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ِْدِه  ْن يهَ ّيئاِت أْعاملِنا، مهَ ْستهَْغِفُرُه ، ونهَعوُذ بِاهللِ ِمْن ُشوِر أْنُفِسنا وِمْن سهَ نهَْستهَعينُُه  ونهَ ُدُه ، وهَ إّن احلمدهَ هللِ نهَْحمهَ
ُد أّن ُمهَّمدًا  ُه وأْشههَ يكهَ لهَ ُه ال شهَ ْحدهَ ههَ إاِلّ اهللُ وهَ ُد أْن ال إِلهَ ُه ، وأْشههَ ْن ُيْضِلْل فهَال هاِديهَ لهَ ُه، ومهَ اهللُ فهَال ُمِضلَّ لهَ

سْوُلُه. رهَ ْبُدُه وهَ عهَ
ِذي  ُكُم الَّ بَّ ُقوا رهَ هَا النَّاُس اتَّ ا أهَيهُّ } {يهَ ْنُتْم ُمْسِلُمونهَ أهَ ُوُتنَّ إاِل وهَ ال تهَ اتِِه وهَ قَّ ُتقهَ ُقوا اهللَّهَ حهَ نُوا اتَّ ِذينهَ آمهَ هَا الَّ ا أهَيهُّ {يهَ
ُلونهَ بِِه  اءهَ ِذي تهَسهَ ُقوا اهللَّهَ الَّ اتَّ اًء وهَ نِسهَ ثرِيًا وهَ االً كهَ بهَثَّ ِمنُْهامهَ ِرجهَ ا وهَ ههَ ْوجهَ ا زهَ لهَقهَ ِمنْههَ خهَ ٍة وهَ اِحدهَ ُكْم ِمْن نهَْفٍس وهَ قهَ لهَ خهَ
ُكْم  لهَ ُكْم أهَْعامهَ ِديدًا  ُيْصِلْح لهَ ُقوُلوا قهَْوالً سهَ ُقوا اهللَّهَ وهَ نُوا اتَّ ِذينهَ آمهَ هَا الَّ ا أهَيهُّ ِقيبًا} {يهَ ْيُكْم رهَ لهَ انهَ عهَ امهَ إِنَّ اهللَّهَ كهَ اْلهَْرحهَ وهَ

ظِياًم}   ْوزًا عهَ ازهَ فهَ ْد فهَ قهَ ُه فهَ ُسولهَ رهَ ْن ُيطِِع اهللَّهَ وهَ مهَ ُكْم وهَ ُكْم ُذُنوبهَ ْغِفْر لهَ يهَ وهَ
ة  ٍة بِْدعهَ ثهَ ثاُتا وُكلَّ ُمْدهَ ُ الُموِر ُمْدهَ ٍد وشهَ ْدُي ممَّ نهَ اهلهَْدِي ههَ قهَ احلهَديِث ِكتاُب اهللِ وأْحسهَ إِنَّ أْصدهَ ْعُد فهَ أّما بهَ

ْعد : ٍة يف الناِر. وبهَ اللهَ ٍة وُكلَّ ضهَ اللهَ ٍة ضهَ وُكلَّ بِْدعهَ
فبدخول القرن السابع للميالد ، ظهر اهتامم شعوب العامل بالعرب واملسلمني وبلغة العرب ؛ لهنم 
ودينيا ولغويا.  ثقافيا  العامل  تغيري خريطة  ثم  ، ومن  التاريخ والحداث  املؤثرة يف صنع  القوى  أصبحوا 
وكان ذلك بسبب انتشار اإلسالم ، وانطالق العرب املسلمني يف آفاق الدنيا بجهاتا الربع, فيام عرف يف 

التاريخ بالفتوحات اإلسالمية . ومع هذه الفتوحات انترش اللسان العريب، الذي نزل به الوحي اإلهلي.
املدارس  وكثرت   ، املعمورة  أرجاء  كل  يف  العربية  متعلمو  كثر   ، اإلسالم  يف  كثرية  شعوب  بدخول 
واملعاهد التي تعلم العربية . وظهرت احلاجة إىل املعجامت. وبدأت الصناعة املعجمية العربية يف القرن 
السابع امليالدي لسباب دينية ؛ فقد صنفت يف بادئ المر لرشح القرآن واحلديث الرشيف؛ فكان أول 
معجم لغوي عريب هو«كتاب العني« للخليل بن أمحد الفراهيدي  )ت-175هـ( . وتبعته معجامت أخرى 
تعلهُّمها،  إىل  أهلها  غري  من  متعلميها  وحاجة  العربية  انتشار  رقعة  باتساع  ولكن  اللغة.  لهل  وضعت 
عجزت املعجامت املعدة أصاًل للعرب عن الوفاء بمطالب درايس العربية, من غري أهلها وحاجاتم ؛ فكان 
البد من تأليف معجامت توجه هلؤالء الدراسني يف املقام الول؛ تراعي حاجاتم ومستوياتم، وتيسرِّ هلم 
ُسُبل البحث عن الكلامت ، برتتيب املداخل عىل غري املعهود يف املعجامت القديمة, التي تعتمد الرتتيب وفق 

الصول )جذور الكلامت( تتبعها مجيع مشتقاتا .

الـمقدمـــة
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ومن أجل حتقيق هذا التيسري، رتبت مداخل هذا املعجم وفقًا للرتتيب اللفبائي النطقي. وقد رتبت حاسوبيا 
كالتايل: 

بائاإ�ؤاأاآء

ذدخحجثةت

ظط�ض�ض�ض�ضزر

ماللكقفغع

يى�هـن

وهبذا يتدي الدارس بسعة إىل ما يريد من مداخل ؛ لهنا مبوبة كام تلفظ؛ أي بحروفها الوىل.
ضم هذا املعجم كل الكلامت التي وردت يف سلسلة » العربية بني يديك« التابعة ملرشوع العربية للجميع. وزيد 

عليها ألفاظ هلا شيوع وأمهيَّة؛ حتى بلغ املجموع الكيل ملداخل املعجم 7600 كلمة. 
كان منهجنا، فيام أضفناه من مداخل شيوع الكلمة وأمهيرِّة؛ ومن ثم مل نورد يف مرحلة اإلضافة اللفاظ التي 

أصبحت مع التطور اللغوي مهجورة أو مّيتة ، كام أمهلنا املعاين القديمة لكلامت ما زالت مستخدمة، إذا كانت 
تلك املعاين قد هجرت أو قل استخدامها.

وقد استأنسنا، بل استفدنا كثريًا من املعجم العريب السايس، وغريه من املعجامت.
مالحظات:

1- رتبت املداخل ألفبائيا )نطقيا( حسب ترتيب احلروف ، وليس وفق اجلذر أو الصل املجرد ؛ فكلمة أشك    
       –عىل سبيل املثال- ترد يف باب اهلمزة، وليس يف باب الشني )ش ر ك(. 

عهَ ُيْبِدُع  2- إذا كان املدخل فعاًل )ماضيًا(، فإّن مضارعه يعقبه مباشة مضبوط العني ، يليه املصدر. مثل: )أهَبهَدهَ
      إِبداعًا(.

 3- إذا كان للكلمة أكثر من معنى ، فصل بني املعاين بأرقام بني قوسني هكذا )1( ،)2(.. إلخ  مع العلم أننا 
مل نورد كل املعاين، وإنام اكتفينا بأشهرها وأمّهها. ويف هذا الصدد قدمنا املعنى احلقيقي عىل املجازي, واحليس عىل 

املعنوي ) املجرد(. 
 . عهَ 4- إذا كان املدخل مصدرًا ، حيال إىل الفعل ) واكتفينا بأهم املصادر وأكثرها شيوعا(؛ مثل: )إبداع: مصدر أبدهَ

) عهَ انظر:أبدهَ
5- إذا كان املدخل مجع تكسري ، حيال إىل املفرد. مثل: )أبحاث: مجع بحث. انظر: بحث(.
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6- إذا كان املدخل اساًم مؤنثًا )وهذا قليل( حيال إىل املذكر. مثل: )أخرى: مؤنث آخر. انظر: آخر(.
7- ليس هناك اعتبار للتشديد )  ّ ( يف ترتيب املواد؛ فقد عومل احلرف املشدد عىل أنه حرف واحد. )مثال(         

 ) أّجر: أ  ج ر (.
8- أسقطت )ال( التعريف من املداخل ، إال أهنا أثبتت بني قوسني يف الكلامت التي تغري طريقة رسمها عند 

حذف )ال(مثل : غاٍل )الغايل( ، واٍل )الوايل( . وكذلك حينام يكون ذلك رضوريا كأسامء اهلل احلسنى مثل : عليم 
, رزاق )العليم - الرزاق(. 

9- اللف املقصورة )ى( وضعت قبيل الياء )ي( مباشة, وليس بعد اللف )ا( 
10- جاء ترتيب اهلمزة كالتايل: ء -آ - أ - ؤ - إ - ئ 

11- ترد التاء املفتوحة ) املبسوطة( )ت( قبل التاء املربوطة ) ة ، ـة( . 
12- اكتفينا بجموع التكسري ، وأغفلنا ذكر مجوع التذكري والتأنيث الساملة لسهولة؛ اإلتيان هبا بزيادة ون )ين( 

و )ات( إالّ فيام قل.
13- أوردنا مجلة من المثال العربية حيث كان ذلك مهام.

14- تباين أسلوب شح املفردات حسب مقتىض احلال؛ ففي بعضها كان الصورة أو الرسم أو الشكل ، ويف 
بعضها كان الرتادف أو التضاد ، أو السياق أوالرشح أو التعريف أو اجلمع بني أكثر من أسلوب. وقد ضم املعجم 

ما يقارب 1600 صورة توضيحية؛ لبيان بعض املعاين.
15- عضدت املعاين الواردة بآيات من القرآن الكريم إيامنا منا بأن الدارس املسلم يمكن أن يربط الكلمة اجلديدة 

بمعناها يف القرآن. وقد جاءت اآليات يف آخر المثلة ليكون ذلك أدعى إىل استيعاهبا. 
استخدمنا بعض الرموز كالتايل:

)ج( اجلمع - ويقصد به مجع التكسري يف الغالب.
)مذ( للمذكر.   
)مؤ( للمؤنث .

{  } يوضع بينهام نص القرآن الكريم.
)   (  يوضع بينهام نص احلديث الرشيف .

/     هذه العالمة تعني ) أو (.
وقد ختمنا املعجم بملحق يضم جمموعة من الفوائد اللغوية؛ يف النحو والرصف واإلمالء وعالمات الرتقيم.

ويف اخلتام يّسنا أن نشكر كّل من قّدم لنا عونا من مشورة ومراجعة وإخراج وغريها ، ونخّص بالذكر الستاذ 
عبد اهلل بن ظافر القحطاين .

املؤلفون           
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أ

اهلمزة )أ(

اْبتِغاء

هَ ممٌد؟ ضهَ أ                  حرف استفهام، أهَحهَ

ُْع إِمام، ُاْنُظْر : إِمام. مجهَ أهَِئّمة 
ا  مهَ أهَْجرهَ  لِيهَْجِزيهَكهَ  ْدُعوكهَ  يهَ أهَيِب  {إِنَّ   ، والِد   : آباء  )ج(  أب 
ُهوهَ ِمنهَ الهَسامِء  ةهَ آبهَائي}. وهَ بهَْعُت ِملَّ اتَّ نهَا}، { وهَ ْيتهَ لهَ قهَ سهَ
رهُّ  وُتهَ بِالهَلِف،  ُب  وُتنْصهَ بِالواِو،  ُع  ُتْرفهَ تي  الَّ ِة  اخلهَْمسهَ
 . " ىلهَ أهَبيكهَ لَّْمُت عهَ - سهَ أْيُت أباكهَ - رهَ بالياِء. "جاءهَ أبوكهَ

ُْع أهَب  ُاْنُظْر : أب . مجهَ آباء 
 ." البهَيعهَ اهللُ  "أهَباحهَ   . أهَجازهَ  ، لَّ أحهَ  )1( ًة:  إِباحهَ ُيبيُح  أهَباحهَ 

." َّ ، "أهَباحهَ السرِّ هَ رهَ ونهَرشهَ )2( أهَْظههَ
التَّْخيريهَ  ْقتهَيض  يهَ ُحْكٌم  الِفْقِه:  يف  ؛  أهَباحهَ  ُر  ْصدهَ مهَ ة  إِباحهَ
النَّْفِس  ِن  عهَ ويِح  الرتَّ "ُحْكُم  ِك.  ْ والرتَّ الِفْعِل  نْيهَ  بهَ

ُة". اإِلباحهَ

أهَبادهَ   ، أهَْهلهَكهَ  : ة  إِبادهَ ُيبيُد  أهَبادهَ 
ُه،  أْهلهَكهَ  : ُدوَّ العهَ اجليُش 
آالفهَ  احلُروُب  ِت  أهَبادهَ

ْتُهم. ْتُهم وأهَْهلهَكهَ تهَلهَ النّاِس: قهَ
ُْع بِْئر . ُاْنُظْر : بِْئر. مجهَ آبار 

ُْع إِْبريق. ُاْنُظْر : إِْبريق . مجهَ أهَباريق 
ُْع إِْبليس. ُاْنُظْر : إِْبليس. مجهَ ة  أهَبالِسهَ

وابتهَْعُت  الّسوِق  إىِل  ْبُت  ههَ "ذهَ  ، ى  هَ اِْشرتهَ  :ً اِْبتِياعا  ْبتاُع  يهَ اْبتهَاعهَ 
بهَْعضهَ الثرِّياِب" .

ُة  راسهَ الدرِّ أهَِت  "اِْبتهَدهَ  ، ثهَ  دهَ وحهَ أ  بهَدهَ  : اْبتِداًء  ْبتهَِدُئ  يهَ أهَ  اْبتهَدهَ
ُخْطبهَتهَُه  اخلهَطيُب  أهَ  "اْبتهَدهَ باحًا".  صهَ ةهَ  الّسابِعهَ ةهَ  اعهَ السَّ

الِم عىل احلارضين" . السَّ باسِم اهللِ وهَ

قرارًا  القرار  "كان  وختامي،  هنائي  خالف   )1( ابتدائي 
االبتدائي؛  إىل  منسوب   )2( هنائيًا".  وليس  ابتدائيًا، 
قبل  ما  مرحلة  تسبقه  الذي  االبتدائي،  التعليم  مثل 
املتوسطة.  أو  اإلعدادية  املرحلة  وتليه  املدرسة، 
إىل  االبتدائية  املدرسة  من  الطالب  "سينتقل 

املدرسة املتوسطة بعد نجاحهم".
ابتدائية  )مذ( ابتدائي. انظر: ابتدائي. 

ُكْن  يهَ  ْ ملهَ ديٍد،  جهَ ٍء  ْ بِشهَ أهَتهَى   )1(  : اِْبتِداعًا  ْبتهَِدُع  يهَ عهَ  اْبتهَدهَ
ًة  طهَريقهَ لرُِّم  امُلعهَ عهَ  "اِْبتهَدهَ  ، ْبل  قهَ ِمْن  ْعروفًا  مهَ أهَو  ْوجودًا  مهَ
ٍة  بِعبادهَ ِع: جاءهَ  ْ الرشَّ ِة". )2( يف  الِكتابهَ لِتهَعليِم  ًة  ديدهَ جهَ
ا  تهَْبنهَاههَ كهَ ا  مهَ ا  ُعوههَ اْبتهَدهَ ْهبهَانِيًَّة  رهَ {وهَ  ، ْيها  لهَ عهَ ليلهَ  دهَ ال 

ْيِهْم }. لهَ عهَ

"كانهَت   ، ْوٍت  صهَ باِل  ِحُك  الضَّ اِْبتِسامات:  )ج(  ة  اْبتِسامهَ
تهَيِه". فهَ ُة أهَيب ال ُتفاِرُق شهَ اِبتِسامهَ

 : مهَ بهَسَّ تهَ  : اِْبتِسامًا  ْبتهَِسُم  يهَ مهَ  اْبتهَسهَ
ِحِك  بِالضَّ تاُه  فهَ شهَ ْت  جهَ رهَ انفهَ
مهَ والدي  ْوٍت. "اِْبتهَسهَ دونهَ صهَ

ِلمهَ بِنهَجاحي". ما عهَ ِعنْدهَ

. دهَ . ُاْنُظْر : اْبتهَعهَ دهَ ُر اْبتهَعهَ ْصدهَ مهَ اْبتِعاد 
 ، ونهَأهَى  ُعدهَ  بهَ  : اِْبتِعادًا  ْبتهَِعُد  يهَ دهَ  اْبتهَعهَ
اخلهَرْيِ  "ِمنهَ   . هَبهَ اِْقرتهَ ِخالُف 
ِر".  ِر اخلهَطهَ ْصدهَ ْن مهَ ْبتهَِعدهَ عهَ أهَْن تهَ
ْن  عهَ ِل  جهُّ الرَّ اِْبتِعاُد  وُز  يهَ "ال 

." كهَ اّم يهَُضهُّ "اِْبتهَِعْد عهَ ِة أهَْشُهٍر" ،  عهَ أهَْهِلِه أهَْكثهَرهَ ِمْن أهَْربهَ
ى. ى. ُاْنُظْر : اْبتهَغهَ ُر اِْبتهَغهَ ْصدهَ مهَ اْبتِغاء 
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ْيسهَ  {لهَ يف،  ِغبهَ  ورهَ  ، طهَلهَبهَ  وهَ  ، أهَرادهَ   : اْبتغاًء  ْبتهَغي  يهَ ى  اِْبتهَغهَ
ا  مهَ {وهَ ُكْم}،  برِّ رهَ ِمْن  فهَْضاًل  ْبتهَُغوا  تهَ أهَْن  ُجنهَاٌح  ْيُكْم  لهَ عهَ
اتهَ  ْرضهَ مهَ ْبتهَِغي  تهَ  }  ، اهللَِّ}  ْجِه  وهَ اءهَ  اْبتِغهَ إاِلَّ  ُتنِْفُقونهَ 

اِجكهَ }. أهَْزوهَ

رهَ رهَ . ُاْنُظْر : اْبتهَكهَ ُر اْبتهَكهَ ْصدهَ مهَ اْبتِكار 
ٍل  مهَ عهَ أهَو  ٍء  ْ بِشهَ جاءهَ   : عهَ اْبتهَدهَ  : عهَ هَ اْخرتهَ اِْبتِكارًا:  ْبتهَِكُر  يهَ رهَ  اْبتهَكهَ
ِمنهَ  ثريًا  كهَ امُلسِلمونهَ  رهَ  "اِْبتهَكهَ  . يِه  لهَ عهَ ْسبوٍق  مهَ غرْيِ 

ناعات ". الصرِّ

 : بهَلَّلهَ تهَ  : لهَاًل  وبهَ اْبتاِلالً  ْبتهَلهُّ  يهَ اْبتهَلَّ 
 ، فَّ جهَ ِخالُف  ؛  بِاملاِء  ى  نهَدَّ تهَ
البهَْيِت؛  خاِرجهَ  الطرِّْفُل  ِعبهَ  "لهَ

ِر".  ْوُبُه ِمنهَ املهَطهَ اْبتهَلَّ  ثهَ فهَ
. . ُاْنُظْر : اْبتهَىلهَ ُر اْبتهَىلهَ ْصدهَ مهَ اْبتاِلء 

ُه  بهُّ اِهيمهَ رهَ إِِذ اْبتهَىلهَ إِْبرهَ نهَ ، {وهَ اْمتهَحهَ هَ وهَ ْبتيل اِْبتاِلًء : اِْختهَبهَ يهَ اْبتهَىل 
ا  أهَمَّ {فهَ  ،{ امْلُْؤِمنُونهَ اْبُتيِلهَ  {ُهنهَالِكهَ   ،  { َُّهنَّ  أهَتهَ فهَ ٍت  ِلامهَ بِكهَ

ُه}. مهَ نهَعَّ ُه وهَ مهَ أهَْكرهَ ُه فهَ بهُّ ا اْبتهَالُه رهَ ا مهَ اُن إِذهَ اإِلْنسهَ
 . لهَ . ُاْنُظْر : اِْبتهَههَ لهَ ُر اِْبتهَههَ ْصدهَ مهَ اْبتِهال 

عا  دهَ اِْبتِِهاالً:  ْبتهَِهُل  يهَ لهَ  اْبتهَههَ
سوُل  لهَ الرَّ ع. " اِْبتهَههَ تهَضَّ وهَ
ِة  ْزوهَ غهَ يف  ثريًا  كهَ اِْبتِهاالً   U
كهَ  اجَّ حهَ ْن  فهَمهَ  }   ،  " ْدٍر  بهَ

ْوا  الهَ عهَ تهَ ُقْل  فهَ اْلِعْلِم  ِمنهَ  كهَ  اءهَ جهَ ا  مهَ ْعِد  بهَ ِمْن  فِيِه 
نهَا  أهَْنُفسهَ وهَ ُكْم  اءهَ نِسهَ وهَ ا  نهَ اءهَ نِسهَ وهَ ُكْم  ْبنهَاءهَ أهَ وهَ ا  نهَ ْبنهَاءهَ أهَ ْدُع  نهَ
ىلهَ  عهَ اهللَِّ  ْعنهَتهَ  لهَ ْل  نهَْجعهَ فهَ ْبتهَِهْل  نهَ ُثمَّ  ُكْم  أهَْنُفسهَ وهَ

. { اِذبنِيهَ اْلكهَ

الّتايل: أبجد هوز حطي  بهًَة كهَ تَّ بيَِّة ُمرهَ رهَ ِة العهَ ُحروُف اللهُّغهَ ة  ِديَّ أهَْبجهَ
تيُب  ْ الرتَّ ا  ذهَ ههَ وهَ ضظغ.  ثخذ  قرشت  سعفص  كلمن 

تِيِب الهَلِْفبائي. انظر أهَلِْفباء. ْ رْيُ الرتَّ غهَ

ُْع بهَْحث . ُاْنُظْر : بهَْحث . مجهَ أهَْبحاث 

فينهَُة:  ِت السَّ رهَ ُيبِحُر إِبحارًا، أهَْبحهَ رهَ  أهَْبحهَ
رهَ  أهَْبحهَ البهَْحِر،  يف  ْت  سارهَ
رهَ  ِكبهَ البهَْحرهَ أهَْو سافهَ ْخُص؛ رهَ الشَّ

بهَْحرًا.

داِئاًم   : االْستِمراِر  ىلهَ  عهَ ُدلهُّ  يهَ لِْلُمْستهَْقبهَِل  ماٍن  زهَ ظهَْرُف  أهَبهَداً 
." أهَبهَدهَ اآلبِدينهَ  لِكهَ  ذهَ ُل  أهَْفعهَ دًا}. " ال  ا أهَبهَ الِِدينهَ فِيههَ {خهَ

. عهَ . ُاْنُظْر : أهَْبدهَ عهَ ُر أهَْبدهَ ْصدهَ مهَ إِْبداع 

ن. ن، ُاْنُظْر :  بهَدهَ ُْع بهَدهَ مجهَ أهَْبدان 

اهللُ  عهَ  أهَْبدهَ  "  . لهَقهَ خهَ وهَ رهَ  اْبتهَكهَ وهَ عهَ  هَ اْخرتهَ إِْبداعًا؛  ُيْبِدُع  عهَ  أهَْبدهَ
ُه ". ْلقهَ نهَ خهَ أهَْحسهَ ، فهَ ْونهَ الكهَ

ُه:  ْأيهَ ى رهَ ُيْبدي إِْبداًء؛: أهَْبدهَ ى  أهَْبدهَ
ها. رهَ ْغبهَتهَُه: أهَْظههَ ى رهَ ُه، أهَْبدهَ رهَ أهَْظههَ

نِِعامَّ  اِت فهَ قهَ دهَ {إِْن ُتْبُدوا الصَّ
. { ِهيهَ

ة. ة. ُاْنُظْر : إِْبرهَ ُْع إِْبرهَ مجهَ إِبهَر 

ُئ إبراء: )1( شفى: "أهَْبرأ اهلل – تعاىل – املريض"،  ُيْبِ أهَْبرأ 
ْين أو أعفاه  طَّ الدَّ (. )2( حهَ صهَ ههَ والهَْبرهَ ُأْبِرُئ الْكمهَ )وهَ

منه، "أبرأ الصديق صديقه من الدين فبئت ذمته".
)ج( إِبهَر؛ أهَداٌة ُيهَاُط هِبا،  ة  إِْبرهَ

ُر  اآلخهَ وهَ ٌد  ُمهَدَّ ْيها  فهَ طهَرهَ ُد  أهَحهَ             
ِة  النَّْحلهَ ُة  وإِْبرهَ ْثقوٌب.  مهَ
ِر  خَّ ُمؤهَ يف  ٌة  ْوكهَ شهَ ِب:  ْقرهَ العهَ وهَ

عاِن هِبا. ْلسهَ ْيِهام، تهَ ِجْسمهَ

ءهَ  ْ الشَّ لهَ  عهَ جهَ إِْبرادًا؛  ُيِبُد  دهَ  أهَْبرهَ
 : ْدُت الطَّعامهَ احلهَارَّ باِردًا.  أهَْبرهَ

ُتُه باِردًا. ْ ريَّ صهَ

زهَ  أهَْبرهَ  : إِْبرازًا  ُز  ُيْبِ زهَ  أهَْبرهَ
ُه  رهَ أهَْظههَ  : ءهَ ْ الشَّ
زهَ الكاتُِب  أهَْبرهَ يَّنهَُه،  بهَ وهَ

ها. حهَ ُه: أهَْوضهَ تهَ فِْكرهَ
زهَ أخفىأهَْبرهَ

ى زهَاِْبتهَغهَ أهَْبرهَ
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ِص،  هَ البهَ بِداِء  ُمصاٌب  ص  أهَْبرهَ
يف  ُر  ْظههَ يهَ ياٌض  بهَ ُهوهَ  وهَ
ههَ  الهَْكمهَ ُأْبِرُئ  {وهَ ِد،  اجلهَسهَ

.{ صهَ الهَْبرهَ وهَ

ُْع بهَريء . ُاْنُظْر : بهَريء. مجهَ أهَْبِرياء 

ِمنهَ  ِوعاٌء  أهَباريُق:  )ج(  إِْبِريق 
بهُّ  ِن أهَِو الباِلْستِيك ُيصهَ املهَْعدهَ
املاِء  إِْبريِق  ِمْثل:  املاُءُ  ِمنُْه 

إِْبريِق الّشاي. وهَ

ُت  ْ أهَى؛ "أهَْبرصهَ ُيْبرِصُ إِْبصارًا: رهَ هَ  أهَْبرصهَ
ْن  {فهَمهَ الطَِّريِق"،  يف  ُجلهَ  الرَّ

ِلنهَْفِسِه} . هَ فهَ أهَْبرصهَ

تِِف  الكهَ بهَاطُِن  آباط:  )ج(  ِإْبط/إِبِط 
ِة  )املنِْكب( "ِمْن ُسنهَِن الِفْطرهَ

ْتُف اإِلبِِط ". نهَ

أهَ  "أهَْبطهَ  . عهَ أهَْسهَ ِخالُف  ؛  رهَ أهَخَّ تهَ  : لهَ هَهَّ تهَ إِْبطاًء:  ُيْبطُِئ  أهَ  أهَْبطهَ
ِة". الطَّالُِب يف اإِلجابهَ

ُْع بهَطهَل. ُاْنُظْر : بهَطهَل. مجهَ أهَْبطال 

ُيْبِعُد إبعادًا: )1( خالف  دهَ  أهَْبعهَ
ب؛"أبعدت الرشطة  قهَرَّ

الناس عن املكان".  )2( 
دعاء بالرش واهلالك؛ "أبعد 

اهلل الكافرين". 

ُد  أهَْبعهَ "البهَْيُت  ُب.  أهَْقرهَ ِخالُف  دُ  أهَْبعهَ
كاِن  ُب إىل مهَ أهَْقرهَ ِل، وهَ مهَ ِمنهَ العهَ

املدرسة".

جاِل إىل  ُض الررِّ . جاءهَ يف احلديِث : )أهَْبغهَ بهُّ ِخالُف أحهَ ُض  أهَبغهَ
دهُّ اخلهَِصم( . اهللِ الهَلهَ

ى. ى. ُاْنُظْر : أهَْبقهَ ُر أهَْبقهَ ْصدهَ مهَ إِْبقاء 

 : كهَ ِء" . )2( تهَرهَ ىلهَ الشَّ ى عهَ : "أهَبقهَ ِفظهَ ُيْبقي إِْبقاًء )1( حهَ ى  أهَْبقهَ
ْهِلِه". ىلهَ جهَ ْعبهَُه عهَ ى شهَ "أهَْبقهَ

مجع بِْكر؛ انظر: بِْكر. أبهَكار 

ُيبكي إبكاء، خالف ضحك،  أبكى 
الناس  اخلطيب  "أبكى 
كهَ  أهَْضحهَ ُهوهَ  ُه  أهَنَّ )وهَ بكالمه"، 

ى(. أهَْبكهَ وهَ

اِحُدها:  وهَ مِجال.  إِبِل 
{أهَفهَال  بهَعرٌي.  أهَْو  هٌَل   مجهَ
البِِل  إىِلهَ  نُْظُرونهَ  يهَ
يف  وهَ ْت}،  ُخِلقهَ ْيفهَ  كهَ

ملِهَن  ُب  ُيْضهَ  " اإلبُِل  ُد  ُتْورهَ ْعُد  سهَ يا  ذا  كهَ ههَ "ما  املهَثهَِل 
لَُّف أهَْمرًا ال حُيِْسنُُه. تهَكهَ يهَ

ياطني. قالهَ تهَعاىل{ إاِل   برُي الشَّ ة وأهَباليس: كهَ )ج( أهَبالِسهَ إِْبليس 
برِّه}. ْن أهَْمِر رهَ قهَ عهَ سهَ فهَ نرِّ فهَ انهَ ِمنهَ اجْلِ إِْبِليسهَ كهَ

"إِذا   ، ُر  كهَ الذَّ لُد  الوهَ  : بهَنونهَ  وهَ أهَْبناٌء؛  )ج(  ابنهَة  )ُمؤ(  اْبن 
ْينهَا  فَّ قهَ وهَ  } اهللُ"،  شاءهَ  إْن  دًا  ُمهَمَّ يِه  مرِّ ُأسهَ سهَ اْبنًا  ُرِزْقُت 
ْأُخْذ بِِلْحيهَتِي  ا اْبنهَ ُأمَّ ال تهَ الهَ يهَ {قهَ  . { مهَ ْريهَ ى اْبِن مهَ بِِعيسهَ
نِي  بهَ نْيهَ  بهَ ْقتهَ  رَّ فهَ تهَُقولهَ  أهَْن  ِشيُت  خهَ إيِنرِّ  ْأيِس  بِرهَ ال  وهَ

ْرُقْب قهَْويل}.   ْ تهَ ملهَ إِْسائيلهَ وهَ

ناُت  بهَ نَِّث  لِلُمؤهَ أهَْبناُء آدم ؛ وهَ مهَ /  آدهَ بهَني  اإلْنسان )ج(  مهَ  اْبُن آدهَ
ًا ِمنهَ  ّ مهَ ِوعاًء شهَ ألهَ ابُن آدهَ ّواء... يف احلهَديث : )ما مهَ حهَ
اِري  ُيوهَ لِبهَاسًا  ْيُكْم  لهَ عهَ ْلنهَا  أهَْنزهَ ْد  قهَ مهَ  آدهَ نِي  بهَ ا  ْطنِِه( ، { يهَ بهَ

ْوآتُِكْم } . سهَ

ص مهَأهَْبرهَ اْبُن آدهَ
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ُْع اْبن . ُاْنُظْر : اْبن. مجهَ أهَْبناء 

ُة  "فاطِمهَ  ،  ) بِنْت   ( ة  يَّ ررِّ الذهُّ ِمنهَ  الُنثهَى  بهَنات.  )ج(  ابِنهَة 
سوِل U ِمْن أهَْهِلِه"،  ْعدهَ الرَّ ْن ُتُويِفَّ بهَ ُل مهَ ٍد أهَوَّ بِنُْت ُمهَمَّ
ا}،   ههَ فهَْرجهَ نهَْت  أهَْحصهَ تِي  الَّ انهَ  ِعْمرهَ اْبنهَتهَ  مهَ  ْريهَ مهَ {وهَ

ُكْم } .  ُر لهَ نهَاِت ُهنَّ أهَْطههَ ُؤالِء بهَ {ههَ

ُْع باب. ُانُظر باب.  مجهَ أهَْبواب 

ُة  ة ، رابِطهَ ِة الهَِب، ُتقابُِلها ُأمومهَ ِة مْن ِجههَ رابهَ ُة القهَ القهَ عهَ ة  ُأُبوَّ
الِدهَ بِأهَْبناِئِه. ْربُِط الوهَ ِة: ما يهَ الُبوَّ

ُه ؛ أهَبهَى الطرِّْفُل  فهَضهَ رهَ ءهَ وهَ ِرههَ الشَّ ْأبهَى إِباًء ؛ )1( :كهَ يهَ أهَبهَى 
اهللَُّ  ْأبهَى  يهَ وهَ  } فِْعِلِه،  ىلهَ  عهَ  َّ أهَصهَ  )2( الطَّعاِم.  ناُولهَ  تهَ

ُه } . إال أهَْن ُيتِمَّ ُنورهَ

ُْع بهَْيت. ُاْنُظْر : بهَْيت. مجهَ أهَْبيات 

د، امُلتَِّصُف  )ُمؤ( بهَْيضاء: ِخالُف أهَْسوهَ أهَْبيهَض 
وأهَْبيهَُض  بهَِن،  اللَّ كهَ أهَْبيهَُض  بِالبهَياِض: 

الثَّْلِج. كهَ

اِقع  ُْض. )2( ُمْقبِل أو وهَ ْأت أهَْو حيهَ ْن يهَ )ُمؤ( آتِيهَة: )1( مهَ آٍت 
ُدونهَ آلٍت} . ا ُتوعهَ ، {إِنَّ مهَ

. ُر اّتبهَعهَ . ُاْنُظْر : اّتبهَعهَ ْصدهَ مهَ باع  اترِّ

بهَع. بهَع. ُاْنُظْر : تهَ ُْع  تهَ مجهَ أهَْتباع 

ُه  ْلفهَ باعًا: )1( سارهَ خهَ اِترِّ تَّبُِع  يهَ بهَعهَ  اتَّ
والدي  بهَ  ههَ "ذهَ  . ُه  راءهَ وهَ أهَو 
 )2( فاتبعته".   ، احلهَْقِل  إىِل 
ةهَ  ِملَّ بُِعوا  اتَّ {فهَ بِِه.  ى  اِقتهَدهَ
ِعْلٍم  ِمْن  بِِه  ُْم  هلهَ ا  {مهَ  { اِهيمهَ إِْبرهَ

بهَاعهَ الظَّّن} . إاِل اترِّ

. ههَ هَ . ُاْنُظْر : اتَّ ههَ هَ ُر اِتَّ ْصدهَ مهَ اه  اترِّ

ُة  الطَّاِئرهَ ِت  ههَ هَ "اِتَّ  . إىِل  بهَ  ههَ وذهَ  ، دهَ  قهَصهَ  : اهًا  اِترِّ ترِِّجُه  يهَ ههَ  هَ اِتَّ
امل". نهَْحوهَ الشَّ

. دهَ هَ . ُاْنُظْر : احتَّ دهَ هَ ُر احتَّ ْصدهَ مهَ احّتاد 

ْيئًا  شهَ فهَصارهَ   ، بهَْعض  إىِل  ْعُضُه  بهَ مَّ  اِنضهَ ؛  ادًا  احِترِّ تَِّحُد  يهَ دهَ  هَ احتَّ
هِد  عهَ يف  امُلسِلمونهَ  دهَ  هَ "احِتَّ  ، قهَ  رَّ فهَ تهَ ِخالُف  ؛  واِحدًا 
اُد  "االحترِّ  . الهَعداِء"  ىلهَ  عهَ وا  انتهَرصهَ فهَ الّدين؛  الِح  صهَ

ة".  ُقوَّ
. هَذهَ . ُاْنُظْر : اِتَّ هَذهَ ُر اِتَّ ْصدهَ مهَ اذ  اترِّ

ء،  الشَّ ىلهَ  عهَ لهَ  صهَ ، وحهَ ونالهَ  ذهَ  أهَخهَ اذًا: )1(  اِترِّ تَِّخُذ  يهَ هَذهَ  اتَّ
 ، لهَ  عهَ جهَ  )2( أهَْجرًا}.  ْيِه  لهَ عهَ ْذتهَ  تَّخهَ لهَ ِشْئتهَ  ْو  {لهَ

.{ ىّلً اِهيمهَ ُمصهَ اِم إِْبرهَ قهَ ُِذوا ِمْن مهَ اتَّ {وهَ

مجع تِْرب؛ انظر: ترب. أهَْتراب 
ُيرِتُع إتراعًا: مأل، خالف أهَْفرغ؛ "أترع الولُد الكأس  ع  أهَْترهَ

واإلناء"، "كأس مرتعة".
نهَ  "اِتَّزهَ واِقِفِه.  مهَ لهَ يف  اِعتهَدهَ  : ْخص(  ؛ )الشَّ اِترِّزانًا  ترِِّزُن  يهَ ن  اتَّزهَ

واِقِفِه أهَخريا". ْعٌد يف مهَ سهَ
الوسخ،  أصابه  اتساخًا:  يتَّسُخ  اتَّسخهَ 
"اتسخت ثياب الطفل وهو يلعب 

بالرتاب".
وزادهَ   ، اِمتهَدَّ   :ً اِترِّساعا  تَِّسُع  يهَ عهَ  اتَّسهَ
 ، ضاقهَ ِخالُف  ؛  ُحبهَ  رهَ وهَ  ،
فهَصارت  ؛  ُة  احلهَديقهَ عِت  "اِتَّسهَ
ْعدهَ أهَْن كانهَت  ٍع بهَ بَّ 100 ِمرٍت ُمرهَ
أهَْن  ُِب  "يهَ  ." بَّعًا  ُمرهَ ِمرتًا   50

ْأي". دُركهَ آِلراِء الَّذين ُيالِفونهَكهَ يف الرَّ تَِّسعهَ صهَ يهَ

. لهَ . ُاْنُظْر : اِتَّصهَ لهَ ُر اِتَّصهَ ْصدهَ مهَ اترِّصال 

اترِّصالأهَْبناء
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 ، مهَ ، تهَفاههَ ثهَ دَّ هَ تَِّصُل اِترِّصاالً : حتهَ يهَ لهَ  اِتَّصهَ
 ، اهلاتِِف  ْبهَ  عهَ لَّمهَ  كهَ  ، بهَطهَ اْرتهَ
ْبلهَ أهَّياٍم  ةهَ قهَ كَّ ْلُت بِأهَخي يف مهَ "اِتَّصهَ
نْيهَ  بهَ اترِّصاٌل  ى  رهَ "جهَ  ، بِاهلاتِِف" 
ْولهَ  حهَ الُوزراِء  وهَ ئيِس  الرَّ

ِضيَّة". القهَ
قهَ . فهَ قهَ . ُاْنُظْر : اتَّ فهَ ُر اِتَّ ْصدهَ مهَ اترِّفاق 

قهَ  فهَ "اِتَّ  . اِختهَلهَفهَ  أهَْمرًا ما  ؛ ِخالُف  بِلهَ  قهَ  : اِترِّفاقًا  تَِّفُق  يهَ قهَ  فهَ اِتَّ
ْت يف االْجتاِمع" .  تي ُنوِقشهَ ىلهَ ُكلرِّ النهُّقاِط الَّ الهَْعضاُء عهَ

 . نهَ . ُاْنُظْر : أهَْتقهَ نهَ ُر  أهَْتقهَ ْصدهَ مهَ إِْتقان 

، "الُبدَّ لِلطَّبيِب أهَْن ُيْتِقنهَ  ، أهَجادهَ مهَ ُيْتِقُن إِْتقانًا : أهَْحكهَ نهَ  أهَْتقهَ
إِْتقان".         وهَ ٍة  عهَ بُِسْ ُه  لهَ مهَ عهَ اِمُل  العهَ لهَ  "أهَْكمهَ ُه"،  لهَ مهَ عهَ

. { ٍء  ْ نهَ ُكلَّ شهَ أهَْتقهَ ِذي  الَّ { ُصنْعهَ اهللَِّ 

البد  الناس  "يتقي  ؛  ِذرهَ وحهَ تنَّب   )1( اتقاء:  يّتقي  اّتقى 
بارتداء املالبس الثقيلة". )2( خاف؛ "يا أخي اتق اهلل 

.{ لرُِّمُكُم اهللُّ ُيعهَ ُقوْا اهللّهَ وهَ اتَّ يف نفسك وأهلك"، {وهَ

ى: اخلهَْوُف  ْشيهًَة ؛ والتَّقوهَ خهَ ْوفًا وهَ أهَْكثهَُر خهَ ى، وهَ ْقوهَ أهَْكثهَُر تهَ أهَْتقى 
.{ اُكْم  أهَْتقهَ ِعنْدهَ اهللَِّ  ُكْم  مهَ أهَْكرهَ اخلهَْشيهَُة ِمنهَ اهلل ، { إِنَّ  وهَ

. ُاْنُظْر : تقّي.  ِقيٌّ ُْع تهَ مجهَ أهَْتِقياء 

ىلهَ  عهَ أهَ  اتَّكهَ فهَ ْيُخ  الشَّ "تهَِعبهَ   . ىلهَ عهَ دهَ  اِْعتهَمهَ  : اِترِّكاًء  تَِّكُئ  يهَ أهَ  اتَّكهَ
. { اِئِك ُمتَِّكُئونهَ ىلهَ الهَرهَ {عهَ اجِلدار" ، 

. هَمهَ هَمهَ . ُاْنُظْر : اتَّ ُر اتَّ ْصدهَ مهَ ام  اترِّ

هَمهَ  "اِتَّ  . بِِه  نَّها  ظهَ وهَ ًة  ُتْمهَ ْيِه  لهَ عهَ ى  أهَلقهَ  )1( امًا:  اِترِّ تَِّهُم  يهَ هَمهَ  اتَّ
هذا  ُِم  "أهَتَّ  ، كَّ  شهَ  )2( ِة".  قهَ ِ بِالسَّ بِيَّ  الصَّ ُجُل  الرَّ

ُقُه" . درِّ أهَنا ال ُأصهَ ْولِِه، فهَ ُجلهَ يف قهَ الرَّ

، "أهَتهَى  عهَ جهَ بهَ ، أهَْو رهَ ههَ ، ِخالُف ذهَ أت إِْتيانًا : )1( جاءهَ يهَ أهَتهَى 
"، {أهَتهَى أهَْمُر  رينهَ الطهُّاّلُب ُمبهَكرِّ
ْستهَْعِجُلوُه}.)2(  تهَ فهَال  اهللَِّ 
ُه  هَ ِء: جاءهَ بِِه، أهَْحضهَ أهَتهَى بِالشَّ
ٍة  بِِفْكرهَ "أهَتهَى  بهَُه،  لهَ جهَ وهَ

ْن ِمْثِلِه} ٍة مرِّ ْأُتوا بُِسورهَ ٍة". {فهَ ديدهَ جهَ

ى،  جازهَ وهَ أهَ  افهَ كهَ ًة:  إِثابهَ ُيثيُب  أهَثهَابهَ 
نَّاٍت  جهَ اُلوا  قهَ باِمهَ  اهللَُّ  ُم  اهبهَُ أهَثهَ {فهَ

ا الهَهْنهَاُر} . تِههَ ْ ِري ِمْن حتهَ ْ تهَ

ِمْثُل:  البهَْيِت؛  تاُع  مهَ أهَثاث 
جاجيِد  والسَّ الِفراِش، 

...إلخ. والكرايِسرِّ

ِضّيًة  قهَ ُث  درِّ امُلتهَحهَ "أهَثارهَ   . حهَ أو طهَرهَ مهَ  دَّ قهَ إِثارًة: )1(  ُيثرُي  أهَثارهَ 
 ، ءهَ الكاِمنهَ أهَهاجهَ الشَّ كهَ وهَ رَّ ًة لِلنرِّقاِش". )2( حهَ ديدهَ جهَ
أهَثارهَ   )3( ْقعًا}.  نهَ بِِه  ْرنهَ  أهَثهَ {فهَ   ،" مالهَ الررِّ اهلهَواُء  "أهَثارهَ 
ًة  ُقوَّ ِمنُْهْم  دَّ  أهَشهَ اُنوا  ِة،{كهَ راعهَ لِلزرِّ ثهَها  رهَ حهَ  : الهَْرضهَ 

اُروا الهَْرضهَ } . أهَثهَ وهَ

ُْع أهَثهَر. ُاْنُظْر : أهَثهَر. مجهَ آثار 

. ُاْنُظْر : أهَثارهَ . ر أهَثارهَ ْصدهَ مهَ ة  إِثارهَ

ْمُحو  ُه ثابِتًا، {يهَ لهَ عهَ جهَ ُه ، وهَ رَّ ءهَ : أهَقهَ ُيثبُِت إِثباتًا، أهَْثبتهَ الشَّ أهَْثبهَتهَ 
ُيْثبِت} .   اُء وهَ ا يهَشهَ اهللَُّ مهَ

رهَ اإِلسالُم  كهَ فيِه أهَثهَرًا، "أهَثَّ ِء: تهَرهَ رهَ يف الشَّ ْأثريًا : أهَثَّ ُر تهَ ُيؤثرِّ رهَ  أهَثَّ
ْتُه" . تي  اْعتهَنهَقهَ عوِب الَّ يف ُكلرِّ الشهُّ

ٍء  شهَ ن  عهَ ُمتهَِلٌف  ْسٌم  رهَ أو  ٌة  المهَ عهَ  )1( آثار،  )ج(  أهَثهَر 
ديِم  القهَ ِة  ْعِرفهَ بِمهَ ُيْعنهَى  ِعْلٌم   : اآلثار  ِعْلُم   )2( مهَىض. 

ة. ديمهَ ِمنهَ الهَْشياِء يف تاريخ احلضاراِت القهَ
يف  االبن  وجاء  الب  "دخل  مباشة،  ِقبه  عهَ أو  بهَْعده  إِْثر 

إِْثره مباشة".

لهَ إِْثراِتَّصهَ
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ُْع  ُزقاق . ُاْنُظْر : ُزقاق. مجهَ ة  أهَِزقَّ
مان. مان. ُاْنُظْر : زهَ ُْع  زهَ مجهَ أهَْزمان 

تِِه؛ فأصبح يف  ْروهَ ة. "أهَضاعهَ ُفالٌن ُكلَّ ثهَ ُمْشِكلهَة؛ ضاِئقهَ ة  أهَْزمهَ
. " نْيِ تهَ تهَنْيِ اجلارهَ ْولهَ نْيهَ الدَّ "هناك أزمة بهَ ٍة مالّية" ،  أهَْزمهَ

ْقِد  عهَ ىلهَ  عهَ امُلديُر  "ُيْزِمُع   . رهَ رَّ وقهَ مهَ  زهَ عهَ ؛  إِْزماعًا  ُيْزِمُع  عهَ  أهَْزمهَ
اْجتاِمٍع قهَريب" .

مان. مان. ُاْنُظْر : زهَ ُْع زهَ مجهَ أهَْزِمنهَة 

ة. ْهرهَ ة. ُاْنُظْر : زهَ ْهرهَ ُْع زهَ مجهَ أْزهار 

ُر)1( البيض املرشق الصايف، "هذا فرس أزهر"، "وجه هذا  أهَْزههَ
الشاب أزهر". )2( الزهران: الشمس والقمر. )3( 
الزهراوان: سورتا البقرة وآل عمران، ففي احلديث 
 )4( عمران(.  وآل  البقرة  الزهراوان؛  )اقرؤوا 
القاهرة  مساجد  أشهر  من  الزهر  اجلامع  الزهر: 

والعامل اإلسالمي "صليت يف اجلامع الزهر".

ْوج. ْوج. ُاْنُظْر : زهَ ُْع زهَ مجهَ أهَْزواج 

ُْع  ِزّي. ُاْنُظْر : ِزّي. مجهَ أهَْزياء 

. " منهَُعني النَّْومهَ ديد، "أهَزيُز الّطاِئراِت يهَ ْوُت الشَّ الصَّ أهَزيز 

أقحوان

نرجس

رحيان

سوسن

ورد

قرنفل

بنفسج

ُفالٌن  "أهَساءهَ   ، آذهَى  حُيِْسن؛  ملهَ  إِساءًة:  ُييسُء  أهَساءهَ 
ِلنهَْفِسِه  فهَ احِلًا  صهَ ِملهَ  عهَ ْن  {مهَ الِئِه"  ُزمهَ عهَ  مهَ فهَ  هُّ التَّرصهَ
؛  ةهَ اإِلساءهَ إِبراهيُم  قبهَْل  يهَ "ملهَ  ا}.  ْيههَ لهَ عهَ فهَ اءهَ  أهَسهَ ْن  مهَ وهَ

." ئيسهَ كا إىِل الرَّ فهَشهَ

. . ُاْنُظْر : أهَساءهَ ُر أهَساءهَ ْصدهَ مهَ ة  إِساءهَ

ُْع ُأْسبوع. ُاْنُظْر : ُأْسبوع. مجهَ أهَسابيع 

ُْع  ُأْستاذ. ُاْنُظْر : ُأْستاذ. مجهَ ة  أهَساتِذهَ

لهَيها بهَْعُض الظَّواِهِر  تي تهَعتهَِمُد عهَ )ج( ُأُسس : املباِدُئ الَّ أهَساس 
ىلهَ أهَساٍس باطٍِل".  تهَُه عهَ ِريَّ نهَظهَ نهَى داْرِون  "بهَ أهَِو الُموِر . 

ْدُل أهَساُس امُلْلِك". ويف املهَثهَِل : "العهَ

نُه ِمنهَ الُمور،  ٍة بِالهَساس. ما ال ُيستهَغنهَى عهَ القهَ ذو عهَ أهَسايّس 
"التَّْعليُم الهَسايِسهُّ ُمِهّم".

ة. ُاْنُظْر : ُأْسطورة. ُْع  ُأْسطورهَ مجهَ أهَساطري 

ُيسيُغ إساغًة؛ الرشاب أو الطعام الذي يسهل دخوله  أساغ 
اُد ُيِسيُغُه(. كهَ الهَ يهَ ُعُه وهَ رَّ تهَجهَ إىل احللق، )يهَ

ُْع ُأْسُقف. ُاْنُظْر : ُأْسُقف. مجهَ ة  أهَساِقفهَ
ُْع ُأْسلوب. ُاْنُظْر : ُأْسلوب. مجهَ أهَساليب 

ُْع  ِسوار. ُاْنُظْر : ِسوار. مجهَ أهَساِور 
بهَب. بهٍَب. ُاْنُظْر : سهَ ُْع سهَ مجهَ أهَْسباب 

ُْع  ِسْبط. ُاْنُظْر : ِسْبط. مجهَ أهَْسباط 
أهَْسبهَغهَ  فهَ أهَ  ضَّ "تهَوهَ  . لهَ مَّ كهَ  ، ثَّرهَ كهَ  ، عهَ سَّ وهَ إِسباغًا؛  ُيسبُِغ  أهَْسبهَغهَ 

بهَاطِنهَة}. ًة وهَ ُه ظهَاِهرهَ مهَ ْيُكْم نِعهَ لهَ أهَْسبهَغهَ عهَ {وهَ الُوضوء" ، 
ُس  رهَ الفهَ كانهَ   " رِيِه  غهَ ِمن  ًة  رهَ ُمبادهَ وهَ مًا  تهَقدهُّ وهَ ْبقًا  سهَ أهَْكثهَُر  أهَْسبهَُق 
فِعِل  إىِل  أهَْسبهَُق  يِلٌّ  "عهَ ْدِو".  العهَ يف  الهَْسبهَقهَ  الهَبيهَُض 

تِِه". اخلهَرْياِت ِمن إِْخوهَ

أهَْسبهَُقأهَِزقَّة
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ُه  ْوبهَ ثهَ أهَطالهَ  ؛  إِْسباالً  ُيْسبُِل  أهَْسبهَلهَ 
 ، ْعبهَنْيِ ْتهَ الكهَ ُه إىِلهَ ما حتهَ إِزارهَ وهَ
ُجُل  الرَّ "أهَْسبهَلهَ  ُمْسبٌِل.  ُهوهَ  فهَ

ا". بهُّ ُه تهَكهَ ْوبهَ ثهَ
ِة  اجلُُمعهَ إىِلهَ  ِة  اجلُُمعهَ "ِمنهَ   ، أهَّياٍم  ُة  ْبعهَ سهَ أهَسابيع:  )ج(  ُأْسبوع 
ُة  عهَ أهَْربهَ ْهِر  الشَّ "ويف  أهَّيام"،   ُة  ْبعهَ سهَ فيِه  كاِمٌل  ُأسبوٌع 

." أهَسابيعهَ
ِء دونهَ  ْ بِالشَّ ُه  نهَْفسهَ ْخُص  الشَّ صَّ  اِْستِْئثارًا: خهَ ْستهَأثُِر  يهَ رهَ  اْستهَْأثهَ

برُي بُِكلرِّ املاِل لِنهَْفِسِه". رهَ الهَُخ الكهَ رينهَ ، " اِْستهَأثهَ اآلخهَ
ْخصهَ  الشَّ أهَو  املهَكانهَ  لهَ  اْستهَْعمهَ  : اِْستْئجارًا  ْستهَأِجُر  يهَ رهَ  اْستأهَجهَ
ًة "، {إِنَّ  نهًَة كاِملهَ رهَ البهَْيتهَ سهَ ُعُه، "اِْستهَأجهَ ْدفهَ ُمقابِلهَ أهَْجٍر يهَ

ِويهُّ الِمنُي} .  ْرتهَ اْلقهَ ِن اْستهَْأجهَ رْيهَ مهَ خهَ

لرِّم:  ُمعهَ  )1( ة:  أهَساتِذهَ )ج(  ُأْستاذ 
ُأستاُذ  "إِبراهيُم  س.  ررِّ ُمدهَ
 )2( تِنهَا".  سهَ ْدرهَ مهَ يف  الُعلوِم 
ِة  ُكرهَ يف  ُأستاٌذ  "أهَمحهَُد   ، ماِهر 

ِم". دهَ القهَ
 . امحهَ ْستهَأِذُن اِْستِْئذانًا : طهَلهَبهَ اإِلْذنهَ والسَّ يهَ نهَ  اْستأذهَ
ِمنهَ  ْجُت  رهَ خهَ وهَ ِس  ررِّ امُلدهَ ِمنهَ  ْنُت  "اِْستهَأذهَ
ُاْنُظْر  ِريٌق ِمنُْهُم} . وهَ ْستهَْأِذُن فهَ يهَ "{وهَ فرِّ الصَّ

أهَيضًا: أهَِذنهَ .

 ، اِْقتهَلهَعهَ اِْستِْئصاالً:  ْستهَأِصُل  يهَ لهَ  اْستهَْأصهَ
لهَ  "اِْستهَأصهَ  ، أهَزالهَ وهَ  ، أهَبادهَ  وهَ
لهَ  "اِْستهَأصهَ ة"،  اليابِسهَ ةهَ  رهَ جهَ الشَّ

." لهَ اجلهَّراُح الهَْورامهَ تهَهم"، "اِْستهَأصهَ أفهَ ُدوهُّ شهَ العهَ

ووّجه  قاد  استياقًا؛  ْستاق  يهَ استاق 
احليوان أو اآللة إىل املكان أو 
"استاق  يريدها.  التي  اجلهة 
سقها  أن  بعد  اإلبل  اللص 

إىل السوق".

ْأي أهَو احلُْكِم. "  ْخُص بِالرَّ دهَ الشَّ رهَ ْستهَبِدهُّ اِْستِْبدادًا : اِْنفهَ يهَ اْستهَبهَدَّ 
كانهَ يهَقوُل: ال ُأريُكم  ْأي وهَ الرَّ ْوُن بِاحلُْكِم وهَ اِْستهَبهَدَّ فِْرعهَ

ى..." . إاِلّ ما أهَرهَ

زيرهَ  ئيُس وهَ دهَ الرَّ دهَ ، "اِْستهَبعهَ ْستهَْبِعُد اِْستِْبعادًا. )1( أهَْبعهَ يهَ دهَ  اْستهَْبعهَ
ءهَ بهَعيدهَ الُوقوِع،  ْ ة" . )2( ظهَنَّ الشَّ ِة ِمنهَ احلُكومهَ الّطاقهَ

يرِّئة" . لًة سهَ يه ُمعامهَ الِدهَ "أهَْستهَْبِعُد أهَْن ُيعاِملهَ امُلْسِلُم وهَ

ِعنْدي  "كانهَ   ، ِء  ْ الشَّ بهَْعضهَ  كهَ  تهَرهَ اِْستِْبقاًء:  ْستهَْبقي  يهَ ى  اْستهَْبقهَ
ْيئًا  ِمنُْه شهَ ْيُت  اْستهَْبقهَ وهَ املهَساكنيهَ  ىلهَ  ْعُتُه عهَ زَّ وهَ ثرٌي  كهَ طهَعاٌم 
ِعنْدي  اْستهَْبقْيُتُه  فهَ إِْخواين،  ُد  أهَحهَ ين  "زارهَ ِلهَْهيل". 

يف البهَْيِت".

. رهَ رهَ . ُاْنُظْر : اِْستهَْثمهَ ُر اِْستهَْثمهَ ْصدهَ مهَ اْستِْثامر 

اِْستِْغالالً  ُه  لَّ اْستهَغهَ وهَ  ، ءهَ  ْ الشَّ ى  نهَمَّ اِْستِْثامرًا:  ْستهَثِمُر  يهَ رهَ  اْستهَْثمهَ
  ،" اِء  الرشرِّ وهَ البهَْيِع  يف  ُه  أْموالهَ التَّاِجُر  رهَ  اِْستهَْثمهَ  " يرِّبًا ،  طهَ

ْقتهَُه يف االْستِْذكاِر". الّطالُِب وهَ رهَ  " اِْستهَثمهَ
ُر اِستهَثنهَى. ُاْنُظْر : اِستهَثنهَى.  ْصدهَ مهَ اْستِْثناء 

نْطهَبِقهَ  تَّى ال يهَ ِة ؛ حهَ جهَ ِمنهَ القاِعدهَ ْستهَثني اِْستِْثناًء: أهَْخرهَ يهَ اْستهَْثنى 
ظَّفنيهَ  امُلوهَ امُلديُر  فهَ  هَ "صهَ  ، ة  القاِعدهَ أهَِو  احلُْكُم  ْيِه  لهَ عهَ

اْستهَْثنهَى واِحدًا ِمنُْهم".  وهَ
 ، الطَّلهَبهَ بَّى  لهَ وهَ  ، ةهَ  احلاجهَ قهَىضهَ  ًة:  اْستِجابهَ ْستجيُب  يهَ اب  اْستهَجهَ
ْليهَْستهَِجيُبوا  ُكْم}،{فهَ ُمِدهُّ أهَينرِّ  ُكْم  لهَ ابهَ  اْستهَجهَ {فهَ  ، أهَطاعهَ

يل}. 
العانهَة-  ة  وخاصَّ ْعر-  الشَّ لهَقهَ  حهَ اْستِحدادًا:  ْستهَِحدهُّ  يهَ دَّ  اْستهَحهَ

ِة االْستِْحداُد" . ٍة ، "ِمن ُسنهَِن الِفطرهَ بآلٍة حادَّ

 . دَّ دَّ . ُاْنُظْر : اِستهَحهَ ُر اِستهَحهَ ْصدهَ مهَ اْستِْحداد 
العاِمُل  "أهَهْنهَى   . بهَ جهَ وهَ وهَ حانهَ  اِْستِْحقاقًا:  ْستهَِحقهُّ  يهَ ّق  اْستهَحهَ
املهَريُض  ْستهَِحقهُّ  "يهَ  ." الهَْجرهَ قَّ  اْستهَحهَ فهَ  ، لهَ  مهَ العهَ
إِْثاًم  ا  قَّ اْستهَحهَ اُمهَ  أهَهنَّ ىلهَ  عهَ ُعثِرهَ  إِْن  {فهَ  ." ْطفهَ  العهَ

ُهام}. امهَ قهَ اِن مهَ ُقومهَ اِن يهَ رهَ فهَآخهَ

ّقأهَْسبهَلهَ اْستهَحهَ
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راِهيهَِة،   والكهَ ِة  داوهَ العهَ ىل  عهَ االْنطِِواُء  أهَْحقاد:  )ج(  ِحْقد 
ِة  يَّ ِ البهَرشهَ ُكلرِّ  ىل  عهَ ِحْقُدُهْم  اليهَهوِد  ْن  عهَ "ُعِرفهَ 

ٍة امُلْسِلمني ". اصَّ بِخهَ وهَ

ُء اّلذي ال  ْ . واحلهَقرُي: الشَّ ُضعهَ ُغرهَ ُووهَ ْقرًا: صهَ ِقُر حهَ ْ حيهَ رهَ  قهَ حهَ
فاِسِف الُموِر ". ِة االْشتِغاُل بِسهَ ُه.  "ِمْن احلهَقارهَ ةهَ لهَ قيمهَ

قهَ  قَّ حهَ وهَ الطَّالُِب  دهَ  "اْجتهَههَ   ، كهَ أهَْدرهَ وهَ لهَغهَ  بهَ قيقًا:  ْ حتهَ ُق  حُيهَقرِّ قهَ  قَّ حهَ
النَّجاحهَ ".

ْرُع  الزَّ ُحقول:  )ج(  ْقل  حهَ
الُبُتقاِل  "ُحقوُل   . ُ الهَْخضهَ

تِنا ". ْريهَ ٌة يف قهَ ثريهَ كهَ
بهَسهَ  حهَ وهَ هَعهَ  مجهَ ْقنًا:  حهَ ِْقُن  حيهَ نهَ  قهَ حهَ
ْلِم  السرِّ "يف    ، نهَعهَ مهَ وهَ ِفظهَ  حهَ وهَ
  ." امُلقاتِلني  لِِدماِء  ْقٌن  حهَ

ريِد املهَريِض ".  نهَ الطَّبيُب ُحْقنهًَة يف وهَ قهَ "حهَ

. نهَ قهَ . اْنُظْر : حهَ نهَ قهَ ُر حهَ ْصدهَ مهَ ْقن  حهَ
"أهَْعطهَْت  املهَريُض،   بِِه  ُن  حُيْقهَ واٌء  دهَ ن:  ُحقهَ )ج(  ُحْقنهَة 

ُتُه ". ْت حالهَ رَّ ُة املهَريضهَ ُحْقنهًَة فاْستهَقهَ ضهَ ررِّ امُلمهَ
ْخُص  الشَّ ذا  "ههَ ِه.   رْيِ لِغهَ ةهَ  داوهَ العهَ وُيْضِمُر  احِلْقِد  ثرُي  كهَ قود  حهَ
اْنُظْر   ." الِئِه  بُِزمهَ لإليقاِع  صهَ  الُفرهَ  ُ نيَّ تهَحهَ يهَ ُه  إِنَّ قوٌد؛  حهَ

. دهَ قهَ أهَْيضًا: حهَ
مجع حّق. انظر: حّق. حقوٌق 

ُع  يهَضهَ ما  قاِئب:  حهَ )ج(  قيبهَة  حهَ
 ، تهَُهم  أهَْمتِعهَ امُلسافِرون  فِْيِه 
هَلهَ  "محهَ ُكُتبهَُهم.   والطَّالُب 

ِدِه ". ًة يف يهَ غرْيهَ قْيبهًَة صهَ امُلسافُِر حهَ
ْعدهَ أهَْن  قريًا بهَ ْهٍل حهَ غرُي التَّافُِه،  "ماتهَ أهَبو جهَ ليُل الصَّ الذَّ قري  حهَ

ًة ِضدَّ اإلْسالِم ". داوهَ ْنيا عهَ ألهَ الدهُّ مهَ
؛  قينًا  يهَ وهَ ْطِعّيًا  قهَ الثَّابُِت  ُء  ْ الشَّ  )1( قاِئق:  حهَ )ج(  ة  قيقهَ حهَ

 ." ٌة  قيقهَ حهَ اجلهَنَّةهَ  امُلْسِلمنيهَ  "ُدخوُل  يهَال،   خهَ ِخالُف 
اِز.   املهَجهَ ِضدهُّ  الهَْصيّل،  ْعناُه  مهَ يف  اْسُتْعِملهَ  ما   )2(
أهَْيُت  "رهَ ٌة.   قيقهَ حهَ ُهنا  ٌد  أهَسهَ  " ة  الغابهَ يف  دًا  أهَسهَ أهَْيُت  "رهَ

اٌز. ُهنا جمهَ ٌد  ْصِل " أهَسهَ دًا يف الفهَ أهَسهَ
ر الشء عىل  ًا: كشط ومرَّ كَّ ُكهُّ حهَ حيهَ كَّ  حهَ
الشء،  "حكَّ رأسه بكلتا يديه "،  
"ما حكَّ جلدكهَ مثُل ُظْفِرك" مثل 
يقضيها  ال  حاجتك  بأن  يضب 

أحد مثلك.
امُلتهَخاِصمنيهَ   نْيهَ  بهَ ْصِل  لِْلفهَ ُيْتاُر  ْن  مهَ ُحّكام:  )ج(  مٌ   كهَ حهَ

ْيِه". لهَ عى عهَ عي وامُلدَّ نْيهَ امُلدَّ ْدٌل بهَ ٌم عهَ كهَ "القايض حهَ
اْلِعبهَاِد}.  نْيهَ  بهَ مهَ  كهَ حهَ ْد  قهَ اهللَّهَ  {إِنَّ  قهَىض.  ُحْكاًم:  ُْكم  حيهَ مهَ  كهَ حهَ

ْينهَُهْم}.  اْحُكْم بهَ اُءوكهَ فهَ إِْن جهَ {فهَ

. مهَ كهَ . اْنُظْر : حهَ مهَ كهَ ُر حهَ ْصدهَ مهَ ُحْكم 

كيم. كيم. اْنُظْر : حهَ ُْع حهَ مجهَ ُحكامء 

ْأِي،  الرَّ يف  واُب  الصَّ  )1( داُد،  السَّ م.  ِحكهَ )ج(  ة  ِحْكمهَ
الُم اّلذي  ُة، )3( الكهَ ِل احلُلوِل، )2( الِعلَّ ُة أهَْفضهَ ْعِرفهَ مهَ
ْوِضِعِه  مهَ يف  ِء  ْ الشَّ ْضُع  وهَ ثهَاًل،  مهَ ُب  ْذههَ يهَ وهَ ْفُظُه  لهَ ِقلهُّ  يهَ
ْد  قهَ لهَ {وهَ ِة}،  ْكمهَ بِاحْلِ برِّكهَ  رهَ بِيِل  سهَ إىِلهَ  {اْدُع  حيِح،  الصَّ

 .{ ةهَ ْكمهَ نهَ احْلِ ْينهَا ُلْقامهَ آتهَ

ِمْن  ٍة  ْولهَ دهَ ُشؤْوِن  بِتهَْدبرِي  يهَقومونهَ  الَّذينهَ  الْشخاُص  ة  ُحكومهَ
قوِد". ْفعهَ ِسْعِر الوهَ ُة رهَ رِت احلُكومهَ رَّ ِل. "قهَ وهَ الدهُّ

اِئِب، "ال  ْأِي الصَّ ْخُص ذو الرَّ امء : )1( الشَّ )ج( ُحكهَ كيم  حهَ
كياًم". )2( احلهَكيم : ِمْن أهَْسامِء اهللِ تهَعاىل.  ْستهَرِشْ إاِلّ حهَ تهَ

ِكيٌم} . ِليٌم حهَ {إِنَّ اهللَّهَ عهَ

لَّ  حهَ  )2( ها.  فهَكَّ الًّ:  حهَ ةهَ  الُعْقدهَ لَّ  حهَ  )1(  : الًّ  حهَ ُلهُّ  حيهَ لَّ  حهَ
 : ةهَ املهَْسأهَلهَ لَّ  حهَ  )3( بِِه.  لهَ  نهَزهَ ُحلوالً:  وهَ الًّ  حهَ بِاملهَكاِن 
الالً  أهَْصبهَحهَ حهَ الالً:  ءهَ حهَ ْ لَّ الشَّ نْها. )4( حهَ أهَجابهَ عهَ

لَِّحْقد حهَ
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ُُم  هلهَ حُيِلهُّ  {وهَ با}.  الررِّ مهَ  رَّ حهَ وهَ اْلبهَْيعهَ  اهللَُّ  لَّ  أهَحهَ {وهَ ُمباحًا،  وهَ
امُلْحِرُم:  لَّ  }. )5( حهَ اخْلهَبهَاِئثهَ ْيِهُم  لهَ عهَ ُم  حُيهَررِّ وهَ يرِّبهَاِت  الطَّ

ْلُتْم فهَاْصطهَاُدوا}.  لهَ ا حهَ إِذهَ لهَ يف احِلرِّل. {وهَ دهَخهَ
{الهَ  باملكان،  ِلهُّ  وحيهَ ينزل  الذي  الشخص   )1( ِحلٌّ  
ُحرهُّ  ِد}. )2(  اْلبهَلهَ ا  هِبهَذهَ أهَنتهَ ِحلٌّ  وهَ ِد   اْلبهَلهَ ا  هِبهَذهَ ُأْقِسُم 

ف، "أنت حلٍّ من أمرك، فافعل ما تريد". الترصهُّ

ِلُق  ْ حيهَ اّلذي  ْخُص  الشَّ اّلق  حهَ
وِمْهنهَُتُه  النّاِس  ُرؤوسهَ 

. ةهَ ّمى احِلالقهَ ُتسهَ

ُْع ُحْلقوم. اْنُظْر : ُحْلقوم. مجهَ الِقيم  حهَ

اهللَُّ  ُكُم  قهَ زهَ رهَ ِمَّا  ُكُلوا  {وهَ احلهَراُم.  ُه  وِضدهُّ املباُح،  الل  حهَ
يرِّبًا} .  الالً طهَ حهَ

ِر،  كَّ ا طهَْعُم السهُّ ْوٌع ِمْن املهَْأكوالِت هلهَ نهَ الوة  حهَ
احلهَْلوى.   : أهَْحيانًا  ا  هلهَ ُيقاُل  وهَ
ْأُكُل  يهَ ال  ري  كَّ السهُّ ريُض  "مهَ

ةهَ واحلهَْلوى". احلهَالوهَ
 : ةهَ رهَ البهَقهَ ؛ حلهَبهَ  ْلبًا  حهَ ِْلُب  حيهَ لهَبهَ  حهَ
ِمْن  ِعها  ْ ما يف رضهَ جهَ  اْستهَْخرهَ
ُجُل  الرَّ لهَبهَ  "حهَ احلهَليِب. 

ْيِفِه". ُه لِضهَ شاتهَ

ُجٌل فهَقرٌي  ْتهَ الثرِّياِب. "رهَ ُط حتهَ ِحْلُس البهَْيِت: ِكساٌء ُيْبسهَ ِحْلٌس 
ْمِلُك إال ِحْلسًا". ال يهَ

 ، صاِدٌق"  أهَنَُّه  ُم  امُلتَّههَ لهَفهَ  "حهَ  . مهَ أهَْقسهَ ْلفًا:  حهَ ِْلُف  حيهَ لهَفهَ  حهَ
ْفُتْم} . لهَ ا حهَ نُِكْم إِذهَ ُة أهَْيامهَ ارهَ فَّ لِكهَ كهَ {ذهَ

ليف. ليف. اْنُظْر : حهَ ُع حهَ مجهَْ ُحلهَفاء 

 : ْعرهَ الشَّ لهَقهَ  حهَ ْلقًا؛  حهَ ِلُق  ْ حيهَ لهَقهَ  حهَ
لهَقهَ  ُه، "حهَ ُه أهَْو أهَزالهَ بهَْعضهَ أهَزالهَ
إِْتاِمِه  ْعدهَ  بهَ ُه  ْأسهَ رهَ امُلْعتهَِمُر 
ِلُقوا  ْ حتهَ ال  {وهَ  ." ْعيهَ السَّ

ُه}. لَّ ِ ْبُلغهَ اهْلهَْدُي مهَ تَّى يهَ ُكْم حهَ ُرُؤوسهَ

ُحْلقوم:  حلوق:  )ج(  ْلٌق   حهَ
والطعام  الرشاب  جمرى 
املاءهَ  "ال ترشب  املريء،  إىل 

الساخنهَ حتى ال تؤذي حلقك".
ُمْستهَديٍر.  ٍء  ْ ة: )1( ُكلهُّ شهَ لهَقهَ ْلقات/ِحلهَق. حهَ )ج( حهَ ة  ْلقهَ حهَ

ًة ِمْن  ْلقهَ ْت يف ِذراِعها حهَ بِسهَ "لهَ
ِمْن  ٌة  ْموعهَ جمهَ  )2( ٍب".  ههَ ذهَ
ْيٍخ  شهَ ِة  إِدارهَ ْتهَ  حتهَ اِرسني  الدَّ

الُقْرآِن  لِتهَْحفيِظ  ْكٍر  بهَ أهَيب  ُة  ْلقهَ حهَ "ُهنا  ٍس.  ررِّ ُمدهَ أهَْو 
ريِم". الكهَ

يف  وْيٌف  ْ تهَ القيم:  حهَ )ج(  ُحْلقوم 
الطَّعاُم  ِخاللِِه  ِمْن  ُمرهُّ  يهَ ِم  الفهَ
لهَْوال  {فهَ ُس.  والتَّنهَفهُّ اُب  والرشَّ

 .{ ِت احْلُْلُقومهَ لهَغهَ ا بهَ إِذهَ
أهَْجزاءهَ  إىِل  ءهَ  ْ الشَّ مهَ  قهَسَّ وهَ سهَ  رهَ دهَ وهَ هَ  اْختهَبهَ لياًل:  ْ حتهَ لرُِّل  حُيهَ حلَّلهَ 
النَّاِقُد  "قامهَ  املهَريِض".  مهَ  دهَ نرِّيهُّ  الفهَ لَّلهَ  "حهَ  ، ٍة  غريهَ صهَ
ْفِسيَِّة  نهَ ليِل  ْ حتهَ ِمْن  الطَّبيُب  نهَ  هَكَّ "تهَ ِة".  صيدهَ القهَ بِتهَْحليِل 

املهَريِض".
ْيئًا.  ناِمِه شهَ أهَى يف مهَ ُلُم ُحُلاًم وُحْلاًم: رهَ ْ حيهَ لهَمهَ  حهَ

عهَ  مهَ ْكروٍه  مهَ أو  غضٍب  ِعنْدهَ  نهَ  وسكهَ تأّنى  ُحْلاًم:  ُلُم  ْ حيهَ ُلمهَ  حهَ
ِب وُهوهَ  ضهَ ُلُم ِعنْدهَ الغهَ ْ ْن حيهَ ِة، "مهَ ىل االْستِجابهَ تِِه عهَ ُقْدرهَ

ظيٌم". ُه أْجٌر عهَ لهَ ىل الِعقاِب فهَ قاِدٌر عهَ

احْلُُلمهَ  ِمنُْكُم  اُل  الهَْطفهَ لهَغهَ  بهَ ا  إِذهَ {وهَ شِد،   الرهُّ سنرِّ  بلوُغ  ُحُلم 
ْبِلِهْم}. ِذينهَ ِمْن قهَ نهَ الَّ امهَ اْستهَْأذهَ ْليهَْستهَْأِذُنوا كهَ فهَ

ُحُلمِحلٌّ
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املهَِلُك  أهَى  "رهَ ْوِمِه،  نهَ يف  النَّاِئُم  راُه  يهَ ما   : أْحالم  )ج(  ُحْلم 
ُه  هَ برِّ لُِيعهَ الُم-  السَّ ْيِه  لهَ -عهَ ُيْوُسفهَ  نادهَى  فهَ ُه  قهَ أهَْقلهَ ُحْلاًم 
بِتهَْأِويِل  نهَْحُن  ا  مهَ وهَ أهَْحالٍم  اُث  أهَْضغهَ اُلوا  {قهَ ُه"،  لهَ

 .{ املنِِيهَ الهَْحالِم بِعهَ

احلهَديِث:  النَّْفِس، ويف  ْبُط  ضهَ وهَ ُل  قهُّ التَّعهَ  : أهَْحالم  )ج(  ِحْلم 
احِلْلُم  تهَعاىل:  اهللُ  حُيِبهُُّهام  تهَنْيِ  هَْصلهَ خلهَ فيكهَ  إنَّ   (

ا}. ْأُمُرُهْم أهَْحالُمُهْم هِبهَذهَ والناُة(. {أهَْم تهَ

ُلوهَ  "حهَ ِر.  كَّ السهُّ طهَْعِم  كهَ طهَْعُمُه  أهَْصبهَحهَ   : ًة  الوهَ حهَ ْلو  حيهَ ُلوهَ  حهَ
ْعدهَ ُنْضِجِه". التهُّّفاُح بهَ

ة. الوهَ اْنُظْر : حهَ ْلوى  حهَ

ة. الوهَ اْنُظْر : حهَ ْلوّيات  حهَ

ِمْن  النرِّساُء  بِِه  ُن  يَّ تهَزهَ تهَ ما  ُحيِلّ 
واملهَصوغاِت،  اجلهَواِهِر 
يعهَ  مجهَ روُس  العهَ ْت  بِسهَ "لهَ
فافِها".  لِزهَ اْستِْعدادًا  ُحِليرِّها 

دًا  سهَ ْعِدِه ِمْن ُحِليرِِّهْم ِعْجاًل جهَ ى ِمْن بهَ ْوُم ُموسهَ هَذهَ قهَ اتَّ {وهَ
اٌر}. ُه ُخوهَ لهَ

ِع  ْ ُرُج ِمْن الّثَّْدِي والضَّ ْ ما يهَ ليب  حهَ
ُهوهَ  وهَ ؛  أهَْبيهَضهَ ساِئٍل  ِمْن 
عهَ  مهَ احلهَليبهَ  ْب  "اْشهَ لبهَُن،  الَّ
ُتِدرهُّ  ُة  رهَ البهَقهَ ِذِه  "ههَ إِْفطاِرك". 

ثريًا". ليبًا كهَ حهَ

هَا}،  ْلبهَُسوهنهَ تهَ ِحْليهًَة  ِمنُْه  ْستهَْخِرُجوا  تهَ {وهَ بِِه.  ُن  ُيتزيَّ ما  ِحْليهَة 
ُمبنٍِي}.  رْيُ  غهَ اِم  صهَ اخْلِ يِف  ُهوهَ  وهَ ْليهَِة  احْلِ يِف  ُأ  ُينهَشَّ ْن  مهَ {أهَوهَ

. اْنُظْر أْيضًا: ُحيِلّ

عهَ الُْخرى  ُد مهَ تهَعاههَ تي تهَ ُة الَّ ْولهَ ْخُص أهَْو الدَّ )ج( ُحلهَفاء: الشَّ ليف  حهَ
لوٍل  سهَ بِِن  اهللِ  ْبِد  عهَ ِة  بِِقيادهَ امُلنافِقونهَ  "كانهَ   ، التَّناُصِ ىل  عهَ

ْبلهَ اإلْسالِم". ْينُقاعهَ ِمْن اليهَهوِد قهَ ُحلهَفاءهَ لِبهَني قهَ

ِليٌم}. ُفوٌر حهَ اهللَُّ غهَ ِة، {وهَ ال ُيعاِجُل بِالُعقوبهَ ْعفو وهَ فوٌح يهَ صهَ ليم  حهَ

امُلديُر  "ُحمَّ  احلُّمى.  ْتُه  أهَصابهَ  )1(  : مُحّى  حُيهَمهُّ  ُحمَّ 
ْع  نْفهَ يهَ  ْ ملهَ ضاُء،  القهَ ُحمَّ  "إِذا   . رهَ ُقدرِّ  )2(  ." لهَ مهَ العهَ كهَ  هَ فهَرتهَ

واُء". الدَّ

ِة. ْوجهَ ْوِج أهَْو الزَّ أمهُّ الزَّ اة  محهَ

ة.  وأهَمْحِرهَ مُحُر  وهَ ري  محهَ )ج(  مِحار 
والبهَْغِل  كاحِلصاِن  يهَواٌن  حهَ
أهَْيُت  "رهَ كوِب.  لِْلرهُّ ُم  ُيْستهَْخدهَ
ىل  عهَ ْمحهَ  القهَ ِْمُل  حيهَ امُلزاِرعهَ 

ا  ِْمُلوههَ حيهَ  ْ ملهَ ُثمَّ  اةهَ  التَّْورهَ مُحرُِّلوا  ِذينهَ  الَّ ثهَُل  {مهَ مِحاِره". 
الهَ  اْلبِغهَ وهَ اخْلهَْيلهَ  {وهَ ارًا}.  أهَْسفهَ ِْمُل  حيهَ ِر  امهَ احْلِ ثهَِل  مهَ كهَ

ِزينهًَة}.  ا وهَ ُبوههَ كهَ ْ احْلهَِمريهَ لرِتهَ وهَ

واحلهَْرِب  ِل  مهَ العهَ يف  ُة  دَّ والشرِّ ُة  جاعهَ الشَّ ٌة:  اسهَ ومحهَ اس  محهَ
ُدُخوِل  ِعنْدهَ  ونهَ  برِّ ُيكهَ "امُلْسِلمونهَ   . لِكهَ ذهَ رْيِ  غهَ وهَ

بريًا". هَاسًا كهَ لِكهَ محهَ ُيْعطيُهْم ذهَ اِرِك فهَ املهَعهَ

ة. امهَ ة. اْنُظْر : محهَ امهَ ُتُه محهَ واِحدهَ ام  محهَ

أهَْصبهَحهَ اآلنهَ  ُل فِْيِه، وهَ ما ُيْغتهَسهَ ّام  محهَ
اِء  قهَضهَ كاِن  مهَ ىل  عهَ ُيْطلهَُق 
ْيتِنا  بهَ "يف  أهَْيضًا.  ُة  احلاجهَ

ُغْرفهَتان". اٌم وهَ محهَّ ْطبهٌَخ وهَ مهَ
ْوٌع ِمْن الطَّيوِر،  ام. نهَ )ج( محهَ ة  امهَ محهَ
ِمنُْه  اِجُل  الزَّ اْسُتْخِدمهَ 
املايض.  يف  ساِئِل  الرَّ لِنهَْقِل 

ًة". امهَ ْيُت ِمْن ُسْوِق الطَّيوِر ِعرْشينهَ محهَ هَ "اْشرتهَ
ى. ى. اْنُظْر : محهَ ُر محهَ ْصدهَ مهَ ة  مِحايهَ

الْكِل  ْعدهَ  بهَ اهللهَ  "أهَمْحهَُد   . مَّ ذهَ ِخالُف  أهَثنى؛   : ْدًا  محهَ ُد  ْمهَ حيهَ ِدهَ  محهَ
ُلوا}.  ْفعهَ ْ يهَ ُدوا باِمهَ ملهَ حُيِبهُّونهَ أهَْن حُيْمهَ داِئاًم"، {وهَ

ِدهَُحْلم محهَ
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الهَْكِل  ْعدهَ  بهَ اِجٌب  وهَ اهلِل  ُْد  "محهَ ْيِه.  لهَ عهَ والثَّناُء  ُشْكُرُه  ُْد اهللِ  محهَ
ِب". ْ الرشَّ وهَ

ْدلًة: قالهَ احلهَْمُد هللِ. حُيهَْمِدُل محهَ لهَ  ْدهَ محهَ

)ُمذ( أهَمْحهَر. اْنُظْر : أمْحهَر. راء  محهَ

مُحهُّصة:  واحدته  مُحهُّص 
نبات بذرته صفراء 
بنية،  أو  بيضاء  أو 
أو  مشويًا  يؤكل 
ممصًا، أو مسلوقًا 

الليمون  عصري  وإضافة  طحنه  بعد  مطبوخًا  أو 
صهَ كثريًا". والزيت، "يأكل أهل الشام احلمَّ

ِمنُْه  طهَلهَبهَ   )1( ْميالً:  حتهَ ُل  حُيهَمرِّ َّلهَ  محهَ
َّْلتهَُه بهَْعضهَ  ، "محهَ ءهَ ْ ِْملهَ الشَّ أهَْن حيهَ
ْلنهَا  مرِّ حُتهَ ال  {وهَ لهَْهيل".  ساِئِل  الرَّ
أهَْخُذ   )2( بِِه}.  نهَا  لهَ ةهَ  طهَاقهَ ال  ا  مهَ

 ، غهَ رَّ ْقُلُه؛ ِخالُف فهَ نهَ ء وهَ ْ الشَّ
ْيسهَ لِْلتَّْفريِغ". لهَ ٌص لِْلتَّْحميِل وهَ ذا املهَكاُن ُمهَصَّ                       "ههَ

ِمْن  غرُي  الصَّ مِحالن:  )ج(  هٌَل  محهَ
ْأِن. الضَّ

 : ءهَ ْ هَلهَ الشَّ ْاًل : )1( محهَ ِْمُل محهَ حيهَ هَلهَ  محهَ
العاِمُل  لهَ  "محهَهَ ُه.  شالهَ وهَ ُه  عهَ فهَ رهَ

ْهِرِه".  ظهَ ىل  عهَ الكيسهَ 
االً  أهَْثقهَ وهَ ُْم  اهلهَ أهَْثقهَ يهَْحِمُلنَّ  لهَ {وهَ

ْم}.  اهِلِ عهَ أهَْثقهَ مهَ
ْيِه  الِدهَ انهَ بِوهَ ْينهَا اِلْنسهَ صَّ وهَ بِلهَت. {وهَ هَلهَِت املهَْرأهَُة: حهَ                 )2( محهَ
واِجها  ْعدهَ زهَ هَلهَت ِهنُْد بهَ ْهٍن}. "محهَ ىلهَ وهَ ْهنًا عهَ ُه وهَ ْتُه ُأمهُّ هَلهَ محهَ
ِل  "محهَ  ، مهَ هاجهَ وهَ رَّ  كهَ ْلًة:  محهَ ِْمُل  حيهَ هَلهَ  محهَ  )3( نهَة".  بِسهَ

ْيُهم". لهَ تى قهَىض عهَ ىل اّللصوِص حهَ طِيهُّ عهَ ْ الرشهُّ

أهَْو الهَْشجاُر  ْطنِها ،  بهَ ِمُله الُْنثى يف  ْ )ج( أهَمْحال: ما حتهَ ْل  محهَ
ثهَالُثونهَ  اُلُه  فِصهَ وهَ ُْلُه  محهَ {وهَ  ، ٍر  ثهَمهَ ِمْن  أهَْغصاهِنا  ىل  عهَ

ا}. ْلهَههَ ٍْل محهَ اِت محهَ ُع ُكلهُّ ذهَ تهَضهَ {وهَ ْهرًا} ،  شهَ

نهَْحِوِه ،  ىل الظَّْهِر وهَ ُل ِمْن الهَْشياِء عهَ )ج( أهَمْحال : ما حُيْمهَ مِحْل 
ِعرٍي}. اءهَ بِِه مِحُْل بهَ ملِهَْن جهَ {وهَ

ُة  "احلهَْملهَ امُلِهاّمِت.  ِمْن  ُمِهّمٍة  ِل  مهَ لِعهَ ُة  فهَ لَّ امُلكهَ ُة  املهَْجموعهَ ْلهَة  محهَ
ام". ىل الشَّ انهَْت عهَ ليبيَُّة الُوىل كهَ الصَّ

ُتقاُل  الُبْ ا  ذهَ "ههَ اّللْيموِن.  طهَْعِم  كهَ الِذٌع،  طهَْعٌم  ة  مُحوضهَ
ُتُه كاّللْيموِن". مُحوضهَ

ْمي  "حيهَ نُْه.  عهَ دافهَعهَ   : ءهَ ْ الشَّ ى  محهَ ْيًا:  ومحهَ ًة  مِحايهَ ْمي  حيهَ ى  محهَ
ْسؤْولِيَُّة  مهَ البيئهَِة  "مِحهَايُة  ْئِب".  الذرِّ ِمْن  نهَمهَ  الغهَ اعي  الرَّ
ْمُس ِعنْدهَ  هَِت الشَّ ْيًا: صارهَ حارًا. »محهَ ْمي محهَ اجلهَميِع".حيهَ
ى  ْومهَ حُيْمهَ اِميهًَة}، {يهَ الظهُّْهِر: فهَِهيهَ حاِميهٌَة«. {تهَْصىلهَ نهَارًا حهَ

ى هِبهَا ِجبهَاُهُهْم}. ُتْكوهَ نَّمهَ فهَ ههَ ا يِف نهَاِر جهَ ْيههَ لهَ عهَ

املاء:  ّى  محهَ ِميهًَة:  ْ حتهَ حُيهَّمي  َّى  محهَ
املاءهَ  العاِمُل  ّى  "محهَ  ، نهَُه  خَّ سهَ

ِة". ْهوهَ إلْعداِد القهَ

يهَكوُن  ِة، وهَ ديدهَ ِة الشَّ ُه املهَرْيُض بِاحلهَرارهَ عهَ ْشُعُر مهَ ٌض يهَ رهَ مهَ مُحَّى 
ويف   ." الِفراشهَ ِزمهَ  لهَ فهَ احلُّمى  ْتُه  "أهَصابهَ حاّرًا.  ِجْسُمُه 

نَّمهَ فأهَْبِردوها بِاملاِء(. ههَ ْيِح جهَ احلهَدْيِث: )احلُّمى ِمْن فهَ

يَّنهٍَة.  ٍة ُمعهَ أهَْنواِعِه ملُِدَّ ْرُك بهَْعِض  أهَْو تهَ اإِلْقالُل ِمْن الّطعاِم،  مِحْية 
ويف  رياِت".  كَّ السهُّ ْرِك  تهَ وهَ بِاحِلْميهَِة،  الطَّبيُب  ُه  رهَ "أهَمهَ

واِء(. ْأُس الدَّ اِء، واحِلْميهَُة رهَ ْيُت الدَّ ُة بهَ احلهَديِث: ) املِْعدهَ

ُب  ِ ِنهُّ امُلْغرتهَ ىل. "حيهَ طهَفهَ عهَ نانًا: اْشتاقهَ وعهَ نينًا وحهَ ِنهُّ حهَ حيهَ نَّ  حهَ
ِدها".   لهَ ِنهُّ الُمهُّ إىِل وهَ إىِل ِدياِرِه". "حتهَ

. نَّ . اْنُظْر : حهَ نَّ ُر حهَ ْصدهَ مهَ نان  حهَ

ُْد اهللِ  نانمحهَ حهَ
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نيَّة. ِ نيَّة. اْنُظْر : حهَ ِ ُْع حهَ مجهَ حنايا 

يف  الُعْضُو  ناِجر.  حهَ )ج(  ة  رهَ نْجهَ حهَ
بهَةهَ  صهَ القهَ يهَيل  الَّذي  بهَِة  قهَ الرَّ
ِمْن  ُة  اهلهَْمزهَ ُْرُج  "تهَ  . اهلهَواِئيَّةهَ
احلهَْلِق".  أهَْقص  وهَ ِة  رهَ احلُنْجهَ
 .{ ِت اْلُقُلوُب احْلهَنهَاِجرهَ لهَغهَ بهَ {وهَ

ْلِع... ْوِس والضرِّ نايا . ما كانهَ فِْيِه اْنِحناٌء كالقهَ )ج( حهَ نيَّة  حهَ
ْدِره". نايا صهَ َّ يف حهَ لِكهَ السرِّ مُها ، "أهَْخفى ذهَ رْيِ غهَ وهَ

ِة  الطَّرْيقهَ ىل  عهَ تهَعبَُّد  يهَ  U سوُل  الرَّ "كانهَ  اإلْسالِم،  ُة  ِملَّ احِلنيِفيَّة 
ْبلهَ البِْعثهَِة". اإلْبراهيِميَِّة احلهَنيِفيَِّة قهَ

ُْع حاِدث. اْنُظْر : حاِدث. مجهَ حواِدث 

ر. ر. اْنُظْر : حاوهَ ُر حاوهَ ْصدهَ مهَ ِحوار 

ُْع حاسوب. اْنُظْر : حاسوب. مجهَ حواِسيب 

ُْع حافِز. اْنُظْر : حافِز. مجهَ حوافِز 

"بهَنى سورًا  ِء،  ْ ْولهَ الشَّ اإِلحاطهَةهَ حهَ ْعني  يهَ )1( ظهَْرُف   ْ وايلهَ حهَ
ْثُت  كهَ "مهَ  ، ِمْن  رْيبًا  قهَ نهَْحو،   )2( ِة".  احلهَدْيقهَ وايلهَ  حهَ

ْين". ْهرهَ ْ شهَ وايلهَ يف اهِلنِْد حهَ

ة. ة. انظر: حاِئجهَ مجع حاِئجهَ وائج  حهَ

ِحياٌض  )ج(  ْوض  حهَ
ُع  جُمْتهَمهَ أهَْحواٌض؛  وهَ
الهَواين  ُل  "ُتْغسهَ املاِء، 

ْسبهَُح الْطفاُل  يهَ سيِل، وهَ الغهَ ْوضهَ  ّمى حهَ ُيسهَ ْوٍض  يف حهَ
ِة". باحهَ ْوِض السَّ يف حهَ

ةهَ إال بِاهللِ. ْولهَ وال ُقوَّ ًة: قال ال حهَ لهَ ْوقهَ حُيهَوِقُل حهَ ْوقهَلهَ  حهَ

ِمْن  تِِه  إِقامهَ كانهَ  مهَ لهَ  وَّ "حهَ  ، هَ ريَّ وغهَ لهَ  نهَقهَ وْياًل:  ْ حتهَ ل  حُيهَورِّ ل  وَّ حهَ

ةحنايا رْيهَ حهَ

ْبِدياًل  تهَ اهللَِّ  لُِسنَِّت  ِدهَ  تهَ لهَْن  {فهَ  ." نْعاءهَ  صهَ إىِل  ِة  القاِهرهَ
ِوياًل}. ْ ِدهَ لُِسنَِّت اهللَِّ حتهَ ْن تهَ لهَ وهَ

نْيِ  ْولهَ حهَ ُهنَّ  أهَْوالدهَ ُيْرِضْعنهَ  اُت  الِدهَ اْلوهَ {وهَ العاُم.   )1( ْول  حهَ
إال  ةهَ  ُقوَّ وال  ْولهَ  حهَ "ال  ة.  الُقْدرهَ  )2(  .{ نْيِ اِملهَ كهَ
ِليظهَ  غهَ ّظًا  فهَ ُكنْتهَ  ْو  لهَ {وهَ ء،  ْ بِالشَّ حُيْيُط  ما   )3( بِاهلل". 

 .{ ْولِكهَ وا ِمْن حهَ ضهُّ ْلِب الْنفهَ اْلقهَ

ْيِه.  لهَ عهَ واْستهَْوىل  ءهَ  ْ الشَّ مَّ  ضهَ وهَ لهَكهَ  مهَ ًة:  ِحوايهَ ْوي  حيهَ ى  وهَ حهَ
ٍف". ذا املهَنِْزُل ِستَّ ُغرهَ ْوي ههَ "حيهَ

أهَفهَال  يٍّ  حهَ ٍء  ْ شهَ ُكلَّ  امْلهَاِء  ِمنهَ  ْلنهَا  عهَ جهَ {وهَ يرِّت،  مهَ ِخالُف  يٌّ  حهَ
.{ ُيْؤِمنُونهَ

. ِييهَ ِييهَ . اْنُظْر : حهَ ُر حهَ ْصدهَ مهَ ياء  حهَ

احلهَياِة".  ْيِد  قهَ ىل  عهَ املهَريُض  اُل  زهَ يهَ "ال  واٌم.  دهَ وهَ اْستِْمراٌر  ياة  حهَ
ال ُنُشورًا}. يهَاًة وهَ ال حهَ ْوتًا وهَ ْمِلُكونهَ مهَ ال يهَ {وهَ

ْوض. ْوض. اْنُظْر : حهَ ُْع حهَ مجهَ ِحياض 

 . ّي. اْنُظْر: حيٌّ )ُمؤ( حهَ ّية  حهَ
الثَّْعباُن،  ِهيهَ  واحلهَيَُّة 
)اْقُتلوا   : احلّديِث  ويف 
وإْن  بهَ  ْقرهَ العهَ وهَ احلهَيَّةهَ 
الِة(.  الصَّ يف   ُكنُْتْم 

يٌَّة تهَْسعهَى}. ا ِهيهَ حهَ إِذهَ ا فهَ اههَ أهَْلقهَ {فهَ
املهَْجِلُس".  بِكهَ  اْنتهَهى  ِيُث  حهَ "اْجِلْس  كاٍن.  مهَ ظهَْرُف  ْيُث  حهَ
وا  لهُّ وهَ فهَ ُكنُْتْم  ا  مهَ ْيُث  حهَ {وهَ  ." ِشْئتهَ ْيُث  حهَ "سافِْر 

ُه}.  ْطرهَ ُكْم شهَ ُوُجوههَ

. اْنُظْر : حارهَ هَ  ريَّ حهَ

. . اْنُظْر : حارهَ ُر حارهَ ْصدهَ مهَ ة  رْيهَ حهَ
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ْيض يوانِيٌَّةحهَ حهَ

ت. ت. اْنُظْر : حاضهَ ُر حاضهَ ْصدهَ مهَ ْيض  حهَ

. ُر حافهَ . اْنُظْر : حافهَ ْصدهَ مهَ ْيف  حهَ

ىل  عهَ ة  واملهَْقِدرهَ النَّظهَِر  ُة  ْودهَ جهَ وهَ احِلْذُق  ِحيهَل.  )ج(  ِحيلة 
املهَْوِقِف  ِمْن  امُلتَِّهُم  جهَ  رهَ "خهَ الُموِر.  يف  ِف  هُّ التَّرصهَ

ٍة". بِحيلهَ

املهَْوِعُد،  ْقُت،  الوهَ ماٍن:  زهَ ظهَْرُف  أْحيان:  )ج(  حنيهَ 
ناُم  يهَ وهَ أهَْحيانًا،  يهَْصحو  "كانهَ  ْقِت.  الوهَ بهَْعُض 
اكهَ  رهَ يهَ ِذي  {الَّ  ، نهَاٍص}  مهَ ِحنيهَ  التهَ  {وهَ أهَْحيانًا"، 

ُقوُم}. ِحنيهَ تهَ

ْقِت. لِكهَ الوهَ ِحْينهَِئٍذ: يف ذهَ حينهَذاك 

ُب  نهَْذههَ سهَ الِعشاِء  الِة  صهَ ْقُت  وهَ نُي  حيهَ "حينهَام  ما،  ِعنْدهَ حينهَام 
ْسِجِد". لِلمهَ

ِمْن  اإلْنساِن  دا  عهَ ما  ىل  عهَ ْغِلُب  يهَ وهَ  ، احلهَيهُّ الكاِئُن  يهَوان  حهَ
ْفِق بِاحلهَيهَواِن". رهَ اإِلْسالُم بِالررِّ احلهَيهَواناِت. "أهَمهَ

ِة؛ ِخالُف روِحيَّة.  يَّ ِ ِةِ البهَرشهَ اجلانُِب احلهَيهَواينهُّ ِمْن الطَّبيعهَ يوانِيَّةٌ  حهَ
ْلتهَِزْم  يهَ  ْ ملهَ إِذا  احلهَيهَوانِيَِّة  ُمْستهَوى  إىل  اإِلْنساُن  نِْزُل  "يهَ

ْيِن". بِأهَْخالِق الدرِّ

محار

قط

أسد

بقرة

لبؤة

ثور

كلب

جحش

حصان

كنغر

نمر

دب

فهد

أرنب

ماعز ثعلبكبش

ناقة

فيل



158

ْسؤْولِيَُّة  ُة مهَ ِة احلهَيهَِويَّ نْسوٌب إىِل احلهَياِة، "مهَصالُِح الُمَّ مهَ يهَِويٌّ  حهَ
اجلهَميِع".

. يهَويهُّ . اْنُظْر : حهَ يهَويهُّ )ُمذ( حهَ ةٌ  يهَويَّ حهَ

ُثمَّ  ُيِميُتنِي  ِذي  الَّ {وهَ  . ماتهَ ِخالُف  ياًة:  حهَ ْيا  حيهَ  )1( حِييهَ 
ْفُسُه ِمْن  نهَ ت  بهَضهَ مهَ واْنقهَ حُيِْينِي} ، )2( اْستهَحى واْحتهَشهَ
ْذراِء يف  العهَ ِمْن  ياًء  دَّ حهَ أهَشهَ  U سوُل  الرَّ "كانهَ  بيِح،  القهَ

ِخْدِرها".

يهَِويٌّ حِييهَحهَ
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خاتهَم

اخلاء )خ(
خاٍل

ٍء؛  ْ شهَ ُكلرِّ  ُة  هِنايهَ  )1( واتِم:  خهَ )ج(  خاتهَم 
ٌد  انهَ ُمهَمَّ ا كهَ {مهَ تِِه،  بِدايهَ لِه وهَ أهَوَّ ِخالُف 
ُسولهَ  رهَ ِكْن  لهَ وهَ الُِكْم  ِرجهَ ِمْن  ٍد  أهَحهَ ا  أهَبهَ
ٌة  ْلقهَ حهَ  )2(  .{ النَّبِيرِّنيهَ اتهَمهَ  خهَ وهَ اهللَِّ 

مِها.  رْيِ غهَ أهَْو  ِة  الِفضَّ أهَْو  ِب  ههَ الذَّ ِمْن  اإِلْصبهَِع  ُتْلبهَُس يف 
ٍب". ههَ ًا ِمْن ذهَ تي خاتهَ ْوجهَ ْيُت لِزهَ هَ "اْشرتهَ

الُقْرآِن  هَُة  خاِت النَّاِس  ُة  "ْسْورهَ  ، ة  هِنايهَ  : واتِم  خهَ )ج(  هَة  خاِت
رِيِم". الكهَ

رين.  ِة اآلخهَ قوُم بِِخْدمهَ ْخُص الَّذي يهَ ٌم وُخّدام: الشَّ دهَ )ج( خهَ خاِدم 
."U سوِل "كانهَ أهَنهٌَس بُِن مالٍِك خاِدمًا لِلرَّ

)1( ِخالُف داِخل أهَْو باطِن،  خاِرج 
ْبدو  "يهَ ِء.  ْ الشَّ ظاِهُر  ُهوهَ  وهَ
ياًل".  ِمْن اخلاِرِج مجهَ البهَْيُت 

"جلهَوهُّ يف  أهَْو ِخالفِِه.  اِرِع  الشَّ البهَْيِت يف  ْن  ًا عهَ بهَعيدهَ  )2(
أهَْو  ِد  البهَلهَ داِخِل  ِخالُف   )3( وباِرٌد".  ُمْطٌر  اخلاِرج 
ِة". راسهَ طهَِن لِلدرِّ رهَ الطَّالُِب إىِل خارِج الوهَ طهَِن ، "سافهَ الوهَ

ِذينهَ  الَّ امْلُْؤِمنُونهَ أهَْفلهَحهَ  ْد  {قهَ ساِكن،خاِضع.   )1( خاِشع 
خاِضٌع  ليٌل  ذهَ  )2(  .{ اِشُعونهَ خهَ الِتِْم  صهَ يِف  ُهْم 
ْيتهَُه  أهَ رهَ لهَ بهٍَل  جهَ ىلهَ  عهَ اْلُقْرآنهَ  ا  ذهَ ههَ ْلنهَا  أهَْنزهَ ْو  {لهَ ُمْستهَكنٌي. 

عًا}. درِّ اِشعًا ُمتهَصهَ خهَ

امُلديُر  ُْضُ  "حيهَ العام.  ِخالُف  ْعروف؛  مهَ  ٌ نيَّ ُمعهَ ٌد  ُمهَدَّ خاصٌّ 
ِة".  العامَّ النَّْقِل  ساِئلهَ  وهَ ُب  ْركهَ يهَ ال  وهَ ِة  اخلَّاصَّ تِِه  يَّارهَ بِسهَ

." ْعِرُفُه اخلاصهُّ والعامهُّ ذا أهَْمٌر يهَ "ههَ

ْجٍه.  ْجهًا لِوهَ ْخِص وهَ ثهَ إىِل الشَّ دَّ هَ ُياطُِب ِخطابًا: حتهَ خاطهَبهَ 
ا  إِذهَ {وهَ  ." والطَّالبهَ سني  ررِّ امُلدهَ امُلديُر  "خاطهَبهَ 

المًا}.  اُلوا سهَ بهَُهُم اجْلهَاِهُلونهَ قهَ اطهَ خهَ

ها  جهَ وَّ لِيهَتهَزهَ املهَْرأهَةهَ  ْطُلُب  يهَ الَّذي  ُجُل  الرَّ ُخطَّاب:  )ج(  خاطِب 
ها". جهَ وَّ ةهَ لِيهَتهَزهَ يلٌّ خاطِبًا فاطِمهَ اءهَ عهَ ُه. "جهَ رْيُ ُهوهَ أهَْو غهَ

الباِل  ىل  عهَ ِرُد  يهَ الَّذي  املهَْعنى  أهَْو  أُي  الرَّ واطِر:  خهَ )ج(  خاطِر 
." ىل خاطِري أهَْن أهَزورهَ أهَمْحهَدهَ ْجأًة. "جاءهَ عهَ فهَ

واب.  صهَ أهَْو  ُمصيب  ِخالُف  طهَأ؛  خهَ حيٌح،  صهَ رْيُ  غهَ خاطِئ 
 ،" الِعقابهَ ْستهَِحقهُّ  يهَ اخلاطُِئ  ْخُص  "الشَّ
 .  { اخْلهَاطِِئنيهَ ِمنهَ  ُكنِْت  إِنَِّك  ْنبِِك  لِذهَ اْستهَْغِفِري  {وهَ

اُت بِاخْلهَاطِئهَِة} ِفكهَ امْلُْؤتهَ ُه وهَ ْبلهَ ْن قهَ مهَ ْوُن وهَ اءهَ فِْرعهَ جهَ {وهَ

 ، َّيبهَ وتهَ ِزعهَ  فهَ ْوفًا:  خهَ اُف  يهَ خافهَ 
ِه  برِّ رهَ امهَ  قهَ مهَ افهَ  خهَ ملِهَْن  {وهَ
أهٌَة  اْمرهَ إِِن  {وهَ نَّتهَاِن}،  جهَ
أهَْو  ُنُشوزًا  ا  ْعِلههَ بهَ ِمْن  افهَْت  خهَ

اضًا}. إِْعرهَ

ثهَ  دَّ هَ "حتهَ ُيرى.  أهَْو  ُع،  ُيْسمهَ يهَكاُد  ال  ساِكٌت  أهَْو  هاِدٌئ  خافِت 
ْوٍت خافٍِت". بِصهَ

الِكهَ  نهَاِت خهَ بهَ ، {وهَ ٌة: أهَخو الُمرِّ )ج( أهَْخوال، )ُمؤ( خالهَ خاٌل 
 .{ كهَ عهَ ْرنهَ مهَ اجهَ االتِكهَ الاّلِت ههَ نهَاِت خهَ بهَ وهَ

ْيسهَ  لهَ فاِرٌغ،   )1(  : )اخلايل(  خالٍ 
ْلوٍء،  مهَ ِخالُف  ٌء؛  ْ شهَ فيِه 
أْهِلِه".  ِمْن  خاٍل  "البهَْيُت 

ْفُتْم  نِيئًا باِمهَ أهَْسلهَ ُبوا ههَ اْشهَ )2( ماٍض سالٌِف ، {ُكُلوا وهَ
اِم اخْلهَالِيهَِة}. يِف اليَّ

داِخلخاِرج
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يهَْبقى اإلْسالُم خالِدًا إىِل  ٌة. "سهَ داِئٌم وباٍق إىل ما ال هِنايهَ خالِد 
ُه  دَّ ُحُدودهَ تهَعهَ يهَ ُه وهَ ُسولهَ رهَ ْعِص اهللَّهَ وهَ ْن يهَ مهَ ِة". {وهَ ْوِم الِقيامهَ يهَ

ا}. الِدًا فِيههَ ُيْدِخْلُه نهَارًا خهَ
ْيسهَ فِْيِه ما ُيعيُبُه  )1( صاٍف لهَ خالِص 
ِدرهَ  كهَ ِخالُف  ُيشينُُه؛  ما  أهَْو 
ٌب خالٌِص،  ههَ ذا ذهَ . "ههَ ِكرهَ عهَ وهَ

يُن اخْلهَالُِص}. )2(  ٌة ُأْخرى". {أهَال هللَِِّ الدرِّ ال ُتالُِطُه مادَّ
ِهيهَ  {ُقْل   ." لهَكهَ ٌة  خالِصهَ ُة  اهلهَِديَّ ِذِه  "ههَ  ، ِجّدًا  خاصٌّ 

ِة}. ْومهَ اْلِقيهَامهَ ًة يهَ الِصهَ ْنيهَا خهَ نُوا يِف احْلهَيهَاِة الدهُّ لِلَِّذينهَ آمهَ
 ." بهَنهَ اللَّ املاُء  "خالهَطهَ   . جهَ مازهَ  )1( طهًَة:  ُمالهَ ُيالُِط  خالهَط 
إِْن  {وهَ ُه".  جريانهَ أهَمْحهَُد  "خالهَطهَ   ، وصادهَقهَ  هَ  عاشهَ  )2(

اُنُكم}. إِْخوهَ ُتهَالُِطوُهْم فهَ
"خالهَفهَ  ُيوافِْق.   ْ ملهَ  ، رهَ غايهَ ًة:  فهَ وُمالهَ ِخالفًا  ُيالُِف  خالهَفهَ 
 ، القانونهَ امُلْجِرُم  "خالهَفهَ  ئيِس".  الرَّ ْأيهَ  رهَ الهَْعضاُء 

." قٍّ ْجِه حهَ بِأهَْخِذِه الهَْموالهَ دونهَ وهَ
اهللَُّ  {ُهوهَ  احلُْسنى،  اهلل  أهَْسامِء  ِمْن  اْسٌم  اخلالُِق   )1( خالِق 
ىل  عهَ ِء  ْ الشَّ ُمْبِدُع   )2( ُر}.  ورِّ امْلُصهَ اْلبهَاِرُئ  اخْلهَالُِق 

.{ ُن اخْلهَالِِقنيهَ كهَ اهللَُّ أهَْحسهَ تهَبهَارهَ رْيِ ِمثاٍل، {فهَ غهَ
ِلّياِت  مهَ عهَ أهَيهُّ  ْيها  لهَ عهَ ُيْرهَ   ْ ملهَ تي  الَّ الهَّولِيَُّة  ُة  املادَّ ٌة:  خامهَ خامٌ 
النرِّْفِط  خاُم  "ُيباُع   ، ْج  ُتعالهَ  ْ ملهَ أهَْو  تهَْشغيٍل  أهَْو  تهَْعديٍل 
كاُت  ِ الرشَّ بيُعُه  تهَ التَّْكريِر  ْعدهَ  بهَ وهَ الهَْسعاِر،  ِص  بِأهَْرخهَ

بِأهَْعىل الهَْسعاِر".
النَّار،  ىل  عهَ املاُء  "ُسِكبهَ  ُك.  رَّ تهَحهَ يهَ ال  يرٌِّت  مهَ ساِكن،  خاِمد 
تَّى  حهَ اُهْم  ْعوهَ دهَ تِْلكهَ  ْت  الهَ زهَ امهَ  {فهَ ٌة".  خاِمدهَ ْت  فأْصبهَحهَ

 .{ اِمِدينهَ ِصيدًا خهَ ْلنهَاُهْم حهَ عهَ جهَ
الّرابِع  نْيهَ  بهَ الواِقُع  تيبيهُّ  ْ الرتَّ ُد  دهَ العهَ  . ة  خاِمسهَ )ُمؤ(  خاِمس 
أْركاِن  ِمْن  اخلاِمُس  ْكنهَ  الرهُّ ُهوهَ  "احلهَجهُّ  والّساِدِس. 
انهَ  كهَ إِْن  ْيِه  لهَ عهَ اهللَِّ  ْعنهَتهَ  لهَ أهَنَّ  ُة  اخْلهَاِمسهَ {وهَ اإلْسالِم". 

.{ اِذبنِيهَ ِمنهَ اْلكهَ

ُجُل  الرَّ "خانهَ  ْهِد.  بِالعهَ ِف  يهَ  ْ ملهَ وهَ رهَ  دهَ غهَ ًة:  ِخيانهَ وُن  يهَ خانهَ 
ُيِريُدوا  إِْن  {وهَ  ." دورِّ لِْلعهَ أهَْسارًا  بِإْعطاِئِه  نهَُه  طهَ وهَ

ْبُل}. اُنوا اهللَّهَ ِمْن قهَ ْد خهَ قهَ تهَكهَ فهَ ِخيهَانهَ
آهل  خالف  خاٍل؛  شء،  به  ليس  فارغ  )اخلاوي(  خاٍو         
وعامر. خوى البيت من سكانه، فهو خاٍو موحش، 

ًة باِمهَ ظهَلهَُموا}. اِويهَ تِْلكهَ ُبُيوُتُْم خهَ {فهَ

ِمْن  ٍء  ْ ْشُعُر بِشهَ يهَ أهَْو  اُب  الذي يهَ خاِئف 
ْشيهَةهَ  خهَ واالْضطِراِب؛  ِد  دهُّ هَ الرتَّ
يِف  أهَْصبهَحهَ  {فهَ ُه.  ْكرهَ يهَ ما  ُوقوِع 

قَُّب}.  رتهَهَ اِئفًا يهَ امْلهَِدينهَِة خهَ
}. )2( امُلرْيُب أهَْو  )1( غاِدر؛ {إِنَّ اهللَّهَ ال حُيِبهُّ اخْلهَاِئننِيهَ خاِئن 

ُدوُر}. ِفي الصهُّ ا ُتْ مهَ اِئنهَةهَ الْعنُيِ وهَ ْعلهَُم خهَ فيهُّ ، {يهَ اخلهَ
؛  هَ رتهَ سهَ أهَْخفى،  بِئهًَة:    ْ تهَ برُِّئ  ُيهَ بَّأهَ  خهَ
بَّأهَ  "خهَ  . أهَْعلهَنهَ وهَ رهَ  أهَْظههَ ِخالُف 
ْن أهَْهِلِه". "ال  ُه عهَ البهَخيُل مالهَ

ُر". دهَ ُه القهَ برُِّئُه لهَ ُم اإِلْنساُن ما ُيهَ ْعلهَ يهَ

ٌة  غريهَ صهَ ٌة  ْيمهَ خهَ أهَْخبِيهَة:  )ج(  ِخباء 
ىل  عهَ الهَْرِض  يف  ُز  ُتْركهَ
لهَْت  خهَ "دهَ ٍة.  أهَْو ثالثهَ مودْيِن  عهَ

باُء". ما جاءهَ الُغرهَ ا ِعنْدهَ تاُة ِخباءههَ الفهَ

ْصنهَُع  يهَ الَّذي  ْخُص  الشَّ ّباز  خهَ
." بُِز اخلهَّباُز اخلُْبزهَ ْ . "يهَ اخلُْبزهَ

بيثهَة. بيثهَة. اْنُظْر : خهَ ُْع خهَ مجهَ باِئث  خهَ

ِء.  ْ الشَّ أهَْو  ْخِص  الشَّ ِمْن  قهَ  قَّ هَ حتهَ أو  ِلمهَ  عهَ ُخْبًا:  ُْب  يهَ ِبهَ  /خهَ هَ بهَ خهَ
تِِه". ىل أمانهَ قهَفهَ عهَ ُه ووهَ هَ بهَ ْعدهَ أهَْن خهَ دًا بهَ يلٌّ ُمهَمَّ "صادهَقهَ عهَ

ته  بَّ وخهَ بوالدي  "اتصلت  ْنبهَأ،  وأهَ أهَْعلهَم  ْبريًا:  تهَ  ُ ُيهَبرِّ هَ  بَّ خهَ
بنجاحي".

هَخالِد بَّ خهَ
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اِم  تهَ يف  الهَْخباِر  ُة  "نهَرْشهَ أهَْحواٌل.  وهَ بٌأ  نهَ أهَْخبار:  )ج(  ب  خهَ
؟".   اليهَْومهَ الهَْخبارهَ  ِمْعتهَ  سهَ ْل  "ههَ باحًا"،  صهَ ِة  التَّاِسعهَ

ا اهللَُّ ِمْن أهَْخبهَاِرُكْم}.  بَّأهَنهَ ْد نهَ ؟". {قهَ ْيفهَ أهَْخباُركهَ "كهَ

بري. بري . انظر : خهَ ُْع خهَ مجهَ ُخباء 

ها أهَْو  ْخِص ِمْن ِعْلٍم بِأهَْحداٍث عايهَشهَ ُم ِعنْدهَ الشَّ اكهَ ما يهَرتهَ ِخبة 
وال  اآلالِت،  ِل  مهَ بِعهَ ِخْبٍة  ُوو  ذهَ نِْدسونهَ  "امُلههَ آها.  رهَ

." ُْم بِالطرِّبرِّ ةهَ هلهَ ِخْبهَ

 ، اخلُْبزهَ نهَعهَ  صهَ ُخْبزا.  بُِز  ْ يهَ بهَزهَ   خهَ
بهَزهَ  "خهَ النَّاِر.  يف  بإِْدخالِِه 

." اخلهَبَّاُز اخلُْبزهَ
ِمْن  ُيصنهَُع  ما  ة.  ُخْبزهَ ُدُه  ُمْفرهَ ُخْبز 
يف  ُج  وُينْضهَ واملاِء،  قيِق  الدَّ
إيِنرِّ  ُر  اآلخهَ الهَ  قهَ {وهَ النَّار. 
ْأيِس  رهَ فهَْوقهَ  أهَمْحُِل  ايِن  أهَرهَ

ُخْبزًا}.
لوِك؛ ِخالُف  ْبِع والسهُّ الطَّ ُء  رِّ ْخُص يسهَ الشَّ ُخبهَثاء:  )ج(  بيث  خهَ

يرِِّب. {لِيهَِميزهَ اهللَُّ اخْلهَبِيثهَ ِمنهَ الطَّيرِِّب}. الطهَ
أهَْو  الْفعاِل  أهَْو  الْقواِل  ِمْن  بيٍح  قهَ كلهُّ  باِئث:  خهَ )ج(  بيثهَة  خهَ
ُُم  هلهَ حُيِلهُّ  {وهَ يرِّباِت.  الطَّ ِخالُف  ها؛  رْيِ غهَ وهَ املهَْأكوالِت 
ِة  ْريهَ ْينهَاُه ِمنهَ اْلقهَ نهَجَّ }. {وهَ ْيِهُم اخْلهَبهَاِئثهَ لهَ ُم عهَ حُيهَررِّ يرِّبهَاِت وهَ الطَّ

.{ ُل اخْلهَبهَاِئثهَ ْعمهَ انهَْت تهَ تِي كهَ الَّ
ِلياًم  انهَ عهَ )1( اخلهَبرُي ِمْن أهَْسامِء اهللِ احلُْسنى. {إِنَّ اهللَّهَ كهَ بري  خهَ
ِة  اخِلْبهَ بالُِغ  عامِلٌ  ْخٌص  : شهَ ُخباء  برِيًا}. )2( )ج(  خهَ
اءهَ يف  ئيُس بُِخبهَ عهَ الرَّ . "اْجتهَمهَ ٍ ٍص ُمعنيَّ ُصهُّ والِعْلِم يف تهَ

ِد". ِة يف البهَلهَ ِة االْقتِصاِديَّ االْقتِصاِد إلْصالِح احلالهَ

ِم ُعْضِو التَّْذكرِي ِعنْدهَ  دَّ ْطِع اجِلْلِد الزاِئِد يف ُمقهَ ليَُّة قهَ مهَ عهَ ِختان 
 : احلهَديِث  ويف  املهَْرأهَِة.  ِعنْدهَ  التَّأنيِث  ُعْضِو  أهَْو  ُجِل  الرَّ

بهَ الُغْسُل(. جهَ ْد وهَ قهَ )إِذا اْلتهَقى اخِلتاناِن فهَ

ِختامًا:)1(   وهَ ْتاًم  خهَ تُِم  ْ يهَ تهَمهَ  خهَ
تهَْمُت  أهَهْنى. أهَتهَمَّ "خهَ ، وهَ لهَ أهَْكمهَ وهَ
ْهِر  شهَ يف  ِحْفظًا  الُقْرآنهَ 
ُف  لرِّ املؤهَ تهَمهَ  "خهَ  ،" مهَضانهَ رهَ

ْمِد اهللِ".  ُه بِحهَ ِكتابهَ
ِة". كهَ ِ ِم الرشَّ ِة بِخاتهَ سالهَ ىل الررِّ تهَمهَ عهَ بهَعهَ باخلاتهَم، "خهَ                  )2( طهَ

اْستهَحى.  اًل:  جهَ خهَ ل  ْجهَ يهَ ِجل  خهَ
اإِلْنساُن  لهَ  ْجهَ يهَ أهَالّ  نْبهَغي  "يهَ

." قرِّ ْوِل احلهَ ِمْن قهَ
جانُِب   : ُخدوٌد  )ج(  دٌّ  خهَ
ِجلهَِت  خهَ "إِذا  ْجِه.  الوهَ
يف  وهَ ها"،  دهُّ خهَ دهَ  رَّ تهَوهَ تاُة  الفهَ
طِمهَ  ْن لهَ ْيسهَ ِمنَّا مهَ احلهَديث: )لهَ

. )... اخلُدودهَ

الرض:  ت  ُخدَّ ّدًا:  خهَ ُدهُّ  يهَ دَّ  خهَ
دَّ  "خهَ ت؛  وُشقَّ ت  ُحِفرهَ
حفرًة  الخدود  أصحاُب 
فيها  وأشعلوا  عميقة  كبرية 

اُب اْلُْخُدوِد}. النار ورموا فيها املؤمنني" {ُقتِلهَ أهَْصحهَ

رهَ ِخالفهَ ما ُيْبطُِن.  أهَْظههَ ، وهَ شَّ ة: غهَ ديعهَ ًة وخهَ ُع ُخْدعهَ ْدهَ يهَ عهَ  دهَ خهَ
{ُيهَاِدُعونهَ اهللَّهَ  ُه".  قهَ ُنقودهَ هَ سهَ ُجلهَ وهَ عهَ الرِّلصهُّ الرَّ دهَ "خهَ

ُهْم}. ُعونهَ إال أهَْنُفسهَ ْدهَ ا يهَ مهَ نُوا وهَ ِذينهَ آمهَ الَّ وهَ

عهَ . دهَ عهَ . انظر : خهَ دهَ ُر خهَ ْصدهَ مهَ ة  ُخْدعهَ

ُْع خاِدم. اْنُظْر : خاِدم. مجهَ مٌ  دهَ خهَ

ُه.  دهَ ساعهَ أهَْو  رهَ  آخهَ ْخٍص  شهَ ى  لهَدهَ ِملهَ  عهَ  : ِخْدمًة  ِدُم  ْ يهَ مهَ  دهَ خهَ
الُْستاُذ  "أهَْسدى  ُه".  ُكلَّ ُه  ُعْمرهَ طهَنهَ  الوهَ اجلُنِْديهُّ  مهَ  دهَ "خهَ

ة؟".  ْن أهَْنساها". "أهَُي ِخْدمهَ ًة لهَ يل ِخْدمهَ

. مهَ دهَ . اْنُظْر : خهَ مهَ دهَ ُر خهَ ْصدهَ مهَ ة  ِخْدمهَ

ب ةخهَ ِخْدمهَ
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سوِل  ُة الرَّ تهَى كانهَْت ِهْجرهَ رهَ . "مهَ ٍد إىل آخهَ لهَ االْنتقاُل ِمْن بهَ ة  ِهْجرهَ
ُتُه  ْن كانهَْت ِهْجرهَ U إىِل املهَدينهَة؟" ، ويف احلهَديِث: )فهَمهَ

سولِِه( . ُتُه هلل ورهَ ِهْجرهَ سولِِه فهَ رهَ هلل وهَ

أهَ  دهَ "بهَ املهَدينهَِة،  إىل  ةهَ  كَّ مهَ ِمْن   U النَّبِيرِّ  ِة  ِهْجرهَ إىل  نِْسبهٌَة  ِهْجِريٌّ 
اآلنهَ  "نهَْحُن   ، لِلِميالد"   622 نهَةهَ  سهَ اهِلْجِريهُّ  الّتاريُخ 

." رشهَهَ اهِلْجِريرِّ رِن اخلاِمسهَ عهَ يف القهَ

نامهَ  ُهجوعًا:  وهَ ْجعًا  ههَ ُع  ْجهَ يهَ عهَ  جهَ ههَ
الهَْطفاُل  عهَ  جهَ "ههَ ليِل.  بِالَّ
ِمنهَ  ِلياًل  قهَ اُنوا  {كهَ  ،" رينهَ ُمبهَكرِّ

.{ ُعونهَ جهَ ا يهَْ ْيِل مهَ اللَّ

مهَ  دَّ قهَ تهَ ُهجومًا:  ُْجُم  يهَ مهَ  جهَ ههَ
ىلهَ  ْمنا عهَ جهَ . "ههَ لهَ ٍة، دهَخهَ عهَ بُِسْ
نا  ْ انتهَرصهَ فهَ ؛  رينهَ ُمبهَكرِّ نا  ُدورِّ عهَ

ْيِه". لهَ عهَ

"ال   . احلهَررِّ يف  النَّهار  نِْصُف  ة  جريهَ ههَ
لهَ  صهَ "وهَ ِة".  هَ اهلهَجريهَ يف  ُْرْج  تهَ

ِة".  سوُلUاملهَدينهَةهَ يف اهلهَجريهَ الرَّ
ِن  عهَ أهَبيِه  ِجنُْس  فيِه  تهَِلُف  ْ يهَ ما  ُهُجن.  وهَ ناء  ُهجهَ )ج(  جني  ههَ
ُه  ُأمهُّ وهَ مِحاٌر  أهَبوُه  فهَ جنٌي،  ههَ البهَْغُل  "هذا  ِه.  ُأمرِّ ِجنِْس 

ٌس" . فهَرهَ

دَّ  "ههَ  . ضهَ نهَقهَ  ، مهَ  دهَ ههَ ّدًا:  ههَ ُدهُّ  يهَ دَّ  ههَ
ْلزاُل ُبيوتهَ املهَدينهَة". الزرِّ

ْعدهَ  ُجُل بهَ أهَ الرَّ دهَ . "ههَ أهَنَّ ، اِْطمهَ نهَ كهَ ُهدوءًا: سهَ ْدءًا وهَ ُأ ههَ ْدهَ يهَ أهَ  دهَ ههَ
بِِه". ضهَ ٍة ِمْن غهَ رْتهَ فهَ

ُْع هاٍد. اْنُظْر : هاٍد. مجهَ ُهداة 

. رهَ دهَ . انظر: ههَ رهَ دهَ صيغُة مبالغة من الفعل ههَ ّدارٌ  ههَ

ُْع ِهْدم. اْنُظْر : ِهْدم. مجهَ ِهدام 

ة ِديَّ ة. اْنُظْر : ههَ ِديَّ ُْع ههَ مجهَ دايا  ههَ

ى. دهَ ى. اْنُظْر : ههَ دهَ ُر ههَ ْصدهَ مهَ ة  ِهدايهَ

اللرِّصهُّ  دهَ  دَّ "ههَ بِالِعقاب.  دهَ  عَّ تهَوهَ وهَ فهَ  وَّ خهَ ْديدًا:  تهَ ُد  ُيهَدرِّ دهَ  هدَّ
هَ  ". "اِْعتهَبهَ كهَ رَّ هَ ْيِه إِذا حتهَ لهَ صاِحبهَ البهَْيِت بِإِْطالِق النَّاِر عهَ

طهَِن". ْديدًا ِلهَْمِن الوهَ ِة تهَ ضهَ لهَ امُلعارهَ مهَ ئيُس عهَ الرَّ

ترديد  ّدار.  وههَ هاِدر  فهو  ْدرًا،  وههَ هديرًا  ِْدُر  يهَ  )1( رهَ  دهَ ههَ
ار"،  دَّ ههَ فهو  اجلمل  رهَ  دهَ "ههَ وترجيعه؛  الصوت 
رهَ  دهَ "ههَ  : بهَطهَلهَ "سمعت هديرهَ اآلالت الضخمة".)2( 
ار الدماء، فهو كثريًا ما يبيح  دَّ م"، "هذا الرجل ههَ الدَّ

." الدماء وُيْسقط القصاصهَ
إِْنساٍن  لُِكلرِّ   "  . ْطلهَب  مهَ ة،  غايهَ  )1( أهَْهداف.  )ج(  ٌف  دهَ ههَ
فهَريُقنا  "فازهَ   . إِصابهَة   )2(  ." لِتهَْحقيِقِه  ى  ْسعهَ يهَ ٌف  دهَ ههَ

ِة أهَْهداٍف دهَونهَ ُمقابِل" . بِثهَالثهَ

 . ضهَ نهَقهَ  ، طهَ أهَْسقهَ ْدمًا:  ههَ ِْدُم  يهَ مهَ  دهَ ههَ
ناُه  بهَ قهَد  وهَ  ، اجِلدارهَ ِْدُم  تهَ "ملِاذا 
 : احلهَديِث  ويف  ؟".  أهَبوكهَ
ُه  إِنَّ فهَ البهَْيِت  ذا  ههَ ِمْن  )اْستهَْمتِعوا 
نْيِ وُيْرفهَُع يف الّثالِثهَِة( تهَ رَّ ْد ُهِدمهَ مهَ قهَ

قَّفهَ  تهَوهَ فهَ ؛  ةهَ اهلُْدنهَ اجلهَْيشاِن  بِلهَ  "قهَ تًا.  قَّ ُمؤهَ الِقتاِل  ْقُف  وهَ ُهْدنهَة 
الِقتاُل".

الطرِّْفلهَ  كهَ  رَّ حهَ ًة:  دهَ ْدههَ ههَ ُيهَْدِهُد  دهَ  ْدههَ ههَ
الُمهُّ  "ُتهَْدِهُد   . لِيهَنامهَ بُِيْسٍ 

ها". ضيعهَ رهَ

داهد : طاِئر من اجلواثم. )ج( ههَ ُهْدُهد 

ة ُهْدُهدِهْجرهَ
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