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املجلس التنفيذي
ملؤمتر وزراء األوقاف والشئون اإلسالمية

تشــكل املجلـــس التنفيذي ملؤمتر وزراء األوقاف والشــئون اإلســالمية بتاريخ   14 شــوال 1409هـ- 
املوافــق 19 مايــو 1989م، ومقــره مكــة املكرمــة، ويرأســه معالــي وزير احلــج واألوقاف باململكــة العربية 
السعودية، ويضم فـي عضويته عددًا من أصحاب املعالي الوزراء الذين ميثلون مختلف بالد العالم 

اإلسالمي متثياًل جغرافيًا، ويضم فـي عضويته الدول اآلتي ذكرها حسب الترتيب الهجائي: 

املـــــــمـــــــلـــــــكـــــــة األردنــــــــــــــــيــــــــــــــــة الـــــــهـــــــاشـــــــمـــــــيـــــــة.  .1 

جــــــــــــــمــــــــــــــهــــــــــــــوريــــــــــــــة إنـــــــــــــدونـــــــــــــيـــــــــــــســـــــــــــيـــــــــــــا.  .2 

جـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة بـــــــاكـــــــســـــــتـــــــان اإلســــــــالمــــــــيــــــــة.  .3 

جـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــوريـــــــــــــــــــة جــــــــــــــامــــــــــــــبــــــــــــــيــــــــــــــا.  .4 

املــــــــمــــــــلــــــــكــــــــة الـــــــــعـــــــــربـــــــــيـــــــــة الـــــــــســـــــــعـــــــــوديـــــــــة.  .5 

اجلــــــــــــــــمــــــــــــــــهــــــــــــــــوريــــــــــــــــة الــــــــــــــعــــــــــــــراقــــــــــــــيــــــــــــــة.  .6 

دولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــــــــــت.  .7 

جـــــــــــمـــــــــــهـــــــــــوريـــــــــــة مـــــــــــصـــــــــــر الــــــــــعــــــــــربــــــــــيــــــــــة.  .8 

املــــــــــــــــــمــــــــــــــــــلــــــــــــــــــكــــــــــــــــــة املــــــــــــــــــغــــــــــــــــــربــــــــــــــــــيــــــــــــــــــة.  .9 

وجتــدر اإلشــارة إلــى أن األمانــة العامة لألوقاف بدولة الكويت - تقوم بتنفيذ مشــروعات الدولة 
املنســقة بالتعــاون والتنســيق مــع املجلــس التنفيــذي باعتبارهــا الدولة املنســقة للعمــل الوقفي بني 
الــدول اإلســالمية، وذلــك بنــاًء علــى تكليف أصحاب املعالي وزراء األوقاف والشــؤون اإلســالمية فـــي 
اإلندونيســية  العاصمــة  فـــي   1997/11/1-10/29 املوافــق  6/28-1418/7/1هـــ  بتاريــخ  اجتماعهــم 
لــوزراء األوقــاف والشــؤون اإلســالمية فـــي منظمــة التعــاون  جاكرتــا ضمــن االجتماعــات الدوليــة 

اإلسالمي )منظمة املؤمتر اإلسالمي سابقًا(. 

وفـي هذا اإلطار يندرج مشروع قاموس مصطلحات الوقف ضمن تلك املشروعات، كما يأتي هذا 
القاموس ضمن سلسلة من املشروعات املماثلة، مثل: 

كشافات أدبيات األوقاف●	

مكنز علوم الوقف●	

أطلس األوقاف●	

معجم تراجم أعالم الوقف●	
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●كلمة●الأمانة●العامة●للأوقاف

قامو�س●م�صطلحات●الوقف
اإ�صهام●جديد●يف●عامل●املعارف●الوقفية

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، واحلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على خامت الأنبياء واملر�سلني 
نبينا حممد )�سلى اهلل عليه و�سلم(، وعلى اآله واأ�سحابه الغر امليامني.

منذ  لالأوقاف  العامة  لالأمانة  الإ�سرتاتيجية  الأهداف  اأحد  الوقف  �سنة  اإحياء  هاج�س  كان  لقد 
�سعيها  اإىل  اإ�سافة  حملية،  واأن�سطة  وبرامج  م�ساريع  اإىل  ترجمته  والذي  1993م،  �سنة  ن�ساأتها 
لتفعيل هذا الدور دوليًا من منطلق التعاون على الرب والتقوى، ودعوة كل امل�سلمني اإىل ال�ستفادة من 
خري الوقف وثماره اجلليلة وتبادل الآراء والأفكار حول ال�سبل الكفيلة بتحقيق تطوير املوؤ�س�سات 

الوقفية واإعطائها دورًا متميزًا يف تنمية الدول الإ�سالمية.   

العامة  الأمانة  يف  والعاملني  امل�سوؤولني  قبل  من  الدوؤوب  بالعمل  احلافل  ال�سجل  اأثمر  وقد 
اإجناز  على  الإ�رشاف  يف  الكويت  دولة  التي متثل  الوقفية  املوؤ�س�سة  لتكون  اختيارها  عن  لالأوقاف 
م�ساريع »الدولة املن�سقة جلهود الدول الإ�سالمية يف جمال الوقف«، حيث مت تكليف دولة الكويت 
بهذا الدور يف املوؤمتر ال�ساد�س لأ�سحاب املعايل وال�سادة وزراء الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية، الذي 

ُعقد بالعا�سمة الإندوني�سية »جاكرتا« يف اأكتوبر 1997م. 

ومنذ ذلك الوقت، والأمانة العامة لالأوقاف تعمل - بال�رشاكة مع العديد من اجلهات واملوؤ�س�سات 
على م�ستوى العامل الإ�سالمي - على اإجناز العديد من امل�ساريع والأن�سطة الوقفية التي تندرج �سمن 
جهود التن�سيق بني الدول الإ�سالمية، ويتمثل الهدف العام منها يف: دعم الفكرة الوقفية ون�رشها 

على م�ستوى العامل الإ�سالمي.

ولقد و�سلت م�ساريع »الدولة املن�سقة« اإىل �ستة ع�رش م�رشوعًا، وهي: 

- م�رشوع »مداد« لن�رش وتوزيع وترجمة الكتب والأبحاث والدرا�سات والر�سائل اجلامعية يف 
جمال الوقف.

- م�رشوع دعم طلبة الدرا�سات العليا يف جمال الوقف.

- م�رشوع م�سابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف.

- م�رشوع »جملة اأوقاف«.

- م�رشوع منتدى ق�سايا الوقف الفقهية. 

كلمة●الأمانة●العامة●للأوقاف
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- م�رشوع مدونة اأحكام الوقف.

- م�رشوع »مناء« لتنمية املوؤ�س�سات الوقفية.

- م�رشوع »قطاف« لنقل وتبادل التجارب الوقفية.

- م�رشوع القانون ال�سرت�سادي للوقف.

- م�رشوع ك�سافات اأدبيات الأوقاف.

- م�رشوع مكنز علوم الوقف.

- م�رشوع قامو�س م�سطلحات الوقف.

- م�رشوع معجم تراجم اأعالم الوقف.

- م�رشوع اأطل�س الأوقاف.

- م�رشوع م�سابقة الكويت الدولية لتاأليف ق�س�س الأطفال.

- م�رشوع بنك املعلومات الوقفية.

وهذه امل�ساريع التي �سبق ذكرها اإمنا هي قابلة للزيادة والنمو بعد درا�سة وفح�س احلاجات 
وفق  اأو  لالأوقاف،  العامة  الأمانة  يف  املختلفة  اجلهات  تقرتحها  التي  امل�ستجدة  والبحثية  العلمية 
املقرتحات التي ترد اإليها من املوؤ�س�سات والهيئات املعنية ب�سوؤون الوقف، وبعد اأخذ املوافقة عليها 

من قبل املجل�س التنفيذي ملوؤمتر وزراء اأوقاف الدول الإ�سالمية.

اإذ مت اعتماده يف  اأحد م�ساريع »الدولة املن�سقة«،  ويعّد م�رشوع »قامو�س م�سطلحات الوقف« 
الدورة التا�سعة للمجل�س التنفيذي ملوؤمتر وزراء الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية بالكويت يف الفرتة 

من 20-1426/10/21هـ املوافق 22-2005/11/23م.

م�سادرها  يف  الأ�سياء  فهم  على  تعيننا  لأنها  التعلُّم،  على  ت�ساعدنا  بكونها  القوامي�س  وتتميز 
الأ�سلية، ومتنحنا ال�ستقاللية يف التعلُّم والبحث والتطور، كما اأن القوامي�س مهمة و�رشورية يف 
تعزيز القدرة على التوا�سل مع الآخرين، وال�ستفادة من خرباتهم املكتوبة، واأ�سبح الذين يعملون 

يف جمال الكتابة الإبداعية يلجوؤون اإليها ل�رشعة الو�سول اإىل املعلومة.

و»قامو�س م�سطلحات الوقف« هو عبارة عن قامو�س ا�سطالحي يف علوم الوقف يوفر للباحثني 
واملهتمني اأداة مرجعية موحدة يجدون فيها جميع م�سطلحات املجال الوقفي، ويتوافر من خاللها 

كلمة●الأمانة●العامة●للأوقاف
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املعنى اللغوي للفظ، بالإ�سافة اإىل معناه ال�سطالحي، واأبعاد ا�ستخدامه، ومن َثم �سيوفر امل�ساعدة 
للباحثني يف اإعداد اأبحاثهم باأي�رش الطرق.

ال�سلة  ذات  امل�سطلحات  جميع  ح�رش  اإىل  الوقف«  م�سطلحات  »قامو�س  م�رشوع  ويهدف 
بالأوقاف، وبت�سنيفاتها كافة، ويعتمد احل�رش على اأ�سا�س ات�سال املفردة اللغوية مبجال الوقف، 
بغ�س النظر عن موقعها الأ�سلي من ال�ستخدام. وبعد عملية احل�رش يقوم فريق العمل املخت�س 
بعر�س امل�سطلحات على املتخ�س�سني كّل يف جماله، وذلك بغر�س تعريفها، والوقوف على معانيها 
املعرفية  ح�سيلتهم  ويرثي  الوقف،  مبجال  واملهتمني  الباحثني  خدمة  يف  ي�سهم  مبا  عليها،  الدالة 
بكل ما يت�سل به، ويعينهم على اإعداد اأبحاثهم يف احلقل الوقفي من دون م�سقة، مع احلفاظ على 
الأ�سلوب العلمي يف تناول امل�سطلحات، خ�سو�سًا اأن هناك جمالت متعددة قد ي�سعب على الباحث 

ا�ستيفاوؤها. 

الوقف«،  م�سطلحات  »قامو�س  اإ�سدار  يكون  اأن  هو  اإليه  نطمح  الذي  الأمل  اأن  واحلقيقة 
وال�سطالحية  اللغوية  معانيها  وتدّون  الوقف،  بعلوم  املتعلقة  امل�سطلحات  حت�رش  مرجعية  اأداة 

امل�ستعملة يف املجال املراد البحث فيه. 

امل�رشوع  اإجناز هذا  اأ�سهم يف  اإىل كل من  بال�سكر اجلزيل  نتوجه  اأن  اإل  ي�سعنا  ويف اخلتام، ل 
يف  وامل�سوؤولني  الإدارات  وكذلك  واملحررين،  واملراجعني،  والباحثني،  العلماء  من  املتميز،  العلمي 
الأمانة العامة لالأوقاف، خا�سة اإدارة املعلومات والتوثيق، بالإ�سافة اإىل اللجنة العلمية، حيث كان 
جلهودهم الأثر البارز يف ت�سخري جميع الإمكانات وتذليل العقبات كافة لإخراج »قامو�س م�سطلحات 
الوقف« على ما هو عليه بحلته البهية، فجزاهم اهلل خري اجلزاء، ون�ساأل اهلل عز وجل اأن يجعل هذا 

العمل يف ميزان ح�سناتهم، واأن ينفع به الإ�سالم وامل�سلمني.

وال�صلم●عليكم●ورحمة●اهلل●وبركاته.

الأمني●العام●بالإنابة●الأمني●العام●بالإنابة●
من�صور●خالد●ال�صقعبي

كلمة●الأمانة●العامة●للأوقاف
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على �سيدنا حممد خامت الأنبياء واملر�سلني، وعلى اآله 

و�سحبه اأجمعني.
اأما بعد:

فالإ�سالم ب�رشيعته ال�سامية، ومبادئه اخلالدة، قد عالج ما حوله من م�ساكل بحلول علمية عملية، 
ونظم ت�رشيعية، ليحقق العي�س الأكرم، وامل�ستقبل الأف�سل، من خالل ق�سائه على م�ساكل الأمم من 
ولالأ�رشة  �سعادته،  للفرد  يحقق  مبا  متكاملة،  اإيجابية  بو�سائل  والبطالة،  واملر�س  واجلهل  الفقر 
على  والباعث  الألفة،  اإىل  الداعي  ال�سامل  بالعدل  وليتها،  وللدولة  �سالمته،  وللمجتمع  كفايتها، 

الطاعة، مبا تعمر به الأر�س، وتثمر به الأموال.
وملا كان الوقف من اأجلِّ اأبواب القَرب الكثرية الثواب، النافعة ل�ساحبها يوم املرجع واملاآب، فقد 
ُعدَّ من اأعظم م�سالك الرب واأنفعها، فكم �سّيد من م�ساجد وُربط ومعاهد، واأنار من بيوت وم�ساٍف، 

لالأفراد واجلماعات.
ومن املباحث اجلليلة املتعلقة مب�سائل الأوقاف، معرفة امل�سطلحات التي ا�ستخدمت يف الكتب 
وامل�سنفات، و�رشح األفاظ الواقفني، والتي تختلف اأحكامها، وتكرث فيها �سكوك النا�س واأوهامهم، 
فكرثت التاآليف، وات�سعت الت�سانيف، وا�ستغل باأحكام الوقف املتقدمون، وجاء كل منهم يف عمله 
مبا يقر العيون، ويزيل ال�سجون، واحلمد هلل الذي جعل اخلري مو�سوًل يف هذه الأمة اإىل يوم الدين.
وتعّد التعريفات و�رشوح امل�سطلحات املدخَل الرئي�س لأي بحث يف اأيٍّ من جمالت املعرفة، وقد 
يتباين املعنى ال�سطالحي عن املعنى اللغوي الذي ميكن ا�ستخراجه من كتب اللغة، فكانت احلاجة 
على  فيوّفر  املراد،  ال�سطالحي  املعنى  معرفة  لتتم  الوقف،  م�سطلحات  ي�سم  قامو�س  اإىل  ما�سة 
الباحثني واملهتمني بعلوم الوقف مرجعًا موحدًا يف معرفة م�سطلحات الوقف، يتوّفر من خالل هذا 

القامو�س املعنى اللغوي ابتداء، ثم ال�سطالحي، فالقت�سادي، فالقانوين.
ولتحقيق اأكرب فائدة ممكنة من هذا القامو�س، ولكون علم الوقف غري مقت�رش على علوم الفقه، 
ولأن الباحثني يف جمالت الوقف لي�سوا فقط من املتخ�س�سني يف املجالت ال�رشعية والدينية فح�سب، 
بل يف كافة التخ�س�سات و�ستى املجالت، وي�سهد على ذلك ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه يف الوقف 
الخت�سا�سات  والعمارة وغريها، ومن ذوي  والهند�سة  كالطب  العلمية،  الخت�سا�سات  من ذوي 
الجتماعية، كال�سيا�سة والتاريخ وعلم الجتماع و�سواها، لي�س ذلك فح�سب، بل اإن البحث يف هذه 
املو�سوعات مل يقت�رش على العرب وامل�سلمني، بل امتد الهتمام به لغريهم من خمتلف اجلن�سيات 
بذكر  منه  ال�ستفادة  وت�سييق  القامو�س  جمال  ق�رش  عدم  علينا  لزامًا  كان  ذلك  لكل  والديانات؛ 
هذا  جمالت  يف  الباحثني  خمتلف  ومو�سوعات  اهتمامات  ليغطي  امتد  بل  ال�رشعية،  امل�سطلحات 
الخت�سا�س املت�سعب اجلوانب وال�سالت حتى تتم الفائدة، وحتى يكون للباحث يف جمال الوقف 
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والعمل اخلريي )اأيًا كان اخت�سا�سه( معجم واحد يعتمد عليه، وي�سهل له الو�سول اإىل كافة املعاين 
من  العديد  بني  التنقل  من  بدًل  واجلهد،  الوقت  عليه  ويوفر  اطالعه،  اأثناء  عليه  تِرد  التي  املمكنة 

املعاجم والقوامي�س وغريها من امل�سادر، والتي قد ل تفي بالغر�س يف بع�س الأحيان. 
 - للقامو�س  املو�سوعة  املنهجية  وفق   - معانيها  وا�ستقاء  امل�سطلحات  حتديد  عملية  فاإن  لذا 
تعتمد على جمموعة �سخمة من امل�سادر واملراجع، ل ت�سمل املعاجم والقوامي�س فح�سب، بل تعتمد 
يف املقام الأول على اأدبيات الأوقاف باختالف اأ�سكالها، مع الرتكيز على احلجج والوثائق الوقفية، 
واملكاين، خا�سة  الزماين  ا�ستخدامها  باختالف  للم�سطلحات،  والأ�سا�س  الأهم  امل�سدر  باعتبارها 
واأن هذه النوعية من امل�سادر ت�ستمل على الكثري من امل�سطلحات الغريبة ال�ستعمال لدينا، والكثري 
ما  ما هو عامي، ومنها  ما هو حملي، ومنها  الأوىل، فمنها  للوهلة  بالوقف  له عالقة  يبدو  ل  منها 

اقت�رش ا�ستخدامه على معنى بعينه، يف مكان معنّي، وزمن حمدد. 
ببع�س  الواردة  امل�سطلحات  اأن كثريًا مما وقف عدم فهم  التغطية  عند  العتبار  وقد و�سع يف 
الوثائق، حائاًل دون فهم فحوى الوثيقة برمتها، وعلى �سبيل املثال: فاإن الباحث من خارج منطقة 
اخلليج اإذا تناول حجة وقف كويتية لدرا�ستها، ووجد اأن ما مت وقفه باحلجة هو: »حظرة« مثاًل، 
فال �سبيل له ملعرفة معنى هذه الكلمة، لعدم وجودها يف معظم املعاجم اللغوية، وبالتايل فلن يتمكن 
الباحث من معرفة مو�سوع الوثيقة اأو فحواها بالكامل، لأن امل�سطلح يعرب عن ال�سيء املوقوف، 
والذي ميثل اأ�سا�س احلجة، واأحد اأهم اأركانها، لذا كانت �سمولية التغطية - قدر امل�ستطاع - هدفًا 

اأ�سا�سيًا لإثراء القامو�س، ومن ثم جناح امل�رشوع يف حتقيق الأهداف التي و�سعت من اأجله.
القامو�س لكافة م�سطلحات املجال، لعدم توّفر �رشوح بع�س  اأن ذلك ل يعني �سمولية هذا  اإل 
واأن  خا�سة  امل�سطلحات،  كافة  على  يده  العمل  فريق  و�سع  لعدم  اأو  اإغفالها،  فيتم  امل�سطلحات، 
احلجج الوقفية - التي هي اأهم اأدبيات الأوقاف التي حتتاج اإىل �رشح ما فيها من م�سطلحات - 
تختلف من زمان لآخر، ومن مكان لآخر، واأن تغطيتها والإحاطة بها اأمر �سبه م�ستحيل حتقيقه، 

فالكمال هلل وحده، وكم ترك الأولون لالآخرين.
وهذا امل�رشوع الذي يهتم بجمع وتعريف امل�سطلحات املتعلقة مبجالت الوقف والعمل اخلريي 
يف ن�سخته التجريبية، ميثل دورًا كبريًا لالأمانة العامة لالأوقاف بدولة الكويت، لت�سهيل كل �سعب، 

وتقريب كل بعيد، وتو�سيح كل م�سكل يف امل�سطلحات املتعلقة بالوقف والتعريف بها. 
الخت�سا�سات  ذوي  من  فريق  بت�سكيل  الكويت  بدولة  لالأوقاف  العامة  الأمانة  قامت  وقد 
)اللغوية، وال�رشعية، والقت�سادية، والقانونية، واملكتبية، واملعلوماتية( للقيام بهذه املهمة، والتي 
راأت اإخراج هذا القامو�س يف ن�سخة جتريبية يف جزاأين، يحتوي اجلزء الأول على حرف الألف فقط، 
باإبداء  اإعطاء فر�سة للمخت�سني  اأجل  الباء والتاء والثاء، من  ويحتوي اجلزء الثاين على حروف 
الراأي وامللحوظات حول هذا الإ�سدار، مما �سيتم ا�ستدراكه لحقًا يف احلروف الباقية، اإىل اأن يتم 

الإ�سدار النهائي للقامو�س.
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الأهداف:
التعريف بامل�سطلحات املتعلقة بالوقف والعمل اخلريي. - 1
اخلريي، - 2 والعمل  الوقف  بعلوم  املتعلقة  امل�سطلحات  حت�رش  مرجعية  اأداة  اإيجاد 

وتقدمي معانيها امل�ستعملة يف املجال.
ا�ستكمال منظومة التعبري اللفظي مع مكنز علوم الوقف)1(.- 3
م�ساعدة الباحثني يف جمال الوقف والعمل اخلريي على اإعداد بحوثهم واأعمالهم دون - 4

م�سقة، مع احلفاظ على الأ�سلوب العلمي يف تناول امل�سطلحات.
م�ساعدة الباحثني يف املجالت البحثية الأخرى غري الوقف، ممن يعتمدون على احلجج - 5

الوقفية كم�سادر اأ�سا�سية للدرا�سة يف اأبحاثهم ودرا�ساتهم.
الغريبة - 6 املفردات  فهم  على  الأفراد(  )وكذلك  والقانوينة  الق�سائية  الهيئات  م�ساعدة 

على  القائمني  النظار  وكذلك  الق�ساء.  على  تُعر�س  التي  الوقفية  الوثائق  يف  الواردة 
الأوقاف القدمية منها واحلديث.

الأجيال - 7 لإفادة  واحلا�رش،  املا�سي  يف  املتداولة  امل�سطلحات  معاين  وتثبيت  توثيق 
القادمة عند اندثار ا�ستخدام اأي من هذه امل�سطلحات.

امل�ساهمة يف حتقيق الأهداف املناطة بدولة الكويت - ممثلة يف الأمانة العامة لالأوقاف - - 	
لكونها دولًة من�سقة مللف العمل الوقفي بني الدول الإ�سالمية. 

ال�صعوبات:
تناثر امل�سطلحات يف موؤلفات كثرية وعلوم خمتلفة، مما لها �سلة بالوقف اأو العمل اخلريي.- 1
اختالف ا�ستعمال الألفاظ واملعاين بح�سب الزمان واملكان.- 2
�سعوبة تف�سري م�سطلحات الواقفني يف احلجج الوقفية، لختالف الأعراف.- 3
ظهور األفاظ معا�رشة يف اأدبيات الوقف، بحاجة اإىل تاأ�سيل وتف�سري.- 4
مظاّنها - 5 غري  يف  التعريفات  وجود  اأو  لها،  علمية  تعريفات  دون  م�سطلحات  وجود 

املنا�سبة، كوجود معنى اقت�سادي يف م�سدر اأو مرجع قانوين.
تنوع املعنى ال�سطالحي من �رشعي اإىل تاريخي ومعماري وعريف.- 6
ندرة املخت�سني يف املجال الوقفي.- 7
املنهج:
ذكر امل�سطلحات ح�سب ما هو متداول يف اأدبيات الوقف)2( والعمل اخلريي وال�ستعمال - 1

اللفظي، ل بح�سب جذر امل�سطلح.

املكنز يقنن امل�سطلحات مع تو�سيح �سبكة العالقات بني كل منها، وقد �سدر �سمن جمموعة م�ساريع تن�سيق العمل   (1(

الوقفي بني الدول الإ�سالمية، والتي تقوم على تنفيذها الأمانة العامة لالأوقاف بدولة الكويت.
ت�سمل الكتب واحلجج وغريها من خمتلف م�سادر املعلومات املخطوطة واملطبوعة والإلكرتونية، وهي تعد من    (2(

امل�سادر الأ�سا�سية لهذا القامو�س يف ا�ستخال�س امل�سطلحات منها.
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ا�ستخراج التعريفات من م�سادرها ومراجعها الرتاثية واملعا�رشة، وتقع امل�سوؤولية - 2
العلمية على عاتق امل�سدر اأو املرجع املنقول منه طاملا حافظنا على العزو.

حقائق امل�سطلحات ميكن اأن تكون باحلّد، اأو بالر�سم، اأو باملثال.- 3
ذكر التعريف اللغوي، ثم ال�سطالحي فالقت�سادي فالقانوين اإن ُوجدوا.- 4
امل�سطلح )اأو اجلزء منه( والذي ل اأ�سل له يف لغة العرب لكونه فار�سيًا اأو تركيًا اأو - 5

معّربًا اأو م�سطلحًا مهنيًا، اإن وجدنا له معاين يف املعاجم اللغوية ذكرناها مع اأ�سل املادة 
اللغوية اإذا توّفرت، واإن مل جند له معنى ذكرنا عبارة »مل جند له اأ�ساًل يف اللغة«.

و�سع املعاين اللغوية - واإن تباينت - متتالية دون الف�سل بينها.- 6
يف حال توافق املعنى ال�سطالحي مع اأحد املعاين اللغوية، ي�سار يف »ا�سطالحًا« بعبارة - 7

»املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة« يف بداية التعريفات، واإذا مل يخرج املعنى ال�سطالحي 
عن اللغوي يكتفى بالإ�سارة اإىل ذلك بعبارة »ل يخرج عن املعنى اللغوي«، اأما يف حال 
وجود تعريف ا�سطالحي اأ�سمل من التعريف اللغوي اأو اأو�سح، اأو كان م�ستماًل على 

فائدة، ذكرناه يف ال�سطالح.
ال�سابق - 	 اإىل  الإحالة  تتم  �سابق،  م�سطلح  �سمن  لغويًا  �رشحه  �سبق  لفظ  ورود  عند 

با�ستخدام عبارة »تقدم تعريفه ...«.
يعاد ذكر التعريف اللغوي للم�سطلح الذي تقدم تعريفه يف م�سطلح �سابق يف احلالت - 9

التالية:
اأ- وجود عبارة »ل يخرج عن املعنى اللغوي«.

ب- وجود عبارة »املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة«. 
احلاجة  وات�سحت  احلايل  امل�سطلح  يخدم  ل  ال�سابق  اللغوي  التعريف  كان  اإذا  ج- 

لتقدمي معان اأخرى اأو املزيد من التعريفات.
يف حال وجود اأكرث من معنى للم�سطلح يف امل�سادر اأو املراجع -اللغوية اأو ال�سطالحية - 10

اأو القت�سادية اأو القانونية - ُيختار ما يتعلق منها مبجالت الوقف، والعمل اخلريي، 
والتطوعي، دون غريها من املعاين.

يف - 11 كلٌّ  والعريف،  والتاريخي  واملعماري  ال�رشعي  املعنى  ي�سمل  ال�سطالحي  التعريف 
حِملِّه ومكانه، وغالبًا ما ُيذكر التعريف يف عمومه �سمن اأدبيات الوقف والعمل اخلريي.

من - 12 املراد  املعنى  فهم  تي�سري  يف  رغبًة  معانيها،  يف  التعريفات  تباينت  اإذا  املعاين  ذكر 
امل�سطلح من  لذلك  يرد  تعريف  اأكرث من  على  القارئ  امل�سطلح من جهة، ويف اطالع 

جهة اأخرى.
الكتفاء بذكر تعريٍف واحٍد جامٍع مانٍع عند ت�سابه التعريفات من عدة م�سادر، مع الإحالة - 13

عليها لحقًا.
�رشد التعريفات من غري ترجيح بينها.- 14
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عدم الإ�سارة اإىل املذاهب يف تعريف امل�سطلحات اإل اإذا ا�ستدعت احلاجة.- 15
مراعاة ا�ستعمال امل�سطلح بح�سب زمانه ومكانه اإذا احتيج لذلك.- 16
ذات - 17 اأي�سًا  العامية  الألفاظ  يدرج  واإمنا  الف�سحى،  الألفاظ  على  القامو�س  يقت�رش  ل 

ال�سلة باملو�سوع لأهميتها، واأهمية تقدمي معانيها.
اإذا ا�ستهرت �سيغة - 	1 اإل  اعتماد �سيغة امل�سدر املفرد يف امل�سطلحات يف الغالب الأعم، 

اجلمع، اأو اختلف املعنيان بني املفرد واجلمع، فيذكران جميعًا.
 يف حال تغاير معنى �سيغة املفرد عن اجلمع، ي�سار اإىل كلٍّ منهما يف مو�سعه ) م�سطلح - 19

اأوقاف يف حرف الهمزة، وم�سطلح وقف يف حرف الواو(.
اللغة، - 20 عند وجود �سيغ للجمع �سمن ال�ستخدام ال�سطالحي ومل جندها يف معاجم 

ويف  »بنائق«،  اللغة  يف  جمعها  »بنيقة«  املثال:  �سبيل  على  ال�سطالح،  يف  ذكرناها 
ال�سطالح »بوانيق«.

اأو ال�سور - 21 اللزوم ن�سع بعد امل�سطلح - بني قو�سني - ما يلزم من املرادفات،  عند 
حتت  امل�رشوحة  الأخرى  امل�سطلحات  اأو  �سبطًا(،  اأو  )حروفًا  للهجاء  الأخرى 
امل�سطلح، من مثل: تر�ست )ا�ستئمان اأهلي - ا�ستئمان خريي - اأمانة وقفية - اأمانة 

)Trust - موؤقتة - اأمانة طويلة الأمد اأو دائمة - احتاد �رشكات
اإل - 22 املعنى  ا�ستقامة  عدم  حال  يف  امل�سطلح  اإىل  ا�ستقاقاتها  اأو  »وقف«  لفظة  ت�ساف 

باأ�سبقية هذه اللفظة.
�سبط �سكل ما يوهم اللتبا�س من الألفاظ والكلمات. - 23
ترتيب امل�سطلحات األفبائيًا، بح�سب احلرف الأول، ثم احلرف الثاين.- 24
اإ�سقاط األ التعريف من امل�سطلحات يف ترتيب املواد.- 25
اعتبار الألف املمدودة األفني )اآجام قبل اأب(.- 26
اأو ياء )ائتمان قبل - 27 اأو واو  اعتبار الهمزة حرفًا �سابقًا لالألف، �سواء كانت على األف 

اآبدار(.
اعتبار التاء املربوطة ]ة[ تاًء )اإجارة قبل اإجارتان(.- 	2
اعتبار احلرف امل�سدد حرفًا واحدًا، دون فّك اإدغامه. - 29
يف امل�سطلحات املركبة من اأكرث من لفظ واحد، ي�سبق ال�سق الأول وتوابعه امل�سطلحات - 30

بنو  قبل  تاأتي  الأخياف  بنو   ( منه  جزءًا  باعتباره  اللفظي  ال�سق  على  حتتوي  التي 
الأعيان، وكالهما ي�سبق البهرج(. 

بعد النتهاء من كل م�سطلح تذكر مراجعه يف منت القامو�س، بذكر عنوان املرجع فقط، - 31
اإل اإذا التب�س بغريه فيذكر ا�سم املوؤلف للمرجع الأقل ا�ستعماًل يف القامو�س.

فهر�س املراجع تذكر فيه جميع البيانات الببليوجرافية، مرتبة ح�سب ا�سم الكتاب، ثم - 32
ا�سم املوؤلف، ثم بيانات الطبعة والنا�رش.

املقدمة
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تكتب الآيات القراآنية بالر�سم العثماين، مع كتابة ا�سم ال�سورة ورقم الآية بعدها.- 33
تخرّج الأحاديث النبوية من مظانّها، بذكر من خرّجها يف كتب ال�سنة النبوية.- 34
تاأجيل امل�سطلحات التي مل يتوفر تعريفات علمية منا�سبة لها يف امل�سادر املتاحة، اإىل - 35

حني اإ�سدار الن�سخة النهائية من القامو�س.
اإرجاء ذكر املرادفات والإحالت اإىل حني النتهاء من القامو�س كاماًل.- 36
اخلطوات:

الطالع على املجهودات ال�سابقة للم�رشوع والإفادة منها، مع الإ�سافة عليها.- 1
امل�سح الأويل ملكنز علوم الوقف، واأخذ امل�سطلحات منه، لحتواء املكنز على العديد من - 2

م�سطلحات الوقف.
اإ�سافة م�سطلحات مل يت�سمنها املكنز من خالل البحث واحل�رش.- 3
و�سع منهجية خا�سة بالتعريفات.- 4
امل�سطلحات، - 5 من  ح�رشه  مت  ما  على  لإطالعهم  الوقف  علوم  يف  باملخت�سني  ال�ستعانة 

اإ�سافة اإىل املنهجية والتنفيذ.
اعتماد قوامي�س ذات عالقة بالوقف والعمل اخلريي، ل�ستخال�س التعريفات من مظاّنها، - 6

اإ�سافة اإىل اأدبيات الوقف، كالبحوث، والر�سائل اجلامعية، واأوراق املوؤمترات، وغريها 
من الدرا�سات.

ل( حيث  حتى  س  وبهذا مت اجلزء الرابع يف ن�سخته التجريبية امل�ستمل على حروف )من 
مّن اهلل علينا بالنتهاء من جمع م�سطلحاته وتعريفاته واإخراجه بحلته التي بني يدي القارئ 
العلم،  وطالب  للباحثني  خدمة  امل�رشوع،  هذا  اإكمال  يف  خطانا  ي�سدد  اأن  ن�ساأل  واهلل  الكرمي، 

ولالأمة الإ�سالمية جمعاء.

فريق●عمل●
م�صروع●قامو�س●م�صطلحات●الوقف

املقدمة
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فريق●عمل●
م�صروع●قامو�س●م�صطلحات●الوقف

املقدمة

متن القاموس
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�ُصوؤاٌل
لغة:

وؤال:  )�س اأ ل(، �َساأََل �ُسوؤاًل وَم�ْساألًة؛ �ساأله ال�سيَء: طلَب منه اأن يعطيه اإياه، والتم�سه منه، وال�سُّ
ل، وطلب منهم ال�سدقة  ال�ستف�سار، والطلب، والرجاء، واللتما�س، و�ساأل املحتاُج النا�َس: ت�سوَّ
والَعِطيَّة، وال�سائل: الطالب، والفقري، واملُعدم، وامل�ستعطي، ورجل �ُسوؤََلة: كثري ال�سوؤال، وذلُّ 

ال�سوؤال: ما يجر اإليه من مهانة، واجلمع: �ُسوؤالت، واأَ�ْسئلة.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● طلُب الأدنى ممن فوقه؛ كما يف �سوؤال العبد ربه.	
● املحا�سبة.	

]تاج اللغة، ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الغني، معجم م�سطلحات العلوم 
ال�رشعية 934/2، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية �س/275[

�َصاِئَبٌة
لغة:

اأهمَله، و�َسيَّبه:  )�س ي ب(، �َساَب �َسْيبًا و�َسَيبانًا؛ �ساَب املاُء: َجَرى، و�ساَل، و�َساَب ال�سيَء: 
واملعروف،  العطاء،  اأي�سًا:  يب  وال�سَّ َف�َساَب،  وُخلِّي  �ُسيِّب  ما  كلُّ  ْيُب:  وال�سَّ ه،  وخالَّ تركه، 
كاز؛ وهو:  ُيوب: الرِّ والكنز، واملال اأو املعدن املدفون يف الأر�س، وال�سائب: املال املُْهَمل، وال�سُّ
ما اأوجده اهلل يف الأر�س من املعادن يف حالتها الطبيعية، وال�سائبة: الناقة التي كانت ت�سيب يف 
اجلاهلية ِلَنْذر ونحوه، وكانت الناقة اإذا َولدت ع�رشة اأبطن كلهنَّ اإناث �ُسيِّبت؛ فلم ُتركب، ومل 
ُيدِرك نتاَج نتاجه؛  اأي�سًا: البعري الذي  اأو ال�سيف حتى متوت، وهي  اإل ولُدها  َي�رْشب لبَنها 
ملُْعِتقه عليه، واجلمع:  األَّ ولء  ُيعتق على  العبد  ُيركب، ول ُيحمل عليه، واأي�سًا:  في�سيب، ول 

�َسواِئب، و�ُسيَّب.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● املال ي�سيِّبه املرء؛ اأي: ُيهمله، من غري اأن يجعله ملكًا لأحد، اأو وقفًا على �سيء من وجوه 	

اخلري.
● ابة على �سبيل التديُّن.	 َتْرك الدَّ
● يب: العطاء، كاأنه �سيء اأُجري لالإن�سان.	 وال�سَّ

عند●القت�صاديني:
�َسْيب البحر: اأحد امل�سطلحات الديوانية التي تتعلق ب�سوؤون املال، وهو يعني: عطاء البحر.

]تاج اللغة، ل�سان العرب، امل�سباح املنري، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، 
قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية �س/275، معجم امل�سطلحات الفقهية 2/2، املعجم 

الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 1/	62[

�ُصوؤاٌل
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�َصاِئ�ٌس
لغة:

ــره وقــام بــه، والنا�ــَس: تــوىلَّ ريا�ســتهم وقيادتهــم  )�ــس و�ــس(، �َسا�ــَس �سيا�ســًة؛ �َسا�ــَس الأمــَر: دبَّ
بهــا، و�سائ�ــس  اِئ�ــُس: رائ�ــس الــدوابِّ ومدرِّ : را�سهــا وُعنــي بهــا، وال�سَّ واإدارة �ســئونهم، والــدوابَّ
ر اأمورها، و�سائ�ُس الأموِر: القائم بها كما يجب وعن دراية،  : الذي ُيعَنى بها ويدبِّ اخليل والدوابِّ

ا�ــس، و�ُسيَّا�ــس. واجلمع: �َسا�َســة، و�ُسَوّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
عند●القانونيني:●ُيطَلق على:

● ًا، مع موجب 	 �سخ�س مكلَّف - مبوجب عقد عمل - اأن ي�سو�س - مقابل مكافاأة - ِملكًا زراعيَّ
تقدمي ح�ساب للمالك، الذي يحتفظ ب�سفته كرئي�س لال�ستثمار.

● 	. �سخ�س موىلَّ اإدارة مرفق عامٍّ
● ماأموُر اإدارٍة حائٌز - يف املحا�سبة العموميَّة - اإدارَة �سلفة اأو اإيراد.	

معجم  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  املنري،  امل�سباح  العرب،  ل�سان  اللغة،  ]تاج 
امل�سطلحات القانونية )كورنو( 79/1	[

ابُق●باخَلْياِت ال�صَّ
لغة:

م، و�سبقهم اإىل الأمر:  ال�سابق: )�س ب ق(، �َسَبَق َي�ْسُبق وَي�ْسِبق �َسْبقًا؛ �سبق ال�سيُء: م�سى وتقدَّ
»�َسَبَق«؛  الفاعل من  ا�سم  وال�ساِبق:  فاقهم،  القوم:  على  قبلهم، و�سبق  مهم وفاتهم وجاء  تقدَّ
بَّاق. وهو: املا�سي، واملتقدِّم يف اخلري، والأول الذي �سبق اإىل عمل ما، واجلمع: ال�سابقون، وال�سُّ

باخلريات: )خ ي ر(، اخلري: �سدُّ ال�رش؛ وهو: ال�سالح، والنفع، والأح�سن، واخلريات: جمع 
واخل�سال  ال�ساحلة،  والأعمال  الطاعات،  واخلريات:  �سيء،  كل  من  الفا�سلة  وهي:  َخرْية، 

ال�رشيفة احلميدة.
ا�صطلحاً:

�ساحب املنزلة العليا يف الطاعات.
]تاج اللغة، امل�سباح املنري، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، معجم م�سطلحات 

العلوم ال�رشعية 2/	7	[
�َصاِبلٌة
لغة:

ريق، وما و�سح منه،  بيل: الطَّ ريُق: َكرُثت �ساِبَلُتها، وال�سَّ )�س ب ل(، اأَ�ْسَبل اإِ�ْسباًل؛ اأَ�ْسَبَلِت الطَّ
بيل، وهو: امل�سافر الذي ل ميلك زادًا كثريًا،  بيل، وابن ال�سَّ والذي فيه �سهولة، ومنه: عابر ال�سَّ
ون على  املارُّ اأي�سًا:  ابلة  وال�سَّ ي�سلكوها،  اأن  النا�س  اعتاد  املَ�ْسلوكة، والتي  الطريق  ابلة:  وال�سَّ

رقات يف حوائجهم، واجلمع: �َسواِبل. الطريق، واجلماعة املختلفة يف الطُّ

�َصاِئ�ٌس
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ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

]تاج اللغة، امل�سباح املنري، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد[
�َصاَحٌة●
لغة:

جــُل: ذهــب يف الأر�ــس للعبــادة  : َرَجــَع، و�ســاَح الرَّ ــلُّ )�ــس وح(، �ســاَح �َســْيحًا و�َســَيحانًا؛ �ســاَح الظِّ
ــاَحة: الِفَنــاء، والف�ســاء  زق، وال�سَّ ه، اأو ال�ســتطالع، و�ســار �َســْعيًا وراء الــرِّ نــزُّ ــب، اأو للتَّ هُّ والرتَّ
اأمــام البنــاء اأو بــني البيــوت ل بنــاء فيــه، واملــكان الوا�ســع، واملَْيــدان، واحَللْبــة، وميــدان احلرب، 

واجلمع: �َســاَحاٌت، و�َســاٌح، و�ُســوٌح.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● الأر�س اخلالية يف و�سط البناء.	
● ر املُلحق باأحد الأبنية، اأو هو احَلْو�س.	 املكان امل�سوَّ

]تاج اللغة، امل�سباح املنري، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم لغة الفقهاء �س/212، 
معجم م�سطلحات التاريخ والآثار �س/95[

اِرَيٌة●-●ُا�ْصُطَواَنٌة(● �َصاِرَيٌة●)�صَ
لغة:

ى«، وهــي عمــود ُين�ســب يف و�ســط ال�ســفينة  ــث لفاعــل »�ــرَشَ ــاِرية: �سيغــة املوؤنَّ )�ــس ر ي(، ال�سَّ
ارية: عمود اأو قائم ُيرفع عليه العلم،  ارية اأي�سًا، وال�سَّ اري وال�سَّ اع، وهو ال�سَّ يعلَّق عليه ال�رشِّ
والأ�ســطوانة، وزاد بع�سهــم: ِمــن َحَجــر اأو اآُجــر؛ ُيقــال: �ســواري الق�ــرش اأوالبيــت؛ اأي: اأعمدتــه، 

واجلمع: �ســاريات، و�َســَواٍر.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● الأ�سطوانة التي ُي�ستند اإليها للمذاكرة والتدري�س.	
● الزينة املعدنيَّة املختلفة الأ�سكال التي تعلو الأعالم والرايات، وتعلو القباب واملاآذن. 	

]تاج اللغة، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، املدار�س يف م�رش يف ع�رش دولة 
املماليك �س/10، م�سطلحات التاريخ العثماين 970/2[

�َصاَعٌة●
لغة:

اعة: جزء من اأربعة وع�رشين جزءًا من الليل والنَّهار، ومقدارها �ستُّون دقيقة،  )�س وع(، ال�سَّ
، وهي: الوقت احلا�رش،  اعة: جزء من اأجزاء الوقت واحلني، واإن َقلَّ وت�سغريها �ُسَوْيعة، وال�سَّ
اعة اأي�سًا: اآلة ُيعر بها الوقت بال�ساعات والدقائق  ويوم القيامة اأو الوقت الذي تقوم فيه، وال�سَّ

والثواين، واجلمع: �ساٌع، و�ساعات.

�َصاَعٌة
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ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

عند●القت�صاديني:●
● �ساعة راحة: ما يخ�س�س من وقت لراحة العامل.	
● املخ�س�سة 	 ال�ساعات  عدد  اإىل  ي�سري  املدر�سي  النظام  يف  م�سطلح  الدرا�سية:  وال�ساعات 

لدرا�سة مقرر درا�سي حمدد، يف ف�سل درا�سي واحد.
● و�ساعات العمل: ال�ساعات التي ي�ستغلها العامل اأو املوظف يوميًا والتي حتدد طبقًا لنظام 	

العمل ولوائحه الداخلية اأو طبقًا للقانون.
● رة، ويكون لها 	 و�ساعات العمل الإ�سافية: �ساعات العمل التي تزيد عن �ساعات العمل املقرَّ

. مربر نظاميٌّ
]تاج اللغة، ل�سان العرب، امل�سباح املنري، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، املعجم الأ�سا�سي 

يف امل�سطلحات الإدارية العربية 622-621/1[

�َصاْعِجي●
لغة:

مل جند له اأ�ساًل يف اللغة.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● اأمني ال�سندوق يف املوؤ�س�سة الوقفية.	
● موظف ثانوي يتكفل بالعمليات املالية للموؤ�س�سة الوقفية، فهو يراجع العمليات املنجزة من 	

قبل العدول، ويحتفظ ب�سجالت املوؤ�س�سة.
]الإ�سالح الإداري ملوؤ�س�سات قطاع الأوقاف �س/2	2[

�َصاُعوٌر●)رئي�س●الأطباء(●
لغة:

مل جند له اأ�ساًل يف اللغة.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● من يحكم على طائفة الأطباء، وياأذن لهم يف التطبيب، وهو حاذق بالطب، ماهر فيه، متقدم 	
، واملعرفة بالأمرا�س والعلل  ، واملعرفة بالعقاقري، وما فيها من نفع و�رشٍّ على غريه يف الفنِّ

وطرق العالج، وما يجري جمرى ذلك.
● د املر�سى.	 متفقِّ

]الأوقاف الإ�سالمية يف فل�سطني يف الع�رش اململوكي �س/5	1، تاريخ البيمار�ستانات يف الإ�سالم �س/17[

اِعي ال�صَّ
لغة:

، وَن�ِسَط، وكذلك اإذا عمل، وك�سب، وكلُّ من ُويلِّ �سيئًا على  )�س ع ي(، �سعى �َسْعيًا: عدا، وجدَّ

�َصاْعِجي
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عامل  اعي:  وال�سَّ اأربابها،  من  اأخذها  يف  عمل  ال�سَّدقة:  على  و�سعى  عليهم،  �ساٍع  فهو  قوم؛ 
ف يف امل�سالح ينقل املرا�سالت  ع الرِبيد واملخاطبات ونحوها، وموظَّ دقات، وهو اأي�سًا: موزِّ ال�سَّ
واجلمع:  دقة،  ال�سَّ عامل  اإىل  ان�رشف  اعي«  »ال�سَّ اأُطلق  واإذا  الطلبات،  وُيح�رش  املكاتب  بني 

عاة. اعون، وال�سُّ ال�سَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]تاج اللغة، امل�سباح املنري، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني[

ا�س●-●حمال●-●علبة●-●عجلة( �َصاِقَيٌة●)�صانية●-●دولب●-●ناعورة●-●طنبو�صة●-●كبَّ
لغة:

د باملاء، والري، وما ُي�سقى من اأر�س اأو زرع، وال�ساقية  ْقي: التزوُّ )�س ق ي(، �سقى �َسْقيًا، ال�سَّ
يِّ ُيرفع منها  )مولَّد(: قناة ت�سقي الأر�س والزرع، وجمرى مائي طبيعي اأو �سناعي، وبئر للرَّ
احلقل،  ت�سقي  قناة  اإىل  املاء  لرفع  حمور  على  ُتدار  واآلة  يحتاجونه،  حيثما  اإىل  بنواعري  املاء 
اقية: الناعورة؛ وهي دولب ذو ِدلء اأو نحِوها، يدور ِبَدْفع املاء اأو جرِّ املا�سية؛ فيخرج  وال�سَّ
اقية: الدُّولب ُيدار فريفع املاء اإىل احلقل، ودولٌب مائيٌّ  املاُء من البئر اأو النَّهر اإىل احلقل، وال�سَّ
ة  ابَّ تديره البقر لرفع املاء من النهر ل�سقي احلقول والب�ساتني، والدُّولب: الآلة التي تديرها الدَّ
لُي�ستقى بها، وكلُّ اأداة تدور وحُتدث حركة تدفع غريها، والَعَجَلُة، وهي: كلُّ َطْوق اأو ُقْر�س 
انية )ومن معانيها:  الية، وال�سَّ بيل، والدَّ ة، وال�سَّ اقية اأي�سًا: الَف�ْسِقيَّة العامَّ وران، وال�سَّ قابل للدَّ

البعري ُي�ستقى عليه(، واجلمع: �ساقيات، و�َسواٍق.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● اقية التي تدار بوا�سطة زوج من الثريان.	 و�ساقية هماليا: ال�سَّ
● واقي التي ترفع املاء من املجاري املائية؛ مثل: اخلليج، 	 اري: ُتطلق على ال�سَّ اقية البحَّ وال�سَّ

ع. اأو النيل، اأو الرتُّ
● واقي مبدينة غزة، اأو ن�سبة اإىل �سكل 	 يت بذلك ن�سبة اإىل ال�سَّ اوي: رمبا �ُسمِّ اقية الغزَّ وال�سَّ

كالقوادي�س  الفخار  ولي�ست من  امل�سنوعة من اخل�سب،  بها،  قادو�س(  )راجع  القوادي�س 
البلدي، والتي متيل اإىل ال�سكل البي�ساوي.

● انية: املراأة التي تتوىلَّ �سقاية النا�س.	 وال�سَّ
● عة عن القناة الكبرية.	 غرية املتفرِّ انية يف الأندل�س: ا�ستعملت لقناة املاء ال�سَّ وال�سَّ

عند●القت�صاديني:
ة اإىل احلقول الزراعية  ؛ لنقل املاء اأو املجاري النهريَّ دولب اأو عجلة ُت�ستخدم يف اأغرا�س الريِّ
واقي،  واقي، اأو ريُّ ال�سَّ بوا�سطة احليوان اأو قوة اندفاع املاء، وِمن َثمَّ ُيقال اأحيانًا: زراعة ال�سَّ

لالأرا�سي التي ُتروى بهذه الطريقة.
امل�سطلحات  الغني،  معجم  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العربية،  املعاجم  ]تكملة 

�َصاِقَيٌة
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املعمارية يف وثائق ع�رش حممد علي وخلفائه �س/106-107، معجم لغة الفقهاء �س/213، قامو�س امل�سطلحات 
القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية �س/	27، املعجم اجلغرايف �س/401[

�صالنامه●)حولية●-●تقومي●�صنوي(
لغة:

مل جند له اأ�ساًل يف اللغة.
ا�صطلحاً:

لفظ فار�سيٌّ من »�سال«؛ مبعنى ال�سنة، و»نامه«: الكتاب، اأو الر�سالة، ُتطلق للدللة على التقومي، 
ة، وكانت الدولة العثمانية -ل �ِسيَّما يف القرن التا�سع ع�رش-  ، واملذكرة ال�سنويَّ والكتاب ال�سنويٍّ
ُت�سدر يف جميع ولياتها الرئي�سية »�سالنامات« لإعالم امل�سوؤولني واملواطنني باآخر املعلومات 

والإح�سائيات، ومنها: »�سالنامة ولية بريوت«، و»�سالنامه ولية حلب«، و�سواهما.
]املعجم اجلامع يف امل�سطلحات العثمانية �س/110[

�َصاِمَرٌة●
لغة:

جــُل: مل ينــم، وحتــدَّث مــع جلي�ســه ليــاًل، فهــو:  ــَمَر الرَّ ــُمورًا؛ �َس ــْمرًا و�ُس ــَمَر �َس )�ــس م ر(، �َس
ــَمر: احلديث بالليل، واحلكايات التي ُي�ْســَمر بها، واجُلْذوة، اأو ما بقي من جمر  �َســاِمر، وال�سَّ

ر، و�َســَمرة، و�ســامرة. ار، و�ُســُمر، و�ُســمَّ يف املوقــد، واجلمــع: �ســاِمُرون، و�ُســمَّ
ا�صطلحاً:

الفواني�س ال�سوئية لإنارة الدروب لياًل؛ حتى ي�ستطيع املارون اأن ي�سلكوها يف اأمن وطماأنينة 
من الظالم احلالك. 

]تاج اللغة، ل�سان العرب، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم 
الغني، الوقف اخلريي يف الإ�سالم واأبعاده التنموية �س/129[

�ِصَباٌخ●)�صبخة●-●�صباخ●-●م�صتنقع(
لغة:

َخ  ــبَّ ــرَت، و�س ــَكن، وَف ــيُء: �َس ــام، وال�سَّ ــِبَخ املــرُء: ن ــِبيخًا؛ �َس َخ َت�ْس ــبَّ ــْبخًا، و�َس ــِبَخ �َس )�ــس ب خ(، �َس
ــِبخة من الأر�س: ما  ــباخ: جمع �َســْبَخة، وال�سَّ دها، وال�سِّ بها و�ســمَّ ــباخ، وخ�سَّ الأر�َس: غّذاها بال�سِّ
َبَخــُة لغــة فيهــا(: منطقــة م�ســتنقعيَّة )اأي: منخف�ســة  ــَبخة )وال�سَّ ــر مللوحتــه، وال�سَّ مل ُيفَلــح ومل ُيعمَّ
تغطيهــا امليــاه الراكــدة(، ل ت�سلــح للزراعــة مللوحتهــا، واأر�ــس ذات ِملـْـح ونــزٍّ )هــو املــاء ين�سح من 
باخ  الأر�س فوق �سطحها(، ل تكاد ُتْنبت، وجمعها: �ِسباخ، وما يعلو املاَء من ُطْحلُب ونحوه، وال�سِّ

ــماد، يف لغــة اأهل م�رش. اأي�ســًا: ال�سَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● د به الأر�س الزراعية، وعملية 	 ، من روث احليوانات املختلط بالرتاب، ت�سمَّ ماد البلديُّ ال�سِّ
توزيعه يف الأر�س هي: التَّ�ْسبيخ.

�صالنامه
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● وال�سِّباخ وال�سَّبَخ: الأر�س الزراعية تراكمت عليها الأمالح، فغدت غري �ساحلة لإنبات الزرع، 	
ل تاأثريات الأمالح، دون �سواها من النباتات. ورمبا �سلحت لزراعة نباتات بعينها تتحمَّ

]تاج اللغة، ل�سان العرب، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، قامو�س 
امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية �س/	27[

اٌك �َصبَّ
لغة:

وائب واأفرغه يف  ال�سَّ اأذاَبه وخلَّ�سه من  �َسْبكًا؛ �َسَبك املعدَن:  )�س ب ك(، �سَبَك ي�سُبك وَي�سِبك 
بة من ذلك، وجمعها: �سبيكات، و�سبائك، وال�سبَّاك: َمْن حرفته  ِبيكة: القطعة املذوَّ قالب، وال�سَّ
باكة، وهو من ُي�سيل املعادن ب�َسْهرها و�سبِّها يف قوالب، ومن يقوم برتكيب اأنابيب املياه  ال�سِّ

ومتعلقاتها يف البيوت وغريها ويقوم ب�سيانتها.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]تاج اللغة، ل�سان العرب، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة[

اَلٌة● �َصبَّ
لغة:

لُت الثمرَة: جعلُتها  يء: اأباحه، وجعله يف �سبيل اهلل، و�سبَّ )�س ب ل(، �سبَّل َت�ْسِبياًل؛ �سبَّل ال�سَّ
الكبرية مع حو�س  املاء  خام(  الرُّ َف�ْسِقيَّة )حو�س من  الة:  بَّ ، وال�سَّ الرِبِّ واأنواع  �ُسبل اخلري  يف 
املاء  حو�س  اأي�سًا:  وهي  الدينية،  املوؤ�س�سة  يف  املاء  وحو�س  وال�ساقية،  املاء،  وعني  ومنهل، 
الة: القارورة، وقنينة �سدادها من زجاج،  للجمهور، واحلنفيَّة ي�ستقي منها العموُم املاَء، وال�سبَّ

واجلمع: �سبايل.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم الغني[

�َصَبٌب
لغة:

احُلكَم ونحَوه:  لها، و�سبَّب  �سببًا  ْوَجَدها، وكان  اأَ الأ�سباَب:  �َسبَّب  َت�ْسِبيبًا؛  َب  �َسبَّ )�س ب ب(، 
بب: ما  ره، وذكر اأ�سبابه، واملُ�َسبِّب: ا�سم الفاعل ِمن »�َسبَّب«، واملفعول: ُم�َسبَّب، وال�سَّ علَّله وبرَّ
ل به اإىل غريه، وهو اأي�سًا: احلْبل، والعلَّة، والذريعة،  يوؤدي اإىل حدوث اأمر اأو نتيجة، وما ُيتو�سَّ

لة، واجلمع: اأ�سباب. واأي�سًا: القرابة واملودة، والعالقة، وال�سِّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	

�َصَبٌب
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● ما يكون طريقًا للو�سول اإىل احُلكم، غري موؤثِّر فيه.	
● ارع عالمة على ُحكم �رشعيٍّ هو م�سبِّبه، بحيث 	 الو�سف الظاهر املن�سبط، الذي جعله ال�سَّ

يلزم من وجوده وجود امل�سبَّب، ومن عدمه عدم امل�سبَّب.
● ما يلزم من وجوده وجود امل�سبَّب، ومن عدمه عدم امل�سبَّب؛ �سواء اأكانت بينهما منا�سبة، 	

اأم ل.
● زق.	 م�سدر الرِّ

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:
● غات اإ�سداره.	 احُلكم اأو القرار: ذكر م�سوِّ
● واوين، واأرادوا به اأن ي�ســبَّب رزق 	 والت�ســبيب: م�سطلح ديواين قدمي، ا�ســتخدمه ُكتَّاب الدَّ

)راتــب( رجــل علــى مــال متعــذَّر ا�ســتخراجه، ليعــني امل�ســبب لــه العامــل )اأي عامــل اخلراج( 
اًل واإيــرادًا مكتوبــًا واإخراجــًا اإىل  علــى ا�ســتخراجه، فيجعــل وردًا للعامــل؛ اأي وردًا م�ســجَّ

املرتزق بالقلم.
عند●القانونيني:●ُيطَلق على:

● الغاية اأو الهدف من وراء العقد اأو اللتزام.	
● �سبب قانوينٌّ اأو فعليٌّ يبنى عليه ال�ستئناف اأو طلب النق�س ويدلل عليه اأمام املحكمة.	

الفقهية  التعريفات  الغني،  املعا�رشة، معجم  العربية  اللغة  الو�سيط، معجم  املعجم  العرب،  ل�سان  اللغة،  ]تاج 
�س/110، معجم م�سطلحات اأ�سول الفقه �س/	22، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 4/2		، قامو�س 
امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية �س/	27، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 

3/1	5-4	5، معجم القانون �س/100، القامو�س القانوين اجلديد �س/419[

�ُصْبَحٌة●)ِم�ْصبحة(
لغة:

)�س ب ح(، �سبَّح َت�ْسبيحًا؛ �سبَّح الرجُل: قال: �سبحان اهلل، و�سبَّح: �َسلَّى، و�سكر، و�سبَّح اهللَ 
ْبحة: خرزات منظومة يف خيط ُيعدُّ  �سه، والت�سبيح: التقدي�س والتنزيه، وال�سُّ هه وقدَّ وله: نزَّ
اأي�سًا:  وال�سالة، وهي  الذكر  من  ع  والتطوُّ عاء،  الدُّ ْبحة:  وال�سُّ الت�سبيح،  مرات  امل�سبِّح  بها 

ِم�ْسبحة، وجمعها: م�سابح، وجمع �ُسْبحة: �ُسُبحات، و�ُسْبحات، و�ُسَبح.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]تاج اللغة، ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد[

�ِصْبٌط
لغة:

ْبط:  يُء: طال، وا�سرت�سل، وال�سِّ )�س ب ط(، �َسِبط و�َسُبط �َسَبطًا و�َسَباطة و�ُسُبوطة؛ �َسِبَط ال�سَّ
ْبط: الفريق من اليهود، كالقبيلة من العرب،  ولُد الولِد، واحلفيُد؛ وهو: ولد البن والبنة، وال�سِّ

ة، واأ�ْسلَُها َواِحٌد، واجلمع: اأ�ْسباط. َبط: ال�َسَجَرٌة اأْغ�َساُنَها َكِثرَيٌة ملتفَّ وال�سَّ

�ُصْبَحٌة
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ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

]تاج اللغة، ل�سان العرب، امل�سباح املنري، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني[

ْبَلُة ال�صَّ
لغة:

مل جند له اأ�ساًل يف اللغة.
ا�صطلحاً:

الأعرا�س  اأفراح  اأنواعها،  مبختلف  الأفراح  مثل:  ة؛  العامَّ املنا�سبات  يف  ُي�ستخدم   ، عامٌّ جمل�س 
واخلتان... وُي�ستخدم اأي�سًا لالأتراح يف اأوقات العزيات، وُجِعل بع�س الوقوفات لها ل�سمان 

بقائها يف حالة جيدة، وَفْر�سها، واإ�ساءتها، وتعمريها.
]اأبحاث ندوة نحو دور تنموي للوقف �س/203-202[

�َصِبيٌل●)�صقاية●-●م�صقاة●-●�صقاخانة●-●�صهريج●-●حم�صنة●-●معروف(●
لغة:

بيل: الطريق، وما و�سح منه،  ريُق: َكرُثت �سـاِبَلُتها، وال�سَّ )�ـس ب ل(، اأَ�ْسـَبل اإِ�ْسـباًل؛ اأَ�ْسـَبَلِت الطَّ
ـبيل: كلُّ ِهبة اأو  ة، ولل�سـبيل؛ اأي: جمانًا بغري اأُجرة؛ وال�سَّ لة، واحُلجَّ وهو اأي�سًا: ال�سـبب، وال�سِّ
ـة، وبنـاٌء ُمقام قرب  ـبيل: َف�ْسـِقيَّة مـاء عامَّ م يف �سـبيل اهلل للح�سـول علـى ر�سـا اهلل، وال�سَّ عطيـة تقـدَّ
ب منـه قربة اإىل اهلل  ب يف و�سـطه، يوقف لل�ـرشُّ ـق املـاء مـن �سنبـور مركَّ نبـع اأو �سـبكة ميـاه، ويتدفَّ
تعـاىل، واأي�سـًا: بنايـة �سغـرية بجانب الَف�ْسـِقيَّة ي�سلِّى فيها امل�سـافرون وي�سـرتيحون، واملُ�َسـبِّل: 

ع ماء ال�سـبيل، واجلمع: اأَ�ْسـُبل، واأَ�ْسـِبلة، و�ُسـْبل، و�ُسُبل، و�ُسُبول. من يوزِّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ا�سطــالح مرتبــط بالعديــد مــن الأبنيــة التــي ُوِقفــت �ســبياًل هلل تعــاىل، رغبــة يف التقــرب اإليــه عــز 	

�س لتوفري املياه كل يوم وعلى مدار  وجــل واأمــاًل بالثــواب والأجــر، ومــن هذه الأبنية ما ُخ�سِّ
العام كله لالإن�ســان واحليوان.

● اأي: املجعول يف �سبيل اهلل، وتارة 	 املاء امل�سبَّل؛  ة لأن يو�سع فيها  املوا�سع املوقوفة املعدَّ
ب، وتارة للنفع العام على ح�سب �رشط الواقف، غري اأن كلمة �سبيل  يكون خل�سو�س ال�رشُّ
الثامن  القرن  اأوائل  اأو  ال�سابع  القرن  اأواخر  يف  اإل  ا�ستعمالها  يجر  مل  ماء  عني  مبعنى 
الهجري؛ اأي يف الع�رش اململوكي، اأما يف الع�رش الأيوبي فقد كانت الكلمة الأكرث ا�ستعماًل 

هي كلمة )�سقاية(، اأو م�سقاة، اأو �سهريج.
● الطريق الوا�سح؛ لكرثة اجلريان فيه بامل�سي.	
● بيل: 	 ال�سَّ واأحوا�س  الفار�سي(،  امل�سطلح  وفق  �سقاخانة  )اأو  ال�ساقيات  والأَ�ْسِبلة: 

بيل  ال�سَّ كمكاتب  والفقراء؛  الأيتام  لتعليم  �س  ُخ�سِّ ما  ومنها  الدواب،  �َسْقي  اأحوا�س 
الغرباء  لإقامة  �س  ُخ�سِّ ما  ومنها  الفار�سي(،  امل�سطلح  وفق  كتابخانة  اأو  )الُكتَّاب 

�َصِبيٌل
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بيل وغري ذلك،  �س لطحن الغالل؛ كطاحون ال�سَّ بيل، ومنها ما ُخ�سِّ والفقراء؛ كخانات ال�سَّ
وارتبطت هذه اللفظة اأي�سًا بالعديد من اأوجه الأن�سطة اخلريية الأخرى؛ ومن بينها على 
َب، واملدافن  لة، والرتُّ لة، وال�سواقي امل�سبَّ �سبيل املثال: امل�ساحف امل�سبَّلة، والتوابيت امل�سبَّ

لة... وغري ذلك. امل�سبَّ
● �س لو�سع 	 ُيقام عندها بناء يخ�سَّ بيل يف ال�سطالح الوقفي: هو عني املاء التي كان  وال�سَّ

ة لت�سبيل املاء اخلارج من البئر. الأواين املعدَّ
● بيل: ما ُوقف على العامة؛ كوقف امل�سجد، واملقربة، واملدر�سة، والبئر... ونحو 	 ووقف ال�سَّ

ذلك.
● ، يقع على كل عمل خال�س �ُسِلك به طريق 	 اأمر به من اخلري، فهو عامٌّ و�سبيل اهلل: كلُّ ما 

عات، وا�ستعماله يف اجلهاد  التقرب اإىل اهلل تعاىل؛ باأداء الفرائ�س والنوافل واأنواع التطوُّ
اأكرث، و�سبيل اهلل: احلج، وطلب العلم، ودين الإ�سالم، والقراآن، و�سبيل  لن�رشة دين اهلل 
رق اإليه، وطاعته، وما اأمر به، فكل �سبيل اأُِريَد به اهلل - وهو برٌّ - فهو داخل يف  اهلل: الطُّ

�سبيل اهلل.
● والنفع 	 وال�سالح  الربِّ  من  فيها  ملا  والأف�سل؛  الأح�سن  هي  طريق  كلُّ  اخَلرْي:  و�َسبيل 

م بها امل�ساعدة واملعونة للفقراء واملحتاجني، وطريق حتقيق  وال�سعادة، والطريق التي تقدَّ
، وا�ستعماله يف اجلهاد لن�رشة دينه اأكرث. ال�سالح العامِّ

العمارة  يف  املائية  الأ�سبلة  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العربية،  املعاجم  ]تكملة 
األفاظ  العثمانية �س/67، معجم م�سطلحات  الإ�سالمية يف م�رش  الوكالت والبيوت  الإ�سالمية �س/14-13، 
الفقه الإ�سالمي �س/305، اأوقاف امل�سلمني يف القد�س ال�رشيف �س/197، موؤمتر الأوقاف الأول يف اململكة العربية 

ال�سعودية: الوقف مفهومه وف�سله واأنواعه �س/322، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 90/2	[

وَقٌة● �َصتُّ
لغة:

الدِّرهم  وهو  له،  قيمة  ول  فيه،  ل خري  َبْهَرج،  َزْيٌف  اأي:  و�ُستُّوٌق؛  �َستُّوٌق  درهٌم  ق(،  ت  )�س 
بة، ومعناها يف الفار�سيَّة: ثالثة اأطباق. ة، والكلمة مُعرَّ الرديء املغ�سو�س، املَُلبَّ�س بالف�سَّ

ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

]تاج اللغة، ل�سان العرب، امل�سباح املنري، تاج العرو�س، املعجم الو�سيط، الرائد[

اَدٌة●)ِم�صجدة(● �َصجَّ
لغة:

جــُل: َخ�َســَع، وو�ســع جبهتــه علــى الأر�ــس، فهــو �ســاِجٌد،  )�ــس ج د(، �َســَجَد �ُســُجودًا؛ �َســَجَد الرَّ
ادة:  ــجَّ اد؛ وهــي: ح�ســري اأو ِب�ســاط �سغــري ُي�سلَّى عليه، واملِ�ْســجدة وال�سَّ ــث �َســجَّ ادة: موؤنَّ ــجَّ وال�سَّ
ادة: ما ُيفر�ــس يف البيوت من�ســوجًا من �سوف  ــجَّ اخُلْمرة )ح�سري �سغري( امل�ســجود عليها، وال�سَّ

اد. ادات، و�َســجاِجيد، و�َســجَّ لــه َخْمــل، واجلمــع: �َســجَّ

وَقٌة �َصتُّ
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ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

]تاج اللغة، ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني[

�ِصِجلٌّ
لغة:

وكتاب   ، كُّ ال�سَّ  : ِجلُّ وال�سِّ واأثبته،  وقيَّده،  نه،  دوَّ يَء:  ال�سَّ َل  �َسجَّ َت�ْسجياًل؛  َل  �َسجَّ ل(،  ج  )�س 
والأحكام  كالعهود  معلومات؛  من  حفظه  ُيراد  ما  فيه  ن  يدوَّ كتاب  اأو  دفرت   : ِجلُّ وال�سِّ العهد، 

ت. ِجلُّ اأي�سًا: الكاتب، واجلمع: �ِسِجالَّ ونحوها، وال�سِّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ل فيه. 	 ي به كلُّ ما ُيكتب وُي�سجَّ احلجر يكتب فيه، ثم �ُسمِّ
● املح�رش يعقده القا�سي يثبت فيه احلكم الق�سائي، بعد اإثبات ح�سور املتخا�سمني، وما 	

جرى بينهما من الإقرار والإنكار، واحلكم بالبينة، اأو النكول على وجه يرفع ال�ستباه، 
فاإذا حكم  التوقيع،  فهو  البينة  واأقام  الآخر  اأجاب  فاإذا  املح�رش،  هو  املكتوب  اإن  وقيل: 

جل.  القا�سي، فهو ال�سِّ
● ال�سحيفة املكتوبة؛ �سواء ت�سمنت حكم القا�سي، اأو غري ذلك، ومن اأمثلته: ما ذكره الفقهاء 	

من اتخاذ القا�سي ال�سجل حلفظ الوقائع اإذا طال الزمن، ولو�سول �ساحب احلقِّ اإىل حقه 
ولو بعد حني. 

● جملد تقيَّد فيه �سور الوثائق الأ�سلية )عقود - ح�سابات - ق�سايا... اإلخ(، ويتم الت�سجيل 	
والقيد فيه بالن�سخ اأو التحليل اأو الإيجاز. 

● اإليها؛ 	 التنظيميُّ للرجوع  التي ي�ستلزمها العمل الإداري  البيانات  ن بها  التي تدوَّ املدونة 
ك�ِسِجل الأع�ساء، و�سجل احلالت. 

● كتاب كبري ُت�سبط فيه وقائع النا�س. 	
● ال اأو غريهم، باإطالق نفقته حيث 	 ويف اأعمال الديوان: كتاب ُيكتب للر�سول اأو املخربِّ اأو الرحَّ

بلغ، فيقيِّمها له كل عامل يجتاز به.
● خم اإذا كان فيه ماء؛ قلَّ اأو كرث، ول يقال لها: �َسْجل، وهي فارغة، 	 ْجل: هو الدلو ال�سَّ وال�سَّ

ولكن يقال: دلو.
● ل فيه الرتكات من اأمالك منقولة اأو 	 مام ت�سجَّ و�ِسجّل الرتكات: الكنا�س، اأو الدفرت، اأو الزِّ

غري منقولة التي خلفها الهالك املُحبِّ�س.
● عي، اأو �سجالت القا�سي: �سجالت املحاكم ال�رشعية، والدفاتر التي كانوا 	 جل ال�رشَّ وال�سِّ

الق�ساة واحلجج والقرارات، ف�ساًل عن ت�سجيل  التي يحررها  الإعالمات  ي�سجلون فيها 
الفرمانات القادمة من مركز الدولة والأوامر والتبليغات تبعًا للرتتيب الزمني. 

● جل ال�رشعيُّ اأي�سًا: جملد يحتوي عددًا كبريًا من احلجج ال�رشعية والوقفيات. 	 وال�سِّ
● ؛ وذلــك للرجــوع اإليها عند 	 ــك عينــًا، ُتكتــب بالقلــم يف دفــرت خا�ــسٍّ : �ســورة لل�سَّ ــكِّ و�ســجل ال�سَّ

، اأو ا�ســتباه تغيري... ونحو ذلك. كِّ احلاجة؛ عند �سياع ال�سَّ

�ِصِجلٌّ
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● من 	 م�ستحقيها  من  ة  ال�رشُّ اأ�سحاب  اأ�سماء  فيها  نت  ُدوِّ التي  الوثائق  ة:  ال�رشُّ و�سجالت 
والأعيان  والعلماء  الفقراء  من  ال�رشيف،  والقد�س  املنورة  واملدينة  املكرمة  مكة  اأهايل 

واأ�سحاب الوظائف.
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:

● اأي دفرت من دفاتر املحا�سبة ُي�ستعمل يف الدرجة الأوىل لت�سجيل معامالت ال�رشكة الداخلية. 	
● كة فيه باأ�سماء َحَملة اأ�سهمها ودائنيها. 	 دفرت )اأو قائمة( حتتفظ ال�رشَّ
● العمل 	 يف  منها  ال�ستفادة  بق�سد  وملفات  مكتوبة  وثائق  يف  املحفوظة  املعلومات  جمموعة 

الإداري واتخاذ القرار؛ �سواء اأكانت اأ�سماء، اأم اأرقامًا، اأم عهودًا، اأم اأحكامًا، اأم وقائع... 
اأم غريها. 

● : مو�سوعة ت�سمُّ بيانات معيَّنة عن ال�رشكات والأ�سخا�س الذين ميار�سون 	 جل التجاريُّ وال�سِّ
 . التجارة يف حمل خا�سٍّ

● ة باملواطنني. 	 ن فيه الأحوال املدنية اخلا�سَّ جل العام الذي تدوَّ : ال�سِّ جل املدينُّ وال�سِّ
عند●القانونيني:●ُيطَلق على:

● 	 . ة باأمر معنيَّ ة اأو خا�سَّ جمموعة اأوراق ُت�ستعمل يف قيد وت�سجيل وقائع عامَّ
● حمافظة 	 اأو  مديرية  اأو  عا�سمة  كل  يف  موجود  التجار  باأ�سماء  دفرت   : التجاريُّ جل  وال�سِّ

وحتت اإ�رشاف املحكمة، ويف بع�س البالد حتت اإ�رشاف الوزارة املخت�سة. 
● جل اخلا�سُّ بقيد العقارات مب�سلحة ال�سهر العقاريِّ والتوثيق. 	 : هو ال�سِّ جل العقاريُّ وال�سِّ
● كهــا، 	 نــة فيــه م�ســاحة الأرا�ســي قطعــة قطعــة، وُمالَّ ــجل العقــاريُّ اأي�ســًا: �ســجل مبيَّ وال�سِّ

ــجل اأن قيوده  وطريقة امتالكهم، واحلقوق العينية املن�سبَّة عليها، ومن خ�سائ�س هذا ال�سَّ
ُمْن�ِســئة للحقــوق التــي ت�ســري اإليها. 

قامو�س  الغني،  معجم  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ل�سان  اللغة،  ]تاج 
امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية �س/0	2، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 92/2	، قامو�س 
م�سطلحات الوثائق والأر�سيف �س/33، معجم م�سطلحات الرعاية والتنمية الجتماعية �س/213، املو�سوعة 
الفقهية 173/34، معجم امل�سطلحات والألفاظ الفقهية 244/2، املعجم لألفاظ احلب�س - الوقف - املعقب 
والعام باملغرب �س/103، م�سطلحات التاريخ العثماين 705/2، قراءة معمارية يف ال�سجالت العثمانية للمحكمة 
ال�رشعية يف نابل�س �س/39، بحوث ندوة الوقف والق�ساء 1/	37، �سجالت ال�رشة العثمانية 312/2، معجم 
م�سطلحات القت�ساد واملال واإدارة الأعمال �س/462، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 7/1	5، 

املعجم القانوين رباعي اللغة �س/271، 430-429[

�ِصْجٌن
لغة:

والتاأخري،  والإم�ساك،  املنع،  واحَلْب�س:  وحب�سه،  اأخفاه،  �َسَجَنه:  �َسْجنًا؛  �َسَجَن  ن(،  ج  )�س 
جن  ِجني؛ وهو نزيل ال�سِّ ْجن، واملَْحِب�س: مكان ُيحب�س فيه املَ�ْسجون؛ وُيقال له اأي�سًا: ال�سَّ وال�سِّ

ْجن، واجلمع: �ُسجون. ان: من يتوىلَّ اأمر امل�سجونني يف ال�سِّ جَّ املحكوم عليه باحَلْب�س، وال�سَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	

�ِصْجٌن
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● تعويق ال�سخ�س، ومنعه من اخلروج اإىل اأ�سغاله، ومهماته الدينية والجتماعية، اأو منعه 	
اأدائه، حب�سًا يف مكان  اأو من الفرار بحقٍّ لزمه وهو قادر على  من اإحلاق الأذى بالنا�س، 

خم�سو�س عن طريق ال�سُّلطة ال�رشعية القائمة.
عند●القانونيني:

بح�سب  دة  حمدَّ ملدة  بال�سجن  عليه  ق�سى  حكم  حقِّه  يف  �سدر  �سخ�س  امل�سجون:  اأو  ال�سجني 
اجُلرم اأو اجلناية التي ارتكبها قبل دخوله ال�سجن.

]تاج اللغة، ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، معجم م�سطلحات 
العلوم ال�رشعية 92/2	، معجم امل�سطلحات الفقهية والقانونية �س/193[

�ُصْحٌت
لغة:

ــْحت:  وال�سَّ اأ�سلــه،  مــن  َقَلَعــه  ــيَء:  ال�سَّ �َســَحَت  �َســاِحت؛  فهــو  �َســْحتًا،  �َســَحت  ت(،  ح  )�ــس 
كــر، واملــال احلــرام، والَك�ْســب  ــْحت: كلُّ حــرام قبيــح الذِّ ال�ســتئ�سال، والإزالــة، والَق�ــرْش، وال�سُّ
ــحت مــن املــال:  احلــرام غــري امل�ــرشوع، اأو مــا خُبــث وقُبــح مــن املكا�ســب، فلــزم عنــه العــار، وال�سُّ

ــحات. ــف، ال�سائــع، واجلمــع: اأَ�ْس املُْتَل
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ي بذلك لأنه ي�سحت الطاعات؛ اأي: ُيذهبها، وقد 	 كل مال حرام ل يحل ك�سبه ول اأكله، و�ُسمِّ

�سوة وما ياأخذه ال�ساهد والقا�سي. ُيَخ�سُّ به الرِّ
املو�سوعة  الغني،  معجم  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ل�سان  اللغة،  ]تاج 

الفقهية 255/24[

�ُصُحوٌر
لغة:

حور: ما يوؤكل وُي�رشب  َحر، وال�سَّ حور: الأكل وقَت ال�سَّ بح، وال�سُّ َحر: ُقبيل ال�سُّ )�س ح ر(، ال�سَّ
حور. رُت: اأكلُت ال�سَّ َحر، وت�سحَّ يف ال�سَّ

ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

]تاج اللغة، ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني[

�َصخاٌء
لغة:

و�َسَخا  معطاء،  كرمي،  َجَواد،  اأي:  ؛  �َسِخيٌّ فهو  ًا،  و�ُسُخوَّ و�َسَخاًء  �َسَخاوًة  �َسَخا  و(،  خ  )�س 
َخاء: اجلود، والكرم. يِء: َجاَد به، وال�سَّ بال�سَّ

�َصخاٌء
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ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● ف والتبذير.	 اجلود باملال، وغريه من غري م�ساألة، ول ا�ستحقاق، ما مل َيْنَتِه اإىل ال�رشَّ
● اجلود واإعطاء ما ينبغي ملن ينبغي.	
● َبْذل ما ُيحتاج اإليه عند احلاجة، واأن يو�سل اإىل م�ستحقه بقدر الطاقة.	

العلوم  الغني، معجم م�سطلحات  الرائد، معجم  املعا�رشة،  العربية  اللغة  الو�سيط، معجم  املعجم  اللغة،  ]تاج 
ال�رشعية 95/2	، معجم امل�سطلحات املالية والقت�سادية يف لغة الفقهاء �س/242[

�ُصْخَرٌة
لغة:

ره اأي�ســًا: كلَّفــه مــا ل ُيريــد،  له، و�ســلَّطه، و�ســخَّ ، و�ســهَّ ره: ذهللَّ َر َت�ْســخريًا؛ �ســخَّ )�ــس خ ر(، �َســخَّ
ــْخِري - هي: خدمــة اإجبارية بغري اأجر  ــْخرة - ومثلهــا: ال�سُّ وَقَهــَره، وكلَّفــه عمــاًل ِبــال اأجــر، وال�سُّ
ر بــدون اأجــر ول ثمــن، َكْرهــًا، وقهــرًا، وبــال  ــة( �ُســخِّ ــخرة: َمــْن اأو مــا )خــادم اأو دابَّ معلــوم، وال�سُّ

مقابل، واجلمع: �ُســُخرات، و�ُســْخرات.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]تاج اللغة، امل�سباح املنري، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني[

●)ُم�َصنَّاة( �َصدٌّ
لغة:

ًا؛ اأي: اأغلق، ومنع، وردم، واأ�سلح، و�َسدَّ َي�ِسدُّ �َسدادًا و�ُسدودًا؛ اأي:  )�س د د(، �َسدَّ َي�ُسدُّ �سدَّ
ْدم، وكلُّ بناء �ُسدَّ به مو�سع،  : احلاجز، والفا�سل بني �سيئني، والرَّ دُّ ا�ستقام؛ فهو �َسِديد، وال�سَّ
دُّ اأي�سًا: بناء يف جمرى نهر، يقوم بحجز املياه وت�رشيفها ح�سب احلاجة، وبناء و�سط  وال�سَّ
وهي:  املُ�َسنَّاة؛  ومنه:  الكهرباء،  وتوليد  الدوام،  على  املياه  وتوفري  الفي�سانات،  ل�سبط  نهر 
ْيل اأو النَّهر، به مفاحت للماء ُتفتح على َقْدر احلاجة، واجلمع: �ُسدود،  �َسدٌّ ُيْبنى حلجز ماء ال�سَّ

واأَ�ْسداد، واأَ�ُسّد.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
عند●القت�صاديني:

حاجز ُيقام يف وجه النهر؛ اإما لتخفيف �رشعة مياهه، واإما خلزن تلك املياه، واإما لرفع م�ستواها 
وحتويلها لالإ�سقاء، واإما لغري ذلك.

عند●القانونيني:
املزارع  على  الطغيان  مائه من  ملنع  النهر  على �سفة  القائمان  اأو كالهما،  الطريق  اأو  احلائط 

وامل�ساكن، وقد تكون ال�سدود من الأمالك العامة اأو اخلا�سة.
]تاج اللغة، ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، معجم ال�سهابي 

يف م�سطلحات العلوم الزراعية �س/59، القامو�س القانوين اجلديد �س/229[

�ُصْخَرٌة
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●احَلاَجِة● �َصدُّ
لغة:

.) م تعريفه، انظر )�سدٌّ : تقدَّ �َسدُّ
واحتاج  جُل  الرَّ حاَج  اإِْحواجًا؛  واأحوج  اْحِتياجًا،  واْحتاَج  َحْوجًا،  َحاَج  ج(،  و  )ح  احلاجة: 
تاج: ُمْفَتِقر، ُمْعِوز، واملُْحِوج: املُْعِدم، واحَلاَجة، واحلائجة: الفتقار،  واأَْحَوَج: افتقر، ورجل حُمْ
ول  منه  لبدَّ  الذي  ال�رشوري  يء  وال�سَّ اللزوم،  واحَلاَجة:  ويطلبه،  الإن�سان  اإليه  يفتقر  وما 
ميكن ال�ستغناء عنه، ومنه: احلاجيَّات، واحَلاَجة: الكفاية، ُيقال: حاجتي؛ اأي: ما يكفي، و�سدُّ 

احلَاَجة: اإغالقها، وق�ساوؤها، واجلمع: حاجات، وَحاج، وحِوَج، وحوائج.
ا�صطلحاً:

اإعطاء ال�سخ�س ما يحتاج ويريد، واإطعام اجلائع.
]تاج اللغة، ل�سان العرب، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم 

الغني، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 96/2	[

َراِئِع ●الذَّ �َصدُّ
لغة:

.) م تعريفه، انظر )�سدٌّ : تقدَّ �َسدُّ
ــبب  ريعــة: الو�ســيلة، وال�سَّ ــل، وت�ســفَّع، والذَّ اإليــه: تو�سَّ الذرائــع: )ذ ر ع(، َذِرَع َذَرعــًا؛ َذَرَع 
ــيء، وجمعهــا:  ريعــة اأي�ســًا: �ســوء ا�ســتعمال ال�سَّ ــْذر، والذَّ ــة، والُع ــة، والتَّعلَّ ــيء، واحُلجَّ اإىل ال�سَّ

َذِريعــات، وَذَرائــع.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● م قطعًا اأو ظّنًا غالبًا.	 املنع من فعٍل مل يرد ن�سٌّ بتحرميه؛ لكونه مف�سيًا للمحرَّ
● َح�ْسم مادة و�سائل الف�ساد؛ دفعًا لها، اإذا كان الفعل ال�سامل من املف�سدة و�سيلة اإىل مف�سدة.	
● ف اآخر حمظور.	 ف اجلائز الذي يوؤدي اإىل ارتكاب ت�رشُّ َمْنع الت�رشُّ

]تاج اللغة، ل�سان العرب، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم 
الغني، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 96/2	، معجم امل�سطلحات الفقهية 10/2، معجم م�سطلحات 

اأ�سول الفقه �س/231[

َمِق ●الرَّ �َصدُّ
لغة:

.) م تعريفه، انظر )�سدٌّ : تقدَّ �َسدُّ
وح اأو احلياة  َمق: بقية الرُّ يَء: نظر اإليه نظرًا خفيفًا، والرَّ َمق: )ر م ق(، َرَمَق َرْمقًا؛ َرَمَق ال�سَّ الرَّ
اِمق:  يف اجل�سد، واآخر النََّف�س، واللحظة الأخرية قبل الوفاة، ومن العي�س: القليل الكايف، والرَّ
َمَق: القليل من الطعام ُينقذ  َته، وما َي�ُسدُّ الرَّ ق الفقرَي ب�سيء: اأعطاه ما مُي�ِسك به ُقوَّ الفقري، ورمَّ

من املوت جوعًا، واجلمع: اأَْرَماق.

َمِق ●الرَّ �َصدُّ



42

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● احلفاظ على قوة البدن، والإبقاء على الروح.	

]تاج اللغة، ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، معجم م�سطلحات 
العلوم ال�رشعية 96/2	[

�َصَداٌد
لغة:

والتَّ�ْسديد:  ب،  َدَفع، و�سوَّ َت�ْسديدًا:  د  ا�ستقام، و�َسدَّ جُل:  الرَّ �َسدَّ  �َسدادًا؛  َي�ِسدُّ  �َسدَّ  د(،  د  )�س 
واب،  وال�سَّ امل�ستقيم،  داد:  وال�سَّ وتنظيمه،  تن�سيقه،  احل�ساب:  وَت�ْسديد  َداد،  لل�سَّ التوفيق 
ْيَن اأو القر�َس  د الدَّ ْين: ق�ساوؤه، وتاأديته، و�سدَّ َداد: وفاء ما ا�سرُتي، و�َسَداد الدَّ والَق�ْسد، وال�سَّ

ائن. ونحوهما: دفعه اإىل الدَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
عند●القت�صاديني:

ْين اأو امل�ستحقات  ى بطريق الأق�ساط، اأو جمرد اأداء الدَّ داد اأو الت�سديد: هو عملية الدفع املوؤدَّ ال�سَّ
للطرف الآخر يف ميعاد متفق عليه.

]تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، املعجم الأ�سا�سي 
يف امل�سطلحات الإدارية العربية 590/1[

�ِصَداَنٌة●
لغة:

الكعبَة،  َخَدَم  اأي�سًا:  و�َسَدَن  ابًا؛  بوَّ اأو  حاجبًا  كان  جُل:  الرَّ �َسَدَن  و�َسَدانة؛  �َسْدنًا  �َسَدَن  ن(،  د  )�س 
دانة: اخِلْدمة، و�ِسَدانة الكعبة: ِخْدمتها،  فة، وال�سِّ اب، واحَلاِجب، وخاِدم الكعبة امل�رشَّ اِدن: البوَّ وال�سَّ

وتويلِّ اأمرها، وَفْتح بابها واإغالقه.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● البيت 	 �سدانة  وكانت  واإغالقه،  بابه  وفتح  اأمره،  وتويل  وحجابته  )الكعبة(  البيت  خدمة 
ومفاتيحه مع بني اإ�سماعيل حتى انتهت اإىل ثابت من ولد اإ�سماعيل؛ ف�سارت ال�سدانة بعده 
الدار«،  اإىل »عثمان بن طلحة بن عبد  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  البيت يف عهد  لـ»جرهم«، وانتهت �سدانة 
اتهم، ما داموا موجودين �ساحلني لذلك، ل يحل لأحد  يَّ وهي حقٌّ م�ستحقٌّ لبني طلحة، ولذرِّ

منازعتهم عليها؛ لأنها ولية لهم من ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 
● ادن: من يقوم بخدمة الكعبة امل�رشفة، وتويل اأمرها، وفتح بابها واإغالقه، كما يتوىل 	 وال�سَّ

ادن نزع الك�سوة القدمية، واإ�سبال الك�سوة اجلديدة، والإ�رشاف على الأعمال التي تتم  ال�سَّ
داخل الكعبة وخارجها من الإ�سالحات والرتميم، وي�سارك يف غ�سل الكعبة مباء زمزم.

]تاج اللغة، ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، معجم تاريخ 

�َصَداٌد
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احلج �س/4	2، م�سطلحات �سبح الأع�سى �س/179، معجم م�سطلحات األفاظ الفقه الإ�سالمي �س/311، اأثر 
الأوقاف على احلياة الدينية والجتماعية يف مكة واملدينة �س/51[

ن●-●مكربية( ة●)دكة●املُبّلغ●اأو●املوؤذِّ �ُصدَّ
لغة:

وما  ْعر  ال�سَّ لبيت  وكالِفَناء  الباب،  اأمام  و�ساحة  ببابها،  وُظّلة  الدار،  باب  ة:  دَّ ال�سُّ د(  د  )�س 
ة: مرتفع كاملِْنرَب ي�سعد اإليه اخلطيب، وما ُيجل�س عليه اأو ُي�سعد عليه؛ كاملنرب،  دَّ اأ�سبهه، وال�سُّ
ة امل�سجد: ما حوله  ة ملرتِّلي القراآن يف اجلامع، و�ُسدَّ ومنرب اخلطيب والواعظ يف اجلامع، وِمَن�سَّ

اِق امل�سدود، واجلمع: �ُسَدد. واق، وَما َيْبَقى من الطَّ من الرِّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● عليها 	 ي�سلِّي  وكان  املق�سورة،  ل�سقف  ا�سُتعملت  اململوكي  الع�رش  يف  ولكنها  املق�سورة، 

امل�سجد  يف  تو�سع  �سقيفة  على  ُتْطَلق  ع�رشنا  ويف  الإمام،  بعد  التكبري  دوا  لريدِّ نون  املوؤذِّ
جتاه املحراب واملنرب، يقوم املوؤذنون فيها بالتبليغ اأي�سًا، حتى اأ�سبحت من م�ستلزمات 

ع يف ال�سالة. ة الآن ل�سالة الن�ساء، وللتو�سُّ دَّ اجلوامع؛ كاملنابر، واملحاريب، وال�سُّ
]تاج اللغة، ل�سان العرب، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم 

الغني، معجم الألفاظ التاريخية يف الع�رش اململوكي �س/9	[

�ِصْدٌر●)النبق●-●الع�صاة(
لغة:

ْدر: �سجر النَّْبق؛ �سجر �سائك، خ�سبه �سلب، واأ�سواكه قويَّة جامدة، واإذا اأُطلق  )�س د ر(، ال�سِّ
ْدر يف الَغ�ْسل فاملراد: ورقه املطحون، واحدته: �ِسْدَرة، واجلمع: �ِسَدر، و�ِسُدور. ال�سِّ

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ْبِق؛ ُيَدقُّ ناعمًا، وُيجعل يف ماء، وُيَخ�سُّ حتى تبدو رغوته، فُيغ�سل به، ومن 	 ورق �سجر النَّ

ِرمًا بحجٍّ اأو عمرة، وُينتفع بورقه يف الغ�سل؛ لأنه يقتل  اأمثلته: تغ�سيل امليت به، ولو كان حُمْ
عر، ومتى اأُطلق يف باب الغ�سل فاملراد به: الورق املطحون. ، ويلني ال�سَّ الهوامَّ

]تاج اللغة، ل�سان العرب، امل�سباح املنري، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، 
معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 97/2	، معجم م�سطلحات األفاظ الفقه الإ�سالمي �س/311[

�ِصْدلَّة●)�صدله(
لغة:

اأو  ة مرتفعة للقعود(،  اأو ِمن�سَّ ِدلَّة: ِم�ْسَطبة )مقعد  رْت، وال�سِّ ْدل: ال�سِّ ْدل وال�سُّ )�س د ل(، ال�سِّ
ٌب،  ُمَعرَّ  : ْدىلَّ ِم�ْسند خلفي، وال�سِّ اأو مقعد طويل ذو  اأريكة،  اأو  اأو مقعد مظلَّل(،  ة )�سقيفة  �ُسفَّ

واأ�سله بالفار�سية: »�ِسِدلَّْه« اأو »�ِسْه ِدلَّة«، كاأنه ثالثة بيوت يف بيت.

�ِصْدلَّة
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ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● ى 	 ي�سمَّ العربي،  املنزل  يف  منخف�س  طويل  مقعد  لو�سع  �س  تخ�سَّ كانت  احلائط،  يف  دخلة 

بالدِّيوان، ليجل�س عليه �ساحب املنزل يف اجتماعاته.
● خام 	 خام اأو احلجر، ولكن حافتها تكون من الرُّ اأر�سية الديوان ال�سغري التي ُتفر�س بالرُّ

اأو 40 �سم، واأحيانًا تكون  حن مبقدار 30  ال�سَّ اأو  الدورقاعة  اأر�سية  دائمًا، وترتفع عن 
اأر�سيتها م�ساوية لالأر�سية العامة اإذا كانت ملحقة باحلجرات.

�س/139،  الإ�سالمية  والفنون  العمارة  م�سطلحات  معجم  العربية،  املعاجم  تكملة  العرب،  ل�سان  اللغة،  ]تاج 
فهر�ست وثائق القاهرة حتى نهاية ع�رش �سالطني املماليك �س/340[

اُء �َصرَّ
لغة:

والَف�ْسل،  واخلري،  ة،  واملَ�رَشَّ خاء،  والرَّ النِّعمة،  وهي:  اء؛  َّ ال�رشَّ عك�س  اء:  َّ ال�رشَّ ر(،  ر  )�س 
اء اأي�سًا: الأر�س الطيبة.  َّ والُي�رْش، وَرْغد العي�س، وال�رشَّ

ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

]تاج اللغة، ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني[

�ِصَراٌج●)�صرج●-●م�صرجة(●
لغة:

ــنه،  جه: ح�سَّ ــيَء و�ــرَشَّ ج ال�سَّ اَج: اأوقــده، و�ــرَشَ ج ال�ــرشِّ )�ــس ر ج(، اأَ�ــرْشج اإِ�ــرْشاجًا؛ اأَ�ــرْشَ
ن  اج: املِ�ْسباح الزاهر، وكلُّ �سيء ُم�سيء، والفتيلة املوقدة، وم�سباح زيٍت مكوَّ نه، وال�رشِّ وزيَّ
جة؛ التى فيها الفتيلة  اج: َعَلٌم على ا�ســم رجل، واملِ�ــرْشَ من اإناء ويف و�ســطه فتيلة ت�سيء، و�ــرِشَ
هــن: اإنــاء كالقنديــل، ُيجعــل فيــه زيــت اأو نحوه، وتو�سع فيه فتيلة ُت�ســَعل؛ في�ســت�ساء بها،  والدُّ

ج، و�ــرُشُج. واجلمع: �ــرُشْ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● �رشاج 	 مثل:  والعلماء؛  الوزراء  من  الدولة  اأعيان  كبار  بها  ُعرف  التي  الألقاب  من  لقب 
الدولة، و�رشاج الدين.

● ويف م�سطلحات الع�رش العثماين: اخلادم الذي يحر�س �سيده وهو حرٌّ يف الأ�سل. 	
● اأجنا�س 	 من  ع  منوَّ خليط  من  نت  تكوَّ اجلند،  من  طائفة  اأفراد  اأحد  العثمانية:  م�رش  ويف 

ك، وذلك للخدمة عند اآغوات الع�سكر كحر�س  متعدِّدة، توافدت اإىل م�رش، كان اأبرزها الرتُّ
خا�سٍّ لهم، وكان ُيطَلق عليهم ا�سم »�رشاجيَّة«، وعلى الواحد منهم ا�سم: »�رشاج«.

● ج.	 ُ اج: بائع ال�رشُّ وال�رَشَّ
● اجي: من يقيم لوازم خدمات احلجرات وامل�سجد ال�رشيف؛ من الكن�س، والتنظيف، 	 َّ وال�رشَّ

ج والقناديل. ُ ويفتح اأبوابها يف ال�سبح، ويغلقها يف الليل، ويوقد ال�رشُّ

اُء �َصرَّ
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]تاج اللغة، ل�سان العرب، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم 
الغني، معجم امل�سطلحات والألقاب التاريخية �س/241، املعجم اجلامع يف امل�سطلحات العثمانية �س/113، 
العربية  احل�سارة  يف  املعماري  احلفاظ  �س/3	2،  الإ�سالمية  احل�سارة  يف  القت�سادية  امل�سطلحات  قامو�س 

الإ�سالمية �س/0	1[

�ُصَراِدُق●)ُف�ْصطاط(●
لغة:

اِدق،  َدق البيــَت: جعلــه م�ســدودًا اأعــاله واأ�ســفله، وال�ــرشُّ َدقًة؛ �ــرَشْ َدق �ــرَشْ )�ــس ر د ق(، �ــرَشْ
ب اأو ِخَباء  اَبْرَده«؛ وهــو: كلُّ مــا اأحــاط ب�ســيء مــن حائط اأو َم�ــرْشِ ب، اأ�سلــه: »�ــرَشَ فار�ســيٌّ معــرَّ
ونحــوه، واأي�ســًا: خيمــة يجتمــع فيهــا النا�ــس يف منا�ســبة عامــة، وبيــت مــن �َســْعر مُيــدُّ فــوق �ســاحة 
ــة م�ســقوفة ُتن�َســب يف ال�ســاحة العامــة؛ مل�ســاهدة عر�ــس اأو احتفــال، والُف�ْســطاط  الــدار، وِمَن�سَّ
يجتمــع فيــه النا�ــس لُعْر�ــس اأو َمــاأْمَت وغريهمــا، وكلُّ بيــت مــن ُكْر�ُســف )ُقْطــن(، واجلمــع: �ــرُشاِدقات.

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● دُّ على �سحن البيت.	 ما مُيَ

]تاج اللغة، ل�سان العرب، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم 
الغني، معجم امل�سطلحات والألفاظ الفقهية 259/2[

�َصَراي●)�صراية●-●�صرايا(
لغة:

البلدان،  بع�س  يف  احلكوميَّة  الدوائر  ومركز  الَق�رْش،  اأي�سًا:  اية  َ وال�رشَّ اُي،  َ ال�رشَّ ي(  ر  )�س 
واِئر احلكوميَّة، واجلمع: �رَشايات. ايا: بالط املَِلك، والدَّ وال�رشَّ

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● ؛ معنــاه: بيــت، اأو: دار، �ســاع ا�ســتعماله يف الع�ــرش العثمــاين للدللــة علــى 	 لفــظ فار�ســيٌّ

ــلطان، اأو دار احلكومــة. ق�ــرش ال�س
● بناء عاٍل.	

والألقاب  امل�سطلحات  معجم  الغني،  معجم  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  العربية،  املعاجم  ]تكملة 
التاريخية �س/242، قراءة يف وثيقة وقف ترجع اإىل اأوائل القرن الع�رشين �س/7	1[

�َصَرٌب●)بدروم(
لغة:

ب:  َ ب يف الأر�س: ذهب على وجهه، وال�رشَّ يُء: خرج، و�رَشَ َب ال�سَّ وبًا؛ �رَشَ ب �رُشُ )�س ر ب(، �رَشَ
ب: بيت حتت الأر�س  َ املَ�ْسلك يف ُخْفية، واملَ�ْسلك املمتدُّ املنحدر، والطريق حتت الأر�س، وال�رشَّ
كنى اأو التخزين، واحَلِفرُي حتت  ل منفذ له؛ وهو الَوْكر، والبدروم؛ وهو بيت حتت الأر�س لل�سُّ

الأر�س ل منفذ له، والقناة اجَلْوفاء التي يدخل منها املاُء احلائَط، واجلمع: اأَ�رْشاب.

�َصَرٌب



46

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● طابق الأ�سا�س يف العمارة ال�سكنية، اأو الدور حتت الأر�سي.	
● بيت حتت الأر�س لل�سكنى وللَخْزن.	
● باتي: املحرتف حلرفة َنْزح الف�سالت والأو�ساخ من خزانات دورات املياه يف امل�ساجد 	 َ وال�رشَّ

واملنازل.
]تاج اللغة، ل�سان العرب، امل�سباح املنري، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، 
الرائد، معجم الغني، معجم م�سطلحات التاريخ والآثار �س/97، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة 

الإ�سالمية �س/3	2[

�صربا�صتيه
لغة:

مل جند له اأ�ساًل يف اللغة.
ا�صطلحاً:

ل الدولة يف اأرا�سي  م�سطلح اأطلق يف العهد العثماين على احل�سانة الكاملة وال�ساملة �سدَّ تدخُّ
الأوقاف واأرا�سي التمليك.

]املعجم اجلامع يف امل�سطلحات العثمانية �س/113[

�َصْرٌج
لغة:

يو�سع  َرْحٌل  ج:  ْ وال�رشَّ ج،  ْ ال�رشَّ عليه  �سدَّ  ونحَوه:  الفر�َس  ج  �رشَّ َت�رْشيجًا؛  ج  �رَشَّ ج(،  ر  )�س 
ي�ستوي  اأريكة  �سكل  على  الثَّوب،  اأو  اجِللْد  من  وُي�سنع  الراكب،  عليه  ليقعد  ة  الدابَّ على ظهر 
اج  َّ للِمْحور، وال�رشَّ ري يف خطٍّ مواٍز  لل�سَّ ه بوا�سطته  العربة توجَّ عليه راكب اجلواد، وجزٌء يف 

اجة: حرفته، واجلمع: �رُشوج. َ وج، وبائعها، وال�رشِّ : �سانع ال�رشُّ وجيُّ وال�رشُّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]تاج اللغة، ل�سان العرب، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم 

الغني[

�َصْرَدار●)�َصْر●ع�صكر●-●�َصْر●ع�صكري(
لغة:

ة: رئا�سة اجلند، وقيادتهم. داِريَّ رئي�ُس اجلند، وقائد اجلي�س، و�رَشْ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● اج، 	 للُحجَّ املرافقة  الع�سكرية  القوة  قائد  اأي:  احلج؛  �رشدار  مثل:  ع�سكرية؛  قوة  قائد 
و�رشدار اخلزانة؛ اأي: قائد القوة املرافقة للخزانة املر�سلة لل�سلطان.

�صربا�صتيه
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● ه للحرب دون م�ساركة ال�سلطان فيها.	 اللقب الذي اأُطلق على ال�سدر الأعظم اإذا توجَّ
● مرتبة ع�سكرية ت�ساوي يف اأيامنا مرتبة: رئي�س اأركان.	
● اأ�سهر العلماء يف ع�رشه، اأو معلِّم ال�سلطان.	

]تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، الرائد، معجم م�سطلحات التاريخ والآثار �س/132، املعجم املو�سوعي 
للم�سطلحات العثمانية التاريخية �س/133، معجم امل�سطلحات والألقاب التاريخية �س/243، املعجم اجلامع 

يف امل�سطلحات الأيوبية واململوكية والعثمانية �س/115[

�َصَرٌف
لغة:

بالغ،  اإ�رشافًا:  واأَ�رْشَف  وِجَهله،  واأَْغفله،  اأهمله،  الأمَر:  َف  �رَشَ فًا؛  �رَشَ َف  �رَشَ ف(،  ر  )�س 
ُف: �سدُّ التقتري؛ وهو: الإ�رشاف، والتبذير، والإفراط، وجماوزة احَلدِّ  َ د، وال�رشَّ واأفرط، وبدَّ
ُف املَاِء: َما  ف: ما ذهب من غري نفع، و�رَشَ َ اوة بال�ّسيء، والولوع به، وال�رشَّ والعتدال، وال�رشَّ

ذهب منه يِف غري �َسْقٍي ول َنْفٍع.
ا�صطلحاً:

جماوزة التو�سط والعتدال يف مقدار احلاجة يف جميع الأمور، والفرق بينه وبني التبذير اأن 
ف: اجلهل مبقادير احلقوق. َ التبذير: اجلهل مبواقع احلقوق، وال�رشَّ

]تاج اللغة، ل�سان العرب، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم 
م�سطلحات العلوم ال�رشعية 2/	9	[

�َصِرَقٌة●
لغة:

ق  �رَشَ اق؛  و�رُشَّ ق،  و�رُشَّ َقة،  و�رَشَ �َساِرُقون،  وجمعه:  �َساِرق،  فهو  قًا؛  �رَشَ َق  �رَشَ ق(،  ر  )�س 
قة: اأًْخُذ ماٍل معنيَّ املقدار  ِ ، وا�ستوىل عليه، وال�رشَّ ال�سيَء: اختل�سه، واأخذه ُخْفية بغري وجه حقٍّ

قات. غري مملوك لالآخذ من ِحرِز ِمثله ُخْفية، واجلمع: �رَشِ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● اأَْخُذ ُمَكلٍَّف ماًل مع�سومًا ل �سبهة فيه من ِحْرزه م�سترتًا، اأو على �سبيل ال�ستخفاء.	
● وال�سارق: من ياأخذ مال غريه مبوا�سفات معينة �رشعًا، ُخْفَيًة من ِحرزه، دون ر�ساه. 	

عند●القانونيني:●ُيطَلق على:
● جرمية يختل�س املتهم فيها حيازة املال خل�سة اأو بالإكراه من �ساحبه.	
● جرمية ينتزع اجلاين فيها حيازة املال بالحتيال والتدلي�س.	

معجم  الغني،  معجم  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ل�سان  اللغة،  ]تاج 
امل�سطلحات  معجم  �س/577،  اللغة  رباعي  القانوين  املعجم   ،	99  ،	79/2 ال�رشعية  العلوم  م�سطلحات 

القانونية )بدوي( �س/234[

�َصِرَقٌة
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�َصْرِكي
لغة:

اِكي. ال اليومي، واجلمع: �رَشَ �َسكُّ املعا�س، وَدْفرت ت�سليم الر�سائل وت�سلُّمها، وَدْفرت الُعمَّ
ا�صطلحاً:

م تبعًا للموازنة؛ ل�رشف النقود من خزينة  كُّ الذي ينظَّ دفرت العمال اليومي، اأو ال�سند، اأو ال�سَّ
الدولة، وكان ع�ساكر الإنك�سارية ي�ستخدمون هذه ال�سندات للح�سول على علوفاتهم مرة كلَّ 
يتقا�سون مرتباتهم مبوجب  فكانوا  الع�ساكر  بقية  اأما  الهمايوين،  الديوان  عند  �سهور  ثالثة 
هذه ال�سندات عند باب البا�سا )با�سا قايي�سي(، وكان ُيطَلق على كل من بيده هذه الوثيقة ا�سم 

كي، وهذا يعني اأنه �ساحب م�ستحقات على اخلزينة. كيلي(؛ اأي: �ساحب �رَشْ )�رَشْ
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:

● �َسكُّ املعا�س.	
● دفرت ت�سليم الر�سائل وت�سلُّمها.	
● دفرت العمال اليومي.	

]تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، م�سطلحات التاريخ العثماين 719/2، 
املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 592/1[

�َصْرَمٌد
لغة:

ل  الذي  املتَّ�سل  الدائم  َمد:  ْ ينقطع عنه، وال�رشَّ ال�سيء، ومل  دام يف عمل  َمَد:  �رَشْ د(،  م  ر  )�س 
نهاية،  ول  بدء  بال  واملوجود  مان،  الزَّ مقولة  عن  فهو خارج  اآخر،  ول  له  ل  اأوَّ ل  وما  ينقطع، 

ة: م�سدر �سناعي، معناه: دواٌم ل بدء له ول نهاية. َمِديَّ ْ َمِدي، وال�رشَّ ْ َمد: ال�رشَّ واملُ�رَشْ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة[

�َصْطٌح●)�صطوح(
لغة:

ْطح: اأعلى كلِّ  ه، وال�سَّ اه، وَمدَّ حه: َب�َسطه، و�َسوَّ يَء و�َسطَّ )�س ط ح(، �َسَطَح �َسْطحًا؛ �سَطَح ال�سَّ
، و�َسْطح البيت: اأعاله، واجلمع: اأَ�ْسُطح، و�ُسطوح،  �سيء، وظهره، وهو: كلُّ وجٍه ظاهٍر مرئيٍّ

واأَ�ْسطحة.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● : من يقوم بحفظ الأَ�ْسِطحة.	 طحيُّ وال�سَّ

�َصْرِكي
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]امل�سباح املنري، تاج العرو�س، تكملة املعاجم العربية، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، وقف 
ال�سلطان النا�رش ح�سن بن حممد بن قالوون على مدر�سته بالرميلة �س/	16[

�َصْطٌل
لغة:

ْلو، واإناء من نحا�س اأو غريه لنقل ال�سائل اأو حفظه، له ُعْرَوة  ْيطل: الدَّ ْطل وال�سَّ )�س ط ل(، ال�سَّ
قة كن�سف الدائرة، م�سدودة اإىل طرفني منه، ُيْحمل بها، واجلمع: اأَ�ْسطال، و�ُسطول. اأو ُعالَّ

ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

]تاج اللغة، ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني[

�َصْطٌو
لغة:

عليه:  و�َسَطا  واأذلَّه،  به،  وبط�س  قهره،  وعليه:  به  �َسَطا  و�َسْطوًة؛  �َسْطوًا  �َسَطا  و(،  ط  )�س 
ْطو: ال�رشقة، والهجوم قهرًا  ة البط�س، وال�سَّ لْطة، و�ِسدَّ ْطوة: ال�سُّ انتهبه، وا�ستوىل عليه، وال�سَّ

وبط�سًا.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
عند●القانونيني:

�رشقة مع الك�رش - اخلارجي اأو الداخلي - يف منزل ماأهول.
الغني، معجم امل�سطلحات  العربية املعا�رشة، معجم  اللغة  اللغة، ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم  ]تاج 

القانونية )كورنو( 97/1	[

�ِصَعاَيٌة●
لغة:

ــًا: عمــل،  ــَعى اأي�س ، ون�ســط، و�َس جــُل: عــدا، وجــدَّ ــَعى الرَّ ــَعايًة؛ �َس ــْعيًا و�ِس )�ــس ع ي(، �ســعى �َس
عاية:  دقات، وال�سِّ اعي: عامل ال�سَّ دقة: عمل يف اأخذها من اأربابها، وال�سَّ وك�سب، و�َسَعى على ال�سَّ
ــعاية: �َســْعُي املُكاَتب يف  مبا�ــرشة عمــل ال�سدقــات، واملَ�ْســي لأخذهــا، وَقْب�سهــا مــن املت�سدِّق، وال�سِّ

ــعاية اأي�سًا: الو�ســاية، والنميمــة املُْغِر�سة. عتــق رقبتــه؛ وهــو اكت�ســاب املــال ليتخلَّ�ــس به، وال�سِّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● ًا. 	 ف يف كل عمل؛ خريًا، اأو �رشَّ الت�رشُّ
● نَّة.	 باعًا لل�سُّ َبْعث الإمام لأخذ الزكاة وتفريقها، وهم العاملون على الزكاة اتِّ
● ق، فيعمل العبُد ويك�سب، 	 عاية يف العتق: اأن يعتق بع�س عبٍد، ويبقى بع�سه الآخر يف الرِّ وال�سِّ

ي ك�سبه لهذا الغر�س: �سعاية. وي�رشف ثمن ك�سبه اإىل موله، ف�ُسمِّ

�ِصَعاَيٌة



50

]تاج اللغة، ل�سان العرب، امل�سباح املنري، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم امل�سطلحات 
الفقهية 13/2، املو�سوعة الفقهية 6/25[

�َصَعٌة
لغة:

، واأغنى، وَو�ِسَع: َكرُث، وَرُحَب، واأَْو�َسَع:  )و �ــس ع(، َو�َســَع وَو�ِســَع �َســَعًة و�ِســَعًة؛ َو�َسَع: َب�َسَط، وكرثَّ
يق؛ وهي: الُي�رش، والِغنى، والرفاهية، والكرثة، والَوْفرة،  َعة: نقي�س ال�سِّ �سار ذا �َسَعٍة، وال�سَّ

ة. اقة، والُقْدرة، والقوَّ َعة اأي�سًا: الُو�ْسع )ُمَثلََّثة الواو(؛ اأي: اجُلهد، والطَّ وال�سَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● الغنى والقدرة على الإنفاق. 	
● والُو�ْسع والَو�ْسع: جهد املرء وطاقته، وما ي�ستطيعه يف مال اأو ُقْدرة.	

]تاج اللغة، ل�سان العرب، امل�سباح املنري، القامو�س املحيط، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم 
الغني، معجم لغة الفقهاء �س/	21، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية �س/6	2[

�ِصْعٌر●
لغة:

ْعر: الثََّمن، والقيمة؛  د �ِسْعَره، وال�سِّ ره، وَحدَّ نه، وقدَّ يَء: َثمَّ ر ال�سَّ َر َت�ْسعريًا؛ �َسعَّ )�س ع ر(، �َسعَّ
اأي: ما ي�ساوي بالنقد قيمَة ال�سيء، ويعادل تكلفته.

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● ر لل�سلعة، فالفرق بينه وبني الثََّمن؛ اأن الثََّمن هو: ما يرتا�سى عليه العاقدان، 	 الثمن املقدَّ

عر فهو: ما يطلبه البائع.  اأما ال�سِّ
● ما يطلبه البائع عو�سًا عن ال�سلعة.	
● وق: ما جرى عليه تعامل التجار من بيع �سلعِة كذا مببلِغ كذا.	 و�سعر ال�سُّ
● والتَّ�سعري: التفاق على ال�سعر.	
● والتَّ�سعري اأي�سًا: تقدير ال�سلطان اأو نائبه للنا�س �سعرًا، واإجبارهم على التبايع مبا قدره.	
● والقيمة: ما ي�ساويه ال�سيء يف تقومي املقومني.	

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:
● القيمة التجارية ل�سلعة ما عند نقل ملكيتها من البائع اإىل امل�سرتي. 	
● كمية النقد التي يجب دفعها للح�سول على وحدة من ال�سلع اأو اخلدمات املتبادلة. 	
● ى 	 وي�سمَّ ال�سفقة،  به  ُعِقَدت  اأو  يت  ا�سرُتِ الذي  ال�رشاء  �سعر  الفعلي:  اأو  الأ�سلي  وال�سعر 

كذلك القيمة التاريخية والقيمة الدفرتية. 
● و�سعر التجزئة: �سعر بيع الب�ساعة على اأ�سا�س بيع املفرق اأو القطاعي. 	
● و�سعر اجلملة: �سعر بيع الب�ساعة على اأ�سا�س غري القطاعي. 	
● و�سعر ال�سوق: الثمن الذي ميكن اأن ُت�سرتى به الوحدة اأو ما �سابهها )�سلعة ما( يف وقت 	

�َصَعٌة
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ما، وُيق�َسد به يف جمال اإدارة الزكاة: تقومي املوجودات على اأ�سا�س قيمتها ال�سوقية وقت 
وجوب الزكاة، ويطلق عليه يف جمال التجارة القيمة اجلارية اأو ال�سوقية. 

● ُعِر�َس على مالك العني ومل يتم قبوله 	 اأعلى �سعر  و�سعر ال�سوم: م�سطلح حملي يراد به 
بعد. 

● ف: �سعر ال�سوق بالن�سبة للنقود. 	 و�سعر ال�رشَّ
● ًا لدفعه بتاريخ معني ل�رشاء ورقة مالية 	 و�سعر ال�رشاء: اأعلى �سعر يكون امل�سرتي م�ستعدَّ

معينة اأو �سلعة معينة. 
● للح�سول على وحدة 	 الذي يتوجب دفعه  الوحدات من عملة معينة  ال�رشف: عدد  و�سعر 

واحدة من عملة اأخرى. 
عند●القانونيني:●ُيطَلق على:

● الثمن الذي ُتباع به ال�سلعة اأو ُت�سرتى، والذي يف�سح املجال لتفاقيات متتابعة. 	
● اأو عمل فني يف الأ�سواق، وفق 	 اأو قيمة منقولة  وال�سعر يف ال�سوق: هو ما ت�ساويه �سلعة 

قواعد العر�س والطلب. 
]تاج اللغة، امل�سباح املنري، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم 
الغني، املو�سوعة الفقهية 25/15، 132/34، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 901/2، معجم لغة الفقهاء 
والألفاظ  امل�سطلحات  الإ�سالمية �س/6	2، معجم  القت�سادية يف احل�سارة  امل�سطلحات  قامو�س  �س/	21، 
امل�سطلحات  يف  الأ�سا�سي  املعجم  �س/4	4،  وامل�رشفية  واملحا�سبية  املالية  العلوم  معجم   ،26	/2 الفقهية 
الإدارية العربية 595/1، قامو�س اآركابيتا للعلوم امل�رشفية واملالية �س/119، 335، معجم امل�سطلحات القانونية 

)كورنو( 1/	9	، القامو�س القانوين اجلديد �س/3	1[

�ُصْفَتَجة
لغة:

ب »�َســْفَته«؛ وهــي: اأن تعطــي رجــاًل مــاًل؛ فيعطيــك وثيقــة ت�ســرتد بهــا مالك من  ، ُمَعــرَّ لفــظ فار�ســيٌّ
ــْفَتَجُة: فعــل  �ــرشيك اأو عميــل يف بلــد اآخــر اأنــت م�ســافر اإليــه، وي�ســتفيد املُْعطــى اأَْمــَن الطريــق، وال�سَّ

ذلــك، والعمــُل بالنَّْقد، واجلمع: �َســفاِت.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● على 	 للدللة  الإ�سالمي  الع�رش  يف  العربية  اللغة  دخلت  الفار�سية،  »�سفتة«  لكلمة  حتريف 

ن  ل بقب�س املال املدوَّ نظام مايل ات�سل باحلوالت وال�سندات املالية، وحامل ال�سفتجة خموَّ
فيها من املر�َسل اإليه. 

● كتاب من �ساحب املال لوكيله اأن يدفع ماًل قر�سًا لياأمن به من خطر الطريق، وال�سفتجة 	
يف ع�رشنا تقابل احلوالة امل�رشفية. 

● اأن يقر�س �سخ�س اآخر ماًل ببلد؛ لي�ستوفيه يف بلد اآخر، فياأمن املُْقِر�س من خطر الطريق 	
اأمثلته ما ذكره بع�س الفقهاء على  وموؤونة احلمل، وي�ستفيد املقرِت�س من القر�س، ومن 

اأنها حوالة، وبع�سهم على اأنها قر�س. 

�ُصْفَتَجة
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عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:
● م�سطلح اإ�سالمي قدمي، ي�سري اإىل اإقرا�س اأحد الأ�سخا�س ماًل لي�سلمه املقرت�س يف بلد اآخر 	

اإىل �سخ�س اآخر يريد املقر�س تو�سيله اإليه، وغر�سه من الإقرا�س اأن ياأمن خطر الطريق، 
ولهذا جعله قر�ساً ل اأمانة. 

● البولي�سة اأو احلوالة، ويرادف الآن الكمبيالة. 	
● ه 	 توكيل العميل امل�رشف بنقل مبلغ اإىل بلد اآخر، واأخذ مقابل هذه الوكالة وثيقة تثبت حقَّ

يف النقل، واملبلغ املودع لدى امل�رشف.
عند●القانونيني:

ه اإليه اخلطاب  ر يف �سيغة ر�سالة، يطلب مبقت�ساها كاتبها - وُيدعى »ال�ساحب« - ممن يوجِّ حمرَّ
فيها - ويدعى »امل�سحوب عليه« - اأن يدفع مبلغًا معلومًا من النقد يف موعد معني، لأمر �سخ�س 
يه، ويدعى »احلامل« اأو »امل�ستِحق« اأو »امل�سحوب له«، ول يلتزم »امل�سحوب عليه«  ثالث ي�سمِّ

بدفعها اإل اإذا قبلها. 
]امل�سباح املنري، القامو�س املحيط، تاج العرو�س، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية 
املعا�رشة، الرائد، معجم امل�سطلحات والألقاب التاريخية �س/249، معجم الألفاظ التاريخية يف الع�رش اململوكي 
�س/91، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 902/2، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 596/1، 

البنوك الوقفية 671/2، املعجم القانوين رباعي اللغة �س/260[

�ِصْفر
لغة:

اأي:  وجلَّده؛  كتبه،  الكتاَب:  و�َسَفَر  حه،  وو�سَّ ك�سفه،  ال�سيَء:  �َسَفَر  �َسْفرًا؛  �َسَفَر  ر(،  )�س ف 
َفَرُة: الَكَتَبة، واجلمع: اأَ�ْسفار. ْفر: الكتاب، اأو الكتاب الكبري، وال�سَّ اه باجِللْد، وال�سِّ غلَّفه، وغ�سَّ

ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

]تاج اللغة، القامو�س املحيط، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني[

�َصَفٌر
لغة:

و�َساَفر  َفر،  ال�سَّ اإىل  وخرج  م�سافة،  وَقَطع  ارحتل،  جُل:  الرَّ �َسَفَر  �َسَفرًا؛  �َسَفَر  ر(،  ف  )�س 
البالد،  يف  ل  والتنقُّ مو�سٍع،  وَق�ْسد  والرحلة،  الرحيل،  َفر:  وال�سَّ وارحتل،  م�سى  خ�ُس:  ال�سَّ

واجلمع: اأَ�ْسفار.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● اخلروج عن عمارة موطن الإقامة قا�سدًا مكانًا يبعد م�سافة ي�سحُّ فيها ق�رش ال�سالة. 	

لغة  الغني، معجم  الرائد، معجم  املعا�رشة،  العربية  اللغة  الو�سيط، معجم  املعجم  العرب،  ل�سان  اللغة،  ]تاج 
الفقهاء �س/219[

�ِصْفر
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�ُصْفَرٌة
لغة:

امل�سافُر  فيه  يحمل  وما  امل�سافر،  وطعام  طعام،  من  عليها  وما  املائدة،  ْفَرة:  ال�سُّ ر(،  ف  )�س 
ْفرة، واجلمع: �ُسْفرات،  ْفَرِجي: من�سوب اإىل �ُسْفرة، وهو اخلادم امل�سوؤول عن ال�سُّ طعاَمه، وال�سُّ

و�ُسُفرات، و�ُسَفر.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● لفظ فار�سي؛ معناه: قما�سة عري�سة ميدُّ عليها الطعام، دخلت العربية يف الع�رش الإ�سالمي 	

للدللة على مائدة الطعام. 
● و�ُســْفَرة جي: من »�ســفرة« العربية و»جي« اأداة الن�ســبة يف اللغة الرتكية، وُتطَلق على الطبَّاخ 	

اأو ُمَرتِّب الطعام على املوائد.
]تاج اللغة، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، معجم امل�سطلحات والألقاب 

التاريخية �س/249، املعجم اجلامع يف امل�سطلحات الأيوبية واململوكية والعثمانية �س/11[

�ُصْفٌل
لغة:

ــيُء: َنــَزَل، وانخف�ــس، و�ســار اأ�ســفل مــن  )�ــس ف ل(، �َســُفل �ُســفوًل؛ �َســُفَل: �ســدُّ عــال، و�َســُفل ال�سَّ
ْفُل:  ْفُل، وال�سِّ يء: حتته، واجلزء املنخف�س منه، وال�سُّ غريه، والأ�سفل: نقي�ُس الأعلى، واأ�سفل ال�سَّ
، وكلُّ ما  ابــق التحتيُّ ــْفل؛ وهو: الطَّ : من�ســوب اإىل ال�سُّ ــْفليُّ َنقي�ــُس الُعلـْـو والِعلـْـو، وهــو الَقْعــر، وال�سُّ

هو واقع يف الأ�ســفل.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● م�سجدًا، 	 فل  ال�سُّ جعل  يف  ذكروه  ما  اأمثلته:  ومن  فوقه،  الأعلى  البناء  من  الأ�سفل  البناء 

والعلوِّ بيتًا. 
● 	 . ما نزل عن الُعلوِّ

عند●القانونيني:
بقة من البناء تعلوها طبقة اأخرى.  الطَّ

]تاج اللغة، ل�سان العرب، القامو�س املحيط، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، 
معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 903/2، معجم القانون �س/102[

�َصَفٌه
لغة:

نقي�س  َفاَهُة:  وال�سَّ َفاُه  وال�سَّ َفُه  وال�سَّ �َسَفهًا،  و�َسِفَه  و�َسَفاهًة؛  �َسَفاهًا  و�َسُفَه  �َسَفَه  هـ(،  )�س ف 
احِللْم، وهو: الإ�رشاف، والتبذير، والتبديد، وهو اأي�سًا: احُلمق، واجلهل، و�َسِفه نف�َسه: حملها 

�َصَفٌه
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يف  ف  الت�رشُّ و�سيِّئ  ر،  املُبذِّ فيه:  وال�سَّ واأهلكها،  وامتهنها،  ْي�س،  والطَّ ة  اخِلفَّ اأي:  َفه؛  ال�سَّ على 
َفهاء. ر ماله فيما ل ينبغي، واجلاهل، وجمعه: ال�سُّ ماله، ومن يبذِّ

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة. 	
● تبذير املال وت�سييعه على خالف مقت�سى ال�رشع اأو العقل. 	
● خفة تعرتي الإن�سان، فتحمله على العمل بخالف موجب العقل وال�رشع، مع قيام العقل 	

فيه حقيقة من وجٍه، وُيعدُّ عار�سًا من عوار�س الأهلية ال�سماوية، التي لي�س للفرد اختيار 
يف اكت�سابها، اأو يف اإزالتها.

● رًا، ي�سيع املال يف غري وجهه 	 �سفة ل يكون ال�سخ�س معها مطلق الت�رشف؛ كاأن يبلغ مبذِّ
اجلائز. 

عند●القانونيني:●ُيطَلق على:
● نزعة اإىل الإنفاق ب�سورة مبالغ فيها، واإىل تبذير املداخيل وتبديد الأموال بدون فائدة ول 	

�سبب. 
● اإنفاق املال على غري مقت�سى العقل اأو ال�رشع. 	
● فيه: هو الذي يبذر اأمواله بال جدوى ول �سبب وجيه. 	 وال�سَّ

]تاج اللغة، ل�سان العرب، القامو�س املحيط، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، 
امل�سطلحات الوقفية �س/142، معجم م�سطلحات اأ�سول الفقه �س/233، املو�سوعة الفقهية 100/16، معجم 

امل�سطلحات القانونية )كورنو( 900/1، معجم القانون �س/102، املعجم القانوين رباعي اللغة �س/7	3[

ا●-●�صاوي●-●َبيَّاب( اٌء●)�صقَّ �َصقَّ
لغة:

ْقي:  باملاء، وال�سَّ ده  اأو زوَّ ُي�رَشب،  ناوله ما  اأو  �َسْقيًا، �سقاه: جعله ي�رشب،  �َسَقى  )�س ق ي(، 
ُمباَلغة؛  �سيغة  ا:  و�َسقَّ اء  و�َسقَّ املاء،  النا�س  يعطي  َمن  وهو:  اقي؛  ال�سَّ والفاعل:  باملاء،  د  التزوُّ
ل  املوكَّ يخ  وال�سَّ املنازل ونحوها،  اإىل  املاء  َحْمل  وَمن حرفته  النا�س،  اإىل  املاء  يحمل  َمن  وهو: 
بتوزيع املاء للو�سوء يف امل�ساجد، والبيَّاب: ال�ساقي يطوف يف الأ�سواق حاماًل املاء لي�سقي به، 

اوؤون. واجلمع: �سقَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● بالروايا 	 مللئها  واملن�ساآت؛  الأ�سبلة  �سهاريج  اإىل  النهر  من  املاء  نقل  يتوىلَّ  الذي  الرجل 
والِقَرب املحمولة على ظهور اجلمال اأو احلمري. 

● �ساحب حرفة قدمية، كان �ساغلها يغرتف املاء من الأنهار، ويحمله يف راوية اأو ِقْربة من 	
اجللد معلَّقة ب�سيور على اأحد كتفيه، وياأتي بها اإىل داخل املدن لتزويد البيوت باملاء. 

● و�سقابا�سي: رئي�س ال�سقائني. 	
عند●القت�صاديني:

ى ال�ساوي يف دم�سق.  ع ماء اجلداول على م�ستحقي املاء، وُي�سمَّ الذي يوزِّ
]تاج اللغة، ل�سان العرب، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم 

اٌء �َصقَّ
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التاريخية  والألقاب  امل�سطلحات  معجم  �س/	31،  املياه  م�سكلة  الإ�سالمية  احل�سارة  واجهت  كيف  الغني، 
�س/250، الألقاب والوظائف العثمانية �س/176، معجم ال�سهابي يف م�سطلحات العلوم الزراعية �س/6	7[

�ِصَقاَيٌة●)�صقي●املاء(
لغة:

ــْقي:  ده باملاء، وال�سَّ )�ــس ق ي(، �َســَقى �َســْقيًا؛ �ســقاه: جعله ي�ــرشب، اأو ناوله ما ُي�ــرَشب، اأو زوَّ
ــْقي، واملو�سع  ــقاية: مو�سع ال�سَّ د مــن املــاء، وال�سِّ ــْقيا: اإعطــاء ن�سيــب حمــدَّ د باملــاء، وال�سُّ التــزوُّ
ُيتَّخذ فيه ال�رشاُب يف املوا�سم وغريها، والإناء ُي�ْسَقى به، وما ُيبنى من �سدٍّ اأو غريه جلمع املاء، 
َقاء: ِوَعاء من ِجلْد يكون للماء واللَّنب، وكلُّ ما ُيجعل فيه  ّقاء، وال�سِّ قاية اأي�سًا: حرفة ال�سَّ وال�سِّ

ما ُي�سقى.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● حفر الأنهار والآبار، وفتح القنوات، وتاأمني الآلت الالزمة لإي�سال املياه اإىل النا�س. 	
● « تو�سع بفناء الكعبة، وُي�سقى منها املاء العذب، 	 اأدم، كانت على عهد »ُق�َسيٍّ حيا�س من 

اج، يجلبها، وميزج حليبها بالع�سل، وي�سكبه يف هذه  حتمله الإبل من الآبار، وُي�سقاه احُلجَّ
الأحوا�س؛ اإمعانًا منه يف الكرم، وكان ي�سرتي الزبيب وي�سعه يف ماء زمزم بعد حفرها.

● ويف املغرب العربي: نوع خا�سٌّ من املن�ساآت املائية؛ وهو املعروف وال�سائع با�سم: ال�سبيل. 	
● اج 	 اج: ا�سطالح يف تاريخ العرب من الع�رش اجلاهلي، ُيق�َسد به: اإرواء ُحجَّ و�سقاية احُلجَّ

بيت اهلل احلرام يف مكة املكرمة، فكانوا يجمعون املاء من اآبار »مكة«، ويحملونها على الإبل 
ة من اأدم. باملزاود والِقَرب، وي�سبُّونها يف فناء الكعبة بحيا�س خا�سَّ

● اج املاء، وهو يف الوقت ذاته من�سب من منا�سب 	 اقي: لقب ت�رشيف، َمن �ساقى احُلجَّ وال�سَّ
. موكب احَلجِّ

● ماط 	 اقي يف م�سطلحات الع�رش اململوكي: خادم يف الق�رش ال�سلطاين، مهمته مدُّ ال�سِّ وال�سَّ
ماط. فرة(، وتقطيع اللحم، و�َسْقي امل�رشوب بعد رفع ال�سِّ )ال�سُّ

● قيا: اأن يعطيه ما ي�رشب، والإ�سقاء: اأن يجعل له ذلك حتى يتناوله كيف �ساء، والإ�سقاء 	 وال�سُّ
اأبلغ. 

]تاج اللغة، ل�سان العرب، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم 
الغني، البنوك الوقفية 296/1، اأثر الأوقاف على احلياة الدينية والجتماعية يف مكة واملدينة �س/60، الأ�سبلة 
ال�رشة  �سجالت  �س/252،  التاريخية  والألقاب  امل�سطلحات  معجم  �س/14،  الإ�سالمية  العمارة  يف  املائية 
العثمانية 217/1، املعجم اجلامع يف امل�سطلحات العثمانية �س/110، معجم م�سطلحات األفاظ الفقه الإ�سالمي 

�س/317[

�َصْقٌف●
لغة:

املنزل ونحوه، وهو  ْقف: غطاء  �َسْقفًا، وال�سَّ له  البيَت: جعل  �َسَقَف  �َسْقفًا؛  �َسَقَف  )�س ق ف(، 
من  اإجماًل؛  م�ستوية  م�ساحة  ْقف:  وال�سَّ الأربعة،  اجلدران  على  القائُم  لأر�سه،  املقابل  اأعاله 

�َصْقٌف



56

ال�سماء،  اأي�سًا:  ْقف  وال�سَّ البيت،  اأو  الغرفة  غطاء  توؤلِّف  الأ�ْسَمنت،  اأو   ، اجِل�سِّ اأو  اخل�سب، 
واجلمع: اأَ�ْسُقف، و�ُسُقف، و�ُسقوف.

ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:
● غطاء املنزل وال�سماء، وا�سُتعري للحدِّ الأعلى لكلِّ �سيء؛ مبا ميثِّله من قيد يجب التقيُّد به، 	

اأو مانع ل ي�سحُّ جتاوزه. 
● احلدُّ الأعلى لكمية ما اأو ل�سعر اأو راتب. 	

]تاج اللغة، القامو�س املحيط، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، 
معجم الغني، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 1/	59[

�ُصُقوٌط
لغة:

اأوقعه،  واأَ�ْسَقَطه:  وغاب،  ووقع،  هبط،  يُء:  ال�سَّ �َسَقَط  و�َسْقطًا؛  �ُسقوطًا  �َسَقَط  ط(،  ق  )�س 
؛  يُء: تتابع �ُسقوطه؛ ومنه: �ُسقوط احَلقِّ يء: اأَلقى نف�َسه عليه، وت�ساَقط ال�سَّ وت�ساَقط على ال�سَّ

اأي: زواله من يد �ساحبه.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:

● انتهاء اخل�سومة قبل الف�سل فيها، بعد انق�ساء �سنة على الأقل من عدم ال�سري فيها. 	
● : فرتة ينق�سي يف اأثنائها حقٌّ اأو امتياز، ويكون غري �ساري املفعول؛ نتيجة 	 و�سقوط احلقِّ

ف اأو لعدم تفعيله.  لعدم الت�رشُّ
● عى عليه بعد انق�ساء مدة 	 ع به املدَّ و�سقوط الدَّعوى: حمو اآثار كل اإجراء يف الدعوى، يتذرَّ

معلومة. 
عند●القانونيني:●ُيطَلق على:

● ، اأو وظيفة، اأو �سفة، اأو فائدة، تنزل كعقوبة ب�سبب �سقوط حقِّ الوراثة، اأو 	 خ�سارة حقٍّ
، اأو التهاون... اإلخ.  عدم الأهلية، اأو الِغ�سِّ

● عى عليه بعد انق�ساء مدة 	 ع به املدَّ عوى، يتذرَّ عوى: هو زوال اآثار كل اإجراء يف الدَّ و�سقوط الدَّ
عوى ُي�سبه  معلومة، تختلف من نظام قانوين اإىل اآخر، وذلك بعد اآخر اإجراء فيها، و�سقوط الدَّ

ًا للدعوى، فال تبقى معلَّقة اأبدًا.  التقادم؛ الذي ي�سع حدَّ
● : اإذا مل يطالب املطالب باحلق �سمن فرتة معينة �سقط احلقُّ من يده. 	 و�سقوط احلقِّ
● ه 	 ًا ب�سقوط حقِّ ْين، واأُنِذر ر�سميَّ ًا من الدَّ و�سقوط الأجل: اإذا مل يدفع املدين ق�سطًا م�ستحقَّ

ين حالًّ،  ًا، وُي�سبح الدَّ ْين تعاقديَّ ه يف الأجل املوقوت لدفع الدَّ يف الآجال الباقية؛ ي�سقط حقُّ
واجب الأداء بحذافريه. 

]امل�سباح املنري، املعجم الو�سيط، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 1/	59، معجم امل�سطلحات 

�ُصُقوٌط
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اللغة  رباعي  القانوين  املعجم  �س/2	1،  )بدوي(  القانونية  امل�سطلحات  معجم   ،902/1 )كورنو(  القانونية 
�س/354، معجم امل�سطلحات الفقهية والقانونية �س/197، القامو�س القانوين اجلديد �س/196[

�َصِقيَفٌة
لغة:

ــْقف: غطــاء املنــزل ونحــوه،  )�ــس ق ف(، �َســَقَف �َســْقفًا؛ �َســَقَف البيــَت: جعــل لــه �َســْقفًا، وال�سَّ
قيفة: املكان املَ�ْسقوف، وعري�س ُي�سَتَظلُّ به، وكلُّ بناء بارز ُي�ْسَقف به فوق باب  قيف وال�سَّ وال�سَّ
الــدار، وهــي اأي�ســًا: كلُّ خ�ســبة عري�ســة - كاللَّــوح - اأَو َحَجــر عري�ــس ُي�ســتطاع اأَن ُي�َســقَّف بــه، 

واجلمــع: �َســِقيفات، و�َســَقاِئف.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ُغرفة منخف�سة عن البناء، ومنف�سلة عنه، ُت�ستخدم لأغرا�س �ستَّى. 	
● ة بها من ال�سم�س واملطر. 	 ال�سوق املظلَّلة حلماية املتعاملني فيها واملارَّ
● ويف م�سطلحات الع�رش اململوكي: �سقف فوق ممرٍّ اأو َمْعرَبة متتد بني بناءين متجاوَرْين، 	

اأو حتمل بع�س اأجزاء من هذين البناءين.
عند●القت�صاديني:

ت؛ فيقيها  بناء زراعيٌّ اأكرث ما يكون من خ�سب، حُتفظ فيه الآلت الزراعية والعجالت والغالَّ
م�س واملطر.  من ال�سَّ

]تاج اللغة، القامو�س املحيط، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، 
معجم الغني، قراءة معمارية يف ال�سجالت العثمانية للمحكمة ال�رشعية يف نابل�س �س/	1، قامو�س امل�سطلحات 
القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية �س/9	2، معجم م�سطلحات العمارة والفنون الإ�سالمية �س/147، معجم 

ال�سهابي يف م�سطلحات العلوم الزراعية �س/326[

�َصِقيٌم
لغة:

ــْقم  جــُل: َمِر�ــس، وطــال مر�ســه، وازداد، وال�سُّ )�ــس ق م(، �َســِقَم و�َســُقَم �ُســْقمًا و�َســَقمًا؛ �َســِقم الرَّ
عيــف، واملَُهلَْهــل،  ــقيم: ال�سَّ حــة، وال�سَّ ه: ال�سَّ ــَقام: املر�ــس، وال�سعــف، و�ســدُّ ــَقم وال�سَّ وال�سَّ

واملري�ــس، وَمــن بــه مر�ــس ُمْزِمــن، واجلمــع: �ِســقام، و�ُســُقم، و�ُســَقماء.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]تاج اللغة، ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني[

ٌة �ِصكَّ
لغة:

واملعبَّدة،  امل�ستوية،  الطريق  كة:  وال�سِّ وَطْبعها،  و�َسْبكها،  النُّقوِد،  ب  �رَشْ  : كُّ ال�سَّ ك(،  ك  )�س 

ٌة �ِصكَّ
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منقو�سة  وحديدة  والنخيل،  ال�سجر  من  ة  املُ�ْسطفَّ والطريق  منه،  اأو�سع  كان  ما  اأو  قاق،  والزُّ
ّكة؛ وهي حديدة  اك: َمن ي�رشب ال�سِّ كَّ ُت�رشب عليها النقود، وحديدة حُترث بها الأر�س، وال�سَّ

كك. النُّقود، واجلمع: ال�سِّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ال�سم الذي ُيطَلق على النقد املعدين؛ �سواء اأكان من الذهب اأم الف�سة اأو غريهما. 	
● لدى 	 كة«  »ال�سِّ لفظ  ويدلُّ  الدراهم،  اأي:  الفلو�س؛  عن  تعبريًا  ت�ستخدم  احل�سنة:  كة  وال�سِّ

العثمانيني على الدمغة والنقد، فاإذا اأ�سيفت اإليها كلمة »ح�سنة« ُق�سد بها النقد. 
● املحكمة 	 �سجالت  نة يف  املدوَّ املعامالت  يف  ذكرها  ورد  العملة  من  نوع  ال�سلطانية:  كة  وال�سِّ

ت يف زمن ال�سلطان  ال�رشعية خالل القرن العا�رش للهجرة، وُيعتقد اأنها من النقود التي �ُسكَّ
»�سليمان القانوين«. 

● اإىل املدينة املنورة ت�سهياًل 	 و�سكة حديد احلجاز: هي ال�سكة احلجازية املمتدة من دم�سق 
بها لورن�س خالل احلرب العاملية الأوىل، وكان لها اأمالك وعقارات  ، والتي خرَّ لطريق احلجِّ

موقوفة تقع يف �ساحة الربج يف بريوت؛ لتاأمني اأموال �سنوية لالإنفاق عليها. 
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:

● حديدة منقو�سة كانت ُتطبع فيها الدراهم والدنانري. 	
● النقو�س التي كانت توجد على الدنانري والدراهم، وغالبًا ما كانت ترمز للخليفة ولدولته 	

الإ�سالمية. 
● وظيفة نق�س العملة. 	
● : املكان الذي ُت�سكُّ فيه العملة. 	 كِّ كة اأو دار ال�سَّ وال�سِّ
● دة. 	 و�سكُّ العملة: �ُسنع قطع النقد املعدنية؛ بطبع خامت عليها يعطيها قيمة حمدَّ
● اك: العامل الذي كان ي�رشب �سكة النقد.	 كَّ وال�سَّ

عند●القانونيني:
كك الزراعية: طرق ُت�سقُّ بني الأرا�سي الزراعية؛ لتي�سري الو�سول اإليها. ال�سِّ

الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العربية،  املعاجم  تكملة  املنري،  امل�سباح  اللغة،  ]تاج 
معجم الغني، �سجالت ال�رشة العثمانية 12/1، 95، املف�سل يف تاريخ القد�س �س/511، الأوقاف يف بالد ال�سام 
منذ الفتح العربي الإ�سالمي 21/7، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 599/1-600، معجم 

القانون �س/103[

�َصَكٌن
لغة:

ار: َقَطــن  ــدَّ ــَكَن ال ــَكَن املــكاَن: اأقــام فيــه، وا�ســتوطنه، و�َس ــْكَنى؛ �َس ــَكنًا و�ُس ــَكَن �َس )�ــس ك ن(، �َس
نه املنــزَل واأَ�ْســَكنه: جعلــه ُيقيــم فيــه وي�ســتوطنه، و�َســاَكَنه: اأقــام معــه يف داٍر واحــدة،  فيهــا، و�َســكَّ
ــَكن  ــَكُن: املَ�ْســَكن، والبيــت، وكلُّ مــا �َســَكنَت اإليــه وا�ستاأن�ســت بــه مــن الأهــل والوطــن، وال�سَّ وال�سَّ

�َصَكٌن
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ــْكنى: املَ�ْســَكن، والإ�ْســكان، واأن ُت�ْســِكن اإن�ســانًا  ــكون، وال�سُّ اأي�سًا: الرحمة، والطماأنينة، وال�سُّ
�ْســكان. ان، واجلمــع: اأَ ــكَّ ــاِكنون، وال�سُّ ــاِكن: املُقيــم، وجمعــه: ال�سَّ منــزًل بــال اأُْجــرة، وال�سَّ

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ْكَنى: املكث يف مكان على �سبيل ال�ستقرار والدوام. 	 وال�سُّ
● �سكنى 	 ا�ستحقَّ  من  يقولون:  والو�سية، حيث  الوقف  يف  الفقهاء  عند  يرد  كنى:  ال�سُّ وحقُّ 

دار موقوفة فله اأن ي�سكنها مدة حياته باأهله وح�سمه وخدمه، وله اأن ُي�سكنها غرَيه بغري 
فاإىل  واإل  له،  جعله  قد  الواقف  كان  اإن  ولده  اإىل  كنى  ال�سُّ حقُّ  ينتقل  موته  وبعد  عو�س، 

امل�رشف الذي جعلها الواقف له.
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:

● كنى، وحملُّ الإقامة، وقد ي�ساف فيميَّز مبا ي�ساف اإليه بح�سب اجلهة املخت�سة؛ 	 مكان ال�سُّ
مثل: �سكن الطلبة، و�سكن الأطباء، و�سكن اأع�ساء هيئة التدري�س. 

● كان: العدد الكلي لالأفراد الذين يقطنون بلدًا اأو مدينة اأو منطقة ما. 	 وال�سُّ
عند●القانونيني:●ُيطَلق على:

● ة( حيث ي�سكن �سخ�س ما، ويعي�س فيه )منفردًا اأو مع اأ�رشته(. 	 مكان )منزل اأو �سقَّ
● اأو اأ�رشة؛ لإ�سغاله 	 وال�ُسْكَنى: عقار مبني، ُي�ستخدم لل�سكن الرئي�سي )اأو التابع( ل�سخ�س، 

ب�سفة مالك اأو م�ستاأجر اأو �ساغل. 
]تاج اللغة، امل�سباح املنري، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم 
الغني، امل�سطلحات الوقفية �س/145، معجم امل�سطلحات املالية والقت�سادية يف لغة الفقهاء �س/246-245، 
املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 601/1، معجم امل�سطلحات القت�سادية �س/227، معجم 

امل�سطلحات القانونية )كورنو( 905-904/1[

�ِصلٌح●
لغة:

الح: َما  الح، وال�سِّ الح، وَت�َسلََّح: َلِب�َس ال�سِّ ده بال�سِّ زه وَزوَّ )�س ل ح(، �َسلََّح َت�ْسِليحًا؛ �سلَّحه: َجهَّ
ُيَقاَتل به يف احلرب وُيَداَفع؛ وهو ا�سٌم جامع لآلت احلرب واأدوات القتال؛ ُيدافع بها اجلنديُّ 
�س، والُبْنُدِقيَّة... اأو ما اإىل  ؛ كال�سيف، والقو�س بال وتر، واملُ�َسدَّ ، والبحر، واجلوِّ وُيقاتل، يف الربِّ
َلْحدار: حامل ال�سالح، و�سابط  الِحيُّ وال�سِّ الح، وال�سِّ ذلك، واملَ�ْسَلَحة: الثَّْغر، والقوم ذوو ال�سِّ

لطان، ويقدِّمها اإليه اإذا احتاج اإليها، واجلمع: اأَ�ْسِلحة، و�ِسالحات. يحمل اأ�سلحة ال�سُّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● مبعنى: 	 و»خانة«؛  العربية،  »�سالح«  من  خانة:  �سلح  اأو  خاناه،  �سالح  اأو  خانة،  و�سالح 

البيت، والدار؛ اأي: دار ال�سالح، م�سطلح كان ُيطلق يف العهدين العثماين واململوكي للدللة 
على املكان الذي حُتفظ فيه الأ�سلحة والذخائر.

�ِصلٌح
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]تاج اللغة، القامو�س املحيط، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، 
معجم الغني، املعجم اجلامع يف امل�سطلحات العثمانية �س/	11[

�َصلَمٌة●
لغة:

الرباءة من  المة:  وَبِرَئ، وال�سَّ اأَِمن، وَخَل�س،  جُل:  الرَّ �َسِلم  �َسالَمًة و�َسالمًا؛  �َسِلَم  )�س ل م(، 
ليم: احَل�َسن، وال�سحيح،  ريق: اأمنها، وال�سَّ العيوب، والعافية، والأمن، والنَّجاة، و�َسالمة الطَّ
الآفات  من  امل  وال�سَّ الأمرا�س،  من  واخلايل  واخلداع،  الغ�سِّ  من  واخلايل  الِبْنَية،  و�سحيح 

والعيوب، وغري اخَلِطر، و�سليم العقل: عاقل، لي�س جمنونًا، �َسامِل من كل َلْوَثة.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● عدم الهالك. 	
● اخلال�س من اخلوف. 	

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:
● ما كان �ساحلًا لال�ستعمال للغر�س املق�سود. 	
● اأو املوؤ�س�سة عندما تكون يف حالة مليئة وجيدة من الناحية املالية، وتعمل 	 َو�ْسع ال�رشكة 

بطريقة مريحة، وت�ستطيع الوفاء بالتزاماتها. 
عند●القانونيني:

�سليم: غري م�ساب بعاهة، يف �سحة جيدة. 
لغة  معجم  الغني،  معجم  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ل�سان  اللغة،  ]تاج 
الفقهاء �س/221، التوقيف على مهمات التعاريف �س/197، معجم م�سطلحات القت�ساد واملال واإدارة الأعمال 

�س/509، معجم امل�سطلحات القانونية )كورنو( 914/1[

�َصلْمِلك
لغة:

مل جند له اأ�ساًل يف اللغة.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● �س للرجال؛ �سواء كان يف بيت اأو ق�رش، اأو يكون مبنى منف�ساًل قائمًا بذاته، 	 املكان املخ�سَّ
ة غرف، ويتكون اأحيانًا من طابقني. وقد ي�سمُّ عدَّ

● ويف م�سطلحات الع�رش العثماين: قاعة ال�ستقبال يف منزل علية القوم، وقد كانت يف بادئ 	
�سة للرجال، مقابل  الأمر تدل على غرفة ال�ستقبال، ثم ات�سع معناها لي�سمل الأماكن املخ�سَّ

�سة للحرمي؛ املعربَّ عنها بـ»حرملك« يف الق�سور ال�سلطانية. الأماكن املخ�سَّ
● خروج 	 عند  املرا�سم  فيه  تقام  الق�رش،  يف  الرجال  ال�سيوف  ل�ستقبال  �س  يخ�سَّ مكان 

ال�سلطان ل�سالة اجلمعة، ويقوم اجلند باإدارة هذه املرا�سم.
]قراءة يف وثيقة وقف ترجع اإىل اأوائل القرن الع�رشين �س/4	1، م�سطلحات التاريخ العثماين 735/2، املعجم 

اجلامع يف امل�سطلحات العثمانية �س/	11، معجم م�سطلحات التاريخ والآثار �س/100[

�َصلَمٌة
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�َصْلٌب
لغة:

يَء: انتزعه قهرًا اأو اختال�سًا، و�َسَلَب ال�سخ�س: نهبه، واأخذ  )�س ل ب(، �َسَلَب �َسلْبًا؛ �َسَلَب ال�سَّ
اأَ�ْسالب؛  ُي�ْسلب، وجمعه:  ما  امل�سلوب، وهو  َلب:  وال�سَّ متاع قهرًا،  اأو  مال  ما يحمله من  منه 

ومنه: �َسَلب القتيل؛ اأي: ما معه ِمن �سالٍح وثياب وما اإىل ذلك.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
عند●القت�صاديني:

ن الورثة ال�رشعيون  �َسلْب عقار: اقتحام عقار، وو�سع اليد عليه بعد وفاة مالكه، وقبل اأن يتمكَّ
من حيازته.

عند●القانونيني:
اغت�ساب اأحدهم ماَل غريه بالقوة.

للعلوم امل�رشفية  اآركابيتا  اللغة العربية املعا�رشة، معجم الغني، قامو�س  اللغة، املعجم الو�سيط، معجم  ]تاج 
واملالية �س/2، القامو�س القانوين اجلديد �س/572[

�َصْلٌخ
لغة:

)�ــس ل خ(، �َســَلَخ �َســلْخًا؛ �َســَلَخ الَوْقُت واْن�َســَلَخ: َم�َسى، و�َســَلَخ الَيْوَم ونحَوه: ق�ساه، و�سار 
ــلْخ: َك�ْســُط  ــيَء مــن غــريه: َف�َسَلــه، و�َســَلخ ِثياَبــه: نَزعهــا، وخَلعهــا، وال�سَّ يف اآخــره، و�َســَلخ ال�سَّ

ــهِر: اآِخُره. الإِهــاِب، ومــا �ُســِلَخ عنه، و�َســلُْخ ال�سَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]تاج اللغة، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني[

�َصْل�َصِبيل
لغة:

اب ال�سهل املرور يف احَللْق لعذوبته، وا�سُم َعنْيٍ يف اجلنَّة، وو�سٌف  املاء العذب ال�سايف، وال�رشَّ
واجلمع:  والَف�ْسِقية،  )النَّافورة(،  ارة  الفوَّ لْ�َسبيل:  وال�سَّ اجلريان،  �رشيعة  عذبة  عني  لكلِّ 

�َسال�ِسب، و�َسال�ِسيب.
ا�صطلحاً:

جة، ينحدر  لوح من الرخام اأو احلجر يوجد داخل ال�سبيل، ويحتوي على نقو�س بارزة ومتعرِّ
�س للهواء ويربد، وي�سمى اأي�سًا با�سم »�ساذروان«. عليها املاء فيتعرَّ

الغني،  معجم  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العربية،  املعاجم  تكملة  اللغة،  ]تاج 
امل�سطلحات املعمارية يف وثائق ع�رش حممد علي وخلفائه �س/109[

�َصْل�َصِبيل
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�ُصْلَطاٌن
لغة:

لَْطنة،  ال�سَّ حاكم  وهو  الوايل،  اأو  امللك،  لْطان:  وال�سُّ �ُسلْطانًا،  جعله  �َسلَْطَنه:  ن(،  ط  ل  )�س 
ة،  ة، والنفوذ، وال�سيطرة، وهو اأي�سًا: احُلجَّ لَْطنة، وهو: القوَّ لْطان اأي�سًا: الولية، وال�سَّ وال�سُّ

والرُبهان، والدليل، واجلمع: �َسالطني.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● لقُب الذي يحكم يف وليته حكم امللوك، يكون رئي�سًا لالأمراء.	
● ال�رشيف 	 املقام  األقاب  يف  ويثبت  امللوك،  األقاب  من  وهو  ال�سلطان،  اإىل  ن�سبة  و�سلطاين: 

الطريق  اأي:  ال�سلطاين؛  الطريق  فيقال:  للدولة،  التابع  الأدبيات مبعنى  يف  وَيِرد  ونحوه، 
العام.

● و�سلطاين اأي�سًا: نوع من امل�سكوكات العثمانية الف�سية كانت ُت�ستعمل يف القرن ال�ساد�س 	
ع�رش امليالدي.

عند●القانونيني:●ُيطَلق على:
● �سلطة معطاة ملمار�سة وظيفة.	
● ام وبع�س املاأمورين العموميني.	 �سلطة الأمر التي تعود للحكَّ
● ل�سيق 	 وهو  الإرادية،  اللتزامات  اأ�سا�سه  على  تقوم  قانوين  مبداأ  الإرادة:  و�سلطان 

بالرتا�سي، واأهم ركن من اأركان العقد يف القانون املدين، ويق�سد مببداأ �سلطان الإرادة: اأن 
الإرادة وحدها تكفي لإن�ساء اللتزام.

]ل�سان العرب، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، 
التاريخ �س/165، م�سطلحات �سبح  التاريخية �س/256، معجم م�سطلحات  والألقاب  امل�سطلحات  معجم 
الأع�سى �س/4	1، بت�رشف، املعجم اجلامع يف امل�سطلحات الأيوبية واململوكية والعثمانية �س/119، معجم 

امل�سطلحات القانونية )كورنو( 907/1، املعجم القانوين 61/1	[

�ُصْلَطٌة
لغة:

ــلَْطة: الت�ســلُّط، وال�ســيطرة،  نــه، وال�سُّ مــه، ومكَّ ــلطان، وحكَّ )�ــس ل ط(، �َســلََّطه: اأطلــق لــه القــدرة وال�سُّ
ــلْطة اأي�ســًا: احلكومــة، اأو امل�ســئولون يف  ــم، وهــي: ال�ســيادة، واحُلْكــم، واملُلــك، والقــدرة، وال�سُّ والتحكُّ
ــلْطة، وكلُّ �سادر عن �ُســلْطة ما، واجلمع: �ُســلُطات، و�ُســلْطات. : من�ســوب اإىل ال�سُّ ــلْطويُّ الدولة، وال�سُّ

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● املرجع الأعلى املُ�َسلَّم له بالنفوذ، القادر على فر�س اإرادته على الإرادات الأخرى.	
● 	. احلق ال�رشعي يف الت�رشف واإ�سدار الأوامر يف جمتمع معنيَّ
● ورقابتهم؛ 	 عليهم  ال�سغط  ومن  النا�س،  على  ال�سيطرة  من  ن  متكِّ التي  القوة  اأو  القدرة 

ل يف حريتهم وتوجيه جهودهم اإىل اأنواع معينة. للح�سول على طاعتهم، والتدخُّ

�ُصْلَطاٌن
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عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:
● اأعمال املن�ساأة؛ 	 اإدارة  اأو املدير يف  اإدارة �سوؤون الدولة،  ال�سالحية التي تكون للحاكم يف 

ك�سالحية تعيني واإنهاء خدمات املوظفني، وال�سلطة تتبعها امل�سوؤولية، حيث يكون احلاكم 
اأو املدير م�سوؤوًل عن القرارات التي يتَّخذها.

● وت�ستعمل الكلمة كا�سم ملختلف املجال�س وال�رشكات واملوؤ�س�سات امل�ستقلة التابعة للبلديات 	
ة ر�سمية اأو �سبه ر�سمية. اأو احلكومة املركزية اأو املحلية، والتي تقوم باأعمال عامَّ

عند●القانونيني:●ُيطَلق على:
● الأهلية القانونية، اأو التاأهيل ملزاولة كل حقوق �سخ�س اآخر اأو بع�سها، والعمل حل�سابه؛ 	

كالو�سي الذي يت�رشَّف حل�ساب القا�رش.
● �س املرء �سخ�سًا به لينوب عنه.	 ، يفوِّ عقٌد كتابيٌّ
● وظيفة مميَّزة قانونًا عن الدولة، متثِّلها هيئة منف�سلة.	
● جمموعة الخت�سا�سات اأو ال�سالحيات الد�ستورية والقانونية لهيئة ما.	
● وال�سلطة الت�رشيعية: هي ال�سلطة التي تخت�سُّ ب�سنِّ القواعد القانونية وفقًا للد�ستور.	
● تتكون 	 وهي  تنفيذية،  �سلطة  بو�سفها  احلكومة  على  ُيطلق  ا�سطالح  التنفيذية:  وال�سلطة 

من جمموعة من الوزراء برئا�سة الوزير الأول اأو رئي�س جمل�س الوزراء، وتكون مهمتها 
الأ�سا�سية تنفيذ القوانني، وو�سع ال�سيا�سة العامة للدولة يف خمتلف املجالت وتطبيقها.

● ة بالف�سل يف منازعات الأفراد وتوقيع اجلزاءات 	 وال�سلطة الق�سائية: هي ال�سلطة املخت�سَّ
على خمالفي القانون. 

]ل�سان العرب، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، 
معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 912/2، معجم م�سطلحات الرعاية والتنمية الجتماعية �س/25، معجم 
م�سطلحات التاريخ �س/165، قامو�س اآركابيتا للعلوم امل�رشفية واملالية �س/9	، معجم م�سطلحات القت�ساد 

واملال واإدارة الأعمال �س/37، معجم امل�سطلحات القانونية )بدوي( �س/6	1، معجم القانون �س/19، 103[

�ِصْلَعٌة
لغة:

لْعة: املتاع، وكلُّ ما ُيباع وُي�سرتى وُيتاَجر به من الب�سائع، وقد تخت�سُّ برديء  )�س ل ع(، ال�سِّ
الأمتعة، والب�ساعة الدنيئة قليلة القيمة، واجلمع: �ِسلَْعات، و�ِسَلع.

ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:
● اأي �سيء منقول وملمو�س ُي�ستخدم يف التجارة. 	
● اأي �سيء ملمو�س نادر ن�سبيًا، له منفعة اأو قدرة على اإ�سباع رغبة اأو حاجة اإن�سانية، يرغب 	

النا�س يف تبادله. 
● البنود املادية التي ُينتجها وي�ستهلكها النا�س. 	
● ويف الأ�سل: اأي �سيء يلبِّي حاجة اأو يفي بها، اأو اأي غاية اأو مطلب. 	

�ِصْلَعٌة
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● كاخلبز، 	 مبا�رشة؛  الإن�سان  لإ�سباع حاجات  ت�ستخدم  التي  ال�سلع  ال�ستهالكية:  لع  وال�سِّ
واملالب�س اجلاهزة. 

● ر عادة باأكرث 	 رة: الب�سائع التي ي�سرتيها وي�ستهلكها النا�س ملدة طويلة، وتقدَّ لع املَُعمِّ وال�سِّ
من ثالثة اأعوام. 

● ة؛ كاحلاجة اإىل الغذاء 	 لع ال�رشورية: هي تلك التي ُت�سِبع احلاجات الأ�سا�سية واملُِلحَّ وال�سِّ
الالزم حلفظ حياة الإن�سان. 

● الب�سائع 	 اإنتاج  يف  ُي�ستخدم  مما  وغريها  واآلت  معدات  الإنتاجية:  الراأ�سمالية  لع  وال�سِّ
الأخرى اأو يف تقدمي اخلدمات. 

عند●القانونيني:●ُيطَلق على:
● منقولت مادية مو�سوع عقد جتاري. 	
● املنتوجات القوتية اأو املواد الغذائية. 	
● ًا وذلك لتاأمني اإحدى حاجات الإن�سان. 	 ًا واإما �سناعيَّ القطعة املنتجة اإما يدويَّ

]ل�سان العرب، تكملة املعاجم العربية، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، معجم م�سطلحات 
معجم   ،400 �س/200،  واملالية  امل�رشفية  للعلوم  اآركابيتا  قامو�س  �س/	11،  الأعمال  واإدارة  واملال  القت�ساد 
امل�سطلحات القت�سادية �س/50، 206، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 607/1، 00/2	، 

معجم امل�سطلحات القانونية )كورنو( 912/1، معجم امل�سطلحات الفقهية والقانونية �س/199[

�َصَلٌف●)َقْر�س(
لغة:

م وم�سى وانق�سى، و�َسلَّفه  )�س ل ف(، �َسَلَف �َسَلفًا و�ُسلُوفًا، و�َسلَّف َت�ْسليفًا؛ �َسَلَف الأمُر: تقدَّ
َلف: َقْر�س بال فائدة، ل منفعة فيه  ه، وال�سَّ اه، واأعاره، ب�رشط اأن يردَّ ماًل واأَ�ْسلفه: اأقر�سه اإيَّ
لْفة: املال املُْقرَت�س بال فائدة، واملُ�َسلِّف: املُْقر�س. ه كما اأخذه، وال�سُّ للُمْقِر�س، وعلى املقرت�س ردُّ

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● َدْفع مال اإرفاقًا ملن ينتفع به ويردُّ مثله. 	
● ه بعد ذلك؛ دفعة 	 اأن يردَّ وال�ُسلْفة: املال ُيْقر�س ملن يحتاجه، ليفكَّ به �سائقته املالية، على 

احلكومة  بني  ذلك  يكون  ما  واأكرث  عليها،  املتفق  ال�رشوط  وفق  اأق�ساط،  على  اأو  واحدة، 
نَّاع.  وطوائف الرعية؛ من الفالحني والتجار وال�سُّ

ْلفة●على: عند●القت�صاديني:●ُتطَلق●ال�صُّ
● املال املُْقرت�س. 	
● اإجناز 	 اأو قبل  ُيدفع قبل موعد ال�ستحقاق،  املال  اأيَّ مبلغ من  الكلمة - عمومًا -  وتعني 

العمل املتعاقد على اأدائه. 
عند●القانونيني:

لْفة - بالتعميم - مبالغ مدفوعة م�سبقًا.  ال�سُّ
]تاج اللغة، ل�سان العرب، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم 

�َصَلٌف
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الغني، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 913/2، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية 
�س/292، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 607/1، معجم م�سطلحات القت�ساد واملال واإدارة 

الأعمال �س/15، معجم امل�سطلحات القانونية )كورنو( 912/1[

�ُصلٌَّم●
لغة:

اأعلى، وَدَرُج  اإىل مكان  عود  َمْعِدن، يرتقيها املرء لل�سُّ اأو  لَّم: املِْرقاة من خ�سب  )�س ل م(، ال�سُّ
بب اإىل  لَّم اأي�سًا: ال�سَّ عود اأو العك�س، وال�سُّ ى عليه من الأدنى اإىل الأعلى يف ال�سُّ لَّم: ما ُيتَخطَّ ال�سُّ

ل بها اإىل �سيء ما، واجلمع: �َسالمِل، و�َسالِليم. ال�سيء، وكل و�سيلة ُيتو�سَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
عند●القت�صاديني:●

● �ُسلَُّم الأجور: م�سطلح ي�ستعمل لنوعية من الوظائف الفنية واحلرفية التي يعامل �ساغلوها 	
يف ظل نظام العمل والعمال بلوائح خا�سة. 

● واأعلى، 	 اأدنى  ان  املتدرجة، ولكل مرتبة حدَّ املراتب  الرواتب ذات  الرواتب: هياكل  و�ُسلَُّم 
ودرجات موزعة بني احلدين، متثل كل درجة �سنة من اخلربة. 

● اأو املراتب 	 اأو الوظيفي: التحرك يف نطاق امل�سار الوظيفي من الدرجات  وال�ُسلَّم الإداري 
الأقل اإىل الدرجات اأو املراتب الأعلى. 

املعجم  الغني،  معجم  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  املحيط،  القامو�س  اللغة،  ]تاج 
الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 611-610/1[

�ُصُلوٌك
لغة:

)�س ل ك(، �َسَلَك �َسلْكًا و�ُسلُوكًا؛ �َسَلَك يف املكان: دخل، ونفذ، و�سلك طريقًا: �سار فيه، و�َسَلَك 
فه،  ت�رشُّ واأمناط  واأخالقه،  الإن�سان،  �سرية  لوك:  وال�سُّ معينة،  بطريقة  ف  ت�رشَّ َم�ْسَلكًا: 

واجتاهه، وطريقته يف احلياة.
ا�صطلحاً:

الإن�سان  التي ميار�سها  الباطنة،  اأو  الظاهرة،  ات؛  والتغريُّ والت�رشفات  الأفعال  جمموعة من 
داخل البيئة التي يعي�س فيها، بق�سد حتقيق حاجاته ورغباته. 

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:
● جمموعة الت�رشفات والأفعال التي يقوم بها الفرد اأو اجلماعات التنظيمية، وتوؤثر يف اأداء 	

الفرد واملنظمة بالإيجاب اأو ال�سلب. 
● اأفكار وم�ساعر )ميول( 	 اأو العوامل التي تتاأثر بها  وال�سلوك التنظيمي: درا�سة الطريقة 

املحتمل  اأو  ال�سمني،  اأو  الفعلي،  بالوجود  املنظمات  يف  واجلماعات  الأفراد  و�سلوكيات 
لالآخرين. 

�ُصُلوٌك
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● وال�سلوك الوظيفي: ال�سلوك املوؤثر على الأداء اأو على الوظيفة دون تاأثري الأدوار الوظيفية. 	
● و�سهادة ح�سن ال�سري وال�سلوك: �سهادة ُتعطى لل�سخ�س من الدولة اأو املوؤ�س�سة التي كان 	

يعمل بها تفيد اأنه كان يحرتم التقاليد والقوانني واللوائح املن�سو�س عليها. 
● وال�سلوك القت�سادي: هو ذلك الن�ساط الذي ميار�سه الفرد عرب عالقات ال�سوق اأو املن�ساأة 	

اأو الوحدات الإنتاجية املختلفة. 
ال�رشعية  العلوم  م�سطلحات  معجم  الغني،  معجم  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  ]املعجم 

914/2، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 1/	60، البنوك الوقفية 311/1[

�َصَماَحٌة
لغة:

جُل: لَن، و�َسُهل، و�َسَمَح ال�سخ�ُس:  )�س م ح(، �َسَمَح و�َسُمَح �َسْمحًا و�َسَماحًا و�َسماَحًة؛ �َسُمَح الرَّ
َجاَد وَبَذَل يف الُع�رْش والُي�رْش عن كرم و�سخاء، و�َسَمَح مباله: جاد به، و�َسُمح: �سار مت�ساهاًل 
ورجل  ه،  ُي�رْشُ الإ�سالم:  و�سماحة  وال�سهولة،  واللِّني،  والكرم،  اجلود،  ماحة:  وال�سَّ كرميًا، 

. ِخيُّ �َسْمٌح: ذو �سماحة؛ وهو اجَلَواد ال�سَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]تاج اللغة، ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني[

�ِصَماٌط
لغة:

عام يف املاآِدب ونحوها، وهو: َن�ِسيج من  َماُط: ما مُيدُّ من املوائد ليو�سع عليه الطَّ )�س م ط(، ال�سِّ
َثْوب اأو نحوه، ُيْب�َسط على طاولة الأكل، ويعربَّ به عن املائدة واملَاأُْدبة ذاتها، واجلمع: اأ�ْسِمطة، 

و�ُسُمط.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ما ُيب�سط على الأر�س لو�سع الأطعمة وجلو�س الآكلني.	

]القامو�س املحيط، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، 
معجم الألفاظ التاريخية يف الع�رش اململوكي �س/92[

�َصَماٌع
لغة:

ــاه، وعلــم  ــة الأذن، و�َســِمَع اخلــرَب: تلقَّ )�ــس م ع(، �َســِمَع �َســَماعًا و�َســْمعًا؛ �َســِمَع املــرُء: اأدرك ِبَحا�سَّ
ماع: كلُّ ما الَتْذُته الأذن من �سوت ح�سن، والّذكر املَ�ْسموع  به، و�َسِمع له: اأ�سغى واأن�ست، وال�سَّ
ْعَت به؛ َف�َساَع وُتُكلَِّم به، وهو اأي�سًا: ما ُي�ستعمل على  ماع: ما �َسمَّ احل�سن اجلميل، والغناء، وال�سَّ

ه �ُسِمع من العرب، وهو خالف القيا�س. غري قيا�س؛ لأنَّ

�َصَماَحٌة
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ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● 	. ُح ال�ساهد فيه با�ستناد �سهادته ل�سماع من غري معنيَّ لقب ملا ُي�رَشِّ
● ما ثبت بالن�س ال�رشيح ال�سحيح املبا�رش من القراآن اأو ال�سنة، من غري احتياج ل�ستعمال 	

العقل.
● و�ســماع فا�ســي: قبول ما يرد على األ�ســنة اأهل العدل وغريهم منذ اأن ميزوا بعقولهم يف اإثبات 	

�سهادة حقٍّ.
]ل�سان العرب، القامو�س املحيط، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، 
معجم الغني، معجم امل�سطلحات والألفاظ الفقهية 292/2، معجم م�سطلحات اأ�سول الفقه �س/234، املعجم 

لألفاظ احلب�س - الوقف - املعقب والعام باملغرب �س/103[

�َصَماِوٌي●)ك�صف●�صماوي●-●مك�صوف(
لغة:

َماء: ما ُيقابل الأر�س، ومن كلِّ  ًا و�َسَماًء؛ �َسَما ال�سيُء: عال، وارتفع، وال�سَّ )�س م و(، �َسَما �ُسُموَّ
ماء. : من�سوب اإىل ال�سَّ ماِويُّ مه، وال�سَّ �سيء اأعاله، و�َسَماُء البيِت: �سقفه، وِرَواُقه؛ وهو مقدَّ

ا�صطلحاً:
ُي�ستخدم للدللة على اأن اجلزء املو�سوف به - �سواء كان ردهة اأو فناء اأو �ساحة - بغري �سقف 

اأو غطاء يف�سل بينه وبني ال�سماء، ُيقال: حو�س �سماوي؛ اأي: مك�سوف.
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، معجم م�سطلحات العمارة 

والفنون الإ�سالمية �س/7	، 153[

�ِصْم�َصاٌر●)و�صيط(
لغة:

ــط بــني البائــع وامل�ســرتي لت�ســهيل �َسْفَقــة  جــُل: َتَو�سَّ ًة؛ �َسْم�ــرَشَ الرُّ )�ــس م �ــس ر(، �َسْم�ــرَشَ �َسْم�ــرَشَ
ُل؛  ب؛ اأي: الدلَّ ْم�َسار: فار�سيٌّ ُمَعرَّ ِبُجْعٍل )اأجر على عمل(، يتقا�ساه من اأحدهما اأو كليهما، وال�سِّ
ــط اأو الو�ســيط بني البائع وامل�ســرتي لت�ســهيل �َسْفَقة مقابل اأجر، و�ِسْم�َســار ال�ســيء:  وهو: املتو�سِّ
ْم�َســار، وهي اأي�سًا:  ة: حرفة ال�سِّ ْم�ــرَشَ العــامِل بــه؛ احلــاذق املتب�ــرشِّ يف اأمــوره، واحلافــظ لــه، وال�سَّ
طه لإجراء �َسْفَقة بني البائع وامل�سرتي، وُتطلق اأي�سًا  ْم�َسار من اأجر مقابل تو�سُّ ما يتقا�ساه ال�سِّ

ة، و�َسَما�رِش، و�َسَما�ِسري. وُيراد بها: البيع وال�رشاء، واجلمع: �َسَما�رِشَ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● اعي بني البائع وال�ساري يف ا�ستجالب اأحدهما لالآخر.	 ال�سَّ
● الدلَّل الذي يتو�سط بني البائع وامل�سرتي لإم�ساء البيع، اأو الإجارة ونحوها.	
● �س له 	 م�سطلح فار�سي، ا�ستخدمه الأتراك مبعنى الو�سيط بني ال�ساري والبائع، وقد ُخ�سِّ

ن�سبة معينة من املال عند عقد ال�سفقة.
● من 	 املبتاع  ن  يتمكَّ ل  التي  الأ�سياء  يف  فقط  ال�رشاء  يتوىل  الذي  ال�سم�سار  هو  �س:  واجلالَّ

�رشائها عادة اإل بوا�سطته، وياأخذ عو�سًا من امل�سرتي على ذلك.

�ِصْم�َصاٌر
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● لع 	 �س: ال�سم�سار الذي له مقر - كحانوت ونحوه - يجل�س فيه، وتو�سع عنده ال�سِّ واجلالَّ
ى اأي�سًا: اجللي�س. لبيعها حل�ساب اأ�سحابها، مقابل ُجْعل ياأخذه على ذلك، وي�سمَّ

● ت وينادي على ال�سلعة يف ال�سوق؛ طلبًا للزيادة 	 م�سار الذي ي�سوِّ يَّاح: ال�سِّ ائح اأو ال�سَّ وال�سَّ
يف ثمنها، مقابل ُجْعل ياأخذه على ذلك.

● ة اأو الو�ساطة: الإعالن عن بيع اأو كراء عقار اأرا�س اأو غريهما بوا�سطة اإعالن 	 وال�َسْم�رَشَ
مكتوب.

● اأو 	 البيع،  لإم�ساء  وامل�سرتي  البائع  بني  يتو�سط  الذي  لل  الدَّ عمل  اأي�سًا:  ة  وال�َسْم�رَشَ
الإجارة، ونحوها.

● ما 	 وكلِّ  واحلمامات  والدكاكني  الدور  لإكراء  جتري  التي  ال�سم�رشة  باع:  الرِّ و�سم�رشة 
يت�سل بالعقار وفق ال�سوابط احلب�سية.

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:
● وكيل م�ستقل، يقوم بالتفاو�س بني طرفني اأو اأكرث لعقد �سفقة اأو اإبرام اتفاقية يف �سوق 	

معينة؛ مثل: الأوراق املالية، وال�سلع الأ�سا�سية، والتاأمني.
● ة اأو الو�ساطة: العمل ك�سم�سار اأو و�سيط لقاء عمولة.	 وال�َسْم�رَشَ
● ة اأي�سًا: العمولة التي يتقا�ساها الو�سيط اأو ال�سم�سار لقاء خدماته.	 وال�َسْم�رَشَ
● اأي�سًا: من�ساأة متار�س دور الو�ساطة بني باعة وم�سرتي الأوراق املالية، كما 	 ة  وال�َسْم�رَشَ

متار�س دور تاجر اأوراق مالية ت�سرتي وتبيع الأوراق املالية حل�سابها.
عند●القانونيني:●ُيطَلق على:

● د على اأ�سا�س ثمن ال�سفقة 	 من يقوم باأعمال ال�سم�رشة حل�ساب موكليه مقابل �سم�رشة حتدَّ
املتفق عليها، ويح�سل عادة على ن�سف ال�سم�رشة من امل�سرتي، والن�سف الآخر من البائع.

● ة: �سفقة ي�سل بها املرء بني اثنني يف �سبيل تعاقد اأو عمل.	 وال�َسْم�رَشَ
● ة اأي�سًا: الأجرة التي يقب�سها الو�سيط مكافاأة على ذلك.	 وال�َسْم�رَشَ

]ل�سان العرب، تاج العرو�س، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، املعجم لألفاظ 
احلب�س - الوقف - املعقب والعام باملغرب �س/104، 106، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 921-920/2، 
�س/209،  والإ�سالمية  القت�سادية  امل�سطلحات  معجم  �س/119،  العثمانية  امل�سطلحات  يف  اجلامع  املعجم 
معجم امل�سطلحات املالية والقت�سادية يف لغة الفقهاء �س/166، 273، معجم م�سطلحات القت�ساد واملال واإدارة 
الأعمال �س/74، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 612/1، قامو�س اآركابيتا للعلوم امل�رشفية 

واملالية �س/143، املعجم القانوين رباعي اللغة �س/	13[

�ُصْمَعٌة
لغة:

َعه �سيئًا واأَ�ْسَمَعه: جعله ي�ْسَمعه، واأَْو�َسله  َع َت�ْسميعًا؛ �َسمَّ )�س م ع(، �َسِمَع �َسماعًا و�َسْمعًا، و�َسمَّ
ه بذكره، وَرَفعه من اخلمول، واأي�سًا: �َسَهَره، وَف�َسحه، وَن�رَش عيوبه،  ع به: نوَّ اإىل �َسْمعه، و�سمَّ
�سيِّئ،  اأو  ح�سن  ِذْكٍر  من  �سخ�س  عن  ُي�سَمع  وما  يت،  ال�سِّ وهي:  الت�سميع؛  مبعنى:  ْمَعة؛  وال�سُّ
ْمعة اأي�سًا: تقييم عام ملا يتمتَّع به ال�سخ�س اأو ال�سيء من اإيجابيات اأو �سلبيات، وُيقال: فعل  وال�سُّ

يتًا. ال�سيء �سمعًة؛ اأي: لَي�ْسمع به النا�س، ويكت�سب لديهم �سِ

�ُصْمَعٌة
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ا�صطلحاً:
املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:

● �ِسِجلِّ ال�سخ�س اأو �سمعته؛ من حيث قدرته على اإجناز الأعمال التي يكلَّف بها، اأو النهو�س 	
من  اإدارتها؛  اأو  مديرها  اأو  املن�ساأة  �سمعة  �سجل  اأو  عاتقه،  على  ُتلقى  التي  بامل�سوؤوليات 
حيث القدرة على النجاح، وحتقيق الأرباح، اأو �سجل اأو �سمعة ورقة مالية يف حتقيق اأرباح 

للم�ستثمرين فيها.
● و�ُسْمعة املحل: اإحدى القيم املعنوية للمحل، وتتمثَّل يف بع�س �سفات خا�سة باملحل التجاري 	

التي ت�ساعد يف اجتذاب العميل؛ كاملوقع، واملظهر.
]تاج اللغة، ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، قامو�س اآركابيتا 

للعلوم امل�رشفية واملالية �س/00	، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 612/1[

�َصْمٌن
لغة:

ــة، ُت�ْســتخَرج  ة ُدْهِنيَّ ــْمن: مــادَّ ــْمَن، وال�سَّ عــاَم: َجَعَلــْت فيــه ال�سَّ )�ــس م ن(، �َســَمَن �َســْمنًا؛ �َســَمَنِت الطَّ
بد بعد اإغالئه، واجلمع: اأَ�ْسُمن،  ْبد؛ وهو: ما ُيذاب وُيخلَّ�س من الزُّ من اللَّنب باملَْخ�س، و�ِسالُء الزُّ

و�ُسْمنان، و�ُسُمون.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]تاج العرو�س، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني[

�ِصنٌّ
لغة:

ــكِّ الإن�ســان، ويعــربَّ بــه عــن  ــت يف َف ــنان؛ وهــو: الَعْظــم الــذي ينُب : واِحــُد الأَ�ْس ــنُّ )�ــس ن ن(، ال�سِّ
: �ســاخ، وَهِرم، واجلمع: اأَ�ْســَنان،  ــنِّ م يف الُعْمر، وَطَعن يف ال�سِّ ُجُل؛ اأي: تقدَّ الُعْمر، ُيقال: اأَ�َســنَّ الرَّ

واأَ�ُســّن، واأَ�ِسنَّة.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● و�ِسنُّ التمييز: الُعمر التي ي�سبح فيها ال�سغري قادرًا على التفريق بني ال�سارِّ والنافع، وهي 	

تقارب ال�سبع �سنوات.
● و�ِسنُّ البلوغ: هي العمر التي يحكم فيها على ال�سخ�س بالبلوغ؛ �سواء احتلم، اأم مل يحتلم، 	

وقد اخُتلف يف تقديرها، وهي تقارب 	1 �سنة.
● �سد: هو ال�سنُّ الذي يكتمل فيه ن�سوج الفرد؛ اجل�سمي، والنف�سي، والجتماعي، 	 و�ِسنُّ الرُّ

حقوقه  وميار�س  اخلا�سة،  �سئونه  يدير  اأن  له  ويحقُّ  وم�سئوليته،  اأهليته  فيه  وي�ستكمل 
�سد هو �سن 21 �سنة. املدنية، وتتفق الت�رشيعات يف معظم الدول على اأن �ِسنَّ الرُّ

�ِصنٌّ
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عند●القانونيني:●ُيطَلق على:
● عدد �سنوات الوجود بالن�سبة اإىل �سخ�س طبيعي التي ترتبط بها بع�س النتائج القانونية.	
● اأو 	 املدنية  احلقوق  بع�س  ملمار�سة  القانون  يحددها  التي  نُّ  ال�سِّ هي  القانونية:  نُّ  وال�سِّ

ال�سيا�سية واتخاذ الإجراءات القانونية.
]تاج اللغة، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، معجم لغة الفقهاء �س/224، 
 ،917/1 )كورنو(  القانونية  امل�سطلحات  معجم  �س/159،  الجتماعية  والتنمية  الرعاية  م�سطلحات  معجم 

املعجم القانوين رباعي اللغة �س/52[

�َصَناِهيَّة●
لغة:

َنِة، وا�ْسَتاأَْجره لها، و�َساَنَهِت النَّْخلُة: حملْت �سنًة بعَد  )�س ن هـ(، �َساَنَهُه ُم�َساَنهًة: عامله بال�سَّ
فع  الدَّ نة، ويكون  ة مدوَّ اأوقات متتالية، ب�رشوط خا�سَّ ُيْدفع يف  َناهية: مبلغ ثابت،  �سنٍة، وال�سَّ

ة زمنية؛ طالت اأو ق�رشت(. ُة: ُمدَّ ًا )الَفرْتَ يَّ فع َفرْتِ �سنوّيًا يف الغالب، وقد يكون الدَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
عند●القت�صاديني:

دفعات دورية ثابتة، يتم �سدادها ملدة غري حمددة.
]تاج اللغة، املعجم الو�سيط، قامو�س اآركابيتا للعلوم امل�رشفية واملالية �س/629[

ٌة �ُصنَّ
لغة:

َدها، و�َسنَّ َطِريقًة: َنَهَجَها، و�َساَر فيها، و�َسنَّ اأمرًا: بداأ  ريَق: َمهَّ ًا؛ �َسنَّ الطَّ )�س ن ن(، �َسنَّ �َسنَّ
رية؛ حميدًة كانت  يعة، وال�سِّ نَّة: الطريقة، والنَّْهج، وال�رشَّ بعمله، وَتِبعه النَّا�ُس بعد ذلك، وال�سُّ

ف يتَّبعه اأنا�ٌس، واجلمع: �ُسنَن. اأم ذميمًة، وكلُّ ت�رشُّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● ما اأ�سيف اإىل النبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص من قول، اأو فعل، اأو تقرير، اأو �سفة ُخلُقية اأو ِخلقية.	
● ما ُيثاب على فعله، ول يعاَقب على تركه.	
● ما طلب ال�سارع من املكلَّف فعله، طلبًا غري جازم.	
● ا�سٌم للطريقة امل�سلوكة يف الدِّين من غري افرتا�س ول وجوب.	

العلوم  الغني، معجم م�سطلحات  الرائد، معجم  املعا�رشة،  العربية  اللغة  الو�سيط، معجم  املعجم  اللغة،  ]تاج 
ال�رشعية 925/2، معجم م�سطلحات اأ�سول الفقه �س/235، معجم امل�سطلحات والألفاظ الفقهية 2/	29[

�َصَنٌة●)عام●-●حول(●
لغة:

ُتها اثنا ع�رش �َسْهرًا؛ وهي الزمن الفا�سل بني مرور ال�سم�س يف  ُمدَّ َنة: فرتة  ال�سَّ )�س ن هـ(، 

�َصَناِهيَّة
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ة: مقدار  نة القمريَّ تني ُمتتابعتني؛ وهي اأي�سًا: العاُم، واحَلْول، وال�سَّ بيعيِّ مرَّ نقطة العتدال الرَّ
من  الزَّ م�سيَّة:  ال�سَّ نة  وال�سَّ قمرّيًا،  �سهرًا  ع�رش  اثنا  الأر�س؛  حول  للقمر  دورة  ع�رشة  اثنتي 

م�س دورة كاملة، واجلمع: �ِسُنون، و�َسَنوات. الالزم لدوران الأر�س حول ال�سَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● �سهرًا 	 ع�رش  اثني  مة  مق�سَّ يومًا،   354 اأو   355 الهجري  بالتقومي  اأيامها  وعدد  العام، 

قمريًا، وبالتقومي امليالدي ال�سم�سي 365 اأو 366 يومًا، وهي اثنا ع�رش �سهرًا بالتقومي 
ال�سم�سي، وال�سنة يف كالم الفقهاء هي ال�سنة القمرية، ولي�ست ال�سم�سية.

● ة واملجاعة.	 ويف الأموال: زمن اجلائحة، التي جتتاح الأموال؛ فت�سيب النا�س بال�سدَّ
● وال�سنة اخَلراِجيَّة: ال�سنة املالية، يبداأ يف اأولها ا�ستحقاق اخلراج وجبايته.	
● ومية: ال�سنة التي اعتمدتها الدولة العثمانية منذ عام 1205هـ - 1790م، 	 وال�سنة املالية اأو الرُّ

وي�سار اإليها يف الوثائق وامل�ستندات الر�سمية العثمانية بال�سنة املالية، وهي ترتبط بال�سهور 
ومي. ال�سم�سية، واعتبار بداية ال�سنة �سهر »مار�س«؛ لذا يطلق عليه التاريخ الرُّ

عند●القت�صاديني:
● نة الأ�سا�س: تعبري اإح�سائي ُي�ستعمل يف ت�سهيل عملية املقارنة؛ اإذ يجري اختيار �سنة 	 ال�سَّ

معينة وُتبنى الجتاهات واحل�سابات اخلا�سة بال�سنني التي تليها على اأ�سا�س هذه الفرتة 
الأ�سا�سية.

● نة اخلراجيَّة: ا�سطالح قدمي؛ يعني: ال�سنة املالية التي يبداأ يف اأولها ا�ستحقاق اخلراج.	 وال�سَّ
● نة ال�رشيبية: متثل اثني ع�رش �سهرًا متتاليًا، ل تتطابق بال�رشورة مع ال�سنة امليالدية.	 وال�سَّ
● نة املالية: فرتة متتد 12 �سهرًا، تعتمدها املنظمة لإقرار بياناتها املالية، وقد تتفق اأو 	 وال�سَّ

ل تتفق مع التقومي ال�سنوي امل�ستخدم.
● ر مرة كل �سنة، اأو خالل ال�سنة. 	 : ما يحدث اأو يتكرَّ و�سنويٌّ

عند●القانونيني:
● ال�سنة املالية - يف قانون املحا�سبة العامة - هي: املدة التي تنق�سي بني موازنتني، وتكون 	

هذه املدة حم�سورة بفرتة من 12 �سهرًا متتابعًا، حتددها �رشكة ما اأو اإحدى احلكومات 
كاأ�سا�س لو�سع امليزانية، اأو لإعداد التقارير املالية.

● : ما ُي�ستثمر ملدة �سنة. 	 و�سنويٌّ
]القامو�س املحيط، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، معجم امل�سطلحات 
والألفاظ الفقهية 300/2، معجم امل�سطلحات الفقهية 26/2، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة 
امل�سطلحات  يف  الأ�سا�سي  املعجم  �س/119،  العثمانية  امل�سطلحات  يف  اجلامع  املعجم  �س/296،  الإ�سالمية 
الإدارية العربية 616/1، معجم م�سطلحات القت�ساد واملال واإدارة الأعمال �س/23، معجم امل�سطلحات الفقهية 

والقانونية �س/200، القامو�س القانوين اجلديد �س/47[

�َصْنَجق●)�صنجق(
لغة:

اية، والَبرْيَق،  ْنَجُق: من الرتكية »�َسْنَجاق«؛ واأ�سل معناه: اللواء، والَعَلم، والرَّ ْنَجُق اأو ال�سَّ ال�سَّ

�َصْنَجق
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ْنَجَق، ومن ُهم  اأو رتبة من يتوىلَّ ال�سَّ اأو الراية؛ وهو الوايل، ووظيفة  واأي�سًا: �ساحب اللواء 
حتت لواء واحد، واجلمع: �َسَناِجق.

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● وال�سنجق ال�رشيف يف م�سطلحات الدولة العثمانية: من »�سنجق« مبعنى العلم، و»�رشيف« 	

العربية، م�سطلح كان ُيطلق يف العهد العثماين للدللة على َعَلم النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
]تكملة املعاجم العربية، الرائد، املعجم اجلامع يف امل�سطلحات العثمانية �س/120[

�َصَنٌد
لغة:

َنُد:  مه، واأيَّده، واأَ�ْسَنَد اإليه: َرَفع، وَن�َسب، وال�سَّ قه، ودعَّ )�س ن د(، �َسَنَد �سندًا؛ �َسنَّد ال�سيَء: وثَّ
ْين، واجلمع: �َسَنَدات، واأَ�َساِنيد. ند: �سكُّ الدَّ الدِّعامة، وكلُّ ما ُيعتمد عليه، وُي�ستند اإليه، وال�سَّ

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ق بها احلقوق.	 احلجة املكتوبة التي توثَّ
● متويل طويل الأجل. 	
● له ا�ستعادة مبلغ 	 �سكٌّ مايل قابل للتداول، مُينح للمكتتب لقاء املبالغ التي اأقر�سها، ويخوِّ

القر�س عالوة على الفوائد امل�ستحقة، وذلك بحلول اأجله. 
● القيمة 	 بن�سبة من  تقا�سيهم فوائد دورية  لأ�سحابها، مع  ذمة �رشكة  َدْينًا يف  ُتثبت  وثيقة 

ال�سمية لل�سند. 
● لتمويل 	 موؤ�س�سات  اأو  �رشكات،  اأو  دول،  ت�سدرها  للتداول،  قابلة  �سكوك  وال�سندات: 

م�ساريعها، مقابل اأرباح تعطى للم�ساهمني امل�ستثمرين، وتطرح عن طريق الكتتاب العام. 
● : اأداة ا�ستثمارية تقوم على جتزئة راأ�س املال القرا�س )امل�ساربة( املر�سد 	 وال�َسَند الَوْقِفيُّ

اأ�سا�س وحدات  على  امل�ساربة  مال  براأ�س  ملكية  باإ�سدار �سكوك  خلدمة م�رشوع وقفي، 
مت�ساوية القيمة. 

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:
● م�ستند كتابي يحتوي على �رشوط عقد اأو اتفاق.	
● �سند التزام ب�سداد مبلغ معني من املال.	
● مكتوب 	 تعهد  عن  عبارة  وهو  ال�سندات(،  )حملة  لدائنيها  ال�رشكة  ت�سدره  مديونية  �سكُّ 

بدفع مبلغ معني يف تاريخ معني يف امل�ستقبل بالإ�سافة اإىل فائدة على القيمة ال�سمية ُتدفع 
دوريًا على اأ�سا�س معدل فائدة معني.

● ُره باأن يقوم بدفع مبلغ معني يف تاريخ 	 وال�سند الإذين: هو ال�سكُّ الذي يتعهد مبوجبه حمرِّ
معني اأو قابل للتعيني، اأو مبجرد الطالع اإىل �سخ�س اآخر ي�سمى امل�ستفيد.

عند●القانونيني:●ُيطَلق على:
● القانونية؛ 	 اآثاره  ُيحدث  الذي  املادي  العقد  اأو  القانوين  العمل  فيه  ح  يو�سَّ الذي  ر  املحرَّ

ْين. كم�ستند امللكية، و�سند الدَّ

�َصَنٌد
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● اأو 	 �رشكة  ت�سدرها  حلاملها  اأو  ا�سمية  وتكون  التحويل  تقبل  التي  املالية  الأوراق  اأحد 
جماعة عامة اإىل من تقرت�س منهم مبلغًا معينًا، وتكون قيمة كل �سند منها موازية لن�سبة 

عدد جمموعها مق�سومًا على املبلغ املقرَت�س.
● ع( بدفع مبلغ حمدد للم�ستفيد 	 و�سند الأمر: م�ستند خطي يلتزم مبقت�ساه �سخ�س ما )املوقِّ

املعنيَّ اأو لأمره يف اأَجل ق�سري اأو مدى احلياة.
● ع باأن يدفع بتاريخ حمدد مبلغًا معينًا لأي �سخ�س 	 وال�سند حلامله: �سند يعد مبوجبه املوقِّ

قد ي�سبح حامل هذا ال�سند.
● اأو على قيم 	 امللكية: �سهادة يعطيها موظف عمومي لإثبات وجود حقٍّ على منقول  و�سند 

منقولة، كما تثبت احلقوق الثابتة والعينية والعقارية. 
]تاج اللغة، القامو�س املحيط، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، املو�سوعة 
الفقهية 262/25، تقييم كفاءة ا�ستثمار اأموال الوقف بدولة الكويت �س/37، اأعمال منتدى ق�سايا الوقف 
الفقهية الثاين �س/140، بحوث ودرا�سات دكتور حممد عبد احلليم عمر �س/	3، معجم م�سطلحات العلوم 
القت�سادي �س/211،  املعجم  واملالية �س/121، 132،  امل�رشفية  للعلوم  اآركابيتا  قامو�س  ال�رشعية 929/2، 
معجم امل�سطلحات القانونية )بدوي( �س/	67، معجم امل�سطلحات القانونية )كورنو( 920/1، املعجم القانوين 

رباعي اللغة �س/109، 534[

�َصِنيٌح●
لغة:

له:  و�َسَنَح  يُء  ال�سَّ و�َسَنَح  بيده،  ا�ستقبله  يَء:  ال�سَّ �َسَنَح  و�ُسنوحًا؛  �َسْنحًا  �سَنَح  ح(،  ن  )�س 
الغزلن -  اأو  الطيور  انح؛ وهو - من  ال�سَّ نيح:  عَر�س وظَهر، و�سُهل وتي�رشَّ واأُتيح، وال�سَّ
رِّ قبل اأن  ، وخيط الدُّ رُّ اأو اللوؤلوؤ، واحُلِليُّ الذي ميرُّ من ي�سار الرائي اإىل ميينه، واأي�سًا: الدُّ

ُيْنَظم فيه، واجلمع: �ُسُنح. 
ا�صطلحاً:

خمزن الطعام. 
]املعجم الو�سيط، الرائد، معجم الألفاظ التاريخية يف الع�رش اململوكي �س/93[

�َصْهٌم
لغة:

َغَلَبه( يف امل�ساهمة، واأَ�ْسَهم له: اأعطاه �َسْهَمًا،  َقَرَعه )اأو  )�س هـ م(، �َسَهَم �َسْهمًا؛ �َسَهَم فالنًا: 
اأربعة وع�رشين جزءًا من القرياط؛  ، والن�سيب، وجزء من  ْهم: احلظُّ له ن�سيبًا، وال�سَّ وجعل 
مقدار �ستة اأذرع، والِقْدح ُيقارع به اأو ُيلعب به يف املَْي�رِش، وُعود خ�سبيٌّ يف طرفه َن�ْسل ُيرمى 
به عن القو�س، وقيل: هو َنْف�س النَّ�ْسل، واجلمع: اأ�ْسُهم، و�ِسهام، و�ُسهوم، و�ُسْهمة، و�ُسْهمان.

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● الن�سبة املعنية يف ال�سيء؛ كالن�سف والثلث والربع ونحوها. 	

�َصْهٌم
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● وحدة قيا�س طوله �ستة اأذرع وهو جزء من اأ�سل 24 قرياطًا. 	
● ح�سة �سائعة يف �سيء م�سرتك. 	
● هم الوقفي: ح�سة �سائعة من موجودات ال�رشكة، قابلة للتداول، متثِّل ح�سة �سائعة 	 وال�سَّ

د ا�ستثمارها للخدمات اخلريية.  فيها، ُر�سِ
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:

● حق ملكية يف �رشكة متمثِّل بح�س�س تعترب كحقِّ مطالبة يف الإيرادات والأ�سول لل�رشكة. 	
● �سكٌّ ميثل جزءًا من راأ�س مال ال�رشكة. 	

]تاج اللغة، القامو�س املحيط، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، 
املو�سوعة  �س/261،  التاريخية  والألقاب  امل�سطلحات  معجم  �س/147،  الوقفية  امل�سطلحات  الغني،  معجم 
واملحا�سبية  املالية  العلوم  معجم   ،932/2 ال�رشعية  العلوم  م�سطلحات  معجم   ،1113/2 املي�رشة  الفقهية 

وامل�رشفية �س/504، املعجم القت�سادي �س/212[

�ُصْوٌء
لغة:

ــخ�ُس: اأتــى بالقبيــح مــن  )�ــس واأ(، �َســاَء �َســْوءًا و�ُســوءًا، �ســاء ال�ســيُء: َرُداأَ، وَقُبــَح، واأَ�َســاَء ال�سَّ
، والف�ســاد، والُقْبح، والنَّْق�س، والَعْيب، والفجور، واملنكر، وا�ســٌم  ــوء: ال�ــرشُّ قول اأو فعل، وال�سُّ
 : ــنِّ ــوء: القــول القبيــح، و�ُســوء الظَّ جامــع لالآفــات، وكلُّ مــا َيُغــمُّ الإِن�ســاَن، ومــا َيْقُبــح، وقــول ال�سُّ
ــلوك: التعامــل اخلاطــئ مع الآخريــن، واجلمع:  ــنُّ الــذي ينطــوي علــى �َســكٍّ قبيــح، و�ُســوء ال�سُّ الظَّ

اأَ�ْســَواء، وَم�ساِوئ.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● كل ما يُغمُّ الإن�سان من الأمور الدنيوية والأخروية. 	
● ه. 	 و�سوء الق�سد: �سوء النية والتوجُّ

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:
● اأهدافها، 	 اإدارة املن�ساأة؛ بحيث ل تتمكن من حتقيق  �سوء الإدارة: تدينِّ م�ستوى وكفاءة 

ومبا يوؤدي اإىل اإهدار مواردها، وعدم ان�سباط موظفيها. 
● ، وا�ستغالل ال�سلطة، 	 لطة: م�سطلح ي�سري - بعموم - اإىل جتاوز احلقِّ و�سوء ا�ستعمال ال�سُّ

اأو الإفراط يف ا�ستعمالها، وهو - على وجه اخل�سو�س - ا�ستخدام املوظف �سالحياته 
دة لال�ستخدام.  خارج الدائرة القانونية املحدَّ

● ِف اأو اأداِء �سخ�س م�سوؤول 	 ف: �سوء �سلوِك اأو ت�رشُّ و�سوء الأداء املهني اأو �سوء الت�رشُّ
اأو مهنيٍّ حمرتف؛ كالطبيب، اأو املحا�سب، اأو املهند�س؛ بارتكابه خطاأ، اأو ت�رشفه ت�رشفًا 
غري اأخالقي اأو غري �سحيح، اأو تق�سريه يف اأدائه لواجباته اأو يف اتخاذ كافة الإجراءات اأو 

الأفعال التي يجب عليه اتخاذها اأو القيام بها؛ مبا يوؤدي اإىل وقوع اأذى اأو �رشر. 
● توزيع 	 و�سوء  واهية،  قواعد  ظل  يف  �سعيفة  اإدارة  على  العتماد  التنظيم:  و�سوء 

ك.  الخت�سا�سات؛ مما يوؤدي اإىل الختالل اأو التفكُّ
● 	 . و�سوء النية: تبييت نية الت�سليل اأو اخلداع اأو الغ�سِّ

�ُصْوٌء
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عند●القانونيني:
�سوء النية: معرفة الإن�سان ما ينطوي عليه عمله القانوين من عيوب اأو اإجرام اأو �سبه اإجرام؛ 

مثل: اخل�سم ال�سيئ النية يف الق�سية، واحلائز ال�سيئ النية. 
]تاج اللغة، ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، التوقيف على 
امل�سطلحات  الأ�سا�سي يف  املعجم  ال�رشعية 933/2،  العلوم  التعاريف �س/199، معجم م�سطلحات  مهمات 
الإدارية العربية 1/	61-619، قامو�س اآركابيتا للعلوم امل�رشفية واملالية �س/99، 530، 556، القامو�س القانوين 

اجلديد �س/	40[

�َصَواِبُع
لغة:

يَء: اأخذ �ُسْبعه؛ اأي جزءًا من �َسْبعة اأجزاء مت�ساوية، و�َسَبَع  )�س ب ع(، �سَبَع �َسْبعًا؛ �َسَبَع ال�سَّ
ابع. وابع: اجِلمال التي َتِرد املاء يف اليوم ال�سَّ لهم بنف�سه �سبعة، وال�سَّ القوَم: �سار �ساِبَعهم، وكمَّ

ا�صطلحاً:
م�سطلح خمت�سٌّ باأهل املغرب، وهو عبارة عن وقف ُي�رشف ريعه على الطعام لأ�سحاب الزوايا 

والأماكن العامة، مبنا�سبة ذكرى مولد النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، فتاوى تتحدى الإهمال يف �سف�ساون �س/346[

�َصَواٌد●)�َصَواُد●الِعراق(
لغة:

واد،  ده: جعله اأ�سود، اأو طاله بال�سَّ يُء: �سار لوُنه اأ�سود، و�سوَّ )�س ود(، �َسِوَد �َسَودًا؛ �َسِوَد ال�سَّ
واد: جمتمع النَّخل اأو غريه من ال�ّسَجر والنَّبات؛ خُل�رْشته ُيرى اأ�سود من بعيد، واأي�سًا:  وال�سَّ
يف،  ْخ�س اأو �َسَبُحه، والعدد الكثري من النا�س، و�َسَواد املدينة: ما حولها من الُقرى والرِّ ال�سَّ

واجلمع: اأ�ْسِودة، واأ�ساِوُد.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● َي 	 و�ُسمِّ والر�ساتق،  القرى  من  حولهما  وما  والب�رشة  الكوفة  بني  ما  العراق:  و�سواد 

واد، ولكرثة  �سوادًا خِل�ْسبه، فالزرع فيه من اخل�سوبة يكون اأخ�رش داكنًا مييل اإىل ال�سَّ
واد مما َفر�س عليه »عمر« اخلراج يف عهده، ومل يجعله ق�سمة  ما فيه من الُقرى، وهذا ال�سَّ

بني املقاتلني.
]تاج اللغة، ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، معجم لغة الفقهاء 

�س/225، معجم امل�سطلحات والألقاب التاريخية �س/261[

اِقَيِة اُق●ال�صَّ �َصوَّ
لغة:

اق: )�س وق(، �َساَق �َسْوقًا و�ِسياقًا و�ِسَواقًة و�ِسياقًة؛ �َساَق الإبَل وغريها: حثَّها ِمن خلِفها  �سوَّ

اِقَيِة اُق●ال�صَّ �َصوَّ
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ونحوهما،  القطار  اأو  يارة  ال�سَّ يقود  من  وهو  »�ساق«؛  ِمن  فاعل  ا�سم  ائق:  وال�سَّ رْي،  ال�سَّ على 
يارة: َمن  د للمبالغة، و�سائق املا�سية: َمن يحثُّها من اخللف على ال�سري، و�سائق ال�سَّ اق: �ُسدِّ و�سوَّ

اق. يقود ِمْقودها، واجلمع: �سائقون، و�َساَقة، و�ُسوَّ
م تعريفه، انظر )�ساقية(. اقية: تقدَّ ال�سَّ

ا�صطلحاً:
م العلف اإىل  واقي، ويقدِّ خ�س الذي يتوىلَّ اإدارة ال�ساقية ويكون جيدًا عارفًا بتعليمات ال�سَّ ال�سَّ

الدوابِّ العاملة بال�ساقية، وكانت مهمته �َسْوق اجلمل، وم�سالح ال�ساقية.
]تاج اللغة، ل�سان العرب، امل�سباح املنري، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، املدار�س يف م�رش يف ع�رش دولة 

املماليك �س/71، اأوقاف ال�سلطان الأ�رشف �سعبان على احلرمني �س/110[

�ُصْوٌر
لغة:

ور: كلُّ ما يحيط ب�سيء من بناء اأو غريه، وما يحيط باملنزل اأو احلديقة من بناء  )�س ور(، ال�سُّ
يحول دون و�سول الآخرين اإليه، وحائط مرتفع يحيط باملدينة، وله اأبواب ومداخل يف بع�س 

جوانبه، واجلمع: اأ�ْسوار، و�ِسريان.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
عند●القت�صاديني:

ما يف�سل اأر�سني متال�سقتني الواحدة عن الثانية، ويكون خندقًا اأو حائطًا اأو�سياجًا اأو اأ�سالكًا 
اأو خالفها.

عند●القانونيني:
�سياج يحيط عقارًا ليكون دلياًل على حيازته.

]تاج اللغة، ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، معجم ال�سهابي 
يف م�سطلحات العلوم الزراعية �س/251، معجم القانون �س/265[

�ُصْوَرٌة●
لغة:

فعة، وكلُّ َمْنزلة من البناء، و�ُسورة  ورة: الرِّ ورة من البناء: ما طال وَح�ُسن، وال�سُّ )�س ور(، ال�سُّ
ه، واجلمع: �ُسْوَرات، و�ُسَوَرات، و�ُسْور، و�ُسَور. كلِّ �سيء: َحدُّ

ا�صطلحاً:
طائفة م�ستقلة من اآيات القراآن ذات مطلع ومقطع؛ يعني: بداية ونهاية.

القراآنية  املو�سوعة  الغني،  معجم  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ]ل�سان 
املتخ�س�سة �س/219[

�ُصْوٌر
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�ُصور�صات●)م�صاعدات●اإجبارية(
لغة:

مل جند له اأ�ساًل يف اللغة.
ا�صطلحاً:

ا�سم للموؤونة التي كان يجري جمعها - قبل اإعالن التنظيمات يف الع�رش العثماين - من الأهايل؛ 
ذلك،  ، وقمح، و�سعري، وذرة... وغري  اأثناء احلرب؛ من دوابَّ احتياجات اجلي�س يف  ملواجهة 

ًا بهذه الإجراءات. وكان قلم املوقوفات خمت�سَّ
]م�سطلحات التاريخ العثماين 751/2[

�ُصْوٌق●
لغة:

وق: مو�سع  وال�سُّ وق،  ال�سُّ يف  م�سرتين  لها  اأوجد  الب�ساعَة:  َق  �َسوَّ َت�ْسويقًا؛  َق  �َسوَّ )�س وق(، 
ة: �ُسوق ُت�رشف اأرباحها يف وجوه  وق اخلرييَّ لع للبيع وال�رشاء، وال�سُّ جُتلب اإليه الأمتعة وال�سِّ

اخلري، واجلمع: اأَ�ْسواق.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ة، اأو حوانيت تباع فيها احلاجيات 	 ال�سارع الذي يعرب منه النا�س؛ �سواء كان طريقًا للمارَّ

وامل�ستلزمات املنزلية، وال�سوارع ب�سيغة اجلمع ي�سمونها: »�سوقة«، و»اأ�سواق«.
● لعي.	 ملتقى عام للتبادل القيمي وال�سِّ
● بناء ي�ستمل على فناء اأو�سط كبري، حتيط به جمموعة من احلوانيت املطلَّة على الطريق، 	

يبا�رش فيها التجار بيعهم و�رشاءهم.
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:

● احليز اأو املكان الذي يلتقي فيه بائعو ال�سلع اأو اخلدمات مع م�سرتيها؛ �سواء اأكان هذا 	
اللقاء يف املكان نف�سه، اأم عرب و�سائل الت�سال.

● املكان الذي يق�سده النا�س ل�رشاء خمتلف احتياجاتهم ال�سلعية واخلدماتية.	
● �س له يف اإيداع ب�سائع تكون يف و�سع معلَّق للر�سوم 	 ة: البناء اأو املكان املرخَّ وال�سوق احُلرَّ

»ال�رشائب« اجلمركية؛ لغايات العر�س والبيع.
● وال�سوق ال�سوداء: �سوق جتري فيها املعامالت والتجارة ال�رشية خفية وهربًا من الت�سعري.	
● و�سوق املال اأو الأوراق املالية اأو النقد: هيئة ل ت�ستهدف اإىل الربح، تتوىل الإ�رشاف واإدارة 	

تداولت الأوراق املالية.
● وال�سوق الأولية: هي التي يتم فيها اإ�سدار الأوراق املالية اجلديدة التي ميكن �رشاوؤها من 	

ال�رشكات امل�سدرة لها.
● وال�سوق الثانوية: �سوق يتم فيها تداول الأوراق املالية بني امل�ستثمرين؛ حيث تباع وت�سرتى 	

الأوراق املالية التي �سبق تداولها يف ال�سوق الأولية، ويتلقى الباعة وامل�ستثمرون -ولي�س 
اجلهات امل�سدرة - عوائد الأوراق املالية املتداولة يف ال�سوق الثانوية.

�ُصْوٌق
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● و�سوق النقد: ال�سوق التي يتم فيها تداول الأوراق املالية ق�سرية الأجل متدنية املخاطرة؛ 	
على �سبيل املثال: الأوراق التجارية، واأذونات اخلزانة، واأوراق القبول امل�رشيف، و�سهادات 

الإيداع القابلة للتداول.
عند●القانونيني:

جمموع املعامالت التي انعقدت يف مكان واحد على ب�ساعة معينة.
]تاج اللغة، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، موؤمتر الأوقاف الأول يف اململكة 
العربية ال�سعودية: واقع الوقف عرب التاريخ الإ�سالمي �س/167، معجم امل�سطلحات الجتماعية �س/254، 
معجم م�سطلحات العمارة والفنون الإ�سالمية �س/155، قامو�س اآركابيتا للعلوم امل�رشفية واملالية �س/542، 
559، 722، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 624/1-625، معجم العلوم املالية واملحا�سبية 

وامل�رشفية �س/513، 527، املعجم القانوين رباعي اللغة �س/5	2[

�َصْوٌم
لغة:

)�س وم(، �سام �َسْومًا و�ِسوامًا، فهو �سائم؛ �َساَمِت املا�سيُة: رعْت بنف�سها حيث �ساءت، و�سامها 
ائمة: كلُّ  ْوم: َرْعُي املا�سية بنف�سها، وال�سَّ ها ترعى الكالأ حيث �ساءت، وال�سَّ واأ�سامها: اأر�سلها، وخالَّ
ْوم اأي�سًا: َطَلُب �رشاء ال�سلعة بثمنها، وَعْر�س ال�سلعة  اإبل اأو ما�سية ُتر�سل للرعي ول ُتعَلف، وال�سَّ

مة: املرعية، واملعلَّمة، واملر�سلة وعليها ركبانها، واجلمع: �َسواِئم. للبيع بثمن، واخليل امل�سوَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● َعْر�س البائع �سلعته بثمن ما، ويطلبه من يرغب يف �رشائها بثمن دونه.	

معجم  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  املنري،  امل�سباح  العرب،  ل�سان  اللغة،  ]تاج 
امل�سطلحات والألفاظ الفقهية 306/2[

ٌة �َصِويَّ
لغة:

ى َت�ْسِوَيًة:  ، و�سوَّ يُء: ا�ستوى؛ اأي: ا�ستقاَم، واعتدل؛ فهو: �َسِويٌّ )�س وي(، �َسِوَي �ِسَوًى؛ �َسِوَي ال�سَّ
ة اخُللُق، ُيقال:  ة اأي�سًا: التامَّ ويَّ ة: ال�ستواء والعتدال، والَعْدل والنَّ�َسَفة، وال�سَّ ِويَّ ل، وال�سَّ اأقام، وعدَّ

ة؛ اأي: مت�ساوون، وجاوؤوا �سويًة؛ اأي: معًا، جميعًا، واجلمع: �َسِويَّات، و�َسوايا. ُهْم على �سويَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]تاج اللغة، ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني[

�ِصَياٌج
لغة:

ياج، واأقام حوله  َج املكاَن وعليه: اأحاطه بال�سِّ َج َت�ْسييجًا؛ �َسوَّ َج َت�ْسويجًا، و�َسيَّ )�س وج(، �َسوَّ

�َصْوٌم
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اأو حديقة  ُيحيط مبنزل  اأو غريهما،  اأحجار  اأو  اأ�سالك  من  و�ُسور  احلائط،  ياج:  وال�سِّ �ُسورًا، 
يِء: ُحُدوده،  اأو نحوهما، وما ُيحاط به الب�ستان من حائط اأو �َسْوك اأو غري ذلك، و�ِسياُج ال�سَّ

واجلمع: �ِسياجات، واأ�ْسِوَجة، و�ُسْوج.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● متجاورين؛ 	 مكانني  بني  لَيْف�سل  وغريه،  البو�س  اأو  اخل�سب  اأو  البناء  من  �ساتر  �سور 

مثل: بيت �سالة و�سحن واإيوان و�رشيح وممر... وغري ذلك من الأغرا�س املختلفة التي 
ت�ستخدم فيها هذه ال�سياجات.

معجم  الغني،  معجم  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العرو�س،  تاج  املنري،  ]امل�سباح 
م�سطلحات العمارة والفنون الإ�سالمية �س/156[

�ِصَيا�َصٌة
لغة:

رها، واأدارها، وقام باإ�سالحها، و�َسا�َس النَّا�َس:  )�س و�س(، �َسا�َس �ِسيا�سًة؛ �َسا�َس الأموَر: دبَّ
ُي�ْسلحه، وَتَويلِّ  القيام على ال�سيء مبا  يا�َسة:  َحَكمهم، وتوىلَّ قيادتهم واإدارَة �سئونهم، وال�سِّ
رِتف  وحُمْ ال�سيا�سة،  اإىل  من�سوب   : يا�ِسيُّ وال�سِّ ال�سالح،  الطريق  اإىل  واإر�سادهم  النا�س  اأمَر 

ة وتنظيمها. ئون العامَّ ال�سيا�سة، اأو َمْن يعمل فيها، واملتعلِّق باإدارة ال�سُّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● فن وعلم وفل�سفة تندمج جميعها يف عملية احلكم.	
● الأهداف وو�سائل العمل التي تتبعها احلكومات والتنظيمات والأفراد.	
● الإطار التخطيطي لوجهة نظر الإدارة العليا؛ لتوجيه و�سبط الفكر والعمل يف امل�ستويات 	

الأقل، ولتو�سيح الطريق الواجب �سلوكه لتحقيق الأهداف املن�سودة.
● رعاية �سوؤون الأمة بالداخل واخلارج وفق ال�رشيعة الإ�سالمية.	
● اإىل اإ�رشار مب�سالح الرعية لظروف 	 العمل مبقا�سد ال�رشيعة عندما يوؤدي العمل بالن�سِّ 

طارئة.
● اإ�سالح اأمور الرعية وتدبري اأمورهم، وقد اأُطلق على ال�سيا�سة ا�سم: »الأحكام ال�سلطانية«، 	

اأو »ال�سيا�سة ال�رشعية«، اأو »ال�سيا�سة املدنية«.
● وال�سيا�سة ال�رشعيَّة: ما �سدر عن ويل الأمر من اأحكام واإجراءات غري خمالفة لل�رشيعة، 	

، مبا يحقِّق مقا�سد ال�رشيعة. منوطة بامل�سلحة، فيما مل َيِرد ب�ساأنه دليل خا�س متعنيِّ
● براجمه؛ 	 وتنفيذ  للعمل  التخطيط  عند  مراعاتها  يجب  التي  العتبارات  هي  وال�سيا�سات: 

ة للموؤ�س�سة. �سعيًا وراء حتقيق الأهداف العامَّ
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:

● جانب 	 يف  مبوجبها  للت�رشُّف  املن�ساأة  تعتمدها  التي  العامة  العري�سة  اخلطوط  جمموعة 
واحد اأو اأكرث من جوانب اإدارة اأعمالها.

● جمموعة القواعد الأ�سا�سية التي ت�سعها الإدارة العليا لتهتدي بها القرارات التي تتخذ يف 	

�ِصَيا�َصٌة
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كلِّ م�ستويات املنظمة، وتعدُّ من اأهم وثائق التنظيم، وتفيد يف حلِّ اخلالفات التي تن�ساأ بني 
الروؤ�ساء ب�ساأن �سيا�سة امل�رشوع.

عند●القانونيني:●ُيطَلق على:
● علــم اإدارة الدولة وتنظيمها الر�سمي.	
● خطُّ العمل والإرادة التي تطبع عماًل ما عن طريق اختيار الأهداف وو�سائل دعمها.	

]ل�سان العرب، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، 
الرعاية  م�سطلحات  معجم  �س/215،  ال�سيا�سي  املعجم  �س/113،  والدولية  ال�سيا�سية  امل�سطلحات  معجم 
البنوك  �س/	3،  الإ�سالمي  ال�سيا�سي  الفقه  يف  الفقهية  امل�سطلحات  معجم  �س/193،  الجتماعية  والتنمية 
معجم   ،939/2 ال�رشعية  العلوم  م�سطلحات  معجم   ،29/2 الفقهية  امل�سطلحات  معجم   ،249/1 الوقفية 
م�سطلحات اأ�سول الفقه �س/239، قامو�س اآركابيتا للعلوم امل�رشفية واملالية �س/636، معجم م�سطلحات 
العلوم الإدارية �س/344، القامو�س القانوين اجلديد �س/473، معجم امل�سطلحات القانونية )كورنو( 927/1[

�صيحة
لغة:

)�س ي ح(، �ساَح �َسْيحًا و�َسَيحانًا؛ �ساَح املاُء: جرى على وجه الأر�س، و�سيََّحه: جعله يجري، 
ْيُح: املاء الظاهر اجلاري على وجه الأر�س، والك�ساء  : فاَء، وال�سَّ لُّ واأ�ساَح نهرًا: اأَْجراه، و�ساَح الظِّ

ط، وجمعه: �ُسُيوح، واأَ�ْسياح. املخطَّ
ا�صطلحاً:

الأر�س الزراعية الكبرية اأو املنطقة الزراعية التي حتدُّ القرى با�ستثناء البيوت املوجودة فيها.
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، توثيق الوقف حماية للوقف والتاريخ �س/	5[

ٌد �َصيِّ
لغة:

يُِّد:  َف، و�َساَد َقْوَمه؛ فهو �سيِّدهم، وال�سَّ َد، و�رَشُ جُل: َعُظَم، وجَمُ )�س ود(، �َساَد �ِسياَدًة؛ �ساَد الرَّ
يادة، وُكلُّ َمْن افرُت�ست طاعته؛  م، و�ساحب ال�سِّ يف، واملقدَّ ، والرئي�س، واملالك، وال�رشَّ الربُّ
اأُْطِلق   ، ت�رشيفيٌّ لقب  وهو:  والعبيد،  اخلدم  ذي  واملَْوىل  الكثرية،  للجماعة  واملتويلِّ  كامللك، 
ُحرُّ  ُيطلق تعبريًا عن الحرتام، و�َسيِّد نف�سه:  ملسو هيلع هللا ىلص، ولقب  �سول  الرَّ الأ�رشاف من ن�سل  على 

ف باأموره، و�َسيِّد كلِّ �سيء: اأرفعه، واأ�رشفه، واجلمع: اأَ�ْسياد، و�َساَدة، و�َسادات. الت�رشُّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ... ونحو ذلك.	 من الألقاب ال�سلطانية؛ فيقال: ال�سلطان ال�سيد الأجلُّ

عند●القانونيني:
َمن له �سلطان على الآخرين اأو على اأموال معينة، الرئي�س.

]تاج اللغة، ل�سان العرب، امل�سباح املنري، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، 
م�سطلحات �سبح الأع�سى �س/7	1، معجم امل�سطلحات القانونية )كورنو( 1/	92[

�صيحة
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ٌة● �ِصْيَ
لغة:

تاريخ  والهيئة، وهي:  لوك، واحلالة،  وال�سُّ واملذهب،  نَّة،  وال�سُّ الطريقة،  رية:  ال�سِّ ر(،  )�س ي 
واأعماله،  �سخ�س  حياة  لتفا�سيل  تدوين  اأي�سًا:  رية  وال�سِّ اأعماله،  و�سحيفة  الإن�سان،  حياة 

واجلمع: �ِسريات، و�ِسرَي.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● الطريقة؛ �سواء كانت خريًا اأو �رشًا، ثم غلب - يف ال�رشع - على طريقة امل�سلمني يف املعاملة 	

مع الكافرين والبغاة وغريهما من امل�ستاأمنني واملرتدين.
● وال�سرية النبوية: الأقوال والأفعال والتقريرات وال�سفات اخَللْقيَّة واخُللُقيَّة املاأثورة عن 	

الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم؛ �سواء اأُق�ِسد الت�رشيع، اأم مل يق�سد ت�رشيع.
عند●القت�صاديني:

اأفعال ومواقف، وتاريخ حلياته الجتماعية والعلمية،  اإن�سان وما تت�سمنه من  َو�ْسف حلياة 
ْمن اأوراق التعيني يف عمل عام اأو خا�س. وغالبًا ما تكون �سِ

التعريفات  الغني،  الرائد، معجم  املعا�رشة،  العربية  اللغة  الو�سيط، معجم  املعجم  العرب،  ل�سان  اللغة،  ]تاج 
الإدارية  امل�سطلحات  يف  الأ�سا�سي  املعجم  �س/240،  الفقه  اأ�سول  م�سطلحات  معجم  �س/	11،  الفقهية 

العربية 629/1[

�ِصْيَج●)�صيجة●-●�صليط●اجللجلن(
لغة:

ه«، وقيل: هو  ب »�َسرْيَ ُج، معرَّ رْيَ ب »�ِسرَيه«، وقيل: هو ال�سَّ رَيُج: فار�سي، ُمَعرَّ )�س ر ج(، ال�سِّ
ْم�ِسم  ، واجُللُْجالن: َحبُّ ال�سِّ ليُط: كلُّ ُدْهن ُيع�رَش من َحبٍّ غريه، وهو: �َسليُط اجُللُْجالِن، وال�سَّ

ْم�ِسم. يف ق�رشه قبل اأَن ُيح�َسد؛ فهو ُدْهن اأو َزْيت ال�سِّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● تنح�رش 	 معمارية  وحدة  عن  عبارة  كانت  ما  وعادة  ال�سم�سم،  بذر  مع�رشة  ريجة:  وال�سِّ

وظيفتها يف ع�رش ال�سم�سم وا�ستخراج زيته.
]تاج العرو�س، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، معجم م�سطلحات العمارة 

والفنون الإ�سالمية �س/156[

�َصْيٌف
لغة:

ُي�رشب  القدمية،  الأ�سلحة  من  �ِسالح  ْيف:  وال�سَّ يف؛  بال�سَّ َي�سيُفه: �رشبه  �َساَفه  )�س ي ف(، 
به باليد، �سبيه ب�سكِّني طويلة من الفولذ اأو نحوه، وذو ن�سل طويل حادٍّ، وِمْقَب�س، وله ِغْمد 
البحر،  ْيف: �ساحل  ْيف، وال�سِّ ال�سَّ يَّاف: �ساحب  اِئف وال�سَّ اإىل اجلنب، وال�سَّ الكتف  ُيعلَّق من 

�َصْيٌف
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اأَ�ْسياف،  واجلمع:  البحر،  يلي  ا  ممَّ منها  املنب�سط  اجلزء  ة:  القارَّ و�ِسيف  الوادي،  �ساحل  اأو 
و�ُسيوف، واأَ�ْسُيف.

ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

]تاج العرو�س، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني[

�َصْيٌل
لغة:

الكثري  واملاء  وفان،  الطُّ ْيل:  وال�سَّ وجرى،  طغى  املاُء:  �ساَل  و�َسيالنًا؛  �َسْياًل  �َساَل  ل(،  ي  )�س 
َخطٌّ كثري  ْيل:  ال�سَّ َرى  الأر�س وجرى م�رشعًا غزيرًا، وجَمْ ع فوق  اإذا جتمَّ املطر  َي�سيل، وماء 

ع �َسْيله، واجلمع: �ُسُيول. النخفا�س يف واٍد، حيث تتَّجه املياه اأو تتجّمع، وَم�ِسيلُ   املاء: َمْو�سِ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]تاج العرو�س، امل�سباح املنري، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد[

�ُصُيوَلٌة●)�صيولة●َنْقِدية(
لغة:

ة �سائلة، ولها قاِبليَّة  يولة: حالة تكون فيها املادَّ )�س ي ل(، �َساَل �َسْياًل و�َسيالنًا و�ُسيولًة؛ ال�سُّ
ق. للتَّدفُّ

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:●
● ر 	 قدرة الفرد )اأو املن�ساأة( على حتويل اأ�سوله اإىل نقود اأو اأ�سباه نقود ب�رشعة، دون اأن يتاأثَّ

�سعر تلك الأ�سول �سلبًا.
● ر البيع �سلبًا على اأ�سعار تلك 	 القدرة على بيع اأ�سهم اأو �سندات بكميات كبرية دون اأن يوؤثِّ

الأ�سهم اأو ال�سندات.
عند●القانونيني:

�سيولة م�رشوع معنيَّ معناها: قدرته على مقابلة التزاماته النقدية دون م�سا�س ب�سايف ما ميلكه 
من اأ�سول.

]معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، قامو�س اآركابيتا للعلوم امل�رشفية واملالية �س/516، القامو�س القانوين 
اجلديد �س/391[

�َصْيٌل
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متن القاموس
حرف »ش«
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�َصابٌّ
لغة:

باُب  وال�سَّ ًا،  َفِتيَّ و�سار  َباب،  ال�سَّ َطْوَر  اأْدَرك  الُغالُم:  �َسبَّ  و�َسِبيَبًة؛  �َسبابًا  �َسبَّ  ب(،  ب  )�س 
: َمن  نُّ قبل الكهولة، وال�سابُّ ل ال�سيء، واحلداثة، وال�سِّ اأوَّ ْيِب؛ وهما:  ال�سَّ بيَبُة: خالف  وال�سَّ

جولة، واجلمع: �َسباب، و�ُسبَّان. اأدرك �ِسنَّ البلوغ وملَّا ي�سل اإىل �سنِّ الرُّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● وال�سباب: مرحلة تبداأ من �سن البلوغ، وحتى �سنِّ الرجولة، وهي يف ال�ساب: من خم�س 	

ع�رشة �سنة اإىل ثالثني ما مل يبلغ عليه ال�سيب، وال�سابة: من خم�س ع�رشة �سنة اإىل ت�سع 
وع�رشين �سنة، ويف »املغرب«: بني الثالثني اإىل الأربعني.

]تاج اللغة، امل�سباح املنري، تاج العرو�س، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، 
معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 2/	94، التعريفات الفقهية �س/119[

�َصاٌة
لغة:

لْف؛  الظِّ ذوات  من  الواحدة  اأي�سًا:  وهي  ن،  اأْ ال�سَّ اأنثى  وهي:  النَّْعجة؛  اُة:  ال�سَّ وهـ(،  )�س 
كر والأنثى،  باء، والَبَقر، والنَّعام، وُحُمر الَوْح�س، والثور الوح�سي، وُيقال للذَّ كاملَْعز، والظِّ

واجلمع: �َساء، و�ِسياه، واأَ�ساِوه.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]تاج اللغة، ل�سان العرب، تاج العرو�س، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني[

●-●قا�صد●الوقف( ●)ُم�ِصدٌّ �َصادٌّ
لغة:

اه، واأَْحَكمه،  : التقوية، والإيثاق، و�َسدَّ ال�سيَء: اأوثقه، وقوَّ دُّ ، ال�سَّ ًا؛ فهو �َسادٌّ )�س د د(، �َسدَّ �سدَّ
اأحاط به، واأ�سدَّ  م يف الأمر، و�سدَّ على ال�سيء:  كَّ ماَم: حَتَ الزِّ اه، وعاونه، و�َسدَّ  اأَْزَره: قوَّ و�َسدَّ 
: الرئي�س، واملفتِّ�س، والوكيل ال�سابط  ادُّ واملُ�ِسدُّ اء، وال�سَّ : �سار له اأعوان اأ�سدَّ الرجُل؛ فهو ُم�ِسدٌّ
العمل، ويجمع ال�رشائب واخلراج،  الأعمال من كل نوع، ويحثُّ املوظفني على  الذي يراقب 
ُة  يَّ اِدّ وال�سَّ وُعَمِدها،  القرى  روؤ�ساء  اإىل  ال�سلطان  الأوامر من وكيل  نقل  يتوىل  وُيطلق على من 

. ادُّ : املن�سب الذي يتوله ال�سَّ دُّ وال�سَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● املفت�س، وت�ساف الكلمة ل�سم الوظيفة؛ مثل: �سادِّ الأوقاف، و�سادِّ الزكاة.	
● وغريه، 	 وتعمري  وترميم  عمارة  من  الوقف  م�سالح  يتعاطى  من  هو  الأوقاف:  و�سادُّ 

 ،» وي�سافر يف م�سالح الوقف جلهاته املوقوفة لإح�سار غلتها، ويذكر اأحيانًا بلقب »املُ�ِسدُّ

�َصابٌّ
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واأحيانًا ت�سمى الوظيفة »قا�سد الوقف«، مع تطابق املهام املوكولة لهم، ويعترب ال�سادُّ 
يف  واجلابي  ال�سادِّ  وظيفة  بني  الأوقاف  بع�س  هنا جمعت  ومن  اجلابي،  م�ساعد  مبثابة 

�سخ�س واحد.
● �سئون 	 على  التفتي�س  وهي:  الأوقاف(؛  )�سادُّ  �ساحبها  مهمة،  وظيفة  الأوقاف:  و�سدُّ 

الأوقاف.
● الزكاة، 	 التفتي�س على ديوان  الزكاة(؛ وهي:  الزكاة: وظيفة مهمة، �ساحبها )�سادُّ  و�سدُّ 

الها، وجمعها، و�رشفها، وكل ما يتعلق بها. وُعمَّ
● للمحمل، 	 املعدِّ  املاء  يف  املحمل؛  خدمة  يف  به  ي�ستعان  �سخ�س  ال�رشيف:  املحمل  و�سادُّ 

فيت�رشف فيه بحكمة، وا�سرُتط فيه اأن يكون من اأهل الأمانة والكفاءة واملهابة؛ ليكون به 
نظام املحمل؛ من ت�سهيل طرقه يف امل�سيقات وعند الزدحام، ي�ساعده يف ذلك اأمري احلاجِّ 

على تخطي العقبات التي تواجهه.
● داخل 	 من  عاملة  باأيد  الأعمال  هذه  كانت  �سواء  البدنية،  الأعمال  رئا�سة  هي  َيّة:  ادِّ وال�سَّ

ية الأ�سل«،  ية »�سادِّ الوقف اأو من خارجه، فاإن كانت من داخل الوقف اأُطلق على ال�سادِّ
ية املعمار«؛ لأن العمال الذين يجلبهم الوقف من  واإن كانت من خارجه اأُطلق عليها »�سادِّ

خارجه يف معظم الأحوال يكون ا�ستخدامهم للبناء اأو الرتميم.
]تاج اللغة، ل�سان العرب، تاج العرو�س، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، 
معجم الألفاظ التاريخية يف الع�رش اململوكي �س/95، الأوقاف واحلياة القت�سادية يف م�رش يف الع�رش العثماين 
�س/99، ندوة نحو اإحياء دور الوقف يف الدول الإ�سالمية �س/7، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة 
الإ�سالمية �س/306-307، خم�س�سات احلرمني ال�رشيفني يف م�رش اإبان الع�رش العثماين �س/212، الوظائف 

الإدارية مبوؤ�س�سات الوقف امل�رشية يف عهد الدولة العثمانية �س/	7[

�َصاِدٌر
لغة:

العرب:  وت�سميه  اخليمة،  مبعنى:  ب؛  معرَّ تركي  وقيل:  ب،  معرَّ فار�سيٌّ  اِدُر:  ال�سَّ ر(،  د  )�س 
�َسْوَذر، واأ�سله: �ساَدر اأو �ساَذر؛ وهو: قما�س من ن�سيج القطن، وُبْرٌد تلب�سه املراأة حتت ثوبها، 

نْي ول َجْيٍب، وقيل: هو الإزار، واملِلَْحَفة، واجلمع: �َسواِدر. ُي�َسقُّ ثم ُتلقيه يف عنقها من غري ُكمَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● واجلادرجي: اخليمي.	

]تاج اللغة، ل�سان العرب، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم 
الألفاظ التاريخية يف الع�رش اململوكي �س/50[

�صادروان●)�صاذروان●-●�صادربان(
لغة:

�ساَذْروان اأو �ساَدْروان: َف�ْسِقيَّة، وما يكون منها ذا متاثيل للحيوانات - كالأُ�سود والزرافات 
�سغري  ماء  ان  وخزَّ ونافورة،  حو�س  مع  ماء  ينبوع  اأو  اأفواهها،  من  املاء  ينبثق   - والطيور 

�َصاِدٌر
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للتوزيع، واآلة من احلديد الأبي�س ذات عدة نافورات �سغرية، تدير ِقَطعًا من الزجاج؛ فيكون 
كن الذي يحيط بالكعبة من ثالث جهات، ارتفاعه �ستة ع�رش اإ�سبعًا،  لها �سل�سلة ورنني، والرُّ

وعر�سه ذراع واحد، واجلمع: �ساذروانات.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● كلمة فار�سية، تدل - يف الأ�سبلة - على اللوح الرخامي الذي جتري عليه املياه لتربيدها، 	
لوح  الأحيان:  بع�س  يف  عليه  وُيطلق  الرخام،  من  اأ�سفله  حو�س  اأو  ف�سقية  يف  جُتمع  ثم 

ال�سل�سبيل.
● حو�س اأو ف�سقية ين�ساب منها املاء على األواح رخامية مزخرفة زخرفة بارزة، ت�ساعد على 	

مترير املاء اإىل جمرى اآخر؛ فُيحِدث ذلك ترطيبًا للجوِّ املحيط، اأقيمت هذه الف�سقيات يف كثري 
من الق�سور واحلدائق وبع�س امل�ساجد.

● اأعمدة 	 خلفها  يو�سع  متينة،  خ�سبية  األواح  وهي  التحويل،  عند  الأنهار  مياه  لف�سل  اآلة 
لتثبيتها، فريتفع م�ستوى املياه يف النهر؛ لت�سقي الأماكن املرتفعة.

● بناء لطيف من حجر اأ�سفر مييل اإىل البيا�س، مل�سق بحائط الكعبة، حمدودب، طوله اأقل 	
من ذراع، فوقه حلق من نحا�س اأ�سفر دائر بالبيت، ُيربط به اأ�ستار الكعبة.

والآثار  التاريخ  م�سطلحات  معجم  �س/27،  الإ�سالمية  العمارة  يف  املائية  الأ�سبلة  العربية،  املعاجم  ]تكملة 
�س/104، معجم الألفاظ التاريخية يف الع�رش اململوكي �س/95، معجم تاريخ احلج �س/315[

�َصاِرٌع
لغة:

َع ال�سيَء:  ، و�رَشَ ، وَبنيَّ َع: اأخذ، وبداأ، و�َسنَّ وعًا، فهو �َســاِرٌع؛ �ــرَشَ عًا و�ــرُشُ َع �ــرَشْ )�ــس ر ع(، �ــرَشَ
اِرع: الظاهر القريب، والطريق الرئي�س اأو الأعظم،  َع يف ال�سيء: بداأ فيه، وال�سَّ جعله مباحًا، و�رَشَ
ــاِرع  �ســاعه وُطوله، وال�سَّ ْنَقــِة« باتِّ ــة، ويختلــف عــن »الزَّ وهــو: الطريــق يف املدينــة ي�ســلكه النا�ــس عامَّ
عها،  ع، وا�ســع الأحــكام ال�ــرشعيَّة، ومــن ي�ســع القوانــني وُي�ــرَشِّ يعِة، واملُ�ــرشِّ اأي�ســًا: �َســانُّ ال�ــرشَّ

واجلمع: �َسواِرع.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● من ي�ستقل باإن�ساء الأحكام ال�رشعية، وجتب طاعته، وهو اهلل ۵ ور�سولهملسو هيلع هللا ىلص.	

عند●القانونيني:
طريق حتيط به امل�ساكن من اجلانبني يف املدن، وُي�ستخدم لالنتقال العام.

]تاج اللغة، ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، معجم م�سطلحات 
العلوم ال�رشعية 945/2، القامو�س القانوين اجلديد �س/547[

اِري● ال�صَّ
لغة:

ى ال�سيَء وا�ْسرَتاه:  ى: عقد بيعًا اأو �رشاًء، و�رَشَ ى �رِشًى و�رِشاًء، فهو �ساٍر؛ �رَشَ )�س ر ي(، �رَشَ

اِري ال�صَّ
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اري: املُ�ْسرَتي؛ وهو من ميلك  ملكه بالبيع، واأخذه ِبَثمن، و�رشى وا�سرتى: باع اأي�سًا، وال�سَّ
اة. ال�سيء بدفع ثمنه، وهو اأي�سًا: البائع، من الأ�سداد، واجلمع: �َساُرون، و�رُشَ

عند●القانونيني:
هو يف عقد البيع: من ي�سرتي؛ ُمكت�ِسب امللكية مبقابل.

]تاج اللغة، ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، معجم امل�سطلحات 
القانونية )كورنو( 932/1[

ِعيٌَّة●)�صوافع●-●�صافعيون(● �صاِفِ
لغة:

اأحُد  وهو   ، افعيِّ ال�سَّ املذهب  يتبعون  َمْن  هم  َواِفع:  وال�سَّ افعيُّون  وال�سَّ افعيَّة  ال�سَّ ع(،  ف  )�س 
بن  ِلب  املُطَّ بني  �ساِفٍع، من  َبِني  ، من  ال�سافعيُّ الإمام  �سه  واأ�سَّ الأربعة،  نِّيَّة  ال�سُّ الفقهيَّة  املذاهب 

عبد َمناف، ُولد  يف �سنة مائة وخم�سني للهجرة، وُتويفِّ �سنة مائتني واأربع.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]تاج العرو�س، معجم اللغة العربية املعا�رشة[

�َصاٌل
لغة:

ِملحفٌة  اُل:  وال�سَّ وَحَمله،  َرَفعه،  يَء:  ال�سَّ و�َساَل  ارتفع،  ال�سيُء:  �َساَل  �َسْوًل؛  �َساَل  ول(،  )�س 
من القما�س اخلفيف، اأو قطعة من النَّ�سيج؛ من قطن اأو �سوف اأو حرير، ُتلقى على الراأ�س، 
على  ُيرفع  اأي:  ُي�سال؛  لأنه  بذلك  ي  �ُسمِّ الراأ�س،  بها  ُيلفُّ  اأو  والكتفني،  قبة  الرَّ على  فَتْن�َسِدل 
ْيَل�سان )الو�ساح( يو�سع على املَْنِكَبنْي، وُيَلف على ال�سدر، اأو يو�سع على  الأكتاف، ورداء كالطَّ

الراأ�س، ون�سيج رقيق ُيلفُّ ِعمامًة، واجلمع: �سالت، و�ِسيالن.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]تاج العرو�س، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني[

�صاٌم
لغة:

ــاآم: بــالٌد، وهــي الإقليــم ال�ســمايل الغربــي مــن �ســبه جزيــرة  ــاأْم وال�سَّ ــام وال�سَّ )�ــس اأ م(، ال�سَّ
ي بــه لأنــه عــن َم�ْســاأَمة )�ِســَمال( الِقْبلــة، واأَ�ْســاأََم الرجــُل والقــوُم: اأََتــوا ال�ســاأم  العــرب؛ �ُســمِّ
ــاِميُّ اأي�سًا: نوع من الن�ســيج  ــام، وال�سَّ : من�ســوب اإىل بالد ال�سَّ اأو ذهبوا اإِليها، و�ســاميٌّ و�ســاآميٌّ
ى الهنــدي، وقمي�ــس مــن احلريــر  ر، كان ُي�سنــع اأ�ســاًل يف الهنــد، وُي�ســمَّ ــع وم�ســجَّ القطنــي، مطبَّ

املقلَّــم تلب�ســه الن�ســاء، ونــوع مــن الطــري.

ٌة ِعيَّ �صاِفِ



89

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● مال.	 ال�سِّ
● : عملة ف�سية كانت يف ال�سام قبل الفتح العثماين.	 و�ساميٌّ

تنكز  الدين  �سيف  الأمري  وقف  حجة  الو�سيط،  املعجم  العربية،  املعاجم  تكملة  العرو�س،  تاج  العرب،  ]ل�سان 
�س/1152، معجم الدولة العثمانية �س/77[

�صاه
لغة:

و�َسِهْن�ساه  �َساِبقًا،  الُفْر�ِس  َمِلُك  على  ُيطلق  كان  ولقب  )فار�سية(،  امللك  اه:  ال�سَّ وهـ(،  )�س 
و�َساِهْن�ساه؛ اأي: ملك امللوك، اأو امللك الأعظم، و�ساه بندر: اأمني التجار ورئي�سهم، وامل�ستويف 

. : املََلَكيُّ اهايِنُّ العامُّ لر�سوم الدخول، اأو اجلابي العامُّ لل�رشائب، وال�ساِهيُّ وال�سَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ار: كلمة فار�سية تعني رئي�س التجار اأو كبري التجار اأو ملك 	 و�ساه بندر اأو �ساه بندر الُتجَّ

التجار.
● و�ساه بندر اأي�سًا: ال�سخ�س الذي كان ُيكلَّف - قبل ظهور نظارة التجارة عند العثمانيني - 	

باإدارة ال�سوؤون التجارية، والعمل على حلِّ اخلالفات التي تن�سب بني التجار.
]ل�سان العرب، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، الوكالت والبيوت 

الإ�سالمية يف م�رش العثمانية �س/105، م�سطلحات التاريخ العثماين 770/2[

�صاِهٌد●)�صهيد●-●�صاهد●�صرعي●-●�صروطي(●
لغة:

جــُل: ح�ــرش، واأخــرب، وحكــم، و�َســاَهَد ُم�َســاَهَدًة:  )�ــس هـــ د(، �َســِهَد �ُســهودًا و�َســَهاَدًة؛ �َســِهَد الرَّ
ــاِهُد: احلا�رش، والدليــل، والربهان،  راأى، وعايــن، و�َســِهَد علــى كــذا: اأخــرب بــه خربًا قاطعًا، وال�سَّ
ــاِهُد  ــهادة يف املحكمة لُيثبت واقعة من الوقائع، وال�سَّ وَمْن عاين ال�ســيء بنف�ســه، وَمْن يوؤدِّي ال�سَّ
اأي�ســًا: موظــف يف ديــوان املاليــة، اأو هــو مراقــب املاليــة، واملوظف، واملفت�ــس، واملدير، وال�ســيِّد اأو 
ــاِهُد: عالمــة تو�ســع علــى القــرب؛ �ســاهد القــرب: حجــر م�ســتطيل ُيو�سع علــى القرب،  الرئي�ــس، وال�سَّ
ِلــع علــى  ــهيُد: مــن يــوؤدِّي ال�ســهادة، الأمــني فيهــا، وا�ســم مــن اأ�ســماء اهلل جــل وعــال؛ اأي: املُطَّ وال�سَّ
ــهيد اأي�ســًا:  الأمــور، الــذي ل يغيــب عــن علمــه �ســيء، امل�ســهود لــه بالوحدانيــة والعبوديــة، وال�سَّ
د،  َمــْن ُقتــل يف �ســبيل اهلل اأو العقيــدة ال�سحيحــة، واجلمــع: �ســاهدون، واأَ�ْســهاد، و�ُســَهداء، و�ُســهَّ

و�ُســُهود، وجمــع غــري العاقــل: �َســواِهد.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ُر اأو كاتب الوثيقة كما يف بع�س وثائق الع�سور الو�سطى العربية.	 حمرِّ
● من ي�سبط مفردات الأموال يوميًا يف جريدته.	

�صاِهٌد
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● لوح من حجر اأو خ�سب يحمل ن�سو�سًا دينية اأو تاريخية، وقد يكون مكانه يف القرب اأو يف 	
املزار اأو يف املعبد، وقد يكون عند احلدود.

● ته احل�سور مع مبا�رش الأوقاف عند النفقة على امل�ستحقني 	 و�ساهد الأوقاف: موظف مهمَّ
ل ريع الأوقاف اأ�ساًل وم�رشوفًا. وال�سهادة عليهم بقب�س رواتبهم، وحترير متح�سَّ

● و�ساهد الأوقاف اأي�سًا: موظف اإداري يقرره اأحد الواقفني )ممن يرتك وقفًا( لرعاية وقفه 	
و�سيانته.

● و�ساهد عدل، اأو العدول، اأو ال�سهود العدول، اأو ال�سهود املعدلني، اأو �سهود الوزن: لقب 	
ات�سل بوظيفة دينية يف الع�رشين اململوكي والعثماين، كان متولوها يجل�سون حول القا�سي 
بح�سب مراتبهم يف العدالة، وقد اختلف عددهم تبعًا حلجم املدينة، ومهمتهم الرتافع عن 

عى عليه؛ اأي اأنهم مبثابة حمامي الدفاع داخل املحكمة يف هذه الأيام.  املدَّ
● و�ساهد العمارة: مراقب احلالة املعمارية للموقوفات، وال�سابط مل�سقفاته، وملا يح�سل من 	

ات ولأ�سول الوقف.  م�سقفه من العمارة واملرمَّ
● ات: موظف الوقف املخت�س بالإ�رشاف على اأعمال الرتميم. 	 و�ساهد املرمَّ
● الأيتام 	 واأموال  امل�ستحقات  يف  �سهادتهم  ُتعتمد  والذين  بالقيم،  اخلرباء  القيمة:  و�سهود 

وتقدير قيمة الأ�سياء. 
عند●القت�صاديني:

ُكتَّاب  اأحد امل�ستخدمني الذين يعملون يف الديوان، وهو من  اأطلق على  م�سطلح ديواينٌّ قدمي، 
الأموال، ويتوىل �سبط كل �سيء مما هو �ساهد فيه، وي�سهد مبتعلقات الديوان الذي يعمل فيه 

نفيًا واإثباتًا.
عند●القانونيني:●ُيطَلق على:

● من ُيديل بال�سهادة.	
● اأطراف 	 اأحد  طلب  على  بناًء  املحكمة  اأمام  للمثول  ر�سميًا  ا�ستدعاوؤه  يتم  الذي  ال�سخ�س 

هذه  واأحوال  وقائع  معلومات حول  من  لديه  فيما  اأقواله  اإىل  لال�ستماع  ق�سائية؛  دعوى 
الق�سية املنظورة.

● ُدث بح�سوره - �سدفة اأو بت�سميم - واقعة اأو عمل ما.	 من حَتْ
● من يراقب اإجناز عمل ما.	
● اإثباتها بالدعوى 	 اأن تتعلق الوقائع املراد  و�ساهد الإثبات: هو الذي يوؤيد التُّهمة، ويجب 

وتكون منتجة فيها.
● و�ساهد النَّفي: هو الذي ينفي التُّهمة، ويجري �سماعه يف نف�س اجلل�سة التي �ُسمعت فيها 	

�سهادة �سهود الإثبات.
]تاج اللغة، ل�سان العرب، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم 
الغني، قامو�س م�سطلحات الوثائق والأر�سيف �س/39، معجم م�سطلحات التاريخ والآثار �س/104، 212، 
املدار�س يف م�رش يف ع�رش دولة املماليك �س/62، املعجم اجلامع يف امل�سطلحات الأيوبية واململوكية والعثمانية 
�س/126، معجم امل�سطلحات والألقاب التاريخية �س/	26، قراءة معمارية يف ال�سجالت العثمانية للمحكمة 
ال�رشعية يف نابل�س �س/19، الأوقاف واحلياة القت�سادية يف م�رش يف الع�رش العثماين �س/97، 767، قامو�س 

�صاِهٌد
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امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية �س/321، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 
662/1، املعجم القانوين رباعي اللغة �س/527، املعجم القانوين 75/2	، معجم امل�سطلحات القانونية )كورنو( 

934/1، القامو�س القانوين اجلديد �س/		5[

�َصاُو�س●
لغة:

طة، ُتواِزي  �ساُو�س و�ساوي�س )بالرتكية: جاو�س وجاوي�س(: رتبة ع�سكرية يف اجلي�س وال�رشُّ
اِبط«، وال�ساوي�س: �سابط من رتبة �سغرية ُيعهد  يف« وُدون »ال�سَّ ِقيب«، وهي فوق »العرِّ »الرَّ

اب، واحلاجب. اإليه القيام باأعمال خمتلفة، وهو اأي�سًا: جابي ال�رشائب، والبوَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● وال�سوا�س: اأعوان ب�سطاء، وهم القائمون بخدمة الوقف و�سيانته وحرا�سته، كما يقومون 	

بالأعمال اليومية يف مكاتب اإدارة املوؤ�س�سة الوقفية.
● ال�سيانة 	 اأعمال  عن  م�سوؤول  وهو  )ال�سوا�س(،  العمال  جمموعة  رئي�س  �ساو�س:  وبا�س 

والبناء التي جتري يف املرافق الوقفية.
]تكملة املعاجم العربية، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، الإ�سالح الإداري ملوؤ�س�سات قطاع 

الأوقاف �س/2	2[

�َصاِوي●
لغة:

اأي�سًا: �سهلة منب�سطة يف �َسْفح جبل، واجلمع:  اِء، وهو  ال�سَّ اإىل  اِوي: من�سوب  ال�سَّ )�س وى(، 
الة. ال�ساويَّة؛ وهم: القوم الرعاة الذين ميلكون الغنم والبقر، وهم اأي�سًا: اجَلمَّ

ا�صطلحاً:
من يخدم جماري املاء، ويقوم بالتفتي�س عليها، وُي�سلح ما وقع فيها من اخللل.

عند●القت�صاديني:
يف دم�سق: م�ستحقِّي املاء.

الزراعية  العلوم  ال�سهابي يف م�سطلحات  معجم  با�سا �س/29،  �سنان  الرائد، وقف  العربية،  املعاجم  ]تكملة 
�س/6	7[

�ِصرْب
لغة:

اخِلْن�رش  َطَريَفْ  بني  ما  رْب:  وال�سِّ رْب،  بال�سِّ َقا�َسُه  ونحوه:  الثوَب  �َسرَبَ  �َسرْبًا؛  �َسرَبَ  ر(،  )�س ب 
والإبهام منفِرَجنْي بالتفريج املعتاد، وهو اأي�سًا: ما مُيكن اإم�ساكه بقب�سة اليد، واجلمع: اأَ�ْسبار.

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	

�ِصرْب
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● �ست 	 لأنه  اليد؛  ذراع  من  قريب  وهو  الذراع:  عن  وقيل  اإِ�ْسبعًا،  ع�رش  اثنا  ذراع،  ن�سف 
قب�سات و�سيء، وذلك �سربان. 

الفقهية  املو�سوعة  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العربية،  املعاجم  تكملة  اللغة،  ]تاج 
]31	/3	

�َصَبَكٌة●
لغة:

)�س ب ك(، �َسَبَك �َسْبكًا؛ �َسَبَك ال�سيُء: تداخل، واختلط، و�َسَبَك اأ�ساِبَعه و�َسبَّكها: اأن�سب بع�َسها 
َبَكُة: كلُّ متداخل مت�ساِبك، واجلمع: �َسَبكات، و�ِسباك، و�َسَبك. يف بع�س، وال�سَّ

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● امل�سغولت املعدنية املكونة من اأ�سياخ م�سبَّكة طوًل وعر�سًا، ومنها ال�سبكات احلديدية التي 	

تو�سع ك�سواتر على فتحات النوافذ والقمريات كاأحجبة.
● تعبري م�ستعار من علم الهند�سة الإلكرتونية، مت ا�ستخدامه موؤخرًا يف جمال العمل التطوعي 	

والتنموي.
عند●القت�صاديني:

خيط م�سبك متداخل، ُي�ستعمل يف اأغرا�س عديدة، واأطلقت على كل متداخل مت�سابك؛ )�سبكة 
رق(. املوا�سالت/ الهاتف/ الكهرباء/ اخلطوط احلديدية/ الطُّ

]ل�سان العرب، امل�سباح املنري، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، 
معجم الغني، امل�سطلحات املعمارية يف وثائق ع�رش حممد علي وخلفائه �س/116، اإدارة منظمات املجتمع املدين 

�س/4	2، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 632/1[

�ُصْبَهٌة
لغة:

َه عليه الأمَر: اأبهمه وَخلََّطه عليه؛  يُء: اأَ�ْسَكَل، واختلط، و�َسبَّ َه ال�سَّ َه َت�ْسبيهًا؛ �َسبَّ )�س ب هـ(، �َسبَّ
�ــُس، وما يلتب�ــس فيه  ، واملَاأَْخُذ املَُلبَّ ــْبَهُة: اللتبا�ــس، والغمو�س، وال�ســكُّ حتى ا�ســتبه بغريه، وال�سُّ

احلقُّ بالباطل، واحلالل باحلرام، واجلمع: �ُسُبهات، و�ُسْبهات، و�ُسَبه.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]امل�سباح املنري، تاج العرو�س، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني[

�َصَجٌر●
لغة:

ــارَع: غر�ــس فيــه  ر ال�سَّ رُع: َقــِوَي، و�ســار �َســَجرًا، و�ســجَّ ر الــزَّ َر َت�ْســجريًا؛ �ســجَّ )�ــس ج ر(، �َســجَّ
ــَجِر؛ وهــو:  ــَجَرُة: واحــدة ال�سَّ ــجر، واأر�ــٌس �َســجرَيٌة و�َســْجراُء؛ اأي: كثــرية الأَ�ْســجاِر، وال�سَّ ال�سَّ

�َصَبَكٌة
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ع من اأعاله اأغ�سان  ما قام من النبات على ِجْذع و�ساق �ُسلبة م�سدودة اإىل الأر�س بُجُذور، وتتفرَّ
واأوراق، واجلمع: اأَ�ْســجار.

ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

]تاج اللغة، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني[

�ُصحٌّ
لغة:

ًا؛ فهو �سحيح، و�َسَحاح؛ �َسحَّ املاُء: َقلَّ وَنَق�َس، و�َسحَّ مباِله وعليه:  ًا و�ُسحَّ )�س ح ح(، �سحَّ �َسحَّ
ُيظهره  وما  ِحْر�ٍس،  مع  البخل  وهو  الُبْخل؛  ُة  �ِسدَّ  : حُّ وال�سُّ عليه،  وكان حري�سًا   ، و�َسنَّ َبَخل 

الإن�ساُن من حر�ٍس وُبْخٍل �سديَدْين على ما ميلك، والقت�ساد فيما ُينفق.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ومينعها 	 ِحّلها،  غري  من  الأ�سياء  ياأخذ  اأن  على  �ساحبه  يحمل  الذي  ال�سديد،  احلر�س 

حقوقها.
● املنع من ماٍل غرَيُه.	

املالية  امل�سطلحات  الغني، معجم  الرائد، معجم  املعا�رشة،  العربية  اللغة  الو�سيط، معجم  املعجم  اللغة،  ]تاج 
والقت�سادية يف لغة الفقهاء �س/254، التعريفات الفقهية �س/120[

�ِصَحاَذُة●
لغة:

ْحُذ: الإحلاح يف  ًا، وال�سَّ ل، و�سَحَذ النَّا�َس: �َساأََلهم ُمِلحَّ جُل: َت�َسوَّ )�س ح ذ( �َسَحَذ �َسْحذًا؛ �َسَحَذ الرَّ
حاَذُة: ِحْرفة  ، وال�سِّ ائل املُلحُّ ُل، واملُ�ْسَتْعِطي، وال�سَّ اُذ )�سيغة مبالغة(: امْلَُت�َسوِّ حَّ ال�سوؤال، وال�سَّ

ل. اِذ؛ وهي: َتَعاِطي التَّ�َسوُّ حَّ ال�سَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]تاج العرو�س، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني[

�ُصْخ�ِصيَخٌة●)عراقية●-●ملقف●-●باذاهنج(
لغة:

الح، و�َسْخ�َسَخُة  )�س خ �س خ( �َسْخ�َسَخ �َسْخ�َسَخًة: �ُسِمع له �سوٌت، وال�َسْخ�َسَخُة: �سوت ال�سِّ
ى بها  ها، يتلهَّ ْخ�سيَخُة: ُلعبة لالأطفال ذاُت جالجل، حُتِدث �سوتًا عند هزِّ الَوَرِق: َحفيُفه، وال�سُّ

الأطفال، واجلمع: �َسخا�ِسخ، و�َسخا�ِسيخ.
ا�صطلحاً:

اأو  الدهليز  اأو  القاعة  �سقف  الذي يربز من  والإ�ساءة  التهوية  به منور  يراد  عامي،  م�سطلح 

�ُصْخ�ِصيَخٌة
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ن من اخل�سب عليها اأحجبة من اخل�سب و�سبابيك  ال�سلم، وياأخذ يف الغالب �سكَل م�سلَّع اأو مثمَّ
من الزجاج، ويوجد يف العمائر الدينية اأو املدنية، وله اأ�سكال ون�سب واأبعاد خمتلفة؛ بغر�س 

توفري اأكرب قدر ممكن من ال�سوء والتهوية داخل املبنى.
]تكملة املعاجم العربية، معجم اللغة العربية املعا�رشة، املدخل اإىل درا�سة امل�سطلحات الفنية للعمارة الإ�سالمية 

�س/92-93، امل�سطلحات املعمارية يف وثائق ع�رش حممد علي وخلفائه �س/116[

�َصْخ�ٌس●)�صخ�صيَّة●-●كيان(
لغة:

خ�ُس: َبَرَز، وَظَهَر، وَبدا من بعيد، ومثل بنف�سه،  )�س خ �س(، �سَخ�َس �سخو�سًا؛ �َسَخ�َس ال�سَّ
و�َسواُد  والأنثى(،  )للذكر  والإن�سان  النَّْف�س،  ْخ�ُس:  وال�سَّ وميَّزه،  عيَّنه  يَء:  ال�سَّ �س  و�سخَّ
ْخ�ُس اأي�سًا: الذاُت الواعيُة  الإن�ساِن وغريه تراه من بعيد، وكلُّ ج�سم له ظهور وارتفاع، وال�سَّ
لكيانها، امل�ستّقلُة يف اإرادتها، وال�سخ�سية: م�سدر �سناعي من ال�سخ�س، واجلمع: اأَ�ْسخا�س، 

واأَ�ْسُخ�س، و�ُسخو�س، و�ِسخا�س.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● الفرد املقنَّع با�سٍم ومزايا، املتَّ�سم ب�سمات حقوقية، واملكلَّف بواجبات.	
● اجلهة الإن�سانية اأو املعنوية التي يتعلق بها كلٌّ من احلق واللتزام، ول يت�سور انفكاكهما عنها.	
● قانوين، 	 �سخ�س  العتباري:  اأو  املعنوي  وال�سخ�س  العيني،  الفرد  الطبيعي:  وال�سخ�س 

دولة، موؤ�س�سة، �رشكة، اأو جمعية.
● وال�سخ�س العتباري: ما يعاَمل معاملة الإن�سان يف الإلزام واللتزام، دون اأن يكون معنيَّ 	

الأ�سخا�س؛ كال�رشكات، والوقف... ونحو ذلك.
● و�سخ�س ُمْعَدم: �سخ�س حمروم من الفر�س ال�رشورية التي ت�ساعده على حت�سني اأحواله.	
● والعاطفية 	 اجل�سدية  خ�سائ�سه  جمموع  من  املكونة  ال�سخ�س  هوية  هي  وال�سخ�سية: 

والإدراكية والنزوعية... اإلخ.
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:

● الذات الواعية لكيانها، امل�ستقلة يف اإرادتها، احلرة يف ت�رشفاتها.	
● د هويته بالولدة، وت�سجل له �سهادة ميالد يف ملف القيود 	 وال�سخ�س الطبيعي: من تتحدَّ

املدنية، وتتحدد الهوية بال�سم والإقامة والتابعية اأو اجلن�سية، وينتهي ال�سخ�سي الطبيعي 
ر �سهادة وفاة تفيد ذلك. بالوفاة، وحترَّ

● والأ�سخا�س املعنوية اأو العتبارية: هيئات اأو جماعات مكونة من اأ�سخا�س طبيعيني لهم 	
ر لها احلقوق،  م�سالح م�سرتكة، ويعتربها القانون اأو النظام كاأنها �سخ�س حقيقي؛ فيقرِّ

ويفر�س عليها الواجبات، ويجيز لها التعامل مع الغري واكت�ساب احلقوق وا�ستعمالها.
عند●القانونيني:●ُيطَلق على:

● 	. من يعرتف له القانون باأهليته ليكون ذا حقٍّ
● الكائن الذي تثبت له ال�سخ�سية )اإن�ساًنا كان اأو غري اإن�سان(.	
● ل اللتزامات، 	 وال�سخ�س الطبيعي: الإن�سان، وله -بطبيعته- خا�سية اإحراز احلقوق وحتمُّ

ع له بهذه اخلا�سية. وقد اعرتف امل�رشِّ

�َصْخ�ٌس
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● �سخ�س 	 كاأنها  القانون  يعتربها  جماعات  اأو  هيئات  العتبارية:  اأو  املعنوية  والأ�سخا�س 
الغري  مع  التعامل  لها  ويجيز  الواجبات،  عليها  ويفر�س  احلقوق،  لها  ر  فيقرِّ حقيقي؛ 

واكت�ساب احلقوق وا�ستعمالها.
● ة: الأ�سخا�س املعنوية التي تخ�سع لأحكام القانون اخلا�س؛ 	 والأ�سخا�س املعنوية اخلا�سَّ

كال�رشكات املدنية والتجارية اأو اجلمعيات اأو املوؤ�س�سات اخلا�سة.
● ، ولها 	 ة: الأ�سخا�س املعنوية التي تخ�سع لأحكام القانون العامِّ والأ�سخا�س املعنوية العامَّ

ة. ن�سيب من ال�سلطة العامَّ
]تاج اللغة، ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، معجم امل�سطلحات 
الفقهاء  لغة  معجم  الفقهاء �س/255،  لغة  يف  والقت�سادية  املالية  امل�سطلحات  معجم  الجتماعية �س/257، 
�س/230، معجم م�سطلحات الرعاية والتنمية الجتماعية �س/265، معجم امل�سطلحات الجتماعية �س/257، 
املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 637/1، املعجم القانوين رباعي اللغة �س/	35، معجم القانون 

�س/104، 457-	45، القامو�س القانوين اجلديد �س/467[

�ِصراٌء●)ا�صرتاء(●
لغة:

لْعة بَثَمٍن، وَملْكها بالبيع،  اُء: اأَْخُذ ال�سِّ َ ى �رِشًى و�رِشاًء، وا�ْسرَتَى ا�سرتاًء؛ ال�رشِّ )�س ر ي(، �رَشَ
وهو: َبْيُعها اأي�سًا، من الأ�سداد؛ لأن املتبايَعنْي تبايعا الثََّمن واملُْثَمن؛ فكلٌّ من الِعَو�َسنْي َمبيع 

َية. لْعة: اقتناوؤها، وابتياعها اأي�سًا، واجلمع: اأَ�رْشِ يٌّ من جانب، وا�سرتاء ال�سِّ من جانب وَم�رْشِ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
عند●القانونيني:

ك�سب مللكية �سيء اأو النتفاع به مبقابل.
]تاج اللغة، ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، معجم امل�سطلحات 

الفقهية والقانونية �س/205[
�َصراٌب●)م�صروب(

لغة:
اُب: كلُّ مــا ُي�ــرشب؛  جــُل: َجــَرَع، وَرِوَي، وال�ــرشَّ َب الرَّ بًا؛ �ــرَشِ بًا و�ــرُشْ َب �ــرَشْ )�ــس ر ب(، �ــرَشِ
ُب:  ْ ــى فيــه املَ�ْســغ، وال�ــرشِّ ب ممــا ل يتاأتَّ مــن اأي نــوع، وعلــى اأي حــال كان، وكلُّ �ســائل ُمَعــدٌّ لل�ــرشُّ

ب، وَمــْوِرد املــاء، واجلمع: اأَ�ــرِشبة. الن�سيــب مــن املــاء، ووقــت ال�ــرشُّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ما كان ُم�ْسِكرًا من ال�رشاب، �سواء كان متخذًا من الثمار، اأو من احلبوب، اأو احللويات، 	

مطبوخًا كان اأو نيئًا.
● وُيطَلق يف العرف العام على: كل مائع ُم�ْسِكر متََّخذ من العنب وغريها من الفواكه واحلبوب 	

وغريهما.

�َصراٌب
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● ويف علم الغذاء: هو ما ي�سنع من املاء اأو ع�سري الفواكه، ونقيع بع�س النباتات، ويحَلّى 	
بال�سكر اأو الع�سل اأو الدب�س.

● (: هم �ُسنَّاع وباعة الأ�رشبة )امل�رشوبات( اأي الأدوية ال�سائلة. 	 ابيُّ وال�رشابيِّني )واملفرد ال�رشَّ
● و�رشابخانة: كلمة فار�سية مركبة من »�رشاب« العربية ومن »خانة« الفار�سية؛ مبعنى: بيت 	

�سة لو�سع كل ما يلزم للم�رشوبات  اب، وُيق�سد بها - يف العمارة - حجرة خم�سَّ ال�رشَّ
واحللوى،  املختلفة،  امل�رشوبات  واأنواع  واملعدن،  والزجاج،  ال�سيني،  من  اأدوات؛  من 
كر، والفواكه، والعطريات، واأي�سًا: �سيدلية، �سميت يف ع�سور لحقة )اأجزخانة(،  وال�سُّ
لها رئي�س ي�سمى )املهتار(؛ اأي: ال�سيخ ال�سيديل، ي�ساعده غلمان ُيطلق على كل واحد منهم: 

)�رشاب دار(.
● ب؛ ل�سقي ال�سجر اأو الزرع اأو الدواب.	 ب: نوبة النتفاع، اأو زمن النتفاع بال�رشُّ ْ وال�رشِّ
● وال�رشبتجي: امل�سوؤول عن الأ�رشبة والأدوية يف البيمار�ستان )ال�سيديل اليوم(.	

عند●القت�صاديني:
دواء �سائل: ماء ت�ساف اإليه بع�س الأدوية، وُت�سقاه احليوانات الأهلية املري�سة ق�رشًا. 

]تاج اللغة، امل�سباح املنري، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم 
الغني، معجم امل�سطلحات الفقهية 6/1	، مو�سوعة ك�ساف ا�سطالحاًت الفنون والعلوم 1011/1، قامو�س 
�س/309،  الإ�سالمية  احل�سارة  يف  القت�سادية  امل�سطلحات  قامو�س  �س/325،  بالنبات  والتداوي  الغذاء 
امل�سطلحات املعمارية يف وثائق ع�رش حممد علي وخلفائه �س/117، املو�سوعة الذهبية يف احل�سارة الإ�سالمية 
ال�سهابي يف  ال�رشيف �س/6	1، معجم  القد�س  امل�سلمني يف  اأوقاف  الفقهية 370/25،  املو�سوعة  �س/774، 

م�سطلحات العلوم الزراعية �س/211[

اَفاٌت●)�صراريف●-●عرائ�س( �ُصرَّ
لغة:

قدُره،  و�َسَما  منزلُته،  َعَلْت  يُء:  ال�سَّ اأو  خ�ُس  ال�سَّ َف  �رَشُ اَفًة؛  و�رَشَ فًا  �رَشَ َف  �رَشُ ف(،  ر  )�س 
اَفة: زوائد تو�سع يف اأطراف ال�سيء حتليًة له، ومنها:  َّ ، واملكان العايل، وال�رشُّ ُف: الُعلُوُّ َ وال�رشَّ

اِريف. احة، واجلمع: �رَشَ اَفُة امل�سجد، كُتفَّ �رُشَّ
ا�صطلحاً:

ُتن�ساأ  كانت  والقالع،  والأبراج  الأ�سوار  يف  الدفاعية  العمارة  مكونات  من  معمارية  عنا�رش 
لي�سترت خلفها املحاربون ورماة ال�سهام؛ اتقاء هجمات الأعداء واأ�سلحتهم، ولكنها اأدخلت على 

عمارة امل�ساجد ك�سكل من اأ�سكال التزيني.
]تاج العرو�س، املعجم الو�سيط، جولت �سياحية بني اآثار القاهرة القبطية والإ�سالمية �س/167-	16[

�َصَراِقيُّ
لغة:

: الأر�س مل ُتزرع، وُتركت بورًا، وهي اأي�سًا: الأر�س التي مل ي�سلها ماء  اِقيُّ )�س ر ق(، �رَشَ
. اِقيِّ يت َريُّ ال�رشَّ النِّيل، فاإذا ُرويت جادت، و�ُسمِّ

اَفاٌت �ُصرَّ
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ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

]تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة[

�َصْرٌح
لغة:

ها، وك�سف ما خفي منها،  َعها، وَف�رشَّ طها، وو�سَّ َب�سَّ َح امل�ساألَة:  حًا؛ �رَشَ )�س ر ح(، �رَشَح �رَشْ
، واإي�ساح  ُح: الَك�ْسُف، وتو�سيح املعنى البعيد مبعاٍن قريبة معروفة، وَدْر�ُس ن�سٍّ كتابيٍّ ْ وال�رشَّ
، وبيان ما هو غام�س فيه، اأو ما هو مدعاة للجدل، واجلمع:  معناه بح�سب قواعد النقد العلميِّ

�رُشُوح.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]تاج اللغة، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الغني[

�َصْرٌط
لغة:

التزمه،  اأمرًا:  له  َط  �رَشَ له وعليه؛  َط  َط وا�ْسرَتَ �رَشَ طًا؛  �رَشْ ُط  وَي�رْشُ ُط  َي�رْشِ َط  �رَشَ )�س ر ط(، 
اه، وا�سرتطه عليه، واجلمع: �رُشوط. َط عليه اأمرًا: األزمه اإيَّ و�رَشَ

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ما يلزم من عدمه العدم، ول يلزم من وجوده وجود ول عدم لذاته.	
● وجود 	 وجوده  من  يلزم  ول  �رشعًا،  امل�رشوط  عدم  عدمه  من  يلزم  ما  عي:  ال�رشَّ ط  وال�رشَّ

امل�رشوط.
● وال�رشط اجلعلي: التزام اأمر مل يوجد يف اأمر قد ُوجد ب�سفة خم�سو�سة، وهو ما ي�سرتطه 	

املتعاقدان يف ت�رشفاتهما.
● ط اجلعلي: ما كان م�سدر ا�سرتاطه املكلف؛ بحيث يعلق عليه ت�رشفاته والتزاماته.	 وال�رشَّ
● و�رشط اللزوم: ما ُي�سرتط وجوده للزوم ال�سيء؛ كاأهلية الت�رشف.	
● ه يف ف�سخ البيع اأو اإجازته 	 و�رشط اخليار: ما ي�سرتطه اأحد املتعاقدين اأو كالهما من حقِّ

خالل مدة معينة.
● و�رشط الوجوب: ما ل يتحقق الوجوب اإل بوجوده.	
● ط الباطل: كل �رشط ل يقت�سيه العقد ول ينا�سبه، ومل ياأت به ال�رشع، ومل يجر به 	 وال�رشَّ

العرف.
● ي�سرتط 	 كاأن  وتاأبيده؛  الوقف  لزوم  ينايف  الذي  ال�رشط  الوقف(:  )يف  الباطل  ط  وال�رشَّ

الواقف عند اإن�ساء الوقف اأن يكون له حق بيعه اأو هبته، اأو اأن يعود اإىل ورثته بعد موته، 
اأو اأن تكون ملكيته لهم.

�َصْرٌط
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● ط الفا�سد: زيادة ما ل يقت�سيه العقد ول يالئمه.	 وال�رشَّ
● ط الفا�سد )يف الوقف(: ما كان منافيًا لأ�سل عقد الوقف، اأو كان غري جائز �رشعًا، 	 وال�رشَّ

اأو كان ل فائدة فيه.
● ط اجلزائي: اتفاق املتعاقدين على اأن يدفع من التزم منهما ب�سيء مبلغًا من املال - 	 وال�رشَّ

اأو نحوه - عند اإخالله مبا التزم به.
● ط اجلزائي اأي�سًا: ن�سُّ املتعاقَدْين يف العقد على مبلغ معنيَّ يدفعه من اأخلَّ باللتزام.	 وال�رشَّ
● من 	 ي�ستحقه  الذي  التعوي�س  تقدير  على  املتعاقدين  بني  اتفاق  اأي�سًا:  اجلزائي  ط  وال�رشَّ

ر يف تنفيذه. �رُشط له عن ال�رشر الذي يلحقه اإذا مل ينفِّذ الطرف الآخر ما التزم به، اأو تاأخَّ
● و�رشط ال�سحة: ما يلزم من تخلُّفه بطالن العمل اأو ف�ساده.	
● م�سالح 	 ل  يعطِّ ول  بحكمه،  ول  الوقف  باأ�سل  يخلُّ  ل  �رشط  كلُّ  هو  ال�سحيح:  ط  وال�رشَّ

الوقف اأو املوقوف عليهم، ومل يكن فيه خمالفة لل�رشع.
● و�رشط املوقوف: ما ي�سلح اأن يكون حماًل للوقف؛ من امللك والدميومة واملنفعة والبقاء.	
● اليقني والوجود 	 الوقف؛ من  عليه ب�رشوط  للوقف  اأهاًل  يكون  ما  عليه:  املوقوف  و�رشط 

والدوام وامللك والطاعة.
● و�رشوط الناظر: ال�رشوط الواجب توافرها فيمن ي�سح وليته لنظارة الوقف؛ من الإ�سالم 	

والبلوغ والعقل والعدالة والكفاية.
● و�رشط النفاذ: ما ُي�سرتط وجوده ليكون العقد نافذًا �رشعًا، وغري موقوف على موافقة اأو 	

معار�سة اأحد من النا�س؛ كاإجازة الويلِّ بيَع ال�سبي املميز.
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:

● اأي قيد اأو حدٍّ اأو مطلب اأو حتديد اأو ا�سرتاط يتعلَّق بتنفيذ اتفاقية اأو عقد، اأو اأي ن�سٍّ يجعل 	
تنفيذ اتفاقية اأو عقد غري موؤكد اأو غري نهائي، اأو متوقفًا على واقعة حتدث يف امل�ستقبل.

● وط ال�ستثنائية: �رشوط غري ماألوفة يف القانون اخلا�س، تت�سمنها العقود الإدارية، 	 وال�رشُّ
وتدل على اجتاه الإدارة يف اختيار و�سائل القانون العام وامتيازاته.

● ة 	 وط التعاقدية: �رشوط ل ميكن تعديلها اإل مبوافقة املتعاقَدْين، وت�سمل ب�سفة عامَّ وال�رشُّ
ال�رشوط التي تنظم العالقة املالية بني الإدارة وامللتزم، ما خال حتديد الر�سم.

● ر، ين�سُّ فيه املتعاقدون على مبلغ معني 	 ط اجلزائي: اتفاق �سابق على وقوع ال�رشَّ وال�رشَّ
يدفعه من اأخلَّ باللتزام.

عند●القانونيني:●ُيطَلق على:
● قه وجود اللتزام اأو زواله.	 ق الوقوع، يرتتَّب على حتقُّ اأمر م�ستقل غري حمقَّ
● عنا�رشه 	 تعيني  اإما  مو�سوعه  و�سية(،  معاهدة،  )اتفاقية،  قانوين  عمل  من  خا�س  بند 

واأحيانًا   ، لنظام خا�سٍّ اإخ�ساعه  واإما  اإلخ(،  التنفيذ ومكانه...  تاريخ  )الثمن،  كيفياته  اأو 
حتى �ساذٍّ عن القانون املتعلِّق بقواعد تطبق على طائفة معينة من ال�سالت القانونية.

● د فيه قدر التعوي�س الذي يلتزم 	 ط اجلزائي: اتفاق �سابق على وقوع ال�رشر، يحدَّ وال�رشَّ
به املدين عند عدم تنفيذ اللتزام.

● و�رشط �سحة اأو اإمتام العقد: ال�رشط الذي يفر�سه القانون )اأو اتفاق الفرقاء( من اأجل 	

�َصْرٌط
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ق ال�رشط يعترب العقد غري  اكتمال العقد واإمتام انربامه اأو قيامه اأو �سحته، فبدون حتقُّ
ملزم وغري ذي مفعول.

]ل�سان العرب، امل�سباح املنري، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الغني، معجم م�سطلحات 
العلوم ال�رشعية 956/2، املو�سوعة الفقهية 299/12، 5/26، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 955/2-
957، معجم لغة الفقهاء �س/231، املو�سوعة الفقهية املي�رشة 1134/2-1135، اأحكام الوقف يف الفقه والقانون 
�س/7	، معجم م�سطلحات األفاظ الفقه الإ�سالمي �س/331، اأحكام الو�سايا والأوقاف �س/400، 402، اأعمال 
�س/322،  الأول  الفقهية  الوقف  ق�سايا  منتدى  بت�رشف،  �س/359،  الثاين  الفقهية  الوقف  ق�سايا  منتدى 
الأعمال  واإدارة  واملال  القت�ساد  م�سطلحات  معجم  �س/247،  الفقه  اأ�سول  م�سطلحات  معجم  بت�رشف، 
�س/126، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 640/1، املعجم القانوين رباعي اللغة �س/126، 

معجم امل�سطلحات القانونية )كورنو( 944/1، معجم القانون �س/105، القامو�س القانوين اجلديد �س/155[

�َصْرُط●الواِقِف
لغة:

م تعريفه، انظر )�رشط(. ُط: تقدَّ �رَشْ
م تعريفه، انظر )تقرير الواقفني(. الواِقِف: مفرد، وجمعه »الواقفون«، تقدَّ

ا�صطلحاً:
وحم�س  واختياره  الواقف  باإمالء  الوقف(  ُحجة  اأو  الوقفية  )اأي  الوقف  كتاب  يف  ن  يدوَّ ما 

اإرادته، مما يتعلَّق بالنتفاع بالوقف والنظارة عليه وما يت�سل بذلك.
]الأحكام الفقهية واملحا�سبية للوقف �س/79[

�َصْرُط●الَوْقِف●)�صروط●الوقف●-●ال�صروط●الوقفية(●
لغة:

م تعريفه، انظر )�رشط(. ُط: تقدَّ �رَشْ
م تعريفه، انظر )اآقجة موقوفة(. الَوْقِف: ُيطلق على املَْوُقوف؛ ت�سمية بامل�سدر، تقدَّ

ا�صطلحاً:
لو  بحيث  بها،  اللتزام  عليهم  واملوقوف  الواقف  على  يجب  والتي  ل�سحته،  الالزمة  الأمور 

خالفوها اأو خرجوا عنها؛ كان الوقف غري �سحيح.
]اأعمال منتدى ق�سايا الوقف الفقهية الثاين �س/234[

�ُصْرَطٌة●
لغة:

َط فــالٌن نف�َســه لأمــر  ، اأَ�ــرْشَ ِطيٌّ ، و�ــرُشَ ِطيٌّ َطُة، ومفردهــا: �ــرُشْ ْ َطُة وال�ــرشُّ َ ُط وال�ــرشُّ َ )�ــس ر ط(، ال�ــرشُّ
وا، وجعلــوا لأنف�ســهم  ــلطان؛ لأنهــم اأُِعــدُّ هــا؛ وهــم: اجُلْنــد، واأعــوان ال�سُّ كــذا؛ اأي: اأَْعَلَمهــا لــه، واأََعدَّ
رْي، وتطبيق القانون يف البالد،  عالمات ُيعرفون بها، وحديثًا: هيئة ُمكلَّفة بحفظ الأمن، وتنظيم ال�سَّ

ط. طات، و�ــرُشَ واجلمع: �ــرُشُطات، و�ــرُشْ

�ُصْرَطٌة
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ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

]تاج اللغة، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الغني[

روُط●الَع�ْصَرة● ال�صُّ
لغة:

م تعريفه، انظر )�رشط(. وُط: جمع »ال�رشط«، تقدَّ ال�رشُّ
ُة: )ع �س ر(، عدد من الأعداد الب�سيطة، فوق الت�سعة ودون الإحدى ع�رشة، يخالف املعدود  الَع�رْشَ
ات. ل العقود، واجلمع: َع�رَشَ يف التذكري والتاأنيث اإفرادًا، ويطابقه فيها يف حالة الرتكيب، وهو اأوَّ

ا�صطلحاً:
ال�رشوط و�سعت  ا�سرتاطها يف �سك وقفه، وهذه  للواقف حقًا يف  اأجازوا  ال�رشوط  جملة من 
والإخراج،  والإدخال  والنق�سان،  الزيادة  وهي:  الع�رشة؛  ال�رشوط  ا�سم  حتت  الفقهاء  عند 
والإعطاء واحلرمان، والتغيري والتبديل، والإبدال وال�ستبدال، ومنهم من يلحق بها التف�سيل 
والتخ�سي�س، ومنهم من جعلهما مكان الإبدال وال�ستبدال، باعتبار اأنهما ل يتعلقان بتغيري 
م�سارف الوقف، بل تتغري عنه، ومنهم من جعل التخ�سي�س والتف�سيل مكان التغيري والتبديل.

]معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الغني، �سناديق الوقف ال�ستثماري �س/42-41[

�َصْرٌع
لغة:

ُع: الطريق، وهو ما �رشعه اهلل تعاىل  ْ ، واأباح، وال�رشَّ ، وَبنيَّ َع: �َسنَّ عًا؛ �رَشَ َع �رَشْ )�س ر ع(، �رَشَ
عة اأي�سًا؛ وهي: الطريقة، واملنهج، وما �رشعه اهلل تعاىل  ْ يعة وال�رشِّ لعباده و�سنَّه لهم، وهو ال�رشَّ
ع؛ وهو: املُطابق ملقت�سيات  ْ : من�سوب اإىل ال�رشَّ ِعيُّ ْ لعباده من الدين؛ العقائد، والأحكام، وال�رشَّ

يعة والقانون، واملعرَتف به �رشعًا وقانونًا. ع، واملوافق لل�رشَّ ْ ال�رشَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● الأحكام التكليفية التي �رشعها اهلل عز وجل لالأمم ال�سابقة بوا�سطة اأنبيائهم عليهم ال�سالم 	

الذين اأُر�سلوا اإليهم.
● �سل من ال�رشائع اإىل الأمم التي اأر�سلوا اإليها قبل مبعث النبي ملسو هيلع هللا ىلص وُنقل اإلينا 	 ما جاء به الرُّ

بخرب �سحيح.
● ما اأظهره اهلل تعاىل لعباده من الأحكام.	
● ويف قول الفقهاء )�رشعًا(: هو ما كان م�ستفادًا من كالم ال�سارع، باأن اأُخذ من القراآن اأو 	

ال�سنة، وقد ُيطلق جمازًا على ما كان كالم الفقهاء ولي�س م�ستفادًا من ال�سارع. 
● و�رشع من قبلنا: هو ما اأنزل اهلل تعاىل من الأحكام على الأنبياء ال�سابقني لنبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص.	
● واحلركات 	 واملنظمات  الأفراد  بها  يتمتع  التي  الإيجابية  ال�سالحية  حالة  وال�رشعية: 

ال�سيا�سية، والتي تخول لهوؤلء حرية الت�رشف.

روُط●الَع�ْصَرة ال�صُّ



101

● والجتماعية 	 ال�سيا�سية  والأنظمة  واملبادئ،  والعقائد  الأ�سول  جمموعة  وال�رشيعة: 
والقت�سادية واجلنائية، التي �رشعها اهلل لتنظيم حياة الفرد واملجتمع على الأر�س، وفق 

مراده جل جالله.
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق ال�رشعي على:

● املوافق لأحكام ال�رشع اأو النظام.	
● ما ي�سمح اأو يعرتف اأو يقر القانون به؛ كقولنا: فالن وريث �رشعي، وفالن يزاول مهنة م�رشوعة.	
● وال�رشعية: حالة ال�سالحية التي يتمتع بها الأفراد - مثل احلكام اأو املديرين اأو املنظمات 	

ل لأ�سحابها ال�سلطة. اأو احلكومات - مما يجعل لتلك احلالة قبوًل يخوِّ
عند●القانونيني:●ُيطَلق ال�رشعي على:

● نعت ما يراد به الدللة على مطابقة القانون اأو �سدور املنعوت به عن القانون.	
● غ؛ قائم على قواعد �سحيحة.	 م�سوَّ
● اإقامة القانون، مطابق للقاعدة.	
● املبني على القانون.	
● �سفة تطلق على ال�سخ�س اأو على اأي عمل اأو اأمر يعرتف به القانون ويقرُّ به ال�رشع.	
● بناء كل فعل اأو ت�رشف على القانون، بحيث يجب اأن يكون لكل ت�رشف اأو فعل مرجعية 	

قانونية.
● وال�رشيعة: تدل مبعناها ال�سيق على القانون؛ اأي: القواعد التي حتكم روابط الأفراد يف 	

املجتمع، تلك القواعد التي يفر�س احرتامها بوا�سطة ال�سلطة عامة، وت�سمى هذه القواعد 
قوانني مو�سوعية.

● وال�رشيعة اأي�سًا: جمموعة القواعد القانونية التي �سنَّها امل�سرتع.	
الفقه  اأ�سول  م�سطلحات  معجم  الغني،  معجم  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  اللغة،  ]تاج 
معجم  املي�رشة 1135/2،  الفقهية  املو�سوعة  الفقهية 2/	32،  والألفاظ  امل�سطلحات  �س/	24-249، معجم 
�س/154،  الجتماعية  والتنمية  الرعاية  م�سطلحات  معجم  �س/332،  الإ�سالمي  الفقه  األفاظ  م�سطلحات 
معجم م�سطلحات القت�ساد واملال واإدارة الأعمال �س/323، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 
 ،952-951/1 )كورنو(  القانونية  امل�سطلحات  معجم   ،394 �س/0	3،  اجلديد  القانوين  القامو�س   ،642/1

معجم امل�سطلحات الفقهية والقانونية �س/207، املعجم القانوين 9/2		[

�َصِرَكٌة●
لغة:

كه يف الأمر: كان لكلٍّ منهما ن�سيب منه، فكلٌّ منهما  كًة، �رَشِ كًة و�رَشِ كًا و�رِشْ َك �رِشْ )�س ر ك(، �رَشِ
َكُة:  ْ َكُة وال�رشِّ ِ ك بينهم: جعلهم �رشكاء، وا�سرتك الأمُر: اختلط والتب�س، وال�رشَّ �رشيك لالآخر، و�رشَّ

كات. كات، و�رِشْ اأن يختلط الن�سيبان ف�ساعدًا بحيث ل يتميَّز الواحد عن الآخر، واجلمع: �رَشِ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● اأُطلق ا�سم ال�رشكة على 	 اختالط ن�سيبني ف�ساعدًا، بحيث ل يتميز اأحدهما عن غريه، ثم 
العقد، واإن مل يوجد اختالط الن�سيبني.

● اجتماع �سخ�سني فاأكرث يف ا�ستحقاق اأو ت�رشف.	

�َصِرَكٌة
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● ثبوت احلق يف �سيء لثنني فاأكرث على جهة ال�سيوع.	
● خلط الأموال اأو الأعمال العائدة لأ�سخا�س متعددين مع ال�سرتاك يف العائدات.	
● و�رشكة الوجوه: ال�سرتاك يف ربح ما ا�سرتوه بوجاهتهم عند النا�س.	
● و�رشكة امل�ساقاة واملزارعة: هي دفع الأر�س ملن يزرعها ويقوم عليها، اأو الزرع ملن ي�سقيه 	

ويقوم عليه، بجزء معلوم من الإنتاج.
● و�رشكة الذِّمم: �رشكة مبا يتقرر يف ذمتهما م�سمونًا عليهما.	
● العتبار 	 على  اأ�سا�سًا  تقوم  التي  ال�رشكات  احل�س�س:  �رشكات  اأو  الأ�سخا�س  و�رشكات 

من  قليل  عدد  من  عادة  تتكون  فهي  ثم  ومن  ال�رشكاء،  بني  املتبادلة  والثقة  ال�سخ�سي 
ال�رشكاء يعرف بع�سهم البع�س؛ بغية النهو�س بامل�رشوعات ال�سغرية ومتو�سطة احلجم.

● و�رشكة الت�سامن: ال�رشكة التي تتكون من �رشيكني اأو اأكرث م�سوؤولني بالت�سامن يف جميع 	
اأموالهم عن ديون ال�رشكة.

● و�رشكة التو�سية الب�سيطة: تتكون من فريقني من ال�رشكاء، فريق ي�سم على الأقل �رشيكًا 	
مت�سامنًا م�سوؤوًل يف جميع اأمواله عن ديون ال�رشكة، وفريق اآخر ي�سم على الأقل �رشيكًا 

مو�سيًا م�سوؤوًل عن ديون ال�رشكة بقدر ح�سته يف راأ�س املال.
● و�رشكة العقود: هي عبارة عن العقد الواقع بني اثنني فاأكرث لال�سرتاك يف مال وربحه.	
● و�رشكة الأعمال اأو الأبدان اأو ال�سنايع اأو التقبل: اأن يتعاقد اثنان فاأكرث على اأن يتقبلوا 	

نوعًا معينًا من العمل اأو اأكرث من غري معني لكنه عام، واأن تكون الأجرة بينهم بن�سبة معلومة.
● و�رشكة ذات م�سوؤولية حمدودة: ال�رشكة التي تتكون من �رشيكني اأو اأكرث، م�سوؤولني عن 	

ديون ال�رشكة بقدر ح�س�سهم يف راأ�س املال.
● �رشيك 	 لكل  فيها  يكون  الإ�سالمي،  الفقه  يف  ال�رشكات  اأنواع  من  �رشكة  الِعنان:  و�رشكة 

مال وعمل، غري اأنه - بخالف �رشكة املفاو�سة - ل ي�سرتط فيها الت�ساوي يف احل�س�س 
والتوزيع وال�سلطات.

● وال�رشكة القاب�سة: ال�رشكة التي متلك اأ�سهمًا اأو ح�س�سًا يف راأ�س مال �رشكة اأو �رشكات 	
اأخرى م�ستقلة عنها، بن�سبة متكنها قانونًا من ال�سيطرة على اإدارتها ور�سم خططها العامة.

● ة: ال�رشكة التي ت�سترت عن الغري ول تتمتع ب�سخ�سية اعتبارية.	 و�رشكة املحا�سَّ
● وقابلة 	 القيمة  مت�ساوية  اأ�سهم  اإىل  املال  راأ�س  فيها  ينق�سم  �رشكة  امل�ساهمة:  وال�رشكة 

للتداول، ول ُي�ساأل ال�رشكاء اإل بقدر اأ�سهمهم، وتكون ال�رشكة �سخ�سية معنوية م�ستقلة 
عن �سخ�سية امل�ساهمني، حترز املمتلكات، وتعقد ال�سفقات.

● و�رشكة امل�ساربة اأو القرا�س: عقد بني طرفني على اأن يدفع اأحدهما ماله اإىل الآخر ليتجر 	
له فيه، على اأن ما ح�سل من الربح بينهما ح�سب ما ي�سرتطانه.

● و�رشكة املفاو�سة: اأن يت�ساوى ال�رشيكان يف ال�رشكة ماًل وت�رشفًا وَدْينًا، ويكون كل واحد 	
منهما وكياًل عن الآخر يف الت�رشف، وكفياًل له فيما يرتتب عليه من حقوق، ما عدا حوائجه 

اخلا�سة.
● و�رشكة امللك اأو العقد: اأن يخت�س اثنان ف�ساعدًا ب�سيء واحد، اأو ما هو يف حكمه، والذي 	

يف حكم ال�سيء الواحد هو املتعدد املختلط؛ بحيث يتعذر اأو يتع�رش تفريقه لتتميز اأن�سباوؤه، 
�سواء يف ذلك العني والدين وغريهما.

�َصِرَكٌة
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عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:
● اأو حتقيق غاية معينة يف 	 تنفيذ م�رشوع م�سرتك  يرتبطون معًا بهدف  اأ�سخا�س  جمموعة 

اأحد جمالت التجارة اأو ال�سناعة اأو غريها، وعلى كل فرد من هوؤلء الأ�سخا�س اأن ي�ساهم 
بق�سط من الراأ�سمال والعمل والوقت الالزم لتنفيذ امل�رشوع.

● عقد يلتزم مبقت�ساه �سخ�سان اأو اأكرث باأن ي�ساهم كل منهم يف م�رشوع مايل، بتقدمي ح�سة 	
من مال اأو عمل؛ لقت�سام ما قد ين�ساأ عن هذا امل�رشوع من ربح اأو خ�سارة.

● على 	 وتقوم  بالآخر،  منهما  كل  يعرتف  كيانني  بني  اإيجابية  عالقة  اأو  اتفاق  وال�رشاكة: 
التعاون وتبادل امل�سالح يف �ستى املجالت؛ لتحقيق اأهداف م�سرتكة اأو حمددة.

● ن عليه يف حالة حتقق اخلطر 	 و�رشكة التاأمني: ال�رشكة التي تاأخذ على عاتقها تعوي�س املوؤمَّ
ن �سده، �سمن احلدود ومبوجب ال�رشوط التي ين�س عليها عقد التاأمني. املوؤمَّ

● و�رشكة ذات م�سوؤولية حمدودة: �رشكة تتكون بني �رشيكني اأو اأكرث، يكونون م�سوؤولني 	
عن ديون والتزامات ال�رشكة بقدر ح�س�سهم يف راأ�س املال، على األ يزيد عدد ال�رشكاء عن 

عدد معني ين�س عليه القانون.
عند●القانونيني:●ُيطَلق على:

● واقت�سام 	 به  للعمل  �سيئًا  منهم  كل  يقدم  اأن  على  به  يتفقون  اأكرث،  اأو  �سخ�سني  بني  عقد 
اأرباحه، اأركانه اأن يقدم كل �رشيك ح�سة يف التقدمة، واأن يكون لكل منهم ن�سيب يف الربح، 

اأو يتحمل ن�سيبًا من اخل�سارة.
● ة: هي �رشكة جتارية م�سترتة وجوبًا، فحواها اأن يتفق اثنان اأو اأكرث على 	 و�رشكة املحا�سَّ

اأن يقت�سما بن�سبة معلومة ما تنتجه بع�س اأعمال جتارية يقوم بها �سخ�سيًا بع�س ال�رشكاء، 
اأو ما يدره ا�ستغالل جتاري ممتد الأجل يقوم به ال�رشكاء جميعًا با�سمهم.

● و�رشكة امل�سالح اأو �رشكة الوجوه: هي التي مل يقبل كل �رشيك اأن ي�سرتك فيها اإل بالن�سبة 	
لوجاهة �رشكائه الآخرين واقت�سائه لهم اأن يعملوا باأنف�سهم على حتقيق اأغرا�سها.

● وال�رشكة اخلا�سة اأو �رشكة العنان: هي التي يكون حملها اأمواًل معينة، اأو اأعماًل ي�سرتك 	
يف تنفيذها، اأو مزاولة مهنة واحدة.

● فيها كل واحد 	 يقدم  الأهلية،  اأ�سخا�س مكتملي  تنعقد بني  التي  املفاو�سة: هي  و�رشكة 
منهم كل ما ميلك من اأموال منقولة وثابتة ميلكها حني تكوين ال�رشكة، وُت�ساف اإليها 
م�ستقباًل  اإليهم  توؤول  التي  الأموال  من  يجنونها  التي  مع  منها  يجنونها  التي  الأرباح 

باملرياث ال�رشعي اأو الهبة اأو الو�سية.
● تكون 	 فاأكرث،  �رشيكني  من  تتكون  جتارية  �رشكة  حمدودة:  م�سوؤولية  ذات  و�رشكة 

قابلة  لل�رشكة، وهذه احل�س�س غري  التي قدموها  بقيمة احل�س�س  م�سوؤوليتهم حمدودة 
لتخاذ �سكل الأ�سهم.

● وال�رشكة امل�ساهمة: هي التي ل يقل فيها ال�رشكاء عن عدد معني، ول يلزمون يف ال�رشكة 	
اإل مبقدار ح�س�سهم، ويق�سم راأ�س املال اإىل اأ�سهم؛ اأي اإىل حقوق م�ساركة قابلة للحوالة.

● وال�رشكة امل�ساهمة اأي�سًا: �رشكة يجزاأ راأ�س مالها اأ�سهمًا يكون لها قيمة ا�سمية مت�ساوية، 	
ول ُي�ساأل ال�رشيك يف هذه ال�رشكة اإل مبقدار اأ�سهمه.

املالية  امل�سطلحات  الغني، معجم  الرائد، معجم  املعا�رشة،  العربية  اللغة  الو�سيط، معجم  املعجم  اللغة،  ]تاج 
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والقت�سادية يف لغة الفقهاء �س/260، املو�سوعة الفقهية املي�رشة 1137/2، 	114، معجم م�سطلحات العلوم 
ال�رشعية 963/2، معجم امل�سطلحات والألفاظ الفقهية 332/2، معجم لغة الفقهاء �س/232-233، البنوك 
القت�سادية  امل�سطلحات  معجم   ،1	9-1		 �س/170،  املعا�رش  املايل  الفقه  م�سطلحات   ،221/1 الوقفية 
واإدارة  القت�ساد واملال  الفقهية 20/26، 	37/3، معجم م�سطلحات  املو�سوعة  والإ�سالمية �س/341-340، 
امل�سطلحات  يف  الأ�سا�سي  املعجم  �س/540،  وامل�رشفية  واملحا�سبية  املالية  العلوم  معجم  �س/121،  الأعمال 
الإدارية العربية 646/1، قامو�س اآركابيتا للعلوم امل�رشفية واملالية �س/465، 513، املعجم القانوين رباعي اللغة 

�س/491-494، املعجم القانوين 96/2	، معجم القانون �س/432[

ٌة �َصِرَكٌة●َوْقِفيَّ
لغة:

م تعريفه، انظر )�رشكة(. �رشكة: تقدَّ
م تعريفه، انظر )اآقجة موقوفة(. وقفية: من�سوب اإىل »وقف«، تقدَّ

ا�صطلحاً:
اجتماع اأ�سول وقفية واإدارتها بهدف الإجتار بها وفقًا لالأنظمة التجارية. 

]ال�رشكات الوقفية من خالل نظام ال�رشكات ال�سعودية �س/19[

�َصْرَهٌة●
لغة:

مل جند له اأ�ساًل يف اللغة.
ا�صطلحاً:

الع�رش  نهاية  منذ  العربية  اجلزيرة  �سبه  يف  البدوية  املجتمعات  عرفته  ع�سائري،  مايل  نظام 
الو�سيط، وال�رشهة منحة ياأمر بها امللك اأو الأمري اأو ال�سيخ من خزينته اخلا�سة ملن يفد عليه، 

وتكون يف الغالب م�سحوبة بعباءة اأو بك�سوة يختلف نوعها باختالف حال الوافد ومنزلته. 
]معجم امل�سطلحات والألقاب التاريخية �س/272[

�َصِريٌف●)الأ�صراف●-●ال�صادة(●
لغة:

اَفًة؛ �رَشُف املكاُن: ارتفع، و�رَشُف الإن�ساُن: َعَلْت منزلُته، و�َسَما  فًا و�رَشَ َف �رَشَ )�س ر ف(، �رَشُ
يف: النَّبيل، وعايل  ُف: املكان العايل، وهو: الُعلُوُّ واملجد واحل�سب املوروث، وال�رشَّ َ قدُره، وال�رشَّ
اللة النبوية، ومثله: ال�سيَّد،  رجة، واأي�سًا: من كان من ال�سُّ املنزلة، و�سامي املكانة، ورفيع الدَّ

: �رَشيفات، �رَشاِئف. فاء، واأَ�رْشاف، وُهنَّ واجلمع: �رُشَ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● لقب كان يح�سل عليه املنحدرون من ن�سل الإمام احل�سني بن علي بن اأبي طالب، وكذلك 	
ُي�ستخدم  ال�رشيف  م�سطلح  كان  البداية  ويف  العثماين،  العهد  يف  واأمراوؤها  مكة  اأ�رشاف 
اأ�سبح  ثم  ملسو هيلع هللا ىلص،  الر�سول  ن�سل  ينحدر من  لكل من  الن�سل  ال�رشافة وطهارة  عمومًا مبعنى 

ٌة �َصِرَكٌة●َوْقِفيَّ
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ي�ستخدم بعد ذلك لقبًا ملن يتوىل حكم »مكة املكرمة«، وملا انتقل حكم »مكة« اإىل املنحدرين 
من اأبناء الإمام احل�سن ُعرفوا هم اأي�سًا بلقب ال�رشيف، يف حني ُعرف املنحدرون من ن�سل 
الإمام احل�سني بلقب ال�سيد، ومع ذلك فقد راأينا من ُعرف بال�رشيف وال�سيد معًا من اأبناء 

الإمام علي.
● وال�رشيف من النا�س: هو الذي جمع علو الن�سب، مع حميد ال�سفات، وعلِوّ القدر.	
● ونقيب الأ�رشاف: ُتطلق على من يختاره من يت�سل ن�سبهم بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص واحل�سن واحل�سني 	

يرعى  وهو  باأ�سمائهم،  �سجل  ولديه  الدولة،  لدى  ممثاًل  اأو  لهم،  نقيبًا  عنهما  اهلل  ر�سي 
م�ساحلهم، ويدافع عن حقوقهم.

]تاج اللغة، تكملة املعاجم العربية، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، م�سطلحات التاريخ العثماين 767/2-
	76، املو�سوعة الفقهية املي�رشة 1154/2، معجم الدولة العثمانية �س/151[

�َصِريٌك●)م�صارك●-●م�صاهم(●
لغة:

فكلٌّ  منه،  ن�سيب  منهما  لكلٍّ  كان  الأمر:  كه يف  �رَشِ كًة،  و�رَشِ كًة  و�رِشْ كًا  �رِشْ َك  �رَشِ ر ك(،  )�س 
يك: املُ�سارك  يكه، وال�رشَّ ك بينهم: جعلهم �رشكاء، و�َساَرَكه: �سار �رَشِ منهما �رشيك لالآخر، و�رشَّ
ممتلكاتهم؛  اإىل  ممتلكاته  يجمع  اأو  اآخرين،  جهود  اإىل  جهوده  يقرن  وَمْن  عمل،  اأو  جتارة  يف 
يف  والع�سو  �س،  املوؤ�سِّ املال  راأ�س  يف  ح�س�سًا  ميلك  وَمْن  �سة،  موؤ�سَّ اأو  عمل  يف  معًا  للم�ساهمة 

اِئك. : �رَشيكات، و�رَشَ كاء، واأَ�رْشاك، وُهنَّ ، واجلمع: �رُشَ جماعة اأو يف �رشكة اأو يف ملك معنيَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:

● اأو 	 ح�سته  على  عائد  حتقيق  بهدف  �رشكة  يف  اأ�سهمًا  اأو  ح�سة  ميتلك  من�ساأة  اأو  �سخ�س 
اأ�سهمه على �سكل اأرباح موزعة اأو نتيجة لرتفاع القيمة ال�سوقية لالأ�سهم.

● وال�رشيك املو�سي: امل�ساهم يف راأ�س مال �رشكة ما، الذي يقبل - �سواء �سمنيًا اأم اتفاقيًا - 	
باأن يتوىل الإدارة م�ساهم اآخر.

● وال�رشيك املت�سامن: ال�رشيك الذي يكون م�سوؤوًل مع ال�رشكاء الآخرين عن ديون ال�رشكة 	
ب�سكل مت�ساٍو، ويكون لهذا ال�رشيك ح�سة يف ال�رشكة، ويتقا�سى اأرباح مبثل ما يتقا�ساه 

�رشكاوؤه الآخرين.
عند●القانونيني:●ُيطَلق على:

● ع�سو يف جمموعة مكونة يف �سكل �رشكة ترتكز حقوقها الأ�سا�سية على امل�ساركة يف الأرباح 	
وامل�ساعدة على �سري عمل ال�رشكة.

● اأموال 	 روؤو�س  يقدم  بالأ�سهم(،  اأو  )ب�سيطة  تو�سية  �رشكة  يف  ع�سو  املو�سي:  وال�رشيك 
)موؤجر اأموال( وحده اأو مع �رشكاء مو�سني اآخرين وم�ستبعد من الإدارة، لي�ست له �سفة 
التاجر، وغري ملزم بديون ال�رشكة اإل يف حدود ما قدمه )اإل اأن يكون ا�سمه واردًا يف ا�سم 

ال�رشكة التجاري(.

�َصِريٌك
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● يدير 	 بالأ�سهم(،  اأو  )ب�سيطة  تو�سية  �رشكة  يف  ع�سو  املفو�س:  اأو  املت�سامن  وال�رشيك 
ال�رشكة ب�سفة تاجر )وحده اأو مع �رشكاء اآخرين من الفئة عينها(، ويكون م�سوؤوًل عن 

ديون ال�رشكة بال حتديد )وبالت�سامن مع ال�رشكاء املت�سامنني الآخرين(.
]تاج اللغة، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الغني، قامو�س اآركابيتا للعلوم امل�رشفية واملالية �س/734، 
معجم  �س/223،  والقت�سادي  التجاري  املعجم   ،64	/1 العربية  الإدارية  امل�سطلحات  يف  الأ�سا�سي  املعجم 

امل�سطلحات القانونية )كورنو( 961-960/1[

�َص�ْصَمٌة●)ت�ص�صمة●-●�صبيل●امل�صا�صة●-●ج�صمة●-●�ص�صم(
لغة:

اأو  اأو َج�ْسَمة: ينبوع،  ، بالفار�سية، و�َس�ْسَمة  ب »ج�سم«؛ وهي: الَعنْيُ )�س �س م(، �َس�ْسُم: معرَّ
بركة املاء.
ا�صطلحاً:

بناء  يف  الأ�سلوب  هذا  �ساع  وقد  منه،  ُي�رشب  حو�س  اإىل  املاء  منها  يخرج  ما�سورة  اأو  اأنبوب 
الأ�سبلة يف الع�رش العثماين.

معجم  �س/144،  العثمانية  م�رش  يف  الإ�سالمية  والبيوت  الوكالت  الو�سيط،  املعجم  العربية،  املعاجم  ]تكملة 
م�سطلحات التاريخ والآثار �س/	10[

�َصْطٌب
لغة:

)�س ط ب(، �سَطَب �َسْطبًا، �َسَطَب عن ال�سيء: َعَدَل عنه، و�َسَطَب الكلمَة: خطَّ عليها اأو طَم�سها 
ليمحَو معاملها.

ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:
● تقييد امل�رشوفات يف الدفاتر لإ�سقاطها من جملة املبلغ املعتمد يف امليزانية.	
● حمو قيمة َدْين غري قابل للتح�سيل اأو اأ�سل عدمي القيمة من دفاتر احل�ساب، وذلك باإنقا�س 	

قيمته اإىل ال�سفر، وَقْيده من جملة اخل�سائر املعدومة.
عند●القانونيني:●ُيطَلق على:

● خطٌّ ُي�رشب به على كالم مكتوب لإلغائه، ويخ�سع ال�سطب يف الأوراق الر�سمية اإىل اأ�سول 	
�سكلية معينة. 

● )اأو 	 الفريقني  عناية  بذل  عدم  على  عقوبة  الدعوى(:  �سطب  اأحيانًا  )وي�سمى  الق�سية  و�سطب 
ممثليهما(، تنجم عن قرار اإدارة ق�سائية، وتوؤدي اإىل ال�سحب من مرتبة الق�سايا اجلارية )خ�سارة 

الدور يف اجلدول( وتعليق الدعوى، بدون اأن ي�سكل ذلك عقبة اأمام مالحقتها بعد اإعادتها. 
● و�سطب الدعوى: هو حذفها من جدول الق�سايا اإذا غاب جميع اخل�سوم اأو ح�رش املدعى 	

عليه وحده ومل ُيبد طلبًا. 

�َص�ْصَمٌة
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● وال�سطب من ال�سجل التجاري: اإلغاء ت�سجيل تاجر من ال�سجل التجاري، يتم بناء على طلبه 	
بعد انقطاعه عن ن�ساطه، واإما - بالن�سبة اإىل الأ�سخا�س املعنويني - بناًء على طلب امل�سفِّي، 

واإما تلقائيًا من قبل كاتب حمكمة التجارة؛ ب�سبب عدم تقدمي طلب �سمن املهل النظامية. 
امل�سطلحات  يف  الأ�سا�سي  املعجم  الغني،  املعا�رشة، معجم  العربية  اللغة  الو�سيط، معجم  املعجم  اللغة،  ]تاج 
القانوين  القامو�س  �س/577،  الأعمال  واإدارة  واملال  القت�ساد  م�سطلحات  معجم   ،651/1 العربية  الإدارية 

اجلديد �س/510، معجم القانون �س/223، معجم امل�سطلحات القانونية )كورنو( 962/1[

�َصَعاِئُر●)ال�صعائر●الإ�صلمية●-●ال�صعائر●الدينية●-●�صعية(
لغة:

ع اإليه، ودعا اإىل القيام به،  )�س ع ر(، ال�سعائر: جمع �سعرية؛ وهي: العالمة، وما ندب ال�رشَّ
وما ُيهَدى لبيت اهلل من حيوان، وال�سعائر اأي�سًا: مظاهر العبادة، وتقاليدها، وممار�ستها، وكلُّ 

ما ُجعل َعَلمًا لطاعة اهلل تعاىل، و�سعائر احلج: اأعماله، ومنا�سكه، وعالماته.
ا�صطلحاً:

ما اأمر ال�سارع اأو ندب القيام به من اأحكام فيها اإ�سعار واإعالم مببادئ الإ�سالم وكلياته العامة.
]تاج اللغة، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم م�سطلحات اأ�سول الفقه �س/249[

�ِصَعاٌر
لغة:

والعالمة،  �ْسم،  الرَّ اأي�سًا:  وهو  الثياب،  من  اجل�سَد  َويِلَ  وما  القمي�س،  عار:  ال�سِّ ر(،  ع  )�س 
تتميَّز  وترديدها،  رها  تذكُّ ويتي�رشَّ  عليه،  وتدلُّ  �سيء  اإىل  ترمز  خمت�رشة  وعبارة  والإ�سارة، 
: منا�سكه،  بها دولة اأو جماعة، وعبارة يتعارف بها القوُم يف احلرب اأو ال�سفر، و�ِسعار احَلجِّ

و�سعائره، واجلمع: �ِسعارات، واأَ�ْسِعرة، و�ُسُعر.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]تاج اللغة، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد[

�َصْعباُن
لغة:

بعد  ياأتي  الهجرية(،  )ال�سنة  القمرية  ال�سهور  من  الثامن  ال�سهر  هو  �َسْعبان:  ب(،  ع  )�س 
طلب  يف  تفرقهم  اأي:  فيه؛  بهم  لت�سعُّ بذلك  ي  �ُسمِّ قيل:  »رم�سان«؛  �سهر  ويليه  »رجب«،  �سهر 
ي »�سعبان« لأنه �َسَعَب؛ اأي: ظهر بني �َسْهري  املياه، وقيل: يف الغارات، وقال بع�سهم: اإمنا �ُسمِّ

»رم�سان« و»رجب«، واجلمع: �َسْعبانات، و�َسعابني.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة[

�َصْعباُن
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�َصِعٌي
لغة:

 ، ، َحبِّيٌّ ، وهو نبات ُع�ْسبيٌّ عري: من احلبوب، واحدته: �سعرية، وبائعه: �َسِعرييٌّ )�س ع ر(، ال�سَّ
، وقد ُي�سنع منه  م علفًا للدوابِّ ذو �ُسنبل، من الف�سيلة النجيلية، وهو دون القمح يف الغذاء، يقدَّ

اخلبز، اأو ُينتقع لُيتَّخذ منه �رشاب.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة[

�ُصْغٌل●
لغة:

ه،  اأََهمَّ ها، و�َسَغَله:  اَر: �َسَكَنها، و�َسَغَل الوظيَفَة: تولَّ )�س غ ل(، �َسَغَل �َسْغاًل و�ُسْغاًل؛ �َسَغَل الدَّ
تعمل،  وجعلها  اأدارها،  الآلة:  ل  و�سغَّ وا�ْسَتثَمره،  فه،  ووظَّ ا�ْسَتخَدمه،  َلُه:  و�َسغَّ باَله،  واأَْقَلق 
ْغل: �سدُّ الفراغ، والعار�س ُيذهل الإِن�ساَن ونحوه، والعمل، واملهنة، واحلرفة، ون�ساط  وال�سُّ
الإن�سان،  فراَغ  ي�سغل  وما  وقته،  به  وي�سغل  ُجهَده،  الإن�ساُن  اإليه  َي�رشف  ج�سديٌّ  اأو  ذهنيٌّ 
؛  اأو ما يعمل بكفاءة واقتدار؛ املُجدُّ يف عمله، والعامل اليدويُّ ْغل، وَمْن  ال: الكثري ال�سُّ وال�سغَّ
الة،  ال�سغَّ ثه:  وموؤنَّ البيوت،  َخَدِم  اأحد  اأي�سًا:  وهو  ال�سناعية،  غري  الأعمال  من  باأيٍّ  القائم 

غيل: العامل الكادح، واجلمع: اأَ�ْسغال، و�ُسغول. وال�سَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:

● ُمطلق العمل.	
● ما ُيعَمل.	
● الدوام اأو العمل الر�سمي.	
● الوظيفة اأو احلرفة احلرة اأو ال�سناعة، بل كل ما يقوم به الفرد يف احلياة الجتماعية من 	

عمل ي�سغله.
● اأنواع العمل غري 	 ال: م�سطلح يطلق يف بيئة العمل على كل من يقوم باأي نوع من  وال�سغَّ

ال�سناعي، وُيطلق ُعْرفًا على اخلادم ِمن َخَدِم املنازل.
عند●القانونيني:●ُيطَلق على:

● ن�ساط ب�رشي؛ يدوي، اأو فكري، مياَر�س للح�سول على نتيجة معينة ومفيدة.	
● غيل ب�سورة عامة: �سخ�س يقوم ب�سغل ما، وب�سكل اأخ�س: م�ستعمل، كمعادل لالأجري، 	 وال�سَّ

يل م�ستقل. بخالف امل�ستخدم رب العمل اأو �ساحب املوؤ�س�سة، اأو �سغِّ
الغني،  الرائد، معجم  املعا�رشة،  العربية  اللغة  الو�سيط، معجم  املعجم  العربية،  املعاجم  العرو�س، تكملة  ]تاج 
املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 655/1، معجم امل�سطلحات القانونية )كورنو( 965/1، 967[

�َصِعٌي
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�ُصُغوٌر●
لغة:

وفِرغ  خال  اأي:  املَكاُن؛  �َسَغَر  ُيقال:  ؛  واخللوُّ الفراغ،  غور:  ال�سُّ �ُسُغورًا،  �َسَغَر  ر(،  غ  )�س 
�ساحبه،  من  خال  املن�سُب:  و�َسَغَر  �سوؤونه،  وي�سبط  ويحميه  يحفظه  ممن  وخال  النَّا�س،  من 

ف فيه. اغر: اخلايل، غري امل�سغول، الذي ميكن الت�رشُّ وال�سَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● و�سغور الوقف: خلوُّ الوقف من الناظر، وي�سمل ثالث حالت: عدم تعيني الواقف ناظرًا 	

له، ووفاة الناظر، وعزل الناظر.
]امل�سباح املنري، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، امل�سطلحات الوقفية �س/153-154، بت�رشف[

�ِصَفاٌء●
لغة:

واء،  الدَّ فاء:  وال�سِّ علَّة،  اأو  مر�ٍس  من  واأبراأه  عافاه،  اهلل:  �سفاه  �ِسفاًء؛  �َسَفى  ي(،  ف  )�س 
َقم، وذهاب املر�س والرُبْء منه، واجلمع: اأَ�ْسِفية،  ودواء النَّْف�س، والعافية، وما ُيربئ من ال�سَّ

واأَ�َساف.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة[

�َصفاَعٌة●
لغة:

العفو  له  �ساأل  له:  الأمر: كان و�سيطًا فيه، و�سفع  �َسَفَع يف  �َسْفعًا و�َسفاَعًة،  �َسَفَع  )�س ف ع(، 
طلب  يف  ي�سعى  الذي  افُع؛  ال�سَّ فيُع:  وال�سَّ بو�سيلة،  ل  تو�سَّ اإليه:  و�سفع  ذنبه،  عن  والتجاوز 
ط عنده، والوا�سطة  فيع و�َسْعُيه، وما يقوله ملن يتو�سَّ فاعُة: كالم ال�سَّ امل�ساعدة لالآخرين، وال�سَّ

فاعة. لق�ساء حاجة، والإذن بال�سَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]تاج اللغة، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الغني[

�َصفاِفَيٌة
لغة:

فافية:  يُء: رقَّ حتى ُيرى ما خلفه، وال�سَّ ال�سَّ ًا و�ُسفوفًا و�َسفيفًا؛ �َسفَّ  �َسفَّ )�س ف ف(، �َسفَّ 
خ�س الذي ُيظهر ما ُيبطن. ، وقابلية اجل�سم لإظهار ما وراءه، وُي�ستعار لل�سَّ امُّ الو�سوح التَّ

�َصفاِفَيٌة
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عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:
● التدابري 	 كافة  عن  بالإعالن  واللتزام  مفاهيمها،  باأو�سع  واملعرفة  املعلومات  تدفق  حرية 

والإجراءات ذات ال�سلة بالعمل با�ستخدام املطبوعات والو�سائط املتعددة؛ بهدف اإطالع 
اأ�سحاب امل�سلحة على واقع العمل واملنظمة.

● ي�سري مفهوم ال�سفافية اإىل تقا�سم املعلومات والت�رشف بطريقة مك�سوفة.	
]معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الغني، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 657/1 بت�رشف، 

معجم الإدارة �س/3	2[

�َصَفٌة
لغة:

َفُة: جزء حلميٌّ ظاهر من الفم، ي�سرت  َب كلَّ ما فيه من املاء، وال�سَّ )�س ف هـ(، �َسَفَه الإِناَء: �رَشِ
�َسَفهات،  واجلمع:  النا�س،  عليه  َكرُث  َم�ْسفوٌه:  وماٌء  و�ُسفلى،  ُعليا،  �سفتان؛  وهما  الأ�سنان، 

و�ِسفاه، و�َسفايف.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● ما يحتاجه الإن�سان من املاء لدفع عط�س يف نف�سه اأو للطبخ اأو الو�سوء والغ�سل، وما يحتاج 	
اإليه ل�سقي املوا�سي والدواب لدفع العط�س ونحوه مما ينا�سبها.

● ب(، و�سقي 	 فِة )ال�رشُّ �رُشب بني اآدم والبهائم بال�سفاه، ومن اأمثلته لعامة النا�س حق يِف ال�سَّ
الأرا�سي، ون�ْسب الأْرحية، والدوايل يف الأنهار العظام.

]تاج اللغة، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، املو�سوعة الفقهية 371/25، 
معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 2/	96[

�ُصْفَعٌة●
لغة:

واجلمع:  َبْيِعه،  يف  يرغب  ملٍك  اأو  عقاٍر  ب�رشاء  من غريه  اأوىل  جاَره: جعله  �َسَفَع  ع(،  )�س ف 
�ُسُفعات، و�ُسْفعات.

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● حقُّ متلٍُّك قهريٍّ ِبِعو�س يف عقار م�سرتك، َيْثُبُت لل�رشيك القدمي على ال�رشيك احلادث.	
● اأَْخذ ال�رشيك اأو اجلار - جربًا - ال�سيء املباع بالثمن الذي مت بيعه به.	
● حقُّ متلُِّك العقار املبيع اأو بع�سه ولو جربًا على امل�سرتي مبا قام عليه من الثمن واملوؤن.	
● وال�سفيع: اجلار اأو ال�رشيك الذي ياأخذ العقار املباع من م�سرتيه جربًا عنه بالثمن الذي 	

مت عليه العقد.
● وال�سفيع اأي�سًا: من كان له حقُّ ال�سفعة.	

عند●القانونيني:●ُيطَلق على:
● ا�سٌم معطى تقليديًا لالإمكانية التي مينحها القانون اأو التفاقية ل�سخ�س ما )م�ستفيد من 	

غ عنه،  اأن يتملك - بالأف�سلية على اأي �سخ�س اآخر - ماًل ينوي املالك التفرُّ اخليار( يف 

�َصَفٌة
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وال�رشوط  بالثمن  العموم،  وجه  على  معينة  مهلة  �سمن  املال  هذا  لتملك  نف�سه  برت�سيح 
املعرو�سة للتفرغ )املبلغة اإليه م�سبقًا(.

● احلق يف متلك العقار املبيع على امل�سرتي بالثمن الذي دفعه والر�سوم وامل�ساريف.	
]تاج اللغة، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الغني، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 2/	96، املو�سوعة 
الفقهية املي�رشة 1166/2، معجم امل�سطلحات املالية والقت�سادية يف لغة الفقهاء �س/271، معجم لغة الفقهاء 
�س/236، جملة الأحكام العدلية. �س/213، معجم امل�سطلحات القانونية )كورنو( 1/	96، القامو�س القانوين 

اجلديد �س/479[

�ِصْق�ٌس●)�صقي�س(
لغة:

ْق�س  عها، و�سق�سها: وزع اأجزاءها بعدل بني ال�رشكاء، ال�سِّ )�س ق �س(، �َسَق�َس الذبيحة: َقطَّ
ة، والقطعة من الأر�س،  هم، والن�سيب، والن�سيب املعلوم غري املفروز، واحل�سَّ قي�س: ال�سَّ وال�سَّ

قي�س اأي�سًا: ال�رشيك، واجلمع: اأَ�ْسَقا�س، و�ِسَقا�س. والطائفة من ال�سيء، وال�سَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]تاج اللغة، ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، الرائد، معجم الغني[

�َصِقيٌق●)�صقيقة(
لغة:

قيقة«؛ هو: النظري،  قيق، وموؤنثه »ال�سَّ : ن�سف ال�سيء، واجلانب منه، وال�سَّ قُّ )�س ق ق(، ال�سِّ
: �َسِقيقات، و�َسقاِئق. اء، وهنَّ ه، واجلمع: اأَ�ِسقَّ واملثيل، وهو اأي�سًا: اأخو ال�سخ�س من اأبيه واأُمِّ

ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

]امل�سباح املنري، معجم اللغة العربية املعا�رشة[

�ُصْكٌر
لغة:

)�س ك ر(، �َسَكَر �ُسْكرًا و�ُسكرانًا و�ُسكورًا، �َسَكَرُه و�َسَكَر له: اأثنى عليه، وذكر اإح�سانه ونعمته، 
ْكر: احلمُد، والمتنان، وِذْكر النعمة، وِعْرفان الإِح�سان  و�َسَكَر عمَله: كافاأه واأثابه عليه، وال�سُّ
ه، واإظهار الثناء على املُح�سن مبا اأوله من اإح�سان اأو نعمة، وِعْرفان النعمة والثناء بها،  وَن�رْشُ
كر، ومن تبدو عليه اآثار النعمة،  كور: كثري ال�سُّ ْكر من اهلل: الر�سا والثواب واملجازاة، وال�سَّ وال�سُّ

اكر على �سكره، املجازي على احل�سنة باأ�سعافها. وهو من اأ�سماء اهلل احل�سنى؛ اأي: املثيب لل�سَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	

�ُصْكٌر
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● ًا باملعروف مثنيًا 	 ظهور اأثر النعمة على الل�سان والقلب واجلوارح؛ باأن يكون الل�سان ُمقرَّ
به، ويكون القلب معرتفًا بالنعمة، وتكون اجلوارح م�ستعملة فيما ير�ساه امل�سكور.

● الو�سف اجلميل على جهة التعظيم والتبجيل على النعمة، و�رشف العبد جميع ما اأنعم اهلل 	
عليه - من ال�سمع والب�رش وغريهما - اإىل ما ُخلق لأجله.

● وال�سكور: الباذل و�سعه يف اأداء ال�سكر بقلبه ول�سانه وجوارحه اعتقادًا واعرتافًا.	
]تاج اللغة، امل�سباح املنري، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، املو�سوعة الفقهية 173/26، 

معجم م�سطلحات اأ�سول الفقه �س/250، التوقيف على مهمات التعاريف �س/207[

�ُصْكٌم
لغة:

له  م  قدَّ اأَْي:  ر�ساه؛  غرَيه:  اأو  الوايَل  و�َسَكَم  وجزاه،  اأعطاه،  �َسَكَمُه:  �َسْكمًا؛  �َسَكَم  م(،  ك  )�س 
ْكُم: اجلزاء، والعطاء، والثَّواب، والِعَو�ُس. َر�ْسوة، وال�سُّ

ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

]تاج اللغة، ل�سان العرب، املعجم الو�سيط[

�َصْكَوى
لغة:

به،  َفَعَله  ب�سوٍء  عنه  اأخرب  فالنًا:  �َسَكى  و�َسكاًة؛  ًة  و�َسِكيَّ و�ِسكايًة  �َسْكَوى  �َسَكى  و(،  ك  )�س 
ع من اأمل ونحوه، واجلمع: �َسكاَوى. ْكَوى: ما ُي�ستكى منه، واملر�س، والتوجُّ وال�سَّ

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:
● تظلُّم يقدمه �سخ�س اأو من�ساأة يطلب فيها رفع الأذى الذي حلق به نتيجة �سبب التظلم.	
● اللتما�س الذي يتقدم به - كتابة اأو م�سافهة - الفرد اأو اجلماعة اإىل الروؤ�ساء اأو اجلهات 	

هذا  تولُّد  اإىل  اأدى  ت�رشف  اأو  اإجراء  من  الر�سا  بعدم  �سعورهم  عن  ليعربوا  املخت�سة؛ 
ال�سعور لديهم.
عند●القانونيني:

ي اأو �سفوي يتقدم به �سخ�س يعدُّ نف�سه مت�رشرًا من جراء جناية اأو جنحة، يتخذ فيه  طلٌب خطِّ
عى عليه اأو  �سفة الدعاء ال�سخ�سي اإىل قا�سي التحقيق التابع له موقع اجلرمية اأو مقام املدَّ

مكان اإلقاء القب�س عليه.
للعلوم امل�رشفية  اآركابيتا  اللغة العربية املعا�رشة، قامو�س  اللغة، ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم  ]تاج 
واملالية �س/406، معجم م�سطلحات العلوم الإدارية �س/117، معجم امل�سطلحات الفقهية والقانونية �س/214[

�َصْمٌع●
لغة:

ُدهنيَّة،  ة  ُي�ْسَت�ْسَبُح به، مادَّ ْمُع: الذي  َمُع وال�سَّ اُج: �َسَطع نوُره، وال�سَّ اأَ�ْسَمَع ال�رشِّ )�س م ع(، 

�ُصْكٌم
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ة،  ة ع�سويَّ طه َفِتيلة، ُي�ست�ساء بها، وهي ذات مظهر لمع؛ وهي مادَّ على هيئة ق�سيب، تتو�سَّ
ة، وُت�ستعمل يف الإ�ساءة وغريها، واحدته:  ل تذوب يف املاء، وتذوب يف بع�س املذيبات الع�سويَّ
ْمِعدان: مركبة من »�سمع«، و»دان« الفار�سية؛  اع: �سانع ال�سمع، وبائعه، وال�سَّ مَّ ْمَعُة، وال�سَّ ال�سَّ
ز يف اأطرافه  ومعناها: الِوعاء اأو املكان، وهو: منارة �سغرية، اأو عمود ذو اأ�سبع اأو اأكرث، ُتركَّ

ماِعد. ْمِعدانات، وال�سَّ ْمِعدان«: ال�سَّ ينة والإ�ساءة، وجمع »ال�سَّ �سموع للزِّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● وال�سمعدانات: امل�سابيح املنزلية التي تعمل بالنفط لإنارة املنازل البعيدة عن تيار الكهرباء.	

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم امل�سطلحات والألقاب التاريخية 
�س/276[

�ِصْنداٌخ
لغة:

ٌب من الطعام، وطعام يتَّخذه من ابتنى دارًا،  : �رَشْ ْنُدِخيُّ ْنُدُخ وال�سُّ ْنَداخ وال�سُّ )�س ن د خ(، ال�سِّ
اأو قدم من �سفر، اأو وجد �سالته، و�َسْنَدَخ الرجُل: اإذا �سنع ذلك الطعام.

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● وليمة طعام ُتقام ب�سبب ختمة القارئ. 	

]ل�سان العرب، القامو�س املحيط، تاج العرو�س، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 972/2[

�َصهاَدٌة
لغة:

الَق�َسم، واخلرب  هادة: ميني  وال�سَّ واأخرب، وحكم،  و�َسَهاَدًة: ح�رش،  �ُسهودًا  �َسِهَد  د(،  هـ  )�س 
املرء  يخرب  واأن  علم،  مبا  ويقرُّ  راأى،  مبا  ُيخرب  ق�سائيَّة؛  جهة  اأمام  اهد  ال�سَّ وقول  القاطع، 
هادة اأي�سًا: املوت يف �سبيل اهلل، واأي�سًا:  املحكمة مبا راأى اأو �سمع يف ق�سية من الق�سايا، وال�سَّ

وثيقة ُتثبت �سيئًا ما؛ ومنها: �سهادة امليالد؛ اأي: وثيقة امليالد.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● الإخبار بحق للغري على النف�س، ويف الإقرار واللعان، واملوت يف �سبيل اهلل مبعنى �سهيد، ويف 	

الق�ساء يف الإخبار بحق الغري على الغري.
● ال�سجالت 	 يف  وامل�سمنة  عدلن  يكتبها  التي  ال�رشعية  احلجة  هي  الوقف:  يف  وال�سهادة 

الق�سائية، وذلك لإثبات حق الوقف عن طريق التحقق والرواية وال�سماع. 
● وال�سهادة بالت�سامع: ال�سهادة بحق من غري معاينة، ولكن بناًء على الذيوع والنت�سار. 	
● وال�سهادة على ال�سهادة: اأن ينيب ال�سهود الأ�سليون من يوؤدي ال�سهادة عنهم عند القا�سي.	
● وال�سهادتان: قول: اأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل، واأ�سهد اأن حممدًا ر�سول اهلل. 	

�َصهاَدٌة
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عند●القت�صاديني:
وثيقة تثبت �سيئًا ما. 

عند●القانونيني:●ُيطَلق على:
● الإفادة التي يديل بها ال�ساهد اأمام املحكمة بعد حلف اليمني القانونية.	
● اإعالن يهدف من جانب فاعله اإىل اطالع الغري على املعرفة ال�سخ�سية التي بحوزته بحدث 	

جرى يوؤكد )ي�سهد على( �سحته.
● وثيقة ر�سمية تثبت النجاح يف جمال علمي معني: ال�سهادة املدر�سية، ال�سهادة اجلامعية.	
● وثيقة يربزها التاجر لإثبات �سحة الب�ساعة التي يجلبها من اخلارج: �سهادة املن�ساأ.	
● وثيقة تربز خلو من يحملها من الأمرا�س ال�سارية: �سهادة �سحية.	

]تاج اللغة، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، معجم امل�سطلحات الفقهية 
42/2، املعجم لألفاظ احلب�س - الوقف - املعقب والعام باملغرب �س/20، املو�سوعة الفقهية املي�رشة 2/2	11، 
معجم لغة الفقهاء �س/237، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 663/1، القامو�س القانوين اجلديد 

�س/220، معجم امل�سطلحات القانونية )كورنو( 975/1، معجم امل�سطلحات الفقهية والقانونية �س/214[

�َصهاَدُة●احِل�ْصَبِة
لغة:

م تعريفه، انظر )�َسهاَدٌة(. �َسهاَدُة: تقدَّ
م تعريفه، انظر )ِح�ْسَبٌة(. احِل�ْسَبِة: تقدَّ

ا�صطلحاً:
ٍع م�ست�سهد �سوى  �سهادة باأمر من حقوق ال�رشع اأو العامة، من قبل العاملني به، لي�س فيه ُمدَّ
التي  الدينية،  اأنها لوجه اهلل تعاىل منعًا لتعدي حدود ال�رشع  ال�سهود. ومعنى احل�سبة فيها، 

يثبت فيها حق عام مايل اأو جزائي.
]اأحكام الوقف )الزرقا( �س/124[

وِر �َصهاَدُة●الزُّ
لغة:

م تعريفه، انظر )�َسهاَدٌة(. �َسهاَدُة: تقدَّ
ر عليــه: قــال عنــه  ر الــكالَم: كــذب فيــه، وزوَّ ، ومــال، وزوَّ ور: )ز ور(، َزِوَر َزَورًا: اعــوجَّ الــزُّ

وُر: الكــذُب، والباطــل، و�ســهادة الباطــل افــرتاًء وبهتانــًا. الكــذب والباطــل، والــزُّ
بالباطل،  جتزم  غريها،  اأو  ق�سائية  �سلطة  اأمام  م�سلِّلة،  اأو  كاذبة  �سهادة  ور:  الزُّ و�سهادة 

. وُتنكر احلقَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● ال�سهادة بالكذب ليتو�سل بها اإىل الباطل؛ من اإتالف نف�س، اأو اأخذ مال، اأو حتليل حرام 	
اأو حترمي حالل.

�َصهاَدُة●احِل�ْصَبِة
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● د الكذب يف ال�سهادة.	 تعمُّ
عند●القانونيني:●ُيطَلق على:

● ى اأمام الق�ساء بعد حلف اليمني، والتي 	 ال�سهادة الكاذبة - عن ق�سد و�سوء نية - التي توؤدَّ
من �ساأنها الإ�رشار بالغري، ب�رشد ال�سخ�س اأمام �سلطة معينة الوقائع التي راآها اأو �سمع 

بها، ويكون ذلك غالبًا بعد حلف اليمني.
● ال�سهادة التي يديل بها ال�ساهد اأمام �سلطة ق�سائية فيجزم بالباطل اأو ينكر احلق اأو يكتم 	

بع�س اأو كل ما يعرفه من وقائع الق�سية التي ُي�ساأل عنها.
● د فيها 	 اإدلء ال�ساهد يف دعوى مدنية اأو جنائية - بعد حلف اليمني - بوقائع واأقوال يتعمَّ

مغايرة احلقيقة؛ بق�سد الإيقاع باأحد اخل�سوم.
]تاج اللغة، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، املو�سوعة الفقهية 253/26، 
القانونية )بدوي(  امل�سطلحات  اللغة �س/527، معجم  القانوين رباعي  املعجم  الفقهية �س/125،  التعريفات 

�س/111، معجم امل�سطلحات الفقهية والقانونية �س/214[

ماِع●)�صهادة●الت�صامع●-●ال�صهادات●ال�صمعية( �َصهاَدُة●ال�صَّ
لغة:

م تعريفه، انظر )�َسهاَدٌة(. �َسهاَدُة: تقدَّ

م تعريفه، انظر )�َسماٌع(. ماِع: تقدَّ ال�سَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● ماع على �سيء ما �سمعه ال�ساهد بالتواتر، فهو �سماع 	 ال�سهادة التي تكون عن طريق ال�سَّ
ى هذا النوع من ال�سهادة  من جهة ال�ستفا�سة فيما يتعذر عليه يف الغالب اإل بذلك، وي�سمَّ

عند الفقهاء: �سهادة ال�سماع الفا�سي.
● ح ال�ساهد فيه با�ستناد �سهادته ل�سماع من غري معني.	 لقب ملا ُي�رشِّ

]املعجم لألفاظ احلب�س - الوقف - املعقب والعام باملغرب �س/111، احلماية اجلزائية للتعدي على الأوقاف يف 
اململكة العربية ال�سعودية �س/112[

ٌة● �َصهاَدٌة●َلِفيِفيَّ
لغة:

م تعريفه، انظر )�َسهاَدٌة(. �َسهاَدُة: تقدَّ
لفيف،  اإىل  ه، وَجَمَعه، ولفيفية: موؤنَّث من�سوب  ال�سيَء: �َسمَّ َلفَّ  ًا؛  َلفَّ َلفَّ  لفيفية: )ل ف ف(، 
من جن�سني  كان خملوطًا  اإذا  لفيٌف:  وطعاٌم  اأخالط خمتلفة،  من  النَّا�س  من  اجلمع  والَّلفيف: 

ف�ساعدًا.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● اإقامة �سهادة عدلية ي�سهد فيها جماعة من الأفراد - وعددهم اثنا ع�رش فردًا - لإثبات حقٍّ 	
اأو غريه.

● و�سهادة لفيفية ا�سرتعائية: �سهادة ال�سهود اأمام َعْدلني مبا يعرفونه عن احلب�س.	

ٌة �َصهاَدٌة●َلِفيِفيَّ
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]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، املعجم لألفاظ احلب�س - الوقف - املعقب والعام باملغرب �س/110[

�َصْهٌر●)�صهر●هليل●-●�صهر●عربي(
لغة:

ْهُر: واحد  )�س هـ ر(، �َسَهَر �َسْهرًا و�ُسْهَرًة، �َسَهَر اخلرَب ونحَوه: اأف�ساه، واأعلنه، واأذاعه، وال�سَّ
ال�سنة  يف  ر  ويقَدّ القمرية،  اأو  ال�سم�سية  نة  ال�سَّ من  جزءًا  ع�رش  اثني  من  جزء  وهو  هور،  ال�سُّ
مون القتال فيها،  القمرية بدورة القمر حول الأر�س، والأ�سهر احُلُرم: الأ�سهر التي كانوا ُيحرِّ
م، وواحد فرد؛ وهو  اأربعة، ثالثة منها متوالية؛ وهي: ذو القعدة، وذو احلجة، واملحرَّ وهي 
هري: املن�سوب  ْهُر اأي�سًا: نظام ر�سمي لتوثيق اْلُعُقود ونحوها واإعالنها، وال�سَّ رجب، وال�سَّ

ر كلَّ �سهر، واجلمع: اأَ�ْسُهر، و�ُسهور. ْهر؛ وهو ما يحدث اأو يتكرَّ اإىل ال�سَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● املدينة، اأو البلدة الكبرية، كثريًا ما تلحق بالأ�سماء لتدل على اأ�سماء اأماكن؛ مثل: اأ�سكي 	

�سهر، بو�سهر.
● واأ�سُهر احلج: �سوال، وذو القعدة، وذو احلجة.	
● ى لل�سخ�س �سهرًا 	 و�سهرية: من م�سطلحات املالية العثمانية، وتعني: قدرًا من النقود يوؤدَّ

ب�سهر، مقابل خدمة اأو وظيفة يقوم بها اأو راتبًا لتقاعده، كما كانت كلمة )ماهية( ُت�ستخدم 
اأي�سًا باملعنى نف�سه.

عند●القت�صاديني:
ت �سهريًا للقائم بالعمل. ال�سهرية: الراتب والأجر ونحوهما؛ مما ي�ستحق ويوؤقَّ

عند●القانونيني:●ُيطَلق على:
● و�سيلة اإعالم اجلمهور بواقعة اأو عقد، ومن هذا القبيل يرادف: الن�رش.	
● وترتيب 	 العقارات  ملكية  نقل  باإثبات  اخلا�سة  الر�سمية  الإجراءات  العقاري:  وال�سهر 

حقوق عينية عليها.
● و�سهري: حم�سوب ل�سهر، ومدفوع كل �سهر؛ مثاًل مكافاأة �سهرية.	

]تاج اللغة، ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، معجم لغة 
م�سطلحات  �س/131،  والعثمانية  واململوكية  الأيوبية  امل�سطلحات  يف  اجلامع  املعجم  �س/50،  الفقهاء 
القامو�س   ،664/1 العربية  الإدارية  امل�سطلحات  يف  الأ�سا�سي  املعجم   ،773-772/2 العثماين  التاريخ 
القانونية  القانونية )بدوي( �س/194، معجم امل�سطلحات  القانوين اجلديد �س/499، معجم امل�سطلحات 

)كورنو( 975/1[

�ُصْهَرٌة●
لغة:

هرة:  وال�سُّ واأذاعه،  واأعلنه،  اأف�ساه،  ونحَوه:  اخلرَب  �َسَهَر  و�ُسْهَرًة،  �َسْهرًا  �َسَهَر  ر(،  هـ  )�س 
اأو �سيء  اأو �سخ�س  ا�سم  وانت�ساره على نطاق وا�سع، وكون  ال�سيء  الأمر، وظهور  و�سوح 

�َصْهٌر
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معة، والعالمة املميِّزة، واجلمع: �ُسُهرات،  يت، وال�سُّ معروفًا لدى النَّا�س معرفة وا�سعة، وال�سِّ
و�ُسْهرات.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
عند●القت�صاديني:

�سهرة املحل: اأ�سل غري ملمو�س اأو غري مادي من اأ�سول املن�ساأة، كموقعها مقارنة بنظرياتها، 
ي�سهم يف زيادة قيمة املحل، ويوؤخذ يف العتبار عند اإعادة تقدير اأ�سولها اأو بيعها اأو ت�سفيتها.

]تاج اللغة، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 
]664/1

�ُصواٌر●)�َصْوَرٌة(
لغة:

ِفيه من  )�س ور(، �َساَر �َسْورًا؛ �َساَر الرجُل: َح�ُسن منظُره، و�ساَر ال�سيَء: َعَر�سه؛ لُيبدي ما 
ْوَرُة: املنظر، واجلمال الرائع،  ْوران؛ اأَي: الُع�ْسُفر، وال�سُّ حما�سن، والثوَب ونحوه: �سبغه بال�سَّ
ارة، واللبا�س، والهيئة، والزينة، و�ُسوار البيت: متاعه، اأَو امل�ستح�سن  وار: ال�سَّ وار وال�سُّ وال�سِّ

منه، و�ُسوار العرو�س: ِجهاُزها.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]تاج اللغة، ل�سان العرب، املعجم الو�سيط[

اٌل �صوَّ
لغة:

ــه،  ــاَل ال�ســيَء: َرَفَع ــه فارتفعــت، و�س تي ــت اإحــدى كفَّ ــزاُن: خفَّ ــاَل املي ــْوًل؛ �َس ــاَل �َس )�ــس ول(، �َس
 ، ل اأ�ســهر احَلجِّ ــهر العا�ــرش من �ســهور ال�ســنة الهجرية، وهو �ســهر عيد الفطر، واأوَّ ال: ال�سَّ و�ســوَّ
َي بذلك لأنه وافق وقتًا َت�ُســوُل  ياأتي بعد �ســهر »رم�سان«، ويليه �ســهر »ذي القعدة«، وقيل: �ُســمِّ

الت، و�َســواِول، و�َســواويل. فيــه الإبــُل؛ اأي: ترفــع اأذنابهــا ِللِّقــاح، واجلمــع: �ســوَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]تاج اللغة، امل�سباح املنري، املعجم الو�سيط[

�ُصوَرى●)م�صورة●-●م�صاورة●-●ا�صت�صارة(
لغة:

و�ساوره:  اجتنيُتها،  ُتها:  وا�ْسرَتْ الع�سَل  ُت  و�رُشْ بالراأي،  عليه  اأَ�ساَر  جَل:  الرَّ �َسَوَر  ور(،  )�س 
وَرى: التَّ�ساُوُر؛ وهو: ال�ستماع اإىل جميع الآراء من  ا�ست�ساره، وطلب راأيه ون�سيحته، وال�سُّ

�ُصوَرى
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اأي�سًا، وما  ورى  ُيت�ساور فيه، واملَ�ُسورة واملَ�ْسَورة: ال�سُّ اأجل التفاق على راأي، والأمر الذي 
ُين�سح به من راأي وغريه، واملُ�ساَوَرة: ال�ست�سارة، وطلُب راأي النا�س.

ا�صطلحاً:
ا�ستطالع راأي اخلرباء واأ�سحاب الراأي يف م�ساألة معينة لختيار الأ�سلح.
]تاج اللغة، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم لغة الفقهاء �س/401[

�ُصوْربا●)�ُصْربة●-●�ُصْربا(●
لغة:

ُي�رشب،  ما  كلُّ  اُب:  وال�رشَّ وَرِوَي،  َجَرَع،  الفتى:  َب  �رَشِ بًا؛  و�رُشْ بًا  �رَشْ َب  �رَشِ ب(،  ر  )�س 
ب »�ُسوْربا«  وْرَبة: احَل�ساء، اأو املرق، وقيل: ُمَعرَّ َبة وال�سُّ ْ ، وال�رشُّ َبُة من املاء: مقدار الِريِّ ْ وال�رشُّ
بات،  اأو »�َسْوَرباج«؛ اأي: الطعام املائع من الرزِّ واللحم، اأو العد�س اأو اخُل�رَش، واجلمع: �رُشُ

ب. بات، و�رُشَ و�رُشْ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]تاج اللغة، تكملة املعاجم العربية، معجم اللغة العربية املعا�رشة[

�َصْونة●)�ُصَون(
لغة:

َزن الِغالل، ومكان ُيجمع  ْوَنة: خَمْ َن الَغلََّة ونحوها: َخَزَنها، وال�سَّ َن َت�ْسوينًا، �َسوَّ )�س ون(، �َسوَّ
�س فيها احلبوب  فيه التِّنْب، وبناية لتخزين احل�سائد والتِّنْب والعلف، و�ساحة رحبة مغلقة، تكدَّ
ونة: ال�سفينة احلربية القدمية، اأو املَْرَكب املَُعدُّ للجهاد يف البحِر،  لْق، وال�سُّ اأكدا�سًا يف الهواء الطَّ

ْونة، واجلمع: �ُسونات، و�ُسَون، و�َسواٍن. ان: خاِزن الَغلَّة، واْلَقاِئم على ال�سَّ وَّ وال�سَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● نظام اإ�سالمي، ومبداأ اأخالقي، تكفل الدولة مبوجبه رعاياها من خالل معونات مادية، تقدم 	

على �سكل رواتب مالية، وم�ساعدات طبية واجتماعية منتظمة، تكفل لهم الكرامة والحرتام 
يف اآخر اأعمارهم.

]القامو�س املحيط، تاج العرو�س، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم 
الغني، اأبحاث املوؤمتر الثالث لالأوقاف �س/	14[

�ِصياٌف●)اأَ�ْصياٌف(●
لغة:

ياُف  وال�سِّ �ِسيافًا،  َجَعَله  الدواَء:  و�سيَّف  جاله،  ال�سيَء:  �َساَف  �َسْوفًا؛  �َساَف  وف(،  )�س 
�ُسلب  دواء  وهي:  الفتيلة؛  اأو  احلميلة  واأي�سًا:  للعني،  ُي�ستعمل  الأدوية  من  نوع  والأَ�ْسياُف: 

ج، واجلمع: �ِسيافات. َ ل يف ال�رشَّ يحمَّ

�ُصوْربا
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ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

]تاج العرو�س، تكملة املعاجم، املعجم الو�سيط، الرائد[

�َصْيٌخ●
لغة:

ن، و�َسيَّْخُته: دعوُته  م يف ال�سِّ ُجُل: َكرِبَ وَتَقدَّ )�س ي خ(، �َساَخ �َسَيخًا و�ِسُيوَخًة و�َسْيُخوَخًة؛ �َساَخ الرَّ
، وظهر عليه  نُّ ْيُخ: الذي بلغ �سنَّ ال�سيخوخة؛ وهو من ا�ستبانت فيه ال�سِّ �َسْيخًا للتبجيل، وال�سَّ
ْيُخ اأي�سًا: ذو  ْيُب، وهو اأي�سًا: الأ�ستاذ املَُعلِّم، ولقب ُيطلق على رجل الدين الإ�سالمي، وال�سَّ ال�سَّ
املكانة يف العلم اأو الف�سل، وكبري القوم، ورئي�س طائفة العمل، و�سيخ القبيلة: رئي�سها، القائم على 

�سئونها، واجلمع: اأَ�ْسياخ، و�ُسيوخ، و�ِسَيَخة، وَم�ْسَيَخة، وَم�ساِيخ، و�ِسيخان.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ًا.	 من ُيقتدى به، واإن كان �سابَّ
● و�سيخ الأزهر: ناظر ُينتخب من بني كبار العلماء، يتوىل رئا�سة علماء الأزهر، وُي�رِشف على 	

�سئونه الإدارية، ويحافظ على الأمن والنظام بالأزهر.
● املركبة؛ 	 الت�رشيف  األقاب  من  الأعظم:  املفتي  اأو  الع�سكر،  قا�سي  اأو  الإ�سالم،  و�سيخ 

معناه: �سيخ علماء الإ�سالم، اأُطلق هذا اللقب بنهاية الع�رش الإ�سالمي باديء الأمر على 
الفقهاء واملجتهدين، لكنه مل ُيطلق على �ساحب من�سب اإل يف ظل اخلالفة العثمانية، فقد 
كانت م�سيخة الإ�سالم اأعلى املنا�سب الدينية يف الدولة، و�سيخ الإ�سالم من اأعلى املوظفني 
فيها، فهو م�ست�سار ال�سلطان يف امل�سائل ال�رشعية، وندٌّ مناف�س لل�سدر الأعظم، ورئي�س 

العلماء واملفتني.
● ويف م�سطلحات الع�رش العثماين: �سيخ احلرم، اأو �سيخ بيت اهلل احلرام، اأو �سيخ حرم اهلل: 	

هو ال�سخ�س امل�سوؤول عن اإدارة احلرم ال�رشيف مبكة املكرمة، املعني من لدن اخلليفة، وهو 
اللقب الذي اأُطلق على ولة ال�سام، نظرًا مل�سوؤوليتهم عن و�سول قافلة احلج اإىل احلجاز 

�ساملة، ب�سبب وقوعها على طريق احلج.
● ويف م�سطلحات الع�رش العثماين اأي�سًا: �سيخ احلرم النبوي: هو اأحد رجال الهيئة العلمية 	

الذي يدير - با�سم ال�سلطان - �سوؤون املدينة املنورة، ويكون م�سوؤوًل عن موؤ�س�سات احلرم 
النبوي فيها، كما كان ُيعنى اأي�سًا بحماية الكعبة امل�رشفة واأطرافها، ويجتهد يف تاأمني املياه 

الالزمة للحجاج يف مو�سم احلج، وغري ذلك من الأمور امل�سابهة.
● و�سيخ الزاوية: هو ال�سخ�س الذي يقوم بتهيئة الطعام للواردين واملجتازين، وموؤان�ستهم 	

اإذا قدموا، بحيث تزول خجلة الُغْربة عنهم، وغالبًا تكون الزوايا يف الرباري.
● الطرق 	 على رجال  الإ�رشاف  يتوىل  على من  ُيطلق  لقب  امل�سايخ:  �سيخ  اأو  ال�سيوخ  و�سيخ 

ال�سوفية.
● يف 	 العاملني  اظ،  الوعَّ ال�سيوخ  على  اأُطلق  م�سطلح  اجلمعة:  اظ  وعَّ اأو  الكر�سي  و�سيوخ 

اجلوامع والزوايا اخلا�سة بال�سالطني العثمانيني.

�َصْيٌخ
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]تاج اللغة، تاج العرو�س، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، التعريفات 
املو�سوعي  املعجم  �س/279،  التاريخية  والألقاب  امل�سطلحات  معجم  �س/161،  الأزهر  �س/125،  الفقهية 
للم�سطلحات العثمانية التاريخية �س/142، م�سطلحات التاريخ العثماين 7/2	7، معيد النعم ومبيد النقم 

�س/	9، م�سطلحات �سبح الأع�سى �س/209، املعجم اجلامع يف امل�سطلحات العثمانية �س/133[

�َصْيُخوَخٌة
لغة:

ن، وظهر عليه  م يف ال�سِّ ُجُل: َكرِبَ وَتَقدَّ )�س ي خ(، �َساَخ �َسَيخًا و�ِسُيوَخًة و�َسْيُخوَخًة؛ �َساَخ الرَّ
من  تبداأ  العمر  مراحل  ِمن  مرحلة  اأو  الإن�سان،  حياة  من  طور  اآخر  ْيخوَخُة:  وال�سَّ ْيُب،  ال�سَّ

اخلم�سني اإىل ما فوقها.
ا�صطلحاً:

بلوغ الإن�سان من ال�سنِّ ما يعجز به عن ال�سيام، وهو ال�سيخ الفاين.
عند●القانونيني:

ًا معينة وُيفرت�س اأنه مل يعد قادرًا على ال�سغل. حالة �سخ�س جتاوز �سنَّ
]تاج اللغة، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الغني، املو�سوعة الفقهية املي�رشة 1193/2، معجم امل�سطلحات 

القانونية )كورنو( 977/1[

�ِصيَعٌة●)املذهب●ال�صيعي●-●املذهب●اجلعفري●-●اجلعافرة(●
لغة:

ــد، و�َســيَّع فــالٌن: كان �ِســيَعًة لغــريه، وَت�َســيَّع:  )�ــس ي ع(، �َســاَيَع ُم�ســايعًة و�ِســَياعًا: َتاَبــَع واأيَّ
ــيَعُة: الفرقة، واجلماعة، والطائفة، والأتباع، والأن�سار، وكل قوم  ــيَعة، وال�سِّ انتحل مذهب ال�سِّ

اجتمعــوا علــى اأمــر، واجلمــع: �ِســَيع، واأَ�ْســياع.
ا�صطلحاً:

ًا وو�سية، واعتقدوا اأن  ًا  على اخل�سو�س، وقالوا باإمامته وخالفته ن�سَّ الذين �سايعوا عليَّ
الإمامة ل تخرج عن اأولده.

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 3/2	9[

ك( �ِصيك●)ال�صِّ
لغة:

مل جند له اأ�ساًل يف اللغة.
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:

● اأمر �سادر اإىل م�رشف من �سخ�س له ح�ساب فيه، يكلِّفه بدفع مبلغ من النقد ل�سخ�س معني 	
اأو لأمر �سخ�س معني اأو حلامله.

● ق: �سيك �سادر من اأحد عمالء البنك، يختمه البنك بامل�سادقة على �سحة توقيع 	 و�سيك م�سدَّ

�َصْيُخوَخٌة
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حمرر ال�سيك وكفاية ر�سيده لتغطية قيمة ال�سيك، ويتحول ال�سيك بعد امل�سادقة عليه اإىل 
د من البنك بدفع قيمته. تعهُّ

● و�سيك م�رشيف: �سيك ي�سحبه بنك على نف�سه وُيدفع عند الطلب.	
عند●القانونيني:

للحامل،  اأو  امل�ستفيد  لإذن  النقود  من  مببلغ  بالوفاء  عليه  امل�سحوب  ال�ساحب  فيه  ياأمر  �سكٌّ 
ويكون ال�سيك واجب الدفع مبجرد الطالع.

واملالية  امل�رشفية  للعلوم  اآركابيتا  قامو�س  العربية 1/	669-66،  الإدارية  امل�سطلحات  يف  الأ�سا�سي  ]املعجم 
�س/105، 176، معجم القانون �س/433[

�ُصُيوٌع●)م�صاع●-●�صائع●-●ملكية●على●ال�صيوع●-●ال�صياع(
لغة:

وانت�رش،  وافرتق،  وف�سا،  ذاع،  الأمُر:  �ساَع  وَم�ساعًا؛  و�َسَيعانًا  �ُسيوعًا  �َساَع  ع(،  ي  )�س 
اِئع: املُْبَهم، ُم�سرتك امللكيَّة، من غري تق�سيم ول حتديد، و�سهم ُم�ساٌع و�ساِئٌع: غري  واملُ�ساع وال�سَّ
م، واأرا�ٍس ُم�ساعة: ي�سرتك  مق�سوم، ول معزول، و�ساع العقاُر: كان ُم�ْسرَتك امللكيَّة، غري مق�سَّ

ة النا�س. يف ا�ستغاللها عامَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
عند●القانونيني:

ًا م�سرتكًا مع غريه يف مال اأو طائفة من الأموال مل تق�سم بني  حالة قانونية، فيها من ميلك حقَّ
كها، ويكون كل م�ستاع �رشيكًا بقدر ن�سيبه يف كل جزء من اأجزاء املال اململوك على ال�سيوع،  ُمالَّ
ويكون ن�سيبه حم�سًا يعربَّ عنه بالأرقام؛ كالن�سف، والثلث، والربع، وبعبارة اأخرى: يكون 

حقُّ امللكية منق�سمًا فقط، يف حني يبقى املال الذي ين�سبُّ عليه هذا احلق م�ساعًا.
]تاج اللغة، ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الغني، املعجم القانوين رباعي 

اللغة �س/230[

�ُصُيوٌع
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متن القاموس
حرف »ص«
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اُبوٌن● �صَ
لغة:

ابون: غا�سول  ابون، وال�سَّ َ َت�ْسبينًا؛ �َسنبَّ املالب�َس ونحوها: َغ�َسلها بال�سَّ )�س ب ن(، �َسنبَّ
وقيل:  الفار�سية،  »�سابون«  ب  ُمَعرَّ والأدنا�س،  الأو�ساخ  ي�رشف  لأنه  فاعول؛  وزن  على 
ُت�ستعمل رغوُته  القلويَّات،  هنّية وبع�س  الدُّ الأحما�س  اليونانية؛ وهو: خليط من  »�سافون« 
منه  الواحدة  القطعة  على  وتطلق  قطع،  �سكل  على  اأو  �سائاًل  ويكون  والَغ�ْسل،  التَّنظيف  يف 
وائل امل�ستعملة  »�سابونة«، ُتْغ�سل به الثِّياُب والأبدان ونحوهما، وُي�ساف اإىل كثري من ال�سَّ
ال�سابون،  معمل  واملَ�ْسَبَنُة:  وعجني،  ودقيق،  جامد،  اأنواع:  وهو  احل�رشات،  مكافحة  يف 
ابون،  ال�سَّ �سانع  اأي�سًا:  بَّان  وال�سَّ ال�سابون،  وبائع  ابون،  ال�سَّ اإىل  من�سوب   : ابوينُّ وال�سَّ

وبائعه، وجمعه: �َسبَّانون، و�َسبَّانة.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● �س لبيع ال�سابون.	 و�سابون خانه: متجر كبري خم�سَّ
]امل�سباح املنري، تكملة املعاجم العربية، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الغني، معجم م�سطلحات العلوم 
ال�رشعية 4/2	9، نابل�س ونواحيها يف القرن ال�ساد�س ع�رش على �سوء الوقفيات التي حتتفظ بها �سجالت 

الدولة العثمانية �س/91[

�صاِحٌب●
لغة:

اِحُب: ا�سم  ه، وال�سَّ )�س ح ب(، �َسِحَب �ُسْحَبًة و�َسحاَبًة؛ �ساَحَبه: راَفَقه، ولَزَمه، وعا�رَشَ
؛ ومنه:  فاعل ِمن »�َسِحَب«؛ وهو: املُراِفق، واملاُلِزم، وهو اأي�سًا: معتنق مذهب اأو راأي معنيَّ
راأيهم  با�ستعمال  الفتوى  اأحكاَم  ي�ستخرجون  الذين  الفقهاء  اأي:  والقيا�س؛  اأي  الرَّ اأ�سحاب 
، فيما ل يجدون فيه حديثًا اأو اأثرًا، و�ساحب ال�سيء: حاكمه،  خ�سيِّ والقيا�س ال�رشعيِّ ال�سَّ
ُمَفتِّ�س  و�ساحُب الأَْحبا�س:  عليه،  القائم  اأي:  املخزن؛  �ساحب  ومنه:  عليه؛  والقائم  ومالكه، 
للدولة،  ملكًا  املفتوحة  البالد  يف  اأ�سبحت  التي  الأرا�سي  مدير  اخُلْم�س:  و�ساحب  الأوقاف، 
ع�رش  اثنا  وهم  نَّة،  ال�سُّ اأو  القراآن  يف  رة  ُمقدَّ اأن�سبة  لهم  الذين  الورثة  الُفرو�س:  واأ�سحاب 
�ساِحبات،   : وُهنَّ و�ُسْحَبة،  و�َسْحب،  حاب،  و�سِ و�َسحاَبة،  اأَ�ْسحاب،  واجلمع:  �سخ�سًا، 

و�َسواِحب.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● املالزم؛ اإن�سانًا كان، اأو حيوانًا، اأو مكانًا.	
● املوافق.	

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:
● الذي ميلك الت�رشف يف ال�سيء.	
● و�ساحب العمل: من َيتمُّ العمل حل�سابه اأو ل�ساحله، وهو كل �سخ�س طبيعي اأو اعتباري 	

ل عاماًل اأو اأكرث مقابل اأجر. ي�سغِّ

اُبوٌن �صَ
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● و�ساحب امل�رشوع: ال�سخ�س الذي يقوم بوظائف امل�رشوع الرئي�سة ويكون م�سوؤوًل عن 	
ل املخاطر. اتخاذ القرارات وحتمُّ

]تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الغني، معجم م�سطلحات األفاظ 
الفقه الإ�سالمي �س/	34، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 671/1[

�صاحُب●اأْوقاف●املمالك
لغة:

م تعريفه، انظر )�ساِحٌب(. �ساِحُب: تقدَّ
م تعريفه، انظر )َبِنْيقة الأحبا�س اأو الأوقاف(. اأوقاف: اأَْحبا�س، تقدَّ

ن منه،  يَء: ا�ستوىل عليه، ومتكَّ ِلك ُملْكًا وَملْكًا وِملْكًا؛ َمَلَك ال�سَّ لُك ومَيْ املمالك: )م ل ك(، َمَلَك مَيْ
ف  ف فيه مبا يريد، وَمَلَك النا�َس: �سار َمِلكًا عليهم، اأو كان له الت�رشُّ وكان يف قدرته اأن يت�رشَّ
الدولة يحكمها  »اململكة«؛ وهي:  له، واملمالك: جمع  الطاعة  بالأمر والنَّهي، وكان منهم  فيهم 

املَِلُك، وما هو خا�سع للملك من عباد وبالد، و�سلطان امللك يف رعيته.
ا�صطلحاً:

من يتوىل الإ�رشاف على الأوقاف، وهو من�سب اإ�رشايف ا�سُتحدث يف ع�رش ال�سالجقة؛ ي�رشف 
�ساحبه على الأوقاف.

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، الإ�سالح الإداري ملوؤ�س�سات قطاع الأوقاف 
�س/96[

�صاِحُب●بيِت●املاِل●)اخَلاِزْندار(
لغة:

م تعريفه، انظر )�ساِحٌب(. �ساِحُب: تقدَّ
م تعريفه، انظر )بيت(. َبْيت: تقدَّ

م تعريفه، انظر )ا�ستثمار مايل(. املال: تقدَّ
م تعريفه، انظر )بيت املال(. وبيت املال: تقدَّ

اجلمع  عن  امل�سئول  وهو  الدولة،  خزانة  اأو  العامة  اخلزانة  على  القائم  املال:  بيت  و�ساحبُّ 
اف، اأو اأمني ال�سندوق،  والإدارة والإنفاق للعائدات العامة، واخلاِزْندار اأو اخَلَزْندار: ال�رشَّ

واأمني املال: امل�سوؤول عن امل�ساريف واملداخيل يف جمعية اأو موؤ�س�سة.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● وظيفة كانت اأيام الفاطميني، وهي يف ع�رش املماليك مبثابة اخلازندار.	
● ى اأي�سًا: 	 و�ساحب الأ�سغال )يف دولة املوحدين باملغرب( هو: املتحدث يف اأمر املال، وي�سمَّ

وزير املال.

�صاحُب●اأْوقاف●املمالك

ِ ِِِ

ِ ِِِ
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عند●القت�صاديني:
وزير اخلزانة.

]تكملة املعاجم العربية، معجم الغني، م�سطلحات �سبح الأع�سى �س/212، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف 
احل�سارة الإ�سالمية �س/323، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 671/1[

يواِن● �صاِحُب●الدِّ
لغة:

م تعريفه، انظر )�ساِحب(. �ساِحُب: تقدَّ
م تعريفه، انظر )ديوان(. الديوان: تقدَّ

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● ل واملن�رشف من الأموال.	 املتويلِّ ل�سناعة كتاب املتح�سَّ
● ُكَتّاب 	 اأو ديوان اخلا�س و�سواهما، ويراأ�س من فيه من  الديوان؛ كديوان الإن�ساء  متويل 

ه؛ كرتتيب الدرج... ونحو ذلك؛ كعمل الأر�سيف. وغريهم، وله اأمور تخ�سُّ
● و�سحابة ديوان الأحبا�س: الذين يتولون الكتابة فيما يكتب فيه ناظر الأحبا�س.	
● و�سحابة ديوان الأ�رشى: الذين يتولون النظر يف اأوقاف هذا الديوان و�رشف اأمواله على الأ�رشى.	

عند●القت�صاديني:
ل واملن�رشف من الأموال. الكاتب اأو املتويل ل�سناعة كتابة املتح�سَّ

]قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية �س/323، 325-326، املعجم اجلامع يف امل�سطلحات 
الأيوبية واململوكية والعثمانية �س/134، م�سطلحات �سبح الأع�سى �س/212، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات 

الإدارية العربية 671/1[

ْوَبِة● �صاِحُب●النَّ
لغة:

م تعريفه، انظر )�ساِحٌب(. �ساِحُب: تقدَّ
النَّْوبة: )ن وب(، ناَب َنْوبًا وَنْوَبًة وَمنابًا؛ ناَب الأمُر: َنَزَل، وناب عنه: قام مقامه، وحلَّ حملَّه، 
ووقت  والفر�سة،  ْور،  الدَّ وهي:  ناَب،  من  ة  َمرَّ ا�سم  والنَّْوَبة:  اأخرى،  بعد  مرة  اأتى  واْنتاَب: 
بالعمل يف فرتة  يقومون  الذين  ال  العمَّ اأو  املوظفني  النا�س، وجمموعة  املناوبة، واجلماعة من 
اأع�ساء  من  ع�سو  على  فجاأة  املر�س  وا�ستداد  وامل�سيبة،  النَّاِزَلة،  اأي�سًا:  والنَّْوبة  دة،  حمدَّ

املري�س، واجلمع: َنَوبات، وَنْوبات، وُنَوب.
ا�صطلحاً:

هو من يقيم ال�سالة، ويبلِّغ خلف الإمام، ويتوىل اإح�سار الربعة ال�رشيفة اإىل الفقهاء واملحدثني، 
القراءة يف ال�سندوق املعد لها، ثم  ق الأجزاء الكرمية عليهم، ويجمعها بعد فراغهم من  ويفرِّ

يرفع الربعة ال�رشيفة اإىل املكان املخت�س.
]تاج اللغة، ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، حجة وقف الأمري �سيف الدين تنكز �س/1162[

ْوَبِة �صاِحُب●النَّ
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اٌع �صَ
لغة:

اع: مكيال ُتكال به احلبوُب ونحوها،  اع، وال�سَّ : كاَلُه بال�سَّ )�س وع(، �ساَع �َسْوعًا؛ �ساَع احَلبَّ
اع«، واجلمع:  »ال�سَّ يف  لغٌة  واع«  »ال�سُّ وقيل:  به،  ُي�رشب  اإناء  اأي�سًا:  اع  وال�سَّ ويوؤنَّث،  ر  يَذكَّ

يعان. اأَ�ْسواع، واأَ�ْسُوع، و�ُسوعان، و�سِ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ر به كثري من الأحكام ال�رشعية.	 مكيال ُيكال به يف البيع وال�رشاء، وتقدَّ
● وحدة ت�ستخدم لقيا�س الوزن، وهو من املكاييل القدمية التي كانت ت�ستعمل لكيل املواد، 	

وي�ساوي يف زماننا حوايل )2.035( كيلو غرامًا، وقيل: )2.6( كيلو جرامًا، ومن اأمثلته: 
اع، وهو ال�ساع ال�رشعي. تقدير �سدقة الفطر بال�سَّ

● و�ساع النبي ملسو هيلع هللا ىلص الذي باملدينة اأربعة اأمداد، وذلك خم�سة اأرطال وثلث بالبغدادي، وقال 	
اأبو حنيفة: ال�ساع ثمانية اأرطال.

عند●القت�صاديني:
اأرطال وثلث الرطل،  اأهل املدينة، ويعادل خم�سة  اأمداد، وهو مكيال  اأربعة  مكيال قدمي يعادل 

ويعادل باملقايي�س احلالية 2.176 اأو 2.175 كجم.
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، املو�سوعة الفقهية 	296/3، معجم م�سطلحات 
العلوم ال�رشعية 7/2	9، معجم م�سطلحات األفاظ الفقه الإ�سالمي �س/349، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات 

الإدارية العربية 704/1[

�صاَغٌة●
لغة:

�َسَبَكه؛  واملَْعَدَن:   ، معنيَّ مثال  على  �سنعه  ال�سيَء:  �ساغ  ياغًة؛  و�سِ �َسْوغًا  �ساَغ  وغ(،  )�س 
ًا،  �َسَبَكُهما، وجعل منهما متاثيل ومناذج وُحِليَّ َة:  اأذابه، و�سبَّه يف قالب، والذهَب والف�سَّ اأي: 
�َسْنعته  َمن  يَّاغ:  وال�سَّ اغ  وَّ وال�سَّ ائغ  وال�سَّ الذَّهب،  بائعو  وهم:  ائغ،  ال�سَّ جمع  اَغة:  وال�سَّ
و�ساَغة  �ساِئغون  وجمعه:  واجلواهر،  ة  والف�سَّ الذَّهب  من  احُلليِّ  �َسْوُغ  وهي:  ياغة؛  ال�سِّ

اغ و�ُسيَّاغ. و�ُسوَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]تاج اللغة، ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة[

�صايِف●
لغة:

ايف: ا�سم فاعل من  ًا؛ �َسفا املاُء: راَق، وَخَل�َس، وال�سَّ )�س ف و(، �َسفا �َسْفوًا و�َسفاًء و�ُسُفوَّ

اٌع �صَ
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، اخلاِل�س، ومن الأيام: الذي ل غيم فيه ول كدر، ومن الُع�ْسب: اخلايل مما ل  �سفا؛ وهو: النَّقيُّ
ى بعد اخَل�ْسم. ْخل، وما تبقَّ ل، والدَّ خري فيه من النَّْبت، وهو اأي�سًا: اخلال�سة، واحلا�سِ

ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:
● الربح املتبقي بعد طرح امل�ساريف.	
● بقية الراتب بعد اقتطاع ال�رشائب واخل�سومات الأخرى.	
● و�سايف الأرباح: الزيادة الفائ�سة يف الإيرادات بعد طرح التكاليف وجميع امل�رشوفات مبا 	

يف ذلك �رشيبة الدخل.
● و�سايف اخل�سارة: زيادة التكاليف وامل�رشوفات عن الإيرادات.	
● و�سايف ال�ستثمار: قيمة ال�ستثمار ناق�س قيمة ا�ستهالك الأ�سول الثابتة.	
● حقوق 	 ي�ساوي  وهو  اخل�سوم،  وجمموع  الأ�سول  جمموع  بني  الفرق  الأ�سول:  و�سايف 

املالك اأو �سايف حقوق ال�رشكاء.
● و�سايف التدفقات النقدية: الفرق بني التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية اخلارجة 	

النقدية  التدفقات  �سايف  يكون  اأن  وميكن  قادمة،  حمددة  زمنية  فرتة  مدى  على  للمن�ساأة 
موجبًا؛ مما يعني وجود فائ�س نقدي متوقع، اأو �سالبًا؛ مما يعني وجود عجز نقدي متوقع.

يف  الأ�سا�سي  املعجم  الغني،  معجم  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  العربية،  املعاجم  تكملة  العرب،  ]ل�سان 
امل�سطلحات الإدارية العربية 691/1، معجم م�سطلحات املحا�سبة املالية والإدارية �س/139، قامو�س اآركابيتا 

للعلوم امل�رشفية واملالية �س/577-576[

�صاِفَيٌة●
لغة:

اِفَية: موؤنث ال�سايف؛  ًا؛ �َسفا املاُء: راَق، وَخَل�َس، وال�سَّ )�س ف و(، �َسفا �َسْفوًا و�َسفاًء و�ُسُفوَّ
وايِف. وهو: اخلال�س، وجمعها: ال�سَّ

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● �سبعة: 	 ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  �سدقة  كانت  وقد  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  ر�سول  عهد  على  موقوفة  مزرعة  ا�سم 

الأعواف، وال�سافية، والدلل، واملثيب، وبرقه، وح�سنى، وم�رشبة اأم اإبراهيم )مارية(.
● وال�سوايف: اأرا�ٍس تختارها الدولة الإ�سالمية من الأر�س املوات، اأو من اأر�س اخلراج غري 	

رة، وتخ�س�سها ملكية خا�سة للدولة، تت�رشف بها ل�سالح امل�سلمني. املوؤجَّ
● التي 	 ياع  اأهلها ول وارث لها، وال�سِّ التي مات  اأي�سًا: هي الأمالك والأرا�سي  وال�سوايف 

ي�ستخل�سها ال�سلطان خلا�سته، اأو تكون من اأمالك الدولة.
عند●القت�صاديني:

وايف: م�سطلح جتاري قدمي، كان يعني ما يبقى من ح�ساب الدخل بعد اإ�سقاط اخلارج منه،  ال�سَّ
يف كل نوع من اأنواع الب�ساعة.

عقد  اأحكام  �س/2	5،  وجمالته  الإ�سالمية  ال�رشيعة  يف  الوقف  ندوة  بحوث  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ]ل�سان 

�صاِفَيٌة
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احلكر يف الفقه الإ�سالمي �س/141، معجم امل�سطلحات املالية والقت�سادية يف لغة الفقهاء �س/4	2، معجم 
امل�سطلحات والألقاب التاريخية �س/295، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 692/1[

�صاِلٌح
لغة:

)�س ل ح(، �َسَلَح �سالحًا و�َسالِحَيًة و�ُسلُوحًا؛ �َسَلَح ال�ســيُء: �سار َح�ســنًا، وزال عنه الف�ســاد، 
ى  ، وا�ستقام، واأدَّ و�َسلَُح �َسالحًا و�سالحًة و�َسالِحَيًة و�ُسلُوحًا؛ �َسلَُح ال�سخ�ُس: َف�ُسل، وَعفَّ
ــُح: املنا�ســب، واخلــايل مــن العيــب، والقابــل لال�ســتعمال، وذو الأهليــة، وهــو  اِل واجباتــه، وال�سَّ
الــح العــام،  الــح: امل�سلحــة؛ ومنــه: ال�سَّ ــِويُّ اخِللْقــة واخُللـُـق، وال�سَّ اأي�ســًا: الكثــري، الواِفــر، وال�سَّ
، املوؤمــن، امل�ســتقيم، املــوؤدِّ لواجباتــه، وعك�ــس  وهــو اأي�ســًا: القاِئــم بحــقِّ اهلل وحــقِّ عبــاده، التقــيُّ
احلــات؛ وهــي: الأعمــال الطيِّبــة ال�ساحلة،  احلــة، وجمعهــا: ال�سَّ الــح: الفا�ســد، وموؤنثــه: ال�سَّ ال�سَّ

ح. واجلمــع: �ساحلــون، و�َسَلَحــة، و�ُسالَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
عند●القت�صاديني:

�سالح للزراعة: نعت لالأر�س التي ميكن حرثها وزرعها اقت�ساديًا.
]معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، معجم ال�سهابي يف م�سطلحات العلوم الزراعية �س/	3[

�صاِمٌت●
لغة:

اكت، وما  امُت: ال�سَّ جُل: مل يْنطق، وال�سَّ )�س م ت(، �َسَمَت �َسْمتًا و�ُسُموتًا و�ُسماتًا؛ �َسَمَت الرَّ
ة، وعك�سه: الناطق؛  امت: الذَّهب والف�سَّ ل ُنْطق له، وهو اأي�سًا: اللنب ال�سديد اخلاثر، واملال ال�سَّ
�ساِمُتون،  واجلمع:  �سيئًا،  ميلك  ل  فقري،  اأي:  ناطق؛  ول  �سامت،  له  ما  يقال:  والغنم،  الإبل 

و�ُسُموت، و�َسواِمت.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● واملال ال�سامت: النقد؛ من دراهم ودنانري وغريها.	
● ووقف ال�سامت: وقف الذهب والف�سة والنقد.	

]تاج اللغة، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم لغة الفقهاء �س/241، البنوك الوقفية 
]162/1

�صاِنٌع●
لغة:

واأنتجه  واأن�ساأه،  عمله  ال�سيَء:  �َسَنَع  ناعًة؛  و�سِ و�َسْنعًا  و�َسنيعًا  �ُسْنعًا  �َسَنَع  ع(،  ن  )�س 
اِنُع: العامل بيده، ومن  ة اأوليَّة اإىل �سيء �سالح لال�ستعمال، وال�سَّ له من مادَّ ناعة؛ اأي حوَّ بال�سِّ

�صاِلٌح
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اِنُع اأي�سًا: ا�سم  ناعة، واحلاذق يف الأعمال اليدوية، وال�سَّ ي�سنع �سيئًا بيديه، ومن يحرتف ال�سِّ
من اأ�سماء اهلل احل�سنى؛ اأي: مبدع اخللق وخالقه، املتقن لفعله، واجلمع: �ساِنعون، و�َسَنعة، 

: �سانعات، و�َسواِنع. و�ُسنَّاع، وُهنَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:

● حلول 	 عند  امل�ست�سنع  للم�سرتي  امل�سنوع  بتقدمي  ال�ست�سناع  عقد  يف  يلتزم  الذي  البائع 
الأجل؛ �سواء با�رش ال�سنع بنف�سه، اأو عن طريق �سانع نهائي اآخر، اإذا مل مينعه امل�ست�سِنع 

من ذلك.
● ويطلق عرفًا على: من له حرفة من احلرف ال�سناعية، اأو من يعمل يف امل�سانع يف �سناعة ما.	

]املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الغني، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 
1/	69، املعجم القت�سادي �س/222[

باَغٌة● �صِ
لغة:

َنــه، و�َسَبــَغ اللُّْقمــَة يف الإدام:  ــوَب ونحــَوه: لوَّ باَغــًة؛ �َسَبــَغ الثَّ )�ــس ب غ(، �َسَبــَغ �َسْبغــًا و�سِ
نــة علــى  ة امللوِّ باَغــُة: ِحرفــة مــن يقــوم بتلويــن الثِّيــاب ونحوهــا، وتثبيــت املــادَّ َغَم�َســها، وال�سِّ
ُن بــه الثِّياب ونحِوها،  بــاغ: مــا ُتلوَّ بغــة وال�سِّ ْبــغ وال�سِّ املن�ســوجات اأو الأليــاف اأو اجللــود، وال�سِّ
نــة،  باغــة معيَّ ــات �سِ ــت يف األيــاف الغــزل اأو القما�ــس بعمليَّ ، تثبَّ ة ل تــذوب، ذات لــون ُمعــنيَّ ومــادَّ
باغ اأي�ســًا: الإدام املائع؛  ْبــغ وال�سِّ َم لونــه املُميِّــز له، وال�سِّ ة التــي ُتْك�ِســب الــدَّ م: املــادَّ بــاغ الــدَّ و�سِ
وف والقما�س والقطن  بَّاغ: �سيغة مبالغة من �َسَبَغ؛ وهو: َمْن ي�سُبغ ال�سُّ كاخلل والزيت، وال�سَّ

ونحوهــا، وَمــْن حرفتــه تلويــن الثِّيــاب.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]امل�سباح املنري، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد[

رْبة( ٌة●)عقد●ال�صُ رْبَ �صُ
لغة:

ــرْب: احَلْب�ــس، وكلُّ مــن حب�ــس  ه عــن ال�ســيء: َحَب�َســه، واأ�ســل ال�سَّ )�ــس ب ر(، �َســرَبَ �َســرْبًا، �َســرَبَ
رْب: اأن يحب�ســه ال�ســلطان  ه، و�َسرَبَ نف�َســه: َحَب�َســها على �ســيء يريده، وميني ال�سَّ �ســيئًا؛ فقد �َسرَبَ
عام، وما  ُة: الُكْد�ــُس؛ املجتمع من كل �ســيء، والَكْومة من الطَّ رْبَ على اليمني حتى يحلف بها، وال�سُّ
ُجمع من الطعام بع�سه فوق بع�س، وا�سرتيت ال�سيَء �ُسربًة؛ اأي: ُجزافًا؛ من غري كيل، ول وزن، 

بار. رْبة اأي�سًا: الطعام املنخول ب�ســيء، واحلجارة املُلْ�ــس، واجلمع: �ُسرَب، و�سِ وال�سُّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● كل متماثل الأجزاء.	

ٌة رْبَ �صُ
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● ة من 	 رْبَ يت �ُسرْبة لإفراغ بع�سها على بع�س، وُيقال لل�سُّ الكومة املجموعة من الطعام، �ُسمِّ
ْندَرة«، و�سربت املتاع وغريه: اإذا جمعته و�سممت بع�سه على بع�س. الطعام: »ال�سَّ

● بدفع 	 العقار  رقبة  م�سرتي  فيلتزم  اأحد،  فيها  ينازعه  فال  الأر�س،  منافع  املت�سربِّ  حب�س 
ال�سربة غري ثمن العني املبيعة، يف مقابل الت�سبري الأبدي.

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، الرائد، معجم الغني، املو�سوعة الفقهية 309/26، معجم امل�سطلحات والألفاظ 
الفقهية 354/1، معجم امل�سطلحات املالية والقت�سادية يف لغة الفقهاء �س/273، اأحكام عقد احلكر يف الفقه 

الإ�سالمي �س/97-	9[

ِبيٌّ �صَ
لغة:

َغــر،  بــا: ال�سِّ ، وال�سِّ بــيِّ جــُل: فعــَل فْعــَل ال�سَّ بــًا و�َسبــاًء؛ �َسِبــَي الرَّ )�ــس ب ي(، �َسِبــَي �سِ
جــال، وَمْن مل ُيْفَطم بعــُد، وُيقال للجارية:  : ال�سغــري دون الغــالم، وَمــْن مل يبلــغ مبلــغ الرِّ ْبــيُّ وال�سَّ

: �َسبايــا. ْبيــان، و�ُسْبيــان، وُهــنَّ ْبَيــة، و�سِ ، واجلمــع: �سِ ــة و�َسِبــيٌّ �سبيَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ن اأ�سول ال�سنعة على يد معلم.	 الذي ُيلقَّ
● الولد الذي يفهم اخلطاب، ويرد اجلواب، وغالبًا يكون هذا يف حوايل �سن ال�سابعة.	
● الطفل الذي مل يبلغ �سن التكليف واإن ميَّز، ويكون عادة من الولدة اإىل البلوغ.	
● قبل 	 والباطل  ال�سحيح  بني  التمييز  على  قادرًا  اأ�سبح  الذي  ال�سبي  هو  املميِّز:  وال�سبيُّ 

بلوغه.
عند●القانونيني:

�سخ�س يتعلم حرفة اأو مهنة معينة.
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، معجم م�سطلحات التاريخ 
والآثار �س/113، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 990/2، معجم م�سطلحات اأ�سول الفقه �س/254-253، 

معجم القانون �س/5	3[

ْبياُن●َمْكَتِبي �صِ
لغة:

.) م تعريفه، انظر )�َسِبيٌّ «، تقدَّ �سبيان: جمع »�َسِبيٌّ
: من�ســوب اإىل  ــه، وَمْكَتِبــيٍّ مكتبــي: )ك ت ب(، َكَتــَب َكْتبــًا وِكتابــًا وِكتاَبــًة؛ َكَتــَب الكتــاَب: َن�َســَخه وَخطَّ
»َمْكَتب«؛ وهو: مو�سع التعليم والكتابة، واملَْكَتُب: الُكتَّاب؛ مكان لتعليم ال�سبيان القراءة والكتابة 
فون واأ�سحاب الأعمــال، اأو مكان يعدُّ ملزاولة  وحتفيظهــم القــراآن، وهــو اأي�ســًا: مــكان يعمــل به املوظَّ

. عمل معنيَّ
ا�صطلحاً:

والرتبية  التعليم  مهمة  يتوىل  الذي  املكان  وهو  ال�سبية«،  »مكاتب  مبعنى:  عثماين  م�سطلح 

ِبيٌّ �صَ
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الأوىل للطفل يف العهد العثماين )احل�سانة اأو الكتاتيب(، وكانت تخ�س�س لهذه املدار�س اأوقافًا 
خا�سة، كما اأن مبانيها كانت م�ستقلة اأو ملحقة بامل�ساجد والزوايا والتكايا واخلوانق.

]تاج اللغة، املعجم الو�سيط، الرائد، املعجم اجلامع يف امل�سطلحات العثمانية �س/136[

● حاِبيٌّ �صَ
لغة:

 : حابيُّ هم، وال�سَّ )�س ح ب(، �َسِحَب �ُسْحَبًة و�َسحاَبًة؛ �َسِحَب القوَم: راَفَقهم، ولَزَمهم، وعا�رَشَ
حابة، والواحد منهم. املن�سوب اإىل ال�سَّ

ا�صطلحاً:
من َلِقي النبي ملسو هيلع هللا ىلص، موؤمنًا به ومات على الإ�سالم.

]املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم م�سطلحات اأ�سول الفقه �س/254[

ٌة● حَّ �صِ
لغة:

ًا و�َسحاحًا؛ �َسحَّ اجل�سُد: كان �سليمًا خاليًا من املر�س اأو العيب  ًة و�ُسحَّ حَّ )�س ح ح(، �َسحَّ �سِ
ُة  حَّ يف�سده، وال�سِّ ه مما  ، وهي يف كل �سيء: �سالمته، وخلوُّ ُة: م�سدر �َسحَّ حَّ ، وال�سِّ ال�سكِّ اأو 
حيح: الربيء من  ، وال�سَّ بيعيِّ الطَّ البدن معها على املجرى  اأفعال  اأي�سًا: حالة طبيعيَّة جتري 
امِل من املر�س ومن كل اآفة، والثابت، املطابق للواقع، وما ُيعتمد عليه من الكالم. العيوب، ال�سَّ

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● تَّب عليه اآثاره املق�سودة منه �رشعًا يف املعامالت، 	 املُ�ْسِقط للق�ساء يف العبادات، و�ساحلًا لرُتَ

ويقابلها الُبطالن.
● الفعل موافقًا لأمر ال�سارع؛ بحيث ترتتب عليه اآثاره املق�سودة منه �رشعًا. 	
● حالة العافية التامة املتكاملة؛ ج�سديًا ونف�سيًا واجتماعيًا، ولي�ست جمرد غياب املر�س اأو 	

العجز. 
● و�سحة الوقف: اإقرار القا�سي ب�سحة الوقف؛ فيقول: »وقفًا �سحيحًا �رشعيًا«. 	
● �رشوطها 	 توفرت  اإذا  �سحيحة  تكون  الفعلية  اأو  القولية  الت�رشفات  الت�رشف:  و�سحة 

واأركانها. 
● وال�سحيح: الت�رشف الذي اجتمعت فيه الأركان وال�رشوط املعتربة �رشعًا، ويعدُّ نوعًا من 	

اأنواع احلكم ال�رشعي الو�سعي. 
● وال�سحيح اأي�سًا: موافقة الفعل ذي الوجهني ال�رشع؛ اأ�ساًل وو�سفًا. 	
● وال�سحيح اأي�سًا: لفظ يذيل به بع�س الوثائق، ويكون من �ساحب الوقف نف�سه، توثيقًا 	

للوقف و�سحته، وقلما يكتب »�سحيح« مقرونة با�سم اأحد ال�سهود، واإذا كان كذلك فيكون 
ال�ساهد �ساعيًا بنف�سه يف توثيق الوقف، وقد يكون قريبًا للواقف، حيث يراد بها توثيق مع 

توثيق املحرر الفعلي للوثيقة. 

ٌة حَّ �صِ
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● وال�سحيح اأي�سًا: كل ما ترتبت عليه اآثاره املق�سودة منه؛ من عبادة اأو عقد اأو غريهما. 	
● وال�سحيحان: لفظ ا�سطالحي ُيق�سد به عند املحدثني اثنان من اأمهات كتب احلديث؛ هما: 	

اجلامع ال�سحيح؛ الذي و�سعه الإمام احلافظ اأبو عبد اهلل حممد بن اإ�سماعيل البخاري، 
و�سحيح م�سلم؛ الذي و�سعه الإمام اأبو احل�سني م�سلم بن احلجاج الق�سريي الني�سابوري. 

عند●القت�صاديني:●يطلق ال�سحيح على:
● م�ستند اأو منتج غري مزور اأو زائف. 	
● �سليم، كاٍف قانونًا، اأو مقبول. 	
● مليء، وقادر على الدفع، و�سليم ماليًا. 	

عند●القانونيني:
ُمْقِنع؛ ك�سحة الطلب،  اأو حالة ما هو  �سيغة ُت�ستخدم يف الأحكام القانونية للدللة على �سفة 

و�سحة العرتا�س، وتقابلها عبارة: »ل ي�ستند على اأ�سا�س �سحيح«. 
الفقهاء �س/242، معجم  لغة  الغني، معجم  الرائد، معجم  املعا�رشة،  العربية  اللغة  الو�سيط، معجم  ]املعجم 
م�سطلحات العلوم ال�رشعية 993/2، 995، معجم م�سطلحات اخلدمة الجتماعية �س/353، وثائق الوقف 
�س/255،  الفقه  اأ�سول  م�سطلحات  معجم   ،1199/2 املي�رشة  الفقهية  املو�سوعة   ،39 �س/19،  الكويتية 
معجم امل�سطلحات والألقاب التاريخية �س/		2، قامو�س اآركابيتا للعلوم امل�رشفية واملالية �س/395، معجم 

م�سطلحات القت�ساد واملال واإدارة الأعمال �س/254-255، القامو�س القانوين اجلديد �س/9	-90[

ْحراٌء● �صَ
لغة:

املَكاُن:  واأَ�ْسَحَر  حراء،  ال�سَّ يف  دخلوا  الَقوُم:  اأَ�ْسَحَر  �ْسحارًا؛  اإِ واأَ�ْسَحَر  �َسَحَر  ر(،  ح  )�س 
اأي�سًا:  حراء  وال�سَّ لني،  يف  املُ�ْستوية  الأر�س:  من  ْحراُء  وال�سَّ حراء،  ال�سَّ مثل  و�سار  �سع  اتَّ
ة، واأر�س ف�ساء وا�سعة، نادرة املاء، مرتفعة درجات احلرارة، ول حياة فيها، ومناطق  يَّ الرَبِّ
ْحراوي: ا�سم من�سوب اإىل �َسْحراُء، ومن  �سا�سعة ل نبات بها، متلوؤها كثبان من الرمال، وال�سَّ
د عليها، واجلمع: �َسْحراوات، و�َسحاَرى، و�َسحاٍر،  حراء اأو يرتدَّ يقيم يف بع�س مناطق ال�سَّ

. و�َسحاِريُّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الغني[

ْحَفٌة● �صَ
لغة:

اآنية الطعام، كبري احلجم، ُيطاف به على الآكلني، وهي �ِسبه  اإناء من  ْحَفُة:  )�س ح ف(، ال�سَّ
ويف  بال�سابون،  للغ�سل  النحا�س  من  اإناء  واأي�سًا:  ونحوهم،  اخلم�سَة  ُت�ْسِبع  عري�سة،  َق�ْسعة 
حاف، وَمْن ي�ستغل  اُف: َمْن ي�سنع ال�سِّ حَّ ًا، وال�سَّ املغرب: ا�سم مكيال كبري، ي�ساوي �ستني ُمدَّ

حاف. ِبَبْيعها، واجلمع: �سِ

ْحراٌء �صَ
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ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

]ل�سان العرب، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم الغني[

ْحٌن●)الو�صط●-●الفناء●الأو�صط(● �صَ
لغة:

عام، واإناء من اأوانيه،  َبق، وَق�ْسَعة الطَّ ْحُن: الطَّ ائُل النا�َس: �ساأَلهم، وال�سَّ َن ال�سَّ )�س ح ن(، َت�َسحَّ
ْحن اأي�سًا: الَعِطيَّة، ومن الأر�س: الوا�سعة املنب�سطة ل  والَقَدُح ل بال�سغري ول بالكبري، وال�سَّ
�سجر فيها، و�َسْحن الدار: �ساحتها الو�سطى، و�َسْحن امل�سجد: �ساحة و�سط امل�سجد، و�َسْحن 

حان، و�ُسحون، واأَ�ْسحان. �س للق�ساة، واجلمع: اأَ�ْسُحن، و�سِ املحكمة: املو�سع املخ�سَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة. 	
● واأروقته 	 امل�سجد  بحرم  تت�سل  التي  امل�سجد  من  املك�سوفة  امل�ساحة  امل�سجد:  و�سحن 

وجدرانه اخلارجية، ويف كثري من امل�ساجد ي�سم ال�سحن م�سادر للمياه يتو�ساأ منها النا�س 
)املي�ساأة(، وتكون يف الأغلب على �سكل »بحريات« يندفع اإليها املاء اجلاري. 

● ْحبة اأو ال�ساحة يف و�سطه. 	 و�سحن الدار، و�سحن اخلان: الرَّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، معجم لغة الفقهاء �س/242، 

تاريخ العمارة بني القدمي واحلديث �س/149[

حيَفٌة● �صَ
لغة:

حيَفــُة: الكتــاب، والِقْرطا�ــس املكتــوب، ومــا ُيكتــب فيــه مــن ورق ونحــوه،  )�ــس ح ف(، ال�سَّ
حيفــة اأي�ســًا: اجلريــدة؛ وهــي: الإ�سمامــة )احلزمــة(  وُيطلــق اأي�ســًا علــى املكتــوب فيــه، وال�سَّ
يا�ســة والجتمــاع والقت�ســاد والثَّقافــة  فحــات، ت�ســدر يف مواعيــد منتظمــة باأخبــار ال�سِّ مــن ال�سَّ
: من�ســوب اإىل »�َسِحيفــة«، وهــو مــن ياأخــذ العلــم عن �سحيفة، ل عن اأ�ســتاذ،  َحِفــيُّ وغريهــا، وال�سَّ
حافــة، واجلمــع: �َسحيفــات،  حــايِفُّ؛ اأي: مــن يــزاول حرفــة ال�سِّ حــايِفُّ، وال�سِّ وهــو اأي�ســًا: ال�سَّ

حــاف، و�ُسُحــف. و�َسحاِئــف، و�سِ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● اأحد وْجَهي الورقة الواحدة. 	
● اجلريدة اليومية، وهي �سحيفة تنقل اأخبار املجتمع وق�سايا ال�سيا�سة والقت�ساد والثقافة 	

والريا�سة. 
● وعند الفقهاء: املكتوب يف ال�سحيفة من الأحكام اأو الدعاوى اأو التفاقيات. 	
● وعند املحدثني: جمموعة الأحاديث املدونة يف �سحيفة، واملروية باإ�سناد واحد. 	
● و�سحائف الأعمال: الكتب التي تكتب فيها املالئكة ما فعله العباد يف الدنيا من اأعمال. 	
● وال�سحافة: �سناعة اإ�سدار ال�سحف. 	

حيَفٌة �صَ
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عند●القت�صاديني:
● وبطاقات 	 املخازن،  يف  امل�ستعملة  الطلب  وا�ستمارات  ال�سناديق  بطاقات  البيان:  �سحيفة 

ت�سجيل الوقت... ونحو ذلك. 
● له 	 ما  كل  فيها  يو�سح  املخت�سة،  اجلهة  من  ت�سدر  ر�سمية  �سهادة  العقارية:  وال�سحيفة 

هن.  ْين والرَّ ؛ كامل�ساحة واحلدود وامل�ستمالت والرتفاق والدَّ عالقة بعقار معنيَّ
عند●القانونيني:

املتداعني  اأ�سماء  فيها  الدعوى،  رفع  �سحيفة  من  �سورة  الدعوى:  بيان  اأو  الدعوى  �سحيفة 
اأمام  ال�سورة  هذه  وتكون  اجلدول،  على  الدعوى  لقيد  املحكمة  كاتب  اإىل  م  تقدَّ ووكالئهم، 

املحكمة اأثناء املرافعات. 
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، معجم م�سطلحات العلوم 
ال�رشعية 992/2، 	99-999، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 676/1، املعجم القانوين رباعي 

اللغة �س/362[

فة( خرة●امل�صرَّ ْخَرٌة●)ال�صَّ �صَ
لغة:

العظيم  احلجر  ْخَرة:  وال�سَّ خور،  ال�سُّ فيه  كرُثت  املكاُن:  �َسِخَر  �َسَخرًا؛  �َسِخَر  ر(،  خ  )�س 
، يتاألَّف من معدنني اأو اأكرث،  ع معدينِّ ن يف الغالب من جتمُّ ة اأر�سيَّة طبيعيَّة، تتكوَّ لْب، ومادَّ ال�سُّ
بن مروان« فوق  »عبد امللك  بناها  كل،  ال�سَّ نة  مثمَّ ُقبَّة  بالقد�س؛ وهي:  ْخرة: م�سجد  ال�سَّ وُقبَّة 
�سة يف بيت املقد�س، واجلمع: �َسَخرات، و�َسْخرات، و�َسْخر، و�َسَخر، و�ُسخور. خرة املقدَّ ال�سَّ

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● كل كتلة معدنية اأو من اأ�سل ع�سوي تكون يف الأر�س. 	
● و�سخرة امل�سجد: اجلزء امل�سقوف من امل�سجد، ويتجه نحو القبلة، وفيه املحراب. 	
● وقبة ال�سخرة: ن�سبة اإىل ال�َسَخرات يف امل�سجد الأق�سى من اأر�س فل�سطني املباركة. 	

الزراعية �س/614،  العلوم  ال�سهابي يف م�سطلحات  املعا�رشة، معجم  العربية  اللغة  الو�سيط، معجم  ]املعجم 
معجم م�سطلحات التاريخ �س/179، معجم لغة الفقهاء �س/242[

ْدٌر● �صَ
لغة:

ئتان، وهو:  ْدُر: جزء ممتدٌّ من اأ�سفل العنق اإىل ف�ساء اجَلْوف، وفيه القلب والرِّ )�س د ر(، ال�سَّ
له، و�َسْدر القوم:  م كلِّ �سيء، واأوله، وبدايته؛ �َسْدر الإ�سالم: بدايته، و�َسْدر الكتاب: اأَوّ ُمَقدَّ
: قمي�ٌس �سغري يلي  ديريُّ دار وال�سِّ ْدرة وال�سِّ رئي�سهم، و�َسْدر املجل�س: اأو�سطه واأعاله، وال�سُّ
نْي، لها اأزرار من الأمام، ُتلب�س عادة فوق قمي�س اأو  اجل�سد، والدِّرع الق�سرية، و�ُسرْتة بال ُكمِّ

بلوزة، واجلمع: �ُسُدور.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● طبق كبري معدٌّ للطعام، �ساع ا�ستعماله يف الع�رش اململوكي، وهو على الأغلب من النحا�س 	
الأ�سفر، كان ُي�ستعمل يف الولئم الكربى واحلفالت العامة. 

ْخَرٌة �صَ
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● من الألفاظ ال�سطالحية التي ا�سُتخدمت يف األقاب الت�رشيف اإذا دخل مع غريه من الألقاب؛ 	
ب به اأرباب ال�سناعات  فيقال: �سدر ال�رشيعة، و�سدر املدر�سني، و�سدر الإ�سالم، كما يلقَّ

واملهن؛ كرئا�سة الطب والكحالني واملهند�سني. 
● ة: نوع من الك�سوة كان النا�س يراعونها يف وقفهم على ال�سبية الفقراء. 	 وال�سدريَّ

امل�سطلحات  معجم  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العربية،  املعاجم  تكملة  اللغة،  ]تاج 
وف�سله  مفهومه  الوقف  ال�سعودية:  العربية  اململكة  يف  الأول  الأوقاف  موؤمتر  �س/		2،  التاريخية  والألقاب 

واأنواعه �س/63[
ْدُر●الأْعَظُم●)الوزير●الأعظم●-●وكيل●ال�صلطنة●-●البا�س●وكيل●-●با�س●وكالت●-● ال�صَّ

�صاحب●الدولة●-●وكالتبناه●-●ال�صدر●العايل(
لغة:

م تعريفه، انظر )�َسْدٌر(. ْدر: تقدَّ ال�سَّ
خ�ُس: َكرُب، وَفُخم، وَعَلت مكانُته، والأعظم: ا�سم تف�سيل  الأعظم: )ع ظ م(، َعُظَم ِعَظمًا؛ َعُظَم ال�سَّ
ْدر الأعظم: الوزير الأكرب، نائب  من َعُظَم؛ ويعني: الأغلب، والأكرث قيمًة، والأرفع �ساأنًا، وال�سَّ
لطان ورئي�س الوزراء يف الباب العايل، وال�سم الأعظم: ال�سم اجلامع ملعاين �سفات اهلل عزَّ  ال�سُّ

وجل، واحَلرْب الأعظم: بابا روما، ورئي�س الكهنة عند اليهود.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● اأُطلق هذا 	 كبري الوزراء يف الدولة العثمانية، وقد ُيطلق عليه ا�سم »الوزير الأعظم«، وقد 
امل�سطلح على الوزراء الكبار منذ عهد ال�سلطان حممد الفاحت )1451-1	14م( وا�ستمر 
الثاين  الثالث )9	17-07	1م( وال�سلطان حممود  التنظيمات يف عْهَدي �سليم  اإىل ع�رش 
عدد  زاد  عندما  الأعظم  ال�سدر  لإدارة  الأوقاف  من  ق�سم  ُترك  وقد  )	0	1-39	1م(، 
الأوقاف واملن�ساآت التابعة لها نتيجة للتقدم ال�سيا�سي والقت�سادي يف الدولة العثمانية؛ 
وذلك بق�سد اإحكام الرقابة على نظارة الأوقاف، وعلى هذا النحو يكون قد ظهر ما ُعرف 
بـ »نظارة ال�سدر العايل« )1467م(، وهذه الوظيفة التي ُمنحت لل�سدر الأعظم كان يقوم 
بها بدًل منه رئي�س الكتَّاب، وربطت الأوقاف التي يتولها العلماء وامل�سايخ باإدارة �سيخ 
الإ�سالم )1506م(، الذي كان يحيلها هو اأي�سًا اإىل اأحد كتبة التذاكر )تذكره جي( عنده، 
ليديرها با�سم �سيخ الإ�سالم، وُتركت نظارة اأوقاف ال�سالطني والأ�رشة احلاكمة لأغا الباب 

اأو اأغا باب ال�سعادة )1545م(. 
● الدولة 	 �سئون  باإدارة  اجلدارة  له  كانت  من  وهو  العثمانية،  الدولة  يف  احلكومة  رئي�س 

والوكالة عن ال�سلطان اأثناء �سغله من�سب وزير. 
● واملعروف 	 عمله،  فيه  الذي ميار�س  واملكان  الأعظم،  ال�سدر  من�سب  العظمى:  وال�سدارة 

اأي�سًا بباب البا�سا اأو الباب العايل. 
]املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، املعجم اجلامع يف امل�سطلحات العثمانية 

�س/136، م�سطلحات التاريخ العثماين 191/1، 03/2	، معجم الدولة العثمانية �س/2	[

ْدُر●الأْعَظُم ال�صَّ
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ْدُر●الَوْقِف●)�صدر●الوقوف( �صَ
لغة:

م تعريفه، انظر )�َسْدٌر(. �سدر: تقدَّ
م تعريفه، انظر )اآقجة موقوفة(. الَوْقف: ُيطلق على املَْوُقوف؛ ت�سمية بامل�سدر، تقدَّ

ا�صطلحاً:
�س ملتابعة الأوقاف والإ�رشاف عليها يف عهد الدولة العبا�سية،  هو رئي�س اجلهاز الإداري املخ�سَّ
واأنيط به الإ�رشاف على اإدارة الأوقاف، وتعيني الأعوان مل�ساعدته يف النظر يف كيفية ا�ستثمار 

الأمالك الوقفية، و�رشف عائداتها يف الأوجه املقررة.
]ندوة نحو اإحياء دور الوقف يف الدول الإ�سالمية �س/29، الإ�سالح الإداري ملوؤ�س�سات قطاع الأوقاف �س/96[

ْدٌق● �صِ
لغة:

خ�ُس: اأخرب بالواقع كما هو، عك�س: َكَذَب، و�َسَدَق وعَده:  ْدقًا؛ �َسَدَق ال�سَّ )�س د ق(، �َسَدَق �سِ
ْدق  ه، وال�سِّ ق عليه: اأقرَّ ق به: اعرتف ب�سدقه، واآمن به، واأيَّده، و�َسدَّ قه، واأَْوفى به، و�َسدَّ حقَّ
ٍه عن اخلداع، ومطابقة الكالم للواقع  ة، وو�ْسٌف ملوجوٍد ُمنزَّ دَّ البة، وال�سِّ )نقي�س الَكِذب(: ال�سَّ
جال:  ْدق من الرِّ الح ل نق�س فيه اأو كذب، وال�سِّ واحلقيقة بح�سب اعتقاد املتكلِّم، والأمر ال�سَّ

اِدق يف حكمه، املُْخِل�س بال هوى، ومن كلِّ �سيء: الكامل، اجلامع لالأو�ساف املحمودة. ال�سَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة[

َدَقٌة● �صَ
لغة:

�ِسنًا،  َدَقَة، واأي�سًا: تنازل، اأو عفا حُمْ جُل: اأعطى ال�سَّ ق الرَّ قًا؛ ت�سدَّ َق َت�َسدُّ )�س د ق(، َت�َسدَّ
َدَقُة: زكاة املال املفرو�سة، والعطاء، والِهَبة، والعطية؛ اأي: ما ُيعطى للفقري ونحوه من  وال�سَّ
دِّق  ماٍل اأو طعاٍم اأو لبا�ٍس، على وجه القربى هلل ورجاء الثواب، ل على �سبيل املكرمة، واملُ�سَّ
ُق: الذي ياأخذ �سدقات الغنم، وعامل الزكاة الذي  َدَقَة، واملُ�َسدِّ واملت�سدِّق: الذي ُيعطي ال�سَّ

ي�ستوفيها من اأَربابها، واجلمع: �َسَدقات.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● متليك يف احلياة بغري عو�س، على وجه القربة اإىل اهلل تعاىل. 	
● ما اأعطيته من املال قا�سدًا به وجه اهلل تعاىل؛ في�سمل ما كان واجبًا، وهو الزكاة، وما كان 	

تطوعًا. 
● ع 	 ما ُيخرجه الإن�سان من ماله على وجه القربة؛ كالزكاة، لكن ال�سدقة يف الأ�سل تقال للمتطوَّ

به، والزكاة ُتقال للواجب، والغالب عند الفقهاء: ا�ستعمال هذه الكلمة يف �سدقة التطوع خا�سة. 

ْدُر●الَوْقِف �صَ
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● املعروف مطلقًا، حيث روى البخاري وم�سلم عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: »كل معروف �سدقة«. 	
● عنيت 	 بالزكاة  اقرتنت  فاإذا  املحتاجني،  على  بالإنفاق  والتطوع  الزكاة  التطوع:  و�سدقة 

�سدقة التطوع. 
● وال�سدقة اجلارية: العني التي يحب�سها؛ فتبقى لالنتفاع بعينها اأو ريعها اأو ثمرها. 	
● �سة لأهايل احلرمني. 	 و�سدقات اجلوايل: اجلزية التي كانت توؤخذ من غري امل�سلمني خم�سَّ
● وال�سدقات احلكمية: هي الأوقاف املوقوفة على احلرمني ال�رشيفني يف مكة املكرمة واملدينة املنورة. 	
● مات: املوقوفات على قوم باأعيانهم اأو قوم مو�سوفني، 	 مة، وال�سدقات املُحرَّ وال�سدقة املُحرَّ

وما كان يف معنى هذه العطايا، مما �ُسِبّل حمبو�سًا على قوم مو�سوفني، واإن مل ُي�سمَّ ذلك 
م با�سم احلب�س.  مًا؛ فهو حمرَّ حمرَّ

● مة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص: هي ال�سدقة املفرو�سة التي اأوجبها اهلل يف اأموال الأغنياء. 	 وال�سدقة املُحرَّ
● مة على الأغنياء: هي املفرو�سة كالزكاة. 	 وال�سدقة املُحرَّ

عند●القانونيني:
هبة ُيراد بها الثواب. 

معجم   ،323/26  ،226/23 الفقهية  املو�سوعة  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  العرب،  ل�سان  اللغة،  ]تاج 
امل�سطلحات املالية والقت�سادية يف لغة الفقهاء �س/276، م�سطلحات الفقه املايل املعا�رش �س/225، اأعمال 
القد�س  يف  امل�سلمني  اأوقاف  �س/333،  احلج  تاريخ  معجم  �س/	35،  الثاين  الفقهية  الوقف  ق�سايا  منتدى 
ال�رشيف �س/41، الأم 53/4، �سحيح ابن خزمية 60/4، املعت�رش من املخت�رش من م�سكل الآثار 61/2، 

امل�سطلح والدللة �س/172، معجم القانون �س/	10[

ْيَف●-●�صيايف●-●�صرِّيف( ْيَيف●-●�صَ اٌف●)�صَ رَّ �صَ
لغة:

َف الُعْملَة:  َف املاَل: اأنفقه، و�رَشَ ه واأبعده، �رَشَ يَء: ردَّ َف ال�سَّ فًا؛ �رَشَ َف �رَشْ )�س ر ف(، �رَشَ
َف؛ اأي: كثري  اف: �سيغة مبالغة من �رَشَ لها مبثلها، وباعها بعملة اأخرى، وال�رشَّ لها وبدَّ َحوَّ
ِبُعْملٍة، ح�سب  ُعْملًة  اأو  بنقٍد،  نقدًا  ُيبدِّل  اأي: من  يِفُّ؛  رْيَ ُف، وال�سَّ رْيَ ال�سَّ اأي�سًا:  ْف، وهو  ال�رشَّ
ة، يقب�س  اف: املُ�ْستاأَمن على اأموال اخلزانة يف بنك اأو م�سلحة جتاريَّ َّ ِفيَّة، وال�رشَّ ْ قيمتها ال�رشَّ
اَفُة: مهنة  التَّذاكر يف امل�رشح ونحوه، وال�رشِّ ُي�ْسَتَحقُّ لالآخرين، ومن يتوىلَّ بيع  وي�رشف ما 

ِفيُّون، �َسياِرف، و�َسياِرَفة. ل النُّقوَد بنقوٍد غريها، واجلمع: �َسرْيَ اف؛ من ُيَبدِّ َّ ال�رشَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● افة؛ ا�ستبدال النقود، ونقدها؛ ليتبني جيدها من رديئها. 	 حمرتف حرفة ال�رشِّ
● لني خلزانة الدولة. 	 القائم على حت�سيل الأموال الأمريية من املموِّ
● الذي ي�رشف الرواتب لأ�سحابها من خزانة املن�ساأة. 	
● ويف م�سطلحات الع�رش العثماين: موظف اإداري كبري ُعرف بـ»عكا«، مهمته املحافظة على مال 	

اخلزينة واإيراداتها وح�ساباتها، وهو الرئي�س الأعلى على �سائر الكتَّاب داخل »عكا« وخارجها. 
● اف ال�رشة: هو املنوط به �رشف الأموال املقررة اإىل اأ�سحابها، وذلك عندما يت�سلمها 	 و�رَشَّ

اٌف رَّ �صَ
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بامل�سجد  امل�سئولني  مع  بتوزيعها  فيقوم  احلجاز،  يف  ال�رشة  ومبا�رشة  احلاج،  اأمري  من 
احلرام يف مكة، وامل�سجد النبوي ال�رشيف باملدينة املنورة. 

● و�رشفها 	 الأموال  قب�س  يتوىل  كان  الذي  وهو  الأموال،  ُكتَّاب  وظائف  اأحد  وال�َسرْيَيف: 
مبعاونة ال�سيارفة، ويقوم بعمليات القب�س وال�رشف لأموال الأوقاف.

● وال�َسرْيَيف اأي�سًا: من يتوىل عادًة �رشف النقود للنا�س؛ بتمييز جيدها من رديئها، ومبادلة 	
التي  حرفته  مبقت�سى  واإقرا�سهم،  لهم،  وحفظها  لأ�سحابها،  وقب�سها  ببع�س،  بع�سها 

ت�سمى »�َسرْيفة« و»َجْهَبذة«.
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:

● امل�ستاأمن على اأموال اخلزانة، يقب�س وي�رشف ما ُي�ستحق. 	
● التي 	 املبالغ  ودفع  الودائع،  ت�سلم  وعن  وتداولها،  العملة  مناولة  عن  امل�سوؤول  املوظف 

ي�سحبها زبائن امل�رشف، ودفع مبالغ ال�سيكات امل�رشوفة، وما �سابه ذلك. 
● اف. 	 َّ افة: مهنة ال�رشَّ وال�رشِّ
● وال�َسرْيَيف: الذي يتوىل قب�س املال و�رشفه.	

]تاج اللغة، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة 
خم�س�سات  �س/137،  والعثمانية  واململوكية  الأيوبية  امل�سطلحات  يف  اجلامع  املعجم  �س/	32،  الإ�سالمية 
احلرمني ال�رشيفني يف م�رش اإبان الع�رش العثماين �س/206، وقف ال�سلطان النا�رش ح�سن بن حممد بن قالوون 
على مدر�سته بالرميلة �س/	16، نظام الوقف واملجتمع املدين يف الوطن العربي �س/	53، معجم امل�سطلحات 
املالية والقت�سادية يف لغة الفقهاء �س/5	2، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 3/1	4-6	6، 

معجم م�سطلحات القت�ساد واملال واإدارة الأعمال �س/534[

ر●-●املعلومية( رة●-●ال�صَّ ة●ال�صريفة●-●ال�صُّ ٌة●)ال�صرَّ رَّ �صُ
لغة:

ة: َرَبَطها  َّ ها عليها، و�رشَّ ال�رشُّ ة، و�سدَّ َّ ًا؛ �رَشَّ النُّقوَد: و�سعها يف ال�رشُّ )�س ر ر(، �رَشَّ �رَشَّ
النقود  ة  و�َسَدّ القما�س،  من  غالبًا  ويكون   ، وُي�سدُّ يء  ال�سَّ فيه  ُيجَمع  ما  ة:  َّ وال�رشُّ باإحكام، 
من  اأو  »الق�سطنطينية«  من  املنورة  املدينة  اأهل  ي�ستقبله  ومعا�س  اآخر،  اإىل  مكان  من  املر�سلة 
املتنقِّل،  خ�س  ال�سَّ الأمتعة: حاجيَّات  ة  و�رُشَّ القافلة،  اأمني خزانة  ة:  َّ ال�رشُّ واأمري  »القاهرة«، 

ر. ات، و�رُشَ : ما ُي�رَشُّ من النقود، وُير�َسل اإىل اجلهات، واجلمع: �رُشَّ َّ وال�رشَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● الأموال وخمتلف الهدايا التي كان �سالطني واأمراء واأغنياء الدولة الإ�سالمية ير�سلونها 	
اإىل اأهايل مكة واملدينة املنورة والقد�س ال�رشيف، وهي من ريع اأوقاف احلجاز املوجودة يف 

م�رش، اأو ما خ�س�سه ال�سلطان لهذه املناطق.
● وحدة زخرفية دائرية غائرة اأو بارزة، كانت حتلى بها - كاملة وباأجزاء منها - �سقوف 	

العمائر الأثرية، ول�سيما اخل�سبية منها.
● ويف ح�سابات املالية العثمانية كانت تعني: »ن�سف حمل«؛ اأي: خم�سني األف اآقجة.	
● ة اأوقاف البا�ساوات: هي الأوقاف التي اأوقفها نواب ال�سالطني لالإنفاق على �سوؤون 	 و�رشَّ

؛ منها: وقف �سليمان با�سا، ووقف اإ�سكندر با�سا، ووقف �سنان با�سا... وغريهم.  احلاجِّ

ٌة رَّ �صُ
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● ع 	 ؛ لتوزَّ وال�رشة التون�سية: ال�رشة التي كان يبعثها البايات حكام تون�س مع ركب احلجِّ
ان رباط املغاربة.  اأموالها على فقراء احلرمني، ومن هوؤلء بع�س �سكَّ

● احلرمني 	 لأهايل  عام  كل  عثمان  اآل  �سالطني  ير�سلها  التي  ال�رشة  ال�سعادة:  دار  ة  و�رشَّ
ان القد�س من اإ�ستانبول، ومقدارها 		60.3 قطعة ذهبية؛ اأي: 5.721.660  ال�رشيفني و�سكَّ

بارة يف العام. 
عند●القت�صاديني:

املال الذي كانت الدول الإ�سالمية تبعث به اإىل احلجاز.
اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، �سجالت ال�رشة العثمانية 10/1،  اللغة، تكملة املعاجم العربية، معجم  ]تاج 
513/2، معجم تاريخ احلج �س/335، معجم امل�سطلحات والألقاب التاريخية �س/290، الأوقاف يف بالد ال�سام 
منذ الفتح العربي الإ�سالمي 92/5، 123، م�سطلحات التاريخ العثماين 22/2	، معجم م�سطلحات العمارة 
والفنون الإ�سالمية �س/170، اإمارة احلج يف م�رش العثمانية �س/356-357، 	36-369، موؤمتر الأوقاف الأول 
التاريخ الإ�سالمي �س/2	، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات  ال�سعودية: واقع الوقف عرب  يف اململكة العربية 

الإدارية العربية 1/1	6[

ْرف(● ْرٌف●)ُم�صاَرفة●-●بيع●ال�صَّ �صَ
لغة:

َف الأجرَي اأو العامَل ونحوهما:  ه واأبعده، و�رَشَ يَء: ردَّ َف ال�سَّ فًا؛ �رَشَ َف �رَشْ )�س ر ف(، �رَشَ
لها مبثلها،  لها وبدَّ َف الُعْملَة: َحوَّ َف املاَل: اأنفقه، و�رَشَ حه، وَف�َسَله، وخلَّى �سبيَله، و�رَشَ �رشَّ
ة  الِف�سَّ يف:  وال�رشَّ ة،  خا�سَّ وقنوات  جماٍر  يف  اإ�سالتها  املياه:  و�رَشْف  اأخرى،  بُعْملة  وباعها 
يِّ بعد  ف: قناة ل�رشف ما تخلَّف من ماء الرَّ ف، واملَ�رْشَ اخلال�سة، والتَّ�رْشيف: م�سدر �رَشَّ
وتقدمي  الودائع،  كقبول  الئتمان؛  بعمليَّات  تقوم  ُمن�ساأة  اأو  البنك؛  واأي�سًا:  الأر�س،  اكتفاء 
العمل  وهي  ف،  التَّ�رَشُّ من  واملُ�سارفة:  فع،  الدَّ عمليَّات  وت�سهيل  النُّقود،  واإ�سدار  القرو�س، 

يف، وتبادل اأ�سحاب امل�سارف، واجلمع: �رُشوف. املَ�رْشَ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● والف�سة 	 بالذهب،  الذهب  بيع  في�سمل  جن�س،  بغري  اأو  بجن�س،  جن�سًا  بالثمن،  الثمن  بيع 

بالف�سة، كما ي�سمل بيع الذهب بالف�سة، واملراد بالثمن: ما ُخلق للثمنية، فيدخل فيه بيع 
امل�سوغ بامل�سوغ اأو بالنقد. 

● ْف عن القيام مبهامه. 	 الإقالة من املن�سب؛ اأي ال�رشَّ
● والت�رشيف للدراهم: اإنفاقها يف جميع البيوع. 	
● وامل�سارفة: ا�سم لبيع النَّْقد بجن�سه. 	

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:
● �سداد الفرد اأو املن�ساأة مبلغًا من املال اإما نقدًا اأو مبوجب �سيك. 	
● مبادلة ُعملة بعملة. 	
● الإقالة من املن�سب.	

ْرٌف �صَ
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● تطهري الأر�س ب�رشف مياهها الزائدة.	
● اأي مبلغ من اخلزينة، 	 ُر عند �رشف  ُيَحرَّ ْف: وثيقة ر�سمية يف �سكل منوذج،  واأمر بال�رشَّ

ف. وجتري مبوجبها عملية ال�رشَّ
عند●القانونيني:

مقاي�سة نقد بنقد ب�سعرهما التجاري، على اأن يكون كلٌّ منهما لدولة خمتلفة.
]تاج اللغة، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، املو�سوعة الفقهية 26/	34، 
قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية �س/329، معجم امل�سطلحات املالية والقت�سادية يف 
اآركابيتا للعلوم امل�رشفية واملالية  لغة الفقهاء �س/	27، التوقيف على مهمات التعاريف �س/215، قامو�س 
�س/5	2، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 3/1	6-4	6، معجم ال�سهابي يف م�سطلحات 

العلوم الزراعية �س/210، معجم امل�سطلحات القانونية )بدوي( �س/53[

ْرَمٌة● �صِ
لغة:

افتقر،  اإ�رْشامًا:  جُل  الرَّ م  واأَ�رْشَ وقطعه،  ه،  جزَّ الُع�ْسَب:  َم  �رَشَ مًا؛  �رَشْ َم  �رَشَ م(،  ر  )�س 
م  ْ م: الَقْطع البائن، وقيل: الَقْطع عامًة، وال�رشِّ ْ م: اإِذا �ساءت حاُله وفيه متا�ُسٌك، وال�رشَّ واأَ�رْشَ

م. حاب، والقطيع من الإِبل، واجلمع: �رِشَ َمة: القطعة من النَّخل خفيفة، اأو من ال�سَّ ْ وال�رشِّ
ا�صطلحاً:

الأر�س الزراعية الب�سيطة امل�ساحة، وهي اأ�سغر من الدالية.
]تاج اللغة، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، توثيق الوقف حماية للوقف والتاريخ �س/59[

ريٌح● �صَ
لغة:

ا ي�سوب، وبان واأ�سبح  َح املاُء: �سفا وَخلُ�س ممَّ َح �رَشاحًة و�رُشُوحًة؛ �رَشُ )�س ر ح(، �رَشُ
يح:  احة: الو�سوح، واجلالء، وال�سفاء، وال�رشَّ حًا: َبنيَّ واأظهر، وال�رشَّ وا�سحًا، و�رَشَح �رَشْ
، و�رشيح  منيُّ ه: ال�سِّ دُّ الوا�سح، �سديد الو�سوح، الذي ل لب�س فيه، واخلال�س مما ي�سوب، و�سِ
ة اأو اختالط( يف ن�سبه، وفر�س �رشيح: اأ�سيل،  النَّ�سب: خال�س، �ساٍف، ل ُهْجنة )َعْيب اأو ِخ�سَّ

حاُء. اح، و�رُشَ واجلمع: �رشائُح، و�رِشَ
ا�صطلحاً:

عند  ال�رشيحة  الوقف  األفاظ  ومن  الإطالق،  عند  غريه  منه  يفهم  ل  ملعنى  املو�سوع  اللفظ  هو 
اأتى الواقف  اأو �سبَّلت كذا على كذا، فمتى  اأو حب�ست،  جمهور الفقهاء قول الواقف: وقفت، 
لها عرف  ثبت  الألفاظ  لأن هذه  زائد؛  اأمر  ان�سمام  الألفاظ �سار وقفًا من غري  بلفظ من هذه 

ال�ستعمال بني النا�س، وان�سم اإىل ذلك عرف ال�رشع.
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، امل�سطلحات الوقفية �س/159، الأ�سباه 

والنظائر �س/293[

ْرَمٌة �صِ



143

َغٌر �صِ
لغة:

َغرًا و�َسغارًة: َقلَّ  )�س غ ر(، �َسَغَر �َسْغرًا؛ �َسَغرين فالٌن: كانت �ِسنُّه اأقلَّ من �ِسنِّي، و�َسُغَر �سِ
الُعمر،  وطراوة  فولة،  الطُّ  : نِّ ال�سِّ َغر  و�سِ الِكرَبُ،  دُّ  �سِ َغر:  وال�سِّ َعُظم،  �سدَّ  �ِسنُّه،  اأو  حجُمه 
، وال�سغرية: موؤنَّث ال�سغري، والذنب  اأو قليل العمر، حديث ال�سنِّ غري: �سئيل احلجم،  وال�سَّ
 : وُهنَّ غار،  �سِ وجمعه:  وتواِفُهها،  �سفا�سفها  الأمور:  و�سغائر  الكبرية،  ه:  و�سدُّ اخلفيف، 

�َسغريات، و�َسغائر.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● َو�ْسف يلحق بالإن�سان منذ مولده اإىل بلوغه احللم. 	
● ذلك: �سبي 	 للذي مييِّز  ويقال  والغنَب،  الربح  ق  يفرِّ وال�رشاء، ومل  البيع  يفهم  الذي مل  بي  ال�سَّ

مُميَّز.
● ق بني ال�سار والنافع والربح واخل�سارة؛ 	 بي دون البلوغ، الذي يفرِّ وال�سغري املميِّز: ال�سَّ

ومن كان �سنه اأكرث من �سبع �سنوات.
● بي دون البلوغ، ول يفرق بني الربح واخل�سارة، ول بني ال�سار 	 وال�سغري غري املميِّز: ال�سَّ

والنافع؛ من كان �سنه اأقل من �سبع �سنوات.
التعريفات   ،20/27 الفقهية  املو�سوعة  الغني،  معجم  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  العرب،  ]ل�سان 

الفقهية �س/	12، معجم لغة الفقهاء �س/244[

ٌة● فَّ �صُ
لغة:

ال�سقف،  العايل  الوا�سع،  والَبْهو  املَُظلَّل،  ع  واملو�سِ وال�سقيفة،  الُظلَّة،  ة:  فَّ ال�سُّ ف(،  ف  )�س 
اأو احلر، وبيت �سيفي م�سقوف  الربد  به من  ُي�سترت  ذو ثالثة حيطان،  البيت،  ومو�سع غري 
ج: ما ُغطي  ْ ْحل اأو ال�رشَّ ة ِمَن الرَّ فَّ بق�سبان النخل اأو نحوه، وامل�سطبة املرتفعة ال�سيِّقة، وال�سُّ
ته؛  ة البيت اأو امل�سجد: مقعد ُمَظلَّل بالقرب منه، ومن البنيان: ُطرَّ به بني مقدمه وموؤخره، و�ُسفَّ

فاف. ات، و�ُسَفف، و�سِ اأي: طرفه ونا�سيته، واجلمع: �ُسفَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● مكان مظلل يف م�سجد املدينة كان معروفًا يف ع�رش النبوة، ارتبط تاريخيًا بجماعة من فقراء 	
اأهل  با�سم  ُعرفوا  فيه،  اإليه ويبيتون  يلجوؤون  كانوا  زاد،  لهم ول  املهاجرين ممن ل مال 
ال�سفة، وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يجال�سهم فيه ويتعهدهم برعايته، بع�سهم من م�ساهري ال�سحابة؛ 

كاأبي هريرة، واأبي ذر الغفاري، و�سعد بن اأبي وقا�س، و�سلمان الفار�سي.
● اأو مو�سع مظلل يف جانب البناء، به مقعد ثابت 	 اأو بهو وا�سع م�ستطيل،  م�سطبة عالية، 

املكان  هي:  امل�سجد  ة  و�ُسفَّ ونحوه،  النخل  بجذوع  م�سقوف  �سيفي  بيت  اأو  للجلو�س، 
امل�سقوف املطلُّ على ال�سحن، الذي ُعرف بعد ذلك بالرواق.

ٌة فَّ �صُ
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● الإيوان اأو البهو الذي ترتفع اأر�سيته بحدود 30 �سم اأو اأكرث قلياًل عن �سطح اأر�سية احلو�س.	
● بـ»امل�سقف«، 	 بال�سام  ويعرف  الرخام،  اأو  احلجر  من  الثابتة  اخلزانة  تعني:  م�رش  ويف 

وُتعرف الآن باللغة الأجنبية بـ»البوفيه« اأو »الدر�سوار«.
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم امل�سطلحات والألقاب التاريخية 
�س/291-292، معجم م�سطلحات العمارة والفنون الإ�سالمية �س/170، احلفاظ املعماري يف احل�سارة العربية 

الإ�سالمية �س/90[

ْفٌر �صُ
لغة:

ى النُّحا�س الأ�سفر، ُت�سنع منه الأواين،  نك، وُي�سمَّ ْفر: خليط من النُّحا�س والزِّ )�س ف ر(، ال�سُّ
ْفرية: ِقْدر معدنية من النُّحا�س،  ْفِري وال�سُّ وقد ُتطلق على الدنانري من الذهب؛ ل�ُسْفرتها، وال�سُّ

فر، وهو �سانع الآنية من النَّحا�س، واجلمع: اأَ�ْسفار. ار: �سبَّاك ال�سُّ فَّ وال�سَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ا�س؛ �سانع النحا�س، الذي يعالج تعدينه و�سهره و�سياغته.	 ار: هو النحَّ فَّ وال�سَّ
● فر - وهو النحا�س - ومعاجلة تعدينه و�سهره و�سياغته.	 َفارة: هي ال�سناعة يف ال�سُّ وال�سِّ

]ل�سان العرب، تكملة املعاجم العربية، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف 
احل�سارة الإ�سالمية �س/331-330[

ْفَقٌة● �صَ
لغة:

ب ُي�سمع له �سوت، و�َسَفَق البيَع:  ْ ْفق: ال�رشَّ )�س ف ق(، �َسَفَق �َسْفقًا و�سفقًة وَت�ْسفاقًا؛ ال�سَّ
ب اليد على اليد يف البيع  ْفَقة: �رَشْ اإنفاذه، وال�سَّ اأم�ساه �ساربًا يَده على يد الآخر عالمًة على 
عالمة اإجرائه، والبيع، والتِّفاق ينعقد على ت�سليم ب�ساعة اأو تقدمي خدمة، وهو اأي�سًا: العقد، 

والَبْيعة، واأعطاه �َسْفقَة َيده؛ اأي: عهَده، واجلمع: �َسَفقات، و�َسْفقات.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● العقد الباتُّ الالزم الذي ل خيار فيه.	

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:
● عقد اأو اتفاق اأو ترتيب بيع و�رشاء.	
● و�سفقة بيع: �سفقة تبادل �سلع اأو خدمات اأو ممتلكات اأو اأوراق مالية لقاء احل�سول على 	

قيمة نقدية اأو عينية.
عند●القانونيني:

اتفاق ينعقد على ت�سليم ب�ساعة اأو تقدمي خدمة، وهي ترادف بهذا املعنى »البيع التجاري«.
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، املو�سوعة الفقهية 42/27، معجم امل�سطلحات 

ْفٌر �صُ
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املالية والقت�سادية يف لغة الفقهاء �س/279، قامو�س اآركابيتا للعلوم امل�رشفية واملالية �س/251، 712، القامو�س 
القانوين اجلديد �س/414[

كٌّ �صَ
لغة:

يك، اأو وثيقة مبال اأو غريه، ووثيقة  ب، وهو اأي�سًا: ال�سِّ : الكتاب، فار�سيٌّ معرَّ كُّ )�س ك ك(، ال�سَّ
كاك: الأرزاق والأُعطيات؛ لأنها كانت تخرج  ًا يف ملك اأو نحوه، وما ُيكتب للُعْهدة، وال�سِّ ُتثبت حقَّ

كاك، و�ُسكوك. ، و�سِ مكتوبًة مل�ستحقِّها لأجل َقْب�ِسها، واجلمع: اأَ�ُسكٌّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● يف 	 ي�سارك  اأن  حاملها  من  تقت�سي  ال�سكوك،  متثِّلها  التي  املوجودات  ملكية  يف  م�ساركة 
كُّ �سهمًا ماليًا يف الأ�سول واملنافع واحلقوق، وتنتهي  الربح واخل�سارة، حيث ميثل ال�سَّ
كوك بانتهاء امل�رشوع املعني، وتت�سمن ن�رشة الإ�سدار القواعد ال�رشعية، وعلى  مدة ال�سُّ
م�ستخدم ح�سيلة الإ�سدار مراعاة ال�سوابط ال�رشعية، وله اأنواع كثرية يعتمد على ح�سب 

الن�ساط؛ مثل: �سك الإجارة، ال�ستثمار، النتفاع، ال�سلم.
● اأداة ا�ستثمارية تقوم على جتزئة راأ�س املال على ح�س�س مت�ساوية، وذلك باإ�سدار �سكوك 	

اأ�سحابها،  باأ�سماء  وم�سجلة  القيمة،  مت�ساوية  وحدات  اأ�سا�س  على  املال  براأ�س  ملكية 
باعتبارهم ميلكون ح�س�سًا �سائعة يف راأ�س املال وما يتحول اإليه بن�سبة ملكية كل منهم فيه.

● الكتاب الذي يكتب فيه املعامالت والأقارير ووقائع الدعوى.	
● ا�سٌم خال�س ملا هو وثيقة باحلق الواجب.	
● كتاب الإقرار باملال اأو غريه.	
● الورقة املكتوبة بَدْين.	
● اأو �سندات الإجارة، اأو �سندات الأعيان املوؤجرة: 	 و�سكوك الإجارة، اأو �سكوك التاأجري، 

�سندات ذات قيمة مت�ساوية، متثل ح�س�سًا �سائعة يف ملكية اأعيان، اأو منافع ذات دخل.
● بناء 	 ملك  من  مت�ساوية  اأجزاء  متثل  مالية  اأوراق  اأو  �سكوك  الوقفية:  الإجارة  و�سكوك 

موؤجر، حيث تقوم اإدارة الأوقاف باإ�سدار هذه ال�سندات وبيعها للجمهور ب�سعر ي�ساوي 
ن�سبة ح�سة �سند الإجارة من البناء اإىل جمموع قيمة البناء املزمع اإن�ساوؤه.

● و�سكوك ال�ستثمار: وثائق مت�ساوية القيمة متثل ح�س�سًا �سائعة يف ملكية اأعيان اأو منافع 	
اأو خدمات اأو يف موجودات م�رشوع معني اأو ن�ساط ا�ستثماري خا�س، وذلك بعد حت�سيل 

قيمة ال�سكوك وقفل باب الكتتاب وبدء ا�ستخدامها فيما اأ�سدرت من اأجله.
● و�سكوك اأو �سندات ال�ست�سناع: املُ�سدر لتلك ال�سكوك هو ال�سانع )البائع(، واملكتتبون 	

وميلك  امل�سنوع،  تكلفة  هي  الكتتاب  وح�سيلة  �سنعها،  املراد  للعني  امل�سرتون  هم  فيها 
حملة ال�سكوك العني امل�سنوعة، وي�ستحقون ثمن بيعها، اأو ثمن بيع العني امل�سنوعة يف 

ال�ست�سناع املوازي اإن ُوجد.
● ل�سندوق 	 املتربعني  من  جمموعة  قيام  �سوره  من  الوقت:  تقا�سم  اأو  النتفاع  و�سكوك 

الأوقاف، حيث ميلك كل متربع قطعة من املمتلكات عن طريق الأ�سهم، ويتم توزيع �سايف 
الأرباح من حم�سول معنيَّ مت بناوؤه حديثًا على خمتلف الأوقاف، وفقًا لن�سبة امل�ساهمة اأو 

امل�ساهمات ال�ستثمارية لالأ�سل بالكامل.

كٌّ �صَ
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● و�سكوك ال�سلم: وثائق مت�ساوية القيمة، يتم اإ�سدارها لتح�سيل راأ�س مال ال�سلم، وت�سبح 	
�سلعة ال�سلم مملوكة حلملة ال�سكوك.

● وال�سكوك العقارية: وثائق مت�ساوية القيمة متثل ح�س�سًا �سائعة يف ملكية اأعيان عقارية 	
موؤجرة اأو منافع اأو خدمات عقارية، اأو يف موجودات م�رشوع عقاري. 

● املرابحة، 	 �سلعة  �رشاء  لتمويل  اإ�سدارها  يتم  القيمة  مت�ساوية  وثائق  املرابحة:  و�سكوك 
وت�سبح �سلعة املرابحة مملوكة حلملة ال�سكوك. 

● اأو 	 معني  م�رشوع  يف  معه  امل�ساركة  طالب  هو  ال�سكوك  لتلك  املُ�سدر  امل�ساركة:  و�سكوك 
ح�سة  هي  الكتتاب  وح�سيلة  امل�ساركة،  عقد  يف  ال�رشكاء  هم  واملكتتبون  حمدد،  ن�ساط 
املكتتبني يف راأ�سمال امل�ساركة، وميلك حملة ال�سكوك موجودات ال�رشكة بغنمها وغرمها، 

وي�ستحقون ح�ستهم يف اأرباح ال�رشكة اإن ُوجدت. 
● اأن 	 و�سورتها  الوقف،  ا�ستثمار  لغر�س  ُت�ْسَدُر  �سندات  الوقفية:  امل�ساركة  و�سكوك 

تقوم اإدارة الأوقاف بدرا�سة اقت�سادية مل�رشوع حمدد تبني فيه الكلفة املتوقعة والربح 
م�ساوية  الإجمالية  قيمتها  �سندات  باإ�سدار  متخ�س�سة  هيئة  عرب  تقوم  ثم  املتوقع، 
عائد  اقت�سام  للبناء(  )املمولني  ال�سندات  حاملي  على  وتعر�س  للبناء،  املتوقعة  للقيمة 
من  ال�سندات  ل�رشاء  الإدارة  عائد  من  جزء  وُيخ�س�س  هي،  حتددها  بن�سبة  الإيجار 

حامليها �سيئًا ف�سيئًا، اإىل غاية متلُّك الإدارة للبناء. 
● مت�ساوية 	 وثائق  القيمة:  حمددة  الوثائق  اأو  امل�ساربة،  �سكوك  اأو  املقار�سة،  و�سكوك 

قائم،  م�رشوع  تطوير  اأو  م�رشوع،  اإن�ساء  يف  ح�سيلتها  ل�ستخدام  اإ�سدارها  يتم  القيمة 
اأو متويل ن�ساط، وي�سبح امل�رشوع اأو موجودات الن�ساط ملكًا حلملة ال�سكوك يف حدود 
ح�س�سهم، وتدار ال�سكوك على اأ�سا�س امل�ساربة ال�رشعية بتعيني م�سارب من ال�رشكاء 

اأو غريهم لإدارتها. 
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:

● ع وخمتوم، يتنازل مبوجبه من اأن�ساأه عن ملكية عقار اأو مال عقاري 	 �سند ر�سمي مكتوب موقَّ
اإىل ال�سخ�س الذي اأُن�سئ ال�سكُّ مل�سلحته.

● وثيقة مبال ونحوه.	
● وثيقة متثل احلقَّ القانوين.	
● ح�سة 	 متثل  �سكوك  باإ�سدار  وذلك  املال،  راأ�س  جتزئة  اأ�سا�س  على  تقوم  ا�ستثمارية  اأداة 

�سائعة يف راأ�س املال، بحيث تكون هذه ال�سكوك مت�ساوية القيمة وم�سجلة باأ�سماء اأ�سحابها.
عند●القانونيني:

ر ُمْثِبت لعمل قانوين. حمرَّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، البنوك الوقفية 777/2، 
الفقهاء  لغة  يف  والقت�سادية  املالية  امل�سطلحات  معجم   ،46/27  ،192/24 الفقهية  املو�سوعة   ،795-794
�س/110، اأبحاث املوؤمتر الثالث لالأوقاف �س/	57، املعايري ال�رشعية: املعيار ال�رشعي رقم )17(، �س/		2 
 ،1019/2 ال�رشعية  العلوم  م�سطلحات  معجم  �س/41،  الوقفية  ال�ستثمارات   ،474  ،293  ،2	9 بت�رشف، 
قامو�س اآركابيتا للعلوم امل�رشفية واملالية �س/262، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 692/1، 

املعجم القت�سادي �س/223، القامو�س القانوين اجلديد �س/355[

كٌّ �صَ
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ُة ُكوُك●الَوْقفيَّ ال�صُّ
لغة:

.) م تعريفه، انظر )�َسكٌّ «، تقدَّ كوك: جمع »ال�َسكِّ ال�سُّ
م تعريفه، انظر )اآقجة موقوفة(.  الَوْقفيَّة: موؤنَّث من�سوب اإىل »الوقف«، تقدَّ

ا�صطلحاً:
نوع خا�س من اأنواع الأوراق املالية غري التقليدية التي ل متثل ح�س�سًا للملكية اأو دينًا على 
بفئات  العام  الوقفي  املرفق  اإدارة  ت�سدرها  وقفي  تربع  �سندات  هي  واإمنا  اإ�سدارها،  جهة 
خمتلفة، وتطرحها لالكتتاب العام من خالل ال�سوق الأويلِّ )�سوق الإ�سدار( يف �سوق الأوراق 
املالية، وهي غري قابلة للتداول يف ال�سوق الثانوي لالأوراق املالية، من حيث اإن قيمتها ال�سمية 

متثل �سدقة جارية حا�سمة ونهائية، ل يجوز ا�سرتجاعها. 
]اأبحاث املوؤمتر الثالث لالأوقاف �س/9	4[

لٌة● �صَ
لغة:

الَة، و�سلَّى عليه: دعا له باخلري، و�سلَّى اهللُ  ى ال�سَّ خ�ُس: اأدَّ )�س ل و(، �سلَّى �َسالًة؛ �سلَّى ال�سَّ
ين، والعبادة، وِمَن اهلل تعاىل:  الة: الدِّ على ر�سوله: بارك عليه، واأح�سن ثناءه، واأكرمه، وال�سَّ
اأي�سًا:  وهي  الثَّناء،  وُح�ْسن  وال�ستغفار،  عاء،  الدُّ اأي�سًا:  وهي  والربكة،  والرحمة،  املغفرة، 

يعة، واجلمع: �َسَلوات. العبادة املخ�سو�سة، املبيَّنة حدود اأوقاتها يف ال�رشَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● عبادة خم�سو�سة مفرو�سة، اأو م�ستحبة، ذات اأقوال واأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبري، 	
وخمتتمة بالت�سليم، واأنواعها كثرية منها: ال�سلوات املكتوبة، �سالة التطوع، ال�سلوات 
اخلم�س، �سالة اجلماعة، �سالة العيدين، �سالة الك�سوف، �سالة اخلوف، �سالة اجلنازة. 

● وال�سالة على النبي )اأو ال�سلعمة( هي قول القائل: »اللهم �سلِّ على حممد«، اأو نحوها مما 	
يفيد �سوؤال اهلل تعاىل ال�سالة وال�سالم عليه. 

ال�رشعية  العلوم  م�سطلحات  معجم  الغني،  معجم  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  العرب،  ]ل�سان 
]1023 ،1020-1019/2

لٌح �صَ
لغة:

)�س ل ح(، �َسَلَح و�َسلَُح �َسالحًا و�َسالِحَيًة و�ُسلُوحًا؛ �َسَلَح ال�سيُء: �سار َح�سنًا، وزال عنه 
الف�ساد؛  الح: �سدُّ  ى واجباته، وال�سَّ واأدَّ ، وا�ستقام،  َف�ُسل، وَعفَّ ال�سخ�ُس:  الف�ساد، و�َسلَُح 

اأي: ال�ستقامة، وال�سالمة من الف�ساد، واخللوُّ من العيب.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● �سلوك طريق الهدى، وا�ستقامة احلال على ما يدعو اإليه ال�رشع والعقل. 	

لٌح �صَ
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● م، فال يرتكب كبرية، 	 وال�سالح يف الدين: هو اأداء الفرائ�س ب�سنتها الراتبة، واجتناب املحرَّ
ول يدمن على �سغرية. 

● ن، ويف غريه باأن ياأخذ يف احلمرة 	 و�سالح الثمار: ظهور مبادئ الن�سج واحلالوة فيما ل يتلَوّ
اأو ال�سواد، واأما يف نحو »القثَّاء« فهو اأن ُيجنى - غالبًا - لالأكل، ويف الزرع: ا�ستداده؛ باأن 

يتهياأ ملا هو املق�سود منه، ويف الورد: انفتاحه. 
]تاج اللغة، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 1024/2، معجم 

امل�سطلحات الفقهية 55/2، املو�سوعة الفقهية 50/27[

لِحَيٌة● �صَ
لغة:

يء �ساحلًا، وهي:  الِحيَّة: التِّ�ساق يف عمٍل ما، وحالة يكون بها ال�سَّ الِحَية وال�سَّ )�س ل ح(، ال�سَّ
الحية اأي�سًا: قدرة طبيعيَّة على  الأهلية، واملقدرة، واملهارة، وُح�ْسن ال�ستعداد لل�سيء، وال�سَّ

لوك؛ �سواء اأكانت من نوع املعرفة، اأم من نوع املهارة. اكت�ساب اأمناط معيَّنة من ال�سُّ
ا�صطلحاً:

�سالحيات الناظر: ال�سلطة التي ميلكها الناظر يف الت�رشف بالوقف على ح�سب �رشط الواقف، 
مبا يتوافق مع م�سلحة الوقف وقواعد ال�رشع. 

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:●
● له القانون للموظف امل�سوؤول للت�رشف يف عمل اأو اأمر ح�سب الخت�سا�س؛ 	 مدى ما يخوَّ

لكفاءته وقدرته على هذا الت�رشف. 
● ُتلِزم 	 التي  والتعليمات  الأوامر  اإ�سدار  من  ميكنها  مبا  املنظمات  بها  تتمتع  التي  القوة 

العاملني فيها بالعمل مبوجبها. 
● اإمكانية احل�سول على وظيفة، ول يقت�رش ذلك على قدرة الفرد على 	 وال�سالحية للعمل: 

اأو ح�سن  ال�سن،  العامل يف  اأخرى؛ كعدم تقدم  املثمر، بل قد يتطلب توافر عوامل  العمل 
مظهره... اإلخ. 

● وانتهاء اأو انق�ساء ال�سالحية: عدم �سالحية املنتج لال�ستخدام؛ اإما لف�ساده، اأو ل�سدور 	
ة اأو تاريخ انتهاء ال�سالحية؛  ى ُمدَّ ة التي ت�سمَّ منتج اآخر يلغيه كما �رشكات الربجميات، واملُدَّ

هي: الفرتة التي يكون فيها املنتج �ساحلًا لال�ستخدام. 
عند●القانونيني:●ُيطَلق على:●

● حقٌّ خا�س ببع�س الوظائف واملنا�سب ل ي�ساركها فيه غريها؛ كحقِّ الق�ساة يف عدم قابلية 	
العزل. 

● الت�رشفات 	 اإبرام  متلك  التي  الهيئات  اأو  الأ�سخا�س  حتدد  التي  القواعد  الحيات:  وال�سَّ
العامة. 

]املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 1024/2 بت�رشف، 
املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 694/1، معجم الإدارة �س/290، معجم م�سطلحات العلوم 

الإدارية �س/174، معجم امل�سطلحات القانونية )بدوي( �س/7	1، القامو�س القانوين اجلديد �س/72[

لِحَيٌة �صَ
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ْلٌب �صُ
لغة:

لْب:  ه: لن، وال�سُّ دُّ )�س ل ب(، �َسلَُب �َسالبًة؛ �َسلَُب ال�سيُء: َقِوي، وَمنُت، و�سار �سديدًا، و�سِ
اأ�سفل  اإىل  الكاهل  من  وَفقاُره  هر  الظَّ عظم  اأي�سًا:  وهو  واحَل�َسُب،  الغليظ،   ، القويُّ ديد،  ال�سَّ
�سكلها  يثبت  ة  مادَّ اأي�سًا: كلُّ  لْب  َن�ْسله وذريته، وال�سُّ اأي: من  وُيقال: هو من �ُسلْبه؛  الظهر، 
ن من احلديد والفحم ومواد اأخرى،  ة، والفولذ؛ وهو: معدن يتكوَّ وحجمها يف حالتها العاديَّ
اأَ�ْسالب،  واجلمع:  درجات،  و�سالبته  والأ�سلحة،  الأدوات  �سنع  يف  خا�سٍّ  بوجه  وُي�ستعمل 

َلَبة. واأَ�ْسلُب، و�سِ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]تاج اللغة، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد[

َلٌة �صِ
لغة:

ه،  ده، وَو�َسل ال�سخ�َس: َبرَّ َلًة؛ َو�َسَل ال�سيَء بال�سيِء: َرَبطه، َوَوحَّ )و �س ل(، َو�َسَل َو�ْساًل و�سِ
اأي�سًا: العطيَّة، واجلائزة،  َلة  َلة: الَو�ْسُل، وهو خالف الَف�ْسل، وال�سِّ واأَْح�َسَن معاملَته، وال�سِّ
َلة  و�سِ والرتباط،  ابط،  والرتَّ والعالقة،  الرابطة،  اأي�سًا:  وهي  اد،  والزَّ  ، والربُّ والإح�سان، 

الت. هم، والإح�سان اإليهم، واجلمع: �سِ ِحم: زيارة الأقارب، وِبرُّ الُقْرَبى اأو الرَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة. 	
● اأداء مال لي�س مبقابلة عو�س مايل؛ كالزكاة وغريها من النذور والكفارات. 	
● مُينح 	 الذي  الإقطاع  على  ال�سلة  وُتطلق  معني،  عمل  لقاء  عقارًا  اأو  ماًل  الأمر  ويل  عطاء 

للم�ستحقني وذوي احلاجات واأرباب امل�سالح. 
● الإح�سان و�سلة الرحم ماديًا ومعنويًا. 	
● و�سلة الرحم: الإح�سان اإىل الأقربني، وت�رشيكهم يف اخلريات، وهم كلُّ َمن بينه وبني قريبه 	

ن�سب، واإن مل تكن بينهما حمرمية اأو مرياث. 
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، معجم م�سطلحات األفاظ الفقه الإ�سالمي 
�س/366، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية �س/333، معجم لغة الفقهاء �س/	24، 

معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 1025/2[

ْلٌح �صُ
لغة:

ر ويوؤنَّث؛ اأَ�ْسَلَح  لح ، ُيذكَّ الحًا، وال�سم: ال�سُّ )�س ل ح(، اأ�سلح اإ�سالحًا، و�ساَلَح ُم�َساحلًة و�سِ
ال�سيَء بعد ف�ساده: اأقامه، واأَ�ْسَلَح بني املتخا�سمني: اأقام بينهم �ُسلْحًا، وا�سطلح النا�س: زال 
على  ه  �ُسلْحًا، و�ساحَلَ واأقاما  ترا�سيا  بينهم، وت�ساحلا:  لح  ال�سُّ بينهم من خالف، ووقع  ما 

ْلٌح �صُ
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لْم؛  لُْح: امل�ساملة، والتوافق، والوئام، وهو اأي�سًا: ال�سِّ ال�سيء: وافقه، و�سار معه على اتفاق، وال�سُّ
اأي: اإنهاء حالة احلرب اأو اخل�سومة، والوفاق بعد اخل�سام، وَت�ساُلح القوم بينهم، وهم لنا 
امل�ساملة،  وهي:  م�سدر  امل�ساحلة؛   الح:   و ال�سِّ بامل�سدر،  َو�ْسٌف  م�ساحلون،  اأي:  »�ُسلْح«؛ 
وامل�سافاة، واإزالة كلِّ اأ�سباب اخل�سام، وُم�ْسِلُح ذات الَبنْي: من ي�سعى اإىل ال�سلح بني النا�س.

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ل بها اإىل املوافقة بني املختلفني؛ فهو عقد 	 معاَقَدٌة يرتفع بها النزاع بني اخل�سوم، وُيتو�سَّ

ُو�سع لرفع املنازعة بعد وقوعها بالرتا�سي عندهم. 
● ه على بع�سه. 	 و�سلح الإبراء اأو احلطيطة: هو اأن يكون ال�سلح على اقت�سار املدعي من حقِّ
● ْين بع�سه، اأو يهب له من العني 	 و�سلح الإقرار: اأن يقرَّ بَدْين اأو عني، في�سقط عنه من الدَّ

البع�س، ويرتك الباقي. 
● عى عليه بَعنْي اأو َدْين، في�سكت، اأو ينكر وهو يجهل، ثم ي�سالح عنه 	 و�سلح الإنكار: اأن ُيدَّ

مبال، وبع�س الفقهاء اأ�ساف ق�سمًا ثالثًا، وهو ال�سلح مع ال�سكوت. 
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:●

● عقد يح�ِسم به اأطراف النزاع اأو من ميثلونهم اخلالف احلا�سل بينهم، عن طريق نزول كل 	
منهم على وجه التقابل عن جزء من احلقِّ الذي ُيطالب به. 

● لح الُودِّي: اتفاق جماعي حتت اإ�رشاف ال�سلطة الق�سائية بني املدين وجمموع دائنيه، 	 وال�سُّ
يف نطاق عملية ت�سوية ق�سائية، هدفها توفري ظروف ت�سديد لديون املوؤ�س�سة، دون تعري�س 

فر�س املوؤ�س�سة بالنهو�س من كبوتها اإىل اخلطر. 
عند●القانونيني:

التفاق الذي يعقده املتنازعون ليح�سموا مبوجبه نزاعًا قائمًا اأو متوقعًا بتنازل كلٍّ منهم عن 
�سيء من مطالبه وبالت�ساهل املتبادل. 

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، معجم امل�سطلحات املالية 
والقت�سادية يف لغة الفقهاء �س/1	2، منتدى ق�سايا الوقف الفقهية الأول �س/7	، احلماية اجلزائية للتعدي 
على الأوقاف يف اململكة العربية ال�سعودية �س/126، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 694/1، 

القامو�س القانوين اجلديد �س/	59[

مُّ ال�صُّ
لغة:

: َفَقَد �َسْمَعه، وكان ذا �َسَمٍم،  ْخ�ُس: ذهب �َسْمُعه، اأو َثُقل، واأ�سمَّ ًا و�َسَممًا؛ �َسمَّ ال�سَّ )�س م م(، �َسمَّ �َسمَّ
«؛ وهو: الأطر�س؛ من ان�سدت  : جمع »الأَ�َسمِّ مُّ ْمع، وال�سُّ َمُم: ان�سداد الأذن، وِثَقل ال�سَّ وال�سَّ
�سهر   : الأَ�َسمُّ اهلل  �ُسلْب متني، و�سهر  ُم�ْسَمت،   : اأ�سمُّ وَحَجر  اأو ذهب،  �سمعه  وَثُقل  اأذُنه، 

»رجب«؛ لأنه كان ل ُي�سمع فيه �سوت م�ستغيث، ول حركة قتال.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]تاج اللغة، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد[

مُّ ال�صُّ
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ناِئُع● �صَ
لغة:

ال�سيَء: عمله واأن�ساأه، واأنتجه  ناعًة؛ �َسَنَع  )�س ن ع(، �َسَنَع �ُسْنعًا و�َسنيعًا و�َسْنعًا و�سِ
نيعة«؛ وهما: الإح�سان، واملعروف، والعطيَّة،  نيع« و»ال�سَّ ناِئع: جمع »ال�سَّ ناعة، وال�سَّ بال�سِّ
نيع اأي�سًا: الطعام ُيدعى اإليه، والثوب  والفعل احل�سن، وكلُّ ما ا�ْسُطِنع من خري ونحوه، وال�سَّ

. اجليد النقيُّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ما �ُسنع من خري ُيتَّقى به ال�سقوط يف الهلكات. 	

ال�رشعية  العلوم  م�سطلحات  معجم  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ]ل�سان 
2/	102، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية �س/336[

ناَعٌة �صِ
لغة:

واأنتجه  واأن�ساأه،  عمله  ال�سيَء:  �َسَنَع  ناعًة؛  و�سِ و�َسْنعًا  و�َسنيعًا  �ُسْنعًا  �َسَنَع  ع(،  ن  )�س 
ناعة  ليَّة، وحتويلها اإىل �سيء �سالح لال�ستعمال، وال�سِّ ناعة؛ وهي: فنُّ ا�ستخراج املوادِّ الأوَّ بال�سِّ

ناعات، و�َسناِئع. ناعات: اأ�سحاب احِلَرف، واجلمع: �سِ انع، واأرباب ال�سِّ اأي�سًا: حرفة ال�سَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● ْنعة، وهي يف ُعرف العامة: العلم احلا�سل مبزاولة العمل، مما 	 حرفة ال�سانع، وعمله: ال�سَّ
يتوقف ح�سولها على املزاولة واملمار�سة، اأما يف عرف اخلا�سة: فهي العلم املتعلق بكيفية 
العمل، ويكون املق�سود منه ذلك العمل، �سواء ح�سل مبزاولة العمل؛ كاخلياطة ونحوها، 
اأو ما ل حاجة يف ح�سوله اإىل مزاولة الأعمال؛ كعلم الفقه واملنطق والنحو واحلكمة العملية 

ونحوها. 
● عها لحتياجاته وي�سنع منها عامل 	 كل ن�ساط لالإن�سان يتفاعل فيه مع البيئة املحيطة ليطوِّ

اأ�سيائه. 
● ال�سناعة 	 وا  خ�سُّ الفقهاء  اإن  حيث  منها،  اأعمُّ  واحلرفة  باآلة،  كانت  ما  اأي�سًا:  وال�سناعة 

باحِلَرف التي ُت�ستعمل فيها الآلة. 
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:●

● م لراأ�س املال والعمالة. 	 اإنتاج الب�سائع اأو اخلدمات عن طريق ال�ستخدام املنظَّ
● الغذائية، 	 املواد  ك�سناعة  خفيفة؛  وهي  لال�ستعمال،  مواد  اإىل  الأولية  املواد  حتويل  فنُّ 

ال�سفن  ك�سناعة  وثقيلة؛  بامل�ساكن،  �سنعت  لو  حتى  املجتمع،  على  اأ�رشارًا  ت�سبِّب  فال 
والطائرات. 

● عدد 	 وا�ستخدام  مالها،  راأ�س  بانخفا�س  تتميز  التي  ال�سناعات  ال�سغرية:  وال�سناعات 
ال، و�سغر حجم مبيعاتها، و�ساآلة حجم الطاقة الالزمة للت�سغيل، وتختلف  حمدود من العمَّ

هذه املعايري من بلد اإىل اآخر. 

ناَعٌة �صِ
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عند●القانونيني:
هو عملية اإنتاج اأو �سناعة �سلعة من جمموعة من اخلامات والعنا�رش الأولية الأخرى؛ �سواء 
اأكانت عنا�رش طبيعية، اأم اأنها م�سنوعة هي الأخرى، وُيطَلق على ال�سلعة الناجتة منتج �سناعي. 
]املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية 
الفقهاء  لغة  يف  والقت�سادية  املالية  امل�سطلحات  معجم  �س/5		،  العامة  الإ�سالمية  املو�سوعة  �س/334، 
�س/2	2، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 1/	69، معجم امل�سطلحات القت�سادية �س/265، 

املعجم القانوين رباعي اللغة �س/		1[

ْنَجٌة●)�َصْنَجة( �صَ
لغة:

ما  اأي: كلُّ  الِعيار؛  اأف�سح؛ وهي:  ال�سني  ب، وقيل:  ْنَجة: فار�سيٌّ معرَّ ْنَجة وال�سَّ ال�سَّ )�س ن ج(، 
من  قطعة  واأي�سًا:  والأوقية،  ْطل  والرَّ جرام  كالكيلو  الأ�سياء؛  وزن  اأو  كيل  لتقدير  اأ�سا�سًا  ُيتَّخذ 
َنج. ناج، و�سِ ُته، واجلمع: �َسَنجات، و�َسْنجات، و�سِ املعدن يوَزن بها، و�َسْنَجة امليزان و�َسْنَجته: كفَّ

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة. 	
● قة اأو ال�سنجة املزررة: قطع حجرية اأو رخامية يتداخل بع�سها يف بع�س 	 وال�سنج املع�سَّ

بوا�سطة التع�سيق اأو التزرير يف اأ�سكال عديدة. 
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم م�سطلحات العمارة والفنون الإ�سالمية �س/171[

ْنُدوٌق● �صُ
لغة:

ْندوق: وعاء من خ�سب  )�س ن د ق(، �َسْنَدَق �َسْندقًة؛ �َسْنَدَق الكتَب: و�سعها يف �ُسْندوق، وال�سُّ
اأو معدن اأو نحوهما خمتلف الأحجام، حُتفظ فيه الب�سائع وغريها، وخزانة من حديد ُيحفظ 
واإدارة  اإنفاق  تتوىلَّ  مة  لغاية معلومة، ومنظَّ املال  ُيحفظ من  الثَّمينة، وما  والأ�سياء  املال  فيها 
اإليه  ُتعهد  َمْن  ْندوق:  ال�سُّ واأمني  فيها،  للم�سرتكني  نفع  حتقيق  اإىل  وتهدف  ما،  مايلٍّ  اعتماد 
لالأ�سول  تبعًا  وُينفقها  ويحفظها  النقود  يقب�س  ومن  جمعيَّة،  اأو  �سة  موؤ�سَّ يف  املاليَّة  املعامالت 

ناديُق. املرعية، واجلمع: ال�سَّ
ا�صطلحاً:

الوعاء املعدُّ خ�سي�سًا حلفظ املال والوثائق وكل ما هو ثمني، وت�ستعمله العديد من املوؤ�س�سات 
العامة واخلا�سة... ومنها موؤ�س�سات الأوقاف. 

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:●
● هيئة حكومية اأو كيان حكومي يقوم باإدارة اأموال اأو موارد تخ�س�سها الدولة لتنمية ودعم 	

اأن�سطة اقت�سادية اأو اجتماعية معينة. 
● اأو 	 عميل  عن  نيابة  مالية  موؤ�س�سة  اأو  ا�ستثمار  �رشكة  اأو  وكيل  يديرها  موارد  اأو  اأموال 

م�ستثمر اأو جمموعة من امل�ستثمرين. 

ْنَجٌة �صَ
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● و�سندوق الزكاة: �سندوق خا�س بالزكاة يف امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية، له 	
اأموال  ذلك جمع  يف  عليه، مبا  الكامل  الإ�رشاف  تتوىل  منف�سلة  واإدارة  م�ستقلة  ح�سابات 
الزكاة ممن جتب عليهم، وتوزيعها اإىل امل�ستحقني لها، وذلك يف �سوء لئحة عمل خا�سة 

بهذا ال�سندوق. 
● اأن 	 اأو نفقات عامة، دون  اأو مر�سود لأغرا�س  �س  العام: مال خم�سَّ وال�سندوق اخلريي 

يكون الهدف منه الإنفاق على م�ساريع خا�سة، فاملدار�س واملوؤ�س�سات اخلريية - مثاًل - 
تقبل يف العادة تربعات اأو هبات؛ ليجري اإنفاقها على م�ساريع عامة دون اأي حتديد. 

]املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، املعجم لألفاظ احلب�س - الوقف - املعقب والعام باملغرب 
�س/115، قامو�س اآركابيتا للعلوم امل�رشفية واملالية �س/5	3، املعجم القت�سادي �س/225، معجم م�سطلحات 

القت�ساد واملال واإدارة الأعمال �س/251[

● ْنُدوٌق●ا�ْصِتْثماريٌّ �صُ
لغة:

م تعريفه، انظر )�سندوق(. �ُسْندوق: تقدَّ
م تعريفه، انظر )ا�ستثمار(. : ا�سم من�سوب اإىل »ا�ستثمار«، تقدَّ ا�ْسِتْثماريٌّ

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●
● مبوجب 	 اجلمهور  من  املدخرات  جتميع  تتوىل  م�ساهمة،  �رشكة  �سكل  يف  مالية  موؤ�س�سة 

�سكوك اأو وثائق ا�ستثمارية موحدة القيمة، تْعَهد بها اإىل جهة اأخرى لإدارتها؛ ل�ستثمارها 
اأعلى  اأ�سا�سًا وجمالت ال�ستثمار الأخرى نيابة عن املدخرين؛ لتحقيق  يف الأوراق املالية 

عائد من الربح باأقل خماطرة وفق �رشوط متفق عليها. 
● و�سناديق ال�ستثمار الإ�سالمية: موؤ�س�سات تهدف اإىل جتميع اأموال �سغار املدَّخرين؛ وذلك 	

بغر�س ا�ستثمارها للح�سول على ربح حالل، تراعى فيه اأحكام وقواعد ال�رشيعة الإ�سالمية. 
]معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 2/	102، �سناديق الوقف ال�ستثماري �س/	12[

ْندوق●املُ�صاَعدات(● ْنُدوُق●الإِْعانِة●)�صُ �صُ
لغة:

م تعريفه، انظر )�سندوق(. �ُسْندوق: تقدَّ
الإعانة: )ع ون(، اأَعاَن اإعانًة؛ اأعانه: �ساعده، واأ�سعفه، واأغاثه، والإعانة: امل�ساعدة، واملَُعونة، 
راعيَّة؛ حماية  ناعيَّة اأو الزِّ ولُة بع�َس املن�ساآت ال�سِّ واأي�سًا: منحة تكون عادًة ماليَّة، متنحها الدَّ

لها من املناف�سة الأجنبيَّة، ومُتنح كذلك لالأفراد، واجلمع: اإِعانات.
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:●

● ال�سندوق الذي ُين�ساأ مل�ساعدة فئة معينة يف اأحوال الكوارث املختلفة؛ كاملر�س، والوفاة... اإلخ. 	
● ال�سناديق التي ُتن�سئها اإدارات املن�ساآت املختلفة اأو العمال اأنف�سهم، وقد يقوم بتمويلها 	

اأحوال  يف  واأ�رشهم  للعمال  م�ساعدات  لتقدمي  الطرفني؛  با�سرتاك  اأو  حدة  على  طرف  كل 
الكوارث املختلفة؛ كاملر�س، والوفاة... اإلخ. 

ْنُدوُق●الإِْعانِة �صُ
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● تقوم 	 كما  العائلية،  الإعانات  بتقدمي  تقوم  خا�سة  موؤ�س�سة  العائلية:  الإعانات  و�سندوق 
اأو  باأنف�سهم  يعملون  الذين  العمل  واأ�سحاب  العمال  ل�سالح  واجتماعية  �سحية  بخدمات 
العمل  اأ�سحاب  يوؤديها  التي  ال�سرتاكات  نظري  وذلك  حل�سابهم،  ي�ستغلون  الذين  العمال 

لهذه املوؤ�س�سة. 
● و�سندوق الرعاية الجتماعية: نظام خا�س تقيمه املن�ساآت، له �سخ�سية معنوية م�ستقلة، 	

د له موارد مالية خا�سة لل�رشف على اأوجه الرعاية الجتماعية للعاملني.  وحتدَّ
معجم  �س/	11،  القت�سادية  امل�سطلحات  معجم  الغني،  معجم  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  اللغة،  ]تاج 

م�سطلحات العلوم الإدارية �س/53-52، 176، 190[

● ماِن●الجتماعيِّ ْنُدوُق●ال�صَّ �صُ
لغة:

م تعريفه، انظر )�سندوق(. �ُسْندوق: تقدَّ
َي عنه ما  مان: )�س م ن(، �َسِمَن �َسْمنًا و�َسمانًا؛ �َسِمَن ال�سخ�َس: َكَفَله، اأو التزم اأن يوؤدِّ ال�سَّ
مان: الكفالة، واللتزام، واحلفظ،  مه، وال�سَّ نه ال�سيَء َت�ْسمينًا: َغرَّ اأدائه، و�َسمَّ قد يق�رشِّ يف 
ًا، وهو اأي�سًا: مبلغ من  ًا، اأو قيمته اإن كان قيميَّ والرعاية، واأي�سًا: ردُّ مثِل الهالك اإن كان ِمْثليَّ
مانة: وثيقة َي�ْسمن بها طرٌف  ت، وال�سَّ املال ُيدفع ك�سمانة مقابل �سيء ُيوؤخذ لال�ستعمال املوؤقَّ
ة  طرفًا اآخر، ووثيقة َي�ْسمن بها البائُع ُخلُوَّ املبيع من العيوب، وبقاءه �ساحلًا لال�ستعمال مدَّ

معيَّنة، واجلمع: �َسمانات
م تعريفه، انظر )اجتماعي(. الجتماعي: تقدَّ

ا�صطلحاً:
�س ملواجهة املخاطر التي يتعر�س لها الفرد وعائلته؛ كالعجز، وال�سيخوخة،  ال�سندوق املخ�سَّ

واملر�س، والبطالة، والوفاة. 
عند●القت�صاديني:

موؤ�س�سة ت�سمن حقوق امل�سرتكني فيها عند املر�س اأو التقاعد خا�سًة. 
عند●القانونيني:

جهاز يهدف اإىل اإدارة نظام ال�سمان الجتماعي؛ بتح�سيل ال�سرتاكات من امل�سرتكني، واأداء 
املزايا اأو التعوي�سات للم�ستحقني. 

والتنمية  الرعاية  م�سطلحات  معجم  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ]ل�سان 
القانوين اجلديد  القامو�س  العربية 697/1،  الإدارية  الأ�سا�سي يف امل�سطلحات  الجتماعية �س/245، املعجم 

�س/105[

●)ال�صناديق●الوقفية( ْنُدوُق●الوْقِفيُّ ال�صُّ
لغة:

م تعريفه، انظر )�سندوق(. ْندوق: تقدَّ ال�سُّ

ماِن●الجتماعيِّ ْنُدوُق●ال�صَّ �صُ
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م تعريفه، انظر )اآقجة موقوفة(. : ا�سم من�سوب اإىل »الوقف«، تقدَّ الوقفيُّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● واأ�سول 	 واأ�سهم  وممتلكات  عقارات  ل�رشاء  ُت�ستخدم  موقوفة،  اأموال  فيه  جتتمع  وعاء 
مقدار  �سمن  ممكن،  عائد  اأعلى  لتحقيق  ا�ستثمارية؛  حمفظة  �سفة  على  وتدار  متنوعة، 

املخاطرة املقبول. 
● وحدات وقفية مالية توزيعية، وي�سدر باإن�سائها قرار حكومي، ثم يدعو ال�سندوق املتربعني 	

 . اإىل امل�ساهمة يف اإن�ساء اأوقاف؛ خلدمة الغر�س الوقفي املعنيَّ
]�سناديق الوقف ال�ستثماري �س/170، البنوك الوقفية 1/	40[

ْنَعٌة● �صَ
لغة:

واأنتجه  واأن�ساأه،  عمله  ال�سيَء:  �َسَنَع  ناعًة؛  و�سِ و�َسْنعًا  و�َسنيعًا  �ُسْنعًا  �َسَنَع  ع(،  ن  )�س 
ريقة  انع، وِحْرفته، وهي اأي�سًا: الطَّ ْنع والإنتاج، واأي�سًا: عمل ال�سَّ ْنَعة: ال�سُّ ناعة، وال�سَّ بال�سِّ

، واجلمع: �َسَنعات، و�َسْنعات. ة التي ُتتَّبع يف عمل يدويٍّ اأو ذهنيٍّ مة اخلا�سَّ املنظَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة. 	
● لفظ يرادف احِلْرفة، مبعنى: الطريقة التي ُيكت�سب بها، اإل اأن احلرفة اأعمُّ من ال�سنعة؛ اإذ 	

ال�سنعة تكون يف العمل باليد، يف حني اأن احلرفة قد تكون باليد وقد تكون بالعقل والتفكري. 
● ْنع: اإجادة الفعل.	 وال�سُّ

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:●
● الطريقة املنظمة اخلا�سة التي ُتتَّبع يف عمل يدوي اأو ذهني، وامل�سطلح »تقنية« هو الأ�سهر 	

يف ال�ستعمال. 
● نع والرباعة فيه. 	 ويف عرف بيئة العمل ُيراد بها: درجة ال�سُّ

]املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، املو�سوعة الفقهية 175/17، التوقيف على مهمات التعاريف 
�س/219، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 700/1[

ْهٌر �صِ
لغة:

ج منهم؛ ف�سار  �ْسَهَر بالقوم و�ساَهَرهم: تزوَّ )�س هـ ر(، اأَ�ْسَهَر اإِ�ْسهارًا، و�ساَهَر ُم�ساَهَرًة؛ اأَ
واج، وزوج البنة والأخت،  ْهر: القريب بالزَّ واج، وال�سِّ ْهرًا، واملُ�ساَهرة: القرابة بالزَّ لهم �سِ
اأَ�ْسهار،  واجلمع:  واخلالت،  والأعمام،  والأخوال،  والأخوين،  كالأبوين،  وجة؛  الزَّ واأهل 

و�ُسَهراء.
ا�صطلحاً:

ا�سم ي�سمل قرابات الن�ساء ذوات املحارم )وذوي( املحارم؛ مثل: اأبويها، واأخواتها، وعماتها، 
ِقبل  كان من  اأ�سهار زوجها، ومن  واأخوالها، هوؤلء:  واأعمامها،  اأخواتها،  وخالتها، وبنات 

ْهٌر �صِ
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هر: ما يحل لك نكاحه من القرابة  الزوج من ذوي قرابته املحارم؛ َفُهم: اأ�سهار املراأة، وال�سِّ
وغري القرابة. 

]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم امل�سطلحات والألفاظ الفقهية 394/2[

ْهريٌج●)م�صنع●-●خزان●مياه●-●برج●املاء(● �صِ
لغة:

ْهريج: اأ�سله  ْهريجًا: اأن�ساأ َحْو�سًا و�سنعه، وال�سِّ )�س هـ ر ج(، �َسْهَرَج �َسْهَرَجًة؛ �َسْهَرَج �سِ
ب؛ وهو: حو�س كبري يجتمع اأو ُيجمع فيه املاء، واجلمع: �َسهاِريج. فار�سيٌّ معرَّ

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● من�ساأة لتخزين املياه النقية حتت م�ستوى �سطح الأر�س. 	
● خزان النفط، و�ساحنة ذات خزان كبري لنقل املاء والنفط ونحوهما. 	

عند●القت�صاديني:
ع فيها مياه الأمطار يف اأثناء  خمازن للمياه تنت�رش عادة يف الأقاليم اجلافة و�سبه اجلافة، تتجمَّ

الف�سل املطري؛ لال�ستفادة منها يف الف�سل اجلاف. 
الأوقاف  الإ�سالمية �س/10،  العمارة  املائية يف  الأ�سبلة  الرائد،  العربية املعا�رشة،  اللغة  العرب، معجم  ]ل�سان 
اجلغرايف  املعجم  �س/173،  الإ�سالمية  والفنون  العمارة  م�سطلحات  معجم  �س/	31،  م�رش  يف  وال�سيا�سة 

�س/477[

واِئُر● �صَ
لغة:

مل جند له اأ�ساًل يف اللغة.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● النفقة عمومًا، ويف الدوائر املخزنية يعني املال الذي ُينفق يف وجه من الوجوه.	
● بالأحبا�س 	 عالقة  له  من  لكلِّ  رواتب  تقدمي  على  تعمل  التي  ال�سوائر  الت�سيري:  و�سوائر 

وي�ساهم يف تنميتها.
● الإ�سالح 	 النظارة خالل �سهر واحد من نفقات  للنظارة: ما ت�رشفه  ال�سهرية  وال�سوائر 

واأداء الرواتب... وغريهما.
باملغرب  والعام  املعقب   - الوقف   - احلب�س  لألفاظ  املعجم  باملغرب 467/1، 505،  الإ�سالمية  الأوقاف  ]تاريخ 

�س/117[

اٌن وَّ �صَ
لغة:

ُيْقَدح بها، وفيه �سالبة، يتطاير منه �رشر عند َقْدحه  ان: نوع من احلجارة،  وَّ )�س ون( ال�سَّ
انة. ناد، ومفرده: �َسوَّ بالزِّ

ْهريٌج �صِ
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ا�صطلحاً:
�رشب من اأنواع احلجارة فيه �سالبة، يتطاير منه �رشر عند قدحه بالزناد، والقطعة منه: هي 
انة، وهو حجر �سلب جدًا؛ ونظرًا ل�سالبته ُي�ستخدم خا�سة يف الأعمدة والأعتاب؛ �سواء  �َسوَّ

علوية اأو �سفلية.
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الوكالت والبيوت الإ�سالمية يف م�رش العثمانية �س/133[

وبا�ِصي●)�صوبا�صية( �صُ
لغة:

مل جند له اأ�ساًل يف اللغة.
ا�صطلحاً:

كلمة مركبة من مقطعني؛ »�سو« وتعني: اجلي�س، و»با�س« وتعني: القائد، وقد ا�سُتخدم للدللة 
الأمن  القا�سي، فيقومون بحفظ  اإىل جانب  املدن  الذين يوجدون يف  الإقطاعيني  ال�سباط  على 
كانوا  ال�سالجقة  وعند  احلا�رش،  الوقت  يف  ال�رشطة  �سباط  مبثابة  وال�سوبا�سية  والنظام، 
بهذا  ُعرف  اإذ  مهمًا،  ع�سكريًا  لقبًا  ال�سوبا�سي  كان  وقد  مدنية،  اأو  ع�سكرية  يتولون وظائف 
اللقب ال�سخ�س الذي يتوىل القيادة العامة للجي�س م�ساعدًا للقائد العام اأو وكياًل عنه، ويف زمن 

ال�سلم كان ال�سوبا�سي عند �سالجقة الأنا�سول هو امل�سوؤول عن الأمن وال�ستقرار يف البالد.
]اأوقاف امل�سلمني يف القد�س ال�رشيف �س/	5، م�سطلحات التاريخ العثماين 26/2	[

وَرٌة● �صُ
لغة:

مة، اأو جعل له �سكاًل  �سَّ خ�َس ونحَوه: جعل له �سورة جُمَ َر ال�سَّ َر َت�ْسويرًا؛ �َسوَّ )�س ور(، �َسوَّ
ر الأمَر: َو�َسَفه  ي�سة اأو باآلة التَّ�سوير، و�َسوَّ و�سورة، ور�سمه على الورق ونحوه بالقلم اأو الرِّ
ر، و�ُسورة  ُي�َسوَّ ما  م، وكلُّ  املج�سَّ والتمثال  ال�سكل،  ورة:  وال�سُّ يك�سف عن جزئيَّاته،  َو�ْسفًا 

َور. دة، وخياله يِف الذِّهن اأو العقل، واجلمع: �ُسورات، و�ُسَور، و�سِ ال�سيء: ماهيته املَُجرَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● كل ما اأُخذ عن الأ�سل وكان مطابقًا له؛ ك�سورة الكتاب.	
● ما ُير�سم يف الذهن، وهو ال�سورة الذهنية.	
● وال�سورة ال�رشعية اأو الر�سمية: وثيقة ر�سمية حتمل عالمات ال�سحة والإثبات، وت�ستخدم 	

كالأ�سل متامًا؛ لر�سميتها.
● وتكون 	 الطباعي،  الت�سوير  طريق  عن  عليها  احل�سول  مت  �سورة  الأ�سل:  طبق  و�سورة 

مطابقة لالأ�سل بقدر الإمكان يف حالتها املادية كوثيقة اأر�سيفية.
● احل�سول 	 مت  ا�س،  ح�سَّ ورق  على  اإيجابية  �سورة  ال�سوئية:  اأو  الفوتوغرافية  وال�سورة 

عليها بوا�سطة الت�سوير الفوتوغرايف لوثيقة.
عند●القت�صاديني:

�سورة طبق الأ�سل: م�ستند مطبوع يظهر عليه ختم توقيع، ولي�س توقيعًا اأ�سليًا باليد.

وَرٌة �صُ
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عند●القانونيني:
● ن فيه العقد القانوين والذي وقعه الأطراف، واإذا 	 ر الذي ُدِوّ ال�سورة الأ�سلية: هي اأ�سل املحرَّ

يت ال�سورة الأ�سلية. كان العقد ر�سميًا بقي حمفوظًا لدى موثِّق العقود �ُسمِّ
● وال�سورة الأوىل: �سورة لل�سند الر�سمي توؤخذ عن اأ�سل هذا ال�سند.	
● و�سورة طبق الأ�سل: �سورة ر�سمية للعقد اأو احلكم الذي حتتفظ به ال�سلطة املخت�سة.	

]املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم لغة الفقهاء �س/249، قامو�س م�سطلحات الوثائق 
املعجم  �س/	10،  القانون  معجم  �س/211،  واملالية  امل�رشفية  للعلوم  اآركابيتا  قامو�س  �س/41،  والأر�سيف 

القانوين رباعي اللغة �س/5	1، 332[

● وِريٌّ �صُ
لغة:

. كليُّ ، اأو ال�سَّ : ا�سم من�سوب اإىل �ُسورة، وهو: اخليايلُّ، غري الواقعيِّ وِريُّ )�س ور(، ال�سُّ
ا�صطلحاً:

�سورية  نوعني:  على  وهو  املبَطن،  الت�رشف  ذلك  اإرادة  مع  غريه،  واإبطاُن  ف،  ت�رشُّ اإظهار 
مطلقة، و�سورية ن�سبية.

عند●القانونيني:●ُيطَلق على:
● كالبيع 	 و�سكله؛  مظاهره  من  الرغم  على  املتعاقدين،  بني  فعلي  وجود  له  لي�س  لَعْقد  نعت 

ال�سوري.
● اأو 	 الو�سف  عن  خمتلفًا  ظاهريًا  �سكاًل  اأو  و�سفًا  القانوين  العمل  اإعطاء  هي  وال�سورية: 

ال�سكل احلقيقي.
]معجم اللغة العربية املعا�رشة، املو�سوعة الفقهية املي�رشة 1252/2، القامو�س القانوين اجلديد �س/307، 563[

وٌف �صُ
لغة:

َكرُث  احَلَيواُن �َسَوفًا:  وف، و�َسِوَف  ال�سُّ َت�ْسويفًا: ظهر عليه  احَلَيوان  َف  )�س وف(، �َسوَّ
َوَبرًا ول �سعرًا، وميتاز  لي�س  ا  اة ونحوها، ممَّ ال�سَّ ينبت على ج�سم  وف: ما  �ُسوفه، وال�سُّ
وغريها،  اء  ال�سَّ �سوف  من  م�سنوعة  واأقم�سة  خيوط  واأي�سًا:  جه،  ومتوُّ وطوله  ته  بدقَّ

وفة: القطعة منه، واجلمع: اأَ�ْسواف. وال�سُّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة[

) ويِفٌّ وِفيٌَّة●)�صُ �صُ
لغة:

عن  واْبَتَعَد  اْنَعَزَل،  واأي�سًا:  وف،  ال�سُّ َلِب�َس  جُل:  الرُّ ف  ت�سوَّ فًا؛  ًت�َسوُّ َف  َت�َسوَّ وف(،  )�س 

وِريٌّ �صُ
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جَل:  الرَّ ف  �سوَّ َت�ْسويفًا؛  َف  و�َسوَّ ُخلَْوة،  يف  د  ويتزهَّ يتعبَّد  ًا؛  �ُسوِفيَّ و�ساَر  النَّا�س،  خُماَلطة 
النَّا�س،  خُماَلطة  عن  والبتعاد  د،  والتَّزهُّ التَّعبُّد،  وهو:  ف؛  التَّ�سوُّ وِفيَّة:  وال�سُّ ًا،  �ُسوفيَّ جعله 
لوك تعتمد على التَّحلِّي بالف�سائل؛ تزكيًة للنَّف�س، و�سعيًا اإىل مرتبة الفناء يف اهلل  وطريقة يف ال�سُّ
ف والتَّحلِّي  هد والتَّق�سُّ الزُّ الكني طريقة تعتمد على  ال�سَّ دين،  املتزهِّ تعاىل، واأي�سًا: جماعة من 
وفية؛ وهو:  ويف: واحد ال�سُّ ن من التِّ�سال باهلل تعاىل، وال�سُّ بالف�سائل؛ لتزُكَو النَّف�س، وتتمكَّ
ف، والعارف به اأي�سًا، ومن يتبع طريقتهم،  هد والتق�سُّ ف والتعبُّد والزُّ ال�سالك طريق الت�سوُّ

فًا. وف تق�سُّ لون لب�س ال�سُّ وا بذلك لأنهم كانوا يف�سِّ وامل�سهور اأنهم �ُسمُّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● الإن�سان 	 لبناء  روحيًا  زهديًا  منحى  تنحو  الإ�سالمية،  الأفكار  من  جمموعة  والت�سوف: 

الكامل والهتمام بالباطن؛ لأنه الأ�سل والأهم.
يف  الذهبية  املو�سوعة  الغني،  معجم  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العرو�س،  ]تاج 

احل�سارة الإ�سالمية �س/650-649[
يام( ْوٌم●)�صِ �صَ

لغة:
اأَْم�َسَك، و�ساَم عن ال�سيء: تركه، وامتنع  خ�ُس:  ال�سَّ يامًا؛ �ساَم  )�س وم(، �ساَم �َسْومًا و�سِ
عن  والإم�ساك  ال�سمُت؛  وهو:  كان،  قول  اأو  فعل  اأي  عن  الإم�ساك  يام:  وال�سِّ ْوم  وال�سُّ عنه، 
ائم: ا�سم فاعل  الكالم، والمتناع عن الأكل وال�رشب يف اأوقات معينة من ال�سنة واليوم، وال�سَّ
ْوم، وهو املُْمتنع عن الطعام وال�رشاب والكالم والعمل اأو نحوها،  من �ساَم؛ اأي املمار�س لل�سَّ

م، و�ُسيَّم، و�َسياَمى. يام، و�ُسوَّ ام، و�ُسيَّام، و�سِ وجمعه: �ساِئمون، و�ُسوَّ
ا�صطلحاً:

الإم�ساك عن املُْفِطر على وجه خم�سو�س.
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، معجم م�سطلحات األفاظ 

الفقه الإ�سالمي �س/	36[
ْوَمَعٌة● �صَ
لغة:

ق،  ع: املدقَّ ه، واملُ�َسمَّ )�س و م ع(، �َسْوَمَع �َسْوَمَعًة، �َسْوَمَع احلبوَب: جمعها، والبناَء: رفعه، وعالَّ
ْير، وبيت العبادة عند النَّ�سارى،  ْوَمع؛ وهو: الدَّ ْوَمَعة وال�سَّ د الراأ�س، املرفوع، ومنه: ال�سَّ املحدَّ
اأو  الزاهد  فيه  ينفرد  النَّائية،  الأماكن  يف  هبان  الرُّ معبد  وهي  اهب،  الرَّ ومنار  النا�سك،  ومتعبَّد 
ْوَمَعة اأي�سًا: املِْئذنة، واملَنارة، وهي اأي�سًا: بناء  املتعبد ابتعادًا عن النا�س و�سوؤون الدنيا، وال�سَّ

ز باأدوات رفع ميكانيكيَّة، واجلمع: �َسْوَمعات، و�َسَواِمع. ُيَعدُّ خَلْزن احلبوب، بع�سه جمهَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

ْوَمَعٌة �صَ
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]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني[
ياَنٌة �صِ
لغة:

يانًا؛ �ساَن املاَل ونحَوه: حفظه يف مكان اأمني، و�ساَن  يانًة و�سِ )�س ون(، �ساَن �َسْونًا و�سِ
ياَنة:  ْون وال�سِّ دها بالإ�سالح، وحافظ عليها مبا يلزم، وال�سَّ الآلَة ونحَوها: اعتنى بها، وتعهَّ

احلفظ والوقاية.
ا�صطلحاً:

جمموعة الأعمال الالزمة لبقاء عني على احلالة التي ت�سلح فيها لأداء الأعمال املرادة منها.
عند●القت�صاديني:

الن�ساط اخلا�س باملحافظة على الأ�سول الثابتة يف امل�رشوع من مبان واآلت ومعدات راأ�سمالية، 
وحمايتها من اخللل والتلف؛ ل�ستمرار �سالحيتها للعمل، اأو رفع كفايتها الإنتاجية.

]معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الغني، معجم لغة الفقهاء �س/250، معجم امل�سطلحات القت�سادية 
�س/179[

ْيَدَلٌة● �صَ
لغة:

ْيدلين،  ال�سَّ ِمْهنة  ْيَدَلة:  وال�سَّ واحرتفها،  ْيَدلة،  ال�سَّ يف  �س  تخ�سَّ �َسْيَدَل:  ل(،  د  ي  )�س 
اأي�سًا  وُيعرف  قيا�س،  غري  على  �َسْيدلة  اإىل  من�سوب  ا�سم  وهو  ب،  معرَّ فار�سيٌّ  ْيَدلين:  وال�سَّ
�َسياِدَلة،  وجمعه:  وبائعها،  بها،  والعامِل  والعقاقري،  الأدوية  ُيعدُّ  َمْن  وهو:  ْيديل«؛  بـ»ال�سَّ
ْيدلية؛ اأي: حملُّ َبْيع الأدوية  ْيَدلنية: ا�سم موؤنث من�سوب اإىل �َسْيدلة، وهي اأي�سًا: ال�سَّ وال�سَّ

والعقاقري وحت�سريها.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● م�سنَّعة 	 اأدوية  اأو  حيوانية  اأو  نباتية  كانت  �سواء  الأدوية؛  اأ�سول  يف  يبحث  علميٍّ  فنٍّ 
والطبيعية،  الكيميائية  خوا�سها  ومعرفة  وحت�سريها،  تركيبها  حيث  من  كيميائيًا، 
ا�ستح�سار  بكيفية  ال�سيدلة  تخت�س  كما  منها،  والوقاية  الأمرا�س  عالج  يف  وتاأثريها 

الأدوية املركبة من هذه الأ�سول.
● وال�سيديل وال�سيدلين: بائع الأدوية، وهو العامل بخوا�س الأدوية.	

عند●القت�صاديني:
ال�سيدلية: مكان بيع الأدوية.

عند●القانونيني:
ال�سيدلية: املخزن الذي يبيع فيه ال�سيديل عقاقري للنا�س.

]املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، املو�سوعة الإ�سالمية العامة �س/95	، 
معجم امل�سطلحات والألفاظ الفقهية 400/2، معجم ال�سهابي يف م�سطلحات العلوم الزراعية �س/541، املعجم 

القانوين رباعي اللغة �س/324[

ياَنٌة �صِ
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ٌة ْيَ �صِ
لغة:

ياَرة: حظرية من احلجارة واخل�سب اأو اأغ�سان ال�سجر، ُتبنى للَغَنم  ة وال�سِّ رْيَ )�س ي ر( ال�سِّ
رَي. رْي، و�سِ ، واجلمع: �سِ وابِّ والبقر واملا�سية والدَّ

ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، الرائد[

وَرُة●احَلْب�ِس● ْيُ �صَ
لغة:

ل من  ، وحتوَّ يُء: وقع، ومَتَّ �َسرْيُوَرة: )�س ي ر(، �سار �َسرْيًا و�َسرْيورًة وَم�ِسريًا؛ �ساَر ال�سَّ
املَْرِجع، واملاآل، والنتقال من  الفعل »�ساَر«، ومعناها:  رْيُورة: َم�ْسدر  اأخرى، وال�سَّ اإىل  حال 

بني: بلوغ يف احلال، وبلوغ يف املكان. حال اإىل اأخرى بعد اأن مل يكن عليها، وهي على �رَشْ
م تعريفه، انظر )َحْب�ٌس(. احَلْب�س: تقدَّ

ا�صطلحاً:
توايل طبقات الوقف املعّقب من �ُسلب املَحبِّ�س، بداية من البن اأو الأبناء الذين ُحب�س الوقف 

عليهم، وينتهي عند انقرا�س العقب من �ُسلب املُحبِّ�س.
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، تاريخ الأوقاف الإ�سالمية باملغرب 169/1 بت�رشف[

يَغٌة �صِ
لغة:

الكالَم:  و�ساَغ   ، معنيَّ مثال  على  �سنعه  يَء:  ال�سَّ �ساغ  ياغًة؛  و�سِ �َسْوغًا  �ساَغ  وغ(،  )�س 
يَغة الكالم: بناوؤه،  يَغة مبعنى »املَ�ُسوغ«؛ وهي: الهيئة، وال�سكل، وال�سورة، و�سِ به، وال�سِّ َرتَّ

َيغ. يغات، و�سِ يَغة اجلملة: عباراتها، وتركيبها، واجلمع: �سِ وتراكيبه، و�سِ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● املق�سودة منه؛ ومنه �سيغة 	 ال�رشعية  الآثار  الكالم على نحو معنيَّ �سالح لرتتُّب  ترتيب 

العقد.
● الواقف 	 اأو كتابة، �سادرين عن  الوقف من قول  اإن�ساء  الوقف: هي ما يدلُّ على  و�سيغة 

نف�سه، ت�سويرًا لإرادته، واإعالنًا ملا يف نف�سه، اأو من يقوم مقام الواقف يف ذلك �رشعًا.
● و�سيغة ر�سم التحبي�س: ال�سكل الذي يتَّخذه العقد من حيث حتريره.	

]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، معجم م�سطلحات اأ�سول الفقه �س/262، 
الأحكام الفقهية للوقف �س/20، املعجم لألفاظ احلب�س - الوقف - املعقب والعام باملغرب �س/117[

يَغٌة �صِ
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متن القاموس
حرف »ض«
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ٌن اأْ �صَ
لغة:

اأَْن: َعَزَلها عن املاعز،  َن ال�سَّ ُنه، و�َساأَ خ�ُس: َكرُث �َساأْ )�س اأ ن(، اأَ�ْساأََن اإ�ْساآنًا؛ أ �ْساأََن ال�سَّ
وف من الغنم، بخالف املاعز، داِجن،  اأْن: حيوان من ف�سيلة الغنميات، وهو ذو ال�سُّ وال�سَّ
، ُي�ستفاد من �سوفه وحلمه ولبنه، وُيطلق على اجلمع والواحد، واجلمع: اأَ�ْسوؤن،  جمرتٌّ

و�َسِئني.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]تاج اللغة، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني[

�صاِئٌع●
لغة:

ال�سيُء:  العدم، و�ساَع  اإىل  د، وزال، و�سار  تبدَّ ماُله:  )�س ي ع(، �ساَع �َسْيَعًة و�َسياعًا؛ �ساَع 
، واجلائع، وهو اأي�سًا:  الُّ اِئُع: ا�سم فاعل من �ساَع، وهو: التَّائه، اأو ال�سَّ ُفِقَد، وَهَلَك، وَتَلَف، وال�سَّ

ياع، و�ُسيَّع. الفقري ذو العيال، واجلمع: �سائعون، و�سِ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● العاجز عن الوفاء بالتزاماته واحتياجاته لفقر املال وكرثة العيال.	
● وبيت ال�سوائع: ق�سم يف بيت املال.	

]تاج اللغة، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية 
يف احل�سارة الإ�سالمية �س/339، معجم امل�سطلحات والألفاظ الفقهية 403/2[

واِبط( �صاِبٌط●)�صَ
لغة:

ْتَقَنها،  واأَ ْحَكَمها  اأَ �َسْنَعَته:  و�َسَبَط  باحَلْزم،  َحَفَظه  ال�سَئ:  �َسَبَط  �َسْبطًا؛  �َسَبَط  )�س ب ط(، 
م من املبادئ اأو القواعد، واجلمع: �َسواِبط. اِبط: ما َي�ْسِبط وُيَنظِّ وال�سَّ

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● م العمل بني فئات معينة.	 جمموعة القوانني واملواثيق التي ُتنظِّ
● الأحكام الكلية التي تنطبق على اجلزئيات يف باب من اأبواب الفقه.	
● م العمل، ولبدَّ من احرتامها ل�َسرْي العمل.	 القواعد واملبادئ التي ت�سبط وتنظِّ
● النظارة 	 ح�سابات  م�سك  يف  الناظر  اأمام  امل�سوؤول  املوظف  احلب�سية:  احل�سابات  و�سابط 

و�سبط �سجالتها.
● اأو احلب�س الإدارية 	 اأو الوقفية: القوانني التي تنظم �سوؤون الوقف  وال�سوابط احلب�سية 

والجتماعية.

ٌن اأْ �صَ
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]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الغني، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 1046/2، املعجم 
لألفاظ احلب�س - الوقف - املعقب والعام باملغرب �س/	11، 121[

�صاِحَيٌة●
لغة:

ريُق: بدا  م�س، و�َسحا الطَّ جُل: َبَرَز لل�سَّ ًا؛ �َسحا الرَّ ًا و�ُسِحيَّ )�س ح و(، �َسحا �َسْحوًا و�ُسُحوَّ
ع �سكنيٌّ قائم حول العا�سمة اأو اأيِّ مدينة  اِحَية: ناحية ظاهرة خارج البلد، اأو جتمُّ وظهر، وال�سَّ
احية: اأهل البادية، وِمَن النَّخل  رئي�سيَّة، وكلُّ ما ُيحيط باملدينة من اأرا�ٍس وم�ساكن، واأهل ال�سَّ
ور، و�ساحية كل �سيء: ناحيته البارزة، و�ساحية الأر�س: الأر�س  ونحوه: ما كان خارج ال�سُّ

لي�س عليها حائط، واجلمع: �َسَواٍح.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]تاج اللغة، ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد[

�صاِمٌن●
لغة:

َي عنه ما قد يق�رشِّ يف اأدائه،  )�س م ن(، �َسِمَن �َسْمنًا و�َسمانًا؛ �َسِمَنه: َكَفَله، اأو التزم اأن يوؤدِّ
واملُلَتِزم،  الكفيل،  وهو:  �َسِمَن،  من  فاعل  ا�سم  اِمن:  وال�سَّ مه،  َغرَّ َت�ْسمينًا:  ال�سيَء  نه  و�َسمَّ

ان، و�َسَمَنة. والغاِرم، واجلمع: �ساِمُنون، و�ُسمَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● امللتزم الذي يتوىل حل�سابه جمع �رشيبة من ال�رشائب اأو مك�س من املكو�س التي يفر�سها 	

ال�سلطان اأو الأمري، وي�سمن - يف مقابل توليه ذلك - مبلغًا معينًا من املال يدفعه اإىل اجلهة 
املخت�سة يف اأوقات منتظمة كل �سنة. 

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:
● اأو 	 املر�س،  اأو  ال�رشقة  اأو  احلريق  اأو  الوفاة  خماطر  عن  الناجتة  الأعباء  تتحمل  �رشكة 

ى اأق�ساط تاأمني.  ن �سدها، لقاء دفعات ت�سمَّ الأخطار الأخرى املوؤمَّ
● اأو 	 اإىل املتقبل امللتزم، الذي ي�سمن جباية ناحية  م�سطلح يف الإدارة العثمانية كان ي�سري 

دائرة اأو حرفة اأو َمك�س من املكو�س التي تفر�سها الدولة على حرفة اأو طائفة اأو جتارة اأو 
ناحية، فيدفع - مقدمًا - مبلغًا من املال للجهة املخت�سة يف اأوقات منتظمة من ال�سنة لقاء 

هذا ال�سمان. 
عند●القانونيني:

امللتزم بالكفالة اأو ال�سمان لوفاء املدين املكفول اإذا عجز عن الوفاء اأو ق�رشَّ فيه. 
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، م�سطلحات �سبح الأع�سى �س/225، قامو�س اآركابيتا 

�صاِحَيٌة
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للعلوم امل�رشفية واملالية �س/465، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 732/2-733، القامو�س 
القانوين اجلديد �س/322[

ْبٌط● �صَ
لغة:

اأَْحَكَمها واأَْتَقَنها،  يَء: َحَفَظه باحَلْزم، و�َسَبَط �َسْنَعَته:  )�س ب ط(، �َسَبَط �َسْبطًا؛ �َسَبَط ال�سَّ
والإتقان،  والإحكام،  والن�سباط،  بالنظام،  واللتزام  وَحْب�ُسه،  ال�سيء،  لزوم  ْبط:  وال�سَّ

واأي�سًا: ِحْفظ ال�سيء باحَلْزم.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة. 	
● القيام بالأمر على الوجه الأكمل، ومنه: �سبط زمام الأمور. 	
● و�سبط احلب�س اأو الوقف: القانون الذي يحمي احلب�س اأو الوقف من اأي تغيري انحرايف 	

نحو الأ�سوء؛ كالندثار والإهمال، اأو تغيريه عن هدفه اأو اأ�سله.
● املالية 	 املوارد  اأو  الوقفية  املداخيل  ت�سجيل  الريع:  �سبط  اأو  احلب�سية،  املداخيل  و�سبط 

اأي  املداخيل؛ حتى ل يرتتب  اأو احلب�سية يف يومها يف �سجالتها اخلا�سة ب�سبط  الوقفية 
خلل اأو �سياع لها.

● و�سبط امل�ساريف العامة: ت�سجيل امل�ساريف الوقفية العامة يف �سجالتها اخلا�سة؛ وذلك 	
ل�سبط ما ُي�رشف حتى ل يرتتب خلل اأو �سياع.

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:
● يف 	 والنظامية  ال�رشعية  والإقرارات  العقود  تدوين  حيث  ال�سبط؛  بكتاب  خا�س  م�سطلح 

ى جملد ال�سبط.  جملد خا�س بذلك، ي�سمَّ
● عملية تتكون من �سبط اآلية عمل اأو حركات تنفيذية بهدف احلفاظ على ح�سن �سري العمل. 	
● اإحدى وظائف الإدارة العامة، وتهدف اإىل تنظيم الدولة بطريقة حمددة؛ ل�سمان �سالمة 	

واأمن املجتمع. 
● م�سك الدفاتر؛ تدقيق املعامالت املالية اأو التجارية.	

]ل�سان العرب، تكملة املعاجم العربية، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم لغة الفقهاء �س/253، املعجم 
الإدارية  الأ�سا�سي يف امل�سطلحات  لألفاظ احلب�س - الوقف - املعقب والعام باملغرب �س/119، 121، املعجم 

العربية 712/2[

●)�صرار( رٌّ �صُ
لغة:

َنَفَعه، و�رُشَّ   : اأو مكروهًا، وال�سدُّ اأذًى  به  اأحلق  ه:  رًا؛ �رَشَّ ًا و�رَشَ ًا و�رُشَّ )�س ر ر(، �رَشَّ �رَشَّ
ة يف بدن من ُهزال اأو  دَّ ة، والبالء، و�سوء احلال، والفقر، وال�سِّ دَّ : ال�سِّ ُّ َب�رُشه: �سار �رشيرًا، وال�رشُّ
مانة،  ة، واملر�س، والزَّ ة، والَقْحط، وامل�سقَّ دَّ اء«؛ وهي: الَفْقر، وال�سِّ َّ اء: عك�س »ال�رشَّ َّ مر�س، وال�رشَّ
ة؛ وهو: اجلزاء على الإ�رشار، ُيقال: �سارَّ فالنًا؛ اأي:  ار: املُ�سارَّ والنَّْق�س يف مال اأو نف�س، وال�رشِّ

ار ِفْعل الثنني معًا، واجلمع: اأَ�رْشار. ر ِفْعل الواحد، وال�رشِّ ِره، فال�رشَّ جازاه على �رَشَ

رٌّ �صُ
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ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة. 	
● �سوء احلال يف نف�سه؛ لقلِة َنْحِو علٍم وف�سل وعفة، اأو يف بدنه؛ لنق�س جارحة، اأو يف حالة؛ 	

لفقد مال اأو جاه. 
● اإيالم النف�س وما يت�سل باأحوالها. 	
● الأذى يف النف�س اأو يف املال. 	

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، التوقيف على مهمات التعاريف �س/322، 
معجم لغة الفقهاء �س/254[

َراٌب �صِ
لغة:

الفحُل،  بها  �رَشَ �ساِرٌب:  وناقة  َنَكَحها،  الناقَة:  الفحُل  َب  �رَشَ �رِشابًا؛  َب  �رَشَ ب(،  ر  )�س 
و�رِشاب اجلمل: َنْزُوه على الأنثى؛ ُيقال: َنزا الثَّور؛ اأي: َوَثَب على اأنثاه.

ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة[

ْرٌب �صَ
لغة:

ال�سيَء  َب  و�رَشَ ك،  حترَّ ال�سيُء:  َب  �رَشَ بانًا؛  و�رَشَ و�رِشابًا  بًا  �رَشْ َب  �رَشَ ب(،  ر  )�س 
اِدَقه: ا�ستقرَّ  ب �رُشَ ه، و�رَشَ َب ال�سيَء: اأ�سابه و�سدمه، واأقامه ومدَّ بال�سيء: َخَلَطه به، و�رَشَ
ها،  �َسكَّ الُعْملَة:  اأو  النُّقوَد  َب  و�رَشَ َن�َسَبَها،  اخليمَة:  َب  و�رَشَ ه،  َدقَّ الوتَد:  ب  و�رَشَ ن،  ومتكَّ
زق، وخرج ُمتَِّجرًا، اأو  َواأَْبَعَد؛ واأي�سًا: �سار يف طلب الرِّ َب يف الأر�س: َذَهَب  وطبعها، و�رَشَ
ب: املِْثل،  ْ ف، وال�رشَّ ب القا�سي على يده: عاقبه، وَحَجَر عليه، ومنعه من الت�رشُّ غازيًا، و�رَشَ
ْنف، والنَّْوع، واأي�سًا: كلُّ ما يقع على البدن من اأذى؛ ب�سبب لكمة، اأو  ْكل، وال�سِّ واملِثال، وال�سَّ
ب عددين اأو عبارتني ريا�سيَّتني،  ركل بالقدم، وعمليَّة ح�سابيَّة ُت�ستخدم لإيجاد حا�سل �رَشْ
ْرهم  الدِّ اأي�سًا:  ُب  ْ وال�رشَّ الوحدات،  من  اآخر  عدد  يف  ما  بقدر  ات  مرَّ ة  عدَّ ما  عدد  تكرار  اأو 

امل�رشوب؛ َو�ْسف بامل�سدر، واجلمع: اأَ�رْشاب، و�رُشُوب، واأَ�رْشُب. 
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني[

ْربخانة●)�صرب●خانة●-●دار●ال�صرب(● �صَ
لغة:

ها، وطبعهــا،  َب النُّقــوَد اأو الُعْملــَة: �َســكَّ بانــًا؛ �ــرَشَ بــًا و�رِشابــًا و�رَشَ َب �رَشْ )�ــس ر ب(، �ــرَشَ

َراٌب �صِ
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 ، ْرهــم امل�ــرشوب؛ َو�ْســف بامل�ســدر، وخانة: كلمة فار�ســية؛ وهــي: البيت، اأو املحلُّ ب: الدِّ ْ وال�ــرشَّ
. ب؛ وهــي: مو�ســع ُت�ــرْشب فيــه الدراهــم وُت�ســكُّ ْ بخانــة: دار ال�ــرشَّ و�رَشْ

ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

]تكملة املعاجم العربية، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد[

َرٌر● �صَ
لغة:

: َنَفَعــه،  ــدُّ ه: اأحلــق بــه اأذًى اأو مكروهــًا، وال�سِّ رًا؛ �ــرَشَّ ًا و�ــرَشَ ًا و�ــرُشَّ )�ــس ر ر(، �ــرَشَّ �ــرَشَّ
ة، واملكروه، والآفة، واملر�س، وهو  دَّ يق، و�سوء احلال، وال�سِّ ر: الأذى، واخل�سارة، وال�سِّ وال�رشَّ
ر: فعُل  اأي�ســًا: ُنْق�ســان يدخــل يف ال�ســيء، وِعّلــة ُتقِعــد عــن اجلهاد ونحوه من عمل اأو �ســعي، وال�رشَّ
: ا�سم فاعل من  ارُّ الواحد، وهو اأن ي�رشَّ الرجل غريه، وقيل: ما ت�رشُّ به غريك، وتنتفع به، وال�سَّ
ها، ونفعها  «، ومن اأ�سماء اهلل احل�سنى، كالنَّافع؛ حيث هو خالق الأ�سياء كلها؛ خرِيها و�رشِّ »�رَشَّ
ر لل�ــرشُّ   ملــن اأراد، وكيــف اأراد؛ ُيفقــر، ومُير�ــس، علــى مقت�سى حكمته،  هــا، واملعنــى: املقــدِّ و�رُشِّ

ر، و�ُســوء احلــال، واجلمــع: اأَ�رْشار. ة، وال�ــرشَّ ــدَّ ــاروراء: الَقْحــط، وال�سِّ وال�سَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● اإحلاق مف�سدة بالغري مطلقًا؛ �سواء اأكانت يف الأموال اأو احلقوق اأو الأ�سخا�س، اأما الفرق 	

ر  ار الوارد ذكرهما يف حديث: »ل �رشر، ول �رشار«؛ فهو اأن ال�رشَّ ر وال�رشِّ بني ال�رشَّ
وجه  على  بالغري  مف�سدة  اإحلاق  فهو:  ار  ال�رشِّ اأما  ابتداًء،  بالغري  مف�سدة  اإحلاق  يعني: 

املقابلة؛ لأنه م�سدر قيا�سي على وزن »ِفَعال«، وهو يدل على امل�ساركة. 
● والعر�س، 	 والعقل،  والدين،  النف�س،  اخلم�س:  ال�رشوريات  باأحد  الواقع  ال�سديد  الأذى 

واملال. 
● : من كان طبعه اإحالل املكروه يف املال اأو النف�س.	 ارُّ وال�سَّ

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:
● اأي خ�سارة - عر�سية اأو متعمدة اأو ناجتة عن اإهمال - تلحق ب�سخ�س اأو ممتلكات. 	
● التعوي�سات املادية؛ اأي املبلغ الذي حتكم به حمكمة اأو هيئة حتكيم اأو ديوان مظامل اأو اأي 	

دائرة اأو جهة �ساحبة اخت�سا�س، اأو التي تقرر مبوجب عقد اأو اتفاق اأو بالرتا�سي اأو 
يف ت�سوية خارج املحكمة، ملن اأ�سابه �رشر يف �سخ�سه اأو ممتلكاته اأو حقوقه اأو اأي �سيء 

عائد له. 
عند●القانونيني:

هو الأذى املادي والأدبي اأو ال�سعوري اأو العاطفي الذي يقع على النف�س اأو على املال، وقد يقع 
ال�رشر بالمتناع عن تنفيذ التزام تعاقدي اأو قانوين، اأو باقرتاف جرمية فعلية اأو حكمية، اأو 

بحادث عار�س ُتلَقى م�سوؤولية حدوثه على �سخ�س معني. 
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، معجم امل�سطلحات املالية 

َرٌر �صَ
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�س/252،  الفقهاء  لغة  معجم  املي�رشة 1276/2،  الفقهية  املو�سوعة  �س/7	2،  الفقهاء  لغة  يف  والقت�سادية 
قامو�س اآركابيتا للعلوم امل�رشفية واملالية �س/247، املعجم القانوين رباعي اللغة �س/156[

ُروَرٌة● �صَ
لغة:

ة ل رادَّ لها، واأي�سًا: ا�سم  دَّ ة، وال�سِّ ورة: احلاجة، والوجوب، واحَلْتم، وامل�سقَّ )�س ر ر(، ال�رشَّ
ورة: الثابت  اأو امتناع، وهي خالف اجلواز، واملعلوم بال�رشَّ ملا يتميَّز به ال�سيء من وجوب 
احلاجة،  اإليه  مت�سُّ  ما  كلُّ  وهو:  ورة«؛  »�رَشُ اإىل  من�سوب  ا�سم   : وريُّ وال�رشَّ قطعية،  ب�سفة 
، وما ُحمل عليه الإن�سان،  ، وما لي�س منه بدٌّ خالف الكمايلِّ، وال�رشوريُّ اأي�سًا: الواجب احلتميُّ

اِئر. ورات، و�رَشَ واجلمع: �رَشُ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● خوف ال�رشر ال�سديد النازل باأحد ال�رشوريات اخلم�س. 	
● النازل مما ل مدفع له، واأي�سًا ما ل يفتقر اإىل نظر وا�ستدلل؛ حيث تعلمه العامة. 	
● خوف ال�رشر اأو الهالك على النف�س اأو بع�س الأع�ساء برتك الأكل. 	
● �رشر 	 حدوث  يخاف  بحيث  ال�سديدة،  امل�سقة  اأو  اخلطر  من  حالة  الإن�سان  على  تطراأ  اأن 

اأو اأذى بالنف�س، اأو بالع�سو، اأو بالِعر�س، اأو بالعقل، اأو باملال وتوابعه، فيتعنيَّ اأو يباح 
اأو تاأخريه عن وقته، دفعًا لل�رشر عنه يف غالب  اأو ترك الواجب،  عندئذ ارتكاب احلرام، 

ظنَّه، �سمن قيود ال�رشع. 
● اخلم�س؛ 	 ال�رشوريات  باإحدى  النازل  ال�رشر  لرفع  اإليه  احلاجة  تدعو  ما  وال�رشوري: 

حفظ النف�س، والدين، والعقل، والعر�س، واملال. 
● والدنيا، 	 الدين  م�سالح  قيام  يف  منها  لبدَّ  التي  والت�رشفات  الأعمال  هي  وال�رشوريات: 

على  الدنيا  م�سالح  جتِر  مل  بع�سها  ُفِقَد  اأو  ُفِقدت  اإذا  بحيث  ال�رشيعة،  مقا�سد  و�سيانة 
ا�ستقامٍة، بل على ف�ساٍد وتهارٍج، وفوت حياٍة، ويف الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع 

باخل�رشان املبني.
عند●القت�صاديني:

ال�رشوريات: هي احلاجات، وهنالك تداخل كبري بني ال�رشوريات والكماليات، ول يوجد حدٌّ 
فا�سل وا�سح يف�سل بينهما. 

املي�رشة 1279/2،  الفقهية  املو�سوعة  الغني،  الرائد، معجم  املعا�رشة،  العربية  اللغة  الو�سيط، معجم  ]املعجم 
1	12، التعريفات الفقهية �س/134، معجم م�سطلحات اأ�سول الفقه �س/265، 267، معجم امل�سطلحات املالية 

والقت�سادية يف لغة الفقهاء �س/7	2، معجم لغة الفقهاء �س/255، املعجم اجلغرايف �س/3	4[

ِريَبٌة● �صَ
لغة:

بيعة،  يبة اأي�سًا: الطَّ يبَة: اأَْوَجَبها عليهم، واألزمهم بها، وال�رشَّ َب عليهم ال�رشَّ )�س ر ب(، �رَشَ
يبات، و�رَشاِئب. ِجيَّة، ومن الأُْرز: �سبعة اأَراِدب، واجلمع: �رَشِ وال�سَّ

ُروَرٌة �صَ
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ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ما تفر�سه الدولة على الأموال اأو الأ�سخا�س من غري الفرائ�س ال�رشعية امل�سماة. 	
● العامة 	 النفقات  تغطية  اأجل  من  لها  بدفعه  الأ�سخا�س  الدولة  تلزم  الذي  املال  من  املقدار 

للدولة، ومن املالحظ اأن م�سطلح »�رشيبة« قليل ال�ستعمال يف كالم الفقهاء، واأن مرادفاته 
الدارجة على األ�سنتهم يف م�سنفاتهم هي: »الكلف ال�سلطانية«، و»النوائب«، و»الوظائف«، 

و»اخلراج«، و»الع�سور«، و»املغارم«، و»املكو�س«. 
● اخلراج امل�رشوب. 	
● اجلزية 	 جباية  اأمثلته:  ومن  م�سارفه؛  يف  و�رشفه  جبايته  اأمر  الدولة  تتوىلَّ  الذي  املال 

ونحوها من غري امل�سلمني املقيمني يف الدولة الإ�سالمية. 
● اقتطاع مايل، ُيلَزم الأ�سخا�س باأدائه لل�سلطات العامة، ب�سفة نهائية، دون مقابل، بغر�س 	

حتقيق نفع عام. 
● و�رشيبة الأرا�سي: �رشيبة ُتفر�س على الأر�س، وحُت�سب على اأ�سا�س قيمتها فقط، ل على 	

اأ�سا�س قيمة ما عليها من مباٍن وممتلكات. 
● و�رشيبة الأرباح: �رشيبة ت�ستوَفى عن الأرباح التي حتققها ال�رشكة عدا �رشيبة الدخل؛ 	

اأي عن الأرباح التي ُتدفع اإىل ح�ساب ال�رشكة وامل�ساهمني فيها. 
عند●القت�صاديني:

اأو غري منقولة،  اأو ممتلكات منقولة  ر�سوم ت�ستوفيها الدولة من الأفراد واملن�ساآت على دخل 
اأو بيع اأو �رشاء �سلع اأو خدمات، ويتم ح�سابها اإما كمبلغ مقطوع، اأو بن�سبة مئوية ثابتة، اأو 

بن�سبة متدرجة اأو ت�ساعدية. 
عند●القانونيني:●ُيطَلق على:

● اأن 	 دون  الأ�سخا�س،  من  نهائية  وب�سفة  اإجباريًا  الدولة  ت�ستوفيها  التي  املالية  الفري�سة 
 . يكون دفعها نظري مقابل معنيَّ

● الأموال التي يجب على كل مكلَّف دفعها لي�ساهم يف النفقات العامة. 	
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم لغة الفقهاء �س/255، معجم امل�سطلحات املالية 
معجم  �س/373،  الإ�سالمي  الفقه  األفاظ  م�سطلحات  معجم  �س/9	290-2،  الفقهاء  لغة  يف  والقت�سادية 
م�سطلحات العلوم ال�رشعية 1041/2، معجم امل�سطلحات القت�سادية والإ�سالمية �س/361، قامو�س اآركابيتا 

للعلوم امل�رشفية واملالية �س/779، القامو�س القانوين اجلديد �س/177، 342[

ِريٌح●)ُقبَّة●-●ُتْرَبة(● �صَ
لغة:

واأَْبَعده،  َدَفَعه  يَء:  وال�سَّ ها،  �َسقَّ والأر�َس:  حَفرُه،  القرَب:  َح  �رَشَ حًا؛  �رَشْ َح  �رَشَ ح(،  ر  )�س 
قُّ يف و�سط القرب، واللَّحد  يح: البعيد، وهو اأي�سًا: ال�سَّ َح للميت: َحَفَر له �رشيحًا، وال�رشَّ و�رَشَ
د، وعادة  انة، اأو املَْقرَبة، وقيل: الَقرْب بال حَلْ بة؛ اأي: اجَلبَّ ْ يف جانبه، وقيل: هو الَقرْب ُكلُّه، والرتُّ

َحة، و�رَشاِئح. ة، واجلمع: اأَ�رْشِ ما ُيطلق على املقابر اخلا�سَّ

ِريٌح �صَ
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ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● احلجرة امل�ستملة على قرب اأو ُتربة تعلوها قبة، وقد ميَّز البع�س بني القرب الذي هو حفرة 	

بة التي هي بناء مقام فوق القرب.  امليت، وبني الرتُّ
● مدفن �سلطان اأو اأمري اأو رجل �سالح، اأو اأي اإن�سان اآخر له مكانة تدعو اإىل تخليد ذكراه. 	

]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم م�سطلحات العمارة والفنون الإ�سالمية �س/175، 
مو�سوعة فن العمارة الإ�سالمية �س/101[

مٌّ �صَ
لغة:

ــيَء اإليــه: اأخــذه وجذبــه اإليــه، و�سمَّ الأوراَق ونحَوهــا: َقَب�َسها  ــًا؛ �ســمَّ ال�سَّ )�ــس م م(، �َســمَّ �َسمَّ
؛ وهــو:  ــمَّ : م�ســدر �َس ــمُّ ــَده، وال�سَّ ــمَّ القمــَح اأو الأرَز: َح�َس اأو جمعهــا بع�َسهــا اإىل بع�ــس، و�َس
َقْب�ــُس ال�ســيء اإىل ال�ســيء، واجَلْمــع بــني �ســيئني فاأكــرث، والإ�ْسمامــة: الإ�ْسَبــارة؛ وهي: احلزمة 
«؛ اأي:  ِميمــة: �سفــة ثابتــة للمفعــول ِمــن »�َســمَّ مــن الأوراق �ُســمَّ بع�ُسهــا اإىل بع�ــس، وال�سَّ

املَ�ْسُمومــة اإىل غريهــا.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]تاج اللغة، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد[

ماٌن �صَ
لغة:

تقدم تعريفه، اأنظر: )�سندوق ال�سمان الجتماعي(.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ردُّ ِمْثِل الهالك، اإن كان مثليًا، اأو قيمته اإن كان قيميًا. 	
● التزام َدْين اأو اإح�سار عني اأو بدن. 	
● �سغل ذمة اأخرى باحلق. 	
● ل املت�سبب غرامات الغ�سب واملتَلف والعيب ونحوه. 	 حتمُّ
● امن - الكفيل - اإىل ذمة امل�سمون عنه يف التزام احلق. 	 �سمُّ ذمة ال�سَّ
● اإح�سار العني امل�سمونة اأو اإح�سار من هو عليه احلق. 	
● اللتزام بتعوي�س مايل عن �رشر الغري. 	
● ُموِجُب الُغْرِم مطلقًا؛ اأي موجب حتمل تبعة الهالك. 	
● اللتزام بالقيام بعمل.	
● كفالة النف�س، وكفالة املال.	
● �سمان املال والتزامه �سواء كان بعقد وبغري عقد.	
● 	. و�سع اليد على املال، بغري حقٍّ اأو بحقٍّ

مٌّ �صَ
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● ما يجب بالتزام بال�سارع ب�سبب العتداءات؛ كالديات �سمانًا لالأنف�س، والأرو�س �سمانًا ملا 	
دونها، وك�سمان قيمة ال�سيد يف احلرم، وكفارة اليمني، وكفارة الظهر، وكفارة الإفطار 

عمدًا يف نهار رم�سان.
● ما يتحمله الإن�سان ويلتزمه يف ذمته بال�ستدانة؛ ليدفعه يف اإ�سالح ذات البني، اأو عمل من 	

اأعمال الربِ، وال�سمان اأعم من احلمالة. 
● مانة: كل ما ي�سمن احلقَّ من ال�سياع؛ كالوثيقة، والرهن، والكفالة... ونحو ذلك.	 وال�سَّ

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:
● ل م�سوؤولية �سداد قر�س اأو الوفاء بالتزام اإذا اأخلَّ امل�سمون بذلك. 	 قبول ال�سامن حتمُّ
● د باإ�سالح اأو ا�ستبدال منتجات خالل فرتة ال�سمان، والتي متتد عادة حتى �سنة واحدة 	 تعهُّ

من تاريخ ال�رشاء. 
● حماية �سخ�س من �رشر يهدده، اأو تعوي�سه عن �رشر وقع عليه. 	
● ويف التمويل: ال�سمان الذي يقدمه املقرت�س للمقر�س ك�سمان للقر�س. 	
● التي قدمت 	 املعدات  اأو  الآلت  اأو  الب�سائع  باأن  الكلمة وعدًا  التجارية: تعني  الأعمال  ويف 

الكفالة اأو ال�سمان عنها توؤدي عملها ح�سب املطلوب، اأو حتتوي على العنا�رش اأو الأجزاء 
املو�سحة يف املوا�سفات، اأو اأنها تعمل لفرتة من الزمن حمددة يف الكفالة اأو ال�سمان. 

عند●القانونيني:●ُيطَلق على:
● وال�سمان 	 والكفالة  عليه،  وقع  �رشر  عن  تعوي�سه  اأو  يهدده،  �رشر  من  �سخ�س  حماية 

يرادفان اللتزام اأو امل�سوؤولية يف بع�س العقود. 
● وال�سمانات: و�سائل قانونية حلماية حقوق الدائن. 	

ال�رشعية  العلوم  م�سطلحات  معجم  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ]ل�سان 
717/2، 1046، معجم امل�سطلحات املالية والقت�سادية يف لغة الفقهاء �س/292، املو�سوعة الإ�سالمية العامة 
�س/901، املو�سوعة الفقهية املي�رشة 4/2	12، معجم امل�سطلحات القت�سادية والإ�سالمية �س/364، املو�سوعة 
الفقهية 	122/1، 	220/2، معجم لغة الفقهاء �س/256، قامو�س اآركابيتا للعلوم امل�رشفية واملالية �س/412، 
725، معجم م�سطلحات العلوم الإدارية �س/212، معجم م�سطلحات القت�ساد واملال واإدارة الأعمال �س/260، 

القامو�س القانوين اجلديد �س/322، معجم القانون �س/111[

ياٌع �صَ
لغة:

و�ساَع  العدم،  اإىل  و�سار  وزال،  د،  تبدَّ ماُله:  �ساَع  و�َسياعًا؛  �َسْيَعًة  �ساَع  ع(،  ي  )�س 
ياع: الهالك، والتََّلف، والفقدان، والإهمال، واأي�سًا: العيال  ال�سيُء: ُفِقَد، وَهَلَك، وَتَلَف، وال�سَّ
اأي�سًا:  ياع  َتْبديُده �ُسدًى وبال فائدة، وال�سَّ الوقت:  د، و�َسياع  الرعاية والتفقُّ املُْهَملون من 

يب. نوع من الطِّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]تاج العرو�س، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد[

ياٌع �صَ
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ياَفٌة● �صِ
لغة:

ياَفًة؛ �ساَف �سديَقه: اأَ�ساَفه، و�َسيَّفه؛ اأي: اأَْنزله �َسْيفًا عنده،  )�س ي ف(، �ساَف �َسْيفًا و�سِ
َماأُْدبة،  اأو  وليمة  اأقام  اأومل؛  و�َسيََّف:  يافة،  ال�سِّ منه  وطلب  اأي�سًا،  �َسْيفًا  عنده  نزل  و�َساَفه: 
ُعْرفًا  يافة: ما يجب  ال�سِّ ْيف واإطعامه، وواجب  ال�سَّ الوليمة، واملَاأُْدبة، وا�ستقبال  يافة:  وال�سِّ
يوف، ونوع من خانات القوافل ُي�ست�ساف  �سة لل�سُّ يافة: دار خُم�سَّ يف، ودار ال�سِّ نحو ال�سَّ
ْيف: النازل عند غريه زائرًا يف �سيافته؛  بها بع�س امل�سافرين على ح�ساب اأمري املدينة، وال�سَّ
على:  اأي�سًا  وُيجمع  واملوؤنَّث،  ر  وللمذكَّ واجلمع،  واملثنَّى  للمفرد  وُي�ستعمل  ُيْدع،  مل  اأم  ُدِعَي، 

يفان، و�ُسيوف. اأَ�ْسياف، و�سِ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● بذل البادي اأو املقيم يف قرية اأو مدينة املاأوى والطعام ثالثة اأيام جمانًا للقادم اإليها من غري 	

اأهلها اإذا طلب النزول عنده. 
● ا�سم لإكرام ال�سيف - وهو النازل بغريه لطلب الإكرام - والإح�سان اإليه. 	
● الذي يحل على 	 اإنفاق ريعها يف تقدمي ال�سيافة لل�سيف  اأوقاف يجعل  واأوقاف ال�سيافة: 

القبيلة؛ كال�سيوخ،  القرية من خارجها، وعادة من يكون هذا الوقف يف يد من ميثِّل  اأهل 
والزعماء. 

]ل�سان العرب، تكملة املعاجم العربية، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، معجم امل�سطلحات 
املالية والقت�سادية يف لغة الفقهاء �س/301، املو�سوعة الفقهية 	316/2، اأبحاث ندوة نحو دور تنموي للوقف 

�س/201[

ْيَعٌة● �صَ
لغة:

ْيَعة: الأر�س املُِغلَّة؛ ُتِدرُّ على �ساحبها  )�س ي ع(، اأَ�ساَع الرجُل: َف�َسْت �َسْيَعُته وَكرُثت، وال�سَّ
ماًل، والإقطاعيَّة، والقرية ال�سغرية، والعقار من الأر�س، وهي اأي�سًا: العمل املُْرِبِح؛ كالتِّجارة 
�َسْيعُة  ُيقال:  احِلْرفة،  اأو  املِْهَنة،  واأي�سًا:  َنف�سه،  ْبح  الرِّ على  تطلق  َوقد  وغريهما،  ناعة  وال�سِّ
َيع. ياع، و�سِ الرجل؛ اأي: ِحْرفته و�سناعته، ومعا�سه وَك�ْسبه، واجلمع: �َسْيعات، و�َسَيعات، و�سِ

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● جمتمع بيوت ي�سكنها الفالحون خا�سة.	
● املزارع والأر�سون. 	
● و�َسْيعة الرجل: عقاره الذي ي�سيع بفقده. 	

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم ال�سهابي يف م�سطلحات العلوم 
التوقيف على مهمات  الفقهاء �س/302،  لغة  املالية والقت�سادية يف  امل�سطلحات  الزراعية �س/775، معجم 

التعاريف �س/224[

ياَفٌة �صِ
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يٌق �صِ
لغة:

�سع«؛ اأي: كان �َسيِّقًا، اأو �سار كذلك،  يقًا؛ �ساَق ال�سيُء: عك�س »اتَّ )�س ي ق(، �ساَق �َسْيقًا و�سِ
ريَق: جعلها َت�ِسيق، وقلَّل ات�ساعها،  يٍق، اأو َفَقَد ماَله وافتقر، و�َسيََّق الطَّ واأَ�ساَق: �سار يف �سِ
ة، وما �ساق عنه ال�سدُر  دَّ عة«، وهو اأي�سًا: الَفْقر، و�ُسوء احلال، وال�سِّ يق: نقي�س »ال�سَّ وال�سِّ

يق ذات اليِد: الفقر، والَعَوز. ائقة، اأو الأزمة، و�سِ من همٍّ اأو حزن، وال�سَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد[

يٌق �صِ
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متن القاموس
حرف »ط«
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طاِئَفٌة●)فرقة(●
لغة:

)ط وف(، طاَف َطوافًا وَطَوفانًا وَطْوفًا وَتْطوافًا؛ طاف بال�سيء: �سعى، وا�ستدار، وحام حوله، 
اأفرادها  الفرقة، يجمع  اأو  اِئَفة: اجلماعة،  والطَّ به،  اأَحاَط  بالأَمر:  واأَطاف  نواحيه،  وجاء من 

مذهب اأو راأي واحد، واأي�سًا: اجلزء اأو القطعة من ال�سيء، واجلمع: طاِئفات، وَطوائف.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● اجلماعة، واأقلها ثالثة، ورمبا اأُطلقت على الواحد والثنني.	

]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الغني، معجم امل�سطلحات والألفاظ الفقهية 419/2[

طاِبٌع●
لغة:

)ط ب ع(، طَبَع َطْبعًا وِطباعًة؛ طَبع ال�سيَء: َخَتَمه، وو�َسَع عليه عالمة مميِّزة، وطبع القما�َس: 
اَبع:  اِبع اأو الطَّ خ�ُس على �سيء: ُجِبَل عليه، واتَّ�سف به، والطَّ َر�َسَمه، وَنَق�َس عليه، وُطِبَع ال�سَّ
ابع اأي�سًا: اخلامت، والأداة ُيختم اأو  بطاقة ورقيَّة �سغرية، ُتل�سق على الأوراق وال�سلع، والطَّ
جية، وال�سفة، واخُللق الغالب، والعالمة املميِّزة، اأو كلُّ  ُيطبع بها، وهو اأي�سًا: الطبيعة، وال�سَّ

ما مُييَّز به، واجلمع: َطوابع.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● لفظ متداول يف العهد العثماين عند عامة النا�س، يق�سدون به: اخلتم اأو اخلامت املنقو�س فيه 	

عالمة �ساحبه وتوقيعه.
● املل�سقات ذات القيمة التي تفر�سها الدولة على املعامالت الر�سمية ور�سائل الربيد، وهي 	

مبثابة اأجور اأو �رشيبة.
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:

● ورقة �سغرية ُت�سدرها الدولة ل�ستعمالها يف املعامالت الإدارية واملالية.	
● ختم اأو طابع يو�سع على وعاء اأو يل�سق على �سلعة اأو على وثيقة اأو م�ستند، يدل على اأن 	

�رشيبة معينة قد ا�ستوفيت عنه اأو عنها.
عند●القانونيني:●ُيطَلق على:

● طابع الدولة اأو رئي�سها اأو هيئة نظامية اأو �سلطة عامة، ويراد به اإما جعل العقد ر�سميًا، اأو 	
اإقفال مظروف حمظور فتحه.

● عالمات �سادرة عن اإحدى امل�سالح التابعة للدولة، دالَّة على اأداء ر�سوم م�ستحقة. 	
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، معجم امل�سطلحات والألقاب 
التاريخية �س/301، معجم لغة الفقهاء �س/	25، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 2/	72، 

طاِئَفٌة
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معجم  �س/553،  اجلديد  القانوين  القامو�س  �س/475،  الأعمال  واإدارة  واملال  القت�ساد  م�سطلحات  معجم 
القانون �س/266[

طابو●
لغة:

مل جند له اأ�ساًل يف اللغة.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● ند الذي يفيد حقَّ الت�رشف بالأرا�سي.	 ال�سَّ
● �سند ملكية العقارات.	
● دائرة ت�سجيل العقارات والأرا�سي.	
● ا�سُتخدم يف العهد العثماين لإثبات تبعية الفالح ل�سيده الإقطاعي.	
● اع.	 رَّ وطابو ر�سمي: ما يتقا�ساه �ساحب الأر�س من الزُّ
● وطابو حترير دفرتيل اأو دفاتر التحرير: نوع من ال�سجالت يف الدولة العثمانية، وهي اأ�سمل 	

والقرى  املدن  اأن�سطة  جميع  وت�سمل  الإ�سالمية،  احل�سارة  يف  املعمارية  ال�سجالت  واأدق 
�س دفرت حترير لكل مدينة اأو جمموعة  التي انطوت حتت حكم الدولة العثمانية؛ حيث ُخ�سِّ
بلدان وقرى متجاورة حوى تف�سيالت كاملة عن املرافق العامة؛ كالأ�سواق، واحلوانيت، 
واحلمامات، واخلانات، واملَعا�رِش، والأرحية )املطاحن(، والأفران، وامل�سابن، والوكالت، 

والتكايا، والرباطات، واخلانقاوات، واملدار�س، واجلوامع، وامليامت، ووثائق الوقف.
عند●القت�صاديني:

دائرة الطابو: م�سطلح اإداري ُي�سار به اإىل ما ُيعرف حاليًا بالتوثيق العقاري اأو اإدارة ت�سجيل 
الأرا�سي.

يف  املعماري  احلفاظ  �س/4	،  العثمانية  الدولة  معجم  �س/143،  العثمانية  امل�سطلحات  يف  اجلامع  ]املعجم 
احل�سارة العربية الإ�سالمية �س/	11، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 727/2[

َحى(● طاُحوٌن●)طاُحونة●-●دار●الرَّ
لغة:

ناعمًا،  ة حتى جعله  ب�سدَّ و�َسَحَقه  دقيقة،  ات  ذرَّ ه  : �َسريَّ احَلبَّ َطَحَن  َطْحنًا؛  )ط ح ن(، طَحَن 
اأحدهما  ُيو�سع  ن من حجرين م�ستديرين،  تتكوَّ بها،  ُيطحن  اأداة  َحى؛ وهي:  الرَّ احون:  والطَّ
، وا�سم اآلة معيَّنة  احون: كلُّ اآلة لَطْحن احَلبَّ على الآخر، وُيدار الأعلى باليد على ُقطب، والطَّ
اآلة  اأي:  مثله؛  احونة  والطَّ نف�سه،  ْحن  الطَّ بيت  واأي�سًا:  واحلبوب،  الغالل  َطْحن  يف  ُت�ستخدم 
َطْحن  يف  ُت�ستخدم  الهواء  يديرها  الهواء: طاحونة  َطْحن احلبوب، وطاحونة  ْحن، ومكان  الطَّ

، واجلمع: طواِحني. احَلبِّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الغني[

طابو
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طاِرٌئ●
لغة:

)ط ر اأ(، َطَراأَ َيْطَراأُ َطْرءًا وُطروءًا؛ طراأ فالن على القوم: َخَرَج عليهم فجاأة، اأو َطَلَع عليهم من 
، والغريب،  يُّ ع، وما يحدث فجاأة، والزائل، والَعَر�سِ املتوقَّ ارئ: احلادث غري  اآخر، والطَّ بلد 
والطارئة:  الأ�سلي،  وعك�سه:  ماهيَّته،  من  خارٍج  ال�سيء،  طبيعة  عن  اأجنبيٍّ  كلُّ  اأي�سًا:  وهو 

امل�سيبة، اأو الداهية، واجلمع: َطواِرئ.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ع لها؛ ومنه: 	 والظروف الطارئة: الأمور اخلارجة عن العادة التي حتدث فجاأة دون توقُّ

نظرية الظروف الطارئة.
عند●القت�صاديني:

ة ومفاجئة، تتطلَّب القيام باإجراء معني. َو�ْسع اأو حدث اأو حالة طارئة غري متوقعة، اأو �رشورة ُمِلحَّ
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الغني، معجم لغة الفقهاء �س/	25، معجم م�سطلحات 

القت�ساد واملال واإدارة الأعمال �س/192[

طا�ٌس●)طا�صة(●
لغة:

اأ�سابعه،  الآكل  فيه  ليغ�سل  املائدة  على  يَعدُّ  ماء،  به  ُيو�سع  �سغري  اإناء  ا�س:  الطَّ و�س(،  )ط 
ة يقولون: طا�سة، واجلمع: طا�سات. واأي�سًا: اإناء من نحا�س ونحوه ُي�رشب به، اأو فيه، والعامَّ

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املاء يف 	 اأو ل�سبِّ  لل�رشب،  اأو  الطعام  لتناول  ُت�ستعمل  املواد،  اأو غريها من  جفنة نحا�سية 

احلمامات.
● يعود 	 خريي  �سندوق  على  للدللة  العثماين  العهد  يف  ُيطلق  كان  م�سطلح  بارا�س:  وطا�س 

جُتمع  النقود،  بع�س  النك�سارية  رواتب  من  ُيخ�سم  كان  حيث  النك�سارية،  لت�سكيالت 
ل�ستكمال نواق�س الأورطة )كتيبة( اأو لتاأمني بع�س احلاجات الرتفيهية لعنا�رش الأورطة، 
وعند جمع كميات كبرية من الأموال يقدم تقرير للحكومة بها؛ فُت�رشف على املحتاجني 

اأو لفكِّ الأ�رشى.
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم امل�سطلحات والألقاب التاريخية �س/302، 
معجم م�سطلحات التاريخ والآثار �س/119، املعجم اجلامع يف امل�سطلحات العثمانية �س/144، م�سطلحات 

التاريخ العثماين 3/1	1[

طاَعٌة●
لغة:

)ط وع(، طاَع َطْوعًا وطاعًة وَطَواِعَيًة، واأَطاع اإِطاعًة؛ طاعه واأطاعه: انقاد له، وفعل ما اأمره 

طاَعٌة
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اعة: النقياد واملوافقة، واخل�سوع لإرادة الآخرين، وقيل: ل  به، ولن باإرادته دون اإكراه، والطَّ
اعة:  تكون اإل عن اأمر، وهي عك�س »املع�سية«، وطاعة اهلل: عبادته، والنقياد لأوامره، وَبْيُت الطَّ
بيت الزوج الذي ُيطلب من الزوجة التي هجرت زوجها اأن تعود اإليه، وال�ستطاعة: ا�ستفعال 

من الطاعة؛ وهي: الطاقة، والقدرة على ال�سيء، واجلمع: طاعات.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● فعل املكلف املاأمورات، ولو ندبًا، وترك املنهيات، ولو كراهة.	
● ال�ستجابة لأمر الغري والعمل به طوعًا.	
● امتثال الأمر واجتناب النهي لكل �ساحب حقٍّ اأو ولية. 	
● ب اإىل اهلل. 	 كل ما فيه ر�سى وتقرُّ
● يف 	 �سببًا  كانت  املع�سية  يف  كانت  واإذا  للثواب،  �سببًا  كانت  اخلري  يف  كانت  فاإذا  النقياد؛ 

العقاب. 
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 2/	104، 

التوقيف على مهمات التعاريف �س/225، املو�سوعة الفقهية 53/15[

طاٌق●
لغة:

ب،  اق: ما ُعطف وُجعل كالَقْو�س من الأبنية؛ كالقناطر، والنوافذ، وهو فار�سيٌّ معرَّ )ط وق(، الطَّ
واأي�سًا: ما ُيجدل مع غريه ل�سنع غزل اأو حبل اأو خيط، واجلمع: طاقات، واأَْطواق، وِطيقان.

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املحراب.	
● لَّة التي عند باب امل�سجد اأو حوله.	 الظُّ
● وُتطلق يف بالد ال�سام للدللة على الوحدة امل�ستقلة بذاتها من كل �سيء.	

امل�سطلحات  يف  اجلامع  املعجم   ،194/36 الفقهية  املو�سوعة  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  العرب،  ]ل�سان 
الأيوبية واململوكية والعثمانية �س/144[

طاَقٌة●
لغة:

النَّافذة  اقة:  والطَّ ة،  عليه مب�سقَّ َقَدَر  الأمَر:  اإِطاقًة وطاقًة؛ طاَق  واأَطاَق  َطْوقًا،  )ط وق(، طاَق 
ة يف  الُكوَّ اأو  واملِ�ْسكاة  وال�سوء،  الهواء  منها  يدخل  بَّاك، وفتحة يف اجلدار  ال�سُّ اأو  ال�سغرية، 
احلائط غري نافذة، والنَّافذة يف حائط املنزل ذات َغَلق، ُيفتح لدخول ال�سوء والهواء عند احلاجة 
، واجلمع:  ة، والقدرة، ون�ساط اأو قدرة على اإحداث فعل ج�سميٍّ اأو ذهنيٍّ اإليها، واأي�سًا: القوَّ

طاقات.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	

طاٌق
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● فجوة �سغرية م�سدودة م�ستديرة ال�سكل، توجد اأحيانًا يف كو�سات العقود؛ لتخفيف ِحمل 	
املباين فوقها، اأو التجميل.

عند●القت�صاديني:
احلدُّ الأق�سى للمقدار الذي ي�ستطيع اأن ينتجه با�ستخدام كمية معلومة من عوامل الإنتاج.

والآثار  التاريخ  م�سطلحات  معجم  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  العربية،  املعاجم  تكملة  العرب،  ]ل�سان 
�س/119، قراءة معمارية يف ال�سجالت العثمانية للمحكمة ال�رشعية يف نابل�س �س/	1، التوقيف على مهمات 

التعاريف �س/229، معجم امل�سطلحات القت�سادية �س/	23[

ٌة َطاِقيَّ
لغة:

وف ونحوهما، واجلمع: طاِقيَّات، وَطواق. اقيَّة: غطاء للراأ�س من القطن اأو ال�سُّ )ط و ق(، الطَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● هذا 	 ويرادف  بـ»اخلوذة«،  املختلفة  الوثائق  يف  عنه  واملعربَّ  املحراب،  يف  العلوي  اجلزء 

امل�سطلح يف بالد ال�سام م�سطلح: طا�سة املحراب، وهو على هيئة ن�سف قبة معقودة بعقد 
مدبَّب غالبًا، ويزخَرف باطنها بالعديد من النقو�س الزخرفية.

]معجم اللغة العربية املعا�رشة، املدخل اإىل درا�سة امل�سطلحات الفنية للعمارة الإ�سالمية �س/93[
طاِلٌب●)طالب●العلم●-●�صوفته(●

لغة:
اه، وَن�َسَده،  ال�سيَء: �سعى للح�سول عليه، وتوخَّ َطَلَب  َطَلبًا وِطالبًا وِطالبًة؛  )ط ل ب(، طَلَب 
الب:  والطَّ واأخذه،  ال�سيء  ِوْجدان  حماولة  لب:  والطَّ منه،  والتم�سه  اه،  اإيَّ �ساأله  منه:  وَطَلَبه 
ُعْرفًا على التلميذ  ة، وتلميذ املدر�سة، وُيطلق  ا�سم فاعل ِمن »طَلَب«، والتلميذ يطلب العلم عامَّ
اغب يف حت�سيله، وَمْن ُيتاِبع درا�سته،  يف مرحلَتْي التعليم الثانوية والعالية، وطالب العلم: الرَّ

: طالبات. ب، وَطَلب، وُهنَّ واجلمع: طاِلُبون، وَطَلَبة، وُطالَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ال�سخ�س الذي يحاول احل�سول على �سيء؛ مفيد، اأو غري مفيد، ومنه قولهم ملن ي�سعى اإىل 	

نيل العلم: طالُب علٍم، ومن ي�سعى اإىل نيل جاٍه: طالُب جاٍه.
عند●القانونيني:

ال�سخ�س الذي يتابع - يف نطاق جامعة اأو مدر�سة عليا - درا�ساته العليا.
الفقه �س/269،  اأ�سول  معجم م�سطلحات  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ]ل�سان 

القامو�س القانوين اجلديد �س/		2[

طاِلٌب
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●)طبابة●-●تطبيب●-●مداواة( ِطبٌّ
لغة:

بيب، وهو معاجلة  : عمل الطَّ بُّ ًا؛ َطبَّ املري�َس ونحَوه: داواه، وعاجله، والطِّ )ط ب ب(، َطبَّ ِطبَّ
؛ كاملعاجلة بالأع�ساب اأو احلجامة  ًا، واأ�سلوب للعالج غري الكيميائيِّ ًا اأو نف�سيَّ املر�سى ج�سميَّ
الب�رشيَّة ومعاجلتها، مبا يف ذلك طرق  الأمرا�س  اأ�سباب  : علم درا�سة  بِّ الطِّ ونحو ذلك، وعلم 
بيب: احلاذق، املاهر، العارف بالأمور، وَمْن ِحْرفته  املداواة وال�سفاء املتعلِّقة بالأمرا�س، والطَّ
حرفة  بابة:  والطِّ واأَِطبَّة،  اء،  اأَِطبَّ وجمعه:   ، بِّ بالطِّ والعامل  املر�سى،  معاجلة  ومهنته   ، بُّ الطِّ
 ، بِّ الطِّ علم  متعاطي  واملتطبِّب:  الأمرا�س،  من  واملداواة  املعاجلة  والتَّطبيب:  اأي�سًا،  بيب  الطَّ

وقيل: املتعاطي له وهو ل يعرفه جيدًا.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ورئي�س الأطباء: هو من يحكم على طائفة الأطباء، وياأذن لهم يف التطبيب... ونحو ذلك.	

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، املو�سوعة الإ�سالمية العامة 
�س/906، معجم لغة الفقهاء �س/259، تاريخ البيمار�ستانات يف الإ�سالم �س/19[

●)احلكماء●الطبائعية●-●الأطباء●الطبائعية(● َطباِئِعيٌّ
لغة:

ِجيَّة  بيعة: اخُللق، وال�سَّ خ�ُس على �سيء: ُجِبَل عليه، والطَّ )ط ب ع(، طَبَع َطْبعًا وِطباعًة؛ ُطِبَع ال�سَّ
و�سورها،  واملادة  الأ�سياء،  طبائع  علم  وهو  الفيزياء؛  الطبيعة:  وعلم  الإن�سان،  عليها  ُجبل 
 : بائعيُّ والطَّ واليبو�سة،  والرطوبة،  والربودة،  احلرارة،  الأربع:  بائع  والطَّ لها،  تبدُّ وقوانني 

، اأو عامل الفيزياء، ومنها: الأطباء الطبائعيَّة. من�سوب اإىل »الطبائع«، واأي�سًا: الفيزيائيُّ
ا�صطلحاً:

يف م�سطلحات الع�رش اململوكي: طبيب الأمرا�س الداخلية )الباطنية(.
]تكملة املعاجم العربية، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، املعجم اجلامع يف امل�سطلحات الأيوبية واململوكية 

والعثمانية �س/144[

َطْبٌخ●
لغة:

ه لالأكل بتعري�سه للحرارة، وَطَبَخ  عاَم وغرَيه: اأَْن�َسَجه، واأََعدَّ )ط ب خ(، َطَبَخ طْبخًا؛ َطَبَخ الطَّ
ْبُخ: م�سدر »َطَبَخ«؛ وهو: اإن�ساج اللحم وغريه ا�ستواًء واقتدارًا، وَطْبُخ  : اأحرقه، والطَّ الآُجرَّ

عاِم: اإعداده وتهييئه لالأكل. الطَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد[

ِطبٌّ
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ُطْبخاَنة●)ُطوْبخانة(●
لغة:

مل جند له اأ�ساًل يف اللغة.
ا�صطلحاً:

حمل التجميل والراحة، وكان مرفقًا يف العادة بامل�سايف، يق�سي فيه املري�س فرتة من الوقت 
لإيواء  اأن�سئت  التي  اخلريية  املوؤ�س�سات  اإحدى  على  واأُطلق  الطبيعي،  و�سعه  اإىل  يعود  حتى 

املحتاجني والفقراء وامل�ساكني.
]املعجم املو�سوعي للم�سطلحات العثمانية التاريخية �س/147[

ل(● ِطْبٌق●)ِطْبُق●الأَ�صْ
لغة:

)ط ب ق(، اأَْطَبَق اإِْطباقًا؛ اأَْطَبَق عليه: هجم حميطًا به، وُم�سيطرًا عليه، واأَْطبقوا عليه: اأجمعوا 
ق  اه و�سرته، ووافقه ونا�سبه، و�سدق عليه، وحتقَّ يء: غطَّ يُء على ال�سَّ متوافقني، وانطبَق ال�سَّ
فيه، وطاَبْقُت بني ال�سيئني: جعلُتهما على َحْذٍو واحد، واملُطاَبقة: املواَفقة، والتَّطابق: التِّفاق، 

ْبق: املِْثل، وال�ِسْبه، واملُطابق، واملُوافق. والطِّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
عند●القانونيني:

ِطْبُق الأ�سل: م�ستخرج مطابق ملا نقل عنه.
]تاج اللغة، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، القامو�س القانوين اجلديد �س/	29[

َطَبَقٌة●
لغة:

َبقة: اجليل بعد اجليل، اأَو الَقْوم املت�سابهون يف �ِسنٍّ اأَو عهد، واحلال، واملنزلة،  )ط ب ق(، الطَّ
واملرتبة، والدرجة، والفئة من النا�س ذات منزلة معيَّنة، واملجموعة من النا�س ميار�سون وظائف 
ْور يف بناء،  ابق، والدَّ بقة اأي�سًا: الطَّ مت�سابهة، ولهم م�سلحة واأو�ساع متَِّحدة يف املجتمع، والطَّ
ذات  اأر�س  على  وتقوم  واحد،  �سطح  اأو  �سقف  بينها  يجمع  التي  العمل  حمال  اأو  وامل�ساكن 
ة تغطي �سطحًا بالكامل، واجلمع: َطَبقات،  م�ستوى واحد، واأي�سًا: ال�رشيحة، و�ُسْمك من مادَّ

وِطباق، وَطَبق.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● اجليل؛ اأي اأهل الزمان الواحد.	
● جمموعة من الأفراد يف م�ستوى اجتماعي واحد بحكم القانون اأو العرف، يربطهم �سعور 	

م�سرتك باأنهم يلتقون يف بع�س النواحي اخلا�سة بهم.

َطَبَقٌة
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● فئة معينة من الأفراد الذين يتقاربون من حيث املواقع والأدوار الجتماعية، وي�ساركون 	
يف م�سالح واأهداف يعونها بن�سب متفاوتة.

● الطباق 	 اأولها:  اأنواع؛  اململوكي يف ثالثة  الع�رش  وحدة �سكنية م�ستقلة، انح�رشت خالل 
كانت  التي  الطباق احلربية؛  باملدار�س واخلانقاوات، وثانيها:  تلحق  كانت  التي  الدينية؛ 
الأمراء  بق�سور  تلحق  كانت  التي  العادية؛  الطباق  وثالثها:  والقالع،  باحل�سون  تلحق 
اأجنحة متجاورة  الطباق عبارة عن  ما كانت هذه  ب�سالطينهم، وغالبًا  ت�سبهًا  املماليك  من 

م�ستقلة، ل يزيد ارتفاعها على دورين. 
● امل�ستوى الأفقي من العقار )الطابق(. 	
● وَطَبَقة احَلْب�س املَُعقِّب: جمموعة من الأفراد حم�سورون يف الأ�رشة اأو العائلة.	
● وطبقة املَُحبَّ�ْس عليهم: املرتبة التي تنتمي اإليها جمموعة من الورثة اإىل اأ�سل املحب�س، والتي 	

ج ال�سلة بن�سب املحب�س، وقد حتجب طبقٌة طبقًة اأخرى عن الإرث. لها حقُّ الإرث تبعًا لتدرُّ
]ل�سان العرب، املعجم الب�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، امل�سطلحات الوقفية �س/169، معجم 
امل�سطلحات الجتماعية �س/270، معجم م�سطلحات العمارة والفنون الإ�سالمية �س/1	1، قراءة معمارية يف 
ال�سجالت العثمانية للمحكمة ال�رشعية يف نابل�س �س/19، املعجم لألفاظ احلب�س - الوقف - املعقب والعام 

باملغرب �س/125-124، 127[

اٌن● َطحَّ
لغة:

ناعمًا،  ة حتى جعله  ب�سدَّ و�َسَحَقه  دقيقة،  ات  ذرَّ ه  : �َسريَّ احَلبَّ َطَحَن  َطْحنًا؛  )ط ح ن(، طَحَن 
ان: �سيغة مبالغة من طَحَن،  حَّ قيق؛ م�سحوق اأبي�س ينتج من َطْحن احلبوب، والطَّ حني: الدَّ والطَّ
حانة. احونة، وحرفته: الطِّ حني، وباِئُعه، وَمْن يعمل يف الطَّ ، و�ساِنع الطَّ وَمْن يقوم بطحن احَلبِّ

ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الغني[

ِطراٌز●
لغة:

نة اأو ال�سور،  نه باخليوط امللوَّ َز الثَّْوَب ونحَوه: َجَعَل له ِطرازًا، وزيَّ َز َتْطريزًا؛ َطرَّ )ط ر ز(، َطرَّ
لطان،  ب، وما ُين�سج من الثياب لل�سُّ َعَلُم الثوب؛ فار�سيٌّ معرَّ راز:  بوا�سطة �سغل الإبرة، والطِّ
كل،  راز اأي�سًا: النَّمط، وال�سَّ واجليِّد من كل �سيء، واملو�سع الذي ُتن�سج فيه الثياب اجلياد، والطِّ
راز: املكان  م الأول الذي ُت�ْسنع عليه مناذج اأخرى، وداُر الطِّ والهيئة، واأي�سًا: ال�سكل اأو املج�سَّ
الثياب  تطريز  وَمن حرفته  ز،  املَُطرِّ از:  رَّ والطَّ الرفيعة،  النماذِج  ذات  الثياب  فيه  ُتن�سج  الذي 

بخيوط احلرير اأو الذهب اأو الف�سة، واجلمع: اأَْطِرَزة، وُطُرز.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	

اٌن َطحَّ
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● املطرزة 	 بالأ�رشطة  املزين  الرداء  املت�سابكة؛ وخا�سة  التطريز  باأ�سكال من  املحلَّى  الرداء 
بالكتابات، كان من اأردية ال�سالطني والأمراء املماليك والأعيان.

● الب�سط 	 تن�سج  اأخذت  بل  الر�سمية،  الثياب  ن�سيج  على  دورها  يقت�رش  مل  خا�سة  م�سانع 
والفر�س والأعالم.

● مق�سم املاء يف النهر.	
● اأو اخل�سب؛ 	 الرخام  اأو  على احلجر  الكتابة  اململوكية: �رشيط من  العمارة  به يف  وُيق�سد 

�سواء كانت الكتابة اآيات قراآنية، اأم ن�سَّ اإن�ساء، وغالبًا ما يكون فوق الوزرة، اأو يف و�سط 
ارتفاع احلائط، اأو حول رقبة القبة من الداخل اأو اخلارج، اأو على جانبي املدخل الرئي�سي.
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الغني، املعجم اجلامع يف امل�سطلحات العثمانية �س/145، 
معجم م�سطلحات التاريخ �س/5	1، مفاتيح العلوم �س/44، حجة وقف الأمري �سيف الدين تنكز �س/1149[

ٌة● ُطرَّ
لغة:

نه،  ه، والُبْنيان: طاله وزيَّ عَر: ق�سَّ عُر ونحُوه: َنَبَت، وَطرَّ ال�سَّ ًا وُطرورًا؛ َطرَّ ال�سَّ )ط ر ر(، َطرَّ َطرَّ
ْعر، ونا�سيته، واجلبهة اأو اجلبني، وهو اأي�سًا: َطَرف كلِّ �سيء وَحْرفه، وما  ة ال�سَّ رة: ُق�سَّ والطُّ
ة الثَّوب:  ة الكتاب: هام�سه، وُطرَّ ْعر املُويِف على جبهتها ُت�َسفِّفه، وُطرَّ تتزيَّن به املراأة من ال�سَّ
راأ�س  يف  ُيكتب  ما  على  اأُطلقت  ثم  الورقة،  من  الأعلى  الَطَرف  الُكتَّاب:  عند  رة  والطُّ حا�سيته، 
الورقة، وبداية الر�سالة، واأي�سًا: عالمة ُتر�سم على منا�سري ال�سلطان وم�سكوكاته، ُيدرج فيها 
ا�سمه وا�سم والده ولقبه، وذلك على هيئة خم�سو�سة، وتاأ�سري اأو اإم�ساء خمت�رش، وهي عدة 

ات، واأَْطرار. خطوط تو�سع بعد الإم�ساء؛ منعًا للتزوير، واجلمع: ِطَرار، وُطَرر، وُطرَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● �سكل خا�سٌّ من اأ�سكال اخلطوط.	
● ن على راأ�س ال�سحيفة 	 خال�سة حمتوى الوثيقة يف ع�رَشْي املماليك والعثمانيني، كانت تدوَّ

من جهتها اليمنى.
● الفراغ املوجود على جاِنَبْي ال�سفحة.	

]ل�سان العرب، تكملة املعاجم العربية، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، معجم م�سطلحات 
التاريخ والآثار �س/123[

ُطَرحاٌء●
لغة:

 ، واملرِميُّ املُلْقى،  ريح:  والطَّ واأَْلقاه،  وَقَذَفه،  به،  َرَمى  ال�سيَء:  َطَرَح  َطْرحًا؛  َطَرَح  ح(،  ر  )ط 
ر اأحد بدفنها. َرحاء: اجلثث املرتوكة، مل يفكِّ واملرتوك، وجمعه: َطْرَحى، وُطَرحاء، والطُّ

ا�صطلحاً:
ة اأوقاف مب�رش؛ منها: وقف الُطَرحاء؛  ْعب، وكان للظاهر بيرب�س عدَّ الفقراء اأو ال�سعفاء من ال�سَّ

لتغ�سيل فقراء امل�سلمني وتكفينهم ودفنهم.

ُطَرحاٌء
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]تكملة املعاجم العربية، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الألفاظ التاريخية يف الع�رش اململوكي �س/107[

ِطْر�ٌس
لغة:

�س الكتاَب: َكَتَبه، اأو  )ط ر �س(، َطَر�َس َطْر�سًا؛ َطَر�َس الكتاَب: كتبه، واخلطوَط: حماها، وطرَّ
ْر�س: ال�سحيفة،  وه، والطِّ ، والتَّْطري�س: الكتابة عليه بعد حَمْ اأعاد الكتابة على املكتوب املمحوِّ

َي ثم اأعيدت كتابته، واجلمع: ُطُرو�س، واأَْطرا�س. والورقة، والكتاب حُمِ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، الرائد، معجم الغني[

َطُروَقٌة●
لغة:

ْرُق يف الأَ�ْسل: ماء  )ط ر ق(، طَرَق َطْرقًا وُطُروقًا؛ َطَرَق الَفْحُل النَّاقَة: َقعا عليها، و�رشبها، والطَّ
ي به املاء، وَطُروَقة الَفْحل: اأُْنثاه، يقال: ناقة َطُروَقُة الَفْحل؛  اُب، ثم �ُسمِّ الَفْحل، وقيل: هو ال�رشِّ

للتي بلغت اأن ي�رشبها الفحل.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب[

َطِريٌق●
لغة:

له:  َق  وَطرَّ ًا،  ممرَّ وجعله  َله،  و�َسهَّ َده،  َمهَّ املو�سَع:  ق  وَطرَّ �َسَلَكه،  ريَق:  الطَّ َطَرَق  ق(،  ر  )ط 
ال�سبيل،  اأي�سًا:  ر وُيوؤنَّث، وهو  ُيذكَّ ال�سارع،  اأو�سُع من  ريق: ممرٌّ ممتدٌّ  َطريقًا، والطَّ له  َجَعَل 
الإن�سان يف  ي�سلكه  َم�ْسلك  فة، وكلُّ  املت�سوِّ الطائفة من  والنهج، واملذهب، والأ�سلوب، وم�سلك 
تني من النَّْخل، واجلمع: اأَْطُرق، واأَْطِرَقة، وُطُرق،  كَّ فعل؛ حممودًا كان اأو مذمومًا، وما بني ال�سِّ
الطريق، والنَّْهج، والأ�سلوب، واملَ�ْسلك، واملَْذهب، والو�سيلة،  ريقة:  واأَْطِرقاء، والطَّ وُطُرقات، 
وال�سرية؛ طريقة الرجل: مذهبه، وحاله، وطريقة ال�ستعمال: كيفيته، واجلمع: َطراِئق، وُطُرق.

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ما ميكن التو�سل ب�سحيح النظر فيه اإىل املطلوب.	
● بل وكان نافذًا ي�سلكه جميع النا�س، ويكون داخل املدن وخارجها.	 د من ال�سُّ والطريق العام: ما ُمهِّ
● والطريق اخلا�س: الطريق غري النافذ، وُي�سلك لأماكن حمددة.	
● والطريق اخلا�س اأي�سًا: هو الطريق الذي ميلك النتفاع به اأ�سخا�س خم�سو�سون دون 	

غريهم؛ �سواء كان نافذًا، اأم غري نافذ، وقد ميلكون اأر�سه اأي�سًا.

ِطْر�ٌس
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● وكانت 	 خمتلفة،  بلدان  بني  ت�سل  التي  الرئي�سية  العامة  الطرق  هي  ال�سلطانية:  والطرق 
تعمر من الديوان ال�سلطاين، وهي غري الطرق البلدية اأو اجل�سور البلدية اخلا�سة ببلد دون 

اآخر، والتي يتوىل عمارتها املقطعون من اأموال البالد اجلارية يف اإقطاعاتهم.
● يف 	 ملنهج  املوؤ�س�سني  لأحد  فُتن�سب  ال�سوفية،  لدى  ويغلب  و�سلوك،  ملنهج  ا�سم  ريقة:  والطَّ

التزكية والرتبية والأذكار والأوراد، فُين�سب هذا املنهج اإليه، وُيعرف با�سمه.
عند●القانونيني:●ُيطَلق على:

● الجتاه الذي ي�سلكه املرء يف التفكري اأو الت�رشف اأو ال�سري.	
● ة حقوق عليه.	 والطريق العام: هو الذي يكون من الأمالك العامة، ويكون للكافَّ
● والطريق اخلا�س: طريق ميلكه اأحد الأفراد لنف�سه.	
● حقوقهم؛ 	 �سيانة  بها  الأفراد  ي�سمن  التي  القانونية  الأ�ساليب  هي  القانونية:  والطرق 

كاإقامة الدعاوى الأ�سلية والفرعية، وطرق التنفيذ والطعن... اإىل غري ذلك. 
]ل�سان العرب، تاج العرو�س، تاج اللغة، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الغني، القامو�س الفقهي �س/	22، 
التعريفات الفقهية �س/136، معجم لغة الفقهاء �س/261، املو�سوعة الفقهية املي�رشة 1301/2، فهر�ست وثائق 
القاهرة حتى نهاية ع�رش �سالطني املماليك �س/9	3، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 1055/2، املعجم 

القانوين رباعي اللغة �س/575[

َط�ْصٌت●)َط�ْصِتيَّة●-●َط�ْصت●-●َت�ْصِطيَّة(●
لغة:

ا�س؛ وهو: اإناء كبري م�ستدير من ُنحا�س اأو نحوه، ُي�ستعمل  �ْست: الطَّ �ْسُت اأو الطَّ )ط �س ت(، الطَّ
ب »ت�ست«، وقيل: دخيل، واجلمع: ُط�سوت، وِط�سا�س،  ، ُمعرَّ للغ�سيل، وِلَغ�ْسل اليدين، اأعجميٌّ

وُط�ُسو�س.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ال�سغرية 	 الف�سقية  اأو  ال�سل�سلبيل،  حتت  يو�سع  الذي  الرخامي  اأو  احلجري  احلو�س 

تاأخذ  فوارة  تتو�سطه  كانت  ما  وغالبًا  ال�ساذروان،  اأ�سفل  اخلردة  الرخام  من  املعمولة 
مياهها من اأق�ساب اأو موا�سري مغيبة اأو خمفية يف اجلدران اأو حتت الأر�سيات؛ لتو�سيل 

املاء اإىل ميازيب ال�ساذروان اأي�سًا.
]امل�سباح املنري، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، معجم م�سطلحات العمارة 

والفنون الإ�سالمية �س/4	1[

َط�ْصٌق
لغة:

ب، وما ُيو�َسع من  �ْسق: الوظيفة )املقدار( من خراج الأر�س، وهو فار�سيٌّ معرَّ )ط �س ق(، الطَّ
ر  الوظيفة على اجُلْرباِن )جمع: اجلريب، مقدار معلوم من الطعام والأر�س( من اخلراج املقرَّ

�ْسق اأي�سًا: مكيال معروف. على الأر�س، وهو �ِسْبه اخلراج له مقدار معلوم، والطَّ

َط�ْصٌق
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ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● ل�سخ�س، 	 الإمام  مينحها  التي  املوات  الأر�س  اأجرة  عن  عبارة  اخلراج،  اأنواع  من  نوع 

فيحييها ويوؤدي »َط�ْسقها« خلزانة الدولة؛ ليتم اإنفاقه يف املنافع العامة.
● الوظيفة واخلراج تو�سع على اأ�سناف الزروع، وهو بالفار�سية: »ت�سك«؛ وهو: الأجرة.	
● ى لبيت املال.	 مكيال معروف، ُجعل وظيفة على جربان الأر�س، توؤدَّ

]تاج اللغة، ل�سان العرب، تاج العرو�س، الأوقاف وال�سيا�سة يف م�رش �س/71، مفاتيح العلوم �س/39، قامو�س 
امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية �س/352[

َطعاٌم●)اأكل●-●غذاء(●
لغة:

عام:  )ط ع م(، َطِعَم َطْعمًا وَطعامًا؛ َطِعَم الّطعاَم: اأََكَله، وذاَقه، وا�ْسَتْطَعَمه: �ساأله اأن ُيطعمه، والطَّ
عام من القمح  الأكل، واملاأكولت، وا�سم جامع لكلِّ ما يوؤكل وكلُّ ما ُيتغذى به، وما ُيتَّخذ منه الطَّ
عام،  ْعمة: كل ما ُيْطَعم، والدعوة اإىل الطَّ وال�سعري ونحوهما، وكلُّ ما يوؤكل وبه ِقوام البدن، والطُّ
ْيَعة  ْزق، واأن تدفع ال�سَّ واملاأكلة، اأو املَاأُْدبة، واملك�سب، ووجه املك�سب اأو جهته، والغنيمة، و�ِسْبه الرِّ
عمة:  ة حياته، فاإِذا مات ارجُتعت من ورثته، والطِّ ها، وتكون له ُمدَّ اإىل رجل ليديرها ويوؤدِّي ُع�رْشَ

ال�سرية واحلالة يف الأكل، والِك�ْسبة، واجلمع: اأَْطِعَمة، واأَْطِعمات.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● كل ما ياأكله املرء لريدَّ عن نف�سه اجلوع ويحفظ �سحته وحياته. 	
● اأهل احلجاز والعراق على 	 ُيتَّخذ منه القوت من احلنطة وال�سعري والتمر، وُيطلقه  كل ما 

الرُبُّ خا�سة.
● حياته، 	 مدة  ُطْعَمًة  له  وتكون  ُع�رْشها،  ويوؤدي  ليعمرها  رجل  اإىل  ال�سيعة  َدْفع  ْعَمة:  والطُّ

ْعَمة: �سبه الرزق، ووجه املك�سب من الفيء واخلراج...  فاإذا مات ارجتعت من ورثته، فالطُّ
وغريهما.

يف  الذهبية  املو�سوعة  الغني،  معجم  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ]ل�سان 
يف  القت�سادية  امل�سطلحات  قامو�س   ،229 �س/136،  الفقهية  التعريفات  �س/660،  الإ�سالمية  احل�سارة 

احل�سارة الإ�سالمية �س/353[

طعامية
لغة:

مل جند له اأ�ساًل يف اللغة.
ا�صطلحاً:

اأو عيني لإ�سباع بطون  اأُطلق قدميًا على التخ�سي�سات التي كانت ُت�رَشف ب�سكل نقدي  ا�سم 
الفقراء والدراوي�س يف التكايا واخلنقاوات.

]م�سطلحات التاريخ العثماين 56/2	[

َطعاٌم
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ُطْعٌم●)ُطعوم●-●َلقاح(●
لغة:

�ْسل  َحه ببع�س اجلراثيم، اأو مِبَ �ْسل واٍق، وَلقَّ فَل: َحَقَنه مِبَ َم الطِّ َم َتْطعيمًا؛ َطعَّ )ط ع م(، َطعَّ
ْعم: اللَّقاح؛ َم�ْسٌل ُيحَقن به ج�سم الإن�سان  الأمرا�س الوبائية؛ للوقاية اأو لل�سفاء منها، والطُّ

دَّ املر�س، واجلمع: ُطُعوم، واأَْطعام. اأو احليوان؛ ليكت�سب مناعة �سِ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني[

َطْعٌن●
لغة:

ك ونازع  )ط ع ن(، طَعَن َطْعنًا وَطَعَنانًا؛ َطَعَن فيه وعليه: اعرت�س، واأثار ال�سبهات حوله، و�َسكَّ
ْعن: الَقْدح، والَعْيب، واجلمع: ُطُعون. فيه، وَطَعن يف ال�ساهد: اعرت�س على �سهادة اأدىل بها، والطَّ

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● العرتا�س، وعدم الت�سديق.	

عند●القانونيني:●ُيطَلق على:
● م بها املحكوم عليه اإىل حمكمة النق�س؛ للطعن يف حكم �سادر من 	 طريقة غري عادية، يتقدَّ

حمكمة الدرجة النهائية.
● اأو 	 �سند  واقع يف  تزوير  اإثبات  يف  راغبًا  به  القائم  يكون  د،  معقَّ اإجراء  بالتزوير:  عن  والطَّ

ر وم�ساركيه يف التزوير  م�ستند ر�سمي، ويكون الغر�س منه الو�سول اإىل احلكم على املزوِّ
بالعقوبات املن�سو�س عليها يف القانون.

]امل�سباح املنري، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الغني، املو�سوعة الفقهية املي�رشة 1311/2، القامو�س 
القانوين اجلديد �س/352، 477[

اٌل َطفَّ
لغة:

)ط ف ل( الَطْفل: طني اأ�سفر، يت�سلَّب على هيئة رقائق بتاأثري �سغط ما فوقه من ال�سخور، 
ل، وِمن  الت�سكُّ نت منها طينة تقبل  املاء تكوَّ اإليها  اأ�سيف  اإذا  الثياب، واأي�سًا: مادة  به  ُت�سبغ 
اُل: َمن  فَّ ني الياب�س، والطَّ فال: الطِّ ارية، وجمعه: ِطَفال، وُطفول، والطُّ مثلها ُت�سنع الأواين الَفخَّ

ْفل. يبيع الطَّ
ا�صطلحاً:

ا�سني مبدينة »تطوان«  الني اأو الَق�سَّ فَّ فل )وهو الطني الأ�سفر(، ومنه: َحْب�س الطَّ هو من يبيع الطَّ
يف املغرب.

اٌل َطفَّ
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]تاج العرو�س، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، املعجم لألفاظ احلب�س - الوقف - املعقب والعام 
باملغرب �س/5	[

ِطْفٌل
لغة:

، واأَْطَفَلت املراأُة: ُرِزقت ِبِطْفل، واملُْطِفل:  )ط ف ل(، َطُفَل َطفاَلًة وُطُفوَلًة؛ َطُفَل الَوَلُد: َنُعَم، وَرقَّ
ْفل:  فولة: فرتة ما بني امليالد والبلوغ، والطِّ ْفل من الإِن�سان والوح�س معها ِطْفلُها، والطُّ ذاُت الطِّ
البلوغ،  �سنَّ  ي�سل  الذي مل  غري  وال�سَّ َرْخ�سًا،  ناعمًا  دام  ما  واملولود  �سيء،  كل  ِمن  غري  ال�سَّ
واملُوؤنَّث،  ر  واملُذكَّ واجلمع،  للمفرد  ُي�ستعمل  وقد  والبلوغ،  الولدة  بني  عمره  يرتاوح  والولد 

: ِطْفالت. واجلمع: اأَْطفال، وهنَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● حيث 	 من  بنف�سه  الذاتي  الكتفاء  قدرة  الطفل  فيها  يبلغ  مل  التي  املرحلة  هي  والطفولة: 

البلوغ والن�سح العقلي. 
عند●القانونيني:

ُيطلق عادة على كل �سخ�س قا�رش؛ �سواء كان ذكرًا، اأم اأنثى. 
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، املو�سوعة الإ�سالمية العامة 

�س/	91، القامو�س القانوين اجلديد �س/272[

َطلٌق●
لغة:

)ط ل ق(، َطَلَق َطاَلقًا؛ َطَلَقِت املراأُة: حتلَّلت من َقْيد الزواج، وخرجت من ع�سمة زوجها، وَطلََّق 
واج، واأخرجها من  رها من قيد الزَّ وجَة: َحرَّ َتْطِليقًا؛ َطلََّق البالَد: فارقها، والقوَم: تركهم، والزَّ
ْطِليق، وَبْينونة املراأة عن زوجها، واْنِف�سال الزوجني اأحدهما عن الآخر  الق: التَّ ع�سمته، والطَّ

واإبطال زواجهما.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● يقوم مقامه يف 	 ما  اأو  بلفظ خم�سو�س،  الزوج  ال�سحيحة من جانب  الزوجية  حلُّ رابطة 

احلال اأو املاآل.
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم م�سطلحات األفاظ الفقه الإ�سالمي 

�س/4	3[

ِفَيِة●الَوْقِف َطَلُب●َت�صْ
لغة:

اه،  وتوخَّ عليه،  للح�سول  �َسَعى  ال�سيَء:  َطَلَب  وِطالبًة؛  وِطالبًا  َطَلبًا  طَلَب  ب(،  ل  )ط  َطَلُب: 

ِطْفٌل
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ال�سيء  ِوْجدان  وحماولة  املَْطلوب،  لب:  والطَّ منه،  والتم�سه  اه،  اإيَّ �ساأله  منه:  وَطَلَبه  وَن�َسَده، 
م به �ساحب حاجة، واجلمع: َطَلبات. واأخذه، والتما�س يتقدَّ

م تعريفه، انظر )َت�ْسِفَية(. َت�ْسِفَيِة: تقدَّ
م تعريفه، انظر )اآقجة موقوفة(. الَوْقِف: تقدَّ

ا�صطلحاً:
ن مو�سوعه املعلومات ال�سخ�سية ل�ساحب اأو اأ�سحاب  طلب مكتوب اإىل اجلهة املعنية، يت�سمَّ

هم اأو والدهم اأو غريهما. الطلب، يلتم�سون فيه ت�سفية احلب�س الذي حب�سه جدُّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، املعجم لألفاظ احلب�س - الوقف - املعقب والعام 

باملغرب �س/	12[

ُطُلْمَبة●)طلنبة●-●طولومبة●-●طومبة●-●طرمبة●-●كبا�س(●
لغة:

مل جند له اأ�ساًل يف اللغة.
ا�صطلحاً:

حتريف للكلمة الإيطالية »طرومبا«؛ وهي: م�سخة املاء، واأنبوب طويل له طرف يف املاء وطرف 
مرتفع، تاأخذ املاء بطرف من طرفيها، وت�سبُّه من الطرف الآخر، كما ت�سمل خراطيم وم�سخات 

املياه لإطفاء احلريق، ويلقَّب عامل اإطفاء احلريق باملاء »طلمبجي«.
]تاأ�سيل ما ورد يف تاريخ اجلربتي من الدخيل �س/145، معجم الألفاظ التاريخية يف الع�رش اململوكي �س/109[

ُطْنُف�َصٌة●)�صجادة●�صلة(●
لغة:

ْنُف�َسة: الِب�ساط، والِب�ساط الذي له َخْمٌل )ُهْدب( رقيق، واحل�سري، والنُّْمُرقة  )ط ن ف �س(، الطُّ
ْحل، واجلمع: َطناِف�س. )الو�سادة ال�سغرية ُيتَّكاأ عليها( فوق الرَّ

ا�صطلحاً:
لل�سالة، مما  ُيفر�س  ما  اأو غريها، وال�سجادة هي كل  اأو حرير  الوبر من �سوف  ذو  الب�ساط 

ر�سمت عليه املحاريب والقباب وما �سابهها.
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، الرائد، معجم الغني، معجم م�سطلحات التاريخ والآثار �س/125[

َطهاَرٌة
لغة:

هًا عن الأَْدنا�س،  ًا منزَّ �َس؛ كان نقيَّ دُّ جَنُ خ�ُس: �سِ )ط هـ ر(، َطَهَر وَطُهَر ُطْهرًا وَطهارًة؛ َطَهَر ال�سَّ
اه  فه، وَنقَّ ر ال�سيَء: َنظَّ َن�س، وطهَّ وَطُهَر الثوُب ونحوه: َطَهَر، واأ�سبح خاليًا من النَّجا�سة والدَّ
هارة: ال�ْسِتْنجاء،  َن�س والأو�ساخ، والطَّ من النجا�سة اأو العيب اأو نحوهما، واأي�سًا: حماه من الدَّ
هارة: املِْرحا�س، وطهارة  ر باملاء ونحوه، والّطهارة اأي�سًا: الرباءة، والنَّظافة، وَبْيُت الطَّ والتَّطهُّ

َطهاَرٌة
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غائن،  وال�سَّ وائب  ال�سَّ كلِّ  ِمن  النَّْف�س  َتْخلي�س  النَّْف�س:  وطهارة  وال�ستقامة،  النَّزاهة،  يل:  الذَّ
. اهر: النَّظيف، والنَّقيُّ والطَّ

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● رفع ما مينع ال�سالة - وما يف معناه من حدٍث اأو جنا�سٍة - باملاء، اأو رفع ُحْكِمه بالرتاب.	
● ال�سام وم�رش 	 اأهل  النقيب عند  ال�ِسْند والِهْند وما جاورهما:  اأهل  اهر؛ معناه عند  والطَّ

والعراق.
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، القامو�س الفقهي �س/233، 

معجم الألفاظ التاريخية يف الع�رش اململوكي �س/105[

َطَواٌف●
لغة:

وحام،  ودار،  �سعى،  يِء:  ال�سَّ حوَل  طاَف  وَتْطوافًا؛  وَطْوفًا  وَطَوفانًا  َطوافًا  طاَف  وف(،  )ط 
اف:  وَّ واف: الدوران، والطَّ ة، والطَّ ، وقام بدوريَّ َع�سَّ اأي�سًا:  البالَد: جال فيها، وطاَف  وطاَف 
الربيد  ع  وُموزِّ ال،  والبائع اجلوَّ واف، واخلاِدم،  الطَّ الكثري  مبالغة من »طاف«؛ وهو:  �سيغة 
للحرا�سة،  املنازل ونحوها  ائر حول  الدَّ اف: جمع »طائف«؛ وهو:  وَّ والطُّ والُكُفور،  القرى  يف 

ا�س الليل. وق: ُحرَّ ، وُتطلق على الَع�َس�ِس اإجماًل، واأَْطواف ال�سُّ ة يف الليل، والعا�سُّ وبخا�سَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ن 	 واف على جميع حدود امللك املحب�س؛ واملراد: تقييم غلته، وعن طريق الطواف يتمكَّ الطَّ

اأهل املعرفة من معرفة م�ساحة هذا امللك، والتي �ستمكنهم - ول �سكَّ - من معرفة مقدار 
الغلة الفالحية.

● الأماكن 	 على  يطوفون  الذين  اأي:  الر�سمية؛  ال�رشطة غري  اف: جمع طوف؛ وهي:  وَّ والطُّ
واملزارع وغريها لتفقد الأمن بها، وهم مدنيون، ويحملون الع�سي يف اأيديهم.

]ل�سان العرب، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، تاريخ 
الأوقاف الإ�سالمية باملغرب 425/1، م�سطلحات �سبح الأع�سى �س/234[

ُطواَلٌة●)ُطوالة●َخْيل(
لغة:

واَلة:  والطُّ طوياًل،  وجعله  امتداده،  وزاد  ِطوالها،  لها  اأرخى  لها:  اأو  ابَة  الدَّ َل  َطوَّ ول(،  )ط 
 ، ؛ وهو: وعاء اأو �ُسْندوق مفتوح، يحتوي على الغذاء للدوابِّ ِمْذَوُد الَبهاِئم؛ اأي: َمْعَلف الدوابِّ

ل للدابة حتى ترعى، مقيَّدة به. يل: حبل طويل، ُيربط يف وتد، ويطوَّ َول والطِّ ِويَلة والطِّ والطَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد[

َطَواٌف
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ُطوٌب●)طابوق(●
لغة:

املحروق،  اللَّنِب  قوالب  اأو  الِقْرِميد،  اأو   ، الآُجرُّ وهو:  »ُطوَبة«؛  واحدته  وُب:  الطُّ وب(،  )ط 
قوالب  من  نوع   : احلراريُّ وب  والطُّ اب،  الرتُّ ِمن  املَ�ْسِويَّ  الأَُجرَّ  ُي�سبه  ما  الأَْحَمِر:  وِب  والطُّ

ة ليقاوم احلرارة العالية. وب، م�سنوع بطريقة خا�سَّ الطُّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني[

ُطوْبخاَنة●)الطوبخانة●العامرة(●
لغة:

مل جند له اأ�ساًل يف اللغة.
ا�صطلحاً:

املكان الذي كان يجري �َسبُّ املدافع وحفظها فيه يف احلي الذي يحمل ا�سمها اليوم، ويف عام 
39	1م مت ف�سل نظارة الأوقاف متامًا عن نظارَتْي: الطوبخانة، وال�رشبخانة، لت�سبح م�ستقلة 
عنهما بعد اأن كانت قد تبعتهما ملدة يف العام ال�سابق، كما متَّ يف الوقت نف�سه ربطها بالوزارة 

لت�سبح واحدة من النظارات املهمة يف الدولة العثمانية. 
]م�سطلحات التاريخ العثماين 192/1، 64/2	[

َطْوَفٌة●
لغة:

وحام،  ودار،  �سعى،  ال�سيء:  حول  طاف  وَتْطوافًا؛  وَطْوفًا  وَطَوفانًا  َطوافًا  طاَف  وف(،  )ط 
الأر�س، واحلائط  ُيقام حول قطعة من  اأو احلاجز  ْوف«؛ وهو: اجلدار  ْوَفة: موؤنَّث »الطَّ والطَّ

ة الُب�ْستان: ما ُيحيط به ِمن �ُسور ونحوه. املحيط بال�سيء، وطافَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني[

َطْوٌل●
لغة:

ْت اأي�سًا،  ، وا�ْستغَرَق اأََمدًا َطوياًل، وطاَلِت امل�سافُة: اْمَتدَّ َمُن: اْمَتدَّ )ط ول(، طاَل ُطوًل؛ طاَل الزَّ
َل لدائنه:  َل احَلْبل: َجَعَله طوياًل، وَطوَّ وال�سيُء: كان اأو �سار طوياًل، واأي�سًا: عال، وارتفع، وَطوَّ
ْول: الُقدرة، والِغنى، والُي�رش،  مان وغريه، والطَّ اأَْمَهَله، وُي�ستعمل يف الأعيان والأعرا�س؛ كالزَّ
عة والِغنى والقدرة،  ْول: ا�سم من اأ�سماء اهلل احل�سنى، ومعناه: �ساحب ال�سَّ والَف�ْسل، وذو الطَّ

َطْوٌل
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ول: جمعه »اأطوال«؛ وهو: عك�س »الِق�رَش«، وعك�س »الَعْر�س« اأي�سًا، ومعناه: المتداد،  والطُّ
: ِمْقدار الُبعد بني طرَفْيه. يء الأَْبعدين، وُطول اخلطِّ وامل�سافة ما بني طريَفْ ال�سَّ

ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني[

َطيَّارٌة●
لغة:

يَّارة: موؤنَّث  ، والطَّ ك بجناحيه يف اجلوِّ ائُر: ارتفع، وحترَّ )ط ي ر(، طاَر َطرْيًا وَطرَيانًا؛ طاَر الطَّ
لَّة، والُقبَّة، ورواق مك�سوف  الظُّ اآلة ُيركب عليها، وتطري يف الهواء، واأي�سًا:  يَّار«؛ وهي:  »الطَّ
ادق، واجلمع: طائرات. الوجه، م�سقوف، ُيعقد على اأعمدة، ويكون غالبًا يف مو�سع عاٍل، وال�رشُّ

ا�صطلحاً:
املوؤونة(،  )خمزن  اجلرن  حلار�س  خ�سبات  اأربع  على  ُيْن�َسب  مكان  على  الريف  يف  ُيطلق 
وا�سُتعملت يف العمارة لت�سري اإىل نوع من املقاعد اأو املناظر ُيبنى يف الطوابق العليا من املبنى، 
ويكون مفتوح اجلوانب؛ بحيث ي�سمح لتيارات الهواء باملرور داخله، وقد ُيغطى بقبَّة �سغرية 

مقامة على اأربعة اأعمدة.
علي  حممد  ع�رش  وثائق  يف  املعمارية  امل�سطلحات  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  العربية،  املعاجم  ]تكملة 

وخلفائه �س/130[

ِطيٌب●)عطر(
لغة:

)ط ي ب(، طاَب ِطيبًا وِطيبًة وَتْطيابًا؛ طاَب العي�ُس: َح�ُسن وزكا، واملكاُن: َح�ُسَن، وَراَق، وَطيََّب 
يَب،  نه، وجعله َطيِّبًا، اأو طاهرًا عفيفًا، وَطيَّب اجل�سَم: َو�َسَع عليه الطِّ َتْطِييبًا؛ َطيََّب الكالَم: ح�سَّ
يب: الِعْطر، وما ُيَتَطيَّب به من عطر ونحوه، وُكلُّ ذي رائحة عطرة ُيَتَطيَّب  وَطاله ِبالِعْطر، والطِّ
�سا،  به، واأي�سًا: الأف�سل من كلِّ �سيء، وِطيب العي�س: احلياة احل�سنة، وِطيب اخلاطر: الرِّ
يب: ثمر ُتنتجه �سجرة مهدها البالد ال�ستوائية، ُي�ستخدم كتابل للطعام، واجلمع:  وَجْوُز الطِّ

اأَْطياب، وُطُيوب.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني[

يِّبات( َطيٌِّب●)الطَّ
لغة:

وَراَق،  َح�ُسَن،  واملكاُن:  وزكا،  َح�ُسن  العي�ُس:  طاَب  وَتْطيابًا؛  وِطيبًة  ِطيبًا  طاَب  ب(،  ي  )ط 
يِّب: خالُف »اخلبيث«،  نه، وجعله َطيِّبًا، اأو طاهرًا عفيفًا، والطَّ وَطيََّب َتْطِييبًا؛ َطيََّب الكالَم: ح�سَّ

َطيَّارٌة
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اهر، واحلالل، وكلُّ  يبة والف�سيلة، والفا�سل، والعفيف، والطَّ يِّبة«؛ وهو: ذو الطِّ ثه »الطَّ وموؤنَّ
اأي�سًا: اللذيذ،  اأو َمن تخلَّى عن الرذائل، وحتّلى بالف�سائل، وهو  ما خال من الأذى واخلبث، 
�َسْمح،  النَّف�س: كرمي،  وَطيِّب  النِّيَّة،  القلب، �سايف  َطيِّب  يرة:  ال�رشَّ وَطيِّب  واملُ�ْسَتَلذ،  واحَل�َسن، 
يِّبات: اللذائذ، واخلريات، واحلالل اأي�سًا، وطيِّبات الكالم:  ائحة، والطَّ ائَحة: َعِطُر الرَّ وَطيُِّب الرَّ

اأف�سله، واأح�سُنه.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني[

َطْيَل�صاٌن
لغة:

»تال�سان«؛ وهو:  اأو  »تال�سان«  ب  ُمعرَّ  ، فار�سيٌّ ْيَل�س:  والطَّ اْل�َسان  والطَّ ْيَل�سان  الطَّ )ط ل �س(، 
بالبدن،  ُيحيط  اأو  الَكتف،  ُيلب�س على  الأَْو�ِسحة  اأو �رشب من  الأَْك�ِسية، والو�ساح،  ب من  �رَشْ
واأي�سًا: ك�ساء اأخ�رش ي�سعه بع�س العلماء وامل�سايخ على الكتف، ل تف�سيل له، ول خياطة، 

ال«، واجلمع: َطياِل�س، وَطياِل�َسة. وهو ما ُيعرف يف العامية امل�رشية بـ»ال�سَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد[

َطْيَل�صاٌن
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متن القاموس
حرف »ظ«
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ُظلَّة●
لغة:

لَّة: املَِظلَِّة،  اه به، واأي�سًا: دنا منه، وَقُرب، والظُّ )ظ ل ل(، اأظلَّ اإظالًل؛ اأََظلَّه: اأَْلقى عليه ِظلَّه، وغطَّ
، اأو ُي�سترت به من الربد، وكلُّ ما اأظلَّل اأو �سرت من فوق اأو اأطبق؛ فهو  وما ُي�ستظلُّ به من احلرِّ

ُظلَّة، واجلمع: ُظَلل، وِظالل.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● ى دائمًا ب�سقف، 	 امل�ساحة اأو اجلزء الذي يلي ال�سحن، ويحيط به يف جوانبه الأربعة، وُيغطَّ
حًا. غالبًا ما يكون م�سطَّ

● ما يوجد عادة خارج البيت اأو البناء.	
● مكان مظلَّل يف م�سجد املدينة، كان ياأوى اإليه فقراء املهاجرين ويرعاهم الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص؛ وهم 	

ة. فَّ اأ�سحاب ال�سُّ
والإ�سالمية  القبطية  القاهرة  اآثار  بني  �سياحية  جولت  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  العرب،  ]ل�سان 
�س/	16، معجم م�سطلحات العمارة والفنون الإ�سالمية �س/7	1، معجم امل�سطلحات والألفاظ الفقهية 374/2[

ُظْلٌم
لغة:

، وَظَلَمه: جار عليه، ومل ُيْن�ِسفه، وَظَلَمه  )ظ ل م(، ظَلَم َظلْمًا وُظلْمًا وَمْظَلَمة؛ َظَلَم: جاَر، وجاَوَز احلدَّ
لْم: خالف »الَعْدل«؛ ومعناه: اجَلْور، وعدم  لْم، والظُّ اه، وتظلَّم: �سكا من الظُّ ه: َغ�َسبه، وَنَق�َسه اإيَّ َحقَّ
، واملَْيل عن الق�سد، وَو�ْسع ال�سيء يف غري  الإن�ساف، وانتهاك حقِّ الآخر عدوانًا، وانتقا�س احلقِّ
المة واملَْظَلمة:  لطة، والظُّ مو�سعه، والتعدي عن احلقِّ اإىل الباطل، وجماوزة احلدِّ يف ا�ستعمال ال�سُّ
، ومن  املُ�ستبدُّ امِل: اجلائر، الطاغي،  َظَلمه، والظَّ َمْن  امِل، واملتظلِّم: الذي ي�سكو  الظَّ ما تطلبه عند 

م، وَظَلمة. هم، وجمعه: ظاملون، وُظالَّ ، واملانع اأهلَّ احلقِّ حقَّ َيْظلم النا�س بال حقٍّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ؛ اإما بنق�سان، اأو زيادة، واإما بعدول عن وقته ومكانه.	 َو�ْسع ال�سيء يف غري مو�سعه املخت�سِّ
● ك.	 ْ ال�رشِّ
● 	. ف يف ملك الغري وجماوزة احلدِّ الت�رشُّ

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، معجم م�سطلحات األفاظ 
الفقه الإ�سالمي �س/392-391[

َظنٌّ
لغة:

َعِلَم، وا�ستيَقن، وظنَّ  م، وتخيَّل، وياأتي اأي�سًا مبعنى:  َعِلَم بغري يقنٍي، وتوهَّ ًا:  )ظ ن ن(، ظنَّ َظنَّ
مع  الراجح  العتقاد  اأي�سًا:  وهو  والتُّهمة،   ، ال�سكُّ  : نُّ والظَّ َظنِّه،  مو�سع  وجعله  اتَّهمه  بفالٍن: 
احتمال النقي�س، وُي�ستعمل يف ال�سكِّ واليقني والعلم، وقيل: ل ي�سل اإىل م�ستوى العلم، واأي�سًا: 

ُظلَّة
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مع  يَء  ال�سَّ ْهن  الذِّ واإدراك  العلم،  م�ستوى  اإىل  ت�سل  ، ول  ال�سكَّ اليقني، حتتمل  من  اأدنى  معرفٌة 
نني: املتَّهم،  نَّة: التهمة، والظَّ ر، ل يقني ِعيان، والظِّ ترجيحه، وقد يكون مع اليقني، ويكون يقني تدبُّ

واجلمع: ُظُنون، واأظانني.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة. 	
● تغليب اأحد الحتمالني اأو الحتمالت املُْمكنة.	
● ن: زيادة قوة اأحد التجويزين على الآخر، وتغليب اأحد العتقادين. 	 وغلبة الظَّ

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، معجم م�سطلحات العلوم 
ال�رشعية 2/	107، التوقيف على مهمات التعاريف �س/252[

َظْهٌر
لغة:

وَكرُث  و�ساع  وارتقى،  عزَّ  واأي�سًا:  بعد خفاء،  واتَّ�سح  بدا،  الأمُر:  َظَهَر  ُظُهورًا؛  ظَهَر  ر(،  هـ  )ظ 
ْهر: من  وانت�رش، وَظَهَر البيَت اأو احلائَط: عاله، وقلَّب الأمر ظهرًا لبطن؛ اأي: اأنعم تدبريه، والظَّ
ْهر  ر الكاهل اإىل اأدنى الَعُجز عند اآِخره، والظَّ كلِّ �سيء خالف »البطن«، وهو يف الإن�سان: ِمن ُموؤَخَّ
يء:  فر، واملال الكثري، وكلُّ ما غاب عنك فهو َظْهر، وَظْهر ال�سَّ ة حتمل الأثقال يف ال�سَّ ابَّ اأي�سًا: الدَّ
هر:  ، وَظْهر الَغْيب: املجهول، وقويُّ الظَّ ْهر: العمود الفقريُّ اأعاله، واجلانب اخللفيُّ له، و�سل�سلة الظَّ
ْهر؛ اأي: قليل العيال، وياأكل من َظْهر  ْهر: كثري العيال، وعك�سه: خفيف الظَّ كثري الأن�سار، وثقيل الظَّ
يٍد: ابتداًء، بال  اأي: ما َف�َسل عن العيال، واأعطاه عن َظْهر  اأُنفق عليه، وعن َظْهر غنى؛  اأي:  يدي؛ 

مكافاأة، وعن َظْهر َقلْب؛ اأي: ِحْفظًا غيبًا، من غري كتاب، واجلمع: اأْظُهر، وُظُهور، وُظْهران.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني[

َظِهٌي●)َظِهي●�صريف(
لغة:

)ظ هـ ر(، ظَهَر ُظُهورًا؛ َظَهَر الأمُر: بدا، واتَّ�سح بعد خفاء، واأي�سًا: عزَّ وارتقى، و�ساع وَكرُث 
ْهِر، وهو اأي�سًا: املُعني، واملُ�ساعد، والَعْون نف�سه، ويكون للواحد  ِهري: الَقِويُّ الظَّ وانت�رش، والظَّ
َت�ْسدر  اأو وثيقة ر�سمية  املَْر�ُسومة، ومر�سوم  اأو الرباءة  هادة،  ال�سَّ اأي�سًا:  ِهري  واجلمع، والظَّ

مبنح امتياز اأو هبة، وُيجمع على »ظهائر«، واجلمع: ُظَهراء.
ا�صطلحاً:

د فيه الن�سو�س الت�رشيعية  الأمر املولوي الذي ي�سدره جاللة امللك بناء على د�ستور البالد، يحدِّ
ًا. يف ف�سول يجب تطبيقها تطبيقًا تامَّ

]ل�سان العرب، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم الغني، املعجم لألفاظ احلب�س - الوقف - املعقب 
والعام باملغرب �س/122[

َظْهٌر
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عاِئٌد●)عائدة●-●عوايد●-●عوائد(
لغة:

، وعاَد له اأو اإليه اأو عليه: َرَجَع اإليه، وعاَد  خ�ُس: َرَجَع، واْرَتدَّ )ع ود(، عاَد َعْودًة وَعْودًا؛ عاَد ال�سَّ
ده، و�سار له عادًة و�سلوكًا، والعائد: ا�سم  اأَِلَفه وتعَوّ اأخرى، واعتاده:  ة بعد  اأَتاه مرَّ ْيَء:  ال�سَّ
�سوم،  ائب، والرُّ ْخل، والإيراد، وما يعود من ِرْبح، والعوائد: ال�رشَّ الفاعل من عاَد؛ وهو: الدَّ
راهم التي يلقيها الأغا اإىل الفقراء وهو يف طريقة اإىل زيارة  واخلراج، والإتاوات، وُتطلق على الدَّ
عليها من  يعود  وما  َدْخلها،  الدولة:  الكبري، وعوائد  العيد  اأيام  من  الرابع  اليوم  يف  ال�سلطان 
لة، وا�سم ما عاد  ائب، والعائدة: ا�سم َعَلم لالإناث؛ وهي اأي�سًا: املنفعة، واملعروف، وال�سِّ ال�رشَّ

َلة اأو َف�ْسل، واجلمع: عاِئدات، وَعواِئد. به عليك املُْف�ِسل من �سِ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ى مقابل ا�ستخدام امتياز اأو حقٍّ اأو ملكيته.	 ر�سوم توؤدَّ
● ما يرجع اإىل العبد اأو عليه، فهو اأعمُّ من الفائدة.	

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:
● املردود الذي يجنيه امل�ستثمر من ا�ستثماره اأيًا كان نوعه.	
● الدَّخل، اأو الإيراد، وكل ما يعود من ربح على امل�سرتك يف جمعية تعاونية اأو نحوها، وعمَّ 	

املعنى لي�سمل كل فائدة مرجوة.
● والعائد القت�سادي: ما يح�سل عليه الأفراد مقابل اإنتاج ال�سلع واخلدمات.	
● والعائد ال�سايف: معدل العائد على ال�ستثمار بعد طرح كافة امل�ساريف.	
● وال�ستهالك 	 املباعة  املنتجات  تكاليف  ناق�س  ال�رشكة  مبيعات  �سايف  الت�سغيل:  وعائد 

وتكاليف البيع والإدارة.
● والعائد على الأ�سول: هو �سايف الربح بعد ال�رشيبة مق�سوم على اأجمال اأ�سول ال�رشكة.	
● والعائد على امللكية: ن�سبة �سايف الدخل بعد ال�رشيبة مق�سوم على اإجمايل حقوق امللكية.	
● ع: معدل العائد املحتمل ل�ستثمار معني.	 والعائد املتوقَّ
● والعائد الإجمايل: قيا�س لأداء جميع ا�ستثمارات �رشكة ما خالل فرتة زمنية حمددة.	
● لهــا 	 والعــادة: م�سطلــح مــايل عثمــاين، اأُطلــق علــى ال�رشيبــة اأو الغرامــة التــي كان يح�سِّ

امللتزمــون نظــري اأعمــال معينــة؛ بع�سهــا يتعلــق باملرافــق العامــة للدولة، وبع�سها حل�ســاب 
اأ�ســخا�س معينــني.

● والعوايد: م�سطلح مايل، اأُطلق و�ساع يف عهد اخلديوي اإ�سماعيل؛ مبعنى ال�رشيبة.	
● والعوائد: ما تفر�سه املجال�س البلدية والقروية من مال على العقار املبني.	
● بيع 	 �سعر  بني  الإ�سايف  الفرق  وهي  الأ�سل،  قيمة  يف  املحققة  الزيادة  املال:  راأ�س  وعوائد 

الأ�سل و�سعر ال�رشاء.
عند●القانونيني:●ُيطَلق على:

● ح�سة مقررة من الإنتاج اأو الأرباح، يوؤديها �ساحب امتياز التعدين اأو ا�ستغالل املناجم اأو 	
التنقيب ل�ساحب الأر�س التي يقع فيها المتياز اأو لل�سلطات املخت�سة.

● العقارات 	 على  اإما  العامة؛  امل�سالح  بع�س  تفر�سها  ال�رشائب  مبعنى  ر�سوم  والعوائد: 

عاِئٌد
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العموم تختلط  العوائد اجلمركية، وهي على  الب�سائع كبع�س  اأو على  البلديات،  كعوائد 
بالر�سوم وال�رشائب.

]ل�سان العرب، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، 
معجم ال�سهابي يف م�سطلحات العلوم الزراعية �س/622، معجم م�سطلحات األفاظ الفقه الإ�سالمي �س/394، 
املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 19/2	، معجم امل�سطلحات القت�سادية �س/3	، قامو�س 
اآركابيتا للعلوم امل�رشفية واملالية �س/0	5، 46	، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 19/2	، 
معجم العلوم املالية واملحا�سبية وامل�رشفية �س/607-609، 636، القامو�س القانوين اجلديد �س/547، املعجم 

القانوين رباعي اللغة �س/527[

عاِئٌل●
لغة:

جُل واأعاَل: َكرُث ِعياُله، وعاَل اأ�رشًة: َكَفَلها، واأَْنَفق  )ع ول(، عاَل َعْوًل وِعياَلًة وَعْياًل وَعْيَلًة؛ عاَل الرَّ
ومبا  مبعا�سه  وقام  َكَفَله،  اليتيَم:  واأعاَل  وغريهما،  وك�ساء  طعام  من  حتتاجه  مبا  وقاَم  عليها، 
يحتاج اإليه، والعائل: ا�سم فاعل من عاَل، وهو اأي�سًا: الكثري العيال، واملُْفتِقر، وي�ستمد منه غذاءه، 

واجلمع: عاِئلُون، وعاَلة، وُعيَّل.
ا�صطلحاً:

ع�سو الأ�رشة الذي يتوىل اإعالتها، اأو الذي يتوىل توفري �ُسبل املعي�سة لها.
عند●القانونيني:

الفرد الذي ل ت�ستغني عنه اأ�رشته التي يعولها.
والتنمية  الرعاية  م�سطلحات  معجم  الغني،  معجم  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  العرب،  ]ل�سان 

الجتماعية �س/34، القامو�س القانوين اجلديد �س/571[

عاِئَلٌة●
لغة:

جُل واأعاَل: َكرُث ِعياُله، وعاَل اأ�رشًة: َكَفَلها، واأَْنَفق  )ع ول(، عاَل َعْوًل وِعياَلًة وَعْياًل وَعْيَلًة؛ عاَل الرَّ
عليها، وقاَم مبا حتتاجه من طعام وك�ساء وغريهما، واأعاَل اليتيَم: َكَفَله، وقام مبعا�سه ومبا يحتاج 
خ�س: زوجته واأولده  اإليه، والعائلة: موؤنَّث »العائل«، وهي »فاعل« مبعنى »مفعول«، وعائلة ال�سَّ
واأقاربه، وَمْن يعي�سون يف بيت واحد وتربطهم القربى؛ كالأب، والأم، والأولد، والأقرباء الأدنني، 

وَمن ينت�سبون اإىل َجدٍّ اأعلى واحد، ويتكنون بكنية واحدة، واجلمع: عاِئالت، وَعواِئل.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● جمموع ال�سلف واخللف والأقارب اجلانبيني )اأولد العمومة... اإلخ( الذين ينتمون جميعًا 	
اإىل الن�سب نف�سه.

● الزوجني واأولدهما.	
والقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�سطلحات  قامو�س  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  ]املعجم 

والجتماعية �س/311[

عاِئٌل
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عاِبٌد●
لغة:

َده، واأطاَعه، وانقاَد وَخ�َسَع وَذلَّ له، واْلَتَزَم �رشائَع  ًة؛ َعَبَد اهللَ: َوحَّ )ع ب د(، َعَبَد ِعبادًة وُعُبوديَّ
ك، والعاِبد: ا�سم الفاعل من »َعَبد«، وهو: النَّا�ِسك، املتعبِّد،  َن�سُّ ى فراِئ�َسه، والتعبُّد: التَّ دينه، واأدَّ
املُْنقاد  املُ�ْسَت�ِسلم،  ه،  لربِّ واخلا�سع  وال�سالة،  العبادة  على  واملُقيم  د،  واملَُوحِّ للعبادة،  غ  املتفرِّ

لأمره، واجلمع: عاِبُدون، وُعبَّاد، وُعُبد، وُعبَّد، وَعَبَدة.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● اإذا 	 الإدارة  ورجال  الع�سكريني  من  لغريهم  ُي�ستعمل  وقد  والعلماء،  وفية  ال�سُّ األقاب  ِمن 

ات�سف اأحدهم بال�سالح.
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، الألقاب الإ�سالمية يف التاريخ 

والوثائق والآثار �س/7	3[

ِبيل(● عاِبٌر●)عاِبُر●ال�صَّ
لغة:

ها، وَعرَبَ النَّْهَر وَنْحَوه: َقَطَعه وجاَزه من  )ع ب ر(، َعرَبَ ُعُبورًا وَعرْبًا وِعباَرًة؛ َعرَبَ ال�سبيَل: �سقَّ
جانب اإىل اآَخر، والُعُبور: النتقال من مكان اإىل اآخر َعرْب طريق، اأو ما بني �َسفَّتني، والعاِبر: 
على  ة  خا�سَّ امل�سافر؛  بيل:  ال�سَّ وعابر  الثَّابت،  وغري  العار�س،  اأو  ت،  املوؤقَّ واأي�سًا:  املا�سي، 

ة. قدميه، واملارُّ باملكان دون اأن ُيقيم فيه، واجلمع: ُعبَّار، وَعرَبَ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني[

عاَدٌة●
لغة:

، وعاَد له اأو اإليه اأو عليه: َرَجَع اإليه، وعاَد  خ�ُس: َرَجَع، واْرَتدَّ )ع ود(، عاَد َعْودًة وَعْودًا؛ عاَد ال�سَّ
ده، و�سار عادًة و�سلوكًا، والَعْود: العتياد،  ة بعد اأخرى، واعتاده: اأَِلَفه وتعَوّ ْيَء: اأَتاه مرَّ ال�سَّ
على  ر  يتكرَّ والفعل  ره،  ويكرِّ املرء  يعتاده  وما  والتقليد،  املاألوف،  والعادة:  ال�سيء،  وانتياب 
ُيعتاد  ف  الت�رشُّ اأو  ال�سلوك  من  اأي�سًا، ومنط  واحد  على منط  ر  تتكرَّ واحلالة  واحدة،  وترية 
خ�ُس حتَّى �سار يفعله من غري تفكري، والعادة  حتى ُيفعل تكرارًا من غري جهد، وكلُّ ما اأِلفه ال�سَّ
م ح�سب الُعْرف، وال�رشيبة ُتدفع، وعادة الُقفول: هدايا ُت�ستلم من القوافل،  اأي�سًا: الهدية ُتَقدَّ

واجلمع: عادات، وعاٌد، وَعواِئد، وِعْيد.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● ما ا�ستقر يف النفو�س من الأمور املتكررة املقبولة عند الطبائع ال�سليمة. 	
● ما ا�ستمر النا�س عليه على حكم املعقول، وعادوا اإليه مرة بعد اأخرى. 	

عاَدٌة
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● والعادات: �سلوك اجتماعي قهري ملزم، يدخل يف تكوينه قيم دينية وعرفية، جتعل الأفراد 	
ي�سايرون املجتمع، ويوافقونه بال�سلوك يف خمتلف الأحداث، واملواقف الجتماعية املتكررة. 

● والعادات: اأمناط �سلوكية مكت�سبة، تنت�رش يف املجتمع، وتنتقل من جيل اإىل جيل، وت�ستمر 	
فرتة طويلة حتى تثبت وت�ستقر، وت�سل اإىل درجة اعرتاف الأجيال املتعاقبة بها، ويف بع�س 

الأحيان تقوم مقام القانون يف املجتمع. 
● والعادات: �رشائب غري �رشعية. 	

عند●القت�صاديني:
لها امللتزمون نظري اأعمال  م�سطلح مايل عثماين، اأُطلق على ال�رشيبة اأو الغرامة التي كان يح�سِّ

معينة؛ بع�سها يتعلق باملرافق العامة للدولة، وبع�سها حل�ساب اأ�سخا�س معينني. 
عند●القانونيني:

�سلوك يتبعه النا�س عادة، دون اأن يكون ملزمًا كقاعدة قانونية. 
]ل�سان العرب، تكملة املعاجم العربية، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، املو�سوعة الفقهية 
215/29، 53/30، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 1/3	10-2	10، معجم م�سطلحات الرعاية والتنمية 
الجتماعية �س/325، الأوقاف واحلياة القت�سادية يف م�رش يف الع�رش العثماين �س/94، املعجم الأ�سا�سي يف 

امل�سطلحات الإدارية العربية 19/2	، معجم القانون �س/111[

ة(● عاِر�ٌس●)عاِر�صَ
لغة:

: انَت�َســَب، وَمَنــَع، و�ســار  �ــسَ )ع ر �ــس(، َعَر�ــسَ َعْر�ســًا وُعُرو�ســًا؛ َعَر�ــسَ ال�ســيُء واْعرَتَ
عاِر�ســًا، وَعَر�ــَس لــه اأمــٌر: َظَهــر عليــه، وبــدا، ومل َيــُدْم، وَعَر�ــَس لــه راأٌي: َخَطــَر لــه، وَعَر�ــَس لــه 
عاِر�ــٌس: َمَنَعــه مانــع، والعاِر�ــس: احلائــل، واملانــع، والآفــة تْعِر�ــس يف ال�ســيء، واحلــادث غــري 
ــع ُي�ســاب بــه املــرُء، والعاِر�ــُس مــن الأمــور: العابــر، والزائــل، وغــري الدائــم، وهــو خــالف  املتوقَّ
، والعاِر�ُس اأي�سًا: ما َعَر�َس من الأَْعِطَية، والعاِر�َسة: موؤنَّث »العاِر�س«،  اجلوهريِّ اأو الأ�سليِّ

والَعواِر�ــس: احلاجــات، والأْعرا�ــس، واجلمــع: عاِر�ُســون، وَعواِر�ــس.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ما يكون حمموًل عليه، خارجًا عنه، والعار�س اأعمُّ من الَعَر�س. 	
● املحنة املعرت�سة؛ اأي: النازلة. 	
● �سفة للرجل الطاعم الكا�سي املكتفي، الذي ل يهتم باأمر املعا�س. 	
● الطارئ الذي ُوجد بعد اأن مل يكن. 	
● والعار�س ال�سماوي: الأمر الذي ل دخل لأحٍد فيه؛ كاجلنون، والعته، والن�سيان، واملر�س، 	

واحلي�س، واملوت... ونحو ذلك. 
● ع. 	 والعار�سة: النفقات الطارئة، التي حتدث دون توقُّ
● والعوار�س: م�سطلح كان ُيطلق يف العهد العثماين للدللة على ال�رشائب العار�سية، التي 	

كانت تلجاأ اإليها الدولة عندما تعجز عن �سدِّ نفقات عار�سية؛ كنفقات حرب طارئة مثاًل، وقد 
كانت ُتفر�س على معظم النا�س با�ستثناء العلماء والأ�رشاف. 

عاِر�ٌس
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● اها، ولها تاأثري يف تغيري 	 وعوار�س الأهلية: اأحوال تلحق املكلَّف، فتنق�س اأهليته، اأو تفقده اإيَّ
الأحكام، واإخراج املكلف عن التكليف، اأو رفع اأثره.

]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، التوقيف على مهمات التعاريف �س/232، 
	24، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية �س/362، املو�سوعة الفقهية 1350/2، معجم 
لغة الفقهاء �س/270، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية �س/362، املعجم اجلامع يف 

امل�سطلحات الأيوبية واململوكية والعثمانية �س/157، معجم م�سطلحات اأ�سول الفقه �س/304[

عاِرَيٌة●)العاَرة(●
لغة:

اأَْقَر�َسه،  ماًل:  واأعاره  له،  ُيعيده  اأن  �رشَط  اإياه  اأعطاه  ال�سيَء:  اأعاَرُه  اإعاَرًة؛  اأعاَر  ور(،  )ع 
َر وا�ْسَتعار: طلب العاِرية، وا�ْسَتعاَره ال�سيَء وا�ْسَتعاَره منه: طلب منه اأن ُيعريه  و�َسلََّفه، وَتَعوَّ
ة والعاِرَية  اه، واملُعاَوَرة والتَّعاُور: �سبه املداولة والتدوال يكون يف ال�سيء بني اثنني، والعاِريَّ اإِيَّ

والعاَرُة اأي�سًا: ما ُيعطى ب�رشط اأن ُيعاد، وما يتداوله القوم بينهم، واجلمع: عاِريات، وَعَواٍر.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● ه. 	 اإباحة النتفاع مبا يحلُّ النتفاع به مع بقاء عينه لريدَّ
● متليك املنافع بغري عو�س.	
● عقُد تربُّع باملنفعة. 	

عند●القانونيني:
عقد يدفع به املرء اإىل غريه منقوًل اأو عينًا اأو �سيئًا معينًا بنوعه؛ لي�ستعمله زمنًا حمدودًا، ثم 

ه.  يردَّ
التعريفات   ،136/39 الفقهية  املو�سوعة  الغني،  معجم  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  العرب،  ]ل�سان 
�س/146، معجم امل�سطلحات املالية والقت�سادية يف لغة الفقهاء �س/307، املعجم القانوين رباعي اللغة �س/377[

َعا�ِصٌر●)جاِبي●الُع�ُصور(●
لغة:

ه َمْك�سًا؛ اأي ُجْزءًا من َع�رشة  )ع �س ر(، َع�رَشَ َع�رْشًا وُع�رْشًا وُع�ُسورًا؛ َع�رَشَ املال: اأََخذ ُع�رْشَ
 : اأموالهم، والعا�رِشُ اأََخذ ُع�رْشَ  َ القوَم:  اأََخذ ُع�رْشَ ماله، وَع�رشَّ اأجزاء مت�ساوية، وَع�رَشَ فالنًا: 

. ار؛ وهو: قاِب�ُس الُع�رْش، واجلمع: ُع�رشَّ ، واأي�سًا: الَع�سَّ ا�سم الفاعل من َع�رَشَ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● به ويل اأمر امل�سلمني لتح�سيل �رشيبة الُع�رْش التي فر�سها على التجار 	 ال�سخ�س الذي ن�سَّ

حني مرورهم باحلدود. 
● اآخذ ال�سدقات من التجار عند منافذ مرور التجارات، وهو ي�سمى بهذا ال�سم - العا�رش - 	

�سواء اأخذها بحقها - كعامل الزكاة - اأو اأخذها بغري حقها. 

َعا�ِصٌر
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عند●القت�صاديني:
من كان يجبي الُع�رَش من العرب يف اجلاهلية، اأو ياأخذ على ال�سلع مك�سًا، واأُطلق فيما بعد على 
اآخذ ال�سدقات وعامل الزكاة من التجار عند منافذ مرور التجارات، وكان له يف الدولة الفاطمية 

ى �سيعة املك�س، وكان النا�س يحرفونها اإىل �سيعة املَْق�س.  �َسْيعة يجل�س فيها ُت�سمَّ
]ل�سان العرب، تكملة املعاجم العربية، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، املو�سوعة الفقهية املي�رشة 1351/2، 
قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية �س/362، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية 

العربية 772/2[
عا�ُصوراُء●)عا�ُصوراآ●-●عا�ُصورا●-●عا�ُصوَرة(●

لغة:
بنف�سه  َلهم  وكمَّ هم،  عا�رِشَ �سار  هم:  وَع�رشَّ القوَم  وَع�رَشَ  َع�رْشًة،  ه  �َسريَّ ه:  َ ع�رشَّ ر(،  �س  )ع 
م،  املَُحرَّ �سهر  من  العا�رِش  اليوم  هو:  وعا�ُسوَرى؛  وعا�ُسور،  وَع�ُسوراء،  وعا�سوراء،  َع�رْشة، 

بيب. واأي�سًا: نوع من احللوى ُيتَّخذ من مق�سور القمح، وقد ُي�ساف اإليه اللنب والزَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة[

عاِطٌل●
لغة:

)ع ط ل(، َعِطــَل َعَطــاًل وُعْطــاًل؛ َعِطــل العامــُل: َبَطــَل عــن العمــل، والرجــُل: بقــي بــال عمــل وهــو 
َل الداَر: اأَخالها، والتَّْعطيل: التفريغ، وكلُّ  ل اأي�سًا: اإِذا َبِقي ل عمل له، وَعطَّ قاِدٌر عليه، وتَعطَّ
ــَتقى منهــا، ول ُيْنَتَفــع مبائهــا،  لــة: ل ُي�ْس ــل، وُمْعَطــل، وبئــر ُمَعطَّ ــِرك �َسَياعــًا؛ فهــو: ُمَعطَّ مــا ُت

والعاِطــل مــن النا�ــس: الــذي ل يجــد عمــاًل، واأي�ســًا: الأر�ــس املــوات ل زرع فيهــا.
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:

● الفرد القادر على العمل الذي يبحث عن عمل، ولكنه ل ي�ستطيع احل�سول على عمل.	
● املوارد القت�سادية غري امل�ستثمرة اأو امل�ستغلة؛ على �سبيل املثال: راأ�س املال غري امل�ستثمر.	

اآركابيتا  ]ل�سان العرب، تكملة املعاجم العربية، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، قامو�س 
للعلوم امل�رشفية واملالية �س/19	[

عايِف●
لغة:

)ع ف و(، َعفا َعْفوًا وَعفاًء؛ عفا فالنًا واعتفاه: اأتاه يطلب َف�ْسَله وَمْعروَفه، وعفا له مباله: اأعطاه 
مما زاد على نفقته، وجاءه عافيًا؛ اأي: طالبًا ملغفرة اأو رزق اأو َف�ْسل، والعايف: الرائُد، والوارد 
يف، وكلُّ طالب معروف، والعافية والُعفاة والُعفَّى: الأَ�ْسياف، وُطالَّب املعروف،  املاَء، وال�سَّ
رْي، واأر�ٌس عاِفية: مل ُيْرَع َنْبُتها؛ فوفر وكرُث،  والعافية: ُطالَّب الرزق من الإِن�س والدوابِّ والطَّ

: َعواٍف. واجلمع: ُعفاة، وعاِفَية، وُعفَّى، وُهنَّ

عا�ُصوراُء
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ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم الغني[

عاِقٌب
لغة:

)ع ق ب(، َعَقَب َعْقبًا وُعُقوبًا؛ َعَقب اأباه: تاله، وَخَلَفه من بعده، وعاَقَبه: جاء بعقبه، اأو جاء على 
اأثره، وعاَقَب بني ال�سيئني: اأتى باأحدهما بعد الآخر، وعاَقَبه يف عمله: ناَوَبه، والعاِقُب: الثاين يف 
املرتبة، والذي هو دون ال�سيِّد يف الرتبة، ومن يخلف ال�سيِّد، ومن يخلف من كان قبله يف اخلري، 
اأو ما َخَلف بعده، وعاِقب اخلري: اجلزاء  اأو خامتته، وكلُّ من َخَلف بعد �سيء،  واآِخر كلِّ �سيء 

باخلري.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني[

●)ُعَلماء(● عامِلٌ
لغة:

جُل: َح�َسلت له حقيقة الِعلْم، وَعِلَم ال�سيَء: َعَرفه، واأْدَرك حقيقته،  )ع ل م(، َعِلَم ِعلْمًا؛ َعِلَم الرَّ
العميق،  وبالعلم  باملعرفة،  املُتَّ�ِسف  والعامِلُ:  يتعلمه،  جعله  ال�سيَء:  وَعلََّمه  اأتقنه،  والأمَر: 
ِبِهما،  العاِرف  ين والِعلْم:  الدِّ باأمور  ِعلْم ما، والعامِل  ِمن  ، واملَُت�َسلِّع  ِعلْم معنيَّ �س يف  واملُتخ�سِّ

م. واجلمع: عامِلُون، وُعَلماء، وُعالَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● العاملون ب�رشع اهلل، واملتفقهون يف الدين، والعاملون بعلمهم على هدى، وب�سرية، متبعني 	

�سنة ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، مقتفني اآثار �سلِف الأمة. وهم اأهل احلل، والعقد، واأولو الأمر الذين 
جتب طاعتهم. 

● وعلماء ال�رشيعة: هم العلماء املزاولون لها تقريرًا، وا�ستنباطًا، واإفادة. 	
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 3/	114، 

معجم م�سطلحات األفاظ الفقه الإ�سالمي �س/	41[
العايِل●
لغة:

ًا؛ عال ال�سيُء: ارتفع، وعال يف املجد اأو املكارم: �رَشُف، وَكُرم، وعال ال�سيَء  )ع ل و(، َعال ُعلُوَّ
ه: جعله عاليًا، والعايِل: املرتفع، واأَْعلى ال�سيء،  واْعَتاله: �َسِعَده اأو َرِكَبه، وعال به واأَْعاله وعالَّ
كْر،  ف، عايل الذِّ وَظْرف مكان مبعنى: َفْوق، وَرُجل َعايِل الَكْعب؛ اأي: نبيل، �رشيف، ثابت ال�رشَّ

ة: ي�سمو اإىل معايل الأمور. واأَْنف عاٍل: �ساِمخ، وعايل الراأ�س: واثق بنف�سه، وعايل الِهمَّ

العايِل
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ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● لقب من األقاب ال�رشيف، كان ُيطلق يف العهد اململوكي على كبار رجالت الدولة من اأرباب 	

ال�سيوف والأقالم )اأمراء اجلي�س وروؤ�ساء الدواوين(.
● وعايل جناب: لقب كان ُيطَلق على ال�سالطني وكبار رجالت الدولة؛ خ�سو�سًا يف املرا�سالت 	

ال�سلطانية.
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، املعجم اجلامع يف امل�سطلحات 

الأيوبية واململوكية والعثمانية �س/151[

عامٌّ
لغة:

ًا  م ال�سيَء: َن�رَشه، وجعله عامَّ ُهم الأمُر: �َسِمَلهم، وانت�رش فيهم، وَعمَّ )ع م م(، َعمَّ ُعُمومًا؛ َعمَّ
�س،  َخ�سَّ وَعكْ�ُسه:  اجلميع،  على  اأَْطَلقها  الأحكاَم:  م  وَعمَّ اجلميع،  متناول  ويف  و�ساماًل، 
، وهو اأي�سًا:  ، وغري التف�سيليِّ اِمل، وغري املخت�سِّ ، والعامُّ هو: ال�سَّ : ا�سم فاعل من َعمَّ والعامُّ

دة. : بوجه �سامل، وب�سورة غري حمدَّ امل�سوؤول الأعلى، وبوجه عامٍّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● اللفظ امل�ستغِرق جلميع ما ي�سلح له من غري ح�رش.	
● والُعموم: تناول اللفظ وا�ستغراقه جلميع ما ي�سلح له من حيث الو�سع. 	
● والُعموم: اإحاطة الأفراد دفعة. 	
● والُعموم: القول امل�ستمل على �سيئني ف�ساعدًا. 	

عند●القت�صاديني:
ما كان يخت�سُّ بالنا�س عمومًا اأو باأفراد املجتمع، اأو ما كان متوفرًا اأو متي�رشًا جلميع النا�س 

ل لفئة قليلة منهم.
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 6/3	10، 
معجم م�سطلحات اأ�سول الفقه �س/299، املو�سوعة الفقهية 5/31، معجم م�سطلحات القت�ساد واملال واإدارة 

الأعمال �س/442[
عاٌم

لغة:
نة للجدب؛ وهو اأربعة ف�سول، اأو اثنا ع�رش �سهرًا؛  َنة، وقيل: ال�سَّ )ع وم(، العاُم: احَلْول، وال�سَّ

م�س، وراأ�س العام: اأوله، واجلمع: اأَْعوام. مقدار دوران الأر�س دورة كاملة حول ال�سَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ة وجدب، والعام فيما 	 والعام: كال�سنة، لكن يكرث ا�ستعمال ال�سنة يف احَلْول الذي فيه �ِسدَّ

فيه رخاء.
● نة: اأي عام القحط واجلدب.	 وعام ال�سَّ

عامٌّ
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عند●القت�صاديني:
فرتة زمنية، طولها 365 يومًا )366 يف ال�سنة الكبي�سة(، اأو 12 �سهرًا تقومييًا.

]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، التوقيف على مهمات التعاريف �س/234، 
التعريفات الفقهية �س/142، معجم م�سطلحات القت�ساد واملال واإدارة الأعمال �س/	57[

) ا�س●-●الَعوامُّ ة●النَّ ٌة●)عامَّ عامَّ
لغة:

ة: �سيغة املوؤنَّث ل�سم فاعل  ُهم الأمُر: �َسِمَلهم، وانت�رش فيهم، والعامَّ )ع م م(، َعمَّ ُعُمومًا؛ َعمَّ
ة منهم، وُهم اجلمهور، والنا�س العاديُّون، ومن لي�سوا ِمن  ة النا�س: ِخالف اخلا�سَّ «، وعامَّ »َعمَّ
 ، ْعِبيُّ ال�سَّ اأو  الدارج،  ة؛ وهو:  العامَّ اأو  العامِّ  اإىل  من�سوب   : يُّ والعامِّ عالية،  ثقافة  فة  املثقَّ الفئة 
ة، ما يتكلم  يَّة: لغة العامَّ واأي�سًا: اجلاهل، وَمن ل يكتب ول يقراأ، والعاميُّ من اللهجات، اأو العامِّ
ة على غري �َسنَن الكالم العربيِّ واللغة الَف�ِسيحة، واجلمع:  ة النا�س، وما ينطق به العامَّ به عامَّ

. َعوامُّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ر اأع�ساوؤها باآراء البع�س 	 ة، اأو هو جمموعة كبرية من النا�س يتاأثَّ جمهور ذو م�سلحة عامَّ

الآخر.
● ة النا�س: جمموعة من الأفراد يعي�سون يف اإطار واحد من الثقافة، والعادات، �سمن 	 وعامَّ

ينل  ومل  واملنا�سب،  الوجاهات،  اأ�سحاب  غري  من  واحدة،  اأر�س  وعلى  واحد،  جمتمع 
معظمهم الن�سيب الكايف من التعليم، والثقافة.

● : من ل علم عنده بالأحكام ال�رشعية خا�سة وباأمور الدين عامة، وواجبه ال�ستفتاء، 	 والعاميُّ
. ى امل�ستفِتي حينًا بالعاميِّ ولذلك ي�سمَّ

]تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، الرائد، معجم الغني، املعجم ال�سيا�سي �س/	24، معجم م�سطلحات 
العلوم ال�رشعية 7/3	10، معجم م�سطلحات اأ�سول الفقه �س/277[

عاِمٌر●)عاِمَرٌة(●
لغة:

َره:  )ع م ر(، َعَمَر َعْمرًا وَعماَرًة وِعماَرًة وُعْمرانًا؛ َعَمَر املكاُن: كان م�سكونًا بالنَّا�س، وَعَمَره وَعمَّ
�سكنه، واأ�سلحه، وبناه، واأقام على زيارته، واأَْعَمر الأر�َس: َعَمرها، واأَ�ْسَلحها لتعمريها، وبنى 
ار، ومن الأماكن:  لها، وَعَمر اخلراَب: َجَعَله معمورًا، والعاِمر من النا�س: �ساكن الدَّ عليها، واأهَّ
»َعَمَر«،  ِمن  موؤنَّث  فاعل  ا�سم  والعاِمَرة:  ان،  كَّ بال�سُّ الآِهُل  واملَ�ْسكون،  واملَْعُمور،  الِعمارة،  ذو 

: َعواِمر. ار، وُهنَّ و�ُسوق عاِمَرة: ن�سيطة؛ بها حركة بيٍع و�رشاء، واجلمع: ُعمَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني[

عاِمٌر
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عاِمٌل●)العواِمل(
لغة:

جُل: ماَر�َس ن�ساطًا، وقام بجهد للو�سول اإىل نتيجة نافعة، وَعِمل  )ع م ل(، َعِمَل َعَماًل؛ َعِمل الرَّ
�سيئًا: �َسَنَعه، وَفَعَله عن َق�ْسد، والعاِمُل: ا�سم فاعل من َعِمل؛ وهو من ي�ستغل بيده، اأو يعمل 
بيده يف �سنعة اأو مهنة اأو بناء اأو غريها، والعاِمُل اأي�سًا: احلاِكم، اأو الوايل، ومن يتوىلَّ اأمور 
امل�سبِّب،  اأي�سًا:  والعاِمُل  اأربابها،  من  الزكاة  ياأخذ  والذي  وعمله،  وملكه  ماله  يف  النا�س  اأحد 
ة حُتِدث تغيريًا، والَعواِمل: البقر والإبل امل�ستعملة  ة اأو املادَّ والباعث، اأو املوؤثِّر يف ال�سيء، والقوَّ
نابل- حتى يخرج حبُّه اأو ي�سري  عام -كال�سَّ يا�سة )وطء الطَّ ْقي والأ�سغال والدِّ يف احَلْرث وال�سَّ

ال، وَعواِمل. تبنًا(، واجلمع: عاِملُون، وَعَمَلة، وُعمَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● لقب الأمري املتويل للولية؛ عامل احلرب، عامل اخلراج، عامل ال�سالة... اإلخ.	
● مطلق ال�ساعي يف عمل ما.	
● م احل�سابات وكاتبها.	 ُمَنظِّ
● القائم ب�سيانة اأموال البالد املحفوظة يف خزانة املُ�َساِرف؛ وهو طالب التفا�سيل الكاملة عن 	

اأية جهة من اجلهات ال�رشيبية، وبيان البواقي ملن عليه �سيء من مال الدولة.
● �ساحب التوقيع على ما يرفعه غريه من احل�سابات بال�سحة واملوافقة.	
● والعامل يف ا�سطالح اأرباب ال�سيا�سة: الرئي�س، والوايل، ومن توىلَّ اإيالًة اأو حرفة.	
● يعمُّ 	 فهو  الظاهرة؛  الأموال  من  ال�سدقات  لأخذ  الإمام  به  ن�سَّ الذي  هو  ال�سدقة:  وعامل 

ال�ساعي والعا�رش.
● والعوامل: الأ�سباب املوؤثِّرة؛ ومنه قولهم: يقوم على ثالثة عوامل.	

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:
● امل�ستخدم 	 اأو  عمومًا،  اجلامعية  املوؤهالت  بغري  املعيَّنني  يف  الُعرف  ده  حدَّ وظيفي  م�سمى 

املاأجور الذي يعمل حل�ساب �سخ�س اآخر.
● املُ�َسبُِّب لل�سيء اأو املوؤثِّر فيه، وما يتوقف ال�سيء عليه اأحيانًا.	
● عن�رش اأو ظرف اأو حالة اأو �رشط، يوؤدي اإىل نتيجة، اأو ينجم عنه اأثر؛ كاأن تقول: عامل 	

الإنتاج.
● والعاملون عليها: هم كل من يقوم بعمل من الأعمال املت�سلة بجمع اأموال الزكاة وتخزينها 	

يف  الأمر  ويل  يعيِّنهم  الذين  وهم  ال�رشعية،  م�سارفها  يف  واإنفاقها  وتدوينها  وحرا�ستها 
�س لهم بذلك. الدولة الإ�سالمية، اأو يرخِّ

عند●القانونيني:●ُيطَلق على:
● كل مرتبط بعقد العمل اأو عقد ال�ست�سناع، فيعمل بيديه عماًل �سناعيًا اأو زراعيًا.	
● �سخ�س يعمل حل�ساب غريه وحتت اإ�رشافه واإدارته يف مقابل اأجر.	

امل�سطلحات  قامو�س  الغني،  معجم  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ]ل�سان 
�س/293،  الفقهاء  لغة  معجم  �س/142،  الفقهية  التعريفات  �س/363،  الإ�سالمية  احل�سارة  يف  القت�سادية 

عاِمٌل
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املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 02/2	، معجم م�سطلحات القت�ساد واملال واإدارة الأعمال 
�س/216، املعجم القت�سادي �س249-250، املعجم القانوين رباعي اللغة �س/334، معجم القانون �س/7	3[

عاَهٌة●
لغة:

جُل: َوَقَعت  رُع واملاُل واأَعاها: وقعت فيهما العاهة، واأَعاَه الرَّ )ع وهـ(، عاَه عاَهًة وُعوؤُوهًا؛ عاَه الزَّ
اِهر للِعيان، واملر�س ي�سيب  العاهُة يف زرعه اأو ما�سيته اأو اإبله، والعاهة: الآفة اأو املر�س الظَّ
واأ�سحاب  احليواَن،  اأو  الإن�ساَن  اأو  الزرَع  ُت�سيب  الآفة  اأو  والف�ساد  الإن�سان،  اأع�ساء  اأحد 

العاهات: امل�سابون بها، واجلمع: عاهات.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ما ُي�سيب الإن�سان يف نف�سه اأو ماله من الباليا والآفات.	
● والعاهة العقلية: كل مر�س عقلي يرتتب عليه عدم اإدراك ال�سخ�س ومتييزه لالأفعال التي 	

ياأتيها، وت�سمل اجلنون، وتت�سع ل�سور اأخرى ل ُتعدُّ جنونًا باملعنى املتعارف عليه.
]ل�سان العرب، الرائد، معجم الغني، املو�سوعة الفقهية 2/31	، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 3/		10[

ِعْبٌء
لغة:

ِبَعة،  ، وباىل، واكرتث، والِعْبء: التََّعب، والتَّ خ�س: اهتمَّ )ع ب اأ(، َعباأَ َعْبئًا؛ عَباأ بالأمر اأو بال�سَّ
واحِلْمل الثقيل، والثِّقل من اأيِّ �سيء كان، وما كان م�سدر قلق و�سغط، وكلُّ ِحْمل من ُغْرٍم 

ية ونحوها(، واجلمع: اأَْعباء.  اأو َحمالٍة )الدِّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:

● اللتزام اأو احلمل، اأو امل�سوؤولية الإ�سافية امللقاة على عاتق الفرد اأو املوؤ�س�سة.	
● الواجب واملهمة التي تكلف بها الإدارة اأو امل�سوؤول.	
● م�سطلح عند اإطالقه يف جمال الت�سنيع ي�سري اإىل جميع امل�ساريف غري املبا�رشة للم�سنع.	
● ميكن 	 ول  امل�رشوع،  يف  ن�ساط  من  اأكرث  تخ�سُّ  مبا�رشة  غري  تكاليف  الإ�سافية:  والأعباء 

تخ�سي�سها لن�ساط حمدد ب�سكل مبا�رش، ويتم توزيعها على الأن�سطة امل�ستفيدة با�ستخدام 
معدلت التحميل.

عند●القانونيني:●ُيطَلق على:
● التزام قانوين؛ مثل: اللتزام نحو الأ�رشة.	
● �رشط من ال�رشوط التي تتَّخذ �سكل اللتزامات الإ�سافية التي تن�ساأ يف عقد مو�سوعه نقل 	

ملكية عقار؛ مثل: دفرت �رشوط املزاد.
● ًا.	 املوانع؛ اأي: ال�سوائب التي متنع العقار اأن يكون حرَّ

ِعْبٌء
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● اللتزام مبوانع؛ كالتكاليف التي يفر�سها الواهب على املوهوب له، فتكون الهبة مثقلة بها.	
● عبء التبعات اأو الأخطار: هو اأن يعنيَّ يف العقد الطرف الذي يتحمل عبء هالك العني التي 	

مت التعاقد عليها.
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الغني، معجم م�سطلحات القت�ساد واملال 
القانوين  القامو�س  واإدارة الأعمال �س/	7، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 2/	749-74، 

اجلديد �س/121، 545[

َعباءٌة●
لغة:

وف اأو غريه، وا�سع، وِمن قطعة  ب من الأَْك�ِسية، من ال�سُّ )ع ب اأ(، الَعباء والَعباءة والَعباَية: �رَشْ
نْي(، من  ْدَننْي )الُكمَّ نْي، ُيلَْب�س فوق الثِّياب، ورداء ق�سري الرُّ واحدة، م�سقوق من الأمام، وبال ُكمَّ

ط، ومزيَّن بر�سوم، واجلمع: َعباءات، واأَْعِبئة، وِعْبي.  قما�س خمطَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● امل�سلح الذي كان يلب�سه العلماء واملنت�سبون للعلم اأو املدر�سة.	

]ل�سان العرب، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، املعجم املو�سوعي 
للم�سطلحات العثمانية التاريخية �س/150، التعريفات الفقهية �س/142[

ِعباَدٌة●
لغة:

واْلَتَزَم  له،  وَذلَّ  وَخ�َسَع  وانقاَد  واأطاَعه،  َده،  َوحَّ اهللَ:  َعَبَد  ًة؛  وُعُبوديَّ ِعبادًة  َعَبَد  د(،  ب  )ع 
وعبادة  التعظيم،  وجه  على  اخل�سوع  مع  اعة  الطَّ والِعباَدة:  فراِئ�َسه،  ى  واأدَّ دينه،  �رشائَع 
عائر الدينية، واجلمع:  ائع وال�سَّ اهلل: اأداء الفرائ�س التي فر�سها اهلل على عباده، واإقامة ال�رشَّ

ِعبادات. 
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● ا�سم جامع لكل ما يحبه اهلل وير�ساه؛ من الأقوال، والأعمال الباطنة والظاهرة. 	
● طاعة اهلل تعاىل املقرونة بالنية. 	

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الغني، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 
3/		10، معجم لغة الفقهاء �س/272[

ِعباَرٌة
لغة:

اآَخر،  اإىل  جانب  من  وجاَزه  َقَطَعه  وَنْحَوه:  النَّْهَر  َعرَبَ  وِعباَرًة؛  وَعرْبًا  ُعُبورًا  َعرَبَ  ر(،  ب  )ع 
والُعُبور: النتقال من مكان اإىل اآخر َعرْب طريق، اأو ما بني �َسفَّتني، والَعبَّارة: املِْعرَبة؛ وهي: 
َعبَّارات، والِعباَرة: البيان، وكالم  اآخر، وجمعها:  اإىل  فينة تعرب البحر ونحوه من �ساطئ  ال�سَّ

َعباءٌة
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، يبنيِّ ما يف النف�س من اأفكار ومعاٍن، وجمموعة من الألفاظ قد توؤلِّف جزءًا من ُجْملة اأو اأكرث  دالٌّ
توؤدِّي معنى، وجملة �سغرية دالَّة على معنى، واجلمع: ِعبارات.

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● الألفاظ الدالة على املعاين؛ لأنها تف�سري ملا يف ال�سمري، الذي هو م�ستور. 	

]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، املو�سوعة الفقهية 261/29[

َعْبٌد
لغة:

َخَذه  جُل وُعبِّد: ُمِلَك هو واآباوؤه من قبل، وا�ْسَتْعَبده: اتَّ ًة؛ َعُبد الرَّ )ع ب د(، َعُبَد ُعُبوَدًة وُعُبوِديَّ
ِقيق،  ع، والرَّ ًا كان اأو رقيقًا، واأي�سًا: املَْخلُوق، واملُطيع، واخلا�سِ َعْبدًا، والَعْبد: الإن�سان، ُحرَّ
وَعَبَدة،  وُعُبد،  وُعبَّاد،  َعِبيد،  واجلمع:  ة،  احلرَّ خالُف  الأََمة؛  وهي:  »الَعْبد«؛  موؤنَّث  والَعْبَدة: 

ان، واأَْعباد. وَعْبُدون، واأَْعُبد، وُعْبدان، وِعْبدان، وِعِبدَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● ًا كان، اأو رقيقًا، وهو ا�سم جن�س ميثل العبيد والإماء. 	 الإن�سان؛ حرَّ
● ه ويطيع اأمره؛ عبدًا كان، اأو رقيقًا. 	 من يعبد ربَّ

�س/399،  الإ�سالمي  الفقه  األفاظ  م�سطلحات  معجم  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  العرب،  ]ل�سان 
التعريفات الفقهية �س/142[

ٌة● ِعرْبَ
لغة:

نانري: َوَزنها  راهَم: َنَظر َكْم وزَنها، وما هي، وَعربَّ الدَّ )ع ب ر(، َعرَبَ َعرْبًا وِعباَرًة؛ َعرَب املتاَع والدَّ
ه وَح�َسَبه، واْخَترَبه واْمَتَحنه، واعتدَّ به، والعاِبر: الذي ينظر  دينارًا دينارًا، واْعَترَب ال�سيَء: عدَّ
ة: التذكرة والتِّعاظ،  يف الكتاب فَيْعرُبه؛ اأي: يعترب بع�َسه ببع�س؛ حتى يقع فهُمه عليه، والِعرْبَ
وتقديرها،  الأحوال  يف  والنَّظر  وم�سى،  والْعِتبار مبا حدث  �َسَبق،  وال�ستدلل مبا  والقيا�س 
ة ال�سيء: تقديره، واجلمع:  وهي اأي�سًا: العامل احلا�سم، الذي ُيعتدُّ به، وَيْرتِهن به غريه، وِعرْبَ

ِعرْبات، وِعرَب.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● َثَبُت ال�سدقات اخلا�سُّ بالُكْوَرة )الناحية(. 	
● م�ساحة معيَّنة من الأر�س كان معموًل بها يف الع�رش اململوكي. 	
● قارب عادي ذو جماديف، كان ُي�ستخدم يف اأعمال النقل مل�سافات قريبة. 	
● اأقل 	 هي  التي  ال�سنة  دخل  ارتفاع   - مثاًل   - يعترب  اأن  هو  الرتفاعات:  �سائر  ة  وِعرْبَ

الأ�سعار  اعتبار  بعد  معًا، ويوؤخذ ن�سفهما،  ريعًا، ويجمعان  اأكرث  التي هي  وال�سنة  ريعًا، 
والعوار�س. 

]ل�سان العرب، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، معجم 

ٌة ِعرْبَ
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امل�سطلحات والألقاب التاريخية �س/316، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية �س/364[

َعتاٌد●
لغة:

ه،  اأه، واأَعدَّ اأ، وَح�رَش، وَعتَّد ال�سيَء واأْعَتَده: َهيَّ يُء: تهيَّ )ع ت د(، َعُتَد َعتادًا وَعتادًة؛ َعُتَد ال�سَّ
ه لأمر ما وُتَهيِّئه  ة كلِّ �سيء، وما ُتِعدُّ ة؛ ُعدَّ اأ، ُمَعدٌّ للجري، والَعتاد: الُعدَّ وفر�س َعِتٌد وَعِتيد: ُمَهيَّ
وابِّ وغريهما،  والدَّ الح  ال�سِّ للحرب من  ُهيِّئ  ما  الأمور، وكلُّ  يقع من  ما  لكلِّ  َي�ْسلح  وما  له، 

واجلمع: اأْعُتد، واأَْعِتدة، وُعُتد.
عند●القانونيني:

الدولة حتت ت�رشف  التي ت�سعها  الفنية  الأدوات  اأو معدات اجليو�س: جميع  العتاد احلربي 
والأدوات  والأ�سلحة  والأجهزة  الألب�سة  بها  يراد  اأو�سع  ومبعنى  ًا،  وجوَّ وبحرًا  ًا  برَّ جي�سها 

الالزمة للجي�س. 
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الغني، القامو�س القانوين اجلديد �س/56[

َعَتٌب●)َعَتَبة(●
لغة:

َرج، والَعَتب  اه، وَدَخله، والَعَتُب: الدَّ )ع ت ب(، َعَتَب َعْتبًا؛ َعَتَب املكاَن: َوِطئ َعَتَبَته، وَتَخطَّ
اأو املعدن، تكون حتت  اأو اخل�سب  ة؛ قطعة من احلجر  اأي�سًا: جمع الَعَتَبة؛ وهي: الأُ�ْسُكفَّ
فللباب  الُعليا،  خ�سبته  اأو  اجتيازه،  قبل  ُتوطاأ  التي  بالطته  اأو  الباب  وخ�سبة  الباب، 
َعَتبات،  له، وبدايته، وجمعها:  اأوَّ فلى، والعتبة الُعليا، وعتبة ال�سباب:  عتبتان: العتبة ال�سُّ

واأَْعتاب، وَعَتب.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● احلجر الذي يعلو فتحة الباب، وذهب فريق اآخر اإىل اأنها العتبة ال�سفلى التي توطاأ. 	
● اأو خر�سانية، ترتكز فوق كتفني بنائيني؛ لتكوين اجلزء العلوي 	 اأو حجرية  كتلة خ�سبية 

من باب اأو �سباك. 
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، امل�سطلحات املعمارية يف وثائق ع�رش 

حممد علي وخلفائه �س/134، معجم م�سطلحات التاريخ والآثار �س/	12[

ٌة● ِعرْتَ
لغة:

، والِعرْت: الأ�سل،  ، وا�سطرب، واهتزَّ ْمُح وغريه: ا�ستدَّ )ع ت ر(، َعرَتَ َعرْتًا وَعرَتانًا؛ َعرَتَ الرُّ
وَرْهطه،  َن�ْسله،  جل:  الرَّ وِعرْتة  والنَّ�ْسل،  ة،  يَّ رِّ الذُّ واأي�سًا:  عب،  ال�سُّ منه  عت  تفرَّ ما  ة:  والِعرْتَ

وع�سريته الأْدَنْون، واأخ�سُّ اأقاربه، واأقرباوؤه ِمن ولٍد وغريه، واجلمع: ِعرْتات، وِعرَت.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة. 	

َعتاٌد
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● وعرتة ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: هم اأولد فاطمة الزهراء - ر�سى اهلل عنها - واأزواجه. 	
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم لغة الفقهاء �س/274[

ِعْتٌق
لغة:

ة،  ر من العبوديَّ ، وُحرِّ قِّ )ع ت ق(، َعَتَق ِعْتقًا وَعْتقًا وَعتاقًا وَعتاقًة؛ وَعَتق الَعْبُد: َخَرَج عن الرِّ
ريُرها، والَعْتَقة: �سهادة  َقبة: حَتْ ية، وِعْتُق الرَّ ق؛ وهو: احُلرِّ ره، والِعْتق: خالف الرِّ واأْعَتقه: حرَّ
ر  ق، والَعتيق: الَعْبد املُْعَتق، واملحرَّ ًا وتخلَّ�س من الرِّ د بها اململوك املعتوق؛ باأنه اأ�سبح ُحرَّ ُيزوَّ
ة، وهو اأي�سًا: املَْعُتوق، والعتيق من كلِّ �سيء: القدمي، والرائع، والكرمي، والبيت  من العبوديَّ

العتيق: الكعبة، اأول بيت ُو�سع للنا�س.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● اأهاًل للت�رشفات 	 ، وي�سري بها الرقيق  قوة ُحْكمية، تظهر يف حقِّ الآدمي، يزول بها الرقُّ

ال�رشعية؛ لنقطاع حقِّ الأغيار عنه. 
● ويف م�سطلحات الع�رش اململوكي: القطع النقدية النحا�سية املك�رشة غري امل�سكوكة، كانت 	

ت�ستعمل مع الفلو�س امل�سكوكة. 
]ل�سان العرب، القامو�س املحيط، تكملة املعاجم العربية، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية 
�س/563، املعجم اجلامع يف امل�سطلحات العثمانية �س/151، املعجم املو�سوعي للم�سطلحات العثمانية التاريخية 

�س/151[
َعَتٌه●)َبَلٌه(●

لغة:
خ�ُس: َنَق�َس عقلُه من  )ع ت هـ(، َعِتَه َعَتهًا، وُعِتَه َعْتهًا وُعْتهًا وُعتاهًا وَعتاَهًة وَعتاِهَيًة؛ َعِتَه ال�سَّ
الَغْفلة، وِقلَّة  َغَلَبة  َم�سِّ جنون، واأي�سًا:  العقل ونق�سانه، من غري  غري ُجنون، والَعَتُه: �َسْعف 

عونة. ، والرُّ َعتُّه: التَّجننُّ التمييز، وهو اأي�سًا: الَبَلُه، والبالهة؛ اأي: الَهَبل، واحلماقة، والتَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● اآفة نا�سئة عن الذات، توجب خلاًل يف العقل، وي�سري �ساحبه خمتلط العقل، في�سبه بع�س 	

كالمه كالم العقالء، وبع�سه كالم املجانني. 
عند●القانونيني:●ُيطَلق على:

● اإغالق يف املدارك العقلية، ل يعرف املعتوه به كيف يدير �سوؤون نف�سه، اأو يتدبر ت�رشيف 	
اأموره؛ فيكون �سببًا يف احلجر عليه. 

● اختالل يف ال�سعور، يوؤدي اإىل قلة الفهم، واختالط الكالم، وف�ساد التدبري. 	
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، املو�سوعة الفقهية 275/29، القامو�س 

القانوين اجلديد �س/339، معجم القانون �س/64[

َعَتٌه
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َعِتَيٌة●
لغة:

بيحة من اأول ما ُيْنَتج،  ْبَية ونحوهما: َذَبَحها، والَعِترَية: الذَّ )ع ت ر(، َعرَتَ َعرْتًا؛ َعرَتَ ال�ساَة والظَّ
َجِبيَّة؛  كان العرب يذبحونها لآلهتهم يف اجلاهلية، وُي�َسبُّ دُمها على راأ�سها، وُيقال لها اأي�سًا: الرَّ

ب بها اأهل اجلاهلية لآلهتهم، واجلمع: َعتاِئر. وهي �ساة كانت ُتذبح يف »رجب«، ويَتَقرَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ذبيحة كانت ُتذبح يف »رجب«، يتقرب بها اأهل اجلاهلية، وكان اإذا طلب اأحدهم اأمرًا نذر لئن 	

ظفر به ليذبحنَّ من غنمه يف رجب كذا وكذا؛ فبقي اأول الإ�سالم، ثم ُن�سخ. 
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، الرائد، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 2901/3[

ُعْثماِنٌ●
لغة:

ه على غري ا�ستواء، وخ�سَّ بع�سهم به َجرْبَ  )ع ث م(، َعَثَم َعْثمًا، وَعِثَم َعَثمًا؛ َعَثَم العظَم: َجرَبَ
اليد، وَعَثَم العظُم: �ساَء َجرْبُه، وَبِقي فيه اأََوٌد؛ فلم َي�ْسَتِو، وُعْثمان: فرخ احليَّة، وهو: ا�سم رجل، 
: من�سوب اإىل »ُعْثمان«، واأي�سًا: قطعة َنْقد ُتركيَّة، ت�ساوي ثلث البارة وُخم�س ال�ساهية  وُعْثمايِنُّ
وواحد من مائة وع�رشين من القر�س، وُيقال لها اأي�سًا: ُعْثماِنيَّة، واجلمع: عثمانيون، وَعثاِمَنة.

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●
● وكان 	 الثاين،  عثمان  ال�سلطان  عهد  امل�رشوبة يف  الف�سية  النقود  اأو  لالآقجة  الآخر  ال�سم 

ويف  درهمًا،  يزن  وكان  اآقجات،  ع�رش  ي�ساوي  كان  لكونه  نظرًا  العثماين؛  الُع�رش  ى  ي�سمَّ
بع�س الأحيان خم�سة ع�رش قرياطًا. 

● ويف املوازين: اأرطال من نحا�س، اأقرها العثمانيون عندما فتحوا م�رش، وكانت زنة الرطل 	
منها ت�سعة دراهم. 

● والعثمانيون: ن�سبة اإىل عثمان موؤ�س�س دولتهم، التي حكمها 36 �سلطانًا، وا�ستمرت 634 	
مواطن  كل  على  عثماين  �ساعت �سفة  ثم  الغز،  قبائل  من  قبيلة  اإىل  ينت�سبون  ونيفًا،  �سنة 

ينتمي اإىل دولتهم العثمانية، ب�رشف النظر عن دينه وثقافته وعرقه. 
التاريخية  العثمانية  للم�سطلحات  املو�سوعي  املعجم  الو�سيط،  املعجم  العربية،  املعاجم  تكملة  العرب،  ]ل�سان 
�س/151، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية �س/663، املو�سوعة الإ�سالمية العامة �س/359[

َعْجٌز
لغة:

)ع ج ز(، َعَجَز وَعِجَز َعْجزًا وَعَجزًا؛ َعَجَز املرُء: مل يكن حازمًا، وَعَجَز عن ال�سيِء: �َسُعف، ومل 
ْعف، والُق�ُسور، وعدم الُقْدرة مطلقًا، وعدم القدرة  يقدر عليه، والَعْجز: نقي�س احَلْزم؛ اأي: ال�سَّ
ع،  على القيام بعمل ما اأو اأداء وظيفة ما، واأي�سًا: َتْرُك ما ُيحبُّ فعله بالتَّ�سويف، والك�سل، والت�سكُّ
والعاِجز: ا�سم فاعل ِمن »َعَجَز«؛ وهو: ال�سعيف، وغري القادر، والك�سيح، وذو العاهة، وجمعه: 

َعِتَيٌة
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: عاِجزات، وَعواِجز، والَعُجوز: من جتاوز اخلم�سني،  عاِجُزون، وَعَجز، وَعَجَزة، وَعواِجز، وهنَّ
ْيخة الَهِرمة؛ وهي:  ، تقال للمذكَّر واملوؤنَّث، والَعُجوزة: ال�سَّ واملراأة والرجل الطاعنني يف ال�سنِّ

املراأة الكبرية املُ�ِسنَّة، وجمعها: ُعُجز، وُعْجز، وَعجاِئز.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:●

● زيادة خ�سوم وم�رشوفات املن�ساأة على اأ�سولها ودخلها خالل فرتة مالية حمددة. 	
● زيادة الإنفاق على امليزانية التقديرية. 	
● زيادة واردات الدولة عن �سادراتها. 	
● عجز عن �سداد دفعة م�ستحقة اأو الوفاء بالتزام اأو واجب. 	
● توقف �رشكة عن العمل ب�سبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها املالية. 	
● ن عليه من 	 ويف التاأمني: حالة ج�سمانية اأو نف�سية ناجتة عن اإ�سابة اأو مر�س، متنع املوؤمَّ

اأداء عمله اأو واجباته الوظيفية اليومية. 
● وعجز املوازنة اأو عجز امليزانية: زيادة اإنفاق حكومة اأو من�ساأة اأو فرد على اإيرادات تلك 	

احلكومة اأو املن�ساأة اأو الفرد خالل فرتة مالية معينة.
● والعاجز: غري القادر الذي ل يتمتَّع بكفاءة جتعله قادرًا على تنفيذ عمله. 	

عند●القانونيني:●ُيطَلق على:●
● نق�س قدرة ال�سخ�س على العمل.	
● والعاجز: الذي اأ�سيب باأمرا�س اأو عاهات دائمة؛ فال يعود �ساحلًا للعمل.	

]ل�سان العرب، تكملة املعاجم العربية، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم م�سطلحات القت�ساد واملال 
واإدارة الأعمال �س/217، قامو�س اآركابيتا للعلوم امل�رشفية واملالية �س/144، 267-	26، 4	2، املعجم الأ�سا�سي 

يف امل�سطلحات الإدارية العربية 751/2، معجم القانون �س/7	3، القامو�س القانوين اجلديد �س/362[

●) َعَجٌم●)اأَْعَجِميٌّ
لغة:

خ�ُس: كانت يف ل�سانه ُلكنة وعدم اإف�ساح يف الكالم؛ فهو: اأَْعَجم،  )ع ج م(، عُجَم ُعْجمًة؛ َعُجم ال�سَّ
وهي: َعْجماء، وَعُجم الكالُم: مل يكن ف�سيحًا، والُعْجم والَعَجم: من لي�سوا عربًا، نطقوا بالعربيَّة 
ًا،  حاليَّ »اإيران«  اأو  الُفْر�ِس،  بالد  الَعَجم:  وِبالُد  الُفْر�س،  على  جمازًا  وُتطلق  ينطقوا،  مل  اأو 
ف�سيح،  ول  بعربيٍّ  لي�س  من  وهو:  »اأْعَجُم«؛  اإىل  من�سوب  ا�سم   : والأَْعَجِميُّ  ، َعَجِميٌّ والواحد: 
: الدَّخيل،  ًا، واللفظ الأعجميُّ واأي�سًا: غري املُِبني، وَمن ل ينطق بالكالم الف�سيح ولو كان عربيَّ

: اأعجميَّات، واأعاِجُم اأي�سًا. اأو غري الف�سيح، وجمعه: اأْعَجميُّون، واأعاِجُم، وُهنَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، تكملة املعاجم العربية، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد[

َعَجٌم
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َعداَلٌة●
لغة:

َمنْي: اأَْن�َسف  اه واأقامه، وَعَدَل بني املتخا�سِ )ع د ل(، َعَدَل َعْدًل، وَعُدَل عدالًة؛ َعَدَل ال�سيَء: �َسوَّ
الَعْدل،  اأي:  اجَلْور؛  دُّ  �سِ والَعداَلة:  ه،  حقَّ منهما  كاًل  واأعطى  واجَلْور،  لْم  الظُّ وجتنَّب  بينهما، 
، واأي�سًا: ما قام يف النفو�س اأنه ُم�ْستقيم، وهي اأي�سًا: هيئة را�سخة  والإْن�ساف، واحلكم باحلقِّ

يف النَّف�س، حتمل �ساحبها على مالزمة التَّقوى واملروءة.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ط بني الإفراط والتفريط، وهي مركبة من احلكمة والعفة وال�سجاعة. 	 التو�سُّ
● �سفة يف الإن�سان حتمله على اجتناب الكبائر، وعدم الإ�رشار على ال�سغائر، وجتنب ما فيه 	

ة من الت�رشفات. ِخ�سَّ
● ا�ستواء اأحوال ال�سخ�س يف دينه، واعتدال اأقواله واأفعاله. 	
● والعدالة الجتماعية: الفر�س املت�ساوية والفعلية للجميع يف املجالت القت�سادية والثقافية 	

والجتماعية، بحيث يح�سل بنوع خا�س الفقرُي واملحروم والبائ�س على العون، ويح�سل 
العامل على احلماية، وذلك بتوفري احلدِّ الأدنى مل�ستوى احتياجاتهم. 

عند●القت�صاديني:
● العدالة الجتماعية: حالة اإزالة الفروق القت�سادية الكبرية بني الطبقات يف املجتمع، اأو هي 	

اأفراد الدولة وفئاتها املختلفة؛ بحيث يح�سل  حالة تكافوؤ الفر�س وحتقيق امل�ساواة بني 
كل �سخ�س على الن�سيب املت�ساوي مع الآخرين من ال�سلع والوظائف وم�ستقبل الوطن. 

● وعدالة التوزيع: قيام الدولة بتوزيع احلقوق والواجبات بني الأفراد ح�سب كفاياتهم يف 	
حدود امل�سلحة العامة. 

عند●القانونيني:
ه عن التحيُّز، واإعطاء كل ذي حق حقه، ويهتدي بها الق�ساة يف اأحكامهم.  ، والتنزُّ مطابقة احلقِّ
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية 
والتنمية  الرعاية  م�سطلحات  معجم  الفقهية 29/	29،  املو�سوعة  �س/276،  الفقهاء  لغة  معجم  �س/	36، 
الجتماعية �س/239، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 756/2، القامو�س القانوين اجلديد 

�س/375[

ٌة● ُعدَّ
لغة:

ًا  ، وَعدَّ َعدَّ اأ له، وا�ستعدَّ ته: تهيَّ اأ، واأَعدَّ لالأمر ُعدَّ ، وَهيَّ ز، وَح�رشَّ )ع د د(، اأعدَّ اإعدادًا؛ اأي: َجهَّ
اأعددته  وما  ما،  لأمٍر  يعدُّ  وما  ب،  اأهُّ والتَّ ال�ستعداد،  ة:  والُعدَّ وَح�َسب،  اأح�سى  اأي:  وَتْعدادًا؛ 
ا�ستعدادًا  الح  وال�سِّ الزاد  من  املجاهدون  اإليه  يحتاج  وما  الح،  وال�سِّ املال  من  هر  الدَّ حلوادث 
واآلتها،  املهن  اأدوات  ة:  والِعدَّ ُعَدد،  واجلمع:  احلربيَّة،  واآلته  عتاده  اجلي�س:  ة  وُعدَّ للحرب، 
ة، والأَجل،  املُدَّ اأي�سًا:  ة  والِعدَّ لعملهم،  اآلتهم وما يحتاجونه  ار وال�سيَّاد:  والنجَّ البنَّاء  ة  وِعدَّ

َعداَلٌة
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ع، تق�سيها املراأة دون زواج بعد  ْ دها ال�رشَّ ٌة َحدَّ ُمدَّ ة املراأة:  ، وِعدَّ ُيَعدُّ والإح�ساء، وِمْقدار ما 
طالقها اأو وفاة زوجها، واجلمع: ِعَدد.

ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني[
َعَدٌد

لغة:
نتيجة  والَعَدد:  يء،  ال�سَّ اإِْح�ساُء   : والَعدُّ وَح�َسَب،  اأَْح�َسى،  ًة؛  وَعدَّ وَتْعدادًا  ًا  َعدَّ َعدَّ  د(،  د  )ع 
تقدير الكميَّة بالوحدة، ووحدة اأو عدد من الوحدات، ومقدار ما ُيَعدُّ ومبلغه، واملعدود، والَعَدد 
واجلمع:  ال�سحيح،  الواحد  على  اأو  نف�سه  على  اإل  الق�سمة  يقبل  ل  الذي   : يلُّ الأوَّ اأو  الأ�سليُّ 

اأَْعداد.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● 	 . ما يتعنيَّ مقداره بالعدِّ
● د يف ذاته، فال يكون الواحد عددًا؛ لأنه غري متعدد، 	 كمية متاألفة من الآحاد، اأو خمت�س بالتعدُّ

د: الكرثة.  اإذ التعدُّ
● : ما ُيتعامل به بالعدد بيعًا و�رشاًء. 	 وعدديٌّ
● : ا�سم عملة كانت معروفة ومتداولة يف بالد اليمن يف القرن التا�سع ع�رش امليالدي. 	 وعدديٌّ

عند●القت�صاديني:
مقدار ما ُيعدُّ ومبلغه. 

]ل�سان العرب، تكملة املعاجم العربية، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم امل�سطلحات املالية والقت�سادية 
التاريخية  والألقاب  امل�سطلحات  معجم  �س/237،  التعاريف  مهمات  على  التوقيف  �س/310،  الفقهاء  لغة  يف 

�س/	31-319، معجم لغة الفقهاء �س/276، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 753/2[

َعْدٌل●)عدول(
لغة:

اه،  اهد: َزكَّ َل ال�سَّ اه واأقامه، وَعدَّ )ع د ل(، َعَدَل َعْدًل، وَعُدَل عدالًة، وَعَدَل ُعُدوًل؛ َعَدَل ال�سيَء: �َسوَّ
ه، وَعُدَل  لْم واجَلْور، واأعطى كاًل منهما حقَّ َمنْي: اأَْن�َسف بينهما، وجتنَّب الظُّ وَعَدَل بني املتخا�سِ
يَّ احُلْكم، وَعْك�سه: َظَلَم، وَعَدل عن راأيه:  لم واجَلْور، َمْر�سِ القا�سي: كان ُمن�سفًا، ُمتجنِّبًا للظُّ
حاَد، وَرَجَع عنه، وعن ال�سيء: َتَرَكه، والَعْدل: �سفة م�سبهة تدل على الثبوت من َعُدَل، وهو: 
من ُتر�سى �سهادته، وُيطَلق على املذكر واملوؤنَّث وعلى الواحد وغريه، والَعْدل اأي�سًا: العادل، 
معروف  َعْدل:  و�َساِهٌد  باملَ�ْسدر،  َو�ْسٌف  وهو  ريبة،  منه  تظهر  مل  الذي  العقل،  ذو  املُْن�ِسف، 
ُتر�سى  وَمن  العادلون،  وهم:  »َعْدل«؛  جمع  والُعُدول:  �سهادته،  على  ُيعرت�س  ل  با�ستقامته، 

�سهاداُتهم، واأي�سًا: م�سدر »َعَدَل«؛ ومعناه: الرجوع، والعزوف عن ال�سيء، واجلمع: ُعُدول.

َعْدٌل
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ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●
● امل�سلم البالغ العاقل، ال�سامل من الف�سق وخوارم املروءة. 	
● من اجتنب الكبائر، ومل ُي�رِشّ على ال�سغائر، وغلب �سواُبه، واجتنب خ�سي�س الأفعال. 	
● والعدول: من يعيَّنون من ِقبل الق�ساة من اأجل مهام خمتلفة؛ منها: ت�سجيل عقود الأوقاف. 	
● وعدول املحاكم: بلغة م�رش يف القرن التا�سع ع�رش امليالدي؛ هم الأفراد الذين ُيْنَتخبون يف بداية 	

ال�سنة الق�سائية، من ذوي اخلربة باملواد التجارية، فيعينون باملحاكم البتدائية املختلفة. 
● للر�سوم 	 التحرير  يتولون  كانوا  الذين  بالنظارات،  العدول  املوظفون  النظارة:  وعدول 

وغريها قبل احلماية واأثناءها، وبعد ال�ستقالل ا�سُتبدلوا مبوظفني اإداريني. 
عند●القانونيني:

�سخ�س يختاره الراهن واملرتِهن ليحوز ال�سيء املرهون نيابة عن املرتِهن. 
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، معجم م�سطلحات العلوم 
ال�رشعية 1096/3، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية �س/369-370، الإ�سالح الإداري 
ملوؤ�س�سات قطاع الأوقاف �س/2	2، املعجم لألفاظ احلب�س - الوقف - املعقب والعام باملغرب �س/139، معجم 

القانون �س/112[

ُعْدواٌن●
لغة:

جُل: َظَلَم ُظلْمًا جاوز فيه الَقْدر، وعدا عليهم:  ًا؛ َعدا الرَّ )ع د و(، َعدا ُعْدوانًا وَعداًء وَعْدوًا وُعُدوَّ
والُعْدوان  َقه،  �رَشَ  : الل�سُّ عليه  وعدا   ، احلدَّ وجتاَوَز  عليهم،  وافرتى  وجاَر  وَظَلَمهم،  اعتدى، 
امل، والغزو املفاجئ،  لم اخلال�س، والهجوم الظَّ والِعْدوان: العتداء، والتعدِّي، واجَلْور، والظُّ
قة، واأي�سًا: اإعالن احل�سار على الدولة املُْعتَدى عليها، وذو ُعْدوان: اإن�سان جائر مت�سلِّط. ِ وال�رشَّ

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● جتاوز املقدار املاأمور به بالنتهاء اإليه والوقوف عنده. 	
● مان. 	 ، مما يوجب الق�سا�س اأو ال�سَّ التعدِّي على النف�س اأو املال بغري حقٍّ
● ، والظلم بالقول اأو بالفعل اأو باحلال.	 العتداء بغري حقٍّ

]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة 
الإ�سالمية �س/370، املو�سوعة الفقهية 14/30، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 1099/3[

ُعْذٌر
لغة:

نَب،  والذَّ اللَّوَم  عنه  وَرَفَع  قال،  اأو  فعل  فيما  ة  ُحجَّ له  َوَجَد  فالنًا:  َعَذَر  ُعْذرًا،  َعَذَر  ر(،  ذ  )ع 
ل،  ر: َتَن�سَّ ه، و�َسَفَح َعْنُه، ومل يوؤاخْذه، واأْعَذر: اأتى ِبُعْذر، واْعَتَذر: �سار ذا ُعْذر، وَتَعذَّ و�ساحَمَ
ف بها لرفع اللَّوم  ة ُيتاأ�سَّ ْنب، واحُلجَّ والُعْذر: املَْعِذرة، وعك�ُسه: اللوم، واأي�سًا: العتذار من الذَّ

بب، والعلَّة، والباعث، واجلمع: اأَْعذار. وعدم املوؤاخذة، وهو اأي�سًا: ال�سَّ

ُعْدواٌن
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ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ر ]على العبد[ امل�سي فيه على موجب ال�رشع، اإل اأن يتحمل �رشرًا زائدًا. 	 ما يتعذَّ
● ال�سبب املبيح للرخ�سة. 	

]ل�سان العرب، تكملة املعاجم العربية، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الغني، معجم امل�سطلحات والألفاظ 
الفقهية 5/2	4، املو�سوعة الفقهية املي�رشة 2/2	13[

َعذيَرٌة
لغة:

)ع ذ ر(، َعَذَر َعْذرًا؛ َعَذَر الغالَم واجلاريَة واأَْعَذَرهما: َخَتَنهما، والُعْذرُة: اخِلَتان، واجللدة يقطعها 
ر الرجُل: دعا  اخلاتن، والِعَذار والإِْعذار والَعِذيرة والَعِذيُر: طعام اخلتان، وطعام املَاأُْدبة، وعذَّ

عام. لطعام اخلتان، واأَْعَذَر لهم: اأعدَّ لهم ذلك الطَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب[

َعرايا
لغة:

اأعطاه  النخلَة:  واأَْعراه  معروَفه،  طالبًا  وَغ�ِسَيه  به،  اأملَّ  واْعرَتاه:  َعراُه  َعْروًا؛  َعرا  و(،  ر  )ع 
ثمرَتها، وَوَهَب له َثمرَة عاِمها، والعرايا: واحدتها »الَعِريَّة«؛ وهي »فعيل« مبعنى »مفعول«؛ 
اأي: املُْعراة، وهي: النخلة التي قد اأُِكل ما عليها، واأي�سًا: النخلة التي ُتْعَزل عن امل�ساومة عند 
َبْيع النخل، والنخلة ُيْعِريها �ساحُبها رجاًل حمتاجًا، والإعراُء: اأن يجعل ملحتاج اأو لغري حمتاج 

ثمرَة نخلته عاِمها.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● النخل يكون يف اأر�س �سخ�س يهب ثمره لآخر، وقد تكون ل�سنة اأو �سنوات اأو اأكرث من ذلك، 	
ى على اخلالف فيمن له  ي )اأو املعرَّ وقد تكون عمر املوهوب له، فتكون عمرى؛ فيبيع املعرِّ
الرخ�سة( كياًل معلومًا من التمر اجلاف بخر�س النخلة من الُرطب، فهي رخ�سة ملا فيها 

من تربُّع ملحتاج اإىل الرطب يف مو�سمه. 
● النخل الذي يعطيه مالكه؛ اأي يهب ثماره لغريه من املحتاجني لياأكله عامًا اأو اأكرث، ويقال: 	

»نخلهم عرايا«؛ اأي: موهوبات، يعروها النا�س؛ اأي: يغ�سونها وياأكلون ثمارها؛ لكرمهم. 
]ل�سان العرب، الرائد، الوقف الإ�سالمي �س/141، التعريفات الفقهية �س/145[

َعَرٌب●)ُعْربان(●
لغة:

جُل: َف�ُسَح، وَعِرب: �سار  ًة وَعْربًا وُعُروبًا، وَعِرَب َعَربًا؛ َعُرب الرَّ )ع ر ب(، َعُرب ُعُروبًة وُعُروِبيَّ

َعَرٌب
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به من الأخطاء يف الإعراب، والَعَرب والُعْرب: جيل من النا�س،  ًا، وهذَّ به: جعله عربيَّ ف�سيحًا، وعرَّ
خالف الَعَجم، وهم اأمة �ساِميَّة الأ�سل، من�سوؤها �سبه جزيرة العرب، وانت�رشوا من اخلليج اإىل 
، وكذلك النَّ�سب اإليهم، والَعَرب العاِرَبة والَعْرباء:  املحيط بعد الفتوحات الإ�سالمية، املفرد: عربيٌّ
البادية  واأهل  الَعَرب،  والُعْربان:  َخالء،  الدُّ واملُ�ْسَتْعِربة:  بة  املَُتَعرِّ والعرب  ُخلَّ�س،  حاء،  �رُشَ
يتتبَّعون  الذين  الَعَرب؛ خ�سو�سًا  من  البادية  ان  �ُسكَّ والأَْعراب:  العربيَّة،  القبائل  من  و�سكانها 
، وكذلك يف الن�سب اإليهم، واجلمع:  ؛ وهو: الَبَدِويُّ م�ساقط الغيث ومنابت الكالأ، واملفرد: اأَْعراِبيٌّ

اأَْعُرب، وُعُرب، وُعُروب.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني[

عربخانة●
لغة:

مل جند له اأ�ساًل يف اللغة.
ا�صطلحاً:

كلمة تركية، تتاألَّف من »عربة« العربية، »وخانة« الفار�سية مبعنى: »بيت«؛ فاملعنى الإجمايل: 
باأنواعها،  واملركبات  العربات  فيه  تو�سع  الذي  املكان  هي:  والعربخانة  العربيات«،  »بيت 
بالإ�سافة اإىل اأطقم اخليل وال�رشوج والركابات واللجامات... ونحوها، وقد تكون العربخانة 

مبنى م�ستقاًل، وقد تكون �سمن ملحقات ق�رش اأو بيت. 
]امل�سطلحات املعمارية يف وثائق ع�رش حممد علي وخلفائه �س/134[

ُعْر�ٌس●
لغة:

 : جُل: اتخذ ُعْر�سًا، واأَْعَر�س باأهله: بنى بها، واأَْعَر�س ال�سابُّ )ع ر �س(، اأَْعَر�س اإِْعرا�سًا؛ اأَْعَر�س الرَّ
فاف، والتزويج، واأي�سًا: طعام البناء )الزواج(،  دخل بامراأته اإذا بنى بها، والُعْر�س: حفل الزَّ
ْوج؛ ُيقال: هو ِعْر�ُسها، وهي ِعْر�ُسه، واجلمع:  ي با�سم �سببه، والِعْر�س: الزَّ ووليمة الزفاف، �ُسمِّ

اأَْعرا�س، وُعُر�سات.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد[

َعْر�ُس●امَل�ْصِجِد
لغة:

به،  ي�ستظلُّ  من خ�سب  بناء  وبنى  اأ،  هيَّ �َس:  وَعرَّ جُل  الرَّ عَر�س  َعْر�سًا؛  َعَر�َس  �س(،  ر  )ع  َعْر�ُس: 
ْقف، واملِظلَّة، واخليمة، والبيت ُي�ستظلُّ فيه؛  فه، وجعل له �سقفًا، والَعْر�س: ال�سَّ �َس البيَت: �سقَّ وَعرَّ

عربخانة
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َعْر�ُس البيت: �َسْقُفه، وخاوية على عرو�سها: �سقطت �سقوُفها، ثم ت�ساقطت اجلدران فوقها، فهي 
ال�سيء  وُرْكن  املُلْك، و�رشيره،  اأي�سًا:  والَعْر�س  ه،  ُع�سُّ اِئر:  الطَّ وَعْر�س  النَّا�س،  من  خالية  خربة 
ع على الَعْر�س: َمَلك مقاليد احلكم، واجلمع: اأَْعرا�س،  وِقَوامه؛ اعتلى الَعْر�َس: اأ�سبح َمِلكًا، وتربَّ

وُعُرو�س، وُعُر�س، وِعَر�َسة.
م تعريفه، انظر )اأَْرباب اجلوامع وامل�ساجد(. املَ�ْسِجِد: مفرد »امل�ساجد«، تقدَّ

ا�صطلحاً:
�سقف امل�سجد، وال�سقف من البيت: اأعاله، مقاباًل لأر�سه. 

]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، التعريفات الفقهية �س/145[

ٌة َعْر�صَ
لغة:

بياُن واْعرَتَ�ُسوا اأي�سًا:  ُق واْعرَتَ�س: ا�سطرب، وَعِر�َس ال�سِّ )ع ر �س(، َعِر�َس َعَر�سًا؛ َعِر�َس الرَبْ
لي�س  ور  الدُّ بني  وا�سعة  وبقعة  وَو�َسُطها،  الدار،  �ساحة  والَعَر�َسة:  والَعْر�َسة  وَمِرُحوا،  َلِعُبوا 
بيان فيها، والَعْر�َسة اأي�سًا:  يت بذلك لْعرِتا�ِس ال�سِّ فيها بناء، وكلُّ مو�سع وا�سع ل بناء فيه، �ُسمِّ

ْو�َسة، واجلمع: َعَر�َسات، واأَْعَرا�س، وِعَرا�س. ب�ستان الأ�سجار املُْثِمرة، واحلديقة، اأو الرَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● كلُّ بقعة وا�سعة بني الدور لي�س فيها بناء، وكان الأولون يجعلون حول امل�سجد عر�سة، 	

حتى اإذا �ساق امل�سجد متت تو�سعته فيها. 
● ما ُيو�سع كمدرج لنزول ال�سيل من فوق اإىل اأ�سفل. 	

اململوكي  الع�رش  يف  التاريخية  الألفاظ  معجم  الغني،  معجم  الرائد،  العربية،  املعاجم  تكملة  العرب،  ]ل�سان 
�س/112، موؤمتر الأوقاف الأول يف اململكة العربية ال�سعودية: واقع الوقف عرب التاريخ الإ�سالمي �س/172[

ِعْر�ٌس
لغة:

يف  �ساواه  اأو  قاَتله،  اأو  و�َسَتمه،  واْنَتَق�سه،  فيه،  َوَقع  واْعرَتَ�سه:  ِعْر�َسه  َعَر�َس  �س(،  ر  )ع 
احَل�َسب،  واأي�سًا:  واجَل�َسد،  النَّْف�س،  والِعْر�س:  يعيبه،  قوًل  فيه  قال  به:  �س  وعرَّ احَل�َسب، 
دُح وُيَذمُّ من الإن�سان يف نف�سه وَح�َسبه، اأو فيمن يلزمه  ف، وهو اأي�سًا: ما مُيْ َ والَن�َسب، وال�رشَّ
اأمُره، وما يفتخر به الإن�ساُن من َن�َسب اأو �رشف، اأو ما ي�سونه من نف�سه، اأو �َسَلِفه، اأو من يلزمه 
وجة، والبنت، وذوو الِعْر�س: اأ�رشاف الَقْوم، ونَه�س ِعْر�َسه؛ اأي: اغتابه، وَطَعن فيه،  اأمره؛ كالزَّ
ائحة اأّيًا كانت، والعظيم  وفالن َنِقيُّ الِعْر�س: بريء من اأن ُي�ستم اأو ُيعاب، والِعْر�س اأي�سًا: الرَّ

حاب، وجانب الوادي اأو البلد، والوادي فيه قرى و�سجر، واجلمع: اأَْعرا�س. من ال�سَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد[

ِعْر�ٌس
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َعَر�ٌس
لغة:

)ع ر �س(، َعَر�َس َعْر�سًا وُعُرو�سًا؛ َعَر�َس الأمَر: َب�َسَطه، وَطَرَحه، واأْطَلَع عليه غريه، واأراه 
ومل  زاَغ  ال�سيُء:  �س  وتعرَّ مانع،  منعه  عار�ٌس:  له  وَعَر�َس  له،  َخَطَر  راأٌي:  له  وَعَر�س  له، 
ومتاعها  نيا،  الدُّ من  نيل  وما  والغنيمة،  مع،  والطَّ العطاء،  والَعَر�ُس:  ف�ساد،  ودخله  َي�ْستقم، 
ول، وعك�سه:  قلَّ اأو كرُث، والنَّْفع، وهو اأي�سًا: ما قام بغريه، ومل يكن جوهرًا ثابتًا؛ كاللَّون والطُّ
: غري  اجلوهر، اأو ما ل يدخل يف تقومي الذات؛ كالقيام والقعود بالن�سبة لالإن�سان، والَعَر�سيُّ
للثَّلج  كالبيا�س  كثرية؛  اأنواع  على  ي�سدق  ما   : العامُّ والَعَر�س  ل،  املُتاأ�سِّ وغري   ، اجلوهريِّ
به،  ُيبتلى  اأمر  من  لالإن�سان  يعر�س  وما  ال�سيء،  يف  َتْعِر�س  الآفة  اأي�سًا:  والَعَر�س  والقطن، 
له، والزائل، وما كان بطريق  ملا ل دوام  ا�سم  الأ�سغال، وهو  اأو  الهموم  اأو من  اأو يحب�سه، 
الَّة  واهر الدَّ ه املري�س من الظَّ ة، والَعَر�س اأي�سًا: ما ُيح�سُّ دفة؛ اأي: من غري َق�ْسد اأو رويَّ ال�سُّ

على املر�س، واجلمع: اأَْعرا�س.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد[

َعْر�ٌس
لغة:

)ع ر �س(، َعَر�َس َعْر�سًا وُعُرو�سًا؛ الَعْر�س: الأداء، وهو اأي�سًا: خالف النَّْقد، واملتاع، وهو كلُّ 
ما ميتلكه الإن�سان ما عدا النقود، ومنه: ُعُرو�س التِّجارة، والُعُرو�س: الأمتعة التي ل يدخلها 
م  ب، وما يقدَّ َكْيل ول َوْزن، ول تكون حيوانًا، ول َعقارًا، والَعْر�س اأي�سًا: َطَلُب الفعل ِبِلني وتاأدُّ
يء، ويوم الَعْر�س: يوم  اه ُيرى منه ال�سَّ اأو الجتِّ اأو املو�سع  يِل، واملكان  اأوَّ من اقرتاح ب�َسْكل 

الدِّين واحل�ساب، واجلمع: ُعُرو�س.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● قراءة الطالب وال�سيخ ي�ستمع، وهي اإحدى طرق التلقي عن امل�سايخ القراء، وهذه اإحدى 	

الطرق التي كان ي�ستعملها النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع اأ�سحابه. 
● ُكلُّ ما يعد لبيع و�رشاء لأجل ربح، ولو من نقٍد، فاأدخل النقد يف العرو�س اإذا كان متخذًا 	

لالجتار به.
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:●

● كمية معينة من الب�سائع اأو اخلدمات، يكون البائعون م�ستعدين لطرحها يف ال�سوق يف فرتة 	
معينة، ويكون حجم ذلك مرهونًا بالطلب وطول فرتة العر�س و�سعر البيع ونفقة الإنتاج. 

● عى عليه اأو املطاَلب بت�سديد �سيء، وخ�سو�سًا مبلغ من املال وفاء 	 ما يقدمه ال�سخ�س املدَّ
مبطالبة اأو دين. 

● العر�س اخلا�س اأو العر�س املغري للعميل. 	

َعَر�ٌس
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● م به �سخ�س اإىل �سخ�س اآخر، عر�سة 	 اأيَّ اقرتاح لعمل )اأو لالمتناع عن عمل( �سيء ما، يتقدَّ
لأن يقوم الأخري بقبوله اأو برف�سه. 

● يف 	 الإيجاب  وي�ساوي  لعميله،  البائع  اأو  املقاول  يقدِّمه  اأ�سعار  عر�س  الأ�سعار:  وعر�س 
مرحلتي الإيجاب والقبول. 

● وعر�س الأ�سعار: اأعلى �سعر �رشاء واأقل �سعر بيع يكونان معرو�سني بتاريخ معني ل�رشاء 	
اأو بيع ورقة مالية معينة اأو عملة معينة اأو �سلعة معينة. 

● غري 	 الأموال  عموم  به  ُيق�سد  والزكاة  ال�رشعية  الأموال  اإدارة  يف  م�سطلح  والعرو�س: 
النقدية. 

● ة 	 وعرو�س التجارة: م�سطلح يف اإدارة الأموال ال�رشعية والزكاة، وُيق�سد به الأموال املعدَّ
للبيع وال�رشاء، وُيطلق عليها يف الفكر التجاري املعا�رش: الأ�سول املتداولة.

● وعرو�س الِقنية: م�سطلح يف اإدارة الأموال ال�رشعية والزكاة، وُيق�سد بها الأموال املقتناة 	
ى يف الفكر التجاري املعا�رش )الأ�سول الثابتة(.  لال�ستعمال ولي�ست بنيَّة التجارة، وت�سمَّ

● والعرو�س واملنقولت: ا�سطالح ي�سمل جميع الأموال التي ل تدخل يف عداد الأموال العقارية، 	
اخلا�سة  الأمتعة  ت�سمل  كما  اأنواعها،  على  كاحليوانات  احلية؛  املنقولت  جميع  وت�سمل 

واملعدات والأدوات مهما كانت. 
عند●القانونيني:

َعْر�س �سخ�س على غريه اإبرام عقد، ويقابله القبول، ولإمتام العقد لبد من �سدور اإيجاب من 
اأيٍّ من املتعاقَدْين، والَعْر�س ُيرجع فيه، وُيلغى بوفاة عار�سه اإذا مل يكن قد ُقِبل. 

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، معجم م�سطلحات العلوم 
يف  الأ�سا�سي  املعجم  �س/314،  الفقهاء  لغة  يف  والقت�سادية  املالية  امل�سطلحات  معجم   ،1104/3 ال�رشعية 
امل�سطلحات الإدارية العربية 761/2-762، معجم م�سطلحات القت�ساد واملال واإدارة الأعمال �س/2	3، 535، 

قامو�س اآركابيتا للعلوم امل�رشفية واملالية �س/400، 	67، معجم امل�سطلحات القانونية )بدوي( �س/172[

َعْر�س●حال●)َعْر�صحال(●
لغة:

)ع ر �س(، َعَر�َس َعْر�سًا وُعُرو�سًا؛ َعَر�َس الأمَر: َب�َسَطه، وَطَرَحه، واأْطَلَع عليه غريه، واأراه 
م  ب، وَعْر�س احلال اأو َعْر�سحال: طلٌب مكتوب ُيقدَّ له، والَعْر�س: الأداء، وَطَلُب الفعل ِبِلني وتاأدُّ
ام اأو اإىل  ًا لُغْنم، وكتاب ُيرفع اإىل احُلكَّ لطان؛ دفعًا ِلُظلْم، اأو َجرَّ اإىل �ساحب الأمر اأو �ساحب ال�سُّ

املحاكم َتَظلُّمًا و�سكوى، اأو طلبًا لِنْعمة، واجلمع: َعْر�سحالت، وُعُرو�س احلال.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
عند●القت�صاديني:

م اإىل �ساحب  ل فيها احلال؛ اأي: احلا�رش والواقع، وهو طلب مكتوب، يقدَّ العري�سة التي ي�سجَّ
ًا لنفع.  الأمر اأو ال�سلطان؛ دفعًا لظلم، اأو جرَّ

]املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 761/2[

َعْر�س●حال
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ُعْرٌف
لغة:

م تعريفه، انظر )َر�ْسٌم ُعْريِفٌّ(.  ا�سم، واملن�سوب اإليه »ُعْريِفٌّ«، تقدَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● ته الطباع بالقبول. 	 ما ا�ستقرَّ يف النفو�س من جهة �سهادة العقول، وتلقَّ
● عادة جمهور قوم يف قوٍل اأو عمٍل.	
● هم ال�سارع عليه.	 ما عرف العقالء اأنه ح�سن، واأقرَّ
● وقد ُيطلق ويراد به العادة القولية والعادة الفعلية.	
● د �سلوك الأفراد يف املجتمع، والتي اإذا انُتهكت فاإنها �ستلقى عقابًا اأو 	 قوانني اجتماعية حتدِّ

ا�ستنكارًا �سديدًا.
● نوع من ال�رشائب املجباة للدولة، القائمة اأ�سا�سًا على ر�سوم عائدة ملا قبل العهد العثماين، 	

وقد اأُطلق عليها ر�سومي عرفية، اأو تكاليفي عرفية.
● املواقع 	 يف  الدين  علماء  يعتمرها  كان  العمائم  من  نوع  العثماين:  الع�رش  ويف م�سطلحات 

الر�سمية.
● والأحكام العرفية: الأحكام التي ل ُت�ستمد من القانون، ول ت�ستند اإليه، ولكنها تتنا�سب - 	

يف زعم احلاكم - مع �رشورات اأمِن البالد يف ظرف معني.
عند●القت�صاديني:

رة اأو العادية، املتبعة عادة لعمل �سيء اأو اإجراء معني يف بلد اأو يف �سناعة اأو مهنة  الطريقة املقرَّ
معيَّنة.

عند●القانونيني:●ُيطَلق على:●
● اعتياد النا�س على �سلوك معني ي�سعرون ب�رشورة اتباعه؛ مما يجعل هذا ال�سلوك قاعدة 	

ملزمة. 
● النا�س يف 	 اأفراد  ُت�ستخل�س مما جرى عليه  التي  القانونية  القاعدة  والقاعدة العرفية: هي 

ل من ال�سلطة  معامالتهم، فهي تنبت من ذات اجلماعة، وت�سبح ملزمة لأفرادها، دون تدخُّ
الت�رشيعية. 

]املو�سوعة الفقهية 215/29، املو�سوعة الفقهية املي�رشة 7/2	13، معجم امل�سطلحات املالية والقت�سادية يف لغة 
الفقهاء �س/316، معجم م�سطلحات األفاظ الفقه الإ�سالمي �س/407، املعجم اجلامع يف امل�سطلحات العثمانية 
�س/153، معجم م�سطلحات اخلدمة الجتماعية �س	37، معجم لغة الفقهاء �س/279، معجم م�سطلحات 
)بدوي(  القانونية  امل�سطلحات  معجم  �س/113،  القانون  معجم  �س/	55،  الأعمال  واإدارة  واملال  القت�ساد 

�س/74[

ِعْرٌق
لغة:

الذي  وهو  َعريقًا؛  �سار  جُل:  الرَّ واأَْعَرَق  الأر�س،  يف  ُعُروقه  امتدت  جر:  ال�سَّ اأْعَرق  ق(،  ر  )ع 
الِعْرق:  َطِيّب  ِعْرُقه؛ فالن  الأ�سا�س، والأ�سل، واأ�سل كلِّ �سيء:  الكرم؛ والِعْرق:  له ُعروق يف 

ُعْرٌف
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د  اللة من النَّا�س، ُمَتعدِّ ينزع اإىل اأَ�ْسل كرمي، ُمْعِرق يف احل�سب والكرم، واأي�سًا: اجلن�س، وال�سُّ
ن اأو ممثِّل لأعراق عديدة خمتلفة، واأي�سًا: َخ�َسبة ُمْرتفعة طويلة،  الأَْعراق: موؤلَّف من اأو مت�سمِّ
اأو  ِبيل  املِْكَتل والزَّ ُتْن�َسج من ُخو�س؛ وهو  البيت ونحوه، والَعَرق: �َسِفرية  �س بها �سقف  ُيَعرَّ
ْنِبيل، وُيقال: اإنه ي�سع خم�سة ع�رش �ساعًا، وهو اأي�سًا: املِْدماك )�َسفٌّ اأو �رشيط( من اللَّنِب  الزَّ

اأو الآُجرِّ اأو احلجر يف احلائط، واجلمع: اأَْعراق، وُعُروق، وِعراق.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● جملة اأفراد مت�سابهة من نوع واحد، تنقل �سفاتها بالوراثة. 	
● 	 . والعرق الظامل: كل ما اْحُتِفر اأو اأُِخذ اأو ُغر�س بغري حقٍّ

]ل�سان العرب، امل�سباح املنري، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم ال�سهابي يف م�سطلحات 
العلوم الزراعية �س/592، معجم امل�سطلحات املالية والقت�سادية يف لغة الفقهاء �س/316، املو�سوعة الفقهية 

]297/3	

َعُرو�ٌس
لغة:

لهما  ا�سم  اإْعرا�ِسهما، وهو  الرجل واملراأة ما داما يف  ي�ستوي فيه  َنْعٌت  الَعُرو�س:  )ع ر �س(، 
ِبل:  عند دخول اأحدهما بالآخر، والَعُرو�س اأي�سًا: ا�سم منارة يف جامع »ِدَم�ْسق«، وَعراِئ�س الإِ

: َعراِئ�س. ِكراُمها، واجلمع: ُعُر�س، وِعْر�سان، وهنَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط[

ٌة● َعِري�صَ
لغة:

)ع ر �س(، َعَر�َس َعْر�سًا وُعُرو�سًا؛ َعَر�َس الأمَر: َب�َسَطه، وَطَرَحه، واأْطَلَع عليه غريه، واأراه له، 
هة  والَعْر�س: الأداء، وَطَلُب الفعل ِبِلني وتاأدُّب، والَعِري�َسة: �سحيفة بها حاجة اأو َمْظَلمة، ُمَوجَّ
رة قانونيَّة  عوى: ُمذكِّ اإىل �ُسلطٍة اأو اإدارة ر�سميَّة، وكتاب يحمل تاأييدًا اأو احتجاجًا، وعري�سة الدَّ

ْعوى اأو الدِّفاع يف ق�سيَّة، واجلمع: َعراِئ�س. مكتوبة عادًة، َتْعر�س اأ�سباب الدَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:●

● اأحد الدفاتر الديوانية القدمية. 	
● �سحيفة بها حاجة اأو مظلمة موجهة اإىل �ُسلطة اأو اإدارة ر�سمية؛ ومنها: عري�سة الدعوى 	

املرفوعة اإىل القا�سي.

ٌة َعِري�صَ
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عند●القانونيني:
طلٌب ُيرفع اإىل الق�ساء ليف�سل فيه القا�سي مبا له من �سلطة ولئية.

العربية  الإدارية  امل�سطلحات  يف  الأ�سا�سي  املعجم  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  ]املعجم 
762/2، معجم القانون �س/114[

َعِريٌف
لغة:

فه  يَء: َعِلَمه واأَْدَرَكه، وعرَّ انًا وَمْعِرفًة وَعراَفًة؛ َعَرَف ال�سَّ )ع ر ف(، َعَرَف ِعْرفة وِعْرفانًا وِعِرفَّ
ه با�سِمه،  فه ب�سخ�ٍس: اأَْخرَبَ ه به، واأَْطَلَعه عليه، وَهداه واأَْر�َسَده اإليه، وعرَّ اه، واأَْخرَبَ الأمَر: اأَْعَلَمه اإيَّ
ر اأمَرهم، وقام ب�سيا�ستهم واإدارة �سوؤونهم، والَعِريف: فعيل مبعنى فاعل؛  وَعَرَف على القوِم: دبَّ
يء، ومن يعرف اأ�سحابه،  اأي: العارف، ومبعنى مفعول اأي�سًا؛ اأي: املعروف، وهو: العامِل بال�سَّ

والَقيِّم باأمر القوم، و�سيدهم، وَعِريف الَقْوم: العامِل باأمورهم، واجلمع: ُعَرفاء.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● العامل والعارف والفقيه الذي ي�ساعد نائب القا�سي.	
● طالب العلم ال�رشعي ح�سب نظام احللقات العلمية.	
● م�ساعدًا 	 العريف  وكان  غالبًا،  اأنفار  لع�رشة  ه  املوجِّ وهو  العرافة،  وظيفة  يتوىل  الذي 

للموؤدِّب، فهو من جملة الأيتام باملكتب، وي�ستمر فيه ولو كان بالغًا، وكان ُيِعني املوؤدِّب يف 
عمله باملكتب، ويقوم مقامه اأثناء غيبته، وي�ساعد يف تعليم الأطفال؛ اإذ يعر�سون األواحهم 
عليه، وي�ستمع اإىل قراءتهم وكان من اأنبغ الأطفال يف املكتب، وُي�سرتط فيه من ال�رشوط 

والأو�ساف ما يجب توافرها يف املوؤدِّب.
● ف اجلابي اأرباَب ال�سدقات اإذا مل يعرفهم. 	 الذي يعرِّ
● النقيب ومتويل 	 اإليهم، وُيطَلق على  املوكولة  اأمورهم  القوم، والنائب عنهم يف  باأمر  القائم 

اأمري الع�سكر؛ ومن اأمثلته: اتخاذ القائد عريفًا له ُيطلعه على اأحوال اأفراد اجلي�س.
العثماين 5/2	5،  التاريخ  الغني، م�سطلحات  الرائد، معجم  املعا�رشة،  العربية  اللغة  العرب، معجم  ]ل�سان 
الأمري �رشغتم�س  التاريخية �س/109، ن�سان جديدان من وثيقة  العثمانية  للم�سطلحات  املو�سوعي  املعجم 

�س/176، املو�سوعة الفقهية 90/15، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 1110/3[

َعَزٌب●
لغة:

: عا�ــس وحيــدًا، ومل تكــن لــه  ــابُّ ــًة وُعُزوبــًة، فهــو َعــَزٌب وعــاِزٌب؛ َعــَزب ال�سَّ )ع زب(، َعــَزَب ُعْزَب
جل واملراأة، وللمراأة: َعَزَبة  ج، وهي للرَّ ب الرجُل: ترك النِّكاح، والَعَزب: غري املتزوِّ زوجة، وتعزَّ
اأي�ســًا، والأَْعــَزب والعــاِزب: الَعــَزب اأي�ســًا؛ اأي: مــن ل زوج لــه مــن الرجــال اأو الن�ســاء، والَعْزباء: 
 : اب، وهنَّ جل: امراأته التي تقوم على اأمره، واجلمع: اأَْعزاب، وُعزَّ موؤنَّث »الأَْعَزب«، وعاِزَبة الرَّ

َعَزبات.

َعِريٌف
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ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة[

ِعْزبٌة●)َمْزَرَعة(●
لغة:

والقرية  حني،  الفالَّ بيوت  به  حتيط  ق�رشه،  اأو  املالك  بيت  فيها  مزرعة  الِعْزَبة:  زب(،  )ع 
ْيَعة، واجلمع: ِعْزبات، وِعَزب. ال�سغرية، وال�سَّ

ا�صطلحاً:
من »اإيربه«؛ وتعني: املزرعة اخلا�سة، �ساعت يف م�رش منذ العهد العثماين.

والعثمانية  واململوكية  الأيوبية  امل�سطلحات  يف  اجلامع  املعجم  الغني،  معجم  املعا�رشة،  العربية  اللغة  ]معجم 
�س/154-153[

َعْزٌل●
لغة:

اده  احتَّ وَف�َسَله عن  َفَرَزه،  يَء:  ال�سَّ وَعَزَل  واأَْبَعَده،  اه،  َنحَّ َله:  وَعزَّ َعَزَله  َعْزًل؛  َعَزَل  ل(،  ز  )ع 
َف: َف�َسَله ِمْن َمْن�ِسبه، وَعَزْلُت النائَب والوكيَل: اأَْخرجُته عما كان له من  مع اآخر، وَعَزَل املوظَّ

قاء الَعْدوى، والَعْزل: امل�سدر من »َعَزَل«. اء اتَّ حَّ احُلْكم، وَعَزَل املري�َس: اأَْبَعده عن الأ�سِ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● والعزل الق�سدي: هو العزل الذي يقع باإرادٍة من اأحد طريَفْ النظارة؛ اإما الناظر باأن يعزل 	

نف�سه عن النظارة، واإما مفو�س النظارة باأن يعزل الناظر عن النظارة.
● وَعْزل ال�سدقة: تنحيتها عن اأ�سل املال. 	

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:●
● منع الدخول اإىل مدينة اأو اخلروج منها، عن طريق الإحاطة بها من جميع جوانبها؛ بهدف 	

اإ�سقاطها اأو اإ�سعافها اقت�ساديًا.
● ه 	 اإجراء تاأديبي، باإنهاء خدمة املوظف ل�سبب تاأديبي، قبل بلوغه ال�سنِّ القانونية، مع حقِّ

ه يف املعا�س. اأو عدم حقِّ
عند●القانونيني:

عقوبة تاأديبية، ُيحرم املوظف بها مبا�رشة وظيفته، وقد يكون العزل م�سحوبًا باحلرمان من 
كل اأو بع�س املعا�س اأو املكافاأة، وقد ُت�سِدر قراَر العزل جهُة الإدارة مبقت�سى �سلطتها العامة، 

اأو باتباع الطريق التاأديبي.
الإ�سالمي  الفقه  الأوقاف يف  النظارة على  الغني، نظام  املعا�رشة، معجم  العربية  اللغة  املنري، معجم  ]امل�سباح 
�س/2	3، معجم لغة الفقهاء �س/0	2، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 769/2-770، معجم 

امل�سطلحات القانونية )بدوي( �س/4	[

َعْزٌل
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ُع�ْصٌر
لغة:

، وَع�رَشَ املديَن: طلب  ماُن ونحُوه: ا�ْسَتدَّ )ع �س ر(، َع�رَشَ َع�رْشًا وُع�رْشًا، وَع�رُشَ ُع�رْشًا؛ َع�رَشَ الزَّ
ْين على �سيق ذات اليد، وَع�رُشَ الأمُر اأي�سًا: ا�ْسَتدَّ و�َسُعب، وَع�رُشَ فالٌن: قلَّ �سماُحه يف  منه الدَّ
َله«؛  َ عليه الأمَر: عك�س »�َسهَّ الأمور، و�ساق ُخلُقه، واأْع�رَش فالٌن: اْفَتَقر، و�ساق حاله، وَع�رشَّ
يق،  اأي: َجَعَله �َسيِّقًا، َع�ِسريًا، والُع�رْش: نقي�س »الُي�رْش«؛ ومعناه: الفقر، وِقلَّة ذات اليد، وال�سِّ
التَّعبري: �سعوبة  وُع�رْش  ْين،  بالدَّ الوفاء  والَعْجز عن  الإفال�س،  واأي�سًا:  عوبة،  ة، وال�سُّ دَّ وال�سِّ

التَّعبري عن الأفكار بالكالم؛ ب�سبب خلل يف القدرة على التفكري.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، تكملة املعاجم العربية، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الغني[

●)َع�ْصَكر(● َع�ْصَكِريٌّ
لغة:

اجلنوُد:  وَع�ْسَكَر  املكان،  يف  ونزلوا  عوا،  مَّ جَتَ القوُم:  َع�ْسَكَر  َع�ْسكرًة؛  َع�ْسَكَر  ر(،  ك  �س  )ع 
 ، : ا�سم من�سوب اإىل »َع�ْسَكر«، والَع�ْسَكريُّ اأي�سًا: اجُلْنِديُّ َخيَّموا، واأقاموا ُمَع�ْسكرًا، والَع�ْسَكِريُّ
ب، وهو: اجَلْمع، والكثري من كلِّ �سيء، واجَلْي�س، واجُلْند، والَع�ْسَكر  والَع�ْسَكر: فار�سيٌّ معرَّ

م املتعلِّم �سناعة احلرب، واجلمع: َع�ْسَكِريُّون، وَع�ساِكر. : الَع�ْسَكر املُنظَّ النِّظاميُّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني[

َع�َصٌل
لغة:

ه  له: َخَلَطه وَعِمَله بالع�سل، اأو حالَّ عاَم وَع�سَّ َل َتْع�ِسياًل؛ َع�َسَل الطَّ )ع �س ل(، َع�َسَل َع�ْساًل، وَع�سَّ
ة ُحلْوة، ُيْخرجها  ايف مما ُتخرجه النحل من بطونها، وهو مادَّ به، والَع�َسُل: ُلعاب النَّْحل، وال�سَّ
َق�َسب  من  اأو  َطب  الرُّ من  ُيتَّخذ  ما  على  اأي�سًا  وُيطلق  الأزهار،  رحيق  من  يْجمعه  ا  ممَّ النَّحُل 
الة  ال والَع�سَّ اأكرث، والَع�سَّ ر وُيوؤَنَّث، والتاأنيث فيه  ُيَذكَّ ر، ويكون على الت�سبيه، والَع�َسُل  كَّ ال�سُّ
ال  اخَلِليَّة، والَع�سَّ ياأخذه من  اأو  الع�سَل من مو�سعه،  اأو يجمع(  )َيْجِني  َي�ْستار  والعا�ِسُل: من 

اأي�سًا: بائع الع�سل، واجلمع: اأَْع�سال، وُع�ُسول، وُع�ْسل، وُع�ُسل، وُع�ْسالن.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الغني[

ُع�ْصٌر



235

َع�صاٌء●
لغة:

ــاه:  ــاه وَع�سَّ ــَف واأَْع�س ْي ــا ال�سَّ ــاًء؛ َع�س ــى اإِْع�س ــيًا، واأَْع�َس ــوًا وَع�ْس ــَي َع�ْس ــا وَع�ِس )ع �ــس و(، َع�س
ــخ�ُس: اأََكل الَع�ســاَء، اأو تنــاول وجبــًة ليــاًل، والَع�ســاء: طعــام  ــى ال�سَّ اأَْطَعَمــه الَع�ســاَء، وَتَع�سَّ
ى  باح، وُيقابله: الَغداء، والِع�ْسُي: ما ُيَتَع�سَّ م�س اإىل ال�سَّ ؛ وهو من زوال ال�سَّ امل�ساء، اأو الَع�ِسيِّ

بــه، واجلمــع: اأَْع�ِســَية.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الغني[

ُع�ْصٌر
لغة:

ه َمْك�سًا؛ اأي ُجْزءًا من َع�رشة  )ع �س ر(، َع�رَشَ َع�رْشًا وُع�رْشًا وُع�ُسورًا؛ َع�رَشَ املال: اأََخذ ُع�رْشَ
والُع�رْش:  اأموالهم،  ُع�رْشَ  اأََخذ  القوَم:   َ ماله، وَع�رشَّ ُع�رْشَ  اأََخذ  وَع�رَشَ فالنًا:  اأجزاء مت�ساوية، 
يء، وما ُيوؤخذ  وهو الَع�ِسري واملِْع�سار اأي�سًا، اجلزء الواحد من ع�رشة اأجزاء مت�ساوية من ال�سَّ
عن زكاة الأر�س التي اأ�سلم اأهلها عليها، وهي التي اأحياها امل�سلمون ِمن الأر�سني والقطائع، 
واأْر�س الُع�رْش: اأر�س تدفع جزءًا من ع�رشٍة زكاًة، والُع�ُسور: ما �َسَقْته ال�سماء، وُع�رْش اأموال 
ْع�ِسري: اأخذ  ، والتَّ : املن�سوب اإىل الُع�رْش، ويقابله اخَلراِجيُّ يُّ اأهل الذِّمة يف التجارات، والُع�رْشِ

الُع�رْش، واجلمع: اأَْع�سار، وُع�ُسور.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● �رشيبة تبلغ ع�رش الإنتاج الزراعي، فر�ستها الدولة على الأرا�سي املريية التي تعدُّ ملك 	

الدولة، مقابل ال�سماح للمزارعني بزراعة هذه الأر�س، وكانت ُتفر�س على احلبوب، وجُتمع 
عينًا اأو نقدًا.

● احلبوب؛ 	 من  امل�سلمني  غري  على  ُتفر�س  وكانت  الزراعي،  الإنتاج  ع�رش  تبلغ  �رشيبة 
كال�سعري، والقمح، وجُتمع عينًا اأو نقدًا. 

● ما يوؤخذ من زكاة الأر�س التي اأ�سلم عليها اأهلها؛ كاأر�س العرب، وما اأ�سلم عليه اأهله من 	
ى )�سدقة(، وُيدفع الع�رش اأي�سًا يف  غري العرب، اأو ُفتح َعْنَوة وُق�ِسم بني الفاحتني، وي�سمَّ

القطائع التي حيزت متليكًا. 
● وظيفة �رشيبة يف الأموال، مقدارها الُع�رْش يف العام، توؤخذ من ب�سائع جتار الكفار القادمني 	

من دار احلرب اإىل بالد الإ�سالم، وكانوا ياأخذونه من جتار امل�سلمني اإذا ذهبوا اإىل ديارهم 
للتجارة، ولالإمام - اخلليفة - اأن يزيد فيه، اأو ينق�س منه، اأو يرفعه كلية؛ معاملة باملثل، 

اأو ابتغاء للم�سلحة املعتربة. 
● اخلريية 	 امل�سالح  على  منها  لالإنفاق  نقدًا؛  اأو  عينًا  للكني�سة  ى  توؤدَّ كانت  �سغرية  �رشيبة 

ثابتة،  �رشيبة  اأ�سبحت  ثم  الأمر،  اأول  يف  اختيارية  امل�سيحيني  عند  وكانت  والروحية، 

ُع�ْصٌر
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وجرى تقديرها بُع�رش ما يزيد �سنويًا عما يخرج من الأر�س من املح�سولت، وعن املا�سية 
والدواب والطيور، وعلى الأرباح الناجمة عن ال�سناعة والتجارة واحِلرف.

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:●
● ما يوؤخذ من زكاة الأر�س التي اأ�سلم اأهلها عليها، وهي التي اأحياها امل�سلمون من الأر�سني 	

والقطائع.
● ع�سور الزكاة؛ وهي ما يوؤخذ يف زكاة الزروع والثمار.	
● والتع�سري: اأخذ �رشيبة الُع�رش ممن هي مقررة عليه، ول �سيَّما التجار الكتابيون الأجانب.	

]ل�سان العرب، تاج العرو�س، تكملة املعاجم العربية، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم م�سطلحات التاريخ 
�س/194، 203، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية �س/377، معجم م�سطلحات التاريخ 

والآثار �س/129، معجم الإدارة �س/319، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 772/2[

َع�ْصواِئيَّاٌت●)امَلناِطُق●الَع�ْصواِئيَّة(●
لغة:

نهارًا، وَع�سا عن  اأو  لياًل  لياًل، وقيل:  ه  َب�رَشُ خ�ُس: �َسُعَف  ال�سَّ َع�سا  َع�ْسوًا؛  َع�سا  )ع �س و(، 
 ، لمة، والتَّ�رشف من غري تفكري اأو تب�رشُّ َف عنه، والَع�ْسواء: الظُّ : اأَْعَر�َس، وَغَفَل، واْن�رَشَ احَلقِّ
ع، الذي ل َتَب�رشُّ فيه  ائ�س، واملُت�رشِّ ر من�سوب اإىل َع�ْسواء، ومعناه: الطَّ : ا�سم مذكَّ والَع�ْسواِئيُّ
وم�سدر  َع�ْسواء،  اإىل  من�سوب  موؤنَّث  ا�سم  والَع�ْسواِئيَّة:  هدى،  غري  على  كان  وما  ة،  َرِويَّ ول 

�سناعيٌّ منها؛ ومعناها: الَعَمل على غري ب�سرية، وجمعها: الَع�ْسواِئيَّات.
عند●القت�صاديني:

املباين املقامة بال تخطيط اأو نظام، خارج خطط التنمية ال�سكانية للحكومة، وغالبًا ما تفتقر اإىل 
بع�س اخلدمات الأ�سا�سية.

]معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الغني، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 773/2[

َع�ِصيَّاٌت●
لغة:

ــاه:  ْيــَف واأَْع�ســاه وَع�سَّ )ع �ــس و(، َع�ســا وَع�ِســَي َع�ْســوًا وَع�ْســيًا، واأَْع�َســى اإِْع�ســاًء؛ َع�ســا ال�سَّ
ــخ�ُس: اأََكل الَع�ســاَء، اأو تنــاول وجبــًة ليــاًل، والَع�ِســيَّات، والَع�ســايا،  ــى ال�سَّ اأَْطَعَمــه الَع�ســاَء، وَتَع�سَّ
م�ــس اإىل العتمة، واآخر النَّهار،  ، كلها: جمع الَع�ِســيَّة؛ وهي: الوقت املمتدُّ من زوال ال�سَّ والَع�ِســيُّ

ل ظــالم الليــل. اأو اأوَّ
ا�صطلحاً:

طبخ عي�سًا )اأرز( وحلمًا اأو هري�سًا اأو جري�سًا يف النوافل؛ كالن�سف من �سعبان، اأو الثاين ع�رش 
م على الفقراء واجلريان، مبوجب  من ربيع الأول، اأو كل ليلة جمعة من ليايل رم�سان، ثم تق�سَّ

و�سية من اأو�سى بذلك.
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، اأ�سواء على احلجج الأ�سلية املحفوظة يف 

الأمانة العامة لالأوقاف �س/	[

َع�ْصواِئيَّاٌت
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َع�ِصَيٌة●
لغة:

وا  ُهم: خاَلَطهم، و�ساَحَبهم، وراَفَقهم، وَتعاَمَل معهم، واْعَت�رَشُ ًة؛ عا�رَشَ )ع �س ر(، عا�رَشَ ُمعا�رَشَ
اأي  والَع�ِسرُي:  واملُعاَملة،  واملُعاَي�سة،  واملُ�ساَحبة،  املُخاَلطة،  ة:  والِع�رْشَ تخاَلُطوا،  وا:  وَتعا�رَشُ
ْوج، واملَْع�رَش: اجلماعة من النا�س، والَع�ِسرَية: جمتمع  املُعا�رِش؛ وهو: القريب، وال�سديق، والزَّ
اأ�سيق  وهو  من خ�سومه،  اأر  الثَّ اأخذ  يف  ويت�سامن  واحدة،  ملكيَّة  يف  ي�سرتك  اإن�ساينٌّ �سغري، 
جل: بنو اأبيه الأقربون، واأهله، وقبيلته، واجلمع:  من القبيلة، وقيل: هو القبيلة، وع�سرية الرَّ

َع�ِسريات، وَع�ساِئر.
ا�صطلحاً:

البدائية، وي�سرتك  بالثقافة  اإىل جد واحد، ويتميز  الدم، ينتمي  اإن�ساين تربطه رابطة  جمتمع 
اأفراده يف ملكية واحدة، ويت�سامنون يف الدفاع عن الع�سرية، وهي اأ�سيق نطاقًا من القبيلة.

عند●القانونيني:
ن من عدة بطون اأو غريها من اجلماعات الفرعية، وت�سكن اإقليمًا م�سرتكًا تعتربه ملكًا لها،  تتكوَّ

وتتميز بلهجة واحدة، وثقافة متجان�سة، وت�سامن م�سرتك.
]ل�سان العرب، امل�سباح املنري، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم م�سطلحات الرعاية والتنمية الجتماعية 

�س/47، القامو�س القانوين اجلديد �س/602[

َبٌة● َع�صَ
لغة:

َق منها بحبل، وَع�َسَب  َب َتْع�ِسيبًا؛ َع�َسَب ال�سجرَة: �َسمَّ ما َتَفرَّ )ع �س ب(، َع�َسَب َع�ْسبًا، وَع�سَّ
لها من �ساحبة فر�س اإىل  َب الأُخ اأخَته: حوَّ ه واأحاطه بِع�سابة اأو عمامة، وَع�سَّ َبه: �َسدَّ راأ�َسه وَع�سَّ
جل:  ب، وَع�َسبة الرَّ ُكور، وهي جمع عا�سِ ُكور الذين ُيدلون بالذُّ َع�َسَبة، والَع�َسبة: القرابة من الذُّ
ُبوه؛  وا َع�َسَبة لأنَّهم َع�سَّ بون له وين�رشونه، وبنوه، وقرابته لأبيه، واإمّنا �ُسمُّ قومه الذين يتع�سَّ

اأي: اأحاطوا به، فالأب طرف، والبن طرف، والعمُّ جانب، والأخ جانب، واجلمع: َع�َسبات.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● الأ�سخا�س الذين يرثون بعد وفاة الهالك املحبِّ�س الذي ل اأولد له.	
● ر من املُْجَمع على توريثهم.	 كل من مل يكن له �َسْهم مقدَّ

]ل�سان العرب، امل�سباح املنري، معجم اللغة العربية املعا�رشة، املعجم لألفاظ احلب�س - الوقف - املعقب والعام 
باملغرب �س/139، معجم امل�سطلحات الفقهية 102/2[

َمٌة ِع�صْ
لغة:

به،  اْمَتَنع  به:  واْعَت�َسم  وَوقاُه،  وَحِفَظه،  َمَنَعه،  َع�َسَمه:  وِع�ْسمًة؛  َع�ْسمًا  َع�َسَم  م(،  �س  )ع 

َمٌة ِع�صْ
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املَْيل  اأو  اإلهيَّة متنع من الوقوع يف املع�سية  َمَلَكة  املَْنع، واملََنَعة، واحِلْفظ، واأي�سًا:  والِع�ْسَمة: 
وُج متى �ساء، وللمراأة حقُّ  وجيَّة، َيُحلُّه الزَّ ْوِجيَّة: ِرباط الزَّ اإليها مع القدرة عليها، وِع�ْسَمة الزَّ
واج، و�ساحبة الِع�ْسَمة: لقب لعظيمات الن�ساء، ووليَّة العهد،  َحلِّه اإذا ا�سرتطت ذلك يف عقد الزَّ

واجلمع: ِع�ْسمات، وِع�َسم.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ِحْفظ ال�سيء من اأن ُينال ب�سوء؛ كِع�ْسَمة الأَْنف�س والأعرا�س والأموال.	

]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الغني، املو�سوعة الفقهية املي�رشة 1401/2[

يَدٌة َع�صِ
لغة:

يت الَع�ِسيــدة؛ لأنهــا ُتْع�َســُد؛ اأي: ُتْقَلــب،  ــيَء: َلــواُه، وبــه �ُســمِّ )ع �ــس د(، َع�َســَد َع�ْســدًا؛ َع�َســَد ال�سَّ
ْمِن،  َخَذها، والَع�ِسيَدة: َطِبيخ ِمْن َطِحني ُيْعَقد اأو ُيَلتُّ ِبال�سَّ وُتلَْوى، وَع�َسد الَع�ِسيدَة واأَْع�َسدها: اتَّ
ــمُن واللَّنُب  ــى َيْغلُظ َقواُمــه، فُي�َسبُّ عليه ال�سَّ ك علــى نــار هادئة حتَّ ودقيــق ُي�ســاف اإليــه املــاء، وُيحــرَّ

ر، واجلمع: َع�ساِئد. ــكَّ املَُحلَّى بالع�ســل اأو ال�سُّ
ا�صطلحاً:

من األوان الطعام، معروف ببالد اليمن خ�سو�سًا واجلزيرة العربية عمومًا، والع�سيدة دقيق 
بوا�سطة  هادئة  نار  على  بعدها  ك  يحرَّ كياًل،  املاء  اأمثاله من  ثالثة  اإليه  ُي�ساف  الذرة،  اأو  الرُبِّ 

د؛ حتى يغلظ قوامه، ثم ي�سبُّ عليه ال�سمن اأو املرق، واأحيانًا اللنب املحلَّى بالع�سل. املع�سِّ
]ل�سان العرب، امل�سباح املنري، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الغني، معجم امل�سطلحات 

والألقاب التاريخية �س/324[

ة(● ُع�ْصٌو●)ُع�ْصِويَّ
لغة:

ى  َق اأْجزاَءه، وَع�سَّ اأَُه وَفرَّ اه: َجزَّ ى َتْع�ِسَيًة؛ َع�سا ال�سيَء وَع�سَّ )ع �س و(، َع�سا َع�ْسوًا، وَع�سَّ
كاليد  اجل�سد؛  من  اجلزء  والِع�ْسو:  والُع�ْسو  التفريق،  والتَّْع�ِسَية:  اأَْع�ساًء،  عها  َقطَّ بيحة:  الذَّ
ر  اأو نحوها، ُتقال للمذكَّ اأو ناٍد اأو جمعية  اأي�سًا: املُ�ْسرِتك يف حزب  ْجل والأُُذن، والُع�سو  والرِّ
ة: ا�سم موؤنَّث من�سوب اإىل »ُع�ْسو«، وامل�سدر  واملوؤنَّث، وقد ُيقال لالأنثى: ُع�ْسوة اأي�سًا، والُع�ْسِويَّ

ال�سناعيُّ منه، واجلمع: اأَْع�ساء.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● من 	 عليه  ما  وتاأدية  لنظامها،  واخل�سوع  هيئة،  اأو  جماعة  يف  الفرد  ا�سرتاك  والع�سوية: 

له له من حقوق. واجبات، والتمتُّع مبا تخوِّ
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:●

● امل�سرتك يف منظمة اأو جمعية اأو حزب اأو ناٍد اأو نحو ذلك.	

يَدٌة َع�صِ
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● والع�سوية: ال�سفة الر�سمية التي يح�سل عليها الع�سو يف جمعية اأو حزب اأو جماعة.	
عند●القانونيني:●ُيطَلق على:●

● �سخ�س طبيعي اأو معنوي ينتمي اإىل هيئة اأو �رشكة اأو جمعية... اإلخ.	
● التي 	 باحلقوق  ويتمتع  بالواجبات،  ويلتزم  اجلمعيات،  اأو  ال�رشكات  اإحدى  يف  املُ�سرِتك 

رها اأنظمة هذه ال�رشكات واجلمعيات. تقرِّ
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم م�سطلحات الرعاية والتنمية الجتماعية �س/164، 
املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 775/2-776، القامو�س القانوين اجلديد �س/409، املعجم 

القانوين رباعي اللغة �س/491[

َعطاٌء●
لغة:

َتَناَوَله، والَعْطو: التَّناول، واأَْعطاه  يَء:  اإِْعطاًء وَعطاًء؛ َعَطا ال�سَّ )ع ط و(، َعطا َعْطوًا، واأَْعَطى 
اه، والَعطاء: الِهَبة، وما ُيْعطى بدون مقابل،  اه، واأَْعطاه ماًل: َمَنَحه، وناَوَله اإيَّ يَء: َوَهَبه اإيَّ ال�سَّ

والَعِطيَّة؛ وهي ا�سم ملا ُيعطى، وجمعها: العطايا، واجلمع: اأَْعِطَية، واأَْعِطيات، وعطاءات.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ا�سم ملا يفر�سه الإمام يف بيت املال للم�ستحقني.	
● ما تعطيه الدولة للنا�س من بيت املال.	
● قوا بينهما، فقالوا: الرزق 	 ما يعطى، وكذا: العطية؛ وهو يقارب الرزق، اإل اأن الفقهاء فرَّ

ما ُيخرج من بيت املال للجندي كل �سهر، والعطاء ما يخرج له يف كل �سنة مرة اأو مرتني.
● واأعطيات اجلند: اأرزاقهم، وما يرتَّب لهم من مال.	
● واأعطيات امللوك: هباتهم.	
● والعطية: ما اأعطاه الإن�سان من ماله لغريه؛ �سواء كان يريد بذلك وجه اهلل تعاىل، اأو يريد به 	

د، اأو غري ذلك، فهي اأعم من كل من الزكاة وال�سدقة والهبة ونحو ذلك. التودُّ
● : احلب�س الذي حب�سه املحبِّ�س عطية على عقبه اأو غريهم؛ لالنتفاع 	 وَحْب�س عطيٍة اأو خرييٌّ

كنى. به، دون بيعه اأو َوْهبه؛ كدار لل�سُّ
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:●

● د فيه بتنفيذ عمل نظري مبلغ معني.	 عر�س حتريري من مقاول، يتعهَّ
● مناق�سة 	 اأو  ب�سفقة  للفوز  بالعك�س؛  اأو  حمتمل  م�سرٍت  على  حمتمل  بائع  يعر�سه  �سعر 

ن الفريق الذي بداأ بال�سفقة من حتديد ال�سعر بنف�سه. مطروحة، وذلك عندما ل يتمكَّ
 ،227/23  ،202/22 الفقهية  املو�سوعة  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ]ل�سان 
150/30، املو�سوعة الفقهية املي�رشة 1406/2، التعريفات الفقهية �س/	14، معجم م�سطلحات األفاظ الفقه 
الإ�سالمي �س/410، املعجم لألفاظ احلب�س - الوقف - املعقب والعام باملغرب �س/71، املعجم الأ�سا�سي يف 

امل�سطلحات الإدارية العربية 777/2[

َعطاٌء
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َعْطٌف
لغة:

)ع ط ف(، َعَطــَف َعْطفــًا وُعُطوفــًا؛ َعَطــَف الُغ�ْســَن: اأَماَلــُه، وَحنــاُه، وَعَطَفــه عــن الأمــر: اأَْبَعــَده، 
َفه عنه، وَعَطَفِت الناقُة على ولدها: َحَنَت عليه، ودرَّ َلَبُنها، وَعَطَف عليه: اأَ�ْسَفَق، وعاَمَله برفق  و�رَشَ
هم، واأَ�ْســَفق  ــف على امل�ســاكني: اأَْح�َســَن اإليهم وَبرَّ ــف علــى َرِحمــه: َرقَّ لهــا، وَتَعطَّ ــة، وَتَعطَّ ولــني وِرقَّ
َفَقة، واحلنان؛ �ساة  عليهم وَو�َسَلهم، والَعْطُف: الْعِوجاج، واملَْيل، والْن�رِشاف، وهو اأي�سًا: ال�سَّ
اف: يحمي املنهزمني، واأي�سًا: عائد بَف�ْسِله على النَّا�س،  َعْطفاء: ُملَْتِوية الَقْرن، ورجل َعُطوف وَعطَّ

َح�َسُن اخُللُق.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني[

َعفاٌف●
لغة:

خ�ُس: جتنَّب  ، وامتَنَع، وعفَّ ال�سَّ ًا وَعفافًا وَعفاَفًة؛ َعفَّ عن املحارم: َكفَّ ًة وَعفَّ )ع ف ف(، َعفَّ ِعفَّ
�سيَِّئ القول والعمل، وال�سِتْعفاف: َطَلُب العفاف، والعفاف: المتناع، والنكفاء عما ل َيِحلُّ ول 

َيْجُمل قوًل اأو فعاًل، وهو اأي�سًا: الكفُّ عن احلرام وال�سوؤال من النا�س، والنَّزاهة عن ال�سيء.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني[

ٌة● ِعفَّ
لغة:

خ�ُس:  ال�سَّ وامتَنَع، وعفَّ   ، َكفَّ املحارم:  َعفَّ عن  وَعفاَفًة؛  وَعفافًا  ًا  وَعفَّ ًة  ِعفَّ َعفَّ  )ع ف ف(، 
يف  والتِّزان  فعاًل،  اأو  قوًل  َيِحلُّ  ل  عما  والمتناع  الَكفُّ  ة:  والِعفَّ والعمل،  القول  �سيَِّئ  جتنَّب 
هوات والعواطف، والمتناع الختياريُّ عن اإر�ساء حاجة اأو  غبات، وَكْبُح جماح ال�سَّ امليول والرَّ
ا ل يحل، وترك ال�سهوات  هوات من كل �سيء، وَغَلب يف حفظ الفرج مِمَّ رغبة طبيعيَّة، وَتْرك ال�سَّ

ِنيَّة، وطهارة اجل�سد. الدَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ه الفقراء عن ا�ستجداء الأغنياء للح�سول على املال.	 تنزُّ
● ويف الأموال: هي الر�ساء بالقليل، والكفُّ عما ل يحلُّ ويجمل.	

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، معجم م�سطلحات العلوم 
ال�رشعية 1121/3، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية �س/3	3[

َعْطٌف
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َعْفٌو●
لغة:

ه: اأَ�ْسَقَطه،  )ع ف و(، َعفا َعْفوًا؛ َعفا عنه واأَْعفاه: �َسَفَح، وَغَفر، وجَتاَوَز، ومل ُيعاِقْبه، وَعفا عن َحقِّ
يء واأجوده،  والَعْفو: الَف�ْسل عامة، وَف�ْسل املال، وما زاد منه عن احلاجة، واملعروف، وِخيار ال�سَّ
وما اأتى بغري َم�ْساألة، وَعْفو املال: ما َيْف�ُسل عن النَّفقة، ول ُع�رْش على �ساحبه يف اإعطائه، والَعْفو 
املَْحو،  ْنب، وَتْرك املعاقبة، والإعرا�س عن العقوبة، واأ�سله:  الذَّ ْفح، والتَّجاوز عن  اأي�سًا: ال�سَّ
: ا�سم  ية يف الَعْمد، والَعُفوُّ ولة ُعُقوبَة املحكوم عليه، وَقُبول الدِّ ْم�س، ومنه: اإيقاف رئي�س الدَّ والطَّ

نوب، وُيعطي الكثري، وَيَهب الَف�ْسل. من اأ�سماء اهلل احل�سنى؛ اأي: الذي ميحو اآثار الذُّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● وي�ستعمل الفقهاء العفو غالبًا مبعنى: الإ�سقاط، والتجاوز.	

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، املو�سوعة الفقهية 167/30[

ِعقاٌب●
لغة:

)ع ق ب(، عاَقَب ِعقابًا وُمعاَقَبًة وُعُقوَبًة؛ عاَقَبه: َجزاه �ُسوءًا مبا �َسَنع، واأََخَذه بذنبه، وانتقم 
جَل: اأََخَذه بذنٍب كان منه، والِعقاب: م�سدر »عاَقَب«؛ وهو: الُعُقوبة،  ب الرَّ ، وَتَعقَّ ِمنه، واْقَت�سَّ
، وعك�سه: الثَّواب، والِعقاب اأي�سًا: العذاب، والِق�سا�س،  ِّ وء، واجلزاء بال�رشَّ وجزاء فعل ال�سُّ

ب، اأو مبا يوؤمل ويوؤذي البدَن. ْ : اجلزاء بال�رشَّ والِعقاب البدينُّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● اأو 	 ما هو حمظور،  اإتيانه  على  باملرء؛ جزاًء  ُينزل  مايل  اأو  نف�سي  اأو  بدين  اأمل  والعقوبة: 

امتناعه عما هو مفرو�س. 
عند●القت�صاديني:

لنظام  خمالفته  حالة  يف  العامل  على  توقع  التي  الأدبية  اأو  املادية  العقوبة  التاأديبية:  العقوبة 
العمل اأو خروجه على قواعد ال�سلوك. 

عند●القانونيني:●ُتطَلق العقوبة على: 
● ما ُيحكم به على كل من يخالف الأحكام القانونية، وهي واقية اأو زاجرة. 	
● عه الدولة على مرتكبي اجلرائم بناًء على حكم �سادر من املحكمة. 	 جزاء قانوين، توقِّ

]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، املو�سوعة الفقهية املي�رشة 2/	141، معجم 
م�سطلحات العلوم الإدارية �س/156-157، القامو�س القانوين اجلديد �س/461، 552[

َعقاٌر
لغة:

اِر وُعْقُرها: اأَ�ْسلُها، والَعقار: كلُّ ِملٍك ثابٍت، له اأ�سل غري منقول؛ كالأر�س،  )ع ق ر(، َعْقُر الدَّ

َعقاٌر
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وَعقاُر  ريعًا،  ى  ُي�سمَّ دائم؛  �سنويٍّ  ياأتي بدخل  امللكيَّة،  ُكلُّ ملك خال�س  احُلُر:  والَعقاُر  ار،  والدَّ
واملُْعِقر:  والنَّْخل،  ْيعة،  ال�سَّ اأي�سًا:  والَعقار  وِخَياُرُه،  اأَْجَوُده،  �َسيٍء:  وَعقاُر كل  َمتاُعه،  الَبْيت: 
واجلمع:  بالعقارات،  متعلِّق  وكلُّ  َعقار،  اإىل  من�سوب  ا�سم   : والَعقاِريُّ العقار،  الكثري  الرجل 

َعقارات.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ما يقابل املنقول، وهو كل ملك ثابت، له اأ�سل يف الأر�س.	
● ُيطَلق على الأر�س والبناء وال�سجر.	
● والعقار املوقوف: املوجودات الثابتة املوقوفة؛ �سواء اأكانت لال�ستخدام، اأم لدرِّ الإيراد؛ 	

مثل: الأرا�سي، واملباين... وما يف حكم ذلك، واملحبو�س عينها ومنفعتها على وجوه الربِّ 
واخلري.

● فات وامل�ستغالت الوقفية التي توؤجر 	 والعقارات املوقوفة ذات الإجارة الواحدة هي: امل�سقَّ
)ملدة اأقل من ثالث �سنني باأجرة معينة(، م�ساهرة، اأو م�سانهة، كما توؤجر العقارات غري 

املوقوفة بعقد اإجارة عادية، ول يكون عليها حقوق ت�رشفية للغري.
● رت من 	 فات وامل�ستغالت املوقوفة، التي اأُجِّ والعقارات املوقوفة ذات الإجارتني هي: امل�سقَّ

ى م�ساهرة اأو م�سانهة، من غري تعيني  قبل الوقف )باأجرة معجلة( و)اأجرة موؤجلة(، توؤدَّ
مدة الإجارة وحتديدها، وامل�ستاأجر على هذا الوجه ميلك )حقَّ الت�رشف( بالعقار املاأجور، 

ورقبته تبقى عائدة جلهة الوقف.
● ل 	 ر ب�سورة تخوِّ والعقارات املوقوفة ذات الإجارة الطويلة: هي العقارات الوقفية التي توؤجَّ

امل�ستاأجر حقَّ النتفاع باملاأجور وا�ستعماله ما دام قائمًا، مبا يرتتب عليه جلهة الوقف.
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:●

● الأر�س، وكل ما هو مثبت عليها، وطبقات الرتبة حتتها )حقوق التعدين(، وال�سماء فوقها 	
)حقوق الهواء(.

● ار: ما ُيتداوى به من نبات و�سجر. 	 والَعقَّ
عند●القانونيني:●ُيطَلق على:●

● كل �سيء ثابت يف حيِّزه، ل ميكن نقله دون تلٍف اأو تغيري.	
● والعقار املُْنَتِفع: هو الذي ينتفع من الرتفاق الذي يقع على عقار مرتفق به.	

 ،207/	 الفقهية  املو�سوعة  الغني،  معجم  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ]ل�سان 
واملحا�سبية  الفقهية  الأحكام  �س/319،  الفقهاء  لغة  يف  والقت�سادية  املالية  امل�سطلحات  معجم   ،1	6/30
للوقف �س/27، الوقف يف ال�رشيعة الإ�سالمية �س/73، 75، 79، قامو�س اآركابيتا للعلوم امل�رشفية واملالية 
القامو�س  �س/114،  القانون  معجم  �س/452،  الزراعية  العلوم  م�سطلحات  يف  ال�سهابي  معجم  �س/3	6، 

القانوين اجلديد �س/312[

ِعَقاٌل
لغة:

)ع ق ل(، َعَقَل َعْقاًل؛ َعَقل البعرَي ونحَوه: �َسمَّ ُر�ْسَغ يده اإىل َع�ُسِده وربطهما معًا ليبقى باركًا، 

ِعَقاٌل
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ف،  ة الت�رشُّ يَّ َفكَّ قيده، وترك له حرِّ ِعقاله:  َحَب�َسه عنها، واأطلقه من  ُفاَلنًا َعن حاجته:  َوَعَقَل 
باط الذي ُيعقل به، وهو َحْبل ُيربط به البعرُي ونحوه، اأو ُي�َسدُّ به اجلمل يف و�سط  والِعقال: الرِّ

ذراعه، واجلمع: ُعُقل.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● احَلْبَل الذي ُتعقل به الفري�سة التي ُتوؤخذ يف ال�سدقة.	
● الَقلُو�س الفتية.	
● ما ياأخذه املُ�َسدِّق من اأعيان ما جتب فيه الزكاة، فاإن اأخذ اأعيان الإبل - مثاًل - قيل: اأخذ 	

عقاًل، واإن اأخذ اأثمانها قيل: اأخذ نقدًا.
الفقهية  امل�سطلحات والألفاظ  الرائد، معجم  املعا�رشة،  العربية  اللغة  الو�سيط، معجم  املعجم  العرب،  ]ل�سان 
املالية  امل�سطلحات  معجم  �س/4	3،  الإ�سالمية  احل�سارة  يف  القت�سادية  امل�سطلحات  قامو�س   ،547/2

والقت�سادية يف لغة الفقهاء �س/320[

َعِقٌب●
لغة:

)ع ق ب(، َعَقَب َعْقبًا وُعُقوبًا؛ َعَقب اأباه: تاله، وَخَلَفه من بعده، وعاَقَبه: جاء بَعْقِبه، اأو جاء 
جُل: ماَت وَترك ولدًا، والَعْقب: كلُّ �سيٍء جاء بعد �سيء، وَخَلَفه، وهو  اأثره، واأَْعَقَب الرَّ على 
ة، والولد، وابُن الولِد، والَعِقب: الولُد وَوَلُد الوالد الباقون بعده، ول َعْقب اأو ل  يَّ رِّ اأي�سًا: الذٌّ

َعِقب له: مل َيْبق له ولٌد َذَكر، واجلمع: ِعقاب، واأَْعقاب.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الغني[

َعْقٌد
لغة:

م تعريفه، انظر )ُحُقوق الَعْقد(. تقدَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● اأو مع اآخر - 	 معنى فقهي عام؛ وهو: كل ت�رشف ي�سدر عن �سخ�س؛ فيلزمه - منفردًا 
ق م�سلحة م�رشوعة. ب�سيء على وجه يرتتَّب عليه حتقُّ

● ومعنى فقهي خا�س؛ وهو: ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه م�رشوع ُيثبت اأثرًا يف حمله.	
● ويف امل�سطلح الأثري املعماري؛ فاإن العقد اأو القنطرة هي: وحدة معمارية بنائية، ذات هيئة 	

�سة، اأيًا كان نوعها. مقوَّ
● اأو 	 غريه  اأو  م�سجد  على  اأمالكه  حب�س  اأنه  املحبِّ�س  فيه  يقرُّ  الذي  العقد  التحبي�س:  وعقد 

املحكمة  �سجالت  يف  وُي�سمن  عدلن،  بكتابته  ويقوم  مر�سه،  وقبل  حياته  يف  اأعقابه  على 
الق�سائية؛ تاريخه، وعدده، وال�سفحة. 

َعْقٌد
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● وعقد التحبي�س العريف: العقد الذي يقرُّ املحبِّ�س اأنه حب�س اأمالكه على م�سجد اأو غريه اأو 	
على اأعقابه، ويكون مكتوبًا عند كاتب عمومي، وم�سادقًا عليه لدى ال�سلطات املحلية.

● اأ�ْسَهَد فالٌن 	 يقول فيها:  ا�سرتعاٍء،  ال�سخ�س �سهادة  اأن يكتب  التحبي�س:  ِقيَّة مع  التَّ وعقد 
�سهوَد هذا الكتاب ب�سهادة ا�سرتعاٍء وا�ستخفاٍء لل�سهادة، اأنه متى عقد يف داره مبو�سع كذا 
حتبي�سًا على بنيه اأو على اأحد من النا�س، فاإمنا يفعله لأمر يتوقعه على نف�سه اأو على ماله 
َفُه، واأنه مل ُيرد مبا  املذكور، وليم�سكه على نف�سه، ويرجع فيما عقده فيه عند اأمنه مما َتَخوَّ
عقده فيه وجه القربة، ول وجه احُلُب�س، بل ملا يخ�ساه، واأنه غري ملتزم ملا يعقده فيه من 

التحبي�س، واأ�سهد عليه بذلك يف تاريخ كذا وكذا.
● الإذعان: عقد يقوم بتحريره املوجب، من خالل ت�سمينه �رشوطًا م�سبقة، ل يكون 	 وعقد 

للقابل �سوى قبولها جميعاً، اأو رف�سها دون تعديل.
● والعقد الباطل: العقد الذي ل يتوفر على �رشوط ال�سحة.	
● والعقد الباطل: ما ل يكون م�رشوعًا؛ ل باأ�سله ول بو�سفه، ول يعتدُّ به، ول يفيد �سيئًا. 	
● وعقود التمليكات: نوع من اأنواع العقد، وِجْن�ٌس ينتظم املعاو�سات والتربعات.	
● فيه 	 املدين،  َدْينه من جهة  الدائن على  الديون لأ�سحابها، وتاأمني  التوثيق: �سمان  وعقد 

ه. ي ويحكم �ساحب احلقِّ حقَّ يقوِّ
● وعقد ال�سيانة: عقد معاو�سة، يرتتب عليه التزام طرف بفح�س واإ�سالح ما حتتاجه اآلة 	

اأو اأي �سيء اآخر من اإ�سالحات دورية اأو طارئة، ملدة معلومة، يف مقابل عو�س معلوم، وقد 
يلتزم فيه ال�سائن بالعمل وحده، اأو بالعمل واملواد، وهو من العقود امل�ستحدثة. 

● اأحد العاقدين ف�سخه واإبطاله دون ر�سا الآخر، وعك�سه: غري 	 والعقد الالزم: ما ل ميلك 
ى: اجلائز، فاإنه يجوز لأحد العاقدين ف�سخه دون ر�سا الآخر. الالزم؛ وي�سمَّ

● والعقد الالزم: العقد ال�سحيح النافذ.	
● بة: العقود املتعددة، التي جتتمع يف عقٍد على �سبيل ال�سرتاط اأو الجتماع، 	 والعقود املركَّ

بحيث تعترب جميع الآثار املرتتبة عليها مبثابة اآثار العقد الواحد.
● اخلا�س، 	 مو�سوعها  على  يدل  ا�سمًا  لها  الت�رشيع  اأقرَّ  التي  العقود  اة:  املُ�َسمَّ والعقود 

واأحكامًا اأ�سلية ترتتب على انعقادها.
● اة: العقود التي مل يرتِّب الفقه الإ�سالمي لها اأحكامًا خا�سة بها.	 والعقود غري املُ�َسمَّ
● وعقد امل�ساركة: عقد يقوم على اإدخال الوقف �رشيكًا مع �سخ�س اآخر بالأر�س الوقفية التي 	

ع الإيرادات بينهما، كلٍّ منهم بح�سب ماله، اأو  ل هذا ال�سخ�س اإقامة بناء عليها، وتوزَّ ميوِّ
ح�سبما يتفقون.

● وعقد امل�ساركة املتناق�سة: هو يف بدايته مثل عقد امل�ساركة، اإل اأن التفاق يكون على تنازل 	
ال�رشيك على جزء من ح�سته يف ملكية املبنى، وتوؤول اإىل الوقف كل �سنة.

● وعقد املعاو�سة: العقد املحتوي على عو�س من اجلانبني.	
● اأو اأداء عمل لقاء عو�س، 	 وعقد املقاولة: عقد يلتزم اأحد الطرفني مبقت�ساه ب�سنع �سيء، 

دون اأن يكون تابعًا له، اأو نائبًا عنه.
● وعقد موقوف: ما كان م�رشوعًا باأ�سله وو�سفه، ويفيد امللك على �سبيل التوقف، ول يفيد 	

متامه؛ لتعلُّق حقِّ الغري.

َعْقٌد
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● وعقد موقوف: الربط بني كالمني اأو ما يقوم مقامهما على وجه ين�ساأ عنه اأثره ال�رشعي.	
● وعقد الوكالة: اإنابة الإن�سان غريه فيما يقبل الإنابة.	

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:●
● اتفاق بني طرفني، يلتزم مبوجبه كلٌّ منهما تنفيذ ما جاء فيه، ويقوم على الإيجاب والقبول.	
● وعقد الإذعان: عقد ُيثِقل كاهل اأحد الطرفني بالتزامات كثرية، بينما ل ي�سرتط على الطرف 	

الآخر اأيَّ التزامات.
● وعقد التاأ�سي�س: وثيقة يطلبها القانون من بع�س التنظيمات؛ مثل: ال�رشكات، واملوؤ�س�سات 	

لت اأن ت�ستفيد من ميزات التاأ�سي�س، واأن  التجارية، ومن اأي هيئة ل ت�سعى للربح، اإذا ف�سَّ
تبا�رش مهامها حتت مظلة قوانني الدولة التي تنظم عمل املوؤ�س�سات؛ اإذ يقوم اأحد املحامني 

ل بالطرق القانونية ال�سارية. ب�سياغة عقد التاأ�سي�س، ثم ُيِقره التنظيم قبل اأن ي�سجَّ
● وعقد الوكالة: فرد اأو من�ساأة، يقوم بدور الو�سيط بني الباعة وامل�سرتين لقاء عمولة، دون 	

ل اأيَّ خماطرة مالية. اأن يتحمَّ
● يف 	 ل  املوكِّ بتمثيل  الوكيل  يقوم  حيث  ووكيل،  ل،  موكِّ طرفني؛  بني  عالقة  الوكالة:  وعقد 

تعامالته مع الغري.
● والعقد امل�رشوط: عقد يتوقف تنفيذه على قيام اأحد الطرفني بعمل، اأو على رفع قيد معنيَّ 	

يف امل�ستقبل.
● والعقد التربُّعي: عقد توؤول جميع املنافع املحددة فيه اإىل طرف واحد، دون اأي مقابل اأو 	

عو�س، بينما ل توؤول اإىل الطرف الآخر فيه اأية منفعة اأو ربح، وهذا العقد ل ميكن للمحكمة 
اأن تنفذه؛ لأنه ل ينطوي على ِعَو�س.

● لة ب�سفة دورية 	 وعقد التوريد: عقد يتعهد مبقت�ساه طرٌف اأول باأن ي�سلِّم �سلعًا معلومة موؤجَّ
ل كله اأو بع�سه. خالل فرتة معينة طرًفا اآخر، مقابل مبلغ معني موؤجَّ

● والعقد ال�سوري: هو الذي فيه مظهر العقد و�سورته فقط، ولكن حقيقته وجوهره يخالف 	
اإرادة  معها  توجد  اأن  دون  الظاهرة وحدها،  الإرادة  وذلك يف حالة وجود  ال�سورة،  تلك 

حقيقة؛ اأي تكون الإرادة احلقيقية منتفية.
● اإطالق 	 اأو  الوفاء،  و�سمان  التعامل،  توثيق  بها  ُيق�سد  التي  العقود  هي  التبعية:  وعقود 

الت�رشف للغري فيما ميلكه ال�سخ�س لال�ستعانة به.
عند●القانونيني:●ُيطَلق على:●

● توافق اإرادتني اأو اأكرث على اإن�ساء التزام اأو على نقله.	
● وعقد الإذعان: عقد يتميز باأن �رشوط العقد ي�ستقل بو�سعها �سلفًا اأحُد املتعاقدين، ول ميلك 	

املتعاقد الآخر مناق�ستها، فعليه اأن يقبل ال�رشوط كما هي، اأو يرف�س اإبرام العقد. 
● وعقود ال�سمان: عقود ترتِّب للدائن تاأمينات خا�سة؛ �سخ�سية كانت، اأو عينية، وُيطَلق على 	

هذه العقود يف الفقه الإ�سالمي: عقود التوثيق. 
● وعقد ال�سمان: العقد الذي ي�سلِّم املدين مبوجبه الدائَن قيمًا منقولة اأو اأعيانًا؛ �سمانة لَدْينه. 	
● والعقد املختلط: هو كل ما كان مزيجًا من عقود متنوعة؛ كالعقد بني �ساحب الفندق والنزيل، 	

فاإنه اإجارة بالن�سبة للغرفة، وَبْيع بالن�سبة للطعام، وعمل بالن�سبة للخدمة، ووديعة بالن�سبة 
لالأمتعة، ويقابله: العقد الب�سيط.

َعْقٌد
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● اة: عقود لها نظام يحدده القانون.	 والعقود املُ�َسمَّ
● اة: العقود التي تربمها الإدارة، ولي�س لها نظام حمدد يف القانون.	 والعقود غري املُ�َسمَّ
● وعقد املعاو�سة: العقد الذي يتعاو�س فيه الطرفان.	
● د 	 وعقد املقاولة: عقد يتعهد فيه اأحد اأطرافه باأن ي�سنع �سيئًا اأو يوؤدي عماًل، لقاء مقابل يتعهَّ

به الطرف الآخر.
● وعقد من الباطن: عقد ينتج عنه امتداد بع�س نظام العقد الأ�سا�سي اإىل العقد الفرع )كالبند 	

التحكيمي، واملهل... اإلخ(.
● ت�رشفات 	 اأو  ت�رشف  اإبرام  يف  املوكل  عن  ينوب  اأن  الوكيل  به  يلتزم  عقد  الوكالة:  وعقد 

قانونية.
]دليل امل�سطلحات الفقهية القت�سادية �س/219، معجم م�سطلحات العمارة والفنون الإ�سالمية �س/190، 
 ،1122/3 ال�رشعية  العلوم  م�سطلحات  معجم  �س/29،  ومقارنتها  وقفية  حلجج  ومناذج  الأوقاف  توثيق 
	112، املعجم لألفاظ احلب�س - الوقف - املعقب والعام باملغرب �س/139-140، معجم امل�سطلحات املالية 
-1123/3 ال�رشعية  العلوم  م�سطلحات  معجم   ،330  ،32	-327 �س/322،  الفقهاء  لغة  يف  والقت�سادية 

1124، اأحكام عقد احلكر يف الفقه الإ�سالمي �س/1	1، ق�سايا وم�سكالت املحا�سبة على الوقف �س/22-21، 
الفقهية  املو�سوعة   ،107/2 الفقهية  امل�سطلحات  معجم   ،33  ،31 �س/30،  املالية  العقود  يف  واأثره  التعيني 
 ،7	1-7	0/2 العربية  الإدارية  امل�سطلحات  يف  الأ�سا�سي  املعجم  �س/326،  ال�رشعية  املعايري   ،244/30
الأعمال  واإدارة  واملال  القت�ساد  واملالية �س/32، 46، معجم م�سطلحات  امل�رشفية  للعلوم  اآركابيتا  قامو�س 
�س/126، 257، املعجم القت�سادي �س/256، 260، القامو�س القانوين اجلديد �س/171، 174، 570، معجم 

القانون �س/117-115، 471-470[

َعْقٌل●
لغة:

ره، وفهمه،  �ْسد، وَعَقل الأمَر: تدبَّ )ع ق ل(، َعَقَل َعْقاًل؛ َعَقل الُغالُم: اأَْدَرك وَميَّز، وبلغ �ِسنَّ الرُّ
ِدَيته،  عنه  ى  فاأدَّ جنايته،  لزمته  فالٍن:  عن  وَعَقل  َوَداُه،  القتيَل:  وَعَقل  حقيقته،  على  واأدركه 
َية، والعاِقَلة:  والَعْقل: احَلْجر والنَّْهي، واحِل�ْسن وامللجاأ، وهو �سدُّ احُلْمق، والَعْقل اأي�سًا: الدِّ

َية، واجلمع: ُعُقول. َع�َسَبة الرجل، وقرابته من جهة الأب، الذين ُيعطون الدِّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● اأ بها لدرك العلوم النظرية. 	 غريزة ُيَتَهيَّ
● غريزة يتهياأ بها الإن�سان اإىل فهم اخلطاب. 	
● نور يف القلب، يعرف احل�سن والقبيح، واحلقَّ والباطل. 	
● اإدراك الأ�سياء على حقيقتها باجلملة، ومظهره: القدرة على التمييز بني احلق والباطل، 	

وبني اخلري وال�رش، وبني القبيح واحل�سن. 
● ية، واإمنا �سميت الدية عقاًل؛ لأن القاتل ياأتي بالإبل - وهي الدية - ويعقلها يف رحبة 	 الدِّ

بيت املقتول. 

َعْقٌل
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● بذلك لكت�ساب 	 النف�س  وا�ستعداد  بال�رشوريات،  علٌم  بامللكة، وهو  العقل  له  والعاقل: من 
النظريات. 

● وعلى 	 الأمور،  حقائق  اإدراك  على  قادرًا  فيه  اأ�سبح  مبلغًا  بلغ  الذي  ال�سخ�س  والعاقل: 
التمييز بني النافع وال�سار من القول والفعل. 

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 1125/3، 
املو�سوعة الفقهية 264/30، التعريفات الفقهية �س/141، معجم م�سطلحات اأ�سول الفقه �س/276، 7	2[

َعِقيدٌة●
لغة:

َة: َعَزم ونَوى وق�َسد، وَعَقَد العهَد اأو اليمنَي:  َعَقَد النِّيَّ َعَقَد َعْقدًا، واْعَتَقد اْعِتقادًا؛  )ع ق د(، 
ر، وَلِزَمه، وَعَكف عليه،  م، وقرَّ فاقًا: اأَْبَرمه، وَعَقَد قلَبه على �سيء: �سمَّ ده واأَْحَكمه، وَعَقَد اتِّ اأَكَّ
، و�َسلَُب، واْعَتَقد الأمَر:  ه، واْعَتَقد الرتاُب: ا�ستدَّ ق، واآَمن، واْعَتَقد احلزاَم: �َسدَّ واْعَتَقد: �َسدَّ
َتَديَّن به، والَعِقيدة: ما عقد عليه القلب وال�سمري، واملبداأ، وما ُيق�َسد به العتقاُد دون العمل، 
ين والأخالق وال�سيا�سة وغريها، واأي�سًا: ُحْكم ل يقبُل  وما يتديَّن به الإن�سان ويعتقده يف الدِّ

كَّ لدى �ساحبه، واجلمع: َعِقيدات، وَعقاِئد. ال�سَّ
ا�صطلحاً:●

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد[

َعِقيَقٌة●
لغة:

ًا؛ َعقَّ الأُب: َحَلَق َعِقيقَة َمْوُلوِده، وَعقَّ عنه: َذَبح ذبيحًة يوم ال�سابع من َمْولده،  )ع ق ق(، َعقَّ عقَّ
ه؛ لأنه ي�سقُّ  قٌّ، والَعِقيَقة: �َسْعر كلِّ مولود من النا�س والبهائم ينبت وهو يف بطن اأمِّ : ال�سَّ والعقُّ

اجللد، وهي اأي�سًا: الذبيحة ُتذبح عن املولود يوم ال�سابع عند َحلْق �َسْعره، واجلمع: َعقاِئق.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد[

امة(● اٌم●)َعكَّ َعكَّ
لغة:

ه بالِعــكام؛ وهــو حبــل اأو َخْيــط اأو نحــوه، واأي�ســًا: َب�َســَط  )ع ك م(، َعَكــَم َعْكمــًا؛ َعَكــَم املتــاَع: �َســدَّ
ابــَة: �َســدَّ عليهــا الِعْكَمــنْي  ــه عليــه، وَجَعَلــه يف الِعــْدل، وَعَكــَم الدَّ ثوبــًا، وَجَعــَل فيــه املتــاع، ثــمَّ �َسمَّ
)الِعْدَلنْي(، واأي�سًا: �َســدَّ فاها، وَعَكَمه عليه: اأعانه، واأَْعَكم فالنًا: اأعانه على َعْكم املتاع، والِعْكم: 
ام: الــذي َيْعِكــم الأَْعــدال علــى الــدوابِّ ونحوها، وهو  الثــوب اأو الِعــْدل مــا دام فيهمــا املتــاع، والَعــكَّ

اُمــون. امــة، وَعكَّ ــة، واجلمــع: َعكَّ اأي�ســًا: مــن ُيعنــى بالأمتعــة وباخِلَيــم خا�سَّ

اٌم َعكَّ
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ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●
● ة الهمايونية املتوجهة اإىل احلجاز؛ 	 ال�سم الذي اأُطلق على املوظفني العاملني يف فيالق ال�رشَّ

لتوزيع الهدايا املر�سلة من لدن ال�سلطان على الأهايل وجماوري احلرمني. 
● ممن 	 معلومة  اأجرة  لقاء  الطريق؛  طيلة  ة  احلاجَّ بخدمة  يقومون  اأ�سداء،  اأقوياء  جماعة 

ي�ستاأجرهم من احلجاج. 
]ل�سان العرب، تاج العرو�س، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، الرائد، املعجم املو�سوعي للم�سطلحات 

العثمانية التاريخية �س/155، معجم الألفاظ التاريخية يف الع�رش اململوكي �س/113[

َعَلى●َيِد●ُفلٍن●
لغة:

، يفيد ال�ستعالء، وهو مبعنى: فوق، وياأتي مبعنى: الباء، وقد  َعَلى: )ع ل و(، على: حرف جرٍّ
ُيفيد الظرفيَّة، فياأتي مبعنى: يف.

َيِد: )ي د ي(، الَيُد: ع�سو من اأع�ساء اجل�سد، وتكون من املَْنِكب اإىل اأطراف الأ�سابع، وقد ُتطلق 
ة، وهي  لطان، والت�سلُّط، والقوَّ ، والَيُد من كلِّ �سيء: ِمْقَب�سه، والَيُد اأي�سًا: ال�سُّ جمازًا على الكفِّ

اأي�سًا: النعمة، والإح�سان، واجلمع: اأَياٍد، واأَْيٍد.
ثه: ُفالنة، وُفالن وُفالنة: كناية عن  ر العاقل، موؤنَّ ُفالن: )ف ل ن(، ُفالن: كناية عن الَعَلم املُذكَّ

اأ�سماء الآدميني.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● عبارة ُيراد بها نظارة الوقف ملن ُيذكر بعدها، ويعقبها حينئذ الذكور، ولي�س لهم ال�ستفادة 	
هم الواقف ب�سيء.  من الوقف، اإل اإذا خ�سَّ

● وبيد فالن اأو فالنة: عبارة ُيراد بها النظارة مع ا�ستفادة الناظر من الوقف؛ ولذا ُين�سُّ 	
يف مثل هذه الوثائق على الإناث فح�سب، اأو قد ُين�سُّ على الأولد في�سمل الإناث والذكور. 

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الغني، وثائق الوقف الكويتية �س/	1[

ِعلٌج●
لغة:

اأخطائها  عن  بحث  امل�سكلَة:  وعالج  داواه،  املري�َس:  عالج  وِعالجًا؛  معاجلًة  عاَلَج  ج(،  ل  )ع 
حها، وعالج الأمَر: مار�سه، وزاوله، وعاناه، والعالج: الدواء، وا�ْسم لكل ما ُيعالج به،  و�سحَّ

واأي�سًا: املَِرا�س والدِّفاع، واملُعاِلج: املُداوي.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● اأثرًا مرغوبًا فيه لدى الفرد الذي يحتاج 	 ُتبذل لُتحِدَث  جمموع الو�سائل واخلدمات التي 
للعالج. 

● ت�ستهدف 	 التي  والتقومي،  واملتابعة  والت�سخي�س والعالج  الدرا�سة  تت�سمن  مة  عملية منظَّ
عقلية  اأو  م�سكالت �سحية  امل�سكالت  هذه  كانت  �سواء  اآثارها؛  من  واحلدَّ  امل�سكالت،  حلَّ 

ونف�سية اأو اجتماعية. 

َعَلى●َيِد●ُفلٍن
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معجم  �س/264،  الجتماعية  والتنمية  الرعاية  م�سطلحات  معجم  الرائد،  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ]ل�سان 
م�سطلحات اخلدمة الجتماعية �س/4	3[

ٌف(● ٌف●)َكلَّ َعلَّ
لغة:

ف: �سيغة مبالغة  َة: اأَْطَعَمها، وَكَلَفها َكلْفًا: َعَلَفها اأي�سًا، والَعالَّ ابَّ )ع ل ف(، َعَلَف َعلْفًا؛ َعَلَف الدَّ
ف؛  من َعَلَف؛ وهو: بائع الَعَلف و�ساحبه، و�سخ�س يهتمُّ بت�سمني احليوانات، وهو اأي�سًا: الَكالَّ

فة. فون، وَعالَّ اأي: من يقوم بعلف املا�ِسية وتربيتها، واجلمع: عالَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]تاج اللغة، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد[

ُة● الَعلقاُت●العامَّ
لغة:

الَعالقات: )ع ل ق(، َعِلَق َعالَقًة وُعلُوقًا وَعَلقًا، َعِلَق بال�سيِء وَعِلَقُه: َن�ِسَب فيه، وَعِلَق ِبه: لزمه، 
والرتباط،  لة،  ال�سِّ وهي:  »الَعالَقة«؛  جمع  والَعالقات:  بها،  ا�ستم�سك  ه:  باأمِّ فُل  الطِّ وَعِلَق 

وال�سداقة، والرابطة تربط بني �سخ�سني اأو �سيئني.
 .) م تعريفه، انظر )عامٌّ «، تقدَّ ة: موؤنَّث »العامُّ العامَّ

ا�صطلحاً:
وظيفة الإدارة امل�ستمرة واملخططة، والتي ت�سعى بها املوؤ�س�سات واملنظمات اخلا�سة والعامة 

لك�سب تفاهم وتعاطف وتاأييد اجلماهري، وذلك من خالل قيا�س اجتاه الراأي العام. 
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:●

● مة، حتاول املوؤ�س�سة العامة اأو اخلا�سة عن طريقها، ووفق اأ�س�س 	 وظيفة اإدارية دائمة ومنظَّ
اأن حتقق  علمية تراعي القيم واملعايري الجتماعية والقوانني والأخالق العامة باملجتمع؛ 

مع من تتعامل - اأو ميكن اأن تتعامل معهم - التفاهم والتاأييد وامل�ساركة. 
● عالقة املن�ساأة مع املن�ساآت الأخرى ومع النا�س عمومًا خارج املن�ساأة؛ بهدف حت�سني �سورة 	

املن�ساأة، اأو اإي�سال ر�سالة معينة. 
● العالقات بني املوؤ�س�سة واجلمهور اأو عامة النا�س، وهي ت�سمل خمتلف الأعمال والن�ساطات 	

والو�سط  املجتمع  وبني  بينها  م�سرتكة  وم�سالح  عالقات  لإقامة  ال�رشكة  تزاولها  التي 
القت�سادي وال�سيا�سي الذي تعمل فيه. 

● مقابل، 	 �سلوك  اأو  لن�ساط  ا�ستجابة  تن�ساأ  التي  املتبادلة  والآثار  الروابط  والعالقات: 
وال�ستجابة �رشط اأ�سا�سي لتكوين العالقات. 

عند●القانونيني:
ما تقوم بعملية الت�سال بني املنظمات واجلمهور، وت�رشح وتف�رش كاًل منها لالآخر، حتى ميكن 

لهذه املنظمات النجاح يف ك�سب ثقة اجلمهور وفهمه وتاأييده.

ُة الَعلقاُت●العامَّ
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]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، منتدى ق�سايا الوقف الفقهية الأول �س/365، 
قامو�س اآركابيتا للعلوم امل�رشفية واملالية �س/	66، معجم م�سطلحات القت�ساد واملال واإدارة الأعمال �س/443، 

املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 6/2	7-7	7، القامو�س القانوين اجلديد �س/527[

ريَفة(● ْلطاِنيَّة●-●الَعلَمُة●ال�صَّ َعلَمٌة●)الَعلَمُة●ال�صُّ
لغة:

)ع ل م(، َعَلَم َعلْمًا، وَعلََّم َتْعِليمًا؛ َعَلَم الإن�ساَن اأو احليواَن: َو�َسَمه بعالمٍة ُيعرف بها، وَعلََّم 
َمة اأو  يَء: َو�َسَع عليه عالمة، وَعلََّم له عالمًة: جعل له �ِسَمًة اأو اأمارًة يعرفها، والَعالَمة: ال�سِّ ال�سَّ
به،  فُيهتدى  ريق ونحوه  الطَّ ُيْن�سُب يف  اأثر  واأي�سًا:  الأ�سياء،  به  ُتعرف  عار  ال�سِّ اأو  الأمارة 
مز، والدليل، والقرينة، واإ�سارة لوجود �سيٍء يف زمن �سالف، واجلمع: َعالم،  وهو اأي�سًا: الرَّ

َعالمات.
ا�صطلحاً:

ه على �سورة ا�سطالحية، وكان لكل �سلطان عالمة وتوقيع.  ما يكتبه ال�سلطان بخطِّ
عند●القت�صاديني:●ُتطَلق العالمة التجارية على:●

● اأو اخلدمات 	 املنتجات  من�ساأة، عن  تقدمها  اأو  تنتجها  اأو خدمة  منتًجا  التي متيِّز  العالمة 
تعديات  من  املن�ساأة  تلك  حقوق  حماية  اأجل  من  اأخرى؛  من�ساآت  تقدمها  اأو  تنتجها  التي 
مناف�سيها، وحماية حقوق امل�ستهلك اأي�سًا؛ مما يعطيه �سعورًا بالثقة عند �رشاء منتج يحمل 

عالمة جتارية معروفة. 
● �سكل اأو عالمة اأو ا�سم اأو ت�سميم اأو رمز، ُي�ستعمل للدللة على م�سدر ال�سلعة اأو اخلدمة، 	

و�رشاء اأو مزاولة عمل جتاري، وا�ستعمال الكلمة ينطبق على جميع اأنواع ال�سلع والب�سائع 
والعمالت وما �سابه ذلك. 

● ل ر�سميًا، 	 ف اإنتاجًا ما باأنه م�سجَّ والعالمة التجارية اأو العالمة امل�سجلة: ا�سم اأو رمز ُيعرِّ
ويحقُّ لل�سانع اأو املالك فقط ا�ستعماله. 

عند●القانونيني:●ُيطَلق على:
● الإم�ساء اأو التوقيع املخت�رش. 	
● اأو 	 اأو �سارة،  اأو ت�سمية،  الفارقة: ا�سم،  اأو العالمات  اأو عالمة امل�سنع  والعالمة التجارية 

ختم، اأو ت�سوير، اأو حرف، اأو رقم، اأو �سمة، اأو و�سمة، ُت�ستخدم يف متييز ال�سلع واملنتجات. 
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، �سبح الأع�سى يف �سناعة الإن�سا 2/3	2، 
قامو�س اآركابيتا للعلوم امل�رشفية واملالية �س/01	، معجم م�سطلحات القت�ساد واملال واإدارة الأعمال �س/545، 

املعجم الإداري �س/	21، املعجم القانوين رباعي اللغة �س/		2، 	33[

ِعلَوٌة●
لغة:

لََّم: َرِقَيه، و�َسِعَده، والِعالَوة: اأعلى الراأ�س،  يُء: ارتفع، وَعال ال�سُّ ًا؛ عال ال�سَّ )ع ل و(، َعال ُعلُوَّ
، وِعالوًة على ذلك؛ اأي: بالإ�سافة  اأو اأعلى الُعنق، وهي اأي�سًا: الإ�سافة، والزيادة على ما َيِحقُّ

َعلَمٌة
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ِحْملها، واجلمع:  ة بعد متام  ابَّ الدَّ ع على  ُو�سِ ِمن كلِّ �سيء: ما زاد عليه، وما  اإليه، والِعالَوة 
َعالوات، وِعالوات، وَعالَوى، وَعالِوّي.

ا�صطلحاً:
ما ُيزاد يف مرتَّب املوظف بني احلني واحلني. 

عند●القت�صاديني:
ة للموظف على راتبه.  كل زيادة م�ستحقَّ

عند●القانونيني:
املبلغ الذي ُي�رشف للعامل لهدف معني؛ كعالوة غالء املعي�سة، اأو نظري زيادة الإنتاج اأو جودته، 

اأو للمواظبني على احل�سور... اإلخ. 
يف  الأ�سا�سي  املعجم  �س/9	2،  الفقهاء  لغة  معجم  الغني،  معجم  الرائد،  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ]ل�سان 

امل�سطلحات الإدارية العربية 795/2، القامو�س القانوين اجلديد �س/43[

َعَلٌف
لغة:

ُم  َة: اأَْطَعَمها، واْعَتَلَفْت: اأََكَلْت، والَعَلف: طعام احليوان، وما ُيَقدَّ ابَّ )ع ل ف(، َعَلَف َعلْفًا؛ َعَلَف الدَّ
له ِمن ِتنْب و�سعري ونبات، واملِْعَلف: َمْو�سع الَعَلف، واجلمع: اأَْعالف، وِعالف، وُعلُوفة.

ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الغني[
ِعْلٌم

لغة:
واأَْتَقَنه،  ه،  َخرَبَ يء:  ال�سَّ وَعِلَم  حقيقته،  على  واأَْدَركه  َعَرَفه،  اخلرَب:  َعِلم  ِعلْمًا؛  َعِلَم  م(،  ل  )ع 
جُل: �سار عاملًا، والِعلْم: نقي�س اجلهل، وهو: املعرفة،  وَعِلَم بالأمر: �َسَعَر، وَدَرى به، وَعلَُم الرَّ
من  الإن�ساُن  اكت�سبها   ، معنيَّ مو�سوع  يف  م�سائل  جمموعة  اأي�سًا:  وهو  ليل،  والدَّ واليقني، 
جمموع  واأي�سًا:  والظاهرات،  الأحداث  حتكم  التي  املو�سوعيَّة  النوامي�س  وترجمة  اكت�ساف 

م�سائل واأ�سول ُكليَّة جتمعها جهة واحدة، واجلمع: ُعلُوم.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ح�سول �سورة ال�سيء يف العقل. 	
● �سفة ُتوِجب ملحلها متييزًا بني املعاين ل يحتمل النقي�س. 	
● العتقاد اجلازم املطابق للواقع. 	
● َمَلكة ُيْقَتدر بها على اإدراك اجلزئيات. 	
● دة يف حقائق وقوانني. 	 �سة على منهج، واملتج�سِّ املعرفة املوؤ�سَّ

ِعْلٌم
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عند●القت�صاديني:
املجتمع  يف  الرثوات  وا�ستهالك  وتوزيع  اإنتاج  بدرا�سة  ُيعنى  الذي  العلم  هو  القت�ساد:  علم 

الإن�ساين. 
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، املو�سوعة الفقهية 19/	1، 290/30، 
احلدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة �س/66، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية �س/		3، 

قامو�س اآركابيتا للعلوم امل�رشفية واملالية �س/317[

ُعُلوٌّ
لغة:

يَء  ًا؛ عال ال�سيُء: ارتفع، وعال يف املجد اأو املكارم: �رَشُف، وَكُرم، وعال ال�سَّ )ع ل و(، َعال ُعلُوَّ
والعظمة،  فعة،  الرِّ  : والُعلُوُّ عاليًا،  جعله  ه:  وَعالَّ واأَْعاله  به  وعال  َرِكَبه،  اأو  �َسِعَده  واْعَتاله: 
ها، والُعلْيا: الأعلى، واملكان املُ�رشف، والواقعة يف الق�سم الأعلى،  والرتفاع، وُعلُوُّ الهمة: �ُسموُّ
فوق غريها، وُعلُْو كلِّ �َسْيء وِعلُْوه: اأَْرَفُعه، واأَْعاله؛ ُيَقال: قعدت ُعلْوه ويف ُعلْوه؛ اأي: اأَْعاله، وهو 
بقة  اأي�سًا: الُعلِّيَّة اأو الِعلِّيَّة؛ غرفة منف�سلة عن الأر�س بطبقة، وتكون يف الطابق الأعلى اأو الطَّ

ْفِل. اِر وغريها ِخالف ال�سُّ ار وما فوقها، وُعلُْو الدَّ الثَّانية من الدَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● �سطحها؛ ومنه: 	 الذي فوق  الف�ساء  يعني:  الدار؛  علوُّ  ال�سيء، ومنه:  يعلو  الذي  الف�ساء 

وقف العلو. 
عند●القانونيني:

الطبقة من البناء تعلو اأخرى. 
]ل�سان العرب، امل�سباح املنري، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، الرائد، معجم لغة الفقهاء �س/290، معجم 

القانون �س/	11[

َعُلوَفٌة●
لغة:

ُم  َة: اأَْطَعَمها، واْعَتَلَفْت: اأََكَلْت، والَعَلف: طعام احليوان، وما ُيَقدَّ ابَّ )ع ل ف(، َعَلَف َعلْفًا؛ َعَلَف الدَّ
َمن يف زريبتها، ول  ة ُتْعَلف لل�سِّ له ِمن ِتنْب و�سعري ونبات، واملِْعَلف: َمْو�سع الَعَلف، والَعلُوفة: الدابَّ
ابة، واجلمع: ُعلُف، وَعالِئف. ُتر�سل للرعي، قد ُتطلق على الواحد واجلمع، وهي اأي�سًا: َعَلُف الدَّ

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● الأنعام )الإبل، والبقر، والغنم( التي ينفق �ساحبها على اإطعامها، ول ير�سلها اإىل الرعي. 	
● �سة لالإن�سان 	 �سة للحيوان، ثم �سار يدل على املواد الغذائية املخ�سَّ املواد الغذائية املخ�سَّ

على  العثماين  والع�رش  املماليك  ع�رش  يف  واأُطلق  الراتب،  على  يدل  �سار  ثم  واحليوان، 
رواتب اجلند واملدنيني. 

ُعُلوٌّ
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● بعد 	 ُتَتوارث  تذاكر  مبوجب  الإنك�سارية  جند  رواتب  العثماين:  الع�رش  م�سطلحات  ويف 
وفاتهم. 

ال�رشعية  العلوم  م�سطلحات  معجم  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ]ل�سان 
1150/3، املعجم اجلامع يف امل�سطلحات الأيوبية واململوكية والعثمانية �س/156، معجم م�سطلحات التاريخ 

والآثار �س/144[

ُعُلوَمٌة●)ُعُلوٌم(●
لغة:

ه، واأَْتَقَنه، وَعِلَم  يء: َخرَبَ )ع ل م(، َعِلَم ِعلْمًا؛ َعِلم اخلرَب: َعَرَفه، واأَْدَركه على حقيقته، وَعِلَم ال�سَّ
واإدراك  ليل،  والدَّ واليقني،  املعرفة،  وهو:  اجلهل،  نقي�س  والِعلْم:  به،  وَدَرى  �َسَعَر،  بالأمر: 

ال�سيء ووجدانه بحقيقته، واجلمع: ُعلُوم.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● رواتب العاملني بالوقف. 	
● ه ناظر الوقف، وُي�رشف له من ريع الوقف. 	 الراتب الذي ي�ستحقُّ

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، قراءة معمارية يف ال�سجالت العثمانية للمحكمة ال�رشعية يف نابل�س �س/63، 
]127

ٌة●)ُعلِّيَّة( ِعلِّيَّ
لغة:

يَء  ًا؛ عال ال�سيُء: ارتفع، وعال يف املجد اأو املكارم: �رَشُف، وَكُرم، وعال ال�سَّ )ع ل و(، َعال ُعلُوَّ
«؛ وهو:  ه: جعله عاليًا، والَعِليَّة: موؤنَّث »العليُّ َرِكَبه، وعال به واأَْعاله وَعالَّ اأو  واْعَتاله: �َسِعَده 
اأو طبقة عليا يف  اأو الِعلِّيَّة: غرفة  امي الَقْدر، املرتفع على نظرائه، والُعلِّيَّة  الرفيع املكانة، ال�سَّ
ار وما فوقها، واجلمع:  بقة الثَّانية من الدَّ البيت، منف�سلة عن الأر�س بطبقة، والغرفة يف الطَّ

. ، وِعلِّيٌّ َعاليِلٌّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، الرائد، معجم الغني[

َعِليٌق
لغة:

ة  ابَّ يء اأو عليه: جعله ُمَعلَّقًا به، ُم�ْستم�ِسكًا به، وَعلََّق للدَّ يَء بال�سَّ )ع ل ق(، علَّق َتْعِليقًا؛ َعلََّق ال�سَّ
ة من �سعري  ابَّ ة من طعام، وما ُتْعَلُفه الدَّ ابَّ م للدَّ م لها الَعِليَق َعَلفًا، والَعِليق: ما ُيقدَّ اأو عليها: قدَّ

م لها من باب املِْثل، واجلمع: َعالِئق. اب الذي ُيقدَّ ونحوه، وقد ُيطَلق على ال�رشَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	

َعِليٌق
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● ما كان ُيعطى يف م�رش للجند والقادة من حبوب و�سعري. 	
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم امل�سطلحات والألقاب التاريخية �س/326، 

معجم الدولة العثمانية �س/93[

َعِليٌل
لغة:

 ، : َعلَّ ً وِعلًَّة، واْعَتلَّ اْعِتالًل؛ َعلَّ فالٌن: َمِر�س، وَعلَّه احلزُن: اأَْمَر�َسه، واعتلَّ )ع ل ل(، َعلَّ َعالَّ
: َعِليالت، وَعالِئل. ء، وُهنَّ وَمِر�َس، والِعلَّة: املر�س، والعليل: املَِري�س، واجلمع: عليلون، واأَِعالَّ

ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة[

ة( ●)َعمَّ َعمٌّ
لغة:

: اأخو الأب، �سقيق الوالد، وُكلُّ من جمع اأباك  ًا، والَعمُّ )ع م م(، َعمَّ ُعُمومًة؛ َعمَّ الرجُل: �سار َعمَّ
: كرمي الأَْعمام، واجلمع:  ة؛ وهي: اأخت الأب، ورجل ُمِعمٌّ وُمَعمٌّ ثه: َعمَّ واأباه �ُسلْب اأو َبْطن، وُموؤنَّ

ات. : َعمَّ ، وُهنَّ اأَْعمام، وُعُموم، وُعُمومة، واأَُعمٌّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد[

َعَمًى
لغة:

واأي�سًا:  ير،  ومل  كلتيهما،  َعْينيه  ِمن  كلَّه،  ب�رشه  فقد  خ�ُس:  ال�سَّ َعِمي  َعَمًى؛  َعِمَي  م ي(،  )ع 
يء: مل يهتد اإليه، وَعِمي عليه: َخِفي،  ذهب ب�رش قلبه، وجهل، ومل يهتِد اإىل خري، وَعِمي عن ال�سَّ
ه كلُّه، وجمعه: ُعْمٌي،  واْلَتَب�س، والَعَمى: َذهاب الب�رش، والأعمى: َفاِقد الب�رش، وَمن ذهب َب�رَشُ

وُعْميان.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد[

ِعماَرٌة●
لغة:

َره:  )ع م ر(، َعَمَر َعْمرًا وَعماَرًة وِعماَرًة وُعْمرانًا؛ َعَمَر املكاُن: كان م�سكونًا بالنَّا�س، وَعَمَره وَعمَّ

َعِليٌل
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لتعمريها،  واأَ�ْسَلحها  َعَمرها،  الأر�َس:  واأَْعَمر  زيارته،  على  واأقام  وبناه،  واأ�سلحه،  �سكنه، 
َلها، وَعَمر اخلراَب: َجَعَله معمورًا، والِعماَرة: نقي�س اخلراب والَهْدم، وهي:  وبنى عليها، واأهَّ
الت�سييد، والبناء، والإ�سالح، والتعمري، والبنيان، واأي�سًا: البناية ال�سخمة، ومبنى كبري فيه 
دة، والِعماَرة اأي�سًا: ما ُيحفظ به املكان، واجلمع: ِعمارات، وَعماِئر. جملة م�ساكن يف طوابق متعدِّ

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● الفرد 	 خدمة  اإىل  ت�سعى  التي  العمرانية،  التنمية  بهدف  الأر�س  وجه  على  ُيبنى  ما  كل 

تتعار�س مع  اإلخ، ول  واإدارية وثقافية...  �سكنية  لكافة متطلباته،  واملجتمع، وت�ستجيب 
العقيدة الإ�سالمية. 

● الإحياء: ومن ذلك عمارة الأر�س؛ باإحيائها بالزرع ونحوه. 	
● فن الت�سميم املعماري؛ فن ت�سكيل الأبنية واملن�ساآت والأوابد. 	
● ور التي اأقامها العثمانيون لإطعام طالب العلم والفقراء واأبناء 	 وعمارة اأو عمارت: هي الدُّ

الفقراء واملحتاجني،  اإطعام  ال�سبيل واملحتاجني بغري مقابل، وكلمة »عمارت« تعني: دار 
وعمارة الفاحت: هي الدار التي اأقامها �سمن املجمع املعماري ال�سهري الذي ي�سم اجلامع 
م الطعام مرتني يف اليوم ملا يقرب من األف  واملدر�سة ودار ال�سفاء، وكانت تلك العمارة تقدِّ
�سخ�س، بينهم: طالب املدار�س، وموظفو امل�ست�سفى واملكتبة، وجميع العاملني يف املجمع، 

وال�سيوف الوافدون، والفقراء، واملحتاجون، وُت�رشف من اأموال الوقف.
● اإ�سالح فا�سدها ومتخربها، و�سيانة عامرها، وحفظه من 	 وعمارة الأعيان املوقوفة: هي 

اأن يلحقه اخلراب، ومنعه من التغريُّ عن احلال التي ُوقف عليها، وزيادة ما ُيحتاج اإليه يف 
ا�ستغالل الغلَّة التي ُتطلب من مثله، اأو ما فيه م�ستزاد يف غالته.

● وخ�سائ�س 	 م�سرتك،  عام  طابع  له  املعامل،  وا�سح  معماري  طراز  الإ�سالمية:  والعمارة 
م�ستمدة من الطراز املحلي يف كل اإقليم.

● وعمارة امل�ساجد: لزوم امل�ساجد للعبادة وِذْكر اهلل فيها، وبناوؤها، واإ�سالح ما ف�سد منها 	
بالرتميم والتنظيف، وبفر�سها، وبذكر اهلل تعاىل، وبال�سالة فيها، وعمارة امل�سجد احلرام 

باحلج والعمرة.
عند●القت�صاديني:

منها،  العامر  و�سيانة  املوقوفة،  الأعيان  من  واملتخرب  الفا�سد  اإ�سالح  هو  الوقف:  عمارة 
وحفظه من اأن يلحقه اخلراب اأو التغريُّ عن حالته التي ُوِقف عليها.

عند●القانونيني:
بناٌء قائم على اأر�س.

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، املو�سوعة الإ�سالمية العامة 
�س/1004، املو�سوعة الفقهية املي�رشة 1429/2، معجم العمارة والفن �س/40، م�سطلحات التاريخ العثماين 
976/2، 1001/3، الأحكام الفقهية واملحا�سبية للوقف �س/99، املو�سوعة العربية املي�رشة 1661/3، معجم 

م�سطلحات العلوم ال�رشعية 1155/3، املعجم القت�سادي �س/265، املعجم القانوين رباعي اللغة �س/5	[

ِعماَرٌة
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عمارية●
لغة:

مل جند له اأ�ساًل يف اللغة.
ا�صطلحاً:

دكان ل باب له، ُي�ستخدم لبيع املواد الغذائية التي ل تقبل التخزين؛ كالفواكه، واخل�رشوات... 
وغريها، باعتبار اأنها ُتباع يف اليوم نف�سه.

]حم�سنون من بلدي 126/4[

َعماَلٌة●
لغة:

جُل: ماَر�َس ن�ساطًا، وَعِمل �سيئًا: �َسَنَعه، وَفَعَله عن َق�ْسد،  )ع م ل(، َعِمَل َعَماًل؛ َعِمل الرَّ
َدقة: �سعى يف جمعها من اأهلها، وَعِمل لالأمري على بلد: كان حاكمًا عليها  وَعِمل على ال�سَّ
وهي  العاملة،  الأيدي  جمموع  والِعماَلة:  ُعمالَتهم،  اأَْعَطْيُتهم  القوَم:  لْت  وَعمَّ ِقَبله،  من 
اأي�سًا: ِحرفة العامل، واأجرته، اأو رزقه على ما ُقلِّد من العمل، اأو ما ياأخذه الو�سيط لقاء 
�سفقة بيع اأو �رشاء، وهي الُعمالة اأي�سًا، وِعماَلُة الإقليم: املركز الإداري للعاِمل؛ وهو: 

حاكم الإقليم.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● الولية.	
● ووظائف 	 مهن  يف  كفاءاتهم،  تنا�سب  اأ�سغاًل  العمل  �سنِّ  يف  ان  ال�سكَّ ت�سغيل  اأو  توظيف 

ومنا�سب موؤ�س�سة يف املجتمع. 
● جتارٍة 	 وع�سوَر  وخراجًا  )زكاًة  الأموال  ولية  هي:  ال�سدقات  اأو  اخلراج  على  والعمالة 

وجزية( يف الدولة الإ�سالمية، اأو يف اإحدى ولياتها. 
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:●

● كافة اجلهود الفكرية واجل�سدية التي يبذلها الأفراد يف اإنتاج ال�سلع اأو اخلدمات. 	
● اأحد التق�سيمات الإدارية للبالد يف املغرب، فهي تلي الإقليم الذي يلي اجلهة، يعني اأنها يف 	

املرتبة الثالثة. 
● ت�سغيل منظومة متكاملة من املوارد الب�رشية واملوارد القت�سادية، التي تتمثل يف: املوارد 	

الطبيعية، والعمل، وراأ�س املال. 
● والُعَماَلة: ما ُيْعطاه العامل لقاء عمله.	

امل�سطلحات  معجم  الغني،  معجم  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ]ل�سان 
اآركابيتا  قامو�س  �س/390،  الإ�سالمية  احل�سارة  يف  القت�سادية  امل�سطلحات  قامو�س  �س/	30،  الجتماعية 
للعلوم امل�رشفية واملالية �س/493، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 03/2	، معجم ال�سهابي يف 

م�سطلحات العلوم الزراعية �س/2	7[

عمارية
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ُعْمَدٌة●
لغة:

َده القوُم: جعلوه عميدًا عليهم اأو ُعْمدًة لهم؛ اأي �َسيِّدًا ُيعتمد عليه يف  َد َتْعِميدًا؛ َعمَّ )ع م د(، َعمَّ
ل عليه، والُعْمَدة: ما ُيعتمد وُيتَّكل عليه، وُعْمَدة  اأَ، وا�ستند اإليه، وتوكَّ الأمور، واْعَتَمد عليه: َتَوكَّ
عليه  املُْعتَمد  يِّد  ال�سَّ اأي:  الَعِميد؛  اأي�سًا:  والُعْمَدة  َف�ْسَلة،  وعك�سه:  ي�سحُّ حذفه،  ل  ما  الكالم: 
عليه يف  ًة يف م�رش؛ وذلك لعتمادها  القرية، خا�سَّ واأي�سًا: رئي�س  اإِليه،  املعمود  اأو  الأمور،  يف 
م�ساحلها، ورئي�س املدينة، ورئي�س الع�سكر، وفالن ُعْمَدُة قومه؛ اأي: َيْعَتِمُدونه فيما َيْحُزُبهم، 

واجلمع: ُعُمدات، وُعْمدات، وُعَمد.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:●

● لقب رئي�س القرية يف م�رش، وهو لقب ا�سُتحدث لإدارة القرية يف منت�سف القرن التا�سع تقريبًا.	
● حاكم القرية، وقد تعيِّنه ال�سلطة املركزية، اأو ينتخبه املركز القروي، ويقوم بال�سهر على 	

تنفيذ قرارات املجل�س، وهو اأي�سًا مندوب ال�سلطة فيما يتعلق ببع�س الأمور؛ كالإ�رشاف 
على تنفيذ بع�س القوانني واللوائح.

عند●القانونيني:
حاكم القرية اأو املقاطعة، فهو يف بع�س البالد ينتخبه ال�سعب اأو املجل�س القروي اأو املحلي، ويف 

غريها تعيِّنه ال�سلطة املركزية.
يف  الأ�سا�سي  املعجم  الغني،  معجم  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ]ل�سان 
امل�سطلحات الإدارية العربية 797/2، معجم م�سطلحات العلوم الإدارية �س/290، القامو�س القانوين اجلديد 

�س/400[

ُعْمَرى
لغة:

ة احلياة، ول يكون اإلَّ يف الَق�َسِم، واأَْعَمره  َره اهللُ: اأَطاَل حياَته، والَعْمر: ُمدَّ َر َتْعِمريًا؛ َعمَّ )ع م ر(، َعمَّ
اأَي: جعلُتها له، ي�سكنها مدة ُعْمره،  ُعْمَرى؛  اَر  َيْعُمره، واأَْعَمْرُته الدَّ املكاَن وا�ْسَتْعَمره فيه: جعله 

فاإذا مات عادت اإِيلَّ.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● ما ُيجَعل لالإن�سان طوَل عمره، فاإذا مات ُتردُّ على املُعِطي؛ كاأن يقول رجل: اأعمرتك داري 	
هذه مدة حياتك، اأو ما حييت.

● هبُة �سيٍء -كداٍر- مدة حياة املوهوب له، اأو الواهب، ب�رشط ال�سرتداد بعد موت املوهوب له.	
● متليك منفعِة �سيٍء مملوك - عقارًا اأو غريه اإن�سانًا اأو غريه - يف حياة املُْعَطى بغري عو�س.	

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، البنوك الوقفية 49/1، معجم م�سطلحات 
العلوم ال�رشعية 1156/3، املو�سوعة الفقهية 136/39[

ُعْمَرى
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ُعْمراٌن
لغة:

َره:  )ع م ر(، َعَمَر َعْمرًا وَعماَرًة وِعماَرًة وُعْمرانًا؛ َعَمَر املكاُن: كان م�سكونًا بالنَّا�س، وَعَمَره وَعمَّ
�سكنه، واأ�سلحه، وبناه، واأقام على زيارته، واأَْعَمر الأر�َس: َعَمرها، واأَ�ْسَلحها لتعمريها، وبنى 
َلها، وَعَمر اخلراَب: َجَعَله معمورًا، والُعْمران: ما ُيْعَمر به املكان اأو البلُد وَيْح�ُسن  عليها، واأهَّ

ن وكرثة النا�س. حاُله، من الفالحة والتجارة وال�سناعة والبناء والتمدُّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:●

● الب�رشية؛ 	 امل�ساكن  من  والنماذج  الأنواع  ملختلف  اجلغرافيون  ي�ستخدمه   ، عامٌّ م�سطلح 
فيقال: عمران ريفي، اأو عمران ح�رشي، اأو عمران مبعرث، اأو عمران مركز.

● تنظيم ال�ستيطان الب�رشي عن طريق التخطيط احل�رشي والتخطيط البيئي وغريهما.	
● يف 	 اأو  املدينة،  حدود  �سمن  يقع  كان  ما  اأو  باملدينة،  يخت�سُّ  اأو  يتعلق  كان  ما  وعمراين: 

�سواحيها املحيطة بها.
يف  الأ�سا�سي  املعجم  �س/522،  اجلغرايف  املعجم  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  ]املعجم 

امل�سطلحات الإدارية العربية 00/2	، معجم م�سطلحات القت�ساد واملال واإدارة الأعمال �س/	55[

ُعْمَرٌة
لغة:

)ع م ر(، اْعَتَمَر اْعِتمارًا؛ اْعَتَمَر الأمَر: َق�َسَده، واْعَتَمَر املكاَن: َق�َسَده، وزاَره، واْعَتَمَر املُ�ْسلُم: 
زار البيت احلرام لأداء الُعْمرة، والُعْمَرة: الزيارة، والَق�ْسد اإىل مكان عامر م�سكون، واأن يدخل 
، واجلمع:  الرجُل على امراأته يف بيت اأهلها، وهي اأي�سًا: طاعة اهلل عز وجل، وُن�ُسٌك معنيَّ كاحَلجِّ

ُعُمرات، وُعْمرات، وُعَمر.
ا�صطلحاً:

ال�سفا واملروة  العمرة، والطواف حوله �سبعًا، وال�سعي بني  ِبِنية  البيت احلرام مبكة،  َق�َسَد 
�سبعًا، على �سفة خم�سو�سة.

ال�رشعية  العلوم  م�سطلحات  معجم  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ]ل�سان 
]1156/3

َعَمٌل
لغة:

جُل: ماَر�َس ن�ساطًا، وقام بجهد للو�سول اإىل نتيجة نافعة، وَعِمل  )ع م ل(، َعِمَل َعَماًل؛ َعِمل الرَّ
َدقة: �سعى يف جمعها من اأهلها، وَعِمل لالأمري على  �سيئًا: �َسَنَعه، وَفَعَله عن َق�ْسد، وَعِمل على ال�سَّ
بلد: كان حاكمًا عليها من ِقَبله، والَعَمل: الفعل املق�سود، اأو فعل يكون بَق�ْسد وِفْكر، ون�ساط 

ُعْمراٌن
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ْغل، والَوِظيفة، والَعَمل  ، وجمهود يبذله الإن�سان لتح�سيل منفعة، وهو اأي�سًا: املِْهَنة، وال�سُّ تلقائيُّ
اأي�سًا: ما يتوىل عليه الوايل، اأو اإدارة بلد وُحْكمه، واجلمع: اأَْعمال.

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●
● اإِحْداثُ اأمرٍ؛ قولً كان اأو فعالً باجلارحة اأو القلب.	
● يف 	 املحافظات  ُت�سبه  وليات  اإىل  م  يق�سَّ الإقليم  وكان  الولية،  هو  الإداري:  التق�سيم  ويف 

ع�رشنا.
● والعمل ال�سالح: العمل املوافق ملا جاء به النبي ملسو هيلع هللا ىلص، اخلال�س هلل تعاىل، املبني على اأ�سا�س 	

العقيدة ال�سحيحة.
● والعمل الجتماعي: العملية التي يتم بها حت�سني الأو�ساع الجتماعية يف اأي جمتمع، عن 	

طريق تعديل ال�سيا�سة الجتماعية والرتكيب الجتماعي يف الدولة، واحل�سول على برامج 
املرعية يف  والقوانني  النظم  العملية يف حدود  تتم هذه  اأن  على  وخدمات حكومية جديدة، 

الدولة.
● والعمل اخلريي: ن�ساط يقوم به الأفراد اأو املوؤ�س�سات؛ بهدف تقدمي خدمات يحتاج اإليها 	

النا�س بدون مقابل؛ �سواء كانت هذه اخلدمات اجتماعية اأو اإغاثية، فيدخل يف هذه الأعمال 
جميع اأنواع النفع املادي واملعنوي الذي يقدِّمه الإن�سان لغريه.

● والعامل: هو الذي يتوىلَّ اأمور الرجل يف ماله اأو ملكه اأو عمله.	
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:●

● املجالت، 	 لتح�سيل منفعة يف جمال من  اأو ع�سلي؛  الإن�سان، ذهني  يبذله  جمهود ب�رشي 
ويكون يف �سورة عقد مكتوب، وقد ل يكون.

● مواعيد 	 ذات  معينة،  وظيفة  اإىل  النت�ساب  به:  وُيراد   - و�سيوع  بعموم   - العمل  وُيطلق 
حمددة، اأو العمل مبهنة يتخذها ال�سخ�س ب�سكل �سبه دائم، وي�سمى ذلك اأحيانًا: ال�سغل، 

واأحيانًا: الدوام.
● ل من الأموال عن ناحية من 	 م�سطلح ديواين قدمي: القائمة التي يكتبها الكاتب مبا حت�سَّ

النواحي، اأو مبا متَّ بيعه من الغالل، اأو مبا وجب اأو ا�سُتحقَّ من الأموال.
● واأُطلق العمل قدميًا يف التق�سيم الإداري على الولية؛ مبعنى: اخلطة، والإمارة، وهي املقابل 	

الآن مل�سطلح مديرية اأو حمافظة.
● وباإرادة 	 اإجبار،  دون  بالختيار  العمل  اأو  اأجر،  انتظار  دون  العمل  التطوعي:  والعمل 

�ساحبه.
عند●القانونيني:●ُيطَلق على:●

● ن التاأثري على الأ�سياء املادية وغري املادية؛ لتحقيق 	 جمهود اإرادي؛ عقلي اأو بدين، يت�سمَّ
هدف اقت�سادي.

● ما يلتزم العامل باأدائه مل�سلحة �ساحب العمل، مبوجب عقد العمل، حتت اإ�رشافه وتوجيهه.	
● العمل الذي يكون مو�سوعه التربع مل�سلحة الغري؛ �سواء اأكان عمل التربع هذا ماديًا اأو 	

معنويًا.
● والعمل اخلريي: معاونة الأفراد الذين يعانون املتاعب، ويقوم بها الأفراد اأو اجلمعيات 	

اخلريية.

َعَمٌل
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● اأو تغيري يف 	 اآثار قانونية،  اإحداث  اإرادة تتجه نحو  القانوين: عمل يرجع لإظهار  والعمل 
احلالت القانونية، اأو نحو اإن�ساء التزامات.

ال�رشعية  العلوم  م�سطلحات  معجم  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ]ل�سان 
العلوم  م�سطلحات  معجم  �س/391،  الإ�سالمية  احل�سارة  يف  القت�سادية  امل�سطلحات  قامو�س   ،1157/3
ال�رشعية 1157/3، العمل الجتماعي التطوعي يف الإمارات �س/15، القواعد الفقهية املوؤثرة يف اأحكام العمل 
اخلريي �س/17، املو�سوعة الفقهية 36/19، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 741/2، 04	، 

معجم القانون �س/	11، القامو�س القانوين اجلديد �س/19، 9	، 437، 600[ 

ُعْمَلٌة
لغة:

النَّْقد الذي  اأو ورقية، والُعْملة الوطنيَّة:  النَّا�ُس، وِقَطع معدنية  َنْقد يتعامل به  الُعْمَلة:  )ع م ل(، 
اأُْجرته، واجلمع:  العامل:  ُعْملة  الأُْجرة؛  اأي�سًا:  البلد، وهي  البيع وال�رشاء داخل  به يف  ُيتعامل 

ُعُمالت، وُعْمالت.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:●

● اأية و�سيلة اأو وا�سطة متداولة للتبادل، مقبولة على نطاق وا�سع، كمعيار اأو مقيا�س لقيمة 	
الأ�سياء.

● اللتزامات؛ 	 للتبادل و�سداد  قانونية وكو�سيط  الدولة كعملة  ها  تقرُّ التي  املتداولة  النقود 
كالريال ال�سعودي، اأو اللرية اللبنانية، اأو الدينار الكويتي. 

عند●القانونيني:
د مببلغ معني، فهي قطع معدنية م�سكوكة؛ ذهبًا، اأو  اأداة قانونية للوفاء باللتزامات التي حتدَّ

ف�سة، اأو معدنًا اآخر، واأوراق اإلزامية التداول.
]املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، معجم م�سطلحات القت�ساد واملال واإدارة 

الأعمال �س/360، قامو�س اآركابيتا للعلوم امل�رشفية واملالية �س/242، القامو�س القانوين اجلديد �س/416[

َعُموٌد●)عامود●-●اأ�صطوان●-●اأ�صطوانة●-●�صارية(●
لغة:

اأقام  اخَلْيَمَة:  وَعَمَد  وَدَعمه،  بِعماد،  اأقامه  احلائَط:  اأو  ْقَف  ال�سَّ َعَمَد  َعْمدًا؛  َعَمَد  د(،  م  )ع 
ُيْعَمُد  قف  كال�سَّ فوق؛  من  عليه  الثِّْقُل  حَتاَمل  ما  العاُمود:  اأو  والَعُمود  وَن�َسَبَها،  اأَْعِمَدَتها، 
بالأَ�ساطنِي املن�سوبة، وهو اأي�سًا: الدِّعامة الراأ�سيَّة، وَق�ِسيب من حديد ونحوه، وَعُمود الأمر: 
َتْيه، واأَْعِمدة الَبْيت: ما  ِقواُمه، الذي ل ي�ستقيُم اإلَّ به، وَعُمود امليزان: ما يعلَّق بطرَفْيه اأو كفَّ
الأَْخِبية، واجلمع:  اأ�سحاب  الِعماد:  اأو  الَعُمود  الَق�رْش: �َسواِريه، واأهُل  يقوم عليه، واأَْعِمدة 

اأَْعِمدة، وَعَمد، وُعُمد.

ُعْمَلٌة
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ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● قائم راأ�سي، قد يكون اأ�سطوانيًا، اأو م�سلعًا، ويتكون من ثالثة اأجزاء: القاعدة، ثم بدن 	

العمود نف�سه، ثم التاج. 
● الدعامة الأ�سا�سية التي ُيعتمد عليها يف البناء. 	
● وعمود الن�سب: الأ�سول التي ينحدر منها الن�سب، وهم الآباء واإن عَلوا؛ كالأب، واجلد، 	

واأِب اجلد... اإلخ، والأمهات واإن َعَلْون، والأولد واإن �سفلوا.
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، معجم م�سطلحات التاريخ 

والآثار �س/145، معجم لغة الفقهاء �س/291[

ُعُموَلٌة●
لغة:

)ع م ل(، الُعموَلة: املكافاأة اأو الأجر يتقا�ساه الو�سيط، واجلمع: ُعُمولت.
ا�صطلحاً:

ما ياأخذه ال�سم�سار اأو الوكيل اأو الأجري على عمله من ن�سبة معلومة من الربح اأو ثمن املبيع 
ونحو ذلك. 

عند●القت�صاديني:
الأتعاب اأو امل�ساريف اأو الر�سوم التي يتقا�ساها ال�سم�سار اأو الو�سيط لقاء خدماته. 

عند●القانونيني:
مبلغ من النقود يتقا�ساه من يعني على اإبرام عقد اأو ترويج �سلعة. 

]املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، املو�سوعة الفقهية املي�رشة 1439/2، قامو�س اآركابيتا 
للعلوم امل�رشفية واملالية �س/199، معجم القانون �س/39[

َعْهٌد●
لغة:

)ع هـ د(، َعِهَد َعْهدًا؛ َعِهَد اإليه ِب�سئونه: اأَْو�ساه بها، وَعِهَد اإليه بكذا: اأَْوَعز اإليه به، واأَْو�ساه، 
امليثاق،  والَعْهد:  َلِقَيه،  كذا:  وَعِهَده مبكان  �سانه،  يء:  وال�سَّ رعاها، وحفظها،  احُلْرَمَة:  وَعِهَد 
بها  ُيحلف  اليمني  اأي�سًا:  والَعْهُد  ة،  مَّ والذِّ ة،  واملودَّ والوفاء،  مان،  وال�سَّ والأمان،  والَوْعد، 
ن عاهدك، والو�سيَّة، وما يكتبه احلاكم للولة اإيذانًا بتوليتهم، واجلمع: ُعهود،  ت�ستوثق بَها مِمَّ

وِعهاد.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● اللقاء. 	
● ِحْفظ ال�سيء ومراعاته حاًل بعد حال، ثم ا�سُتعمل يف املَْوِثق الذي يلَزم مراعاته، اأي�سًا: 	

َعْهٌد
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بالأمان:  دخل  الذي  للحربي  قيل  ومنه  والذمة،  والأمان،  واملودة،  وال�سمان،  الو�سية، 
»ذو عهد«. 

● الكفالة.	
● هيئة من 	 اأو  مدينة،  اأو  النا�س  اأو جماعة من  اإىل �سخ�س معني،  ت�سدر عن احلاكم  وثيقة 

اأو  اأو ق�سائية  اإدارية  ن جملة ما منحه من حقوق  النا�س، وتت�سمَّ اإىل �سائر  اأو  الهيئات، 
ت�رشيعية. 

● اأ�سل 	 يف  بالزم  ولي�س  العباد،  من  العبد وبني غريه  اأو بني  وربه،  العبد  ُيلَْتَزم بني  ما  كل 
ال�رشع. 

● كل ما عقده الإن�سان على نف�سه من بيع و�رشاء، وميني ونذور، وطالق ونكاح... ونحو ذلك. 	
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، معجم م�سطلحات األفاظ 
�س/304،  الفقه  اأ�سول  م�سطلحات  معجم  �س/154-153،  الفقهية  التعريفات  �س/422،  الإ�سالمي  الفقه 

معجم م�سطلحات التاريخ والآثار �س/147، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 1164/3[

ُعْهَدٌة●
لغة:

)ع هـ د(، َعِهَد َعْهدًا؛ َعِهَد اإليه ِب�سئونه: اأَْو�ساه بها، وَعِهَد اإليه بكذا: اأَْوَعز اإليه به، واأَْو�ساه، 
يء: �سانه، وا�ْسَتْعَهَد من �ساحبه: ا�سرتط عليه، وكتب  وَعِهَد احُلْرَمَة: رعاها، وحفظها، وال�سَّ
الأعيان  اأي�سًا:  والُعْهَدة  مان،  وال�سَّ والكفالة،  وامل�سئولية،  ِبَعة،  التَّ والُعْهَدة:  ُعْهَدة،  عليه 
اأي�سًا:  وهي  و�سمانه،  كفالته  يف  ُعْهدته:  يف  م�سئول؛  موؤمتن  اإىل  ِحْفُظها  املوكول  اأوالأ�سياء 
ة: وثيقة عقدها عمر بن اخلطاب -- مع  ، وكتاب املحالفة واملبايعة؛ الُعهدة الُعَمريَّ ال�سكُّ

ن�سارى بيت املقد�س، واجلمع: ُعُهدات، وُعْهدات، وُعَهد، وِعهاد.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:●

● الأعيان التي يوكل ِحْفظها اإىل موظف م�سوؤول. 	
● �سكُّ ال�رشاء، و�سمان الثمن للم�سرتي اإذا ُوجد يف املبيع عيب. 	

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية 
العربية 17/2	[

َعوايَل●
لغة:

ًا؛ عال ال�سيُء: ارتفع، وعال يف املجد اأو املكارم: �رَشُف، وَكُرم، وعاىَل القوُم:  )ع ل و(، َعال ُعلُوَّ
اأََتُوا العاِلَية، والعايِل: املرتفع، واأَْعلى ال�سيء، والعالية: موؤنَّث »العايل«، وهي اأي�سًا: اأعلى القناة، 
احية، وقرى بظاهر »املدينة«، اأو اأماكن  والقناة امل�ستقيمة، والَعوايل: جمع »العالية«؛ وهي: ال�سَّ

د« ثمانية. باأعلى اأرا�سيها، واأدناها من »املدينة« على اأربعة اأميال، واأبعدها من جهة »جَنْ

ُعْهَدٌة
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ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة..	
● والعوايل البدري من الأر�س: هي املناطق والنواحي العالية، والتي ينح�رش عنها املاء قبل 	

رة(.  غريها، فُتزرع مبكرًا؛ اأي: زراعة َبْدرية )مبكِّ
يف  القت�سادية  امل�سطلحات  قامو�س  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ]ل�سان 

احل�سارة الإ�سالمية �س/555[

ُعوٌد
لغة:

)ع ود(، الُعود: الُغ�ْسن، وُكلُّ َخ�َسَبٍة؛ دقيقًة كانت، اأو غليظًة، رطبًة كانت، اأو ياب�سًة، وهو: نوع 
ن بها، وقد َغَلَب عليها ال�سم لكرمه، واجلمع:  اُة ُيَدخَّ ر به، واخَل�َسَبة املَُطرَّ يب الذي ُيتبخَّ من الطِّ

اأَْعواد، وِعيدان، واأَْعود.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، الرائد، معجم الغني[

َعَوٌز●
لغة:

 ، ــخ�ُس: احتــاج، وافتقــر، و�ســاق حاُلــه، وَعــِوَز الأَْمــُر: ا�ْســَتدَّ )ع وز(، َعــِوَز َعــَوزًا؛ َعــِوَز ال�سَّ
ــيُء: اأعجــزين  ؛ فلــم يوجــد عنــد احلاجــة اإليــه، واأَْعــَوَزيِن ال�سَّ ــيُء: َعــزَّ ، و�ســاَق، وَعــِوز ال�سَّ وَع�ــرُشَ
ة حاجتــي اإليــه، واأَْعــَوَزه الدهــُر: اأَْحَوَجــه، وحــلَّ عليــه الفقر، والَعــَوز: الُعــْدم، واحلاجة،  علــى �ســدَّ
يء  ة الأ�سا�سيَّة، و�سيق احلال و�سوُءه، واأن حتتاج لل�سَّ يَّ والَفْقر، وِقلَّة املُْمتلكات والب�سائع املادِّ

ــيء. ول جتــده، ورجــل ُمْعــِوز وُمْعــَوز: فقــري، �َســيُِّئ احلــال، قليــل ال�سَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني[

ِعَو�ٌس
لغة:

ا �ساع منه، وعا�َسه  )ع و�س(، عا�َس َعَو�سًا وِعيا�سًا وَعْو�سًا؛ عا�َسه: اأعطاه َخَلفًا وبدًل عمَّ
�ْسُته: اأَْعَطيُته  يء اأو عنه اأو منه: اأعطاه اإياه مقابل �سيء اآخر، وُع�ْسُت فالنًا واأََع�ْسُته وَعوَّ بال�سَّ
َعْنها،  َبَدًل  اأَْعطاه  َخ�سارَته:  �َسه  وَعوَّ تداركه،  ال�سائَع:  الوقَت  �َس  وَعوَّ منه،  ذهب  ما  بدل 

والِعَو�س: الَبَدل، واخَلَلف، واملُقاِبل، وما ُيعَطى تعوي�سًا عن �سيء، واجلمع: اأَْعوا�س.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	

ِعَو�ٌس
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● ال�سيء الذي ُيدفع على جهة املثامنة بعقد. 	
عند●القت�صاديني:

تعترب  املثال:  �سبيل  على  مة؛  املقدَّ اخلدمات  لقاء  ى  يوؤدَّ الذي  املبا�رش،  غري  اأو  املبا�رش  الَبَدل 
الرواتب والأجور املدفوعة للموظفني عو�سًا مبا�رشًا، بينما تعترب املزايا عو�سًا غري مبا�رش. 

عند●القانونيني:
ما يتقا�ساه العامل لقاء عمله. 

]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، معجم لغة الفقهاء �س/293، قامو�س اآركابيتا 
للعلوم امل�رشفية واملالية �س/694، معجم القانون �س39[

ِعياَدٌة●
لغة:

، وعاَد له اأو اإليه اأو عليه:  خ�ُس: َرَجَع، واْرَتدَّ )ع ود(، عاَد َعْودًة وَعْودًا وِعيادًة وِعيادًا؛ عاَد ال�سَّ
ة بعد اأخرى، وعاَد املري�َس: زاَره لل�سوؤال واملوا�ساة اأو للعالج،  ْيَء: اأَتاه مرَّ َرَجَع اإليه، وعاَد ال�سَّ

ده، و�سار له عادًة و�سلوكًا، والِعياَدة: زيارة املري�س. يَء: اأَِلَفه وتعَوّ واعتاد ال�سَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● وعيادة الطبيب: مكان معاينة املر�سى وفح�سهم. 	
● وعيادة املري�س: هي زيارته اأثناء مر�سه، وهي من حقِّ امل�سلم على امل�سلم؛ تاأكيدًا لتوا�سل 	

املحبة. 
عند●القت�صاديني:

فيه  الطبيب  يفح�س  الذي  واملكان  الأطباء،  مكاتب  على:  ُتطلق  اأن  ميكن  ال�سحية  الإدارة  يف 
واملركز  وامل�ستو�سف  ة  وامل�سحَّ امل�ست�سفى  من  التجهيزات  يف  اأقل  الغالب  يف  وهي  مر�ساه، 

الطبي واملركز ال�سحي. 
عند●القانونيني:

د عليه الأفراد باأنف�سهم للت�سخي�س والعالج الفردي لأحد الأمرا�س البدنية اأو  املكان الذي يرتدَّ
النف�سية، وقد تخت�سُّ العيادة بعالج نوع معني من الأمرا�س، اأو قد تكون عيادة لعالج خمتلف 

الأمرا�س. 
يف  الذهبية  املو�سوعة  �س/294،  الفقهاء  لغة  معجم  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  العرب،  ]ل�سان 
احل�سارة الإ�سالمية �س/419، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 20/2	، القامو�س القانوين 

اجلديد �س/134-133[

ِعياٌر
لغة:

ر وزَنها، وعاَيَر الأرَز بامليزان:  َ َتْعيريًا؛ عاَيَر املكاييل: َقدَّ )ع ي ر(، عاَيَر ُمعايرًة وِعيارًا، وَعريَّ

ِعياَدٌة
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حته، وعاَيَر  ره ح�سب كيله اأو وزنه، وعاَيَر امليزاَن: قاَي�َسه وامتحنه مبقيا�س اآخر؛ ملعرفة �سِ قدَّ
بني املِْكيالني: امتحنهما؛ ملعرفة ت�ساويهما، وعريَّ الذهَب: َفَح�َسه ليتاأكد من �سفائه ومعدنه، 
والِعيار: املِْعيار، واملِْقيا�س، وكلُّ ما ُيتَّخذ اأ�سا�سًا لتقدير َكْيل الأ�سياء اأو وزنها، اأو يتَّخذ اأ�سا�سًا 
ُر به، وِعيار النُّقود: مقدار ما حتتوي عليه من املعدن  للمقارنة، وِعياُر الأوزان واملكاييل: ما ُتَقدَّ

اخلال�س الذي هو اأ�سا�س لها؛ كالذهب اأو الف�سة، واجلمع: ِعيارات.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:●

● ما ُجِعل نظامًا لل�سيء، كما اأُطلق على املثال والنموذج الذي ُتقا�س عليه املعايرة.	
● د ن�سبة املعدن الثمني املخالط يف �سكِّ نقٍد ما. 	 م�سطلح قدمي، يحدِّ

يف  الأ�سا�سي  املعجم  الغني،  معجم  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ]ل�سان 
امل�سطلحات الإدارية العربية 37/2	[

ِعياٌل●
لغة:

َكَفَلها،  اأ�رشًة:  وعاَل  ِعياُله،  َكرُث  واأعاَل:  جُل  الرَّ عاَل  وَعْيَلًة؛  وَعْياًل  وِعياَلًة  َعْوًل  عاَل  ول(،  )ع 
واأَْنَفق عليها، وقاَم مبا حتتاجه من طعام وك�ساء وغريهما، واأعاَل اليتيَم: َكَفَله، وقام مبعا�سه 
ل بهم، وواحدة: َعيٌِّل، ورجل  جل، واأولده، والذين يتكفَّ ومبا يحتاج اإليه، والِعيال: اأهُل َبْيت الرَّ

ُمَعيَّل: ذو ِعيال.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● اأهُل بيِت الرجل، الذين ينفق عليهم وُيعيلهم، ومن وقف على عياله، يدخل كل من كان يف 	

عياله من الزوج والولد واجلدات، ومن كان يعوله من اأولد الرحم وغري ذي الرحم.
ال�رشعية  العلوم  م�سطلحات  معجم  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ]ل�سان 

3/	116، اأعمال منتدى ق�سايا الوقف الفقهية الثاين �س/291[

َعْيَلٌة
لغة:

م�سدر  والَعْيَلة:  واْفَتَقر،  ِعياُله،  َكرُث  جُل:  الرَّ عاَل  وَعْيَلًة؛  وَعْياًل  وِعياَلًة  َعْوًل  عاَل  ل(،  ي  )ع 
»عال«، وهي اأي�سًا: الَفْقر، والفاَقة، واحلاَجة، وقوم َعْيَلة: عالة، وُفَقراء.

ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط[

َعْيَلٌة
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َعنْيٌ
لغة:

�َسَعت َعْيُنه، وَح�ُسَنت، وعاَن فالنًا: َح�َسده، واأ�سابه  جُل: اتَّ )ع ي ن(، َعنِيَ َعَينًا وِعيَنًة؛ َعنِيَ الرَّ
ق منه بنف�سه،  ده، وعاَيَنه: �ساهده ِبَعْينه، وَفَح�َسه، وحتقَّ �سه، وَحدَّ يَء: َخ�سَّ َ ال�سَّ ِبَعْينه، وَعنيَّ
يء: نف�ُسه، وذاُته،  َفَعنْي ال�سَّ يء و�َسْخ�ُسه؛  وَتَعنيَّ الرجُل: ا�ْسَتَلف �َسَلفًا، والَعنْي: حقيقة ال�سَّ
وهي: اأجود كلِّ �سيء، واأح�سُنه، ونفي�ُسه؛ واأَْعياُن القوم: اأ�رشافهم، واأفا�سلهم، وهي اأي�سًا: 
احلا�رِش من كلِّ �سيء؛ ِبْعُته عينًا بعني؛ اأي: حا�رشًا بحا�رش، والَعنْي اأي�سًا: النَّْقد احلا�رش، 
�س،  املُ�سخَّ وهو:  »الَعنْي«،  اإىل  من�سوب  ا�سم   : والَعْيِنيُّ املاليَّة،  الأوراق  من  َنْقدًا  �رُشب  وما 

د، واجلمع: اأعنُي، وُعيون، واأَْعيان. وعك�سه: املُجرَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
عند●القت�صاديني:

النقود امل�رشوبة من املعدن؛ ذهبًا، اأو ف�سة، اأو نحا�سًا. 
عند●القانونيني:

مادة ال�سيء ُتلم�س وُترى، وميكن حتديدها بالذات. 
يف  الأ�سا�سي  املعجم  الغني،  معجم  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ]ل�سان 

امل�سطلحات الإدارية العربية 30/2	، القامو�س القانوين اجلديد �س/2	1[

َعنْيٌ
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متن القاموس
حرف »غ«
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غاَبٌة
لغة:

ِخالف  وهو  عن احل�سور،  تخلَّف  وتغيَّب:  التلميذ  غاَب  وَغْيبًة؛  وِغيابًا  َغْيبًا  غاَب  )غ ي ب(، 
م�ُس: اْخَتَفْت، وَغَرَبْت، وا�ْسَترَتْت عن العني، وغاَب عنه الأمُر:  «، وغاَبِت ال�سَّ »�َسِهَد« و»َح�رَشَ
يء: توارى فيه، والغاَبة: من الَغيابة؛ لأنها ُتغيِّب من فيها، وهي:  يُء يف ال�سَّ َخِفَي، وغاَب ال�سَّ
اة باحل�سائ�س والأ�سجار الكثيفة، والأََجَمة التي طالت ولها  اأو الأر�س الوا�سعة املُْغطَّ املنطقة 
اأَْطراف مرتفعة با�ِسَقة، والَوْهدة اأو الَغْي�َسة ذات ال�سجر الكثري، ومن الَق�َسِب: الكثري املُلْتف، 

واجلمع: غابات، وغاب.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
عند●القت�صاديني:

جمموعة نباتية خ�سبية، اأو اأ�سجار كثيفة ن�سبيًا، تغطي م�ساحة من الأر�س.
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، املعجم اجلغرايف �س/531[

غاِزي
لغة:

: هاَجَمه،  الَعُدوَّ اأَراَده، وَطَلَبه، وَق�َسَده، وَغزا  اأو الأْمَر:  يَء  ال�سَّ َغزا  َغْزوًا؛  َغزا  )غ ز و(، 
يف  املُحاِرب  اأو  املُجاِهد  وهو:  »غزا«،  من  فاعل  ا�سم  والَغاِزي:  اأر�سه،  يف  قتاله  اإىل  و�ساَر 
: َغواٍز،  اء، وُهنَّ ، وُغزَّ ى، وَغِزيٌّ �سبيل اهلل، واملُقاِتل، والفاحِت، واجلمع: غازون، وُغزاة، وُغزَّ

وغاِزيات.
ا�صطلحاً:●

ُيعرف  فيما  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  زمن  منذ  نا�سئ  للفظ  ال�ستعمال  وهذا   . اللُّغويِّ املعنى  عن  يخرج  ل 
اأ�سمى الألقاب التي يلقَّب بها الفاحتون امل�سلمون،  ملسو هيلع هللا ىلص، وكان لقب الغازي  بغزوات الر�سول 

وكان ال�سالطني العثمانيون الأوائل يعتزون بهذا اللقب.
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، من تاريخ املدينتني املقد�ستني �س/224[

الغاِلَيُة
لغة:

يب، ونوٌع منه  َبه بها، والغاِلية: اأخالط من الطِّ ه: َطيَّ )غ ل ي(، َتَغلَّى: َتَطيَّب بالغالية، وَغلَّى َغرْيَ
ب من ِم�ْسك وَعْنرَب وُعود وُدْهن، واجلمع: َغواٍل. ُمَركَّ

ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، الرائد[

غاَبٌة
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َغرْباُء
لغة:

الُغبار، واأي�سًا:  اأو ملا فيها من  لُغرْبة لونها،  اأَْغرَب، وهي: الأر�س؛  ُموؤَنَّث  الَغرْباُء:  )غ ب ر(، 
الُفَقراء  الَغرْباء:  َبُنو  اأو  َغرْباء  وَبُنو  اجَلْدَبة،  ال�سنني:  ِمَن  والَغرْباء  جر،  ال�سَّ الكثرية  الأر�س 
عاليك، والقوم يجتمعون بال تعارف، وَغرْباء  اب، والُغَرباء، اأو ال�سَّ املحاويج؛ ِللُ�ُسوِقهم بالرتُّ

النَّا�س: فقراوؤهم.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط[

ِغْبَطٌة●
لغة:

يريد  اأو  َيْح�ُسده  اأن  النِّعمة، من غري  من  له  ما  َمْثَل  نَّى  مَتَ فالنًا:  َغَبَط  َغْبطًا؛  َغَبَط  )غ ب ط(، 
ور،  ة، وال�رشُّ ُجُل: ابتهج، وَح�ُسنت حاُله، والِغْبَطة: ُح�سن احلال، واملَ�رشَّ زواَلها عنه، وُغِبط الرَّ
اإرادة  نعمة، من غري  للمغبوط من  ما  مثَل  املرُء  يتمنَّى  اأن  اأي�سًا:  الدائم، وهي  التامُّ  �سا  والرِّ

ْبح اأو الَك�ْسب، واجلمع: ِغْبطات. زوالها عنه، والِغْبطة اأي�سًا: الرِّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● 	 . الأ�سلح، والأنفع، والأحظُّ
● اأو احلالوة، وهي منفعة مادية م�سدرها املوقوفات التي 	 ويف ال�سطالح الوقفي: العرف 

ت�ستغل من طرف امل�ستفيدين منها بالكراء، عن طريق بيع ما يعرف )باملفتاح(، اأو قد تكون 
هذه الغبطة اآتية من معاو�سة. 

]ل�سان العرب، تكملة املعاجم العربية، معجم اللغة العربية املعا�رشة، املو�سوعة الفقهية 136/31، املعجم لألفاظ 
احلب�س - الوقف - املعقب والعام باملغرب �س/141[

●)ُمَغاَبَنة●-●َبْخ�س(● َغْبٌ
لغة:

اء: َغَلَبه، وَنَق�َسه، وَخَدَعه، وَوَك�َسه، وَغنَب  )غ ب ن(، َغنَبَ َغْبنًا وُغْبنًا؛ َغَبَنه يف البيع اأو ال�رشِّ
جُل يف راأيه اأو َغنِبَ َراأُْيه: �َسُعَف، وَنُق�َس ذكاوؤُه، والَغنْبُ:  ه، وَغنَبَ الرَّ جَل: َحَرَمه بع�َس َحقِّ الرَّ
اء: اخلديعة،  اأي، واأي�سًا: املَْكر، والَغنْب اأو الَغنَبُ يف الَبْيِع وال�رشِّ النِّ�سيان، والَغْفلة، و�َسْعف الرَّ

د. ر يلحق باملرء يف َعْقد التزام حُمدَّ والَوْك�س؛ اأي: اخل�سارة، والُغنْب: ال�رشَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● النق�س يف اأحد العو�سني، باأن يكون اأحدهما اأقل مما ي�ساوي البدل الآخر عند التعاقد، فهو 	
من جهة الغابن متليك ماٍل مبا يزيد على قيمته، ومن جهة املغبون متلُُّك ماٍل باأكرث من قيمته. 

َغرْباُء
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● وغنب الأحبا�س: اخلداع والإجحاف يف حق احلب�س؛ اإما بالتماطل يف اأداء الكراء، اأو تفويت 	
املفتاح، اأو ال�سكوت عن حق واجب لالأوقاف يف خال�س اأو منفعة. 

● الزيادة 	 من  بينهم  يجري  ما  اأي  عادًة؛  مثله  يف  النا�س  يتغابن  ما  هو  الي�سري:  والغنب 
زون عنه.  والنق�سان، ول يتحرَّ

● مني. 	 والغنب الفاح�س: ما يخرج عن تقومي املقوِّ
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:●

● ال�رشر املادي اأو اخل�سارة التي ت�سيب اأحد الطرفني اأو املتعاقَدْين؛ نتيجة خلل يف العقد اأو يف 	
تنفيذه، فيت�رشر طرف على ح�ساب طرف اآخر، اأو قد ي�سيبه غنب اأو ظلم من جراء ذلك اخللل. 

● والَغنْب الفاح�س: الذي ل يدخل حتت تقومي املقومني، و�سببه بيع ال�سلعة ب�سعر زائد على 	
تقوميهم. 

● والَغنْب الي�سري: ما يدخل حتت تقومي املقومني. 	
عند●القانونيني:

التفاوت، وانتفاء التوازن بني اللتزامات التي تو�سع مل�سلحة فريق واللتزامات التي تفر�س 
على الفريق الآخر، يف العقود ذات العو�س. 

]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم امل�سطلحات املالية والقت�سادية يف لغة الفقهاء �س/341-
342، املعجم لألفاظ احلب�س - الوقف - املعقب والعام باملغرب �س/142، املعجم التجاري والقت�سادي �س/270، 

املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 32/2	، معجم امل�سطلحات القانونية )بدوي( �س/144[

َغِديٌر●
لغة:

َب من ماء الَغِدير، وَغِدَر النَّْهُر: َكرُثَ به الَغَدُر؛ وهو: احِلجارة  جُل: �رَشِ )غ د ر(، َغَدَر َغْدرًا؛ َغَدَر الرَّ
اكدة، القليلة العمق، يغادرها  والَوْحل الذي يبقى يف النهر بعد اأن ين�سب املاء، والَغِدير: املياه الرَّ
غري، وهو اأي�سًا:  يُل، واأي�سًا: م�ستنقع املاء، �سغريًا كان اأو كبريًا، والنَُّهرْي، اأو النَّهر ال�سَّ ال�سَّ
وؤابة املَ�ْسفورة من �َسْعر املراأة،  املكان غطاه النَّبات، والَغِديرة: القطعة من النَّبات، واأي�سًا: الذُّ

وجمعها: َغداِئر، واجلمع: ُغْدر، وُغُدر، وُغْدران، واأَْغِدرة.
ا�صطلحاً:●

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
يف  واملعمارية  العمرانية  امل�سطلحات  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ]ل�سان 

م�سادر فقه العمران الإبا�سي �س/322، التوقيف على مهمات التعاريف �س/250[

ِغذاٌء
لغة:

عام: اأطعَمه  )غ ذ و(، َغذا ِغذاًء وَغْذوًا؛ َغذا الطعاُم املولوَد: جنع فيه، وكفاه، وغذا ُفالنًا بالطَّ
اه ِبه، والِغذاء: م�سدر »َغذا«، وهو: ما ُيتغذَّى به؛  ِبَي ِباللَّنِب: َربَّ اه، َغذا ال�سَّ اه، اأو اأعطاه اإيَّ اإيَّ

اب، واجلمع: اأَْغِذية. عام وال�رشَّ اأي: ما يكون به مناء اجل�سم وِقوامه من الطَّ

ِغذاٌء
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ا�صطلحاً:
عرفًا: ما ِمن �ساأنه اأن ي�سري بَدل ما يتحلَّل؛ كاحلنطة، واخلبز، والأرز، واللحم، وال�سمك. 

عند●القت�صاديني:
�س للجوع  الأمن الغذائي: القدرة على الإيفاء بالحتياجات الغذائية لأفراد الأ�رشة، وعدم التعرُّ

اأو نق�س التغذية. 
املعجم  �س/157-156،  الفقهية  التعريفات  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ]ل�سان 

الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 32/2	[

ِغراَرٌة●
لغة:

عر اأو غريها،  وف اأو ال�سَّ )غ ر ر(، الِغراَرة: اجُلواِلق، وهي ِوعاء اأو جراب من اخَلْي�س اأو ال�سُّ
تكون للتِّنْب واحلبوب ونحوهما، وهي اأي�سًا: َكْيٌل كانوا ُيتعاَمل به، واجلمع: َغراِئر.

ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد[

اَفٌة● َغرَّ
لغة:

َفه: اأََخَذه بيده اأو مِبْغرفة، والَغْرف:  )غ ر ف(، َغَرَف َغْرفًا؛ َغَرَف املاَء واملََرَق ونحوهما واْغرَتَ
باليد،  ونحوه  املاء  من  اْغرُتِف  اأو  ُغِرف  ما  والُغْرفة:  والَغْرفة  باملِْغرفة،  اأو  باليد  املاء  َغْرُفك 
املاء  من  الَغْرفة  والُغرافة:  كفِّه،  باطن  يف  املاء  ياأخذ  الذي  »َغَرَف«؛  ِمن  فاعل  ا�سم  والغاِرف: 
وَنْهٌر  الَغْرف،  كثري  اأي:  مبالغة؛  �سيغة  اف:  والَغرَّ واجلداول،  القنوات  لتنقية  واآلة  اأي�سًا، 
زجاج  من  ِقنِّينة  وهي:  اف«؛  »الغرَّ موؤنَّث  افة:  والَغرَّ َغِزيٌر،  اف:  َغرَّ وَقْطٌر  املاء،  كثري  اف:  َغرَّ
اأو ِبلَّْور عري�سة يف اأ�سفلها، و�سيِّقة العنق، واأي�سًا: دولب تديره البقر والإبل، يغرف املاء من 

النهر لي�سقي احلقول والب�ساتني.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، تكملة املعاجم العربية، معجم اللغة العربية املعا�رشة[

َغراَمٌة●
لغة:

ل ما ل يجب عليه،  اهما عن غريه، وحتمَّ يَن: اأدَّ يَة اأو الدَّ )غ ر م(، َغِرَم َغرامًة وُغْرمًا؛ َغِرَم الدِّ
َمه:  ْيَن: اأَْلَزَمه َتاأِْدَيَته، وَغرَّ َمه الدَّ وَغِرَم يف التجارة ونحوها: َخ�رِش، خالف »َرِبح«، واأَْغَرَمه وَغرَّ
تاأديبًا  ماٍل؛  من  اأداوؤه  يلزم  ما  والَغراَمة:  لها،  وحتمَّ الغرامَة  َتكلََّف  م:  وَتَغرَّ خا�رشًا،  َجَعَله 

ة. ر، وامل�سقَّ وُعقوَبًة، اأو تعوي�سًا، وهي اأي�سًا: اخل�سارة، وال�رشَّ

ِغراَرٌة
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ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ما َيلزم اأداوؤُه ِمن املال للغري، وُيْعَطى على ُكْرٍه. 	
● بًا يف اأوقات معلومة وغرَي 	 َلَمُة من املال من اأهِل قريٍة اأو حملٍَّة اأو ِحْرَفٍة، مرتَّ ما ياأخذه الظَّ

مرتَّب، ب�سبب وبال �سبب. 
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:

● اجلزاء الذي يتم فر�سه نتيجة خمالفة قانون اأو نظام اأو نتيجة عدم الوفاء بالتزام اأو عقد. 	
● اأو 	 بالتزاماته،  اإخالله  جزاء  تاأديبيًا؛  عقابًا  معني  مبلغ  بدفع  املوظف  اإلزام 

خمالفته القوانني املالية. 
عند●القانونيني:●ُيطَلق على:

● عقوبة مالية يفر�سها ويقدرها القانون يف مال املُْجِرم؛ جزاًء على جرميته. 	
● د اإما مبقدار 	 مبلغ من النقود ُيلزم العامل بالوفاء به؛ جزاء اإخالله بالتزاماته، وهو يتحدَّ

ثابت اأو بن�سبة من الأجر. 
● اإلزام املوظف بدفع مبلغ معني عقابًا تاأديبيًا.	

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 1173/3، 
واملالية  امل�رشفية  للعلوم  اآركابيتا  قامو�س  �س/342،  الفقهاء  لغة  يف  والقت�سادية  املالية  امل�سطلحات  معجم 
�س/622، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 35/2	، القامو�س القانوين اجلديد �س/45، معجم 

القانون �س/39، 472[

ٌة ُغرَّ
لغة:

ُل  َر الُغــالُم: طلــع اأوَّ ، وَغــرَّ ة، اأَو اْبَي�ــسَّ ًة وَغــرارًة؛ َغــرَّ َوْجُهــه: �ســار ذا ُغــرَّ )غ ر ر(، َغــرَّ َغــَررًا وُغــرَّ
ل كلِّ �ســيء، ومعظمــه، وطلعتــه، وهــي اأي�سًا: اأف�سله، واأكرمه، واأَْنَف�ــُس �ســيء  ة: اأوَّ اأ�ســنانه، والُغــرَّ
ة  هر: ليلة ا�ستهالل القمر فيه؛ اأوىل لياليه، وُغرَّ ة ال�سَّ جل: نا�سيُته، ووجُهه، وُغرَّ ة الرَّ مُيلك، وُغرَّ
ة املتــاع:  : �ــرشيف، وُغــرَّ ة القــوم: �ســيِّدهم و�ــرشيفهم، وَرُجــل اأََغــرُّ الَفَر�ــس: بيا�ــٌس يف جبهتــه، وُغــرَّ
ة اأي�ســًا: الَعْبــد، والأََمــة، اأو اململوكــة، واجلمــع: ُغــَرر. ة الهــالل: طلعتــه، والُغــرَّ ِخيــاره وراأ�ُســه، وُغــرَّ

ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد[

َغَرٌر●
لغة:

غفلته  ا�ستغلَّ  به:  ر  وغرَّ فطنُته،  وَقلَّت  غفلة،  ذا  كان  ُجُل:  الرَّ َغرَّ  وَغَرارًة؛  َغَررًا  َغرَّ  ر(،  ر  )غ 
�سهما للَهَلكِة من غري اأَن َيْعِرف، والَغَرر: اخلطر،  َر بنف�ِسه وماِله: عرَّ �سه للهالك، وَغرَّ فاأ�سلَّه، وعرَّ
والهالك، والتَّعري�س للَهَلكة، وَحْبٌل َغَرر: غري موثوق به، ويف الَبْيع: ما كان له ظاهر يغرُّ وباطن 

جمهول، وما كان على غري ُعْهدة ول ثقة.

َغَرٌر
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ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● د بني الوجود والعدم. 	 ما تردَّ
● وبيع الغرر: بيع ما دخلته اجلهالة؛ �سواء اأكانت يف الثمن، اأم يف املبيع، اأم يف الأجل، اأم يف 	

القدرة على الت�سليم. 
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم امل�سطلحات والألفاظ الفقهية 9/3، معجم 

لغة الفقهاء �س/	29[
َغْر�ٌس
لغة:

ــجَر ونحَوه: اأَْثَبته يف الأر�س، وَزَرَعه، وَغَر�ــَس فالٌن  )غ ر �ــس(، غَر�ــَس َغْر�ســًا وِغرا�ســًة؛ َغَر�ــس ال�سَّ
َجرْيات يف الأر�س،  عندي نعمًة: اأَْثَبَتها؛ على املََثِل، والَغْر�س: م�سدر »َغَر�َس«؛ اأي: اإِْثبات ُجُذور ال�سُّ
ــجر ونحــوه، الق�سيــب الــذي  وهــو اأي�ســًا: �سفــة ثابتــة للمفعــول مــن »َغَر�ــَس«؛ اأي: املَْغُرو�ــس مــن ال�سَّ
ــجر، والَغِري�ــس:  ُيْنزع من احلبَّة ثم ُيْغَر�ــس، والِغرا�ــس: َزَمن الَغْر�ــس، وهو اأي�سًا: ما ُيْغَر�ــس من ال�سَّ
ل ما ُيْغَر�س، والنَّواة  املَْغُرو�س، وما اأُْثِبَت يف الأر�س ِمن �سجر اأو نبات، والَغري�َسة: �سجر العنب اأَوَّ
التــي ُتــزرع، والَف�ِســيلة �ســاعة تو�ســع يف الأَر�ــس حتــى َتْعَلــَق، والِغرا�ســة: َف�ِســيل النَّْخــل، واجلمــع: 

اأَْغرا�ــس، وِغرا�س.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● والغرا�س: ما ُيْغَر�س يف الأر�س من ال�سجر، مما يكون له �ساق �سلب؛ كالنخل، والزيتون. 	
● والغري�س: املزرعة. 	

عند●القت�صاديني:
الغرا�س: زراعة ال�سجر. 

الفقه  يف  احلكر  عقد  اأحكام  الغني،  معجم  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ]ل�سان 
الإ�سالمي �س/6، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية �س/405، موؤمتر الأوقاف الأول يف 
اململكة العربية ال�سعودية: واقع الوقف عرب التاريخ الإ�سالمي �س/161، معجم ال�سهابي يف م�سطلحات العلوم 

الزراعية �س/39[

ِغْر�ٌس●)ِقْر�ٌس(
لغة:

له  ويقال  بارة،  اأربعني  ي�ساوي  النقدية،  امل�سكوكات  من  نوع  الِقْر�س،  الِغْر�س:  �س(،  ر  )غ 
الأملانية، وِغْر�س فرجني: لرية؛ فرنك فرن�سي،  ب عن »جرو�س«  ِقْر�س، وكالهما معرَّ اأي�سًا: 

واجلمع: ُغُرو�س.
ا�صطلحاً:

 ،)Grossus( من اأنواع العمالت التي كانت متداولة يف العهد العثماين، نحت من الكلمة الالتينية
ه العثمانيون اأول مرة 6  ه يف اأوربا يف القرن الثالث ع�رش ميالدي، كان يزن عندما �سكَّ اأوُل �سكِّ

دراهم، وعياره 33	/ 1000 ف�سة، وهو ي�ساوي 160 اأوقجة. 

َغْر�ٌس



275

]تكملة املعاجم العربية، الرائد، معجم امل�سطلحات والألقاب التاريخية �س/331-330[

َغَر�ٌس●
لغة:

َغَر�سًا،  اتَّخذه  يَء:  ال�سَّ واْغرَتَ�َس  هدفًا،  فعله  اأو  لقوله  جعل  خ�ُس:  ال�سَّ اأَْغَر�س  �س(،  ر  )غ 
والَغَر�س: الهدف ُيْن�َسب فرُيمى اإليه، واأي�سًا: الُبغية واحلاجة، والَق�ْسد والهدف، والأغرا�س 

خ�سيَّة: الأَْمتعة واحلوائج ال�سخ�سيَّة، واجلمع: اأَْغرا�س. ال�سَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
عند●القت�صاديني:

الهدف الذي ُي�سعى لتحقيقه من خالل برنامج اأو م�رشوع اأو درا�سة. 
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، املعجم الإداري �س/222[

ُغْرَفٌة
لغة:

�س ل�ستعمال  املنزل خم�سَّ والق�سم من  الأر�س،  املرتفع عن  والبيت  العلِّيَّة،  الُغْرفة:  )غ ر ف(، 
ال�سماء  اأي�سًا:  والُغْرفة  ها،  تهمُّ اأمور  يف  للتداول  الهيئات  بع�س  لجتماع  املعدُّ  واملكان   ، معنيَّ
ال�سابعة، واملنزل العايل اأو الدرجة الرفيعة يف اجلنَّة، واجلمع: ُغُرفات، وُغَرفات، وُغْرفات، وُغَرف.

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● احلجرة. 	
● وغرفة ال�سعادة: املكان الذي ُيحتفظ فيه بالأمانات النبوية ال�رشيفة. 	

]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، املو�سوعة الفقهية 199/20، �سجالت ال�رشة العثمانية 269/1[

ُغْرٌم
لغة:

ل ما ل يجب عليه،  اهما عن غريه، وحتمَّ اأدَّ يَن:  اأو الدَّ يَة  )غ ر م(، َغِرَم َغرامًة وُغْرمًا؛ َغِرَم الدِّ
َمه:  ْيَن: اأَْلَزَمه َتاأِْدَيَته، وَغرَّ َمه الدَّ وَغِرَم يف التجارة ونحوها: َخ�رِش، خالف »َرِبح«، واأَْغَرَمه وَغرَّ
يه  ْين، واملَْغَرم، والغرامة؛ اأي: ما ُيوؤدِّ لها، والُغْرم: الدَّ م: َتكلََّف الغرامَة وحتمَّ َجَعَله خا�رشًا، وَتَغرَّ
الإن�ساُن ومل يكن ِبُح�ْسبانه، اأو ما يخ�رشه املرُء من ماله بغري جناية اأو خيانة، والغاِرم: َمن عليه 
ل به، وَجْمعه: الغارمون، والَغِرمي: اخَل�ْسم،  َدْين لزم الوفاء به، وَمن يلتزم باأداء ما �َسِمنه وتكفَّ

اِئن، واملَِدين اأي�سًا، والَغِرميان: املُغِرم والغاِرم، الكفيل واملَِدين، وجمعه: الُغَرماء. وهو: الدَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	

ُغْرٌم
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● له الغرمي يف ماله تعوي�سًا عن �رشر، بغري جناية، ول خيانة. 	 ما يتحمَّ
● ما ينوب الإن�سان يف ماله من �رشر، بغري جناية منه اأو خيانة. 	
● والغارم يف باب الزكاة: املدين الذي ل يجد لدينه وفاًء. 	
● والغارمون: املدينون العاجزون عن وفاء ديونهم. 	
● والغارمون: قوم ركبتهم الديون من غري ف�ساد ول تبذير. 	
● والغرمي: من له َدْين على ُمْفل�س.	

عند●القت�صاديني:
● الغارمون: هم املدينون الذين لزمتهم ديون ل يقدرون على الوفاء بها؛ �سواء اأكانت ديونًا 	

جتارية، اأو ديونًا ب�سبب احلاجات الأ�سلية للحياة، اأو ديونًا ب�سبب الإ�سالح بني النا�س، 
اأو من اأ�سابتهم كوارث وجوائح عامة. 

● والغرمي: الدائن.	
عند●القانونيني:

ال�رشر املايل.
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم لغة الفقهاء �س/299، معجم م�سطلحات 
األفاظ الفقه الإ�سالمي �س/429، معجم امل�سطلحات املالية والقت�سادية يف لغة الفقهاء �س/340، املو�سوعة 
يف  الأ�سا�سي  املعجم  �س/274،  القت�سادي  املعجم  املي�رشة 1466/2،  الفقهية  املو�سوعة  الفقهية 124/31، 

امل�سطلحات الإدارية العربية 36/2	، القامو�س القانوين اجلديد �س/467[

َغِريٌب
لغة:

ــخ�ُس: َبُعــد عــن وطنــه،  )غ ر ب(، َغــَرَب ُغْربــًة وَغْربــًا، وَغــُرَب َغَرابــًة وُغْربــًة اأي�ســًا؛ َغــَرَب ال�سَّ
وَغــُرَب الأمــُر: َغَم�ــَس وَخِفــَي، وَبُعــَد عــن الَفْهــم، واأَْغَرَب الرجُل: �سار َغريبًا، اأو جاء ب�ســيء غريب، 
والَغِريــب: غــري املعــروف اأو املاألــوف، والعجيــب، وغري املاأنو�ــس، وهو اأي�ســًا: البعيد عن وطنه، ويف 
البلد اأو بني القوم: من لي�س منهم، ومن الكالم: الغام�س، البعيد عن الفهم، وِقْدح غريب: لي�س من 

: َغِريبــات، وَغراِئــب. ال�ســجر التــي �ســائُر الِقــداِح منهــا، واجلمــع: اأَْغــراب، وُغَربــاء، وُهــنَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة[

َغِريَزٌة●
لغة:

والِفْطرة،  ِجيَّة،  ال�سَّ والَغِريزة:  الأَْر�ِس،  يِف  اأَْثَبَتَها  اخَلْيمة:  اأَْوتاَد  َغَرَز  َغْرزًا؛  َغَرَز  ز(،  ر  )غ 
 : والَقِريحة، والأ�سل، وهي اأي�سًا: الطبيعة من خري اأو �رشٍّ ت�سدر عنها �سفات ذاتيَّة، والَغريزيُّ

م فيه الغريزة، واجلمع: َغرائز. املن�سوب اإىل الغريزة، وهو الِفْطري اأو الطبيعي، وما تتحكَّ

َغِريٌب
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ا�صطلحاً:
الدافع لالإن�سان اإىل عمل من غري فكر، وهي جزء من الفطرة. 

]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الغني، معجم لغة الفقهاء �س/299[

ُغ�ْصٌل●)ِغ�ْصٌل(●
لغة:

وجعله  و�سَخه،  واأزال  باملاء،  فه  َنظَّ ثوَبه:  َغ�َسَل  وَغ�ِسياًل؛  وُغ�ْساًل  َغ�ْساًل  غ�َسَل  ل(،  �س  )غ 
»َغ�َسَل«، والُغ�ْسل:  ِمن  ا�سٌم  اأو تنظيفها، والَغ�ْسل:  َغ�ْسلها  بالغ يف  الأع�ساَء:  ل  نظيفًا، وغ�سَّ
متام َغ�ْسل اجل�سد كله، وهو اأي�سًا: املاء القليل الذي ُيغت�سل به، والِغ�ْسل: ما ُيْغ�سل به ِمن 
ول والغا�ُسول؛ اأي: ما ُيْغ�َسل به؛ كاملاء،  ماٍء قليٍل وِطيٍب و�سابوٍن، وكذلك الَغ�ُسول والَغ�سُّ
�سيء  وكل  طبية،  فوائد  له  كاخَلْطِمي،  نبات  اأي�سًا:  وهو  ائلة،  ال�سَّ واملَُعقِّمات  ابون،  وال�سَّ
َغ�َسلْت به راأ�سك اأو ثوبك اأو نحوهما، وهو اأي�سًا: املُْغت�َسل؛ اأي: املو�سع الذي ُيغت�َسل فيه، 
الة:  ف، والَغ�سَّ ال: الكثري الَغ�ْسل، واملُنظِّ وَمْغ�ِسُل املوتى وَمْغ�َسلُهم: مو�سع َغ�ْسلهم، والَغ�سَّ

امراأة ِحْرفتها َغ�ْسل الثِّياب، واأي�سًا: ا�سم اآلة ُتدار بالكهرباء تغ�سل الثِّياب اأو الأواين.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ٍة معتربة.	 تعميم البدن باملاء ِبِنيَّ
● ْلك، 	 اإفا�سة املاء على جميع البدن؛ من قمة الراأ�س اإىل قرار القدم، باطنًا وظاهرًا، مع الدَّ

مقرونًا ِبِنيَّة.
● وَغ�ْسُل املَيِِّت: َتعميُم َبَدِن املَيِّت باملاء على طريقٍة م�سنونٍة.	
● ال: هو املحرتف حِلْرفة َغ�ْسل الثياب واأمثالها.	 والَغ�سَّ

]ل�سان العرب، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم م�سطلحات األفاظ 
الفقه الإ�سالمي �س/430، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 1/3	11، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف 

احل�سارة الإ�سالمية �س/	40[

ٌب● َغ�صْ
لغة:

)غ �س ب(، َغ�َسَب َغ�ْسبًا؛ َغ�َسَبه ماَله: َنَزعه اأو اأََخذه منه قهرًا وُظلمًا وَعنوًة، وَغ�َسبه على 
يء املاأخوذ  يء ُظلْمًا، وهو اأي�سًا: املَْغ�سوب؛ اأي: ال�سَّ يء: َقَهَره واأَْكَرَهه، والَغ�ْسب: اأَْخُذ ال�سَّ ال�سَّ

يء َقْهرًا. ب: القاِهر، الذي ياأخذ ال�سَّ َقْهرًا وَق�رْشًا، والغا�سِ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● 	. ا�ستيالء على حقِّ الغري بال حقٍّ
● رَتٍم، بال اإْذِن ماِلِكِه، بال ِخْفَيٍة.	 ٍم، حُمْ اأَْخُذ ماٍل ُمَتَقوِّ
● رَتٍم، َقاِبٍل ِللَْنْقِل )منقول(، بغري اإْذن ماِلِكِه.	 ٍم، حُمْ ٍة، باإْثبات َيٍد ُمْبَطَلٍة، يف مال ُمَتَقوِّ قَّ اإِزاَلُة َيٍد حُمِ

ٌب َغ�صْ
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● اأَْخُذ مال الغري قهرًا، تعديًا، بال حرابة.	
● ، على �سبيل املغالبة.	 م جهرًا، بغري حقٍّ ال�ستيالء على مال الغري املَُتَقوِّ
● ة.	 وَغ�ْسب الوقف: تعدي �سخ�س على �سيء موقوف، واإزالة يد املت�رشِّف فيه املحقَّ
● الذي و�سعه فيه 	 اأبقاه يف مو�سعه  املال ومالكه، ولو  الذي يحول بني  الظامل  والغا�سب: 

�ساحبه. 
عند●القت�صاديني:

ن الورثة ال�رشعيون  َغ�ْسب عقار: اقتحام عقار، وو�سع اليد عليه، بعد وفاة مالكه، وقبل اأن يتمكَّ
من حيازته. 

عند●القانونيني:
ا�ستيالٌء باطٌل على ما للغري من مال اأو حقٍّ اأو نفوذ اأو غريه. 

]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، القامو�س الفقهي �س/275، املو�سوعة الفقهية 379/41، 
معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 1/3	11، مباحث الوقف �س/	1، معجم م�سطلحات األفاظ الفقه الإ�سالمي 

�س/426-427، قامو�س اآركابيتا للعلوم امل�رشفية واملالية �س/2، القامو�س القانوين اجلديد �س/609[

ِغطاٌء
لغة:

يَء: اأَْخفاه،  ى ال�سَّ ى َتْغِطيًة؛ غطا الليُل: اأَْظَلَم وَغ�َسى كلَّ �سيء، وَغطَّ )غ ط و(، َغطا َغْطوًا، وَغطَّ
ليواريه  يء  ال�سَّ فوق  ُيجعل  وما  رْت،  ال�سِّ والِغطاء:  وواَرْته،  ْته،  �َسرَتَ وجَهها:  املراأُة  ت  وغطَّ
كالِغاللة ونحوها،  ثيابها؛  الثياب حتت  َح�ْسو  املراأُة من  به  ْت  تَغطَّ ما  والِغطاية:  َي�ْسرُته،  اأو 

واجلمع: اأَْغِطية.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة[

َغْفلٌة●)ذو●الَغْفلة(●
لغة:

ظ،  التيقُّ ِقلَّة  يء: �سها عنه من  ال�سَّ وَغَفَل عن  نام،  جُل:  الرَّ َغْفَلًة وُغفوًل؛ غَفل  َغَفَل  )غ ف ل(، 
اأَْذَهله عنه،  يء:  ال�سَّ له عن  اإهماًل، من غري ن�سيان، وَغفَّ َتَرَكه  يَء:  ال�سَّ واأهمله، ون�سيه، وَغَفل 
يء عن بال  ة من »َغَفَل«، وهي: َغْيبة ال�سَّ وَجَعَله غري منتبٍه ملا يجب النتباه اإليه، والَغْفلة: ا�سم مرَّ
ة، ودون انتظار،  ْهو، وعلى حني َغْفلة؛ اأي: فجاأة، وعلى حني ِغرَّ ره له، وال�سَّ الإن�سان، وعدم تذكُّ
ل: َمن ل ِفطنة له، ومن َي�ْسهل خداعه، قليل  ْهن، واملُغفَّ ارد الذِّ اهي، املُْهِمل، وال�سَّ والغاِفل: ال�سَّ

د الَغْفلة، واجلمع: َغَفالت، وَغْفالت. اخِلربة، اأو اجلاهل، والتَّغاُفل: َتعمُّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	

ِغطاٌء
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● غيبة ال�سيء عن بال الإن�سان، وعدم تذكره له؛ لقلة فطنته، و�سالمة قلبه، بحيث تخفى عليه 	
اأمور م�سلحته يف البيوع، فُيْغنَبُ فيها.

● الرابحة، 	 فات  الت�رشُّ اإىل  يهتدي  اختلَّ �سبطه وحفظه، ول  )املغفَّل( هو: من  الغفلة  وذو 
فيغنب يف البياعات؛ ل�سالمة قلبه، وعدم ا�ستعماله القوة املنبِّهة مع وجودها.

● والغافل: الذاهل عما يفيده وينفعه، ومن يغيب ال�سيء عن باله، ول يتذكره؛ لقلة فطنته، 	
و�سالمة قلبه.
عند●القانونيني:

فات الرابحة؛ ب�سبب الب�ساطة و�سالمة القلب. عدم الهتداء اإىل الت�رشُّ
معجم   ،260/31 الفقهية  املو�سوعة  الغني،  معجم  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  العرب،  ]ل�سان 

م�سطلحات العلوم ال�رشعية 1170/3، 3	11، معجم القانون �س/119[

َغِفٌي●)َخِفي(
لغة:

)غ ف ر(، الَغِفري: اخلفري، واحلار�س، واملُجري، ودرجة اأقل من ال�رشطيِّ تنت�رش يف ريف م�رش، 
والَع�َس�س  حلرا�سته،  ما  مو�سع  يف  اجُلْند  من  واجلماعة  اجلي�س،  يف  احلر�س  كتيبة  والَغَفر: 

واجلنود الذين يحر�سون قوافل التموين واملباين، واجلمع: ُغَفراء، وَغَفر.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● وغفري الوقف: حار�سه.	

]تكملة املعاجم العربية، معجم اللغة العربية املعا�رشة، بت�رشف[

َغلٌّ
لغة:

يء  : اأَْخُذ ال�سَّ نه، والَغلُّ ولة، واأََغلَّه: َخوَّ )غ ل ل(، َغلَّ ُغلُوًل؛ َغلَّ فالٌن: خان يف املَْغنم اأو ماِل الدَّ
قة من الغنيمة. يف خفاء، والُغلُول: اخليانة يف املَْغنم، وال�رشَّ

ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد[

َغلٌء●
لغة:

هُم اأو احلجُر: ارتفع يف ذهابه، وجاوز املدى، وَغال ال�سعُر: �سدُّ  )غ ل ا(، َغال َغالًء؛ غال ال�سَّ
»َرُخ�س«؛ اأي: ارتفع وزاد عن احلدِّ املقبول، والَغالء: الرتفاع، وجُماوزة الَقْدر يف كلِّ �سيء، 

عر، وغالء املعي�سة: ارتفاع تكاليفها. ْخ�س«؛ اأي: ارتفاع ال�سِّ وهو اأي�سًا: َنقي�ُس »الرُّ

َغلٌء
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ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد[

ُغلٌم●
لغة:

ُجل  ، اأو حني يقارب �ِسنَّ البلوغ، وُيطَلق على الرَّ بيُّ حني ُيولد اإىل اأن َي�سبَّ )غ ل م(، الُغالم: ال�سَّ
جمازًا، والغالم اأي�سًا: اخلادم، والعبد الأجري، وُيقال لالأنثى: غالمة، واجلمع: اأْغِلمة، وِغلْمان، 

وِغلْمة.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة[

َغَلٌت●)َغَلٌث(
لغة:

)غ ل ت(، َغِلَت َغَلتًا؛ َغَلَت البائُع: َف�َسَخ البيَع، وَغَلَت اأي�سًا: َغَلَط، فالَغَلُت والَغَلُط �سواء، وقيل: 
اء: َف�ْسُخه، والَغَلت اأي�سًا: عيب يف  الَغَلُت يف احل�ساب، والَغَلُط يف الكالم، والَغَلت يف البيع وال�رشَّ
َغلْثًا:  يِء  يَء بال�سَّ اأو َنْق�س يف كميتها، وَغَلَث ال�سَّ الب�ساعة يحطُّ من نوعها ويقلِّل من قيمتها، 
اب  رة، والَغَلث: ما ُيخالط القمَح ونحَوه من الرتُّ َخَلَطه به، والَغلْث: َخلْط الرُبِّ بال�سعري اأو الذُّ
وؤان؛ وهو: ع�سب َيْنُبت بني  ني اللَِّزج والزُّ واحَلبِّ الأ�سود والتِّنب وغري ذلك، والَغَلث اأي�سًا: الطِّ

اأعواد احِلْنطة غالبًا، َحبُّه كَحبِّها، اإل اأنه اأ�سود واأ�سفر، وهو ُيخاِلط القمح فُيْك�ِسبه رداءة.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، تكملة املعاجم العربية، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد[

َغلٌَّة●
لغة:

)غ ل ل(، اأغلَّ اإغالًل؛ اأََغلَّت الأر�ُس: اأَْعَطِت الَغلََّة، واأنتجت ِرْبحًا اأو َدْخاًل، واأ�سلها باٍق، واأَغلَّ 
ْخل من ِريع اأر�س  جُل على عياله: اأتاهم بالَغلَّة، وا�سَتَغلَّ عبَده: َكلَّفه اأن ُيِغلَّ عليه، والَغلَّة: الدَّ الرَّ
وَغلَُّة  ة،  خا�سَّ احُلبوب  من  زراعيٌّ  حا�سٌل  واأي�سًا:  ذلك،  نحو  اأو  دار  ِكراء  اأو  غالم  اأَْجر  اأو 

ت. �سولها، واجلمع: ِغالل، وَغالَّ الأَْر�س: ِريُعها، اأو حَمْ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ما يح�سل من ثمرة الأر�س، اأو اأجِر اأو ك�سِب الغالم. 	

ُغلٌم
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● ه بيت املال من النقود وياأخذه التجار. 	 ما يردُّ
● مطلق الدخل الذي يح�سل من ريع الأر�س اأو اأجرتها، اأو اأجرة الدار اأو ال�سيارة، اأو اأية 	

عني ا�ستعمالية ُينتفع بها مع بقاء عينها. 
● عليها 	 وُيطلق  عليهم،  للموقوف  ُت�رشف  التي  الوقف  اأعيان  نتاج  َرْيُعه:  اأو  الوقف  وغلة 

اأحيانًا ريع اأو اإيرادات اأعيان الوقف، وقد تكون عينية اأو نقدية اأو معنوية. 
● وال�سيفية، 	 اخلريفية  املثمرة  الأ�سجار  تعطيه  ا  عمَّ الناجتة  املحا�سيل  احلب�سية:  والغالل 

وحما�سيل احلبوب والقطاين واملياه واخل�سب. 
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:

● ن�سبة الفائدة الفعلية اأو العائد من ال�ستثمار. 	
● كمية الإنتاج بالن�سبة لوحدات من الأر�س، اأو وحدات من القطع، اأو وحدات من راأ�س املال 	

اأو العمال اأو املاء اأو املعادن. 
● وغلة الوقف: هي نتاج اأعيان الوقف التي ُت�رشف للموقوف عليهم، وُيطلق عليها اأحيانًا 	

ريع اأو اإيرادات اأعيان الوقف، وقد تكون عينية اأو نقدية اأو معنوية. 
عند●القانونيني:

ما يغلُّه املال يف اآجال موقوتة، دون اأن َيْفقد اأو ي�ستبدل �سيئًا من جوهره. 
الفقهاء �س/302،  لغة  الغني، معجم  املعا�رشة، معجم  العربية  اللغة  الو�سيط، معجم  املعجم  العرب،  ]ل�سان 
املعجم  �س/7	،  للوقف  الفقهية  الأحكام  �س/346،  الفقهاء  لغة  يف  والقت�سادية  املالية  امل�سطلحات  معجم 
لألفاظ احلب�س - الوقف - املعقب والعام باملغرب �س/141-142، معجم م�سطلحات املحا�سبة املالية والإدارية 

�س/	27، املعجم اجلغرايف �س/535، املعجم القت�سادي �س/	27، املعجم القانوين رباعي اللغة �س/206[

َغَلٌط
لغة:

واب، وَغلََّطه: اأَْغَلطه، واأوقعه يف  )غ ل ط(، َغِلَط َغَلطًا؛ َغِلَط الولُد: اأَْخَطاأ، ومل َيْعرف وجَه ال�سَّ
واب فيه، وهو اأي�سًا:  يء؛ فال َتْعرف وجَه ال�سَّ اخلطاأ، اأو َن�َسَبه اإىل الَغَلط، والَغَلط: اأن َتْعيا بال�سَّ

اخلطاأ، وُكلُّ ما يقع غري �سواٍب، واجلمع: اأَْغالط.
ا�صطلحاً:

َوْهٌم يقوم يف الذهن على اأن الأمر كذا، وهو لي�س كذلك. 
عند●القت�صاديني:

م تلقائي، يت�سور فيه العاقد �سيئًا يف نف�سه يخالف الواقع، فيحمله ذلك على اإبرام العقد  توهُّ
على وجٍه، لوله ملا اأقدم عليه. 

عند●القانونيني:
َوْهٌم يقوم يف ذهن املتعاقد؛ فيحمله على التعاقد. 

]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم م�سطلحات اأ�سول الفقه �س/	30، املعجم القت�سادي 
�س/	27، معجم القانون �س/119[

َغَلٌط
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َغْلٌق
لغة:

)غ ل ق(، َغَلَق َغلْقًا، وَغِلَق َغَلقًا؛ َغَلَق الباَب ونحَوه: اأَْو�َسده، واأَْقَفله، َعْك�س: َفَتَحه، وَغِلَق الباُب: 
دُّ  ْهن: �سِ َع�رُش َفْتُحه، والَغَلق: املِْغالق؛ اأي: ما ُيغلق به الباب وُيفتح، اأو الُقْفل، والَغَلق يف الرَّ

، وجمعه: اأَغاِليق، واأَْغالق. الَفكِّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ْين عند عدم الوفاء. 	 يَء املرهوَن يف مقابلة الدَّ ائن ال�سَّ ْهن: اأَْخُذ الدَّ وَغلْق الرَّ

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم امل�سطلحات والألفاظ الفقهية 21/3[

ِغَنًى
لغة:

ًا، وَمَلك ما يفي�س عن حاجته، وَغِنَي  )غ ن ي(، َغِنَي ِغَنًى وَغناًء؛ َغِنَي فالٌن: َكرُث ماُله، و�سار َثِريَّ
ــيء: ا�ســتغنى عنــه، ومل َيْحتــج اإليــه، وا�ْســَتْغنى: اأ�ســاَب ِغَنــًى، والِغَنــى: الْكِتفــاء، والَي�ســار،  عــن ال�سَّ
ْزق، وهــو من اأ�ســماء  ، ذو املــال الوافــر، املكتفــي مــن الــرِّ يُّ : الــرثَّ وهــو اأي�ســًا: مــا ُيغتنــى بــه، والَغِنــيُّ

اهلل احُل�ْســنى؛ اأي: الذي ل يحتاج اإىل اأحد يف �ســيء، وُكلُّ اأحد حمتاج اإليه، وجمعه: اأَْغِنياء.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● َنة من اأداء الواجبات املالية. 	 القدرة املَُمكِّ
● الزيادة عن حدِّ الكفاية. 	
● : من ميلك ن�سابًا مبقداٍر يف�ُسل عن حوائج ال�سخ�س الأ�سلية. 	 والَغِنيُّ

]ل�سان العرب، الرائد، معجم الغني، املو�سوعة الفقهية املي�رشة 2/2	14، ترتيب ال�سنوف يف اأحكام الوقوف 
�س/2	[

ن●-●�صاة(● اأْ َغَنٌم●)�صَ
لغة:

لفظه،  له من  َجْمع ل واحد  ا�سم  املَْعز،  اأو  اأْن  ال�سَّ القطيع من  اء، وهو  ال�سَّ الَغَنم:  )غ ن م(، 
ويجب فيه التاأنيث، وواحدته: �ساٌة، واجلمع: اأَْغنام، وُغُنوم، واأَغاِن.

ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

]ل�سان العرب، الرائد[

ُغْنٌم
لغة:

ة، وَعْك�ســه:  ــيَء: فــاز بــه، وَرِبحــه، ونالــه بــال م�ســقَّ )غ ن م(، َغِنــَم َغْنمــًا وُغْنمــًا وَغِنيَمــًة؛ َغِنــَم ال�سَّ

َغْلٌق
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ــيَء: َجَعله له َغِنيمة، والُغْنم:  ه، واأ�سابه غنيمًة، واأَْغَنمه ال�سَّ َغــِرم، وَغِنــَم الغــازي: َظِفــَر مبــال َعــدوِّ
يء  املَْغَنم، وجمعه: املَغاِن، والَغِنيَمة، وجمعها: الَغناِئم، وهو اأي�سًا: ُكلُّ ما ُظِفَر به، والَفْوز بال�سَّ
ة، والَفْيء، وما ُيوؤخذ من املحاربني يف احلرب َقْهرًا اأو َعْنوة، والغاِن: اآِخُذ الغنيمة،  من غري م�سقَّ

واجلمع: ُغُنوم.
ا�صطلحاً:●

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:

● يء. 	 املك�سب واملنفعة امل�ستفادة من ال�سَّ
● ع - فور ال�ستيالء عليها - على املحاربني. 	 والَغِنيمة: الأمالك املنقولة التي توزَّ

عند●القانونيني:
ه.  الَغِنيمة: مال العدو الذي ا�ستحوز عليه عدوُّ

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 3/		11، 
معجم امل�سطلحات املالية والقت�سادية يف لغة الفقهاء �س/	34، املعجم القت�سادي �س/	27، املعجم الأ�سا�سي 

يف امل�سطلحات الإدارية العربية 40/2	، املعجم القانوين رباعي اللغة �س/101[

َغْوٌث●
لغة:

واأغاَث  واأعانه، ون�رشه،  دعاءه،  اأجاب  اهللُ:  غاَثه  اإغاَثًة؛  واأغاَث  وِغياثًا،  َغْوثًا  غاَث  )غ وث(، 
جُل وا�ْسَتغاث؛ �ساَح: واَغْوثاه! والَغْوث: الإعانة،  َث الرَّ م له امل�ساعدة، وَغوَّ البائ�َس: غاَثُه؛ وَقدَّ
والُغواث  والَغواث  دة،  جَنْ اأو  طعام  من  ر  امل�سطَّ به  ُيغاث  وما  املَُعونة،  واأي�سًا:  واملُ�ساَعَدة، 

والِغياث: كلها مبعنى الَغْوث اأي�سًا، اأي: الإغاثة، واملَُعونة، واملُ�ساعدة.
ا�صطلحاً:●

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
عند●القت�صاديني:

وكالة َغْوث الالجئني: وكالة تابعة لالأمم املتحدة لإغاثة الالجئني وت�سغيلهم. 
يف  القت�سادية  امل�سطلحات  قامو�س  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ]ل�سان 

احل�سارة الإ�سالمية �س/414، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 41/2	[

ُغوَطٌة●
لغة:

َط  يء: َدَخَل فيه، وَغاَب، وَغوَّ يُء: اْنَحَدر يف الأر�س، وغاَط يف ال�سَّ )غ وط(، غاَط َغْوطًا؛ غاَط ال�سَّ
البئَر ونحَوها: َحَفَرها فاأَْبَعَد قعَرها، والَغْوط: احَلْفر، واملتَّ�ِسع من الأر�س مع طماأنينة، وُعْمُق 
هل املنخف�س الوا�سع، والُغوَطة:  الأر�ِس الأْبعُد، والَغْوَطة ِمن الأر�س: الَوْهدة املطمئنة، وال�سَّ

جر، ومنه: ُغوطة »دم�سق«، ا�سم للب�ساتني واملياه التي حولها. جمتمع املاء والنَّبات وال�سَّ

ُغوَطٌة
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ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة[

ِغياٌب●)َغْيَبٌة(
لغة:

)غ ي ب(، غاَب َغْيبًا وِغيابًا وَغْيبًة؛ غاَب التلميذ وتغيَّب: تخلَّف عن احل�سور، وهو ِخالف »�َسِهَد« 
م�ُس: اْخَتَفْت، وَغَرَبْت، وا�ْسَترَتْت عن العني، وغاَب عنه الأمُر: َخِفَي، وغاَب  «، وغاَبِت ال�سَّ و»َح�رَشَ
يء: توارى فيه، وِتلْميذ َغيَّاب: كثري الِغياب، والِغياب: التَّواري، وَعَدُم احُل�سور،  يُء يف ال�سَّ ال�سَّ

ويف غيابه: ِمن وراء ظهره، والَغْيبة: الختفاء، والُبْعد، وِمن الأر�س: الَهْبَطة، اأو املُْنَهِبط منها.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ت�سجيل اأ�سماء الغياب يف جمال�س العلم، واإذا قرئ الكتاب على �سيخ وتغيَّب اأحد امل�ستمعني؛ 	

ُيكَتب: »َفاَته من باب كذا اإىل باب كذا«، اأو ُيكتب جانب ا�سمه: »مع َفْوت«. 
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:

● تغيُّب املوظف عن العمل بدون �سبب م�رشوع، اأو ح�سوره متاأخرًا اإىل العمل اأو ان�رشافه 	
مبكرًا منه بدون اإذن اأو عذر مقبول، ح�سبما تن�سُّ عليه �سيا�سة واإجراءات اإدارة �سوؤون 

املوظفني التي تعتمدها املن�ساأة. 
● عدم وجود املوظف على راأ�س العمل يف الوقت الذي يلزم وجوده فيه يف اأيام العمل العادية. 	

عند●القانونيني:
؟ اأم ميت؟ الغيبة: حالة �سخ�س مفقود انقطعت اأخباره فرتة طويلة، واأ�سبح ل ُيعرف؛ اأهو حيٌّ

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الغني، معجم الألفاظ التاريخية يف الع�رش 
اململوكي �س/116، قامو�س اآركابيتا للعلوم امل�رشفية واملالية �س/4، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية 

العربية 41/2	، معجم امل�سطلحات القانونية )بدوي( �س/	[

ُة يَّ الَغْيِ
لغة:

ــه ِوْجهــة غــري التــي كان يق�سدهــا،  ه، وَغــريَّ م�ســاَره: توجَّ َل بــه َغــرْيَ ــيَء: َبــدَّ َ ال�سَّ )غ ي ر(، َغــريَّ
َل، وَغــرْي: مــن حــروف املعــاين، وا�ســم ُي�ســتعمل للَو�ْســف وال�ســتثناء،  َ عــن حالــه: َتَبــدَّ وَتَغــريَّ
ــة: م�ســدر �سناعــّي  يَّ ات، والَغرْيِ : الــذَّ وياأتــي مبعنــى: �ســوى، وَلْي�ــس، ول، والَغــرْي: الآَخــر؛ �ســدُّ
َفة ملا هو َغرْي،  ات، وهو َعْك�ــس: الأنانيَّة، واأي�سًا: �سِ من »َغرْي«؛ اأي: تف�سيل الآخرين على الذَّ

ــيئني ِخــالف الآخــر، مقابــل: الَعْيِنيَّة. ــة، وهــي اأي�ســًا: َكــْون كلٍّ مــن ال�سَّ َعْك�ــس: ُهويَّ
ا�صطلحاً:

: اأنانية.  نوع من ال�سلوك يهتمُّ مب�سلحة الآخرين بدًل من الهتمام بامل�سلحة ال�سخ�سية، �سدُّ

ِغياٌب
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]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 1192/3[

َغْيٌط
لغة:

وَغاَب،  فيه،  َدَخَل  يء:  ال�سَّ يف  وغاَط  الأر�س،  يف  اْنَحَدر  يُء:  ال�سَّ غاَط  َغْوطًا؛  غاَط  ط(،  ي  )غ 
والَغْيط: الأر�س الوا�سعة، واملُْطَمئن الوا�ِسع منها، وهو اأي�سًا: احلديقة، وُيْطِلقه اأهل »ِم�رْش« 

على احَلْقل اأي�سًا، واجلمع: ِغيطان.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة[

َغْيٌط
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متن القاموس
حرف »ف«
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ِفَئٌة●
لغة:

َراأْ�َسه:  ، وَفاأَْوُت  وًا؛ فاأَْيُت الَقَدَح: �َسَدْعُته، واْنَفاأَى هو: ان�سقَّ َفاأْ َفاأْيًا، وَفاأََو  َي  َفاأَ اأ ي(،  )ف 
ا�سم  ا�ْسُتقَّ  ومنه  الْنفراج،  والْنفياُء:  اجلبل،  يف  ْدع  وال�سَّ  ، قُّ ال�سَّ والَفاأْو:  يف،  بال�سَّ َفَلْقُته 
ائفة التي  ائفة، واجلماعة، ول واحد لها من لفظها، وقيل: الطَّ »الِفَئة«، والِفَئة: الِفْرقة، والطَّ
ُتقاِتل وراء اجلي�س، فاإن كان عليهم خوف اأو هزمية؛ التجوؤوا اإِليهم، وهي اأي�سًا: اجلماعة 
رجة، واملجموعة التي  املُتظاِهرة، التي َيرجع بع�ُسهم اإىل بع�س يف التعا�سد، والِفَئة اأي�سًا: الدَّ

ة، واجلمع: ِفئات، وِفُئون. فات العامَّ ت�سرتك يف ال�سِّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● والفئة الجتماعية: جماعة منتظمة اأو كامنة من الأفراد الذين جتمعهم م�سالح م�سرتكة، 	

والذين يتفاعلون كوحدة اجتماعية حول هذه امل�سالح. 
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:

● كل ت�سنيف يقوم على النوع اأو الدرجة اأو الرتبة. 	
● جميع الوظائف التي تت�سابه يف نوع العمل، وم�ستوى الواجبات وامل�سوؤوليات واأهميتها، 	

ومطالب التاأهيل لأداء العمل. 
● والفئــة: م�سطلــح اإح�سائــي، ي�ســري اإىل ق�ســم مــن جمموعة مــن املعطيات العدديــة، ترتَّب تبعًا 	

م اأق�سامًا متداخلة.  ملقدارها، ثم تق�سَّ
]ل�سان العرب، تاج العرو�س، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم امل�سطلحات الجتماعية �س/312، املعجم 

الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 46/2	[

َفاأْ�ٌس●
لغة:

َبه بالَفاأْ�س، اأو اأ�ساب  ها بالفاأ�س، وَفاأَ�َس ُفالنًا: �رَشَ �سًا؛ َفاأَ�َس اخل�سبَة: �َسقَّ )ف اأ �س(، َفاأَ�َس َفاأْ
ف على القفا، والَفاأْ�س: اآلة ذاُت يٍد خ�سبيَّة و�ِسنٍّ عري�سة  ِره املُ�رْشِ فاأ�َس َراأْ�ِسه؛ وهو َحْرُف موؤخَّ
ر، وَفاأْ�س اللِّجام: احلديدة املعرت�سة  ثة وقد ُتذكَّ من احلديد، ُت�ستعمل للحفر والَعْزق والقطع، موؤنَّ

يف َفِم الفر�س، وَفاأْ�س الَفِم: َطْرفه الذي فيه الأ�سنان، واجلمع: اأَْفوؤُ�س، وُفوؤُو�س، وُفوؤْ�س.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة[

فاِئَدٌة●)ُم�ْصَتفاد(●
لغة:

)ف ي د(، فاَد َفْيدًا، واأَفاَد فاِئَدًة؛ فاَد املاُل له: َثَبَت، وُحِفَظ، وداَم، وفاَدْت له فائدٌة: َح�َسَلْت، 
اه،  اه: اأَْك�َسَبه اإيَّ واأَفاَد ماًل اأو علمًا ونحَوهما وا�ْسَتفاَده: اْكَت�َسَبه، واْنَتَفَع به، واْقَتناه، واأَفاَده اإيَّ

ِفَئٌة
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عه به، والفاِئَدة: املال الثابت، واملَْنَفعة، وما ُي�ستفاد من مال اأو علم اأو نحوهما، والزيادة  ونفَّ
حت�سل لالإن�سان، اأو اخلري َي�ْستفيُده وَي�ْستحدُثه، واجلمع: َفواِئد.

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● كل مناء اأو زيادة يف غري عرو�س التجارة؛ مثل ما ا�ستفاده املرء بطريق املرياث اأو العطية، 	

وما زاد عن ثمن عرو�س القنية؛ وهي ال�سلع التي يتخذها الإن�سان لنف�سه ل لالجتار بها، 
اإذا باعها امل�سرتي بزيادة عليه. 

● امل�سلحة املرتتبة على الفعل كثمرة له. 	
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:

● الفائدة(، 	 )�سعر  مئوية  بن�سبة  عادة  عنه  ويعربَّ  املال،  راأ�س  ا�ستخدام  مقابل  ُيدفع  مبلغ 
نه  وتف�رشَّ الفائدة باأنها تعوي�س املدَّخر عن حرمانه من ال�سيولة، وكنوع من املكافاأة، توؤمِّ

�سدَّ ما تتعر�س له مدخراته من اأخطار، وحتفِّزه على التقليل من الكتناز.
● تكلفة ا�ستخدام الأموال املقرت�سة اأو املودعة، ويتم ح�سابها كن�سبة مئوية على مدى فرتة 	

ًل �سنويًا، وتكون الفائدة ب�سيطة حُت�سب على  ال�ستخدام، ويكون معدل الفائدة عمومًا معدَّ
ْين وعلى الفائدة املكت�سبة. ْين فقط، اأو تكون الفائدة مركبة حُت�سب على اأ�سل الدَّ اأ�سل الدَّ

عند●القانونيني:●ُيطَلق على:
● ريع الأموال امل�ستحقة الأداء، وُيح�َسب هذا الريع بالن�سبة املئوية �سنويًا.	
● والفائدة الربوية: هي الفائدة التي يتقا�ساها من ُيقر�س اأمواًل ب�سعر يزيد عن ال�سعر الذي 	

ده القانون.  يحدِّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، اأبحاث ندوة نحو دور تنموي للوقف �س/174، 
امل�رشفية  للعلوم  اآركابيتا  قامو�س  �س/147،  القت�سادية  امل�سطلحات  معجم  �س/306،  الفقهاء  لغة  معجم 

واملالية �س/466-467، القامو�س القانوين اجلديد �س/357، 7	5[

فاِئ�ٌس●
لغة:

)ف ي �س(، فا�َس َفْي�سًا وَفَي�سانًا وُفُيو�سًة وُفيو�سًا؛ فا�َس املاُء: َكرُثَ حتَّى �ساَل، وفا�َس الإناُء: 
امتالأ حتى طفح، وفا�َس اخلرُي: َكرُث، وَغُزر ب�سكل مفرط، والفاِئ�س: الَف�ْسلة، اأو البقية، والزيادة، 

ق، واجلمع: َفواِئ�س. تلئ، وبحر فائ�س: ُمتدفِّ وما يزيد عن احلاجة، وحو�س فائ�س: مُمْ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● والفائ�س من الوقف: الباقي من ريع الوقف بعد توزيعه على امل�ستحقني وَح�ْسم النفقات 	

�سات.  واملخ�سَّ
● وفائ�س القيمة: زيادة قيمة ال�سيء عن القيمة الأ�سلية له. 	

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:
● الف�سلة، وكل ما زاد على احلاجة اأو ال�ستخدام، كما ُيطلق على الفرق بني مقدارين اأو كميتني 	

اأو اأي �سيء ميكن قيا�سه، باعتبار هذا الفرق هو الزيادة الفعلية التي زادها اأحدهما على الآخر. 

فاِئ�ٌس
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● ما يزيد من ربح موؤ�س�سة مالية بعد اقتطاع جميع امل�رشوفات. 	
امل�سطلحات  معجم  �س/290،  الوقفية  ال�ستثمارات  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  العرب،  ]ل�سان 

القت�سادية والإ�سالمية �س/415، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 2/2		[

فاِئٌق●
لغة:

خريًا  �سار  اأو  وَغَلَبهم،  َف�َسَلهم،  اأ�سحاَبه:  وفاَق  عاله،  يَء:  ال�سَّ فاَق  َفَواقًا؛  فاَق  وق(،  )ف 
ف، اأو رَجَح عليهم بالعلم اأو الف�سل اأو غريهما، وفاَق ُقدراِته: جاوزها،  منهم، اأو �ساَدُهم بال�رشَّ
وفاُقوهم عددًا: زاُدوا عليهم، والفائق: ا�سم فاعل ِمن »فاَق«، وهو: اجليِّد اأو املمتاز، واخِليار 

، واخلاِل�ُس يف نوعه، واجلمع: فاِئُقون، وَفَوَقة. من كلِّ �سيء، واملُِجدُّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، تاج العرو�س، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الغني[

ُة●الكتاِب(● ٌة●)فاِتَ فاِتَ
لغة:

َعه، واأزال اإغالقــه، وَفَتــَح الِقنِّينــَة:  )ف ت ح(، َفَتــَح َفْتحــًا؛ َفَتــَح البــاَب: ِخــالف »اأَْغَلَقــه«؛ اأي: اأ�ــرْشَ
ــه ليقــراأ مــا فيــه، وفتــَح اجلل�ســَة اأو اْفَتَتَحهــا: َبــَداأَ عمَلهــا،  اأزال غطاَءهــا، وَفَتــَح الكتــاَب: َن�ــرَشَ َطيَّ
ُة الِكَتــاِب: ُمَقدِّمته، وَتْوِطئته،  ُله، وفاحِتَ ــيِء: اأوَّ ُة ال�سَّ ــه بالأمــر: بــاَداأَه، وخاَطَبــه به، وفاحِتَ وفاحَتَ

واجلمــع: فاحِتــات، وَفواحِت.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ى 	 يت بـ»اأمِّ الكتاب« لأنها منها ُبِدَئ الكتاب، ولفتتاح الكتاب بها، كما ُت�سمَّ اأُمُّ الكتاب، و�ُسمِّ

بـ»ال�سبع املثاين« لأنها تثنَّى يف كل ركعة يف ال�سالة. 
● رب 	 هلل  احلمد   * الرحيم  الرحمن  اهلل  )ب�سم  بـ:  تبداأ  التي  امل�سحف؛  يف  الأوىل  ال�سورة 

العاملني( وتنتهي بـ: )غري املغ�سوب عليهم ول ال�سالني(. 
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، معجم م�سطلحات اأ�سول الفقه �س/310، 

املو�سوعة الفقهية املي�رشة 1497/2[

فاُتوَرة●)بيان●بالأثمان●-●قائمة●اأثمان(●
لغة:

مل جند له اأ�ساًل يف اللغة.
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:

● وثمنها 	 كميتها  بيان  مع  الب�ساعة  اأ�سناف  فيها  ُتْدَرج  املبيعات،  اأو  باحل�ساب  قائمة 
وم�ساريفها. 

فاُتوَرة
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● بياٌن باأمواٍل مدينة. 	
● ى عماًل اأو خدمة... اأو ما 	 قائمة بالتكاليف اأو الر�سوم، يقدِّمها �سخ�س باع ب�ساعة اأو اأدَّ

�سابه ذلك، اإىل �سخ�س اآخر كان قد اتفق معه على دفع الثمن املقرر. 
عند●القانونيني:

ٌل ثمن كلِّ قيد من  ن فيها بيان الب�سائع املبيعة اأو الأعمال املنجزة، ومف�سَّ وثيقة ح�سابية يدوَّ
قيودها اإىل جانبه. 

]املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 45/2	، معجم العلوم املالية واملحا�سبية وامل�رشفية �س/646، 
معجم م�سطلحات القت�ساد واملال واإدارة الأعمال �س/57، املعجم القانوين رباعي اللغة �س/		1[

فاِح�ٌس●
لغة:

)ف ح �س(، َفَح�َس ُفْح�سًا، وَفُح�َس ُفْح�سًا وَفحا�سًة؛ َفَح�َس القوُل اأو الفعُل: ا�ستدَّ ُقْبُحه، وَفَح�َس 
جُل: قال قوًل فاح�سًا، والفاِح�س: القبيح، اأو ما ا�ستدَّ ُقْبُحه،  ، واأَْفَح�َس الرَّ الأمُر: جاَوَز احلدَّ
، ورجل  ديُد الُبْخل، والفاِح�س اأي�سًا: كلُّ �سيء جاوز الَقْدَر اأو احلدَّ يِّئ اخُللُق، ال�سَّ واأي�سًا: ال�سَّ

فاِح�ٌس: ذو ُفْح�س.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، الرائد، معجم الغني[

فاُخوَرٌة●
لغة:

اخَلَزف  من  ب  و�رَشْ َرق،  وحُتْ ني  الطِّ من  ُت�سنع  واأواٍن  املَْحروق،  ني  الطِّ ار:  الَفخَّ ر(،  خ  )ف 
ار،  ار«، وهو اأي�سًا: �سانع الَفخَّ : ا�سم من�سوب اإىل »َفخَّ اريُّ ة، والَفخَّ ارة: اجَلرَّ معروف، والَفخَّ

ار، واجلمع: فاُخورات، وَفواِخري. وبائعه، والفاُخورة: م�سنع الَفخَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ووقف الفاخورة اأو الكا�سورة اأو الإبريق هو: وقف لإعطاء اأباريق جديدة مقابل املك�سورة 	

للغلمان العاملني؛ كي ل ُيطردوا من العمل. 
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، اأوقاف امل�سلمني يف بريوت يف العهد العثماين 

�س/32[

فا�ِصٌد●
لغة:

واَب، وَعْك�ُسه: �َسَلَح، وَف�َسَد العقُد:  جُل: جاَنَب ال�سَّ )ف �س د(، َف�َسَد َف�َسادًا وُف�ُسودًا؛ َف�َسَد الرَّ
اخللُل،  واأ�سابه  وَخِرَب،  ا�سطرَب،  احلاُل:  وَف�َسَد   ، واأْننَتَ وَتِلَف،  َعِطَب،  عاُم:  الطَّ وَف�َسَد  َبَطَل، 

فاِح�ٌس
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الح، والقائم على الف�ساد، املُبتِعد  والفا�ِسد: ا�سم فاعل ِمن »َف�َسَد« و»َف�ُسَد«، وهو: الباطل، غري ال�سَّ
عام: الَتاِلف، الَننِت، وما مل يعد �ساحلًا لالأكل، واجلمع: فا�ِسُدون، وَف�ْسَدى. الح، ومن الطَّ عن ال�سَّ

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● قون بني 	 يفرِّ ل  الفقهاء  عقد، وجمهور  اأو  عبادة،  اآثاره؛ من  عليه  الذي مل ترتتَّب  الباطل 

الفا�سد والباطل يف الغالب. 
● ما كان م�رشوعًا باأ�سله دون َو�ْسفه. 	

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، معجم م�سطلحات العلوم 
ال�رشعية 1194/3[

ٌل● فا�صِ
لغة:

وَف�َسَل  احلاجة،  على  وزاَد  َبِقَي،  يُء:  ال�سَّ َف�َسَل  ُف�ُسوًل؛  وَف�ُسَل  َف�ْساًل،  ف�َسَل  ل(،  )ف �س 
ُح�سن  بالف�سيلة، وبدرجة رفيعة من  اتَّ�سَف  جُل:  الرَّ وَف�ُسَل  بالف�سل،  َغَلَب على غرِيه  فالٌن: 
ه  وَعدَّ عليه،  بالف�سل  له  عليه، وحكم  َميَّزه  على غريه:  له  وَف�سَّ يُء: متيَّز،  ال�سَّ وَف�ُسَل  اخُللُق، 
بينهما  واَزَن  يئني:  ال�سَّ بني  وفا�َسَل  الف�سل،  يف  وغاَلَبه  فاَخَره،  فالنًا:  وفا�َسل  منه،  اأح�سن 
واأي�سًا:  احَل�َسن،  واخُللُق  واملُُروءة  الَف�ْسل  ذو  ل:  والفا�سِ الآخر،  على  اأحدهما  بف�سل  ليحكم 
ل املال:  املتبقي، الزائد على احلاجة، واأي�سًا: لفظة ُت�ستخدم للتَّحيَّة يف اخلطاب املبا�رش، وَفوا�سِ
ل. الت، وَفوا�سِ : فا�سِ لُون وُف�َسالء، وُهنَّ َغلَّة الأر�س واأرباح التجارة وغريها، واجلمع: فا�سِ

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● من األقاب العلماء، وقد ُيلقَّب به الُكتَّاب. 	
● وفا�سل الأَْوفار: الباقي من جمموع املداخيل النقدية ب�سندوق النظارة اأو الوزارة. 	
● ر على ناحية من النواحي؛ كاأن يكون املقرر عليها 	 والفوا�سل: هي املبالغ الناق�سة من املقرَّ

خم�سة اآلف دينار مثاًل، واملُْقَطعون لها قد اأُْقِطُعوها مقابل اأربعة اآلف دينار، فالألف دينار 
الناق�سة هي الفا�سل. 

]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، املعجم لألفاظ احلب�س - الوقف - املعقب 
والعام باملغرب �س/144، م�سطلحات �سبح الأع�سى �س/257، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة 

الإ�سالمية �س/440[

فاَقٌة●
لغة:

يق  و�سِ واحلاجة،  الفقر،  والفاَقُة:  واْحتاَج،  اْفَتَقر،  جُل:  الرَّ افتاق  افتياقًا؛  اْفتاَق  وق(،  )ف 
احلال، واملُْفتاق: املُْحتاج، ذو الفاقة.

ا�صطلحاً:
اإىل  اأنف�سهم على الإطالق، اأو حتى على الو�سول  اإعالة  حالة فئة من الأفراد الذين ل ميكنهم 

احلدِّ الأدنى من م�ستوى املعي�سة، بدون م�ساعدة خارجية. 

فاَقٌة
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عند●القت�صاديني:
املعي�سية  احلاجيات  على  احل�سول  اأو  املعي�سة  و�سائل  ال�سخ�س  فيها  ميتلك  ل  التي  احلالة 

ال�رشورية الالزمة لوجوده املادي و�سالمة بقائه؛ كاملاأكل وامل�سكن. 
]ل�سان العرب، امل�سباح املنري، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم م�سطلحات الرعاية والتنمية الجتماعية 

�س/9	1، معجم امل�سطلحات القت�سادية �س/220[

فاِقٌد
لغة:

واأي�سًا:  عنه،  وغاَب  منه،  �ساَع  يَء:  ال�سَّ َفَقَد  وُفُقودًا؛  وُفْقدانًا  وِفْقدانًا  َفْقدًا  َفَقَد  د(،  ق  )ف 
ه، اأوَعِدَمه؛ َفَقَد الأمَل: َقِنَط، وَيِئ�َس، وَفَقَد ب�رَشه: َعِمَي، وَفَقَد حياَته: مات، وَفَقَد ُر�ْسَده:  َخ�رِشَ
ع، وَفَقَد �سعوَره: ُغ�ِسَي عليه، وفَقد �سرَبه: َنِفَد �سرُبه، والفاِقد:  ف بَطْي�س وَت�رَشُّ ، وت�رشَّ ُجنَّ
الوعي:  وفاِقُد  البليد،  الإح�سا�س:  وفاِقُد  ميلكه،  ل  َمن  يء:  ال�سَّ وفاِقُد  »َفَقَد«،  من  فاعل  ا�سم 
واملجنون،  القا�رِش،  الأهليَّة:  وفاِقُد  وازع،  دون  ف  يت�رشَّ من  مري:  ال�سَّ وفاقد  عليه،  املَْغ�سيُّ 
واجلمع:  ولدها،  اأو  زوجها  مات  َمن  اأي�سًا:  والفاِقُد  واملُْفِل�س،  فيه،  وال�سَّ عليه،  واملَْحُجور 

فاِقُدون، وَفواِقد.
ا�صطلحاً:

عدم ال�سيء بعد وجوده، والَفْقد اأخ�سُّ من العدم، الذي ُيقال فيما مل ُيوَجد اأ�ساًل، وفيما ُوِجد 
وُفِقد، بينما الَفْقد خا�سٌّ مبا ُعِدم بعد الوجود. 

]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية �س/	41[

فاُنو�ٌس
لغة:

ب؛ وهو:  ْمع منه، وقيل: الفاُنو�س ُمَعرَّ ام، وكاأنَّ فانو�س ال�سَّ ، والفاُنو�س: النَّمَّ )ف ن �س(، َفَن�َس: َنَّ
جاج، وِم�ْسكاة  املِ�ْسباح، وِم�ْسباح ُيحمل يف اللَّيل لال�ست�ساءة بنوره، اأو ُيعلَّق، ويكون حُماطًا بالزُّ

جاج، يو�سع فيها املِ�ْسباح؛ لَيِقَيه الهواء اأو الك�رش، واجلمع: َفواِني�س. ُم�ْسَتقلَّة جوانبها من الزُّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● اِن ال�سايف البيا�س، ُيتَّخذ 	 اٌة بخرقة من رقيق الَكتَّ ٌة، ذات اأ�سالع من حديد، مغ�سَّ اآلة ُكِريَّ
لال�ست�ساءة؛ بغرز ال�سمعة يف اأ�سفل باطنه، في�سفٌّ عن �سوئها. 

● وفانو�س الإمام: فانو�س كان ي�ستخدمه اأئمة م�ساجد الأحياء املختلفة وهم يف طريقهم اإىل 	
اجلوامع لياًل، وهو فانو�س من التنك والزجاج، ُت�سعل فيه ال�سموع، وكان ي�ستخدمه اأي�سًا 
اأحد الأحياء،  اأي�سًا عند مداهمتها  اأو عمدته واخلفري، وت�ستخدمه ال�رشطة  خمتار احليِّ 

ل ذلك الفانو�س اإىل رمز لتلك املداهمات.  حتى حتوَّ
]تاج العرو�س، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، �سبح الأع�سى يف �سناعة الإن�سا 146-145/2، 

م�سطلحات التاريخ العثماين 159/1[

فاِقٌد
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َفَتًى●
لغة:

َيــْت:  ــِت اجلاريــُة: راَهَقــْت، وُفتِّ )ف ت ي(، َفِتــَي َفَتــًى وَفتــاًء؛ َفِتــَي الولــُد: �ســاَر َفَتــًى، وَتَفتَّ
ــابُّ بــني  ــى: ال�سَّ ــباب، والَفَت بيــان، والَفتــاء: ال�سَّ ــْت مــن اللعــب مــع ال�سِّ ْت يف البيــت، وُمِنَع ــرِتَ �ُس
املراهقة والرجولة، اأو يف اأول �سبابه واآخر مراحل املراهقة، وهو اأي�سًا: ذو النجدة واملروءة، 
املَْملُــوك،  العبــد  اأو  املُ�ســاِعد،  اأو  اخلــاِدم،  اأي�ســًا:  والفتــى  ــجاع،  وال�سُّ  ، ــخيُّ وال�سَّ والكــرمي، 
ة، واخلادمة، واجلارية، اأو الأََمة املَْملُوكة، واجلمع: ِفْتيان، وِفْتَية،  ابَّ والأنثى: فتاة؛ وهي: ال�سَّ

: َفَتيــات، وَفَتــوات. وُفُتــّو، وُفِتــّي، وُهــنَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد[

َفْتٌح
لغة:

َعه، واأزال اإغالقه، وَفَتَح الِقنِّينَة:  )ف ت ح(، َفَتَح َفْتحًا؛ َفَتَح الباَب: ِخالف »اأَْغَلَقه«؛ اأي: اأ�رْشَ
ه  اأزال غطاَءها، وَفَتَح الكتاَب: َن�رَشَ َطيَّه ليقراأ ما فيه، وفتَح اجلل�سَة اأو اْفَتَتَحها: َبَداأَ عمَلها، وفاحَتَ
عليه:  وُفِتح  �ُسبل اخلري،  له  اأ  وَهيَّ واأر�سده،  هداه  عليه:  اهلل  وَفَتَح  به،  باَداأَه، وخاَطَبه  بالأمر: 
م  اأقبلْت عليه الدنيا، والَفْتح: م�سدر »فَتَح«؛ وهو: النَّ�رْش، والإجناز الباهر الذي ُيف�سي اإىل تقدُّ
زق  اأكرب، واأي�سًا: افتتاح دار احلرب، اأو ال�ستيالء على بلٍد عن طريق احلرب، والَفْتح اأي�سًا: الرِّ
الذي يفتح اهلل به، واأي�سًا: النَّهر، واملاء اجلاري يف الأنهار، وماء يجري من عني اأو غريها اإىل 

بيع، واجلمع: ُفُتوح، وُفُتوحات. الأر�س لُي�سقى به، واأول مطر الرَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ما يجيء لالإن�سان من هدايا واأُعطيات.	
● والَفْتح )يف املال(: اإزالة همِّ وغمِّ الفقر عن النف�س؛ باإعطاء املال. 	
● وفتحجي )قارئ �سورة »الفتح«(: �سيخ مقرئ، كان ي�سارك قدميًا يف املعارك بني الوحدات 	

الع�سكرية، ووظيفته يف اأثناء احلرب تالوة �سورة »الفتح«؛ ا�ستمدادًا لربكة القراآن الكرمي، 
اًل به اإىل الن�رش.  وتو�سُّ

● وت�سمل 	 الفاحت،  ال�سلطان  اأقامها  م�سهورة  مربة  وهي  الفاحت،  ة  مربَّ عمارتي:  وفاحت 
مدر�سة وم�سجدًا وم�ست�سفى، ويف كل يوم ُيطِعم فيها مرتني األفًا من ال�سيوف والوافدين 

والفقراء والطلبة. 
اململوكي  الع�رش  يف  التاريخية  الألفاظ  معجم  الغني،  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  العرب،  ]ل�سان 
�س/117، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية �س/419، م�سطلحات التاريخ العثماين 

1007/3، معجم الدولة العثمانية �س/96[

َفْتٌح
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َفْتوى●)ُفْتيا(
لغة:

ها،  َ وؤيا: َف�رشَّ )ف ت و(، اأَْفَتى اإْفتاًء؛ اأَْفتاُه يف امل�ساألة: اأَْظَهَر له احُلْكَم فيها، واأبانه، ويف الرُّ
وا�ْسَتْفتاه فيها: �َساأََله راأَيه فيها، وَطَلَب ن�سيحَته اأو ا�ست�سارته فيها، والإِْفتاء: بيان احُلْكم 
، ودار الَفْتوى اأو دار الإِْفتاء: مكان املُْفِتي، ومقرُّ عمله واأعوانه، واجلمع: َفتاَوى،  عيِّ ال�رشَّ

وَفتاِوي.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● اجلواب عما ُي�ْسِكل من امل�سائل ال�رشعية اأو القانونية. 	
● الإخبار باحلكم ال�رشعي على غري وجه الإلزام. 	
● تبيني احلكم ال�رشعي عن دليل ملن �ساأل عنه، وهذا ي�سمل ال�سوؤال يف الوقائع وغريها. 	
● ف املر�سل اإليه مبو�سوع ا�ستف�سار، 	 ق ب�سكل غري ر�سمي، يعرِّ وثيقة على هيئة خطاب موثَّ

وممهور بخامت �سغري؛ حتى ل يخ�سع حلبِّ ا�ستطالع الآخرين.
● وفتوى خانه اأو فتواخانه: م�سطلح كان ُيطلق يف العهد العثماين على دار الفتوى اأو دار 	

الإفتاء يف العا�سمة ويف الأقاليم، كما اأُطلق على غرفة اأمني الفتوى املال�سقة لغرفة �سيخ 
الإ�سالم.

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، القامو�س الفقهي �س/1	2، املو�سوعة الفقهية 
20/32، قامو�س م�سطلحات الوثائق والأر�سيف �س/45، املعجم اجلامع يف امل�سطلحات العثمانية �س/162[

َفْح�ٌس
لغة:

ن؛  بتمعُّ وراجعه  ُكْنَهه،  ليعلم  فيه؛  النظر  ق  دقَّ يَء:  ال�سَّ َفَح�َس  َفْح�سًا؛  َفَح�َس  �س(،  ح  )ف 
وَفَح�َس  اختربه،  خ�َس:  ال�سَّ وَفَح�َس  َبَحَث،  عنه:  وَفَح�َس  خلل،  اأو  عيب  من  فيه  ما  ليعرف 
�َسه: بالغ يف َفْح�سه وتدقيق النظر فيه،  ِعّلة، وَفحَّ َخذ الو�سائل ليعرف ما به من  اتَّ املري�َس: 
يء، وهو اأي�سًا: المتحان، والتحليل،  ة الطلب خالَل كلِّ �سيء، والبحث عن ال�سَّ والَفْح�س: �ِسدَّ
ا�سم  وفاِح�س:  الأر�س،  من  ا�ستوى  ملا  ا�سم  اأي�سًا:  والَفْح�س  واحَلْفر،  والَك�ْسف،  والَب�ْسط، 
ُق النَّظَر فيه، وَنَظٌر فاِح�ٌس: ثاِقب، فيه  يء: املُْخَترِب له، املَُدقِّ فاعل من »َفَح�َس«، وفاِح�ُس ال�سَّ

اإمعان وتدقيق، واجلمع: ُفُحو�س، وُفُحو�سات.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:

● د مدى اأهلية مر�سح لاللتحاق بوظيفة اأو موقع اإداري. 	 �سل�سلة الإجراءات التي حتدِّ
● والفح�س والتفتي�س: عملية دقيقة وحا�سمة، تتطلَّب القيا�س والختبار والتفتي�س واملقارنة. 	

يف  الأ�سا�سي  املعجم  الغني،  معجم  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ]ل�سان 
امل�سطلحات الإدارية العربية 52/2	[

َفْتوى
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َفْحٌل●
لغة:

اه  اه، اأو اأعاره اإِيَّ )ف ح ل(، َفَحَل َفْحاًل؛ َفَحَل اإِِبَله: اْختاَر لها َفْحاًل؛ وَفَحَله َفْحاًل واأَْفَحَله: اأَْعطاُه اإِيَّ
ال؛  جولة، والَفْحل اأي�سًا: الُفحَّ كر القويُّ من كلِّ حيوان، واملُْكَتِمل الرُّ ي�رشب يف اإِبله، والفْحل: الذَّ
ال  الة، وهو اأي�سًا: َح�ِسري ُتن�َسج من ُفحَّ وهو: َذَكر النَّْخل، وجمعه: َفحاِحيل، وُيقال لواحدته: ُفحَّ

ه و�َسَعِفه، واجلمع: اأَْفُحل، وِفحال، وُفُحول، وِفحالة، وُفُحولة. النَّخل؛ اأي: من ُخو�سِ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● غري اخل�سيِّ من الذكور. 	
● املجرى الرئي�سي ملاء الري وال�سقي للمزرعة، وهو الذي تتفرع منه القنوات. 	
● عمود من احلجر اأو من اخل�سب ُيو�َسع مبنت�سف ال�سلم احللزوين؛ لتع�سق فيه درجات 	

ال�سلم التي تدور حوله. 
● وفحل املئذنة: خوذة املئذنة. 	
● ال: ُموؤَبِّر النخل. 	 والفحَّ

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم لغة الفقهاء �س/309، قامو�س امل�سطلحات 
وخلفائه  علي  حممد  ع�رش  وثائق  يف  املعمارية  امل�سطلحات  �س/421،  الإ�سالمية  احل�سارة  يف  القت�سادية 

�س/137، اأبحاث املوؤمتر الثالث لالأوقاف �س/272[

اٌر َفخَّ
لغة:

اخَلَزف  من  ب  و�رَشْ َرق،  وحُتْ ني  الطِّ من  ُت�سنع  واأواٍن  املَْحروق،  ني  الطِّ ار:  الَفخَّ ر(،  خ  )ف 
ار،  ار«، وهو اأي�سًا: �سانع الَفخَّ : ا�سم من�سوب اإىل »َفخَّ اريُّ ة، والَفخَّ ارة: اجَلرَّ معروف، والَفخَّ

وبائعه.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة[

َفْخٌذ●
لغة:

ما فوق  والَفِخذ:  والَفْخذ  َفْخُذه،  ُك�رِشْت  وُفِخَذ:  َفْخَذه،  اأ�ساب  َفَخَذه:  َفْخذًا؛  َفَخَذ  ذ(،  خ  )ف 
وَفْخُذ  ر،  وُتَذكَّ الَع�ِسرية،  من  الَفْرع  اأي�سًا:  وهي  ثة،  موؤنَّ وهي  اجل�سد،  من  الَوِرك  اإىل  ْكبة  الرُّ
الَع�ِسرية: اإحدى ف�سائل الَبْطن، ويف القبيلة: اإحدى ف�سائلها اأو اأحيائها اأي�سًا، واجلمع: اأَْفخاذ.

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ا�سٌم دون القبيلة، وفوق البطن، وهو بهذا مذكر؛ لأنه مبعنى النََّفر. 	

َفْخٌذ
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● ن من 	 والفخذ يف الوقف املُعّقب يراد به: فخذ اأو جمموعة من الأفخاذ، والفخذ الأول يتكوَّ
الذين  الأبناء  اأو  البن  من  يبداأ  املَُحبِّ�س،  �سلب  من  مبا�رشة  ينحدر  الذي  العقب  جمموع 

ُحب�س عليهم الوقف »راأ�س الذرية«، وينتهي عند انقرا�س العقب من �سلب املَُحبِّ�س. 
تاريخ  الفقهية 2/	13،  امل�سطلحات  املعا�رشة، معجم  العربية  اللغة  الو�سيط، معجم  املعجم  العرب،  ]ل�سان 

الأوقاف الإ�سالمية باملغرب 169/1[

ِفَداٌء●)ِفْدَية(●
لغة:

ره،  حرَّ وفاداه:  ُفالنًا  َفَدى  وِفداًء؛  ُمفاداًة  وفادى  وِفداًء،  وَفدًى  ِفدًى  َفَدى  ى(،  د  )ف 
ره، واأَْطَلَق  وا�ْسَتْنَقَذه، وَخلَّ�َسه مما كان فيه مباله اأو بنف�سه، وفاداه اأي�سًا: َقِبَل ِفْديَته، وحرَّ

�رشاَحه، واجلمع: اأَْفِدَية.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● العو�س الذي ُيْفَتدى به الأ�ِسرُي ونحوه؛ �سواء كان ماًل، اأو �سخ�سًا. 	
● م كفارًة اأو لتخلي�س الأ�سري. 	 الفدية التي تقدَّ
● الأُ�ْسِحية. 	
● يف 	 املَِخيِط  وُلْب�ِس  واحَللِْق  ال�سوم  كفارة  ِمْثل:  عبادة،  يف  لتق�سري  َجَزاًء  تعاىل  هلل  م  ُيَقدَّ ما 

الإْحرام. 
● ما تعطيه املراأة لزوجها ِلُيَطلِّقها، يقال: َفاَدِت امْلَْراأَُة َنْف�َسَها من َزْوِجها؛ َبَذَلْت َلُه َماًل. 	
● والفدية: ما جعله ال�سارع بدياًل عن ترك واجٍب، اأو كفارًة عن ارتكاب اأمٍر حمظوٍر. 	
● َ فيها؛ ككفارة اليمني، 	 والفدية اأي�سًا: ما يقي الإن�سان به نف�سه من ماٍل يبذله يف عبادة َق�رشَّ

وكفارة ال�سوم. 
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 1202/3، 
القامو�س الفقهي �س/1	2، معجم م�سطلحات اأ�سول الفقه �س/313، معجم امل�سطلحات املالية والقت�سادية 

يف لغة الفقهاء �س/350[

اٌن َفدَّ
لغة:

تختلف  الزراعيَّة  الأر�س  من  ومقدار  الزراعية،  لالأر�س  م�ساحة  ِوْحدة  ان:  الَفدَّ ن(،  د  )ف 
ع تقريبًا،  م�ساحته من منطقة لأخرى، وم�ساحته يف م�رش 4200 اأربعة اآلف ومئتي مرت ُمَربَّ
ان اأي�سًا: واحُد الفدادين؛  وهو اأي�سًا: املِْحراث، وَخ�َسبة ُتو�سع على عنق َثْورين للَحْرث، والفدَّ
وهي: البقر التي ُيحرث بها، اأو الثَّْور الذي ُيحرث به، وقيل: َعَلٌم على الثَّْورين اللَّذين ُيقرنان 

ان اأي�سًا: املَْزرعة، واجلمع: اأَْفِدنة، وَفداِدين، وُفُدن. فُيْحرث عليهما، والفدَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● احلالية 	 مبقايي�سنا  م�ساحته  وكانت  الزراعية،  الأر�س  م�ساحة  يف  عليها  متعارف  ِوْحدة 
5929 مرتًا مربعًا، بينما الفدان يف واقعنا الراهن 00	4 مرتًا مربعًا. 

ِفَداٌء
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● ويف م�سطلحات الع�رش العثماين: م�ساحة معينة، مقدارها ما ي�ستطيع الزوج من الثريان 	
حرثه من الأر�س يف يوم وليلة. 

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:
● حقل اأو قطعة من الأر�س )يف الأ�سل(، ولكنها الآن تعني مقيا�سًا حمددًا مل�ساحة الأر�س. 	
● مرتًا 	  4047 اأو  مربعة،  قدمًا   43560 اأو  مربعة،  ياردة   4	40 ي�ساوي  م�ساحة  مقيا�س 

مربعًا، اأو 0.405 هكتارًا. 
● م�ستعارة لهذا املعنى من فدان املخففة مبعنى املحراث. 	
● ان؛ وهما: الثوران اللذان ُيْفَدن عليهما. 	 وُفُدن: اأَْفِدنة، مفردها: فدَّ

يف  القت�سادية  امل�سطلحات  قامو�س  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ]ل�سان 
احل�سارة الإ�سالمية �س/423، معجم امل�سطلحات والألقاب التاريخية �س/336، معجم م�سطلحات القت�ساد 
واملال واإدارة الأعمال �س/10، قامو�س اآركابيتا للعلوم امل�رشفية واملالية �س/24، معجم ال�سهابي يف م�سطلحات 

العلوم الزراعية �س/210، 249[

ِفَرا�َصٌة
لغة:

ادَة: َب�َسَطها،  جَّ )ف ر �س(، َفَر�َس َفْر�سًا؛ َفَر�َس النَّباُت: اْنَب�َسط على وجه الأر�س، وَفَر�َس ال�سِّ
�س، وَما ُيْفَر�س من متاع  زها بالأثاث والِفرا�س، والِفرا�س: ما اْفرُتِ َثها، وَجهَّ َة: اأثَّ قَّ وَفَر�َس ال�سَّ
ا�س: َمن يتوىلَّ اأمر الِفرا�س  ا�س، والَفرَّ البيت، وجمعه: ُفُر�س، واأَْفِر�َسة، والِفرا�َسة: ِحْرفة الَفرَّ

ر الُفُر�س. وخدمته يف املنازل ونحوها، وَمن يوؤجِّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ال�رشيفة؛ اخت�سا�سها: كن�س وتنظيف 	 الوظيفة  اأُطلق على  ال�رشيفة: م�سطلح  والفرا�سة 

احلرمني ال�رشيفني والأماكن ال�رشيفة الأخرى.
● م ف�سار َمن مهمته 	 ا�س يف الأ�سل؛ هو: القائم بخدمة الفر�س، وما يتعلق به، ثم ُعمِّ والَفرَّ

وخارجًا،  داخاًل  وتنظيفه  اإلخ(  موؤ�س�سة...   - ق�رش   - دار   - )م�سجد  باملكان  اخلدمة 
وتنظيف ما به من اأثاث. 

● ا�س: عامل النظافة وال�سيانة واخلدمة يف املكاتب واملوؤ�س�سات. 	 والَفرَّ
● ا�س اأي�سًا: َمن َيُقمُّ امل�ساجد، ويدفع عنها ما يدن�سها، وخ�سو�سًا يف الأماكن املقد�سة. 	 والَفرَّ

عند●القت�صاديني:
ا�س: موظف عام اأو خا�س، يقوم بتاأدية بع�س اخلدمات التي ل حتتاج اإىل مهارة خا�سة اأو  الَفرَّ

موؤهالت علمية يف التعيني. 
العثمانية  امل�سطلحات  يف  اجلامع  املعجم  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ]ل�سان 
قامو�س  �س/162،  بالرميلة  مدر�سته  على  قالوون  بن  حممد  بن  ح�سن  النا�رش  ال�سلطان  وقف  �س/163، 
امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية �س/424، معجم الدولة العثمانية �س/99، املعجم الأ�سا�سي يف 

امل�سطلحات الإدارية العربية �س/56	[

ِفَرا�َصٌة
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ا�ٌس● ُفرَّ
لغة:

َعه، وَفَر�َسه  َنه، و�رَشَ ْلَزَمه، واأَمَر به، وَبيَّ )ف ر �س(، َفَر�َس َفْر�سًا؛ َفَر�َس الأمَر: اأَْوَجَبه، واأَ
ه به، وَفَر�ْسُت  ره، وا�ستنبطه، وَفَر�س له يف العطاء: َعنيَّ له ن�سيبًا، وَخ�سَّ ره، وت�سوَّ اأي�سًا: َقدَّ
بها،  وَحَكم  رها،  قدَّ الفري�سَة:  القا�سي  وَفَر�َس  اأَْعَطْيُته،  واْفرَتَ�ْسُته:  واأَْفَر�ْسُته  جَل  الرَّ
الفرائ�س، والعامِل بتق�سيم  الذي يعرف   : يُّ املَْر�ُسومة، والفاِر�س والَفَر�سِ الَعِطيَّة  والَفِري�َسة: 

ا�س. ا�س: العامِل بالفرائ�س، وجمعه: ُفرَّ املواريث، والَفرَّ
ا�صطلحاً:

الُكتَّاب املكلَّفون باحل�سابات.
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، تاريخ الأوقاف الإ�سالمية باملغرب 510/1[

َفراٌغ●
لغة:

)ف ر غ(، َفَرَغ وَفِرَغ َفراغًا وُفروغًا؛ َفَرَغ الإناُء: خال، وَفَرغ �سرُبه: َنِفد، وَفَرَغ من عمله: 
َغ املكاَن: اأَْخاله، والَفراُغ: م�سدر فَرَغ، وَفِرَغ من، وهو: اخَلاَلء، والَعَدم،  زه، وَفرَّ ه، واأَجْنَ اأمَتَّ

ها، فال ي�سغلها اأحد، واجلمع: فراغات. واملكان اخلايل، وفراغ الوظيفة اأو نحوها: ُخلُوُّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● النزول للغري عن الوظيفة؛ �سواء كان ِبِعَو�س، اأو بغري عو�س. 	
● ه لعهدة اآخر 	 اأن يرتك ويفو�س املت�رشِّف )امل�ستاأجر( بامل�سقفات وامل�ستغالت املوقوفة حقَّ

�س له: مفروغ له، وللم�سقَّف وامل�ستغل املفروغ:  ِبِعَو�ٍس، ويقال للمفو�س: فارٌغ، وللمفوَّ
مفروغ به، وللِعو�س ياأخذه الفارغ من املفروغ له: بدل الفراغ. 

لغة  يف  والقت�سادية  املالية  امل�سطلحات  معجم  الغني،  معجم  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  العرب،  ]ل�سان 
الفقهاء �س/351، اأحكام عقد احلكر يف الفقه الإ�سالمي �س/44[

ُفْرَجٌة●
لغة:

ــع بينهما، وَفَرَج  ًا، وَو�سَّ ــيئني: جعــل بينهمــا ُفْرجــًة اأو �َســقَّ )ف ر ج(، َفــَرَج َفْرجــًا؛ َفــَرَج بــني ال�سَّ
ْقــب، وامل�ســافة، وهــي  ــيئني، والثُّ ــقُّ بــني ال�سَّ زاَلــه، والُفْرَجــة: الْنِفــراج، وال�سَّ ــيَء: َك�َســَفه، واأَ ال�سَّ
، والُفْرَجة اأي�سًا: ُم�ساهدة  ة والهمِّ دَّ اأي�سًا: الَفَرج، وانك�ساف الغمِّ وزواله، واخللو�س من ال�سِّ

مــا ُيت�ســلَّى به، واجلمع: ُفُرجــات، وُفْرجات، وُفَرج.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● نافذة متَّ�سعة من الداخل، و�َسيِّقة من اخلارج، بجوانب مائلة. 	
● والفرجات، اأو الُفَرج: الفتحات التي بني �رشافات �سور احل�سن. 	

ا�ٌس ُفرَّ
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]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم م�سطلحات التاريخ والآثار �س/153[

َفْرٌز●
لغة:

اه،  يَء: َعَزَله عن غريه، ونحَّ يَء واأَْفَرْزُته: َق�َسْمُته، وَفَرَز ال�سَّ )ف ر ز(، َفَرَز َفْرزًا؛ َفَرْزُت ال�سَّ
الإِْفراز،  والَفْرز:  بها،  ورتَّ �َسنَّفها،  الب�ساعَة:  وَفَرَز  رديئه،  عن  جيَِّده  َميََّز  واأي�سًا:  وَف�َسَله، 

يء، ومتييزه. يء عن ال�سَّ ْق�سيم، والتَّْجِزئة، والَف�ْسل، وَعْزل ال�سَّ والتَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● 	. وق�سمة الإفراز: الق�سمة التي اأمكن فيها تعديل احل�س�س من غري َردَّ

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:
● ترتيب املعلومات ت�ساعديًا اأو تنازليًا على اأ�سا�ٍس معنٍي للفرز.	
● وفرز الأر�س: بيان حدوِد كلِّ ح�سة فيها.	

]ل�سان العرب، تاج العرو�س، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الغني، معجم لغة الفقهاء �س/311، املعجم 
الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 55/2	[

َفَر�ٌس
لغة:

جُل: َحَذق ركوب اخليل والثَّبات عليها،  ًة وَفرا�سًة وُفرو�سًة؛ َفُر�س الرَّ )ف ر �س(، َفُر�َس ُفُرو�سيَّ
 ، ، وح�سيٌّ َكر والأنثى يف ذلك �سواء، وهو حيوان اأهليٌّ و�سار فاِر�سًا، والَفَر�س: واحُد اخَلْيل، الذَّ
العربيُّ  الفر�س  اأ�سهرها  اخَلْيليَّات، �ساللته عديدة؛  ، من ف�سيلة  واجَلرِّ كوب  للرُّ ُيتَّخذ  َلُبون، 
ل ما ُينتج  َكر كذلك: ُح�سان، واملُْهرة: موؤنَّث »املُْهر«؛ وهو: ولُد الَفَر�س، واأوَّ الأ�سيل، وُيقال للذَّ

من اخَلْيل واحُلُمر الأهليَّة وغريها، واجلمع: َخْيل، واأَْفرا�س، وُفُرو�س.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد[

َفْر�ٌس●)ِفَرا�ٌس(
لغة:

ادَة:  جَّ ال�سِّ وَفَر�َس  الأر�س،  وجه  على  اْنَب�َسط  النَّباُت:  َفَر�َس  َفْر�سًا؛  َفَر�َس  �س(،  ر  )ف 
زها بالأثاث والِفرا�س، والَفْر�س: م�سدر »َفَر�َس«، وهو  َثها، وَجهَّ َة: اأثَّ قَّ َب�َسَطها، وَفَر�َس ال�سَّ
َب�ْسط الِفرا�س، واأي�سًا: املَْفُرو�س من متاع البيت، والأثاث، واملفرو�سات، والِفرا�س؛ وهو: 
الأر�س،  من  الوا�سع  الف�ساء  اأي�سًا:  والَفْر�س  البيت،  متاع  من  ُيْفَر�س  َما  اأو  �س،  اْفرُتِ ما 

واجلمع: ُفُرو�س.

َفْر�ٌس
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ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

عند●القت�صاديني:
املفرو�س اأو املب�سوط من متاع البيت ونحوه.

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 
]	55/2

َفْر�ٌس●)فري�صة(
لغة:

َعه، وَفَر�َســه  َنــه، و�ــرَشَ )ف ر �ــس(، َفَر�ــَس َفْر�ســًا؛ َفَر�ــَس الأمــَر: اأَْوَجَبــه، واأَْلَزَمــه، واأَمــَر بــه، وَبيَّ
ــه بــه، وَفَر�ْسُت  ره، وا�ســتنبطه، وَفَر�ــس لــه يف العطــاء: َعــنيَّ لــه ن�سيبــًا، وَخ�سَّ ره، وت�ســوَّ اأي�ســًا: َقــدَّ
جَل واأَْفَر�ْسُته واْفرَتَ�ْسُته: اأَْعَطْيُته، واأَْفَر�َسِت املا�ِسيُة: َوَجَبْت فيها الَفِري�سة، والَفْر�س: الَقْطع،  الرَّ
يء، واأي�سًا: الإيجاب، وم�سدر لكلِّ �سيء ُتوِجبه على اإِن�سان بَقْدر معلوم،  واحَلزُّ يف الُعود اأو يف ال�سَّ
ومــا اأوجبــه اهلل علــى عبــاده، ومــا اأوجبــه الإن�ســان علــى نف�ســه اأو غــريه، وهــو اأي�ســًا: الِهَبــة، والَعِطيَّة 
�ُسون، والَفِري�سة: الَفْر�س  املر�سومة، وما اأُْعِطي بغري َقْر�س، وما ُيعطى اجُلند، واجُلند الذين َيْفرَتِ
ــة املفرو�ســة ِبَقْدر معلوم، ومــا تفر�سه الأديان على اأتباعها  ــة املَْر�ُســومة، واحل�سَّ الواجــب، والَعِطيَّ
كاَة، واأي�سًا: الَهِرَمة  كاة، ومن الإِبل والبقر: ما بلغ عدُده الزَّ من الواجبات، والبعري املاأخوذ يف الزَّ

املُ�ِســنَّة مــن الإِبــل، وَفرائ�ــُس اهلل: حــدوده التــي اأََمــر بهــا ونهــى عنهــا، واجلمــع: ُفُرو�س.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ما توعد بالعقاب على تركه، �سواء ثبت بدليل قطعي اأم ظني.	
● القراءة.	
● ال�سنة.	
● التوقيت.	
● ما تتوقف �سحة العبادة عليه.	
● ب تاركه.	 ما ثبت بدليل قطعي، ل �سبهة فيه، ويكفر جاحُده، ويعذَّ
● ما لبدَّ منه، اأثم برتكه اأم ل، عبادة كان اأم ل.	
● والفري�سة: الأحكام التي ثبتت يف ال�رشع بدليل قطعي الثبوت والدللة. 	
● والفري�سة اأي�سًا: ق�سمة ال�سدقات والغنائم واملرياث.	
● والفري�سة اأي�سًا: املَْهر. 	
● والفرائ�س: علم ُيعرف به الورثة، وما ي�ستحقون من املرياث، وموانعه، وال�ساقط واملُ�ْسِقط، 	

واحلاجب واملحجوب، وقدر املحجوب فيه، وكيفية ق�سمته بينهم، ومو�سوعه املرياث.
ال�رشعية  العلوم  م�سطلحات  معجم  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  العرو�س،  تاج  العرب،  ]ل�سان 
الفقه �س/	31،  اأ�سول  الإ�سالمي �س/440، معجم م�سطلحات  الفقه  األفاظ  1204/3، معجم م�سطلحات 

القامو�س الفقهي �س/3	2[

َفْر�ٌس
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َفْرٌع●
لغة:

ــيَء: َعــاله، وَفــَرَع َقَواُمــه واأَْفــَرَع: طــاَل،  )ف ر ع(، َفــَرَع َفْرعــًا وُفُروعــًا، وَفــَرَع َفَراعــًة؛ َفــَرَع ال�سَّ
ــْعَبة، اأو امتداد خ�ســبيٌّ  َع امل�ســاألَة: جعلهــا ُفُروعــًا؛ اأي �ُســَعبًا، والَفــْرع: الُغ�ْســن، وال�سُّ وَعــال، وَفــرَّ
ــجرة، ويقابلــه: الأَ�ْســل، وهــو اأي�ســًا: مــا ُبِنــَي على غريه،  ق�ســري يخــرج مــن اجلــذع الرئي�ســيٍّ لل�سَّ
جرة:  بًا من اأ�سل، والَفْرع ِمن كلِّ �سيء: اأعاله، وفروع ال�سَّ ع منه، وكلُّ ما يخرج مت�سعِّ وما تفرَّ
ع منهــا، واجلمــع: اأْفــُرع، وُفــُروع. جــل: اأولده، وفــروع امل�ْســاألة: مــا تفــرَّ اأغ�سانهــا، وفــروع الرَّ

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● الولد، وولد الولد؛ كولد البن، وولد البنت، واإن نزل.	
● امل�سائل الجتهادية، التي مل َتِرد فيها ن�سو�س �رشيحة وا�سحة، اأو وردت فيها ن�سو�س 	

ظنية دللًة وثبوتًا، اأو ظنية ثبوتًا ل دللة، اأو ظنية دللة ل ثبوتًا. 
● املقي�س، وهو من اأركان القيا�س يف مقابلة الأ�سل؛ وهو املقي�س عليه. 	
● امل�ساألة الفقهية املتفرعة عن اأ�سل جامع. 	

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:
● يف 	 و�سيا�سيًا  اإداريًا  ا�ستعماله  �سائع  م�سطلح  وهو  اأجزاء،  اإىل  اأ  جمزَّ كل  من  ِق�ْسم  اأيِّ 

و�سعب  فروع  اإىل  ال�سيا�سية  الهيئة  اأو  احلزب  تق�سيم  اأو  وامل�سالح،  الإدارات  تق�سيمات 
واأق�سام.

● وحدة اإدارية تابعة لوحدٍة اأُمٍّ اأو رئي�سية، على اأنها تقوم بنف�س املهام التي تقوم بها الوحدة 	
الرئي�سية، �سواء اأكانت تعليمية اأم اإنتاجية اأم خدمية، ولها نف�س ال�سالحيات.

عند●القانونيني:
كل من ُولد من اأ�سٍل يف حبل الن�سب املنحدر؛ فالأولد هم الفروع، والآباء هم الأ�سول.

الفقهية املي�رشة 1513/2،  الرائد، املو�سوعة  العربية املعا�رشة،  اللغة  الو�سيط، معجم  العرب، املعجم  ]ل�سان 
معجم م�سطلحات اأ�سول الفقه �س/317، املو�سوعة الفقهية 32/	9، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية 

العربية 2/	5	-59	، القامو�س القانوين اجلديد �س/222[

َفَرٌق
لغة:

اأربعة  فقيل: هو  فيه،  اخُتلف  املدينة معروف،  لأهل  ِمْكيال �َسْخم  والَفَرق:  الَفْرق  ر ق(،  )ف 
اأرباع، وقيل: ي�سع �ستة ع�رش رطاًل، وهي ثالثة اآ�سع عند اأهل احلجاز، وقيل: »الَفْرق« خالف 

»الَفَرق«؛ وهو: مائة وع�رشون رطاًل، واجلمع: ُفْرقان، واأَْفُرق.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● مكيال ت�سع فيه �ستة ع�رش رطاًل، وقيل: ي�ساوي ثالثة اآ�سوع = 2040 × 3 = 6120 غرامًا.	

]ل�سان العرب، تاج العرو�س، التعريفات الفقهية �س/164، الأوزان والأكيال ال�رشعية �س/76[

َفَرٌق
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ة●-●الِفَرق●الإ�صلميَّة(● ِفْرَقٌة●)ِفَرق●الأمَّ
لغة:

َق  ــَز اأحَدهمــا مــن الآخــر، وفــرَّ ــيئني: َف�َســَل، وَميَّ )ف ر ق(، َفــَرَق َفْرقــًا وُفْرقانــًا؛ َفــَرَق بــني ال�سَّ
َق الأ�ســياَء اأو النا�ــَس:  َق بينهمــا: باَعــَد، وَف�َســل بينهمــا، وَفــرَّ َعــه، وَن�ــرَشه، وَفــرَّ ــيَء: َوزَّ ال�سَّ
َعهــم، والَفــْرُق: خــالف اجَلْمــع، والِفْرقــة: الفريــق، اأو اأقــلُّ منــه،  : َجمَّ ــمهم، �ســدُّ �َســتَّتهم، وَق�سَّ
ق، والطائفة من النا�س، ومن الإبل: ما ُدون املائة، واجلمع: ِفْرقات،  يء املتفرِّ ائفة من ال�سَّ والطَّ

وِفــَرق، واأَْفراق.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● ين الذي تنت�سب اإليه، دون اأن 	 ت ب�سيء من العقائد خالفت فيه الدِّ جماعة من النا�س، اخُت�سَّ
تخرج منه بالكلية. 

● وِفَرق الأمة: ا�سم اأُطلق على الفرق املنت�سبة اإىل الإ�سالم، والتي ظهرت بعد ال�سدر الأول. 	
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، املو�سوعة الفقهية املي�رشة 1514/2، املو�سوعة الفقهية 105/32[

َفَرمان●)َفَرمان●�ُصْلطان●-●اأَْمر●�ُصْلطان●-●يارليغ●-●ن�صان●-●ِمثال●-●برات●-●َمْن�صور(●
لغة:

مل جند له اأ�ساًل يف اللغة.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● القرار اأو املر�سوم الذي ي�سدره احلاكم، واأحيانًا كانت الأوامر والقرارات التي ي�سدرها 	
ى  ت�سمَّ العثمانية  الدولة  يف  ال�سلطاين  اخلتم  يحملون  الع�سكريني ممن  القادة  اأو  الوزراء 
)فرمان( اإىل جانب ما ي�سدره ال�سلطان نف�سه من قرارات اأو مرا�سيم، فاإذا اأ�سدر الباب 
يت فرمانات همايونية؛ اأي  ه اأو بتوقيعه فقط؛ �ُسمِّ العايل فرمانات بتوقيع ال�سلطان وخطِّ
بتوقيعه  اأو  ه  وخطِّ الأعظم  ال�سدر  بتوقيع  فرمانات  العايل  الباب  اأ�سدر  واإذا  �سلطانية، 

يت »فرمانات عائلية«؛ اأي: فرمانات الباب العايل.  فقط؛ �ُسمِّ
● ع من امللك، ا�ستعمله الأتراك يف الع�رش العثماين مبعنى الأوامر 	 اأمر اأو حكم اأو د�ستور موقَّ

ال�سلطانية، اأو ما ي�سمى بع�رشنا باملرا�سيم امللكية. 
عند●القت�صاديني:

م�سطلح اإداري، ا�ستعملته الإدارة العثمانية ليدلَّ على كل قرار اأو حكم �سادر من الباب العايل؛ 
اأي: ال�سلطان. 

]اأوقاف امل�سلمني يف القد�س ال�رشيف �س/92، املو�سوعة الإ�سالمية العامة �س/253-254، معجم امل�سطلحات 
والألقاب التاريخية �س/	33، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 60/2	[

فرملتي●
لغة:

مل جند له اأ�ساًل يف اللغة.

ِفْرَقٌة
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ا�صطلحاً:
متويل �سقاية املاء للمارة، اأو ملن هم داخل املن�ساآت والأماكن الدينية، كما تقع عليه م�سوؤولية 

تاأمني املياه لهذه املن�ساآت، وتفريغها يف اأوانيها اخلا�سة. 
]املعجم اجلامع يف امل�سطلحات الأيوبية واململوكية والعثمانية �س/163[

ُفْرٌن●
لغة:

ُن�سب  غليظ،  ُخْبز   : والُفْرينُّ فيه،  ُيْخَتبز  للنَّار  بخ، وبيت  والطَّ للُخْبز  َمْوِقد  الُفْرن:  ر ن(،  )ف 
الُفْريِن،  َخبَّازة  والفاِرَنة:  العظيمة،  امل�ستديرة  اخُلْبزة  وهي  ُفْرِنيَّة،  وواحدته:  مو�سعه،  اإىل 

ان: اخَلبَّاز؛ اأي: �سانع اخُلْبز، واأي�سًا: �ساحب الُفْرن، واجلمع: اأَْفران. والَفرَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● والُفرن احلب�سي: الفرن الذي بنته الأوقاف كم�رشوع عقاري لتنمية مداخيل الوقف، وذلك 	

عن طريق كرائه بال�سم�رشة العمومية. 
]ل�سان العرب، تاج العرو�س، معجم اللغة العربية املعا�رشة، املعجم لألفاظ احلب�س - الوقف - املعقب والعام 

باملغرب �س/145[

●)ِفَرْنة(● ِفَرْنٌ
لغة:

ة: ِجيٌل من النا�س ي�سكنون اأوروبا، وا�سم اأطلقه العرب على  )ف ر ن ج(، الإِْفَرْن والإِْفَرجْنَ
الألف  بَحْذف  َبه جماعة  وَعَرّ »اإِْفَرْنك«،  ب  ُمَعرَّ ق،  ال�رشَّ ال�سليبيَّة يف  بعد احلروب  الأوروبِّيني 
: الأوروبي. ة، وبالد الإفرن: اأوروبا، والإفرجنيُّ وا بذلك لأنَّ قاعدة ملكهم َفَرجْنَ »َفَرْن«، و�ُسمُّ

ا�صطلحاً:
اململوكي  العهدين  اإىل  وا�ستمرَّ  العبا�سي،  العهد  منذ  الفرن�سيني  على  امل�سلمون  اأطلقه  ا�سم 

والعثماين، وبات يطَلق جمازًا على كل اأجنبي. 
]تاج العرو�س، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، املعجم اجلامع يف امل�سطلحات الأيوبية واململوكية 

والعثمانية �س/163[

َفَرْنك●
لغة:

مل جند له اأ�ساًل يف اللغة.
ا�صطلحاً:

وحدة نقدية كانت ُت�ستعمل يف فرن�سا و�سوي�رشا، وا�سُتعملت يف �سورية ولبنان منذ عهد الحتالل 
الفرن�سي، وكانت ت�ساوي خم�سة قرو�س. 

]املعجم اجلامع يف امل�سطلحات الأيوبية واململوكية والعثمانية �س/163[

َفَرْنك
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وٌج َفرُّ
لغة:

وج: َفْرخ الدَّجاجة، والفتيُّ من ولِدها  )ف ر ج(، اأَْفَرَجِت الدَّجاجُة: كانت ذات فراريج، والَفرُّ
ة، واجلمع: َفراِريج. بخا�سَّ

ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

]تاج العرو�س، املعجم الو�سيط، الرائد[

َفِريٌج●
لغة:

َق  وفرَّ الآخر،  من  اأحَدهما  َز  وَميَّ َف�َسَل،  يئني:  ال�سَّ بني  َفَرَق  وُفْرقانًا؛  َفْرقًا  َفَرَق  ق(،  ر  )ف 
َق الأ�سياَء اأو النا�َس: �َستَّتهم،  َق بينهما: باَعَد، وَف�َسل بينهما، وَفرَّ َعه، وَن�رَشه، وَفرَّ يَء: َوزَّ ال�سَّ
من  ائفة  والطَّ واجُلْزء،  القطعة،  والَفِريق:  اجَلْمع،  خالف  والَفْرُق:  َعهم،  َجمَّ  : �سدُّ مهم،  وَق�سَّ

ائفة من النَّا�س، اأكرب من الِفْرقة. ق، واأي�سًا: اجلماعة اأو الطَّ ال�سيء املُتفرِّ
ا�صطلحاً:

احلارة اأو منطقة ال�سكن اأو احلي من اأحياء املنطقة، والفريج هو الفريق عند من يقلب القاف 
جيمًا.

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، مو�سوعة اللهجة الكويتية �س/299، املو�سوعة 
الكويتية املخت�رشة 1227/3، بت�رشف[

َفِريٌق●)َفِريق●َعَمل(●
لغة:

َق  وفرَّ الآخر،  من  اأحَدهما  َز  وَميَّ َف�َسَل،  يئني:  ال�سَّ بني  َفَرَق  وُفْرقانًا؛  َفْرقًا  َفَرَق  ق(،  ر  )ف 
َق الأ�سياَء اأو النا�َس: �َستَّتهم،  َق بينهما: باَعَد، وَف�َسل بينهما، وَفرَّ َعه، وَن�رَشه، وَفرَّ يَء: َوزَّ ال�سَّ
من  ائفة  والطَّ واجُلْزء،  القطعة،  والَفِريق:  اجَلْمع،  خالف  والَفْرُق:  َعهم،  َجمَّ  : �سدُّ مهم،  وَق�سَّ
مة للعمل معًا،  الِفْرقة، منظَّ اأكرب من  النَّا�س،  ائفة من  اأو الطَّ ق، واأي�سًا: اجلماعة  ال�سيء املُتفرِّ

واجلمع: اأَْفِرقة، وُفَرقاء.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
عند●القت�صاديني:

اأيُّ �سخ�س اأو جمموعة اأ�سخا�س ي�سرتكون يف اأداء عمل، اأو لهم م�سلحة مبا�رشة يف ق�سية اأو 
عقد اأو مفاو�سة. 

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم م�سطلحات القت�ساد واملال واإدارة الأعمال 
�س/406[

وٌج َفرُّ
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َف�صاٌد●
لغة:

واَب، وَعْك�ُسه: �َسَلَح، وَف�َسَد العقُد:  جُل: جاَنَب ال�سَّ )ف �س د(، َف�َسَد َف�َسادًا وُف�ُسودًا؛ َف�َسَد الرَّ
، وَف�َسَد احلاُل: ا�سطرَب، وَخِرَب، واأ�سابه اخللُل،  َعِطَب، وَتِلَف، واأْننَتَ عاُم:  َبَطَل، وَف�َسَد الطَّ
الح«؛ وهو: اجَلْدب، والَقْحط، والتَّلف، والَعَطب،  َد ال�سيَء: اأَباَره، والف�ساد: نقي�ُس »ال�سَّ وَف�سَّ

ر، واأَْخذ املال ظلمًا، واللَّْهو واللَِّعب. وال�ْسطراب، واخَلَلل، والكوارث، واأي�سًا: اإحلاق ال�رشَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● وهو 	 عليها،  الت�رشفات  من  ونحوهما  العبادة  اأو  العقد  من  املق�سودة  الآثار  ترتُّب  عدم 

ي�ساوي البطالن عند اجلمهور، خالفًا للحنفية. 
● العمل امل�رشوع باأ�سله دون و�سفه، وينبغي ت�سحيحه. 	
● خمالفة الفعل ال�رشع، بحيث ل ترتتَّب عليه الآثار، ول ُي�سِقط الق�ساء يف العبادات. 	

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:
● اإحلاق ال�رشر. 	
● خروج عن القانون والنظام العام، وعدم اللتزام بهما؛ من اأجل حتقيق م�سالح �سيا�سية 	

واقت�سادية واجتماعية للفرد اأو جلماعة معينة. 
ال�رشعية  العلوم  م�سطلحات  معجم  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ]ل�سان 

3/	120، املو�سوعة الفقهية 117/32، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 61/2	[

ُف�ْصَحٌة●
لغة:

�سَع، وَف�َسَح له واأَْف�َسَح اأي�سًا:  )ف �س ح(، َف�ُسَح َف�ساحًة، وَف�َسَح َف�ْسحًا؛ َف�ُسَح املكاُن واأَْف�َسَح: اتَّ
َعة، واملُتَّ�سع،  َعه، ومنزل َف�ِسيح: وا�سع، والُف�ْسَحة: ال�سَّ َح املكاَن: اأَْف�َسَحه، وَو�سَّ َع له، وَف�سَّ َو�سَّ
ُف�ُسحات،  واجلمع:  وغريها،  البيوت  بني  والُفْرَجة  الوا�سع،  واحَليِّز  اخلالية،  وامل�ساحة 

وُف�ْسحات، وُف�َسح.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني[

َف�ْصٌخ
لغة:

اأَي:  اأُي: َف�َسَد، وَف�َسَخ الرَّ جُل: �َسُعَف، وَجِهَل، وَف�َسَخ الرَّ )ف �س خ(، ف�َسَخ َف�ْسخًا؛ َف�َسَخ الرَّ
خ  اأَْف�َسَده، وَف�َسَخ الَعْقَد ونحَوه: َنَق�َسه، واأَْبَطَله، واأَْلغاه، وَف�َسَخ الثوَب عنه: اأَْلقاه وَطَرَحه، وتف�سَّ
عف يف العقل والبدن، واجلهل،  �سعُره: زال وتطاير، والَف�ْسخ: زوال املَْف�ِسل عن مو�سعه، وال�سَّ

َف�ْصٌخ
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عيف ل يقوى على مقاومة  ْرح، والنَّق�س، والتفريق، واإف�ساد الراأي، والَف�ْسخ اأي�سًا: ال�سَّ والطَّ
دائد، اأو ل يظفر بحاجته. ال�سَّ

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● قلب كلِّ واحد من العو�سني ل�ساحبه؛ في�ستعمل الف�سخ اأحيانًا مبعنى رفع العقد من اأ�سله، 	

كما يف الف�سخ ب�سبب اأحد اخليارات، وي�ستعمل اأي�سًا مبعنى رفع العقد بالن�سبة للم�ستقبل، 
كما يف اأحوال ف�سخ العقود اجلائزة اأو غري الالزمة. 

● اإنهاء للعقد ال�سحيح، نات عن �رشٍط اأدرجه املتعاقدان يف العقد، اأو �رشٍط افرت�سه ال�سارع، 	
اأو نا�سئ عن ا�ستحالة تنفيذ اللتزام. 

● رفع العقد احلقيقي اأو احلكمي على و�سف كان قبله، بال زيادة ونق�سان. 	
● وف�سخ احلب�س املعقب: هو رفع �سفة التحبي�س عن احلب�س املعقب بقرار. 	

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:
● اإلغاء اأو اإبطال اأو ردُّ اأو رف�س حقٍّ اأو اتفاق من جانب �سلطة عليا. 	
● اإنهاء الرابطة التعاقدية بقرار اإداري اأو بحكم ق�سائي؛ نتيجة خلطاأ ج�سيم يرتكبه اأحد 	

الطرفني. 
● اإنهاء العقد والتحلل من التزاماته؛ نتيجة فقدان �رشط اأدرجه اأحد املتعاقدين يف العقد. 	

عند●القانونيني:●ُيطَلق على:
● اإنهاء الرابطة العقدية يف العقد التي تنتج التزامات متبادلة اأو التي تنفذ بالتتابع، وعودة 	

املتعاقدين اإىل احلالة التي كانوا عليها قبل التعاقد. 
● اإنهاء الرابطة التعاقدية بقرار اإداري اأو بحكم ق�سائي؛ نتيجة خلطاأ ج�سيم يرتكبه اأحد 	

الطرفني. 
● باللتزامات 	 طرفيه  اأحد  لإخالل  مدته؛  انق�ساء  قبل  الإيجار  عقد  اإنهاء  الإيجار:  وف�سخ 

النا�سئة عنه. 
املالية  امل�سطلحات  معجم   ،131/32 الفقهية  املو�سوعة  الغني،  معجم  الرائد،  العرو�س،  تاج  العرب،  ]ل�سان 
الإ�سالمية �س/431،  القت�سادية يف احل�سارة  امل�سطلحات  قامو�س  الفقهاء �س/353،  لغة  يف  والقت�سادية 
املعجم لألفاظ احلب�س - الوقف - املعقب والعام باملغرب �س/145، معجم م�سطلحات القت�ساد واملال واإدارة 
الأعمال �س/2، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 61/2	، املعجم القت�سادي �س/2	3-2	2، 

املعجم القانوين رباعي اللغة �س/454، معجم القانون �س/120، 472[

ِف�ْصٌق●)ُف�ُصوق(
لغة:

جُل:  اْنَف�َسَلْت عنه، وَف�َسَق الرَّ ِق�رْشها:  طبُة عن  الرُّ َف�َسَقِت  ِف�ْسقًا وُف�ُسوقًا؛  َف�َسَق  )ف �س ق(، 
القا�سي  َق  وَف�سَّ ات،  امللذَّ يف  وانغم�س  اهلل،  طاعة  عن  وخرج  ع،  ْ ال�رشَّ حدود  وجاوز  َع�َسى، 
على  ال�سيء  من  ال�سيء  يفيد خروج  ا�سم  والِف�ْسق:  الِف�ْسق،  اإىل  وَن�َسَبه  فا�سقًا،  ه  َعدَّ ال�ساهَد: 
الل،  وجه الف�ساد، واخلروج عن ال�ستقامة، واجَلْور، وهو اأي�سًا: الع�سيان، والفجور، وال�سَّ
، والُف�ُسوق: اخلروج عن الدِّين، وامليل اإىل  ْك لأمر اهلل عز وجل، واخلروج عن طريق احلقِّ والرتَّ

ِف�ْصٌق
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الح، جمعه: فا�ِسُقون،  املع�سية، والفا�ِسق: دائُم الِف�ْسق، الفاجر، اخلارج عن طريق احلقِّ وال�سَّ
: فا�ِسقات، وَفوا�ِسق. اق، وُهنَّ وَف�َسَقة، وُف�سَّ

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ارتكاب الكبائر ق�سدًا، اأو الإ�رشار على ال�سغائر بغري تاأويل. 	
● والفا�سق: من ترك الواجب مع اعتقاده بوجوبه، اأو عمل املنكر مع اعتقاده بتحرميه. 	

]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 1194/3، 
معجم م�سطلحات اأ�سول الفقه �س/310، 320[

َف�ْصِقيٌَّة●)ف�صتقية●-●خ�صة●-●خ�صة●-●فوارة(●
لغة:

ماء،  نافورة  طه  وتتو�سَّ غالبًا،  م�ستدير  ُرخام،  من  وَحْو�س  اأ،  املَُتو�سَّ الَف�ْسِقيَّة:  ق(،  �س  )ف 
واجلمع: َف�ْسِقيَّات، وَف�ساِقّي.

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● وامليادين 	 الق�سور  عادة يف حدائق  مياه، ويكون  نافورة  فيه  تو�سع  الرخام،  حو�س من 

العامة. 
● ط امل�ساجد واملدار�س الدينية. 	 حو�س ماء للو�سوء والغت�سال، كما اأنها مبثابة مي�ساأة تتو�سَّ
● حجرات الدفن املبنية يف تخوم الأر�س اأ�سفل القباب؛ املدافن. 	

]تاج العرو�س، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، املعجم اجلامع يف امل�سطلحات العثمانية �س/165، 
املدخل اإىل درا�سة امل�سطلحات الفنية للعمارة الإ�سالمية �س/97[

ُف�َصْيِف�صاٌء●)غ�صك●-●الف�س●املذهب●-●املف�ص�س(●
لغة:

خام اأو احَل�ْسباء  بة، وهي: اأَْلواٌن توؤلَّف من الرُّ )ف �س �س(، الُف�َسْي�ساء والُف�َسْيِف�ساء: لفظة ُمَعرَّ
منها  ويكون  داِخل،  من  البيوت  ِحيطان  يف  ب  وتركَّ بع�س،  على  بع�سه  يوؤلَّف  اخَلَرز،  اأو 
ر  املُ�سوَّ البيت  والِف�ْسِف�س:  ر،  ُم�َسوَّ َنْق�س  ه  كاأنَّ جدرانه،  اأو  البيت  اأر�َس  تزيِّن  ور�سوم  �سور 

بالُف�َسْيِف�ساء.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط[

ٌل● َف�صْ
لغة:

خ�ُس: فاَرَق، وَخَرَج، وَم�َسى،  يُء اأو ال�سَّ )ف �س ل(، َف�َسَل َف�ْساًل وُف�ُسوًل وِف�ساًل، َف�َسَل ال�سَّ

ٌل َف�صْ
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يَء من غريه: اأَْبَعَده، واْنَتَزعه،  ق، وَميَّز، واأي�سًا: َق�َسى، وَحَكَم، وَف�َسَل ال�سَّ وَف�َسَل بينهما: َفرَّ
اأو  ال�سيئني،  بني  احلاجز  والَف�ْسل:  عنها،  واأَْبَعَده  َفَطَمه،  ه:  اأمِّ عن  �سيَع  الرَّ وَف�َسَل  واأزاله، 
احلقِّ  بني  والق�ساء  اجل�سد،  من  َعْظَمنْي  كلِّ  وملتقى  الأَْر�َسنْي،  بني  واحَلدُّ  بينهما،  امل�سافة 
نة الأربعة، واأحد اأجزاء الكتاب مما يندرج حتت الباب  والباطل، وهو اأي�سًا: واحد ف�سول ال�سَّ
احُلْكم  الأَ�ْسل، وَف�ْسل اخلطاب: ما كان  الَفْرع، وعك�سه:  اأي�سًا:  منف�ساًل عن غريه، والَف�ْسل 
 ، ل: احلاِجز، اأو ما يف�سل بني �سيئني، واأي�سًا: القاِطع، النِّهائيُّ فيه قاِطعًا ل راَد له، والفا�سِ

واجلمع: ُف�ُسول.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:

● عك�س الدمج يف املوؤ�س�سات. 	
● حالة اأو �سورة من �سور اإنهاء �ساحب العمل عقد العمل غري املحدد املدة؛ لعدم ر�سائه عن 	

العامل، اأو لعدم حاجته اإليه. 
● اأق�سام املدر�سة، وي�سم عددًا معينًا من التالميذ يف مرحلة 	 ويف الإدارة املدر�سية: هو اأحد 

درا�سية و�سنية واحدة. 
● : ما يقع اأو يحدث مرة كل ربع �سنة؛ اأي كل ثالثة اأ�سهر. 	 والف�سليُّ

عند●القانونيني:●ُيطَلق على:
● جزاء تاأديبي يوقعه �ساحب العمل باإرادته وحده من �ساأنه اإنهاء عالقة العمل. 	
● اإنهاء عالقة العمل بقرار فردي من جانب �ساحب العمل. 	

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية 
العربية 64/2	، معجم م�سطلحات القت�ساد واملال واإدارة الأعمال �س/449، معجم القانون �س/121، 391[

ٌة●)جُلني●-●ن�صيك●-●َغَرب●-●َوِرق( ِف�صَّ
لغة:

اأو  ة  بالِف�سَّ ه  وَّ مُمَ �ٌس:  ُمَف�سَّ و�سيٌء  ة،  بالِف�سَّ ه  حالَّ اأو  طاله  يَء:  ال�سَّ �َس  َف�سَّ �س(،  �س  )ف 
ثمني،   ، َلنيِّ مَلَّاع،  اأبي�س،  َمْعِدن  اللَجنْي؛  وهي:  النَّفي�سة،  اجلواهر  ِمن  ة:  والِف�سَّ بها،  ع  ُمَر�سَّ

، واجلمع: ِف�سا�س، وِف�َس�س. كانت ُت�رشب منه النُّقود، وُت�سنع منه احُلِليُّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
عند●القت�صاديني:

عن�رش معدين مييل لونه اإىل البيا�س، وُي�ستعمل - يف الدرجة الأوىل - يف �سكِّ النقود، و�ُسنع 
الأخرى، وحلام معادن  املعادن  الكهربائية، وَطلْي  املو�سالت  احللى واملجوهرات، ويف �سنع 

معينة... وغري ذلك من اأوجه ال�سناعة. 
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم م�سطلحات القت�ساد واملال واإدارة الأعمال 

�س/504[

ٌة ِف�صَّ
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َف�ْصٌل
لغة:

يُء: َبِقَي، وزاَد على احلاجة، وَف�َسَل فالٌن:  )ف �س ل(، ف�َسَل َف�ْساًل، وَف�ُسَل ُف�ُسوًل؛ َف�َسَل ال�سَّ
اخُللُق،  ُح�سن  من  رفيعة  وبدرجة  بالف�سيلة،  اتَّ�سَف  جُل:  الرَّ وَف�ُسَل  بالف�سل،  غرِيه  على  َغَلَب 
ه اأح�سن منه،  له على غريه: َميَّزه عليه، وحكم له بالف�سل عليه، وَعدَّ يُء: متيَّز، وَف�سَّ وَف�ُسَل ال�سَّ
بف�سل  ليحكم  بينهما  واَزَن  يئني:  ال�سَّ بني  وفا�َسَل  الف�سل،  يف  وغاَلَبه  فاَخَره،  فالنًا:  وفا�َسل 
يادة على القت�ساد، والَبِقيَّة، اأو ما َبِقي من  اأحدهما على الآخر، والَف�ْسل: �سدُّ »النَّق�س«؛ وهو: الزِّ
مام: َطَرُفه،  ُدد، والإح�سان ابتداًء بال مقابل، والِهبة، وَف�ْسل الزِّ وؤْ ف، وال�سُّ يء، واأي�سًا: ال�رشَّ ال�سَّ

يء، واأي�سًا: الثِّياب التي ُتْبتذل للنوم، واجلمع: ُف�ُسول. والَف�ْسَلة: الُف�سالة؛ وهي: بقيَّة ال�سَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● اخلري.	
● كل عطية ل َتلْزم من ُيْعِطي.	
● ابتداء اإح�سان بال ِعلَّة.	
● والَف�ْسلة: ما ل فائدة فيه.	

]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة 
الإ�سالمية �س/433، معجم امل�سطلحات والألفاظ الفقهية 44/3، معجم م�سطلحات األفاظ الفقه الإ�سالمي 

�س/445[

يَلٌة● َف�صِ
لغة:

وَف�َسَل  احلاجة،  على  وزاَد  َبِقَي،  يُء:  ال�سَّ َف�َسَل  ُف�ُسوًل؛  وَف�ُسَل  َف�ْساًل،  ف�َسَل  ل(،  )ف �س 
ُح�سن  بالف�سيلة، وبدرجة رفيعة من  اتَّ�سَف  جُل:  الرَّ بالف�سل، وَف�ُسَل  َغَلَب على غرِيه  فالٌن: 
ه  وَعدَّ عليه،  بالف�سل  له  عليه، وحكم  َميَّزه  على غريه:  له  وَف�سَّ يُء: متيَّز،  ال�سَّ وَف�ُسَل  اخُللُق، 
بينهما  واَزَن  يئني:  ال�سَّ بني  وفا�َسَل  الف�سل،  يف  وغاَلَبه  فاَخَره،  فالنًا:  وفا�َسل  منه،  اأح�سن 
دُّ »النَِّقي�سة«، وهي: الدرجة الرفيعة يف الَف�ْسل  ليحكم بف�سل اأحدهما على الآخر، والَف�ِسيلة: �سِ
ُته، والَف�ِسيلة اأي�سًا: الَف�ْسلة اأو الُف�سالة؛ وهي:  ة، وَف�ِسيلة كلِّ �سيء: َمِزيَّ وُح�سن اخُللق، واملَِزيَّ

يء، واجلمع: َف�ساِئل. ما َف�َسل من ال�سَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املندوب، والنافلة، وهي ما طلبه ال�سارع من املكلف طلبًا غري جازم؛ فيوؤجر على فعله، ول 	
ياأثم برتكه.

● د، وتركه يف بع�س الأحيان، اأو مل يظهره 	 ما فعله ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، اأو اأمر به اأمرًا غري موؤكَّ
يف جماعة.

● العلماء 	 ز  وجوَّ الإطالق،  اأوجه  من  وجه  على  ال�رشع  به  اأِذن  عمل  كل  الأعمال:  وف�سائل 
العمل به مقيدًا من وجه اأو اأكرث، بَقْيد مل يرد يف ال�رشع ن�سًا.

يَلٌة َف�صِ
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● وف�سائل الأعمال اأي�سًا: الرتغيب اأو الرتهيب؛ بذكر ثواب اأو عقاب، ملا له اأ�سل ثابت؛ كربِّ 	
الوالدين، وذكر اهلل يف ال�سوق... ونحو ذلك.

امل�سطلحات  معجم  الغني،  معجم  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ]ل�سان 
العلوم  م�سطلحات  معجم   ،1211/3 ال�رشعية  العلوم  م�سطلحات  معجم   ،46  ،44/3 الفقهية  والألفاظ 

ال�رشعية 1211/3[

ِفْطٌر●
لغة:

�سيامه  وَقَطَع  َب،  و�رَشَ َكَل  اأَ واأَْفَطَر:  ائُم  ال�سَّ َفَطَر  اإْفطارًا؛  واأَْفَطَر  ُفُطورًا،  َفَطَر  ر(،  ط  )ف 
رم�سان،  يف  الإفطار  وجبة  اأو  باح،  ال�سَّ وجبة  له  َم  َقدَّ فالنًا:  َر  وَفطَّ ونحوه،  عام  الطَّ بتناول 

وم، وهو: الإْفطار، والِفْطر اأي�سًا: القوم املُْفِطرون، َو�ْسف بامل�سدر. والِفْطر: نقي�س ال�سَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● اأول يوم من �سوال؛ وهو عيد الفطر.	
● اب اأو اجلماع اإم�ساكًا يعترب به �سائمًا.	 عام اأو ال�رشَّ عدم الإم�ساك عن الطَّ

لغة  معجم  �س/166،  الفقهية  التعريفات  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ]ل�سان 
الفقهاء �س/316[

ِفْطَرٌة●
لغة:

ه، وَفَطَر النَّاُب وَنْحُوه: �َسقَّ اللَّْحم وَطَلَع، وَفَطَر الأمَر:  يَء: �َسقَّ )ف ط ر(، َفَطَر َفْطرًا؛ َفَطَر ال�سَّ
اأوجده، واأن�ساأه، وابتداأه، والِفْطَرة: البتداء، والخرتاع، واخِللْقة التي ُخلق عليها املولود يف 
َفة الإن�سان الطبيعيَّة، والطبيعة ال�سليمة  ه، وما َفَطَر اهلل عليه اخللَق من املعرفة به، و�سِ بطن اأمِّ

نَّة، واجلمع: ِفَطرات، وِفَطر. مل ُت�َسب ِبَعْيب، والِفْطَرة اأي�سًا: ال�سُّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● جمموع ال�ستعدادات وامليول والغرائز التي تولد مع الإن�سان، دون اأن يكون لأحد دخل 	

يف اإيجادها. 
● اأة لقبول الدين. 	 ال�سفة التي يت�سف بها كل موجود يف اأول زماِن ِخلَْقِته؛ اجِلِبلَّة املهيَّ
● �سدقة الفطر؛ اأي زكاة الفطر. 	
● �ساع �رشعي. 	
● والُفْطَرة: ما اعتاد النا�س �رشاءه من احللوى والتمور »املك�رشات« يف عيد الفطر. 	

الفقهاء �س/317،  لغة  املعا�رشة، معجم  العربية  اللغة  الو�سيط، معجم  املعجم  العرو�س،  تاج  العرب،  ]ل�سان 
امل�سطلحات  قامو�س  �س/445،  الإ�سالمي  الفقه  األفاظ  م�سطلحات  معجم  �س/166،  الفقهية  التعريفات 

القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية �س/433[

ِفْطٌر●
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َفُطوٌر●
لغة:

ونحوه،  عام  الطَّ بتناول  �سيامه  وَقَطَع  َب،  و�رَشَ اأََكَل  ائُم:  ال�سَّ َفَطَر  ُفُطورًا؛  َفَطَر  ر(،  ط  )ف 
باح، اأو وجبة الإفطار يف رم�سان، والَفُطور: ما ُيْفَطر عليه، وهو  َم له وجبة ال�سَّ َر فالنًا: َقدَّ وَفطَّ
ائم بعد اأذان املغرب، والُفُطور: م�سدر »َفَطَر«؛ وهو: تناول طعام  باح، وطعام ال�سَّ طعام ال�سَّ

ائم طعامه بعد غروب ال�سم�س. باح، وتناول ال�سَّ ال�سَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، تاج العرو�س، معجم اللغة العربية املعا�رشة[

َفْقٌد●)ُفْقدان(●
لغة:

واأي�سًا:  عنه،  وغاَب  منه،  �ساَع  يَء:  ال�سَّ َفَقَد  وُفُقودًا؛  وُفْقدانًا  وِفْقدانًا  َفْقدًا  َفَقَد  د(،  ق  )ف 
ه، اأوَعِدَمه؛ َفَقَد الأمَل: َقِنَط، وَيِئ�َس، وَفَقَد ب�رَشه: َعِمَي، وَفَقَد حياَته: مات، وَفَقَد ُر�ْسَده:  َخ�رِشَ
َنِفَد �سرُبه، والَفْقد:  ُغ�ِسَي عليه، وفَقد �سرَبه:  ع، وَفَقَد �سعوَره:  ف بَطْي�س وَت�رَشُّ ، وت�رشَّ ُجنَّ

ياع. الُفْقدان، واخَل�َساَرة، وال�سَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
عند●القت�صاديني:

ف ب�سكل م�ستقل.  فقدان الإرادة: انعدام اأو �سعف القدرة على اتخاذ القرارات اأو الت�رشُّ
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية 

العربية 70/2	[

َفْقٌر
لغة:

اِجُر:  جُل: َذَهَب ماُله، وعك�سه: َغِنَي، واْفَتَقَر التَّ )ف ق ر(، َفُقَر َفقارًة، واْفَتَقَر اْفِتقارًا؛ َفُقَر الرَّ
َره: اأَْفَقَره، وجعله فقريًا،  يء: اْفَتَقَده، واحتاج اإليه، وَفقَّ �سار فقريًا قليَل املال، واْفَتَقَر اإىل ال�سَّ
دُّ »الِغَنى«؛ وهو: الَعَوز، واحلاجة، والُبوؤْ�س، والَفِقري: املحتاج، قليل املال، الذي ل  والَفْقر: �سِ

، واجلمع: َمفاِقر. ِلك متاعًا ول ماًل، وَعْك�سه: الَغِنيُّ ميلك ما يكفيه، اأو الذي ل مَيْ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● عدم امتالك مقدار ن�ساب الزكاة فائ�سًا عن احلاجات الأ�سلية. 	
● َفْقِد ما ُيْحتاج اإليه؛ من ماأكٍل وم�رشٍب وملب�ٍس وم�سكٍن. 	
● ن فيها الفرد من احل�سول على العنا�رش املعي�سية الأ�سا�سية، الالزمة 	 احلالة التي ل يتمكَّ

لوجوده املادي، و�سالمة بقائه، وقد يكون الفقر مطلقًا اأو ن�سبيًا. 

َفْقٌر
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● والفقري: الذي جاز له اأخذ الزكاة. 	
● والفقري اأي�سًا: من له مال دون النِّ�ساب؛ اأي دون مائتي درهم اأو قيمتها ف�ساعدًا، فا�ساًل 	

عن حاجته الأ�سلية. 
● والفقري اأي�سًا: الذي ل َي�ْساأل؛ لأنه يجد ما يكفيه يف احلال. 	
● والفقري اأي�سًا: من كان له ولعياله قوت يوم، اأو َقَدَر على الك�سب لهما. 	
● والفقري اأي�سًا: املحرتف الذي يعي�س بك�سب يده يف كل يوم. 	
● والفقري اأي�سًا: من ل ميلك �سيئًا األبتَّة، اأو يجد �سيئًا ي�سريًا من مال اأو ك�سب ل يقع موقعًا 	

من كفايته. 
عند●القت�صاديني:

الفقري: من لي�س له مال اأو ك�سب حالل لئق به.
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني، املو�سوعة الفقهية املي�رشة 1531/2، معجم 
م�سطلحات اأ�سول الفقه �س/323، معجم م�سطلحات الرعاية والتنمية الجتماعية �س/195، ترتيب ال�سنوف 
يف اأحكام الوقوف �س/1	-2	، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية �س/435، املو�سوعة 

الفقهية 199/32، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 71/2	[

ِفْقٌه●
لغة:

له  الِفْقه  �سار  اأو  َفِطنًا،  عاملًا  �سار  جُل:  الرَّ َفُقَه  وَفَقهًا؛  ِفْقهًا  وَفِقَه  َفقاهًة،  َفُقَه  هـ(،  ق  )ف 
جُل: َعِلَم، وكان فقيهًا،  يعة واأحكامها، وَفِقَه الرَّ ين: �سار عاملًا باأ�سول ال�رشَّ �سجيَّة، وَفُقَه يف الدِّ
ه  وَتَفقَّ وَعلََّمه،  اه،  اإيَّ اأَْفَهَمه  الأمَر:  َهَه  وَفقَّ تفكري،  بعد  واأَْدَرَكه  َجْهل،  بعد  َفِهَمه  الأمَر:  وَفِقَه 
ين ِلَف�ْسله، وهو اأي�سًا:  يء وَفْهمه، وَغَلَب على ِعلْم الدِّ جُل: َتعاَطى الِفْقَه، والِفْقه: العلم بال�سَّ الرَّ
يعة واأحكامها، وجمعه: ُفَقهاء،  الِفْطنة، والَفْهم، والَفِقيه: العامِل الَفِطن، والعامِل باأ�سول ال�رشَّ

: َفِقيهات. وُهنَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة. 	
● الِعلم بالأحكام ال�رشعية الفرعية، املكت�سب من اأدلتها التف�سيلية. 	
● اإدراك دقائق الأمور. 	
● معرفة النف�س؛ ما لها، وما عليها. 	
● جمموعة الأحكام العملية امل�رشوعة يف الإ�سالم. 	
● والفقيه: املجتهد العامل باأ�سول ال�رشيعة واأحكامها ومقا�سدها العامة. 	
● نت عنده ملكة ا�ستنباطها من م�سادرها. 	 والفقيه اأي�سًا: العامل الذي حفظ الأحكام، وتكوَّ
● والفقيه اأي�سًا: من �سغل اأوقاته باملطالعة، والتعليم، والفتوى، واإن َق�رشَّ عن الجتهاد. 	
● والفقيه اأي�سًا: املوؤدِّب، وهو املعلِّم لالأطفال يف مكاتب الأيتام. 	

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:
● علم اأ�سول ال�رشيعة وفروعها، وهو �سناعة الفقهاء يف الفكر الإ�سالمي. 	
● علم واأ�سلوب تطبيق العدالة؛ عن طريق القوانني واملحاكم. 	

ِفْقٌه
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عند●القانونيني:●ُيطَلق على:
● ا�ستنباط الأحكام القانونية من م�سادرها بالطرق العلمية. 	
● رجال 	 اأو  الفقهاء  وُهم  القانون؛  بدرا�سة  ي�ستغلون  رجال  من  ال�سادرة  الآراء  جمموعة 

القانون. 
● املبادئ التي ُي�سرت�سد بها ب�ساأن مو�سوع ما. 	
● والفقيه باملعنى الوا�سع هو: من كان من كبار علماء القانون، وباملعنى ال�سيِّق: من كانت 	

مهنته الإفتاء يف امل�ساكل القانونية؛ �سواء اأكانت مطروحة على الق�ساء، اأم غري مطروحة. 
لغة  الفقهي �س/9	2، معجم  القامو�س  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  العرو�س، معجم  تاج  العرب،  ]ل�سان 
الفقهاء �س/317، معجم م�سطلحات اأ�سول الفقه �س/323-324، ن�سان جديدان من وثيقة الأمري �رشغتم�س 
�س/172، معجم م�سطلحات القت�ساد واملال واإدارة الأعمال �س/312، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية 
العربية 71/2	، معجم القانون �س/121، القامو�س القانوين اجلديد �س/236، معجم امل�سطلحات القانونية 

)بدوي( �س/141[

●)ِفكاك( َفكٌّ
لغة:

ــيئني: َف�َسَلهمــا، وَفــكَّ الُعْقــدَة وَنْحَوهــا: َحلَّهــا،  ــيَء: َخلَّ�َســه، وال�سَّ )ف ك ك(، َفــكَّ َفــّكًا؛ َفــكَّ ال�سَّ
 : هَن: َخّل�َسه من يد املُْرتِهن، والَفكُّ َره، والرَّ ه، وَفكَّ الأ�ســرَي: اأَْطَلَقه، وَحرَّ ه، وَك�ــرَشَ واخَلْتَم: َف�سَّ
قبــة: تخلي�ُسهــا مــن  ْفريــج، وَفــكُّ الرَّ ــيئني، وتخلي�ــس بع�سهمــا مــن بع�ــس، والتَّ الَف�ْســل بــني ال�سَّ
ْهن، والِفكاك والَفكاك: ما ُيَفكُّ به؛ كاملال  ق، وَفكُّ الرهن وَفكاكه: تخلي�سه من َغَلق الرَّ اإ�ســار الرِّ

ونحوه ُيدفع خلال�س الأ�ســري.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
عند●القت�صاديني:●

● َفكُّ الرهن العقاري: قيام املُقِر�س بفكِّ الرهن عن العقار املرهون بعد �سداد كامل القر�س 	
العقاري. 

● عى عليه 	 وَفكُّ احلجز: اأمر يق�سي برفع احلجز عن ممتلكات املدين بعد �سداد الدين، اأو املدَّ
بعد ت�سوية الدعوى الق�سائية التي اأدت اإىل توقيع احلجز. 

عند●القانونيني:
هن.  هن: اإجراء يتم به اإزالة الرَّ َفكُّ الرَّ

]ل�سان العرب، تاج العرو�س، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، قامو�س اآركابيتا للعلوم امل�رشفية واملالية 
�س/5	2، 		6، معجم القانون �س/122[

َفلٌح
لغة:

جُل واأَْفَلَح: فاَز، وَظِفَر مبا يريد، وناَل حاجته،  )ف ل ح(، َفَلَح َفالحًا، واأَْفَلَح اإْفالحًا؛ َفَلَح الرَّ

َفلٌح
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َفر، والَفْوز مبا ُيغتبط به وفيه �سالح احلال، والنَّجاة، والبقاء يف النَّعيم واخلري،  والَفاَلح: الظَّ
وم. ُحور؛ لأنَّ به بقاء ال�سَّ هر: بقاوؤُه، والَفاَلح اأي�سًا: ال�سَّ وَفاَلُح الدَّ

ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة[

ِفلَحٌة●
لغة:

راعــة،  هــا للزِّ ها للَحــْرث، واأعدَّ : �َســقَّ ه، وَفَلــَح الأر�ــسَ ــيَء: �َســقَّ )ف ل ح(، فَلــَح َفلْحــًا؛ َفَلــَح ال�سَّ
ــة  راعــة؛ اأي: القيــام ب�ســئون الأر�ــس الزراعيَّ ــقُّ والَقْطــع، والِفاَلحــة: احِلراثــة، والزِّ والَفلـْـح: ال�سَّ
ار )من يحرث الأر�س(، وهو  ح: الأكَّ ح، والَفالَّ مــن َحــْرث وزرع وريٍّ وغــري ذلــك، وهــي حرفــة الَفالَّ

راعــة؛ لأنــه َيْفلــح الأر�ــس. املـُـزارع، حمــرتف الزِّ
ا�صطلحاً:

ومبا  باملاء  الأر�س  لإ�سالح  �سامل  وذلك  ن�ساأته،  متام  اإىل  كونه  بدء  من  النبات،  تدبري  علم 
ماد ونحوه، مع مراعاة الأهوية، وقواعد هذا العلم تختلف  ماد، والرَّ يخلخلها ويحميها؛ كال�سَّ

باختالف الأماكن. 
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:

● بة من حرث وغر�س ورعاية لإنتاج املحا�سيل. 	 علِم وفنِّ فالحة الرتُّ
● ح: الذي ميار�س حرث الأر�س وزرعها اأو تربية املوا�سي عليها. 	 والَفالَّ

القت�سادية يف احل�سارة  امل�سطلحات  قامو�س  الغني،  املعا�رشة، معجم  العربية  اللغة  العرب، معجم  ]ل�سان 
الإ�سالمية �س/436، معجم امل�سطلحات القت�سادية �س/6	2، معجم ال�سهابي يف م�سطلحات العلوم الزراعية 

�س/356[

ُفلٌن●)ُفلَنة(●
لغة:

ثه: ُفالنة، وُفالن وُفالنة: كناية عن اأ�سماء  ر العاقل، موؤنَّ )ف ل ن(، ُفالن: كناية عن الَعَلم املُذكَّ
الآدميني، والُفالن والُفالَنة: كناية عن غري الآدميني؛ كالفر�س والنَّاقة.

ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة[

َفلٌة●
لغة:

�ساع،  ه: َفَطَمه، وَف�َسَله، وَعَزَله عن الرَّ بيَّ وَنْحَوه عن اأمِّ )ف ل و(، َفال َفلْوًا وِفالًء؛ فال ال�سَّ
حراء، و�ساروا اإىِل َفالة، والَفالة: الَقْفر من الأر�س، والأر�س  واأَْفلى القوُم: خرجوا اإىل ال�سَّ

ِفلَحٌة
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ْحَراِء، والَفالة من الأر�س: املُ�ْستوية  الوا�سعة املُْقِفرة، ل ماء فيها ول اأني�س، واملَفازة، اأو ال�سَّ
التي لي�س فيها �سيء، واجلمع: َفَلوات، واأَْفالء، وَفاًل، وُفِلّي.

ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة[

َفْل�ٌس
لغة:

والَفلْ�س:  دراهم،  ذا  كان  اأن  بعد  ُفلُو�س،  ذا  �سار  جُل:  الرَّ اأَْفَل�َس  اإِْفال�سًا؛  اأَْفَل�َس  �س(،  ل  )ف 
قطعة من النَّقد م�رشوبة من النَّحا�س اأو املعدن ُيتعامل بها، وهي عملة جارية يف بع�س البلدان، 

�س: بائع الَفلْ�س، واجلمع: اأَْفلُ�س، وُفلُو�س. والَفلْ�س اأي�سًا: َخامت اجِلْزية يف العنق، والَفالَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● كل ما ُيتعامل به من النقود الزهيدة القيمة، الرخي�سة املعدن؛ كالنُّحا�س مثاًل. 	
● ت�ساوي 	 وهي  احلبَّة؛  من  جزءًا  و�سبعني  اثنني  من  جزءًا  ي�ساوي  الدقيقة:  الأوزان  من 

13	0.000 غرامًا.
● ورقة اجلزية، كانت ُتختم، ويعلِّقها الِذّمي يف عنقه؛ �سهادًة لأداء اجلزية.	
● والفلو�س: القطع املعدنية ال�سغرية يتزيَّن بها جلام الفر�س. 	
● ًة، و�سار نقدًا يف التعامل 	 َب من املعادن من غري الذهب والف�سة �سكَّ والفلو�س اأي�سًا: ما �رُشِ

عرفًا وثمنًا با�سطالح النا�س. 
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:

● العرب 	 اأخذ  وقد  والف�سة،  الذهب  غري  من  م�رشوبة  عملة  اإىل  ي�سري  اقت�سادي  م�سطلح 
الفل�َس عن اليونانية، وقاموا بتعريبه، ولكنهم مل يتقيدوا بهذا النوع من الفلو�س البيزنطية. 

● والإمارات 	 الأردن  يف  م�ستعملة  عربية  نقدية  عملة  اإىل  ي�سري  حديث،  اقت�سادي  م�سطلح 
والبحرين والعراق والكويت واليمن، ويختلف �سعرها بح�سب البلد. 

● ال�سلطات 	 ت�سدرها  التي  والف�سة،  الذهب  من غري  ال�سغرية  املعدنية  العمالت  والفلو�س: 
النقدية لت�سهيل ال�رشافة، وهي يف حكم النقود املقيدة. 

الإ�سالمية �س/437،  القت�سادية يف احل�سارة  امل�سطلحات  قامو�س  الرائد،  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ]ل�سان 
لغة  يف  والقت�سادية  املالية  امل�سطلحات  معجم  �س/167،  الفقهية  التعريفات  �س/319،  الفقهاء  لغة  معجم 

الفقهاء �س/355، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 74/2	، املعجم القت�سادي �س/4	2[

َفنٌّ
لغة:

: اأخذ يف ُفُنوٍن من القول، وَفنَّ  خ�ُس: َكرُث َتفنُّنه يف الأمور، واَفنَتَّ ًا؛ َفنَّ ال�سَّ )ف ن ن(، َفنَّ َفنَّ
ب من  : النَّوع، واحلال، وال�رشَّ نه ومل يثبت على راأي واحد، والَفنُّ َ راأَيه: َلوَّ َنه، وَفننَّ يَء: َزيَّ ال�سَّ

َفنٌّ
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«، وهي: الأَْخالط من النَّا�س  يء، والأمر الَعَجب، وهو اأي�سًا: التَّْزيني، والُفُنون: جمع »َفنٍّ ال�سَّ
لي�سوا من قبيلة واحدة، واأفانني الكالم: اأ�ساليبه وُطُرقه، واجلمع: اأفانني، واأَْفنان، وُفُنون.

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املجال الذي يخت�سُّ به فئة من النا�س، وتظهر فيه مهاراتهم واإبداعهم. 	
● عاطفة 	 وبخا�سة  والعواطف؛  امل�ساعر  لإثارة  الإن�سان  ي�ستعملها  التي  الو�سائل  جملة 

اجلمال. 
● مهارة يحكمها الذوق واملواهب. 	
● قواعد خا�سة بحرفة اأو عمل. 	
● �ساد 	 التي  الأرا�سي  الإ�سالم، وانت�رش وازدهر يف  الذي ظهر منذ  الفنُّ  الإ�سالمي:  والفنُّ 

، والفنون الأخرى.  فيها الإ�سالم، وي�سمل: العمارة، والزخرفة، واخلطَّ
● والفنون التطبيقية: هي الأعمال التي يلجاأ فيها ال�سانع اأو الفنان لتوظيف فنه الإبداعي يف 	

اإنتاج عمل يفيد النا�س يف حياتهم اخلا�سة اأو العامة. 
ال�رشعية 1219/3- العلوم  املعا�رشة، معجم م�سطلحات  العربية  اللغة  العرو�س، معجم  تاج  العرب،  ]ل�سان 

1220، معجم العمارة والفن �س/43، املو�سوعة الذهبية يف احل�سارة الإ�سالمية �س/			[
َفَناٌء

لغة:
جُل: َهَلَك،  يُء: ُعِدَم، وباَد، وا�ْسَمَحَل، وانتهى وجوُده، وَفِنَي الرَّ )ف ن ي(، َفِنَي َفَناًء؛ َفِنَي ال�سَّ
َف على املوت، وتفانى القوُم وتفاَنْوا: اأفنى بع�سهم بع�سًا يف احلرب َقْتاًل،  واأي�سًا: َهِرَم، واأَ�رْشَ

يء. وال، والهالك، واملوت، ونفاد ال�سَّ والَفناء: َنقي�س »البقاء«؛ وهو: الزَّ
ا�صطلحاً:

�َسرْيُورة ال�سيء معدومًا بذاته اأو باأجزائه؛ بحيث مل يبق منه �سيء اأ�ساًل. 
]ل�سان العرب، تاج العرو�س، الرائد، املو�سوعة الفقهية 294/42[

ِفَناٌء
لغة:

يُء: ُعِدَم، وباَد، وا�ْسَمَحَل، وانتهى وجوُده، والِفناء: �ساحة وا�سعة  )ف ن ي(، َفِنَي َفَناًء؛ َفِنَي ال�سَّ
عة اأمامها، اأو �ساحتها الأماميَّة، واأي�سًا: ما اْمَتدَّ  ار: ال�سَّ حماطة باأ�سوار اأو اأَْبِنية، وِفناء الدَّ

ور، واجلمع: اأَْفِنية، وُفِنّي، وِفِنّي. احات على اأبواب الدُّ ِمن جوانبها، والأَْفِنية: ال�سَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ة من طريق نافذ. 	 ما ف�سل من حاجة املارَّ
● وِفناء امل�سجد: ال�ساحة اأمامه. 	
● وفناء امل�سجد: هو املكان املت�سل به، لي�س بينه وبينه طريق. 	
● مت 	 �سمِّ التي  واجلوامع،  امل�ساجد  ط  تتو�سَّ التي  املك�سوفة  امل�ساحة  هو  الأو�سط:  والفناء 

وفق التخطيط التقليدي املتاأثِّر بتخطيط م�سجد الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص.

َفَناٌء
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● ، ودفن املوتى، واإلقاء الرتاب... ونحو ذلك.	 وفناء البلد: املكان املعدُّ مل�سالح البلد؛ كرك�س الدوابِّ
]ل�سان العرب، تاج العرو�س، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الغني، معجم لغة الفقهاء �س/319، التعريفات 

الفقهية �س/167، املو�سوعة الفقهية 22/		، 	346/2، بحوث ودرا�سات يف العمارة الإ�سالمية 31/1[

َفناٌر●)َفْنيار(●
لغة:

لإر�ساد  مرتفع؛  ُبْرج  اأو  عالية  �سارية  على  ُين�سب  وء،  ال�سَّ قويُّ  م�سباٌح  الَفنار:  ر(،  ن  )ف 
َمناٌر،  اأي�سًا:  ى  وُي�سمَّ نُّب مواطن اخلطر،  وجَتَ رْي،  ال�سَّ اإىل طرق  واملحيطات  البحار  يف  فن  ال�سُّ

وَفْنياٌر، وهو اأي�سًا: املِ�ْسباح، اأو املِ�ْسعل، واجلمع: َفنارات، وَفناِنري.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، الرائد[

ُفْنُدٌق●)خان●-●اأوتيل●-●تيم●-●دار●التُّجار●-●لوكاندة(●
لغة:

بيل  ال�سَّ خان  ام:  ال�سَّ اأهل  بلغة  هو  وقيل  اخلاُن،  معناه:  ؛  فار�سيٌّ لفظ  الُفْنُدق:  ق(،  د  ن  )ف 
رق واملدائن، وهو اأي�سًا: النُُّزل، اأو املَ�ْسكن املفرو�س لإقامة  الذي ينزله النَّا�س، ويكون يف الطُّ

امل�سافرين، ينزل فيه الغرباء اأو غريهم ِبَدْفع الأجر.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● مكان لإقامة امل�سافرين باأجر، واأُطلق هذا التعبري يف الأ�سا�س على بناء وا�سع يتاألَّف من 	

عدة طبقات، كان ينزل فيه التجار الأوروبيون يف مدن ال�رشق مع جتارتهم، والفندق - 
واحلال هذه - هو اخلان بذاته، ثم اإنَّ هذا التعبري اأُطلق على النُُّزل عمومًا. 

● ويف النُّقود: نقد عثماين عراقي من الذهب، ُعرف منه: اجلديد، والعتيق، وهو من�سوب اإىل 	
ِبه؛ مدينة البندقية الإيطالية، والرتك العثمانيون ينطقون ا�سمه: فندقلي.  مكان �رَشْ

عند●القت�صاديني:
اأ لإقامة امل�سافرين بالأجر، ي�ستمل على غرف للنوم، واأماكن للرتفيه وال�سرتخاء.  ُنُزل ُيَهيَّ

]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم لغة الفقهاء �س/319، املعجم اجلامع يف امل�سطلحات 
الأيوبية واململوكية والعثمانية �س/165، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية �س/439، 

املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 74/2	[

● يٌّ َفنِّ
لغة:

: اأخذ يف ُفُنوٍن من القول، وَفنَّ  خ�ُس: َكرُث َتفنُّنه يف الأمور، واَفنَتَّ ًا؛ َفنَّ ال�سَّ )ف ن ن(، َفنَّ َفنَّ
، وهو: احلاِذق يف ِحْرفته. : ا�سم من�سوب اإىل َفنٍّ َنه، والَفنِّيُّ يَء: َزيَّ ال�سَّ

يٌّ َفنِّ
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ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ن الإعداد الرتبوي واإك�ساب 	 والتعليم الفني: منط من التعليم العايل النظامي، الذي يت�سمَّ

املهارات واملعرفة التقنية؛ لإعداد اأطٍر فنية يف خمتلف الخت�سا�سات ال�سناعية والزراعية 
وال�سحية والإدارية وغريها، وتقع عليها م�سوؤولية الت�سغيل وال�سيانة واخلدمات. 

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:
● احلاذق يف حرفته. 	
● م�ساعد املهند�س، اأو من هو اأدنى يف الدرجة العلمية عن اللي�سان�س )البكالوريو�س(. 	
● كل من يجيد مهارة اأو تعاماًل مع اآلة اأو تقنية معينة. 	
● عامل ماهر يقوم باأعمال الرتكيب اأو ال�سيانة اأو الإ�سالح. 	

]املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، التعليم الفني ال�سناعي والتدريب املهني، متاح على الرابط: 
يف  الأ�سا�سي  املعجم   ،https://sites.google.com/site/safaagad2222/safaagad2222-8

امل�سطلحات الإدارية العربية 75/2	، قامو�س اآركابيتا للعلوم امل�رشفية واملالية �س/6	7[

ِفْهِر�ٌس●)ِفْهِر�ْصت(●
لغة:

ــَق بــه  ــه، واأَحْلَ َف ــًا؛ اأي: �َسنَّ ــه ِفْهر�س ــاَب: و�ســع ل ــًة؛ َفْهَر�ــَس الكت )ف هـــ ر �ــس(، َفْهَر�ــَس َفْهَر�َس
ــٌت مبحتويــات الكتــاب،  ــاه: َثَب ــت«؛ ومعن ب »ِفْهِر�ْس ، معــرَّ ــًا مبحتوياتــه، والِفْهِر�ــس: فار�ســيٌّ َثْبت
ًا اأو  ــب األفبائيَّ ــا ورد يف الكتــاب، ُيَرتَّ ــة واأ�ســماء الأعــالم... ونحــو ذلــك ممَّ اأو مو�سوعاتــه التف�سيليَّ
فحــات التــي وردت فيهــا تلــك املو�سوعــات والأ�ســماء،  بنظــام اآخــر، وُي�ســار فيــه اإىل اأرقــام ال�سَّ

مــع فيــه الُكتــب، واجلمــع: َفهاِر�ــس. ل الكتــاب اأو اآخــره، واأي�ســًا: الكتــاب الــذي جُتْ ويقــع يف اأوَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ذكر الأعمال والدفاتر تكون يف الديوان، وقد يكون ل�سائر الأ�سياء. 	

عند●القت�صاديني:
م فاأ�سبح ل�سائر الأ�سياء، وُخ�سَّ بقائمة  �ِسَجل الأعمال والدفاتر التي تكون يف الديوان، وُعمِّ

بة وفق نظام معني.  بالكتب وغريها من املواد املكتبية املرتَّ
العربية  الإدارية  امل�سطلحات  يف  الأ�سا�سي  املعجم  �س/	3،  العلوم  مفاتيح  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ]ل�سان 

]	75/2

َفَواٌت
لغة:

، وفاَت  )ف وت(، فاَت َفْوتًا وَفَواتًا؛ فاَت الأمُر: َذَهَب وَم�َسى وقُت ِفْعله، وفاَت فالٌن: م�سى وَمرَّ
الأمُر ُفالنًا: مل ُيْدركه، واأي�سًا: اأَْعَوَزه، وفاَت فالٌن ُفاَلنًا: �َسَبَقه، والَفَوات: مرور الوقت املطلوب، 

ْبق، والَفْوت: الَفوات اأي�سًا، والفاِئت، واخَلَلل اأو الُفْرجة، وجمعه: اأَْفوات. هاب، وال�سَّ والذَّ

ِفْهِر�ٌس
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ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة. 	
● ت�سييع منفعة العني اململوكة؛ كاإم�ساك عني لها منفعة ُت�ْسَتاأجر لها. 	
● التخلف، اأو انتفاء الوجود، اأو الَفْقِد.	
● ر اإدراكه.	 والَفْوت: ُبْعد ال�سيء عن الإن�سان؛ بحيث يتعذَّ

]ل�سان العرب، تاج العرو�س، املعجم الو�سيط، معجم امل�سطلحات املالية والقت�سادية يف لغة الفقهاء �س/356، 
التوقيف على مهمات التعاريف �س/264[

ار●-●ناُفورة●-●�صاذروان(● ارٌة●)فوَّ َفوَّ
لغة:

املاُء ونحُوه: جا�َس، وثاَر، وهاَج، واْرَتَفَع  َفْورًا وُفوؤُورًا وُفوارًا وَفَورانًا؛ فاَر  )ف ور(، فاَر 
املِ�ْسُك:  وفاَر  الأر�س،  ِمن  ماوؤُه  َق  َتَدفَّ ْبُع:  النَّ وفاَر  غلياُنها،  ا�ْسَتدَّ  الِقْدُر:  وفاَرِت  فا�َس،  حتَّى 

َكة. ارة: منبع املاء، وَمْنَفَثة املاء، واأي�سًا: املَْوجة، والرِبْ انت�رشْت رائحُته، والَفوَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● الأنبوب اأو املا�سورة التي ينطلق منها املاء اإىل الف�سقية، وقيل: اإن كل اأنبوب ثابت ينطلق 	
منه املاء )فوارة(، واملتحرك منه )دوارة(.

● التي ُتعمل يف احليا�س واحلمامات ونحوها، يفور منها املاء يف اأ�سكال خمتلفة.	
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم الغني، الوكالت والبيوت الإ�سالمية يف م�رش العثمانية �س/66، مفاتيح 

العلوم �س/145[

فودلة●)فودولة(●
لغة:

مل جند له اأ�ساًل يف اللغة.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● على 	 ع  يوزَّ احلمو�سة،  اإىل  مييل  الكبرية،  اخلمرية  ذي  اللذيذ،  اخلفيف  اخلبز  من  نوع 
ى دار اإطعام الفقراء. ور التي ت�سمَّ الفقراء يف الدُّ

● لالأيتام 	 ا�ستخدامه  على  ا�سُطلح  تعبريًا  ذلك  وكان  الفودلة،  خبز  اآكلو  حران:  وفودلة 
والفقراء من اأولد اأفراد الإنك�سارية، ممن لهم تعيينات من فرن الفودلة.

● الأكلة، 	 مبعنى:  و»خوران«  ال�سدقة،  خبز  وتعني:  »فودلة«؛  من  كاتبي:  خوران  وفودلة 
يقوم  كان  للدللة على �سخ�س  العثماين  العهد  ُيطلق يف  كان  العربية؛ م�سطلح  و»كاتبي« 

بت�سجيل اأ�سماء الفقراء والأيتام لتقدمي اخلبز والطعام لهم.
● وفودلة خواركان: �سنف من الع�سكر مهمتهم اإعالة اأطفال الإنك�سارية الذين فقدوا اآباءهم 	

اأثناء اخلدمة.
العثمانية  امل�سطلحات  يف  اجلامع  املعجم  �س/	16،  التاريخية  العثمانية  للم�سطلحات  املو�سوعي  ]املعجم 

�س/163، املعجم اجلامع يف امل�سطلحات الأيوبية واململوكية والعثمانية �س/161، 165[

فودلة
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قاِب يف●الرِّ
لغة:

ببيَّة وامل�ساَحبة واملعيَّة وال�ستعالء. يف: َحْرف َجرٍّ يفيد الظرفيَّة وال�سَّ
م تعريفه، انظر )رقبة(. َقَبة«، تقدَّ قاب: جمع »الرَّ الرِّ

ا�صطلحاً:
العبيد الذين ثبت يف رقابهم ديون املوايل بالكتابة.

]ل�سان العرب، تاج العرو�س، معجم اللغة العربية املعا�رشة، طلبة الطلبة يف ال�سطالحاًت الفقهية �س/	1[

يف●�صبيِل●اهلِل
لغة:

م تعريفه، انظر )يف الرقاب(. يف: تقدَّ
م تعريفه، انظر )�سبيُل اهلِل(. �سبيل اهلل: تقدَّ

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● الُغزاة الذين ل حقَّ لهم يف الديوان.	
● فقراء الغزاة. 	
● احلاجِّ املنقطع.	
● طلبة العلم.	
● جميع الُقَرب؛ فيدخل فيه كلُّ من �سعى يف طاعة اهلل و�سبيل اخلريات اإذا كان حمتاجًا.	

]ل�سان العرب، القامو�س املحيط، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم امل�سطلحات والألفاظ 
الفقهية 3/	5، طلبة الطلبة يف ال�سطالحاًت الفقهية �س/19، التعريفات الفقهية �س/	16[

ٌء يَفْ
لغة:

اأقاربه:  ِظلُّها، وفاَء على  انب�سط  جرُة:  ال�سَّ َرَجَع، وفاءِت  خ�ُس:  ال�سَّ فاَء  َفْيئًا؛  فاَء  اأ(،  )ف ي 
ل من جانب اإىل اآخر، وفاَء الغنيمَة: اأخذها واْغَتَنَمها، والَفْيء:  : حتوَّ لُّ َعَطَف عليهم، وفاَء الظِّ

ة. اخلراج، والغنيمة، اأو ما َيْغَنُمه امل�سلمون بغري قتال اأو م�سقَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● لقاء 	 من  وخوفًا  فرارًا  العدو  تركه  باأن  قتال،  دون  الكفار  اأموال  من  امل�سلمون  حازه  ما 

امل�سلمني، وقبل اأن يوجف عليهم بخيل اأو ركاب، وهو لعامة امل�سلمني، ُي�رشف باجتهاد 
الإمام وراأيه، ومثله ما حازه امل�سلمون بعد اجنالء احلرب.

● ه اهلل على اأهل دينه من اأموال َمن خالفهم يف الدين بال قتال؛ اإما باجلالء، اأو بامل�ساحلة 	 ما ردَّ
على جزية اأو غريها. 

قاِب يف●الرِّ
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● كل ما اأخذه الإمام )اخلليفة( من اأموال الكفار، غنيمة، اأو جزية، اأو خراجًا، اأو مال �سلح. 	
● ما يو�َسع يف بيت مال امل�سلمني. 	

عند●القت�صاديني:
ما يرجع من اأموال الكافرين اإىل امل�سلمني بدون قتال، ول ت�رشي عليه اأحكام تق�سيم الغنيمة. 

]ل�سان العرب، تاج العرو�س، املعجم الو�سيط، الرائد، املو�سوعة الذهبية يف احل�سارة الإ�سالمية �س/377، معجم 
امل�سطلحات والألفاظ الفقهية 56/3-57، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية �س/441، 

املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 1/2		[

ٌء يَفْ
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متن القاموس
حرف »ق«
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قاِئٌم●
لغة:

َقَعَد،  وَعْك�ُسه:  واْنَت�َسَب،  وَنَه�َس،  َوَقَف،  ْخ�ُس:  ال�سَّ قاَم  وقاَمًة؛  وِقيامًا  َقْومًا  قاَم  وم(،  )ق 
، وقاَم مقاَمه: ناَب عنه، وقاَم بواجبه:  ْت، وقاَم الأمُر: َظَهَر، وا�ْسَتَقرَّ الُة: َح�رَشَ وقامِت ال�سَّ
لالأمر:  وقام  بنفقاتهم،  وقاَم  اأمَرهم،  توىلَّ  اأهله:  على  وقاَم  وَثَبَت،  عليه،  وداَم  َزه،  واأَجْنَ َفَعَله 
 ، واملُ�ستمرُّ الباقي،  واأي�سًا:  واملُْنَت�ِسب،  الواقف،  اأي:  قاَم؛  من  فاعل  ا�سم  والقاِئم:  ه،  تولَّ
ْيف: َمْقِب�ُسه، وديناٌر قاِئم: �سواء؛  اهر للعني، وقاِئم ال�سَّ يء، املحاِفظ عليه، والظَّ واملاُلِزم لل�سَّ
ام،  ل يزيد على اأ�سل وزنه ول ينق�س، و�ُسوق قاِئمة: ناِفقة، واجلمع: قاِئُمون، وَقواِئم، وُقوَّ

م، وُقيَّام، وُقيَّم. وُقوَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● د بالأداء. 	 املتعهِّ
● وقائم مقام اأو قائممقام: هو ال�سخ�س الذي »يقوم مقام« �سخ�س اآخر وكياًل عنه. 	

القت�سادية  امل�سطلحات  قامو�س  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ]ل�سان 
�س/170،  والعثمانية  واململوكية  الأيوبية  امل�سطلحات  يف  اجلامع  املعجم  �س/443،  الإ�سالمية  احل�سارة  يف 

م�سطلحات التاريخ العثماين 1029/3[

قاِئَمٌة●
لغة:

َقَعَد،  َوَقَف، وَنَه�َس، واْنَت�َسَب، وَعْك�ُسه:  ْخ�ُس:  ال�سَّ َقْومًا وِقيامًا وقاَمًة؛ قاَم  )ق وم(، قاَم 
من  الفاعل  ا�سم  موؤنَّث  والقاِئمة:   ، وا�ْسَتَقرَّ َظَهَر،  الأمُر:  وقاَم  ْت،  َح�رَشَ الُة:  ال�سَّ وقامِت 
قاَم؛ وهي: ورقة ُتقيَّد بها الأ�سماء والأ�سياء يف �سفٍّ قاِئم، وورقة ُتِبنيِّ احل�ساب، واجلمع: 

قائمات، وَقواِئم.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● ورقة تبنيِّ احل�ساب اأو اأنواع الطعام اأو اأ�سماء الكتب والأ�سياء يف �سفٍّ قائم. 	
● ره ال�سدر الأعظم وموظفو الدولة من الدرجة العالية، والفرمان والأمر 	 الكتاب الذي يحرِّ

املكتوب على ورقة م�ستطيلة. 
● الفاتورة. 	
● الوجه الراأ�سي لدرجة ال�سلم، وقد يكون مزخرفًا كما يف �سالمل بع�س املنابر. 	
● والقوائم املالية: عبارة عن خمرجات النظام املحا�سبي املايل، التي حتتوي على معلومات 	

ذات غر�س عام، تعك�س اأ�سول وموارد املن�ساأة وخ�سومها والتزاماتها ومتغرياتها خالل 
فرتة زمنية معينة. 

● وقائمة اأن�سطة الوقف: بيان باإيرادات ونفقات وم�سارف الوقف خالل فرتة مالية معينة. 	
● اأو نق�س خالل 	 اأموال الوقف من زيادة  وقائمة حقوق ملكية الوقف: بيان بالتغريات يف 

الفرتة املالية و�سايف حقوق ملكية الوقف يف نهاية الفرتة املالية. 

قاِئٌم
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● وقائمة التغريُّ يف ا�ستثمارات اأموال الوقف: بيان التغريات يف ا�ستثمارات اأموال الوقف 	
خالل الفرتة الزمنية، وب�سفة خا�سة الإ�سافات وال�ستبعادات. 

● وقائمة التوزيع: يبنيَّ فيها �سايف الإيرادات، ثم كيفية توزيعه بني ما ُيحتجز منه يف �سورة 	
احتياطي لإعمار وا�ستبدال الوقف، وبني ما ُينَفق على الأغرا�س التي مت الوقف من اأجلها. 

عند●القت�صاديني:●
● قائمة املركز املايل، اأو امليزانية العمومية: بيان ر�سمي باأ�سول ال�رشكة والتزاماتها، يعدُّ 	

عادة يف نهاية الفرتة املالية لل�رشكة؛ بهدف توزيعه على امل�ساهمني والدائنني وغريهم. 
● دة 	 دة خالل فرتة حمدَّ وقائمة الدخل: ملخ�س لالإيرادات وامل�ساريف التابعة ملن�ساأة حمدَّ

من الزمن. 
عند●القانونيني:●ُيطَلق على:

● بيان بالأ�سماء التي تو�سع لغر�س خا�س. 	
● جدول ُترتَّب فيه الديون واأ�سماء اأ�سحابها لتوزيع مبلغ من املال. 	

التاريخ  م�سطلحات  �س/321،  الفقهاء  لغة  معجم  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  ]املعجم 
العثماين 1029/3، معجم م�سطلحات التاريخ والآثار �س/	15، معجم امل�سطلحات القت�سادية والإ�سالمية 
�س/430-431، الأحكام الفقهية واملحا�سبية للوقف �س/36، منتدى ق�سايا الوقف الفقهية الأول �س/192، 
ق�سايا وم�سكالت املحا�سبة على الوقف �س/16، معجم م�سطلحات القت�ساد واملال واإدارة الأعمال �س/224، 

املعجم القت�سادي �س/6	2، القامو�س القانوين اجلديد �س/391، 525[

قاِب�ٌس
لغة:

اأَْم�َسكه، اأو اأخذه بقب�سة يده، و�َسمَّ عليه اأ�سابعه،  يَء:  )ق ب �س(، َقَب�َس َقْب�سًا؛ َقَب�َس ال�سَّ
وَقَب�َس الطائُر جناَحه: َجَمَعه، وَقَب�َس املاَل: َت�َسلَّمه، واأَخَذه لنف�سه، وَقَب�س على زمام الأمور: 
ه من الآخر، والقاِب�س:  م فيها، و�سيطر عليها، وقاَب�َس املُ�سرتي البائَع: َقَب�َس كلٌّ منهما حقَّ حتكَّ
ْوِق لالإبل، وا�سم من اأ�سماء اهلل احُل�سنى،  يُع ال�سَّ ائق ال�رشَّ ا�سم فاعل ِمن »َقَب�َس«، واأي�سًا: ال�سَّ

واجلمع: قاِب�ُسون، وُقبَّا�س، وقواِب�س.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● اأمني حتت الناظر، يتوىلَّ َقْب�س الغالت. 	
● وقاب�س الأحبا�س: ال�سخ�س الذي يتوىلَّ قب�س كراء الأمالك احلب�سية من املكرتين، مقابل 	

لها م�ساهرة اأو م�سانهة. ن�سبة مئوية حمددة عن املداخيل التي يح�سِّ
عند●القت�صاديني:

م�سطلح يف الإدارة العثمانية يف الوجه القبلي من م�رش؛ اأُطلق على: املوظف الذي يتوىل ت�سليم 
الدخل للملتزم اأو املبا�رش بعد حت�سيله من الفالحني. 

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، تاريخ الأوقاف الإ�سالمية باملغرب 115/1، 
املعجم لألفاظ احلب�س - الوقف - املعقب والعام باملغرب �س/151، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية 

العربية 4/2		[

قاِب�ٌس
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قابو●
لغة:

مل جند له اأ�ساًل يف اللغة.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● ام والغلمان يف الق�رش العثماين، ويعترب مبثابة وزير البالط.	 رئي�س اخُلدَّ
● ويف م�سطلحات الع�رش العثماين اأي�سًا: الباب ال�سلطاين، اأو الوجود ال�سلطاين، اأو اإ�سارة 	

اإىل البالط. 
● اب يحر�س باب الديوان احلكومي، ويفتحه ويغلقه، وي�ستقبل 	 والقابوجي اأو القابجي: البوَّ

الآتني اإىل الديوان.
]املعجم اجلامع يف امل�سطلحات العثمانية �س/	16، تاأ�سيل ما ورد يف تاريخ اجلربتي من الدخيل �س/162[

قاُدو�ٌس●)َقْيٌدو�س(●
لغة:

احون، واأي�سًا:  ؛ فينزل اإىل الطَّ كل، ُيلَقى فيه احَلبُّ )ق د �س(، القاُدو�س: ِوعاء كبري، ِقمعيُّ ال�سَّ
وعاء من جمموعة اأوعية، تديرها ال�ساقية لنقل املاء من البئر اإىل املزرعة، واجلمع: قواِدي�س.

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● املاء من 	 الناعورة، فتغرف  تديرها  �سل�سلة  اأمثاله:  تنتظم منه، ومن  ة،  وعاء خزيف كاجلرَّ

البئر اإىل املزرعة، وقد يكون من خ�سب. 
● مكيال �سعته ثالثة اأمداد مُبدِّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 	

عند●القت�صاديني:
حى اأو العا�رشة اأو غريها، ويو�سع يف القادو�س  علبة على �سكل هرم مقلوب، مكانها فوق الرَّ

املادة التي تعاَلج يف الآلت املذكورة، فال يدعها تهبط اإىل الآلت اإل قلياًل قلياًل. 
]املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، امل�سطلحات العمرانية واملعمارية يف م�سادر فقه العمران 

الإبا�سي �س/357، معجم ال�سهابي يف م�سطلحات العلوم الزراعية �س/349[

قادين●)قا�صونة(●
لغة:

مل جند له اأ�ساًل يف اللغة.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● ال�سيدة، اأو المراأة، اأو الزوجة، اأو الأمرية، اأو ال�سيدة الرثية.	
● م�سطلح كان ُيطلق يف العهدين اململوكي والعثماين على اأمريات البيت املالك وعلى زوجات 	

ال�سالطني عمومًا.
املعجم  العثمانية �س/170،  امل�سطلحات  املعجم اجلامع يف  العثماين 1132/3، 1172،  التاريخ  ]م�سطلحات 

اجلامع يف امل�سطلحات الأيوبية واململوكية والعثمانية �س/	16[

قادين
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قاِرٌئ●)ُمْقِرئ(●
لغة:

)ق ر اأ(، َقَراأَ َقْرءًا وِقراَءًة وُقْراآنًا؛ َقَراأَ الكتاَب ونحَوه: َتَتبَّع كلماِته نظرًا؛ َنَطَق بها اأو ل، واأي�سًا: 
اه، وَقَراأَ عليه النحَو:  اإيَّ اأْبَلَغُه  ه، وكلُّ �سيٍء جمعَته فقد قراأَته، وَقَراأَ عليه ال�سالَم:  َجَمَعه، و�َسمَّ
ك، والقاِرئ: ا�سم فاعل ِمن َقَراأَ، وهو اأي�سًا: النا�ِسُك،  َه، وَتَن�سَّ جُل: َتَفقَّ اأَ الرَّ َدَر�َسه على يديه، وَتَقرَّ

اء. ك، املَُتعبِّد، واملقرئ: ا�سم فاعل ِمن اأَْقَراأ، واجلمع: قاِرُئون، وَقَراأَة، وُقرَّ اء: املَُتَن�سِّ والُقرَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● حافظ القراآن الكرمي عن ظهر قلب، مع معرفة وجوه القراءات، وَنَقَلِته. 	
● اء: الزاهد املتق�سف. 	 والُقرَّ
● اء: اأئمة اإقراء القراآن الكرمي. 	 والُقرَّ
● وقارئ احلديث: من يقوم بقراءة احلديث النبوي من �سحيح الإمام البخاري اأو م�سلم اأو 	

غريهما من كتب احلديث يف املن�ساآت الدينية. 
● وقارئ الكر�سي: هو من يجل�س على كر�سي، يقراأ على العامة �سيئًا من الرقائق واحلديث 	

والتف�سري.
● وقارئ �سورة »الفتح« اأو الفتحجي: �سيخ مقرئ، كان ي�سارك قدميًا يف املعارك بني الوحدات 	

الع�سكرية، ووظيفته اأثناء احلرب تالوة �سورة »الفتح«؛ ا�ستمدادًا لربكة القراآن الكرمي، 
اًل به اإىل الن�رش.  وتو�سُّ

● اء القراآن الكرمي يف املدار�س واملدافن، يكونون على �سكل جمموعات. 	 اء ال�سّباك: هم ُقرَّ وُقرَّ
● اء احل�رشة: هم الذين يقروؤون القراآن بح�رشة اخلليفة يف جمال�سه وركوبه يف املواكب 	 وُقرَّ

الركوب  املجال�س ومواكب  يقروؤون يف  نفر، وكانوا  وغري ذلك، ويزيد عددهم على ع�رشة 
اآيات منا�سبة للحال، باأدنى مالب�سة قد األفوا ذلك، واأ�سبح �سهاًل ال�ستح�سار عليهم، وكان 

ذلك يقع منهم موقع ال�ستح�سان عند اخلليفة واحلا�رشين. 
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 1251/3، 
وقف ال�سلطان النا�رش ح�سن بن حممد بن قالوون على مدر�سته بالرميلة �س/153، معيد النعم ومبيد النقم 
�س/9	، م�سطلحات التاريخ العثماين 1007/3، املدار�س يف م�رش يف ع�رش دولة املماليك �س/56، م�سطلحات 

�سبح الأع�سى �س/272[

قاِر�ٌس●
لغة:

ه من هنا وهنا، وقاَر�َس فالنًا:  اأََخَذه، وَجَمَعه، و�سمَّ يَء:  ال�سَّ َقَر�َس  َقْر�سًا؛  َقَر�َس  )ق ر �س(، 
عُن، وهو  عوا، وَتقاَر�ُسوا: َتطاَعُنوا، والَقْر�ُس: الطَّ �س القوُم: جتمَّ ل يف اأمره، وَتَقرَّ هاَجَمه، وَتَدخَّ
�َسَعى  �َس:  واْقرَتَ به  واأَْقَر�َس  احَلْرب،  َتداَخَلْت يف  ماُح:  الرِّ وَتقار�سِت  الَك�ْسب، واجَلْمع،  اأي�سًا: 

�ُس، والتَّْقري�س: التَّْحِري�س، والإغراء، والإف�ساد. �س: املَُحرِّ به، ووَقَع فيه، وبغاه �ُسوءًا، واملَُقرِّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، تاج العرو�س، تكملة املعاجم العربية[

قاِرٌئ
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قا�صان●)قي�صان●-●كا�صان●-●قا�صي●-●كا�صي●-●زليج●-●جيني(●
لغة:

مل جند له اأ�ساًل يف اللغة.
ا�صطلحاً:

نوع من اخلزف امللون، من�سوب ملدينة »قا�سان« الإيرانية، وُي�ستعمل يف تزيني اجلدران والقباب 
واملاآذن واملحاريب، ويغلب عليه اللون الأزرق. 

]املعجم اجلامع يف امل�سطلحات الأيوبية واململوكية والعثمانية �س/	16[

ٌر● قا�صِ
لغة:

)ق �س ر(، َق�رَشَ َق�رْشًا وُق�ُسورًا؛ َق�رَشْت نف�ُسه: طلبِت القليَل اخل�سي�س، وَق�رَشَ عن الأمر: 
ُه اأو َحَب�َسه عن النَّظر، وَتقا�رَشْت َنْف�ُسه:  ْرَف: َغ�سَّ َعَجَز عنه، وَتَرَكه وهو ل يقدر عليه، وَق�رَشَ الطَّ
، وهو: الذي مل يبلغ �ِسنَّ  : دنا وَقَل�َس، والقا�رِش: ا�سم فاعل من َق�رَشَ لُّ ت�ساءَلْت، وَتَقا�رَش الظِّ

. : قا�رِشات، وُق�رشَّ ، وُهنَّ �ْسد، وماء قا�رِش: بعيد عن الع�سب، واجلمع: قا�رِشُون وُق�رشَّ الرُّ
ا�صطلحاً:●

فاملجنون  اأو �سغر،  ب�سبب جنون  اإما  وذلك  معترب �رشعًا؛  �سليم  بت�رشف  القيام  عن  العاجز 
قا�رش، وال�سبي قا�رش، والق�رش عار�س من عوار�س الأهلية. 

عند●القت�صاديني:
ال�سخ�س الذي مل يبلغ ال�سنَّ القانونية. 

عند●القانونيني:●ُيطَلق على:
● ًا معينة يحددها القانون. 	 �سخ�س مل يبلغ �سنَّ
● الذي مل يبلغ �سنَّ الر�سد. 	

]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم م�سطلحات الرعاية والتنمية الجتماعية �س/166، 
معجم م�سطلحات اأ�سول الفقه �س/327، قامو�س اآركابيتا للعلوم امل�رشفية واملالية �س/555، معجم القانون 

�س/	26، معجم امل�سطلحات القانونية )بدوي( �س/	15[

قا�صي
لغة:

ــيَء:  ــًة؛ َق�َســى الأمــَر: اأَْنَفــَذه، واأْم�ســاه، وق�ســى ال�سَّ )ق �ــس ي(، َق�َســى َق�ســاًء وَق�ْسيــًا وَق�ِسيَّ
د له، وَق�َســى حاجَته: بَلَغهــا، وناَلها،  َره، وَق�َســى اأجَلــه: مــات، اأو َبَلــَغ الأجــَل الــذي ُحــدِّ �َسَنَعــه، وَقــدَّ
هــا، وفــَرَغ منهــا، وَق�َســى بــني اخَل�ْسَمــنْي: َحَكــَم، وَف�َسَل، وَقَطــع بينهما يف احُلْكم، وا�ْســُتْق�ِسَي  واأَمَتَّ
ــي: الناِفــذ، والقاِطــع لالأمــور، واملُحِكــم لهــا، وهــو اأي�ســًا: الــذي يق�سي  َ قا�سيــًا، والقا�سِ فــالٌن: �ُســريِّ
ــي الُق�ســاة: رئي�ســهم، واجلمــع:  ع، وقا�سِ ْ َمــنْي، وَمــن يْق�ِســي بــني النَّا�ــس بُحكــم ال�ــرشَّ بــني املتخا�سِ

يــات، وَقوا�ــس. : قا�سِ قا�ُســون، وُق�ســاة، وُهــنَّ

قا�صي
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ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● به الإمام بناحية خم�سو�سة لينفِّذ بها الأحكام، وياأخذ على اأيدي مرتكبي خالف 	 من ن�سَّ

 . احلقِّ
● امل�سلمني، 	 حكم  حتت  كانت  حني  الأندل�س  ببالد  كانت  ق�سائية  وظيفة  اجلماعة:  وقا�سي 

بتولية  يقوم  اجلماعة  قا�سي  وكان  العربي،  بال�رشق  الق�ساة  وظيفة  هي  الوظيفة  وهذه 
الق�ساة الذين ينوبون عنه باأقاليم الدولة. 

● وقا�سي الق�ساة: الذي يق�سي بني الق�ساة، ويحكم يف اخل�سومات التي تقع فيما بينهم، 	
وهو الذي بلغ مرتبة عالية يف الق�ساء اأو يف العلم اأعلى من درجة القا�سي. 

● وقا�سي الق�ساة اأي�سًا: وظيفة من وظائف الق�ساء، ا�سُتحدثت يف الع�رش العبا�سي، وكان 	
وزير  مبثابة  الق�ساة  وقا�سي  الوزارة،  تعادل  الوظيفة  وهذه  اجلماعة،  بقا�سي  ى  ي�سمَّ
�سقوط  وبعد  واأحكامهم،  اأعمالهم  ومراقبة  وعزلهم  الق�ساة  بتعيني  ويقوم  الآن،  العدل 
اخلالفة العبا�سية وجميء املغول اأوكلت اإدارة الوقف اإىل قا�سي الق�ساة، وكان من اأهم 
كالإمام،  فيها؛  والعاملني  العبادة  دور  �سوؤون  ومتابعة  املتولني،  حما�سبة  �سالحياته: 

�س، واملوؤذن... وغريهم. واملدرِّ
● اج فيما يختلفون 	 به ال�سلطان ليق�سي بني احلجَّ وقا�سي املحمل: احلاكم ال�رشعي الذي ين�سِّ

فيه وما يعر�س ويجدُّ لهم اأثناء ال�سفر ذهابًا وعودة، �سابطًا لوقائع امل�سلمني. 
عند●القانونيني:●ُيطَلق على:

● مبعناه الوا�سع: كل من ويل الق�ساء، ومبعناه ال�سيِّق: من كان ع�سوًا يف حمكمة. 	
● ل الإ�رشاف 	 موظف عام اأناط به القانون حتقيق الدعوى اجلنائية اأو الف�سل فيها، وقد يخوَّ

على تنفيذ العقوبات والتدابري الحرتازية. 
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، القامو�س الفقهي �س/305، معجم م�سطلحات 
األفاظ الفقه الإ�سالمي �س/450، املو�سوعة الذهبية يف احل�سارة الإ�سالمية �س/947، معجم م�سطلحات العلوم 
العربي  الوطن  يف  املدين  واملجتمع  الوقف  نظام  �س/	21،  التاريخ  م�سطلحات  معجم   ،1237/3 ال�رشعية 
�س/571، املو�سوعة الذهبية يف احل�سارة الإ�سالمية �س/947، خم�س�سات احلرمني ال�رشيفني يف م�رش اإبان 

الع�رش العثماين �س/	19، املعجم القانوين رباعي اللغة �س/245، معجم القانون �س/329[

قاِطٌن●
لغة:

نــه، واأقــام بــه، والُقُطــون: الإقامــة،  ــخ�ُس باملــكان وفيــه: توطَّ )ق ط ن(، َقَطــَن ُقُطونــًا؛ َقَطــَن ال�سَّ
ار، وقاِطُن البيت: املُِقيم فيه، والَقِطني:  والقاِطن: ال�َساِكِن يف املو�سع، ل يكاد يربحه، و�ساِكن الدَّ

ان، وَقِطني، وقاِطَنة. ار و�َسَكُنها، واجلمع: قاِطُنون، وُقطَّ اأهل الدَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة[

قاِطٌن
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قاَعٌة●
لغة:

ــة امل�ســتوية، والُغْرفــة اأو املــكان الف�ســيح  ــْهلة املطمئنَّ )ق وع(، القاَعــة: الأر�ــس الوا�ســعة ال�سَّ
ْدَهــة الوا�ســعة ِمــن البنــاء، وردهــة ال�ســتقبال اأو الجتمــاع،  َي�َســُع جمعــًا عظيمــًا مــن النَّا�ــس، والرَّ

ار: �ســاحتها، وباحتهــا، واجلمــع: قاعــات، وَقَوعــات. وقاَعــُة الــدَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● مكان ف�سيح يتَّ�سع لعدد كبري من النا�س، وعلى �ساكلته: قاعة املحا�رشات، والقاعة يف املن�ساآت 	
ال�سكنية ت�ستخدم يف اجللو�س والأن�سطة الجتماعية املختلفة، وكانت القاعة يف امل�سكن العربي 

هي املكان الرحب الذي ُي�ستقبل فيه الزوار.
● �ســة للن�ســاء اأو احلــرمي يف 	 والقاعــة احلرميــة اأو قاعــة احلــرمي اأو احلرميــة: القاعــة املخ�سَّ

املنــزل اأو الق�ــرش، وت�ســتمل عــادة علــى دور القاعــة، واإيوان اأو اأكــرث، ومرافق وحقوق؛ من 
مطبــخ وخزانــات ومرحا�س.

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم امل�سطلحات والألقاب التاريخية �س/345، 
امل�سطلحات املعمارية يف وثائق ع�رش حممد علي وخلفائه �س/139-140، معجم م�سطلحات العمارة والفنون 

الإ�سالمية �س/220[

قاِعَدٌة●
لغة:

َد اللُّغَة ونحَوها: و�سع لها قواعَد  ــَد القاِعــَدَة: َو�َســَع لهــا اأُ�ُسوَلها، وَقعَّ ــَد تْقعيــدًا؛ َقعَّ )ق ع د(، َقعَّ
ريقــة، والنِّظــام،  ، وهــي اأي�ســًا: املنهــج، والطَّ ُيعمــل مبوجبهــا، والقاِعــدة: الأ�سا�ــس، واأ�ْســُل الأُ�ــسِّ

والقاِعــَدة ِمــن البيــت: اأ�سا�ســه، وِمن البالد: اأكرب مدنهــا، واجلمع: قاِعدات، وَقواِعد.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● ق�سية كليَّة منطبقة على جميع جزئياتها. 	
● ، التي ل رغبة لها يف النكاح. 	 نِّ ومن الن�ساء: الكبرية ال�سِّ
● من 	 ال�رشعية  الأحكام  ا�ستنباط  اإىل  بها  يتو�سل  التي  الق�سية  هي  الأ�سوليَّة:  والقاعدة 

اأدلتها التف�سيلية. 
● يف 	 متعددة،  اأبواب  من  عامة  ت�رشيعية  اأحكامًا  يت�سمن   ، كليٌّ فقهي  اأ�سل  الفقهيَّة:  والقاعدة 

الق�سايا التي تدخل حتت مو�سوعه. 
● عيَّة: القاعدة التي تقوم عليها الأحكام ال�رشعية حيال مو�سوع ما. 	 والقاعدة ال�رشَّ

عند●القت�صاديني:
د القاعدة ما  ه املمار�سة يف جمال معنيَّ ب�سكل وا�سح، وحتدِّ دة للعمل، توجِّ جمموعة اأ�س�س حمدِّ

يجب عمله وما ل يجب. 
عند●القانونيني:●ُيطَلق على:

● د ت�سعه ال�سلطات املخت�سة لعمل �سيء اأو المتناع عنه. 	 مبداأ موحَّ
● اأو 	 اأمرًا  اأو   ، اأو واقعي معنيَّ القانونيَّة: هي �سيغة تت�سمن حاًل لو�سع قانوين  والقاعدة 

نهيًا، ي�سعها القانون. 

قاِعَدٌة
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الفقهاء �س/322، م�سطلحات  لغة  معجم  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ]ل�سان 
علم اأ�سول الفقه �س/79، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 3/	123، املعجم لألفاظ احلب�س - الوقف - 
املعقب والعام باملغرب �س/149، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 916/2، القامو�س القانوين 

اجلديد �س/523[

قاِفَلٌة●
لغة:

فر، ورجوع  ال�سَّ جوع من  الرُّ َرَجَع، وعاَد، والُقُفول:  فر:  ال�سَّ ِمن  َقَفَل  ُقُفوًل؛  َقَفَل  )ق ف ل(، 
معها  ويكون  به،  املبتدئة  اأو  فر  ال�سَّ من  الراجعة  الكثرية  فقة  الرُّ والقاِفلة:  الغزو،  بعد  اجُلْند 

ها واأمتعتها وزادها، واجلمع: َقواِفل. دوابُّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة[

قاُنوٌن●
لغة:

بكميات  اأعطاه  عاَم:  الطَّ  َ وَقننَّ نها،  ودوَّ القوانني  و�سع  ُع:  املُ�رَشِّ  َ َقننَّ تْقِنينًا؛   َ َقننَّ ن(،  ن  )ق 
يعة،  وال�رشَّ والنِّظام،  الأ�سل،  ومعناه:  فار�سيَّة،  وقيل:  روميَّة،  لفظة  والقاُنون:  حمدودة، 

والقواعد والأحكام املتَّبعة، وقانون كلِّ �سيء: طريُقه ومقيا�سه، واجلمع: قواِنني.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● م حركة املجتمع وعالقاته؛ بتحديد حقوق ال�سخ�س 	 جمموعة القواعد والأ�س�س التي تنظِّ
والتزاماته، واجلزاء على املخالفات، وكيفية تطبيقها. 

● جمموعة ال�رشائع والنظم التي تنظم عالقة الأفراد بع�سهم ببع�س على �سائر امل�ستويات؛ 	
العقدية، والجتماعية، وال�سيا�سية، والقت�سادية، واجلنائية. 

● والقانون ال�سلطاين: هو قانون الأرا�سي الذي اأعدَّ م�سودته �سيُخ الإ�سالم »عارف حكمت 	
بك«، و�سدر يف 23 ربيع الأول 1265هـ )49	1م(، وكان على �سكل ر�سالة، واحتوى موادَّ 
الأرا�سي  لقانون  الأ�سا�سي  امل�سدر  الفتاوى، وكان مبنزلة  بالأمثلة والنماذج من  مدعمة 
الر�سمية  امل�سادر  يف  ال�سلطاين  القانون  ُعرف  وقد  عام 57	1م،  يف  ذلك  بعد  �سدر  الذي 

با�سم: »الأحكام املرعية«.
● الأرا�سي 	 �سوؤون  لتنظيم  العثمانية  الدولة  و�سعته  الذي  القانون  هو  الأرا�سي:  وقانون 

وهو  )	5	1م(،  1274هـ  �سوال   23 بتاريخ  همايوين(،  قانوننامة  )اأرا�سي  ا�سم  حتت 
اأنواع:  اإىل خم�سة  الأرا�سي مبوجبه  وتنق�سم  مادة،  وثالثني  واثنتني  ومئة  مقدمة  ي�سم 
اأمريية، واأر�س موقوفة، واأر�س مرتوكة، واأر�س موات، ويتميَّز  اأر�س مملوكة، واأر�س 
قانون الأرا�سي باأنه اأخ�سع اأرا�سي الدولة يف خمتلف املناطق لقواعد حقوقية ثابتة، واأتى 

باأ�سول جديدة لالأرا�سي املريية واملرتوكة واملوات.

قاِفَلٌة
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● وقانون امل�سلم اجلديد اأو قانون نوم�سلم: م�سطلح اأُطلق على املنحة املقدمة من الديوان 	
الهمايوين يف العهد العثماين للن�رشاين الذي اأعلن اإ�سالمه.

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:
● م حقوق الفرد اخلا�سة واأحواله ال�سخ�سية بو�سفه ع�سوًا 	 جمموعة الن�سو�س التي تنظِّ

يف اأ�رشة، كما تنظم حقوقه املالية النا�سئة عن ممار�سة اأوجه الن�ساط املختلفة بو�سفه اأحد 
اأفراد املجتمع. 

● واخلارجية، 	 الداخلية  التجارية  لل�سوؤون  مة  املنظِّ القواعد  جمموعة   : التجاريِّ والقانون 
وتر�سم  التجارية،  الأعمال  وحتدد  التجارة،  �سوؤون  م  تنظِّ التي  الن�سو�س  ت�سمل  وهي 

للتجار حدود ن�ساطهم، وتبني لهم واجباتهم والإجراءات املرتبطة باأعمالهم. 
عند●القانونيني:●ُيطَلق على:

● والأدبية 	 املدنية  كالقوانني  الجتماعية؛  حياته  يف  لالإن�سان  امللزمة  القواعد  جمموع 
والأخالقية. 

● وتــدلُّ باملعنــى الوا�ســع علــى ال�ــرشيعة؛ اأي: جمموعــة القواعد القانونية التي �ســنَّها امل�ســرتع، 	
وتدل مبعناها ال�سيق على: القانون؛ اأي: القواعد التي حتكم روابط الأفراد يف املجتمع، تلك 

القواعد التي ُيفر�س احرتامها بوا�سطة ال�سلطة عامة. 
● م الأجهزة الإدارية للدولة، كما ت�سع القواعد 	 : جمموعة القواعد التي تنظِّ والقانون الإداريُّ

التي حتكم ن�ساطها وملكيتها لأموالها، والق�ساء الإداري. 
● : جمموعة القواعد القانونية التي ت�رشي على التجار والأعمال التجارية. 	 والقانون التجاريُّ
● ــة 	 ــًا فيهــا، عامل ــم عالقــات تظهــر ال�ســلطة العامــة طرف ــي تنظِّ والقانــون العــام: القواعــد الت

لتحقيــق امل�سلحــة العامــة. 
● م ح�سول الدولة على دخلها وقواعد اإنفاق هذا 	 والقانون املايلُّ: جمموعة القواعد التي تنظِّ

الدخل. 
● م عالقات التعامل، اإل اإذا كانت هذه العالقات حمكومة 	 : القواعد التي تنظِّ والقانون املدينُّ

بقواعد فرع اآخر من فروع القانون اخلا�س. 
● : قواعد القانون التي حتكم عالقات الأ�سخا�س التي تدور حول احلقوق 	 والقانون اخلا�سُّ

اخلا�سة، ول تكون ال�سلطة العامة )وهي تعمل للم�سلحة العامة( طرفًا فيها. 
● الذي 	 القانون  املدنية:  املحاكمات  اأ�سول  قانون  اأو  ة  والتجاريَّ املدنيَّة  املرافعات  وقانون 

م التقا�سي، ويبنيِّ اأ�سوله واأو�ساعه.  ينظِّ
]ل�سان العرب، تاج العرو�س، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 1241/3، 
معجم م�سطلحات اأ�سول الفقه �س/327، م�سطلحات التاريخ العثماين 34/1، 3/	105، املعجم اجلامع يف 
املعجم   ،924-923/2 العربية  الإدارية  امل�سطلحات  يف  الأ�سا�سي  املعجم  �س/172،  العثمانية  امل�سطلحات 

القانوين رباعي اللغة �س/157، 274، معجم القانون �س/124-122، 437[

قانون●نامة●)قانوننامة(●
لغة:

م تعريفه، انظر )قانون(. قانون: تقدَّ

قانون●نامة
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م تعريفه، انظر )روزنامه(. نامة: تقدَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● الكتاب الذي يحتوي عددًا من القواعد والأحكام والقوانني يف مو�سوع بعينه، مع مراعاة 	
عدم خمالفة ال�رشيعة الإ�سالمية، واأُطلق هذا ال�سم يف ُنظم احلقوق العثمانية على الأحكام 

التي ي�سدرها ال�سلطان لتنظيم الأمور يف مو�سوعات بعينها. 
● وقانوننامات الفاحت: هي جمموعة القوانني التي اأمر ال�سلطان حممد الفاحت باإعدادها، وهي 	

اأقدم القانوننامات املعروفة يف التاريخ العثماين، وتت�سمن التنظيمات والرتتيبات املهمة 
ة الأمور يف الدولة يف املجالت ال�سيا�سية واملالية والق�سائية، كما تناول  املتعلقة باإدارة دفَّ
اأمالك  اإىل  اأرا�سي الدولة - التي حتولت لأ�سباب متعددة  نظام الأرا�سي؛ فاأمر بتحويل 

خا�سة اأو اأوقاف - اإىل تيمارات. 
]ل�سان العرب، تاج العرو�س، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، م�سطلحات التاريخ العثماين 1002/3، 1059[

َقباٌء
لغة:

َلَب�َس  وَتَقبَّى:  َقباء،  َقَطَع منه  باأ�سابعه، وَقبَّى ثوَبه:  يَء: جمعه  ال�سَّ َقْبوًا؛ قبا  َقبا  )ق ب و(، 
، والَقباء: ثوب ُيلب�س فوق القمي�س،  مُّ َفتني، والَقْبو: ال�سَّ َقباءه، والَقْبوُة: ان�سمام ما بني ال�سَّ

وُيَتَمْنطق عليه، ا�ْسُتقَّ منه لجتماع اأطرافه، واجلمع: اأَْقِبَية.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● نوع من املالب�س كانت معروفة زمن املماليك، وهو قفطان �َسيِّق الأكمام. 	

]ل�سان العرب، تاج العرو�س، املعجم الو�سيط، املعجم اجلامع يف امل�سطلحات العثمانية �س/173[

َقباَلٌة●
لغة:

)ق ب ل(، َقِبَل َقباَلًة؛ َقِبَل به وَتَقبَّل به: َكَفَله، و�َسِمَنه، وَقبَّل العامَل العمَل: َجَعَله يلتزمه بَعْقد، 
امن، والَقباَلة: الكتاب املكتوب مبا يلتزمه الإن�سان من اأداء  والَقِبيل: الكفيل، والَعِريف، وال�سَّ
يا�سة، والِقباَلة:  عمل اأو دين اأو غريهما، ونحن يف ِقبالة فالٍن: يف ُعْهدته وِعرافته، وهي دون الرِّ

مان، والكفالة، وهي اأي�سًا: العمل يلتزمه الإن�سان. الِعرافة، وال�سَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة. 	
● كانت 	 ر�سوم  على   - والأندل�س  املغرب  يف   - اأطلقت  ثم  املال،  لبيت  ُتدفع  التي  ال�رشيبة 

مفرو�سة على اأهل احِلرف اأو بائعي ال�سلع.
● الأر�س التي يقبلها اأ�سحابها؛ اأي ي�سمنونها مببلغ من املال يوؤدونه عنها يف كل �سنة.	
● ة �سنة مقاطعة مبال معلوم، 	 لطان اأو نائبه �سقعًا اأو بلدة اأو قرية اإىل رجل مدَّ اأن يدفع ال�سُّ

يوؤديه اإليه عن خراج اأر�سها، وجزية روؤو�س اأهلها اإن كانوا اأهل ذمة، ويكتب له بذلك كتابًا.

َقباٌء
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● وكثري من الفقهاء ي�ستعمل لفظ القبالة مبعنى »الكفالة« ووزنه، ولكن بع�سهم خ�سَّ الكفالة 	
م القبالة يف املال والدية والنف�س والعني، والقبالة عند بع�س الفقهاء  بالنف�س اأو العني، وعمَّ

اأعمُّ من الكفالة.
● وقبالة الأر�س: اأن يتقبَّلها اإن�سان فيقبلها الإمام؛ اأي يعطيها اإياه مزارعة اأو م�ساقاة، وذلك 	

يف اأر�س املوات اأو اأر�س ال�سلح. 
عند●القت�صاديني:

ر له اإنتاج بع�س اأ�سجار النخيل  �س للموؤجَّ م�سطلح حملي م�ستخدم بال�سعودية؛ يعني اأن ُيخ�سَّ
ر. التي باملزرعة، وما تبقَّى من حم�سول فهو من ن�سيب مالك املزرعة اأو املوؤجِّ

الفقهاء  لغة  املالية والقت�سادية يف  امل�سطلحات  الرائد، معجم  الو�سيط،  املعجم  العرو�س،  تاج  العرب،  ]ل�سان 
�س/357، م�سطلحات �سبح الأع�سى �س/	26، املو�سوعة الفقهية 243/32، 9/34	2، التعريفات الفقهية 

�س/170، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 6/2		[

اٌن َقبَّ
لغة:

اُن: الُق�ْسطا�س، اأو امليزان الذي ُيوَزن به،  َ تْقِبينًا؛ قنبَّ الأُْرَز: َوَزَنه بالَقبَّان، والَقبَّ )ق ب ن(، َقنبَّ
ئي�س على  ب، وهو اآلة توَزن بها الأ�سياء الثقيلة، وهي اأنواع، والَقبَّان اأي�سًا: الأمني والرَّ ُمَعرَّ
: من�سوب اإىل َقبَّان؛ وهو: �ساحب الَقبَّان، والواِزن به. الإن�سان يحا�سبه ويَتَتبَّع اأمَره، والَقبَّاينُّ

ا�صطلحاً:
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ب من »كبان«، وهو ميزان معروف، توزن به - يف الغالب - املحا�سيل 	 لفظ فار�سي معرَّ

ة ينطقونه »الَقبَّاين«.  الزراعية، وما ثقل من املوزونات، والعامَّ
]ل�سان العرب، تاج العرو�س، املعجم الو�سيط، الرائد، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية 

�س/446[

ٌة ُقبَّ
لغة:

اأطراَفه: َجَمَعها وَجَعَلها كالُقبَّة،  اأَطراَفه، وَقبَّ  َبُه: َجَمَع  يَء وَقبَّ ًا؛ َقبَّ ال�سَّ )ق ب ب(، َقبَّ قبَّ
�سغرية  وخيمة  َوَنْحوه،  بالآجر  ُيْعقد  �س  مقوَّ م�ستدير  �سقفه  بناٌء  والُقبَّة:  بناها،  َة:  الُقبَّ وَقبَّ 
ُخول فيه، ول َيْخَت�سُّ بالبناء، والُقبَّة  �س، وما ُيرفع للدُّ اأعالها م�ستدير، اأو غطاء م�ستدير ُمقوَّ
ِمن اخليام: بيٌت �سغري م�ستدير، وهو من بيوت العرب، وبيٌت ُمَقبَّب: ُجِعل فوقه ُقبَّة، واجلمع: 

ُقبَّات، وِقباب، وُقَبب.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● فراغها 	 ارتفاع  من  ليزيد  املبنى؛  من  معينة  م�ساحة  يغطي  ف،  جموَّ كرويٍّ  ن�سف  بناء 
الداخلي، تقف على اأعمدة اأو جدران، وم�سنوعة من مواد خمتلفة. 

● يح اأو املدفن. 	 ال�رشَّ

ٌة ُقبَّ
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]ل�سان العرب، تاج العرو�س، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 
1242/3، مو�سوعة فن العمارة الإ�سالمية �س/343، املدار�س يف م�رش يف ع�رش دولة املماليك �س/91[

●)جنفور●-●ُجن●-●َرْم�س(● َقرْبٌ
لغة:

اَب، واأَْقرَبه: َجَعَل له َقرْبًا يواَرى فيه، والَقرْب:  )ق ب ر(، َقرَبَ َقرْبًا؛ َقرَبَ امليَِّت: َدَفَنه، وواراه الرتُّ
َمْدفن الإن�سان، اأو املكان ُيْدَفُن فيه امليُِّت، واجلمع: ُقُبور، واأَْقرُب.

ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة[

ٌة ُقْب�صَ
لغة:

ــيَء: تناولــه باأطــراف اأ�سابعــه، والُقْب�َســة والَقْب�َســة  )ق ب �ــس(، َقَب�ــسَ َقْب�ســًا؛ َقَب�ــسَ ال�سَّ
: مــا حملــت  عــام واحَلــبِّ ــيء املاأخــوذ باأطــراف الأ�سابــع، وِمــن الطَّ ــة، اأو ال�سَّ ــة: احِلْفَن والَقِبي�َس

ــان، واجلمــع: ُقُب�ســات، وُقْب�ســات، وُقَب�ــس. الكفَّ
ا�صطلحاً:

التي ُتعطى للفقراء عند احل�ساد من الغلَّة املح�سودة. 
]ل�سان العرب، تاج العرو�س، املعجم الو�سيط، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية �س/446[

َقْب�ٌس
لغة:

اأَْم�َسكه، اأو اأخذه بقب�سة يده، و�َسمَّ عليه اأ�سابعه،  يَء:  )ق ب �س(، َقَب�َس َقْب�سًا؛ َقَب�َس ال�سَّ
وَقَب�َس الطائُر جناَحه: َجَمَعه، وَقَب�َس املاَل: َت�َسلَّمه، واأَخَذه لنف�سه، وَقَب�س على زمام الأمور: 
ه من الآخر، واْنَقَب�َس  م فيها، و�سيطر عليها، وقاَب�َس املُ�سرتي البائَع: َقَب�َس كلٌّ منهما حقَّ حتكَّ
يء، وتناُوُله باليد  يُء: �ساَر َمْقُبو�سًا، والَقْب�س: ِخالُف الَب�ْسط؛ وهو: َجْمُع الكفِّ على ال�سَّ ال�سَّ
ِملْكه،  يف  اأي:  َقْب�ِسه؛  يف  يء  ال�سَّ و�سار  والت�سلُّم،  واحِليازة،  واملِلْك،  والْنِقبا�س،  ُمالَم�سًة، 

والَقْب�س اأي�سًا: الإ�رشاع.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● ن منه؛ �سواء اأكان مما ميكن تناوله باليد، اأم مل ميكن. 	 يء والتمكُّ حيازة ال�سَّ
● التمكني والتخلِّي، وارتفاع املوانع ُعرفًا وعادًة وحقيقًة. 	

عند●القانونيني:●ُيطَلق على:
● َقْب�س اأو ا�ستيفاء مالك العني اأو املنتفع بها منتجات العني اأو ثمارها اأو ريعها لال�ستمتاع بها. 	
● 	 . العمل الذي ي�سبح به املرء حائزًا ِلَعنْيٍ

َقرْبٌ
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]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، املو�سوعة الفقهية 257/32، القامو�س 
القانوين اجلديد �س/463، 7	4[

ُقْبطاٌن●
لغة:

َقباِطَنة،  واجلمع:  فينة،  ال�سَّ قائُد  ان؛  الُربَّ ومعناها:  رومانية،  كلمة  الُقْبطان:  ن(،  ا  ط  ب  )ق 
وَقباِطني.

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● والقبطان با�سا: هو اللقب الذي يحمله اأكرب قائد ع�سكري واإداري يوجد على راأ�س القوات 	

البحرية والأ�سطول يف الدولة العثمانية. 
العثماين  التاريخ  الغني، م�سطلحات  الرائد، معجم  العربية املعا�رشة،  اللغة  العربية، معجم  ]تكملة املعاجم 

]1072/3

ِقْبِطيٌّ
لغة:

ان م�رش، وهم ِجيل بها، ُيق�سد بهم اليوم:  )ق ب ط(، الِقْبط: كلمة يونانيَّة الأ�سل؛ وتعني: �ُســكَّ
: من�ســوب اإىل الِقْبــط، وهــو: واحــد الِقْبــط؛ اأي: �ســاِكٌن مــن  ــني، والِقْبطــيُّ امل�ســيحيُّون مــن امل�رشيِّ

ان م�رش الذين يدينون بامل�ســيحيَّة، واجلمع: اأَْقباط، وِقْبط. �ُســكَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة[

َقْبقاٌب
لغة:

)ق ب ق ب(، الَقْبقاب: النَّْعل اأو احِلذاء ُتتََّخذ من خ�سب، و�رِشاكها من جلد اأو َنْحوه، واجلمع: 
َقباِقيب.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط،[

ِقْبَلٌة●
لغة:

خ�ُس:  َل ال�سَّ يَء وقاَبَله: حاذاه بَوْجِهه، وَقبَّ َقَبَلُت املكاَن: ا�ستقبلُته، وا�ستقَبَل ال�سَّ )ق ب ل(، 

ِقْبَلٌة●
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اه  والجتِّ وَق�ْسده،  عليه،  الإقبال  واأي�سًا:  يء،  ال�سَّ واأول  الَوْجه،  والُقْبل:  الِقْبلة،  ناحيَة  ه  اجتَّ
يء: ما ت�ستقبله من ِجَهته؛ يقال: ما لكالمه ِقْبلة؛ اأَي:  نحَوه، والِقْبَلة: اجلهة عمومًا، وِقْبَلة ُكلِّ �سَّ
الة، وِقْبَلة املُ�َسلِّي: اجلهة التي ي�سلِّي نحوها،  جهة، والِقْبلة اأي�سًا: ِجَهة امل�سجد، وناحية ال�سَّ

والِقْبلة اأي�سًا: الَكْعبة؛ لأنَّ امل�سلمني ي�ستقبلونها يف �سالتهم، واجلمع: ِقْبالت.
ا�صطلحاً:

اجِلهة، وعند امل�سلمني ُيق�سد بالِقْبلة: الكعبة؛ لأنهم يتجهون اإليها على اختالف ديارهم عند كل 
�سالة، وُيق�سد بها يف جند: جهة الغرب؛ لأن جهة �سالتهم اإىل الغرب، وُيق�سد بها يف املغرب: 
يف  وكذلك  اجلنوب،  على  الِقبلة  ا�سم  فاأُطِلق  القبلة؛  انحراف  يف  اخلطاأ  ب�سبب  وذلك  اجلنوب؛ 

م�رش حيث يعربون عن اجلنوب مب�سطلح »وجه ِقْبلي«. 
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم امل�سطلحات والألقاب التاريخية �س/346-
347، موؤمتر الأوقاف الأول يف اململكة العربية ال�سعودية: واقع الوقف عرب التاريخ الإ�سالمي �س/164، تاريخ 

الأوقاف الإ�سالمية باملغرب 275/1، بت�رشف[

َقْبٌو●
لغة:

َلَب�َس  وَتَقبَّى:  َقباء،  َقَطَع منه  باأ�سابعه، وَقبَّى ثوَبه:  يَء: جمعه  ال�سَّ َقْبوًا؛ قبا  َقبا  )ق ب و(، 
، وهو اأي�سًا:  مُّ َفتني، والَقْبو: ال�سَّ َقباءه، وَقَبْوُت البناء: َرَفْعُته، والَقْبوُة: ان�سمام ما بني ال�سَّ
اق املَْعُقود بع�سه اإىل بع�س يف �َسْكل َقو�س، واأي�سًا: بناء حتت الأَْر�س تنخف�س حرارته يِف  الطَّ

ْبد والفواكه وغريها، واجلمع: اأَْقباء، واأَْقِبَية. يف؛ فُيحفظ فيه اجُلنْب والزُّ ال�سَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● الأجزاء 	 من  كثري  تغطية  يف  ا�ستخدامه  مت  خمتلفة،  اأ�سكال  ذو  معقود،  اأو  مقو�س  �سقف 

البنائية يف العمارة الدينية واملدنية والع�سكرية. 
● ثوب ُيلب�س فوق الثياب. 	

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم م�سطلحات العمارة والفنون الإ�سالمية 
�س/231[

َقُبوٌل●
لغة:

واأي�سًا:  خاِطر،  ِطيب  عن  واأََخَذه  َيه،  َر�سِ وَتَقبَّله:  يَء  ال�سَّ َقِبَل  وُقُبوًل؛  َقُبوًل  َقِبَل  ل(،  ب  )ق 
ْيء، واأَْخُذه عن ر�سا، وَمْيل النَّف�س اإَِلْيِه، والَقُبول  �َسا بال�سَّ َي عنه، والَقُبول: املوافقة، والرِّ َر�سِ

اأي�سًا: احُل�ْسن، وفالن على َقبوٍل؛ اأَي: تْقَبله العنُي اأو النَّف�ُس.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● م على الإيجاب. 	 ما يدل على التملُّك ال�سابق دللة ظاهرة؛ كـ: ا�سرتيت، ومتلَّكت، وَقِبلْت، واإن تقدَّ
● ثاين كالم ي�سدر من اأحد العاقدين لأجل اإن�ساء الت�رشف، وبه يتم العقد. 	

َقْبٌو●
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● اللتزام بعقد.	
● عالمة على الر�سا بال�سيء يف العقود؛ كالبيع، والإجارة... ونحو ذلك.	

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:
● موافقة املعرو�س عليه بعر�س الإيجاب. 	
● اأو 	 اتفاقية  اإىل  الن�سمام  اأو  معينة،  بالتزامات  الوفاء  اأو  طلب،  اأو  اقرتاح  على  املوافقة 

معاهدة، وفقًا لالإجراءات القانونية. 
● ما 	 توافقهما  عن  ويتولَّد  »الإيجاب«،  ى  ُت�سمَّ اأُوىل  اإرادة  مع  تتوافق  التي  الثانية  الإرادة 

ى بالعقد.  ي�سمَّ
عند●القانونيني:●ُيطَلق على:

● باحتاد 	 العقد  وينعقد  القبول،  هو  والر�سا  الإيجاب،  هو  فالعر�س  يعر�س،  مبا  الر�سا 
الإيجاب بالقبول. 

● حالة الدعوى اأو الطلب اأو الدفع اأو الطعن من حيث تقدير املحكمة اأن من �سلطتها النظر فيها. 	
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، القامو�س الفقهي �س/294، معجم امل�سطلحات 
للعلوم  اآركابيتا  قامو�س  الفقهية 152/2،  امل�سطلحات  الفقهاء �س/146، معجم  لغة  يف  والقت�سادية  املالية 
العربية  الإدارية  امل�سطلحات  يف  الأ�سا�سي  املعجم  �س/291،  القت�سادي  املعجم  �س/	،  واملالية  امل�رشفية 

6/2		، املعجم القانوين رباعي اللغة �س/22، معجم القانون �س/330[

َقِبيَلٌة●
لغة:

اإىِل بع�س، َت�ِسل بها  اأْ�س؛ وهي الِقَطع املَ�ْسعوب بع�سها  )ق ب ل(، الَقِبيلة: واحدة َقبائل الرَّ
اأو جدٍّ  اأب  اإىل  تنت�سب  النَّا�س  من  اأي�سًا: اجلماعة  العرب، وهي  قبائل  يت  �ُسمِّ وبها  وؤون،  ال�سُّ

واحد، واجلمع: َقباِئل.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● لرئي�س 	 الدم، وتخ�سع  اقت�سادي �سيا�سي، ي�سمُّ عائالت جتمعها روابط  كيان اجتماعي 

واحد، لها عادات واأعراف خا�سة. 
عند●القانونيني:

جمموعة من الأفراد ينتمون اإىل اأ�سل واحد. 
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم لغة الفقهاء �س/325، املعجم القانوين رباعي اللغة �س/545[

َقْحٌط
لغة:

، وَقَحَط العاُم: اأَْجدَب من عدم نزول املطر،  )ق ح ط(، َقَحَط َقْحطًا؛ َقَحَط املطُر: احتب�س، وقلَّ
الأر�س،  وُيْب�س  املطر،  واْحِتبا�س  ديد،  ال�سَّ ب  ال�رشَّ والَقْحط:  جماعة،  اأ�سابته  البلُد:  وَقَحَط 

واملجاعة، ويف كلِّ �سيٍء: ِقلَّة خريه، وعاٌم قاِحٌط وَقِحٌط وَقِحيٌط: ذو َقْحٍط.

َقْحٌط



342

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● �ُسحُّ الأقوات. 	

]ل�سان العرب، تاج العرو�س، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية 
يف احل�سارة الإ�سالمية �س/	44[

َقَدٌح
لغة:

َفه، وَقَدَح الطبيُب العنَي:  )ق د ح(، َقَدَح َقْدحًا؛ َقَدَح الِقْدَر: َغَرَف ما فيها، واْقَتَدَح املََرَق: اْغرَتَ
اأَْخَرَج منها املاَء الفا�ِسَد، وَقَدحْت عيُنه وَقدَّحْت: غاَرْت، وَخْيل ُمَقدِّحٌة: غائرة العيون، والَقْدح 
جاج  ْقديح: غوؤور الَعنْي، والَقَدح: من الآنية، واحد الأَْقداح، وهو كوب من اخَلَزف اأو الزُّ والتَّ
وغريه ُي�رشب فيه، وهو اأي�سًا: ِمْكيال ُتكال به احلبوُب، خمتِلٌف باختالف البلدان، واجلمع: 

اأَْقداح.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ي�ساوي 	 مبا  اأمداد،  ثالثة  وقدره  املكاييل،  يف  ي�ستعمل  ُجلني،  الرَّ يروي  به،  ُي�رشب  اإناء 

1.632 كجم، اأو 2.0625 لرت. 
● مكيال للحبوب كان م�ستخدمًا يف م�رش واحلجاز، وهو ي�ساوي ربع الإردب، والقدح الواحد 	

ي�ساوي 32.726 حبة. 
]ل�سان العرب، تاج العرو�س، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 

1247/3، م�سطلحات التاريخ العثماين 0/3	10[

َقْدٌر
لغة:

يء: قا�َسه به، وَجَعَله  يَء بال�سَّ ِمْقداَره، وَقَدَر ال�سَّ يء: بنيَّ  َثَمَن ال�سَّ َقَدَر  َقَدَر قْدرًا؛  )ق د ر(، 
يَء: َجَعَله َقْدرًا، والَقْدر: املِْقدار، وَكْون ال�سيء  زَق: َق�َسَمه، واْقَتَدَر ال�سَّ على ِمْقداره، وَقَدَر الرِّ

م�ساويًا لغريه من غري زيادة ول نق�سان، وَقْدر كلِّ �سيء: َمْبلغه، وِمْقيا�سه، واجلمع: اأَْقدار.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● الت�ساوي يف املعيار ال�رشعي املوجب للمماثلة �سورة؛ وهو الكيل والوزن. 	
● يء.	 تبيني كمية ال�سَّ

]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، التعريفات الفقهية �س/171[

ِقْدٌر
لغة:

ْبــُخ يف الِقــْدر، وَمــَرٌق َمْقــُدور  )ق د ر(، َقــَدَر َقــْدرًا؛ َقــَدَر الِقــْدَر واْقَتَدَرهــا: َطَبَخهــا، والْقِتــدار: الطَّ

َقَدٌح
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ار، اأو اإناء ُيْطَبُخ فيه الّطعام  وَقِديُر: مطبوخ، والَقِديُر: ما ُيطبخ يف الِقْدِر، والِقْدر: الإناء من الفخَّ
ر، واجلمع: ُقُدور. ثة، وقد ُتَذكَّ ة، موؤنَّ ب�سفة عامَّ

ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط[

ُقْدَرٌة
لغة:

ن منه، وا�ستطاع، وَقِوَي  يء: َمَلَكه، ومتكَّ )ق د ر(، َقَدَر َقَدارًة وُقْدرًة وَمْقِدرًة؛ َقَدَر على ال�سَّ
اقة، وال�ستطاعة،  الفعل، والطَّ اأداء  ن من  والتَّمكُّ واملَْقِدرة،  ة،  الْقِتدار، والقوَّ والُقْدرة:  عليه، 

اء، والي�سار، واجلمع: ُقُدرات، وُقْدرات. لْطان، وهي اأي�سًا: الِغَنى، والرثَّ وال�سُّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● ن احليَّ من الفعل وَتْرِكه بالإرادة. 	 فة التي متكِّ ال�سِّ
● ة يتمكن بها املاأمور من اأداء ما لزمه؛ بدنيًا، اأو ماليًا. 	 َنُة: هي اأدنى قوَّ والُقْدَرة املَُمكِّ

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:
● القدرة العقلية على اإجناز عمل ما، اأو التكيف بنجاح، وتتحقق باأفعال بدنية كانت اأو ذهنية، 	

وقد تكون فطرية اأو مكت�سبة.
● واملَْقدرة: اأق�سى اإنتاج ميكن حتقيقه با�ستخدام الإمكانيات املتاحة.	

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، املو�سوعة الفقهية 346/32، معجم م�سطلحات 
العلوم ال�رشعية 3/	124، معجم م�سطلحات العلوم الإدارية �س/9، 7	[

ُقْد�ٌس
لغة:

ــاركًا،  ــَر، وكان ُمب ــخ�ُس: َطُه ــيُء اأو ال�سَّ ــَس ال�سَّ ــًا؛ َقُد� ــًا وُقُد�س ــًة وُقْد�س ــَس َقدا�س ــس(، َقُد� )ق د �
�ــس:  ــا ل يليــق باألوهيَّتــه، وَتَقدَّ هــه عمَّ لــه، وَنزَّ مــه، وَبجَّ �ــس اهللَ: عظَّ �ــس: زاَر بيــت املَْقِد�ــس، وقدَّ وقدَّ
�ــَس،  هــر، والربكــة، والَبْيــُت املَُقدَّ ْطِهــري، والتَّرْبيــك، والُقْد�ــس: الطُّ ه، والَتْقِدي�ــس: التَّ ــر، وتنــزَّ َتَطهَّ

ــِليم، واجلمــع: اأَْقدا�ــس. واأَُوْر�َس
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، تاج العرو�س، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة[

َقَدٌم●
لغة:

جعله  مه:  وَقدَّ اأماَمه،  و�ساَر  و�َسَبَقه،  مه،  َتقدَّ فالنًا:  فالٌن  َقَدَم  وُقُدومًا؛  َقْدمًا  َقَدَم  م(،  د  )ق 
اق،  جل، وفوقها ال�سَّ َره، والَقَدم: ما يطاأ الأْر�َس من ِرْجل الإن�سان؛ نهاية الرِّ �سابقًا، عك�س: اأخَّ

َقَدٌم
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مه الإن�سان من خري، ورجٌل َقَدٌم: �سجاع، جريء،  بق يف اخلري، وما قدَّ م، وال�سَّ واأي�سًا: التَّقدُّ
ول، واجلمع: اأَْقدام. �ساحب منزلة رفيعة يف اخلري، والَقَدم اأي�سًا: َوْحدة قيا�ٍس للطُّ

ا�صطلحاً:
ِمن وحدات قيا�س امل�سافة، ُتْذَكر كجزء من املَْيل، والقدم: 	.30 �سنتم.

]ل�سان العرب، تاج العرو�س، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 
]1249/3

وٌم َقدُّ
لغة:

وم: التي ُينحت بها، اآلة للنَّْجر والنَّْحت، موؤنَّث، واجلمع: َقداِئم، وُقُدم. )ق د م(، الَقُدوم والَقدُّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط[

ِقَرًى●
لغة:

واأَْقرى  اإليه،  واأَْح�َسن  واأْكَرَمه،  اأ�ساَفه،  يَف:  ال�سَّ َقَرى  وَقراًء؛  وَقْريًا  ِقَرًى  َقَرى  ر ى(،  )ق 
ُيْقرى  الق�سعة  واملِْقراة:  َجَمَعه،  يَء:  ال�سَّ وَقَرى  الِقَرى،  َطَلَب  وا�ْسَتَقَرى:  واْقرَتَى  يُف  ال�سَّ
ُم اإىل  ع ُيْقَرى فيه املاُء؛ اأي: ُيجمع، والِقَرى: م�سدر َقَرى؛ وهو: ما ُيَقدَّ يف، واملو�سِ فيها ال�سَّ

يف من طعام، وهو اأي�سًا: املاء املجموع يف احلو�س. ال�سَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، تاج العرو�س، معجم اللغة العربية املعا�رشة[

ِقراَءٌة●)ِقراءات(
لغة:

ل،  اأو  بها  َنَطَق  نظرًا؛  كلماِته  َتَتبَّع  الكتاَب ونحَوه:  َقَراأَ  وُقْراآنًا؛  وِقراَءًة  َقْرءًا  َقَراأَ  اأ(،  ر  )ق 
اه، وَقَراأَ عليه  ه، وكلُّ �سيٍء جمعَته فقد قراأَته، وَقَراأَ عليه ال�سالَم: اأْبَلَغُه اإيَّ واأي�سًا: َجَمَعه، و�َسمَّ
النحَو: َدَر�َسه على يديه، والِقراءة: م�سدر َقَراأَ؛ وهي: اجَلْمع، والتِّالوة، والنُّْطق بكالم الكتاب 

وَنْحِوه، واجلمع: ِقراءات.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● اء ال�سبعة اأو الع�رشة، اأو من يف منزلتهم من الأئمة 	 واة عن اأحد من القرَّ ما اتفق عليه الرُّ
اء واأ�سحاب الختيارات.  القرَّ

● ت�سحيح احلروف بل�سانه؛ بحيث ُي�سِمع نف�سه، ويف قوٍل: واإن مل ُي�سِمع نف�سه. 	

وٌم َقدُّ
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● مل 	 واإن  خمارجها،  من  حروفه  اإخراج  مع  حمفوظ،  اأو  مكتوب  هو  مبا  الل�سان  حتريك 
ُي�سِمعها غريه. 

● وعلم القراءة: علم ُيْبَحث فيه عن �سور نظم القراآن؛ من حيث وجوه الختالفات املتواترة، 	
وهو اأخ�سُّ من علم التجويد. 

]ل�سان العرب، تاج العرو�س، الرائد، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 1254/3، املو�سوعة الفقهية 46/33، 
املو�سوعة الفقهية املي�رشة 1557/2، التعريفات الفقهية �س/172[

الُقْراآُن●
لغة:

ل،  اأو  بها  َنَطَق  نظرًا؛  كلماِته  َتَتبَّع  الكتاَب ونحَوه:  َقَراأَ  وُقْراآنًا؛  وِقراَءًة  َقْرءًا  َقَراأَ  اأ(،  ر  )ق 
القراءة،  َقَراأَ؛ وهو:  ه، وكلُّ �سيٍء جمعَته فقد قراأَته، والُقْراآن: م�سدر  َجَمَعه، و�َسمَّ واأي�سًا: 

واجَلْمع.
ا�صطلحاً:

التواتر،  بطريق  اإلينا  واملنقول  بتالوته،  املَُتعبَّد  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  ر�سول  على  ل  املنزَّ املعجز،  اهلل  كالم 
واملوجود بني دفتي امل�سحف، واملبدوء ب�سورة الفاحتة، واملختوم ب�سورة النا�س، وهو ا�سم 

للنَّظم الدالِّ على املعنى. 
]ل�سان العرب، تاج العرو�س، املعجم الو�سيط، معجم م�سطلحات اأ�سول الفقه �س/332[

َقراَبٌة●)ذوو●القرابة●-●اأقارب●-●اأقرباء(
لغة:

خ�سان:  يُء: َدنا؛ فهو َقِريب، وَقُرَب ال�سَّ )ق ر ب(، َقُرَب َقراَبًة وُقْرَبًة وُقْرَبًى وُقْربًا؛ َقُرَب ال�سَّ
كان بينهمــا َن�َســب وَرِحــم، وَقــِرَب املنــِزَل ومنــه: َدنــا منــه، واْقــرَتَب، والُقــْرُب: نقي�ــُس الُبْعــِد، 

ِحــم، والُقْرَبــى: القرابــة اأي�ســًا. والَقِريــب: ذو الَقرابــة، والَقرابــة: الدنــوُّ والُقــْرب يِف الّن�َســب والرَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● القرابة من جهة الأب دون من كان من جهة الأم، وهي الرواية الراجحة عن الإمام اأحمد، 	
ويقت�رش بها على اأربعة اآباء فقط. 

● م الأقرب، فالأقرب غري الوالدين واملولودين، وقد 	 قرابة الأم وقرابة الأب من الرحم املحرَّ
نقلها علماء احلنفية عن اأبي حنيفة. 

● م غري الوالدين وولد ال�سلب، ويدخل فيها الأجداد والأحفاد، وقد ُنقل 	 ذوو الرحم املحرَّ
هذا عن اأبي حنيفة. 

● الأ�سول والفروع، ذكرها 	 م، غري  اأو غري حمرَّ مًا  َبُعد؛ �سواء كان حمرَّ واإن  كل ذي رحم 
اخلطيب ال�رشبيني. 

● اأيِّ قرابة واإن َبُعدت، ويدخل فيها الأب والأم وولد ال�سلب، كما يدخل فيها الأجداد والأحفاد. 	
● اأيِّ قرابة واإن َبُعدت، من جهة الأب اأو من جهة الأم اأو من الأولد، وُيحمل عليها الزوجية 	

والولء والر�ساع. 

َقراَبٌة
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● ويف الوقف: كلُّ من ينا�سب الواقف اإىل اأق�سى اأب له يف الإ�سالم من ِقبل اأبيه، واإىل اأق�سى 	
اأب له يف الإ�سالم من ِقبل اأمه، وُيقال لهم: اأقارب، واأقرباء، وذوو قرابة، ويدخل فيها كل 
قريب له؛ �سغريًا كان اأو كبريًا، ذكرًا اأو اأنثى، م�سلمًا اأو ذميًا، حرًا اأو عبدًا، ما خال اأبويه 
ون قرابة، اأما ولد ولد الواقف واأجداده وجداته فهم داخلون  وولده ل�ُسلْبه، فهوؤلء ل يعدُّ

يف القرابة. 
● والُقْربى: القرابة يف الرحم والن�سب. 	

عند●القت�صاديني:
رباط الدم اأو امل�ساهرة بني الأ�سخا�س املعنيني. 

عند●القانونيني:
بع فيه انحدار  حبل الن�سب الذي يرتبط به جميع الذين ينحدرون من بع�سهم البع�س، اإذا اتُّ
بع فيه  اتُّ اإذا  اأو ال�ساعد  اأو الأم، والبن، واحلفيد، واحلبل املرتفع  الأجيال الطبيعي؛ كالأب 

العك�س؛ كالبن، والأب، واجلد.
]ل�سان العرب، تاج العرو�س، املعجم الو�سيط، املو�سوعة الفقهية 66/33-67، الوقف يف ال�رشيعة الإ�سالمية 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�سطلحات  قامو�س   ،79/3 الفقهية  والألفاظ  امل�سطلحات  معجم  �س/113، 

والجتماعية �س/360، القامو�س القانوين اجلديد �س/9	3[

َقراٌر
لغة:

وَقرَّ  عليه،  َثَبَت  الأمَر:  وَقرَّ  عليه،  العزم  الراأُي: �سحَّ  َقرَّ  وَقّرًا؛  وُقرورًا  َقرارًا  َقرَّ  ر(،  ر  )ق 
 ، املُ�ْستِقرُّ واأي�سًا:  والثَّبات،  الهدوء،  والَقرار:  واأقاَم،   ، واْطماأنَّ و�َسَكَن،  َثَبَت،   : واأََقرَّ املكان  يف 
عن  ي�سدر  الأمر  واأي�سًا:  املاء،  فيه  يجتمع  الذي  واملُْنخِف�س  املُْطَمِئن،  املكان:  ومن  الثَّابت، 

�ساحب النفوذ، وما قرَّ عليه الراأي من احلكم يف م�ساألة، واجلمع: َقرارات.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● اأِي مُي�سيه من ميِلُك اإم�ساَءه. 	 الرَّ
● ف اأو مل�سلٍك ما.	 العزم اأو الت�سميم الإرادي على قول اأو فعل، مبنيٍّ على اختيار حرٍّ لت�رشُّ
● الأر�س. 	
● الثبوت، وعدم النف�سال، ويطلق على الت�سال بالأ�سياء بهذا املعنى: ات�سال قرار. 	
● «؛ فيقولون: حقِّ القرار، ويق�سدون به: ثبوت حقِّ النتفاع 	 وُي�ستعمل م�سافًا اإىل لفظ »حقٍّ

بالعقار امل�ستاأجر، والبقاء فيه دون اأن يطالبه اأحد باإخالئه، فهو حقُّ التم�سك بالعقار. 
عند●القانونيني:

ر يف الهيئات النظامية؛ فهو  ة والتدبُّ ِويَّ الراأي النهائي الذي ت�ستقرُّ عليه الآراء، بعد اإعمال الرَّ
من احُلْكم: منطوقه. 

ال�رشعية  العلوم  م�سطلحات  معجم  الغني،  معجم  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  العرب،  ]ل�سان 
1257/3، معجم امل�سطلحات الجتماعية �س/332، املو�سوعة الفقهية 76/33، القامو�س القانوين اجلديد 

�س/196[

َقراٌر
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ِقرا�ٌس●)ُم�صاَرَبٌة(
لغة:

 ، اأَ َل، وَجزَّ )ق ر �س(، َقَر�َس َقْر�سًا، واأَْقَر�َس وقاَر�َس ُمقاَر�سًة وِقرا�سًا؛ َقَر�َس: َقَطَع، وَف�سَّ
واأي�سًا: جاَزى، واأَْقَر�َس املاَل وغرَيه: �َسلََّفُه، واأعطاُه َقْر�سًا، على اأن ُيَردَّ اإليه َبْعد اأجٍل معلوٍم، 
اأو  جُل  الرَّ ُيعطيه  ما  والَقْر�س:  جاَزْيُته،  وقاَر�ْسُته:  الَقْر�َس،  ِمْنه  طلبُت  فالنًا:  وا�ْسَتْقَر�ْسُت 

يفعله لُيجاَزى عليه، والِقرا�س واملُقاَر�َسة: املُ�ساَرَبة، يف لغة اأهل احلجاز.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● اأن يتفق �سخ�سان على اأن يكون املال من اأحدهما والعمل على الآخر، وما رزق اهلل فهو 	
بينهما على ما �رشطا، واخل�سارة على �ساحب املال. 

● ى مقار�سة 	 اأن يدفع املرء ماًل اإىل من يتَّجر فيه، ويكون الربح بينهما على �رشطهما، وُي�سمَّ
وم�ساربة. 

عند●القت�صاديني:
اأن يدفع املرء اإىل غريه نقدًا ليتَّجر به، على اأن يكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه، وتكون 

اخل�سارة اإن وقعت على �ساحب املال. 
]ل�سان العرب، تاج العرو�س، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الغني، معجم لغة الفقهاء �س/	32، معجم 

م�سطلحات العلوم ال�رشعية 1257/3، املعجم القت�سادي �س/9	290-2[

َقراَفٌة●
لغة:

)ق ر ف(، َقَرَف َقَرفًا؛ الَقَرف: ُمداناُة املََر�ِس، والنُّْك�ُس ِفيه، وُمقاَرَفُة الَوباِء وُمداناُته، واأي�سًا: 
ى والوباء، والَقرافة:  ة؛ وهي: الأر�س ذاُت احُلمَّ ي: املََحمَّ الَوباُء، والَعْدوى، والَقَرُف من الأرا�سِ
يت املقربة، ثم غلب ا�ْسُمها على  ِنيَّة جاَوَرت املقابر مب�رش؛ وبهم �ُسمِّ املَْقرَبة، وهو ا�ْسم قبيَلة مَيَ

كلِّ َمْقرَبة.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، تاج العرو�س، املعجم الو�سيط[

ِقراٌن
لغة:

يئني: َجَمَع بينهما، وَقَرَن بني  )ق ر ن(، َقَرَن َقْرنًا وِقرانًا، وقاَرَن ُمقاَرنًة وِقرانًا؛ َقَرَن بني ال�سَّ
َجهما، وَجَمَع بينهما، وَقَرَن احلجَّ بالعمرة: َو�َسَلهما، وقاَرَن ال�سيُء ال�سيَء: اْقرَتَن  وجني: َزوَّ الزَّ
َيْقُرن  واأَن  به،  وُيقاُد  البعرَي  ُيَقلَّد  وَحْبل  احَلْبل،  والِقران:  و�سلُته،  به:  وَقَرْنُته  و�ساَحَبه،  به، 
بالَعْقد،  وجني  الزَّ بني  اأو اجلمع  والتَّزويج،  والُعْمرة،  احلجِّ  واجَلْمع بني  ياأكلهما،  بنَي مترَتنْي 

واجلمع: ِقرانات، وُقُرن.

ِقراٌن
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ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● عملة قدمية ا�سُتعملت يف الكويت، ا�ستعملها الفر�س من �سنة 30	1-1		1م، وكان الغران 	

اأو القران ي�ساوي اآنذاك 30 فل�سًا، وكانت الروبية ت�ساوي 2.50 غران. 
● زيادًة 	 الفرنك  حول  قيمته  تراوحت  ولقد  العراق،  اأهل  تداوله  الف�سة،  من  اإيراين  نقد 

ونق�سانًا باختالف الزمان. 
● ويف الِهَبة: هو اأن تعطى عند التوزيع اثنني اثنني. 	

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، �سجل العطاء الوقفي 47/1، قامو�س امل�سطلحات 
القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية �س/450[

ُقْرباٌن●
لغة:

َطَلَب  يء:  ل، وبال�سَّ اإِىل اهلّل: تو�سَّ َب  َمه، وَتَقرَّ َقدَّ َب الُقْرباَن:  َقرَّ ُقْربًا وُقْربانًا؛  َقِرَب  )ق ر ب(، 
ب به اإليه من  ب اإىل اهلل، وما ُيتقرَّ به الُقْربة عند اهلل تعاىل، والُقْربان: م�سدر َقِرَب، وهو: ما ُقرِّ

ذبيحة اأو غريها، واجلمع: َقراِبني.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● بيحة، وُت�ستعمل للواحد.	 ب به اإىل اهلل، ثم �سار ُعْرفًا للن�سيكة، التي هي الذَّ ما ُيتقرَّ

�س/270،  التعاريف  مهمات  على  التوقيف  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ]ل�سان 
احلدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة �س/77[

ُقْرَبٌة●
لغة:

خ�سان:  يُء: َدنا؛ فهو َقِريب، وَقُرَب ال�سَّ )ق ر ب(، َقُرَب َقراَبًة وُقْرَبًة وُقْرَبًى وُقْربًا؛ َقُرَب ال�سَّ
كان بينهما َن�َسب وَرِحم، وَقِرَب املنِزَل ومنه: َدنا منه، واْقرَتَب، والَقِريب: ذو الَقرابة، والُقْربة: 
اعة، واجلمع: ُقُربات، وُقْربات، وُقَرب. ب به اإىل اهلل تعاىل من اأعمال الرِبِّ والطَّ القرابة، وما ُيتقرَّ

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● باط وامل�ساجد، والوقف على 	 ب به اإىل اهلل فقط، اأو مع الإح�سان للنَّا�س؛ كبناء الرِّ ما ُيَتَقرَّ

الفقراء وامل�ساكني. 
● ف على نيَّة. 	 ب اإليه به، واإن مل يتوقَّ ِفْعل ما ُيثاب عليه بعد معرفة من يتقرَّ

]ل�سان العرب، تاج العرو�س، املعجم الو�سيط، معجم امل�سطلحات والألفاظ الفقهية 0/3	، املو�سوعة الفقهية 92/33[

ِقْربٌة●
لغة:

قاء( من اللَّنَب، وقد تكون للماء، وهي وعاء من  )ق ر ب(، الِقْربة: ِمن الأَ�ْسِقية؛ الَوْطب )ال�سِّ
ِجلْد خْمُروز من جانب واحد، وُيجعل فيه املاء اأو اللَّنب اأو نحوهما، واجلمع: ِقْربات، وِقَرب.

ُقْرباٌن
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ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● ، وهو مائة وثمانية 	 املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة، والقربة ل تزيد على مائة َرْطل بغداديٍّ

 . وع�رشون درهمًا واأربعة اأ�سباع درهم يف الأ�سحِّ
● كي�س من اجللد ال�سميك، يتخذها ال�سقاوؤون لنقل املاء بوا�سطة اجلمال اأو احلمري، ُيحمل 	

ب�سورة اأفقية. 
]ل�سان العرب، تاج العرو�س، املعجم الو�سيط، املو�سوعة الفقهية 	299/3، �سجل العطاء الوقفي 21/3[

ِقْر�ٌس●)ِغْر�ٌس(
لغة:

يَء: َجَمَعه من هنا ومن هنا،  )ق ر �س( َقَر�َس َقْر�سًا؛ َقَر�َس لعياله: َغِنَم، واْكَت�َسَب، وَقَر�َس ال�سَّ
واجَلْمع،  الَك�ْسب،  والَقْر�ُس:  اأي�سًا،  َقَطَعه  يَء:  ال�سَّ وَقَر�َس  الآخر،  بع�سه  اإىل  بع�َسه  و�َسمَّ 
ِمْقداره،  يف  الأقطار  اختلفت  بها،  ُيتعامل  عربيَّة  ة  نقديَّ وُعْملة  امل�سكوكات،  من  َنْوع  والِقْر�س: 

واجلمع: ُقُرو�س، واأَْقَرا�س.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● العثمانية 	 البالد  يف  وبداأ �رشبه  )الأملان(،  الأوربيني  عن  العثمانيون  اأخذها  نقدية  وحدة 
يف عهد ال�سلطان »�سليمان الثاين« )1099-1106هـ/7	16-1691م(، وكان من الذهب 
اأي:  الأحمر؛  القر�س  هو  وهذا  مليمرتًا،  اأربعون  وقطره  دراهم،  �ستة  ويزن   ،	33 عيار 
تتناق�س  بداأت  ثم  الف�سي،  القر�س  به  ُق�ِسد  الو�سف  عن  ا�سُتخدم جمردًا  واإذا  الذهبي، 

عيارًا ووزنًا حتى اأ�سبحت يف عهد ال�سلطان »عبد احلميد الثاين« اأقلَّ من ن�سف درهم. 
● والقر�س ال�ساغ: هو القر�س ال�سحيح العثماين، الذي كان �رشفه اأربعة )متاليك(، وي�سمى 	

)برغوثًا �سغريًا( يف الديار ال�سامية، و)قطعة �سغرية( يف احلجاز، و)اأم اأربعة( يف العراق؛ 
اأي: اأن �رشفه اأربعة متاليك. 

عند●القت�صاديني:
نوع من النقد، وهو جزء من مائة من اجلنيه اأو اللرية. 

العثمانية  ال�رشة  �سجالت  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العرو�س،  تاج  العرب،  ]ل�سان 
الإدارية  امل�سطلحات  يف  الأ�سا�سي  املعجم  �س/457،  الإ�سالمي  الفقه  األفاظ  م�سطلحات  معجم   ،2	4/1

العربية 99/2	[

ة(● ٌة●)ُخْبز●ُقْر�صَ ُقْر�صَ
لغة:

ُقْر�َسة،  ُقْر�َسًة  لَتْب�ُسَطه  َعته  َقطَّ �َسْته:  وقرَّ العجنَي  املراأُة  َقَر�َسْت  َقْر�سًا؛  َقَر�َس  ر �س(،  )ق 
َرة، واجلمع: ُقُر�سات، وُقْر�سات، وُقَر�س. والُقْر�سة: خْبَزة �سغرية مب�سوطة ُمَدوَّ

ا�صطلحاً:
نوع من اخلبز ُي�سنع من قمح الرُبِّ واللحم معًا، ومتيَّز باأنه من اأطيب اأنواع اخلبز يف الع�رش اململوكي. 

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، املدار�س يف م�رش يف ع�رش دولة املماليك �س/42[

ٌة ُقْر�صَ
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َقْر�ٌس●
لغة:

ــَل،  : َقَطــَع، وَف�سَّ )ق ر �ــس(، َقَر�ــسَ َقْر�ســًا، واأَْقَر�ــسَ وقاَر�ــسَ ُمقاَر�ســًة وِقرا�ســًا؛ َقَر�ــسَ
، واأي�ســًا: جــاَزى، واأَْقَر�ــَس املــاَل وغــرَيه: �َســلََّفُه، واأعطــاُه َقْر�ســًا، علــى اأن ُيــَردَّ اإليــه َبْعــد  اأَ وَجــزَّ
اأجٍل معلوٍم، وا�ْسَتْقَر�ْسُت فالنًا: طلبُت ِمْنه الَقْر�َس، وقاَر�ْسُته: جاَزْيُته، والِقرا�س واملُقاَر�َسة: 

جــُل اأو يفعلــه لُيجــاَزى عليــه، يف لغــة اأهل احلجاز. املُ�ساَرَبــة، والَقْر�ــس: مــا ُيعطيــه الرَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● ما ُتعطيه من املِْثليات للَغرْي؛ لينتفع به ويردَّ مثله يف امل�ستقبل. 	
● َدْفع ماٍل اإرفاقًا ملن ينتفع به ويردُّ بدله. 	
● نف�س املال املدفوع. 	

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:
● اتفاقية بني مالك الأ�سل )وي�سمى املقر�س(، وبني طرف ثاٍن )وي�سمى املقرت�س(، ي�سمح 	

اأن  على  حمددة،  ملدة  القر�س(  )وي�سمى  الأ�سل  با�ستخدام  للمقرت�س  مبوجبه  املقِر�س 
ى فائدة(.  د املقرت�س للمقر�س دفعة، متفق عليها لقاء ا�ستخدامه لالأ�سل )وت�سمَّ ي�سدِّ

● اقرتا�س �سخ�س اأو �رشكة اأو حكومة اأو اأي موؤ�س�سة اأخرى ملبلغ من النقود، والقرو�س 	
تكون بفوائد اأو بدون فوائد، وقد تكون ق�سرية الأجل اأو طويلة الأجل، وقد تكون قابلة 

لال�سرتداد اأو غري قابلة لال�سرتداد. 
● والقرو�س املعدومة: قرو�س م�سى ميعاد ا�ستحقاقها ومل ُتدفع بعد، ورمبا ل تدفع على الإطالق. 	

عند●القانونيني:
عقد ُتربم به �سفقة قانونية، ُيدفع مبقت�ساها عادة مبلغ من املال - اأو اأي �سيء اآخر - اإىل اأحد 

طرفيه، الذي ي�سبح مدينًا به، ب�رشوط ُيتَّفق عليها. 
]ل�سان العرب، تاج العرو�س، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الغني، معجم لغة الفقهاء �س/329، املو�سوعة 
القت�سادي �س/293-292،  املعجم  واملالية �س/519،  امل�رشفية  للعلوم  اآركابيتا  قامو�س  الفقهية 111/33، 

القامو�س القانوين اجلديد �س/270[

ِقْرطا�ٌس
لغة:

حيفة من اأيِّ  )ق ر ط �س(، َقْرَط�َس قْرَط�سًة؛ َقْرَط�َس الَغَر�َس: رماه فاأ�ساَبه، والِقْرطا�س: ال�سَّ
حيفة الثَّابتة التي ُيكتب فيها، وما ُيكتب فيه من ورٍق وغريه، وورٌق ُيتَّخذ من  �سيء كانت، وال�سَّ
فاتر  ْمي، والِقْرطا�سية: الأوراق والدَّ َبْرِديٍّ يكون مب�رش، وهو اأي�سًا: اأدمي ُيْن�َسب للنِّ�سال والرَّ

والأدوات املكتبيَّة واملدر�سيَّة والأقالم، واجلمع: َقَراطي�س.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● ْر�س، والَكاِغد.	 ي: الطِّ ما ُيْكَتُب فيه من ورق ونحوه، اإذا كان مكتوبًا فيه، واإل �ُسمِّ
● اأو 	 الف�سة  من  واأ�سلها ق�سبان  العادل،  امللك  زمن  نحا�سية  اأو  نقود ف�سية  والقراطي�س: 

النحا�س، ُتَق�سُّ لت�سبح نقودًا. 

َقْر�ٌس
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]ل�سان العرب، تاج العرو�س، املعجم الو�سيط، الرائد، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية 
�س/451، معجم الألفاظ التاريخية يف الع�رش اململوكي �س/122[

ِقْرِميٌد●)َقْرَمٌد(●
لغة:

يَء: َطالُه بالَقْرَمد، والَقْرَمد:  )ق ر م د(، َقْرَمَد َقْرَمدًة؛ َقْرَمَد الِبناَء: َبناُه بالِقْرميد، وَقْرَمَد ال�سَّ
لها  حجارة  والِقْرِميد:  خور،  ال�سُّ اأي�سًا:  وهو  ْعفراِن،  والزَّ  ، كاجِل�سِّ ينة؛  للزِّ به  ُطلي  ما  كلُّ 
ني املطبوخ، وبناٌء ُمَقْرَمٌد:  ، اأو الطِّ ُخروق، ُيوقد عليها، حتى اإذا َن�ِسَجْت ُبِنَي بها، وهي الآُجرُّ

ار، واجلمع: َقراِميد. ٌف عاٍل، والِقْرِميد اأي�سًا: طابق الدَّ ، وُم�رْشِ مبنيٌّ بالآُجرِّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● وب املحروق ُتبنى به اجُلُدر.	 الطُّ
● العراق: 	 اأهل  وبلغة  القرميد،  ال�سام:  اأهل  وبلغة  الطوب،  م�رش:  اأهل  بلغة  وهو  ؛  الآجرِّ

الطابوق.
]ل�سان العرب، تاج العرو�س، املعجم الو�سيط، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية �س/453، 

بحوث ودرا�سات يف العمارة الإ�سالمية 22/1[

َقْرٌو
لغة:

)ق ر و(، الَقْرُو: َحْو�س من اخل�سب، و�ِسْبه َحْو�س مْمدود م�ستطيل، اإىل جنب حو�ٍس �َسْخم، 
خم، وَتِرُده الإِبل والغنم، وهو اأي�سًا: اأَ�ْسَفُل النخلة اأو اأ�سلها، ُيْنَقر  ُيفرغ فيه من احلو�س ال�سَّ
وُيْنَبذ فيه، وَنِقرٌي ُيجعل فيه الع�سري من اأيِّ خ�سٍب كان، والَقَدح، والإِناء ال�سغري، واجلمع: 

ُقِرّي، واأَْقراء.
ا�صطلحاً:

حو�س ُي�ْستخَدم للو�سوء، اأو ل�َسْقي املا�سية يف ال�سحراء، اأو يف بيوت الكويت القدمية، حيث 
ُيبنى حو�س ل�رشب املا�سية، وذلك يف البيوت التي كان اأ�سحابها ميلكون الكثري منها، والبع�س 

ي�ستخدمه للو�سوء، وُتلفظ القاف جيمًا قاهرية.
]ل�سان العرب، تاج العرو�س، املعجم الو�سيط، الرائد، مو�سوعة اللهجة الكويتية �س/	31[

َقْرَيٌة●
لغة:

ْعُتها تخرج ِمن اأر�ٍس اإىل  ُت فيها، وَقَرْوُت البالَد: َتَتبَّ )ق ر ي(، َقَرا َقْروًا؛ َقَرْوُت الأر�َس: �رِشَ
: كلُّ �سيء  جُل: َلِزَم الُقَرى، والَقْرُو والَقِريُّ ُت فيها اأنظر حاَلها واأمَرها، واأَْقَرى الرَّ اأر�ٍس، و�رِشْ
الأبنيُة  به  ات�سلْت  املدينة، وكلُّ مكان  الأ�سغر من  يفية  الرِّ البلدة  والَقْرَية:  على طريق واحد، 
النَّمل:  وَقْرية  البلد اجلامع،  اأو  املِ�رْش،  اأي�سًا:  املدن وغريها، وهي  على  قرارًا، وتقع  ِخَذ  واتُّ

َقْرَيٌة
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: َمْن�سوب اإىل الَقْرية؛ اأي: َمن كان  : �ساِكن الُقرى، والَقَرويُّ َتَمُع ُتراِبها، وماأواها، والقاريُّ جُمْ
: َمْن�سوب اإىل الُقرى، واجلمع: َقْريات، وُقَرى. ِمن اأهل الُقرى، والُقَرويُّ

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● البلدة العظيمة، اإل اأنها دون املِ�رْش.	
● البلد الكبري - املِ�رْشاجلامع - يكون اأقلَّ من املدينة. 	
● العمارة املجتمعة، التي لي�س فيها حاكم �رشعي، ول �رشطي، ول اأ�سواق للمعاملة.	
● وحدة �سكنية زراعية اأكرث منها ح�رشية.	

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:
● اإليها 	 ويوكل  املعنوية،  ال�سخ�سية  ومُتنح  ذاتي،  كيان  لها  امل�ستقلة،  امل�ساكن  من  جمموع 

انها. الإ�رشاف على املرافق املحلية التي َتْعِني �سكَّ
● وحدة �سكنية اأو اإنتاجية �سغرية ن�سبيًا، لي�ست لها وظيفة اإدارية ُتذكر، وهي اأ�سغر من 	

القرى  بني  بع�س اجلغرافيني  الريف، ومييِّز  يف  غالبًا  العزبة، وتوجد  من  واأكرب  املدينة، 
الريفية والقرى احل�رشية؛ فالريفية تعتمد على الزراعة، واحل�رشية ي�سكنها ن�سبة كبرية 

من العمال وغري العاملني يف الزراعة.
عند●القانونيني:

جمموع من امل�ساكن امل�ستقلة، لها كيان ذاتي، ومُتنح ال�سخ�سية املعنوية، وُت�رِشف على املرافق 
املحلية التي ُتعنى ب�سكانها. 

]ل�سان العرب، تاج العرو�س، املعجم الو�سيط، معجم امل�سطلحات الفقهية 161/2، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية 
يف احل�سارة الإ�سالمية �س/453، معجم م�سطلحات الرعاية والتنمية الجتماعية �س/269، املعجم الأ�سا�سي يف 

امل�سطلحات الإدارية العربية 903/2، املعجم اجلغرايف �س/573، القامو�س القانوين اجلديد �س/617[

قزلر●اآغا�صي●)قزلر●اآغا�صي●-●قزلر●اآغا●-●اآغا●البنات●-●اآغا●قزلر●-●اآغا●دار●ال�صعادة(●
لغة:

مل جند له اأ�ساًل يف اللغة.
ا�صطلحاً:

لقب موظف من الع�رش العثماين، كان ي�رشف على دائرة احلرمي يف الق�رش ال�سلطاين؛ لذلك 
ُعرف يف بع�س امل�سادر بلقب: اآغا البنات، اأو: اآغا دار ال�سعادة، وكان على راأ�س خدم الق�رش، 
ولأهمية من�سبه كان ياأتي بعد �سيخ الإ�سالم مبا�رشة يف الرتتيب الر�سمي، وكان ياأمتر باأمره كل 
الآغاوات القائمني باخلدمة يف الق�رش ال�سلطاين، وكان الآغاوات القائمني على خدمة احلرمني 
ال�رشيفني ياأمترون باأمره اأي�سًا، فهو الرئي�س املبا�رش لهم، وكان ي�سحب ال�رشة اإىل احلجاز 
�سنويًا، وهو من مراكز القوى يف الق�رش ال�سلطاين، ويف حال عزلهم من من�سبهم ُير�َسلون اإىل 
ى »اأزدق«، وكان يكلَّف - اإ�سافة اإىل مهامه ال�سابقة - بالإ�رشاف  م�رش؛ فيعطون راتبًا ي�سمَّ

على اأوقاف احلرمني ال�رشيفني.
التاريخية  العثمانية  للم�سطلحات  املو�سوعي  املعجم  �س/351،  التاريخية  والألقاب  امل�سطلحات  ]معجم 

�س/0	1[

قزلر●اآغا�صي
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ُق�صاَمٌة●
لغة:

اهللُ  وَق�َسم  و�َستَّتهم،  َقهم،  َفرَّ ْهُر:  الدَّ َق�َسَمهم  وَق�ساَمًة؛  َق�َسمًا  واأَْق�َسَم  َق�ْسمًا،  َق�َسَم  م(،  �س  )ق 
اأَه، وقا�َسْمُته: اأََخْذُت ِق�ْسمًا واأََخَذ ِق�ْسمًا،  يَء: َجزَّ َم ال�سَّ َعه، واأَْعَطى كلَّ فرٍد ن�سيَبه، وَق�سَّ زَق: َوزَّ الرِّ
والنَّ�سيب،  ة،  واحِل�سَّ املْق�ُسوم،  يء  ال�سَّ من  اجُلْزء  والِق�ْسم:  الِق�ْسمة،  من  الَعطاء،  والَق�ْسُم: 
، والُق�سامة: ما َيْعِزله القا�ِسُم لنف�سه من راأ�س املال ليكون اأَْجرًا له، والِق�سامة: �َسْنعة  واحلظُّ
عفاء، والَق�سامة: ا�سم ِمن الإِْق�سام،  دقة؛ لأنها ُتْق�َسم على ال�سُّ ام، والُق�سامة اأي�سًا: ال�سَّ الَق�سَّ
َحقِّهم  على  يحلفون  اأو  يء،  ال�سَّ على  ُيْق�ِسُمون  اجلماعة  اأي�سًا:  وهي  اليمني،  اأي:  كالَق�َسم؛ 

نُي الَق�سامة: من�سوبة اإِليهم. وياأخذونه، ومَيِ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● اأو 	 الأوقاف  ار  وُنظَّ التجار  على  ُتوؤخذ  دات  التعهُّ هي  اململوكي:  الع�رش  م�سطلحات  ويف 

نحوهم، وجمعها: الق�سائم.
عند●القت�صاديني:

ار الأوقاف اأو نحوهم. د يوؤخذ على التُّجار وُنظَّ من م�سطلحات الع�رش اململوكي، ي�سري اإىل التعهُّ
]ل�سان العرب، تاج العرو�س، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف 

احل�سارة الإ�سالمية �س/454، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 905/2[

ِق�ْصٌط●)ِق�ْصطا�س(
لغة:

َط َتْق�ِسيطًا؛ َق�َسَط احلاكُم: َعَدَل، وَق�َسَط   اأي�سًا:  )ق �س ط(، َق�َسَط ِق�ْسطًا، وَق�َسَط َق�ْسطًا وُق�ُسوطًا، وَق�سَّ
ْيَن: اأَْرَجَعه اأَْق�ساطًا �سيئًا  َط الدَّ َقه، وَق�سَّ يَء: َفرَّ َط ال�سَّ ؛ فهو من الأ�سداد، وَق�سَّ جاَر وحاَد عن احلقِّ
واء، والِق�ْسط: املِيزان،  ُموه على الَعْدل وال�سَّ يَء بينهم: َتَق�سَّ ُطوا ال�سَّ ف�سيئًا يف اأوقات معيَّنة، وتَق�سَّ
ة، والنَّ�ِسيب، والِق�ْسطا�س: ميزان  زق الذي هو َن�ِسيب كلِّ خملوق، واحِل�سَّ والَعْدِل، والِق�ْسم من الرِّ
م اأق�ساطًا على اآجال، وهو  فعة من املال املق�سَّ العدل، اأو اأَ�ْسَبُط املوازين واأَْقوُمها، والِق�ْسط اأي�سًا: الدُّ
يح، ُيجعل يف  ار معروف، َطيِّب الرِّ اأي�سًا: اجَلْور، والُكوز، وِمْكياٌل؛ وهو ِن�ْسف �ساٍع، والُق�ْسط: َعقَّ

ر به، واجلمع: اأْق�ساط. واء، اأو ُعود ُيَتبخَّ الَبُخور والدَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:

● ، �سعته ن�سف �ساٍع.	 ِمْكيال �رشعيٍّ
● ًا يف تاريخ معني؛ لت�سديد َدْين اأو ثمن 	 ة من املال ُتدفع دوريَّ م�سطلح عريفٍّ، غلب على ح�سَّ

�سلعة م�سرتاة بالآجل.
عند●القانونيني:

ن عليه. ن، الذي ياأخذ على عاتقه اخلطر املوؤمَّ ن له للموؤمِّ ِق�ْسُط التاأمني: مبلغ يدفعه املوؤمَّ

ِق�ْصٌط
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]ل�سان العرب، تاج العرو�س، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات 
الإدارية العربية 903/2، القامو�س القانوين اجلديد �س/5	4[

ِق�ْصٌم●
لغة:

واأَْعَطى  َعه،  َوزَّ زَق:  الرِّ اهللُ  وَق�َسم  و�َستَّتهم،  َقهم،  َفرَّ ْهُر:  الدَّ َق�َسَمهم  َق�ْسمًا؛  َق�َسَم  م(،  �س  )ق 
اأَه، وقا�َسْمُته: اأََخْذُت ِق�ْسمًا واأََخَذ ِق�ْسمًا، والَق�ْسُم: الَعطاء،  يَء: َجزَّ َم ال�سَّ كلَّ فرٍد ن�سيَبه، وَق�سَّ
، وهو  ة، والنَّ�سيب، واحَلظُّ يء املْق�ُسوم، واحِل�سَّ من الِق�ْسمة، والَقْدر، والِق�ْسم: اجُلْزء من ال�سَّ

اأي�سًا: الَف�ْسل، واملَْقطع، واجلمع: اأَْق�سام.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ة بن�ساط معني.	 الفرع اأو الإدارة الفرعية لوحدة يف جهاز اإداري، خمت�سَّ
● ما كان مندرجًا حتت غريه، وكان جزءًا منه. 	
● منطقة يتوىل اإدارتها جمل�س اإداري )حمافظة، لواء، ق�ساء... اإلخ(.	
● والَق�ْسم بني الزوجات: امل�ساواة بني الزوجات يف النفقة واملبيت. 	

عند●القت�صاديني:
وحدة تنظيمية �سغرية يف اإدارة اأو موؤ�س�سة اأو �رشكة ت�سم عددًا من املوظفني، وتكون تابعة 
 ، لإدارة اأكرب منها، وتتوىل تنفيذ مهام تكون جزءًا من الأعمال الكربى التي تديرها الإدارة الأمُّ

ًا؛ كالق�سم ال�سمايل مثاًل. ًا؛ كق�سم الإنتاج، اأو جغرافيَّ وقد يكون الق�سم وظيفيَّ
عند●القانونيني:●ُيطَلق على:

● جزء من مال مق�سوم، اخُت�سَّ به اأحد املتقا�سمني، وهو اأي�سًا جزء معنيَّ من مال معدٍّ لبيَّاع 	
بالتجزئة.

● ُيطلق 	 كما  امل�رشوفات،  بجانب  يتعلق  فيما  للميزانية،  النمطية  التق�سيمات  من  تق�سيم 
الإيرادات جمموعة من  الإيرادات، ويحمل كل ق�سم يف  لتق�سيمات  بالن�سبة  امل�سطلح  هذا 
الإيرادات ذات طبيعة واحدة؛ مثل: ق�سم ال�رشائب والر�سوم العقارية، وق�سم ال�رشائب 

على دخول الأفراد.
● جزء متميِّز من اإدارة، يخت�سُّ باأعمال معينة.	

]ل�سان العرب، تاج العرو�س، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم امل�سطلحات الجتماعية 
يف  الأ�سا�سي  املعجم  �س/331،  الفقهاء  لغة  معجم  �س/332،  الفقه  اأ�سول  م�سطلحات  معجم  �س/334، 

امل�سطلحات الإدارية العربية 902/2، القامو�س القانوين اجلديد �س/397، 555، 	55[

ِق�ْصَمٌة●)َق�ِصيَمة●-●َتْق�ِصيم(●
لغة:

َعه،  زَق: َوزَّ َقهم، و�َستَّتهم، وَق�َسم اهللُ الرِّ ْهُر: َفرَّ م َتْق�ِسيمًا؛ َق�َسَمهم الدَّ )ق �س م(، َق�َسَم َق�ْسمًا، وق�سَّ
ْق�ِسيم:  اأَه، وقا�َسْمُته: اأََخْذُت ِق�ْسمًا واأََخَذ ِق�ْسمًا، والتَّ يَء: َجزَّ َم ال�سَّ واأَْعَطى كلَّ فرٍد ن�سيَبه، وَق�سَّ

ِق�ْصٌم
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يء، والنَّ�سيب،  التَّْفريق، والَق�ْسُم: الَعطاء، من الِق�ْسمة، والَقْدر، والِق�ْسمة: ا�سٌم من اْقِت�سام ال�سَّ
يء، والأر�س املعزولة  ، والَق�ِسيمة: م�سدر »الْقِت�سام«، وموؤنَّث »َق�ِسيم«؛ وهو: �َسْطر ال�سَّ واحلظُّ
وق، واليمني،  رع، وهي اأي�سًا: ال�سُّ من اأخرى، والقطعة املَْق�سومة املفروزة من الأر�س للبناء اأو الزَّ

واجلمع: ِق�ْسمات، وِق�َسم.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● ، اأو متييز بع�س الأ�سياء عن بع�س.	 َجْمِع ن�سيٍب �سائع يف مكان معنيَّ
● َرْفع �سيوع اخُللْطة بني ال�رشكاء، وَقْطع ال�رشكة.	

عند●القت�صاديني:
● مة ومرفقة ب�سهم اأو �سكٍّ مايل، ُتقطع عند كل ا�ستحقاق 	 الق�سيمة: ورقة من عدة اأوراق مرقَّ

لقاء احل�سول على الفائدة اأو الأرباح.
● وق�سيمة اأر�س: قطعة اأر�س لها حدود معينة وت�سلح للبناء.	
● نه من احل�سول على تخفي�س اأو توفري 	 والق�سيمة ال�رشائية: وثيقة ُتعطى للم�ستهلك، متكِّ

عند �رشاء منتج اأو عدة منتجات.
عند●القانونيني:

هي جتزئة اأموال تركة اأو �رشكة اأو موجودات اأو مبلغ من النقود، ودفع كل جزء اإىل م�ستحقه 
اأو �ساحبه اأو تخ�سي�سه به.

]ل�سان العرب، تاج العرو�س، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، اأحكام الوقف يف الفقه والقانون 
�س/229، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 1262/3، معجم م�سطلحات القت�ساد واملال واإدارة الأعمال 

�س/336، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 905/2، املعجم القانوين رباعي اللغة �س/441[

َبٌة● َق�صَ
لغة:

اَة: َف�َسَل َق�َسَبها، وَقَطَعها ُع�ْسوًا ُع�ْسوًا،  يَء: َقَطَعه، وال�سَّ )ق �س ب(، َق�َسَب َق�ْسبًا؛ َق�َسَب ال�سَّ
اأنبوبة يف  كلُّ  َق�َسبة، والَق�َسَبة:  اأنابيب، واحدته:  َنباٍت ذي  كلُّ  الَقْطع، والَق�َسب:  والَق�ْسب: 
ة اأو  ِخَذ من ِف�سَّ ، وكلُّ ما اتُّ جرة تنتهي بُعْقدتني، وكلُّ عظم م�ستدير اأجوف ذي مخٍّ �ساق ال�سَّ
وِمن  الأ�سابع،  َمْف�ِسلني من  كلِّ  الأنف: عظمهما، وما بني  اأو  الإ�سبع  ِمن  والَق�َسبة  نحوها، 
البالد: مدينتها، وهي اأي�سًا: القرية، وَق�َسبة الَقْرية: و�سطها، وهي اأي�سًا: الَق�رْش، اأو َجْوفه، 
الَعنْي،  من  املاء  وجمرى  احَلْفر،  احلديثة  والبئر  الَق�َسب،  من  ومقيا�س  احِل�ْسن،  وجوف 

واجلمع: َق�َسب، وَق�َسبات.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● املركز الإداري ملنطقة زراعية.	
● ويف العمارة: جمرى املياه امل�سنوع من الر�سا�س اأو النحا�س اأو الفخار؛ لت�رشيف املياه 	

يف القنوات املوجودة حتت الأر�س. 
● باعان 	 اأذرع، وقيل:  فقيل: هي ع�رشة  اختلف طوله زمانًا ومكانًا؛  املقايي�س: مقيا�س  ويف 

َبٌة َق�صَ
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ة، وهي من اأجزاء اجَلريب، ومقدارها  من رجل معتدل، وقيل: �ستة اأذرع بالذراع الُعَمِريَّ
ال�سندفاوية،  الق�سبة  منها:  وا�سُتهر  ُعرف  وقد  مرتًا،   )3.696( احلديثة:  باملقايي�س 

والق�سبة احلاكمية. 
● م�رش؛ 	 يف  الزراعية  الأرا�سي  ل�سبط  م�ستعملني  مقيا�سني  اإحدى  احلاكمية:  والق�سبة 

وهما: الق�سبة احلاكمية، والق�سبة ال�سندفاوية، وقد ُعرفت الأوىل -وهي الأكرث �سيوعًا- 
اإليه، وُن�ِسبت  فُن�ِسبت  الفاطمي«؛  باأمر اهلل  رت زمن اخلليفة »احلاكم  ُحرِّ باحلاكمية لأنها 
الثانية اإىل بلدة »�سندفا« بالقرب من مدينة »املحلة الكربى«، وكانت ُت�ستعمل يف بع�س بالد 
اأربعمائة ق�سبة  بالنجاري، والفدان  اأذرع  البحري فقط، وطول احلاكمية خم�سة  الوجه 

حاكمية، والق�سبة ال�سندفاوية: اأطول من الق�سبة احلاكمية. 
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:

● الزراعية، طوله يف م�رش ثالثة 	 الأرا�سي  ُي�ستخدم يف م�ساحة  الق�سب،  نبات  مقيا�س من 
اأمتار وخم�سة وخم�سون من املائة من املرت، ومُت�سح به الأر�س وُت�سَبط، وما زال معموًل 

بها يف بع�س اأنحاء ريف م�رش.
● يف 	 املركزية  بجامع  احلديث؛  مبفهومه  العا�سمة  مل�سطلح  ال�ستعمال  يف  مواٍز  م�سطلح 

كنى اأو اإدارة البالد ون�ساطها التجاري والإداري. ال�سُّ
● والق�سبة يف املغرب: هي القلعة، اأو احل�سن، اأو ح�سن املدينة، اأو املدينة القدمية، اأو احلي 	

القدمي من املدينة احلديثة املختلطة.
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الألفاظ التاريخية يف الع�رش اململوكي 
امل�سطلحات  قامو�س  �س/143،  وخلفائه  علي  حممد  ع�رش  وثائق  يف  املعمارية  امل�سطلحات  �س/124، 
ال�رشعية 1265-1264/3،  العلوم  الإ�سالمية �س/457-	45، معجم م�سطلحات  القت�سادية يف احل�سارة 
املعجم   ،906/2 العربية  الإدارية  امل�سطلحات  يف  الأ�سا�سي  املعجم  �س/274،  الأع�سى  �سبح  م�سطلحات 

اجلغرايف �س/576[

ٌة ِق�صَّ
لغة:

َة:  َث به على وجهه، وَق�سَّ الِق�سَّ ًا وَق�َس�َسًا؛ َق�سَّ اخلرَب: اأَْوَرَده، وحدَّ )ق �س �س(، َق�سَّ َق�سَّ
القوُم: قا�سَّ كلُّ واحد منهم �ساحَبه يف  َعه �سيئًا بعد �سيء، وتقا�سَّ  َتَتبَّ اأََثَره:  رواها، وَق�سَّ 
�َس  : التنا�سُف يف الِق�َسا�س، وَق�سَّ ، والبيان، والتَّقا�سُّ : فعل القا�سِّ ح�ساب اأو غريه، والَق�سُّ
والأمر،  اأن،  وال�سَّ واخَلرَب،  احلديث،  ة:  والِق�سَّ التْج�ِسي�س،  والتَّْق�ِسي�س:  �َسها،  َج�سَّ داَره: 
 ، اجَل�سِّ من  احلجارة  وقيل:  حجازية،  لغة   ، اجَل�سُّ  : والَق�سُّ ة  والَق�سَّ الكالم،  من  واجُلْملة 

ي�س، وِق�َس�س. واجلمع: اأَقا�سِ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● الطلب اأو اللتما�س، ويرفعهما �ساحب احلاجة اأو ال�سكوى اإىل ح�رشة ال�سلطان عن طريق 	
موظف خا�س ا�سمه »ق�سة دار«. 

● �سبيل 	 على  ق�سة؛  نف�سها:  الورقة  يت  و�سمِّ ام،  احُلكَّ اإىل  م  يقدَّ الذي  )الكاغد(  الورق  ا�سم 
ى: رقعة؛ ل�سغر حجمها.  املجاز، وت�سمَّ

ٌة ِق�صَّ
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● ، وَتْق�ِسي�س القبور: هو جت�سي�سها.	 ة: اجل�سُّ والَق�سَّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، م�سطلحات �سبح الأع�سى �س/274، معجم 

الألفاظ التاريخية يف الع�رش اململوكي �س/124، التعريفات الفقهية �س/175[

ٌد َق�صْ
لغة:

وَق�َسَد  عامدًا،  اإليه  ه  َتَوجَّ املكاَن:  وَق�َسَد  ا�ستقام،  ريُق:  الطَّ َق�َسَد  َق�ْسدًا؛  َق�َسَد  د(،  �س  )ق 
واعتدَل،  ط  َتَو�سَّ الأمر:  يف  وَق�َسَد  واأراده،  عناه،  يَء:  ال�سَّ وَق�َسَد  عليه،  وَعَزَم  نواه،  فَر:  ال�سَّ
 ، والأَمُّ والعتماد،  اه،  يء، والجتِّ ال�سَّ واإتيان  والَعْمد،  والنِّيَّة،  الهدف،  والَق�ْسد:  اأَْفَرط،   : دُّ �سِ
ريق و�سهولته  ط، وا�ستقامة الطَّ �ْسد، والَو�َسط بني الطرفني، والتَّو�سُّ وهو اأي�سًا: الَعْدل، والرُّ

واعتداله، واجلمع: ُق�ُسود.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● دها. 	 د؛ ومنه: َق�ْسد اجلرمية؛ اأي اختيارها وتعمُّ الإرادة والختيار؛ التعمُّ
● ط بني الإ�رشاف والتقتري، وهو اأن تكون النفقة على قدر احلاجة. 	 التو�سُّ

عند●القانونيني:
الغاية التي يرمي اإليها املتعاقدون اإذا اأبرموا عقدًا اأو اأقدموا على عمل؛ َكِنيَّة التربُّع يف الِهَبة، 

وَق�ْسد الإ�رشار يف اإ�ساءة الئتمان. 
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم لغة الفقهاء �س/332، معجم امل�سطلحات 

والألفاظ الفقهية 96/3، القامو�س القانوين اجلديد �س/356[

ٌر َق�صْ
لغة:

ْنُتها باحِليطان، والَق�رْشُ  اَر: َح�سَّ ُت الدَّ يَء: َحَب�َسه، وَق�رَشْ )ق �س ر(، َق�رَشَ َق�رْشًا؛ َق�رَشَ ال�سَّ
َب�س، وهو  اأي: حُتْ ي بذلك لأنه ُتق�رَش فيه احُلَرُم؛  من البناء: املنزل، وكلُّ بيت من َحَجر، �ُسمِّ

اأي�سًا: البناية الَفْخمة الوا�سعة، والبيت الفاخر، واجلمع: ُق�ُسور.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ف على الدور املجاورة، وكانت قري�س ت�سمي البيت املبني ق�رشًا؛ 	 ن، ُي�رْشِ بناء مرتفع حم�سَّ

لأنه ُيق�رش على من فيه؛ فيمنعه من النت�سار. 
● يارة. 	 ًا بالَق�رْش، اأو الَق�رْش اللطيف، اأو الطَّ ْور الثَّاين، وُتعرف وثائقيَّ ُغَرف الدَّ

عند●القانونيني:●ُيطَلق على:
● 	 . ئا�سة، والَق�رْش امللكيِّ م�سكن فاخر لإقامة ملك اأو �سخ�سية كبرية؛ كَق�رْش الرِّ
● خم الفاخر. 	 املبنى ال�سَّ

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، امل�سطلحات املعمارية يف وثائق ع�رش حممد 

ٌر َق�صْ



358

علي وخلفائه �س/143، معجم لغة الفقهاء �س/332، امل�سطلحات العمرانية واملعمارية يف م�سادر فقه العمران 
الإبا�سي �س/372، بيت ال�سناري �س/4	، القامو�س القانوين اجلديد �س/453، املعجم القانوين رباعي اللغة 

�س/337[

َرَملٌّ َق�صَ
لغة:

تاء،  ً؛ َق�رَشَ النَّْخَل: َقَطَع َقْدَر ذراٍع َي�ْسَتْوِقُد بها يف ال�سِّ ًة، وَملَّ مالَّ : َق�رَشَ َق�رَشَ ِملٌّ )ق �س ر( َق�رَشَ
ة:  والَق�رَشَ جر،  ال�سَّ بقايا  هي  وقيل:  اخل�سب،  و�سائر  جر  وال�سَّ النَّخل  اأُ�سول  والَق�رَش: 
ه ِبِه، وَمَللُْت  ْيَء: اأَْدَخَله يِف اجَلْمر، وعاجَلَ الِقْطعة من اخل�سب، والَق�رْش: احلطب اجَلْزل، وَملَّ ال�سَّ

، اأو احُلْفرة التي ُيخبز فيها. ماد احلارُّ اخُلْبزَة: َعِملُْتها يف املَلَِّة، واملَلَّة: الرَّ
ا�صطلحاً:●

ْمل،  ماد املتخلِّف يف اأفران احلمامات، ُيخلط مع مواد اأخرى؛ مثل: اجلري، واحُلْمرة، والرَّ الرَّ
وُتعجن، ثم ُت�ستخدم َكُمونة قوية ويف خلطات البناء غالبًا يف اجلدران والأر�سيات.

وخلفائه  علي  حممد  ع�رش  وثائق  يف  املعمارية  امل�سطلحات  الو�سيط،  املعجم  العرو�س،  تاج  العرب،  ]ل�سان 
�س/144، قراءة معمارية يف ال�سجالت العثمانية للمحكمة ال�رشعية يف نابل�س �س/22[

َطٌل●)َق�ْصَطٌل(● َق�صْ
لغة:

اطع، اأو الغبار املنت�رش يف املوقعة، واأي�سًا: اأَْنبوب  )ق �س ط ل(، الَق�ْسَطل اأو الَق�ْسَطل: الُغبار ال�سَّ
ًا، واجلمع:  ُيوؤَْكل م�سويَّ يجري فيه املاء، و�سجر من الف�سيلة البلوطيَّة، له َثَمر كثري النَّ�ساء، 

َق�ساِطل.
ا�صطلحاً:

اأنابيب فخارية م�سوية، ُت�ستخدم للتمديدات املائية. 
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، الرائد، قراءة معمارية يف ال�سجالت العثمانية للمحكمة ال�رشعية يف نابل�س �س/19[

َعٌة● َق�صْ
لغة:

ته: َم�َسَغ،  َنها باملاء، وَق�َسَع البعرُي بجرَّ )ق �س ع(، َق�َسَع َق�ْسعًا؛ َق�َسَع العْط�ساُن ُغلََّته: �َسكَّ
ه اأ�سنانه بع�سها على بع�س، والَق�ْسعة:  ة َم�ْسغ البعرِي و�سمُّ والَق�ْسُع: ابتالع ُجَرِع املاء، و�ِسدَّ
ووعاء  الع�رشة،  وُت�ْسِبع  لالأكل  ُتتَّخذ  اخل�سب  من  ْخمة  ال�سَّ ْحَفة  وال�سَّ اٍر،  الَفخَّ ِمن  كبري  اإَِناٌء 

د، واجلمع: َق�َسعات، وَق�ْسعات، وِق�َساع، وِق�َسع. ُيوؤَْكل فيه وُيرْثَ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ارة. 	 حن، وتاأتيان مبعنى ما ُين�سب فيه ماء الفوَّ مرادفة لل�سَّ

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، ر�سائل الرافعي �س/26[

َرَملٌّ َق�صَ
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َق�صاٌء
لغة:

يَء:  ال�سَّ وَق�َسى  واأْم�ساه،  اأَْنَفَذه،  الأمَر:  َق�َسى  ًة؛  وَق�ِسيَّ وَق�ْسيًا  َق�ساًء  َق�َسى  ي(،  �س  )ق 
د له، وَق�َسى حاجَته: بَلَغها، وناَلها،  َره، وَق�َسى اأجَله: مات، اأو َبَلَغ الأجَل الذي ُحدِّ �َسَنَعه، وَقدَّ
ها، وفَرَغ منها، وَق�َسى بني اخَل�ْسَمنْي: َحَكَم، وَف�َسَل، وَقَطَع بينهما يف احُلْكم، والَق�ساء:  واأمَتَّ
والتَّقدير،  ْنع،  وال�سُّ والإِْم�ساء،  والإِْحكام،  واحَلْتم،  والأداء،  والأمر،  فيه،  والَف�ْسل  احُلْكم، 
واجلمع:  منه،  والفراغ  ومتامه،  انقطاعه،  يء:  ال�سَّ وَق�ساء  ي،  الَقا�سِ َعَمل  اأي�سًا:  والق�ساء 

اأَْق�ِسية.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● َت�ْسليم مثل ال�سيء يف غري وقته.	
● ما ُفِعل بعد وقت الأداء.	
● الإخبار عن حكم �رشعي على �سبيل الإلزام. 	
● اإمتام ال�سيء قوًل وفعاًل. 	
● ْين: اأداوؤه، وتقا�سيه: طلُب ق�سائه، واقت�ساوؤه: قب�ُسه. 	 وق�ساء الدَّ
● وق�ساًء وقدرًا: بغري فعِل فاعٍل خملوٍق. 	

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:
● اأحد التق�سيمات الإدارية يف بع�س البلدان، وهو يف الغالب ياأتي يف املرتبة الثانية يف َهَرمية 	

الوحدات الإدارية، بعد املحافظة اأو الولية اأو اللواء. 
● وي�ستحيل 	 فيها،  لالإن�سان  يد  ل  طبيعية  عوامل  عن  ناجتة  كارثة  اأو  حدث  وقدر:  وق�ساء 

ات الأر�سية، اأو  عها اأو تفاديها؛ كالربق، اأو العوا�سف، اأو الفي�سانات، اأو الهزَّ عليه توقُّ
الأعا�سري. 

عند●القانونيني:●ُيطَلق على:
● جمموعة املحاكم التي تقوم - يف بلد معني - بتطبيق القواعد القانونية العامة املجردة، على 	

املنازعات التي ُتعر�س عليها. 
● جمموعة الأحكام ال�سادرة عن املحاكم؛ اإما يف جميع امل�سائل الداخلة يف اخت�سا�سها، اأو 	

يف م�ساألة معينة. 
● جهاز ق�سائي يخت�سُّ بالتحقيق اأو الف�سل يف الدعوى، اأو الإ�رشاف على تنفيذ العقوبات 	

والتدابري الحرتازية. 
● يِّق. 	 الوظيفة التي ُيعهد بها اإىل رجال الق�ساء باملعنى الوا�سع وال�سَّ

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة 
ال�سيا�سي  الفقه  الفقهية يف  الفقهية 223/17، 20/32، معجم امل�سطلحات  الإ�سالمية �س/459، املو�سوعة 
الإ�سالمي �س/46، التعريفات الفقهية �س/175، معجم لغة الفقهاء �س/333، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات 
اللغة  رباعي  القانوين  املعجم  �س/	2،  واملالية  امل�رشفية  للعلوم  اآركابيتا  قامو�س   ،911/2 العربية  الإدارية 

�س/253، معجم القانون �س/332، القامو�س القانوين اجلديد �س/399[

َق�صاٌء
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َق�صاَمٌة●
لغة:

الأكُل  والَق�ْسم:  واأََكَله،  اأ�سنانه  باأطراف  ه  َك�رَشَ �َس:  احِلمَّ َق�ِسَم  قَ�ْسمًا؛  قَ�سِمَ  م(،  �س  )ق 
ه: اخَل�ْسم، والَق�ِسيُم: ما ُق�ِسَم، والَق�ساَمة:  يء الياب�س، و�سدُّ باأطراف الأ�سنان، ويكون لل�سَّ

لَّح. �س، فُيْق�َسم، ومنه ما مُيَ ، ثم ُيَحمَّ �ُس ُيَبلُّ : احِلمَّ �ُس، والَق�ساِميُّ �ُس املِحمَّ احِلمَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، تكملة املعاجم العربية، الرائد، معجم الغني[

ٌة● يَّ َق�صِ
لغة:

ــيَء:  ــًة؛ َق�َســى الأمــَر: اأَْنَفــَذه، واأْم�ســاه، وَق�َســى ال�سَّ )ق �ــس ي(، َق�َســى َق�ســاًء وَق�ْسيــًا وَق�ِسيَّ
ــه: بَلَغهــا،  ــى حاجَت د لــه، وَق�َس ــَغ الأجــَل الــذي ُحــدِّ ــه: مــات، اأو َبَل ــى اأجَل َره، وَق�َس ــدَّ ــه، وَق �َسَنَع
هــا، وفــَرَغ منهــا، وَق�َســى بــني اخَل�ْسَمــنْي: َحَكــَم، وَف�َســَل، وَقَطــَع بينهمــا يف احُلْكــم،  وناَلهــا، واأمَتَّ
والَق�ِسيَّة: الق�ساء، واحُلْكم، وامل�ساألة املتناَزع فيها ُتعر�س على القا�سي، واملو�سوع، واجلمع: 

ــات، وَق�َسايا. َق�ِسيَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● الواقعة التي ُيراد معرفة حكم اهلل فيها. 	
● مو�سوع يدور حوله اخلالف، وجتري مناق�سته بني طرفني اأو اأكرث؛ للو�سول اإىل جمموعة 	

من الآراء حوله، اأو التفاق على راأي ب�ساأنه. 
عند●القت�صاديني:

م�ساألة ُيتنازع فيها، وُتعَر�س على الق�ساء للحكم فيها. 
عند●القانونيني:

خ�س اإىل الق�ساء؛ للح�سول على تقرير حقٍّ له، اأو حمايته. ه بها ال�سَّ و�سيلة قانونيَّة، يتوجَّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم م�سطلحات اأ�سول الفقه �س/334، معجم 
م�سطلحات الرعاية والتنمية الجتماعية �س/147، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 912/2، 

املعجم القانوين رباعي اللغة �س/6	3[

ِقطاٌع
لغة:

َقه، وَف�َسَل بع�َسه عن  ه، وَفرَّ يَء: َجزَّ )ق ط ع(، َقَطَع َقْطعًا وِقطاعًا وَقِطيعًة وُقُطوعًا؛ َقَطَع ال�سَّ
َمها، واْجَتَنى ثمَرها، واأَْقَطَع النخُل:  بع�س، وَقَطَع الثِّماَر: َقَطَفها، وَقَطَع النَّخلَة ونحَوها: �رَشَ
يُء: باَن بع�ُسه من بع�س،  اأَ�رَشَم، وحاَن ِقطاُعه؛ اأي: وقت اإِْدَراِكه واجتناء ثمِره، وَتقاَطَع ال�سَّ
ُيْقَطع  جرة ونحوها: الُغ�ْسن  اإِبانُة بع�س اأجزاء اجِلْرم من بع�ٍس، والِقْطع؛ من ال�سَّ والَقْطع: 

َق�صاَمٌة
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الأر�س،  واجُلْزء من  يء،  ال�سَّ اْقُتِطع من  اأو  ُقِطَع  ما  والِقطاع:  ِمْنه،  طاِئَفة  اللَّيل:  وِمن  ِمنها، 
، واملجال، ومن اللَّيل: طائفة ِمْنه اأي�سًا، تكون يف اأوله اإىل  واملنطقة اأو الإقليم، والِق�ْسم من ُكلٍّ

ُثلُِثه، واجلمع: ِقطاعات.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:

● جمموعة معينة من الأ�سهم يف قطاع معني من ال�سوق؛ كقطاع �رشكات الطريان، اأو قطاع 	
ال�سناعات البرتولية. 

● يف 	 وتندرج  م�سرتك،  ولها هدف  رئي�سيًا،  ن�ساطًا  منظمات متار�س  اأو  موؤ�س�سات  جمموعة 
الفئة نف�سها؛ مثل: القطاع العام، اأو اخلا�س. 

● عن 	 لها  متييزًا  الأفراد،  بها  يقوم  التي  القت�سادي  الن�ساط  نواحي  اخلا�س:  والقطاع 
نواحي الن�ساط القت�سادي التي تقوم بها الدولة. 

● والقطاع العام: املوؤ�س�سات العامة والوحدات القت�سادية التي متتلكها الدولة، اأو ت�ساهم 	
يف جزء من راأ�س مالها. 

● اخلدمات 	 كقطاع  اخلدمات؛  ينتج  الذي  الوطني  القت�ساد  من  اجلزء  اخلدمات:  وقطاع 
خدمات  وقطاع  واملالية،  امل�رشفية  اخلدمات  وقطاع  التجارية،  اخلدمات  وقطاع  املالية، 

النقل، وقطاع الإ�سكان، وقطاع املرافق العامة. 
● الأول؛ 	 القطاع  وهي:  القت�سادي؛  بالن�ساط  تقوم  التي  هي  القت�سادية:  والقطاعات 

وي�سمل:  الثاين؛  والقطاع  والزراعة،  كاملناجم،  الطبيعية؛  الرثوات  ا�ستغالل  وي�سمل: 
ال�سناعة، والقطاع الثالث؛ وي�سمل: اخلدمات الإدارية، والنقل، والتجارة. 

عند●القانونيني:
● القطاع اخلا�س: نواحي الن�ساط القت�سادي التي يقوم بها الأفراد، ويقابله القطاع العام. 	
● والقطاع العام: املوؤ�س�سات العامة والوحدات القت�سادية التي متتلكها الدولة، اأو ت�ساهم 	

يف جزء من راأ�س مالها. 
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، قامو�س اآركابيتا للعلوم امل�رشفية واملالية 
العربية 915/2، معجم امل�سطلحات القت�سادية  الإدارية  الأ�سا�سي يف امل�سطلحات  �س/724، 732، املعجم 

�س/4	، 232، 247، القامو�س القانوين اجلديد �س/555[

اٌن َقطَّ
لغة:

)ق ط ن(، الُقْطــن والُقُطــن: مفــرده »ُقْطَنــة«؛ وهــو: ِجْن�ــُس نبــاٍت زراعيٍّ ليفيٍّ َحْويلٍّ، ي�ســتمل على 
 : بــذور تلت�ســق بــه، ُيْحَلــج، فُيَخلَّ�ــس مــن البــذور، وُيْغــَزل خيوطــًا ُت�سنــع ِمْنهــا الثِّيــاب، والُقْطِنيُّ
خــر يف البيت من  ــة: ما ُيدَّ ــة: الثِّيــاب املن�ســوجة مــن الُقْطــن، والِقْطِنيَّ املَْن�ُســوب اإىل الُقْطــن، والُقْطِنيَّ
ان:  ، واملَْقَطنة: التي ُتْزَرع فيها الأَْقطان، والَقطَّ احُلُبوب وُيْطَبخ؛ مثل: الَعَد�س، وجمعه: َقطايِنُّ

من يتَّجر بالُقْطن، اأو بائُعه، و�ساِنُع النُّ�ُســِج الُقْطِنيَّة، واجلمع: اأْقطان.

اٌن َقطَّ
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ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، الرائد[

ُقْطٌر
لغة:

َر  وَقطَّ جاِنُبه،  اأي:  ُقِطره؛  على  اأَْلقاه  َفَر�ُسه:  َقَطَره  وَقَطرانًا؛  وُقُطورًا  َقْطرًا  َقَطَر  ر(،  ط  )ق 
جُل: �َسَقَط، اأو َرَمى بنف�سه، والتَّقاُطر: َتقاُبل الأَْقطاِر،  ر الرَّ جَل: األقاه على تلك الهيئة، وَتَقطَّ الرَّ
ه، اأو جاِنُبه، واجلمع: اأْقطار. والُقْطر: النَّاحية، واجِلَهة، واجلانب، والإقليم، وِمن الإن�سان: �ِسقُّ

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●
● اجُلْملة من البالد والنواحي تتميَّز با�سم خا�س.	
● 	. اميِّ ى با�سٍم واحٍد؛ كالُقْطِر ال�سَّ الإقليم: جمموعة من املُدن ُت�سمَّ

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:●
● ولة التي ي�سكنها �سعب، اأو التي ُوِلَد فيها الفرد وينتمي اإليها. 	 الإقليم اأو الدَّ
● ًا مبركزها. 	 م الدائرة وحميطها اإىل ق�سَمنْي مت�ساِوَينْي مارَّ ويف الهند�سة: خطٌّ م�ستقيم يق�سِّ

]ل�سان العرب، تاج العرو�س، املعجم الو�سيط، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية �س/461، 
معجم لغة الفقهاء �س/334، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 913/2[

ِقْطَعٌة●
لغة:

َقه، وَف�َسَل بع�َسه عن  ه، وَفرَّ يَء: َجزَّ )ق ط ع(، َقَطَع َقْطعًا وِقطاعًا وَقِطيعًة وُقُطوعًا؛ َقَطَع ال�سَّ
َمها، واْجَتَنى ثمَرها، واأَْقَطَع النخُل:  بع�س، وَقَطَع الثِّماَر: َقَطَفها، وَقَطَع النَّخلَة ونحَوها: �رَشَ
يُء: باَن بع�ُسه من بع�س،  اأَ�رَشَم، وحاَن ِقطاُعه؛ اأي: وقت اإِْدَراِكه واجتناء ثمِره، وَتقاَطَع ال�سَّ
ُيْقَطع  جرة ونحوها: الُغ�ْسن  اإِبانُة بع�س اأجزاء اجِلْرم من بع�ٍس، والِقْطع؛ من ال�سَّ والَقْطع: 
ة،  يء، واجُلْزء منه، والنَّ�سيب، واحِل�سَّ ِمنها، وِمن اللَّيل: طاِئَفة ِمْنه، والِقْطعة: ما ُقطع من ال�سَّ

واجلمع: ِقْطعات، وِقَطع.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● يٍّ كان ُي�رشب يف م�رش يف القرن 17م، ويعادل ُخم�َسْي الدرهم الف�سي؛ اأي اأن كل 	 َنْقٍد ِف�سِّ
اأ�سماها العثمانيون، وقد اختلفت قيمتها من  اأو »بارة« كما  مئة درهم تعادل 250 قطعة 

فرتة اإىل اأخرى، ويطلق عليها اأحيانًا )القطعة امل�رشية(.
● ؛ الأرا�سي اخلالية من البناء، 	 وِقَطع الأرا�سي العارية احلب�سيَّة: تعني يف ال�سطالح احلب�سيِّ

اأ اإىل قطع متباينة امل�ساحة ق�سد البناء، وقد ُتعر�س للبيع  وُتكرى للراغبني يف كرائها، وقد جُتزَّ
من طرف النظارات بال�سم�رشة العمومية. 

عند●القت�صاديني:
ط اأو قطعة اأر�س اأكرب، وميكن اأن يرتاوح حجمها ما بني  قطعة اأر�س مفرزة، تنتج عن فرز خمطَّ

قطعة اأر�س �سغرية اأو مزرعة كبرية. 

ُقْطٌر
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عند●القانونيني:
هذه  وُت�ستعمل  امل�ساحة،  اأعمال  يف  وُتتَّخذ وحدة  زراعتها،  تربتها ويف  يف  تت�سابه  الأر�س  من  قطعة 
ن يف عقود البيع والإيجار؛ لتحديد العني حمل العقد.  اللفظة يف ال�سهر العقاري وال�سجل العيني، وتدوَّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، م�سطلحات التاريخ العثماين 1107/3، اأوقاف 
امل�سلمني يف القد�س ال�رشيف �س/43، املعجم لألفاظ احلب�س - الوقف - املعقب والعام باملغرب �س/152-151، 

قامو�س اآركابيتا للعلوم امل�رشفية واملالية �س/614، املعجم القانوين رباعي اللغة �س/	33[

ٌة● ُقفَّ
لغة:

َبْقلُها،  َيِب�َس  الأر�ُس:  ِت  وَقفَّ ُيْب�ُسه،  وا�ستدَّ   ، َجفَّ الُع�ْسُب:  َقفَّ  وُقُفوفًا؛  ًا  َقفَّ َقفَّ  )ق ف ف(، 
بيل، اأو �سبه َزبيل �سغري ُيْجَتنى  ة: الزَّ والَقفُّ والَقِفيف: ما َيِب�َس من الَبْقل و�سائر النَّْبت، والُقفَّ
طب، وهو اأي�سًا: الَقْرعة الياب�سة، ومنه وعاء كهْيئِة الَقْرَعة ُتتَّخذ من اخلو�س ونحوه،  فيه الرُّ
وجتعل فيها املراأَُة َغْزَلها، ولها َمعاليق ُيَعلِّقونها بها، ويلقي الراكب فيها زاَده ومتَره، واجلمع: 

ات، وُقَفف. ُقفَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● وعاء من جلد اأو من غريه؛ لنقل مواد البناء وغريها. 	
● ة اخلبز: وقف خريي لغر�س اإن�ساين، وكان موقعها يف باطن بريوت، ولها دكان 	 ووقف ُقفَّ

ة مليئة باخلبز يف كل يوم جمعة، حيث يق�سدها املعوزون والفقراء  ، تو�سع فيه ُقفَّ خا�سٌّ
ة اخلبز  ع متويل الُقفَّ وامل�ساكني القاطنون يف مدينة »بريوت« من خمتلف الطوائف، فيوزِّ
ة اأوقاف  عليهم، فياأخذ كلٌّ منهم حاجته وين�رشف، دون �سوؤال اأو اإذلل، وقد كان لهذه الُقفَّ

واأحكار عديدة. 
عند●القت�صاديني:

الوعاء الذي تو�سع فيه الثمار املقطوفة. 
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم الغني، قراءة معمارية يف ال�سجالت العثمانية للمحكمة ال�رشعية يف نابل�س 
�س/22، اأوقاف امل�سلمني يف بريوت يف العهد العثماين �س/32-33، معجم ال�سهابي يف م�سطلحات العلوم 

الزراعية �س/0	2[

ُقْفطاٌن●)ُقْفتاٌن(●
لغة:

م، ي�سمُّ َطرَفْيه  ب »خفتان«؛ وهو: ثوب ف�سفا�س �سابغ، م�سقوق املَُقدَّ )ق ف ط(، الُقْفطان: معرَّ
ِحَزاٌم، وُيتََّخذ من احلرير اأو الُقْطن، وُتلب�س فوقه اجُلبَّة، واجلمع: َقفاِطني.

ا�صطلحاً:
ا�سم كل ما  اأو )اليلمق(،  )الَقباء(،  الفار�سيَّة فكانت )حفتان(؛ وهو  اإىل  انتقلت  كلمة تركيَّة، 
يلب�سه  والعثماين،  اململوكي  العهدين  يف  �سائعًا  كان  باملعطف،  �سبيه  وهو  الثياب،  فوق  ُيلب�س 

اة والأعيان، وهي يف العربية: ُحلَّة، اأو ِخلَعة. الق�ساة وعلماء الدين وال�رشَّ

ُقْفطاٌن
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العثماين  التاريخ  م�سطلحات  �س/105،  العثمانية  الدولة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العربية،  املعاجم  ]تكملة 
�س/	110، املعجم اجلامع يف امل�سطلحات العثمانية �س/	17[

َقِفيٌز
لغة:

)ق ف ز(، الَقِفيز: مكياٌل كان ُيكال به قدميًا، ويختلف ِمْقداره يف البالد، واأي�سًا: م�ساحة ِمن 
الأر�س، َقْدر مئة واأربع واأربعني ذراعًا، واجلمع: اأَْقِفزة، وُقْفزان.

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●
● م�ساحة من الأر�س قدرها مائة واأربعة واأربعون ذراعًا، اأو ُع�رْش جريب. 	
● مكيال كان ا�ستعماله �سائعًا قدميًا، يختلف مقداره من بلد اإىل اآخر، وهو بالتقدير احلديث 	

نحو �ستة ع�رش كيلو غرامًا. 
عند●القت�صاديني:

مكيال �رشعيٌّ قدمي، خا�سٌّ باأهل العراق، ويتعلق يف الإدارة املالية يف الإ�سالم بَخراج اأرا�سي 
واد، وهو يعادل يف هذا الع�رش نحو �سبعة وع�رشين كياًل وثمامنائة و�سبعة ع�رش غرامًا. ال�سَّ

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، املو�سوعة الفقهية 	299/3، معجم امل�سطلحات والألقاب التاريخية �س/352، 
املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 917/2[

ُقلٌَّة
لغة:

ة: اأَطاق َحْمَلها، وُقلَّة كلِّ  يَء وا�ْسَتَقلَّه: َرَفَعه، وَحَمَله، واأََقلَّ اجَلرَّ )ق ل ل(، اأََقلَّ اإِْقالًل؛ اأََقلَّ ال�سَّ
ة، وهي اأي�سًا: الُكوز  ة عامَّ ة العظيمة، وقيل: اجَلرَّ �سيء: راأ�سه، واأعاله، والُقلَّة: احُلبُّ اأو اجَلرَّ
من  والُقلَّة  َمل،  وحُتْ ُمِلَئت  اإِذا  ُتَقلُّ  لأنها  بذلك  يت  �ُسمِّ منه،  ُي�رشب  ار  الَفخَّ من  واإناء  غري،  ال�سَّ

ت. اجَلَبل: اأعاله، وِقالل اجلبال: ِقَمُمها، واجلمع: ُقَلل، وِقالل، وُقالَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● يت بذلك لأن الرجل العظيم ُيِقلُّها 	 ة العظيمة التي تتَّ�سع لقربتني من املاء تقريبًا، �ُسمِّ اجَلرَّ

بيديه؛ اأي: يرفعها، وم�ساحتها ذراع وربع طوًل وعر�سًا وعمقًا.
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة 

الإ�سالمية �س/465، التعريفات الفقهية �س/177، معجم امل�سطلحات والألفاظ الفقهية 111/3[

َقْلٌع
لغة:

َله عن مو�سعه، وُقِلَع الوايل: ُعِزَل،  يَء: اْنَتَزَعه من اأ�سله، وحوَّ )ق ل ع(، َقَلَع َقلْعًا؛ َقَلَع ال�سَّ
ع:  َلى، والُقالعة: املََدرُة املُْقتَلعة، واحَلَجر ُيْقتَلع من الأر�س وُيْرَمى به، والُقالَّ يُء: اجْنَ واأَْقَلَع ال�سَّ
ُعْر�س  ِمن  َتْنقلع  العظيمة  خرة  ال�سَّ والَقَلَعة:  اأ�سلها،  ِمن  تثُّ  جُتْ النَّخلة  والَقلَْعة:  احِلجارة، 

َقِفيٌز
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ى وزوالها، والَقلُْع اأي�سًا: م�سدر »َقَلَع«؛ وهو: الَعْزل،  اجلبل، والَقلْع والَقَلع: زمُن اإِْقالِع احُلمَّ
يء ِمن اأ�سله. واْنِتزاع ال�سَّ

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● كة، وا�ستبدال 	 الح من موادِّ البناء املفكَّ والَقلْع والنَّ�ْسب: ترميم خا�سٌّ باإعادة ا�ستعمال ال�سَّ

التالف منها مبوادَّ جديدة، فيتمايز بذلك اجلديد عن القدمي. 
]ل�سان العرب، تاج العرو�س، معجم اللغة العربية املعا�رشة، احلفاظ املعماري يف احل�سارة العربية الإ�سالمية 

�س/2	[

َقْلَعٌة
لغة:

َله عن مو�سعه، واأَْقَلَع  يَء: اْنَتَزَعه من اأ�سله، وحوَّ )ق ل ع(، َقَلَع َقلْعًا، واأََقَلَع اإِْقالعًا؛ َقَلَع ال�سَّ
والَقَلَعة:  احِلجارة،  ع:  والُقالَّ كالَقلْعة،  َفَجَعلُوها  َبَنْوها  بالبالد:  واأَْقَلُعوا  َقلْعًة،  َبَنى  فالٌن: 
حابة العظيمة، والَقلَْعة: احِل�ْسن املُْمتِنع على  خرة العظيمة َتْنقلع ِمن ُعْر�س اجلبل، وال�سَّ ال�سَّ

ف، واجلمع: َقَلعات، وَقلْعات، وِقالع، وُقلُوع، وَقَلع، وِقَلع. اجلبل، اأو احِل�ْسن املُ�رْشِ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● ة املتَّ�سلة، ُتبنى فوق مرتفع من الأر�س، بحيث ُي�رشف 	 جمموعة من التح�سينات الع�سكريَّ
املدافعون منها على املهاجمني. 

● العدوان 	 من  املدن  حلماية  الو�سطى؛  الع�سور  يف  ا�ستخدامه  �ساع  احل�سون  من  ِطراز 
الداخلي اأو اخلارجي. 

عند●القانونيني:
، اأو هي  هي مكان تت�سل�سل فيه ح�سون حربية، ول ُي�سمح فيه بالبناء واحلفر اإل باإذن خا�سٍّ

نة.  مدينة حم�سَّ
]ل�سان العرب، تاج العرو�س، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم م�سطلحات التاريخ والآثار �س/164، معجم 

م�سطلحات العمارة والفنون الإ�سالمية �س/241، املعجم القانوين رباعي اللغة �س/362[

َقَلٌم
لغة:

)ق ل م(، َقَلَم َقلْمًا؛ َقَلَم الُغ�ْسَن: َقَطَعه، وَقَلَم الَقَلَم: َبراُه، وكلُّ ما َقَطعت منه �سيئًا بعد �سيء؛ 
اأي�سًا:  وهو  ُبِرَيت،  اإذا  اأو  والرياعة،  ُيرْبى،  اأي:  ُيْقلم؛  لأنه  به؛  ُيكتب  ما  والَقَلم:  َقَلْمَته،  فقد 

، واملِْقَلمة: ِوعاء الأقالم، واجلمع: اأْقالم، وِقالم. اجَلَلم؛ املَِق�سُّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● دفرتدار(، 	 لـ)با�س  مبا�رشة  يتبع  وكان  الدفرتي،  الباب  اأقالم  اأحد  هو  املوقوفات:  وقلم 

ويقوم باإجراء معامالت انتقال الأموال املوقوفة اإىل اخلزينة، و�سبط الأرا�سي التي تظهر 
)خارجة عن الدفرت( حل�ساب اخلزينة، كلما جرت عملية حترير )ت�سجيل( لالأرا�سي. 

َقَلٌم
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● باإم�ساك 	 مكلفًا  كان  الذي  العثمانية،  املالية  الأقالم  اأحد  هو  ال�سغرية:  الأوقاف  وقلم 
ى )�َسَدَقة َتْوليتلرى(؛ اأي: اأحبا�س  دفاتر ح�سابات ودفاتر الأحبا�س ال�سغرية التي ت�سمَّ

ال�سدقة، وهي الأحبا�س التي كانت تو�سع حتت نظارة ال�سدر الأعظم. 
● التابعة 	 الأوقاف  ومعامالت  قيود  ب�سبط  يقوم  الذي  القلم  هو  احلرمني:  حما�سبة  وقلم 

رد كل عام يف هذا القلم،  للحرمني ال�رشيفني وامللحقة بها، وكانت ح�سابات هذه الأوقاف جُتْ
ويقوم بت�سليم دفرتها للبا�س حما�سبة، وُيحتفظ ب�سورة منه. 

● وقلم اأوامر املالية: هو مبنزلة قلم ال�سكرتري الأول اأو الت�سجيل والقيد يف الت�سكيالت املالية 	
ر الرباءات والأوامر والأحكام اخلا�سة باملالية، التي  العثمانية، ففي هذا القلم كانت حترَّ

توجه ملوظفي الدولة ومديري الأوقاف اأو من يتقا�سون رواتب منها. 
عند●القت�صاديني:

اأُطلق يف ا�سطالح الدواوين احلكومية على املكتب الإداري اأو الق�سم الإداري من اأق�سام الديوان 
احلكومي. 

عند●القانونيني:
قلم الُكتَّاب: هو اأحد الأق�سام امللحقة باملحكمة اأو النيابة، يكون عليها اأمانة ال�رشِّ يف التحقيقات 
ويف اجلل�سات، وحفظ �سور الأحكام الأ�سلية والعقود الق�سائية واأوراق الدعاوى وغري ذلك. 

العثماين 173/1، 502/2، 1159/3،  التاريخ  الو�سيط، م�سطلحات  العرو�س، املعجم  العرب، تاج  ]ل�سان 
اللغة  رباعي  القانوين  املعجم   ،920-919/2 العربية  الإدارية  امل�سطلحات  يف  الأ�سا�سي  املعجم   ،1332/3

�س/213[

َقِليٌب●)َجِليب(
لغة:

له َظْهرًا ِلَبْطن، وَقَلَب الِقْدَر: اأَْفَرَغه، وَجَعَل اأعاله  يَء وَقلََّبه: َحوَّ )ق ل ب(، َقَلَب َقلْبًا؛ َقَلَب ال�سَّ
يء  ه، واأَْرَجَعه، وَقَلَب للَقْوِم َقِليبًا: َحَفَره َلُهم، والَقلْب: حتويل ال�سَّ يَء اإليه: َردَّ اأ�سفله، وَقَلَب ال�سَّ
ة القدمية، التي ل ُيْعلم لها  عن َوْجِهه، والَقِليب: البئر ما كانت، وقبل اأن ُتْطَوى، والبئر العاديَّ
يت َقِليبًا لأنه ُقِلَب ُتراُبها، واجلمع: ُقلُب،  ر وُتوؤَنَّث، و�ُسمِّ َربٌّ ول حاِفٌر، تكون بالرباري، ُتَذكَّ

واأَْقِلبة، وقلبان.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● البئر والأر�س التابعة له التي ُت�سقى منه، فالوقف لي�س فقط يف القليب، واإمنا ي�سمل كذلك 	
كل ما يتبعه من اأر�س. 

● بئر املاء املحفورة بيد الإن�سان، اأو: العادية )القدمية( منها. 	
● ا�سم من اأ�سماء الركي؛ مطوية، وغري مطوية، ذات ماء، اأو غري ذات ماء، َحْفٌر، اأو غري َحْفٍر. 	
● واجلليب؛ يف امل�سطلحات العامية الكويتية: بئر ُيحفر بالبيوت الكويتية القدمية، ويكون 	

ماوؤه ماحلًا. 
العربية  اململكة  يف  الأول  الأوقاف  موؤمتر  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ]ل�سان 
احل�سارة  يف  القت�سادية  امل�سطلحات  قامو�س  �س/160،  الإ�سالمي  التاريخ  عرب  الوقف  واقع  ال�سعودية: 

َقِليٌب
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الإ�سالمية �س/466، امل�سطلحات العمرانية واملعمارية يف م�سادر فقه العمران الإبا�سي �س/1	3، املو�سوعة 
الكويتية املخت�رشة 1/	35، وثائق الوقف الكويتية �س/61[

َقِمي�ٌس
لغة:

ــه،  ــه: َلَب�َس �ــَس َقِمي�َس ــًا، وَتَقمَّ ــه َقِمي�س ــَع من ــوَب: َقَط �ــَس الثَّ ــًا؛ َقمَّ �ــَس َتْقِمي�س )ق م �ــس(، َقمَّ
ْرع؛  ــر، وقــد ُيْعنــى بــه: الــدِّ �ْسُتــه: اأَْلَب�ْســُته اإيــاه، والَقِمي�ــس: الــذي ُيلَْب�ــس علــى اجِللْــد، ُمَذكَّ وَقمَّ
ثــار،  ــعار حتــت الدِّ ــنْي، َغــرْي ُمْفــَرٍج، ُيلَْب�ــس حتــت الثِّيــاب، وال�سِّ يــٌط ِبُكمَّ ــث؛ وهــو: َثــْوٌب خَمِ فُيوؤَنَّ

ا�ــس: بائــع الُقْم�ســان، واجلمــع: اأَْقِم�ســة، وُقُم�ــس، وُقْم�ســان. ــاب اأي�ســًا، والَقمَّ واجِللْب
ا�صطلحاً:

ويلة، ويتعلَّق بتاأجري الطواحني التي ي�سع فيها امل�ستاأجر اأحجار رحى  اأحد اأ�سكال الإجارة الطَّ
جديدة واآلت َطْحن؛ في�ستمر بالإجارة تبعًا لذلك، لقاء اأجرة بدل املِْثل. 

]ل�سان العرب، تاج العرو�س، املعجم الو�سيط، نظام الوقف واأحكامه ال�رشعية والقانونية �س/304[

َقِمنٌي●)َقِميم●-●اإِْقِميم●-●اأَْقِمني(
لغة:

، واجلمع: َقماِئن. ع الذي ُيْطبخ فيه الآُجرُّ ونه، واملَْو�سِ ام، اأو اأَتُّ )ق م ن(، الَقِمني: اأَُتون احَلمَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● ام. 	 موقد النار، اأو م�ستوقد احلمَّ
● ًا؛ حيث تر�سُّ كميات كبرية منه. 	 وب اللَّنِب لي�سري اآُجرَّ بناء ُيحرق فيه الطُّ

]تاج العرو�س، املعجم الو�سيط، امل�سطلحات املعمارية يف وثائق ع�رش حممد علي وخلفائه �س/145[

َقَناٌة●
لغة:

ْمح الأَْجوف كالَق�َسَبة، والع�سا،  )ق ن و(، َقَنى َقْنوًا وَقْنيًا؛ َقَنى القناَة: اْحَتَفَرها، والقناة: الرُّ
رى املاء؛ �َسيٌِّق اأو وا�ِسٌع، ُتنَقل املياه فيه من مكان  ة، والقناة اأي�سًا: جَمْ اأو امل�ستوية منها بخا�سَّ
لآخر، وما ُيحفر يف الأر�س ليجري فيه املاء، والَكِظيمة )البئر( حُتفر حتت الأر�س متَّ�سلة ببئر 

: �ساحب الَقنا، واجلمع: َقَنوات، وَقنا، وُقِنّى، وِقناء، وَقَنيات. اأخرى، والَقنَّاء واملَُقنُّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● جمرى �سيِّق، ي�سيل فيه املاء ونحوه، حتت الأر�س، اأو فوقها. 	

عند●القت�صاديني:
جمرى �سغري ُي�َسقُّ يف الأر�س لل�سقيا. 

]ل�سان العرب، تاج العرو�س، املعجم الو�سيط، معجم الغني، معجم امل�سطلحات والألفاظ الفقهية 3/	11، معجم 
لغة الفقهاء �س/	33، معجم ال�سهابي يف م�سطلحات العلوم الزراعية �س/126[

َقَناٌة
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ِقْنِديٌل●
لغة:

يت وُي�ْسَعل،  جاج، يف و�سطه فتيل، مُيالأ باملاء والزَّ )ق ن د ل(، الِقْنديل: ِم�ْسباح كالُكوب من الزُّ
يت، واجلمع: َقناِديل. د قناديَل الزَّ واملَُقْنِدل: من يتعهَّ

ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

]تاج العرو�س، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة[

ِقْنطاٌر●
لغة:

الَبْدو، واأقام  َتَرَك  َيرْبح، واأي�سًا:  باملكان ومل  اأقام  جُل:  الرَّ َقْنَطَر  َقْنَطرًة؛  َقَنَطَر  )ق ن ط ر(، 
جُل: �سار له ِقْنطار من املال، اأو َمَلَك ماًل كثريًا، والِقْنطار: معيار  بالأَْم�سار والُقرى، وَقْنَطر الرَّ
يختلف وزنه ح�سب الأمكنة والأزمنة، وهو اأي�سًا: املال الكثري، اأو اجُلْملة الكثرية املجهولة من 

املال، والُعْقدة املُْحَكمة منه، واجلمع: َقناِطري.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● مقدار ما فيه عبور احلياة، ت�سبيهًا بالقنطرة؛ ولذلك فهو غري حمدود القدر يف نف�سه، واإمنا 	
مقداره ما يحقِّق الِغَنى؛ ولذلك وقع الختالف يف مقداره زمانًا ومكانًا. 

● ملِء َم�ْسك )اأي ِجلْد( الثَّْور ذهبًا اأو ف�سة. 	
عند●القت�صاديني:

 137.5 نحو  اأي  )مثقال(؛  دينار  اآلف  اأربعة  يزن  قيل:  النا�س،  عند  املقدار  خمتلف  معيار 
من   44.92	 وهو  رطل،  مائة  زماننا  يف  مب�رش  وهو  عندهم،  بالأكرث  عليه  ل  املعوَّ وهذا  كياًل، 

الكيلوجرامات. 
املعجم  الإ�سالمية �س/	46،  القت�سادية يف احل�سارة  امل�سطلحات  قامو�س  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ]ل�سان 

الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 921/2[

َقْنَطَرٌة●
لغة:

الَبْدو، واأقام  َتَرَك  َيرْبح، واأي�سًا:  باملكان ومل  اأقام  جُل:  الرَّ َقْنَطَر  َقْنَطرًة؛  َقَنَطَر  )ق ن ط ر(، 
والَقْنَطرة:  كثريًا،  ماًل  َمَلَك  اأو  املال،  من  ِقْنطار  له  �سار  جُل:  الرَّ وَقْنَطر  والُقرى،  بالأَْم�سار 
قف( ُيْبَنى بالآُجرِّ اأو احلجارة على املاء، ُيعرب عليه،  �س ال�سَّ اجِل�رْش، اأو اأََزٌج )بناء م�ستطيل مقوَّ

والَقْنَطرة اأي�سًا: ما ارتفع من الُبنيان، واجلمع: َقْنَطرات، وَقناِطر.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● �س يبنى فوق النهر للعبور عليه. 	 ما ارتفع من البنيان على �سكل عقد، وج�رش مقوَّ
● الطريق ُيتَّخذ على جمرى املاء. 	

ِقْنِديٌل
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● �سة( 	 والقنطرة املائية: قناة لنقل املياه فوق عقود )وحدات معمارية بنائية ذات هيئة مقوَّ
�سخمة. 

عند●القت�صاديني:
منها:  خمتلفة؛  لأغرا�س  النهر  جمرى  يعرت�س   ، ا�سطناعيٌّ اأو  طبيعيٌّ  حاجز  اأو  �سغري،  �سدٌّ 
، كما هو احلال يف قناطر النيل، اأو درء خطر الفي�سانات، اأو �سيد الأ�سماك، اأو الحتفاظ  يُّ الرَّ

مبن�سوب املاء لأغرا�س املالحظة النهرية. 
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة 

الإ�سالمية �س/469، معجم م�سطلحات العمارة والفنون الإ�سالمية �س/244، املعجم اجلغرايف �س/591[

ُقْنَيٌة
لغة:

َخْذُتها  )ق ن ي(، َقَنى َقْنيًا وُقْنيانًا؛ َقِنيُت حيائي: َلِزْمُته، وَقنى املاَل: اْكَت�َسَبه، وَقَنْوُت الَعْنَز: اتَّ
للَحلْب، واأَْقناه اهلل: اأَْر�ساه، واأعطاه ما َيدَّخره بعد الكفاية، وماٌل ِقْنياٌن: اْكَت�َسَبه واتَّخذه لَنْف�سه، 
والُقْنية والِقْنية: الِك�ْسبة، اأو ما اْكُت�ِسَب واْقُتِنَي، وله َغَنم ُقْنَيٌة وِقْنية: خال�سة له، ثابتة عليه، 

والَقِنيَّة اأي�سًا: ما اْقُتني من �ساة اأَو ناقة، واجلمع: ِقَنى.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● َحْب�س املال لالنتفاع بثمراته، ل للتجارة؛ ومنه قولهم: ما كان للِقْنية فال زكاة فيه.	
● َخر، وُيتََّخذ راأ�س مال، زيادة على الكفاية.	 ما ُيْقَتنى من املال ويدوم؛ اأي ُيدَّ

]ل�سان العرب، تاج العرو�س، الرائد، معجم امل�سطلحات الفقهية 167/2، معجم لغة الفقهاء �س/339، قامو�س 
امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية �س/470[

َقْهَرماٌن
لغة:

ب؛ وهو: املُ�َسْيِطر، احلفيظ على من حتت يديه،  )ق هـ ر م(، الَقْهَرمان والُقْهرمان: فار�سيٌّ ُمَعرَّ
والوكيل،  اخلاِزن،  واأي�سًا:  وَخْرجه،  َدْخله  بتدبري  اخلا�سُّ  ووكيله  املَِلك،  اأمني  اأي�سًا:  وهو 

ُجل، واجلمع: َقهاِرَمة. احلافظ ملا حتت يده، والقائم باأمور الرَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● جاع، 	 ن من »قهر« العربية، و»مان« لحقة فار�سيَّة، تفيد: ال�سحبة، وتعني ال�سُّ لفظ مكوَّ

كانت ُتطلق على وكيل اخلراج. 
● اخلادم اخلا�سُّ للحاكم، وقد اخُت�سَّ يف الدولة الإ�سالمية باأعمال اجلبايات، وِحْفظ حقوق 	

و�رشف  اأرزاقهم،  وتقدير  باأ�سمائهم،  الع�ساكر  واإح�ساء  واخلرج،  الدخل  يف  ولة  الدَّ
اناتها.  اأعطياتهم يف اإبَّ

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، املعجم اجلامع يف امل�سطلحات الأيوبية واململوكية والعثمانية �س/	17، معجم 
م�سطلحات التاريخ والآثار �س/165[

َقْهَرماٌن
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َقَوا�ِصنُي●
لغة:

مل جند له اأ�ساًل يف اللغة.
ا�صطلحاً:

الأمالك  من  تعترب  التي  الأمريية،  الأرا�سي  على  للدللة  العثماين  العهد  يف  اأُطلق  م�سطلح 
ال�سلطانية. 

]املعجم اجلامع يف امل�سطلحات الأيوبية واململوكية والعثمانية �س/179[

ُقوٌت●
لغة:

َمَق، وعاَلُه ِبِرْزق  �ِسك الرَّ جَل واأَقاَتُه: اأَْطَعَمه َما مُيْ )ق وت(، قاَت َقْوتًا وُقوتًا وِقياَتًة؛ قات الرَّ
يء واْقتاَت به واْقتاَته: اأََكَله، وَجَعَله ُقوَته، وا�ْسَتقاَته: �ساأَلُه الُقوَت، والقاِئت  َت بال�سَّ قليل، وَتَقوَّ
َمَق ويحفظ  �ِسك الرَّ زق، اأو ما مُيْ ِمن الَعْي�س: ما فيه الكفاية منه، والُقوت: الُبلَْغة اأو املُ�ْسكة من الرِّ

عام، اأو ما ياأكله ويعي�س به، واجلمع: اأْقوات. النَّْف�َس منه، وما يقوم به بدُن الإن�سان من الطَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط[

ٌة● ُقوَّ
لغة:

طاقة  ذا  وكان  املر�س،  من  وخال  ًا،  َقِويَّ �ساَر  ى:  وَتقوَّ عيف  ال�سَّ َقِوَي  ًة؛  ُقوَّ َقِوَي  وت(،  )ق 
ًة، وقاَوْيُته  اأَْبَدَل �َسْعَفه ُقوَّ اه اهللُ:  على العمل، وَقِوَي على الأمر: اأطاَقُه، وا�ستطاع ِفْعَله، وَقوَّ
وهي  »َقِوَي«،  م�سدر  ُة:  والُقوَّ لطان،  وال�سُّ النُّفوذ  و�ساحب  القادر،   : والَقِويُّ َغَلْبُته،  َفَقَوْيُته: 
البة،  ة اخَللْق، وال�سَّ ة اأي�سًا: متانة الِبْنَية، و�ِسدَّ عف، وتكون يف البدن والعقل، والُقوَّ نقي�س ال�سَّ

اقة، واجلمع: ُقَوى، وِقَوى. والإقدام، وهي اأي�سًا: مبعث النَّ�ساط والنموِّ واحلركة والطَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● الأر�س 	 زراعة  على  به  ُي�ستعان  ما  الأر�سني:  وكراء  وامل�ساقاة  املزارعة  اأبواب  ويف 

وا�ستثمارها؛ من البذار، والبقر، واحلديد للحراثة، و�سهريج املاء يف الأر�س. 
عند●القت�صاديني:●

● يف ميدان علم الإدارة: قدرة �سخ�س اأو جماعة على تنفيذ رغباتها واأهدافها و�سيا�ساتها، 	
وفر�س �سيطرتها على �سلوك الآخرين؛ �سواء اأتعاونوا معها، اأم مل يتعاونوا. 

● العمل 	 على  القادرون  اأو  فئاتهم،  بجميع  فعاًل،  العاملون  الأ�سخا�س  العاملة:  والقوى 
جهم وح�سولهم على املوؤهالت املطلوبة لتعيينهم.  ببلوغهم �سنِّ العمل؛ بتخرُّ

َقَوا�ِصنُي
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● وقوى ال�سوق: العر�س والطلب. 	
عند●القانونيني:

● القوة القاهرة: حادث غري متوقع، ول ميكن دفعه، ول ُيعزى اإىل املدين. 	
● والقوى العقلية: القدرة على الإدراك والتفكري والإرادة. 	

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم امل�سطلحات املالية والقت�سادية يف 
لغة الفقهاء �س/372-373، معجم الإدارة �س/357، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 03/2	، 

	92، معجم القانون �س/127[

َرٌة● َقْو�صَ
لغة:

ُة  ة، والَقْو�رَشَّ ، وَدَخَل َبْع�ُسه يف َبْع�ٍس مثل الَقْو�رَشَّ ُجُل: اأَْظَهَر الِق�رَشَ )ق �س ر(، َتَقْو�رَشَ الرَّ
ِغالف  اأي�سًا:  وهي  )احل�سري(،  الَبواِريِّ  من  التَّمر  فيه  ُيرفع  َق�َسٍب  من  وعاء  ة:  والَقْو�رَشَ

القارورة.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● نبيل. 	 ي: الزَّ وعاء التمر، ُيتَّخُذ من ق�سب، �سمي بها ما دام فيه متر، فاإن خال من التمر �ُسمِّ
● مكيال كان ُي�ستخدم للتمور. 	
● قة اأو متداخلة يف بع�سها، على هيئة قو�س اأو عقد. 	 احلنية يف حائط املبنى، وتكون من اأحجار مع�سَّ

]ل�سان العرب، القامو�س املحيط، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية �س/471، توثيق 
الوقف حماية للوقف والتاريخ �س/60، ن�سان جديدان من وثيقة الأمري �رشغتم�س �س/149[

َقْوِطيٌّ
لغة:

نبيل من  لَّة اأو الزَّ ة اأو ال�سَّ ة ت�سمُّ اأولهما: اجُللَّة؛ وهي: الُقفَّ )ق وط(، الَقْوط اأو الَقْوَطة، والعامَّ
التَّْمر، واأي�سًا: القطيع الي�سري من الغنم، وقيل: املائة منها اإىل ما زادت، واجلمع: اأَْقواط.

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● مكيال ماء من املعدن. 	
● كلمة عامية؛ املراد بها: علبة من حديد.	

]ل�سان العرب، تاج العرو�س، املعجم الو�سيط، �سجل العطاء الوقفي 105/2، الكنز الثمني �س/6	1[

َقْوٌم
لغة:

ْخ�ُس: َوَقَف، وَنَه�َس، واْنَت�َسَب، وَعْك�ُسه: َقَعَد، وقاَم  )ق وم(، قاَم َقْومًا وِقيامًا وقاَمًة؛ قاَم ال�سَّ
َزه، وداَم عليه، وَثَبَت،  ، وقاَم مقاَمه: ناَب عنه، وقاَم بواجبه: َفَعَله واأَجْنَ الأمُر: َظَهَر، وا�ْسَتَقرَّ
ه، والَقْوُم: اجلماعة من النَّا�س،  وقاَم على اأهله: توىلَّ اأمَرهم، وقاَم بنفقاتهم، وقام لالأمر: تولَّ
�ِسيعُته  رجل:  كلِّ  وَقْوُم  وُيوؤَنَّث،  ر  ُيَذكَّ ًة،  خا�سَّ جال  للرِّ هو  وقيل:  جميعًا،  والنِّ�ساء  جال  للرِّ

َقْوٌم
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: ا�سم َمْن�سوب اإىل »َقْوم«؛  وع�سريته، واأقاربه َع�َسِبيَّة، اأو من ُهْم مبنزلة الأقارب له، والَقْوِميُّ
ة،  ِلَقْومه، وم�ساعدتهم على َجلْب املنفعة وَدْفع امل�رشَّ اأي�سًا: من يوؤمن ِبوجوب معاونته  وهو 

واجلمع: اأَْقوام.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
عند●القت�صاديني:

، ل بولية، اأو اإقليم، اأو حمافظة فيها.  : ما يتعلق بالبالد ككلٍّ َقْوِميٌّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم م�سطلحات القت�ساد واملال واإدارة 

الأعمال �س/366[

ِقيا�ٌس
لغة:

َره على مثاله، وقا�ــَس الأر�َس:  )ق ي �ــس(، قا�ــَس ِقيا�ســًا وَقْي�ســًا وَقْو�ســًا؛ قا�َســُه ِبَغرْيه وعليه: َقدَّ
ــَلَك �ســبيَله، واقتــَدى بــه، وقاَي�ــَس فالنــًا: جــاراه يف  َر ُطوَلهــا وعر�َسهــا، واْقتا�ــَس باأبيــه: �َس َقــدَّ
القيا�ــس، والَقْي�ــس: الَقــْدر، والِقيا�ــس: م�ســدر »َقا�ــَس«، وهــو: التقديــر، واملقارنــة، وهــو اأي�ســًا: 
: ا�ســم َمْن�ســوب اإىل »ِقيا�ــس«؛ وهــو: مــا يكــون بح�ســب القيا�ــس  ــيُء، والِقيا�ِســيُّ مــا ُيقا�ــس بــه ال�سَّ

واملَُماَثلــة، واملُطابــق لنمــوذج ُمعــنيَّ مــن الأ�ســياء املتماثلــة، واجلمــع: ِقيا�ســات، واأَْقِي�َســة.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● م�ساواة فرع لأ�سل يف ِعلَّة احُلكم، اأو زيادته عليه يف املعنى املعترب يف احلكم. 	
● اجلمع بني الأ�سل والفرع يف احُلكم. 	

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:●
● حدٍّ معني اأو معيار مطلوب لالإنتاج اأو لإجناز اأي عمل اآخر. 	
● ونتائج 	 احلقوق  لبيان  عينية؛  اأو  نقدية  �سورة  يف  املعامالت  ترجمة   : املحا�سبيُّ والقيا�س 

الأعمال واملركز املايل للوقف. 
● : ما كان مطابقًا لقيا�س معني اأو للنظام؛ اأي: ما كانت وحداته متجان�سة ومتماثلة 	 وقيا�سيٌّ

يف كل الأماكن. 
عند●القانونيني:●ُيطَلق على:●

● حكمها؛ 	 على  من�سو�س  غري  اأخرى  واقعة  اإىل  حكمها  على  من�سو�س  واقعة  حكم  مدِّ 
لحتادهما يف الِعلَّة. 

● املقارنة القائمة على ت�سابه الأ�سياء؛ من حيث خ�سوعها لنف�س املبادئ العامة اأو الظروف 	
امل�سابهة.

التعريفات   ،91/34 الفقهية  املو�سوعة  الغني،  معجم  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  العرب،  ]ل�سان 
�س/1	1، معجم م�سطلحات القت�ساد واملال واإدارة الأعمال �س/	37، 556، الأ�س�س واملعاجلات املحا�سبية 

للوقف �س/25، معجم القانون �س/127، القامو�س القانوين اجلديد �س/47[

ِقيا�ٌس
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َقْيٌد●
لغة:

: َتْنِقيطه و�َسْكلُه،  َله، وَتْقييد اخلطِّ َة: َرَبَطها، وقيَّد ا�ْسَمه: �َسجَّ ابَّ َد الدَّ َد َتْقييدًا؛ َقيَّ )ق ي د(، َقيَّ
فُيْم�ِسكها،  وغريها  اّبة  الدَّ ِرْجل  يف  ُيجعل  ونحوه،  احَلْبل  والَقْيد:  َذُلول،  ُمْنقاد،  َقْيٌد:  وَفَر�ٌس 
والتَّ�سجيل،  التقييد،  اأي�سًا:  اإِىل بع�س، وهو  بع�ُسه  اأُ�رِشَ  �سيء  ف، وكلُّ  التَّ�رشُّ نع  مَيْ ما  وكلُّ 
اأي�سًا:  اأو املقدار وامل�سافة، وهو  الَقْدر،  اأي�سًا:  اأو كتاب، والَقْيد  اأو دفرت  الإثبات يف ورقة  اأو 

َمة، واجلمع: ُقُيود، واأَْقياد. كل، وال�سِّ ال�سَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● يء؛ ومنه: تقييد املطلق؛ اأي: اإدخال بع�س ال�رشوط 	 اإ�سافة َو�ْسف اأو �رشط اإىل ماهية ال�سَّ
والأو�ساف عليه، بحيث يكون حكمه على ما عدا املقيَّد. 

● تو�سيح 	 يف  �سواء  الأوقاف؛  دفاتر  يف  الواردة  الأ�سماء  بع�س  على  ن  تدوَّ التي  التعليقات 
كيفية دفع املخ�س�س اإىل �ساحبه، اأو يف نقل املخ�س�س اإىل غري �ساحبه مبوافقته، اأو غري 

ذلك من الأمور. 
● : لفظ تداولته اأقالم الُكتَّاب عرب الوثائق والر�سائل يف الع�رش اململوكي؛ مبعنى: متَّ 	 وَقْيٌد �ُسدَّ

الت�سجيل، و�سورته يف نهاية الكتاب: »قيد �سد يف ع�رش جمادى الأوىل �سنة ت�سع وت�سعني 
و�ستمائة«. 

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:●
● اإثبات الأمر كتابًة، اأو ما ُيعرف بالت�سجيل. 	
● املعاملة، 	 تاريخ  من  كاًل  ح  تو�سِّ بطريقة  املالية،  املعاملة  لقيد  اأ�سلوب  املحا�سبي:  والَقْيد 

وقيمتها، واأطرافها، وقيمة كلِّ طرف، مع �رشح خمت�رش ي�سف هذه املعاملة. 
عند●القانونيني:●ُيطَلق على:●

● القانون يف 	 البيانات التي يحددها  باإثبات  التبعية العقارية،  ل�َسْهر احلقوق العينية  اإجراٍء 
�سجالت ال�سهر العقاري اخلا�سة بذلك. 

● تدوين بيانات يف �سجالت ر�سمية طبقًا للقانون. 	
الفقه �س/	35،  اأ�سول  معجم م�سطلحات  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ]ل�سان 
يف  الأ�سا�سي  املعجم  �س/357،  التاريخية  والألقاب  امل�سطلحات  معجم   ،30/1 العثمانية  ال�رشة  �سجالت 

امل�سطلحات الإدارية العربية 929/2-930، معجم القانون �س/127، القامو�س القانوين اجلديد �س/352[

ِقياٌط●)ِقراط(
لغة:

الوزن والقيا�س،  ِمْعيار يف  اأعطاه قلياًل قلياًل؛ والِقرياط:  ط عليه:  َقرَّ َتْقِريطًا،  َط  َقرَّ )ق ر ط(، 
اْختلفت مقاديره باختالف الأزمنة، واجلمع: َقراِريط.

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● َوْزٍن وقيا�س، جرى ا�ستخدامها يف بلدان العامل الإ�سالمي ول يزال، واإن اختلفت 	 وحدة 

ِقياٌط
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مقاديره باختالف الأزمنة، والقرياط 1/ 16 من الدرهم؛ اأي ي�ساوي )0.20047( جرام، 
والقرياط يعادل يف الوزن اأربع قمحات، ويف وزن الذهب خا�سة ثالث قمحات، ويف القيا�س 

جزء من 24، ومن الفدان امل�رشيِّ 175 مرتًا. 
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:●

● وحدة م�سرتكة، ا�ستعملها العرب يف الوزن والكيل والطول وامل�ساحة. 	
● و�سار 	 عربي،  اأ�سل  من  والكلمة  الأخرى،  الثمينة  والأحجار  املا�س  وزن  لقيا�س  وحدة 

القرياط عامليًا مقيا�سًا لنقاء الذهب، اأو ن�سبته يف �سبيكة، على اأنَّ وحداته ت�ساوي 1/ 24 
جزءًا من الذهب اخلال�س يف �سبيكة، مبا يعادل 200 ملليجرام. 

عند●القانونيني:
ة توازي واحدًا من اأربعة وع�رشين.  ح�سَّ

امل�سطلحات  يف  الأ�سا�سي  املعجم   ،1142/3 العثماين  التاريخ  م�سطلحات  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ]ل�سان 
الإدارية العربية 900/2، معجم م�سطلحات القت�ساد واملال واإدارة الأعمال �س/7	، القامو�س القانوين اجلديد 

�س/504[

ِريَّة( ة●-●َقْي�صَ ة●-●قا�صاِريَّ ة●-●قا�ِصِريَّ ٌة●)َقْي�َصريَّ َقْي�صاِريَّ
لغة:

ة:  ، وَقْي�ساِريَّ ديد القويُّ خم، وال�سَّ : الكبري الَهِرم، ومن الإِبل: العظيم ال�سَّ ىُّ )ق �س ر(، الَقْي�رَشِ
ِرواق  �سكل  يف  عة  مربَّ بناية  ة:  َقْي�ساِريَّ اأو  ة  وَقْي�ساِريَّ اأي�سًا،  وم  بالرُّ ومدينة  بفل�سطني،  مدينة 
ْير، فيها حجرات وخمازن وحوانيت للتُّجار، و�ُسوق كبري يف املُُدن العتيقة، ُتباع فيه الأثواب  الدَّ

راِبيُّ ونحوها. والزَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● �س لبيع �سلعة معينة.	 �سوق �سغري خم�سَّ
● وق امل�سقوفة، لها بوابة ُتْغَلق يف الليل، وهي �سبيهة اإىل حد ما بالأ�سواق املنت�رشة يف 	 ال�سُّ

م�رش وبالد ال�سام، مثل �ُسوق احلميديَّة يف »دم�سق«، و�سوق الهال �سابقًا يف »بريوت«. 
● ماأخوذ 	 اأنه  الظن  يغلب على  الإ�سالمية عامة،  العمارة  التجارية يف  الأبنية  اأمناط  منط من 

من القي�رشية اليونانية؛ مبعنى: �سوق القي�رش، اأو ال�سوق الإمرباطوري، الذي ا�سُتخدم 
خالل الع�رش اليوناين كمخازن وم�ساكن حتت اإ�رشاف ملكي. 

]تاج العرو�س، تكملة املعاجم العربية، معجم الغني، الوكالت والبيوت الإ�سالمية يف م�رش العثمانية �س/37، 
املعجم اجلامع يف امل�سطلحات العثمانية �س/4	1، معجم م�سطلحات العمارة والفنون الإ�سالمية �س/245[

َقْيُطوٌن●)َقوُطون(
لغة:

الإقامة،  والُقُطون:  به،  واأقام  نه،  توطَّ باملكان وفيه:  خ�ُس  ال�سَّ َقَطَن  ُقُطونًا؛  َقَطَن  )ق ط ن(، 
وميَّة؛ وهو: املَْخَدع، اأو املُْخَدع، وهو اأي�سًا: بيت يف بيت، اأو  ب عن الرُّ والَقْيُطون: اأْعَجميٌّ ُمَعرَّ

. بيٌت �َسْتَويٌّ

ٌة َقْي�صاِريَّ
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ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● جزء من بناء، يطلُّ على ماء من نهر اأو بحر اأو خليج اأو ِبْركة اأو ما �سابه ذلك، وهي يف لغة 	

امل�رشيني مبعنى: الغرفة ال�سغرية.
● ما ُين�سج من احلرير اأو القطن اأو غريهما، ُيرْبَم فيكون كاحلبل الدقيق، تزيَّن به الثياب. 	

معجم  �س/4	1،  العثمانية  امل�سطلحات  يف  اجلامع  املعجم  الو�سيط،  املعجم  العرو�س،  تاج  العرب،  ]ل�سان 
م�سطلحات العمارة والفنون الإ�سالمية �س/246، امل�سطلحات املعمارية يف وثائق ع�رش حممد علي وخلفائه 

�س/146[

ِقيٌع●
لغة:

ول  فيها،  ُحُزونة  ل  ة،  احُلرَّ امل�ستوية  املطمئنَّة  ْهلة  ال�سَّ الوا�سعة  الأر�س  هو  الِقيُع:  )ق وع(، 
اْرِتفاع، ول اْنِهباط، وما َحواَلْيها اأرفع منها، وهو اأي�سًا: ما ا�ستوى من الأر�س و�َسلَُب، ومل 

يكن فيه نبات، والِقيع اأي�سًا: جمع »القاع«، واجلمع: اأَْقواع، واأَْقُوع، وِقيعان، وِقيعة.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، تاج العرو�س[

ٌم َقيِّ
لغة:

ْخ�ُس: َوَقَف، وَنَه�َس، واْنَت�َسَب، وَعْك�ُسه: َقَعَد، وقاَم  )ق وم(، قاَم َقْومًا وِقيامًا وقاَمًة؛ قاَم ال�سَّ
َزه، وداَم عليه، وَثَبَت، وقاَم على اأهله: توىلَّ اأمَرهم،  مقاَمه: ناَب عنه، وقاَم بواجبه: َفَعَله واأَجْنَ
يِّد، و�سائ�ُس الأمر، وَقيُِّم الأمِر: ُمِقيمُه، الذي  ه، والَقيِّم: ال�سَّ وقاَم بنفقاتهم، وقام لالأمر: تولَّ
ُمهم، وَي�ُسو�س اأمَرهم، وَقيُِّم املراأِة: زوجها، والَقيِّم  ف عليه، وَقيُِّم الَقْوم: الذي ُيَقوِّ ه وُي�رْشِ يتولَّ
، والِقواَمة: القيام على الأمر اأو املال اأو  اأي�سًا: املُ�ْستقيم، الذي ل َزْيغ فيه، ول َمْيل عن احلقِّ

ولية الأمر.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● خ�س الذي اأُوِكل اإليه حفظ ورعاية �سيء ما نيابة عن �ساحبه الأ�سلي. 	 ال�سَّ
● من ُيَعيِّنه احلاكم لتنفيذ و�سايا من مل يو�س معينًا لتنفيذ و�سيته، والقيام باأمر املحجورين 	

من اأولده؛ من اأطفال وجمانني و�سفهاء، وحفظ اأموال املفقودين ممن لي�س لهم وكيل. 
● والَقيِّم والنَّاظر واملتويل: يف كالمهم واحد. 	
● بينه 	 والفرق  الوقف وحفظه وم�ساحله،  باأمر  للقيام  احلاكم  عيَّنه  من  هو  الوقف:  وَقيِّم 

وبني الناظر؛ اأن الناظر قد يعيِّنه احلاكم، وقد يعينه الواقف، اأما القيم فهو الذي يعينه 
احلاكم. 

● ام، يتولون اأعمال النظافة وغ�سل مالب�س، والقيام مبختلف امل�سالح. 	 والَقَوَمة: من اخُلدَّ

ٌم َقيِّ
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عند●القانونيني:●ُيطَلق على:●
● الذي ُيَعنيَّ لإدارة مال اأحد املحجوز عليهم؛ كال�سفيه، واملعتوه، وال�سجني. 	
● اأو عدميي 	 ُيتَّخذ ل�سالح بع�س الأ�سخا�س غري الأَْكفاء  والِقواَمة: اإجراء قانوين للحماية، 

الأهلية. 
 ،1604/2 الفقهية  املو�سوعة  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العرو�س،  تاج  العرب،  ]ل�سان 
143/4، التعريفات الفقهية �س/179، منتدى ق�سايا الوقف الفقهية الأول �س/50، وقف ال�سلطان النا�رش 
ح�سن بن حممد بن قالوون على مدر�سته بالرميلة �س/162، املعجم القانوين رباعي اللغة �س/141، القامو�س 

القانوين اجلديد �س/192[

ِقيَمٌة●
لغة:

َلْت قيمُته به، وا�ستَقْمُت  َم َتْقِوميًا؛ قاَم املتاُع بكذا: َتَعدَّ )ق وم(، قاَم َقْومًا وِقيامًا وقاَمًة، وَقوَّ
َرها، وَو�َسَع لها َثَمنًا، والِقيَمة:  لَْعَة: �َسعَّ َم ال�سِّ ْمُته؛ اأي: َجَعلُْت له قيمًة معلومًة، وَقوَّ املتاَع: َقوَّ
يء بالتَّْقومي، اأو الثََّمن الذي ُيقاَوم به املتاُع؛ اأي: يقوم مقاَمه، والِقيَمة اأي�سًا: الَقْدر،  َثَمُن ال�سَّ

: ِن�ْسبة اإىل »الِقيَمِة«، واجلمع: الِقَيم. ْيء: َقْدره، وِقيَمة املَتاع: ثمُنه، والِقَيِميُّ وقيَمة ال�سَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:●

● اأحد اأنواع الإجارة الطويلة لالأرا�سي املوقوفة، وهي حقُّ ا�ستبقاء الأر�س بيد م�ستاأجرها؛ ملا 	
ة، اأو يكون لها فيها  يكون له فيها من جذور الزروع التي تبقى يف الأر�س عدة �سنني؛ كالف�سَّ
ل  رها بها؛ فت�سمى هذه الأ�سياء »قيمة«، تخوِّ ( التي �سوَّ من اجلدران الرتابية )طبوق/ دكٌّ
�ساحبها حقَّ الرجحان على غريه من ا�ستئجار الأر�س التي اأ�ساف اإليها هذه »القيمة«، لقاء 
مرتب زهيد، يوؤديه يف كل �سنة جلهة الوقف، ويكون الوقف بهذه ال�سورة مالكًا رقبة الأر�س 

واملاء والغرا�س، وامل�ستاأجر ل ميلك �سوى القيمة. 
● الأعيان القائمة يف الب�ساتني؛ كال�سور املحيط بها، واآلت احلراثة، وبع�س املزروعات التي 	

يت بذلك لأن لها قيمة.  لها اأ�سول يف الأر�س، و�ُسمِّ
● اأخالقية، تت�سم ب�سمة جماعية 	 اأو  اأو اجتماعية،  اأهمية؛ لعتبارات نف�سية،  كل �سفة ذات 

كه نحو العمل،  يف ال�ستخدام، وجمموعة القيم التي يعتنقها الفرد: �سفات مكت�سبة، حترِّ
وتدفعه اإىل ال�سلوك بطريقة خا�سة، وتوؤثر يف ت�رشفاته، فال�سدق، والأمانة، وال�سجاعة 
ل امل�سئولية؛ كلها قيم يكت�سبها الفرد من املجتمع الذي يعي�س فيه.  الأدبية، والولء، وحتمُّ

● يء، والقيمي: ن�سبة اإىل القيمة على لفظها. 	 الثَّمن احلقيقي لل�سَّ
● وق. 	 يء يف ال�سُّ ط لل�سَّ عر املتو�سِّ ال�سَّ
● م. 	 كل ما يدخل حتت تقومي ُمَقوِّ
● يء مبنزلة املعيار، من غري زيادة، ول نق�سان. 	 م به ال�سَّ ما ُقوِّ
● وقيمة املِْثل: ما ي�ساوي ال�سيء يف نفو�س ذوي الرغبات، ولبدَّ اأن ُيقال: يف الأمر املعتاد. 	
● ــات، والعــددي املتفــاوت، والــوزين الــذي 	 ؛ كاحليوانــات، والُذْرِعيَّ : خــالف املِْثِلــيِّ والِقيمــيُّ

يف تبعي�ســه �ــرشر، وهو املَ�ُسوغ. 
● والِقيميُّ اأي�سًا: ما ل يوجد له ِمثٌل يف ال�سوق، اأو يوجد لكن مع التفاوت املعتدِّ به يف القيمة. 	

ِقيَمٌة
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● والِقيميُّ اأي�سًا: ما اختلَفْت اآحاده، وتفاوتت اأفراده، بحيث ل يقوم بع�سه مقام بع�س بال فرق. 	
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:●

● ب دفعها 	 ثمن جميع احلقوق النا�سئة عن امللكية، اأو الكمية من �سيء )مال مثاًل( التي يتوجَّ
اأو اإعطاوؤها مقابل احل�سول على �سيء اآخر. 

● يء، وخ�سو�سًا املقدار الذي يعربَّ عنه مببلغ من املال. 	 مقدار ال�سَّ
● القدرة التي تكون لدى �سيء )فكرة اأو �سخ�س... الخ( على تلبية رغبة، اأو حاجة، اأو اأمنية 	

اإن�سانيَّة.
● القيمة ال�ستعماليَّة للمال: قدرته على اإ�سباع حاجة لدى الإن�سان. 	
● والقيمة التبادليَّة: ت�ستند اإىل معيار مو�سوعي، ي�سمح مبقارنة ِقَيم الب�سائع فيما بينها. 	
● اأو 	 اأداة الدفع  اأو الأ�سا�سيَّة: هي قيمة الإ�سدار التي تظهر على م�ستند  والقيمة ال�سميَّة 

الورقة املالية. 
● ر بق�سمة جمموع راأ�س املال على عدد الأ�سهم امل�رشح بها. 	 والقيمة الأ�سليَّة: قيمة تقرَّ
● رًا للغري. 	 ة: قيمة ما ُيِغلُّه العقار من اإيجار عندما يكون موؤجَّ والقيمة الإيجاريَّ
● والقيمة احلقيقيَّة للنقود: القوة ال�رشائية الفعلية للنقود، بعد تعديل تاأثريات الت�سخم. 	
● ة: هي �سايف قيمة الأ�سل كما تظهر يف دفاتر املن�ساأة وميزانيتها العمومية، 	 والقيمة الدفرتيَّ

وت�ساوي قيمة �رشاء الأ�سل ناق�س ال�ستهالك املرتاكم.
● وحُت�سب 	 املوجودات،  �سايف  قيمة  من  الواحد  ال�سهم  قيمة  على  تدل  الدفرتية:  والقيمة 

بق�سمة جمموع حقوق امل�ساهمني على عدد الأ�سهم القائمة.
● والقيمة ال�سوقيَّة: �سعر الورقة املالية اأو ال�سلعة ال�سائد يف ال�سوق.	
● اأ�سهم املن�ساأة املتداولة، ويتم 	 والقيمة ال�سوقيَّة لراأ�س املال: هي القيمة الإجماليَّة جلميع 

ح�سابها ب�رشب جمموع الأ�سهم املتداولة بالقيمة ال�سوقيَّة لل�سهم.
● والقيمة ال�سوقيَّة العادلة: هي ال�سعر الذي يرت�سيه البائع وامل�سرتي لبيع و�رشاء �سلعة 	

معينة اأو خدمة معينة، دون اأن ي�سعر اأيٌّ منهما بغنب.
● اللتزامات 	 قيمة  جمموع  على  الأ�سول  قيمة  جمموع  يف  الزيادة  ال�سافية:  والقيمة 

واملطلوبات.
● التقارير 	 اعتمادها يف  يتم  التي  ة املفرت�سة،  التقديريَّ القيمة  ة:  ال�سوريَّ اأو  رة  املقدَّ والقيمة 

املاليَّة للمن�ساأة للبنود التي ل ت�ستمل على اإنفاق نقدي فعلي، اأو التي ل تتوفر عنها اأرقام 
فعلية؛ مثل: قيمة تكلفة الفر�سة البديلة، وقيمة الأجور ال�سمنية ملالك املن�ساأة الذي يقوم 
يف  امل�ستثمر  املال  راأ�س  على  اكت�سابها  ميكن  التي  الفائدة  وقيمة  بنف�سه،  من�ساأته  باإدارة 

املن�ساأة.
● ــرة، ول ت�سلــح اأن تكــون دينــًا 	 والقيميــات: هــي ال�ســلع التــي تختلــف مفرداتهــا بدرجــة موؤثِّ

ــة، وذلــك ِمْثل احليوانات.  مَّ يف الذِّ
عند●القانونيني:●ُيطَلق على:●

● 	 . مقدار ال�سيء من�سوبًا اإىل �سعر النقود املتداولة يف بلد معنيَّ
● ة التي ي�سعها الفرد اأو املجتمع على �سلعة اأو خدمة ما. 	 الأهمية القت�ساديَّ
● ة: هي تقدير القيمة التي ميكن تاأجري العقار بها. 	 ة اأو التاأجرييَّ والقيمة الإيجاريَّ

ِقيَمٌة
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الفقهية  الأحكام  �س/9	1،  )يكن(  الوقف  اأحكام  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  اللغة،  تاج  العرب،  ]ل�سان 
الفقهي  القامو�س  �س/	26،  الجتماعية  والتنمية  الرعاية  م�سطلحات  معجم  �س/26،  للوقف  واملحا�سبية 
امل�سطلحات  قامو�س  �س/374-373،  الفقهاء  لغة  يف  والقت�سادية  املالية  امل�سطلحات  معجم  �س/311، 
القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية �س/473، املو�سوعة الفقهية 132/34، منتدى ق�سايا الوقف الفقهية الأول 
�س/	35، التعريفات الفقهية �س/179، قامو�س امل�سطلحات ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية �س/371، 
معجم العلوم املالية واملحا�سبية وامل�رشفية �س/665، قامو�س اآركابيتا للعلوم امل�رشفية واملالية �س/137، 346، 
349، 436-437، 543، 	54، 4	6، 	2	، املعجم الإداري �س/256، معجم م�سطلحات القت�ساد واملال واإدارة 
�س/560،  اللغة  رباعي  القانوين  املعجم  �س/	29،  القت�سادي  املعجم   ،576 �س/372، 406، 466،  الأعمال 

القامو�س القانوين اجلديد �س/612-611[

ِقيَمٌة
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متن القاموس
حرف »ك«
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كاِتٌب
لغة:

م تعريفه، انظر )با�س كاتب(. تقدَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● متويل الوظيفة الكتابية الديوانية؛ ومنه )يف الوظائف املالية(: كاتب اأ�سل، وكاتب الأموال، 	
وكاتب اخلراج. 

● ويف ديوان الأموال: قد يطلق الكاتب على القائم بعمل »العامل«، اإذا مل يكن فيه »عامل«. 	
● وُكتَّاب الأموال: هم الذين ي�سبطون الأموال وما يتبعها، وينبهون اإىل ما فيه م�سلحتها من 	

ا�ستخراج الأموال ونحوه. 
● وكاتب اخلراج: َمْن ي�رشف ال�سطوح وامل�ساحة والتق�سيط، خبريًا باحل�ساب واملقا�سات. 	
● اأوقاف 	 �سئون  تدبري  يتوىلَّ  ال�سلطاين -  الديوان  ال�سعادة: موظف كان - يف  دار  وكاتب 

احلرمني ال�رشيفني على الأخ�س، ويعينه يف عمله ُكتَّاب اآخرون. 
● للب�ستاين )بو�ستاجني( 	 امل�ساعد  )بالطه جي(،  البلطة  اأول اخلا�سكية: هو حامل  وكاتب 

املكلَّف بتح�سيل حا�سالت وموارد اأوقاف احلرمني ال�رشيفني؛ املعروف با�سم )خا�سكي 
با�سي(، وكانت مهمته - مع عدد من الكتبة امل�ساعدين له - اإم�ساك �سجالت ودفاتر املوارد 

اخلا�سة باحلرمني. 
● وكاتب الغيبة: م�سطلح كان ُيطلق يف العهد اململوكي على من كانت مهمته �سبط ح�سور 	

وغياب النازلني يف املن�ساآت الدينية واملدار�س. 
● وكاتب الوقف: كاتب ذو دراية يف علم احل�ساب، عارف بقوانني احل�ساب واأ�ساليب الُكتَّاب، 	

ي�سحب دفرتًا يثبت فيه اخلرج والدخل، والفرع والأ�سل، ل يرتك نقريًا ول قطمريًا اإل حواه. 
● وكاتب احل�سابات: الذي يقوم ب�سبط الإيرادات وامل�رشوفات. 	

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:
● ب�سورة 	 املوؤ�س�سة  و�سجالت  دفاتر  بحفظ  اأو  م�ستودع،  اأو  مكتب  باأعمال  يقوم  موظف 

اعتيادية ومنتظمة. 
● َخ�س 	 الرُّ خمتلف  واإ�سدار  معينة،  ح�سابات  اأو  �سجالت  حفظ  يتوىل  ر�سمي  موظف 

والت�ساريح وت�سجيلها. 
● اأو 	 كاتب  عليه  وُيطَلق  للوقف،  املحا�سبية  العمليات  تنفيذ  بها  املنوط  اجلهة  اأو  ال�سخ�س 

حافظ املال اأو املتويل. 
عند●القانونيني:●ُيطَلق على:

● وتدوين 	 املحا�رش،  لتحرير  اجلل�سات  وح�سور  الكتاب،  قلم  اإدارة  يف  يعمل  عام  موظف 
�سهادات ال�سهود، وكتابة �سور الأحكام الأ�سلية، وت�سليم ال�سور التنفيذية... وغري ذلك. 

● ر - يف دائرة اخت�سا�سه - جميع 	 اأن يحرِّ والكاتب العدل: هو ماأمور عمومي، منوط به 
ن�سخًا  يدفع  حتى  بها  ويحتفظ  الر�سمية،  �سفتها  اإثبات  اأ�سحابها  يرغب  التي  العقود 

ر�سمية منها، قد تذيَّل بال�سيغة التنفيذية كلما طلبها اأ�سحاب ال�ساأن. 
الع�رش  يف  التاريخية  الألفاظ  معجم  �س/474،  الإ�سالمية  احل�سارة  يف  القت�سادية  امل�سطلحات  ]قامو�س 

كاِتٌب
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اململوكي �س/129، م�سطلحات �سبح الأع�سى �س/0	2، معجم الدولة العثمانية �س/	5، م�سطلحات التاريخ 
العثماين 531/2، املعجم اجلامع يف امل�سطلحات الأيوبية واململوكية والعثمانية �س/3	1، الأوقاف واحلياة 
القت�سادية يف م�رش يف الع�رش العثماين �س/96، احلفاظ املعماري يف احل�سارة العربية الإ�سالمية �س/127، 
القانوين  الأعمال �س/107، املعجم القت�سادي �س/327، املعجم  معجم م�سطلحات القت�ساد واملال واإدارة 

رباعي اللغة �س/213، 311[

كاِرَثٌة●
لغة:

َة، وَكَرَثه احُلْزُن: ا�ْسَتدَّ عليه،  يُء: �ساَءُه، وَبَلَغ منه املَ�َسقَّ )ك ر ث(، َكَرَث واأَْكَرَث َكْرثًا؛ َكَرَثه ال�سَّ
والنَّاِزَلة،  العظيمة،  امل�سيبة  والكاِرَثة:  اأَْقَلَقْته،  الَكواِرُث:  وَكَرَثْته  له،  َحِزَن  يء:  لل�سَّ َث  واْكرَتَ

ة، واجلمع: َكواِرث.  دَّ واخلراب الوا�سع، والآفة، والنَّْكبة، وال�سِّ
ا�صطلحاً:

، له اآثار مبا�رشة؛ بفعل النا�س، اأو الطبيعة، وي�ستلزم اللتجاء اإىل و�سائل ا�ستثنائية  حادث حمليٌّ
لإزالة اآثاره؛ كاحلرائق، والفي�سانات، والزوابع، والنفجارات. 

عند●القت�صاديني:
عة، وبالتايل غري حمتاط لها.  واقعة غري منظورة وغري متوقَّ

عند●القانونيني:
وقوع اخلطر الذي ُعقد التاأمني من اأجله. 

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الغني، معجم م�سطلحات الرعاية والتنمية 
الجتماعية �س/6	، معجم م�سطلحات القت�ساد واملال واإدارة الأعمال �س/93، معجم القانون �س/572[

كاَغٌد
لغة:

 ، اللَّفِّ اأو  للكتابة  اِلح  ال�سَّ الَوَرق  اأَي:  الِقْرَطا�ُس؛  وهو:  ب؛  معرَّ فار�سيٌّ  الكاَغُد:  د(،  غ  )ك 
اق، و�سانع الَوَرق وبائعه، واجلمع: ُكُغود. اد: الَوَرّ والكاِغدة: الورقة، اأو اجلزء منها، والَكغَّ

ا�صطلحاً:
 . ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

]ل�سان العرب، تكملة املعاجم العربية، معجم الغني[

كاِفٌر
لغة:

يء:  اه، وَكَفَر بال�سَّ ه، وَغطَّ يَء وعليه: �َسرَتَ )ك ف ر(، َكَفَر َكْفرًا وُكْفرًا وُكُفورًا وُكْفرانًا؛ َكَفَر ال�سَّ
اأَْنَكَره، وَجَحَده،  اه:  اإيَّ ه وَكاَفَرُه  َك باهلل، وَكَفَره حقَّ اأَ�رْشَ خ�ُس:  ال�سَّ َب به، وَكَفَر  منه، وَكذَّ اأَ  َترَبَّ
والكاِفر: ا�سم فاعل ِمن »كَفَر«، والكاِفر ِباهلل: َمْن ل يوؤِمن ِبِه، والكاِفر ِبالنَِّعمة: َجاِحدها، الذي 

كاِرَثٌة
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اِرع، ووعاء َطلْع النَّخل والثَّمر، والليل  ل ي�سكرها، والكاِفر اأي�سًا: املقيم املختبئ باملكان، والزَّ
لمة، والنَّهر الكبري، والأر�س البعيدة عن  حاب املظلم، والظُّ املُْظلم، والبحر، والوادي العظيم، وال�سَّ

: كاِفرات، وَكواِفر. ار، وهنَّ النَّا�س، والدِّرع، واجلمع: كاِفُرون، وَكَفَرة، وُكفَّ
ا�صطلحاً:

بعد  كفره  طراأ  واإن  املنافق،  فهو  الكفر؛  واأبطن  الإميان  اأظهر  فاإن  له،  اإميان  ل  ملَِن  و�سٌف 
الأديان  اأكرث؛ فهو امل�رشك، واإن كان متديِّنًا ببع�س  اأو  باإلهني  املرتد، واإن قال  الإميان؛ فهو 

 . والكتب املن�سوخة؛ فهو الكتابيُّ
ال�رشعية  العلوم  م�سطلحات  معجم  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ]ل�سان 

]129	/3

كاِفٌل
لغة:

ُجَل: �َسِمَنه، وَكَفَله اأي�سًا: حاَلَفه، وعاَهَده، وَكَفَل اليتيَم:  )ك ف ل(، َكَفَل َكْفاًل وَكفالًة؛ َكَفَل الرَّ
ده برعايته، والكاِفل: ا�سم فاعل ِمن »َكَفَل«؛ وهو: العائل،  اه، واأَْنَفَق عليه، وقاَم باأمِره، وتعهَّ َربَّ
اِمن، والقائم باأمر اليتيم، وهو اأي�سًا: الذي ي�سوم دائمًا، وَمن اأخذ على نف�سه األ يتكلَّم  وال�سَّ

: كاِفالت، وُكفَّل. ل، وُهنَّ يف �سيامه، واجلمع: كاِفلُون، وُكفَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة. 	
● النائب 	 اأي�سًا  ال�سلطان، وي�سمى  نائب  على  للدللة  اململوكي  العهد  ُيطلق يف  كان  م�سطلح 

الكافل، اأو نائب ال�سلطنة، وُيطلق عليه تعظيمًا: كافل املمالك الإ�سالمية. 
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، املعجم اجلامع يف امل�سطلحات العثمانية �س/7	1[

كاُفوٌر●
لغة:

ب من كافور  يب ُتَركَّ )ك ف ر(، الكاُفور: نبٌت طيٌب زهُره، كَزْهر الأُْقحوان، واأَْخالط جُتمع من الطِّ
ب، واأي�سًا: ِكمُّ الِعَنب قبل اأن  ة توؤخذ من �سجرة الكافور، وُت�ستعمل يف الطِّ لْع، ومادة عطريَّ الطَّ

ر، ووعاء َطلْع النَّخل، وَزْهُره، ووعاء كلِّ �سيء من النَّبات: كاُفوره، واجلمع: كواِفري. ُيَنوِّ
ا�صطلحاً:

�سجٌر من الف�سيلة القارية، ُيتَّخذ منه مادة �سفافة بلورية ال�سكل، مييل لونها اإىل البيا�س، طيبة 
الرائحة. 

]ل�سان العرب، الرائد، معجم لغة الفقهاء �س/343[

كاِلٌئ●
لغة:

ْين: َتاأَّخر َدْفُعه، وَكالأَ ُعْمُره: اْنَتَهى،  )ك ل اأ(، َكاَلأَ َكاْلأً وُكلُوءًة، وَكاَلأَ َكاْلأً وِكالًء وِكالءًة؛ َكاَلأَ الدَّ

كاِلٌئ
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الَقْوَم: رعاهم،  َحِفَظه، وَكاَلأَ  فاَلنًا:  اهللُ  َوَكاَلأَ  اًل،  َده، وَنَظَر فيه متاأمِّ ْيء: ردَّ يِف ال�سَّ وَكاَلأَ ب�رَشه 
لْفة. وَحَر�َس لهم، والكاِلُئ: ا�سم فاعل ِمن »َكاَلأَ«، والكاِلُئ والُكالأة: النَّ�سِيئة، وال�سُّ

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ْين؛ التاأخري. 	 ر يف الدَّ ويف املال: هو املتاأخِّ
● ويف الُعمر: من طالت به �ِسِنيُّ حياته. 	

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية �س/476[

كاُنوٌن
لغة:

يُء: ا�ْسَترَت، و�َسَكَن، وَكنَّه: اأخفاه، و�َسرَته، و�ساَنه، والِكنُّ  ًا وُكُنونًا؛ َكنَّ ال�سَّ )ك ن ن(، َكنَّ َكنَّ
والِكنَّة والِكَنان: ِوقاء ُكلِّ �سيء و�ِسرْتُه، والكاُنون: املَْوِقد اأو املُ�ْسَطَلى، ومن النَّا�س: الثَّقيل، 

ى الأخباَر لينقلها، واجلمع: َكَواِنني. الَوِخم، البطيء، واأي�سًا: من يجل�س يتحرَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط[

كاِهٌن●
لغة:

َن الكاِهُن: ماَر�َس طريقَته يف الِكهاَنة؛ ِمن  جُل: �ساَر كاِهنًا، وَكهَّ )ك هـ ن(، َكُهَن َكهانًة؛ َكُهَن الرَّ
م،  َتْقُدمة ذبيحة، وتبخري... وغري ذلك، والكاِهن: كلُّ من يتعاطى علمًا دقيقًا، وُتطلق على املنجِّ
والكاِهن  القرابني،  اأو  بائح  الذَّ م  وُمَقدِّ  ، والَق�سُّ واحَلرْب،  ْير،  الدَّ مدير  اأي�سًا:  وهو  والطبيب، 

ان. ُجل، وي�سعى يف حاجته، واجلمع: َكَهَنة، وُكهَّ اأي�سًا: من يقوم باأمر الرَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● وعنــد اليهــود والن�ســارى وغريهــم مــن غري امل�ســلمني: من ارتقى اإىل درجة الكهنوت، و�ســاغ 	

بائح والقرابني، ويتوىلَّ ال�سعائر الدينية.  م الذَّ له اأن ُيَقدِّ
]ل�سان العرب، تكملة املعاجم العربية، املعجم الو�سيط، القامو�س الفقهي �س/326[

َكباِئُر●
لغة:

الإِثم  ُة:  والِكرْبَ والِكرْبُ  �َسُغَر،  وَعْك�ُسه:  وَج�ُسَم،  َعُظَم  الأمُر:  َكرُبَ  وُكرْبًا؛  ِكرَبًا  َكرُبَ  ر(،  )ك ب 
عًا. نوب املَْنِهيِّ عنها �رَشْ الكبري العظيم، والكباِئر: جمع »الكبرية«؛ وهي: الَفْعلة القبيحة من الذُّ

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● عت عليه عقوبة حم�سة، بن�سٍّ قاطع يف الدنيا والآخرة. 	 �سًا، �رُشِ ما كان حرامًا حَمْ

كاُنوٌن
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● اأو 	 اللعنة  من  الآخرة  يف  وعيدًا  اأو  اخلمر،  ب  و�رُشْ نا،  كالزِّ نيا؛  الدُّ يف  ًا  حدَّ اأَْوجب  ما  كلُّ 
ور، وعقوق الوالدين.  با، و�سهادة الزُّ د عليها بالنار؛ كاأكل الرِّ الغ�سب، اأو ُتوعِّ

]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم امل�سطلحات والألفاظ الفقهية 135/3، معجم لغة الفقهاء 
�س/344[

َكْب�ٌس●
لغة:

اأن يف اأيِّ �سنٍّ كان، وَكْب�ُس القوِم: رئي�ُسهم، و�سيُدهم،  )ك ب �س(، الَكْب�س: احَلَمل، وَفْحل ال�سَّ
وَكْب�ُس الكتيبِة: قائُدها، واجلمع: اأَْكبا�س، وِكبا�س، واأَْكُب�س، وُكُبو�س، وُكُبو�سة.

ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

]ل�سان العرب، تاج العرو�س[

ِكَتاٌب
لغة:

ــيَء:  ه، وَكَتَب اهللُ ال�سَّ )ك ت ب(، َكَتــَب ِكتابــًة وِكَتابــًا وَكْتبــًا؛ َكَتــَب املخطــوَط ونحــَوه: َن�َســَخه، وَخطَّ
ره، وَق�َساه، واأي�سًا: اأَْوَجَبه، وَفَر�َسه، وَكَتَب اإليه: اأَْر�َسَل اإليه ر�سالة، والِكَتاُب: ما ُيْكَتب فيه،  َقَدّ
�ســالة، وهــو  ُحــف املوؤلَّفــة املجموعــة، والرِّ ُموعــًا؛ اأو ال�سُّ حيفــة املكتوبــة، وا�ســم ملــا ُكتــب جَمْ اأو ال�سَّ

اأي�ســًا: الأمــر، والفر�ــس، واحُلكــم، واأي�سًا: الأجل، والَقَدر، والق�ساء، واجلمع: ُكُتب.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● كتاب من قا�ٍس اإىل قا�ٍس يف بلد اآخر، يحتوي �سهادة ال�سهود على الغائب اأو غري ذلك. 	
● واإذا اأُطلق: القراآن الكرمي. 	
● اأنزل على 	 اأنزلت على مو�سى، والإجنيل الذي  والكتب ال�سماوية: القراآن، والتوراة التي 

عي�سى، والزبور الذي اأنزل على داود. 
● وكتاب الوقف: هو ال�سكُّ الذي يكتب فيه الواقف عقد وقفه، ويبني فيه عقاراته املوقوفة، 	

اأي:  الوقف؛  واإدارة  الغلة،  م�سارف  يف  و�رشوطه  عليها،  املوقوف  واجلهة  وحدودها، 
التولية عليه، وغري ذلك. 

● وكتابخانة اأو كتبخانة: من »كتاب« العربية، و»خانه«؛ مبعنى: الدار؛ اأي: دار الكتب. 	
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:

● م�ستند اأو وثيقة مكتوبة، ت�سهد مبنح �سلطة اأو حقٍّ اأو تفوي�س. 	
● �س به �سخ�ٌس �سخ�سًا اآخر بتح�سيل مبلغ م�ستحقٍّ من املال. 	 وكتاب التفوي�س: كتاب يفوِّ

اأحكام  �س/345-344،  الفقهاء  لغة  معجم  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ]ل�سان 
الوقف )الزرقا( �س/125-126، املعجم اجلامع يف امل�سطلحات الأيوبية واململوكية والعثمانية �س/6	1، معجم 

م�سطلحات القت�ساد واملال واإدارة الأعمال �س/325-324[

ِكَتاٌب
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ْبية( بيل●-●كتاتيب●الغرباء●-●كتاتيب●ال�صِّ بيل●-●مكاتب●ال�صَّ ُكتَّاٌب●)ُكتَّاب●ال�صَّ
لغة:

ع التَّعليم  ه، والُكتَّاب: َمْو�سِ )ك ت ب(، َكَتَب ِكتابًة وِكَتابًا وَكْتبًا؛ َكَتَب املخطوَط ونحَوه: َن�َسَخه، وَخطَّ
بيان القراءة والكتابة، وحتفيظهم القراآن، واجلمع: َكتاِتيب. يلِّ، ومكان �سغري لتعليم ال�سِّ الأوَّ

ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم الغني[

ِكَتابٌة
لغة:

ــه، وَكَتــَب اهللُ  )ك ت ب(، َكَتــَب ِكتابــًة وِكَتابــًا وَكْتبــًا؛ َكَتــَب املخطــوَط ونحــَوه: َن�َســَخه، وَخطَّ
ره، وَق�َســاه، واأي�ســًا: اأَْوَجَبــه، وَفَر�َســه، وَكَتــَب اإليــه: اأَْر�َســَل اإليــه ر�ســالة، والِكَتاُبة:  ــيَء: َقــَدّ ال�سَّ

م�ســدر »َكَتــَب«؛ وهــي اأي�ســًا: ِحْرفــة الكاِتــب و�سناعتــه.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● اأحد وظائف املبا�رشين يف الأوقاف، وكان �ساحبها يقوم بوظيفة الكتابة يف الوقف، ويتوىلَّ 	
ل ريع الوقف، و�سبط م�رشوفه.  كتابة متح�سَّ

● ٍل من الَعْبِد، َمْوقوٌف على اأداِئِه. 	 ِعْتٌق على ماٍل ُموؤَجَّ
● تقييد ما يدفعه اأرباب الأموال من ال�سدقة. 	

الأمري �رشغتم�س  املعا�رشة، ن�سان جديدان من وثيقة  العربية  اللغة  الو�سيط، معجم  املعجم  العرب،  ]ل�سان 
�س/179، القامو�س الفقهي �س/316، املو�سوعة الفقهية 90/15[

ِكَتاِبيٌّ
لغة:

ــه، وَكَتــَب اهللُ  )ك ت ب(، َكَتــَب ِكتابــًة وِكَتابــًا وَكْتبــًا؛ َكَتــَب املخطــوَط ونحــَوه: َن�َســَخه، وَخطَّ
 : ره، وَق�َســاه، واأي�ســًا: اأَْوَجَبــه، وَفَر�َســه، وَكَتــَب اإليــه: اأَْر�َســَل اإليــه ر�ســالة، وِكَتاِبــيٌّ ــيَء: َقــَدّ ال�سَّ

. ، اأو َن�ــرْشاينٍّ ا�ســم من�ســوب اإىل »ِكتابــة«، وَعَلــٌم علــى الواحــد مــن اأهــل الكتــاب؛ يهــوديٍّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة[

َكتَّاٌن●
لغة:

ِة: َلَزَق بها اأثر خ�رشة الُع�ْسب  ابَّ َج، وَكَتَنْت م�سافُر الدَّ خ، وَتَلزَّ ْوُب: َتَو�سَّ )ك ت ن(، َكنَتَ َكَتَنًا؛ َكنَتَ الثَّ
انيَّة، ُتْن�َسج  ، من الف�سيلة الكتَّ ْيء: َل�َسَق به، والَكتَّان: نبات زراعيٌّ ت، وَكنَتَ الَو�َسُخ على ال�سَّ فا�سودَّ

ُكتَّاٌب
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ُيَخيَّ�س، وُيلقى بع�ُسه على بع�س  ه  ي بذلك لأنَّ َرة، �ُسمِّ منه ثياب، زهرته زرقاء، وثمرته عليقة ُمَدوَّ
ْحلُب، اأو اخل�رشة التي تعلو املاء املُْزمن اأو الآ�سن. ، والَكتَّان اأي�سًا: الطُّ حتَّى َيْكنَتَ

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة. 	
● العامل يف �َسْنعة َغْزل الِكتَّان. 	

عند●القت�صاديني:
جن�س نباتات معظمها ع�سبية، من الف�سيلة الكتانية، ُيزرع نوعها ال�سائع للح�سول على األيافه، 

وُتزرع معظم الأنواع الأخرى لزهرها. 
الإ�سالمية �س/	47،  القت�سادية يف احل�سارة  امل�سطلحات  قامو�س  الرائد،  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ]ل�سان 

معجم ال�سهابي يف م�سطلحات العلوم الزراعية �س/420[
كتخدا●)كاخيا●-●كخيا●-●كيخيا●-●كهيا(●

لغة:
مل جند له اأ�ساًل يف اللغة.

ا�صطلحاً:
، وقد ا�سطلح على ا�ستخدامه ملن يعمل  �ساحب البيت، اأو ربُّ البيت، وهو يف الأ�سل فار�سيٌّ
الدولة  اأعمال رجالت  على  على من ي�رشفون  البداية  ُيطلق يف  بالأعمال، وكان  قائمًا  اأو  نائبًا 
اأو  الأعمال،  الوا�سع على مديري  لتطلق يف معناها  �ساعت  ثم  ينوبون عنهم،  الوزراء ومن  اأو 
يف  وا�سُتعملت  ة،  اخلا�سَّ الأمور  اإدارة  يف  عليهم  املعتمدين  الكبار،  معية  يف  العاملني  امل�رشفني 

الرتكية مبعنى: الَقيِّم على ال�سوؤون املالية ب�سفة خا�سة. 
]املعجم املو�سوعي للم�سطلحات العثمانية التاريخية �س/		1[

ِكْتماٌن●
لغة:

اأَْم�َسَك ما فيه من اللَّنَب وال�رشاب،  قاُء:  )ك ت م(، َكَتَم َكْتمًا وِكْتمانًا وِكتامًا وُكُتومًا؛ َكَتَم ال�سِّ
اأو  عليه،  التَّحفُّظ  �سديد  وكان  ُيْف�ِسه،  ومل  اأخفاه،  اخلرَب:  وَكَتَم  وَكَظَمه،  َحَب�َسه،  َغْيَظه:  وَكَتَم 
وهو  كَتَم،  م�سدر  والِكْتمان:  والَكْتم  َكْتَمه،  �ساأله   : َّ وال�رشِّ اخلرَب  وا�ْسَتْكَتمه  وَطَم�َسه،  ه  �َسرَتَ

َنِقي�س الإْعالِن؛ اأي: الإخفاء.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم الغني[

اٌل َكحَّ
لغة:

: جعل فيها الُكْحَل، والُكْحل: كلُّ ما ُو�سع يف العني ُي�ْسَت�ْسَفى  )ك ح ل(، َكَحَل َكْحاًل؛ َكَحَل الَعنْيَ
ال: من ُيداوي العني بالُكْحل. ا لي�س ب�سائل، والَكحَّ به مِمَّ

اٌل َكحَّ
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ا�صطلحاً:
م�سطلح كان ُيطلق يف العهود العربية على طبيب العيون. 

]امل�سباح املنري، املعجم الو�سيط، املعجم اجلامع يف امل�سطلحات العثمانية �س/9	1[

ُكرٌّ
لغة:

ًا، وهو اأي�سًا: واحد  : ِمْكيال لأَْهل العراق، ومقداره �ِستُّون َقِفيزًا، اأو اأربعون اإِْرَدبَّ )ك ر ر(، الُكرُّ
عام، واجلمع: اأَْكرار. اأَْكرار الطَّ

ا�صطلحاً:
اأكرب مقايي�س الكيل العربي؛ )720( �ساعًا، اأو )60( قفيزًا، اأو )10( اأرادب، اأو )40	3( رطل 

عراقي، اأو )1560( كيلو غرام، وم�ساحته: 196.2496	 مرتًا مربعًا، و�سعته: 0	19 لرتًا. 
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، الفقه الإ�سالمي واأدلته �س/144، الإي�ساحات الع�رشية للمقايي�س واملكاييل 

والأوزان والنقود ال�رشعية �س/	109-10[

ِكَراٌء
لغة:

َجَره،  ا�ْسَتاأْ اأو  اْكرَتاه،  اه، وا�ْسَتْكراه:  اإيَّ اآجره  ِكراًء وُمكاراًة؛ كاراه خادمًا:  )ك ر ي(، كاَرى 
وهو  يء،  ال�سَّ مقابل  ُيعطى  وما  املُ�ْسَتاأَجر،  اأَْجر  اأو  الأُْجرة،  وهو:  »كاَرى«،  م�سدر  والِكراء: 

الِكْرَوة اأي�سًا. 
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● مع 	 ًا  وقتيَّ يتنا�سب  الذي  الكراء  عن  للتعبري  ُي�ستعمل  حْب�ِسي،  ا�سطالح  الوقتي:  والِكراء 

م�ستوى املعي�سة عند ارتفاعها. 
● وِكْروة: الأجر الذي يتقا�ساه العامل نظري عمل قام به.	

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، املعجم لألفاظ احلب�س - الوقف - املعقب والعام 
باملغرب �س/154، معجم امل�سطلحات والألقاب التاريخية �س/367[

ا�َصٌة● ُكرَّ
لغة:

�َس الب�سائَع:  جُل: اْزَدَحَم العلُم يف �سدره، وَكرَّ �َس َتْكِري�سًا؛ َكِر�َس الرَّ )ك ر �س(، َكِر�َس َكَر�سًا، وَكرَّ
ا�َسة:  اأي�سًا، والُكرَّ �س  وَتَكرَّ �س،  ُكرِّ اإىل بع�س، وكلُّ ما ُجعل بع�ُسه فوق بع�س فقد  �َسمَّ بع�َسها 
من  املجموعة  اأو  والإ�ْسمامة  ْفرت،  الدَّ اأي�سًا:  وهي  بع�سًا،  بع�ُسه  وَلِزم  َثَبت  قد  الذي  يء  ال�سَّ
ا�سة اأي�سًا:  �سها، والُكرَّ يت بذلك لتكرُّ اأ للكتابة فيها؛ �سمِّ الأوراق، ُيل�َسق بع�ُسها اإىل بع�س، وُتهيَّ

ا�س.  ا�سات، وَكراِري�س، وُكرَّ الُكَتيِّب، اأو اجلزء من الكتاب، واجلمع: ُكرَّ

ُكرٌّ
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ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● وكرا�س ال�رشوط اخلا�سة يف ال�سطالح الوقفي: ما يقدِّمه املقاولون يف البناء اأو الإ�سالح 	

بعد  حب�سي،  عقار  اإ�سالح  اأو  بناء  لإجناز  و�رشوطهم  التزاماتهم  تت�سمن  كراري�س،  من 
اإجراء ال�سم�رشة ال�رشية والإعالن عن نتيجتها. 

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، املعجم لألفاظ احلب�س - الوقف - املعقب والعام 
باملغرب �س/155-154[

ُكَراٌع●
لغة:

)ك ر ع(، َكَرَع َكْرعًا؛ َكَرَع يف املاء: َمدَّ ُعنَقه نحوه، وتناوله ِبَفِمه مبا�رشة من مو�سعه، من غري اأن 
ْيه ول باإناء، وَكَرَع احليواَن: َرماُه فاأ�ساب ُكَراَعه، وَكَرَع اأي�سًا: �سكا ُكَراعه، والُكراع:  ي�رشب بكفَّ
اق  ال�سَّ ِمن احليوان: م�ستَدقُّ  اخَلْيل، وقيل: اخليل والبغال واحلمري، وهو  الح، وا�سم يجمع  ال�سِّ
كبة اإىل الَكْعب، ومن ُكلِّ �سيء: َطَرُفه،  ر وُيوؤَنَّث، وِمن الإن�سان: ما دون الرُّ العاري من اللَّحم، ُيَذكَّ
ماء ُيْكَرع فيه، واجلمع: اأْكُرع، واأكاِرع، وِكْرعان.  وُكراع الأر�س: ناحيتها، والُكراع اأي�سًا: ماء ال�سَّ

ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة[

َكراَهٌة●
لغة:

يُء:  َكُرَه ال�سَّ ًة؛  َكَراهًة وكراهيًة، وَكِرَه ُكْرهًا وَكْرهًا وَكراهًة وَكراِهَيًة وَكراِهيَّ َكُرَه  )ك ر هـ(، 
َقُبَح، واأثار ال�سمئزاَز والُبْغ�َس، وَكِرَه الأمَر: َمَقَته، ومل يحبَّه، واأبغ�سه، وَنَفَر منه، والَكراهة: 

م�سدر »َكُرَه« و»َكِرَه«، وهي: الُبْغ�س، واملَْقت. 
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● ارع املقت�سي الكفَّ عن الفعل اقت�ساًء غري جازم.	 خطاب ال�سَّ
● اأقرب، وهي تقابل ترك الواجب عند احلنفية، 	 اإىل احلرام  والكراهة التحرميية: ما كانت 

وهي املرادة عند الإطالق عندهم.
● املرادة عند 	 ال�ُسنَّة، وهي  َتْرك  تقابل  اأقرب، وهي  احِللِّ  اإىل  التنزيهية: ما كانت  والكراهة 

الإطالق عند ال�سافعية.
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، املو�سوعة الفقهية 221/34، معجم لغة الفقهاء �س/347[

َكْرٌب
لغة:

، وَكَرَبه الِعبُء: َثُقل  : ا�ستدَّ عليه، واأَْحزَنه، واْكرَتَب لالأمر: اْغَتمَّ )ك ر ب( َكَرَب َكْربًا؛ َكَرَبه الَغمُّ

َكْرٌب
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ديد، والَغمُّ الذي  عليه، وَكَرَب الَقْيَد: �َسيَّقه على املَُقيَّد، وَكَرَب احَلْبَل: َفَتَله، والَكْرب: احُلْزن ال�سَّ
ياأخذ بالنَّف�س، وهو اأي�سًا: الَفْتل، وت�سييق الَقْيد، واجلمع: ُكُروب. 

ا�صطلحاً:
ما َيْدَهم املرَء ب�سبب امل�سائب وامل�سكالت، مما ياأخذ ِبَنْف�سه؛ فيغمه وُيحِزنه.

]ل�سان العرب، تاج العرو�س، الرائد، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 1320/3[

ِكْرداٌر
لغة:

اب(، اإذا َكَب�َسه  ؛ وهو: مثل البناء، والأ�سجار، والَكْب�س )الرتُّ )ك ر د ر(، الِكْردار: لفظ فار�سيٌّ
من تراب َنَقَله من مكان كان ميلكه.

ا�صطلحاً:
لفظ فار�سيٌّ مبعنى: حقُّ القراِر النا�سئ من َكْب�س اأر�س الوقف واإقامة الأبنية وزرع الأ�سجار 
لالأرا�سي  �سامل  فهو  منه؛  اأعمُّ  احِلْكر  بينما  فقط،  الزراعي  املجال  يف  هو  فالكردار  عليها، 

الزراعية واملباين الإن�سائية وغريها. 
]القامو�س املحيط، تاج العرو�س، اأحكام عقد احلكر يف الفقه الإ�سالمي �س/3	[

ُكْر�ِصيٌّ
لغة:

�س  وَتَكرَّ َتراَكَم، وَتالَزَب،  وَتكاَر�س:  ال�سيُء  �َس  َكرَّ َتْكِري�سًا؛  �َس  وَكرَّ َكَر�سًا،  َكِر�َس  ر �س(،  )ك 
: ما ُيْعَتَمد عليه اأو  ًا، والُكْر�ِسيُّ يء: َدَخَل فيه ُمْنَكبَّ ، واْنَكَر�س يف ال�سَّ اأُ�سُّ البناِء: �َسلَُب، وا�ستدَّ
ير، والَعْر�س، وِمْقَعد من اخل�سب  يء الذي قد َثَبت وَلِزم بع�ُسه بع�سًا، وال�رشَّ ُيْجَل�س عليه، وال�سَّ
اأ�ستاذ،  َي�ْسغله  علميٌّ  مركز  اأي�سًا:  والكر�سيُّ  َعْر�سه،  املَِلك:  وكر�سيُّ  واحٍد،  جلال�ٍس  ونحوه 

 . واجلمع: كرا�ٍس، وكرا�سيُّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ن من جزاأين متقاطعني على 	 حل/ الرحلة(: حامل من اخل�سب، يتكوَّ وكر�سيُّ امل�سحف )الرَّ

حل، مزخرف اأحيانًا بالتطعيم بال�سنِّ والآبنو�س وغريهما، ُيرفع عليه امل�سحف،  هيئة الرَّ
وهو مقا�سات خمتلفة.

● اظ يف امل�ساجد، كان �سالطني 	 وكر�سيُّ �سيخلر: كر�سي ال�سيوخ؛ وهو كر�سي اخلطباء والوعَّ
»اآل عثمان« ياأمرون ر�سميًا ب�سنعه واإقامته.

● »كر�سي 	 اأي�سًا  ى  وي�سمَّ املرحا�س،  جل�سة  على  ُيطلق  وثائقي،  م�سطلح  الراحة:  وكر�سيُّ 
خال«، و»كر�سي مرحا�س«.

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم م�سطلحات التاريخ والآثار �س/171، معجم الدولة العثمانية �س/113، 
بيت ال�سناري �س/112[

ِكْرداٌر
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َكَرٌم
لغة:

جُل: اأعطى عن ِطيب خاطر، وجاَد  َم َتْكرميًا وَتْكِرَمًة؛ كُرم الرَّ )ك ر م(، َكُرَم َكَرمًا وَكراَمًة، وَكرَّ
اأَْكَرَمه،  ُفالنًا:  م  َلوؤَُم، وكرَّ ، وعك�سه:  َنُبَل وَعزَّ اأي�سًا:  وَكُرَم  َبِخل،  انتظار مقابل، وعك�سه:  دون 
عن  والإعرا�س  ْفح،  وال�سَّ خاء،  وال�سَّ اجُلود،  وهو:  »َكُرَم«،  م�سدر  والَكَرُم:  َفه،  و�رَشَّ َله،  وَف�سَّ
نب، وهو اأي�سًا: الكرمي، َو�ْسٌف باملَ�ْسدر، ُيقال للمذكر واملوؤنث، واملفرد واجلمع، والَكِرمي: ذو  الذَّ
ف  ُفوح، واجلاِمع لأنواع اخلري وال�رشَّ خي، واملعطاء، وال�سَّ الَكَرم، الكثري اخَلرْي، واجَلَواد، وال�سَّ
: َكِرميات، وَكَرائم. ي وُيْحَمد يف بابه، وجمعه: ِكَرام، وُكَرماء، وُهنَّ َفٌة ِلكلِّ ما ُيْر�سِ والف�سائل، و�سِ

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● والكرمي: من اأ�سماء اهلل احل�سنى، ومن �سفاته الكرم، وهو كرثة اخلري والعطاء.	
● والكرمي اأي�سًا: هو املنعم، اأو املح�سن، الكثري النفع، بحيث ل ُيطَلب منه �سيء اإل اأعطاه. 	

ال�رشعية  العلوم  م�سطلحات  معجم  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ]ل�سان 
1322/3، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية �س/1	4[

َكْرٌم
لغة:

)ك ر م(، الَكْرم: جمع »َكْرَمة«؛ وهو: �سجرة الِعَنب، والَكْرمة اأخ�سُّ منه، واجلمع: ُكُروم.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ة ل ميكن الزراعة خاللها.	 كلُّ اأر�س يحيطها حائط، وفيها اأ�سجار ملتفَّ

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية �س/0	4[

ُكُروِكي
لغة:

مل جند له اأ�ساًل يف اللغة.
ا�صطلحاً:

يل ب�سيط، ملو�سوع معماري اأو ت�سكيلي، دون تو�سيح كامل للتفا�سيل، ل يلتزم النِّ�سَب الدقيقة. ر�سم اأوَّ
]معجم م�سطلحات التاريخ والآثار �س/171[

َك�َصاٌد
لغة:

غبة فيها، وَك�َسدِت  لعُة: َرَكَدْت؛ مل َتْنَفْق ِلقلَّة الرَّ )ك �س د(، َك�َسَد َك�سادًا وُك�ُسودًا؛ َك�َسدِت ال�سِّ
وُق: مل َيُرْج ما فيها ِمن �سلع وب�سائع، واأَْك�َسد القوُم: َك�َسَدْت �ُسوُقهم، والَك�ساد: نقي�س  ال�سُّ

َلِع والأَ�ْسواق. النَّفاِق، وهو: عدم َنفاق ال�سِّ

َك�َصاٌد
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ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

عند●القت�صاديني:
، يرافقها هبوط حادٌّ يف الإنتاج، وارتفاع �رشيع يف  فرتة من الرتاجع ال�رشيع يف الطلب الكليِّ
الطلب،  على  العر�س  وزيادة  ال�رشائية،  القوة  وتدهور  الأ�سعار،  يف  البطالة، وهبوط  معدلت 

ف من الإنفاق.  َلعي، وتقلُّ�س الإنتاج، والتخوُّ وتراكم املخزون ال�سِّ
]تاج العرو�س، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، قامو�س اآركابيتا للعلوم امل�رشفية واملالية �س/276[

َك�ْصٌب●
لغة:

يَء: اأَ�ساَبه، وَجَمَعه، وَك�َسَب ِرْزَقه: ناَله، وَرِبحه، وَك�َسب اإثمًا:  )ك �س ب(، َك�َسَب َك�ْسبًا؛ َك�َسَب ال�سَّ
واأْك�َسْبُته: جعلُته  جَل ماًل  الرَّ لهم، وَك�َسْبُت  زَق واملعي�سَة  الرِّ َطَلَب  لأهله:  له، وَك�َسَب  مَّ َفَعَله، وحَتَ

بح. زق، وهو اأي�سًا: َما اْكُت�ِسَب، والرِّ َيْك�ِسُبه، والَك�ْسب: اجَلْمع، وَطَلُب الرِّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● الفعل املُْف�ِسي اإىل اجتالب نفٍع اأو دفع �رشٍر. 	
● ا�ستفادة املال باأي طريق يو�سل اإليه. 	
● جائز 	 غري  فًا  ت�رشُّ اأو  عماًل  م�سدره  كان  ما  وهو  م؛  املحرَّ الك�سب  اخلبيث:  والك�سب 

، وحلوان  �سوة، والربا، والعقود الفا�سدة، ومهر البغيِّ �رشعًا؛ كال�رشقة، والغ�سب، والرِّ
الكاهن... ونحو ذلك. 

● والك�سب اخلبيث اأي�سًا: الك�سب غري الطيب، واإن كان �سببه جائزًا م�رشوعًا، اإذا كان دنيئًا 	
ام. ُعْرفًا؛ مثل: ك�سب احلجَّ

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:
● الزيادة يف اأي مبلغ اأو كمية؛ وخ�سو�سًا الزيادة يف املمتلكات اأو املوارد. 	
● ما يح�سل عليه الفرد من مال عن طريق العمل، دون ال�ستعانة براأ�س مال. 	

عند●القانونيني:
اأو ظروف  نفوذ  اأو  اأعمال  ب�سبب  عليه موظف عموميٌّ  ماٍل ح�سل  امل�رشوع: كلُّ  الك�سب غري 

وظيفته اأو مركزه، اأو ب�سبب ا�ستغالل �سيء من ذلك. 
معجم   ،234/34 الفقهية  املو�سوعة  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ]ل�سان 
واإدارة  واملال  القت�ساد  م�سطلحات  معجم  �س/0	1-3	3،  الفقهاء  لغة  يف  والقت�سادية  املالية  امل�سطلحات 

الأعمال �س/249، معجم امل�سطلحات القت�سادية �س/73، القامو�س القانوين اجلديد �س/322[

ِك�ْصَوٌة●)ك�صاء(
لغة:

اه، واْكَت�َسى  اأ�َس: َغطَّ عُر الرَّ اه، وَك�َسا ال�سَّ )ك �س و(، َك�َسا َك�ْسوًا؛ َك�َساه َثْوبًا: اأَْلَب�َسه، اأو اأعطاه اإيَّ

َك�ْصٌب
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وجمعها:  وُيَتَحلَّى،  به  ُي�ْسَترَت  والثَّْوب  اللِّبا�س،  الُك�ْسوة:  اأو  والِك�ْسوة  الِك�ْسَوة،  َلَب�َس  فالٌن: 
ِك�ْسوات، وُك�ْسوات، وُك�سًا، والِك�ساء: اللِّبا�س، والثِّياب اأي�سًا، واجلمع: اأْك�ِسَية. 

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● الثوب الذي ي�سرت العورة. 	
● ما ُيعتاد لب�سه؛ ثوبًا، اأو عمامة، اأو اإزارًا، اأو طيل�سانًا، اأو مندياًل )الذي ُيحمل يف ال�سري(، 	

اأو مقنعة، اأو درعًا من �سوف... اأو غريه، وهو قمي�س ل كمَّ له. 
● »اإبراهيم«، 	 ومقام  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  ُحجرة  وك�سوة  امل�رشفة،  الكعبة  ك�سوة  به:  ويراد  وُيطلق 

وِحْجر »اإ�سماعيل«، عليهما ال�سالم. 
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 1324/3، 
معجم امل�سطلحات والألفاظ الفقهية 146/3، خم�س�سات احلرمني ال�رشيفني يف م�رش اإبان الع�رش العثماين 

�س/267[

اٌف● َك�صَّ
لغة:

يه،  يَء: اأَزاَله، وَك�َسَفه اأي�سًا وَك�َسَف عنه: َرَفَع عنه ما يغطِّ )ك �س ف(، َك�َسَف َك�ْسفًا؛ َك�َسَف ال�سَّ
اأي:  »َك�َسَف«؛  ِمن  مبالغة  �سيغة  اف:  والك�سَّ املُ�ْسَتْطِلع،  والكا�ِسف:  اه،  وَعرَّ َنه،  وَبيَّ واأَْظَهَره، 
اف اأي�سًا: ا�سم اآلة  كثري الَك�ْسف، وقائمة هجائيَّة ُتو�سع عادًة يف اآخر الكتاب املطبوع، والك�سَّ
افون،  وء، واجلمع: ك�سَّ ، وجهاز لال�ستطالع به م�سدر لل�سَّ من »َك�َسَف«؛ وهو: امل�سباح القويُّ

افة. افات، وك�سَّ وك�سَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● دليل منهجي للمواد اأو الأفكار التي ت�ستمل عليها اإحدى املجموعات، ومتثل هذه املواد اأو 	
الأفكار املحللة بوا�سطة مداخل مرتبة يف نظام معروف للبحث، مثل الرتتيب الهجائي اأو 

الرتتيب الزمني اأو الرتتيب الرقمي اأو غري ذلك. 
● وي�سمى 	 اإليه،  �سافيًا  تقريرًا  لريفع  الق�ساة  قا�سي  باأمر  ياأمتر  قا�ٍس  الأوقاف:  اف  وك�سَّ

التقرير )حجة الك�سف(، يبني فيه مربرات ال�ستبدال ال�رشعية. 
● على 	 يعمل  الكويت  بدولة  لالأوقاف  العامة  لالأمانة  م�رشوع  الأوقاف:  اأدبيات  وك�ساف 

عربية  دول  عدة  معلومات  ومراكز  الوقفية مبكتبات  املعلومات  م�سادر  وتك�سيف  ح�رش 
وفقًا  ومرتبة  م�سنفة  ببليوجرافية  ك�سافات  �سورة  يف  واإ�سدارها  واإعدادها  واإ�سالمية، 

لروؤو�س املو�سوعات الوقفية.
عند●القانونيني:

قائمة مطبوعات ومراجع �سار العتماد عليها يف مو�سوع معني، اأو مبوؤلفات كاتب بالذات، ُتَعدُّ 
ح�سب قواعد حمددة. 

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم م�سطلحات الإعالم �س/2	، الأوقاف 
واحلياة القت�سادية يف م�رش يف الع�رش العثماين �س/179، م�رشوعات املعلومات والتوثيق �س/3، القامو�س 

القانوين اجلديد �س/9	[

اٌف َك�صَّ
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َك�ْصٌف●
لغة:

يه،  يَء: اأَزاَله، وَك�َسَفه اأي�سًا وَك�َسَف عنه: َرَفَع عنه ما يغطِّ )ك �س ف(، َك�َسَف َك�ْسفًا؛ َك�َسَف ال�سَّ
يه، والإِْظهار، والَفْح�س، وهو  يء عما ُيواريه ويغطِّ اه، والَك�ْسف: َرْفع ال�سَّ َنه، وَعرَّ واأَْظَهَره، وَبيَّ

، واجلمع: ُك�ُسوف، وُك�ُسوفات. ، اأو جدول تف�سيليٌّ اأي�سًا: بيان تو�سيحيٌّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● 	 . بدون �َسْقف اأو ِغطاء، ول يعلوه �سيء، وَتِرد اأحيانًا بلفظ: َك�ْسٌف �سماويٌّ
● اأهايل م�رش وفالحيها، 	 اف: هي مغارم عثمانيَّة، ُفر�ست على  الُك�سَّ اأو عوائد  والُك�ُسوفية 

ثم ي�سرتده  تولِّيه وظيفته،  الوايل مقابل  اإىل  اف  الك�سَّ يقدِّمه  الذي  املال  وكانت عبارة عن 
بالر�سوم الباهظة التي يفر�سها على م�ستاأجري الأمالك الأمريية يف نطاق ك�سوفيته. 

● نجق )اللواء(، كان ُيعمل بها يف العهد العثماينِّ 	 والُك�ُسوفية اأي�سًا: وحدة اإدارية ت�سبه ال�سَّ
 . مب�رش، وهي من بقايا التنظيمات الإدارية العائدة للعهد اململوكيِّ

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:
● ت يف ح�ساب عميل معنيَّ على مدى فرتة معيَّنة. 	 �ِسِجٍل بخال�سة العمليات التي متَّ
● قائمة اأو بيان يحتوي على عر�ٍس للمركز املايلِّ والأداء الت�سغيليِّ للمن�ساأة لفرتة حما�سبيَّة. 	
● اإفادة حتتوي على تقرير اأو �رشد لوقائع. 	
● وَك�ْسف احل�ساب: �سجل يبنيِّ كافة العمليات التي متت يف ح�ساب معنيَّ على مدى فرتة معيَّنة. 	

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، بيت ال�سناري �س/110، قامو�س امل�سطلحات 
الأيوبية واململوكية والعثمانية  الإ�سالمية �س/3	4، املعجم اجلامع يف امل�سطلحات  القت�سادية يف احل�سارة 

�س/9	1، قامو�س اآركابيتا للعلوم امل�رشفية واملالية �س/755[

الَكْعَبُة●)البيت●العتيق●-●بيت●اهلل●احلرام●-●احَلْم�صاء(●
لغة:

ب، وَبَنى َكْعَبًة؛ اأي:  بًا، و�ساَغه على �َسْكِل ُمكعَّ كَل: جعله ُمَكعَّ َب ال�سَّ َب َتْكِعيبًا؛ َكعَّ )ك ع ب(، َكعَّ
ع  ل بناء ُو�سِ ع اجلوانب، وهي اأي�سًا: اأوَّ َع اجَلَواِنب، والَكْعَبة: الُغْرفة، وكلُّ بيت مربَّ َبْيتًا ُمَربَّ
والبيت  العتيق،  البيت  ى كذلك:  وُت�َسمَّ عه،  وَتَربُّ بذلك لرتفاعه  ي  �ُسمِّ العبادة؛  اأجل  للنَّا�س من 

احلرام، واجلمع: َكْعبات، وَكَعبات، وِكعاب.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة[

َكفاَءٌة●
لغة:

م تعريفه، انظر )تقرير الكفاءة(. تقدَّ

َك�ْصٌف
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ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● ف فيه. 	 الأهليَّة للقيام بعمل، وُح�ْسن ت�رشُّ
● مهارة، جدارة، براعة، ِحذق، ومقدرة مهنية. 	
● ة وال�رشف.	 مماَثَلة يف القوَّ
● يه املحرتفون له عادة.	 والكفاءة يف العمل: القدرة على اأدائه كما يوؤدِّ

عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:
● مدى قدرة ال�سخ�س اأو املن�ساأة على ُح�ْسن ا�ستغالل املوارد املتاحة يف الإنتاج. 	
● دة م�سبقًا. 	 القدرة على حتقيق النتيجة املق�سودة طبقًا ملعايري حمدَّ

]معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 1327/3، معجم لغة الفقهاء �س/350، قامو�س اآركابيتا للعلوم امل�رشفية 
واملالية �س/320، معجم م�سطلحات العلوم الإدارية �س/170[

اَرٌة● َكفَّ
لغة:

ْنَب:  َر اهللُ عنه الذَّ اه، َوَكفَّ ه، وَغطَّ يَء وعليه: �َسرَتَ ر َتْكِفريًا؛ َكَفَر ال�سَّ )ك ف ر(، َكَفَر َكْفرًا، وكفَّ
ارة:  اها، والَكفَّ اَرَة اأو اأَدَّ جُل عن ميينه: َفَعَل الَكفَّ َر الرَّ َغَفَره له، وحَماُه، ومل يعاِقْبه عليه، وَكفَّ

ْنب اأو الإثم، ِمن �سدقٍة، اأو �َسْوٍم، اأو نحو ذلك. َر به الذَّ ما ُكفِّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● ع ملحو الذنب و�سورة املخالفة، واإن مل يكن فيها اإثم. 	 ر من ال�رشَّ جزاٍء مقدَّ
● ف اأوجبه ال�رشع على املكلَّف ملحو ذنوب معينة يف الدنيا ويف الآخرة معًا، وي�سمل غالبًا: 	 ت�رشُّ

الأمر بال�سيام، وِعْتق الرقبة، واإطعام امل�ساكني اأو ك�سوتهم. 
]ل�سان العرب، امل�سباح املنري، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 1327/3، 

معجم م�سطلحات اأ�سول الفقه �س/364[

ل( َكفاَلٌة●)َتَكفُّ
لغة:

اه،  ل به: �َسِمَنه، وَكَفَل اليتيَم: َربَّ جَل، وتكفَّ ْيَن والرَّ )ك ف ل(، َكَفَل َكْفاًل وُكُفوًل وَكفالًة؛ َكَفَل الدَّ
غرَي: َعِهَد اإليه بَكفالته ورعاية �سئونه،  َله ال�سَّ َده برعايته، وَكفَّ واأَْنَفَق عليه، وقاَم باأَْمره، وَتَعهَّ
والَكفاَلة:  واْلَتَزَم،  َد،  َتَعهَّ بها:  ل  وَتَكفَّ النَّفقَة،  ل  وَتَكفَّ و�سامنًا،  كفياًل  �ساَر  خ�ُس:  ال�سَّ وَكُفل 
والَكِفيل:  والكاِفُل  د،  والتعهُّ اللتزام،  اأي:  ل؛  والتكفُّ مان،  ال�سَّ و»َكُفَل«؛ وهي:  »َكَفَل«  م�سدر 

اِمن، والعاِئل، وَمن َكَفَل اإِن�سانًا َيُعوله وُينِفق عليه، واجلمع: َكفالت. ال�سَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● 	 . ة الأ�سيل يف املطالبة مطلقًا؛ ِبَنْف�ٍس، اأو ِبَدْيٍن، اأو ِبَعنْيِ ة الكفيل اإىل ِذمَّ �َسمِّ ِذمَّ
● �سمان 	 )اأي  درك  كفالة  اأو  عني،  بت�سليم  التزام  اأو  َدْين،  باأداء  كفالة  باملال:  والكفالة 

ال�ستحقاق(.

َكفاَلٌة
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● والكفالة بالنَّف�س: الكفالة باإح�سار ال�سخ�س.	
● ته اإىل ذمة الآخر، والآخر هو الأ�سيل واملكفول عنه، والطالب هو 	 والكفيل: الذي �سمَّ ذمَّ

د الكفيل باأدائه وت�سليمه هو املكفول به.  الدائن وهو املكفول له، وال�سيء الذي تعهَّ
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:

● ل م�سوؤولية �سداد قر�س اأو الوفاء بالتزام اإذا اأخلَّ امل�سمون بذلك. 	 امن حتمُّ قبول ال�سَّ
● ٍد باإ�سالِح اأو ا�ستبداِل منتجاٍت خالل فرتة ال�سمان، والتي متتد عادة حتى �سنة واحدة 	 تعهُّ

من تاريخ ال�رشاء. 
● والكفيل: ال�سخ�س الذي ُيلِزم نف�سه بكفالة؛ اأي الذي يكفل اأو ي�سمن �سخ�سًا اآخر. 	
● ن عنه التبعات 	 والكفيل اأي�سًا: �سخ�س م�سوؤول عن �سخ�س اآخر، اأو يحلُّ حمله، اأو يت�سمَّ

ت�سديد  ليكفل  اآخر؛  �سخ�س  عن  تاأمينًا  م  يقدِّ اأو  يدفع  الذي  ال�سامن  اأي:  واللتزامات؛ 
ديونه، والقيام بتعهداته. 

عند●القانونيني:●ُيطَلق على:
● كانت 	 �سواء  املرتهنة؛  الوديعة  له، وهو  املكفول  الدائن  الكفيل نحو  به  يلتزم  الذي  العقد 

اأوراقًا مالية، اأم نقودًا ُت�ستوَدع تاأمينًا لديون احتمالية؛ مثل: كفالة بع�س املوظفني. 
● اأو ماًل؛ كي يتمكن من 	 اًل كفياًل مقتدرًا  تقدمي الدائن الذي ح�سل على احلكم النافذ معجَّ

ل، ولكي ميكن الرجوع على الكفيل اأو املالك اإذا األغى احلكم، ومل َيُرد  اإجراء التنفيذ املعجَّ
الدائن احلالَة اإىل ما كانت عليه. 

● والكفالة امل�رشفية: كفالة ي�سمن البنك مبقت�ساها الوفاء بالتزام على عميله مت�سامنًا معه. 	
● والكفيل: هو الذي يلتزم للدائن مع املدين الأ�سلي بتنفيذ اللتزامات اإذا مل ينفِّذه املدين. 	

دليل  �س/322،  الفقهي  القامو�س  الغني،  معجم  الرائد،  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  العرب،  ]ل�سان 
امل�سطلحات الفقهية القت�سادية �س/240، التعريفات الفقهية �س/3	1، قامو�س اآركابيتا للعلوم امل�رشفية 
واملالية �س/412، معجم م�سطلحات القت�ساد واملال واإدارة الأعمال �س/260، 512، معجم القانون �س/226، 

	43، املعجم القاوين رباعي اللغة �س/109[

ِكفاَيٌة●
لغة:

جُل: ا�ْسَطَلع، وقاَم بالأمر، وَكفاُه  يُء: اْكَتَفى، وَغِنَي، وَكَفى الرَّ )ك ف ي(، َكَفى ِكفاَيًة؛ َكَفى ال�سَّ
يُء: �سدَّ حاجَته، وَجَعَله ي�ستغني به عن غريه، وكفاه الأمَر: قام فيه مقامه؛ فاأغناه عن القيام  ال�سَّ
َقْدر  على  بط  بال�سَّ َيلْزم  وما  والكفاءة،  املَْقِدرة،  والِكفاَية:  الَعي�س،  ِمن  َيْكِفيك  ما  والُكْفية:  به، 

احلاجة؛ اأي: اإىل َحدٍّ َيِفي بالغر�س، وُيغني عن غريه.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● ف فيما هو ناِظر فيه. 	 ُقْدرة ناِظر الوقف على الت�رشُّ
● حاله 	 بح�سب  وغريها،  وَم�ْسَكٍن،  وَملَْب�ٍس،  َمْطَعٍم،  من  خ�س؛  لل�سَّ الأ�سليَّة  احلاجات  �سدُّ 

وحال َمن يف نفقته، من غري اإ�رشاٍف ول تقترٍي.
● ة، والوظائف 	 ة؛ كالوليات العامَّ خ�س للقيام بالأفعال املهمة املتعلقة مب�سالح الأُمَّ اأهليَّة ال�سَّ

ة، وهي تختلف باختالف مق�سود الولية وو�سائل حتقيق ذلك املق�سود. اخلا�سَّ

ِكفاَيٌة



397

● ة التي ق�سد ال�سارع وجودها دون النَّظر اإىل �سخ�س فاعلها؛ وذلك لتعلُّقها مب�سالح 	 الأفعال املهمَّ
ة، وُيطَلق على تلك الأفعال: فرو�س الكفايات؛ كاجلهاد يف �سبيل اهلل، واإنقاذ الغريق. الأُمَّ

عند●القت�صاديني:
ة.  ق، اأو القدرة، اأو الفعالية، اأو الإنتاجيَّة، اأو املقدرة على اإعطاء النتائج املرجوَّ التفوُّ

]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، منتدى ق�سايا الوقف الفقهية الأول �س/352، معجم م�سطلحات 
العلوم ال�رشعية 1329/3، املو�سوعة الفقهية 5/35، معجم م�سطلحات القت�ساد واملال واإدارة الأعمال �س/190[

ُكْفٌر
لغة:

يء:  اه، وَكَفَر بال�سَّ ه، وَغطَّ يَء وعليه: �َسرَتَ )ك ف ر(، َكَفَر َكْفرًا وُكْفرًا وُكُفورًا وُكْفرانًا؛ َكَفَر ال�سَّ
اأَْنَكَره، وَجَحَده،  اه:  اإيَّ ه وَكاَفَرُه  َك باهلل، وَكَفَره حقَّ اأَ�رْشَ خ�ُس:  ال�سَّ َب به، وَكَفَر  منه، وَكذَّ اأَ  َترَبَّ

كر؛ وهو: اجلحود. والُكْفر: ِخالف الإميان؛ وهو: الإنكار، واأي�سًا: نقي�س ال�سُّ
ا�صطلحاً:

ال�سالة  عليه  ته  ونبوَّ انع،  ال�سَّ وجود  كاإنكار  ملسو هيلع هللا ىلص؛  حممد  ِدين  من  اأنه  �رشورًة  ُعِلَم  ما  اإنكار 
نا... ونحو ذلك. وال�سالم، وُحْرمة الزِّ

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، املو�سوعة الفقهية 140/35[

َكْفٌر
لغة:

جُل: َلِزَم الُكُفور، والَكْفر:  اه، واأَْكَفَر الرَّ ه، وَغطَّ يَء وعليه: �َسرَتَ )ك ف ر(، َكَفَر َكْفرًا؛ َكَفَر ال�سَّ
اأي�سًا:  والَكْفر  الق�سرية،  والع�سا  والَقرْب،  اب،  والرتُّ و�سواده،  الليل  ُظلمة  واأي�سًا:  ْغِطية،  التَّ
ِبَجْنب قرية كبرية، وهي  َقْرية �سغرية  غرية، وكلُّ  القرية ال�سَّ اأو  القرية،  لفظة �رشيانية؛ تعني: 

ْيَعة، والأر�س البعيدة عن النَّا�س، واجلمع: ُكُفور. اأي�سًا: ال�سَّ
ا�صطلحاً:

لتكوين قرية،  يتبعها من مباٍن يف مناطق زراعية، ل يكفي عددها  للم�ساكن وما  ٌع �سغري  جتمُّ
ويرى بع�س الباحثني اأن عدد اأفراده ل يتعدَّى عادة 250 فردًا.

عند●القانونيني:
ٌع �سغري للم�ساكن يف منطقة زراعية، ل يكفي عددها لإن�ساء قرية، فقد تكون ثالثة بيوت اأو  جتمُّ

اأربعة، وقد تبلغ الع�رشة والع�رشين، واأكرث ما تكون تابعة لأقرب الُقرى اإليها.
]ل�سان العرب، تاج العرو�س، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم م�سطلحات الرعاية والتنمية 

الجتماعية �س/123، القامو�س القانوين اجلديد �س/333[
َكَفٌن

لغة:
: واراه، واأَْخفاه  ماد احلارِّ اه به، وَكَفَن اخلبَز يف الرَّ ماد: َغطَّ )ك ف ن(، كَفَن َكْفنًا؛ َكَفَن اجلمَر بالرَّ

َكَفٌن
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نه؛ واألب�سه الَكَفَن، والَكْفن: التَّغطية، والَكَفن: لبا�س امليِّت؛ اأي: ما ُيَلفُّ فيه  فيه، وَكَفَن املَيَِّت: َكفَّ
رت واملواراة، واجلمع: اأَْكفان. من ُقما�س ونحوه، وهو ماأخوذ من معنى ال�سَّ

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● خمار 	 عليه  يزاد  اأنثى  كانت  واإن  وِلفافة،  وقمي�س  اإزار  من  فن،  الدَّ قبل  امليُت  ُيلَْب�س  ما 

 . وخرقة، هذا يف ال�ُسنَّة، اأما يف الكفاية فما تي�رشَّ
● واأوقاف الأكفان: اأوقاف ُي�رشف ريعها ل�رشاء اأكفاٍن للموتى، اإ�سافة اإىل ما يحتاجه امليت 	

قبل مواراته يف الرتاب. 
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، التعريفات الفقهية �س/3	1، ندوة مكانة الوقف واأثره يف 

الدعوة والتنمية �س/1560[

َكِفيٌف
لغة:

: َذَهَب، وَعِمَي،  ه وُكفَّ ف عنه، واْمَتَنع، وَكفَّ َب�رَشُ ًا؛ َكفَّ عن الأمر: اْن�رَشَ )ك ف ف(، َكفَّ َكفَّ
ير، واجلمع:  «؛ وهو: املَْكُفوف، اأو الأعمى، اأو ال�رشَّ والَكِفيف: �سفة ثابتة للمفعول ِمن »ُكفَّ

اء. اأَِكفَّ
ا�صطلحاً:

خ�س الذي فقد ب�رشه كليًا اأو جزئيًا.  ال�سَّ
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم م�سطلحات الرعاية والتنمية الجتماعية �س/33[

ٌة● ُكلِّيَّ
لغة:

مول وال�ستغراق والتَّمام لأفراد ما ُت�ساف اإليه اأو  : جميع؛ كلمة تدلُّ على ال�سُّ )ك ل ل(، ُكلُّ
مول، واملجموع  «؛ وهي: ال�سُّ يء: اأَْجَمُعه، والُكلِّيَّة: م�سدر �سناعيٌّ من »ُكلُّ اأجزائه، وُكلِّيَّة ال�سَّ
ح�سب  العليا  درا�سته  الطالب  فيها  يتابع  ِعلْميَّة  �سة  موؤ�سَّ اأي�سًا:  وهي  الآخر،  اإىل  ل  الأوَّ من 
ة بفرع من فروع العلم،  �سه يف علم من العلوم، وكلُّ مدر�سة من مدار�س اجلامعة خمت�سَّ تخ�سُّ

واجلمع: ُكلِّيَّات.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ة. 	 لْطانية التي توؤدي خدمات عامَّ جمموعة املن�ساآت ال�سُّ
● واحلمام، 	 وامل�سكن،  املدر�سة،  وحوله:  جامع،  م�سجد  فيها  �ساملة،  اأوقاف  والكليَّات: 

واملطبخ، وامل�ست�سفى... اإلخ. 
عند●القانونيني:

معهد للتعليم العايل، يكون تابعًا لإحدى اجلامعات، وتخت�سُّ الكلية بعلوم معينة ُتدر�س فيها 
ع؛ مثل: كلية الطب، وكلية احلقوق، وكلية الآداب، ولها اأن متنح اإجازات و�سهادات يف  بتو�سُّ

هذا العلم. 

َكِفيٌف
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التاريخ والآثار �س/173، �سجالت  الرائد، معجم الغني، معجم م�سطلحات  اللغة العربية املعا�رشة،  ]معجم 
ال�رشة العثمانية 391/2، القامو�س القانوين اجلديد �س/299[

َكْمِبياَلة
لغة:

مل جند له اأ�ساًل يف اللغة.
عند●القت�صاديني:

عها �ساحٌب، يطلب فيها من امل�سحوب عليه �سداد دفعة حمددة، بتاريخ حمدد يف  اأداة ماليَّة يوقِّ
امل�ستقبل، اإىل طرف ثالث. 

عند●القانونيني:
بالوفاء  عليه  امل�سحوب  ى  ي�سمَّ اآخر  �سخ�سًا  فيه  ياأمر  ال�ساحب،  ى  ي�سمَّ �سخ�س  ره  يحرِّ �َسكٌّ 

مببلغ من النقود يف تاريخ معني، لإذن �سخ�س ثالث اأو للحامل؛ وهو امل�ستفيد. 
]قامو�س اآركابيتا للعلوم امل�رشفية واملالية �س/305، معجم القانون �س/	43[

ا�ٌس ُكنَّ
لغة:

َراأْ�َسه،  َلنيَّ  اخَل�ِسن:  واَك  ال�سِّ وَكَن�َس  اأَْطراَفه،  َفَتَل  الِك�ساء:  َكَن�َس  َكْن�سًا؛  َكَن�َس  �س(،  ن  )ك 
ب منها  واك اخَل�ِسن، والُكنَّا�سات: الأ�سول التي تت�سعَّ والَكْن�س: َفْتل الأك�سية، وتليني راأ�س ال�سِّ

بط. وارد لل�سَّ فرت، ُيقيَّد فيها الفوائد وال�سَّ عل كالدَّ الفروع، والُكنَّا�سة: اأوراق جُتْ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● باع والفالحة وبيع 	 ل فيه نظارة الأوقاف مداخيل الرِّ وُكنَّا�س الأ�سفر: الكنا�س الذي ت�سجِّ

الغلل واملعاو�سات. 
● ل فيه الإيداعات املالية من طرف 	 وُكنَّا�س الإيداعات الفالحية: ال�سجل اأو الكنا�س الذي ت�سجَّ

النظارات قبل كراء الأرا�سي اأو بيع الغلل. 
● ل به الر�سوم العدلية قبل 	 وُكنَّا�س اجليب: �سجل ا�ستخدمه عدول ِنَظارات الأوقاف، لت�سجَّ

تقدميها اإىل الق�ساة؛ بق�سد احلفاظ عليها. 
● وُكنَّا�س الداخل واخلارج: �سجل تقيَّد فيه جميع مدخولت النظارة كلَّ يوم، بتاريخ دخولها 	

وخروجها، وجميع �سوائر يوم حدوثها. 
● القطع 	 اأو  للرباع،  املكرتين  ذمم  على  املرتتبة  الديون  فيه  ل  ت�سجَّ �سجل  الدِّيون:  وُكنَّا�س 

الأر�سية الفالحية، اأو بيع الغلل، اأو املعاو�سات. 
● والفنادق، 	 والأْهِرية،  والدكاكني،  الدور  فيه  ل  ت�سجَّ الذي  الُكنَّا�س  باع:  الرِّ وُكنَّا�س 

امات، واجلزاءات، واجلل�سات.  واحلمَّ
● للنظارة، 	 اليومية  احل�سابات  فيه  ل  ت�سجَّ الذي  جل  ال�سِّ للح�سابات:  هري  ال�سَّ والُكنَّا�س 

ة الناظر واملفت�س عند مراجعتها.  �س لتكون متطابقة يف نهاية ال�سهر؛ لت�سهل مهمَّ وتلخَّ

ا�ٌس ُكنَّ
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● ة، التي �رشفتها 	 ل فيه النظارة ال�سوائر اليومية القارَّ جل الذي ت�سجِّ ائر: ال�سِّ وُكنَّا�س ال�سَّ
النظارة يف الإ�سالح اأو غريه. 

● ل فيه احلركة املالية اليومية للنظارة؛ 	 ندوق: �سجل يتوىل م�سكه الناظر، لي�سجِّ وُكنَّا�س ال�سُّ
من م�ساريف، ومداخيل، والقدر الحتياطي للنظارة. 

● الفالحية، 	 الأر�سية  القطعة  ا�سم  فيه  ل  ت�سجَّ �سجل  الأ�سود:  الُكنَّا�س  اأو  الفالحة  وُكنَّا�س 
ورقمها به، وم�ساحتها، وواجب الكراء، ومدة الكراء. 

● ل فيه امل�ساريف الق�سائية للدعاوى التي 	 جل الذي ت�سجَّ وُكنَّا�س امل�ساريف الق�سائيَّة: ال�سِّ
ا�ستخراج  وم�ساريف  املحامي،  واأجرة  الت�سجيل،  كاأجرة  الق�ساء؛  اإىل  النظارة  متها  قدَّ

الوثائق.. وغريها. 
● الِنَظارات يف 	 اأودعتها  التي  الإيداعات  ل فيه  الذي ت�سجَّ جل  ال�سِّ املُوِدع واملَنفِّذ:  وُكنَّا�س 

�س لها ُكنَّا�س.  ذته الوزارة للِنَظارات التي تخ�سَّ ح�ساب الوزارة، وما نفَّ
]ل�سان العرب، تاج العرو�س، املعجم لألفاظ احلب�س - الوقف - املعقب والعام باملغرب �س/161-157[

ِكناَيٌة●
لغة:

ح، وَكناه ِبُكْنَية:  ا ُي�ستَدلُّ به عليه، ومل ُي�رَشِّ )ك ن ي(، َكَنى ِكناَيًة؛ َكَنى عن الأمر: تكلَّم بغريه ممَّ
، والُكْنَية: ما ُيْجعل َعَلمًا  َ جُل: َذَكَر ُكْنَيَته لُيْعرف بها، وَتَكنَّى اأي�سًا: َت�َسرتَّ اه بها، وَتَكنَّى الرَّ �َسمَّ

ْخ�س غري ال�ْسِم واللَّقِب، والِكناَية: اأْن تتكلَّم ب�سيء وُتريد غرَيه. على ال�سَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املراد 	 اأكان  �سواء  اللغة؛  كان معناه ظاهرًا يف  واإن  بال�ستعمال،  منه  املراد  ا�سُترت  كالم 
ٌد فيما اأُريد به، فالبدَّ من النيَّة، اأوما يقوم مقامها من  به احلقيقة، اأم املجاز، فيكون تردُّ

دللة احلال.
● يح.	 ما َخِفَي املراد به؛ لتوارد الحتمالت عليه، بخالف ال�رشَّ
● كالم يحتمل معنيني فاأكرث، ولكنه يف اأحد املعنيني اأظهر.	

]ل�سان العرب، تاج العرو�س، املعجم الو�سيط، املو�سوعة الفقهية 135/35، املو�سوعة الفقهية املي�رشة 1659/2[

َكْنٌز●
لغة:

يَء: َكَب�َسه ِبيده اأو ِبرجله يف وعاء اأو  ْمَح: َرَكَزه يف الأر�س، وَكَنَز ال�سَّ )ك ن ز(، َكَنَز َكْنزًا؛ َكَنَز الرُّ
َخَره، وَكَنَزه  يُء: اْجَتَمَع، واْمَتاَلأَ، وَكَنَز املاَل: َجَمَعه، وادَّ يف الأر�س، وَكَنَز الإناَء: َماَلأُه، واْكَتَنَز ال�سَّ
اأي�سًا: َدَفَنه حتت الأر�س، والَكْنز: كلَّ كثري جمموع ُيَتَناف�س فيه، واملال املدفون يف الأر�س، وما 

ُيْحَرز فيه، فهو ا�سٌم للمال اإذا اأُْحِرز يف وعاء ومِلَا ُيْحَرز فيه، واجلمع: ُكُنوز.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● كلُّ مال مل توؤدَّ حقوقه ال�رشعية، واحلقوق يف الأموال اأعمُّ من الزكاة.	

ِكناَيٌة
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]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة 
الإ�سالمية �س/7	4[

َكِني�َصٌة●
لغة:

ْحل ُق�ْسبان، وُيلَْقى  )ك ن �س(، الَكِني�سة: املراأة احل�سناء، و�ِسْبه َهْوَدج، ُيْغَرز يف املَْحمل اأو يف الرَّ
بة من »كن�ست«؛ وُيق�سد بها:  اِكب، وَي�ْسَترت به، وهي اأي�سًا: لفظة معرُّ عليه ثوٌب َي�ْستظلُّ به الرَّ

ُمَتعبَّد اليهود والنَّ�سارى، والَكِني�س: متعبَّد اليهود اأي�سًا، واجلمع: َكَناِئ�س.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ا�سم للمكان الذي يقيم فيه الن�سارى طقو�سهم، وتقام فيها �سعائر العبادة؛ من ال�سالة 	

والتعميد وغري ذلك.
]ل�سان العرب، امل�سباح املنري، تاج العرو�س، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 1340/3، املو�سوعة الفقهية 

]14	/3	

َكِنيٌف●
لغة:

يَء: �َساَنُه، وَحِفَظه، وَكَنَف اجِلماَل اأو الغنَم اأو لها: َعِمَل  )ك ن ف(، َكَنَف َكْنفًا وُكُنوفًا؛ َكَنَف ال�سَّ
يِء وجانُبه، والَكِنيف: اخَلالء،  َخَذ لها َكِنيفًا، والَكَنف: ناحية ال�سَّ اَر: اتَّ لها حظرية، وَكَنَف الدَّ
ار، والَكِنيف  ع فوق باب الدَّ لَّة ُت�رْشَ اِتر، وكلُّ �ساتٍر كنيٌف، والظُّ اأو املِْرحا�س، وهو اأي�سًا: ال�سَّ
ْ�س،  يح والرَبْد، وهو اأي�سًا: الرتُّ اأي�سًا: َحِظرية ِمن خ�سب اأو �سجر ُتتَّخذ لالإبل والغنم، َتِقيها الرِّ

واجلمع: ُكُنف.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ار لق�ساء احلاجة؛ من بول اأو براز، اأو مو�سع الغت�سال.	 املو�سع املعدُّ يف الدَّ

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 1340/3، بيت ال�سناري �س/112[

ُكُهوَلٌة●
لغة:

خ�ُس وكاَهَل واْكَتَهَل: َبَلَغ الُكُهولَة، و�ساَر َكْهاًل؛ اأي: جاوَز  )ك هـ ل(، َكُهَل ُكُهوَلًة؛ َكُهَل ال�سَّ
اأي:  الَكْهِل؛  ال�سيخوخة، والُكهولة: م�سدر »َكُهَل«؛ وهي: حالُة  باب، ومل ي�سل �سنَّ  ال�سَّ �ِسنَّ 
ة وال�سيخوخة، والَكْهل:  �ِسنُّ الإن�سان ما بني الثالثني واخلم�سني، اأو مرحلة الُعمر بني الفتوَّ
�سفة م�سبَّهة تدلُّ على الثبوت من »َكُهَل«، وهو َمن جاوز ال�سباَب وملَّا ي�سل �سنَّ ال�سيخوخة، اأو 

: َكَهالت. ل، وُكُهول، وُهنَّ ثه: َكْهلة، وجمعه: ُكهالن، وُكهَّ يُب، موؤنَّ هو الذي َوَخَطه ال�سَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

ُكُهوَلٌة
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]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة[
ٌة● ُكوَّ
لغة:

فيه،  فتقبَّ�س  �َسيِّق  مو�سٍع  يف  دخل  جُل:  الرَّ ى  وَتَكوَّ َعِمَلها،  ة:  َكوَّ البيت  يف  ى  َكوَّ وي(،  )ك 
ة اأي�سًا: اخَلْرق اأو الَفْتحة يف احلائط، والثَّْقب يف البيت ونحوه، والنَّافذة للتهوية  ة والُكوَّ والَكوَّ
غري، واجلمع:  لل�سَّ اأنيث  والتَّ منها،  للكبري  التَّذكري  وقيل:   ، َكوٌّ ر:  واملذكَّ ونحوهما،  والإ�ساءة 

ات، وِكَوى، وُكَوى، وِكَواء. ُكوَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ِم�ْسكاة. 	
● فتحة �سغرية يف اأعلى اجلدار لإطالق القذائف.	

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم م�سطلحات العمارة والفنون الإ�سالمية 
�س/257[

ُكوَجك●)ُكوُجوك(●
لغة:

غري، ورجٌل ُقو�ٌس: قليل اللحم، �سئيل اجل�سم، �سغري اجُلثَّة، وهو لفظ  )ق و�س(، الُقو�ُس: ال�سَّ
ب »ُكوَجك« بالفار�سيَّة. ، وهو معرَّ ب، اأ�سله اأعجميٌّ معرَّ

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● وكوجك اأوقاف قلمي: مبعنى قلم الأوقاف ال�سغري؛ اإدارة من اإدارات املالية، وهي حتت 	

دقات. دقات، وفيها كذلك �سجالت ودفاتر ال�سَّ اإدارة ال�سدر الأعظم، وفيها �سجالت ال�سَّ
]ل�سان العرب، تاج العرو�س، الرائد، معجم الدولة العثمانية �س/114[

لف●-●طو�صج●-●ناحية●-●اأ�صتان(● ُكوَرٌة●)ِمْ
لغة:

ْقع اأو الإقليم، والناحية، واجلهة، واملدينة، اأو املقاطعة الريفيَّة، والبقعة جتتمع  )ك ور(، الُكوَرة: ال�سُّ
، واملِْخالف، اأو البقعة جتتمع فيها امل�ساكن والُقرى، واجلمع: ُكورات، وُكَور. فيها قرًى وحمالٌّ

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● ل فيها قرًى وحمالٌّ كثرية.	 قع اأو الناحية عند اأهل ال�سام، وهي البقعة التي يت�سكَّ ال�سُّ
● العرب 	 والبلدانيون  ا�ستعملها اجلغرافيون  ة،  عدَّ م�ساكن  عليها  الأر�س  من  بقعة  القرية، 

للدللة على الناحية. 
عند●القت�صاديني:

م�سطلح اأخذته العربية من الفار�سيَّة، وكان من �سمن التق�سيمات الإدارية للبالد يف دولة فار�س 

ٌة ُكوَّ
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لرُياد به كل  القدمي كلُّ �سقع ي�ستمل على عدة قرى، واأُطلق امل�سطلح حديثًا  قدميًا، وكان يف 
 . مقاطعة ريفية اأو كل بقعة جتتمع فيها قرًى وحمالٌّ

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم امل�سطلحات والألقاب التاريخية 
�س/373، املعجم اجلامع يف امل�سطلحات العثمانية �س/194، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 

]970/2

ُكوٌز●
لغة:

بالُكوز،  َب  �رَشَ واْكتاَز:  وكاَز  َفه،  اْغرَتَ املاَء:  واكتاَز  َجَمَعه،  يَء:  ال�سَّ كاَز  َكْوزًا؛  َكاَز  وز(،  )ك 
ار اأو غريه، اأ�سغر من الإبريق، له ُعْروة اأو اأًُذن، ُي�رشب فيه،  والُكوز: ِمن الأواين، وهو ِمن َفخَّ

اأو ُي�َسبُّ منه املاء، واجلمع: اأَْكواز، وِكيزان، وِكَوَزة.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● ة يف 	 اإناء من املعدن مربوط ب�سل�سلة من احلديد، كان ُيربط ب�سباك الت�سبيل لي�ستخدمه املارَّ

عملية ال�رشب.
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، الأ�سبلة املائية يف العمارة الإ�سالمية �س/11[

ِكي�ٌس
لغة:

من  ُيخاط  الأَْوِعَية،  من  والِكي�س:  ِكي�ٍس،  يف  جعله  يَء:  ال�سَّ َكيَّ�َس  تْكيي�سًا؛  َكيَّ�َس  �س(،  ي  )ك 
اأو  احلبوب،  اأو  الأمتعة،  فيه  فُتْجعل  غريها،  اأو  البال�ستيك  اأو  الَوَرق  من  ُيعمل  اأو  الُقما�س، 
رة من املال كانت متداولة يف التَّعامل، واجلمع:  ة ُمَقدَّ ناِنري اأو نحوها، واأي�سًا: �رُشَّ الدراهم والدَّ

ِكي�س، واأَْكيا�س، وِكَي�َسة.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● اجلراب اجللدي الذي تو�سع فيه النقود الذهبية اأو الف�سية بقدر معنيَّ يف الدولة العثمانية، 	
ثم اأ�سبح ذلك الكي�س نف�سه فيما بعد َعَلمًا على مقدار معني من النقود؛ اأي وحدة نقدية، 

ولقد اختلفت قيمة ما يحويه من النقود زمانًا ومكانًا. 
● وكي�س الوقف: خزانته. 	

عند●القت�صاديني:
مقيا�س غري دقيق للحجم اأو الوزن، يتفاوت مقداره من مكان اإىل اآخر ومن بلد اإىل اآخر، ويف 

اأمريكا يعترب وزن كي�س احلبوب عمومًا 140 رطاًل. 
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، م�سطلحات التاريخ العثماين 1165/3، قامو�س 
امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية �س/490، الأوقاف واحلياة القت�سادية يف م�رش يف الع�رش 

العثماين �س/133، معجم م�سطلحات القت�ساد واملال واإدارة الأعمال �س/0	4[

ِكي�ٌس



404

َكْيٌل
لغة:

ة لذلك، وكاَل  د ِمْقداَره بوا�سطة اآلة معدَّ ه: حدَّ )ك ي ل(، كاَل َكْياًل وَمكاًل وَمِكياًل، كاَل الرُبَّ وَغرْيَ
اأو نحوهما،  اأو خ�سب  ُيكال به ِمن حديد  اأي: ما  يء: قا�َسه به، والَكْيل: املِْكيال؛  يَء بال�سَّ ال�سَّ
وائل، وِمْقداره  ة من »كاَل«، وِوعاٌء ُتكال به احلبوب وال�سَّ وهو اأي�سًا: احِلْمل، والَكْيَلة: ا�سم مرَّ
اأو  وائل  ال�سَّ اأو  احُلبوب  يكيل  َمن  الَكْيل؛  حرفته  الذي  والكيَّال:  الُبلْدان،  باختالف  يختلف 

نحوها، والِكياَلة: اأُْجرة الَكيَّال، وِحْرفته اأي�سًا، واجلمع: اأَْكيال.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة[

ِكيماٌن
لغة:

اَب: َجَعَله َكْومًا،  َم الرتَّ يَء: َجَمَعه، واأَْلَقى بع�َسه فوق بع�س، وَكوَّ م ال�سَّ َم َتْكِوميًا؛ َكوَّ )ك وم(، َكوَّ
ع واْرتفع له راأ�ٌس؛ من ُتراٍب، اأو  فة، جمع »الَكْوم«؛ وهو: كلُّ ما جتمَّ والِكيمان: التِّالل املُ�رْشِ
، والِكيمان  رمٍل، اأو حجارٍة، اأو قمٍح... اأو نحو ذلك، والَكْوم اأي�سًا: املكان املرتفع العايل؛ كالتَّلِّ

ْبل التي حُتيط بها. لُّ اأَْقذاِر البلدة، اأو اأَْكوام الزِّ اأي�سًا: حَمَ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]تاج العرو�س، تكملة املعاجم العربية، معجم اللغة العربية املعا�رشة[

َكْيٌل
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متن القاموس
حرف »ل«
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لِئَحٌة●
لغة:

يء: َنَظَر  )ل وح(، لَح َلْوحًا وُلوؤُوحًا، واألَح اإلَحًة؛ لَح الهالُل: َظَهَر، وبدا للنَّظر، ولح اإىل ال�سَّ
يِء: اأ�ساَر به واأَْظَهَره، واألَح عليه: اعتَمَد، والالِئَحة: �سيغة املوؤنَّث  اإليه من بعيد، واألَح بال�سَّ
يِء: ما يبدو  اِهرة، والالئحة اأي�سًا: القائمة، اأو العري�سة، وَلَواِئُح ال�سَّ لفاعل »لَح«؛ وهي: الظَّ

ِمْنه، وتظهر عالمُته عليه، واجلمع: لِئحات، وَلواِئح.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● قواعد تنظيمية ُت�سِدرها ال�سلطة التنفيذية لتنظيم تنفيذ القوانني. 	
● الورقة التي ُكتبت فيها اأ�سماء الأ�سياء؛ ومنه: لئحة الأ�سعار، ولئحة الكتب. 	
● كتاب اإي�ساحي، ُيعر�س فيه راأي اأو فكرة اأو تقرير يف مو�سوع من املو�سوعات، ثم يجري 	

تقدميه للجهة الر�سمية املخت�سة. 
● تتعلق 	 قواعد  اإما �رشح  الربملان، ويكون غر�سها:  �سلطة غري  ت�سدر من  ت�رشيعية  اأعمال 

باأحد القوانني؛ لت�سهيل تطبيقه، اأو الت�رشيع يف م�سائل مل ينظمها القانون. 
عند●القت�صاديني:●ُيطَلق على:

● ل فيها اأعمال ح�سابية اأو اأ�سماء اأو مواد م�سنَّفة اأو نحو ذلك. 	 القائمة ُت�سجَّ
● جمموعة من املواد، تو�سع لتنظيم العمل يف هيئة اأو يف م�سلحة اأو موؤ�س�سة. 	
● لطة التنفيذية، تنفيذًا اأو تكمياًل لأحكام القانون، اأو من�سئة لبع�س 	 ة ُت�سِدرها ال�سُّ قواعد عامَّ

الأحكام ا�ستقالًل. 
● واللوائح الداخلية: ُيق�َسد بها اللوائح التي ُت�سِدرها الهيئة املخت�سة ب�ساأن من ال�سوؤون 	

الإدارية واملالية للهيئة، و�سوؤون املوظفني والعاملني بها. 
عند●القانونيني:

ر قواعد عامة جمردة، يكون لها �سفة القانون من الناحية  جمموعة من القواعد القانونيَّة، تقرِّ
املو�سوعية، بينما تاأخذ �سفة القرار الإداري من الناحية ال�سكلية. 

]ل�سان العرب، تاج العرو�س، معجم اللغة العربية املعا�رشة، معجم لغة الفقهاء �س/356، م�سطلحات التاريخ 
العثماين 1194/3، معجم م�سطلحات الرعاية والتنمية الجتماعية �س/36، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات 

الإدارية العربية 9/2	9، املعجم الإداري �س/	26، معجم القانون �س/23[

لِجٌئ●
لغة:

اأَ اإىل املكان اأو غريه: َق�َسَده، واْحَتَمى به، وا�ْسَتَنَد اإليه،  وءًا وَملَْجاأً؛ جَلَ اأً وجُلُ اأَ جَلْ )ل ج اأ(، جَلَ
َنه، والالِجئ: ا�سم  اأَه اأي�سًا: َع�َسَمه، وَح�سَّ ه اإِليه، واأَجْلَ يء: ا�ْسَطرَّ ه اإىِل ال�سَّ اأَ وا�ْسَتَعان به، واأَجْلَ
اأَ«، وَمْن لَذ ِبَغرْي وطنه ِفرارًا من ا�سطهاد اأَو َحْرب اأَو جماعة، واجلمع: لِجُئون. الفاعل من »جَلَ

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة. 	

لِئَحٌة
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● �سه ملخاطر وتهديدات 	 اآخر؛ نتيجة تعرُّ �سخ�س يبحث عن احلماية يف جمتمع )اأو دولة( 
وخربات �سيئة �سابقة. 

عند●القانونيني:
�سخ�س يخ�سى ال�سطهاد ب�سبب �ساللته اأو ديانته اأو انت�سابه جلماعة ما اأو اآرائه ال�سيا�سية، 

يرتك البالد التي يتمتَّع بجن�سيتها، ول ميكنه - اأو ل يريد - اأن يطلب حماية هذه البالد. 
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم م�سطلحات اخلدمة الجتماعية �س/7	4، القامو�س القانوين اجلديد 

�س/520[

لِحٌق●
لغة:

ــَق بــه: َو�َســَل اإليــه، واأَْدَرَكــه يف زمــاٍن اأو مــكاٍن،  ــيَء وحَلِ ــَق ال�سَّ اقــًا؛ حَلِ قــًا وحَلَ ــَق حَلْ )ل ح ق(، حَلِ
ــيء ياأتــي بعــد �ســيء  ْدَرَك بع�ُسهــم بع�ســًا، واللَّْحــُق: الإدراك، واللََّحــُق: ال�سَّ وَتالَحــَق القــوُم: اأَ
َمــر الــذي ياأتــي  اِبــع، والوقــت الآتــي يف امل�ســتقبل، والثَّ ِحــق: التَّ ــيء الزائــد، والالَّ �ســابق، اأو ال�سَّ

ل، واجلمــع: َلَواِحــق. بعــد الأوَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
عند●القت�صاديني:

اجلزء الثانوي ُيلَْحق بالأ�سل. 
]ل�سان العرب، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 977/2[

لَزَوْرٌد●
لغة:

ب. ينة، وله منافع يف الطِّ َزَوْرد: حجر معروف، وهو معدن ُيتَّخذ للحليِّ والزِّ )ل ز ور د(، الالَّ
ا�صطلحاً:

ب من »لجورد«، وتدلُّ على: حجر معدين كرمي، لونه اأزرق �سارب اإىل احلمرة  ، معرَّ لفظ فار�سيٌّ
اأو اخل�رشة. 

]تاج العرو�س، معجم اللغة العربية املعا�رشة، املعجم اجلامع يف امل�سطلحات العثمانية �س/196[

لل●
لغة:

مل جند له اأ�ساًل يف اللغة.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● ، ُعِرف به عدد من 	 اأو مربٍّ لفظ تركيٌّ �ساع ا�ستعماله يف العهد العثماين؛ مبعنى: موؤدِّب، 
لطان.  بني من ال�سُّ كرباء الدولة وولتها املقرَّ

لِحٌق
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● �سي الأمراء، 	 �س، ثم اأُطلق على مدرِّ م�سطلح عثماينٌّ اأُطلق يف الأ�سل على املدر�سة اأو املدرِّ
الطني والأمراء.  وعلى من يقومون برتبية وتعليم اأبناء ال�سَّ

]معجم امل�سطلحات والألقاب التاريخية �س/377، املعجم اجلامع يف امل�سطلحات العثمانية �س/196[

ِلَبا�ٌس●)ِلْب�س(
لغة:

ِلبا�ٍس،  ذو  َلِبي�س:  ورجل  وا�سترت،  به  اْكَت�َسى  وغرَيه:  الثَّْوَب  َلِب�َس  ُلْب�سًا؛  َلِب�َس  �س(،  ب  )ل 
�َسْيٍء:  كلِّ  ولبا�س  وغريها،  ك�سوة  من  ُيلَْب�س  ما  اأو  اجل�سَم،  َي�ْسرت  وما  الِلْب�س،  والِلبا�س: 

غ�ساوؤه، واجلمع: اأَْلِب�َسة، وُلُب�س.
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط[

●)ُطوب●َلِب( َلِبٌ
لغة:

: َعِمَلــه، و�َسَنَعــه للبنــاء، ولــنبَّ  َ اللَّــنِبَ َخــَذ اللَّــنِب، وَلــنبَّ جــُل: اتَّ َ الرَّ َ َتلِْبينــًا؛ َلــنبَّ )ل ب ن(، َلــنبَّ
ــديُد، واللَِّبَنة: مفــردة اللَّنِب؛ وهو: قوالب  ُب ال�سَّ ْ : ال�رشَّ َعــه، وَجَعَلــه كاللَِّبَنــة، واللَّــنْبُ ــيَء: ربَّ ال�سَّ
ني غري املْطبوخ، ُت�ستعمل يف البناء، واملِلنَْب: قاَلب اللَّنِبِ  عة اأو م�ستطيلة، م�رشوبة من الطِّ ُمَربَّ

ني. ــوب املَ�رْشُوب مــن الطِّ ــان: �سانــع الطُّ ب بــه، واللَّبَّ الــذي ُي�ــرْشَ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة[

َلَبٌ
لغة:

عها،  اُة: َكرُث َلَبُنها، وَغُزَر، واأَْلَبنِت النَّاقُة: َنَزَل َلَبُنها يف �رَشْ )ل ب ن(، َلنِبَ َلَبنًا، وَلنَبَ َلْبنًا؛ َلِبَنِت ال�سَّ
جُل: َطَلَب لَبنًا لعياله اأو ل�ِسيفانه، ورجل  ، وا�ْسَتلنَْبَ الرَّ : �َسْقُي اللَّنَبِ ، واللَّنْبُ وَلنَبَ القوَم: �سقاهم اللَّنَبَ
، واللَّنَب: ُخال�س اجَل�َســد وُم�ْســَتْخَل�سه من  لِبٌن: ذو َلنَب، و�ســاٌة َلُبون وَلِبنة وُملِْبنة وُملنِْب: ذاُت َلنَبٍ
ع احليــوان؛  م، وهــو: احَلِليــب؛ �ســائٌل اأَْبَي�ــس يكــون يف اأثــداء اإنــاث الآدميِّــني و�ــرَشْ بــني الَفــْرث والــدَّ
وع،  ــنَبُ كلِّ �ســجرة: ماوؤهــا، واللَّوابــن: ال�ــرشُّ ائفــة القليلــة منــه، وَل ــة: الطَّ لتغذيــة �سغارهــا، واللََّبَن

ــى بــه اللَّنب اأَو ُيْحَقــن، واجلمع: اأَْلبان. واملِلـْـنَب: �ســيء ُي�َسفَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة[

َلَبٌ
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َنٌة● جَلْ
لغة:

)ل ج ن(، اجلماعة يجتمعون يف الأمر وَيْر�َسْوَنه، واجلماعة ُيوَكل اإليها درا�سة اأمٍر، اأو اإجناز 
نات، وجِلان.  نات، وجَلْ �سٍة اأو َتْنظيٍم يجتمعون للنظر يف اأمر، واجلمع: جَلَ �سَّ َعَمل، واأع�ساء يف ُموؤَ

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● جمموعة من الأفراد ُتعنيَّ اأو ُتنتخب لبحث واإ�سدار قرارات اأو تو�سيات يف املو�سوعات 	

التي حتال اإليها، ويتوقف ذلك على نوع اللجنة. 
● الأرا�سي 	 كراء  طلبات  يف  النظر  تتوىلَّ  التي  اللجنة  الفالحية:  الأرا�سي  اأكرية  وجلنة 

اأو ال�ستثمار؛ حفر بئر،  الغر�س،  اأو  اأ�سا�س ال�ست�سالح،  املتو�سط، على  الفالحية لالأمد 
ال�سومة  من  التخفي�س  اأو  الكراء،  من  الإعفاء  وطلبات  املوا�سي،  لرتبية  حوا�رش  اإقامة 
حتى  وذلك  درا�ستها؛  بعد  الفالحية  ال�سوؤون  م�سلحة  طرف  من  املعرو�سة  الكرائية... 

تتمكن اللجنة من اتخاذ قرار القبول اأو الرف�س. 
عند●القت�صاديني:

جمموعة اأ�سخا�س يتم اختيارهم اأو يعيَّنون لأداء مهمة معينة، من فح�س اأمٍر، اأو اإجناز عمل، 
اأو اأي مهمة خا�سة، ويغلب اأن تكون اللجنة �سادرة اأو معتمدة على تنظيم اأكرب. 

عند●القانونيني:
اأو  م�ساريع  بحث  لأجل  الأفراد؛  بع�س  اأو  ال�سلطات  اأو  اجلمعيات  اإحدى  مندوبي  اجتماع 

موا�سيع اأو اآراء، اأو مزاولة �سلطة معينة. 
]تاج العرو�س، املعجم الو�سيط، الرائد، معجم م�سطلحات الرعاية والتنمية الجتماعية �س/53، املعجم لألفاظ 
احلب�س - الوقف - املعقب والعام باملغرب �س/163-164، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 

975/2، القامو�س القانوين اجلديد �س/139[

ُلُزوٌم●
لغة:

َثَبَت، وَداَم، وَلِزَم  اأقام به، ومل يفاِرْقه، وَلِزَم الأمُر:  َلِزَم مكاَنه:  َلْزمًا وُلُزومًا؛  َلِزَم  )ل ز م(، 
عنه:  وَلِزم  منه،  لبدَّ  وكان  احلاُل،  اقت�ساه  الأمُر:  وَلِزَم  ًا،  �رشوريَّ واأَ�ْسَبَح  َوَجَب،  احلكُم: 
وال�رشورة،  احلاجة،  وهو:  »َلِزَم«،  م�سدر  واللُُّزوم:  الَفْي�سل،  واللِّزام:  منه،  وَح�َسل  َن�َساأ، 

والْقِت�ساء. 
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة. 	
● ولزوم الوقف: هو نفاذه، فال ي�سحُّ للواقف الرجوع فيه، ول للقا�سي اإبطاله. 	
● ِزم: ما ميتنع انفكاكه عن ال�سيء. 	 والالَّ

�س/494،  الإ�سالمية  احل�سارة  يف  القت�سادية  امل�سطلحات  قامو�س  الرائد،  الو�سيط،  املعجم  العرو�س،  ]تاج 
التعريفات الفقهية �س/7	1[

َنٌة جَلْ
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ُلَغٌة●
لغة:

خ�ُس: َلَغا؛ وَتَكلََّم، وَلِغَي الّطائُر: َنَغَم ب�سوته، وَلِغَي  )ل غ و(، َلِغَي َلَغًى، ولغا َلْغوًا؛ َلِغَي ال�سَّ
َقْوٍم  ْوت، واللَُّغة: اللِّ�ْسن؛ اأ�سواٌت يعربِّ بها ُكلُّ  َلِهَج به، واللَّْغو: النُّْطق، واللَّغا: ال�سَّ يء:  بال�سَّ
والألفاظ،  والأ�سوات،  كالإ�سارات،  والأفكار؛  امل�ساعر  لتبادل  و�سيلة  وُكلُّ  اأغرا�سهم،  عن 

واجلمع: ُلغات، وُلَغًى. 
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● ما يقع التِّ�سال بوا�سطته بني فرد وفرد، وبني فرد وجماعة، وبني جماعات واأخرى. 	
● كلمات يعربِّ بها النا�س عما يريدون. 	
● واللغة العربية: ما نطق به العرب. 	

�س/341،  الجتماعية  امل�سطلحات  معجم  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ]ل�سان 
املو�سوعة الفقهية املي�رشة 4/2	16، معجم م�سطلحات األفاظ الفقه الإ�سالمي �س/493[

َلْفٌظ●
لغة:

يَء: اأَْخَرَجه وَرماه ِمن فمه، وَلَفَظ نف�َسه: ماَت، وَلَفَظه البحُر:  )ل ف ظ(، َلَفَظ َلْفظًا؛ َلَفَظ ال�سَّ
احل، وَلَفظ الكالَم وبه: َنَطَق، وَتَكلَّم به، واللَّْفظ: اأن ترمي ب�سيء كان يف  َطَرَحه، ورماه اإىل ال�سَّ

ِفيك، وهو اأي�سًا: ما ُيْنَطق به من الكلمات؛ اأي: الكالم، واجلمع: اأَْلفاظ. 
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط[

َلَقٌب
لغة:

، واللََّقب:  ى به غري ا�ْســِمه احلقيقيِّ ــْخ�َس: َجَعَل له ا�ســمًا ُي�ســمَّ َب ال�سَّ َب َتلِْقيبًا؛ َلقَّ )ل ق ب(، َلقَّ
ل، وُيو�َســع بعــده؛  ى بــه الإن�ســاُن غــري ا�ســمه الأوَّ ًى بــه، اأو ا�ْســٌم ُي�ســمَّ ْبــز، وا�ْســٌم غــري م�ســمَّ النَّ
للتَّعريــف، اأو التَّ�ــرشيف، اأو التَّحقــري، وهــو اأي�ســًا: ا�ســم العائلــة، ورتبــة اأو درجــة ُت�ْســَند اإىل 

ــْخ�س، واجلمــع: اأَْلقاب.  ال�سَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● ى به الإن�سان بعد ا�سمه الَعَلم، من لفظ يدلُّ على املدح اأو الذمِّ ملعنى فيه. 	 ما ُي�َسمَّ
● رجات والأنواع. 	 َتب التي متنحها الدولة ملوظفيها ب�سورة ر�سميَّة، من �ستَّى الدَّ الرُّ

عند●القانونيني:
ت�سميٌة ُت�ساف اإىل ا�سم اأ�رشة الإن�سان؛ فُيعرف بها. 

التاريخ  م�سطلحات  �س/193،  التعريفات  املعا�رشة،  العربية  اللغة  معجم  الو�سيط،  املعجم  العرب،  ]ل�سان 
العثماين 1195/3، القامو�س القانوين اجلديد �س/0	5[

َلَقٌب
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اللَّْقلُق●)اللَّْقَلق●-●اللَّْغَلغ●-●البلرج(
لغة:

وت، واجَلَلَبة، واختالط الأ�سوات،  َت، واللَّْقالق: ال�سَّ )ل ق ل ق(، َلْقَلَق َلْقَلَقًة؛ َلْقَلق اللَّْقالُق: �َسوَّ
اقني  اقني والُعُنق، اأحمر ال�سَّ ة، طويل ال�سَّ اأي�سًا: طائٌر من القواطع، كبري، بحجم الإَوزَّ وهو 

كاء، واللَّْقَلَقة: �َسْوُته، واجلمع: َلَقاِلق.  واملِْنقار، ياأكل احليَّات، وُيو�َسف بالِفْطنة والذَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● طيور 	 ومعاجلة  لإيواء  ريعه  �س  ليخ�سَّ املحبِّ�س  حب�سه  الذي  احلب�س  اللَّْقالق:  وَحْب�س 

دار  هناك  كانت  حيث  »مراك�س«،  مبدينة  النوع  هذا  وُوجد  الأخرى،  والطيور  اللقالق 
دار  اأو  الرجنة،  فندق  اأو  )اللقالق(،  بالرج  بفندق  القدمي  يف  »مراك�س«  اأهل  ينعتها 
اأهل  واأوقف  للطري،  ماأوى  وكانت  الأخري،  الزمن  يف  »مراك�س«  اأوقاف  ناظر  الرغاي؛ 
واأحوازها؛  باملدينة  يطوفون  ال  ُعمَّ اأو  ام  ُخدَّ لتاأجري  مداخيله  �ست  ُخ�سِّ وقفًا  مراك�س 
بحثًا عن الطيور العليلة اأو التي بها �رشر اأثناء �سفرها، فتبا�رَش وتعاَلج يف اأروقة هذا 

البيمار�ستان العجيب. 
]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، املعجم لألفاظ احلب�س - الوقف - املعقب والعام باملغرب �س/73[

َلِقيٌط●)َرِبيب●-●َمْلُقوط(●
لغة:

ها، وَلَقَط  : اأخذه مبنقاره من الأر�س ب�رشعة، بدون َم�سِّ ائُر احَلبَّ )ل ق ط(، َلَقَط َلْقطًا؛ َلَقَط الطَّ
يِء ِمن  يَء: اأََخَذه من الأر�س بال تعب، واْلَتَقَطه: َجَمَعه من هنا ومن هنا، واللَّْقط: اأَْخذ ال�سَّ ال�سَّ
يء ُيوَجد  يء، وكلُّ ما تناثر من �سنبل اأو ثمر، واللُّْقطة: ال�سَّ الأر�س، واللََّقط: ما الُتِقط من ال�سَّ
بيُّ املنبوذ، اأو الوليد ُيوجد  فة ثابتة للمفعول ِمن »َلَقَط«؛ وهو: ال�سَّ ُملْقًى فُيوؤَخذ، واللَّقيط: �سِ

ريق، ل ُيْعَرف اأبواه؛ فيلتقطه النَّا�س، واجلمع: ُلَقطاء. ُملْقًى على الطَّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● يبة. 	 يٍّ مولوٌد، َطَرَحه اأهلُه؛ خوفًا من العيلة، اأو فرارًا من تهمة الرِّ ا�سٌم حِلَ
● كلُّ �سبيٍّ �سائع ل كافل له. 	
● ه، ُطرح يف �سارع، اأو �سلَّ الطريق، ما بني ولدته اإىل 	 طفل غري مميِّز، ل ُيعرف ن�سبه ول ِرقُّ

�ِسنِّ التمييز. 
عند●القانونيني:

الذي ُيولد من اأب واأم غري معروفني، فُيلقى يف الطريق اأو يف امللجاأ، وتق�سي القواعد القانونيَّة 
باعتباره من رعايا الدولة التي ُيلتقط فيها. 

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط، معجم اللغة العربية املعا�رشة، املو�سوعة الفقهية 310/35، القامو�س القانوين 
اجلديد �س/273[

اللَّْقلُق
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ُلْهَوٌة
لغة:

راهم،  نانري اأو الدَّ )ل هـ و(، اأَْلَهى ُفاَلٌن: اأَْجَزَل اْلَعِطيَّة، واللُّْهَوة: احَلْفنة من املال، والألف من الدَّ
واْلَعِطيَّة من اأيِّ �سيء كانت، اأو اأف�سلها واأجزلها، واجلمع: َلَها.

ا�صطلحاً:
. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ

]ل�سان العرب، املعجم الو�سيط[

ِلَواٌء●
لغة:

)ل وي(، اأَْلَوى اإِْلواًء؛ اأَْلَوى: خاَط ِلواَء الأمري، واأَْلَوى اللِّواَء: َعِمَله، اأو َرَفَعه، واأَْلَوى بثوبه اأو 
�ِسكها  مُيْ التي  اية  اية، والرَّ الرَّ ُيعقد لالأمري، وهو دون  اأ�سار به، واللِّواء: العالمة، والَعَلم  بيده: 

�ساحُب اجَلْي�س، وهو اأي�سًا: اجلزء من البلد، اأو املقاطعة، واجلمع: ِلَواءات، واأَْلِوية، واأَْلِويات.
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● ، ياأتي من حيث احلجم بني الق�ساء والولية يف الت�سكيالت الإدارية العثمانية. 	 تق�سيم اإداريٌّ
● َعَلم اجلي�س، وهو دون الراية. 	

عند●القت�صاديني:
ة للبالد، وهي مقاطعة اأو جزء من بلد.  وحدة من التق�سيمات الإداريَّ

]ل�سان العرب، تاج العرو�س، معجم اللغة العربية املعا�رشة، م�سطلحات التاريخ العثماين 1196/3، التعريفات 
الفقهية �س/9	1، املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية 991/2[

َلَواِزٌم●
لغة:

ًا، وَلِزَم  )ل ز م(، َلِزَم َلْزمًا وُلُزومًا؛ َلِزَم الأمُر: َثَبَت، وَداَم، وَلِزَم احلكُم: َوَجَب، واأَ�ْسَبَح �رشوريَّ
ِزم«  »الالَّ جمع  واللََّواِزم:  َيْتبعه،  ما  يء:  ال�سَّ ولِزم  منه،  لبدَّ  وكان  احلاُل،  اقت�ساه  الأمُر: 
والأدوات  احلاجات،  اأي�سًا:  واللواِزم  يء،  ال�سَّ عن  اْنِفكاُكه  ميتنع  ما  اأي:  ِزَمة«؛  و»الالَّ

ن من املوادِّ واملوؤن لال�ستهالك عند احلاجة. ة، وما ُيخزَّ ال�رشوريَّ
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]تاج العرو�س، معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، معجم الغني[

َلْوٌح●
لغة:

ــيء:  )ل وح(، لَح َلْوحــًا وُلوؤُوحــًا، واألَح اإلَحــًة؛ لَح الهــالُل: َظَهــَر، وبــدا للنَّظــر، ولح اإىل ال�سَّ

َلْوٌح
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يِء: اأ�ساَر به واأَْظَهَره، واللَّْوح: كلُّ �سفيحة عري�سة من اخل�سب  َنَظَر اإليه من بعيد، واألَح بال�سَّ
اأو غــريه، ومــا ُيكتــب عليــه مــن خ�ســب اأو نحــوه، وكلُّ َعْظــم عري�ــس ِمــن َعْظــم اجل�ســد، واجلمــع: 

واأَلِويــح. اأَْلــواح، 
ا�صطلحاً:

. ل يخرج عن املعنى اللُّغويِّ
]ل�سان العرب، تاج العرو�س، معجم اللغة العربية املعا�رشة[

ِلَيٌة●
لغة:

ة، وهي ُعْملة ُمتداولة يف بع�س الدول، وتختلف قيمتها من بلد اإىل اآخر،  )ل ي ر ة(، َوْحدة نقديَّ
واجلمع: ِلرَيات.

ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:
● َنْقد عثماين عراقي، من الذهب، كان ي�ساوي اأربعمائة قر�س رائج. 	
● ى »جميــدة« و»اإيزليــك«؛ عملــة عثمانيــة مــن الذهــب، كانــت ت�ســاوي 	 واللِّــرية الرتكيــة: ُت�ســمَّ

مائة قر�س. 
]معجم اللغة العربية املعا�رشة، الرائد، قامو�س امل�سطلحات القت�سادية يف احل�سارة الإ�سالمية �س/497[

َلْيٌل●)َلْيَلٌة(
لغة:

)ل ي ل(، اأَلَل القــوُم واأَْلَيلـُـوا: َدَخلـُـوا يف اللَّيــل، و�ســاُروا فيــه، ولَيَلــه ُمالَيلــًة وِلياًل: ا�ْســَتاأَْجَره 
ــدُّ النَّهــار، وَعِقيبــه، اأو مــا َيْعُقبه من  ِلَلْيلــٍة، وعاَمَلــه ُمالَيَلــًة: ِمــَن اللَّْيــل، اأو َلْيلــة وَلْيلــة، واللَّْيــل: �سِ
ــديد  ــُل: �س ــٌل اأَْلَي ــة«، وَلْي ــكلِّ »َلْيل ــم ل ــس اإىل طلوعهــا، وهــو ا�س م� ــالم، وهــو مــن غــروب ال�سَّ الظَّ

لْمــة، واجلمــع: َلَيــاٍل، وَلَياِئل. الظُّ
ا�صطلحاً:●ُيطَلق على:

● املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.	
● وليلة الَقْدر: الَوْتر من الع�رش الأواخر من رم�سان. 	
● م. 	 وليلة الرباءة: هي ليلة الن�سف من �سهر �سعبان املكرَّ

عند●القت�صاديني:
الفرتة من اليوم التي تقع بني ال�ساعة التا�سعة م�ساء وال�ساعة ال�ساد�سة �سباحًا. 

]امل�سباح املنري، تاج العرو�س، املعجم الو�سيط، معجم م�سطلحات العلوم ال�رشعية 6/3	13، التعريفات الفقهية 
�س/9	1، معجم م�سطلحات القت�ساد واملال واإدارة الأعمال �س/372[

ِلَيٌة
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1999●ك�صاف●اأدبيات●الأوقاف●يف●دولة●الكويت
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2014●معجم●تراجم●اأعلم●الوقف●)اجلزء●الأول(

قائمة●الإ�صدارات



441
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قائمة إصدارات قصص األطفال

2012 في العطاء سعادة )الطبعة األولى(
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2015 تسنيم وحذاؤها الثمين

2015 فارس القارة السمراء
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2020 صاحب المظلة السوداء

2020 حكاية أحمد

2020 إجازة صيف
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2020 أفضل األصدقاء

تحت الطبعوحش االمتالك 

تحت الطبعفرح وبيت المرح

تحت الطبعخيط الخير والسعادة

تحت الطبعحفيد الوقـف

تحت الطبعالنوخذة هالل

تحت الطبعالدينار المثمر
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445




