتضى، و ْفق  للوفاق يف عهد غورابتشوف(. /  : ب ُمقم

اللوائح(، )مت التسليم  و ْفق  وب ُموِجب، )جيب العمل 
 للشروط(.  و ْفقا  

: تظاُهُر املرء بغري الت ِقي ة  يَِقي ِوَقايًَة: مَحى. /  وقا. و ق ى
: ات ِقاُء غضب الت  ْقوىما يؤمن به ات ِقاًء للبطش. / 

َوى. الت  ق اة  هللا.   : الت َّقم

وِمنم َشرِ  َغاِسٍق ﴿. َوَقَب الليل: مشل كل شيء، وقب
 ، والغاسق الليل.﴾إلا َوَقب

ْوق وت ة  . القنبلة وقت : املضبوطة لتنفجر يف وقت ال م 
 : االنتقايل.ال م ؤ ق ت  معني. / الرئيس 

ة  = الو ق اح ة  املفتقر إىل احلياء. : والو ِقح  ، وقح. الِقح 

: املادَّة اليت يوقد هبا. الو ق ود: اشتعل. ات  ق د  . وقد
 : أعواد الكربيت. الو قيد: االشتعال. / الو ق ود
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أنه يريد يب شرَّاً  و ق  ر  يف قليبيَِقُر َوقمراً: ثبت، ) و ق  ر  
: الرزين الثابت صاحب الَوقار. / الو ق ورفتجنَّبته(. / 

ع. و قْ ر  يف أ ذن  ْيه  ٌل يف السمم  : ِثقم

: معركة، ومثلها م ْوِقع ة  يَ َقُع ُوُقوعاً: سقط. /  و ق ع  
ِقيع ة  . / و اِقع ة  ومثلهما  و قْ ع ة   : و ق ع فيه: االغتياب. الو 

: َنَكَبه. / وأ ْوق ع  به السلطان  اغتابه عند السلطان. 
: يع  الت  ْوقِ : اإلمضاء يف ليل الرسالة. وقدميًا الت  ْوقيع  

تعليق يلخص موقف السلطان، وقد يذيل به كتاابً ورد 
عليه من واٍل، )كتب يزيد الناقص ملروان بن حممد وقد 
ر أخرى،  اًل وتؤخِ  ُم رِجم تلكأ يف بيعته: "إين أراك تُ َقدِ 
فإلا أاتك كتايب هذا فاعتمد على أيِ ِهما شئت، 
والسالم". ووقَّع عمر بن عبد العزيز كتاَب واٍل طلب 

ااًل لبناء سور حول مدينته: "سوِ رمها ابلعدل، ونقِ  م
طُرَُقاهتا من الظلم"، ووقَّع املأمون لواٍل: "كثر شاُكوَك 

َنن  وقلَّ شاِكروَك، فِإمَّا اعتدلت وإمَّا اعتزلت"(. / 
مستاءون من  –املوقعني أدانه  –: )حنن املوقعني أدانه

 حجب العالوة(، "املوقعني" منصوبة بفعل حمذوف
حباجٍة  –العرَب  –تقديره "نعين". مثال آخر: )حنن 

إىل هنضة شاملة(، "العرَب" منصوبة بفعل حمذوف 
 أيضًا.

على مشروع:  و ق ف  حيات هَيِقُف ُوُقوفاً: قاَم. /  و ق ف  
: َعَقار خيصص ريعه خلدمة الو ْقف  كرَّس حياته له. / 

أَلمفرد نوبل ماله على  و ق ف  مسجد أو طلبة علم، )
: عقار يقفه الو ْقف  الذ رِّي  جائزة مسيت ابمسه(. 

شخص على ُلر ِيَّته ينتفعون بريعه جياًل بعد جيل. / 

: اليوم السابق على أول أايم عيد األضحى، الو قْ ف ة
الو قفة  وفيه يقف احلجاج على جبل عرفات. / 

: وقوف يف مكان حمدد قد يرفع احملتجون االحتجاجية
ف ة  افيه الالفتات. /  : هيئة وطريقة الوقوف، )كان لِوق ْ

يقف أمام الباب للياًل، وساءتين ِوقمفته تلك(. / 
 : احملبوس على ِلمَِّة التحقيق. ال م ْوقوف

َأ على عصا: اعتمد عليها. وكأ أ  . تَ وَكَّ على األريكة  ات ك 
 عليها: جلس واستند. وي  ت ِكئ  

 . ]انظر أكد[وكد

زاً: ضرب بيده،  و ك ز   فَ وََكَزُه موَسى فَقضى ﴿َيِكُز وَكم
 . ﴾عليه

: البيع خبسارة، )واشرتائي العراَق ُخطَُّة الو ْكس  . وكس
ِس(، هذا البحرتي  َعَة وَكم .. بعد بيعِي الشَّآَم بي م ٍ َغنبم
 حُمتاراً بني الشام والعراق أايم كانتا أعمر بالد األرض. 

فاً: سال ال و ك ف    دمع. َيِكُف وَكم

اًل: فوََّض، )اللَُّهمَّ ال َتِكلمنا إىل أنفِسنا  و ك ل   َيِكُل وَكم
: الت واك ل  : االعتماد على هللا. الت  و ك ل  َطرمَفَة عني(. / 

وِكالة  التكاسل واعتماد بعض الناس على بعض. /
: مصدر مهم لألخبار. وتنقل وِكالة األنباء األنباء

تميز ابلدقَّة يف النقل، الرمسية املواقف احلكومية، وت
ولكنها ال أتيت، يف دول العامل الثالث عموماً، أبخبار 
ختالف سياسة احلكومة، وليس لتحليالهتا قيمة كبرية. 
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ووكاالت األنباء العاملية تنقل األخبار وتزود وسائل 
اإلعالم ابلتحليالت أيضاً، ولكل وكالة أنباء خط 

َفى من اخلط الت حريري لوسيلة حتريري رمبا كان َأخم
اإلعالم اجلماهريية. ومن واجب وسيلة اإلعالم 
التدقيق يف املواد املستقاة من الوكاالت. مثال: أخذت 
الوكاالت من السلطة األمريكية احملتلة يف العراق صوراً 
للفحص الطِ يبِ  للرئيس العراقي السابق صدام حسني 
لدى اعتقاله. والصور كانت لعملية فحص للفم 

ر، وكانت صورًا ُمهينة، لشخص وا قع حتت أتثري خمدِ 
والتقطت يف للك الوضع هلدف سياسي لدى القوة 
احملتلة هو إسقاط الرجل يف عيون الناس. قال مسؤول 
امًا تعرض يف هذا الفحص حملاولة  يف الفاتيكان إن صدَّ
نزع اإلنسانية عنه، وقالت مصادر حقوقية إنه ُحرِم 

محايته من نظرات  احلق القانوين لكل معتقل يف
املتلصِ صني. مث جاءت بعض القنوات التلفزية العربية 
وبثَّتم هذه الصور عشرات املرات، دون كتابة سطر 
ينص على مصدر الصور، ودون إرفاق الصور بتحليل 

   للمغزى منها. كانت سقطة إعالمية.

، )وقد َأغمَتدي والطرُي يف  الو ْكن ة  . وكن والوُُكنات: الُعش 
َناهِتا.. مبُنمَجرٍِد قَ يمِد اأَلَواِبِد َهيمَكِل(، هذا امرؤ القيس وُكُ 

 خيرج ابكراً حبصانه قبل أن تستيقظ العصافري. 

يَِلي ِواليًَة: أمسك بزمام األمر. / )من آداب  وال. وِل  
(، أي مما هو بقربك. / ي ِليك  ال َمنمَسِف أن أتُكَل ممَّا 

الثقة: منحها، لذا فإنين  يالء  وإِ ثَِقَتُه: منحنيها،  أ ْوالِن 
َذر! فقد أ ْوىل  ل ك  العمل كل اهتمام. /  أ ْول ْيت   : فلَتحم

ْوىل  َأسأمت. /  ْوىل  : السيد، ال م  أيضًا: العبد. وهذا  وال م 
شبيه بكلمة "اباب" يقوهلا الولد ألبيه، ويقوهلا األب 

مبعىًن: أي السلطة أو  الِوالية  والو الية  أيضًا لولده. / 
قِ  ُهَو َخي م هلِل  المَواَليَةُ  ﴿ُهَناِلكَ اإلقليم،   رٌ ٌر ثَ َوااًب َوَخي م احلَم
ًبا﴾ : فكرة عززها ِوالي ة  الف ِقيه/  .، وقرِئت ابلكسرُعقم

اإلمام اخلميين. وتقضي يف التطبيق السياسي أبن 
السلطة احلقيقية هي بيد الفقيه ال بيد أي حاكم 

ترب اخلميين والية الفقيه أمرًا بديهيًا ال منتخب، واع
حيتاج إىل برهان. وسببت عودة هذه الفكرة إىل 
الفاعلية السياسية أزمة يف العالقة بني الشيعة وغريهم 
يف أكثر من دولة، حيث يكون مطلواًب من الشيعي 
االلتزام بوالية الفقيه، مما جيحف بسلطة احلاكم 

لسين انظر احلاكمية يف والنواب املنتخبني. ]للمقابل ا
 حكم[   

 يَِلُج ُوُلوجاً: دخل.  و جل   

يَِلُد ِواَلَدًة: األنثى تَِلُد فتصبح أمَّاً، و"الَوَلُد" كلمة  و ل د  
أو اأَلومالِد  -تطلق على الذكر واألنثى، )يل من الَوَلِد 

ة  مخسة: بنتان وثالثة أبناء(. /  – : املولود يف اللِّد 
إىل حارتنا حيث كنت ألعب مع  نفس احلني، )أشتاق

ايت  ْب  (، واللِ َدُة يف الغالب للذكور؛ ولإلانث ِلد   الِتِّ
واأَلت مَراُب، )هذه مُسيَُّة تِرميب، وأان ما زلت على صلة 

 أبَتمرايب(.

َلُع ُوُلوعًا بشيء: تعلََّق به ُحبَّاً، فهو  و ِلع   به.  م ول ع  يَ وم
 . وع  و ل  ابملطالعة، وأان هبا  و ل ع  ويل 
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يَ َلُغ ُوُلوغاً: لعق، )َوَلَغ الكلب يف زبدية اللنب،  و ل غ  
وهو يَ َلُغ فيها(، )قل للَواِلِغني يف دماء شعوهبم: لن 

 تقودوا بعد اليوم، وإن حكمتم فبعصا املستبد(.

 أي َمأمُدبًَة. و ِليم ة  . َأوممَلَ يُوملُ: أقام ومل

 .  و هْل انة  وهي  و هْلان  : احلزين، وهو الو اِله  . وله

َمَأ يُوِمُئ ومأ  : أشار بيده. إْياء  . أوم

: اجتََّرت ْبسمها، فهي ومس َمَستم واجلمع  م وِمس  . أَوم
رَتِفُة. م وِمسات    . والكلمة االلتفافية: ال ُمحم

: ي وِمض  الربق  أ ْوم ض  ميَُِض َوممضاً: ملع الربق.  و م ض  
: الضوء يسطع وخيبو بسرعة. الو ْمض ة  والو م ضات  ملَع. 

 : اللمعان. والو ِميض  

ُرين أبنه كان أشطر  يين  َييِن: فَ تَ َر، )ال  وان. و ن   يَُذكِ 
: الت  و انمين يف املدرسة(، ال يكفُّ عن تذكريي. / 

: الساحل الذي تفرت فيه السفن ال ِميناءالكسل. / 
 .     م و اِنئ  وتتواَّن عن احلركة وترسو، واجلمع 

ياً: ضُعَف،  ها. و ه ىو  : األعذار  الواِهيةَيِهي َوهم
 الضعيفة. 

َرسيت السابقة يَ َهُب ِهَبًة: أهدى، )سَأَهُب لِ َمدم  و ه ب  
َهبم يل رمحة(. / عند شراء  ب ِ جمموعة كتب(، )ر 

 أ ْست  ْوِهب  مصحف استحب بعضهم القول "سوف 
مصحفاً" ح ى ال تقع كلمة الشراء على املصحف. / 

.. ال شيَء يعمِدُل ه بْ  ، )َهبم جنََّة اخلُلمِد اليمنم : افِرضم
 .)  الَوَطنم

، وهج  : املتَِّقد. والو ه اج. الَوَهُج: لفُح احلرِ 

اً: َظنَّ خُمِطئاً، فهو  و ه م   املرُء كثرياً  ي ِهم  ، )واِهم  َيِهُم َوْهم
وهو يعاجل مسائل اللغة، والعودة إىل احلق خري من 

: َظنٌّ ابملسؤولية عن لنب. ووردت ْهم ة  ت   املكابرة(. / 
. وال ُمت ََّهم بريٌء ح ى تث مُبَت ِإَدانُته، أليست ت  ه م ة  

 التهمة مشتقة من الوهم.      

ناً: َضُعَف.  و ه ن    َيِهُن َوهم

ت. ويل اي َوي مَلَتنا ما ﴿، و يْ ل ة: املصائب، واملفرُد الو ْيال 
َصاَهاهِلَذا الِكتاِب ال يُغاِدُر صغريًة   .﴾وال كبريًة ِإالَّ َأحم
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 الياء
داً فيكون جلانيب اللسان ي . الياء حرف ِعلٍَّة أييت مشدَّ

شغل مهم يف إخراجه، وهو هبذه الصفة موجود يف 
بعض لغات أورواب دون بعض، ويكون خمفَّفًا كما يف 

ويلة كما "بيمت"، ولكنه يكون أيضاً كحركة الكسرة الط
يف "رمي" فهو عندئذ خيرج من الصدر ال يعرتضه لسان 
وال حلق. ومل ترزق العربية تلك األصوات اليت هي بني 
الواو والياء، ويف األملانية منها صواتن أحدْها قريب 
من الواو وليس بواو، واثنيهما قريب من الياء وليس 
بياء، كما أن يف الرتكية والفرنسية أشباَهًا هلذا. 

ألصوات حروف العلَّة يف اللغات األخرى قصة أطول و 
وأمتع مما هي يف العربية. فح ى اإلجنليزية متلك كسرة 
صرحية كالكسرة عندان وكسرة خفيفة ال متلكها العربية 
الفصحى، ومتلك اإلجنليزية أيضًا فتحتني وضمتني، 
فهذه ست، فإن طالت كل واحدة منها فهذا صوت 

ثين عشر صواًت من جديد، فقد أصبحت بذلك ا
أصوات العلة. تضاف إليها بضعة أصوات أخرى تنشأ 
إما عن دمج حريف علة وإما عن توسيع فتحة الفم.  
كل هذا وليس يف اإلجنليزية ما يف الفرنسية واألملانية 
م! وقد نسمع من  ام والرَّوم والرتكية من أحرف اإِلمشم
ع بعض قراء القرآن مياًل ابلواو حنو الياء. وقد نسم

حرف الواو األملانية املنحرفة "أُومالومت" يف مشال 
فلسطني، يف جنني والناصرة، واضحًا كل الوضوح 
متأصاًل يف هلجة تلك املنطقة. غري أن الفصحى فقرية 
يف جانب حروف العلة؛ أو هي، إن شاء حمبُّوها، 

شديدة االنضباط ليس فيها سوى ثالث حركات 
ألفاً، والكسرة ايًء،  تطول فتصبح ستَّاً، الفتحة تصبح

ال بد للياء الصرحية يف  أ(: / كتابة الياء والضمة واواً.
هناية الكلمة من نقطتني فكلمة )علي( جيب أن 

قد نشكل الياء نفسها  ب(ختتلف عن كلمة )على(. 
ابلكسرة غري مكتفني بوضع كسرة على احلرف السابق 
كما يف )عندِي(، فلو اكتفينا بكسر ما قبل الياء، 
وهذا هو الشائع كما يف )عنِدي(، جلاز فيها أن تنطق 
"عنِدَي" و"عنِدِي". وسعيًا للدقَّة نضع الكسرة على 

 .   الياء نفسها، أو عليها وعلى احلرف السابق معاً 

. اي: حرف نداء، والقاعدة امليسَّرة للنداء يف النحو: اي
إن جاء املنادى كلمة واحدة رُفع: )اي رجُل، اي 
فاطمُة، اي هللُا(؛ وإن جاء املنادى كلمتني ُنِصبت 
األوىل: )اي عامَل اإلسراِر، اي عبَد هللِا، اي مالكًا قليب، اي 

 .(شعباً صامداً 

 : حجر كرمي. ايق وت  

، وصار ُصلباً. وَأكل األخضر  ي ِبس   َبُس يُ بمساً: جفَّ يَ ي م
: أي العشب األخضر والقشَّ اليابس. والي اِبس  
 : األرض، وضدَّها البحر. الياِبسة  

: فاقد األب، أو األمِ ، أو كليهما. وقيل اليتيم. يتم
. واجلمع  ي  ت ام ى لفاقد األبوين لطيم، ولفاقد األم َعِجي 

أيضاً: الوحيد، )ما بقي عندي سوي يم والي ت. / وأ يْتام  
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: والي تيمهذه املسبحة اليتيمة فخذها إن شئت(، 
 املنعدم النظري، )هذه درة يتيمة(. 

، أو هي الكف مع الذراع. / يد : الي د  . الَيُد: الَكفُّ
: أ ي د  : القوة. / واأل ْيد  . ﴾َيُد هللا فوق أَيمِديِهم﴿القوة، 

لوا. / كم عن األمرارفعوا أ ْيِدي  انَصَر. /   : ال تتدخَّ
والي د  : املساعدة، ويقال )مدَّ له َيَد العون(. الي د  

: اخلدمة اجلليلة، )جملمع القاهرة أايٍد بيٌض البيضاء
 على اللغة العربية(.

: مرض يصيب املرء ابصفرار. وقالوا: الي  ر ق ان  . يرق
 : من أطوار تكوُّن احلشرة. الي  ر ق ة  . / الّرِيقان

: ضد األمين واليمىن. ]انظر األ ْيس ر، والي سرى يسر:
ْيِسر  مين[ /  : السهولة. وعكسها الي ْسر: الِقماُر. / ال م 

: الِغىن، )كان والده من لوي الَيسار الي س ارالعسر. / 
: قليل، )هذا ال ي ِسري  : الغين. / وال م وِسر  يف البلد(، 

اجليش:  ر ة  م ْيس  حيتاج إال إىل اليسري من املال(. / 
 جناحه األيسر.    

 ، ويَعاسيُب: ملكة النحل. ]انظر عسب[ ي  ْعس وب  

عاً، فهو  ي  ف ع   َفُع يَ فم : غالٌم طال جسمه وكاد ايِفع  يَ ي م
: ما ارتفع من األرض، واجلمع الي فاع  يبلغ رشده. / 

 أَيمفاٌع. 

ق ظ  . يقظ ي ْ : ضد النوم، والي  ق ظ ة  اسِتيقاظاً: أَفاَق.  است  
: احلذر. / )الرجاء ِإيَقاظي والت  ي  ق ظ  احلذر؛  وهي

أُميَُّة أم ُرُقوُد؟( أمستيقظون أم  أأْيقاظ  ابكراً(. / )
 راقدون؟  

ق ن وت  ي  ق ن  . أَي مَقَن يُوِقُن: أَتكَّد، ومثلها يقن ي ْ . / است  
 : املؤكد. الي ِقنياخلرب 

ه.  ْي  م  . الَيمُّ: البحر. ميّ  َهه شطر القبلة: اجتَّ  ْي  ْمناوجم
: الي مام: توضََّأ بغري ماء. / ت  ي م م  املدينة: قصدانها. / 

 من احَلَمام. 

 ؛ْي ْنواملرأة  ،الذي يعمل ابليمني :األ ْْي ن  : نْي 
. وقيل ملن ي ْسرىواملرأة  ،الذي يعمل ابلَيسار األ ْيس ر  و 

، وهي األ ْضب ط  يعمل بكلتا يديه ابلكفاءة نفسها 
، ، وقيل لألضبط: هَو ض ْبط اء    وهيأ ْعس ر  ي س ر 

: أي بفتح الياء فيهما ،ة  ر  وي سْ  ة  ن  ْي ْ . / ع ْسراء  ي س ر ة  
لات اليمني ولات الشمال، )أخذ الظيب ينحرف مينة 

: الربكة. / الي ْمن  ويسرة فلم يتمكن األسد منه(. / 
ْيم ون   : الذي يطري يف اجتاٍه يتفاءل به الطائر ال م 

العريب، وكانوا يتفاءلون ويتشاءمون ابلوجهة اليت 
يتجهها الطري إل يزجرونه. وقيل يف الدُّعاء للمسافر 

: التفاؤل، الت  ي م نابلطَّائرة "على الطائر امليمون". / 
نًا ابلبتول(.  : البَ رَكة. والي ْمن  والتربُّك، )مسيُتها مرمَي تَ َيمُّ

ني : ؛ وهيالي ْمن، مؤنثة: اليد الي ِمني  /  َقَسٌم،  ْيِ 
اليمني : أُقمِسم ابهلل. / وأ مْي  هللا. / أ ْْيان  واجلمع 
، يف السياسة: تقسيم شديد العمومية. ويتميز واليسار

اليمني أبنه حمافظ مييل إىل تعزيز ما ميلكه الناس من 
. تراث وطريقة عيش، بينما اليسار ميال إىل التغيري
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والتعبريان جاءا من جلوس احملافظني على ميني الرئيس 
يف اجمللس الربملاين أثناء الثورة الفرنسية، وجلوس أهل 

 التغيري على يساره. 

 . الَياِنُع: الناضج من الثمر. ينع

 ، بضم السني، ومثلها يُوُنُس: من األنبياء.   ي وس ف  

"سافرت : هنار وليل. تكون يوٌم ظرفًا فُتنَصب: ي  ْوم  
اخلميس"، وتكون غري للك فُتعَرب حبسب  يوم  

م  العربأغرُب". /  يوم  موقعها: "هذا   : حروهبا. أاي 

يَ يمَأُس أَيمساً: َقِنَط، وفقد األمل. وقلبوا فقالوا  ي ِئس  
 بنفس املعىن.  أ ِيس  
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 أشهر السنة الشمسية

يف )املغرب  املشرقي/فاألوسط/فاملغاريب/فاملتَّبع
 األقصى(

 كانون الثاين/يناير/جانفي    -1

 شباط/فرباير/فيفري  -2

 آلار/ماِرس/مارس  -3

 نيسان/أبريل/أفريل  -4

ر/مايو/ماي -5  أايَّ

 حزيران/يونيو/جوان  -6

 متُّوز/يوليو/جويلية  -7

 آب/أغسطس/أوت/ )غشت(  -8

 أيلول/سبتمرب/سبتمرب/)شتنرب(  -9

 ِتشرين األول/أكتوبر/أكتوبر -10

 لثاين/نوفمرب/نوفمرب/اِتشرين  -11
 )نونرب(

 ديسمرب/ ألول/ديسمرب/ا كانون -12
 )دجنرب( 

 

 

 

 

 

 

 أشهر السنة اهلجرية

 ال ُمَحرَّم  -1

 َصَفر  -2

 ربيع األول  -3

 ربيع اآلِخر  -4

 مُجَاَدى األوىَل   -5

 مُجَاَدى اآلِخرة  -6

 َرجب  -7

 شعبان  -8

 رمضان  -9

 شوَّال -10

 لو الِقعدة  -11

 لو احِلجَّة -12
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 الدول األعضاء يف األمم املتحدة
 )ح دِّثت األرقام للطبعة الثانية( وعواصمها، ومتوسط دخل الفرد يف كل منها

اًل أبخذ القوة الشرائية يف مقدَّ  هاهو متوسط دخل الفرد فيإبزاء كل دولة الرقم املذكور  رًا ابلدوالر األمريكي، ومعدَّ
ة بعالمة 2018احلسبان، واملصدر صندوق النقد الدويل للعام  النجمة )*( مصدر رقمها الويكيبيداي. ، والدول احملالَّ

وبعالمة النجمتني )**( املصدر موقع وكالة االستخبارات املركزية األمريكية. ودولة الفاتيكان )***( ليس هلا اقتصاد 
 عادي وعدد سكاهنا دون األلف نسمة.

ني البنك الدويل، وصندوق : أرقام متوسط دخل الفرد، مع حسبان القوة الشرائية، ختتلف اختالفًا يسريًا بملحوظة
النقد الدويل، وموقع وكالة االستخبارات املركزية األمريكية. وهذا املؤشر هو األهم إىل مستوى الرخاء يف كل دولة، غري 

 الدخل بني املواطنني ضمن كل دولة. يف تفاوت الأنه ليس الوحيد، فثمة مؤشرات ترصد 
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 2,332ِإثميوبيا، هبمزة مكسورة، أديس أاباب. 
 18,076أََلرمبَ يمَجان، اَبُكو. 

 20,537أَرمَجنمتني، ال ، بُيوُنس آيُروس. 
 9,433أُرمُدن ، ال ، َعمَّان. 

 10,176أَرِمينميا، ِيرِيفان. والنسبة أَرمَميِن . 
را، "أمسرا" رمسياً ابأللف.   1,657ِإريرتمِاي، َأمسم

ريد. ِإسَبانيا، هب  40,139مزة مكسورة، َمدم
رُتاليا، َكانمبريا.   52,373ُأسم
ُتونيا، اَتِلني.   34,096ِإسم

 37,972إسرائيل، تل أبيب. 
 712ِإفمرِيقيا، مجهورية إفريقيا الوسطى، ابنمغي. 

تان، كابُل.   2,017أَفمغاِنسم
واُدور، ال ، ِكيتو.   11,718ِإكم

 13,345أَلَبانيا، ِترياان. 
 52,559أملانيا، ِبرملني. 

 .  69,382ِإمارات، ال ، أبو َظيبم
 27,981أَنمتيغمَوا واَبرمبُودا، ِسنمت ُجونز . 

 * 53,400أَنمُدورا، أَنمُدورا ال ِفيال. 
 13,230ِإنمُدونيسيا، َجاَكارات. 

 6,814أَن مُغوال، ُلَوانمدا. 
 23,274أُوروغمواي، ال ، مونِتِفيِديو. 

َقنمد.   7,665أُوزمِبكستان، َطشم
باال.   2,498أُوَغنمدا، َكمم
رانميا، ِكييف.   9,283أُوكم
 19,557ِإيران، ِطهران. 
 78,785ِإيرمَلنمدا، َدبمِلن. 

َلندا، ريكَياِفيك.   55,917آيسم
 39,637ِإيطاليا، روما. 

 3,662اببوا غينيا اجلديدة، بورت موريسيب. 
 13,397اَبراغمواي، ال ، َأسونسيون. 
 18,534اَبرمبيدوس، بمريدمج اَتون. 
 5,680اَبِكستان، ِإسالم أابد. 
 50,57حَبمَريمن، ال ، ال َمناَمة. 
 16,154بَرازيل، ال ، بَرازيليا. 
بونة.   32,006بُ رمتغال، ال ، ِلشم

 79,530ب مُرواني، بندر سري بيَغاوان. 
 45,705بمرِيطانيا، َلنمَدن. 

 48,245بَ لمِجيكا، بُروكِسل. 
 23,156بُلَغاراي، ُصوفيا. 
 4,620ا. بِنمغالِدش، دَكَّ 
 25,674بَ َنما، بنما. 

 2,426بِِنني، بورتو نوفو. 
 .  33,494بَ َهاما، جزر البَ َهاما، انسَّاوم

بهو.   9,540هبواتن، تيمم
واان، غابُورون.   17,965بوتمسم

 1,996بُورمكينا َفاسو، واَغادوغو. 
ار(، انيم بيَداو.   6,511بُورما، )ِميامنم

 732بوروندي، بومُجبورا. 
نة واهِلرمِسك، َسراييفو.   13,491بوسنة، الُبوسم

 31,939بولندا، وارسو. 
 7,477بوليفيا، الابز. 
 14,224ِبريو، ال ، ليما. 
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 8,501بيليزي، ِبلمُموابن. 
 3,444اَتن مَزانيا، دودوما. 
 19,476اَتيمالند، ابنُكوك. 

 53,023اتيموان، اتيميب. 
قم َأابد.   19,527تُركماِنستان، ِعشم

 27,956تركيا، أَنَقرة. 
 32,254ترينيَداد وتُوابغو، بورت أوف سبني. 

ينا.   2,415تمَشاد، اجنمَمِ 
يا، بمراغ.   37,371تِشيكم

 25,978تشيلي، سانمتَياُغو. 
 1,746توغو، ُلومي. 

 4,052تُوَفالو، فونغفاِله. 
 12,372توُنس، توُنس. 

 5,242تيمُمور الشرقية، ديلي. 
ُتون.  غمسم  9,447َجامايمكا، ِكن م

ُغوريتمسا.   19,043جبل، اجلبل األسود، بودم
 15,440جزائر، ال ، اجلَزائر. 

 2,242ُجُزر سليمان، هونميارا. 
جنوب إفريقيا، بريُتوراي )إدارية(، كيب اتون )تشريعية(، 

 13,675بلومفونتني )قضائية(. 
 1,502َجنوب السودان، ُجواب. 

ِليس.   جورجيا، تبليسي. وأمساها العرب القدماء تَ فم
11,485 

 3,786جيُبويت، جيبويت. 
ارمك، ال ، كوبِنمهاِغن.   52,121ِدمنم

 9,886دوِمينيكا، روُسو. 

دوِمينيكان، مجهورية الدومينيكان، سانُتو دومينغو. 
18,424 

 2,280ُرَوانمدا، كيَغايل. 
 20,003روسيا البيضاء، )بيالُروس(، ِمينسمك. 

 29,267روسيا، موسكو. 
 26,447رومانيا، بوخارست. 

 4,104زامبيا، لوساكا. 
بابموي، َهراري.    2,788زِمم

رو.   4,178ساحل الَعاج، ايُموسوكم
 *60,313سان َمارينو، سان مارينو. 

رِيالنكا، سري جاايوارد انبورا كويت، العاصمة التجارية   سم
 13,397كولومبو. 

 55,944ُسعودية، ال ، الرايض. 
 8,041َسلمَفادور، ال ، سان َسلمفادور. 

الفا.  ُلوفاكيا، براتِيسم  35,130سم
 36,746سلوفينيا، لِيوبمِلياان. 

َغاُفوَرة، سنغافورة.   100,345ِسن م
 3,651ِسِنَغال، ال ، دكَّار. 
َبااَبين.   4,206سوازيالند، مم
 4,232سودان، ال ، اخلرطوم. 

ق.  ، ِدَمشم  2,900ُسورايَّ
 15,105سورينام، ابراَماريبو. 
 . هوملم  52,984ُسَويمد، ال ، سُتوكم

را، برين.   64,649ُسويسم
 1,620سرياليون، فريَتاون. 
 30,505سيِشل، فكتوراي. 
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 17,555ِصربيا، بِلغراد. 
 * 600صومال، ال ، ُمَقِديشو. 

 18,110الصني، ِبكِ ني، أو تنطق بَ يمجني. 
تان، دوَشنمِبه.   3,416طاِجيِكسم

 17,659ِعَراق، ال ، بغداد. 
َقط.   46,584ُعَمان، َمسم

 18,496غابون، ال ، ليربَفيل. 
بيا، ابجنول.   2,792غامم

را.   6,452َغاان، َأكم
 16,167غريَنادا، سنت جورج. 
 8,436غواتيَماال، غواتيماال. 
 8,519غواَيان، جورج اتون. 

 22,710غينيا االستوائية، ماالبو. 
 1,937غينيا بيساو، بيساو. 

ري  غينيا ري. كوانكم  2,310، كوانكم
 فاتيكان، ال ، الفاتيكان. دولة مراِقبة غري عضو. ***

 45,775فَ َرنسا، ابريس. 
طني، القدس. دولة مراِقبة غري عضو.   ** 4,300ِفَلسم

، كاراكاس.   )غري متوفر(ِفنمزويالَّ
 46,430ِفنملنمدا، ِهلمِسنكي. 

 10,234فيجي، سوفا. 
 8,936ِفيلبِ ني، ال ، مانيال. 
 7,510ِفييتمنام، هانُوي. 
يا.   39,973قُ ب مُرص، نيُقوسم

كيك.  تان، بيشم  3,844ِقرغيزِسم
 130,475َقَطر، الدَّومحة. 

 1,632قمر، جزر الُقُمر، موروين. 
 4,300كابو فريدي، بمرااي. 

 3,828كامريون، ال ، ايُونمدي. 
 26,221ُكرواتميا، َزغمِرب. 

تاان.  تان، َأسم  27,550َكَزِخسم
 4,335َكمبودماي، بمنوم بِنه. 

 49,651َكَندا، أُواَتوا. 
 * 22,237ُكواب، هاَفاان. 

 41,351كوراي اجلنوبية، سيئول وتنطق أيضا سول. 
 * 1,800كوراي الشمالية، بُيونغ اينغ. 
 17,559كوستاريكا، سان خوزيه. 

بيا، بُوُغوات.   14,943كولومم
 767كونمغو، مجهورية الكونغو الدميقراطية، ِكنَشاسا. 

 * 6,799كونغو، مجهورية الكونغو، ب مَرازافيل. 
 67,000ُكَويمت، ال ، الكويت. 

 3,691ِكينيا، نريويب. 
 29,901التمِفيا، ريغا. 

 7,925الُوس، فيينتيان. 
 14,684لُبمنان، بريوت. 

بورغ، لكسمبورغ.  ُسمم  106,705ُلكم
 11,469ليبيا، طرابلس. 
 1,418ليبرياي، مونروفيا. 
 34,826ليتموانيا، ِفلمنيوس. 
 3,494ليُسوتو، ماسريو. 

َتايمن، فاُدوز.  ِتنمشم  * 139,100لِيشم
 3,697مارمشال، جزر املارمشال، ماجورا. 
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 21,760َمالمديف، جزر املالديف، مالِيمه. 
 45,606مالمطَا، َفاليتا. 
 2,384مايل، ابَماُكو. 

بور.  واال َلمم  30,860ماليزاي، كم
َقر، أَنتاان انريفو.  َغشم  1,630َمدم

ر، القاهرة.   13,366ِمصم
 8,933َمغمِرب، ال ، الر ابط. 

 15,709، سكوبيي. الشمالية َمقمدونيا
ُرونيزاي، ابليكري.   3,482ِمكم

سيك، ال ، مكسيكو.   20,602َمكم
 1,199َماَلوي، ليلونغوي. 

 13,447ُمنغولميا، أُوالن اَبتور. 
شوط.   3,990ُموريَتانميا، نُواكم

ُيوس، بورت لويس.   23,699ُموريشم
بيق، مابُوتو.   1,291ُموَزمم

 7,305ُمولدوفا، شيِشَيناو. 
هوك.   11,229انميبيا، ويندم

 * 12,326انومُرو، اَيرين. 
 2,905نبيال، كتمندو. 

لو.   74,356نَ رمِويج، ال ، أُوسم

منَسا، ال ، ِفيينا. النمسا بفتح النون وبكسرها أيضاً، وتكتب 
 52,137فيينا بياءين. 

 1,217نَ يمَجر، ال ، نيامي. 
 6,027نَ يمجرياي، أَبُوجا. 

 5,683نِيكاراغوا، مااَنغموا. 
 40,135نيوزيلندا، ويلينغتون. 

 1,864هايييت، بورت أو برنس. 
 7,874ِهنمد، ال ، نميودهلي. 

 5,212ُهنُدوراس، تيغوسيغالمبا. 
 31,903َهنمغاراي، )ال َمَجر(، بوداِبست. 

رتدام.   56,383هوَلنمدا، أَممسم
 62,606والايت، الوالايت املتحدة، واشنطن. 

 44,227اَياَبن، ال ، طُوكيو. 
 2,377مَيَن، ال ، َصنعاء. 
 29,123يُوانن، ال ، أَثِينا. 
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 أخالقيات اإلعالمي
 موجز ملا تتفق عليه مواثيق الشرف اإلعالمية عربياً وعاملياً 

   ..اإلعالمي
  خيترب صدق معلوماته بكل وسيلة، ويتجنب احلدس املفضي إىل اخلطأ. وال عذر لصحايف يشوه احلقيقة قاصدا 
 ال يكتم خربا أو تفصيال، جماملة حلكومة أو ألي مسؤول 
  يصحح ما وقع فيه من أخطاء   

  و"متثيل احلدث"واقع يوضح للجمهور الفارق بني الإال مع بيان للك، و وصف حدث لصورة قدمية يضع ال 
 ال ينشر احلقائق بغرض دغدغة مشاعر اجلمهور 
 هلذا الغرض ، وال يقدم منرباً ال ينادي ابلثأر، سواء يف سياق اجتماعي أم سياسي 
  حتمل معلومات دون أن  عاطفياً شحن اجلمهور أو نربة تال يلجأ إىل التهويل ابستعمال ألفاظ 
 حيمي األطفال من املواد اليت تؤثر على منوهم النفسي 
  حيصل على معلوماته بطرق شرعية، وإلا اقتضت مصلحة اجلمهور الكشف عن قضية خطرية ابتباع أس اليب س رية

 التبعة أن يتحمل  رئيس التحريرفعلى 

 يكشف عن مصادره ما أمكن 
 نظوم    ة واح    دة م    ن الق    وانني ال تف    رق ب    ني م    واطن وآخ    ر: بغ    ض النظ    ر ع    ن انتماءات    ه يؤي    د إل    زام ك    ل امل    واطنني م

 االجتماعية أو الدينية أو ثروته أو نفوله 
 م ا  ما ميكن أن يسبب ألى غري مربر للناس. علم ا أبن ه ذه النقط ة كث رياً  بثيتفهم احلساسيات االجتماعية، فال ي

ص دقية اعي. مثة منفعة للجمهور من وراء ب ث خ رب حس اس، وبث ه يع زز لريعة لتربير التعتيم يف اخلرب االجتم اختذت
 والتغليب حبسب املصلحة العامةحملطة، ويف مقابل للك هناك األلى احملتمل. ا
 وحي رتم نص وص الق انون  ،ضد العنص رية، والتعص ب ال ديين. ويؤي د قض ية التس اوي ب ني امل رأة والرج ل يف الق درقف ي

   د يف هذا الصد
  عليها بيان مبصدرهاو وال يبث مادة إال  عمل اآلخرين، أو أي جزء منه.ال ينتحل 

 له ولزمالئه يف وسائل اإلعالم املنافسة يناصر حرية الكلمة 
  ك  ل   وميزاني  ات إج  راءاتأش  غال و وج  وب أن تك  ون يق  ول بيناص  ر قض  ية ف  تح الس  جالت الرمسي  ة أم  ام الص  حافة، و

 معلنةاملؤسسات احلكومية والعامة 
  أو بسبب التهديدات نو إىل االنصياع هلا مبوجب القان ضطر أحياانً ح ى وإن ا الرقابة أبنواعها، وجهيف يقف 
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  مقفهايعطي الفرصة لكل األطراف يف أية قضية للتعبري عن مو 
  يفرق بني اخلرب احلق وبني محالت املناصرة 
 وبني اخلرب - كان أم مؤسسياً   جتارايً  -بوضوح بني اإلعالن  لفصلحيافظ على ا   
  ًلرغبات املعلنني ال يقع أسريا 
 ال يتقاضى أي مال أو مكافأة من جهة سوى اجلهة اليت توظفه كصحايف 
 ال يدخل يف عالقة صداقة أو عداء شخصية إلا كانت هذه العالقة تؤثر على نزاهته 
 هماالعالقات العامة والصحافة، وال جيمع بينمهنيت  يفرق بني 
  ًمهنته ال يروج ملعارفه وأقاربه مستغال 
  ًمنها حيرتس من أية عالقة حترمه استقالليته أو جزءا   
 ضمن التحليل يبين حتليالته على احلقائق، ويسوق هذه احلقائق  
  ميةحيرتم خصوصية األفراد، ما مل يكن يف للك تسرت على جر 
  األخباربعض  بثحيرتم مشاعر العائالت يف أوقات احملن ح ى لو أدى للك إىل أتخري 
 لكن ابحرتام ؤولني بال جماملةحياسب املس ، 
  عر الطائفية أو العائلية عن سابق قصديتجنب إاثرة النُّ يقف حبزم ضد أي ازدراء لألداين، و   
 والتعريض يعرف ويلتزم ابلقوانني اليت متنع التشهري، وجيتنب اللمز 
  ال ينشر مواد إابحية 
 خيدم قضااي وطنه عن طريق نشر املعلومة الصحيحة 
 م ع ض رورة كوهن ا منس جمة م ع الق انون  ،عه خلدمة القضااي الوطنية أو االجتماعية اليت يوجد إمج اع عليه اجمتم ئيعب

 وليس إىل الشحن العاطفي ومع شرط استناد هذه التعبئة إىل املعلومات .الدويل اإلنساين، كمعاداة االحتالل
  ،إاثرة القض  ااي اخلالفي  ة  دون أن يثني  ه لل  ك ع  نيراع  ي املص  لحة الوطني  ة، وحي  رتم وجه  ات النظ  ر الس  ائدة يف اجملتم  ع

"املصلحة الوطنية" ال حتتكره ق وى احلك م وال املعارض ة وال الق وى االجتماعي ة  ن تفسريالعلم أباليت هتم اجملتمع؛ مع 
 وال قادة الرأي، بل تصوغه حمصلة هذا كله 

 بال يعتم على خرب أو جزء من خرب بسبب رغبات أفراد أو حكومات أو أحزا 
  سبب هذا العجز  حمع أيضا  مطروحةيوضح للجمهور عدم استطاعته تناول جانب معني من قضية 
  شائعة إال إلا كان للك يوضح احلدث، مع شرط اإلشارة إىل أهنا شائعةالجيتنب اإلشارة إىل   
  يواصل اكتساب املهارات اليت متكنه من أداء مهنته بكفاءة 
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 ور م ا يطلب ه إض افة إىل أم ور حيتاجه ا اجلمه ور وال يع ي يف البداي ة حاجت ه يضع نصب عينيه أن مهنته تقدم للجمه
 إليها
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 هذا الكتاب
 معجم ألفبائي لكل إعالمي، فيه: 

 َأَصاخ السمع:أصغى، والصِ ماخ: قناة األلن، والصِ ممالُخ: مشعها.  معان الكلمات : 

 أسر أيِسر بكسر السني، وحنت ينِحت بكسر احلاء، وخطف خيَطف، وعلى التشكيل الوايف :
 وشمك الرحيل، ومن كل َحَدب وصومب، ومكثنا بني ظهرانَ يمِهم. 

 الدوجلي واألمنجي، والثوروي والشعبوي، والصحوات، واملعنَّفات. الكلمات اجلديدة : 

 ء يف اإلعالم، واإلقصاء السياسي : احلاكمية، ووالية الفقيه، وأصول الفقه، واالستقصااملصطلح
 واالستئصال السياسي، واجتثاث البعث، والبنية التحتية والفوقية، والعلمانية.   

 سيف ُمصمَلت، أي مسلول. وسيف مَسلَّط فوق رأس دميوقليس. والَفتحة أخت مواضع الوهم :
 شكاة. الضمة والُفتحة هي الَفجوة، والَعَتمة بفتحتني تتبدد مبصباح يوضع يف املِ 

 مسعت أصوااتً ومسعت صرخاٍت؛ وبضُع كلمات وبضعُة أمساٍء. دقائق النحو : 

 الربج العاجي، والبندقية، وقصب السبمق، واملعيد يف اجلامعة. تأصول الكلما : 

 العواجل يف األخبار، وعلل السؤال: الطويل واملزدوج واملائع، وسؤال أصول مهنة اإلعالم :
 اليت يقوم على إجاابهتا اخلرب.  اخليارات. واألسئلة الستة

ويصف اللغة العربية املعاصرة، ويقدم أفصح األوجه  ،مهنة اإلعالم دقائقهذا الكتاب يعرض ل
 ستندا  إىل تراث معجمي عريب ابذخم

 

 


