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املجلس التنفيذي

ملؤمتر وزراء األوقاف والشئون اإلسالمية
تشــكل املجل ــس التنفيذي ملؤمتر وزراء األوقاف والشــئون اإلســامية بتاريخ  14شــوال 1409هـ-
املوافــق  19مايــو 1989م ،ومقــره مكــة املكرمــة ،ويرأســه معالــي وزير احلــج واألوقاف باململكــة العربية
السعودية ،ويضم فـي عضويته عدد ًا من أصحاب املعالي الوزراء الذين ميثلون مختلف بالد العالم
اإلسالمي متثي ًال جغرافي ًا ،ويضم فـي عضويته الدول اآلتي ذكرها حسب الترتيب الهجائي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

املـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـك ـ ـ ــة األردن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة.
ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة إن ـ ـ ـ ـ ـ ــدونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــا.
جـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـه ـ ـ ــوري ـ ـ ــة ب ـ ـ ــاكـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــان اإلسـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة.
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا.
امل ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــودي ـ ـ ـ ــة.
اجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة.
دول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت.
جـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة.
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة.

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
ـاء علــى تكليف أصحاب املعالي وزراء األوقاف والشــؤون اإلســامية ف ــي
الــدول اإلســامية ،وذلــك بنـ ً
اجتماعهــم بتاريــخ 1418/7/1-6/28هـ ـ املوافــق  1997/11/1-10/29ف ــي العاصمــة اإلندونيســية
جاكرتــا ضمــن االجتماعــات الدوليــة لــوزراء األوقــاف والشــؤون اإلســامية ف ــي منظمــة التعــاون
اإلسالمي (منظمة املؤمتر اإلسالمي سابق ًا).
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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ال�صفحة
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كلمة الأمانة العامة للأوقاف
كلمة الأمانة العامة للأوقاف
قامو�س م�صطلحات الوقف
�إ�سهام جديد يف عامل املعارف الوقفية
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،واحلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على خامت الأنبياء واملر�سلني
نبينا حممد (�صلى اهلل عليه و�سلم) ،وعلى �آله و�أ�صحابه الغر امليامني.
لقد كان هاج�س �إحياء �سنة الوقف �أحد الأهداف الإ�سرتاتيجية للأمانة العامة للأوقاف منذ
ن�ش�أتها �سنة 1993م ،والذي ترجمته �إىل م�شاريع وبرامج و�أن�شطة حملية� ،إ�ضافة �إىل �سعيها
لتفعيل هذا الدور دولي ًا من منطلق التعاون على الرب والتقوى ،ودعوة كل امل�سلمني �إىل اال�ستفادة من
خري الوقف وثماره اجلليلة وتبادل الآراء والأفكار حول ال�سبل الكفيلة بتحقيق تطوير امل�ؤ�س�سات
الوقفية و�إعطائها دور ًا متميز ًا يف تنمية الدول الإ�سالمية.
وقد �أثمر ال�سجل احلافل بالعمل الد�ؤوب من قبل امل�س�ؤولني والعاملني يف الأمانة العامة
للأوقاف عن اختيارها لتكون امل�ؤ�س�سة الوقفية التي متثل دولة الكويت يف الإ�رشاف على �إجناز
م�شاريع «الدولة املن�سقة جلهود الدول الإ�سالمية يف جمال الوقف» ،حيث مت تكليف دولة الكويت
بهذا الدور يف امل�ؤمتر ال�ساد�س لأ�صحاب املعايل وال�سادة وزراء الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،الذي
ُعقد بالعا�صمة الإندوني�سية «جاكرتا» يف �أكتوبر 1997م.
ومنذ ذلك الوقت ،والأمانة العامة للأوقاف تعمل  -بال�رشاكة مع العديد من اجلهات وامل�ؤ�س�سات
على م�ستوى العامل الإ�سالمي  -على �إجناز العديد من امل�شاريع والأن�شطة الوقفية التي تندرج �ضمن
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�صلت م�شاريع «الدولة املن�سقة» �إىل �ستة ع�رش م�رشوع ًا ،وهي:
 م�رشوع «مداد» لن�رش وتوزيع وترجمة الكتب والأبحاث والدرا�سات والر�سائل اجلامعية يفجمال الوقف.
 م�رشوع دعم طلبة الدرا�سات العليا يف جمال الوقف. م�رشوع م�سابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف. م�رشوع «جملة �أوقاف». م�رشوع منتدى ق�ضايا الوقف الفقهية.15
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 م�رشوع مدونة �أحكام الوقف. م�رشوع «مناء» لتنمية امل�ؤ�س�سات الوقفية. م�رشوع «قطاف» لنقل وتبادل التجارب الوقفية. م�رشوع القانون اال�سرت�شادي للوقف. م�رشوع ك�شافات �أدبيات الأوقاف. م�رشوع مكنز علوم الوقف. م�رشوع قامو�س م�صطلحات الوقف. م�رشوع معجم تراجم �أعالم الوقف. م�رشوع �أطل�س الأوقاف. م�رشوع م�سابقة الكويت الدولية لت�أليف ق�ص�ص الأطفال. م�رشوع بنك املعلومات الوقفية.وهذه امل�شاريع التي �سبق ذكرها �إمنا هي قابلة للزيادة والنمو بعد درا�سة وفح�ص احلاجات
العلمية والبحثية امل�ستجدة التي تقرتحها اجلهات املختلفة يف الأمانة العامة للأوقاف� ،أو وفق
املقرتحات التي ترد �إليها من امل�ؤ�س�سات والهيئات املعنية ب�ش�ؤون الوقف ،وبعد �أخذ املوافقة عليها
من قبل املجل�س التنفيذي مل�ؤمتر وزراء �أوقاف الدول الإ�سالمية.
ويع ّد م�رشوع «قامو�س م�صطلحات الوقف» �أحد م�شاريع «الدولة املن�سقة»� ،إذ مت اعتماده يف
الدورة التا�سعة للمجل�س التنفيذي مل�ؤمتر وزراء الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية بالكويت يف الفرتة
من 1426/10/21-20هـ املوافق 2005/11/23-22م.
وتتميز القوامي�س بكونها ت�ساعدنا على التع ُّلم ،لأنها تعيننا على فهم الأ�شياء يف م�صادرها
الأ�صلية ،ومتنحنا اال�ستقاللية يف التع ُّلم والبحث والتطور ،كما �أن القوامي�س مهمة و�رضورية يف
تعزيز القدرة على التوا�صل مع الآخرين ،واال�ستفادة من خرباتهم املكتوبة ،و�أ�صبح الذين يعملون
يف جمال الكتابة الإبداعية يلج�ؤون �إليها ل�رسعة الو�صول �إىل املعلومة.
و«قامو�س م�صطلحات الوقف» هو عبارة عن قامو�س ا�صطالحي يف علوم الوقف يوفر للباحثني
واملهتمني �أداة مرجعية موحدة يجدون فيها جميع م�صطلحات املجال الوقفي ،ويتوافر من خاللها
16
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املعنى اللغوي للفظ ،بالإ�ضافة �إىل معناه اال�صطالحي ،و�أبعاد ا�ستخدامه ،ومن َثم �سيوفر امل�ساعدة
للباحثني يف �إعداد �أبحاثهم ب�أي�رس الطرق.
ويهدف م�رشوع «قامو�س م�صطلحات الوقف» �إىل ح�رص جميع امل�صطلحات ذات ال�صلة
بالأوقاف ،وبت�صنيفاتها كافة ،ويعتمد احل�رص على �أ�سا�س ات�صال املفردة اللغوية مبجال الوقف،
بغ�ض النظر عن موقعها الأ�صلي من اال�ستخدام .وبعد عملية احل�رص يقوم فريق العمل املخت�ص
بعر�ض امل�صطلحات على املتخ�ص�صني ك ّل يف جماله ،وذلك بغر�ض تعريفها ،والوقوف على معانيها
الدالة عليها ،مبا ي�سهم يف خدمة الباحثني واملهتمني مبجال الوقف ،ويرثي ح�صيلتهم املعرفية
بكل ما يت�صل به ،ويعينهم على �إعداد �أبحاثهم يف احلقل الوقفي من دون م�شقة ،مع احلفاظ على
الأ�سلوب العلمي يف تناول امل�صطلحات ،خ�صو�ص ًا �أن هناك جماالت متعددة قد ي�صعب على الباحث
ا�ستيفا�ؤها.
واحلقيقة �أن الأمل الذي نطمح �إليه هو �أن يكون �إ�صدار «قامو�س م�صطلحات الوقف»،
وتدون معانيها اللغوية واال�صطالحية
�أداة مرجعية حت�رص امل�صطلحات املتعلقة بعلوم الوقفّ ،
امل�ستعملة يف املجال املراد البحث فيه.
ويف اخلتام ،ال ي�سعنا �إال �أن نتوجه بال�شكر اجلزيل �إىل كل من �أ�سهم يف �إجناز هذا امل�رشوع
العلمي املتميز ،من العلماء والباحثني ،واملراجعني ،واملحررين ،وكذلك الإدارات وامل�س�ؤولني يف
الأمانة العامة للأوقاف ،خا�صة �إدارة املعلومات والتوثيق ،بالإ�ضافة �إىل اللجنة العلمية ،حيث كان
جلهودهم الأثر البارز يف ت�سخري جميع الإمكانات وتذليل العقبات كافة لإخراج «قامو�س م�صطلحات
الوقف» على ما هو عليه بحلته البهية ،فجزاهم اهلل خري اجلزاء ،ون�س�أل اهلل عز وجل �أن يجعل هذا
العمل يف ميزان ح�سناتهم ،و�أن ينفع به الإ�سالم وامل�سلمني.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
الأمني العام بالإنابة
من�صور خالد ال�صقعبي
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املقدمة

املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد خامت الأنبياء واملر�سلني ،وعلى �آله
و�صحبه �أجمعني.
�أما بعد:
فالإ�سالم ب�رشيعته ال�سامية ،ومبادئه اخلالدة ،قد عالج ما حوله من م�شاكل بحلول علمية عملية،
ونظم ت�رشيعية ،ليحقق العي�ش الأكرم ،وامل�ستقبل الأف�ضل ،من خالل ق�ضائه على م�شاكل الأمم من
الفقر واجلهل واملر�ض والبطالة ،بو�سائل �إيجابية متكاملة ،مبا يحقق للفرد �سعادته ،وللأ�رسة
كفايتها ،وللمجتمع �سالمته ،وللدولة واليتها ،بالعدل ال�شامل الداعي �إىل الألفة ،والباعث على
الطاعة ،مبا تعمر به الأر�ض ،وتثمر به الأموال.
القرب الكثرية الثواب ،النافعة ل�صاحبها يوم املرجع وامل�آب ،فقد
وملا كان الوقف من �أج ِّل �أبواب َ
ٍ
وم�شاف،
وربط ومعاهد ،و�أنار من بيوت
ُع َّد من �أعظم م�سالك الرب و�أنفعها ،فكم ّ
�شيد من م�ساجد ُ
للأفراد واجلماعات.
ومن املباحث اجلليلة املتعلقة مب�سائل الأوقاف ،معرفة امل�صطلحات التي ا�ستخدمت يف الكتب
وامل�صنفات ،و�رشح �ألفاظ الواقفني ،والتي تختلف �أحكامها ،وتكرث فيها �شكوك النا�س و�أوهامهم،
فكرثت الت�آليف ،وات�سعت الت�صانيف ،وا�شتغل ب�أحكام الوقف املتقدمون ،وجاء كل منهم يف عمله
مبا يقر العيون ،ويزيل ال�شجون ،واحلمد هلل الذي جعل اخلري مو�صو ًال يف هذه الأمة �إىل يوم الدين.
وتع ّد التعريفات و�رشوح امل�صطلحات املدخ َل الرئي�س لأي بحث يف � ٍّأي من جماالت املعرفة ،وقد
يتباين املعنى اال�صطالحي عن املعنى اللغوي الذي ميكن ا�ستخراجه من كتب اللغة ،فكانت احلاجة
ما�سة �إىل قامو�س ي�ضم م�صطلحات الوقف ،لتتم معرفة املعنى اال�صطالحي املراد ،فيو ّفر على
الباحثني واملهتمني بعلوم الوقف مرجع ًا موحد ًا يف معرفة م�صطلحات الوقف ،يتو ّفر من خالل هذا
القامو�س املعنى اللغوي ابتداء ،ثم اال�صطالحي ،فاالقت�صادي ،فالقانوين.
ولتحقيق �أكرب فائدة ممكنة من هذا القامو�س ،ولكون علم الوقف غري مقت�رص على علوم الفقه،
ولأن الباحثني يف جماالت الوقف لي�سوا فقط من املتخ�ص�صني يف املجاالت ال�رشعية والدينية فح�سب،
بل يف كافة التخ�ص�صات و�شتى املجاالت ،وي�شهد على ذلك ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه يف الوقف
من ذوي االخت�صا�صات العلمية ،كالطب والهند�سة والعمارة وغريها ،ومن ذوي االخت�صا�صات
االجتماعية ،كال�سيا�سة والتاريخ وعلم االجتماع و�سواها ،لي�س ذلك فح�سب ،بل �إن البحث يف هذه
املو�ضوعات مل يقت�رص على العرب وامل�سلمني ،بل امتد االهتمام به لغريهم من خمتلف اجلن�سيات
والديانات؛ لكل ذلك كان لزام ًا علينا عدم ق�رص جمال القامو�س وت�ضييق اال�ستفادة منه بذكر
امل�صطلحات ال�رشعية ،بل امتد ليغطي اهتمامات ومو�ضوعات خمتلف الباحثني يف جماالت هذا
االخت�صا�ص املت�شعب اجلوانب وال�صالت حتى تتم الفائدة ،وحتى يكون للباحث يف جمال الوقف
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والعمل اخلريي (�أي ًا كان اخت�صا�صه) معجم واحد يعتمد عليه ،وي�سهل له الو�صول �إىل كافة املعاين
املمكنة التي ت ِرد عليه �أثناء اطالعه ،ويوفر عليه الوقت واجلهد ،بد ًال من التنقل بني العديد من
املعاجم والقوامي�س وغريها من امل�صادر ،والتي قد ال تفي بالغر�ض يف بع�ض الأحيان.
لذا ف�إن عملية حتديد امل�صطلحات وا�ستقاء معانيها  -وفق املنهجية املو�ضوعة للقامو�س -
تعتمد على جمموعة �ضخمة من امل�صادر واملراجع ،ال ت�شمل املعاجم والقوامي�س فح�سب ،بل تعتمد
يف املقام الأول على �أدبيات الأوقاف باختالف �أ�شكالها ،مع الرتكيز على احلجج والوثائق الوقفية،
باعتبارها امل�صدر الأهم والأ�سا�س للم�صطلحات ،باختالف ا�ستخدامها الزماين واملكاين ،خا�صة
و�أن هذه النوعية من امل�صادر ت�شتمل على الكثري من امل�صطلحات الغريبة اال�ستعمال لدينا ،والكثري
منها ال يبدو له عالقة بالوقف للوهلة الأوىل ،فمنها ما هو حملي ،ومنها ما هو عامي ،ومنها ما
معي ،وزمن حمدد.
اقت�رص ا�ستخدامه على معنى بعينه ،يف مكان ّ
وقد و�ضع يف االعتبار عند التغطية �أن كثري ًا مما وقف عدم فهم امل�صطلحات الواردة ببع�ض
الوثائق ،حائ ًال دون فهم فحوى الوثيقة برمتها ،وعلى �سبيل املثال :ف�إن الباحث من خارج منطقة
اخلليج �إذا تناول حجة وقف كويتية لدرا�ستها ،ووجد �أن ما مت وقفه باحلجة هو« :حظرة» مث ًال،
فال �سبيل له ملعرفة معنى هذه الكلمة ،لعدم وجودها يف معظم املعاجم اللغوية ،وبالتايل فلن يتمكن
الباحث من معرفة مو�ضوع الوثيقة �أو فحواها بالكامل ،لأن امل�صطلح يعرب عن ال�شيء املوقوف،
والذي ميثل �أ�سا�س احلجة ،و�أحد �أهم �أركانها ،لذا كانت �شمولية التغطية  -قدر امل�ستطاع  -هدف ًا
�أ�سا�سي ًا لإثراء القامو�س ،ومن ثم جناح امل�رشوع يف حتقيق الأهداف التي و�ضعت من �أجله.
�إال �أن ذلك ال يعني �شمولية هذا القامو�س لكافة م�صطلحات املجال ،لعدم تو ّفر �رشوح بع�ض
امل�صطلحات ،فيتم �إغفالها� ،أو لعدم و�ضع فريق العمل يده على كافة امل�صطلحات ،خا�صة و�أن
احلجج الوقفية  -التي هي �أهم �أدبيات الأوقاف التي حتتاج �إىل �رشح ما فيها من م�صطلحات -
تختلف من زمان لآخر ،ومن مكان لآخر ،و�أن تغطيتها والإحاطة بها �أمر �شبه م�ستحيل حتقيقه،
فالكمال هلل وحده ،وكم ترك الأولون للآخرين.
وهذا امل�رشوع الذي يهتم بجمع وتعريف امل�صطلحات املتعلقة مبجاالت الوقف والعمل اخلريي
يف ن�سخته التجريبية ،ميثل دور ًا كبري ًا للأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت ،لت�سهيل كل �صعب،
وتقريب كل بعيد ،وتو�ضيح كل م�شكل يف امل�صطلحات املتعلقة بالوقف والتعريف بها.
وقد قامت الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت بت�شكيل فريق من ذوي االخت�صا�صات
(اللغوية ،وال�رشعية ،واالقت�صادية ،والقانونية ،واملكتبية ،واملعلوماتية) للقيام بهذه املهمة ،والتي
ر�أت �إخراج هذا القامو�س يف ن�سخة جتريبية يف جز�أين ،يحتوي اجلزء الأول على حرف الألف فقط،
ويحتوي اجلزء الثاين على حروف الباء والتاء والثاء ،من �أجل �إعطاء فر�صة للمخت�صني ب�إبداء
الر�أي وامللحوظات حول هذا الإ�صدار ،مما �سيتم ا�ستدراكه الحق ًا يف احلروف الباقية� ،إىل �أن يتم
الإ�صدار النهائي للقامو�س.
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الأهداف:

 1التعريف بامل�صطلحات املتعلقة بالوقف والعمل اخلريي. �2إيجاد �أداة مرجعية حت�رص امل�صطلحات املتعلقة بعلوم الوقف والعمل اخلريي،وتقدمي معانيها امل�ستعملة يف املجال.
()1
 3ا�ستكمال منظومة التعبري اللفظي مع مكنز علوم الوقف . 4م�ساعدة الباحثني يف جمال الوقف والعمل اخلريي على �إعداد بحوثهم و�أعمالهم دونم�شقة ،مع احلفاظ على الأ�سلوب العلمي يف تناول امل�صطلحات.
 5م�ساعدة الباحثني يف املجاالت البحثية الأخرى غري الوقف ،ممن يعتمدون على احلججالوقفية كم�صادر �أ�سا�سية للدرا�سة يف �أبحاثهم ودرا�ساتهم.
 6م�ساعدة الهيئات الق�ضائية والقانوينة (وكذلك الأفراد) على فهم املفردات الغريبةتعر�ض على الق�ضاء .وكذلك النظار القائمني على
الواردة يف الوثائق الوقفية التي ُ
الأوقاف القدمية منها واحلديث.
 7توثيق وتثبيت معاين امل�صطلحات املتداولة يف املا�ضي واحلا�رض ،لإفادة الأجيالالقادمة عند اندثار ا�ستخدام �أي من هذه امل�صطلحات.
 8امل�ساهمة يف حتقيق الأهداف املناطة بدولة الكويت  -ممثلة يف الأمانة العامة للأوقاف -لكونها دول ًة من�سقة مللف العمل الوقفي بني الدول الإ�سالمية.

ال�صعوبات:

 1تناثر امل�صطلحات يف م�ؤلفات كثرية وعلوم خمتلفة ،مما لها �صلة بالوقف �أو العمل اخلريي. 2اختالف ا�ستعمال الألفاظ واملعاين بح�سب الزمان واملكان. �3صعوبة تف�سري م�صطلحات الواقفني يف احلجج الوقفية ،الختالف الأعراف. 4ظهور �ألفاظ معا�رصة يف �أدبيات الوقف ،بحاجة �إىل ت�أ�صيل وتف�سري. 5وجود م�صطلحات دون تعريفات علمية لها� ،أو وجود التعريفات يف غري مظا ّنهااملنا�سبة ،كوجود معنى اقت�صادي يف م�صدر �أو مرجع قانوين.
 6تنوع املعنى اال�صطالحي من �رشعي �إىل تاريخي ومعماري وعريف.7 -ندرة املخت�صني يف املجال الوقفي.

املنهج:

 1ذكر امل�صطلحات ح�سب ما هو متداول يف �أدبيات الوقف( )2والعمل اخلريي واال�ستعمالاللفظي ،ال بح�سب جذر امل�صطلح.

((( املكنز يقنن امل�صطلحات مع تو�ضيح �شبكة العالقات بني كل منها ،وقد �صدر �ضمن جمموعة م�شاريع تن�سيق العمل
الوقفي بني الدول الإ�سالمية ،والتي تقوم على تنفيذها الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت.
((( ت�شمل الكتب واحلجج وغريها من خمتلف م�صادر املعلومات املخطوطة واملطبوعة والإلكرتونية ،وهي تعد من
امل�صادر الأ�سا�سية لهذا القامو�س يف ا�ستخال�ص امل�صطلحات منها.
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 2ا�ستخراج التعريفات من م�صادرها ومراجعها الرتاثية واملعا�رصة ،وتقع امل�س�ؤوليةالعلمية على عاتق امل�صدر �أو املرجع املنقول منه طاملا حافظنا على العزو.
باحلد� ،أو بالر�سم� ،أو باملثال.
 3حقائق امل�صطلحات ميكن �أن تكون ّ 4ذكر التعريف اللغوي ،ثم اال�صطالحي فاالقت�صادي فالقانوين �إن ُوجدوا. 5امل�صطلح (�أو اجلزء منه) والذي ال �أ�صل له يف لغة العرب لكونه فار�سي ًا �أو تركي ًا �أومعرب ًا �أو م�صطلح ًا مهني ًا� ،إن وجدنا له معاين يف املعاجم اللغوية ذكرناها مع �أ�صل املادة
ّ
اللغوية �إذا تو ّفرت ،و�إن مل جند له معنى ذكرنا عبارة «مل جند له �أ�ص ًال يف اللغة».
 6و�ضع املعاين اللغوية  -و�إن تباينت  -متتالية دون الف�صل بينها. 7يف حال توافق املعنى اال�صطالحي مع �أحد املعاين اللغوية ،ي�شار يف «ا�صطالح ًا» بعبارة«املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة» يف بداية التعريفات ،و�إذا مل يخرج املعنى اال�صطالحي
عن اللغوي يكتفى بالإ�شارة �إىل ذلك بعبارة «ال يخرج عن املعنى اللغوي»� ،أما يف حال
وجود تعريف ا�صطالحي �أ�شمل من التعريف اللغوي �أو �أو�ضح� ،أو كان م�شتم ًال على
فائدة ،ذكرناه يف اال�صطالح.
 8عند ورود لفظ �سبق �رشحه لغوي ًا �ضمن م�صطلح �سابق ،تتم الإحالة �إىل ال�سابقبا�ستخدام عبارة «تقدم تعريفه .»...
 9يعاد ذكر التعريف اللغوي للم�صطلح الذي تقدم تعريفه يف م�صطلح �سابق يف احلاالتالتالية:
�أ -وجود عبارة «ال يخرج عن املعنى اللغوي».
ب -وجود عبارة «املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة».
ج� -إذا كان التعريف اللغوي ال�سابق ال يخدم امل�صطلح احلايل وات�ضحت احلاجة
لتقدمي معان �أخرى �أو املزيد من التعريفات.
	10-يف حال وجود �أكرث من معنى للم�صطلح يف امل�صادر �أو املراجع -اللغوية �أو اال�صطالحية
�أو االقت�صادية �أو القانونية ُ -يختار ما يتعلق منها مبجاالت الوقف ،والعمل اخلريي،
والتطوعي ،دون غريها من املعاين.
كل يف
	11-التعريف اال�صطالحي ي�شمل املعنى ال�رشعي واملعماري والتاريخي والعريفٌّ ،
ِ
حملِّه ومكانه ،وغالب ًا ما ُيذكر التعريف يف عمومه �ضمن �أدبيات الوقف والعمل اخلريي.
	12-ذكر املعاين �إذا تباينت التعريفات يف معانيها ،رغب ًة يف تي�سري فهم املعنى املراد من
امل�صطلح من جهة ،ويف اطالع القارئ على �أكرث من تعريف يرد لذلك امل�صطلح من
جهة �أخرى.
ٍ
تعريف واح ٍد جامعٍ مانعٍ عند ت�شابه التعريفات من عدة م�صادر ،مع الإحالة
	13-االكتفاء بذكر
عليها الحقاً.
	�14-رسد التعريفات من غري ترجيح بينها.
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	15-عدم الإ�شارة �إىل املذاهب يف تعريف امل�صطلحات �إال �إذا ا�ستدعت احلاجة.
	16-مراعاة ا�ستعمال امل�صطلح بح�سب زمانه ومكانه �إذا احتيج لذلك.
	17-ال يقت�رص القامو�س على الألفاظ الف�صحى ،و�إمنا يدرج الألفاظ العامية �أي�ض ًا ذات
ال�صلة باملو�ضوع لأهميتها ،و�أهمية تقدمي معانيها.
18اعتماد �صيغة امل�صدر املفرد يف امل�صطلحات يف الغالب الأعم� ،إال �إذا ا�شتهرت �صيغةاجلمع� ،أو اختلف املعنيان بني املفرد واجلمع ،فيذكران جميع ًا.
	 19-يف حال تغاير معنى �صيغة املفرد عن اجلمع ،ي�شار �إىل ك ٍّل منهما يف مو�ضعه ( م�صطلح
�أوقاف يف حرف الهمزة ،وم�صطلح وقف يف حرف الواو).
	20-عند وجود �صيغ للجمع �ضمن اال�ستخدام اال�صطالحي ومل جندها يف معاجم اللغة،
ذكرناها يف اال�صطالح ،على �سبيل املثال« :بنيقة» جمعها يف اللغة «بنائق» ،ويف
اال�صطالح «بوانيق».
	21-عند اللزوم ن�ضع بعد امل�صطلح  -بني قو�سني  -ما يلزم من املرادفات� ،أو ال�صور
الأخرى للهجاء (حروف ًا �أو �ضبط ًا)� ،أو امل�صطلحات الأخرى امل�رشوحة حتت
امل�صطلح ،من مثل :تر�ست (ا�ستئمان �أهلي  -ا�ستئمان خريي � -أمانة وقفية � -أمانة
م�ؤقتة � -أمانة طويلة الأمد �أو دائمة  -احتاد �رشكات )Trust -
	22-ت�ضاف لفظة «وقف» �أو ا�شتقاقاتها �إىل امل�صطلح يف حال عدم ا�ستقامة املعنى �إال
ب�أ�سبقية هذه اللفظة.
	�23-ضبط �شكل ما يوهم االلتبا�س من الألفاظ والكلمات.
	24-ترتيب امل�صطلحات �ألفبائي ًا ،بح�سب احلرف الأول ،ثم احلرف الثاين.
	�25-إ�سقاط �أل التعريف من امل�صطلحات يف ترتيب املواد.
	26-اعتبار الألف املمدودة �ألفني (�آجام قبل �أب).
	27-اعتبار الهمزة حرف ًا �سابق ًا للألف� ،سواء كانت على �ألف �أو واو �أو ياء (ائتمان قبل
�آبدار).
تاء (�إجارة قبل �إجارتان).
28اعتبار التاء املربوطة [ة] ًفك �إدغامه.
	29-اعتبار احلرف امل�شدد حرف ًا واحد ًا ،دون ّ
	30-يف امل�صطلحات املركبة من �أكرث من لفظ واحد ،ي�سبق ال�شق الأول وتوابعه امل�صطلحات
التي حتتوي على ال�شق اللفظي باعتباره جزء ًا منه ( بنو الأخياف ت�أتي قبل بنو
الأعيان ،وكالهما ي�سبق البهرج).
	31-بعد االنتهاء من كل م�صطلح تذكر مراجعه يف منت القامو�س ،بذكر عنوان املرجع فقط،
�إال �إذا التب�س بغريه فيذكر ا�سم امل�ؤلف للمرجع الأقل ا�ستعما ًال يف القامو�س.
	32-فهر�س املراجع تذكر فيه جميع البيانات الببليوجرافية ،مرتبة ح�سب ا�سم الكتاب ،ثم
ا�سم امل�ؤلف ،ثم بيانات الطبعة والنا�رش.
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املقدمة
	33-تكتب الآيات القر�آنية بالر�سم العثماين ،مع كتابة ا�سم ال�سورة ورقم الآية بعدها.
خرجها يف كتب ال�سنة النبوية.
تخرج الأحاديث النبوية من مظا ّنها ،بذكر من ّ
	ّ 34-
	35-ت�أجيل امل�صطلحات التي مل يتوفر تعريفات علمية منا�سبة لها يف امل�صادر املتاحة� ،إىل
حني �إ�صدار الن�سخة النهائية من القامو�س.
	�36-إرجاء ذكر املرادفات والإحاالت �إىل حني االنتهاء من القامو�س كام ًال.

اخلطوات:

 1االطالع على املجهودات ال�سابقة للم�رشوع والإفادة منها ،مع الإ�ضافة عليها. 2امل�سح الأويل ملكنز علوم الوقف ،و�أخذ امل�صطلحات منه ،الحتواء املكنز على العديد منم�صطلحات الوقف.
 �3إ�ضافة م�صطلحات مل يت�ضمنها املكنز من خالل البحث واحل�رص. 4و�ضع منهجية خا�صة بالتعريفات. 5اال�ستعانة باملخت�صني يف علوم الوقف لإطالعهم على ما مت ح�رصه من امل�صطلحات،�إ�ضافة �إىل املنهجية والتنفيذ.
 6اعتماد قوامي�س ذات عالقة بالوقف والعمل اخلريي ،ال�ستخال�ص التعريفات من مظا ّنها،�إ�ضافة �إىل �أدبيات الوقف ،كالبحوث ،والر�سائل اجلامعية ،و�أوراق امل�ؤمترات ،وغريها
من الدرا�سات.
وبهذا مت اجلزء الرابع يف ن�سخته التجريبية امل�شتمل على حروف (من س حتى ل) حيث
من اهلل علينا باالنتهاء من جمع م�صطلحاته وتعريفاته و�إخراجه بحلته التي بني يدي القارئ
ّ
الكرمي ،واهلل ن�س�أل �أن ي�سدد خطانا يف �إكمال هذا امل�رشوع ،خدمة للباحثني وطالب العلم،
وللأمة الإ�سالمية جمعاء.
فريق عمل
م�شروع قامو�س م�صطلحات الوقف
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متن القاموس
حرف «س»
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26

ُ�س�ؤا ٌل
ُ�س�ؤا ٌل

لغة:
وال�س�ؤال:
وم ْ�س�أل ًة؛ �س�أله
(�س �أ ل)�َ ،س�أَ َل ُ�س�ؤا ًال َ
ال�شيءَ :
َ
طلب منه �أن يعطيه �إياه ،والتم�سه منهُّ ،
ت�سول ،وطلب منهم ال�صدقة
اال�ستف�سار ،والطلب ،والرجاء ،وااللتما�س ،و�س�أل
ُ
النا�سَّ :
املحتاج َ
والع ِط َّية ،وال�سائل :الطالب ،والفقري ،واملُعدم ،وامل�ستعطي ،ورجل ُ�س�ؤَ َلة :كثري ال�س�ؤال ،وذ ُّل
َ
ال�س�ؤال :ما يجر �إليه من مهانة ،واجلمع�ُ :س�ؤاالت ،و�أَ ْ�سئلة.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
طلب الأدنى ممن فوقه؛ كما يف �س�ؤال العبد ربه.
● ُ
●املحا�سبة.
[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني ،معجم م�صطلحات العلوم
ال�رشعية  ،934/2قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص]275/

َ�سا ِئ َب ٌة

لغة:
و�س َّيبه:
اب
و�س َ
و�س َيبان ًا؛ َ
(�س ي ب)�َ ،س َ
ال�شيء� :أهم َلهَ ،
َ
املاءَ :ج َرى ،و�سا َلَ ،
اب َ�س ْيب ًا َ
�ساب ُ
وال�سيب �أي�ض ًا :العطاء ،واملعروف،
تركهَّ ،
وال�س ْي ُب :ك ُّل ما ُ�س ِّيب ُ
وخلِّي َف َ�س َ
ابَّ ،
وخلهَّ ،
الركاز؛ وهو:
والكنز ،واملال �أو املعدن املدفون يف الأر�ض ،وال�سائب :املال امل ُ ْه َملُّ ،
وال�س ُيوبِّ :
ما �أوجده اهلل يف الأر�ض من املعادن يف حالتها الطبيعية ،وال�سائبة :الناقة التي كانت ت�سيب يف
كلهن �إناث ُ�س ِّيبت؛ فلم ُتركب ،ومل
اجلاهلية ِل َن ْذر ونحوه ،وكانت الناقة �إذا َولدت ع�رشة �أبطن َّ
نتاج نتاجه؛
َي ْ�شب لب َنها �إال ول ُدها �أو ال�ضيف حتى متوت ،وهي �أي�ض ًا :البعري الذي ُيد ِرك َ
في�سيب ،وال ُيركب ،وال ُيحمل عليه ،و�أي�ض ًا :العبد ُيعتق على � َّأل والء مل ُ ْع ِتقه عليه ،واجلمع:
و�س َّيب.
َ�سوا ِئبُ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
ي�سيبه املرء؛ �أيُ :يهمله ،من غري �أن يجعله ملك ًا لأحد� ،أو وقف ًا على �شيء من وجوه
●املال ِّ
اخلري.
التدين.
● َت ْرك ال َّدابة على �سبيل ُّ
وال�سيب :العطاء ،ك�أنه �شيء �أُجري للإن�سان.
● َّ
عند االقت�صاديني:
َ�س ْيب البحر� :أحد امل�صطلحات الديوانية التي تتعلق ب�ش�ؤون املال ،وهو يعني :عطاء البحر.

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،امل�صباح املنري ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني،
قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص ،275/معجم امل�صطلحات الفقهية  ،2/2املعجم
الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية ]628/1
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َ�سا ِئ ٌ�س
َ�سا ِئ ٌ�س

لغة:
��ول ريا�س��تهم وقيادته��م
(���س و���س)�َ ،سا� َ��س �سيا�س�� ًة؛ َ�سا� َ��س الأم َ��رَّ :دب��ره وق��ام ب��ه ،والنا� َ��س :ت َّ
ومدربه��ا ،و�سائ���س
��دواب :را�ضه��ا ُ
و�إدارة �ش��ئونهم ،وال َّ
وال�سا ِئ� ُ��س :رائ���ض ال ِّ
وعن��ي به��اَّ ،
��دواب ِّ
و�سائ�س الأمو ِر :القائم بها كما يجب وعن دراية،
أمورها،
�
ر
ويدب
بها
ى
والدواب :الذي ُيع َن
اخليل
ِّ
ِّ
ُ
و�س َّيا���س.
واجلمع�َ :س َ
و�س َّوا���سُ ،
ا�س��ةُ ،
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند القانونينيُ :يطلَق على:
ِ
زراعي ًا ،مع موجب
ا
لك
م
أة
�
مكاف
مقابل
ي�سو�س
أن
�
عمل
عقد
مبوجب
●�شخ�ص مك َّلف -
ً َّ
تقدمي ح�ساب للمالك ،الذي يحتفظ ب�صفته كرئي�س لال�ستثمار.
عام.
●�شخ�ص َّ
مول �إدارة مرفق ٍّ
ٍ
العمومية � -إدار َة �سلفة �أو �إيراد.
أمور �إدارة حائ ٌز  -يف املحا�سبة
َّ
●م� ُ

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،امل�صباح املنري ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم
امل�صطلحات القانونية (كورنو) ]879/1

ال�سابقُ باخل َْي ِ
ات
َّ

لغة:
ال�شيء :م�ضى وتق َّدم ،و�سبقهم �إىل الأمر:
وي ْ�س ِبق َ�س ْبق ًا؛ �سبق
ال�سابق�( :س ب ق)�َ ،س َب َق َي ْ�س ُبق َ
ُ
«�س َب َق»؛
تق َّدمهم وفاتهم وجاء قبلهم ،و�سبق على القوم :فاقهم ،وال�سا ِبق :ا�سم الفاعل من َ
وال�س َّباق.
وهو :املا�ضي،
ِّ
واملتقدم يف اخلري ،والأول الذي �سبق �إىل عمل ما ،واجلمع :ال�سابقونُّ ،
باخلريات( :خ ي ر) ،اخلري� :ض ُّد ال�رش؛ وهو :ال�صالح ،والنفع ،والأح�سن ،واخلريات :جمع
َخ ْية ،وهي :الفا�ضلة من كل �شيء ،واخلريات :الطاعات ،والأعمال ال�صاحلة ،واخل�صال
ال�رشيفة احلميدة.
ا�صطالحاً:
�صاحب املنزلة العليا يف الطاعات.

[تاج اللغة ،امل�صباح املنري ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم م�صطلحات
العلوم ال�رشعية ]878/2

َ�سابِل ٌة

لغة:
الطريق ،وما و�ضح منه،
وال�سبيلَّ :
(�س ب ل)� ،أَ ْ�س َبل ِ�إ ْ�سبا ًال؛ �أَ ْ�س َب َل ِت َّ
الطري ُقَ :ك ُثت �سا ِب َل ُتهاَّ ،
ال�سبيل ،وهو :امل�سافر الذي ال ميلك زاد ًا كثري ًا،
ال�سبيل ،وابن َّ
والذي فيه �سهولة ،ومنه :عابر َّ
املارون على
وال�سابلة :الطريق املَ ْ�سلوكة ،والتي اعتاد النا�س �أن ي�سلكوهاَّ ،
َّ
وال�سابلة �أي�ض ًاُّ :
الطرقات يف حوائجهم ،واجلمع�َ :سوا ِبل.
الطريق ،واجلماعة املختلفة يف ُّ
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َ�س َاع ٌة
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[تاج اللغة ،امل�صباح املنري ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد]

اح ٌة
َ�س َ

لغة:
الرج�� ُل :ذه��ب يف الأر���ض للعب��ادة
��اح ِّ
الظ�� ُّلَ :ر َج َ��ع ،و�س َ
و�س َ��يحان ًا؛ �س َ
(���س وح)� ،س َ
��اح َ�س ْ��يح ًا َ
��اح َّ
ِ
��احة :الف َن��اء ،والف�ض��اء
َّ
وال�س َ
والت ُّه��ب� ،أو لل َّتن�� ُّزه� ،أو اال�س��تطالع ،و�س��ار َ�س ْ��عي ًا وراء ال ِّ��رزقَّ ،
حللْب��ة ،ومي��دان احلرب،
�أم��ام البن��اء �أو ب�ين البي��وت ال بن��اء في��ه ،وامل��كان الوا�س��ع ،واملَ ْي��دان ،وا َ
��وح.
��اح ٌ
و�س ٌ
و�س ٌ
واجلمع�َ :س َ
اتَ ،
��احُ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●الأر�ض اخلالية يف و�سط البناء.
حل ْو�ش.
امل�سور املُلحق ب�أحد الأبنية� ،أو هو ا َ
●املكان َّ

[تاج اللغة ،امل�صباح املنري ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم لغة الفقهاء �ص،212/
معجم م�صطلحات التاريخ والآثار �ص]95/

(�صارِ َي ٌة  -ا ُْ�سطُ َوا َنةٌ)
َ�سارِ َي ٌة َ

لغة:
«��سرى» ،وه��ي عم��ود ُين�ص��ب يف و�س��ط ال�س��فينة
ال�س��ا ِرية� :صيغ��ة امل�ؤ َّن��ث لفاع��ل َ َ
(���س ر ي)َّ ،
وال�سارية :عمود �أو قائم ُيرفع عليه العلم،
يع َّلق عليه ِّ
ال�صاري َّ
ال�شاع ،وهو َّ
وال�صارية �أي�ض ًاَّ ،
ِ
والأ�س��طوانة ،وزاد بع�ضه��م :م��ن َح َج��ر �أو � ُآج��ر؛ ُيق��ال� :س��واري الق��صر �أوالبي��ت؛ �أي� :أعمدت��ه،
و�س َ��وا ٍر.
واجلمع� :س��ارياتَ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●الأ�سطوانة التي ُي�ستند �إليها للمذاكرة والتدري�س.
املعدنية املختلفة الأ�شكال التي تعلو الأعالم والرايات ،وتعلو القباب وامل�آذن.
●الزينة
َّ

[تاج اللغة ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،املدار�س يف م�رص يف ع�رص دولة
املماليك �ص ،10/م�صطلحات التاريخ العثماين ]970/2

َ�س َاع ٌة

لغة:
ال�ساعة :جزء من �أربعة وع�رشين جزء ًا من الليل وال َّنهار ،ومقدارها �س ُّتون دقيقة،
(�س وع)َّ ،
وال�ساعة :جزء من �أجزاء الوقت واحلني ،و�إن َق َّل ،وهي :الوقت احلا�رض،
وت�صغريها ُ�س َو ْيعةَّ ،
وال�ساعة �أي�ض ًا� :آلة ُيعر بها الوقت بال�ساعات والدقائق
فيه،
تقوم
الذي
ويوم القيامة �أو الوقت
َّ
�ساع ،و�ساعات.
والثواين ،واجلمعٌ :
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َ�س ْاعجِ ي
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند االقت�صاديني:
●�ساعة راحة :ما يخ�ص�ص من وقت لراحة العامل.
●وال�ساعات الدرا�سية :م�صطلح يف النظام املدر�سي ي�شري �إىل عدد ال�ساعات املخ�ص�صة
لدرا�سة مقرر درا�سي حمدد ،يف ف�صل درا�سي واحد.
●و�ساعات العمل :ال�ساعات التي ي�شتغلها العامل �أو املوظف يومي ًا والتي حتدد طبق ًا لنظام
العمل ولوائحه الداخلية �أو طبق ًا للقانون.
املقررة ،ويكون لها
●و�ساعات العمل الإ�ضافية� :ساعات العمل التي تزيد عن �ساعات العمل َّ
نظامي.
مربر
ٌّ

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،امل�صباح املنري ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،املعجم الأ�سا�سي
يف امل�صطلحات الإدارية العربية ]622-621/1

َ�س ْاع ِجي

لغة:
مل جند له �أ�ص ًال يف اللغة.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●�أمني ال�صندوق يف امل�ؤ�س�سة الوقفية.
●موظف ثانوي يتكفل بالعمليات املالية للم�ؤ�س�سة الوقفية ،فهو يراجع العمليات املنجزة من
قبل العدول ،ويحتفظ ب�سجالت امل�ؤ�س�سة.

[الإ�صالح الإداري مل �ؤ�س�سات قطاع الأوقاف �ص]282/

ور (رئي�س الأطباء)
َ�س ُاع ٌ

لغة:
مل جند له �أ�ص ًال يف اللغة.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●من يحكم على طائفة الأطباء ،وي�أذن لهم يف التطبيب ،وهو حاذق بالطب ،ماهر فيه ،متقدم
و�رض ،واملعرفة بالأمرا�ض والعلل
على غريه يف الف ِّن ،واملعرفة بالعقاقري ،وما فيها من نفع ٍّ
وطرق العالج ،وما يجري جمرى ذلك.
●متف ِّقد املر�ضى.

[الأوقاف الإ�سالمية يف فل�سطني يف الع�رص اململوكي �ص ،185/تاريخ البيمار�ستانات يف الإ�سالم �ص]17/

ال�س ِاعي
َّ

لغة:
(�س ع ي)� ،سعى َ�س ْعي ًا :عدا ،وج َّد ،و َن ِ�ش َط ،وكذلك �إذا عمل ،وك�سب ،وك ُّل من ُو ِّل �شيئ ًا على
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َ�سا ِق َي ٌة
قوم؛ فهو ٍ
وال�ساعي :عامل
�ساع عليهم ،و�سعى على ال� َّصدقة :عمل يف �أخذها من �أربابهاَّ ،
وموظف يف امل�صالح ينقل املرا�سالت
ال�صدقات ،وهو �أي�ض ًا :مو ِّزع ال ِربيد واملخاطبات ونحوهاَّ ،
َّ
ُ
ال�صدقة ،واجلمع:
عامل
إىل
�
ان�رصف
اعي»
«ال�س
طلق
�
أ
إذا
�
و
الطلبات،
ح�رض
وي
املكاتب
بني
َّ
ُ
َّ
وال�سعاة.
َّ
ال�ساعونُّ ،
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[تاج اللغة ،امل�صباح املنري ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني]

َ�سا ِق َي ٌة(�سانية-دوالب-ناعورة-طنبو�شة-ك َّبا�س-حمال-علبة-عجلة)

لغة:
التزود باملاء ،والري ،وما ُي�سقى من �أر�ض �أو زرع ،وال�ساقية
ال�س ْقيُّ :
(�س ق ي)� ،سقى َ�س ْقي ًاَّ ،
للر ِّي ُيرفع منها
(مو َّلد) :قناة ت�سقي الأر�ض والزرع ،وجمرى مائي طبيعي �أو �صناعي ،وبئر َّ
املاء بنواعري �إىل حيثما يحتاجونه ،و�آلة ُتدار على حمور لرفع املاء �إىل قناة ت�سقي احلقل،
جر املا�شية؛ فيخرج
َّ
وال�ساقية :الناعورة؛ وهي دوالب ذو ِدالء �أو نح ِوها ،يدور ِب َد ْفع املاء �أو ِّ
مائي
ودوالب
احلقل،
إىل
�
املاء
فريفع
دار
ي
والب
د
ال
اقية:
وال�س
احلقل،
إىل
�
هر
ن
ال
أو
�
البئر
من
املاء
َّ
ُّ
ُ
َّ
ُ
ٌ ٌّ
تديره البقر لرفع املاء من النهر ل�سقي احلقول والب�ساتني ،وال ُّدوالب :الآلة التي تديرها ال َّد َّابة
والع َج َل ُة ،وهي :ك ُّل َط ْوق �أو ُق ْر�ص
ُلي�ستقى بها ،وك ُّل �أداة تدور ُ
وتدث حركة تدفع غريهاَ ،
وال�سانية (ومن معانيها:
وال�ساقية �أي�ض ًا :ال َف ْ�س ِق َّية َّ
العامةَّ ،
قابل لل َّدورانَّ ،
وال�سبيل ،وال َّداليةَّ ،
و�س ٍ
واق.
البعري ُي�ستقى عليه) ،واجلمع� :ساقياتَ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
ال�ساقية التي تدار بوا�سطة زوج من الثريان.
●و�ساقية همالياَّ :
ال�سواقي التي ترفع املاء من املجاري املائية؛ مثل :اخلليج،
وال�ساقية َّ
البحاريُ :تطلق على َّ
● َّ
التع.
�أو النيل� ،أو ُّ
ال�سواقي مبدينة غزة� ،أو ن�سبة �إىل �شكل
وال�ساقية الغ َّزاوي :رمبا ُ�س ِّميت بذلك ن�سبة �إىل َّ
● َّ
القوادي�س (راجع قادو�س) بها ،امل�صنوعة من اخل�شب ،ولي�ست من الفخار كالقوادي�س
البلدي ،والتي متيل �إىل ال�شكل البي�ضاوي.
تتول �سقاية النا�س.
وال�سانية :املر�أة التي َّ
● َّ
املتفرعة عن القناة الكبرية.
وال�سانية يف الأندل�س :ا�ستعملت لقناة املاء َّ
● َّ
ال�صغرية ِّ
عند االقت�صاديني:
النهرية �إىل احلقول الزراعية
الري؛ لنقل املاء �أو املجاري
دوالب �أو عجلة ُت�ستخدم يف �أغرا�ض ِّ
َّ
ال�سواقي،
ال�سواقي� ،أو ُّ
ري َّ
بوا�سطة احليوان �أو قوة اندفاع املاء ،و ِمن َث َّم ُيقال �أحيان ًا :زراعة َّ
للأرا�ضي التي ُتروى بهذه الطريقة.
[تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،امل�صطلحات
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�سالنامه
املعمارية يف وثائق ع�رص حممد علي وخلفائه �ص ،107-106/معجم لغة الفقهاء �ص ،213/قامو�س امل�صطلحات
االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص ،278/املعجم اجلغ رايف �ص]401/

�سالنامه (حولية  -تقومي �سنوي)

لغة:
مل جند له �أ�ص ًال يف اللغة.
ا�صطالحاً:
فار�سي من «�سال»؛ مبعنى ال�سنة ،و«نامه» :الكتاب� ،أو الر�سالةُ ،تطلق للداللة على التقومي،
لفظ
ٌّ
ِ
ال�سنوية ،وكانت الدولة العثمانية -ال �س َّيما يف القرن التا�سع ع�رش-
ال�سنوي ،واملذكرة
والكتاب
َّ
ٍّ
ُت�صدر يف جميع والياتها الرئي�سية «�سالنامات» لإعالم امل�س�ؤولني واملواطنني ب�آخر املعلومات
والإح�صائيات ،ومنها�« :سالنامة والية بريوت» ،و«�سالنامه والية حلب» ،و�سواهما.

[املعجم اجلامع يف امل�صطلحات العثمانية �ص]110/

َ�س ِام َر ٌة

لغة:
�لا ،فه��و:
الرج�� ُل :مل ين��م ،وحت َّ��دث م��ع جلي�س��ه لي ً
(� ِ��س م ر)�َ ،س َ��م َر َ�س ْ��مر ًا ُ
و�س ُ��مور ًا؛ َ�س َ��م َر َّ
جل ْذوة� ،أو ما بقي من جمر
وال�س َ��مر :احلديث بالليل ،واحلكايات التي ُي ْ�س َ��مر بها ،وا ُ
َ�س��امرَّ ،
ِ
و�س َ��مرة ،و�س��امرة.
ر،
��م
و�س
ر،
��م
و�س
ار،
��م
و�س
ون،
ر
��ام
س
�
��ع:
م
واجل
يف املوق��د،
ُ ُ ُ َّ َ
ُ َّ
ُ
ا�صطالحاً:
الفواني�س ال�ضوئية لإنارة الدروب لي ًال؛ حتى ي�ستطيع املارون �أن ي�سلكوها يف �أمن وطم�أنينة
من الظالم احلالك.

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم
الغني ،الوقف اخلريي يف الإ�سالم و�أبعاده التنموية �ص]129/

ِ�س َباخٌ (�سبخة � -صباخ  -م�ستنقع)

لغة:
��يء�َ :س�� َكن ،و َف َ�تر ،و�س َّ��ب َخ
��رء :ن��امَّ ،
(���س ب خ)�َ ،س�� ِب َخ َ�س ْ��بخ ًاَ ،
وال�ش ُ
و�س َّ��ب َخ َت ْ�س�� ِبيخ ًا؛ َ�س�� ِب َخ امل ُ
وال�س�� ِبخة من الأر�ض :ما
ال َ
بال�س��باخَّ ،
وال�س��باخ :جمع َ�س ْ��ب َخةَّ ،
وخ�صبها و�س َّ��مدهاِّ ،
أر�ض :غ ّذاها ِّ
��تنقعية (�أي :منخف�ض��ة
وال�س َ��بخة
(وال�ص َب َخ�� ُة لغ��ة فيه��ا) :منطق��ة م�س َّ
َّ
مل ُيف َل��ح ومل ُي َّ
عم��ر مللوحت��هَّ ،
تغطيه��ا املي��اه الراك��دة) ،ال ت�صل��ح للزراع��ة مللوحته��ا ،و�أر���ض ذات ِملْ��ح ون�� ٍّز (ه��و امل��اء ين�ضح من
وال�سباخ
الأر�ض فوق �سطحها) ،ال تكاد ُت ْنبت ،وجمعها�ِ :سباخ ،وما يعلو َ
املاء من ُط ْحلُب ونحوهِّ ،
ال�س��ماد ،يف لغ��ة �أهل م�رص.
�أي�ض�� ًاَّ :
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
ت�سمد به الأر�ض الزراعية ،وعملية
ال�سماد
ُّ
البلدي ،من روث احليوانات املختلط بالرتابَّ ،
● ِّ
توزيعه يف الأر�ض هي :ال َّت ْ�سبيخ.
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َ�س َب ٌب
وال�سباخ وال� َّس َبخ :الأر�ض الزراعية تراكمت عليها الأمالح ،فغدت غري �صاحلة لإنبات الزرع،
● ِّ
تتحمل ت�أثريات الأمالح ،دون �سواها من النباتات.
ورمبا �صلحت لزراعة نباتات بعينها َّ

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،قامو�س
امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص]278/

َ�س َّباكٌ

لغة:
ال�شوائب و�أفرغه يف
وي�س ِبك َ�س ْبك ًا؛ َ�س َبك
أذابه وخ َّل�صه من َّ
َ
املعدنَ � :
(�س ب ك)َ ،
ي�سبك َ
�سب َك ُ
وال�سباكَ :م ْن حرفته
املذوبة من ذلك ،وجمعها� :سبيكات ،و�سبائك،
َّ
وال�س ِبيكة :القطعة َّ
قالبَّ ،
و�صبها يف قوالب ،ومن يقوم برتكيب �أنابيب املياه
ال�سباكة ،وهو من ُي�سيل املعادن َ
ب�ص ْهرها ِّ
ِّ
ومتعلقاتها يف البيوت وغريها ويقوم ب�صيانتها.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة]

َ�س َّبا َل ٌة

لغة:
لت الثمر َة :جعل ُتها
�سبل َّ
و�سب ُ
ال�شيء� :أباحه ،وجعله يف �سبيل اهللَّ ،
�سبل َت ْ�س ِبي ًال؛ َّ
(�س ب ل)َّ ،
ِ
ِ
الرخام) املاء الكبرية مع حو�ض
يف ُ�سبل اخلري و�أنواع ِّ
البَّ ،
وال�س َّبالةَ :ف ْ�سق َّية (حو�ض من ُّ
ومنهل ،وعني املاء ،وال�ساقية ،وحو�ض املاء يف امل�ؤ�س�سة الدينية ،وهي �أي�ض ًا :حو�ض املاء
وال�سبالة :القارورة ،وقنينة �سدادها من زجاج،
املاء،
واحلنفية ي�ستقي منها
للجمهور،
َّ
َّ
العموم َ
ُ
واجلمع� :سبايل.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم الغني]

َ�س َب ٌب

لغة:
ونحوه:
و�سبب ا ُ
أ�سباب�َ :أ ْو َج َدها ،وكان �سبب ًا لهاَّ ،
كم َ
حل َ
(�س ب ب)�َ ،س َّب َب َت ْ�س ِبيب ًا؛ َ�س َّبب ال َ
ِ
وال�سبب :ما
وبرره ،وذكر �أ�سبابه ،وامل ُ َ�س ِّبب :ا�سم الفاعل من َ
«�س َّبب» ،واملفعولُ :م َ�س َّببَّ ،
ع َّلله َّ
احلبل ،والع َّلة ،والذريعة،
ي�ؤدي �إىل حدوث �أمر �أو نتيجة ،وما ُي َّ
تو�صل به �إىل غريه ،وهو �أي�ض ًاْ :
وال�صلة ،واجلمع� :أ�سباب.
و�أي�ض ًا :القرابة واملودة ،والعالقةِّ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
33

ُ�س ْب َح ٌة
حلكم ،غري م�ؤ ِّثر فيه.
●ما يكون طريق ًا للو�صول �إىل ا ُ
م�سببه ،بحيث
ال�شارع عالمة على ُحكم
●الو�صف الظاهر املن�ضبط ،الذي جعله َّ
�رشعي هو ِّ
ٍّ
امل�سبب.
امل�سبب ،ومن عدمه عدم َّ
يلزم من وجوده وجود َّ
امل�سبب؛ �سواء �أكانت بينهما منا�سبة،
امل�سبب ،ومن عدمه عدم َّ
●ما يلزم من وجوده وجود َّ
�أم ال.
الرزق.
●م�صدر ِّ
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
م�سوغات �إ�صداره.
●ا ُ
حلكم �أو القرار :ذكر ِّ
●والت�س��بيب :م�صطلح ديواين قدمي ،ا�س��تخدمه ُك َّتاب ال َّدواوين ،و�أرادوا به �أن ي�س َّ��بب رزق
(رات��ب) رج��ل عل��ى م��ال متع�� َّذر ا�س��تخراجه ،ليع�ين امل�س��بب ل��ه العام��ل (�أي عام��ل اخلراج)
عل��ى ا�س��تخراجه ،فيجع��ل ورد ًا للعام��ل؛ �أي ورد ًا م�س َّ��ج ًال و�إي��راد ًا مكتوب�� ًا و�إخراج�� ًا �إىل
املرتزق بالقلم.
عند القانونينيُ :يطلَق على:
●الغاية �أو الهدف من وراء العقد �أو االلتزام.
فعلي يبنى عليه اال�ستئناف �أو طلب النق�ض ويدلل عليه �أمام املحكمة.
●�سبب
ٌّ
قانوين �أو ٌّ

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني ،التعريفات الفقهية
�ص ،110/معجم م�صطلحات �أ�صول الفقه �ص ،228/معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية  ،884/2قامو�س
امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص ،278/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية
 ،584-583/1معجم القانون �ص ،100/القامو�س القانوين اجلديد �ص]419/

ُ�س ْب َح ٌة ِ
(م ْ�سبحة)

لغة:
و�سبح اهللَ
و�سبح�َ :ص َّلى ،و�شكرَّ ،
�سبح الرج ُل :قال� :سبحان اهللَّ ،
�سبح َت ْ�سبيح ًا؛ َّ
(�س ب ح)َّ ،
عد
ي
خيط
يف
منظومة
خرزات
حة:
ب
وال�س
والتنزيه،
التقدي�س
والت�سبيح:
�سه،
وله :ن َّزهه وق َّد
ُ ُّ
ُّ ْ
والتطوع من الذكر وال�صالة ،وهي �أي�ض ًا:
وال�س ْبحة :ال ُّدعاء،
بها ِّ
ُّ
امل�سبح مرات الت�سبيحُّ ،
و�س َبح.
و�س ْبحاتُ ،
ِم ْ�سبحة ،وجمعها :م�سابح ،وجمع ُ�س ْبحة�ُ :س ُبحاتُ ،
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد]

ِ�س ْبطٌ

لغة:
وال�س ْبط:
و�س ُبوطة؛ َ�س ِب َط َّ
و�س ُبط َ�س َبط ًا َ
(�س ب ط)�َ ،س ِبط َ
يء :طال ،وا�سرت�سلِّ ،
ال�ش ُ
و�س َباطة ُ
وال�س ْبط :الفريق من اليهود ،كالقبيلة من العرب،
ول ُد الول ِد ،واحلفي ُد؛ وهو :ولد االبن واالبنةِّ ،
ال�ش َج َر ٌة �أ ْغ َ�صا ُن َها َك ِث َري ٌة ملت َّفة ،و� ْأ�صلُ َها َو ِ
اح ٌد ،واجلمعْ � :أ�سباط.
وال�س َبطَ :
َّ
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َ�سبِي ٌل
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

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

ال�س ْب َل ُة
َّ

لغة:
مل جند له �أ�ص ًال يف اللغة.
ا�صطالحاً:
العامة؛ مثل :الأفراح مبختلف �أنواعها� ،أفراح الأعرا�س
عامُ ،ي�ستخدم يف املنا�سبات َّ
جمل�س ٌّ
ِ
وجعل بع�ض الوقوفات لها ل�ضمان
واخلتانُ ...
وي�ستخدم �أي�ض ًا للأتراح يف �أوقات العزياتُ ،
بقائها يف حالة جيدة ،و َف ْر�شها ،و�إ�ضاءتها ،وتعمريها.

[�أبحاث ندوة نحو دور تنموي للوقف �ص]203-202/

َ�سبِي ٌل (�سقاية  -م�سقاة � -سقاخانة � -صهريج  -حم�سنة  -معروف)

لغة:
وال�سبيل :الطريق ،وما و�ضح منه،
(��س ب ل)� ،أَ ْ�س َ�بل �إِ ْ�س�با ًال؛ �أَ ْ�س َ�ب َل ِت َّ
الطري ُقَ :ك ُثت �س�ا ِب َل ُتهاَّ ،
وال�س�بيل :ك ُّل ِهبة �أو
وال�صلة ،وا ُ
وهو �أي�ض ًا :ال�س�ببِّ ،
حل َّجة ،ولل�س�بيل؛ �أي :جمان ًا بغري �أُجرة؛ َّ
ِ
عام�ة ،وبن ٌ�اء ُمقام قرب
وال�س�بيلَ :ف ْ�س�ق َّية م�اء َّ
عطي�ة تق� َّدم يف �س�بيل اهلل للح�ص�ول عل�ى ر�ض�ا اهللَّ ،
لل�شرب من�ه قربة �إىل اهلل
يوقف
�طه،
س
و�
يف
نب�ع �أو �ش�بكة مي�اه ،ويتد َّف�ق امل�اء م�ن �صنب�ور مر َّكب
ُّ
تع�اىل ،و�أي�ض� ًا :بناي�ة �صغيرة بجانب ال َف ْ�س� ِق َّية ي�صلِّى فيها امل�س�افرون وي�ستريحون ،وامل ُ َ�س ِّ�بل:
و�س ُبول.
و�س ُبلُ ،
و�س ْ�بلُ ،
من يو ِّزع ماء ال�س�بيل ،واجلمع� :أَ ْ�س ُ�بل ،و�أَ ْ�س� ِبلةُ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●ا�صط�لاح مرتب��ط بالعدي��د م��ن الأبني��ة الت��ي ُو ِقف��ت �س��بي ًال هلل تع��اىل ،رغب��ة يف التق��رب �إلي��ه ع��ز
وج��ل و�أم ً�لا بالث��واب والأج��ر ،وم��ن هذه الأبنية ما ُخ ِّ�ص�ص لتوفري املياه كل يوم وعلى مدار
العام كله للإن�س��ان واحليوان.
امل�سبل؛ �أي :املجعول يف �سبيل اهلل ،وتارة
●املوا�ضع املوقوفة املع َّدة لأن يو�ضع فيها املاء َّ
ال�شب ،وتارة للنفع العام على ح�سب �رشط الواقف ،غري �أن كلمة �سبيل
يكون خل�صو�ص ُّ
مبعنى عني ماء مل يجر ا�ستعمالها �إال يف �أواخر القرن ال�سابع �أو �أوائل القرن الثامن
الهجري؛ �أي يف الع�رص اململوكي� ،أما يف الع�رص الأيوبي فقد كانت الكلمة الأكرث ا�ستعما ًال
هي كلمة (�سقاية)� ،أو م�سقاة� ،أو �صهريج.
●الطريق الوا�ضح؛ لكرثة اجلريان فيه بامل�شي.
ال�سبيل:
أحوا�ض
�
و
الفار�سي)،
امل�صطلح
●والأَ ْ�س ِبلة :ال�ساقيات (�أو �سقاخانة وفق
َّ
ال�سبيل
�أحوا�ض َ�س ْقي الدواب ،ومنها ما ُخ ِّ�ص�ص لتعليم الأيتام والفقراء؛ كمكاتب َّ
(ال ُك َّتاب �أو كتابخانة وفق امل�صطلح الفار�سي) ،ومنها ما ُخ ِّ�ص�ص لإقامة الغرباء
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َ�س ُّتو َق ٌة
ال�سبيل وغري ذلك،
ال�سبيل ،ومنها ما ُخ ِّ�ص�ص لطحن الغالل؛ كطاحون َّ
والفقراء؛ كخانات َّ
وارتبطت هذه اللفظة �أي�ض ًا بالعديد من �أوجه الأن�شطة اخلريية الأخرى؛ ومن بينها على
والتب ،واملدافن
امل�سبلةَ ُّ ،
امل�سبلة ،وال�سواقي َّ
امل�سبلة ،والتوابيت َّ
�سبيل املثال :امل�صاحف َّ
امل�سبلة ...وغري ذلك.
َّ
يخ�ص�ص لو�ضع
بناء
عندها
قام
ي
كان
التي
املاء
عني
هو
الوقفي:
اال�صطالح
وال�سبيل يف
َّ
ُ
● َّ
الأواين املع َّدة لت�سبيل املاء اخلارج من البئر.
ال�سبيل :ما ُوقف على العامة؛ كوقف امل�سجد ،واملقربة ،واملدر�سة ،والبئر ...ونحو
●ووقف َّ
ذلك.
ِ
عام ،يقع على كل عمل خال�ص ُ�سلك به طريق
●و�سبيل اهلل :ك ُّل ما �أمر به من اخلري ،فهو ٌّ
التطوعات ،وا�ستعماله يف اجلهاد
التقرب �إىل اهلل تعاىل؛ ب�أداء الفرائ�ض والنوافل و�أنواع ُّ
لن�رصة دين اهلل �أكرث ،و�سبيل اهلل :احلج ،وطلب العلم ،ودين الإ�سالم ،والقر�آن ،و�سبيل
الطرق �إليه ،وطاعته ،وما �أمر به ،فكل �سبيل �أُ ِري َد به اهلل  -وهو ٌّبر  -فهو داخل يف
اهللُّ :
�سبيل اهلل.
الرب وال�صالح والنفع
● َ
و�سبيل اخل َْي :ك ُّل طريق هي الأح�سن والأف�ضل؛ ملا فيها من ِّ
وال�سعادة ،والطريق التي تق َّدم بها امل�ساعدة واملعونة للفقراء واملحتاجني ،وطريق حتقيق
العام ،وا�ستعماله يف اجلهاد لن�رصة دينه �أكرث.
ال�صالح ِّ

[تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،الأ�سبلة املائية يف العمارة
الإ�سالمية �ص ،14-13/الوكاالت والبيوت الإ�سالمية يف م�رص العثمانية �ص ،67/معجم م�صطلحات �ألفاظ
الفقه الإ�سالمي �ص� ،305/أوقاف امل�سلمني يف القد�س ال�رشيف �ص ،197/م�ؤمتر الأوقاف الأول يف اململكة العربية
ال�سعودية :الوقف مفهومه وف�ضله و�أنواعه �ص ،322/معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية ]890/2

َ�س ُّتو َق ٌة

لغة:
الدرهم
و�س ُّت ٌ
درهم َ�س ُّت ٌ
وق؛ �أيَ :ز ْي ٌف َب ْه َرج ،ال خري فيه ،وال قيمة له ،وهو ِّ
(�س ت ق)ٌ ،
وق ُ
الفار�سية :ثالثة �أطباق.
مع َّربة ،ومعناها يف
الرديء املغ�شو�ش ،امل ُ َل َّب�س َّ
بالف�ضة ،والكلمة ُ
َّ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،امل�صباح املنري ،تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،الرائد]

َ�س َّجا َد ٌة ِ
(م�سجدة)

لغة:
الرج�� ُلَ :خ َ�ض َ��ع ،وو�ض��ع جبهت��ه عل��ى الأر���ض ،فه��و �س ِ
��اج ٌد،
(���س ج د)�َ ،س َ��ج َد ُ�س ُ��جود ًا؛ َ�س َ��ج َد َّ
ِ
ِ
وال�س َّ��جادة:
وال�س َّ��جادة :م�ؤ َّن��ث َ�س َّ��جاد؛ وه��ي :ح�ص�ير �أو ب�س��اط �صغ�ير ُي�ص َّلى عليه ،وامل ْ�س��جدة َّ
َّ
وال�س َّ��جادة :ما ُيفر���ش يف البيوت من�س��وج ًا من �صوف
عليها،
��جود
س
امل�
�صغري)
(ح�صري
رة
م
ا ُ
َّ
خل ْ
و�س ِ
و�س َّ��جاد.
��جاجيدَ ،
ل��ه َخ ْم��ل ،واجلم��ع�َ :س َّ��جاداتَ ،
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ِ�سجِ لٌّ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

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

ِ�س ِجلٌّ

لغة:
ال�ص ُّك ،وكتاب
(�س ج ل)�َ ،س َّج َل َت ْ�سجي ًال؛ َ�س َّج َل َّ
دونهَّ ،
يءَّ :
وال�س ِج ُّلَّ :
ال�ش َ
وقيده ،و�أثبتهِّ ،
يدون فيه ما ُيراد حفظه من معلومات؛ كالعهود والأحكام
وال�س ِج ُّل :دفرت �أو كتاب َّ
العهدِّ ،
وال�س ِج ُّل �أي�ض ًا :الكاتب ،واجلمع�ِ :س ِج َّلت.
ونحوهاِّ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
�سجل فيه.
وي َّ
●احلجر يكتب فيه ،ثم ُ�س ِّمي به ك ُّل ما ُيكتب ُ
●املح�رض يعقده القا�ضي يثبت فيه احلكم الق�ضائي ،بعد �إثبات ح�ضور املتخا�صمني ،وما
جرى بينهما من الإقرار والإنكار ،واحلكم بالبينة� ،أو النكول على وجه يرفع اال�شتباه،
وقيل� :إن املكتوب هو املح�رض ،ف�إذا �أجاب الآخر و�أقام البينة فهو التوقيع ،ف�إذا حكم
ال�سجل.
القا�ضي ،فهو ِّ
●ال�صحيفة املكتوبة؛ �سواء ت�ضمنت حكم القا�ضي� ،أو غري ذلك ،ومن �أمثلته :ما ذكره الفقهاء
احلق �إىل حقه
من اتخاذ القا�ضي ال�سجل حلفظ الوقائع �إذا طال الزمن ،ولو�صول �صاحب ِّ
ولو بعد حني.
تقيد فيه �صور الوثائق الأ�صلية (عقود  -ح�سابات  -ق�ضايا� ...إلخ) ،ويتم الت�سجيل
●جملد َّ
والقيد فيه بالن�سخ �أو التحليل �أو الإيجاز.
التنظيمي للرجوع �إليها؛
تدون بها البيانات التي ي�ستلزمها العمل الإداري
●املدونة التي َّ
ُّ
ِ
ك�س ِجل الأع�ضاء ،و�سجل احلاالت.
●كتاب كبري ُت�ضبط فيه وقائع النا�س.
الرحال �أو غريهم ،ب�إطالق نفقته حيث
●ويف �أعمال الديوان :كتاب ُيكتب للر�سول �أو ِّ
املخب �أو َّ
فيقيمها له كل عامل يجتاز به.
بلغِّ ،
ال�ضخم �إذا كان فيه ماء؛ ق َّل �أو كرث ،وال يقال لها�َ :س ْجل ،وهي فارغة،
وال�س ْجل :هو الدلو َّ
● َّ
ولكن يقال :دلو.
● ِ
ت�سجل فيه الرتكات من �أمالك منقولة �أو
و�سج ّل الرتكات :الكنا�ش� ،أو الدفرت� ،أو ال ِّزمام َّ
حب�س.
غري منقولة التي خلفها الهالك امل ُ ِّ
ال�شعي� ،أو �سجالت القا�ضي� :سجالت املحاكم ال�رشعية ،والدفاتر التي كانوا
وال�سجل َّ
● ِّ
ي�سجلون فيها الإعالمات التي يحررها الق�ضاة واحلجج والقرارات ،ف�ض ًال عن ت�سجيل
الفرمانات القادمة من مركز الدولة والأوامر والتبليغات تبع ًا للرتتيب الزمني.
ال�رشعي �أي�ض ًا :جملد يحتوي عدد ًا كبري ًا من احلجج ال�رشعية والوقفيات.
وال�سجل
● ِّ
ُّ
خا���ص؛ وذل��ك للرج��وع �إليها عند
ال�ص�� ِّك� :ص��ورة َّ
●و�س��جل َّ
لل�ص��ك عين�� ًاُ ،تكت��ب بالقل��م يف دف�تر ٍّ
ال�ص ِّك� ،أو ا�ش��تباه تغيري ...ونحو ذلك.
احلاجة؛ عند �ضياع َّ
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ِ�س ْج ٌن
ال�صة من م�ستحقيها من
ال�صة :الوثائق التي ُد ِّونت فيها �أ�سماء �أ�صحاب ُّ
●و�سجالت ُّ
�أهايل مكة املكرمة واملدينة املنورة والقد�س ال�رشيف ،من الفقراء والعلماء والأعيان
و�أ�صحاب الوظائف.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●�أي دفرت من دفاتر املحا�سبة ُي�ستعمل يف الدرجة الأوىل لت�سجيل معامالت ال�رشكة الداخلية.
ال�شكة فيه ب�أ�سماء َح َملة �أ�سهمها ودائنيها.
●دفرت (�أو قائمة) حتتفظ َّ
●جمموعة املعلومات املحفوظة يف وثائق مكتوبة وملفات بق�صد اال�ستفادة منها يف العمل
الإداري واتخاذ القرار؛ �سواء �أكانت �أ�سماء� ،أم �أرقام ًا� ،أم عهود ًا� ،أم �أحكام ًا� ،أم وقائع...
�أم غريها.
معينة عن ال�رشكات والأ�شخا�ص الذين ميار�سون
وال�سجل
ت�ضم بيانات َّ
ُّ
التجاري :مو�سوعة ُّ
● ِّ
خا�ص.
حمل
يف
التجارة
ٍّ
اخلا�صة باملواطنني.
تدون فيه الأحوال املدنية
ال�سجل العام الذي َّ
َّ
● ِّ
وال�سجل ُّ
املدينِّ :
عند القانونينيُ :يطلَق على:
معي.
أمر
�
ب
ة
خا�ص
أو
�
ة
عام
وقائع
وت�سجيل
قيد
يف
�ستعمل
●جمموعة �أوراق ُت
َّ
َّ
َّ
التجاري :دفرت ب�أ�سماء التجار موجود يف كل عا�صمة �أو مديرية �أو حمافظة
وال�سجل
ُّ
● ِّ
وحتت �إ�رشاف املحكمة ،ويف بع�ض البالد حتت �إ�رشاف الوزارة املخت�صة.
العقاري والتوثيق.
اخلا�ص بقيد العقارات مب�صلحة ال�شهر
ال�سجل
وال�سجل
ُّ
ِّ
ُّ
العقاري :هو ِّ
● ِّ
وم َّلكه��ا،
��ة،
ع
قط
��ة
ع
قط
أرا�ض��ي
ل
ا
��احة
س
م�
��ه
ي
ف
��ة
ن
مبي
��جل
س
�
:
ا
أي�ض��
�
��اري
ق
الع
��جل
وال�س
ً
َّ
ُ
● ِّ
ُّ
ال�س��جل �أن قيوده
وطريقة امتالكهم ،واحلقوق العينية
َّ
املن�صبة عليها ،ومن خ�صائ�ص هذا َّ
ُم ْن ِ�ش��ئة للحق��وق الت��ي ت�ش�ير �إليها.

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،قامو�س
امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص ،280/معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية  ،892/2قامو�س
م�صطلحات الوثائق والأر�شيف �ص ،33/معجم م�صطلحات الرعاية والتنمية االجتماعية �ص ،213/املو�سوعة
الفقهية  ،173/34معجم امل�صطلحات والألفاظ الفقهية  ،244/2املعجم لألفاظ احلب�س  -الوقف  -املعقب
والعام باملغرب �ص ،103/م�صطلحات التاريخ العثماين  ،705/2قراءة معمارية يف ال�سجالت العثمانية للمحكمة
ال�رشعية يف نابل�س �ص ،39/بحوث ندوة الوقف والق�ضاء � ،378/1سجالت ال�رصة العثمانية  ،312/2معجم
م�صطلحات االقت�صاد واملال و�إدارة الأعمال �ص ،462/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية ،587/1
املعجم القانوين رباعي اللغة �ص]430-429 ،271/

ِ�س ْج ٌن

لغة:
حل ْب�س :املنع ،والإم�ساك ،والت�أخري،
(�س ج ن)�َ ،س َج َن َ�س ْجن ًا؛ َ�س َج َنه� :أخفاه ،وحب�سه ،وا َ
ال�سجن
وال�س ْجن ،واملَ ْح ِب�س :مكان ُيحب�س فيه املَ ْ�سجون؛ ُ
ويقال له �أي�ض ًاَّ :
ال�س ِجني؛ وهو نزيل ِّ
ِّ
ال�س ْجن ،واجلمع�ُ :سجون.
يف
امل�سجونني
أمر
�
يتول
من
ان:
ج
وال�س
�س،
ب
حل
با
عليه
املحكوم
َّ
َ
َّ َّ
ْ
ِّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
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َ�سخا ٌء
●تعويق ال�شخ�ص ،ومنعه من اخلروج �إىل �أ�شغاله ،ومهماته الدينية واالجتماعية� ،أو منعه
من �إحلاق الأذى بالنا�س� ،أو من الفرار بح ٍّق لزمه وهو قادر على �أدائه ،حب�س ًا يف مكان
خم�صو�ص عن طريق ال� ُّسلطة ال�رشعية القائمة.
عند القانونيني:
ال�سجني �أو امل�سجون� :شخ�ص �صدر يف ح ِّقه حكم ق�ضى عليه بال�سجن ملدة حم َّددة بح�سب
جلرم �أو اجلناية التي ارتكبها قبل دخوله ال�سجن.
ا ُ

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم م�صطلحات
العلوم ال�رشعية  ،892/2معجم امل�صطلحات الفقهية والقانونية �ص]193/

ُ�س ْح ٌت

لغة:
(���س ح ت)�َ ،س َ��حت َ�س ْ��حت ًا ،فه��و َ�س ِ
وال�س ْ��حت:
��احت؛ َ�س َ��ح َت َّ
ال�ش َ
��يءَ :ق َل َع��ه م��ن �أ�صل��هَّ ،
وال�س ْ��حت :ك ُّل ح��رام قبي��ح ال ِّذك��ر ،وامل��ال احل��رام ،وال َك ْ�س��ب
اال�س��تئ�صال ،والإزال��ة ،وال َق ْ
��شرُّ ،
وال�س��حت م��ن امل��ال:
خب��ث ُ
احل��رام غ�ير امل��شروع� ،أو م��ا ُ
وقب��ح م��ن املكا�س��ب ،فل��زم عن��ه الع��ارُّ ،
امل ُ ْت َل��ف ،ال�ضائ��ع ،واجلم��ع� :أَ ْ�س��حات.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
و�س ِّمي بذلك لأنه ي�سحت الطاعات؛ �أيُ :يذهبها ،وقد
●كل مال حرام ال يحل ك�سبه وال �أكلهُ ،
الر�شوة وما ي�أخذه ال�شاهد والقا�ضي.
ُي َخ ُّ�ص به ِّ
[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،املو�سوعة
الفقهية ]255/24

ور
ُ�س ُح ٌ

لغة:
وي�رشب
وال�سحور :الأكل َ
ال�س َحرُ :قبيل ُّ
وال�سحور :ما ي�ؤكل ُ
ال�س َحرَّ ،
وقت َّ
(�س ح ر)َّ ،
ال�صبحُّ ،
ال�سحور.
أكلت
�
:
رت
وت�سح
ال�س َحر،
َّ ُ
ُ َّ
يف َّ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني]

َ�سخا ٌء

لغة:
ِ
و�س َخا
و�س ُخ َّو ًا ،فهو َ�سخ ٌّي؛ �أيَ :ج َواد ،كرمي ،معطاءَ ،
(�س خ و)�َ ،س َخا َ�س َخاو ًة َ
و�س َخ ًاء ُ
وال�س َخاء :اجلود ،والكرم.
َّ
بال�شي ِءَ :جا َد بهَّ ،
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ُ�سخْ َر ٌة
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
ال�سف والتبذير.
●اجلود باملال ،وغريه من غري م�س�ألة ،وال ا�ستحقاق ،ما مل َي ْن َت ِه �إىل َّ
●اجلود و�إعطاء ما ينبغي ملن ينبغي.
● َب ْذل ما ُيحتاج �إليه عند احلاجة ،و�أن يو�صل �إىل م�ستحقه بقدر الطاقة.

[تاج اللغة ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم م�صطلحات العلوم
ال�رشعية  ،895/2معجم امل�صطلحات املالية واالقت�صادية يف لغة الفقهاء �ص]242/

ُ�سخْ َر ٌة

لغة:
(���س خ ر)�َ ،س َّ��خ َر َت ْ�س��خري ًا؛ �س َّ��خرهَّ :ذل ،و�س َّ��هله ،و�س�� َّلطه ،و�س َّ��خره �أي�ض�� ًا :ك َّلف��ه م��ا ال ُيري��د،
ال�س ْ��خ ِري  -هي :خدم��ة �إجبارية بغري �أجر
وال�س ْ��خرة  -ومثله��اُّ :
و َق َه َ��ره ،وك َّلف��ه عم ً�لا ِب�لا �أج��رُّ ،
داب��ة) ُ�س ِّ��خر ب��دون �أج��ر وال ثم��نَ ،ك ْره�� ًا ،وقه��ر ًا ،وب�لا
وال�س��خرةَ :م�� ْن �أو م��ا (خ��ادم �أو َّ
معل��ومُّ ،
و�س ْ��خرات.
مقابل ،واجلمع�ُ :س ُ��خراتُ ،
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[تاج اللغة ،امل�صباح املنري ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني]

َ�س ٌّد ( ُم َ�سنَّاة)

لغة:
ِ
و�سدود ًا؛ �أي:
(�س د د)�َ ،س َّد َي ُ�س ُّد �س َّد ًا؛ �أي� :أغلق ،ومنع ،وردم ،و�أ�صلحَ ،
و�س َّد َي�س ُّد َ�سداد ًا ُ
والر ْدم ،وك ُّل بناء ُ�س َّد به مو�ضع،
ا�ستقام؛ فهو َ�س ِديدَّ ،
وال�س ُّد :احلاجز ،والفا�صل بني �شيئنيَّ ،
وال�س ُّد �أي�ض ًا :بناء يف جمرى نهر ،يقوم بحجز املياه وت�رصيفها ح�سب احلاجة ،وبناء و�سط
َّ
نهر ل�ضبط الفي�ضانات ،وتوفري املياه على الدوام ،وتوليد الكهرباء ،ومنه :امل ُ َ�س َّناة؛ وهي:
ال�س ْيل �أو ال َّنهر ،به مفاحت للماء ُتفتح على َق ْدر احلاجة ،واجلمع�ُ :سدود،
َ�س ٌّد ُي ْبنى حلجز ماء َّ
و�أَ ْ�سداد ،و�أَ ُ�س ّد.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند االقت�صاديني:
حاجز ُيقام يف وجه النهر؛ �إما لتخفيف �رسعة مياهه ،و�إما خلزن تلك املياه ،و�إما لرفع م�ستواها
وحتويلها للإ�سقاء ،و�إما لغري ذلك.
عند القانونيني:
احلائط �أو الطريق �أو كالهما ،القائمان على �ضفة النهر ملنع مائه من الطغيان على املزارع
وامل�ساكن ،وقد تكون ال�سدود من الأمالك العامة �أو اخلا�صة.

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم ال�شهابي
يف م�صطلحات العلوم الزراعية �ص ،59/القامو�س القانوين اجلديد �ص]229/
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الر َمقِ
َ�س ُّد َّ
اج ِة
َ�س ُّد َ
احل َ

لغة:
َ�س ُّد :تق َّدم تعريفه ،انظر (�س ٌّد).
الرج ُل واحتاج
اح ِتياج ًا ،و�أحوج �إِ ْحواج ًا؛ َ
واح َ
تاج ْ
احلاجة( :ح و ج)َ ،ح َاج َح ْوج ًاْ ،
حاج َّ
ِ
ِ
ِ
حل َاجة ،واحلائجة :االفتقار،
متاجُ :م ْف َت ِقرُ ،م ْعوز ،وامل ُ ْحوج :امل ُ ْعدم ،وا َ
و�أَ ْح َو َج :افتقر ،ورجل ُ ْ
وال�شيء ال�رضوري الذي الب َّد منه وال
حل َاجة :اللزومَّ ،
وما يفتقر �إليه الإن�سان ويطلبه ،وا َ
حل َاجة :الكفايةُ ،يقال :حاجتي؛ �أي :ما يكفي ،و�س ُّد
ميكن اال�ستغناء عنه ،ومنه:
احلاجيات ،وا َ
َّ
ِ
حلا َجة� :إغالقها ،وق�ضا�ؤها ،واجلمع :حاجات ،و َحاج ،وحوَج ،وحوائج.
ا َ
ا�صطالحاً:
�إعطاء ال�شخ�ص ما يحتاج ويريد ،و�إطعام اجلائع.

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم
الغني ،معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية ]896/2

َ�س ُّد ال َّذ َرا ِئ ِع

لغة:
َ�س ُّد :تق َّدم تعريفه ،انظر (�س ٌّد).
وال�س��بب
تو�س��ل ،وت�ش�� َّفع ،وال َّذريع��ة :الو�س��يلةَّ ،
الذرائ��ع( :ذ ر ع)َ ،ذ ِر َع َذ َرع�� ًا؛ َذ َر َع �إلي��هَّ :
ال�ش��يء ،وجمعه��ا:
والع�� ْذر ،وال َّذريع��ة �أي�ض�� ًا� :س��وء ا�س��تعمال َّ
�إىل َّ
ال�ش��يءُ ،
واحل َّج��ة ،وال َّتع َّل��ةُ ،
َذ ِريع��ات ،و َذ َرائ��ع.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
للمحرم قطع ًا �أو ظ ّن ًا غالب ًا.
ن�ص بتحرميه؛ لكونه مف�ضي ًا
●املنع من فع ٍل مل يرد ٌّ
َّ
● َح ْ�سم مادة و�سائل الف�ساد؛ دفع ًا لها� ،إذا كان الفعل ال�سامل من املف�سدة و�سيلة �إىل مف�سدة.
ت�رصف �آخر حمظور.
● َم ْنع
الت�رصف اجلائز الذي ي�ؤدي �إىل ارتكاب ُّ
ُّ

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم
الغني ،معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية  ،896/2معجم امل�صطلحات الفقهية  ،10/2معجم م�صطلحات
�أ�صول الفقه �ص]231/

الر َم ِق
َ�س ُّد َّ

لغة:
َ�س ُّد :تق َّدم تعريفه ،انظر (�س ٌّد).
الروح �أو احلياة
الر َمق( :ر م ق)َ ،ر َم َق َر ْمق ًا؛ َر َم َق َّ
ال�ش َ
يء :نظر �إليه نظر ًا خفيف ًاَّ ،
َّ
والر َمق :بقية ُّ
والرا ِمق:
الكايف،
القليل
العي�ش:
ومن
الوفاة،
قبل
أخرية
ل
ا
واللحظة
�س،
ف
ن
ال
آخر
�
و
اجل�سد،
يف
َ
َّ
َّ
الر َم َق :القليل من الطعام ُينقذ
ورمق
َ
الفقريَّ ،
الفقري ب�شيء� :أعطاه ما ُي ِ�سك به ُق َّو َته ،وما َي ُ�س ُّد َّ
من املوت جوع ًا ،واجلمع� :أَ ْر َماق.
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َ�س َدا ٌد
ا�صطالحاًُ :يطلَق 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�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم م�صطلحات
العلوم ال�رشعية ]896/2

َ�س َدا ٌد

لغة:
و�صوب ،وال َّت ْ�سديد:
و�س َّدد َت ْ�سديد ًاَ :د َفعَّ ،
الرج ُل :ا�ستقامَ ،
(�س د د)�َ ،س َّد َي ِ�س ُّد َ�سداد ًا؛ َ�س َّد َّ
وال�صواب،
وال�سداد :امل�ستقيم،
َّ
لل�س َداد ،و َت ْ�سديد احل�ساب :تن�سيقه ،وتنظيمهَّ ،
التوفيق َّ
القر�ض
و�س َداد ال َّد ْين :ق�ضا�ؤه ،وت�أديته ،و�س َّدد ال َّد ْي َن �أو
َ
وال�س َداد :وفاء ما ُ
ا�شتيَ ،
وال َق ْ�صدَّ ،
ونحوهما :دفعه �إىل ال َّدائن.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند االقت�صاديني:
ال�سداد �أو الت�سديد :هو عملية الدفع امل�ؤ َّدى بطريق الأق�ساط� ،أو جمرد �أداء ال َّد ْين �أو امل�ستحقات
َّ
للطرف الآخر يف ميعاد متفق عليه.

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

ِ�س َدا َن ٌة

لغة:
و�س َد َن �أي�ض ًاَ :خ َد َم الكعب َة،
الرج ُل :كان حاجب ًا �أو َّبواب ًا؛ َ
(�س د ن)�َ ،س َد َن َ�س ْدن ًا َ
و�س َدانة؛ َ�س َد َن َّ
ِ
وال�سدانة :ا ِ
خل ْدمةِ ،
و�س َدانة الكعبةِ :خ ْدمتها،
فة،
امل�رش
الكعبة
م
د
وخا
ب،
حل ِاج
البواب ،وا َ
وال�سا ِدنَّ :
َّ
ِّ
َّ
وتول �أمرها ،و َف ْتح بابها و�إغالقه.
ِّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●خدمة البيت (الكعبة) وحجابته وتويل �أمره ،وفتح بابه و�إغالقه ،وكانت �سدانة البيت
ومفاتيحه مع بني �إ�سماعيل حتى انتهت �إىل ثابت من ولد �إ�سماعيل؛ ف�صارت ال�سدانة بعده
لـ«جرهم» ،وانتهت �سدانة البيت يف عهد النبي ﷺ �إىل «عثمان بن طلحة بن عبد الدار»،
ولذر َّياتهم ،ما داموا موجودين �صاحلني لذلك ،ال يحل لأحد
حق
ٌّ
وهي ٌّ
م�ستحق لبني طلحةِّ ،
منازعتهم عليها؛ لأنها والية لهم من ر�سول اهلل ﷺ.
وال�سادن :من يقوم بخدمة الكعبة امل�رشفة ،وتويل �أمرها ،وفتح بابها و�إغالقه ،كما يتوىل
● َّ
ال�سادن نزع الك�سوة القدمية ،و�إ�سبال الك�سوة اجلديدة ،والإ�رشاف على الأعمال التي تتم
َّ
داخل الكعبة وخارجها من الإ�صالحات والرتميم ،وي�شارك يف غ�سل الكعبة مباء زمزم.

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم تاريخ
42

ِ�س ْدلَّة
احلج �ص ،284/م�صطلحات �صبح الأع�شى �ص ،179/معجم م�صطلحات �ألفاظ الفقه الإ�سالمي �ص� ،311/أثر
الأوقاف على احلياة الدينية واالجتماعية يف مكة واملدينة �ص]51/

ُ�س َّدة (دكة املُبلّغ �أو امل�ؤذِّن  -مكربية)

لغة:
ال�ش ْعر وما
ال�س َّدة :باب الدارُ ،
وظ ّلة ببابها ،و�ساحة �أمام الباب ،وكال ِف َناء لبيت َّ
(�س د د) ُّ
وال�س َّدة :مرتفع كاملِ ْن َب ي�صعد �إليه اخلطيب ،وما ُيجل�س عليه �أو ُي�صعد عليه؛ كاملنرب،
�أ�شبههُّ ،
و�س َّدة امل�سجد :ما حوله
ومنرب اخلطيب والواعظ يف اجلامع ،و ِم َن َّ�صة ملر ِّتلي القر�آن يف اجلامعُ ،
الط ِاق امل�سدود ،واجلمع�ُ :س َدد.
وما َي ْب َقى من َّ
الرواقَ ،
من ِّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●املق�صورة ،ولكنها يف الع�رص اململوكي ا�س ُتعملت ل�سقف املق�صورة ،وكان ي�صلِّي عليها
لريددوا التكبري بعد الإمام ،ويف ع�رصنا ُت ْطلَق على �سقيفة تو�ضع يف امل�سجد
امل�ؤ ِّذنون ِّ
جتاه املحراب واملنرب ،يقوم امل�ؤذنون فيها بالتبليغ �أي�ض ًا ،حتى �أ�صبحت من م�ستلزمات
وللتو�سع يف ال�صالة.
وال�س َّدة الآن ل�صالة الن�ساء،
ُّ
اجلوامع؛ كاملنابر ،واملحاريبُّ ،

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم
الغني ،معجم الألفاظ التاريخية يف الع�رص اململوكي �ص]89/

ِ�س ْد ٌر (النبق  -الع�ضاة)

لغة:
قوية جامدة ،و�إذا �أُطلق
ال�س ْدر� :شجر ال َّن ْبق؛ �شجر �شائك ،خ�شبه �صلب ،و�أ�شواكه َّ
(�س د ر)ِّ ،
ال�س ْدر يف ال َغ ْ�سل فاملراد :ورقه املطحون ،واحدته�ِ :س ْد َرة ،واجلمع�ِ :س َدرِ ،
و�س ُدور.
ِّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
فيغ�سل به ،ومن
وي َخ ُّ�ض حتى تبدو رغوتهُ ،
ويجعل يف ماءُ ،
●ورق �شجر ال َّن ْب ِق؛ ُي َد ُّق ناعم ًاُ ،
وينتفع بورقه يف الغ�سل؛ لأنه يقتل
بحج �أو عمرةُ ،
م ِرم ًا ٍّ
�أمثلته :تغ�سيل امليت به ،ولو كان ُ ْ
ال�شعر ،ومتى �أُطلق يف باب الغ�سل فاملراد به :الورق املطحون.
الهوام ،ويلني َّ
َّ

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،امل�صباح املنري ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني،
معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية  ،897/2معجم م�صطلحات �ألفاظ الفقه الإ�سالمي �ص]311/

ِ�س ْدلَّة (�سداله)

لغة:
ن�صة مرتفعة للقعود)� ،أو
وال�س ِد َّلةِ :م ْ�ص َطبة (مقعد �أو ِم َّ
ال�س ْدل ُّ
ال�س ْتِّ ،
وال�س ْدلِّ :
(�س د ل)ِّ ،
ِ
وال�س ْد َّلُ :م َع َّر ٌب،
ُ�ص َّفة (�سقيفة �أو مقعد مظ َّلل)� ،أو �أريكة� ،أو مقعد طويل ذو م ْ�سند خلفيِّ ،
«�س ِد َّل ْه» �أو ِ
و�أ�صله بالفار�سيةِ :
«�س ْه ِد َّلة» ،ك�أنه ثالثة بيوت يف بيت.
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َ�س َّرا ُء
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
ي�سمى
●دخلة يف احلائط ،كانت َّ
تخ�ص�ص لو�ضع مقعد طويل منخف�ض يف املنزل العربيَّ ،
بال ِّديوان ،ليجل�س عليه �صاحب املنزل يف اجتماعاته.
الرخام
بالرخام �أو احلجر ،ولكن حافتها تكون من ُّ
●�أر�ضية الديوان ال�صغري التي ُتفر�ش ُّ
ال�صحن مبقدار � 30أو � 40سم ،و�أحيان ًا تكون
دائم ًا ،وترتفع عن �أر�ضية الدورقاعة �أو َّ
�أر�ضيتها م�ساوية للأر�ضية العامة �إذا كانت ملحقة باحلجرات.

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

َ�س َّرا ُء

لغة:
�سة ،واخلري ،وال َف ْ�ضل،
والرخاء ،واملَ َ َّ
ال�ضاء؛ وهي :ال ِّنعمةَّ ،
ال�ساء :عك�س َّ َّ
(�س ر ر)َّ َّ ،
وال�ساء �أي�ض ًا :الأر�ض الطيبة.
ُ
والي ْ�سَ ،
ور ْغد العي�شَّ َّ ،
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني]

اج (�سرج  -م�سرجة)
ِ�س َر ٌ

لغة:
ح�س��نه،
و��سرج َّ
ال�ش َ
و��سرجهَّ :
ال��سر َاج� :أوق��دهَ َ ،
��سراج ًا؛ �أَ ْ َ
��سرج ِّ
��يء َ َّ
��سرج �إِ ْ
(���س ر ج)� ،أَ ْ
وال�ساج :املِ ْ�صباح الزاهر ،وك ُّل �شيء ُم�ضيء ،والفتيلة املوقدة ،وم�صباح ٍ
مكون
َّ
زيت َّ
وزينهِّ ،
ِ
ِ
مل
وا
رجل،
��م
س
ا�
على
م
ل
ع
اج:
و��سر
ت�ضيء،
فتيلة
��طه
س
و�
ويف
إناء
�
من
��سرجة؛ التى فيها الفتيلة
َ
َ
ٌ
َ
َْ
�ش��عل؛ في�س��ت�ضاء بها،
وال ُّده��ن� :إن��اء كالقندي��لُ ،يجع��ل في��ه زي��ت �أو نحوه ،وتو�ضع فيه فتيلة ُت َ
و��سرج.
��سرجُ ُ ،
واجلمعْ ُ :
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●لقب من الألقاب التي ُعرف بها كبار �أعيان الدولة من الوزراء والعلماء؛ مثل� :رساج
الدولة ،و�رساج الدين.
حر يف الأ�صل.
●ويف م�صطلحات الع�رص العثماين :اخلادم الذي يحر�س �سيده وهو ٌّ
منوع من �أجنا�س
تكونت من خليط َّ
●ويف م�رص العثمانية� :أحد �أفراد طائفة من اجلندَّ ،
التك ،وذلك للخدمة عند �آغوات الع�سكر كحر�س
متعددة ،توافدت �إىل م�رص ،كان �أبرزها ُّ
ِّ
«�رساجية» ،وعلى الواحد منهم ا�سم�« :رساج».
ا�سم
عليهم
َق
ل
ط
ي
وكان
لهم،
خا�ص
َّ
ٍّ
ُ
ال�سج.
بائع
اج:
وال�س
● َ َّ
ُّ ُ
وال�ساجي :من يقيم لوازم خدمات احلجرات وامل�سجد ال�رشيف؛ من الكن�س ،والتنظيف،
● َّ َّ
ال�سج والقناديل.
ويفتح �أبوابها يف ال�صبح ،ويغلقها يف الليل ،ويوقد ُّ ُ
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َ�س َر ٌب
[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم
الغني ،معجم امل�صطلحات والألقاب التاريخية �ص ،241/املعجم اجلامع يف امل�صطلحات العثمانية �ص،113/
قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص ،283/احلفاظ املعماري يف احل�ضارة العربية
الإ�سالمية �ص]180/

ُ�س َرا ِدقُ (ف ُْ�سطاط)

لغة:
وال��سرا ِدق،
��سر َدق ًة؛ َ
��سر َدق َ
(���س ر د ق)َ ،
��سر َدق البي َ��ت :جعل��ه م�ش��دود ًا �أع�لاه و�أ�س��فلهُّ ،
ْ
ْ
ْ
«��سر َاب ْر َده»؛ وه��و :ك ُّل م��ا �أح��اط ب�ش��يء م��ن حائط �أو َم ْ ِ
��ضرب �أو ِخ َباء
فار�س ٌّ��ي مع َّ��رب� ،أ�صل��هَ َ :
ونح��وه ،و�أي�ض�� ًا :خيم��ة يجتم��ع فيه��ا النا���س يف منا�س��بة عام��ة ،وبي��ت م��ن َ�ش ْ��عر ُي�� ُّد ف��وق �س��احة
ن�ص��ب يف ال�س��احة العام��ة؛ مل�ش��اهدة عر���ض �أو احتف��ال ،وال ُف ْ�س��طاط
ال��دار ،و ِم َن َّ�ص��ة م�س��قوفة ُت َ
��سرا ِدقات.
يجتم��ع في��ه النا���س ُلع ْر���س �أو َم���أْ َت وغريهم��ا ،وك ُّل بي��ت م��ن ُك ْر ُ�س��ف ( ُق ْط��ن) ،واجلم��عُ :
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●ما ُ َي ُّد على �صحن البيت.

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

َ�س َراي (�سراية � -سرايا)

لغة:
احلكومية يف بع�ض البلدان،
وال�ساية �أي�ض ًا :ال َق ْ�ص ،ومركز الدوائر
َّ
ال�س ُ
ايَ َّ ،
(�س ر ي) َّ َ
ِ
ِ
احلكومية ،واجلمع�َ :سايات.
وال�سايا :بالط املَلك ،وال َّدوائر
َّ
َّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●لف��ظ فار�س ٌّ��ي؛ معن��اه :بي��ت� ،أو :دار� ،ش��اع ا�س��تعماله يف الع��صر العثم��اين للدالل��ة عل��ى
ق��صر ال�س��لطان� ،أو دار احلكوم��ة.
●بناء ٍ
عال.

[تكملة املعاجم العربية ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم امل�صطلحات والألقاب
التاريخية �ص ،242/قراءة يف وثيقة وقف ترجع �إىل �أوائل القرن الع�رشين �ص]187/

َ�س َر ٌب (بدروم)

لغة:
وال�سب:
�س َب َّ
و�سب يف الأر�ض :ذهب على وجههَ َّ ،
يء :خرجَ َ ،
�سوب ًا؛ َ َ
(�س ر ب)َ َ ،
ال�ش ُ
�سب ُ ُ
وال�سب :بيت حتت الأر�ض
املَ ْ�سلك يف ُخ ْفية ،واملَ ْ�سلك املمت ُّد املنحدر ،والطريق حتت الأر�ضَ َّ ،
ِ
حلف ُري حتت
لل�سكنى �أو التخزين ،وا َ
ال منفذ له؛ وهو َ
الو ْكر ،والبدروم؛ وهو بيت حتت الأر�ض ُّ
احلائط ،واجلمع� :أَ ْ�ساب.
املاء
الأر�ض ال منفذ له ،والقناة ا َ
َ
جل ْوفاء التي يدخل منها ُ
45

�سربا�ستيه
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●طابق الأ�سا�س يف العمارة ال�سكنية� ،أو الدور حتت الأر�ضي.
وللخ ْزن.
●بيت حتت الأر�ض لل�سكنى َ
وال�سباتي :املحرتف حلرفة َن ْزح الف�ضالت والأو�ساخ من خزانات دورات املياه يف امل�ساجد
● َّ َ
واملنازل.

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،امل�صباح املنري ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة،
الرائد ،معجم الغني ،معجم م�صطلحات التاريخ والآثار �ص ،97/قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة
الإ�سالمية �ص]283/

�سربا�ستيه

لغة:
مل جند له �أ�ص ًال يف اللغة.
ا�صطالحاً:
تدخل الدولة يف �أرا�ضي
م�صطلح �أطلق يف العهد العثماين على احل�صانة الكاملة وال�شاملة �ض َّد ُّ
الأوقاف و�أرا�ضي التمليك.

[املعجم اجلامع يف امل�صطلحات العثمانية �ص]113/

َ�س ْر ٌج

لغة:
وال�سجَ :ر ْح ٌل يو�ضع
الفر�س
�رسج
َ
َ
�سج َت ْ�سيج ًا؛ َّ
(�س ر ج)َّ َ ،
ال�سجْ َّ ،
ونحوه� :ش َّد عليه َّ ْ
ِ
وي�صنع من اجللْد �أو ال َّثوب ،على �شكل �أريكة ي�ستوي
على ظهر َّ
الدابة ليقعد عليه الراكبُ ،
ِ
ٍ
وال�ساج
عليه راكب اجلواد،
لل�سري يف ٍّ
وجزء يف العربة َّ
ٌ
توجه بوا�سطته َّ
خط مواز للم ْحورَّ َّ ،
وال�ساجة :حرفته ،واجلمع�ُ :سوج.
ال�سوج ،وبائعهاَ ِّ ،
وجي� :صانع ُّ
ُّ
وال�س ُّ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم
الغني]

(�س ْر ع�سكر �َ -س ْر ع�سكري)
َ�س ْر َدار َ

لغة:
و�سدا ِر َّية :رئا�سة اجلند ،وقيادتهم.
ُ
رئي�س اجلند ،وقائد اجلي�شْ َ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
للح َّجاج،
●قائد قوة ع�سكرية؛ مثل� :رسدار احلج؛ �أي :قائد القوة الع�سكرية املرافقة ُ
و�رسدار اخلزانة؛ �أي :قائد القوة املرافقة للخزانة املر�سلة لل�سلطان.
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َ�س ِر َق ٌة
توجه للحرب دون م�شاركة ال�سلطان فيها.
●اللقب الذي �أُطلق على ال�صدر الأعظم �إذا َّ
●مرتبة ع�سكرية ت�ساوي يف �أيامنا مرتبة :رئي�س �أركان.
●�أ�شهر العلماء يف ع�رصه� ،أو معلِّم ال�سلطان.

[تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،الرائد ،معجم م�صطلحات التاريخ والآثار �ص ،132/املعجم املو�سوعي
للم�صطلحات العثمانية التاريخية �ص ،133/معجم امل�صطلحات والألقاب التاريخية �ص ،243/املعجم اجلامع
يف امل�صطلحات الأيوبية واململوكية والعثمانية �ص]115/

َ�س َر ٌف

لغة:
أمر� :أهمله ،و�أَ ْغفلهِ ،
وج َهله ،و�أَ ْ�س َف �إ�رساف ًا :بالغ،
�س َف ال َ
�سف ًا؛ َ َ
�س َف َ َ
(�س ر ف)َ َ ،
حل ِّد
ا
وجماوزة
إفراط،
ل
وا
والتبذير،
إ�رساف،
ل
ا
وهو:
التقتري؛
د
�ض
:
ف
وال�س
َ
و�أفرط ،وب َّددُّ ُ َ َّ ،
و�س ُف املَا ِءَ :ما
وال�ضاوة ّ
واالعتدالَّ ،
وال�سف :ما ذهب من غري نفعَ َ ،
بال�شيء ،والولوع بهَ َّ ،
ذهب منه ِف غري َ�س ْق ٍي وال َن ْفعٍ .
ا�صطالحاً:
جماوزة التو�سط واالعتدال يف مقدار احلاجة يف جميع الأمور ،والفرق بينه وبني التبذير �أن
وال�سف :اجلهل مبقادير احلقوق.
التبذير :اجلهل مبواقع احلقوقَ َّ ،

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم
م�صطلحات العلوم ال�رشعية ]898/2

َ�س ِر َق ٌة

لغة:
�سق
و�ساق؛ َ َ
�سق ًا؛ فهو َ�سا ِرق ،وجمعه�َ :سا ِر ُقونَ َ ،
�س َق َ َ
(�س ر ق)َ َ ،
و�سقَّ ُ ،
و�س َقةَّ ُ ،
ٍ
ِ
ً
معي املقدار
وال�سقة� :أ ْخ ُذ مال َّ
َ
ال�شيء :اختل�سه ،و�أخذه ُخ ْفية بغري وجه ح ٍّق ،وا�ستوىل عليهَّ ،
غري مملوك للآخذ من ِحر ِز ِمثله ُخ ْفية ،واجلمعِ َ :
�سقات.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
ِ
●�أَ ْخ ُذ ُم َك َّل ٍف ما ًال مع�صوم ًا ال �شبهة فيه من ح ْرزه م�سترت ًا� ،أو على �سبيل اال�ستخفاء.
●وال�سارق :من ي�أخذ مال غريه مبوا�صفات معينة �رشع ًاُ ،خ ْف َي ًة من ِحرزه ،دون ر�ضاه.
عند القانونينيُ :يطلَق على:
●جرمية يختل�س املتهم فيها حيازة املال خل�سة �أو بالإكراه من �صاحبه.
●جرمية ينتزع اجلاين فيها حيازة املال باالحتيال والتدلي�س.

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم
م�صطلحات العلوم ال�رشعية  ،899 ،879/2املعجم القانوين رباعي اللغة �ص ،577/معجم امل�صطلحات
القانونية (بدوي) �ص]234/
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َ�س ْر ِكي
َ�س ْر ِكي

لغة:
�سا ِكي.
َ�ص ُّك املعا�ش ،و َد ْفرت ت�سليم الر�سائل وت�س ُّلمها ،و َد ْفرت ُ
الع َّمال اليومي ،واجلمعَ َ :
ا�صطالحاً:
ينظم تبع ًا للموازنة؛ ل�رصف النقود من خزينة
ال�ص ُّك الذي َّ
دفرت العمال اليومي� ،أو ال�سند� ،أو َّ
الدولة ،وكان ع�ساكر الإنك�شارية ي�ستخدمون هذه ال�سندات للح�صول على علوفاتهم مرة ك َّل
ثالثة �شهور عند الديوان الهمايوين� ،أما بقية الع�ساكر فكانوا يتقا�ضون مرتباتهم مبوجب
هذه ال�سندات عند باب البا�شا (با�شا قايي�سي) ،وكان ُيط َلق على كل من بيده هذه الوثيقة ا�سم
�سكي ،وهذا يعني �أنه �صاحب م�ستحقات على اخلزينة.
(�سكيلي)؛ �أي� :صاحب َ ْ
َْ
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
● َ�ص ُّك املعا�ش.
●دفرت ت�سليم الر�سائل وت�س ُّلمها.
●دفرت العمال اليومي.

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

َ�س ْر َم ٌد

لغة:
وال�س َمد :الدائم امل َّت�صل الذي ال
�س َم َد :دام يف عمل ال�شيء ،ومل ينقطع عنهْ َّ ،
(�س ر م د)ْ َ ،
ينقطع ،وما ال � َّأول له وال �آخر ،فهو خارج عن مقولة ال َّزمان ،واملوجود بال بدء وال نهاية،
دوام ال بدء له وال نهاية.
وال�س َم ِد َّية :م�صدر �صناعي ،معناهٌ :
ال�س َم ِديْ َّ ،
�س َمدْ َّ :
وامل ُ َ ْ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة]

َ�سطْ ٌح (�سطوح)

لغة:
وال�س ْطح� :أعلى ك ِّل
(�س ط ح)�َ ،س َط َح َ�س ْطح ًا؛ َ
�سط َح َّ
و�س َّواهَ ،
ال�ش َ
و�س َّطحهَ :ب َ�سطهَ ،
يء َ
وم َّدهَّ ،
ٍ
و�سطوح،
مرئيَ ،
و�س ْطح البيت� :أعاله ،واجلمع� :أَ ْ�س ُطحُ ،
�شيء ،وظهره ،وهو :ك ُّل وجه ظاه ٍر ٍّ
و�أَ ْ�سطحة.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
ِ
طحي :من يقوم بحفظ الأَ ْ�سطحة.
● َّ
وال�س ُّ
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ِ�س َعا َي ٌة
[امل�صباح املنري ،تاج العرو�س ،تكملة املعاجم العربية ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،وقف
ال�سلطان النا�رص ح�سن بن حممد بن قالوون على مدر�سته بالرميلة �ص]168/

َ�سطْ ٌل

لغة:
وال�س ْيطل :ال َّد ْلو ،و�إناء من نحا�س �أو غريه لنقل ال�سائل �أو حفظه ،له ُع ْر َوة
ال�س ْطل َّ
(�س ط ل)َّ ،
َ
و�سطول.
طال،
�س
�
أ
واجلمع:
بها،
مل
ح
ي
منه،
طرفني
إىل
�
م�شدودة
الدائرة،
كن�صف
�أو ُع َّلقة
ُْ
ُ
ْ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني]

َ�سطْ ٌو

لغة:
و�س َطا عليه:
و�س ْطو ًة؛ َ�س َطا به وعليه :قهره ،وبط�ش به ،و�أذ َّلهَ ،
(�س ط و)�َ ،س َطا َ�س ْطو ًا َ
ِ
وال�س ْطو :ال�رسقة ،والهجوم قهر ًا
ال�سلْطة ،و�ش َّدة البط�شَّ ،
انتهبه ،وا�ستوىل عليهَّ ،
وال�س ْطوةُّ :
وبط�ش ًا.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند القانونيني:
�رسقة مع الك�رس  -اخلارجي �أو الداخلي  -يف منزل م�أهول.

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني ،معجم امل�صطلحات
القانونية (كورنو) ]897/1

ِ�س َعا َي ٌة

لغة:
(���س ع ي)� ،س��عى َ�س ْ��عي ًا ِ
و�س َ��عى �أي�ض�� ًا :عم��ل،
الرج�� ُل :ع��دا ،وج�� َّد ،ون�ش��طَ ،
و�س َ��عاي ًة؛ َ�س َ��عى َّ
وال�سعاية:
وال�ساعي :عامل َّ
و�س َعى على َّ
وك�سبَ ،
ال�صدقة :عمل يف �أخذها من �أربابهاَّ ،
ال�صدقاتِّ ،
وال�س��عاية�َ :س ْ��ع ُي املُكا َتب يف
مبا��شرة عم��ل ال�صدق��ات ،واملَ ْ�ش��ي لأخذه��ا ،و َق ْب�ضه��ا م��ن
ِّ
املت�صدقِّ ،
وال�س��عاية �أي�ض ًا :الو�ش��اية ،والنميم��ة امل ُ ْغ ِر�ضة.
عت��ق رقبت��ه؛ وه��و اكت�س��اب امل��ال ليتخ َّل���ص بهِّ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
�رش ًا.
●
الت�رصف يف كل عمل؛ خري ًا� ،أو َّ
ُّ
لل�س َّنة.
ا
باع
ت
ا
الزكاة
على
العاملون
وهم
وتفريقها،
الزكاة
أخذ
ل
إمام
ل
ا
ث
ع
ب
●َْ
ِّ ً ُّ
ٍ
الرق ،فيعمل العب ُد ويك�سب،
● ِّ
وال�سعاية يف العتق� :أن يعتق بع�ض عبد ،ويبقى بع�ضه الآخر يف ِّ
ف�س ِّمي ك�سبه لهذا الغر�ض� :سعاية.
وي�رصف ثمن ك�سبه �إىل موالهُ ،
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َ�س َع ٌة
[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،امل�صباح املنري ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم امل�صطلحات
الفقهية  ،13/2املو�سوعة الفقهية ]6/25

َ�س َع ٌة

لغة:
وو ِ�س َ��ع َ�س َ��ع ًة ِ
ور ُح َب ،و�أَ ْو َ�س َع:
و�س َ��ع ًة؛ َو َ�س َعَ :ب َ�س َطَّ ،
وكث ،و�أغنىَ ،
(و ���س ع)ٍَ ،و َ�س َ��ع َ
وو ِ�س َعَ :ك ُثَ ،
ِ
والو ْفرة،
وال�س َعة :نقي�ض ِّ
�صار ذا َ�س َعةَّ ،
الي�رس ،والغنى ،والرفاهية ،والكرثةَ ،
ال�ضيق؛ وهيُ :
والقوة.
جلهدَّ ،
(م َث َّل َثة الواو)؛ �أي :ا ُ
والطاقة ،وال ُق ْدرةَّ ،
الو ْ�سع ُ
وال�س َعة �أي�ض ًاُ :
َّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●الغنى والقدرة على الإنفاق.
والو ْ�سع :جهد املرء وطاقته ،وما ي�ستطيعه يف مال �أو ُق ْدرة.
والو ْ�سع َ
● ُ

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،امل�صباح املنري ،القامو�س املحيط ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم
الغني ،معجم لغة الفقهاء �ص ،218/قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص]286/

ِ�س ْع ٌر

لغة:
وال�س ْعر :ال َّث َمن ،والقيمة؛
(�س ع ر)�َ ،س َّع َر َت ْ�سعري ًا؛ َ�س َّعر َّ
يءَ :ث َّمنه ،وق َّدرهَ ،
ال�ش َ
وح َّدد ِ�س ْع َرهِّ ،
�أي :ما ي�ساوي بالنقد قيم َة ال�شيء ،ويعادل تكلفته.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●الثمن املق َّدر لل�سلعة ،فالفرق بينه وبني ال َّث َمن؛ �أن ال َّث َمن هو :ما يرتا�ضى عليه العاقدان،
ال�سعر فهو :ما يطلبه البائع.
�أما ِّ
●ما يطلبه البائع عو�ض ًا عن ال�سلعة.
ِ
ال�سوق :ما جرى عليه تعامل التجار من بيع �سلعة كذا ِ
مببلغ كذا.
●و�سعر ُّ
●وال َّت�سعري :االتفاق على ال�سعر.
●وال َّت�سعري �أي�ض ًا :تقدير ال�سلطان �أو نائبه للنا�س �سعر ًا ،و�إجبارهم على التبايع مبا قدره.
●والقيمة :ما ي�ساويه ال�شيء يف تقومي املقومني.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●القيمة التجارية ل�سلعة ما عند نقل ملكيتها من البائع �إىل امل�شرتي.
●كمية النقد التي يجب دفعها للح�صول على وحدة من ال�سلع �أو اخلدمات املتبادلة.
●وال�سعر الأ�صلي �أو الفعلي� :سعر ال�رشاء الذي ُ ِ
وي�سمى
ا�شتيت �أو ُع ِق َدت به ال�صفقة،
َّ
كذلك القيمة التاريخية والقيمة الدفرتية.
●و�سعر التجزئة� :سعر بيع الب�ضاعة على �أ�سا�س بيع املفرق �أو القطاعي.
●و�سعر اجلملة� :سعر بيع الب�ضاعة على �أ�سا�س غري القطاعي.
●و�سعر ال�سوق :الثمن الذي ميكن �أن ُت�شرتى به الوحدة �أو ما �شابهها (�سلعة ما) يف وقت
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ُ�س ْف َت َجة
ق�صد به يف جمال �إدارة الزكاة :تقومي املوجودات على �أ�سا�س قيمتها ال�سوقية وقت
وي َ
ماُ ،
وجوب الزكاة ،ويطلق عليه يف جمال التجارة القيمة اجلارية �أو ال�سوقية.
●و�سعر ال�سوم :م�صطلح حملي يراد به �أعلى �سعر ُع ِر َ�ض على مالك العني ومل يتم قبوله
بعد.
ال�صف� :سعر ال�سوق بالن�سبة للنقود.
و�سعر
●
َّ
●و�سعر ال�رشاء� :أعلى �سعر يكون امل�شرتي م�ستع َّد ًا لدفعه بتاريخ معني ل�رشاء ورقة مالية
معينة �أو �سلعة معينة.
●و�سعر ال�رصف :عدد الوحدات من عملة معينة الذي يتوجب دفعه للح�صول على وحدة
واحدة من عملة �أخرى.
عند القانونينيُ :يطلَق على:
●الثمن الذي ُتباع به ال�سلعة �أو ُت�شرتى ،والذي يف�سح املجال التفاقيات متتابعة.
●وال�سعر يف ال�سوق :هو ما ت�ساويه �سلعة �أو قيمة منقولة �أو عمل فني يف الأ�سواق ،وفق
قواعد العر�ض والطلب.

[تاج اللغة ،امل�صباح املنري ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم
الغني ،املو�سوعة الفقهية  ،132/34 ،25/15معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية  ،901/2معجم لغة الفقهاء
�ص ،218/قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص ،286/معجم امل�صطلحات والألفاظ
الفقهية  ،268/2معجم العلوم املالية واملحا�سبية وامل�رصفية �ص ،484/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات
الإدارية العربية  ،595/1قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية واملالية �ص ،335 ،119/معجم امل�صطلحات القانونية
(كورنو)  ،898/1القامو�س القانوين اجلديد �ص]183/

ُ�س ْف َت َجة

لغة:
«�س�� ْف َته»؛ وه��ي� :أن تعط��ي رج ً�لا م��ا ًال؛ فيعطي��ك وثيق��ة ت�س�ترد به��ا مالك من
لف��ظ فار�س ٌّ��يُ ،م َع َّ��رب َ
وال�س�� ْف َت َج ُة :فع��ل
��شريك �أو عمي��ل يف بل��د �آخ��ر �أن��ت م�س��افر �إلي��ه ،وي�س��تفيد امل ُ ْعط��ى �أَ ْم َ��ن الطري��قَّ ،
ذل��ك ،والعم�� ُل بال َّن ْقد ،واجلمع�َ :س ِ
��فات.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●حتريف لكلمة «�سفتة» الفار�سية ،دخلت اللغة العربية يف الع�رص الإ�سالمي للداللة على
املدون
خمول بقب�ض املال َّ
نظام مايل ات�صل باحلواالت وال�سندات املالية ،وحامل ال�سفتجة َّ
املر�سل �إليه.
فيها من َ
●كتاب من �صاحب املال لوكيله �أن يدفع ما ًال قر�ض ًا لي�أمن به من خطر الطريق ،وال�سفتجة
يف ع�رصنا تقابل احلوالة امل�رصفية.
●�أن يقر�ض �شخ�ص �آخر ما ًال ببلد؛ لي�ستوفيه يف بلد �آخر ،في�أمن امل ُ ْق ِر�ض من خطر الطريق
وم�ؤونة احلمل ،وي�ستفيد املق ِرت�ض من القر�ض ،ومن �أمثلته ما ذكره بع�ض الفقهاء على
�أنها حوالة ،وبع�ضهم على �أنها قر�ض.
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ِ�سفْر
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●م�صطلح �إ�سالمي قدمي ،ي�شري �إىل �إقرا�ض �أحد الأ�شخا�ص ما ًال لي�سلمه املقرت�ض يف بلد �آخر
�إىل �شخ�ص �آخر يريد املقر�ض تو�صيله �إليه ،وغر�ضه من الإقرا�ض �أن ي�أمن خطر الطريق،
ولهذا جعله قر�ض ًا ال �أمانة.
●البولي�صة �أو احلوالة ،ويرادف الآن الكمبيالة.
●توكيل العميل امل�رصف بنقل مبلغ �إىل بلد �آخر ،و�أخذ مقابل هذه الوكالة وثيقة تثبت ح َّقه
يف النقل ،واملبلغ املودع لدى امل�رصف.
عند القانونيني:
يوجه �إليه اخلطاب
ويدعى «ال�ساحب»  -ممن ِّ
حمرر يف �صيغة ر�سالة ،يطلب مبقت�ضاها كاتبها ُ -
َّ
فيها  -ويدعى «امل�سحوب عليه» � -أن يدفع مبلغ ًا معلوم ًا من النقد يف موعد معني ،لأمر �شخ�ص
ِ
«امل�ستحق» �أو «امل�سحوب له» ،وال يلتزم «امل�سحوب عليه»
ي�سميه ،ويدعى «احلامل» �أو
ثالث ِّ
بدفعها �إال �إذا قبلها.

[امل�صباح املنري ،القامو�س املحيط ،تاج العرو�س ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية
املعا�رصة ،الرائد ،معجم امل�صطلحات والألقاب التاريخية �ص ،249/معجم الألفاظ التاريخية يف الع�رص اململوكي
�ص ،91/معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية  ،902/2املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية ،596/1
البنوك الوقفية  ،671/2املعجم القانوين رباعي اللغة �ص]260/

ِ�سفْر

لغة:
الكتاب :كتبه ،وج َّلده؛ �أي:
و�س َف َر
(�س ف ر)�َ ،س َف َر َ�س ْفر ًا؛ َ�س َف َر
ال�شيء :ك�شفهَّ ،
َ
َ
وو�ضحهَ ،
وغ�شاه با ِ
وال�س َف َر ُة :ال َك َت َبة ،واجلمع� :أَ ْ�سفار.
غ َّلفهَّ ،
وال�س ْفر :الكتاب� ،أو الكتاب الكبريَّ ،
جللْدِّ ،
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[تاج اللغة ،القامو�س املحيط ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني]

َ�س َف ٌر

لغة:
و�سا َفر
ال�س َفرَ ،
الرج ُل :ارحتل ،و َق َطع م�سافة ،وخرج �إىل َّ
(�س ف ر)�َ ،س َف َر َ�س َفر ًا؛ َ�س َف َر َّ
وال�س َفر :الرحيل ،والرحلة ،و َق ْ�صد مو�ضعٍ  ،والتن ُّقل يف البالد،
َّ
ال�ش ُ
خ�ص :م�ضى وارحتلَّ ،
َ
واجلمع� :أ ْ�سفار.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
ي�صح فيها ق�رص ال�صالة.
●اخلروج عن عمارة موطن الإقامة قا�صد ًا مكان ًا يبعد م�سافة ُّ

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم لغة
الفقهاء �ص]219/
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َ�س َف ٌه
ُ�س ْف َر ٌة

لغة:
امل�سافر
ال�س ْف َرة :املائدة ،وما عليها من طعام ،وطعام امل�سافر ،وما يحمل فيه
(�س ف ر)ُّ ،
ُ
ِ
ال�س ْفرة ،واجلمع�ُ :س ْفرات،
َ
وال�س ْف َرجي :من�سوب �إىل ُ�س ْفرة ،وهو اخلادم امل�س�ؤول عن ُّ
طعامهُّ ،
و�س َفر.
رات،
و�س ُف
ُ
ُ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●لفظ فار�سي؛ معناه :قما�شة عري�ضة مي ُّد عليها الطعام ،دخلت العربية يف الع�رص الإ�سالمي
للداللة على مائدة الطعام.
الطباخ
و�س�� ْف َرة جي :من «�س��فرة» العربية و«جي» �أداة الن�س��بة يف اللغة الرتكية ،و ُتطلَق على َّ
● ُ
�أو ُم َر ِّتب الطعام على املوائد.

[تاج اللغة ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم امل�صطلحات والألقاب
التاريخية �ص ،249/املعجم اجلامع يف امل�صطلحات الأيوبية واململوكية والعثمانية �ص]11/

ُ�س ْف ٌل

لغة:
��يءَ :ن�� َز َل ،وانخف���ض ،و�ص��ار �أ�س��فل م��ن
و�س�� ُفل َّ
(���س ف ل)�َ ،س�� ُفل ُ�س��فو ًال؛ َ�س�� ُف َل� :ض�� ُّد ع�لاَ ،
ال�ش ُ
وال�س ْف ُل:
،
ل
ف
وال�س
منه،
املنخف�ض
واجلزء
حتته،
ال�شيء:
ُّ ْ ُ
نقي�ض الأعلى ،و�أ�سفل َّ
غريه ،والأ�سفلُ :
ِّ
التحتي ،وك ُّل ما
الطاب��ق
ال�س�� ْفل؛ وهوَّ :
َن ُ
قي���ض ُ
وال�س�� ْف ُّلي :من�س��وب �إىل ُّ
العلْ��و وال ِعلْ��و ،وه��و ال َق ْع��رُّ ،
ُّ
هو واقع يف الأ�س��فل.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
ال�سفل م�سجد ًا،
جعل
يف
ذكروه
ما
أمثلته:
�
ومن
فوقه،
أعلى
●البناء الأ�سفل من البناء ال
ُّ
والعلو بيت ًا.
ِّ
الع ِّلو.
عن
نزل
●ما
ُ
عند القانونيني:
الطبقة من البناء تعلوها طبقة �أخرى.
َّ

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

َ�س َف ٌه

لغة:
ِ
وال�س َفا َه ُة :نقي�ض
و�س َفاه ًة؛ َ
و�س ُف َه َ�س َفاه ًا َ
(�س ف هـ)�َ ،س َف َه َ
وال�س َف ُاه َّ
وال�س َف ُه َّ
و�سف َه َ�س َفه ًاَّ ،
ِ
ا ِ
نف�سه :حملها
حللْم ،وهو :الإ�رساف ،والتبذير ،والتبديد ،وهو �أي�ض ًاُ :
احلمق ،واجلهلَ ،
و�سفه َ
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َ�سقَّا ٌء
ال�س َفه؛ �أي :ا ِ
الت�رصف يف
و�سيئ
خل َّفة َّ
وال�سفيه :املُب ِّذرِّ ،
والط ْي�ش ،وامتهنها ،و�أهلكهاَّ ،
على َّ
ُّ
ال�س َفهاء.
ماله ،ومن يب ِّذر ماله فيما ال ينبغي ،واجلاهل ،وجمعهُّ :
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●تبذير املال وت�ضييعه على خالف مقت�ضى ال�رشع �أو العقل.
●خفة تعرتي الإن�سان ،فتحمله على العمل بخالف موجب العقل وال�رشع ،مع قيام العقل
ٍ
ويع ُّد عار�ض ًا من عوار�ض الأهلية ال�سماوية ،التي لي�س للفرد اختيار
فيه حقيقة من وجهُ ،
يف اكت�سابها� ،أو يف �إزالتها.
●�صفة ال يكون ال�شخ�ص معها مطلق الت�رصف؛ ك�أن يبلغ مب ِّذر ًا ،ي�ضيع املال يف غري وجهه
اجلائز.
عند القانونينيُ :يطلَق على:
●نزعة �إىل الإنفاق ب�صورة مبالغ فيها ،و�إىل تبذير املداخيل وتبديد الأموال بدون فائدة وال
�سبب.
●�إنفاق املال على غري مقت�ضى العقل �أو ال�رشع.
وال�سفيه :هو الذي يبذر �أمواله بال جدوى وال �سبب وجيه.
● َّ

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،القامو�س املحيط ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني،
امل�صطلحات الوقفية �ص ،142/معجم م�صطلحات �أ�صول الفقه �ص ،233/املو�سوعة الفقهية  ،100/16معجم
امل�صطلحات القانونية (كورنو)  ،900/1معجم القانون �ص ،102/املعجم القانوين رباعي اللغة �ص]387/

َ�سقَّا ٌء (�سقَّا � -شاوي َ -ب َّياب)

لغة:
وال�س ْقي:
�رشب� ،أو َّ
زوده باملاءَّ ،
(�س ق ي)�َ ،س َقى َ�س ْقي ًا� ،سقاه :جعله ي�رشب� ،أو ناوله ما ُي َ
و�س َّقا� :صيغة ُمبا َلغة؛
ُّ
و�س َّقاء َ
ال�ساقي؛ وهوَ :من يعطي النا�س املاءَ ،
التزود باملاء ،والفاعلَّ :
وال�شيخ املو َّكل
ونحوها،
املنازل
إىل
�
املاء
ل
م
ح
حرفته
ن
وم
النا�س،
إىل
�
املاء
يحمل
ن
م
وهو:
َّ
َ
َ
َْ
والبياب :ال�ساقي يطوف يف الأ�سواق حام ًال املاء لي�سقي به،
امل�ساجد،
يف
للو�ضوء
املاء
بتوزيع
َّ
واجلمع� :س َّقا�ؤون.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
يتول نقل املاء من النهر �إىل �صهاريج الأ�سبلة واملن�ش�آت؛ مللئها بالروايا
●الرجل الذي َّ
وال ِق َرب املحمولة على ظهور اجلمال �أو احلمري.
●�صاحب حرفة قدمية ،كان �شاغلها يغرتف املاء من الأنهار ،ويحمله يف راوية �أو ِق ْربة من
اجللد مع َّلقة ب�سيور على �أحد كتفيه ،وي�أتي بها �إىل داخل املدن لتزويد البيوت باملاء.
●و�سقابا�شي :رئي�س ال�سقائني.
عند االقت�صاديني:
�سمى ال�شاوي يف دم�شق.
الذي يو ِّزع ماء اجلداول على م�ستحقي املاءُ ،
وي َّ

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم
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َ�سق ٌْف
الغني ،كيف واجهت احل�ضارة الإ�سالمية م�شكلة املياه �ص ،318/معجم امل�صطلحات والألقاب التاريخية
�ص ،250/الألقاب والوظائف العثمانية �ص ،176/معجم ال�شهابي يف م�صطلحات العلوم الزراعية �ص]786/

ِ�سقَا َي ٌة (�سقي املاء)

لغة:
وال�س�� ْقي:
��شرب� ،أو َّ
زوده باملاءَّ ،
(���س ق ي)�َ ،س�� َقى َ�س�� ْقي ًا؛ �س��قاه :جعله ي��شرب� ،أو ناوله ما ُي َ
ال�س�� ْقي ،واملو�ضع
الت ُّ
وال�س��قاية :مو�ضع َّ
��زود بامل��اءُّ ،
وال�س�� ْقيا� :إعط��اء ن�صي��ب حم�� َّدد م��ن امل��اءِّ ،
�سد �أو غريه جلمع املاء،
ُي َّتخذ فيه
ُ
ال�رشاب يف املوا�سم وغريها ،والإناء ُي ْ�س َقى به ،وما ُيبنى من ٍّ
ِ
ِ
وال�س َقاء :و َعاء من جلْد يكون للماء وال َّلنب ،وك ُّل ما ُيجعل فيه
وال�سقاية �أي�ض ًا :حرفة َّ
ال�س ّقاءِّ ،
ِّ
ما ُي�سقى.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●حفر الأنهار والآبار ،وفتح القنوات ،وت�أمني الآالت الالزمة لإي�صال املياه �إىل النا�س.
وي�سقى منها املاء العذب،
●حيا�ض من �أدم ،كانت على عهد « ُق َ�ص ٍّي» تو�ضع بفناء الكعبةُ ،
حل َّجاج ،يجلبها ،وميزج حليبها بالع�سل ،وي�سكبه يف هذه
وي�سقاه ا ُ
حتمله الإبل من الآبارُ ،
الأحوا�ض؛ �إمعان ًا منه يف الكرم ،وكان ي�شرتي الزبيب وي�ضعه يف ماء زمزم بعد حفرها.
خا�ص من املن�ش�آت املائية؛ وهو املعروف وال�شائع با�سم :ال�سبيل.
●ويف املغرب العربي :نوع ٌّ
ق�صد به� :إرواء ُح َّجاج
●و�سقاية ا ُ
حل َّجاج :ا�صطالح يف تاريخ العرب من الع�رص اجلاهليُ ،ي َ
بيت اهلل احلرام يف مكة املكرمة ،فكانوا يجمعون املاء من �آبار «مكة» ،ويحملونها على الإبل
خا�صة من �أدم.
باملزاود وال ِق َرب،
ُّ
وي�صبونها يف فناء الكعبة بحيا�ض َّ
حل َّجاج املاء ،وهو يف الوقت ذاته من�صب من منا�صب
وال�ساقي :لقب ت�رشيفَ ،من �ساقى ا ُ
● َّ
حل ِّج.
موكب ا َ
ال�سماط
● َّ
وال�ساقي يف م�صطلحات الع�رص اململوكي :خادم يف الق�رص ال�سلطاين ،مهمته م ُّد ِّ
ال�سماط.
رفع
بعد
امل�رشوب
ي
ق
و�س
اللحم،
وتقطيع
فرة)،
(ال�س
َ ْ
ُّ
ِّ
وال�سقيا� :أن يعطيه ما ي�رشب ،والإ�سقاء� :أن يجعل له ذلك حتى يتناوله كيف �شاء ،والإ�سقاء
● ُّ
�أبلغ.

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم
الغني ،البنوك الوقفية � ،296/1أثر الأوقاف على احلياة الدينية واالجتماعية يف مكة واملدينة �ص ،60/الأ�سبلة
املائية يف العمارة الإ�سالمية �ص ،14/معجم امل�صطلحات والألقاب التاريخية �ص� ،252/سجالت ال�رصة
العثمانية  ،217/1املعجم اجلامع يف امل�صطلحات العثمانية �ص ،110/معجم م�صطلحات �ألفاظ الفقه الإ�سالمي
�ص]317/

َ�سق ٌْف

لغة:
وال�س ْقف :غطاء املنزل ونحوه ،وهو
(�س ق ف)�َ ،س َق َف َ�س ْقف ًا؛ َ�س َق َف َ
البيت :جعل له َ�س ْقف ًاَّ ،
وال�س ْقف :م�ساحة م�ستوية �إجما ًال؛ من
�أعاله املقابل لأر�ضه،
القائم على اجلدران الأربعةَّ ،
ُ
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ُ�سقُوطٌ
اخل�شب� ،أو ا ِ
وال�س ْقف �أي�ض ًا :ال�سماء،
جل ِّ�ص� ،أو ال ْأ�س َمنت ،ت�ؤ ِّلف غطاء الغرفة �أو البيتَّ ،
و�سقوف.
و�س ُقفُ ،
واجلمع� :أَ ْ�س ُقفُ ،
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
التقيد به،
للحد الأعلى لك ِّل �شيء؛ مبا مي ِّثله من قيد يجب ُّ
●غطاء املنزل وال�سماء ،وا�س ُتعري ِّ
ي�صح جتاوزه.
�أو مانع ال ُّ
●احل ُّد الأعلى لكمية ما �أو ل�سعر �أو راتب.

[تاج اللغة ،القامو�س املحيط ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد،
معجم الغني ،املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية ]598/1

ُ�سقُوطٌ

لغة:
يء :هبط ،ووقع ،وغاب ،و�أَ ْ�س َق َطه� :أوقعه،
و�س ْقط ًا؛ َ�س َق َط َّ
(�س ق ط)�َ ،س َق َط ُ�سقوط ًا َ
ال�ش ُ
حل ِّق؛
نف�سه عليه ،وت�سا َقط َّ
وت�سا َقط على َّ
يء :تتابع ُ�سقوطه؛ ومنه�ُ :سقوط ا َ
ال�شيء� :أَلقى َ
ال�ش ُ
�أي :زواله من يد �صاحبه.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●انتهاء اخل�صومة قبل الف�صل فيها ،بعد انق�ضاء �سنة على الأقل من عدم ال�سري فيها.
حق �أو امتياز ،ويكون غري �ساري املفعول؛ نتيجة
احلق :فرتة ينق�ضي يف �أثنائها ٌّ
●و�سقوط ِّ
الت�رصف �أو لعدم تفعيله.
لعدم
ُّ
يتذرع به امل َّدعى عليه بعد انق�ضاء مدة
●و�سقوط ال َّدعوى :حمو �آثار كل �إجراء يف الدعوىَّ ،
معلومة.
عند القانونينيُ :يطلَق على:
حق الوراثة� ،أو
●خ�سارة ح ٍّق� ،أو وظيفة� ،أو �صفة� ،أو فائدة ،تنزل كعقوبة ب�سبب �سقوط ِّ
عدم الأهلية� ،أو ال ِغ ِّ�ش� ،أو التهاون� ...إلخ.
يتذرع به امل َّدعى عليه بعد انق�ضاء مدة
●و�سقوط ال َّدعوى :هو زوال �آثار كل �إجراء يف ال َّدعوىَّ ،
معلومة ،تختلف من نظام قانوين �إىل �آخر ،وذلك بعد �آخر �إجراء فيها ،و�سقوط ال َّدعوى ُي�شبه
التقادم؛ الذي ي�ضع ح َّد ًا للدعوى ،فال تبقى معلَّقة �أبد ًا.
احلق من يده.
�سقط
معينة
فرتة
احلق� :إذا مل يطالب املطالب باحلق �ضمن
ُّ
●و�سقوط ِّ
ِ
ر�سمي ًا ب�سقوط ح ِّقه
●و�سقوط الأجل� :إذا مل يدفع املدين ق�سط ًا م�ستح َّق ًا من ال َّد ْين ،و�أُنذر
َّ
وي�صبح ال َّدين حا ًّال،
يف الآجال الباقية؛ ي�سقط ح ُّقه يف الأجل املوقوت لدفع ال َّد ْين
َّ
تعاقدي ًاُ ،
واجب الأداء بحذافريه.
[امل�صباح املنري ،املعجم الو�سيط ،املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية  ،598/1معجم امل�صطلحات
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ِ�س َّك ٌة
القانونية (كورنو)  ،902/1معجم امل�صطلحات القانونية (بدوي) �ص ،182/املعجم القانوين رباعي اللغة
�ص ،354/معجم امل�صطلحات الفقهية والقانونية �ص ،197/القامو�س القانوين اجلديد �ص]196/

َ�س ِقي َف ٌة

لغة:
وال�س�� ْقف :غط��اء املن��زل ونح��وه،
(���س ق ف)�َ ،س�� َق َف َ�س�� ْقف ًا؛ َ�س�� َق َف البي َ��ت :جع��ل ل��ه َ�س�� ْقف ًاَّ ،
وال�سقيفة :املكان املَ ْ�سقوف ،وعري�ش ُي�س َت َظ ُّل به ،وك ُّل بناء بارز ُي ْ�س َقف به فوق باب
وال�سقيف َّ
َّ
ال��دار ،وه��ي �أي�ض�� ًا :ك ُّل خ�ش��بة عري�ض��ة  -كال َّل��وح � -أَو َح َج��ر عري���ض ُي�س��تطاع �أَن ُي َ�س�� َّقف ب��ه،
و�س�� َقا ِئف.
واجلم��ع�َ :س�� ِقيفاتَ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
● ُغرفة منخف�ضة عن البناء ،ومنف�صلة عنهُ ،ت�ستخدم لأغرا�ض �ش َّتى.
واملارة بها من ال�شم�س واملطر.
●ال�سوق املظ َّللة حلماية املتعاملني فيها َّ
متجاور ْين،
بناءين
بني
متتد
ة
ب
ع
م
أو
�
ممر
فوق
●ويف م�صطلحات الع�رص اململوكي� :سقف
ٍّ َ ْ َ
َ
�أو حتمل بع�ض �أجزاء من هذين البناءين.
عند االقت�صاديني:
والغلت؛ فيقيها
بناء
زراعي �أكرث ما يكون من خ�شبُ ،تفظ فيه الآالت الزراعية والعجالت َّ
ٌّ
ال�شم�س واملطر.
من َّ

[تاج اللغة ،القامو�س املحيط ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد،
معجم الغني ،قراءة معمارية يف ال�سجالت العثمانية للمحكمة ال�رشعية يف نابل�س �ص ،18/قامو�س امل�صطلحات
االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص ،289/معجم م�صطلحات العمارة والفنون الإ�سالمية �ص ،147/معجم
ال�شهابي يف م�صطلحات العلوم الزراعية �ص]326/

َ�س ِقي ٌم

لغة:
وال�س�� ْقم
و�س�� ُق َم ُ�س�� ْقم ًا َ
(���س ق م)�َ ،س�� ِق َم َ
الرج�� ُلَ :م ِر���ض ،وط��ال مر�ض��ه ،وازدادُّ ،
و�س�� َقم ًا؛ َ�س�� ِقم َّ
ال�ضعي��ف ،وامل ُ َهلْ َه��ل،
وال�س��قيمَّ :
وال�س�� َقام :املر���ض ،وال�ضع��ف ،و�ض�� ُّدهَّ :
ال�صح��ةَّ ،
وال�س�� َقم َّ
َّ
ِ
ِ
و�س�� َقماء.
م،
ق
��
و�س
��قام،
�س
��ع:
م
واجل
��ن،
م
ز
م
مر���ض
��ه
ب
��ن
وم
واملري���ض،
ُ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني]

ِ�س َّك ٌة

لغة:
واملعبدة،
وال�سكة :الطريق امل�ستوية،
و�س ْبكهاَ ،
َّ
�ضب ال ُّنقو ِدَ ،
(�س ك ك)َّ ،
وط ْبعهاِّ ،
ال�س ُّكْ َ :
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َ�س َك ٌن
وال ُّزقاق� ،أو ما كان �أو�سع منه ،والطريق امل ُ ْ�صط َّفة من ال�شجر والنخيل ،وحديدة منقو�شة
ال�س ّكة؛ وهي حديدة
ُت�رضب عليها النقود ،وحديدة ُترث بها الأر�ضَّ ،
وال�س َّكاكَ :من ي�رضب ِّ
ال�سكك.
ال ُّنقود ،واجلمعِّ :
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●اال�سم الذي ُيطلَق على النقد املعدين؛ �سواء �أكان من الذهب �أم الف�ضة �أو غريهما.
«ال�سكة» لدى
وال�سكة احل�سنة :ت�ستخدم تعبري ًا عن الفلو�س؛ �أي :الدراهم ،ويد ُّل لفظ ِّ
● ِّ
العثمانيني على الدمغة والنقد ،ف�إذا �أ�ضيفت �إليها كلمة «ح�سنة» ُق�صد بها النقد.
املدونة يف �سجالت املحكمة
وال�سكة ال�سلطانية :نوع من العملة ورد ذكرها يف املعامالت َّ
● ِّ
ويعتقد �أنها من النقود التي ُ�س َّكت يف زمن ال�سلطان
ال�رشعية خالل القرن العا�رش للهجرةُ ،
«�سليمان القانوين».
●و�سكة حديد احلجاز :هي ال�سكة احلجازية املمتدة من دم�شق �إىل املدينة املنورة ت�سهي ًال
خربها لورن�س خالل احلرب العاملية الأوىل ،وكان لها �أمالك وعقارات
لطريق ِّ
احلج ،والتي َّ
موقوفة تقع يف �ساحة الربج يف بريوت؛ لت�أمني �أموال �سنوية للإنفاق عليها.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●حديدة منقو�شة كانت ُتطبع فيها الدراهم والدنانري.
●النقو�ش التي كانت توجد على الدنانري والدراهم ،وغالب ًا ما كانت ترمز للخليفة ولدولته
الإ�سالمية.
●وظيفة نق�ش العملة.
�سك فيه العملة.
ال�س ِّك :املكان الذي ُت ُّ
وال�سكة �أو دار َّ
● ِّ
و�سك العملة�ُ :صنع قطع النقد املعدنية؛ بطبع خامت عليها يعطيها قيمة حم َّددة.
● ُّ
وال�س َّكاك :العامل الذي كان ي�رضب �سكة النقد.
● َّ
عند القانونيني:
�شق بني الأرا�ضي الزراعية؛ لتي�سري الو�صول �إليها.
ال�سكك الزراعية :طرق ُت ُّ
ِّ

[تاج اللغة ،امل�صباح املنري ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد،
معجم الغني� ،سجالت ال�رصة العثمانية  ،95 ،12/1املف�صل يف تاريخ القد�س �ص ،511/الأوقاف يف بالد ال�شام
منذ الفتح العربي الإ�سالمي  ،21/7املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية  ،600-599/1معجم
القانون �ص]103/

َ�س َك ٌن

لغة:
و�س�� َك َن ال�� َّدارَ :ق َط��ن
و�س�� ْك َنى؛ َ�س�� َك َن امل َ
��كان� :أق��ام في��ه ،وا�س��توطنهَ ،
(���س ك ن)�َ ،س�� َك َن َ�س�� َكن ًا ُ
و�س��ا َك َنه� :أق��ام مع��ه يف دا ٍر واح��دة،
و�س�� َّكنه املن��ز َل و�أَ ْ�س�� َكنه :جعل��ه ُيقي��م في��ه وي�س��توطنهَ ،
فيه��اَ ،
وال�س�� َكن
وال�س�� َك ُن :املَ ْ�س�� َكن ،والبي��ت ،وك ُّل م��ا َ�س�� َك َ
نت �إلي��ه وا�ست�أن�س��ت ب��ه م��ن الأه��ل والوط��نَّ ،
َّ
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الح
ِ�س ٌ
وال�س�� ْكنى :املَ ْ�س�� َكن ،وال ْإ�س��كان ،و�أن ُت ْ�س�� ِكن �إن�س��ان ًا
وال�س��كونُّ ،
�أي�ض ًا :الرحمة ،والطم�أنينةُّ ،
ِ
وال�س�� َّكان ،واجلم��ع�َ :أ ْ�س��كان.
وال�س��ا ِكن :املُقي��م ،وجمع��هَّ :
من��ز ًال ب�لا �أُ ْج��رةَّ ،
ال�س��اكنونُّ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
وال�س ْك َنى :املكث يف مكان على �سبيل اال�ستقرار والدوام.
● ُّ
ا�ستحق �سكنى
من
يقولون:
حيث
والو�صية،
الوقف
يف
الفقهاء
عند
يرد
كنى:
ال�س
وحق
َّ
● ُّ ُّ
غريه بغري
دار موقوفة فله �أن ي�سكنها مدة حياته ب�أهله وح�شمه وخدمه ،وله �أن ُي�سكنها َ
ال�سكنى �إىل ولده �إن كان الواقف قد جعله له ،و�إال ف�إىل
عو�ض ،وبعد موته ينتقل ُّ
حق ُّ
امل�رصف الذي جعلها الواقف له.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
فيميز مبا ي�ضاف �إليه بح�سب اجلهة املخت�صة؛
ال�سكنى ،وحم ُّل الإقامة ،وقد ي�ضاف َّ
●مكان ُّ
مثل� :سكن الطلبة ،و�سكن الأطباء ،و�سكن �أع�ضاء هيئة التدري�س.
وال�سكان :العدد الكلي للأفراد الذين يقطنون بلد ًا �أو مدينة �أو منطقة ما.
● ُّ
عند القانونينيُ :يطلَق على:
●مكان (منزل �أو �ش َّقة) حيث ي�سكن �شخ�ص ما ،ويعي�ش فيه (منفرد ًا �أو مع �أ�رسته).
وال�س ْك َنى :عقار مبنيُ ،ي�ستخدم لل�سكن الرئي�سي (�أو التابع) ل�شخ�ص� ،أو �أ�رسة؛ لإ�شغاله
● ُ
ب�صفة مالك �أو م�ست�أجر �أو �شاغل.

[تاج اللغة ،امل�صباح املنري ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم
الغني ،امل�صطلحات الوقفية �ص ،145/معجم امل�صطلحات املالية واالقت�صادية يف لغة الفقهاء �ص،246-245/
املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية  ،601/1معجم امل�صطلحات االقت�صادية �ص ،227/معجم
امل�صطلحات القانونية (كورنو) ]905-904/1

الح
ِ�س ٌ

لغة:
وال�سالحَ :ما
ال�سالحِّ ،
بال�سالح ،و َت َ�س َّل َحَ :ل ِب َ�س ِّ
(�س ل ح)�َ ،س َّل َح َت ْ�س ِليح ًا؛ �س َّلحهَ :ج َّهزه و َز َّوده ِّ
اجلندي
ا�سم جامع لآالت احلرب و�أدوات القتال؛ ُيدافع بها
ُّ
ُي َقا َتل به يف احلرب ُ
وي َدا َفع؛ وهو ٌ
ِ
والب ْن ُدق َّية� ...أو ما �إىل
الرب ،والبحر،
واجلو؛ كال�سيف ،والقو�س بال وتر ،وامل ُ َ�س َّد�سُ ،
ُ
ِّ
ويقاتل ،يف ِّ
ِ
وال�س َل ْحدار :حامل ال�سالح ،و�ضابط
ي
الح
وال�س
الح،
ال�س
ذوو
والقوم
ر،
غ
ث
ال
ة:
ح
ل
�س
مل
وا
ذلك،
َ
َّ
َ
ْ
ْ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ويقدمها �إليه �إذا احتاج �إليهاُّ ،واجلمع� :أَ ْ�س ِلحةِ ،
و�سالحات.
لطان،
ال�س
أ�سلحة
يحمل �
ِّ
ُّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●و�سالح خانة� ،أو �سالح خاناه� ،أو �سلح خانة :من «�سالح» العربية ،و«خانة»؛ مبعنى:
البيت ،والدار؛ �أي :دار ال�سالح ،م�صطلح كان ُيطلق يف العهدين العثماين واململوكي للداللة
على املكان الذي ُتفظ فيه الأ�سلحة والذخائر.
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َ�سال َم ٌة
[تاج اللغة ،القامو�س املحيط ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد،
معجم الغني ،املعجم اجلامع يف امل�صطلحات العثمانية �ص]118/

َ�سال َم ٌة

لغة:
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
وال�سالمة :الرباءة من
،
ئ
ر
وب
�ص،
ل
وخ
ن،
م
�
أ
:
ل
ج
الر
م
ل
�س
؛
ا
الم
و�س
ة
الم
�س
م
ل
�س
م)،
ل
(�س
َ
ً
َّ ُ
َ
َ َ
َ َ َ َ َ ً َ
َّ
حل َ�سن ،وال�صحيح،
ا
ليم:
وال�س
أمنها،
�
ريق:
الط
المة
و�س
جاة،
العيوب ،والعافية ،والأمن ،وال َّن
َّ
َ
َ
َّ
وال�سامل من الآفات
و�صحيح ال ِب ْن َية ،واخلايل من ِّ
الغ�ش واخلداع ،واخلايل من الأمرا�ضَّ ،
خل ِطر ،و�سليم العقل :عاقل ،لي�س جمنون ًا�َ ،س ِال من كل َل ْو َثة.
والعيوب ،وغري ا َ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●عدم الهالك.
●اخلال�ص من اخلوف.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●ما كان �صاحل ًا لال�ستعمال للغر�ض املق�صود.
● َو ْ�ضع ال�رشكة �أو امل�ؤ�س�سة عندما تكون يف حالة مليئة وجيدة من الناحية املالية ،وتعمل
بطريقة مريحة ،وت�ستطيع الوفاء بالتزاماتها.
عند القانونيني:
�سليم :غري م�صاب بعاهة ،يف �صحة جيدة.

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم لغة
الفقهاء �ص ،221/التوقيف على مهمات التعاريف �ص ،197/معجم م�صطلحات االقت�صاد واملال و�إدارة الأعمال
�ص ،509/معجم امل�صطلحات القانونية (كورنو) ]914/1

َ�سال ْم ِلك

لغة:
مل جند له �أ�ص ًال يف اللغة.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
املخ�ص�ص للرجال؛ �سواء كان يف بيت �أو ق�رص� ،أو يكون مبنى منف�ص ًال قائم ًا بذاته،
●املكان َّ
ي�ضم ع َّدة غرف ،ويتكون �أحيان ًا من طابقني.
وقد ُّ
●ويف م�صطلحات الع�رص العثماين :قاعة اال�ستقبال يف منزل علية القوم ،وقد كانت يف بادئ
املخ�ص�صة للرجال ،مقابل
الأمر تدل على غرفة اال�ستقبال ،ثم ات�سع معناها لي�شمل الأماكن َّ
املعب عنها بـ«حرملك» يف الق�صور ال�سلطانية.
املخ�ص�صة للحرمي؛ َّ
الأماكن َّ
يخ�ص�ص ال�ستقبال ال�ضيوف الرجال يف الق�رص ،تقام فيه املرا�سم عند خروج
●مكان َّ
ال�سلطان ل�صالة اجلمعة ،ويقوم اجلند ب�إدارة هذه املرا�سم.

[قراءة يف وثيقة وقف ترجع �إىل �أوائل القرن الع�رشين �ص ،184/م�صطلحات التاريخ العثماين  ،735/2املعجم
اجلامع يف امل�صطلحات العثمانية �ص ،118/معجم م�صطلحات التاريخ والآثار �ص]100/
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َ�سل َْ�سبِيل
َ�سل ٌْب

لغة:
و�س َل َب ال�شخ�ص :نهبه ،و�أخذ
(�س ل ب)�َ ،س َل َب َ�سلْب ًا؛ َ�س َل َب َّ
يء :انتزعه قهر ًا �أو اختال�س ًاَ ،
ال�ش َ
وال�س َلب :امل�سلوب ،وهو ما ُي ْ�سلب ،وجمعه� :أَ ْ�سالب؛
منه ما يحمله من مال �أو متاع قهر ًاَّ ،
ومنه�َ :س َلب القتيل؛ �أي :ما معه ِمن �سالحٍ وثياب وما �إىل ذلك.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند االقت�صاديني:
َ�سلْب عقار :اقتحام عقار ،وو�ضع اليد عليه بعد وفاة مالكه ،وقبل �أن يتم َّكن الورثة ال�رشعيون
من حيازته.
عند القانونيني:
اغت�صاب �أحدهم ما َل غريه بالقوة.

[تاج اللغة ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني ،قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية
واملالية �ص ،2/القامو�س القانوين اجلديد �ص]572/

َ�سلْخٌ

لغة:
ونحوه :ق�ضاه ،و�صار
الو ْق ُت وا ْن َ�س�� َل َخَ :م َ
و�س�� َل َخ َ
الي ْو َم َ
(���س ل خ)�َ ،س�� َل َخ َ�س��لْخ ًا؛ َ�س�� َل َخ َ
�ضىَ ،
ِ
وال�س��لْخَ :ك ْ�ش ُ��ط
و�س�� َلخ َّ
و�س�� َلخ ث َ
��يء م��ن غ�يرهَ :ف َ�ص َل ِ��هَ ،
ال�ش َ
يف �آخ��رهَ ،
ياب��ه :ن َزعه��ا ،وخ َلعه��اَّ ،
ِ
ِ
الإِه ِ
ال�ش��هر� :آخ ُره.
و�س��لْ ُخ َّ
��اب ،وم��ا ُ�س��ل َخ عنهَ ،
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[تاج اللغة ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني]

َ�سل َْ�سبِيل

لغة:
وو�صف
وا�سم َع ْ ٍي يف اجل َّنة،
ٌ
املاء العذب ال�صايفَّ ،
وال�شاب ال�سهل املرور يف ا َ
حل ْلق لعذوبتهُ ،
ِ
الفوارة (ال َّنافورة) ،وال َف ْ�سقية ،واجلمع:
وال�سلْ َ�سبيلَّ :
لك ِّل عني عذبة �رسيعة اجلريانَّ ،
و�س ِ
َ�س ِ
ال�سيب.
ال�سبَ ،
ا�صطالحاً:
ومتعرجة ،ينحدر
لوح من الرخام �أو احلجر يوجد داخل ال�سبيل ،ويحتوي على نقو�ش بارزة
ِّ
فيتعر�ض للهواء ويربد ،وي�سمى �أي�ض ًا با�سم «�شاذروان».
عليها املاء َّ

[تاج اللغة ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني،
امل�صطلحات املعمارية يف وثائق ع�رص حممد علي وخلفائه �ص]109/
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ُ�سلْطَ ٌان
ُ�سلْطَ ٌان

لغة:
ال�سلْ َطنة،
وال�سلْطان :امللك� ،أو الوايل ،وهو حاكم َّ
(�س ل ط ن)�َ ،سلْ َط َنه :جعله ُ�سلْطان ًاُّ ،
حل َّجة،
القوة ،والنفوذ ،وال�سيطرة ،وهو �أي�ض ًا :ا ُ
وال�سلْ َطنة ،وهوَّ :
وال�سلْطان �أي�ض ًا :الواليةَّ ،
ُّ
والبهان ،والدليل ،واجلمع�َ :سالطني.
ُ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
لقب الذي يحكم يف واليته حكم امللوك ،يكون رئي�س ًا للأمراء.
● ُ
●و�سلطاين :ن�سبة �إىل ال�سلطان ،وهو من �ألقاب امللوك ،ويثبت يف �ألقاب املقام ال�رشيف
وي ِرد يف الأدبيات مبعنى التابع للدولة ،فيقال :الطريق ال�سلطاين؛ �أي :الطريق
ونحوهَ ،
العام.
●و�سلطاين �أي�ض ًا :نوع من امل�سكوكات العثمانية الف�ضية كانت ُت�ستعمل يف القرن ال�ساد�س
ع�رش امليالدي.
عند القانونينيُ :يطلَق على:
●�سلطة معطاة ملمار�سة وظيفة.
●�سلطة الأمر التي تعود للح َّكام وبع�ض امل�أمورين العموميني.
●و�سلطان الإرادة :مبد�أ قانوين تقوم على �أ�سا�سه االلتزامات الإرادية ،وهو ل�صيق
بالرتا�ضي ،و�أهم ركن من �أركان العقد يف القانون املدين ،ويق�صد مببد�أ �سلطان الإرادة� :أن
الإرادة وحدها تكفي لإن�شاء االلتزام.

[ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني،
معجم امل�صطلحات والألقاب التاريخية �ص ،256/معجم م�صطلحات التاريخ �ص ،165/م�صطلحات �صبح
الأع�شى �ص ،184/بت�رصف ،املعجم اجلامع يف امل�صطلحات الأيوبية واململوكية والعثمانية �ص ،119/معجم
امل�صطلحات القانونية (كورنو)  ،907/1املعجم القانوين ]861/1

ُ�سلْطَ ٌة

لغة:
وال�س��لْ َطة :الت�س�� ُّلط ،وال�س��يطرة،
وال�س��لطان ،وح َّكم��ه ،وم َّكن��هُّ ،
(���س ل ط)�َ ،س�� َّل َطه� :أطل��ق ل��ه الق��درة ُّ
وال�س��لْطة �أي�ض�� ًا :احلكوم��ة� ،أو امل�س��ئولون يف
والتح ُّك��م ،وه��ي :ال�س��يادة ،وا ُ
حل ْك��م ،واملُل��ك ،والق��درةُّ ،
و�س��لْطات.
طات،
ل
��
�س
واجلمع:
ما،
طة
ل
��
�س
عن
�صادر
ل
وك
طة،
ل
��
ال�س
إىل
ُ ُ
ُ ْ
طوي :من�س��وب � ُّ ْ
ُّ
وال�س�� ْل ُّ
الدولةُّ ،
ُ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●املرجع الأعلى امل ُ َ�س َّلم له بالنفوذ ،القادر على فر�ض �إرادته على الإرادات الأخرى.
معي.
●احلق ال�رشعي يف الت�رصف و�إ�صدار الأوامر يف جمتمع َّ
●القدرة �أو القوة التي مت ِّكن من ال�سيطرة على النا�س ،ومن ال�ضغط عليهم ورقابتهم؛
والتدخل يف حريتهم وتوجيه جهودهم �إىل �أنواع معينة.
للح�صول على طاعتهم،
ُّ
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ِ�سل َْع ٌة
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●ال�صالحية التي تكون للحاكم يف �إدارة �ش�ؤون الدولة� ،أو املدير يف �إدارة �أعمال املن�ش�أة؛
ك�صالحية تعيني و�إنهاء خدمات املوظفني ،وال�سلطة تتبعها امل�س�ؤولية ،حيث يكون احلاكم
�أو املدير م�س�ؤو ًال عن القرارات التي ي َّتخذها.
●وت�ستعمل الكلمة كا�سم ملختلف املجال�س وال�رشكات وامل�ؤ�س�سات امل�ستقلة التابعة للبلديات
عامة ر�سمية �أو �شبه ر�سمية.
�أو احلكومة املركزية �أو املحلية ،والتي تقوم ب�أعمال َّ
عند القانونينيُ :يطلَق على:
●الأهلية القانونية� ،أو الت�أهيل ملزاولة كل حقوق �شخ�ص �آخر �أو بع�ضها ،والعمل حل�سابه؛
يت�رصف حل�ساب القا�رص.
كالو�صي الذي
َّ
يفو�ض املرء �شخ�ص ًا به لينوب عنه.
كتابيِّ ،
●عق ٌد ٌّ
مميزة قانون ًا عن الدولة ،مت ِّثلها هيئة منف�صلة.
●وظيفة َّ
●جمموعة االخت�صا�صات �أو ال�صالحيات الد�ستورية والقانونية لهيئة ما.
تخت�ص ب�س ِّن القواعد القانونية وفق ًا للد�ستور.
●وال�سلطة الت�رشيعية :هي ال�سلطة التي
ُّ
●وال�سلطة التنفيذية :ا�صطالح ُيطلق على احلكومة بو�صفها �سلطة تنفيذية ،وهي تتكون
من جمموعة من الوزراء برئا�سة الوزير الأول �أو رئي�س جمل�س الوزراء ،وتكون مهمتها
الأ�سا�سية تنفيذ القوانني ،وو�ضع ال�سيا�سة العامة للدولة يف خمتلف املجاالت وتطبيقها.
املخت�صة بالف�صل يف منازعات الأفراد وتوقيع اجلزاءات
●وال�سلطة الق�ضائية :هي ال�سلطة
َّ
على خمالفي القانون.

[ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني،
معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية  ،912/2معجم م�صطلحات الرعاية والتنمية االجتماعية �ص ،25/معجم
م�صطلحات التاريخ �ص ،165/قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية واملالية �ص ،89/معجم م�صطلحات االقت�صاد
واملال و�إدارة الأعمال �ص ،37/معجم امل�صطلحات القانونية (بدوي) �ص ،186/معجم القانون �ص]103 ،19/

ِ�سل َْع ٌة

لغة:
تخت�ص برديء
تاجر به من الب�ضائع ،وقد
وي َ
ُّ
وي�شرتى ُ
ال�س ْلعة :املتاع ،وك ُّل ما ُيباع ُ
(�س ل ع)ِّ ،
الأمتعة ،والب�ضاعة الدنيئة قليلة القيمة ،واجلمع�ِ :سلْ َعاتِ ،
و�س َلع.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●�أي �شيء منقول وملمو�س ُي�ستخدم يف التجارة.
●�أي �شيء ملمو�س نادر ن�سبي ًا ،له منفعة �أو قدرة على �إ�شباع رغبة �أو حاجة �إن�سانية ،يرغب
النا�س يف تبادله.
●البنود املادية التي ُينتجها وي�ستهلكها النا�س.
يلبي حاجة �أو يفي بها� ،أو �أي غاية �أو مطلب.
●ويف الأ�صل� :أي �شيء ِّ
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َ�سل ٌَف
وال�سلع اال�ستهالكية :ال�سلع التي ت�ستخدم لإ�شباع حاجات الإن�سان مبا�رشة؛ كاخلبز،
● ِّ
واملالب�س اجلاهزة.
وال�سلع امل ُ َع ِّمرة :الب�ضائع التي ي�شرتيها وي�ستهلكها النا�س ملدة طويلة ،وتق َّدر عادة ب�أكرث
● ِّ
من ثالثة �أعوام.
وال�سلع ال�رضورية :هي تلك التي ُت�ش ِبع احلاجات الأ�سا�سية وامل ُ ِل َّحة؛ كاحلاجة �إىل الغذاء
● ِّ
الالزم حلفظ حياة الإن�سان.
وال�سلع الر�أ�سمالية الإنتاجية :معدات و�آالت وغريها مما ُي�ستخدم يف �إنتاج الب�ضائع
● ِّ
الأخرى �أو يف تقدمي اخلدمات.
عند القانونينيُ :يطلَق على:
●منقوالت مادية مو�ضوع عقد جتاري.
●املنتوجات القوتية �أو املواد الغذائية.
�صناعي ًا وذلك لت�أمني �إحدى حاجات الإن�سان.
يدوي ًا و�إما
َّ
●القطعة املنتجة �إما َّ

[ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم م�صطلحات
االقت�صاد واملال و�إدارة الأعمال �ص ،118/قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية واملالية �ص ،400 ،200/معجم
امل�صطلحات االقت�صادية �ص ،206 ،50/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية ،800/2 ،607/1
معجم امل�صطلحات القانونية (كورنو)  ،912/1معجم امل�صطلحات الفقهية والقانونية �ص]199/

َ�سل ٌَف (ق َْر�ض)

لغة:
و�س َّلفه
أمر :تق َّدم وم�ضى وانق�ضىَ ،
و�سلُوف ًاَ ،
(�س ل ف)�َ ،س َل َف َ�س َلف ًا ُ
و�س َّلف َت ْ�سليف ًا؛ َ�س َل َف ال ُ
وال�س َلفَ :ق ْر�ض بال فائدة ،ال منفعة فيه
ما ًال و�أَ ْ�سلفه� :أقر�ضه � َّإياه ،و�أعاره ،ب�رشط �أن ير َّدهَّ ،
وال�سلْفة :املال امل ُ ْق َرت�ض بال فائدة ،وامل ُ َ�سلِّف :امل ُ ْقر�ض.
ُ
للم ْق ِر�ض ،وعلى املقرت�ض ر ُّده كما �أخذهُّ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
● َد ْفع مال �إرفاق ًا ملن ينتفع به وير ُّد مثله.
ليفك به �ضائقته املالية ،على �أن ير َّده بعد ذلك؛ دفعة
وال�سلْفة :املال ُي ْقر�ض ملن يحتاجهَّ ،
● ُ
واحدة� ،أو على �أق�ساط ،وفق ال�رشوط املتفق عليها ،و�أكرث ما يكون ذلك بني احلكومة
وال�ص َّناع.
وطوائف الرعية؛ من الفالحني والتجار ُّ
ال�سلْفة على:
عند االقت�صادينيُ :تطلَق ُّ
●املال امل ُ ْقرت�ض.
●وتعني الكلمة  -عموم ًا َّ � -أي مبلغ من املال ُيدفع قبل موعد اال�ستحقاق� ،أو قبل �إجناز
العمل املتعاقد على �أدائه.
عند القانونيني:
ال�سلْفة  -بالتعميم  -مبالغ مدفوعة م�سبق ًا.
ُّ

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم
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ُ�سلُوكٌ
الغني ،معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية  ،913/2قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية
�ص ،292/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية  ،607/1معجم م�صطلحات االقت�صاد واملال و�إدارة
الأعمال �ص ،15/معجم امل�صطلحات القانونية (كورنو) ]912/1

ُ�س َّل ٌم

لغة:
ِ
ِ
لل�صعود �إىل مكان �أعلى ،و َد َر ُج
ال�س َّلم :امل ْرقاة من خ�شب �أو َم ْعدن ،يرتقيها املرء ُّ
(�س ل م)ُّ ،
ال�سبب �إىل
ال�س َّلم :ما ُي َ
تخ َّطى عليه من الأدنى �إىل الأعلى يف ُّ
وال�س َّلم �أي�ض ًاَّ :
ال�صعود �أو العك�سُّ ،
ُّ
ِ
ِ
و�سالليم.
،
الل
�س
واجلمع:
ما،
�شيء
إىل
�
بها
ل
تو�ص
ي
و�سيلة
وكل
ال�شيء،
ُ َّ
َ
َ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند االقت�صاديني:
● ُ�س َّل ُم الأجور :م�صطلح ي�ستعمل لنوعية من الوظائف الفنية واحلرفية التي يعامل �شاغلوها
يف ظل نظام العمل والعمال بلوائح خا�صة.
و�س َّل ُم الرواتب :هياكل الرواتب ذات املراتب املتدرجة ،ولكل مرتبة ح َّدان �أدنى و�أعلى،
● ُ
ودرجات موزعة بني احلدين ،متثل كل درجة �سنة من اخلربة.
وال�س َّلم الإداري �أو الوظيفي :التحرك يف نطاق امل�سار الوظيفي من الدرجات �أو املراتب
● ُ
الأقل �إىل الدرجات �أو املراتب الأعلى.

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

ُ�سلُوكٌ

لغة:
و�س َل َك
و�سلُوك ًا؛ َ�س َل َك يف املكان :دخل ،ونفذ ،و�سلك طريق ًا� :سار فيهَ ،
(�س ل ك)�َ ،س َل َك َ�سلْك ًا ُ
ت�رصفه،
وال�سلوك� :سرية الإن�سان ،و�أخالقه ،و�أمناط
َم ْ�س َلك ًا:
ت�رصف بطريقة معينةُّ ،
َّ
ُّ
واجتاهه ،وطريقته يف احلياة.
ا�صطالحاً:
والتغيات؛ الظاهرة� ،أو الباطنة ،التي ميار�سها الإن�سان
جمموعة من الأفعال والت�رصفات
ُّ
داخل البيئة التي يعي�ش فيها ،بق�صد حتقيق حاجاته ورغباته.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●جمموعة الت�رصفات والأفعال التي يقوم بها الفرد �أو اجلماعات التنظيمية ،وت�ؤثر يف �أداء
الفرد واملنظمة بالإيجاب �أو ال�سلب.
●وال�سلوك التنظيمي :درا�سة الطريقة �أو العوامل التي تت�أثر بها �أفكار وم�شاعر (ميول)
و�سلوكيات الأفراد واجلماعات يف املنظمات بالوجود الفعلي� ،أو ال�ضمني� ،أو املحتمل
للآخرين.
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اح ٌة
َ�س َم َ
●وال�سلوك الوظيفي :ال�سلوك امل�ؤثر على الأداء �أو على الوظيفة دون ت�أثري الأدوار الوظيفية.
●و�شهادة ح�سن ال�سري وال�سلوك� :شهادة ُتعطى لل�شخ�ص من الدولة �أو امل�ؤ�س�سة التي كان
يعمل بها تفيد �أنه كان يحرتم التقاليد والقوانني واللوائح املن�صو�ص عليها.
●وال�سلوك االقت�صادي :هو ذلك الن�شاط الذي ميار�سه الفرد عرب عالقات ال�سوق �أو املن�ش�أة
�أو الوحدات الإنتاجية املختلفة.

[املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية
 ،914/2املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية  ،608/1البنوك الوقفية ]311/1

اح ٌة
َ�س َم َ

لغة:
ال�شخ�ص:
و�س َم َح
الرج ُلَ :
و�س َ
ُ
و�س ُهلَ ،
النَ ،
و�س َماح ًا َ
و�س ُم َح َ�س ْمح ًا َ
(�س م ح)�َ ،س َم َح َ
ماح ًة؛ َ�س ُم َح َّ
و�س ُمح� :صار مت�ساه ًال
َجا َد َ
وب َذ َل يف ُ
الع ْ�س ُ
و�س َم َح مباله :جاد بهَ ،
والي ْ�س عن كرم و�سخاءَ ،
�سه ،ورجل
كرمي ًاَّ ،
وال�سماحة :اجلود ،والكرم ،واللِّني ،وال�سهولة ،و�سماحة الإ�سالمُ :ي ْ ُ
ِ
ال�سخ ُّي.
َ�س ْم ٌح :ذو �سماحة؛ وهو ا َ
جل َواد َّ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني]

ِ�س َماطٌ

لغة:
الطعام يف امل�آ ِدب ونحوها ،وهوَ :ن ِ�سيج من
اط :ما ُي ُّد من املوائد ليو�ضع عليه َّ
ال�س َم ُ
(�س م ط)ِّ ،
ِ
ويعب به عن املائدة واملَ�أْ ُدبة ذاتها ،واجلمعْ � :أ�سمطة،
َث ْوب �أو نحوهُ ،ي ْب َ�سط على طاولة الأكلَّ ،
و�س ُمط.
ُ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●ما ُيب�سط على الأر�ض لو�ضع الأطعمة وجلو�س الآكلني.

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

َ�س َم ٌاع

لغة:
اخل�بر :تل َّق��اه ،وعل��م
و�س�� ِم َع
َ
ا�س��ة الأذنَ ،
(���س م ع)�َ ،س�� ِم َع َ�س َ��ماع ًا َ
��رء� :أدرك ِب َح َّ
و�س ْ��مع ًا؛ َ�س�� ِم َع امل ُ
وال�سماع :ك ُّل ما ال َت ْذ ُته الأذن من �صوت ح�سن ،وال ّذكر املَ ْ�سموع
بهَ ،
و�س ِمع له� :أ�صغى و�أن�صتَّ ،
وال�سماع :ما َ�س َّم ْع َت به؛ َف َ�ش َاع و ُت ُكلِّ َم به ،وهو �أي�ض ًا :ما ُي�ستعمل على
احل�سن اجلميل ،والغناءَّ ،
غري قيا�س؛ لأ َّنه ُ�س ِمع من العرب ،وهو خالف القيا�س.
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ِ�س ْم َ�س ٌار
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
معي.
�ص ُح ال�شاهد فيه با�ستناد �شهادته ل�سماع من غري َّ
●لقب ملا ُي َ ِّ
●ما ثبت بالن�ص ال�رصيح ال�صحيح املبا�رش من القر�آن �أو ال�سنة ،من غري احتياج ال�ستعمال
العقل.
●و�س��ماع فا�ش��ي :قبول ما يرد على �أل�س��نة �أهل العدل وغريهم منذ �أن ميزوا بعقولهم يف �إثبات
�شهادة حقٍّ.

[ل�سان العرب ،القامو�س املحيط ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد،
معجم الغني ،معجم امل�صطلحات والألفاظ الفقهية  ،292/2معجم م�صطلحات �أ�صول الفقه �ص ،234/املعجم
لألفاظ احلب�س  -الوقف  -املعقب والعام باملغرب �ص]103/

َ�س َم ِاو ٌي (ك�شف �سماوي  -مك�شوف)

لغة:
وال�س َماء :ما ُيقابل الأر�ض ،ومن ك ِّل
و�س َم ًاء؛ َ�س َما
(�س م و)�َ ،س َما ُ�س ُم َّو ًا َ
ال�شيء :عال ،وارتفعَّ ،
ُ
و�س َم ُاء ِ
ِ
ِ
ال�سماء.
�شيء �أعالهَ ،
وال�سماو ُّي :من�سوب �إىل َّ
البيت� :سقفه ،ور َوا ُقه؛ وهو مق َّدمهَّ ،
ا�صطالحاً:
ُي�ستخدم للداللة على �أن اجلزء املو�صوف به � -سواء كان ردهة �أو فناء �أو �ساحة  -بغري �سقف
�أو غطاء يف�صل بينه وبني ال�سماءُ ،يقال :حو�ش �سماوي؛ �أي :مك�شوف.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم م�صطلحات العمارة
والفنون الإ�سالمية �ص]153 ،87/

ِ�س ْم َ�س ٌار (و�سيط)

لغة:
الرج�� ُلَ :ت َو َّ�س��ط ب�ين البائ��ع وامل�ش�تري لت�س��هيل َ�ص ْف َق��ة
��سر ًة؛ َ�س ْم َ َ
��سر َ�س ْم َ َ
(���س م ���س ر)�َ ،س ْم َ َ
��سر ُّ
الدل ُل؛
وال�س ْم َ�سار:
فار�سي ُم َع َّرب؛ �أيَّ :
ِب ُج ْع ٍل (�أجر على عمل) ،يتقا�ضاه من �أحدهما �أو كليهماِّ ،
ٌّ
ِ
املتو�س��ط �أو الو�س��يط بني البائع وامل�ش�تري لت�س��هيل َ�ص ْف َقة مقابل �أجر ،و�س ْم َ�س��ار ال�ش��يء:
وهوِّ :
ال�س ْم َ�س��ار ،وهي �أي�ض ًا:
الع ِ��ال ب��ه؛ احل��اذق
ِّ
وال�س ْم َ َ
املتب��صر يف �أم��وره ،واحلاف��ظ ل��هَّ ،
��سرة :حرفة ِّ
تو�سطه لإجراء َ�ص ْف َقة بني البائع وامل�شرتي ،و ُتطلق �أي�ض ًا
مقابل
أجر
�
من
ار
�س
ال�س ْم َ
ُّ
ما يتقا�ضاه ِّ
و�س َم ِ
و�س َم ِ
ا�سري.
ُ
ا�سَ ،
ا�سةَ ،
ويراد بها :البيع وال�رشاء ،واجلمع�َ :س َم ِ َ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
ال�ساعي بني البائع وال�شاري يف ا�ستجالب �أحدهما للآخر.
● َّ
●الد َّالل الذي يتو�سط بني البائع وامل�شرتي لإم�ضاء البيع� ،أو الإجارة ونحوها.
●م�صطلح فار�سي ،ا�ستخدمه الأتراك مبعنى الو�سيط بني ال�شاري والبائع ،وقد ُخ ِّ�ص�ص له
ن�سبة معينة من املال عند عقد ال�صفقة.
واجلل�س :هو ال�سم�سار الذي يتوىل ال�رشاء فقط يف الأ�شياء التي ال يتم َّكن املبتاع من
● َّ
�رشائها عادة �إال بوا�سطته ،وي�أخذ عو�ض ًا من امل�شرتي على ذلك.
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ُ�س ْم َع ٌة
ال�سلع
● َّ
واجلل�س :ال�سم�سار الذي له مقر  -كحانوت ونحوه  -يجل�س فيه ،وتو�ضع عنده ِّ
وي�سمى �أي�ض ًا :اجللي�س.
لبيعها حل�ساب �أ�صحابها ،مقابل ُج ْعل ي�أخذه على ذلكَّ ،
ي�صوت وينادي على ال�سلعة يف ال�سوق؛ طلب ًا للزيادة
● َّ
ال�سم�سار الذي ِّ
ال�ص َّياحِّ :
وال�صائح �أو َّ
يف ثمنها ،مقابل ُج ْعل ي�أخذه على ذلك.
�سة �أو الو�ساطة :الإعالن عن بيع �أو كراء عقار �أرا�ض �أو غريهما بوا�سطة �إعالن
● َ
وال�س ْم َ َ
مكتوب.
�سة �أي�ض ًا :عمل ال َّدالل الذي يتو�سط بني البائع وامل�شرتي لإم�ضاء البيع� ،أو
● َ
وال�س ْم َ َ
الإجارة ،ونحوها.
الرباع :ال�سم�رسة التي جتري لإكراء الدور والدكاكني واحلمامات وك ِّل ما
●و�سم�رسة ِّ
يت�صل بالعقار وفق ال�ضوابط احلب�سية.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●وكيل م�ستقل ،يقوم بالتفاو�ض بني طرفني �أو �أكرث لعقد �صفقة �أو �إبرام اتفاقية يف �سوق
معينة؛ مثل :الأوراق املالية ،وال�سلع الأ�سا�سية ،والت�أمني.
�سة �أو الو�ساطة :العمل ك�سم�سار �أو و�سيط لقاء عمولة.
● َ
وال�س ْم َ َ
�سة �أي�ض ًا :العمولة التي يتقا�ضاها الو�سيط �أو ال�سم�سار لقاء خدماته.
● َ
وال�س ْم َ َ
�سة �أي�ض ًا :من�ش�أة متار�س دور الو�ساطة بني باعة وم�شرتي الأوراق املالية ،كما
● َ
وال�س ْم َ َ
متار�س دور تاجر �أوراق مالية ت�شرتي وتبيع الأوراق املالية حل�سابها.
عند القانونينيُ :يطلَق على:
●من يقوم ب�أعمال ال�سم�رسة حل�ساب موكليه مقابل �سم�رسة حت َّدد على �أ�سا�س ثمن ال�صفقة
املتفق عليها ،ويح�صل عادة على ن�صف ال�سم�رسة من امل�شرتي ،والن�صف الآخر من البائع.
�سة� :صفقة ي�صل بها املرء بني اثنني يف �سبيل تعاقد �أو عمل.
● َ
وال�س ْم َ َ
م
وال�س
�سة �أي�ض ًا :الأجرة التي يقب�ضها الو�سيط مكاف�أة على ذلك.
● َ ْ ََ

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،املعجم لألفاظ
احلب�س  -الوقف  -املعقب والعام باملغرب �ص ،106 ،104/معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية ،921-920/2
املعجم اجلامع يف امل�صطلحات العثمانية �ص ،119/معجم امل�صطلحات االقت�صادية والإ�سالمية �ص،209/
معجم امل�صطلحات املالية واالقت�صادية يف لغة الفقهاء �ص ،273 ،166/معجم م�صطلحات االقت�صاد واملال و�إدارة
الأعمال �ص ،74/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية  ،612/1قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية
واملالية �ص ،143/املعجم القانوين رباعي اللغة �ص]138/

ُ�س ْم َع ٌة

لغة:
ِ
َ
َ
ي�س َمعه ،و�أ ْو َ�صله
و�س ْمع ًاَ ،
(�س م ع)�َ ،سم َع َ�سماع ًا َ
و�س َّم َع َت ْ�سميع ًا؛ َ�س َّم َعه �شيئ ًا و�أ ْ�س َم َعه :جعله ْ
ور َفعه من اخلمول ،و�أي�ض ًا�َ :ش َه َره ،و َف َ�ضحه ،و َن َ�ش عيوبه،
�إىل َ�س ْمعهَّ ،
و�سمع بهَّ :نوه بذكرهَ ،
ِ
ٍ
�سيئ،
أو
�
ح�سن
ر
ك
ذ
من
�شخ�ص
عن
ع
�سم
ي
وما
يت،
ال�ص
وهي:
الت�سميع؛
مبعنى:
وال�س ْم َعة؛
ْ
ِّ
ُ َ
ِّ
ُّ
ويقال :فعل
�سلبيات،
أو
�
إيجابيات
�
من
ال�شيء
أو
�
ال�شخ�ص
به
ع
ت
يتم
ملا
عام
تقييم
:
ا
أي�ض
�
عة
م
وال�س
ً
َّ
ُ
ُّ ْ
ال�شيء �سمع ًة؛ �أيَ :لي ْ�سمع به النا�س ،ويكت�سب لديهم ِ�صيت ًا.
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ِ�س ٌّن
ا�صطالحاً:
املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
● ِ�س ِج ِّل ال�شخ�ص �أو �سمعته؛ من حيث قدرته على �إجناز الأعمال التي يك َّلف بها� ،أو النهو�ض
بامل�س�ؤوليات التي ُتلقى على عاتقه� ،أو �سجل �سمعة املن�ش�أة �أو مديرها �أو �إدارتها؛ من
حيث القدرة على النجاح ،وحتقيق الأرباح� ،أو �سجل �أو �سمعة ورقة مالية يف حتقيق �أرباح
للم�ستثمرين فيها.
و�س ْمعة املحل� :إحدى القيم املعنوية للمحل ،وتتم َّثل يف بع�ض �صفات خا�صة باملحل التجاري
● ُ
التي ت�ساعد يف اجتذاب العميل؛ كاملوقع ،واملظهر.

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،قامو�س �آركابيتا
للعلوم امل�رصفية واملالية �ص ،800/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية ]612/1

َ�س ْم ٌن

لغة:
��تخرج
(���س م ن)�َ ،س َ��م َن َ�س ْ��من ًا؛ َ�س َ��م َن ِت َّ
وال�س ْ��من :م��ا َّدة ُد ْه ِن َّي��ةُ ،ت ْ�س َ
ال�س ْ��م َنَّ ،
الطع َ��امَ :ج َع َل ْ��ت في��ه َّ
من ال َّلنب باملَ ْخ�ضِ ،
ويخ َّل�ص من ال ُّزبد بعد �إغالئه ،واجلمع� :أَ ْ�س ُمن،
الء ال ُّز ْبد؛ وهو :ما ُيذاب ُ
و�س ُ
و�س ُمون.
و�س ْمنانُ ،
ُ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

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

ِ�س ٌّن

لغة:
ال�س ُّ��نِ :
ويع�بر ب��ه ع��ن
واح�� ُد الأَ ْ�س��نان؛ وه��وَ :
الع ْظ��م ال��ذي ُ
(���س ن ن)ِّ ،
ينب��ت يف َف�� ِّك الإن�س��انَّ ،
ال�س�� ِّن� :ش��اخ ،و َه ِرم ،واجلمع� :أَ ْ�س�� َنان،
الع ْمرَ ،
الر ُج ُل؛ �أي :تق َّدم يف ُ
ُ
وط َعن يف ِّ
الع ْمرُ ،يقال� :أَ َ�س َّ��ن َّ
و�أَ ُ�س ّ��ن ،و�أ َ ِ�س َّنة.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
● ِ
ال�ضار والنافع ،وهي
بني
التفريق
على
ا
قادر
ال�صغري
فيها
ي�صبح
العمر التي
ً
و�س ُّن التمييزُ :
ِّ
تقارب ال�سبع �سنوات.
● ِ
و�س ُّن البلوغ :هي العمر التي يحكم فيها على ال�شخ�ص بالبلوغ؛ �سواء احتلم� ،أم مل يحتلم،
وقد اخ ُتلف يف تقديرها ،وهي تقارب � 18سنة.
● ِ
ال�سن الذي يكتمل فيه ن�ضوج الفرد؛ اجل�سمي ،والنف�سي ،واالجتماعي،
الر�شد :هو ُّ
و�س ُّن ُّ
ويحق له �أن يدير �شئونه اخلا�صة ،وميار�س حقوقه
وي�ستكمل فيه �أهليته وم�سئوليته،
ُّ
ِ
الر�شد هو �سن � 21سنة.
املدنية ،وتتفق الت�رشيعات يف معظم الدول على �أن �س َّن ُّ
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َ�سن َِاه َّية
عند القانونينيُ :يطلَق على:
●عدد �سنوات الوجود بالن�سبة �إىل �شخ�ص طبيعي التي ترتبط بها بع�ض النتائج القانونية.
ال�س ُّن التي يحددها القانون ملمار�سة بع�ض احلقوق املدنية �أو
وال�س ُّن القانونية :هي ِّ
● ِّ
ال�سيا�سية واتخاذ الإجراءات القانونية.

[تاج اللغة ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم لغة الفقهاء �ص،224/
معجم م�صطلحات الرعاية والتنمية االجتماعية �ص ،159/معجم امل�صطلحات القانونية (كورنو) ،917/1
املعجم القانوين رباعي اللغة �ص]52/

َ�سن َِاه َّية

لغة:
ِ
ِ
حملت �سن ًة بع َد
و�سا َن َهت ال َّن ْخل ُةْ :
وا�س َت�أْ َجره لهاَ ،
(�س ن هـ)�َ ،سا َن َه ُه ُم َ�سا َنه ًة :عامله َّ
بال�س َنةْ ،
ٍ
مدونة ،ويكون ال َّدفع
خا�صة َّ
وال�س َناهية :مبلغ ثابتُ ،ي ْدفع يف �أوقات متتالية ،ب�رشوط َّ
�سنةَّ ،
�سنوي ًا يف الغالب ،وقد يكون ال َّدفع َف ْ ِت َّي ًا (ال َف ْ َت ُةُ :م َّدة زمنية؛ طالت �أو ق�رصت).
ّ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند االقت�صاديني:
دفعات دورية ثابتة ،يتم �سدادها ملدة غري حمددة.

[تاج اللغة ،املعجم الو�سيط ،قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية واملالية �ص]629/

ُ�س َّن ٌة

لغة:
و�س َّن �أمر ًا :بد�أ
(�س ن ن)�َ ،س َّن َ�س َّن ًا؛ َ�س َّن َّ
الط َ
و�س َار فيهاَ ،
و�س َّن َط ِريق ًةَ :ن َه َج َهاَ ،
ريقَ :م َّه َدهاَ ،
وال�سرية؛ حميد ًة كانت
وال�س َّنة :الطريقة ،وال َّن ْهجَّ ،
ا�س بعد ذلكُّ ،
وال�شيعةِّ ،
بعمله ،و َت ِبعه ال َّن ُ
أنا�س ،واجلمع�ُ :س َن.
ت�رصف ي َّتبعه � ٌ
�أم ذميم ًة ،وك ُّل ُّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
ِ
●ما �أ�ضيف �إىل النبي حممد ﷺ من قول� ،أو فعل� ،أو تقرير� ،أو �صفة ُخلُقية �أو خلقية.
●ما ُيثاب على فعله ،وال يعا َقب على تركه.
●ما طلب ال�شارع من املك َّلف فعله ،طلب ًا غري جازم.
الدين من غري افرتا�ض وال وجوب.
ا�سم للطريقة امل�سلوكة يف ِّ
● ٌ

[تاج اللغة ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم م�صطلحات العلوم
ال�رشعية  ،925/2معجم م�صطلحات �أ�صول الفقه �ص ،235/معجم امل�صطلحات والألفاظ الفقهية ]298/2

َ�س َن ٌة (عام  -حول)

لغة:
ال�س َنة :فرتة ُم َّد ُتها اثنا ع�رش َ�ش ْهر ًا؛ وهي الزمن الفا�صل بني مرور ال�شم�س يف
(�س ن هـ)َّ ،
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َ�سن َْجق
القمرية :مقدار
وال�سنة
العام ،وا َ
َّ
حل ْولَّ ،
مرتني ُمتتابعتني؛ وهي �أي�ض ًاُ :
بيعي َّ
نقطة االعتدال َّ
الر ِّ
م�سية :ال َّزمن
وال�سنة َّ
ال�ش َّ
اثنتي ع�رشة دورة للقمر حول الأر�ض؛ اثنا ع�رش �شهر ًا ّ
قمري ًاَّ ،
و�س َنوات.
الالزم لدوران الأر�ض حول َّ
ال�شم�س دورة كاملة ،واجلمع�ِ :س ُنونَ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
مق�سمة اثني ع�رش �شهر ًا
●العام ،وعدد �أيامها بالتقومي الهجري � 355أو  354يوم ًاَّ ،
قمري ًا ،وبالتقومي امليالدي ال�شم�سي � 365أو  366يوم ًا ،وهي اثنا ع�رش �شهر ًا بالتقومي
ال�شم�سي ،وال�سنة يف كالم الفقهاء هي ال�سنة القمرية ،ولي�ست ال�شم�سية.
●ويف الأموال :زمن اجلائحة ،التي جتتاح الأموال؛ فت�صيب النا�س بال�ش َّدة واملجاعة.
خل ِ
راج َّية :ال�سنة املالية ،يبد�أ يف �أولها ا�ستحقاق اخلراج وجبايته.
●وال�سنة ا َ
الرومية :ال�سنة التي اعتمدتها الدولة العثمانية منذ عام 1205هـ 1790 -م،
أو
�
املالية
●وال�سنة
ُّ
وي�شار �إليها يف الوثائق وامل�ستندات الر�سمية العثمانية بال�سنة املالية ،وهي ترتبط بال�شهور
الرومي.
ال�شم�سية ،واعتبار بداية ال�سنة �شهر «مار�س»؛ لذا يطلق عليه التاريخ ُّ
عند االقت�صاديني:
ال�سنة الأ�سا�س :تعبري �إح�صائي ُي�ستعمل يف ت�سهيل عملية املقارنة؛ �إذ يجري اختيار �سنة
● َّ
معينة و ُتبنى االجتاهات واحل�سابات اخلا�صة بال�سنني التي تليها على �أ�سا�س هذه الفرتة
الأ�سا�سية.
اخلراجية :ا�صطالح قدمي؛ يعني :ال�سنة املالية التي يبد�أ يف �أولها ا�ستحقاق اخلراج.
وال�سنة
َّ
● َّ
وال�سنة ال�رضيبية :متثل اثني ع�رش �شهر ًا متتالي ًا ،ال تتطابق بال�رضورة مع ال�سنة امليالدية.
● َّ
وال�سنة املالية :فرتة متتد � 12شهر ًا ،تعتمدها املنظمة لإقرار بياناتها املالية ،وقد تتفق �أو
● َّ
ال تتفق مع التقومي ال�سنوي امل�ستخدم.
يتكرر مرة كل �سنة� ،أو خالل ال�سنة.
●
ٌّ
و�سنوي :ما يحدث �أو َّ
عند القانونيني:
●ال�سنة املالية  -يف قانون املحا�سبة العامة  -هي :املدة التي تنق�ضي بني موازنتني ،وتكون
هذه املدة حم�صورة بفرتة من � 12شهر ًا متتابع ًا ،حتددها �رشكة ما �أو �إحدى احلكومات
ك�أ�سا�س لو�ضع امليزانية� ،أو لإعداد التقارير املالية.
و�سنوي :ما ُي�ستثمر ملدة �سنة.
●
ٌّ

[القامو�س املحيط ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم امل�صطلحات
والألفاظ الفقهية  ،300/2معجم امل�صطلحات الفقهية  ،26/2قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة
الإ�سالمية �ص ،296/املعجم اجلامع يف امل�صطلحات العثمانية �ص ،119/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات
الإدارية العربية  ،616/1معجم م�صطلحات االقت�صاد واملال و�إدارة الأعمال �ص ،23/معجم امل�صطلحات الفقهية
والقانونية �ص ،200/القامو�س القانوين اجلديد �ص]47/

َ�سن َْجق (�صنجق)

لغة:
والب ْ َيق،
«�س ْن َجاق»؛ و�أ�صل معناه :اللواءَ ،
والرايةَ ،
ال�س ْن َج ُق �أو َّ
ال�ص ْن َج ُق :من الرتكية َ
َّ
والع َلمَّ ،
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َ�س َن ٌد
ال�س ْن َج َق ،ومن ُهم
و�أي�ض ًا� :صاحب اللواء �أو الراية؛ وهو الوايل ،ووظيفة �أو رتبة من َّ
يتول َّ
حتت لواء واحد ،واجلمع�َ :س َن ِاجق.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●وال�سنجق ال�رشيف يف م�صطلحات الدولة العثمانية :من «�سنجق» مبعنى العلم ،و«�رشيف»
العربية ،م�صطلح كان ُيطلق يف العهد العثماين للداللة على َعلَم النبي ﷺ.

[تكملة املعاجم العربية ،الرائد ،املعجم اجلامع يف امل�صطلحات العثمانية �ص]120/

َ�س َن ٌد

لغة:
وال�س َن ُد:
(�س ن د)�َ ،س َن َد �سند ًا؛ َ�س َّند
ال�شيء :و َّثقهَّ ،
َ
ودعمه ،و� َّأيده ،و�أَ ْ�س َن َد �إليهَ :ر َفع ،و َن َ�سبَّ ،
ِ
َ
�صك ال َّد ْين ،واجلمع�َ :س َن َدات ،و�أ َ�سانيد.
وال�سندُّ :
ِّ
الدعامة ،وك ُّل ما ُيعتمد عليهُ ،
وي�ستند �إليهَّ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●احلجة املكتوبة التي تو َّثق بها احلقوق.
●متويل طويل الأجل.
ويخوله ا�ستعادة مبلغ
أقر�ضها،
�
التي
املبالغ
لقاء
للمكتتب
نح
ي
للتداول،
�صك مايل قابل
● ٌّ
ُ
ِّ
القر�ض عالوة على الفوائد امل�ستحقة ،وذلك بحلول �أجله.
●وثيقة ُتثبت َد ْين ًا يف ذمة �رشكة لأ�صحابها ،مع تقا�ضيهم فوائد دورية بن�سبة من القيمة
اال�سمية لل�سند.
●وال�سندات� :صكوك قابلة للتداول ،ت�صدرها دول� ،أو �رشكات� ،أو م�ؤ�س�سات لتمويل
م�شاريعها ،مقابل �أرباح تعطى للم�ساهمني امل�ستثمرين ،وتطرح عن طريق االكتتاب العام.
الو ْق ِف ُّي� :أداة ا�ستثمارية تقوم على جتزئة ر�أ�س املال القرا�ض (امل�ضاربة) املر�صد
وال�س َند َ
● َ
خلدمة م�رشوع وقفي ،ب�إ�صدار �صكوك ملكية بر�أ�س مال امل�ضاربة على �أ�سا�س وحدات
مت�ساوية القيمة.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●م�ستند كتابي يحتوي على �رشوط عقد �أو اتفاق.
●�سند التزام ب�سداد مبلغ معني من املال.
�صك مديونية ت�صدره ال�رشكة لدائنيها (حملة ال�سندات) ،وهو عبارة عن تعهد مكتوب
● ُّ
بدفع مبلغ معني يف تاريخ معني يف امل�ستقبل بالإ�ضافة �إىل فائدة على القيمة اال�سمية ُتدفع
دوري ًا على �أ�سا�س معدل فائدة معني.
حمر ُره ب�أن يقوم بدفع مبلغ معني يف تاريخ
مبوجبه
يتعهد
ال�صك الذي
●وال�سند الإذين :هو ُّ
ِّ
معني �أو قابل للتعيني� ،أو مبجرد االطالع �إىل �شخ�ص �آخر ي�سمى امل�ستفيد.
عند القانونينيُ :يطلَق على:
يو�ضح فيه العمل القانوين �أو العقد املادي الذي ُيحدث �آثاره القانونية؛
املحرر الذي َّ
● َّ
كم�ستند امللكية ،و�سند ال َّد ْين.
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َ�س ْه ٌم
●�أحد الأوراق املالية التي تقبل التحويل وتكون ا�سمية �أو حلاملها ت�صدرها �رشكة �أو
جماعة عامة �إىل من تقرت�ض منهم مبلغ ًا معين ًا ،وتكون قيمة كل �سند منها موازية لن�سبة
عدد جمموعها مق�سوم ًا على املبلغ املق َرت�ض.
●و�سند الأمر :م�ستند خطي يلتزم مبقت�ضاه �شخ�ص ما (املو ِّقع) بدفع مبلغ حمدد للم�ستفيد
املعي �أو لأمره يف � َأجل ق�صري �أو مدى احلياة.
َّ
●وال�سند حلامله� :سند يعد مبوجبه املو ِّقع ب�أن يدفع بتاريخ حمدد مبلغ ًا معين ًا لأي �شخ�ص
قد ي�صبح حامل هذا ال�سند.
●و�سند امللكية� :شهادة يعطيها موظف عمومي لإثبات وجود ح ٍّق على منقول �أو على قيم
منقولة ،كما تثبت احلقوق الثابتة والعينية والعقارية.

[تاج اللغة ،القامو�س املحيط ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،املو�سوعة
الفقهية  ،262/25تقييم كفاءة ا�ستثمار �أموال الوقف بدولة الكويت �ص� ،37/أعمال منتدى ق�ضايا الوقف
الفقهية الثاين �ص ،140/بحوث ودرا�سات دكتور حممد عبد احلليم عمر �ص ،38/معجم م�صطلحات العلوم
ال�رشعية  ،929/2قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية واملالية �ص ،132 ،121/املعجم االقت�صادي �ص،211/
معجم امل�صطلحات القانونية (بدوي) �ص ،678/معجم امل�صطلحات القانونية (كورنو)  ،920/1املعجم القانوين
رباعي اللغة �ص]534 ،109/

يح
َ�س ِن ٌ

لغة:
و�س َن َح له:
و�س َن َح َّ
و�سنوح ًا؛ َ�س َن َح َّ
ال�ش َ
يء َ
يء :ا�ستقبله بيدهَ ،
ال�ش ُ
(�س ن ح)� ،س َن َح َ�س ْنح ًا ُ
ال�سانح؛ وهو  -من الطيور �أو الغزالن -
عر�ض َ
وظهرُ ،
وال�سنيحَّ :
وتي�س و�أُتيحَّ ،
و�سهل َّ
َ
ِ
حلل ُّي ،وخيط ال ُّد ِّر قبل �أن
الذي
مير من ي�سار الرائي �إىل ميينه ،و�أي�ض ًا :ال ُّد ُّر �أو الل�ؤل�ؤ ،وا ُ
ُّ
ُي ْن َظم فيه ،واجلمع�ُ :س ُنح.
ا�صطالحاً:
خمزن الطعام.

[املعجم الو�سيط ،الرائد ،معجم الألفاظ التاريخية يف الع�رص اململوكي �ص]93/

َ�س ْه ٌم

لغة:
(�س هـ م)�َ ،س َه َم َ�س ْهم ًا؛ َ�س َه َم فالن ًاَ :ق َر َعه (�أو َغ َل َبه) يف امل�ساهمة ،و�أَ ْ�س َهم له� :أعطاه َ�س ْه َم ًا،
احلظ ،والن�صيب ،وجزء من �أربعة وع�رشين جزء ًا من القرياط؛
وال�س ْهمُّ :
وجعل له ن�صيب ًاَّ ،
ِ
خ�شبي يف طرفه َن ْ�صل ُيرمى
وعود
مقدار �ستة �أذرع ،وال ِق ْدح ُيقارع به �أو ُيلعب به يف املَ ْي�سُ ،
ٌّ
به عن القو�س ،وقيل :هو َن ْف�س ال َّن ْ�صل ،واجلمعْ � :أ�س ُهمِ ،
و�س ْهمان.
و�س ْهمةُ ،
و�سهومُ ،
و�سهامُ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●الن�سبة املعنية يف ال�شيء؛ كالن�صف والثلث والربع ونحوها.
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ُ�س ْو ٌء
●وحدة قيا�س طوله �ستة �أذرع وهو جزء من �أ�صل  24قرياط ًا.
●ح�صة �شائعة يف �شيء م�شرتك.
وال�سهم الوقفي :ح�صة �شائعة من موجودات ال�رشكة ،قابلة للتداول ،مت ِّثل ح�صة �شائعة
● َّ
فيهاُ ،ر ِ�صد ا�ستثمارها للخدمات اخلريية.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
كحق مطالبة يف الإيرادات والأ�صول لل�رشكة.
●حق ملكية يف �رشكة متم ِّثل بح�ص�ص تعترب ِّ
�صك ميثل جزء ًا من ر�أ�س مال ال�رشكة.
● ٌّ

[تاج اللغة ،القامو�س املحيط ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد،
معجم الغني ،امل�صطلحات الوقفية �ص ،147/معجم امل�صطلحات والألقاب التاريخية �ص ،261/املو�سوعة
الفقهية املي�رسة  ،1113/2معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية  ،932/2معجم العلوم املالية واملحا�سبية
وامل�رصفية �ص ،504/املعجم االقت�صادي �ص]212/

ُ�س ْو ٌء

لغة:
��خ�ص� :أت��ى بالقبي��ح م��ن
و�س��وء ًا� ،س��اء
ال�ش��يءَ :ر ُد�أَ ،و َق ُب َ��ح ،و�أَ َ�س َ��اء َّ
ال�ش ُ
ُ
(���س و�أ)�َ ،س َ��اء َ�س ْ��وء ًا ُ
والع ْيب ،والفجور ،واملنكر ،وا�س ٌ��م
ال��شر ،والف�س��اد ،وال ُق ْبح ،وال َّن ْق�صَ ،
قول �أو فعلُّ ،
وال�س��وءُّ :
ِ
ل
وك
الظ�� ِّن:
��وء
و�س
��ح،
ي
القب
��ول
ق
ال
��وء:
ال�س
��ول
ق
و
��ح،
ب
ق
ي
��ا
م
و
،
��ان
س
ن�
ل
إ
ا
��م
غ
ي
��ا
م
َّ
َ
َُْ
جام��ع للآف��اتُّ ُ َ ُّ ،
ُّ
ُ
ال�س��لوك :التعام��ل اخلاط��ئ مع الآخري��ن ،واجلمع:
َّ
و�س��وء ُّ
الظ ُّ��ن ال��ذي ينط��وي عل��ى َ�ش�� ٍّك قبي��حُ ،
ِ
وم�ساوئ.
�أَ ْ�س َ��واءَ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●كل ما ي ُغ ُّم الإن�سان من الأمور الدنيوية والأخروية.
والتوجه.
●و�سوء الق�صد� :سوء النية
ُّ
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
تدن م�ستوى وكفاءة �إدارة املن�ش�أة؛ بحيث ال تتمكن من حتقيق �أهدافها،
●�سوء الإدارةِّ :
ومبا ي�ؤدي �إىل �إهدار مواردها ،وعدم ان�ضباط موظفيها.
احلق ،وا�ستغالل ال�سلطة،
ال�سلطة :م�صطلح ي�شري  -بعموم � -إىل جتاوز ِّ
●و�سوء ا�ستعمال ُّ
�أو الإفراط يف ا�ستعمالها ،وهو  -على وجه اخل�صو�ص  -ا�ستخدام املوظف �صالحياته
خارج الدائرة القانونية املح َّددة لال�ستخدام.
ِ
ت�رص ِف �أو �أدا ِء �شخ�ص م�س�ؤول
أو
�
�سلوك
�سوء
الت�رصف:
●و�سوء الأداء املهني �أو �سوء
ُّ
ُّ
مهني حمرتف؛ كالطبيب� ،أو املحا�سب� ،أو املهند�س؛ بارتكابه خط�أ� ،أو ت�رصفه ت�رصف ًا
�أو ٍّ
غري �أخالقي �أو غري �صحيح� ،أو تق�صريه يف �أدائه لواجباته �أو يف اتخاذ كافة الإجراءات �أو
الأفعال التي يجب عليه اتخاذها �أو القيام بها؛ مبا ي�ؤدي �إىل وقوع �أذى �أو �رضر.
●و�سوء التنظيم :االعتماد على �إدارة �ضعيفة يف ظل قواعد واهية ،و�سوء توزيع
االخت�صا�صات؛ مما ي�ؤدي �إىل االختالل �أو التف ُّكك.
الغ�ش.
●و�سوء النية :تبييت نية الت�ضليل �أو اخلداع �أو ِّ
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ال�سا ِق َي ِة
َ�س َّواقُ َّ
عند القانونيني:
�سوء النية :معرفة الإن�سان ما ينطوي عليه عمله القانوين من عيوب �أو �إجرام �أو �شبه �إجرام؛
مثل :اخل�صم ال�سيئ النية يف الق�ضية ،واحلائز ال�سيئ النية.

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،التوقيف على
مهمات التعاريف �ص ،199/معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية  ،933/2املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات
الإدارية العربية  ،619-618/1قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية واملالية �ص ،556 ،530 ،99/القامو�س القانوين
اجلديد �ص]408/

َ�س َواب ُِع

لغة:
و�س َب َع
�سب َع َ�س ْبع ًا؛ َ�س َب َع َّ
(�س ب ع)َ ،
ال�ش َ
يء� :أخذ ُ�س ْبعه؛ �أي جزء ًا من َ�س ْبعة �أجزاء مت�ساويةَ ،
ِ
ِ
ِ
ال�سابع.
اليوم
يف
املاء
د
ر
ت
التي
مال
جل
ا
وابع:
وال�س
�سبعة،
بنف�سه
لهم
وكم
هم،
ع
ب
�سا
َ
القوم� :صار َ
َ
َّ
َّ
َّ
ا�صطالحاً:
خمت�ص ب�أهل املغرب ،وهو عبارة عن وقف ُي�رصف ريعه على الطعام لأ�صحاب الزوايا
م�صطلح
ٌّ
والأماكن العامة ،مبنا�سبة ذكرى مولد النبي ﷺ.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،فتاوى تتحدى الإهمال يف �شف�شاون �ص]346/

(�س َوا ُد ِ
العراق)
َ�س َوا ٌد َ

لغة:
بال�سواد،
(�س ود)�َ ،س ِو َد َ�س َود ًا؛ َ�س ِو َد َّ
يء� :صار لو ُنه �أ�سودَّ ،
و�سوده :جعله �أ�سود� ،أو طاله َّ
ال�ش ُ
خل ْ�ضته ُيرى �أ�سود من بعيد ،و�أي�ض ًا:
ال�ش َجر وال َّنبات؛ ُ
وال�سواد :جمتمع ال َّنخل �أو غريه من ّ
َّ
والريف،
رى
ق
ال
من
حولها
ما
املدينة:
اد
و
و�س
النا�س،
من
الكثري
والعدد
ه،
ح
ب
�ش
أو
�
�ص
خ
ال�ش
َ
ُ
َّ
ْ
َ َ
َُ
ِّ
ِ
ِ
واجلمعْ � :أ�سودة ،و�أ�ساو ُد.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
و�س ِّم َي
●و�سواد العراق :ما بني الكوفة والب�رصة وما حولهما من القرى والر�ساتقُ ،
ال�سواد ،ولكرثة
�سواد ًا ِل ْ�صبه ،فالزرع فيه من اخل�صوبة يكون �أخ�رض داكن ًا مييل �إىل َّ
ال�سواد مما َفر�ض عليه «عمر» اخلراج يف عهده ،ومل يجعله ق�سمة
ما فيه من ال ُقرى ،وهذا َّ
بني املقاتلني.

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم لغة الفقهاء
�ص ،225/معجم امل�صطلحات والألقاب التاريخية �ص]261/

ال�سا ِق َي ِة
َ�س َّواقُ َّ

لغة:
و�س َواق ًة ِ
و�سياق ًا ِ
�سواق�( :س وق)�َ ،س َاق َ�س ْوق ًا ِ
و�سياق ًة؛ َ�س َاق الإب َل وغريها :ح َّثها ِمن خل ِفها
َّ
75

ُ�س ْو ٌر
ال�سيارة �أو القطار ونحوهما،
وال�سائق :ا�سم فاعل ِمن «�ساق»؛ وهو من يقود َّ
ال�س ْيَّ ،
على َّ
ال�سيارةَ :من
َّ
و�سواق�ُ :ش ِّدد للمبالغة ،و�سائق املا�شيةَ :من يح ُّثها من اخللف على ال�سري ،و�سائق َّ
ِ
و�س َّواق.
ة،
ق
ا
و�س
�سائقون،
واجلمع:
ودها،
ق
م
يقود
َ
ْ
َ
ُ
ال�ساقية :تق َّدم تعريفه ،انظر (�ساقية).
َّ
ا�صطالحاً:
ويقدم العلف �إىل
ال�شخ�ص الذي َّ
َّ
ال�سواقيِّ ،
يتول �إدارة ال�ساقية ويكون جيد ًا عارف ًا بتعليمات َّ
الدواب العاملة بال�ساقية ،وكانت مهمته َ�س ْوق اجلمل ،وم�صالح ال�ساقية.
ِّ

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،امل�صباح املنري ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،املدار�س يف م�رص يف ع�رص دولة
املماليك �ص� ،71/أوقاف ال�سلطان الأ�رشف �شعبان على احلرمني �ص]110/

ُ�س ْو ٌر

لغة:
ال�سور :ك ُّل ما يحيط ب�شيء من بناء �أو غريه ،وما يحيط باملنزل �أو احلديقة من بناء
(�س ور)ُّ ،
يحول دون و�صول الآخرين �إليه ،وحائط مرتفع يحيط باملدينة ،وله �أبواب ومداخل يف بع�ض
جوانبه ،واجلمعْ � :أ�سوارِ ،
و�سريان.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند االقت�صاديني:
ما يف�صل �أر�ضني متال�صقتني الواحدة عن الثانية ،ويكون خندق ًا �أو حائط ًا �أو�سياج ًا �أو �أ�سالك ًا
�أو خالفها.
عند القانونيني:
�سياج يحيط عقار ًا ليكون دلي ًال على حيازته.
[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم ال�شهابي
يف م�صطلحات العلوم الزراعية �ص ،251/معجم القانون �ص]265/

ُ�س ْو َر ٌة

لغة:
و�سورة
ال�سورة من البناء :ما طال َ
وح ُ�سنُّ ،
(�س ور)ُّ ،
الرفعة ،وك ُّل َم ْنزلة من البناءُ ،
وال�سورةِّ :
و�س َور.
ر،
و
و�س
ات،
ر
و
و�س
ات،
ر
و
�س
واجلمع:
ه،
د
ك ِّل �شيءَ :ح ُّ
ُ ْ ُ
ُ ََ
ُ َْ
ا�صطالحاً:
طائفة م�ستقلة من �آيات القر�آن ذات مطلع ومقطع؛ يعني :بداية ونهاية.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،املو�سوعة القر�آنية
املتخ�ص�صة �ص]219/
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ُ�س ْوقٌ
ُ�سور�صات (م�ساعدات �إجبارية)

لغة:
مل جند له �أ�ص ًال يف اللغة.
ا�صطالحاً:
ا�سم للم�ؤونة التي كان يجري جمعها  -قبل �إعالن التنظيمات يف الع�رص العثماين  -من الأهايل؛
دواب ،وقمح ،و�شعري ،وذرة ...وغري ذلك،
ملواجهة احتياجات اجلي�ش يف �أثناء احلرب؛ من َّ
خمت�ص ًا بهذه الإجراءات.
وكان قلم املوقوفات
َّ

[م�صطلحات التاريخ العثماين ]751/2

ُ�س ْوقٌ

لغة:
وال�سوق :مو�ضع
ال�سوقُّ ،
(�س وق)�َ ،س َّو َق َت ْ�سويق ًا؛ َ�س َّو َق الب�ضاع َة� :أوجد لها م�شرتين يف ُّ
اخلريية�ُ :سوق ُت�رصف �أرباحها يف وجوه
وال�سوق
َّ
وال�سلع للبيع وال�رشاءُّ ،
ُتلب �إليه الأمتعة ِّ
اخلري ،واجلمع� :أَ ْ�سواق.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
للمارة� ،أو حوانيت تباع فيها احلاجيات
●ال�شارع الذي يعرب منه النا�س؛ �سواء كان طريق ًا َّ
وامل�ستلزمات املنزلية ،وال�شوارع ب�صيغة اجلمع ي�سمونها�« :سوقة» ،و«�أ�سواق».
وال�سلعي.
●ملتقى عام للتبادل القيمي ِّ
●بناء ي�شتمل على فناء �أو�سط كبري ،حتيط به جمموعة من احلوانيت املط َّلة على الطريق،
يبا�رش فيها التجار بيعهم و�رشاءهم.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●احليز �أو املكان الذي يلتقي فيه بائعو ال�سلع �أو اخلدمات مع م�شرتيها؛ �سواء �أكان هذا
اللقاء يف املكان نف�سه� ،أم عرب و�سائل االت�صال.
●املكان الذي يق�صده النا�س ل�رشاء خمتلف احتياجاتهم ال�سلعية واخلدماتية.
املرخ�ص له يف �إيداع ب�ضائع تكون يف و�ضع مع َّلق للر�سوم
●وال�سوق ا ُ
حل َّرة :البناء �أو املكان َّ
«ال�رضائب» اجلمركية؛ لغايات العر�ض والبيع.
●وال�سوق ال�سوداء� :سوق جتري فيها املعامالت والتجارة ال�رسية خفية وهرب ًا من الت�سعري.
●و�سوق املال �أو الأوراق املالية �أو النقد :هيئة ال ت�ستهدف �إىل الربح ،تتوىل الإ�رشاف و�إدارة
تداوالت الأوراق املالية.
●وال�سوق الأولية :هي التي يتم فيها �إ�صدار الأوراق املالية اجلديدة التي ميكن �رشا�ؤها من
ال�رشكات امل�صدرة لها.
●وال�سوق الثانوية� :سوق يتم فيها تداول الأوراق املالية بني امل�ستثمرين؛ حيث تباع وت�شرتى
الأوراق املالية التي �سبق تداولها يف ال�سوق الأولية ،ويتلقى الباعة وامل�ستثمرون -ولي�س
اجلهات امل�صدرة  -عوائد الأوراق املالية املتداولة يف ال�سوق الثانوية.
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َ�س ْو ٌم
●و�سوق النقد :ال�سوق التي يتم فيها تداول الأوراق املالية ق�صرية الأجل متدنية املخاطرة؛
على �سبيل املثال :الأوراق التجارية ،و�أذونات اخلزانة ،و�أوراق القبول امل�رصيف ،و�شهادات
الإيداع القابلة للتداول.
عند القانونيني:
جمموع املعامالت التي انعقدت يف مكان واحد على ب�ضاعة معينة.

[تاج اللغة ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،م�ؤمتر الأوقاف الأول يف اململكة
العربية ال�سعودية :واقع الوقف عرب التاريخ الإ�سالمي �ص ،167/معجم امل�صطلحات االجتماعية �ص،254/
معجم م�صطلحات العمارة والفنون الإ�سالمية �ص ،155/قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية واملالية �ص،542/
 ،722 ،559املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية  ،625-624/1معجم العلوم املالية واملحا�سبية
وامل�رصفية �ص ،527 ،513/املعجم القانوين رباعي اللغة �ص]285/

َ�س ْو ٌم

لغة:
ِ
ِ
رعت بنف�سها حيث �شاءت ،و�سامها
(�س وم)� ،سام َ�س ْوم ًا و�سوام ًا ،فهو �سائم؛ َ�س َامت املا�شي ُةْ :
وال�سائمة :ك ُّل
و�أ�سامها� :أر�سلهاَّ ،
وال�س ْومَ :ر ْع ُي املا�شية بنف�سهاَّ ،
وخلها ترعى الكلأ حيث �شاءتَّ ،
وال�س ْوم �أي�ض ًاَ :ط َل ُب �رشاء ال�سلعة بثمنها ،و َع ْر�ض ال�سلعة
�إبل �أو ما�شية ُتر�سل للرعي وال ُتع َلفَّ ،
امل�سومة :املرعية ،واملع َّلمة ،واملر�سلة وعليها ركبانها ،واجلمع�َ :سوا ِئم.
للبيع بثمن ،واخليل َّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
● َع ْر�ض البائع �سلعته بثمن ما ،ويطلبه من يرغب يف �رشائها بثمن دونه.

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،امل�صباح املنري ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم
امل�صطلحات والألفاظ الفقهية ]306/2

َ�سوِ َّي ٌة

لغة:
و�سوى َت ْ�س ِو َي ًة:
يء :ا�ستوى؛ �أي:
(�س وي)�َ ،س ِو َي ِ�س َو ًى؛ َ�س ِو َي َّ
ا�ستقام ،واعتدل؛ فهو�َ :س ِو ٌّيَّ ،
َ
ال�ش ُ
خللُقُ ،يقال:
التامة ا ُ
وال�س ِو َّية :اال�ستواء واالعتدالَ ،
وال�س َّ
وية �أي�ض ًاَّ :
والع ْدل وال َّن َ�ص َفةَّ ،
�أقام ،وع َّدلَّ ،
ِ
و�سوايا.
ُه ْم على َّ
�سوية؛ �أي :مت�ساوون ،وجا�ؤوا �سوي ًة؛ �أي :مع ًا ،جميع ًا ،واجلمع�َ :سو َّياتَ ،
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني]

اج
ِ�س َي ٌ

لغة:
بال�سياج ،و�أقام حوله
و�س َّي َج َت ْ�سييج ًا؛ َ�س َّو َج َ
(�س وج)�َ ،س َّو َج َت ْ�سويج ًاَ ،
املكان وعليه� :أحاطه ِّ
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ا�س ٌة
ِ�س َي َ
و�سور من �أ�سالك �أو �أحجار �أو غريهماُ ،يحيط مبنزل �أو حديقة
ُ�سور ًاِّ ،
وال�سياج :احلائطُ ،
ِ
ِ
ال�شيءُ :ح ُدوده،
ياج َّ
�أو نحوهما ،وما ُيحاط به الب�ستان من حائط �أو َ�ش ْوك �أو غري ذلك ،و�س ُ
و�س ْوج.
واجلمع�ِ :سياجات ،و� ْأ�س ِو َجةُ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●�سور �ساتر من البناء �أو اخل�شب �أو البو�ص وغريهَ ،لي ْف�صل بني مكانني متجاورين؛
مثل :بيت �صالة و�صحن و�إيوان و�رضيح وممر ...وغري ذلك من الأغرا�ض املختلفة التي
ت�ستخدم فيها هذه ال�سياجات.

[امل�صباح املنري ،تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم
م�صطلحات العمارة والفنون الإ�سالمية �ص]156/

ا�س ٌة
ِ�س َي َ

لغة:
ِ
ا�س:
ا�س ال َّن َ
و�س َ
أمورَّ :دبرها ،و�أدارها ،وقام ب�إ�صالحهاَ ،
ا�س �سيا�س ًة؛ َ�س َ
(�س و�س)�َ ،س َ
ا�س ال َ
يا�سة :القيام على ال�شيء مبا ُي ْ�صلحه ،و َت َو ِّل
َح َكمهمَّ ،
وال�س َ
وتول قيادتهم و�إدار َة �شئونهمِّ ،
ِ
ِ
ومرتف
وال�سيا�س ُّي :من�سوب �إىل ال�سيا�سةْ ُ ،
� َ
أمر النا�س و�إر�شادهم �إىل الطريق ال�صالحِّ ،
العامة وتنظيمها.
ئون
ال�ش
إدارة
�
ب
ق
ل
واملتع
فيها،
يعمل
ن
م
أو
�
ال�سيا�سة،
ِّ
ُّ
َْ
َّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق 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�ضبط الفكر والعمل يف امل�ستويات
الأقل ،ولتو�ضيح الطريق الواجب �سلوكه لتحقيق الأهداف املن�شودة.
●رعاية �ش�ؤون الأمة بالداخل واخلارج وفق ال�رشيعة الإ�سالمية.
بالن�ص �إىل �إ�رضار مب�صالح الرعية لظروف
●العمل مبقا�صد ال�رشيعة عندما ي�ؤدي العمل
ِّ
طارئة.
ُ
●�إ�صالح �أمور الرعية وتدبري �أمورهم ،وقد �أطلق على ال�سيا�سة ا�سم« :الأحكام ال�سلطانية»،
�أو «ال�سيا�سة ال�رشعية»� ،أو «ال�سيا�سة املدنية».
ال�رشعية :ما �صدر عن ويل الأمر من �أحكام و�إجراءات غري خمالفة لل�رشيعة،
●وال�سيا�سة
َّ
ِ
متعي ،مبا يح ِّقق مقا�صد ال�رشيعة.
منوطة بامل�صلحة ،فيما مل َيرد ب�ش�أنه دليل خا�ص ِّ
●وال�سيا�سات :هي االعتبارات التي يجب مراعاتها عند التخطيط للعمل وتنفيذ براجمه؛
العامة للم�ؤ�س�سة.
�سعي ًا وراء حتقيق الأهداف َّ
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
للت�رصف مبوجبها يف جانب
أة
ش�
املن�
تعتمدها
التي
العامة
العري�ضة
●جمموعة اخلطوط
ُّ
واحد �أو �أكرث من جوانب �إدارة �أعمالها.
●جمموعة القواعد الأ�سا�سية التي ت�ضعها الإدارة العليا لتهتدي بها القرارات التي تتخذ يف
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�سيحة
ك ِّل م�ستويات املنظمة ،وتع ُّد من �أهم وثائق التنظيم ،وتفيد يف ح ِّل اخلالفات التي تن�ش�أ بني
الر�ؤ�ساء ب�ش�أن �سيا�سة امل�رشوع.
عند القانونينيُ :يطلَق على:
●علــم �إدارة الدولة وتنظيمها الر�سمي.
خط العمل والإرادة التي تطبع عم ًال ما عن طريق اختيار الأهداف وو�سائل دعمها.
● ُّ

[ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني،
معجم امل�صطلحات ال�سيا�سية والدولية �ص ،113/املعجم ال�سيا�سي �ص ،215/معجم م�صطلحات الرعاية
والتنمية االجتماعية �ص ،193/معجم امل�صطلحات الفقهية يف الفقه ال�سيا�سي الإ�سالمي �ص ،38/البنوك
الوقفية  ،249/1معجم امل�صطلحات الفقهية  ،29/2معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية  ،939/2معجم
م�صطلحات �أ�صول الفقه �ص ،239/قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية واملالية �ص ،636/معجم م�صطلحات
العلوم الإدارية �ص ،344/القامو�س القانوين اجلديد �ص ،473/معجم امل�صطلحات القانونية (كورنو) ]927/1

�سيحة

لغة:
و�سي َحه :جعله يجري،
و�س َيحان ًا؛ َ
(�س ي ح)َ ،
املاء :جرى على وجه الأر�ضَّ ،
�ساح َ�س ْيح ًا َ
�ساح ُ
وال�س ْي ُح :املاء الظاهر اجلاري على وجه الأر�ض ،والك�ساء
،
فاء
:
ل
الظ
و�ساح
راه،
أ�ساح نهر ًا� :أَ ْج
ِّ
و� َ
َ ُّ َ َّ
املخطط ،وجمعه�ُ :س ُيوح ،و�أَ ْ�سياح.
َّ
ا�صطالحاً:
الأر�ض الزراعية الكبرية �أو املنطقة الزراعية التي حت ُّد القرى با�ستثناء البيوت املوجودة فيها.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،توثيق الوقف حماية للوقف والتاريخ �ص]58/

َ�س ِّي ٌد

لغة:
ِ
وال�س ِّي ُد:
و�سا َد َق ْو َمه؛ فهو ِّ
الرج ُلَ :ع ُظ َمُ َ ،
و�ش َفَ ،
�سيدهمَّ ،
(�س ود)�َ ،سا َد �سيا َد ًة؛ �سا َد َّ
وم َدُ َ ،
افت�ضت طاعته؛
الرب ،والرئي�س ،واملالكَّ ،
ال�سيادة ،و ُك ُّل َم ْن ُ
وال�شيفَّ ،
ُّ
واملقدم ،و�صاحب ِّ
ت�رشيفي� ،أُ ْط ِلق
لقب
وهو:
والعبيد،
اخلدم
ذي
ىل
و
مل
وا
الكثرية،
للجماعة
واملتول
كامللك،
َ
ِّ
ْ
ٌّ
و�س ِّيد نف�سهُ :ح ُّر
الر�سول ﷺ ،ولقب ُيطلق تعبري ًا عن االحرتامَ ،
على الأ�رشاف من ن�سل َّ
َ
و�سادات.
و�سا َدةَ ،
و�س ِّيد ك ِّل �شيء� :أرفعه ،و�أ�رشفه ،واجلمع� :أ ْ�سيادَ ،
الت�رصف ب�أمورهَ ،
ُّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●من الألقاب ال�سلطانية؛ فيقال :ال�سلطان ال�سيد الأج ُّل ...ونحو ذلك.
عند القانونيني:
َمن له �سلطان على الآخرين �أو على �أموال معينة ،الرئي�س.

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،امل�صباح املنري ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني،
م�صطلحات �صبح الأع�شى �ص ،187/معجم امل�صطلحات القانونية (كورنو) ]928/1
80

َ�س ْي ٌف
ي ٌة
ِ�س ْ َ

لغة:
وال�سلوك ،واحلالة ،والهيئة ،وهي :تاريخ
وال�س َّنة ،واملذهبُّ ،
ال�سرية :الطريقةُّ ،
(�س ي ر)ِّ ،
وال�سرية �أي�ض ًا :تدوين لتفا�صيل حياة �شخ�ص و�أعماله،
أعماله،
�
و�صحيفة
حياة الإن�سان،
ِّ
ِ
واجلمع�ِ :سريات ،و�س َي.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●الطريقة؛ �سواء كانت خري ًا �أو �رش ًا ،ثم غلب  -يف ال�رشع  -على طريقة امل�سلمني يف املعاملة
مع الكافرين والبغاة وغريهما من امل�ست�أمنني واملرتدين.
خللُق َّية امل�أثورة عن
●وال�سرية النبوية :الأقوال والأفعال والتقريرات وال�صفات ا َ
خللْق َّية وا ُ
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم؛ �سواء �أ ُق ِ�صد الت�رشيع� ،أم مل يق�صد ت�رشيع.
عند االقت�صاديني:
َو ْ�صف حلياة �إن�سان وما تت�ضمنه من �أفعال ومواقف ،وتاريخ حلياته االجتماعية والعلمية،
وغالب ًا ما تكون ِ�ض ْمن �أوراق التعيني يف عمل عام �أو خا�ص.

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،التعريفات
الفقهية �ص ،118/معجم م�صطلحات �أ�صول الفقه �ص ،240/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية
العربية ]629/1

يج (�سريجة � -سليط اجللجالن)
ِ�س ْ َ

لغة:
ال�س َري ُج :فار�سيُ ،م َع َّرب ِ
«�ش ْ َيه» ،وقيل :هو
معرب َ
«�س َريه» ،وقيل :هو َّ
(�س ر ج)ِّ ،
ال�ش ْ َي ُجَّ ،
ال�س ْم�سمِ
ِ
ع�ص من َح ٍّب ،وا ُ
ليط ا ُ
وال�س ُ
غريه ،وهو�َ :س ُ
ليط :ك ُّل ُد ْهن ُي َ
جللْ ُجالنَّ ،
جللْ ُجالنَ :ح ُّب ِّ
ِ
ال�س ْم�سم.
يف ق�رشه قبل �أَن ُي َ
ح�صد؛ فهو ُد ْهن �أو َز ْيت ِّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
وال�سريجة :مع�رصة بذر ال�سم�سم ،وعادة ما كانت عبارة عن وحدة معمارية تنح�رص
● ِّ
وظيفتها يف ع�رص ال�سم�سم وا�ستخراج زيته.

[تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم م�صطلحات العمارة
والفنون الإ�سالمية �ص]156/

َ�س ْي ٌف

لغة:
وال�س ْيف�ِ :سالح من الأ�سلحة القدميةُ ،ي�رضب
بال�سيف؛ َّ
(�س ي ف)�َ ،سا َفه َي�سي ُفه� :رضبه َّ
به باليد� ،شبيه ب�س ِّكني طويلة من الفوالذ �أو نحوه ،وذو ن�صل طويل حا ٍّد ،و ِم ْق َب�ض ،وله ِغ ْمد
وال�س ْيف� :ساحل البحر،
وال�س َّياف� :صاحب َّ
وال�سا ِئف َّ
ُيع َّلق من الكتف �إىل اجلنبَّ ،
ال�س ْيفِّ ،
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َ�س ْي ٌل
�أو �ساحل الواديِ ،
مما يلي البحر ،واجلمع� :أَ ْ�سياف،
القارة :اجلزء املنب�سط منها َّ
و�سيف َّ
و�سيوف ،و�أَ ْ�س ُيف.
ُ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

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

َ�س ْي ٌل

لغة:
الطوفان ،واملاء الكثري
وال�س ْيلُّ :
(�س ي ل)�َ ،سا َل َ�س ْي ًال َ
املاء :طغى وجرىَّ ،
و�سيالن ًا؛ �سا َل ُ
ال�س ْيلَ :خ ٌّط كثري
َي�سيل ،وماء املطر �إذا َّ
جتمع فوق الأر�ض وجرى م�رسع ًا غزير ًاْ َ ،
وم َرى َّ
ِ
ِ
وم�سي ُل املاءَ :م ْو�ضع َ�س ْيله ،واجلمع�ُ :س ُيول.
تتجمعَ ،
االنخفا�ض يف وا ٍد ،حيث ت َّتجه املياه �أو ّ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[تاج العرو�س ،امل�صباح املنري ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد]

ُ�س ُيو َل ٌة (�سيولة َن ْق ِدية)

لغة:
ال�سيولة :حالة تكون فيها املا َّدة �سائلة ،ولها قا ِب َّلية
(�س ي ل)�َ ،سا َل َ�س ْي ًال َ
و�سيول ًة؛ ُّ
و�سيالن ًا ُ
لل َّتد ُّفق.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●قدرة الفرد (�أو املن�ش�أة) على حتويل �أ�صوله �إىل نقود �أو �أ�شباه نقود ب�رسعة ،دون �أن يت�أ َّثر
�سعر تلك الأ�صول �سلب ًا.
●القدرة على بيع �أ�سهم �أو �سندات بكميات كبرية دون �أن ي�ؤ ِّثر البيع �سلب ًا على �أ�سعار تلك
الأ�سهم �أو ال�سندات.
عند القانونيني:
معي معناها :قدرته على مقابلة التزاماته النقدية دون م�سا�س ب�صايف ما ميلكه
�سيولة م�رشوع َّ
من �أ�صول.

[معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية واملالية �ص ،516/القامو�س القانوين
اجلديد �ص]391/
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متن القاموس
حرف «ش»
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اب
�شَ ٌّ
اب
�شَ ٌّ

لغة:
باب
(�ش ب ب)�َ ،ش َّب َ�شباب ًا َ
ال�ش َباب ،و�صار َف ِت َّي ًاَّ ،
المْ � :أد َرك َط ْو َر َّ
و�ش ِب َيب ًة؛ َ�ش َّب ال ُغ ُ
وال�ش ُ
وال�شابَ :من
وال�س ُّن قبل الكهولة،
بيب ُة :خالف َّ
َّ
وال�ش َ
ُّ
ال�ش ْي ِب؛ وهماَّ � :أول ال�شيء ،واحلداثةِّ ،
ِ
و�ش َّبان.
ن
�س
إىل
�
ي�صل
ا
مل
و
البلوغ
ن
�س
أدرك
�
َّ
الرجولة ،واجلمع�َ :شبابُ ،
َّ
ِّ
ُّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●وال�شباب :مرحلة تبد�أ من �سن البلوغ ،وحتى �س ِّن الرجولة ،وهي يف ال�شاب :من خم�س
ع�رشة �سنة �إىل ثالثني ما مل يبلغ عليه ال�شيب ،وال�شابة :من خم�س ع�رشة �سنة �إىل ت�سع
وع�رشين �سنة ،ويف «املغرب» :بني الثالثني �إىل الأربعني.

[تاج اللغة ،امل�صباح املنري ،تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني،
معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية  ،948/2التعريفات الفقهية �ص]119/

�شَ ا ٌة

لغة:
ال�شا ُة :ال َّن ْعجة؛ وهي� :أنثى َّ ْ
الظلْف؛
ال�ض�أن ،وهي �أي�ض ًا :الواحدة من ذوات ِّ
(�ش وهـ)َّ ،
ويقال لل َّذكر والأنثى،
كاملَ ْعزِّ ،
والظباءَ ،
وح ُمر َ
الو ْح�ش ،والثور الوح�شيُ ،
والب َقر ،وال َّنعامُ ،
ِ
ِ
َ
واجلمع�َ :شاء ،و�شياه ،و�أ�شاوه.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني]

�شَ ا ٌّد ( ُم ِ�ش ٌّد  -قا�صد الوقف)

لغة:
وقواه ،و�أَ ْح َكمه،
و�ش َّد
ال�ش ُّد :التقوية ،والإيثاقَ ،
(�ش د د)�َ ،ش َّد �ش َّد ًا؛ فهو َ�شا ٌّدَّ ،
ال�شيء� :أوثقهَّ ،
َ
ت َّكم يف الأمر ،و�ش َّد على ال�شيء� :أحاط به ،و�أ�ش َّد
قواه ،وعاونهَ ،
َ
مامَ َ :
و�ش َّد ال ِّز َ
و�ش َّد �أَ ْز َرهَّ :
ِ
وال�شا ُّد وامل ُ ِ�ش ُّد :الرئي�س ،واملف ِّت�ش ،والوكيل ال�ضابط
اء،
د
أ�ش
�
أعوان
�
له
�صار
:
د
�ش
م
فهو
؛
ل
الرج
ُ
َّ
َّ
ُ ٌّ
ويحث املوظفني على العمل ،ويجمع ال�رضائب واخلراج،
نوع،
كل
من
أعمال
ل
ا
يراقب
الذي
ُّ
ِ
ِ
وال�شا ّد َّي ُة
وع َمدهاَّ ،
ويطلق على من يتوىل نقل الأوامر من وكيل ال�سلطان �إىل ر�ؤ�ساء القرى ُ
ُ
ال�شا ُّد.
وال�ش ُّد :املن�صب الذي يتواله َّ
َّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
و�شاد الزكاة.
أوقاف،
ل
ا
�شاد
مثل:
الوظيفة؛
●املفت�ش ،وت�ضاف الكلمة ال�سم
ِّ
ِّ
●و�شا ُّد الأوقاف :هو من يتعاطى م�صالح الوقف من عمارة وترميم وتعمري وغريه،
وي�سافر يف م�صالح الوقف جلهاته املوقوفة لإح�ضار غلتها ،ويذكر �أحيان ًا بلقب «امل ُ ِ�ش ُّد»،
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�شَ ا ِد ٌر
و�أحيان ًا ت�سمى الوظيفة «قا�صد الوقف» ،مع تطابق املهام املوكولة لهم ،ويعترب ال�شا ُّد
ال�شاد واجلابي يف
مبثابة م�ساعد اجلابي ،ومن هنا جمعت بع�ض الأوقاف بني وظيفة
ِّ
�شخ�ص واحد.
●و�ش ُّد الأوقاف :وظيفة مهمة� ،صاحبها (�شا ُّد الأوقاف)؛ وهي :التفتي�ش على �شئون
الأوقاف.
●و�ش ُّد الزكاة :وظيفة مهمة� ،صاحبها (�شا ُّد الزكاة)؛ وهي :التفتي�ش على ديوان الزكاة،
وع َّمالها ،وجمعها ،و�رصفها ،وكل ما يتعلق بها.
ُ
املعد للمحمل،
املاء
يف
املحمل؛
خدمة
يف
●و�شا ُّد املحمل ال�رشيف� :شخ�ص ي�ستعان به
ِّ
وا�شتط فيه �أن يكون من �أهل الأمانة والكفاءة واملهابة؛ ليكون به
فيت�رصف فيه بحكمةُ ،
احلاج
نظام املحمل؛ من ت�سهيل طرقه يف امل�ضيقات وعند االزدحام ،ي�ساعده يف ذلك �أمري
ِّ
على تخطي العقبات التي تواجهه.
وال�ش ِّاد َّية :هي رئا�سة الأعمال البدنية� ،سواء كانت هذه الأعمال ب�أيد عاملة من داخل
● َّ
«�شادية الأ�صل»،
الوقف �أو من خارجه ،ف�إن كانت من داخل الوقف �أُطلق على
ال�شادية ِّ
ِّ
«�شادية املعمار»؛ لأن العمال الذين يجلبهم الوقف من
و�إن كانت من خارجه �أُطلق عليها ِّ
خارجه يف معظم الأحوال يكون ا�ستخدامهم للبناء �أو الرتميم.

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة،
معجم الألفاظ التاريخية يف الع�رص اململوكي �ص ،95/الأوقاف واحلياة االقت�صادية يف م�رص يف الع�رص العثماين
�ص ،99/ندوة نحو �إحياء دور الوقف يف الدول الإ�سالمية �ص ،7/قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة
الإ�سالمية �ص ،307-306/خم�ص�صات احلرمني ال�رشيفني يف م�رص �إبان الع�رص العثماين �ص ،212/الوظائف
الإدارية مب�ؤ�س�سات الوقف امل�رصية يف عهد الدولة العثمانية �ص]78/

�شَ ا ِد ٌر

لغة:
معرب؛ مبعنى :اخليمة ،وت�سميه العرب:
ال�شا ِد ُر:
(�ش د ر)َّ ،
معرب ،وقيل :تركي َّ
فار�سي َّ
ٌّ
وب ْر ٌد تلب�سه املر�أة حتت ثوبها،
َ�ش ْو َذر ،و�أ�صله� :شا َدر �أو �شا َذر؛ وهو :قما�ش من ن�سيج القطنُ ،
ُي َ�ش ُّق ثم ُتلقيه يف عنقها من غري ُك َّم ْي وال َج ْي ٍب ،وقيل :هو الإزار ،واملِلْ َح َفة ،واجلمع�َ :شوا ِدر.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●واجلادرجي :اخليمي.

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

�شادروان (�شاذروان � -شادربان)

لغة:
�شا َذ ْروان �أو �شا َد ْروانَ :ف ْ�س ِق َّية ،وما يكون منها ذا متاثيل للحيوانات  -كالأُ�سود والزرافات
والطيور  -ينبثق املاء من �أفواهها� ،أو ينبوع ماء مع حو�ض ونافورة ،وخ َّزان ماء �صغري
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ال�شَّ ارِ ي
للتوزيع ،و�آلة من احلديد الأبي�ض ذات عدة نافورات �صغرية ،تدير ِق َطع ًا من الزجاج؛ فيكون
والركن الذي يحيط بالكعبة من ثالث جهات ،ارتفاعه �ستة ع�رش �إ�صبع ًا،
لها �صل�صلة ورننيُّ ،
وعر�ضه ذراع واحد ،واجلمع� :شاذروانات.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●كلمة فار�سية ،تدل  -يف الأ�سبلة  -على اللوح الرخامي الذي جتري عليه املياه لتربيدها،
ويطلق عليه يف بع�ض الأحيان :لوح
ثم ُتمع يف ف�سقية �أو حو�ض �أ�سفله من الرخامُ ،
ال�سل�سبيل.
●حو�ض �أو ف�سقية ين�ساب منها املاء على �ألواح رخامية مزخرفة زخرفة بارزة ،ت�ساعد على
للجو املحيط� ،أقيمت هذه الف�سقيات يف كثري
مترير املاء �إىل جمرى �آخر؛ ُ
فيح ِدث ذلك ترطيب ًا ِّ
من الق�صور واحلدائق وبع�ض امل�ساجد.
●�آلة لف�صل مياه الأنهار عند التحويل ،وهي �ألواح خ�شبية متينة ،يو�ضع خلفها �أعمدة
لتثبيتها ،فريتفع م�ستوى املياه يف النهر؛ لت�سقي الأماكن املرتفعة.
●بناء لطيف من حجر �أ�صفر مييل �إىل البيا�ض ،مل�صق بحائط الكعبة ،حمدودب ،طوله �أقل
من ذراع ،فوقه حلق من نحا�س �أ�صفر دائر بالبيتُ ،يربط به �أ�ستار الكعبة.

[تكملة املعاجم العربية ،الأ�سبلة املائية يف العمارة الإ�سالمية �ص ،27/معجم م�صطلحات التاريخ والآثار
�ص ،104/معجم الألفاظ التاريخية يف الع�رص اململوكي �ص ،95/معجم تاريخ احلج �ص]315/

�شَ ارِ ٌع

لغة:
ال�شيء:
و�ش َع
و�س َّنَ ،
َ
��شر َع� :أخذ ،وبد�أَ ،
(���ش ر ع)َ َ ،
وب َّيَ َ ،
و��شروع ًا ،فهو َ�ش��ا ِر ٌع؛ َ َ
��شرع ًا ُ ُ
��شر َع َ ْ
وال�شا ِرع :الظاهر القريب ،والطريق الرئي�س �أو الأعظم،
و�ش َع يف ال�شيء :بد�أ فيهَّ ،
جعله مباح ًاَ َ ،
ِ
وال�ش��ا ِرع
عام��ة ،ويختل��ف ع��ن «ال َّز ْن َق��ة» با ِّت�س��اعه ُ
وطولهَّ ،
وه��و :الطري��ق يف املدين��ة ي�س��لكه النا���س َّ
��شرعها،
��شرع ،وا�ض��ع الأح��كام
�أي�ض�� ًا�َ :س ُّ
َّ
��ان َّ
ال��شرعية ،وم��ن ي�ض��ع القوان�ين ُ
وي َ ِّ
ال��شريع ِة ،وامل ُ ِّ
ِ
واجلمع�َ :شوارع.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●من ي�ستقل ب�إن�شاء الأحكام ال�رشعية ،وجتب طاعته ،وهو اهلل  ۵ور�سولهﷺ.
عند القانونيني:
وي�ستخدم لالنتقال العام.
طريق حتيط به امل�ساكن من اجلانبني يف املدنُ ،

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم م�صطلحات
العلوم ال�رشعية  ،945/2القامو�س القانوين اجلديد �ص]547/

ال�شَّ ارِ ي

لغة:
�شى ِ�ش ًى ِ
وا�ش َتاه:
و�شى
ال�شيء ْ
َ
�رشاءَ َ ،
و�ش ًاء ،فهو �شا ٍر؛ َ َ
(�ش ر ي)َ َ ،
�شى :عقد بيع ًا �أو ً
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�شا ِف ِع َّي ٌة
وال�شاري :امل ُ ْ�ش َتي؛ وهو من ميلك
ملكه بالبيع ،و�أخذه ِب َثمن ،و�رشى وا�شرتى :باع �أي�ض ًاَّ ،
و�شاة.
ال�شيء بدفع ثمنه ،وهو �أي�ض ًا :البائع ،من الأ�ضداد ،واجلمع�َ :ش ُارونَ ُ ،
عند القانونيني:
ِ
هو يف عقد البيع :من ي�شرتي؛ ُمكت�سب امللكية مبقابل.

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم امل�صطلحات
القانونية (كورنو) ]932/1

�شا ِف ِع َّي ٌة (�شوافع � -شافعيون)

لغة:
افعي ،وهو �أح ُد
ال�ش
وال�ش َوا ِفع :هم َم ْن يتبعون املذهب َّ
افعيون َّ
افعية َّ
(�ش ف ع)َّ ،
ال�ش َّ
وال�ش ُّ
ِّ
ال�شافعي ،من َب ِني �شا ِفعٍ  ،من بني امل ُ َّط ِلب بن
ال�س ِّن َّية الأربعة ،و� َّأ�س�سه الإمام
املذاهب
َّ
الفقهية ُّ
ُّ
وف �سنة مائتني و�أربع.
عبد َمنافُ ،ولد  يف �سنة مائة وخم�سني للهجرة ،و ُت ِّ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[تاج العرو�س ،معجم اللغة العربية املعا�رصة]

�شَ ا ٌل

لغة:
وال�شا ُلِ :ملحف ٌة
(�ش ول)�َ ،شا َل َ�ش ْو ًال؛ َ�شا َل
ال�شيء :ارتفعَ ،
وح َملهَّ ،
و�شا َل َّ
يءَ :ر َفعهَ ،
ال�ش َ
ُ
من القما�ش اخلفيف� ،أو قطعة من ال َّن�سيج؛ من قطن �أو �صوف �أو حريرُ ،تلقى على الر�أ�س،
لف بها الر�أ�س�ُ ،س ِّمي بذلك لأنه ُي�شال؛ �أيُ :يرفع على
الرقبة والكتفني� ،أو ُي ُّ
ف َت ْن َ�س ِدل على َّ
وي َلف على ال�صدر� ،أو يو�ضع على
الأكتاف ،ورداء َّ
كالط ْي َل�سان (الو�شاح) يو�ضع على املَ ْن ِك َب ْيُ ،
ِ
ِ
لف عمام ًة ،واجلمع� :شاالت ،و�شيالن.
الر�أ�س ،ون�سيج رقيق ُي ُّ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

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

�شا ٌم

لغة:
وال�ش���آم :ب�لا ٌد ،وه��ي الإقلي��م ال�ش��مايل الغرب��ي م��ن �ش��به جزي��رة
وال�ش���أْم َّ
ال�ش��ام َّ
(���ش �أ م)َّ ،
ِ
ِ
َ
َ
َ
��وم� :أَ َت��وا ال�ش���أم
ق
وال
ل
��
ج
الر
م
���
أ
�ش
�
أ
و
��ة،
ل
ب
ق
ال
ال)
��م
(�ش
مة
���
أ
�ش
م
��ن
ع
��ه
ن
ل
أ
��ه
ب
ي
الع��رب؛ ُ�س ِّ��م
ُ
َ ْ
َ
ْ َ
ُ
ْ
وال�ش��ا ِم ُّي �أي�ض ًا :نوع من الن�س��يج
�أو ذهبوا �إِليها،
ال�ش��امَّ ،
آمي :من�س��وب �إىل بالد َّ
و�ش��امي و�ش��� ٌّ
ٌّ
وي�س َّ��مى الهن��دي ،وقمي���ص م��ن احلري��ر
مطب��ع
وم�ش��جر ،كان ُي�صن��ع �أ� ً
القطن��يَّ ،
َّ
ص�لا يف الهن��دُ ،
املق َّل��م تلب�س��ه الن�س��اء ،ون��وع م��ن الط�ير.
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ِ
�شاه ٌد
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
ال�شمال.
● ِّ
و�شامي :عملة ف�ضية كانت يف ال�شام قبل الفتح العثماين.
●
ٌّ

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،حجة وقف الأمري �سيف الدين تنكز
�ص ،1152/معجم الدولة العثمانية �ص]77/

�شاه

لغة:
ِ
ِ
و�ش ِه ْن�شاه
ال�شاه :امللك (فار�سية) ،ولقب كان ُيطلق على َمل ُك ال ُف ْر�س َ�سا ِبق ًاَ ،
(�ش وهـ)َّ ،
و�ش ِاه ْن�شاه؛ �أي :ملك امللوك� ،أو امللك الأعظم ،و�شاه بندر� :أمني التجار ورئي�سهم ،وامل�ستويف
َ
ِ
ِ
اهان :املَ َل َك ُّي.
العام لل�رضائب ،وال�شاه ُّي َّ
العام لر�سوم الدخول� ،أو اجلابي ُّ
ُّ
وال�ش ُّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●و�شاه بندر �أو �شاه بندر ال ُت َّجار :كلمة فار�سية تعني رئي�س التجار �أو كبري التجار �أو ملك
التجار.
●و�شاه بندر �أي�ض ًا :ال�شخ�ص الذي كان ُيك َّلف  -قبل ظهور نظارة التجارة عند العثمانيني -
ب�إدارة ال�ش�ؤون التجارية ،والعمل على ح ِّل اخلالفات التي تن�شب بني التجار.

[ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،الوكاالت والبيوت
الإ�سالمية يف م�رص العثمانية �ص ،105/م�صطلحات التاريخ العثماين ]770/2

ِ
�شاه ٌد (�شهيد � -شاهد �شرعي � -شروطي)

لغة:
و�ش��ا َه َد ُم َ�ش��ا َه َد ًة:
الرج�� ُل :ح��ضر ،و�أخ�بر ،وحك��مَ ،
(���ش ه��ـ د)�َ ،ش�� ِه َد ُ�ش��هود ًا َ
و�ش َ��ها َد ًة؛ َ�ش�� ِه َد َّ
ِ
وال�ش��اه ُد :احلا�رض ،والدلي��ل ،والربهان،
ر�أى ،وعاي��نَ ،
و�ش�� ِه َد عل��ى ك��ذا� :أخ�بر ب��ه خرب ًا قاطع ًاَّ ،
وال�ش��اه ُدِ
ال�ش��هادة يف املحكمة ُليثبت واقعة من الوقائعَّ ،
وم ْن ي� ِّؤدي َّ
وم ْن عاين ال�ش��يء بنف�س��هَ ،
َ
�أي�ض�� ًا :موظ��ف يف دي��وان املالي��ة� ،أو ه��و مراق��ب املالي��ة ،واملوظف ،واملفت���ش ،واملدير ،وال�س ِّ��يد �أو
وال�ش ِ
��اه ُد :عالم��ة تو�ض��ع عل��ى الق�بر؛ �ش��اهد الق�بر :حج��ر م�س��تطيل ُيو�ضع عل��ى القرب،
الرئي���سَّ ،
ِ
وال�ش��هي ُد :م��ن ي��� ِّؤدي ال�ش��هادة ،الأم�ين فيه��ا ،وا�س��م م��ن �أ�س��ماء اهلل ج��ل وع�لا؛ �أي :امل ُ َّطل��ع عل��ى
َّ
وال�ش��هيد �أي�ض�� ًا:
الأم��ور ،ال��ذي ال يغي��ب ع��ن علم��ه �ش��يء ،امل�ش��هود ل��ه بالوحداني��ة والعبودي��ةَّ ،
و�ش َّ��هد،
و�ش َ��هداءُ ،
َم�� ْن ُقت��ل يف �س��بيل اهلل �أو العقي��دة ال�صحيح��ة ،واجلم��ع� :ش��اهدون ،و�أَ ْ�ش��هادُ ،
و�ش ُ��هود ،وجم��ع غ�ير العاق��ل�َ :ش ِ
��واهد.
ُ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
حمر ُر �أو كاتب الوثيقة كما يف بع�ض وثائق الع�صور الو�سطى العربية.
● ِّ
●من ي�ضبط مفردات الأموال يومي ًا يف جريدته.
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ِ
�شاه ٌد
●لوح من حجر �أو خ�شب يحمل ن�صو�ص ًا دينية �أو تاريخية ،وقد يكون مكانه يف القرب �أو يف
املزار �أو يف املعبد ،وقد يكون عند احلدود.
مهمته احل�ضور مع مبا�رش الأوقاف عند النفقة على امل�ستحقني
●و�شاهد الأوقاف :موظف َّ
متح�صل ريع الأوقاف �أ�ص ًال وم�رصوف ًا.
وال�شهادة عليهم بقب�ض رواتبهم ،وحترير
َّ
●و�شاهد الأوقاف �أي�ض ًا :موظف �إداري يقرره �أحد الواقفني (ممن يرتك وقف ًا) لرعاية وقفه
و�صيانته.
●و�شاهد عدل� ،أو العدول� ،أو ال�شهود العدول� ،أو ال�شهود املعدلني� ،أو �شهود الوزن :لقب
ات�صل بوظيفة دينية يف الع�رصين اململوكي والعثماين ،كان متولوها يجل�سون حول القا�ضي
بح�سب مراتبهم يف العدالة ،وقد اختلف عددهم تبع ًا حلجم املدينة ،ومهمتهم الرتافع عن
امل َّدعى عليه؛ �أي �أنهم مبثابة حمامي الدفاع داخل املحكمة يف هذه الأيام.
●و�شاهد العمارة :مراقب احلالة املعمارية للموقوفات ،وال�ضابط مل�سقفاته ،وملا يح�صل من
واملرمات ولأ�صول الوقف.
م�سقفه من العمارة
َّ
املرمات :موظف الوقف املخت�ص بالإ�رشاف على �أعمال الرتميم.
●و�شاهد َّ
●و�شهود القيمة :اخلرباء بالقيم ،والذين ُتعتمد �شهادتهم يف امل�ستحقات و�أموال الأيتام
وتقدير قيمة الأ�شياء.
عند االقت�صاديني:
ين قدمي� ،أطلق على �أحد امل�ستخدمني الذين يعملون يف الديوان ،وهو من ُك َّتاب
م�صطلح ديوا ٌّ
الأموال ،ويتوىل �ضبط كل �شيء مما هو �شاهد فيه ،وي�شهد مبتعلقات الديوان الذي يعمل فيه
نفي ًا و�إثبات ًا.
عند القانونينيُ :يطلَق على:
●من ُيديل بال�شهادة.
بناء على طلب �أحد �أطراف
املحكمة
أمام
�
للمثول
ا
ر�سمي
ؤه
�
ا�ستدعا
يتم
●ال�شخ�ص الذي
ً
ً
دعوى ق�ضائية؛ لال�ستماع �إىل �أقواله فيما لديه من معلومات حول وقائع و�أحوال هذه
الق�ضية املنظورة.
ت ُدث بح�ضوره � -صدفة �أو بت�صميم  -واقعة �أو عمل ما.
●من َ ْ
●من يراقب �إجناز عمل ما.
●و�شاهد الإثبات :هو الذي ي�ؤيد ال ُّتهمة ،ويجب �أن تتعلق الوقائع املراد �إثباتها بالدعوى
وتكون منتجة فيها.
●و�شاهد ال َّنفي :هو الذي ينفي ال ُّتهمة ،ويجري �سماعه يف نف�س اجلل�سة التي ُ�سمعت فيها
�شهادة �شهود الإثبات.

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم
الغني ،قامو�س م�صطلحات الوثائق والأر�شيف �ص ،39/معجم م�صطلحات التاريخ والآثار �ص،212 ،104/
املدار�س يف م�رص يف ع�رص دولة املماليك �ص ،62/املعجم اجلامع يف امل�صطلحات الأيوبية واململوكية والعثمانية
�ص ،126/معجم امل�صطلحات والألقاب التاريخية �ص ،268/قراءة معمارية يف ال�سجالت العثمانية للمحكمة
ال�رشعية يف نابل�س �ص ،19/الأوقاف واحلياة االقت�صادية يف م�رص يف الع�رص العثماين �ص ،767 ،97/قامو�س
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ِ�ش ْب
امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص ،321/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية
 ،662/1املعجم القانوين رباعي اللغة �ص ،527/املعجم القانوين  ،875/2معجم امل�صطلحات القانونية (كورنو)
 ،934/1القامو�س القانوين اجلديد �ص]588/

�شَ ا ُو�ش 

لغة:
وال�شطةُ ،توا ِزي
�شاو�ش و�شاوي�ش (بالرتكية :جاو�ش وجاوي�ش) :رتبة ع�سكرية يف اجلي�ش ُّ
ُ
ِ
«ال�ضا ِبط» ،وال�شاوي�ش� :ضابط من رتبة �صغرية ُيعهد
فوق
وهي
يب»،
ق
«الر
«العريف» و ُدون َّ
َّ
ِّ
والبواب ،واحلاجب.
ال�رضائب،
جابي
:
ا
أي�ض
�
وهو
خمتلفة،
أعمال
�
ب
القيام
�إليه
ً
َّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●وال�شوا�ش� :أعوان ب�سطاء ،وهم القائمون بخدمة الوقف و�صيانته وحرا�سته ،كما يقومون
بالأعمال اليومية يف مكاتب �إدارة امل�ؤ�س�سة الوقفية.
●وبا�ش �شاو�ش :رئي�س جمموعة العمال (ال�شوا�ش) ،وهو م�س�ؤول عن �أعمال ال�صيانة
والبناء التي جتري يف املرافق الوقفية.
[تكملة املعاجم العربية ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،الإ�صالح الإداري مل �ؤ�س�سات قطاع
الأوقاف �ص]282/

�شَ ِاوي

لغة:
ال�شا ِء ،وهو �أي�ض ًا� :سهلة منب�سطة يف َ�س ْفح جبل ،واجلمع:
ال�ش ِاوي :من�سوب �إىل َّ
(�ش وى)َّ ،
جل َّمالة.
ال�شاوية؛ وهم :القوم الرعاة الذين ميلكون الغنم والبقر ،وهم �أي�ض ًا :ا َ
َّ
ا�صطالحاً:
وي�صلح ما وقع فيها من اخللل.
من يخدم جماري املاء ،ويقوم بالتفتي�ش عليهاُ ،
عند االقت�صاديني:
يف دم�شق :م�ستح ِّقي املاء.

[تكملة املعاجم العربية ،الرائد ،وقف �سنان با�شا �ص ،29/معجم ال�شهابي يف م�صطلحات العلوم الزراعية
�ص]786/

ِ�ش ْب

لغة:
ِ
(�ش ب ر)�َ ،ش َ َب َ�ش ْب ًا؛ َ�ش َ َب
وال�ش ْب :ما بني َط َر َ ْف اخل ْن�رص
بال�ش ْبِّ ،
ا�س ُه ِّ
َ
الثوب ونحوهَ :ق َ
َ
والإبهام منف ِر َج ْي بالتفريج املعتاد ،وهو �أي�ض ًا :ما ُيكن �إم�ساكه بقب�ضة اليد ،واجلمع� :أ ْ�شبار.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
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�شَ َب َك ٌة
●ن�صف ذراع ،اثنا ع�رش �إِ ْ�صبع ًا ،وقيل عن الذراع :وهو قريب من ذراع اليد؛ لأنه �ست
قب�ضات و�شيء ،وذلك �شربان.

[تاج اللغة ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،املو�سوعة الفقهية
]318/38

�شَ َب َك ٌة

لغة:
بع�ضها
(�ش ب ك)�َ ،ش َب َك َ�ش ْبك ًا؛ َ�ش َب َك
و�ش َب َك �أ�صا ِب َعه َ
ال�شيء :تداخل ،واختلطَ ،
و�ش َّبكها� :أن�شب َ
ُ
ِ
و�ش َبك.
وال�ش َب َك ُة :ك ُّل متداخل مت�شا ِبك ،واجلمع�َ :ش َبكات ،و�شباكَ ،
يف بع�ضَّ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
م�شبكة طو ًال وعر�ض ًا ،ومنها ال�شبكات احلديدية التي
●امل�شغوالت املعدنية املكونة من �أ�سياخ َّ
تو�ضع ك�سواتر على فتحات النوافذ والقمريات ك�أحجبة.
●تعبري م�ستعار من علم الهند�سة الإلكرتونية ،مت ا�ستخدامه م�ؤخر ًا يف جمال العمل التطوعي
والتنموي.
عند االقت�صاديني:
خيط م�شبك متداخلُ ،ي�ستعمل يف �أغرا�ض عديدة ،و�أطلقت على كل متداخل مت�شابك؛ (�شبكة
الطرق).
املوا�صالت /الهاتف /الكهرباء /اخلطوط احلديديةُّ /

[ل�سان العرب ،امل�صباح املنري ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد،
معجم الغني ،امل�صطلحات املعمارية يف وثائق ع�رص حممد علي وخلفائه �ص� ،116/إدارة منظمات املجتمع املدين
�ص ،284/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية ]632/1

�شُ ْب َه ٌة

لغة:
وخ َّل َطه عليه؛
أمر� :أبهمه َ
يء� :أَ ْ�ش َك َل ،واختلطَ ،
(�ش ب هـ)�َ ،ش َّب َه َت ْ�شبيه ًا؛ َ�ش َّب َه َّ
و�ش َّب َه عليه ال َ
ال�ش ُ
وال�ش��ك ،واملَ�أْ َخ ُذ امل ُ َل َّب� ُ��س ،وما يلتب���س فيه
والغمو�ض،
��س،
�
االلتبا
وال�ش ْ��ب َه ُة:
ُّ
حتى ا�ش��تبه بغريهُّ ،
و�ش َبه.
و�ش ْبهاتُ ،
احل ُّق بالباطل ،واحلالل باحلرام ،واجلمع�ُ :ش ُبهاتُ ،
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[امل�صباح املنري ،تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني]

�شَ َج ٌر

لغة:
��ارع :غر���س في��ه
و�ش��جر َّ
ال�ش َ
�ش��جر ال�� َّز ُ
رعَ :ق�� ِو َي ،و�ص��ار َ�ش َ��جر ًاَّ ،
(���ش ج ر)�َ ،ش َّ��ج َر َت ْ�ش��جري ًا؛ َّ
ال�ش َ��ج ِر؛ وه��و:
��جري ٌة َ
وال�ش َ��ج َر ُة :واح��دة َّ
راء؛ �أي :كث�يرة الأَ ْ�ش��جا ِرَّ ،
َّ
ال�ش��جر ،و� ٌ
أر���ض َ�ش َ
و�ش ْ��ج ُ
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�شُ خْ ِ�شيخَ ٌة
وتتفرع من �أعاله �أغ�صان
ما قام من النبات على ِج ْذع و�ساق ُ�صلبة م�شدودة �إىل الأر�ض ُ
بج ُذورَّ ،
و�أوراق ،واجلمع� :أَ ْ�ش��جار.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[تاج اللغة ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني]

�شُ ٌّح

لغة:
و�ش َّح مبا ِله وعليه:
املاءَ :ق َّل و َن َق َ�صَ ،
و�ش َّح ًا؛ فهو �شحيحَ ،
�شح َ�ش َّح ًا ُ
(�ش ح ح)َّ ،
و�ش َحاح؛ َ�ش َّح ُ
ِ
ِ
الب ْخل؛ وهو البخل مع ح ْر ٍ�ص ،وما ُيظهره
و�ض َّن ،وكان حري�ص ًا عليهُّ ،
َب َخل َ
وال�ش ُّح� :ش َّد ُة ُ
ٍ
ٍ
وب ْخل �شدي َد ْين على ما ميلك ،واالقت�صاد فيما ُينفق.
ال ُ
إن�سان من حر�ص ُ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
ِ
●احلر�ص ال�شديد ،الذي يحمل �صاحبه على �أن ي�أخذ الأ�شياء من غري ح ّلها ،ومينعها
حقوقها.
ٍ
غري ُه.
مال
●املنع من
َ

[تاج اللغة ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم امل�صطلحات املالية
واالقت�صادية يف لغة الفقهاء �ص ،254/التعريفات الفقهية �ص]120/

ِ�ش َحا َذ ُة

لغة:
وال�ش ْح ُذ :الإحلاح يف
ا�س�َ :س�أَ َلهم ُم ِل َّح ًاَّ ،
الرج ُلَ :ت َ�س َّولَ ،
و�شح َذ ال َّن َ
(�ش ح ذ) َ�ش َح َذ َ�ش ْحذ ًا؛ َ�ش َح َذ َّ
ِ
وال�شحا َذ ُةِ :ح ْرفة
،
لح
مل
ا
ائل
وال�س
ي،
ط
ع
ت
�س
مل
وا
،
ل
و
�س
ت
ال
مبالغة):
وال�ش َّحا ُذ (�صيغة
ال�س�ؤالَّ ،
ِّ
ْ ُ َ َ ِّ ُ ُ ْ َ ْ
ُ ُّ
َّ
ِ
ال�ش َّحا ِذ؛ وهيَ :ت َعاطي ال َّت َ�س ُّول.
َّ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

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

�شُ خْ ِ�شيخَ ٌة (عراقية  -ملقف  -باذاهنج)

لغة:
و�ش ْخ َ�ش َخ ُة
(�ش خ �ش خ) َ�ش ْخ َ�ش َخ َ�ش ْخ َ�ش َخ ًة�ُ :س ِمع له
ال�سالحَ ،
�صوتَ ،
ٌ
وال�ش ْخ َ�ش َخ ُة� :صوت ِّ
يتلهى بها
وال�ش ْخ َ
الو َر ِقَ :حفي ُفهُّ ،
�شيخ ُةُ :لعبة للأطفال ُ
ذات جالجلُ ،ت ِدث �صوت ًا عند ه ِّزهاَّ ،
َ
ِ
ِ
و�شخا�شيخ.
الأطفال ،واجلمع�َ :شخا�شخَ ،
ا�صطالحاً:
م�صطلح عامي ،يراد به منور التهوية والإ�ضاءة الذي يربز من �سقف القاعة �أو الدهليز �أو
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�ص
�شَ خْ ٌ
مثمن من اخل�شب عليها �أحجبة من اخل�شب و�شبابيك
ال�سلم ،وي�أخذ يف الغالب �شك َل م�ض َّلع �أو َّ
من الزجاج ،ويوجد يف العمائر الدينية �أو املدنية ،وله �أ�شكال ون�سب و�أبعاد خمتلفة؛ بغر�ض
توفري �أكرب قدر ممكن من ال�ضوء والتهوية داخل املبنى.

[تكملة املعاجم العربية ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،املدخل �إىل درا�سة امل�صطلحات الفنية للعمارة الإ�سالمية
�ص ،93-92/امل�صطلحات املعمارية يف وثائق ع�رص حممد علي وخلفائه �ص]116/

�ص (�شخ�ص َّية  -كيان)
�شَ خْ ٌ

لغة:
وبدا من بعيد ،ومثل بنف�سه،
خ�صَ :ب َر َزَ ،
(�ش خ �ص)َ ،
�شخ َ�ص �شخو�ص ًا؛ َ�ش َخ َ�ص َّ
وظ َه َرَ ،
ال�ش ُ
و�سوا ُد
أنثى)،
ل
وا
(للذكر
إن�سان
ل
وا
�س،
ف
ن
ال
:
�ص
خ
وال�ش
زه،
ومي
نه
عي
:
يء
َّ
و�شخ�ص َّ
َّ ْ ُ َّ ْ
َّ
ال�ش َ َّ
َ
ِ
إن�سان
ال
الذات الواعي ُة
:
ا
أي�ض
�
�ص
خ
وال�ش
وارتفاع،
ظهور
له
ج�سم
ل
وك
بعيد،
من
تراه
وغريه
ً
ُّ
ُ
َّ ْ ُ
َ
لكيانها ،امل�ست ّقل ُة يف �إرادتها ،وال�شخ�صية :م�صدر �صناعي من ال�شخ�ص ،واجلمع� :أ ْ�شخا�ص،
و�شخو�صِ ،
و�شخا�ص.
و�أَ ْ�ش ُخ�صُ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●الفرد املق َّنع با�س ٍم ومزايا ،امل َّت�سم ب�سمات حقوقية ،واملك َّلف بواجبات.
●اجلهة الإن�سانية �أو املعنوية التي يتعلق بها ك ٌّل من احلق وااللتزام ،وال يت�صور انفكاكهما عنها.
●وال�شخ�ص الطبيعي :الفرد العيني ،وال�شخ�ص املعنوي �أو االعتباري� :شخ�ص قانوين،
دولة ،م�ؤ�س�سة� ،رشكة� ،أو جمعية.
معي
يعامل معاملة الإن�سان يف الإلزام وااللتزام ،دون �أن يكون َّ
●وال�شخ�ص االعتباري :ما َ
الأ�شخا�ص؛ كال�رشكات ،والوقف ...ونحو ذلك.
●و�شخ�ص ُم ْع َدم� :شخ�ص حمروم من الفر�ص ال�رضورية التي ت�ساعده على حت�سني �أحواله.
●وال�شخ�صية :هي هوية ال�شخ�ص املكونة من جمموع خ�صائ�صه اجل�سدية والعاطفية
والإدراكية والنزوعية� ...إلخ.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●الذات الواعية لكيانها ،امل�ستقلة يف �إرادتها ،احلرة يف ت�رصفاتها.
●وال�شخ�ص الطبيعي :من تتح َّدد هويته بالوالدة ،وت�سجل له �شهادة ميالد يف ملف القيود
املدنية ،وتتحدد الهوية باال�سم والإقامة والتابعية �أو اجلن�سية ،وينتهي ال�شخ�صي الطبيعي
وحترر �شهادة وفاة تفيد ذلك.
بالوفاةَّ ،
●والأ�شخا�ص املعنوية �أو االعتبارية :هيئات �أو جماعات مكونة من �أ�شخا�ص طبيعيني لهم
فيقرر لها احلقوق،
م�صالح م�شرتكة ،ويعتربها القانون �أو النظام ك�أنها �شخ�ص حقيقي؛ ِّ
ويفر�ض عليها الواجبات ،ويجيز لها التعامل مع الغري واكت�ساب احلقوق وا�ستعمالها.
عند القانونينيُ :يطلَق على:
●من يعرتف له القانون ب�أهليته ليكون ذا ح ٍّق.
●الكائن الذي تثبت له ال�شخ�صية (�إن�سا ًنا كان �أو غري �إن�سان).
وحتمل االلتزامات،
●وال�شخ�ص الطبيعي :الإن�سان ،وله -بطبيعته -خا�صية �إحراز احلقوق ُّ
امل�رشع له بهذه اخلا�صية.
وقد اعرتف ِّ
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راب
�شَ ٌ
●والأ�شخا�ص املعنوية �أو االعتبارية :هيئات �أو جماعات يعتربها القانون ك�أنها �شخ�ص
فيقرر لها احلقوق ،ويفر�ض عليها الواجبات ،ويجيز لها التعامل مع الغري
حقيقي؛ ِّ
واكت�ساب احلقوق وا�ستعمالها.
اخلا�صة :الأ�شخا�ص املعنوية التي تخ�ضع لأحكام القانون اخلا�ص؛
●والأ�شخا�ص املعنوية
َّ
كال�رشكات املدنية والتجارية �أو اجلمعيات �أو امل�ؤ�س�سات اخلا�صة.
العام ،ولها
●والأ�شخا�ص املعنوية َّ
العامة :الأ�شخا�ص املعنوية التي تخ�ضع لأحكام القانون ِّ
العامة.
ن�صيب من ال�سلطة َّ

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم امل�صطلحات
االجتماعية �ص ،257/معجم امل�صطلحات املالية واالقت�صادية يف لغة الفقهاء �ص ،255/معجم لغة الفقهاء
�ص ،230/معجم م�صطلحات الرعاية والتنمية االجتماعية �ص ،265/معجم امل�صطلحات االجتماعية �ص،257/
املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية  ،637/1املعجم القانوين رباعي اللغة �ص ،358/معجم القانون
�ص ،458-457 ،104/القامو�س القانوين اجلديد �ص]467/

ِ�شرا ٌء (ا�شرتاء)

لغة:
ِ
ِ
ٍ
َ
وملْكها بالبيع،
وا�ش َ َتى
�شى �ش ًى و�ش ًاءْ ،
ال�سلْعة ب َث َمنَ ،
ا�شرتاء؛ ِّ َ
(�ش ر ي)َ َ ،
ال�ش ُاء� :أ ْخ ُذ ِّ
ً
ِ
وهوَ :ب ْي ُعها �أي�ض ًا ،من الأ�ضداد؛ لأن
فكل من الع َو َ�ض ْي َمبيع
املتبايع ْي تبايعا ال َّث َمن وامل ُ ْث َمن؛ ٌّ
َ
ال�س ْلعة :اقتنا�ؤها ،وابتياعها �أي�ض ًا ،واجلمع� :أَ ْ ِ
وم ْ ِ
�ش َية.
وا�شرتاء
�ش ٌّي من جانب،
من جانب َ
ِّ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند القانونيني:
ك�سب مللكية �شيء �أو االنتفاع به مبقابل.

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم امل�صطلحات
الفقهية والقانونية �ص]205/

راب (م�شروب)
�شَ ٌ

لغة:
و��شرب ًا؛ َ ِ
(���ش ر ب)ِ َ ،
اب :ك ُّل م��ا ُي��شرب؛
ور ِو َيَّ ،
وال��شر ُ
الرج�� ُلَ :ج َ��ر َعَ ،
��شر َب َّ
��شرب ًا ُ ْ
��شر َب َ ْ
وال��شر ُب:
م��ن �أي ن��وع ،وعل��ى �أي ح��ال كان ،وك ُّل �س��ائل ُم َع�� ٌّد ُّ
لل��شرب مم��ا ال يت�أ َّت��ى في��ه املَ ْ�ض��غْ ِّ ،
ِ
َ
وم ْ��و ِرد امل��اء ،واجلمع� :أ��شربة.
الن�صي��ب م��ن امل��اء ،ووق��ت ُّ
ال��شربَ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●ما كان ُم ْ�س ِكر ًا من ال�رشاب� ،سواء كان متخذ ًا من الثمار� ،أو من احلبوب� ،أو احللويات،
مطبوخ ًا كان �أو نيئ ًا.
ويطلَق يف العرف العام على :كل مائع ُم ْ�س ِكر م َّت َخذ من العنب وغريها من الفواكه واحلبوب
● ُ
وغريهما.
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ات
�شُ َّرا َف ٌ
●ويف علم الغذاء :هو ما ي�صنع من املاء �أو ع�صري الفواكه ،ونقيع بع�ض النباتات ،ويح َّلى
بال�سكر �أو الع�سل �أو الدب�س.
ابي) :هم ُ�ص َّناع وباعة الأ�رشبة (امل�رشوبات) �أي الأدوية ال�سائلة.
●
وال�رشابيني (واملفرد َّ
ِّ
ال�ش ُّ
●و�رشابخانة :كلمة فار�سية مركبة من «�رشاب» العربية ومن «خانة» الفار�سية؛ مبعنى :بيت
خم�ص�صة لو�ضع كل ما يلزم للم�رشوبات
َّ
ويق�صد بها  -يف العمارة  -حجرة َّ
ال�شابُ ،
من �أدوات؛ من ال�صيني ،والزجاج ،واملعدن ،و�أنواع امل�رشوبات املختلفة ،واحللوى،
وال�سكر ،والفواكه ،والعطريات ،و�أي�ض ًا� :صيدلية� ،سميت يف ع�صور الحقة (�أجزخانة)،
ُّ
لها رئي�س ي�سمى (املهتار)؛ �أي :ال�شيخ ال�صيديل ،ي�ساعده غلمان ُيطلق على كل واحد منهم:
(�رشاب دار).
بال�شب؛ ل�سقي ال�شجر �أو الزرع �أو الدواب.
االنتفاع
زمن
أو
�
االنتفاع،
نوبة
وال�شب:
ُّ
● ِّ ْ
●وال�رشبتجي :امل�س�ؤول عن الأ�رشبة والأدوية يف البيمار�ستان (ال�صيديل اليوم).
عند االقت�صاديني:
دواء �سائل :ماء ت�ضاف �إليه بع�ض الأدوية ،و ُت�سقاه احليوانات الأهلية املري�ضة ق�رس ًا.

[تاج اللغة ،امل�صباح املنري ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم
الغني ،معجم امل�صطلحات الفقهية  ،86/1مو�سوعة ك�شاف ا�صطالح ًات الفنون والعلوم  ،1011/1قامو�س
الغذاء والتداوي بالنبات �ص ،325/قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص،309/
امل�صطلحات املعمارية يف وثائق ع�رص حممد علي وخلفائه �ص ،117/املو�سوعة الذهبية يف احل�ضارة الإ�سالمية
�ص ،774/املو�سوعة الفقهية � ،370/25أوقاف امل�سلمني يف القد�س ال�رشيف �ص ،186/معجم ال�شهابي يف
م�صطلحات العلوم الزراعية �ص]211/

ات (�شراريف  -عرائ�س)
�شُ َّرا َف ٌ

لغة:
قدره،
خ�ص �أو َّ
�ش َف َّ
ال�ش ُ
يءَ :ع َل ْت منزل ُتهَ ،
�شف ًا َ َ
�ش َف َ َ
ال�ش ُ
و�شا َف ًة؛ َ ُ
(�ش ر ف)ُ َ ،
و�س َما ُ
وال�شا َفة :زوائد تو�ضع يف �أطراف ال�شيء حتلي ًة له ،ومنها:
العايل،
واملكان
،
العلُ ُّو
وال�ش ُفُ :
َّ َ
ُّ َّ
�شا ِريف.
واجلمع:
احة،
ف
ت
ك
امل�سجد،
ة
�شا َف
ُ
ُ َّ
ََ
ُ َّ
ا�صطالحاً:
عنا�رص معمارية من مكونات العمارة الدفاعية يف الأ�سوار والأبراج والقالع ،كانت ُتن�ش�أ
لي�سترت خلفها املحاربون ورماة ال�سهام؛ اتقاء هجمات الأعداء و�أ�سلحتهم ،ولكنها �أدخلت على
عمارة امل�ساجد ك�شكل من �أ�شكال التزيني.

[تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،ج والت �سياحية بني �آثار القاهرة القبطية والإ�سالمية �ص]168-167/

�شَ َرا ِق ُّي

لغة:
ِ
�شاق ُّي :الأر�ض مل ُتزرع ،و ُتركت بور ًا ،وهي �أي�ض ًا :الأر�ض التي مل ي�صلها ماء
(�ش ر ق)َ َ ،
ِ
ال�شاق ِّي.
و�س ِّميت َر ُّي َّ
ال ِّنيل ،ف�إذا ُرويت جادتُ ،
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�شَ ْرطٌ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة]

�شَ ْر ٌح

لغة:
وو�س َعها ،و َف َّ�سها ،وك�شف ما خفي منها،
�ش َح امل�س�أل َةَ :ب َّ�سطهاَّ ،
�شح ًا؛ َ َ
(�ش ر ح)َ ،
�رش َح َ ْ
ٍ
كتابي ،و�إي�ضاح
وال�ش ُح :ال َك ْ�ش ُف ،وتو�ضيح املعنى البعيد مبعان قريبة معروفة ،و َد ْر ُ�س ٍّ
َّ ْ
ن�ص ٍّ
العلمي ،وبيان ما هو غام�ض فيه� ،أو ما هو مدعاة للجدل ،واجلمع:
معناه بح�سب قواعد النقد
ِّ
�شوح.
ُُ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[تاج اللغة ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني]

�شَ ْرطٌ

لغة:
�ش َط َي ْ ِ
�ش َط له �أمر ًا :التزمه،
�ش َط ْ
�ش ُط َ
وا�ش َ َت َط له وعليه؛ َ َ
�شط ًا؛ َ َ
(�ش ر ط)َ َ ،
وي ْ ُ
�ش ُط َ ْ
و�ش َط عليه �أمر ًا� :ألزمه � َّإياه ،وا�شرتطه عليه ،واجلمع�ُ :شوط.
ََ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●ما يلزم من عدمه العدم ،وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته.
ال�شعي :ما يلزم من عدمه عدم امل�رشوط �رشع ًا ،وال يلزم من وجوده وجود
وال�شط َّ
● َّ
امل�رشوط.
●وال�رشط اجلعلي :التزام �أمر مل يوجد يف �أمر قد ُوجد ب�صفة خم�صو�صة ،وهو ما ي�شرتطه
املتعاقدان يف ت�رصفاتهما.
وال�شط اجلعلي :ما كان م�صدر ا�شرتاطه املكلف؛ بحيث يعلق عليه ت�رصفاته والتزاماته.
● َّ
●و�رشط اللزوم :ما ُي�شرتط وجوده للزوم ال�شيء؛ ك�أهلية الت�رصف.
●و�رشط اخليار :ما ي�شرتطه �أحد املتعاقدين �أو كالهما من ح ِّقه يف ف�سخ البيع �أو �إجازته
خالل مدة معينة.
●و�رشط الوجوب :ما ال يتحقق الوجوب �إال بوجوده.
وال�شط الباطل :كل �رشط ال يقت�ضيه العقد وال ينا�سبه ،ومل ي�أت به ال�رشع ،ومل يجر به
● َّ
العرف.
وال�شط الباطل (يف الوقف) :ال�رشط الذي ينايف لزوم الوقف وت�أبيده؛ ك�أن ي�شرتط
● َّ
الواقف عند �إن�شاء الوقف �أن يكون له حق بيعه �أو هبته� ،أو �أن يعود �إىل ورثته بعد موته،
�أو �أن تكون ملكيته لهم.
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وال�شط الفا�سد :زيادة ما ال يقت�ضيه العقد وال يالئمه.
● َّ
وال�شط الفا�سد (يف الوقف) :ما كان منافي ًا لأ�صل عقد الوقف� ،أو كان غري جائز �رشع ًا،
● َّ
�أو كان ال فائدة فيه.
وال�شط اجلزائي :اتفاق املتعاقدين على �أن يدفع من التزم منهما ب�شيء مبلغ ًا من املال -
● َّ
�أو نحوه  -عند �إخالله مبا التزم به.
معي يدفعه من �أخ َّل بااللتزام.
● َّ
ن�ص املتعاق َد ْين يف العقد على مبلغ َّ
وال�شط اجلزائي �أي�ض ًاُّ :
وال�شط اجلزائي �أي�ض ًا :اتفاق بني املتعاقدين على تقدير التعوي�ض الذي ي�ستحقه من
● َّ
ُ�شط له عن ال�رضر الذي يلحقه �إذا مل ين ِّفذ الطرف الآخر ما التزم به� ،أو ت� َّأخر يف تنفيذه.
●و�رشط ال�صحة :ما يلزم من تخ ُّلفه بطالن العمل �أو ف�ساده.
يعطل م�صالح
وال�شط ال�صحيح :هو ك ُّل �رشط ال يخ ُّل ب�أ�صل الوقف وال بحكمه ،وال ِّ
● َّ
الوقف �أو املوقوف عليهم ،ومل يكن فيه خمالفة لل�رشع.
●و�رشط املوقوف :ما ي�صلح �أن يكون حم ًال للوقف؛ من امللك والدميومة واملنفعة والبقاء.
●و�رشط املوقوف عليه :ما يكون �أه ًال للوقف عليه ب�رشوط الوقف؛ من اليقني والوجود
والدوام وامللك والطاعة.
●و�رشوط الناظر :ال�رشوط الواجب توافرها فيمن ي�صح واليته لنظارة الوقف؛ من الإ�سالم
والبلوغ والعقل والعدالة والكفاية.
●و�رشط النفاذ :ما ُي�شرتط وجوده ليكون العقد نافذ ًا �رشع ًا ،وغري موقوف على موافقة �أو
بيع ال�صبي املميز.
معار�ضة �أحد من النا�س؛ ك�إجازة الو ِّيل َ
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
ن�ص يجعل
أي
�
أو
�
عقد،
أو
�
اتفاقية
بتنفيذ
ق
ل
يتع
ا�شرتاط
أو
�
حتديد
أو
●�أي قيد �أو ح ٍّد �أو مطلب �
َّ
ٍّ
تنفيذ اتفاقية �أو عقد غري م�ؤكد �أو غري نهائي� ،أو متوقف ًا على واقعة حتدث يف امل�ستقبل.
وال�شوط اال�ستثنائية� :رشوط غري م�ألوفة يف القانون اخلا�ص ،تت�ضمنها العقود الإدارية،
● ُّ
وتدل على اجتاه الإدارة يف اختيار و�سائل القانون العام وامتيازاته.
عامة
● ُّ
وال�شوط التعاقدية� :رشوط ال ميكن تعديلها �إال مبوافقة املتعاق َد ْين ،وت�شمل ب�صفة َّ
ال�رشوط التي تنظم العالقة املالية بني الإدارة وامللتزم ،ما خال حتديد الر�سم.
ين�ص فيه املتعاقدون على مبلغ معني
● َّ
وال�شط اجلزائي :اتفاق �سابق على وقوع َّ
ال�ضرُّ ،
يدفعه من �أخ َّل بااللتزام.
عند القانونينيُ :يطلَق على:
●�أمر م�ستقل غري حم َّقق الوقوع ،يرت َّتب على حت ُّققه وجود االلتزام �أو زواله.
●بند خا�ص من عمل قانوين (اتفاقية ،معاهدة ،و�صية) ،مو�ضوعه �إما تعيني عنا�رصه
خا�ص ،و�أحيان ًا
�أو كيفياته (الثمن ،تاريخ التنفيذ ومكانه� ...إلخ) ،و�إما �إخ�ضاعه لنظام
ٍّ
حتى �شا ٍّذ عن القانون املتعلِّق بقواعد تطبق على طائفة معينة من ال�صالت القانونية.
وال�شط اجلزائي :اتفاق �سابق على وقوع ال�رضر ،يح َّدد فيه قدر التعوي�ض الذي يلتزم
● َّ
به املدين عند عدم تنفيذ االلتزام.
●و�رشط �صحة �أو �إمتام العقد :ال�رشط الذي يفر�ضه القانون (�أو اتفاق الفرقاء) من �أجل
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اكتمال العقد و�إمتام انربامه �أو قيامه �أو �صحته ،فبدون حت ُّقق ال�رشط يعترب العقد غري
ملزم وغري ذي مفعول.

[ل�سان العرب ،امل�صباح املنري ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني ،معجم م�صطلحات
العلوم ال�رشعية  ،956/2املو�سوعة الفقهية  ،5/26 ،299/12معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية -955/2
 ،957معجم لغة الفقهاء �ص ،231/املو�سوعة الفقهية املي�رسة � ،1135-1134/2أحكام الوقف يف الفقه والقانون
�ص ،87/معجم م�صطلحات �ألفاظ الفقه الإ�سالمي �ص� ،331/أحكام الو�صايا والأوقاف �ص� ،402 ،400/أعمال
منتدى ق�ضايا الوقف الفقهية الثاين �ص ،359/بت�رصف ،منتدى ق�ضايا الوقف الفقهية الأول �ص،322/
بت�رصف ،معجم م�صطلحات �أ�صول الفقه �ص ،247/معجم م�صطلحات االقت�صاد واملال و�إدارة الأعمال
�ص ،126/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية  ،640/1املعجم القانوين رباعي اللغة �ص،126/
معجم امل�صطلحات القانونية (كورنو)  ،944/1معجم القانون �ص ،105/القامو�س القانوين اجلديد �ص]155/

�شَ ْرطُ الوا ِق ِف

لغة:
�ش ُط :تق َّدم تعريفه ،انظر (�رشط).
َْ
الوا ِق ِف :مفرد ،وجمعه «الواقفون» ،تق َّدم تعريفه ،انظر (تقرير الواقفني).
ا�صطالحاً:
يدون يف كتاب الوقف (�أي الوقفية �أو ُحجة الوقف) ب�إمالء الواقف واختياره وحم�ض
ما َّ
�إرادته ،مما يتع َّلق باالنتفاع بالوقف والنظارة عليه وما يت�صل بذلك.
[الأحكام الفقهية واملحا�سبية للوقف �ص]79/

�شَ ْرطُ ال َوق ِْف (�شروط الوقف  -ال�شروط الوقفية)

لغة:
�ش ُط :تق َّدم تعريفه ،انظر (�رشط).
َْ
ِ
الو ْقفُ :يطلق على املَ ْو ُقوف؛ ت�سمية بامل�صدر ،تق َّدم تعريفه ،انظر (�آقجة موقوفة).
َ
ا�صطالحاً:
الأمور الالزمة ل�صحته ،والتي يجب على الواقف واملوقوف عليهم االلتزام بها ،بحيث لو
خالفوها �أو خرجوا عنها؛ كان الوقف غري �صحيح.

[�أعمال منتدى ق�ضايا الوقف الفقهية الثاين �ص]234/

�شُ ْرطَ ٌة

لغة:
ِ
ِ
َ
نف�س��ه لأم��ر
��شر َط ٌ
ف�لان َ
ال��شر ُط ُّ َ
(���ش ر ط)َ ُّ ،
و��شرط ٌّي� ،أ ْ َ
��شرط ٌّيَ ُ ،
وال��شر َط ُة ،ومفرده��اْ ُ :
وال��شر َط ُة ُّ ْ
َ
ال�س��لطان؛ لأنه��م �أُ ِع�� ُّدوا ،وجعل��وا لأنف�س��هم
��وان
ع
�
أ
و
��د،
ن
جل
ا
��م:
ه
و
��ا؛
ه
د
ع
�
أ
و
��ه،
ل
ك��ذا؛ �أي� :أَ ْع َل َمه��ا
ُْ
َ َّ
ُّ
ال�س ْي ،وتطبيق القانون يف البالد،
عالمات ُيعرفون بها ،وحديث ًا :هيئة ُمك َّلفة بحفظ الأمن ،وتنظيم َّ
و��شرط.
و��شرطاتَ ُ ،
واجلمعُ ُ :
��شرطاتْ ُ ،
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الع�شْ َرة
ال�شُّ روطُ َ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[تاج اللغة ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني]

الع�شْ َرة
ال�شُّ روطُ َ

لغة:
وط :جمع «ال�رشط» ،تق َّدم تعريفه ،انظر (�رشط).
ال�ش ُ
ُّ
�ش ُة( :ع �ش ر) ،عدد من الأعداد الب�سيطة ،فوق الت�سعة ودون الإحدى ع�رشة ،يخالف املعدود
َ
الع ْ َ
�شات.
يف التذكري والت�أنيث �إفراد ًا ،ويطابقه فيها يف حالة الرتكيب ،وهو � َّأول العقود ،واجلمعَ :ع ََ
ا�صطالحاً:
جملة من ال�رشوط �أجازوا للواقف حق ًا يف ا�شرتاطها يف �صك وقفه ،وهذه ال�رشوط و�ضعت
عند الفقهاء حتت ا�سم ال�رشوط الع�رشة؛ وهي :الزيادة والنق�صان ،والإدخال والإخراج،
والإعطاء واحلرمان ،والتغيري والتبديل ،والإبدال واال�ستبدال ،ومنهم من يلحق بها التف�ضيل
والتخ�صي�ص ،ومنهم من جعلهما مكان الإبدال واال�ستبدال ،باعتبار �أنهما ال يتعلقان بتغيري
م�صارف الوقف ،بل تتغري عنه ،ومنهم من جعل التخ�صي�ص والتف�ضيل مكان التغيري والتبديل.

[معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني� ،صناديق الوقف اال�ستثماري �ص]42-41/

�شَ ْر ٌع

لغة:
وال�ش ُع :الطريق ،وهو ما �رشعه اهلل تعاىل
�ش َع�َ :س َّنَ ،
�شع ًا؛ َ َ
(�ش ر ع)َ َ ،
وب َّي ،و�أباحْ َّ ،
�ش َع َ ْ
وال�شعة �أي�ض ًا؛ وهي :الطريقة ،واملنهج ،وما �رشعه اهلل تعاىل
لعباده و�س َّنه لهم ،وهو َّ
ال�شيعة ِّ ْ
ِ
ال�شع؛ وهو :املُطابق ملقت�ضيات
إىل
�
من�سوب
:
ي
ع
وال�ش
أحكام،
ل
وا
لعباده من الدين؛ العقائد،
َّ ْ
َّ ْ ُّ
لل�شيعة والقانون ،واملع َرتف به �رشع ًا وقانون ًا.
ال�شع ،واملوافق َّ
َّ ْ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●الأحكام التكليفية التي �رشعها اهلل عز وجل للأمم ال�سابقة بوا�سطة �أنبيائهم عليهم ال�سالم
الذين �أُر�سلوا �إليهم.
الر�سل من ال�رشائع �إىل الأمم التي �أر�سلوا �إليها قبل مبعث النبي ﷺ و ُنقل �إلينا
●ما جاء به ُّ
بخرب �صحيح.
●ما �أظهره اهلل تعاىل لعباده من الأحكام.
●ويف قول الفقهاء (�رشع ًا) :هو ما كان م�ستفاد ًا من كالم ال�شارع ،ب�أن �أُخذ من القر�آن �أو
ال�سنة ،وقد ُيطلق جماز ًا على ما كان كالم الفقهاء ولي�س م�ستفاد ًا من ال�شارع.
●و�رشع من قبلنا :هو ما �أنزل اهلل تعاىل من الأحكام على الأنبياء ال�سابقني لنبينا حممد ﷺ.
●وال�رشعية :حالة ال�صالحية الإيجابية التي يتمتع بها الأفراد واملنظمات واحلركات
ال�سيا�سية ،والتي تخول له�ؤالء حرية الت�رصف.
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●وال�رشيعة :جمموعة الأ�صول والعقائد واملبادئ ،والأنظمة ال�سيا�سية واالجتماعية
واالقت�صادية واجلنائية ،التي �رشعها اهلل لتنظيم حياة الفرد واملجتمع على الأر�ض ،وفق
مراده جل جالله.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق ال�رشعي على:
●املوافق لأحكام ال�رشع �أو النظام.
●ما ي�سمح �أو يعرتف �أو يقر القانون به؛ كقولنا :فالن وريث �رشعي ،وفالن يزاول مهنة م�رشوعة.
●وال�رشعية :حالة ال�صالحية التي يتمتع بها الأفراد  -مثل احلكام �أو املديرين �أو املنظمات
يخول لأ�صحابها ال�سلطة.
�أو احلكومات  -مما يجعل لتلك احلالة قبو ًال ِّ
عند القانونينيُ :يطلَق ال�رشعي على:
●نعت ما يراد به الداللة على مطابقة القانون �أو �صدور املنعوت به عن القانون.
م�سوغ؛ قائم على قواعد �صحيحة.
● َّ
●�إقامة القانون ،مطابق للقاعدة.
●املبني على القانون.
ويقر به ال�رشع.
●�صفة تطلق على ال�شخ�ص �أو على �أي عمل �أو �أمر يعرتف به القانون ُّ
●بناء كل فعل �أو ت�رصف على القانون ،بحيث يجب �أن يكون لكل ت�رصف �أو فعل مرجعية
قانونية.
●وال�رشيعة :تدل مبعناها ال�ضيق على القانون؛ �أي :القواعد التي حتكم روابط الأفراد يف
املجتمع ،تلك القواعد التي يفر�ض احرتامها بوا�سطة ال�سلطة عامة ،وت�سمى هذه القواعد
قوانني مو�ضوعية.
●وال�رشيعة �أي�ض ًا :جمموعة القواعد القانونية التي �س َّنها امل�شرتع.

[تاج اللغة ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني ،معجم م�صطلحات �أ�صول الفقه
�ص ،249-248/معجم امل�صطلحات والألفاظ الفقهية  ،328/2املو�سوعة الفقهية املي�رسة  ،1135/2معجم
م�صطلحات �ألفاظ الفقه الإ�سالمي �ص ،332/معجم م�صطلحات الرعاية والتنمية االجتماعية �ص،154/
معجم م�صطلحات االقت�صاد واملال و�إدارة الأعمال �ص ،323/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية
 ،642/1القامو�س القانوين اجلديد �ص ،394 ،380/معجم امل�صطلحات القانونية (كورنو) ،952-951/1
معجم امل�صطلحات الفقهية والقانونية �ص ،207/املعجم القانوين ]889/2

�شَ ِر َك ٌة

لغة:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
و�شك ًة�َ ،شكه يف الأمر :كان لك ٍّل منهما ن�صيب منه ،فك ٌّل منهما
و�شك ًة َ
�شك ًا ْ
(�ش ر ك)�َ ،ش َك ْ
ِ
وال�ش َك ُة:
ة
ك
وال�ش
والتب�س،
اختلط
:
أمر
ل
ا
وا�شرتك
�رشكاء،
جعلهم
بينهم:
ك
و�رش
�رشيك للآخرَّ ،
ُ
َّ َ ُ ِّ ْ
يتميز الواحد عن الآخر ،واجلمعِ َ :
و�شكات.
�أن يختلط الن�صيبان ف�صاعد ًا بحيث ال َّ
�شكاتْ ِ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●اختالط ن�صيبني ف�صاعد ًا ،بحيث ال يتميز �أحدهما عن غريه ،ثم �أُطلق ا�سم ال�رشكة على
العقد ،و�إن مل يوجد اختالط الن�صيبني.
●اجتماع �شخ�صني ف�أكرث يف ا�ستحقاق �أو ت�رصف.
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●ثبوت احلق يف �شيء الثنني ف�أكرث على جهة ال�شيوع.
●خلط الأموال �أو الأعمال العائدة لأ�شخا�ص متعددين مع اال�شرتاك يف العائدات.
●و�رشكة الوجوه :اال�شرتاك يف ربح ما ا�شرتوه بوجاهتهم عند النا�س.
●و�رشكة امل�ساقاة واملزارعة :هي دفع الأر�ض ملن يزرعها ويقوم عليها� ،أو الزرع ملن ي�سقيه
ويقوم عليه ،بجزء معلوم من الإنتاج.
●و�رشكة ال ِّذمم� :رشكة مبا يتقرر يف ذمتهما م�ضمون ًا عليهما.
●و�رشكات الأ�شخا�ص �أو �رشكات احل�ص�ص :ال�رشكات التي تقوم �أ�سا�س ًا على االعتبار
ال�شخ�صي والثقة املتبادلة بني ال�رشكاء ،ومن ثم فهي تتكون عادة من عدد قليل من
ال�رشكاء يعرف بع�ضهم البع�ض؛ بغية النهو�ض بامل�رشوعات ال�صغرية ومتو�سطة احلجم.
●و�رشكة الت�ضامن :ال�رشكة التي تتكون من �رشيكني �أو �أكرث م�س�ؤولني بالت�ضامن يف جميع
�أموالهم عن ديون ال�رشكة.
●و�رشكة التو�صية الب�سيطة :تتكون من فريقني من ال�رشكاء ،فريق ي�ضم على الأقل �رشيك ًا
مت�ضامن ًا م�س�ؤو ًال يف جميع �أمواله عن ديون ال�رشكة ،وفريق �آخر ي�ضم على الأقل �رشيك ًا
مو�صي ًا م�س�ؤو ًال عن ديون ال�رشكة بقدر ح�صته يف ر�أ�س املال.
●و�رشكة العقود :هي عبارة عن العقد الواقع بني اثنني ف�أكرث لال�شرتاك يف مال وربحه.
●و�رشكة الأعمال �أو الأبدان �أو ال�صنايع �أو التقبل� :أن يتعاقد اثنان ف�أكرث على �أن يتقبلوا
نوع ًا معين ًا من العمل �أو �أكرث من غري معني لكنه عام ،و�أن تكون الأجرة بينهم بن�سبة معلومة.
●و�رشكة ذات م�س�ؤولية حمدودة :ال�رشكة التي تتكون من �رشيكني �أو �أكرث ،م�س�ؤولني عن
ديون ال�رشكة بقدر ح�ص�صهم يف ر�أ�س املال.
●و�رشكة ال ِعنان� :رشكة من �أنواع ال�رشكات يف الفقه الإ�سالمي ،يكون فيها لكل �رشيك
مال وعمل ،غري �أنه  -بخالف �رشكة املفاو�ضة  -ال ي�شرتط فيها الت�ساوي يف احل�ص�ص
والتوزيع وال�سلطات.
●وال�رشكة القاب�ضة :ال�رشكة التي متلك �أ�سهم ًا �أو ح�ص�ص ًا يف ر�أ�س مال �رشكة �أو �رشكات
�أخرى م�ستقلة عنها ،بن�سبة متكنها قانون ًا من ال�سيطرة على �إدارتها ور�سم خططها العامة.
املحا�صة :ال�رشكة التي ت�سترت عن الغري وال تتمتع ب�شخ�صية اعتبارية.
●و�رشكة
َّ
●وال�رشكة امل�ساهمة� :رشكة ينق�سم فيها ر�أ�س املال �إىل �أ�سهم مت�ساوية القيمة وقابلة
للتداول ،وال ُي�س�أل ال�رشكاء �إال بقدر �أ�سهمهم ،وتكون ال�رشكة �شخ�صية معنوية م�ستقلة
عن �شخ�صية امل�ساهمني ،حترز املمتلكات ،وتعقد ال�صفقات.
●و�رشكة امل�ضاربة �أو القرا�ض :عقد بني طرفني على �أن يدفع �أحدهما ماله �إىل الآخر ليتجر
له فيه ،على �أن ما ح�صل من الربح بينهما ح�سب ما ي�شرتطانه.
●و�رشكة املفاو�ضة� :أن يت�ساوى ال�رشيكان يف ال�رشكة ما ًال وت�رصف ًا و َد ْين ًا ،ويكون كل واحد
منهما وكي ًال عن الآخر يف الت�رصف ،وكفي ًال له فيما يرتتب عليه من حقوق ،ما عدا حوائجه
اخلا�صة.
●و�رشكة امللك �أو العقد� :أن يخت�ص اثنان ف�صاعد ًا ب�شيء واحد� ،أو ما هو يف حكمه ،والذي
يف حكم ال�شيء الواحد هو املتعدد املختلط؛ بحيث يتعذر �أو يتع�رس تفريقه لتتميز �أن�صبا�ؤه،
�سواء يف ذلك العني والدين وغريهما.
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عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●جمموعة �أ�شخا�ص يرتبطون مع ًا بهدف تنفيذ م�رشوع م�شرتك �أو حتقيق غاية معينة يف
�أحد جماالت التجارة �أو ال�صناعة �أو غريها ،وعلى كل فرد من ه�ؤالء الأ�شخا�ص �أن ي�ساهم
بق�سط من الر�أ�سمال والعمل والوقت الالزم لتنفيذ امل�رشوع.
●عقد يلتزم مبقت�ضاه �شخ�صان �أو �أكرث ب�أن ي�ساهم كل منهم يف م�رشوع مايل ،بتقدمي ح�صة
من مال �أو عمل؛ القت�سام ما قد ين�ش�أ عن هذا امل�رشوع من ربح �أو خ�سارة.
●وال�رشاكة :اتفاق �أو عالقة �إيجابية بني كيانني يعرتف كل منهما بالآخر ،وتقوم على
التعاون وتبادل امل�صالح يف �شتى املجاالت؛ لتحقيق �أهداف م�شرتكة �أو حمددة.
●و�رشكة الت�أمني :ال�رشكة التي ت�أخذ على عاتقها تعوي�ض امل� َّؤمن عليه يف حالة حتقق اخلطر
امل� َّؤمن �ضده� ،ضمن احلدود ومبوجب ال�رشوط التي ين�ص عليها عقد الت�أمني.
●و�رشكة ذات م�س�ؤولية حمدودة� :رشكة تتكون بني �رشيكني �أو �أكرث ،يكونون م�س�ؤولني
عن ديون والتزامات ال�رشكة بقدر ح�ص�صهم يف ر�أ�س املال ،على �أال يزيد عدد ال�رشكاء عن
عدد معني ين�ص عليه القانون.
عند القانونينيُ :يطلَق على:
●عقد بني �شخ�صني �أو �أكرث ،يتفقون به على �أن يقدم كل منهم �شيئ ًا للعمل به واقت�سام
�أرباحه� ،أركانه �أن يقدم كل �رشيك ح�صة يف التقدمة ،و�أن يكون لكل منهم ن�صيب يف الربح،
�أو يتحمل ن�صيب ًا من اخل�سارة.
املحا�صة :هي �رشكة جتارية م�سترتة وجوب ًا ،فحواها �أن يتفق اثنان �أو �أكرث على
●و�رشكة
َّ
�أن يقت�سما بن�سبة معلومة ما تنتجه بع�ض �أعمال جتارية يقوم بها �شخ�صي ًا بع�ض ال�رشكاء،
�أو ما يدره ا�ستغالل جتاري ممتد الأجل يقوم به ال�رشكاء جميع ًا با�سمهم.
●و�رشكة امل�صالح �أو �رشكة الوجوه :هي التي مل يقبل كل �رشيك �أن ي�شرتك فيها �إال بالن�سبة
لوجاهة �رشكائه الآخرين واقت�ضائه لهم �أن يعملوا ب�أنف�سهم على حتقيق �أغرا�ضها.
●وال�رشكة اخلا�صة �أو �رشكة العنان :هي التي يكون حملها �أموا ًال معينة� ،أو �أعما ًال ي�شرتك
يف تنفيذها� ،أو مزاولة مهنة واحدة.
●و�رشكة املفاو�ضة :هي التي تنعقد بني �أ�شخا�ص مكتملي الأهلية ،يقدم فيها كل واحد
منهم كل ما ميلك من �أموال منقولة وثابتة ميلكها حني تكوين ال�رشكة ،و ُت�ضاف �إليها
الأرباح التي يجنونها منها مع التي يجنونها من الأموال التي ت�ؤول �إليهم م�ستقب ًال
باملرياث ال�رشعي �أو الهبة �أو الو�صية.
●و�رشكة ذات م�س�ؤولية حمدودة� :رشكة جتارية تتكون من �رشيكني ف�أكرث ،تكون
م�س�ؤوليتهم حمدودة بقيمة احل�ص�ص التي قدموها لل�رشكة ،وهذه احل�ص�ص غري قابلة
التخاذ �شكل الأ�سهم.
●وال�رشكة امل�ساهمة :هي التي ال يقل فيها ال�رشكاء عن عدد معني ،وال يلزمون يف ال�رشكة
�إال مبقدار ح�ص�صهم ،ويق�سم ر�أ�س املال �إىل �أ�سهم؛ �أي �إىل حقوق م�شاركة قابلة للحوالة.
●وال�رشكة امل�ساهمة �أي�ض ًا� :رشكة يجز�أ ر�أ�س مالها �أ�سهم ًا يكون لها قيمة ا�سمية مت�ساوية،
وال ُي�س�أل ال�رشيك يف هذه ال�رشكة �إال مبقدار �أ�سهمه.

[تاج اللغة ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم امل�صطلحات املالية
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واالقت�صادية يف لغة الفقهاء �ص ،260/املو�سوعة الفقهية املي�رسة  ،1148 ،1137/2معجم م�صطلحات العلوم
ال�رشعية  ،963/2معجم امل�صطلحات والألفاظ الفقهية  ،332/2معجم لغة الفقهاء �ص ،233-232/البنوك
الوقفية  ،221/1م�صطلحات الفقه املايل املعا�رص �ص ،189-188 ،170/معجم امل�صطلحات االقت�صادية
والإ�سالمية �ص ،341-340/املو�سوعة الفقهية  ،37/38 ،20/26معجم م�صطلحات االقت�صاد واملال و�إدارة
الأعمال �ص ،121/معجم العلوم املالية واملحا�سبية وامل�رصفية �ص ،540/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات
الإدارية العربية  ،646/1قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية واملالية �ص ،513 ،465/املعجم القانوين رباعي اللغة
�ص ،494-491/املعجم القانوين  ،896/2معجم القانون �ص]432/

�شَ ِر َك ٌة َو ْق ِف َّي ٌة

لغة:
�رشكة :تق َّدم تعريفه ،انظر (�رشكة).
وقفية :من�سوب �إىل «وقف» ،تق َّدم تعريفه ،انظر (�آقجة موقوفة).
ا�صطالحاً:
اجتماع �أ�صول وقفية و�إدارتها بهدف الإجتار بها وفق ًا للأنظمة التجارية.

[ال�رشكات الوقفية من خالل نظام ال�رشكات ال�سعودية �ص]19/

�شَ ْر َه ٌة

لغة:
مل جند له �أ�ص ًال يف اللغة.
ا�صطالحاً:
نظام مايل ع�شائري ،عرفته املجتمعات البدوية يف �شبه اجلزيرة العربية منذ نهاية الع�رص
الو�سيط ،وال�رشهة منحة ي�أمر بها امللك �أو الأمري �أو ال�شيخ من خزينته اخلا�صة ملن يفد عليه،
وتكون يف الغالب م�صحوبة بعباءة �أو بك�سوة يختلف نوعها باختالف حال الوافد ومنزلته.

[معجم امل�صطلحات والألقاب التاريخية �ص]272/

�شَ ِر ٌ
يف (الأ�شراف  -ال�سادة)

لغة:
و�س َما
و�شف ال ُ
�شف ُ
إن�سانَ :ع َل ْت منزل ُتهَ ،
�شف ًا َ َ
�ش َف َ َ
املكان :ارتفعُ َ ،
و�شا َف ًة؛ َ ُ
(�ش ر ف)ُ َ ،
وال�شيف :ال َّنبيل ،وعايل
العلُ ُّو واملجد واحل�سب املوروثَّ ،
وال�ش ُف :املكان العايل ،وهوُ :
قدرهَ َّ ،
ُ
ال�سيد،
من
كان
من
:
ا
أي�ض
�
و
رجة،
د
ال
ورفيع
املكانة،
و�سامي
املنزلة،
ً
َّ
ال�ساللة النبوية ،ومثلهَّ :
ُّ
�شفاء ،و�أَ ْ�شاف ،و ُه َّن�َ :شيفات�َ ،شا ِئف.
واجلمعَ ُ :
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●لقب كان يح�صل عليه املنحدرون من ن�سل الإمام احل�سني بن علي بن �أبي طالب ،وكذلك
�أ�رشاف مكة و�أمرا�ؤها يف العهد العثماين ،ويف البداية كان م�صطلح ال�رشيف ُي�ستخدم
عموم ًا مبعنى ال�رشافة وطهارة الن�سل لكل من ينحدر من ن�سل الر�سول ﷺ ،ثم �أ�صبح
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�شَ رِيكٌ
ي�ستخدم بعد ذلك لقب ًا ملن يتوىل حكم «مكة املكرمة» ،وملا انتقل حكم «مكة» �إىل املنحدرين
من �أبناء الإمام احل�سن ُعرفوا هم �أي�ض ًا بلقب ال�رشيف ،يف حني ُعرف املنحدرون من ن�سل
الإمام احل�سني بلقب ال�سيد ،ومع ذلك فقد ر�أينا من ُعرف بال�رشيف وال�سيد مع ًا من �أبناء
الإمام علي.
ِ
●وال�رشيف من النا�س :هو الذي جمع علو الن�سب ،مع حميد ال�صفات ،وعل ّو القدر.
●ونقيب الأ�رشافُ :تطلق على من يختاره من يت�صل ن�سبهم بالنبي ﷺ واحل�سن واحل�سني
ر�ضي اهلل عنهما نقيب ًا لهم� ،أو ممث ًال لدى الدولة ،ولديه �سجل ب�أ�سمائهم ،وهو يرعى
م�صاحلهم ،ويدافع عن حقوقهم.

[تاج اللغة ،تكملة املعاجم العربية ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،م�صطلحات التاريخ العثماين -767/2
 ،768املو�سوعة الفقهية املي�رسة  ،1154/2معجم الدولة العثمانية �ص]151/

�شَ ِريكٌ (م�شارك  -م�ساهم)

لغة:
و�شك ًةِ َ ،
و�شك ًة َ ِ
(�ش ر ك)ِ َ ،
�شكه يف الأمر :كان لك ٍّل منهما ن�صيب منه ،فك ٌّل
�شك ًا ِ ْ
�ش َك ِ ْ
و�ش َار َكه� :صار َ ِ
وال�شيك :املُ�شارك
و�رشك بينهم :جعلهم �رشكاءَ ،
�شيكهَّ ،
منهما �رشيك للآخرَّ ،
وم ْن يقرن جهوده �إىل جهود �آخرين� ،أو يجمع ممتلكاته �إىل ممتلكاتهم؛
يف جتارة �أو عملَ ،
وم ْن ميلك ح�ص�ص ًا يف ر�أ�س املال امل� ِّؤ�س�س ،والع�ضو يف
للم�ساهمة مع ًا يف عمل �أو م� َّؤ�س�سةَ ،
ِ
َ
و�شائك.
جماعة �أو يف �رشكة �أو يف ملك َّ
�شكاء ،و�أ ْ�شاك ،و ُه َّن�َ :شيكاتَ َ ،
معي ،واجلمعَ ُ :
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●�شخ�ص �أو من�ش�أة ميتلك ح�صة �أو �أ�سهم ًا يف �رشكة بهدف حتقيق عائد على ح�صته �أو
�أ�سهمه على �شكل �أرباح موزعة �أو نتيجة الرتفاع القيمة ال�سوقية للأ�سهم.
●وال�رشيك املو�صي :امل�ساهم يف ر�أ�س مال �رشكة ما ،الذي يقبل � -سواء �ضمني ًا �أم اتفاقي ًا -
ب�أن يتوىل الإدارة م�ساهم �آخر.
●وال�رشيك املت�ضامن :ال�رشيك الذي يكون م�س�ؤو ًال مع ال�رشكاء الآخرين عن ديون ال�رشكة
ٍ
مت�ساو ،ويكون لهذا ال�رشيك ح�صة يف ال�رشكة ،ويتقا�ضى �أرباح مبثل ما يتقا�ضاه
ب�شكل
�رشكا�ؤه الآخرين.
عند القانونينيُ :يطلَق على:
●ع�ضو يف جمموعة مكونة يف �شكل �رشكة ترتكز حقوقها الأ�سا�سية على امل�شاركة يف الأرباح
وامل�ساعدة على �سري عمل ال�رشكة.
●وال�رشيك املو�صي :ع�ضو يف �رشكة تو�صية (ب�سيطة �أو بالأ�سهم) ،يقدم ر�ؤو�س �أموال
(م�ؤجر �أموال) وحده �أو مع �رشكاء مو�صني �آخرين وم�ستبعد من الإدارة ،لي�ست له �صفة
التاجر ،وغري ملزم بديون ال�رشكة �إال يف حدود ما قدمه (�إال �أن يكون ا�سمه وارد ًا يف ا�سم
ال�رشكة التجاري).
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�شَ �شْ َم ٌة
●وال�رشيك املت�ضامن �أو املفو�ض :ع�ضو يف �رشكة تو�صية (ب�سيطة �أو بالأ�سهم) ،يدير
ال�رشكة ب�صفة تاجر (وحده �أو مع �رشكاء �آخرين من الفئة عينها) ،ويكون م�س�ؤو ًال عن
ديون ال�رشكة بال حتديد (وبالت�ضامن مع ال�رشكاء املت�ضامنني الآخرين).

[تاج اللغة ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني ،قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية واملالية �ص،734/
املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية  ،648/1املعجم التجاري واالقت�صادي �ص ،223/معجم
امل�صطلحات القانونية (كورنو) ]961-960/1

�شَ �شْ َم ٌة (ت�ش�شمة � -سبيل امل�صا�صة  -ج�شمة � -ش�شم)

لغة:
و�ش ْ�ش َمة �أو َج ْ�ش َمة :ينبوع� ،أو
ي ،بالفار�سيةَ ،
الع ْ ُ
معرب «ج�شم»؛ وهيَ :
(�ش �ش م)�َ ،ش ْ�ش ُمَّ :
بركة املاء.
ا�صطالحاً:
�أنبوب �أو ما�سورة يخرج منها املاء �إىل حو�ض ُي�رشب منه ،وقد �شاع هذا الأ�سلوب يف بناء
الأ�سبلة يف الع�رص العثماين.

[تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،الوكاالت والبيوت الإ�سالمية يف م�رص العثمانية �ص ،144/معجم
م�صطلحات التاريخ والآثار �ص]108/

�شَ طْ ٌب

لغة:
طم�سها
(�ش ط ب)َ ،
و�ش َط َب الكلم َةَّ :
�شط َب َ�ش ْطب ًا�َ ،ش َط َب عن ال�شيءَ :ع َد َل عنهَ ،
خط عليها �أو َ
ليمحو معاملها.
َ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●تقييد امل�رصوفات يف الدفاتر لإ�سقاطها من جملة املبلغ املعتمد يف امليزانية.
●حمو قيمة َد ْين غري قابل للتح�صيل �أو �أ�صل عدمي القيمة من دفاتر احل�ساب ،وذلك ب�إنقا�ص
قيمته �إىل ال�صفر ،و َق ْيده من جملة اخل�سائر املعدومة.
عند القانونينيُ :يطلَق على:
خط ُي�رضب به على كالم مكتوب لإلغائه ،ويخ�ضع ال�شطب يف الأوراق الر�سمية �إىل �أ�صول
● ٌّ
�شكلية معينة.
●و�شطب الق�ضية (وي�سمى �أحيان ًا �شطب الدعوى) :عقوبة على عدم بذل عناية الفريقني (�أو
ممثليهما) ،تنجم عن قرار �إدارة ق�ضائية ،وت�ؤدي �إىل ال�سحب من مرتبة الق�ضايا اجلارية (خ�سارة
الدور يف اجلدول) وتعليق الدعوى ،بدون �أن ي�شكل ذلك عقبة �أمام مالحقتها بعد �إعادتها.
●و�شطب الدعوى :هو حذفها من جدول الق�ضايا �إذا غاب جميع اخل�صوم �أو ح�رض املدعى
عليه وحده ومل ُيبد طلب ًا.
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بان
�شَ ْع ُ
●وال�شطب من ال�سجل التجاري� :إلغاء ت�سجيل تاجر من ال�سجل التجاري ،يتم بناء على طلبه
بناء على طلب امل�ص ِّفي،
بعد انقطاعه عن ن�شاطه ،و�إما  -بالن�سبة �إىل الأ�شخا�ص املعنويني ً -
و�إما تلقائي ًا من قبل كاتب حمكمة التجارة؛ ب�سبب عدم تقدمي طلب �ضمن املهل النظامية.

[تاج اللغة ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني ،املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات
الإدارية العربية  ،651/1معجم م�صطلحات االقت�صاد واملال و�إدارة الأعمال �ص ،577/القامو�س القانوين
اجلديد �ص ،510/معجم القانون �ص ،223/معجم امل�صطلحات القانونية (كورنو) ]962/1

�شَ َعا ِئ ُر (ال�شعائر الإ�سالمية  -ال�شعائر الدينية � -شعرية)

لغة:
ال�شع �إليه ،ودعا �إىل القيام به،
(�ش ع ر) ،ال�شعائر :جمع �شعرية؛ وهي :العالمة ،وما ندب َّ
وما ُيه َدى لبيت اهلل من حيوان ،وال�شعائر �أي�ض ًا :مظاهر العبادة ،وتقاليدها ،وممار�ستها ،وك ُّل
ما ُجعل َع َلم ًا لطاعة اهلل تعاىل ،و�شعائر احلج� :أعماله ،ومنا�سكه ،وعالماته.
ا�صطالحاً:
ما �أمر ال�شارع �أو ندب القيام به من �أحكام فيها �إ�شعار و�إعالم مببادئ الإ�سالم وكلياته العامة.

[تاج اللغة ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم م�صطلحات �أ�صول الفقه �ص]249/

ِ�ش َع ٌار

لغة:
الر ْ�سم ،والعالمة،
(�ش ع ر)ِّ ،
ال�شعار :القمي�ص ،وما َو ِ َل اجل�س َد من الثياب ،وهو �أي�ض ًاَّ :
تتميز
وترديدها،
رها
ك
تذ
ويتي�س
عليه،
ل
وتد
�شيء
إىل
�
ترمز
خمت�رصة
وعبارة
والإ�شارة،
َّ ُّ
ُّ
َّ
ِ
حل ِّج :منا�سكه،
القوم يف احلرب �أو ال�سفر ،و�شعار ا َ
بها دولة �أو جماعة ،وعبارة يتعارف بها ُ
و�ش ُعر.
و�شعائره ،واجلمع�ِ :شعارات ،و�أَ ْ�ش ِعرةُ ،
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[تاج اللغة ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد]

بان
�شَ ْع ُ

لغة:
(�ش ع ب)�َ ،ش ْعبان :هو ال�شهر الثامن من ال�شهور القمرية (ال�سنة الهجرية) ،ي�أتي بعد
لت�شعبهم فيه؛ �أي :تفرقهم يف طلب
�شهر «رجب» ،ويليه �شهر «رم�ضان»؛ قيل�ُ :س ِّمي بذلك ُّ
املياه ،وقيل :يف الغارات ،وقال بع�ضهم� :إمنا ُ�س ِّمي «�شعبان» لأنه َ�ش َع َب؛ �أي :ظهر بني َ�ش ْهري
و�شعابني.
«رم�ضان» و«رجب» ،واجلمع�َ :ش ْعباناتَ ،
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة]
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ري
�شَ ِع ٌ
ري
�شَ ِع ٌ

لغة:
بيَ ،ح ِّب ٌّي،
(�ش ع ر)َّ ،
ال�شعري :من احلبوب ،واحدته� :شعرية ،وبائعه�َ :ش ِع ٌّ
ريي ،وهو نبات ُع ْ�ش ٌّ
للدواب ،وقد ُي�صنع منه
ذو ُ�سنبل ،من الف�صيلة النجيلية ،وهو دون القمح يف الغذاء ،يق َّدم علف ًا
ِّ
اخلبز� ،أو ُينتقع ُلي َّتخذ منه �رشاب.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة]

�شُ ْغ ٌل

لغة:
و�ش َغ َله� :أَ َه َّمه،
و�ش َغ َل الوظي َف َةَّ :
تولهاَ ،
و�ش ْغ ًال؛ َ�ش َغ َل ال َّد َار�َ :س َك َنهاَ ،
(�ش غ ل)�َ ،ش َغ َل َ�ش ْغ ًال ُ
وا�س َت َثمره ،و�ش َّغل الآلة� :أدارها ،وجعلها تعمل،
ا�س َتخ َدمهَّ ،
و�أَ ْق َلق با َلهَ ،
ووظفهْ ،
و�ش َّغ َل ُهْ :
ِ
ن�سان ونحوه ،والعمل ،واملهنة ،واحلرفة ،ون�شاط
ُّ
وال�ش ْغل� :ض ُّد الفراغ ،والعار�ض ُيذهل الإ َ
فراغ الإن�سان،
ذهني �أو
إن�سان ُجه َده ،وي�شغل به وقته ،وما ي�شغل َ
ج�سدي َي�رصف �إليه ال ُ
ٌّ
ٌّ
اليدوي؛
والعامل
عمله،
يف
د
ج
مل
ا
واقتدار؛
بكفاءة
يعمل
ما
أو
�
ن
وم
ل،
غ
ال�ش
الكثري
ال:
وال�ش َّغ
ُّ ْ َ ْ
ُ ُّ
ُّ
القائم ب� ٍّأي من الأعمال غري ال�صناعية ،وهو �أي�ض ًا� :أحد َخ َد ِم البيوت ،وم�ؤ َّنثه :ال�ش َّغالة،
و�شغول.
َّ
وال�شغيل :العامل الكادح ،واجلمع� :أَ ْ�شغالُ ،
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
● ُمطلق العمل.
عمل.
●ما ُي َ
●الدوام �أو العمل الر�سمي.
●الوظيفة �أو احلرفة احلرة �أو ال�صناعة ،بل كل ما يقوم به الفرد يف احلياة االجتماعية من
عمل ي�شغله.
●وال�ش َّغال :م�صطلح يطلق يف بيئة العمل على كل من يقوم ب�أي نوع من �أنواع العمل غري
ويطلق ُع ْرف ًا على اخلادم ِمن َخ َد ِم املنازل.
ال�صناعيُ ،
عند القانونينيُ :يطلَق على:
ميار�س للح�صول على نتيجة معينة ومفيدة.
●ن�شاط ب�رشي؛ يدوي� ،أو فكريَ ،
وال�شغيل ب�صورة عامة� :شخ�ص يقوم ب�شغل ما ،وب�شكل �أخ�ص :م�ستعمل ،كمعادل للأجري،
● َّ
بخالف امل�ستخدم رب العمل �أو �صاحب امل�ؤ�س�سة� ،أو �ش ِّغيل م�ستقل.

[تاج العرو�س ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني،
املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية  ،655/1معجم امل�صطلحات القانونية (كورنو) ]967 ،965/1
108

�شَ فا ِف َي ٌة
ُور
�شُ غ ٌ

لغة:
كان؛ �أي :خال وف ِرغ
ال�شغور :الفراغ،
(�ش غ ر)�َ ،ش َغ َر ُ�ش ُغور ًاُّ ،
واخللو؛ ُيقال�َ :ش َغ َر املَ ُ
ُّ
املن�صب :خال من �صاحبه،
و�ش َغ َر
من ال َّنا�س ،وخال ممن يحفظه ويحميه وي�ضبط �ش�ؤونهَ ،
ُ
الت�رصف فيه.
وال�شاغر :اخلايل ،غري امل�شغول ،الذي ميكن
َّ
ُّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
خلو الوقف من الناظر ،وي�شمل ثالث حاالت :عدم تعيني الواقف ناظر ًا
●و�شغور الوقفُّ :
له ،ووفاة الناظر ،وعزل الناظر.
[امل�صباح املنري ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،امل�صطلحات الوقفية �ص ،154-153/بت�رصف]

ِ�ش َفا ٌء

لغة:
فاء؛ �شفاه اهلل :عافاه ،و�أبر�أه من ٍ
الدواء،
(�ش ف ي)�َ ،ش َفى ِ�ش
مر�ض �أو ع َّلةِّ ،
وال�شفاءَّ :
ً
والبء منه ،واجلمع� :أَ ْ�ش ِفية،
ال�س َقم ،وذهاب املر�ض ُ ْ
ودواء ال َّن ْف�س ،والعافية ،وما ُيربئ من َّ
و�أَ َ�شاف.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة]

فاع ٌة
�شَ َ

لغة:
فاع ًة�َ ،ش َف َع يف الأمر :كان و�سيط ًا فيه ،و�شفع له� :س�أل له العفو
(�ش ف ع)�َ ،ش َف َع َ�ش ْفع ًا َ
و�ش َ
افع؛ الذي ي�سعى يف طلب
فيعَّ :
تو�سل بو�سيلةَّ ،
ال�ش ُ
وال�ش ُ
والتجاوز عن ذنبه ،و�شفع �إليهَّ :
يتو�سط عنده ،والوا�سطة
وال�شفاع ُة :كالم َّ
امل�ساعدة للآخرينَّ ،
ال�شفيع َ
و�س ْع ُيه ،وما يقوله ملن َّ
بال�شفاعة.
لق�ضاء حاجة ،والإذن َّ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[تاج اللغة ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني]

�شَ فا ِف َي ٌة

لغة:
وال�شفافية:
و�شفوف ًا َ
رق حتى ُيرى ما خلفهَّ ،
و�شفيف ًا؛ َ�ش َّف َّ
(�ش ف ف)�َ ،ش َّف َ�ش َّف ًا ُ
يءَّ :
ال�ش ُ
لل�شخ�ص الذي ُيظهر ما ُيبطن.
وي�ستعار َّ
الو�ضوح ال َّت ُّام ،وقابلية اجل�سم لإظهار ما وراءهُ ،
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�شَ َف ٌة
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●حرية تدفق املعلومات واملعرفة ب�أو�سع مفاهيمها ،وااللتزام بالإعالن عن كافة التدابري
والإجراءات ذات ال�صلة بالعمل با�ستخدام املطبوعات والو�سائط املتعددة؛ بهدف �إطالع
�أ�صحاب امل�صلحة على واقع العمل واملنظمة.
●ي�شري مفهوم ال�شفافية �إىل تقا�سم املعلومات والت�رصف بطريقة مك�شوفة.

[معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني ،املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية  657/1بت�رصف،
معجم الإدارة �ص]283/

�شَ َف ٌة

لغة:
ناءِ َ :
حلمي ظاهر من الفم ،ي�سرت
�ش َب ك َّل ما فيه من املاءَّ ،
(�ش ف هـ)�َ ،ش َف َه الإِ َ
وال�ش َف ُة :جزء ٌّ
فوهَ :ك ُث عليه النا�س ،واجلمع�َ :ش َفهات،
وماء َم ْ�ش ٌ
و�سفلىٌ ،
الأ�سنان ،وهما �شفتان؛ ُعلياُ ،
ِ
و�شفايف.
و�شفاهَ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●ما يحتاجه الإن�سان من املاء لدفع عط�ش يف نف�سه �أو للطبخ �أو الو�ضوء والغ�سل ،وما يحتاج
�إليه ل�سقي املوا�شي والدواب لدفع العط�ش ونحوه مما ينا�سبها.
ِ
(ال�شب) ،و�سقي
ة
ف
ال�ش
ف
● ُ�شب بني �آدم والبهائم بال�شفاه ،ومن �أمثلته لعامة النا�س حق ِ َّ
ُّ
ون�صب ال ْأرحية ،والدوايل يف الأنهار العظام.
الأرا�ضيْ ،

[تاج اللغة ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،املو�سوعة الفقهية ،371/25
معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية ]968/2

�شُ ف َْع ٌة

لغة:
جاره :جعله �أوىل من غريه ب�رشاء عقا ٍر �أو ٍ
ملك يرغب يف َب ْي ِعه ،واجلمع:
(�ش ف ع)�َ ،ش َف َع َ
و�ش ْفعات.
ُ�ش ُفعاتُ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
ِ
ِ
قهري بعو�ض يف عقار م�شرتكَ ،ي ْث ُب ُت لل�رشيك القدمي على ال�رشيك احلادث.
● ُّ
حق مت ُّل ٍك ٍّ
●�أَ ْخذ ال�رشيك �أو اجلار  -جرب ًا  -ال�شيء املباع بالثمن الذي مت بيعه به.
حق مت ُّل ِك العقار املبيع �أو بع�ضه ولو جرب ًا على امل�شرتي مبا قام عليه من الثمن وامل�ؤن.
● ُّ
●وال�شفيع :اجلار �أو ال�رشيك الذي ي�أخذ العقار املباع من م�شرتيه جرب ًا عنه بالثمن الذي
مت عليه العقد.
حق ال�شفعة.
●وال�شفيع �أي�ض ًا :من كان له ُّ
عند القانونينيُ :يطلَق على:
ا�سم معطى تقليدي ًا للإمكانية التي مينحها القانون �أو االتفاقية ل�شخ�ص ما (م�ستفيد من
● ٌ
التفرغ عنه،
اخليار) يف �أن يتملك  -بالأف�ضلية على �أي �شخ�ص �آخر  -ما ًال ينوي املالك ُّ
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�شُ ْك ٌر
برت�شيح نف�سه لتملك هذا املال �ضمن مهلة معينة على وجه العموم ،بالثمن وال�رشوط
املعرو�ضة للتفرغ (املبلغة �إليه م�سبق ًا).
●احلق يف متلك العقار املبيع على امل�شرتي بالثمن الذي دفعه والر�سوم وامل�صاريف.

[تاج اللغة ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني ،معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية  ،968/2املو�سوعة
الفقهية املي�رسة  ،1166/2معجم امل�صطلحات املالية واالقت�صادية يف لغة الفقهاء �ص ،271/معجم لغة الفقهاء
�ص ،236/جملة الأحكام العدلية� .ص ،213/معجم امل�صطلحات القانونية (كورنو)  ،968/1القامو�س القانوين
اجلديد �ص]479/

ْ�ص (�شقي�ص)
ِ�شق ٌ

لغة:
ال�ش ْق�ص
(�ش ق �ص)�َ ،ش َق َ�ص الذبيحةَ :ق َّطعها ،و�شق�صها :وزع �أجزاءها بعدل بني ال�رشكاءِّ ،
واحل�صة ،والقطعة من الأر�ض،
ال�سهم ،والن�صيب ،والن�صيب املعلوم غري املفروز،
َّ
َّ
وال�شقي�صَّ :
ِ
َ
وال�شقي�ص �أي�ض ًا :ال�رشيك ،واجلمع� :أ ْ�ش َقا�ص ،و�ش َقا�ص.
والطائفة من ال�شيءَّ ،
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،الرائد ،معجم الغني]

�شَ ِقيقٌ (�شقيقة)

لغة:
«ال�شقيقة»؛ هو :النظري،
وال�شقيق ،وم�ؤنثه َّ
ال�ش ُّق :ن�صف ال�شيء ،واجلانب منهَّ ،
(�ش ق ق)ِّ ،
ِ
ِ
َ
ُ
و�شقا ِئق.
يقات،
ق
�ش
:
وهن
اء،
ق
�ش
�
أ
واجلمع:
ه،
م
�
أ
و
أبيه
�
من
ال�شخ�ص
أخو
�
:
ا
أي�ض
واملثيل ،وهو � ً
َّ
َ
َّ َ
ِّ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[امل�صباح املنري ،معجم اللغة العربية املعا�رصة]

�شُ ْك ٌر

لغة:
و�ش َك َر له� :أثنى عليه ،وذكر �إح�سانه ونعمته،
و�شكور ًا�َ ،ش َك َر ُه َ
و�شكران ًا ُ
(�ش ك ر)�َ ،ش َك َر ُ�ش ْكر ًا ُ
ِ
ِ
ِ
وال�ش ْكر :احلم ُد ،واالمتنان ،وذ ْكر النعمة ،وع ْرفان الإح�سان
َ
و�ش َك َر عم َله :كاف�أه و�أثابه عليهُّ ،
ِ
�شه ،و�إظهار الثناء على املُح�سن مبا �أواله من �إح�سان �أو نعمة ،وع ْرفان النعمة والثناء بها،
و َن ْ ُ
ال�شكر ،ومن تبدو عليه �آثار النعمة،
وال�ش ْكر من اهلل :الر�ضا والثواب واملجازاةَّ ،
وال�شكور :كثري ُّ
ُّ
لل�شاكر على �شكره ،املجازي على احل�سنة ب�أ�ضعافها.
وهو من �أ�سماء اهلل احل�سنى؛ �أي :املثيب َّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
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�شُ ْك ٌم
قر ًا باملعروف مثني ًا
●ظهور �أثر النعمة على الل�سان والقلب واجلوارح؛ ب�أن يكون الل�سان ُم َّ
به ،ويكون القلب معرتف ًا بالنعمة ،وتكون اجلوارح م�ستعملة فيما ير�ضاه امل�شكور.
●الو�صف اجلميل على جهة التعظيم والتبجيل على النعمة ،و�رصف العبد جميع ما �أنعم اهلل
عليه  -من ال�سمع والب�رص وغريهما � -إىل ما ُخلق لأجله.
●وال�شكور :الباذل و�سعه يف �أداء ال�شكر بقلبه ول�سانه وجوارحه اعتقاد ًا واعرتاف ًا.

[تاج اللغة ،امل�صباح املنري ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،املو�سوعة الفقهية ،173/26
معجم م�صطلحات �أ�صول الفقه �ص ،250/التوقيف على مهمات التعاريف �ص]207/

�شُ ْك ٌم

لغة:
غريه :ر�شاه؛ �أَ ْي :ق َّدم له
(�ش ك م)�َ ،ش َك َم َ�ش ْكم ًا؛ َ�ش َك َم ُه� :أعطاه ،وجزاهَ ،
و�ش َك َم الوا َيل �أو َ
وال�ش ْك ُم :اجلزاء ،والعطاء ،وال َّثواب ،وال ِع َو ُ�ض.
َر ْ�شوةُّ ،
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط]

�شَ ْك َوى

لغة:
ِ
ِ
ٍ
و�شكا ًة؛ َ�ش َكى فالن ًا� :أخرب عنه ب�سوء َف َع َله به،
و�شك َّي ًة َ
(�ش ك و)�َ ،ش َكى َ�ش ْك َوى و�شكاي ًة َ
كاوى.
�ش
واجلمع:
ونحوه،
أمل
�
من
ع
والتوج
وال�ش ْك َوى :ما ُي�شتكى منه ،واملر�ض،
َّ
َ َ
ُّ
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●تظ ُّلم يقدمه �شخ�ص �أو من�ش�أة يطلب فيها رفع الأذى الذي حلق به نتيجة �سبب التظلم.
●االلتما�س الذي يتقدم به  -كتابة �أو م�شافهة  -الفرد �أو اجلماعة �إىل الر�ؤ�ساء �أو اجلهات
املخت�صة؛ ليعربوا عن �شعورهم بعدم الر�ضا من �إجراء �أو ت�رصف �أدى �إىل تو ُّلد هذا
ال�شعور لديهم.
عند القانونيني:
خطي �أو �شفوي يتقدم به �شخ�ص يع ُّد نف�سه مت�رضر ًا من جراء جناية �أو جنحة ،يتخذ فيه
طلب ِّ
ٌ
�صفة االدعاء ال�شخ�صي �إىل قا�ضي التحقيق التابع له موقع اجلرمية �أو مقام امل َّدعى عليه �أو
مكان �إلقاء القب�ض عليه.

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية
واملالية �ص ،406/معجم م�صطلحات العلوم الإدارية �ص ،117/معجم امل�صطلحات الفقهية والقانونية �ص]214/

�شَ ْم ٌع

لغة:
هنية،
وال�ش َم ُع َّ
نورهَّ ،
وال�ش ْم ُع :الذي ُي ْ�س َت ْ�ص َب ُح به ،ما َّدة ُد َّ
ال�س ُ
(�ش م ع)� ،أَ ْ�ش َم َع ِّ
اج�َ :س َطع ُ
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�شَ ها َد ٌة
ع�ضوية،
تتو�سطه َف ِتيلةُ ،ي�ست�ضاء بها ،وهي ذات مظهر المع؛ وهي ما َّدة
َّ
على هيئة ق�ضيبَّ ،
الع�ضوية ،و ُت�ستعمل يف الإ�ضاءة وغريها ،واحدته:
ال تذوب يف املاء ،وتذوب يف بع�ض املذيبات
َّ
ِ
وال�ش ْمعدان :مركبة من «�شمع» ،و«دان» الفار�سية؛
وال�ش َّماع� :صانع ال�شمع ،وبائعهَّ ،
ال�ش ْم َع ُةَّ ،
َّ
ِ
ومعناها :الوعاء �أو املكان ،وهو :منارة �صغرية� ،أو عمود ذو �أ�صبع �أو �أكرثُ ،تر َّكز يف �أطرافه
وال�شما ِعد.
ال�ش ْم ِعداناتَّ ،
«ال�ش ْم ِعدان»َّ :
�شموع لل ِّزينة والإ�ضاءة ،وجمع َّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●وال�شمعدانات :امل�صابيح املنزلية التي تعمل بالنفط لإنارة املنازل البعيدة عن تيار الكهرباء.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم امل�صطلحات والألقاب التاريخية
�ص]276/

ِ�شنْداخٌ

لغة:
�ض ٌب من الطعام ،وطعام ي َّتخذه من ابتنى دار ًا،
وال�ش ْن ُد ُخ ُّ
ال�ش ْن َداخ ُّ
(�ش ن د خ)ِّ ،
وال�ش ْن ُد ِخ ُّيْ َ :
و�ش ْن َد َخ الرج ُل� :إذا �صنع ذلك الطعام.
�أو قدم من �سفر� ،أو وجد �ضالتهَ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق 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�صطلحات العلوم ال�رشعية ]972/2

�شَ ها َد ٌة

لغة:
وال�شهادة :ميني ال َق َ�سم ،واخلرب
(�ش هـ د)�َ ،ش ِه َد ُ�شهود ًا َ
و�ش َها َد ًة :ح�رض ،و�أخرب ،وحكمَّ ،
ويقر مبا علم ،و�أن يخرب املرء
ال�شاهد �أمام جهة
القاطع ،وقول َّ
َّ
ق�ضائية؛ ُيخرب مبا ر�أىُّ ،
وال�شهادة �أي�ض ًا :املوت يف �سبيل اهلل ،و�أي�ض ًا:
املحكمة مبا ر�أى �أو �سمع يف ق�ضية من الق�ضاياَّ ،
وثيقة ُتثبت �شيئ ًا ما؛ ومنها� :شهادة امليالد؛ �أي :وثيقة امليالد.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●الإخبار بحق للغري على النف�س ،ويف الإقرار واللعان ،واملوت يف �سبيل اهلل مبعنى �شهيد ،ويف
الق�ضاء يف الإخبار بحق الغري على الغري.
●وال�شهادة يف الوقف :هي احلجة ال�رشعية التي يكتبها عدالن وامل�ضمنة يف ال�سجالت
الق�ضائية ،وذلك لإثبات حق الوقف عن طريق التحقق والرواية وال�سماع.
بناء على الذيوع واالنت�شار.
●وال�شهادة بالت�سامع :ال�شهادة بحق من غري معاينة ،ولكن ً
●وال�شهادة على ال�شهادة� :أن ينيب ال�شهود الأ�صليون من ي�ؤدي ال�شهادة عنهم عند القا�ضي.
●وال�شهادتان :قول� :أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل ،و�أ�شهد �أن حممد ًا ر�سول اهلل.
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�شَ ها َد ُة ِ
احل ْ�س َب ِة
عند االقت�صاديني:
وثيقة تثبت �شيئ ًا ما.
عند القانونينيُ :يطلَق على:
●الإفادة التي يديل بها ال�شاهد �أمام املحكمة بعد حلف اليمني القانونية.
●�إعالن يهدف من جانب فاعله �إىل اطالع الغري على املعرفة ال�شخ�صية التي بحوزته بحدث
جرى ي�ؤكد (ي�شهد على) �صحته.
●وثيقة ر�سمية تثبت النجاح يف جمال علمي معني :ال�شهادة املدر�سية ،ال�شهادة اجلامعية.
●وثيقة يربزها التاجر لإثبات �صحة الب�ضاعة التي يجلبها من اخلارج� :شهادة املن�ش�أ.
●وثيقة تربز خلو من يحملها من الأمرا�ض ال�سارية� :شهادة �صحية.

[تاج اللغة ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم امل�صطلحات الفقهية
 ،42/2املعجم لألفاظ احلب�س  -الوقف  -املعقب والعام باملغرب �ص ،20/املو�سوعة الفقهية املي�رسة ،1182/2
معجم لغة الفقهاء �ص ،237/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية  ،663/1القامو�س القانوين اجلديد
�ص ،220/معجم امل�صطلحات القانونية (كورنو)  ،975/1معجم امل�صطلحات الفقهية والقانونية �ص]214/

�شَ ها َد ُة ِ
احل ْ�س َب ِة

لغة:
(�شها َد ٌة).
َ�شها َد ُة :تق َّدم تعريفه ،انظر َ
حل ْ�س َب ِة :تق َّدم تعريفه ،انظر ِ
ا ِ
(ح ْ�س َب ٌة).
ا�صطالحاً:
�شهادة ب�أمر من حقوق ال�رشع �أو العامة ،من قبل العاملني به ،لي�س فيه ُم َّدعٍ م�ست�شهد �سوى
ال�شهود .ومعنى احل�سبة فيها� ،أنها لوجه اهلل تعاىل منع ًا لتعدي حدود ال�رشع الدينية ،التي
يثبت فيها حق عام مايل �أو جزائي.

[�أحكام الوقف (الزرقا) �ص]124/

�شَ ها َد ُة ال ُّز ِ
ور

لغة:
(�شها َد ٌة).
َ�شها َد ُة :تق َّدم تعريفه ،انظر َ
وزور علي��ه :ق��ال عن��ه
��كالم :ك��ذب في��هَّ ،
��وج ،وم��الَّ ،
ال�� ُّزور( :ز ور)َ ،ز ِو َر َز َور ًا :اع َّ
وزور ال َ
اف�تراء وبهتان�� ًا.
��ذب ،والباط��ل ،و�ش��هادة الباط��ل
ور :الك ُ
الك��ذب والباط��ل ،وال�� ُّز ُ
ً
و�شهادة ال ُّزور� :شهادة كاذبة �أو م�ضلِّلة� ،أمام �سلطة ق�ضائية �أو غريها ،جتزم بالباطل،
احلق.
و ُتنكر َّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●ال�شهادة بالكذب ليتو�صل بها �إىل الباطل؛ من �إتالف نف�س� ،أو �أخذ مال� ،أو حتليل حرام
�أو حترمي حالل.
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�شَ ها َد ٌة َل ِفي ِف َّي ٌة
تعمد الكذب يف ال�شهادة.
● ُّ
عند القانونينيُ :يطلَق على:
●ال�شهادة الكاذبة  -عن ق�صد و�سوء نية  -التي ت�ؤ َّدى �أمام الق�ضاء بعد حلف اليمني ،والتي
من �ش�أنها الإ�رضار بالغري ،ب�رسد ال�شخ�ص �أمام �سلطة معينة الوقائع التي ر�آها �أو �سمع
بها ،ويكون ذلك غالب ًا بعد حلف اليمني.
●ال�شهادة التي يديل بها ال�شاهد �أمام �سلطة ق�ضائية فيجزم بالباطل �أو ينكر احلق �أو يكتم
بع�ض �أو كل ما يعرفه من وقائع الق�ضية التي ُي�س�أل عنها.
يتعمد فيها
●�إدالء ال�شاهد يف دعوى مدنية �أو جنائية  -بعد حلف اليمني  -بوقائع و�أقوال َّ
مغايرة احلقيقة؛ بق�صد الإيقاع ب�أحد اخل�صوم.

[تاج اللغة ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،املو�سوعة الفقهية ،253/26
التعريفات الفقهية �ص ،125/املعجم القانوين رباعي اللغة �ص ،527/معجم امل�صطلحات القانونية (بدوي)
�ص ،111/معجم امل�صطلحات الفقهية والقانونية �ص]214/

ال�س ِ
ماع (�شهادة الت�سامع  -ال�شهادات ال�سمعية)
�شَ ها َد ُة َّ

لغة:
(�شها َد ٌة).
َ�شها َد ُة :تق َّدم تعريفه ،انظر َ
ال�س ِ
ماع).
(�س ٌ
ماع :تق َّدم تعريفه ،انظر َ
َّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
ال�سماع على �شيء ما �سمعه ال�شاهد بالتواتر ،فهو �سماع
طريق
عن
تكون
●ال�شهادة التي
َّ
وي�سمى هذا النوع من ال�شهادة
من جهة اال�ستفا�ضة فيما يتعذر عليه يف الغالب �إال بذلك،
َّ
عند الفقهاء� :شهادة ال�سماع الفا�شي.
�رصح ال�شاهد فيه با�ستناد �شهادته ل�سماع من غري معني.
●لقب ملا ُي ِّ

[املعجم لألفاظ احلب�س  -الوقف  -املعقب والعام باملغرب �ص ،111/احلماية اجلزائية للتعدي على الأوقاف يف
اململكة العربية ال�سعودية �ص]112/

�شَ ها َد ٌة َل ِفي ِف َّي ٌة

لغة:
(�شها َد ٌة).
َ�شها َد ُة :تق َّدم تعريفه ،انظر َ
وج َم َعه ،ولفيفية :م�ؤ َّنث من�سوب �إىل لفيف،
لفيفية( :ل ف ف)َ ،ل َّف َل َّف ًا؛ َل َّف
ال�شيء�َ :ض َّمهَ ،
َ
لفيف� :إذا كان خملوط ًا من جن�سني
وطعام
خمتلفة،
أخالط
�
وا َّللفيف :اجلمع من ال َّنا�س من
ٌ ٌ
ف�صاعد ًا.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●�إقامة �شهادة عدلية ي�شهد فيها جماعة من الأفراد  -وعددهم اثنا ع�رش فرد ًا  -لإثبات ح ٍّق
�أو غريه.
●و�شهادة لفيفية ا�سرتعائية� :شهادة ال�شهود �أمام َع ْدلني مبا يعرفونه عن احلب�س.
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�شَ ْه ٌر
[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،املعجم لألفاظ احلب�س  -الوقف  -املعقب والعام باملغرب �ص]110/

�شَ ْه ٌر (�شهر هاليل � -شهر عربي)

لغة:
وال�ش ْه ُر :واحد
ونحوه� :أف�شاه ،و�أعلنه ،و�أذاعهَّ ،
(�ش هـ ر)�َ ،ش َه َر َ�ش ْهر ًا ُ
و�ش ْه َر ًة�َ ،ش َه َر َ
اخلرب َ
ال�سنة ال�شم�سية �أو القمرية ،ويق َّدر يف ال�سنة
ُّ
ال�شهور ،وهو جزء من اثني ع�رش جزء ًا من َّ
حرمون القتال فيها،
القمرية بدورة القمر حول الأر�ض ،والأ�شهر ا ُ
حل ُرم :الأ�شهر التي كانوا ُي ِّ
واملحرم ،وواحد فرد؛ وهو
احلجة،
وذو
القعدة،
وهي �أربعة ،ثالثة منها متوالية؛ وهي :ذو
َّ
وال�شهري :املن�سوب
وال�ش ْه ُر �أي�ض ًا :نظام ر�سمي لتوثيق ا ْل ُع ُقود ونحوها و�إعالنهاَّ ،
رجبَّ ،
و�شهور.
يتكرر َّ
�إىل َّ
كل �شهر ،واجلمع� :أَ ْ�ش ُهرُ ،
ال�ش ْهر؛ وهو ما يحدث �أو َّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●املدينة� ،أو البلدة الكبرية ،كثري ًا ما تلحق بالأ�سماء لتدل على �أ�سماء �أماكن؛ مثل� :أ�سكي
�شهر ،بو�شهر.
●و�أ�ش ُهر احلج� :شوال ،وذو القعدة ،وذو احلجة.
●و�شهرية :من م�صطلحات املالية العثمانية ،وتعني :قدر ًا من النقود ي�ؤ َّدى لل�شخ�ص �شهر ًا
ب�شهر ،مقابل خدمة �أو وظيفة يقوم بها �أو راتب ًا لتقاعده ،كما كانت كلمة (ماهية) ُت�ستخدم
�أي�ض ًا باملعنى نف�سه.
عند االقت�صاديني:
ال�شهرية :الراتب والأجر ونحوهما؛ مما ي�ستحق وي�ؤ َّقت �شهري ًا للقائم بالعمل.
عند القانونينيُ :يطلَق على:
●و�سيلة �إعالم اجلمهور بواقعة �أو عقد ،ومن هذا القبيل يرادف :الن�رش.
●وال�شهر العقاري :الإجراءات الر�سمية اخلا�صة ب�إثبات نقل ملكية العقارات وترتيب
حقوق عينية عليها.
●و�شهري :حم�سوب ل�شهر ،ومدفوع كل �شهر؛ مث ًال مكاف�أة �شهرية.

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم لغة
الفقهاء �ص ،50/املعجم اجلامع يف امل�صطلحات الأيوبية واململوكية والعثمانية �ص ،131/م�صطلحات
التاريخ العثماين  ،773-772/2املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية  ،664/1القامو�س
القانوين اجلديد �ص ،499/معجم امل�صطلحات القانونية (بدوي) �ص ،194/معجم امل�صطلحات القانونية
(كورنو) ]975/1

�شُ ْه َر ٌة

لغة:
وال�شهرة:
اخلرب
و�ش ْه َر ًة�َ ،ش َه َر
ونحوه� :أف�شاه ،و�أعلنه ،و�أذاعهُّ ،
(�ش هـ ر)�َ ،ش َه َر َ�ش ْهر ًا ُ
َ
َ
و�ضوح الأمر ،وظهور ال�شيء وانت�شاره على نطاق وا�سع ،وكون ا�سم �أو �شخ�ص �أو �شيء
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�شُ و َرى
املميزة ،واجلمع�ُ :ش ُهرات،
وال�سمعة ،والعالمة ِّ
معروف ًا لدى ال َّنا�س معرفة وا�سعةِّ ،
وال�صيتُّ ،
و�ش ْهرات.
ُ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند االقت�صاديني:
�شهرة املحل� :أ�صل غري ملمو�س �أو غري مادي من �أ�صول املن�ش�أة ،كموقعها مقارنة بنظرياتها،
ي�سهم يف زيادة قيمة املحل ،وي�ؤخذ يف االعتبار عند �إعادة تقدير �أ�صولها �أو بيعها �أو ت�صفيتها.

[تاج اللغة ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية
]664/1

وار (�شَ ْو َرةٌ)
�شُ ٌ

لغة:
ال�شيءَ :ع َر�ضه؛ ُليبدي ما ِفيه من
و�شار
َ
منظرهَ ،
(�ش ور)�َ ،ش َار َ�ش ْور ًا؛ َ�ش َار الرج ُلَ :ح ُ�سن ُ
وال�ش ْو َر ُة :املنظر ،واجلمال الرائع،
حما�سن،
والثوب ونحوه� :صبغه َّ
الع ْ�ص ُفرُّ ،
بال�ش ْوران؛ �أَيُ :
َ
و�شوار البيت :متاعه� ،أَو امل�ستح�سن
والزينة،
والهيئة،
واللبا�س،
ارة،
ال�ش
وار:
وال�ش
وار
وال�ش
َّ
ُ
ُّ
ِّ
و�شوار العرو�سِ :جها ُزها.
منهُ ،
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط]

�ش َّوا ٌل

لغة:
ال�ش��يءَ :ر َف َع��ه،
��زان :خ َّف��ت �إح��دى ك َّفتي��ه فارتفع��ت ،و�ش��ا َل
(���ش ول)�َ ،ش��ا َل َ�ش ْ��و ًال؛ َ�ش��ا َل املي ُ
َ
حل ِّج،
ا
أ�ش��هر
�
ل
أو
�
و
الفطر،
عيد
�ش��هر
وهو
الهجرية،
��نة
س
ال�
ال�ش��هر العا��شر من �ش��هور
و�ش��والَّ :
َ
َّ
َّ
ي�أتي بعد �ش��هر «رم�ضان» ،ويليه �ش��هر «ذي القعدة» ،وقيل�ُ :س ِّ��م َي بذلك لأنه وافق وقت ًا َت ُ�ش��و ُل
و�ش ِ
و�ش��واويل.
��واولَ ،
�ش��واالتَ ،
في��ه الإب�� ُل؛ �أي :ترف��ع �أذنابه��ا ِللِّق��اح ،واجلم��عَّ :
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[تاج اللغة ،امل�صباح املنري ،املعجم الو�سيط]

�شُ و َرى (م�شورة  -م�شاورة  -ا�ست�شارة)

لغة:
وا�ش َ ْت ُتها :اجتني ُتها ،و�شاوره:
و�ش ُت الع�س َل ْ
الرج َل� :أَ َ
(�ش ور)�َ ،ش َو َر َّ
�شار عليه بالر�أيْ ُ ،
�شاو ُر؛ وهو :اال�ستماع �إىل جميع الآراء من
ا�ست�شاره ،وطلب ر�أيه ون�صيحتهُّ ،
ورى :ال َّت ُ
وال�ش َ
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وربا
�شُ ْ
ال�شورى �أي�ض ًا ،وما
�أجل االتفاق على ر�أي ،والأمر الذي ُيت�شاور فيه ،واملَ ُ�شورة واملَ ْ�ش َورةُّ :
وطلب ر�أي النا�س.
ُين�صح به من ر�أي وغريه ،وامل ُ َ
�شاو َرة :اال�ست�شارةُ ،
ا�صطالحاً:
ا�ستطالع ر�أي اخلرباء و�أ�صحاب الر�أي يف م�س�ألة معينة الختيار الأ�صلح.

[تاج اللغة ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم لغة الفقهاء �ص]401/

وربا (�شُ ْربة � -شُ ْربا)
�شُ ْ

لغة:
ِ
ِ
ِ
اب :ك ُّل ما ُي�رشب،
ورو َيَّ ،
وال�ش ُ
و�شب ًا؛ َ�ش َب الفتىَ :ج َر َعَ ،
�شب ًا ُ ْ
(�ش ر ب)�َ ،ش َب َ ْ
ِ
ب
ور
وال�ش
ة
ب
وال�ش
،
ي
ر
ال
مقدار
وال�ش َب ُة من املاء:
وربا»
«�ش
ب
ر
ع
م
وقيل:
املرق،
أو
�
�ساء،
حل
ا
ة:
ُّ ْ َ َ
ُّ ْ َ
ِّ
ُّ ْ
ُ َ َّ ُ ْ
�شبات،
واجلمع:
،
�ض
خل
ا
أو
�
العد�س
أو
�
واللحم،
ز
الر
من
املائع
الطعام
أي:
�
باج»؛
ر
و
ُ
�أو َ
َ
ِّ
«�ش ْ َ
ُُ
و�شب.
و�شباتَ ُ ،
ُْ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[تاج اللغة ،تكملة املعاجم العربية ،معجم اللغة العربية املعا�رصة]

�شَ ْونة (�شُ َون)

لغة:
ِ
م َزن الغالل ،ومكان ُيجمع
(�ش ون)�َ ،ش َّو َن َت ْ�شوين ًا�َ ،ش َّو َن ال َغ َّل َة ونحوهاَ :خ َز َنهاَّ ،
وال�ش ْو َنةْ َ :
فيه ال ِّت ْب ،وبناية لتخزين احل�صائد وال ِّت ْب والعلف ،و�ساحة رحبة مغلقة ،تك َّد�س فيها احلبوب
وال�شونة :ال�سفينة احلربية القدمية� ،أو املَ ْر َكب امل ُ َع ُّد للجهاد يف البح ِر،
�أكدا�س ًا يف الهواء َّ
الطلْقُّ ،
ِ
و�ش ٍ
وان.
ن،
و
و�ش
ونات،
�ش
واجلمع:
نة،
و
ل
وا
ة،
ل
ال�ش
على
م
ئ
ا
ق
وال�ش َّوان :خا ِزن ال َغ َّ ْ َ
َ
َّ
ُ
ُ َ
َّ ْ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●نظام �إ�سالمي ،ومبد�أ �أخالقي ،تكفل الدولة مبوجبه رعاياها من خالل معونات مادية ،تقدم
على �شكل رواتب مالية ،وم�ساعدات طبية واجتماعية منتظمة ،تكفل لهم الكرامة واالحرتام
يف �آخر �أعمارهم.

[القامو�س املحيط ،تاج العرو�س ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم
الغني� ،أبحاث امل �ؤمتر الثالث للأوقاف �ص]148/

ياف (�أَ�شْ ٌ
ِ�ش ٌ
ياف)

لغة:
ياف
و�شيف
اف
اف َ�ش ْوف ًا؛ َ�ش َ
(�ش وف)�َ ،ش َ
وال�ش ُ
الدواءَ :ج َع َله ِ�شياف ًاِّ ،
ال�شيء :جالهَّ ،
َ
َ
ياف :نوع من الأدوية ُي�ستعمل للعني ،و�أي�ض ًا :احلميلة �أو الفتيلة؛ وهي :دواء ُ�صلب
والأَ ْ�ش ُ
ِ
ال�شج ،واجلمع� :شيافات.
َّ
يحمل يف َّ َ
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�شَ ْيخٌ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[تاج العرو�س ،تكملة املعاجم ،املعجم الو�سيط ،الرائد]

�شَ ْيخٌ

لغة:
(�ش ي خ)�َ ،ش َاخ َ�ش َيخ ًا ِ
و�ش َّي ْخ ُته :دعو ُته
و�ش ْي ُخ َ
و�ش ُي َ
ال�سنَ ،
وخ ًة َ
الر ُج ُلَ :ك ِ َب و َت َق َّدم يف ِّ
وخ ًة؛ َ�ش َاخ َّ
ال�س ُّن ،وظهر عليه
َ�ش ْيخ ًا للتبجيلَّ ،
وال�ش ْي ُخ :الذي بلغ َّ
�سن ال�شيخوخة؛ وهو من ا�ستبانت فيه ِّ
وال�ش ْي ُخ �أي�ض ًا :ذو
إ�سالمي،
ل
ا
الدين
رجل
على
طلق
ي
ولقب
م،
ل
ع
مل
ا
أ�ستاذ
ل
ا
ال�ش ْي ُب ،وهو �أي�ض ًا:
ُ َ ِّ
َّ
َّ
ُ
املكانة يف العلم �أو الف�ضل ،وكبري القوم ،ورئي�س طائفة العمل ،و�شيخ القبيلة :رئي�سها ،القائم على
وم�شا ِيخِ ،
و�شيوخِ ،
و�شيخان.
�شئونها ،واجلمع� :أَ ْ�شياخُ ،
وم ْ�ش َي َخةَ ،
و�ش َي َخةَ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
�شاب ًا.
●من ُيقتدى به ،و�إن كان َّ
ِ
وي�رشف على
●و�شيخ الأزهر :ناظر ُينتخب من بني كبار العلماء ،يتوىل رئا�سة علماء الأزهرُ ،
�شئونه الإدارية ،ويحافظ على الأمن والنظام بالأزهر.
●و�شيخ الإ�سالم� ،أو قا�ضي الع�سكر� ،أو املفتي الأعظم :من �ألقاب الت�رشيف املركبة؛
معناه� :شيخ علماء الإ�سالم� ،أُطلق هذا اللقب بنهاية الع�رص الإ�سالمي باديء الأمر على
الفقهاء واملجتهدين ،لكنه مل ُيطلق على �صاحب من�صب �إال يف ظل اخلالفة العثمانية ،فقد
كانت م�شيخة الإ�سالم �أعلى املنا�صب الدينية يف الدولة ،و�شيخ الإ�سالم من �أعلى املوظفني
فيها ،فهو م�ست�شار ال�سلطان يف امل�سائل ال�رشعية ،ون ٌّد مناف�س لل�صدر الأعظم ،ورئي�س
العلماء واملفتني.
●ويف م�صطلحات الع�رص العثماين� :شيخ احلرم� ،أو �شيخ بيت اهلل احلرام� ،أو �شيخ حرم اهلل:
هو ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن �إدارة احلرم ال�رشيف مبكة املكرمة ،املعني من لدن اخلليفة ،وهو
اللقب الذي �أُطلق على والة ال�شام ،نظر ًا مل�س�ؤوليتهم عن و�صول قافلة احلج �إىل احلجاز
�ساملة ،ب�سبب وقوعها على طريق احلج.
●ويف م�صطلحات الع�رص العثماين �أي�ض ًا� :شيخ احلرم النبوي :هو �أحد رجال الهيئة العلمية
الذي يدير  -با�سم ال�سلطان � -ش�ؤون املدينة املنورة ،ويكون م�س�ؤو ًال عن م�ؤ�س�سات احلرم
النبوي فيها ،كما كان ُيعنى �أي�ض ًا بحماية الكعبة امل�رشفة و�أطرافها ،ويجتهد يف ت�أمني املياه
الالزمة للحجاج يف مو�سم احلج ،وغري ذلك من الأمور امل�شابهة.
●و�شيخ الزاوية :هو ال�شخ�ص الذي يقوم بتهيئة الطعام للواردين واملجتازين ،وم�ؤان�ستهم
�إذا قدموا ،بحيث تزول خجلة ال ُغ ْربة عنهم ،وغالب ًا تكون الزوايا يف الرباري.
●و�شيخ ال�شيوخ �أو �شيخ امل�شايخ :لقب ُيطلق على من يتوىل الإ�رشاف على رجال الطرق
ال�صوفية.
●و�شيوخ الكر�سي �أو و َّعاظ اجلمعة :م�صطلح �أُطلق على ال�شيوخ الو َّعاظ ،العاملني يف
اجلوامع والزوايا اخلا�صة بال�سالطني العثمانيني.
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�شَ ْيخُ وخَ ٌة
[تاج اللغة ،تاج العرو�س ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،التعريفات
الفقهية �ص ،125/الأزهر �ص ،161/معجم امل�صطلحات والألقاب التاريخية �ص ،279/املعجم املو�سوعي
للم�صطلحات العثمانية التاريخية �ص ،142/م�صطلحات التاريخ العثماين  ،787/2معيد النعم ومبيد النقم
�ص ،98/م�صطلحات �صبح الأع�شى �ص ،209/املعجم اجلامع يف امل�صطلحات العثمانية �ص]133/

�شَ ْيخُ وخَ ٌة

لغة:
(�ش ي خ)�َ ،ش َاخ َ�ش َيخ ًا ِ
ال�سن ،وظهر عليه
و�ش ْي ُخ َ
و�ش ُي َ
وخ ًة َ
الر ُج ُلَ :ك ِ َب و َت َق َّدم يف ِّ
وخ ًة؛ َ�ش َاخ َّ
خوخ ُة� :آخر طور من حياة الإن�سان� ،أو مرحلة ِمن مراحل العمر تبد�أ من
وال�ش ْي َ
ال�ش ْي ُبَّ ،
َّ
اخلم�سني �إىل ما فوقها.
ا�صطالحاً:
بلوغ الإن�سان من ال�س ِّن ما يعجز به عن ال�صيام ،وهو ال�شيخ الفاين.
عند القانونيني:
ويفرت�ض �أنه مل يعد قادر ًا على ال�شغل.
حالة �شخ�ص جتاوز �س َّن ًا معينة ُ
[تاج اللغة ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني ،املو�سوعة الفقهية املي�رسة  ،1193/2معجم امل�صطلحات
القانونية (كورنو) ]977/1

يع ٌة (املذهب ال�شيعي  -املذهب اجلعفري  -اجلعافرة)
ِ�ش َ

لغة:
��اي َع ُم�ش��ايع ًة ِ
��يع ًة لغ�يره ،و َت َ�ش َّ��يع:
و�ش َ��ياع ًاَ :ت َاب َ��ع و� َّأي��دَ ،
و�ش َّ��يع ٌ
ف�لان :كان ِ�ش َ
(���ش ي ع)�َ ،ش َ
��يع ُة :الفرقة ،واجلماعة ،والطائفة ،والأتباع ،والأن�صار ،وكل قوم
��يعةِّ ،
انتحل مذهب ِّ
وال�ش َ
ال�ش َ
اجتمع��وا عل��ى �أم��ر ،واجلم��ع�ِ :ش َ��يع ،و�أَ ْ�ش��ياع.
ا�صطالحاً:
ن�ص ًا وو�صية ،واعتقدوا �أن
الذين �شايعوا َّ
علي ًا  على اخل�صو�ص ،وقالوا ب�إمامته وخالفته َّ
الإمامة ال تخرج عن �أوالده.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية ]983/2

ِ�شيك (ال�شِّ ك)

لغة:
مل جند له �أ�ص ًال يف اللغة.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●�أمر �صادر �إىل م�رصف من �شخ�ص له ح�ساب فيه ،يكلِّفه بدفع مبلغ من النقد ل�شخ�ص معني
�أو لأمر �شخ�ص معني �أو حلامله.
●و�شيك م�ص َّدق� :شيك �صادر من �أحد عمالء البنك ،يختمه البنك بامل�صادقة على �صحة توقيع
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وع
�شُ ُي ٌ
حمرر ال�شيك وكفاية ر�صيده لتغطية قيمة ال�شيك ،ويتحول ال�شيك بعد امل�صادقة عليه �إىل
تع ُّهد من البنك بدفع قيمته.
ويدفع عند الطلب.
●و�شيك م�رصيف� :شيك ي�سحبه بنك على نف�سه ُ
عند القانونيني:
�صك ي�أمر فيه ال�ساحب امل�سحوب عليه بالوفاء مببلغ من النقود لإذن امل�ستفيد �أو للحامل،
ٌّ
ويكون ال�شيك واجب الدفع مبجرد االطالع.

[املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية  ،669-668/1قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية واملالية
�ص ،176 ،105/معجم القانون �ص]433/

وع (م�شاع � -شائع  -ملكية على ال�شيوع  -ال�شياع)
�شُ ُي ٌ

لغة:
أمر :ذاع ،وف�شا ،وافرتق ،وانت�رش،
(�ش ي ع)�َ ،ش َاع ُ�شيوع ًا َ
وم�شاع ًا؛ َ
و�ش َيعان ًا َ
�شاع ال ُ
ِ
�شاع و�شائ ٌع :غري
واملُ�شاع َّ
امللكية ،من غري تق�سيم وال حتديد ،و�سهم ُم ٌ
وال�شا ِئع :امل ُ ْب َهمُ ،م�شرتك َّ
ٍ
مق�سم ،و�أرا�ض ُم�شاعة :ي�شرتك
مق�سوم ،وال معزول ،و�شاع
العقار :كان ُم ْ�ش َرتك َّ
امللكية ،غري َّ
ُ
عامة النا�س.
يف ا�ستغاللها َّ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند القانونيني:
حالة قانونية ،فيها من ميلك ح َّق ًا م�شرتك ًا مع غريه يف مال �أو طائفة من الأموال مل تق�سم بني
ُم َّلكها ،ويكون كل م�شتاع �رشيك ًا بقدر ن�صيبه يف كل جزء من �أجزاء املال اململوك على ال�شيوع،
يعب عنه بالأرقام؛ كالن�صف ،والثلث ،والربع ،وبعبارة �أخرى :يكون
ويكون ن�صيبه حم�ض ًا َّ
ين�صب عليه هذا احلق م�شاع ًا.
حق امللكية منق�سم ًا فقط ،يف حني يبقى املال الذي
ُّ
ُّ

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني ،املعجم القانوين رباعي
اللغة �ص]230/
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متن القاموس
حرف «ص»
123
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ون
َ�صا ُب ٌ
ون
َ�صا ُب ٌ

لغة:
وال�صابون :غا�سول
(�ص ب ن)�َ ،ص َّ َب َت ْ�صبين ًا؛ َ�ص َّب
بال�صابونَّ ،
املالب�س ونحوهاَ :غ َ�سلها َّ
َ
على وزن فاعول؛ لأنه ي�رصف الأو�ساخ والأدنا�سُ ،م َع َّرب «�سابون» الفار�سية ،وقيل:
القلوياتُ ،ت�ستعمل رغو ُته
هنية وبع�ض
«�سافون» اليونانية؛ وهو :خليط من الأحما�ض ال ُّد ّ
َّ
يف ال َّتنظيف وال َغ ْ�سل ،ويكون �سائ ًال �أو على �شكل قطع ،وتطلق على القطعة الواحدة منه
ال�سوائل امل�ستعملة
ياب والأبدان ونحوهماُ ،
وي�ضاف �إىل كثري من َّ
«�صابونة»ُ ،ت ْغ�سل به ال ِّث ُ
يف مكافحة احل�رشات ،وهو �أنواع :جامد ،ودقيق ،وعجني ،واملَ ْ�ص َب َن ُة :معمل ال�صابون،
ال�صابون،
وال�صابو ُّ
وال�ص َّبان �أي�ض ًا� :صانع َّ
ال�صابون ،وبائع ال�صابونَّ ،
ين :من�سوب �إىل َّ
َّ
و�ص َّبانة.
انون،
ب
�ص
وجمعه:
وبائعه،
َ
َ َّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
خم�ص�ص لبيع ال�صابون.
●و�صابون خانه :متجر كبري َّ

[امل�صباح املنري ،تكملة املعاجم العربية ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني ،معجم م�صطلحات العلوم
ال�رشعية  ،984/2نابل�س ونواحيها يف القرن ال�ساد�س ع�رش على �ضوء الوقفيات التي حتتفظ بها �سجالت
الدولة العثمانية �ص]91/

ِ
�صاح ٌب

لغة:
وال�ص ِاح ُب :ا�سم
�صاح َبه :را َف َقه ،وال َز َمه،
و�ص َ
حاب ًة؛ َ
(�ص ح ب)�َ ،ص ِح َب ُ�ص ْح َب ًة َ
وعا�شهَّ ،
ََ
معي؛ ومنه:
«�ص ِح َب»؛ وهو :املُرا ِفق ،واملُال ِزم ،وهو �أي�ض ًا :معتنق مذهب �أو ر�أي َّ
فاعل ِمن َ
أحكام الفتوى با�ستعمال ر�أيهم
الر�أي والقيا�س؛ �أي :الفقهاء الذين ي�ستخرجون � َ
�أ�صحاب َّ
ال�رشعي ،فيما ال يجدون فيه حديث ًا �أو �أثر ًا ،و�صاحب ال�شيء :حاكمه،
خ�صي والقيا�س
َّ
ِّ
ال�ش ِّ
عليه،
القائم
أي:
�
املخزن؛
�صاحب
ومنه:
عليه؛
والقائم
ومالكه،
و�صاحب الأَ ْحبا�سُ :م َف ِّت�ش
ُ
خل ْم�س :مدير الأرا�ضي التي �أ�صبحت يف البالد املفتوحة ملك ًا للدولة،
الأوقاف ،و�صاحب ا ُ
ال�س َّنة ،وهم اثنا ع�رش
و�أ�صحاب ال ُفرو�ض :الورثة الذين لهم �أن�صبة ُمق َّدرة يف القر�آن �أو ُّ
ِ
حابةِ ،
�صاحبات،
و�ص ْح َبة ،و ُه َّن:
و�ص َ
و�صحابَ ،
�شخ�ص ًا ،واجلمع� :أَ ْ�صحابَ ،
و�ص ْحبُ ،
و�ص ِ
واحب.
َ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●املالزم؛ �إن�سان ًا كان� ،أو حيوان ًا� ،أو مكان ًا.
●املوافق.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●الذي ميلك الت�رصف يف ال�شيء.
●و�صاحب العمل :من َي ُّتم العمل حل�سابه �أو ل�صاحله ،وهو كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري
ي�ش ِّغل عام ًال �أو �أكرث مقابل �أجر.
125

قاف ِ ِ
�صاحب �أ ْو ِ
املمالك
ِ ُ
●و�صاحب امل�رشوع :ال�شخ�ص الذي يقوم بوظائف امل�رشوع الرئي�سة ويكون م�س�ؤو ًال عن
وحتمل املخاطر.
اتخاذ القرارات ُّ

[تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني ،معجم م�صطلحات �ألفاظ
الفقه الإ�سالمي �ص ،348/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية ]671/1

قاف ِ ِ
�صاحب �أ ْو ِ
املمالك
ِ ُ

لغة:
ِ
ِ
�صاح ُب :تق َّدم تعريفه ،انظر (�صاح ٌب).
(ب ِن ْيقة الأحبا�س �أو الأوقاف).
�أوقاف� :أَ ْحبا�س ،تق َّدم تعريفه ،انظر َ
يء :ا�ستوىل عليه ،ومت َّكن منه،
وملْك ًا و ِملْك ًا؛ َم َل َك َّ
وي ِلك ُملْك ًا َ
ال�ش َ
املمالك( :م ل ك)َ ،م َل َك َ ْيلُك َ ْ
ِ
الت�رصف
له
كان
أو
�
عليهم،
ا
ك
ل
م
�صار
:
النا�س
ك
ل
وم
يريد،
مبا
يت�رصف فيه
وكان يف قدرته �أن
َ ً
َََ َ
َّ
ُّ
فيهم بالأمر وال َّنهي ،وكان منهم الطاعة له ،واملمالك :جمع «اململكة»؛ وهي :الدولة يحكمها
املَ ِل ُك ،وما هو خا�ضع للملك من عباد وبالد ،و�سلطان امللك يف رعيته.
ا�صطالحاً:
من يتوىل الإ�رشاف على الأوقاف ،وهو من�صب �إ�رشايف ا�س ُتحدث يف ع�رص ال�سالجقة؛ ي�رشف
�صاحبه على الأوقاف.
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،الإ�صالح الإداري مل �ؤ�س�سات قطاع الأوقاف
�ص]96/

�صاح ُب ِ
ِ
بيت ِ
املال (اخل ِ
َازنْدار)

لغة:
ِ
ِ
(�صاح ٌب).
�صاح ُب :تق َّدم تعريفه ،انظر
َب ْيت :تق َّدم تعريفه ،انظر (بيت).
املال :تق َّدم تعريفه ،انظر (ا�ستثمار مايل).
وبيت املال :تق َّدم تعريفه ،انظر (بيت املال).
و�صاحب بيت املال :القائم على اخلزانة العامة �أو خزانة الدولة ،وهو امل�سئول عن اجلمع
ُّ
ِ
ال�رصاف� ،أو �أمني ال�صندوق،
دار:
ن
ز
خل
ا
أو
�
دار
ن
ز
واخلا
العامة،
للعائدات
إنفاق
ل
وا
إدارة
وال
َ
َ
ْ
ْ
َّ
و�أمني املال :امل�س�ؤول عن امل�صاريف واملداخيل يف جمعية �أو م�ؤ�س�سة.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●وظيفة كانت �أيام الفاطميني ،وهي يف ع�رص املماليك مبثابة اخلازندار.
وي�سمى �أي�ض ًا:
●و�صاحب الأ�شغال (يف دولة املوحدين باملغرب) هو :املتحدث يف �أمر املال،
َّ
وزير املال.
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ِ
�صاح ُب ال َّن ْو َب ِة
عند االقت�صاديني:
وزير اخلزانة.

[تكملة املعاجم العربية ،معجم الغني ،م�صطلحات �صبح الأع�شى �ص ،212/قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف
احل�ضارة الإ�سالمية �ص ،323/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية ]671/1

ِ
�صاح ُب ال ِّد ِ
يوان

لغة:
ِ
ِ
�صاح ُب :تق َّدم تعريفه ،انظر (�صاحب).
الديوان :تق َّدم تعريفه ،انظر (ديوان).
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
املتح�صل واملن�رصف من الأموال.
املتول ل�صناعة كتاب
● ِّ
َّ
●متويل الديوان؛ كديوان الإن�شاء �أو ديوان اخلا�ص و�سواهما ،وير�أ�س من فيه من ُك َّتاب
تخ�صه؛ كرتتيب الدرج ...ونحو ذلك؛ كعمل الأر�شيف.
وغريهم ،وله �أمور ُّ
●و�صحابة ديوان الأحبا�س :الذين يتولون الكتابة فيما يكتب فيه ناظر الأحبا�س.

●و�صحابة ديوان الأ�رسى :الذين يتولون النظر يف �أوقاف هذا الديوان و�رصف �أمواله على الأ�رسى.

عند االقت�صاديني:
املتح�صل واملن�رصف من الأموال.
الكاتب �أو املتويل ل�صناعة كتابة
َّ

[قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص ،326-325 ،323/املعجم اجلامع يف امل�صطلحات
الأيوبية واململوكية والعثمانية �ص ،134/م�صطلحات �صبح الأع�شى �ص ،212/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات
الإدارية العربية ]671/1

ِ
�صاح ُب ال َّن ْو َب ِة

لغة:
ِ
ِ
(�صاح ٌب).
�صاح ُب :تق َّدم تعريفه ،انظر
أمرَ :ن َز َل ،وناب عنه :قام مقامه ،وح َّل حم َّله،
ناب َن ْوب ًا و َن ْو َب ًة َ
ومناب ًا؛ َ
ال َّن ْوبة( :ن وب)َ ،
ناب ال ُ
ناب ،وهي :ال َّد ْور ،والفر�صة ،ووقت
من
ة
ر
م
ا�سم
ة:
ب
و
ن
وال
أخرى،
�
بعد
تاب� :أتى مرة
َّ ْ َ
َ
وا ْن َ
َ َّ
العمال الذين يقومون بالعمل يف فرتة
املناوبة ،واجلماعة من النا�س ،وجمموعة املوظفني �أو َّ
حم َّددة ،وال َّن ْوبة �أي�ض ًا :ال َّنا ِز َلة ،وامل�صيبة ،وا�شتداد املر�ض فج�أة على ع�ضو من �أع�ضاء
املري�ض ،واجلمعَ :ن َوبات ،و َن ْوبات ،و ُن َوب.
ا�صطالحاً:
هو من يقيم ال�صالة ،ويبلِّغ خلف الإمام ،ويتوىل �إح�ضار الربعة ال�رشيفة �إىل الفقهاء واملحدثني،
ويفرق الأجزاء الكرمية عليهم ،ويجمعها بعد فراغهم من القراءة يف ال�صندوق املعد لها ،ثم
ِّ
يرفع الربعة ال�رشيفة �إىل املكان املخت�ص.

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،حجة وقف الأمري �سيف الدين تنكز �ص]1162/
127

َ�ص ٌاع
َ�ص ٌاع

لغة:
احلبوب ونحوها،
وال�صاع :مكيال ُتكال به
�صاع ا َ
�صاع َ�ص ْوع ًا؛ َ
(�ص وع)َ ،
بال�صاعَّ ،
حل َّب :كا َل ُه َّ
ُ
«ال�صاع» ،واجلمع:
«ال�صواع» لغ ٌة يف َّ
ي َذ َّكر وي�ؤ َّنثَّ ،
وال�صاع �أي�ض ًا� :إناء ُي�رشب به ،وقيلُّ :
ِ
و�صوعان ،و�صيعان.
�أَ ْ�صواع ،و�أَ ْ�ص ُوعُ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●مكيال ُيكال به يف البيع وال�رشاء ،وتق َّدر به كثري من الأحكام ال�رشعية.
●وحدة ت�ستخدم لقيا�س الوزن ،وهو من املكاييل القدمية التي كانت ت�ستعمل لكيل املواد،
وي�ساوي يف زماننا حوايل ( )2.035كيلو غرام ًا ،وقيل )2.6( :كيلو جرام ًا ،ومن �أمثلته:
بال�صاع ،وهو ال�صاع ال�رشعي.
تقدير �صدقة الفطر َّ
●و�صاع النبي ﷺ الذي باملدينة �أربعة �أمداد ،وذلك خم�سة �أرطال وثلث بالبغدادي ،وقال
�أبو حنيفة :ال�صاع ثمانية �أرطال.
عند االقت�صاديني:
مكيال قدمي يعادل �أربعة �أمداد ،وهو مكيال �أهل املدينة ،ويعادل خم�سة �أرطال وثلث الرطل،
ويعادل باملقايي�س احلالية � 2.176أو  2.175كجم.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،املو�سوعة الفقهية  ،296/38معجم م�صطلحات
العلوم ال�رشعية  ،987/2معجم م�صطلحات �ألفاظ الفقه الإ�سالمي �ص ،349/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات
الإدارية العربية ]704/1

�صاغَ ٌة

لغة:
�صاغ َ�ص ْوغ ًا ِ
معي ،واملَ ْع َد َن�َ :س َب َكه؛
و�صياغ ًة؛ �صاغ
(�ص وغ)َ ،
ال�شيء� :صنعه على مثال َّ
َ
ِ
وحل َّي ًا،
والذهب
و�صبه يف قالب،
َّ
�أي� :أذابهَّ ،
والف�ض َة�َ :س َب َك ُهما ،وجعل منهما متاثيل ومناذج ُ
َ
وال�ص َّياغَ :من َ�ص ْنعته
وال�ص َّواغ َّ
وال�صائغ َّ
ال�صائغ ،وهم :بائعو ال َّذهبَّ ،
وال�صا َغة :جمع َّ
َّ
ِ
والف�ضة واجلواهر ،وجمعه� :صائغون و�صا َغة
حل ِّلي من ال َّذهب
ال�صياغة؛ وهي�َ :ص ْو ُغ ا ُ
َّ
ِّ
و�ص َّياغ.
و�ص َّواغ ُ
ُ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة]

ِ
�صاف

لغة:
وال�صايف :ا�سم فاعل من
راقَ ،
املاءَ :
(�ص ف و)�َ ،صفا َ�ص ْفو ًا َ
وخ َل َ�صَّ ،
فاء ُ
و�ص ُف َّو ًا؛ َ�صفا ُ
و�ص ً
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�صا ِف َي ٌة
الع ْ�شب :اخلايل مما ال
قي ،اخلا ِل�ص ،ومن الأيام :الذي ال غيم فيه وال كدر ،ومن ُ
�صفا؛ وهو :ال َّن ُّ
ِ
خل ْ�صم.
خري فيه من ال َّن ْبت ،وهو �أي�ض ًا :اخلال�صة ،واحلا�صل ،وال َّد ْخل ،وما تب َّقى بعد ا َ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●الربح املتبقي بعد طرح امل�صاريف.
●بقية الراتب بعد اقتطاع ال�رضائب واخل�صومات الأخرى.
●و�صايف الأرباح :الزيادة الفائ�ضة يف الإيرادات بعد طرح التكاليف وجميع امل�رصوفات مبا
يف ذلك �رضيبة الدخل.
●و�صايف اخل�سارة :زيادة التكاليف وامل�رصوفات عن الإيرادات.
●و�صايف اال�ستثمار :قيمة اال�ستثمار ناق�ص قيمة ا�ستهالك الأ�صول الثابتة.
●و�صايف الأ�صول :الفرق بني جمموع الأ�صول وجمموع اخل�صوم ،وهو ي�ساوي حقوق
املالك �أو �صايف حقوق ال�رشكاء.
●و�صايف التدفقات النقدية :الفرق بني التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية اخلارجة
للمن�ش�أة على مدى فرتة زمنية حمددة قادمة ،وميكن �أن يكون �صايف التدفقات النقدية
موجب ًا؛ مما يعني وجود فائ�ض نقدي متوقع� ،أو �سالب ًا؛ مما يعني وجود عجز نقدي متوقع.

[ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني ،املعجم الأ�سا�سي يف
امل�صطلحات الإدارية العربية  ،691/1معجم م�صطلحات املحا�سبة املالية والإدارية �ص ،139/قامو�س �آركابيتا
للعلوم امل�رصفية واملالية �ص]577-576/

�صا ِف َي ٌة

لغة:
وال�صا ِف َية :م�ؤنث ال�صايف؛
راقَ ،
املاءَ :
(�ص ف و)�َ ،صفا َ�ص ْفو ًا َ
وخ َل َ�صَّ ،
فاء ُ
و�ص ُف َّو ًا؛ َ�صفا ُ
و�ص ً
ال�صوافِ.
وهو :اخلال�ص ،وجمعهاَّ :
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●ا�سم مزرعة موقوفة على عهد ر�سول اهلل ﷺ ،وقد كانت �صدقة ر�سول اهلل ﷺ �سبعة:
الأعواف ،وال�صافية ،والدالل ،واملثيب ،وبرقه ،وح�سنى ،وم�رشبة �أم �إبراهيم (مارية).
●وال�صوايفٍ � :
أرا�ض تختارها الدولة الإ�سالمية من الأر�ض املوات� ،أو من �أر�ض اخلراج غري
امل� َّؤجرة ،وتخ�ص�صها ملكية خا�صة للدولة ،تت�رصف بها ل�صالح امل�سلمني.
وال�ضياع التي
●وال�صوايف �أي�ض ًا :هي الأمالك والأرا�ضي التي مات �أهلها وال وارث لهاِّ ،
ي�ستخل�صها ال�سلطان خلا�صته� ،أو تكون من �أمالك الدولة.
عند االقت�صاديني:
ال�صوايف :م�صطلح جتاري قدمي ،كان يعني ما يبقى من ح�ساب الدخل بعد �إ�سقاط اخلارج منه،
َّ
يف كل نوع من �أنواع الب�ضاعة.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،بحوث ندوة الوقف يف ال�رشيعة الإ�سالمية وجماالته �ص� ،582/أحكام عقد
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�صا ِل ٌح
احلكر يف الفقه الإ�سالمي �ص ،141/معجم امل�صطلحات املالية واالقت�صادية يف لغة الفقهاء �ص ،284/معجم
امل�صطلحات والألقاب التاريخية �ص ،295/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية ]692/1

�صا ِل ٌح

لغة:
و�ص ِ
ال�ش��يء� :صار َح�س��ن ًا ،وزال عنه الف�س��اد،
و�صلُوح ًا؛ َ�ص َل َح
(�ص ل ح)�َ ،ص َل َح �صالح ًا َ
الح َي ًة ُ
ُ
ِ
وع َّف ،وا�ستقام ،و�أ َّدى
و�صلُوح ًا؛ َ�صلُ َح
ال�شخ�صَ :ف ُ�ضلَ ،
و�صلُ َح َ�صالح ًا و�صالح ًة َ
َ
ُ
و�صالح َي ًة ُ
وال�صا ِل ُ��ح :املنا�س��ب ،واخل��ايل م��ن العي��ب ،والقاب��ل لال�س��تعمال ،وذو الأهلي��ة ،وه��و
��ه،
ت
واجبا
َّ
ِ
ِ
ِ
ال�صال��ح الع��ام،
��ه:
ن
وم
��ة؛
ح
امل�صل
��ح:
ل
ا
وال�ص
��ق،
ل
خل
وا
��ة
ق
ل
خل
ا
ي
و
��
وال�س
��ر،
ف
الوا
�أي�ض�� ًا :الكث�ير،
ُ
ُ
ْ
َّ ُّ
َّ
َّ
وه��و �أي�ض�� ًا :القا ِئ��م بح ِّ��ق اهلل وح ِّ��ق عب��اده ،التق ُّ��ي ،امل�ؤم��ن ،امل�س��تقيم ،امل��� ِّؤد لواجبات��ه ،وعك���س
الطيب��ة ال�صاحلة،
ال�صاحل��ات؛ وه��ي :الأعم��ال ِّ
ال�صاحل��ة ،وجمعه��اَّ :
ال�صال��ح :الفا�س��د ،وم�ؤنث��هَّ :
َّ
و�ص َّلح.
��ة،
ح
ل
و�ص
��ون،
حل
�صا
��ع:
م
واجل
َ
َ َ
ُ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند االقت�صاديني:
�صالح للزراعة :نعت للأر�ض التي ميكن حرثها وزرعها اقت�صادي ًا.
[معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم ال�شهابي يف م�صطلحات العلوم الزراعية �ص]38/

ِ
�صام ٌت

لغة:
ال�ساكت ،وما
وال�ص ُ
الرج ُل :مل ي ْنطقَّ ،
و�ص ُموت ًا ُ
(�ص م ت)�َ ،ص َم َت َ�ص ْمت ًا ُ
امتَّ :
و�صمات ًا؛ َ�ص َم َت َّ
والف�ضة ،وعك�سه :الناطق؛
ال�صامت :ال َّذهب
َّ
ال ُن ْطق له ،وهو �أي�ض ًا :اللنب ال�شديد اخلاثر ،واملال َّ
ِ
الإبل والغنم ،يقال :ما له �صامت ،وال ناطق؛ �أي :فقري ،ال ميلك �شيئ ًا ،واجلمع� :صام ُتون،
و�صوا ِمت.
و�ص ُموتَ ،
ُ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●واملال ال�صامت :النقد؛ من دراهم ودنانري وغريها.
●ووقف ال�صامت :وقف الذهب والف�ضة والنقد.

[تاج اللغة ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم لغة الفقهاء �ص ،241/البنوك الوقفية
]162/1

�صا ِن ٌع

لغة:
و�ص ْنع ًا ِ
ال�شيء :عمله و�أن�ش�أه ،و�أنتجه
و�صناع ًة؛ َ�ص َن َع
و�صنيع ًا َ
(�ص ن ع)�َ ،ص َن َع ُ�ص ْنع ًا َ
َ
ِ
وال�صان ُع :العامل بيده ،ومن
حوله من ما َّدة � َّ
أولية �إىل �شيء �صالح لال�ستعمالَّ ،
ِّ
بال�صناعة؛ �أي َّ
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ب ٌة
ُ�ص ْ َ
وال�صا ِن ُع �أي�ض ًا :ا�سم
ال�صناعة ،واحلاذق يف الأعمال اليدويةَّ ،
ي�صنع �شيئ ًا بيديه ،ومن يحرتف ِّ
ِ
و�ص َنعة،
من �أ�سماء اهلل احل�سنى؛ �أي :مبدع اخللق وخالقه ،املتقن لفعله ،واجلمع� :صانعونَ ،
و�صوا ِنع.
و�ص َّناع ،و ُه َّن� :صانعاتَ ،
ُ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●البائع الذي يلتزم يف عقد اال�ست�صناع بتقدمي امل�صنوع للم�شرتي امل�ست�صنع عند حلول
الأجل؛ �سواء با�رش ال�صنع بنف�سه� ،أو عن طريق �صانع نهائي �آخر� ،إذا مل مينعه امل�ست�ص ِنع
من ذلك.
●ويطلق عرف ًا على :من له حرفة من احلرف ال�صناعية� ،أو من يعمل يف امل�صانع يف �صناعة ما.

[املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني ،املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية
 ،698/1املعجم االقت�صادي �ص]222/

ِ�صباغَ ٌة

لغة:
ِ
و�ص َب�� َغ ال ُّل ْقم�� َة يف الإدام:
��وب ونح َ��وهَّ :لو َن��هَ ،
(���ص ب غ)�َ ،ص َب�� َغ َ�ص ْبغ�� ًا و�صبا َغ�� ًة؛ َ�ص َب�� َغ ال َّث َ
امللون��ة عل��ى
َغ َم َ�س��هاِّ ،
وال�صبا َغ�� ُةِ :حرف��ة م��ن يق��وم بتلوي��ن ال ِّثي��اب ونحوه��ا ،وتثبي��ت امل��ا َّدة ِّ
ِ
وال�صب��اغ :م��ا ُت َّلو ُن ب��ه ال ِّثياب ونحوها،
وال�صبغ��ة ِّ
وال�ص ْب��غ ِّ
املن�س��وجات �أو الألي��اف �أو اجلل��ودِّ ،
ِ
معين��ة،
��ة
غ
با
�ص
��ات
بعملي
القما���ش
أو
�
��زل
غ
ال
��اف
ي
أل
�
يف
تثب��ت
َّ
َّ
ع�ينَّ ،
وم ِ��ا َّدة ال ت��ذوب ،ذات ل��ون ُم ِ َّ
وال�صباغ �أي�ض�� ًا :الإدام املائع؛
و�صب��اغ ال�� َّدم :امل��ا َّدة الت��ي ُت ْك�س��ب ال�� َّد َم لون��ه امل ُ ِّ
وال�ص ْب��غ ِّ
مي��ز لهِّ ،
ال�صوف والقما�ش والقطن
كاخلل والزيتَّ ،
وال�ص َّباغ� :صيغة مبالغة من َ�ص َب َغ؛ وهوَ :م ْن ُ
ي�صبغ ُّ
وم�� ْن حرفت��ه تلوي��ن ال ِّثي��اب.
ونحوه��اَ ،
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[امل�صباح املنري ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد]

ال�ص ْبة)
ُ�ص ْ َ
ب ٌة (عقد ُ

لغة:
حل ْب���س ،وك ُّل م��ن حب���س
ال�ص ْ�بر :ا َ
(���ص ب ر)�َ ،ص َ َ
�بر َ�ص ْ�بر ًا�َ ،ص َ َ
�بره ع��ن ال�ش��يءَ :ح َب َ�س��ه ،و�أ�ص��ل َّ
ال�ص ْب� :أن يحب�س��ه ال�س��لطان
وميني
يريده،
�ش��يء
على
��ها
�س
ب
ح
��ه:
نف�س
ب
و�ص
ه،
َّ
�ش��يئ ًا؛ فقد َ�ص َ َب َ َ َ َ َ َ َ
الطعام ،وما
وال�ص ْ َب ُة :ال ُك ْد� ُ��س؛ املجتمع من كل �ش��يء ،وال َك ْومة من َّ
على اليمني حتى يحلف بهاُّ ،
ال�شيء ُ�صرب ًة؛ �أيُ :جزاف ًا؛ من غري كيل ،وال وزن،
ُجمع من الطعام بع�ضه فوق بع�ض ،وا�شرتيت
َ
ِ
وال�ص ْبة �أي�ض ًا :الطعام املنخول ب�ش��يء ،واحلجارة املُلْ���س ،واجلمع�ُ :ص َب ،و�صبار.
ُّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●كل متماثل الأجزاء.
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َ�صب ٌِّي
لل�ص ْ َبة من
ويقال ُّ
●الكومة املجموعة من الطعام�ُ ،س ِّميت ُ�ص ْبة لإفراغ بع�ضها على بع�ضُ ،
درة» ،و�صربت املتاع وغريه� :إذا جمعته و�ضممت بع�ضه على بع�ض.
الطعامَّ :
«ال�س ْن َ
املت�صب منافع الأر�ض ،فال ينازعه فيها �أحد ،فيلتزم م�شرتي رقبة العقار بدفع
●حب�س
ِّ
ال�صربة غري ثمن العني املبيعة ،يف مقابل الت�صبري الأبدي.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،الرائد ،معجم الغني ،املو�سوعة الفقهية  ،309/26معجم امل�صطلحات والألفاظ
الفقهية  ،354/1معجم امل�صطلحات املالية واالقت�صادية يف لغة الفقهاء �ص� ،273/أحكام عقد احلكر يف الفقه
الإ�سالمي �ص]98-97/

َ�صب ٌِّي

لغة:
ال�ص َغ��ر،
(���ص ب ي)�َ ،ص ِب َ��ي ِ�صب�� ًا َ
فع�� َل َّ
وال�صب��اِّ :
ال�صب ِّ��يِّ ،
الرج�� ُل :فع�� َل ْ
��اء؛ َ�ص ِب َ��ي َّ
و�صب ً
ويقال للجارية:
الرج��الَ ،
وال�ص ْب ُّ��ي :ال�صغ�ير دون الغ�لامَ ،
َّ
وم ْن مل ُي ْف َطم بع�� ُدُ ،
وم�� ْ ِن مل يبل��غ مبل��غ ِّ
ِ
ِ
و�ص ْبي��ان ،و ُه َّ��ن�َ :صباي��ا.
��ان،
ي
ب
و�ص
��ة،
ي
ب
�ص
��ع:
م
واجل
،
��ي
ب
و�ص
��ة
َْ
َّ
ُ
ْ
�صبي َ ٌّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●الذي ُيل َّقن �أ�صول ال�صنعة على يد معلم.
●الولد الذي يفهم اخلطاب ،ويرد اجلواب ،وغالب ًا يكون هذا يف حوايل �سن ال�سابعة.
ميز ،ويكون عادة من الوالدة �إىل البلوغ.
●الطفل الذي مل يبلغ �سن التكليف و�إن َّ
املميز :هو ال�صبي الذي �أ�صبح قادر ًا على التمييز بني ال�صحيح والباطل قبل
●
وال�صبي ِّ
ُّ
بلوغه.
عند القانونيني:
�شخ�ص يتعلم حرفة �أو مهنة معينة.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم م�صطلحات التاريخ
والآثار �ص ،113/معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية  ،990/2معجم م�صطلحات �أ�صول الفقه �ص،254-253/
معجم القانون �ص]385/

يان َم ْك َتبِي
ِ�ص ْب ُ

لغة:
(�ص ِب ٌّي).
«�ص ِب ٌّي» ،تق َّدم تعريفه ،انظر َ
�صبيان :جمع َ
وم ْك َت ِب ٍّ��ي :من�س��وب �إىل
��ابَ :ن َ�س َ��خه َ
مكتب��ي( :ك ت ب)َ ،ك َت َ��ب َك ْتب�� ًا و ِكتاب�� ًا و ِك َ
وخ َّط��هَ ،
تاب�� ًة؛ َك َت َ��ب الكت َ
«م ْك َتب»؛ وهو :مو�ضع التعليم والكتابة ،واملَ ْك َت ُب :ال ُك َّتاب؛ مكان لتعليم ال�صبيان القراءة والكتابة
َ
املوظفون و�أ�صحاب الأعم��ال� ،أو مكان يع ُّد ملزاولة
وحتفيظه��م الق��ر�آن ،وه��و �أي�ض�� ًا :م��كان يعم��ل به َّ
معي.
عمل َّ
ا�صطالحاً:
م�صطلح عثماين مبعنى« :مكاتب ال�صبية» ،وهو املكان الذي يتوىل مهمة التعليم والرتبية
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ِ�ص َّح ٌة
الأوىل للطفل يف العهد العثماين (احل�ضانة �أو الكتاتيب) ،وكانت تخ�ص�ص لهذه املدار�س �أوقاف ًا
خا�صة ،كما �أن مبانيها كانت م�ستقلة �أو ملحقة بامل�ساجد والزوايا والتكايا واخلوانق.

[تاج اللغة ،املعجم الو�سيط ،الرائد ،املعجم اجلامع يف امل�صطلحات العثمانية �ص]136/

َ�صحاب ٌِّي

لغة:
حابي:
و�ص َ
(�ص ح ب)�َ ،ص ِح َب ُ�ص ْح َب ًة َ
وعا�شهمَّ ،
حاب ًة؛ َ�ص ِح َب َ
القوم :را َف َقهم ،وال َز َمهمَ َ ،
وال�ص ُّ
ال�صحابة ،والواحد منهم.
املن�سوب �إىل َّ
ا�صطالحاً:
من َل ِقي النبي ﷺ ،م�ؤمن ًا به ومات على الإ�سالم.

[املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم م�صطلحات �أ�صول الفقه �ص]254/

ِ�ص َّح ٌة

لغة:
و�صحاح ًا؛ َ�ص َّح اجل�س ُد :كان �سليم ًا خالي ًا من املر�ض �أو العيب
و�ص َّح ًا َ
(�ص ح ح)�َ ،ص َّح ِ�ص َّح ًة ُ
وال�ص َّح ُة
وخلوه مما يف�سدهِّ ،
�أو ال�ش ِّكِّ ،
وال�ص َّح ُة :م�صدر َ�ص َّح ،وهي يف كل �شيء� :سالمتهُّ ،
وال�صحيح :الربيء من
،
بيعي
الط
املجرى
على
معها
البدن
أفعال
�
جتري
ة
طبيعي
�أي�ض ًا :حالة
َّ
َّ
َّ ِّ
ال�س ِال من املر�ض ومن كل �آفة ،والثابت ،املطابق للواقع ،وما ُيعتمد عليه من الكالم.
العيوبَّ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
لت َّتب عليه �آثاره املق�صودة منه �رشع ًا يف املعامالت،
ا
و�صاحل
●امل ُ ْ�س ِقط للق�ضاء يف العبادات،
ً َُ
البطالن.
ويقابلها ُ
●الفعل موافق ًا لأمر ال�شارع؛ بحيث ترتتب عليه �آثاره املق�صودة منه �رشع ًا.
●حالة العافية التامة املتكاملة؛ ج�سدي ًا ونف�سي ًا واجتماعي ًا ،ولي�ست جمرد غياب املر�ض �أو
العجز.
●و�صحة الوقف� :إقرار القا�ضي ب�صحة الوقف؛ فيقول« :وقف ًا �صحيح ًا �رشعي ًا».
●و�صحة الت�رصف :الت�رصفات القولية �أو الفعلية تكون �صحيحة �إذا توفرت �رشوطها
و�أركانها.
●وال�صحيح :الت�رصف الذي اجتمعت فيه الأركان وال�رشوط املعتربة �رشع ًا ،ويع ُّد نوع ًا من
�أنواع احلكم ال�رشعي الو�ضعي.
●وال�صحيح �أي�ض ًا :موافقة الفعل ذي الوجهني ال�رشع؛ �أ�ص ًال وو�صف ًا.
●وال�صحيح �أي�ض ًا :لفظ يذيل به بع�ض الوثائق ،ويكون من �صاحب الوقف نف�سه ،توثيق ًا
للوقف و�صحته ،وقلما يكتب «�صحيح» مقرونة با�سم �أحد ال�شهود ،و�إذا كان كذلك فيكون
ال�شاهد �ساعي ًا بنف�سه يف توثيق الوقف ،وقد يكون قريب ًا للواقف ،حيث يراد بها توثيق مع
توثيق املحرر الفعلي للوثيقة.
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َ�ص ْحرا ٌء
●وال�صحيح �أي�ض ًا :كل ما ترتبت عليه �آثاره املق�صودة منه؛ من عبادة �أو عقد �أو غريهما.
●وال�صحيحان :لفظ ا�صطالحي ُيق�صد به عند املحدثني اثنان من �أمهات كتب احلديث؛ هما:
اجلامع ال�صحيح؛ الذي و�ضعه الإمام احلافظ �أبو عبد اهلل حممد بن �إ�سماعيل البخاري،
و�صحيح م�سلم؛ الذي و�ضعه الإمام �أبو احل�سني م�سلم بن احلجاج الق�شريي الني�سابوري.
عند االقت�صاديني :يطلق ال�صحيح على:
●م�ستند �أو منتج غري مزور �أو زائف.
●�سليمٍ ،
كاف قانون ًا� ،أو مقبول.
●مليء ،وقادر على الدفع ،و�سليم مالي ًا.
عند القانونيني:
�صيغة ُت�ستخدم يف الأحكام القانونية للداللة على �صفة �أو حالة ما هو ُم ْق ِنع؛ ك�صحة الطلب،
و�صحة االعرتا�ض ،وتقابلها عبارة« :ال ي�ستند على �أ�سا�س �صحيح».

[املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم لغة الفقهاء �ص ،242/معجم
م�صطلحات العلوم ال�رشعية  ،995 ،993/2معجم م�صطلحات اخلدمة االجتماعية �ص ،353/وثائق الوقف
الكويتية �ص ،39 ،19/املو�سوعة الفقهية املي�رسة  ،1199/2معجم م�صطلحات �أ�صول الفقه �ص،255/
معجم امل�صطلحات والألقاب التاريخية �ص ،288/قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية واملالية �ص ،395/معجم
م�صطلحات االقت�صاد واملال و�إدارة الأعمال �ص ،255-254/القامو�س القانوين اجلديد �ص]90-89/

َ�ص ْحرا ٌء

لغة:
كان:
ال�صحراء ،و�أَ ْ�ص َح َر املَ ُ
وم :دخلوا يف َّ
(�ص ح ر)�َ ،ص َح َر و�أَ ْ�ص َح َر ِ�إ ْ�صحار ًا؛ �أَ ْ�ص َح َر ال َق ُ
وال�صحراء �أي�ض ًا:
راء من الأر�ض :امل ُ ْ�ستوية يف لنيَّ ،
ال�صحراءَّ ،
ا َّت�سع و�صار مثل َّ
وال�ص ْح ُ
الب َّية ،و�أر�ض ف�ضاء وا�سعة ،نادرة املاء ،مرتفعة درجات احلرارة ،وال حياة فيها ،ومناطق
َ ِّ
راء ،ومن
ح
�ص
إىل
�
من�سوب
ا�سم
راوي:
ح
وال�ص
الرمال،
من
كثبان
ؤها
�
متل
بها،
نبات
ال
�شا�سعة
َّ ْ
َ ْ ُ
و�صحا ٍر،
ى،
حار
و�ص
راوات،
ح
�ص
واجلمع:
ال�صحراء �أو يرت َّدد عليها،
َ
يقيم يف بع�ض مناطق َّ
َ ْ
َ َ
و�صحا ِر ُّي.
َ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني]

َ�ص ْح َف ٌة

لغة:
ال�ص ْح َف ُة� :إناء من �آنية الطعام ،كبري احلجمُ ،يطاف به على الآكلني ،وهي ِ�شبه
(�ص ح ف)َّ ،
َق ْ�صعة عري�ضةُ ،ت ْ�ش ِبع اخلم�س َة ونحوهم ،و�أي�ض ًا� :إناء من النحا�س للغ�سل بال�صابون ،ويف
وم ْن ي�شتغل
وال�ص َّح ُ
ال�صحافَ ،
املغرب :ا�سم مكيال كبري ،ي�ساوي �ستني ُم َّد ًاَّ ،
افَ :م ْن ي�صنع ِّ
ِب َب ْيعها ،واجلمع�ِ :صحاف.
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َ�صحي َف ٌة
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم الغني]

َ�ص ْح ٌن (الو�سط  -الفناء الأو�سط)

لغة:
الطعام ،و�إناء من �أوانيه،
الط َبق ،و َق ْ�ص َعة َّ
وال�ص ْح ُنَّ :
النا�س� :س�أَلهمَّ ،
ال�سائ ُل َ
(�ص ح ن)َ ،ت َ�ص َّح َن َّ
ِ
العط َّية ،ومن الأر�ض :الوا�سعة املنب�سطة ال
وال�ص ْحن �أي�ض ًاَ :
وال َق َد ُح ال بال�صغري وال بالكبريَّ ،
و�ص ْحن
امل�سجد،
و�سط
�ساحة
امل�سجد:
ن
ح
و�ص
الو�سطى،
و�ص ْحن الدار� :ساحتها
َ
�شجر فيهاَ ،
َ ْ
ِ
و�صحون ،و�أَ ْ�صحان.
املحكمة :املو�ضع َّ
املخ�ص�ص للق�ضاة ،واجلمع� :أَ ْ�ص ُحن ،و�صحانُ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●و�صحن امل�سجد :امل�ساحة املك�شوفة من امل�سجد التي تت�صل بحرم امل�سجد و�أروقته
وجدرانه اخلارجية ،ويف كثري من امل�ساجد ي�ضم ال�صحن م�صادر للمياه يتو�ض�أ منها النا�س
(املي�ض�أة) ،وتكون يف الأغلب على �شكل «بحريات» يندفع �إليها املاء اجلاري.
الر ْحبة �أو ال�ساحة يف و�سطه.
●و�صحن الدار ،و�صحن اخلانَّ :

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم لغة الفقهاء �ص،242/
تاريخ العمارة بني القدمي واحلديث �ص]149/

َ�صحي َف ٌة

لغة:
ال�صحي َف�� ُة :الكت��اب ،وال ِق ْرطا���س املكت��وب ،وم��ا ُيكت��ب في��ه م��ن ورق ونح��وه،
(���ص ح ف)َّ ،
وال�صحيف��ة �أي�ض�� ًا :اجلري��دة؛ وه��ي :الإ�ضمام��ة (احلزم��ة)
ويطل��ق �أي�ض�� ًا عل��ى املكت��وب في��هَّ ،
ُ
ال�سيا�س��ة واالجتم��اع واالقت�ص��اد وال َّثقاف��ة
��ار
ب
أخ
�
ب
��ة
م
منتظ
��د
ي
مواع
يف
ت�ص��در
��ات،
ح
ف
ال�ص
��ن
م َّ
ِّ
ِ
ِ
«�صحيف��ة» ،وه��و م��ن ي�أخ��ذ العل��م عن �صحيفة ،ال عن �أ�س��تاذ،
وال�ص َحف ُّ��ي :من�س��وب �إىل َ
وغريه��اَّ ،
ِ
ِ
ال�صحاف��ة ،واجلم��ع�َ :صحيف��ات،
��ة
ف
حر
��زاول
ي
��ن
م
أي:
�
؛
��اف
ح
وال�ص
،
��اف
ح
ال�ص
ِّ
ِّ ُّ
وه��و � ِأي�ض�� ًاُّ َّ ِ :
و�ص ُح��ف.
َ
و�صحائ��ف ،و�صح��افُ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
وج َهي الورقة الواحدة.
●�أحد ْ
●اجلريدة اليومية ،وهي �صحيفة تنقل �أخبار املجتمع وق�ضايا ال�سيا�سة واالقت�صاد والثقافة
والريا�ضة.
●وعند الفقهاء :املكتوب يف ال�صحيفة من الأحكام �أو الدعاوى �أو االتفاقيات.
●وعند املحدثني :جمموعة الأحاديث املدونة يف �صحيفة ،واملروية ب�إ�سناد واحد.
●و�صحائف الأعمال :الكتب التي تكتب فيها املالئكة ما فعله العباد يف الدنيا من �أعمال.
●وال�صحافة� :صناعة �إ�صدار ال�صحف.
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َ�صخْ َر ٌة
عند االقت�صاديني:
●�صحيفة البيان :بطاقات ال�صناديق وا�ستمارات الطلب امل�ستعملة يف املخازن ،وبطاقات
ت�سجيل الوقت ...ونحو ذلك.
●وال�صحيفة العقارية� :شهادة ر�سمية ت�صدر من اجلهة املخت�صة ،يو�ضح فيها كل ما له
والرهن.
عالقة بعقار َّ
معي؛ كامل�ساحة واحلدود وامل�شتمالت واالرتفاق وال َّد ْين َّ
عند القانونيني:
�صحيفة الدعوى �أو بيان الدعوى� :صورة من �صحيفة رفع الدعوى ،فيها �أ�سماء املتداعني
ووكالئهم ،تق َّدم �إىل كاتب املحكمة لقيد الدعوى على اجلدول ،وتكون هذه ال�صورة �أمام
املحكمة �أثناء املرافعات.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم م�صطلحات العلوم
ال�رشعية  ،999-998 ،992/2املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية  ،676/1املعجم القانوين رباعي
اللغة �ص]362/

امل�شرفة)
(ال�صخرة
َ�صخْ َر ٌة َّ
َّ

لغة:
ِ
ِ
وال�ص ْخ َرة :احلجر العظيم
املكانُ :
(�ص خ ر)�َ ،صخ َر َ�ص َخر ًا؛ َ�صخ َر ُ
ال�صخورَّ ،
كثت فيه ُّ
ين ،يت�أ َّلف من معدنني �أو �أكرث،
أر�ضية
جتمع معد ِّ
َّ
ال�صلْب ،وما َّدة � َّ
ُّ
طبيعيةَّ ،
تتكون يف الغالب من ُّ
ال�شكل ،بناها «عبد امللك بن مروان» فوق
نة
مثم
ة
ب
ق
وهي:
بالقد�س؛
م�سجد
ال�ص ْخرة:
َّ
و ُق َّبة َّ
ُ َّ َّ
و�صخور.
و�ص ْخرَ ،
و�ص ْخراتَ ،
ال�صخرة املق َّد�سة يف بيت املقد�س ،واجلمع�َ :ص َخراتَ ،
َّ
و�ص َخرُ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●كل كتلة معدنية �أو من �أ�صل ع�ضوي تكون يف الأر�ض.
●و�صخرة امل�سجد :اجلزء امل�سقوف من امل�سجد ،ويتجه نحو القبلة ،وفيه املحراب.
ال�ص َخرات يف امل�سجد الأق�صى من �أر�ض فل�سطني املباركة.
●وقبة ال�صخرة :ن�سبة �إىل َ

[املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم ال�شهابي يف م�صطلحات العلوم الزراعية �ص،614/
معجم م�صطلحات التاريخ �ص ،179/معجم لغة الفقهاء �ص]242/

َ�ص ْد ٌر

لغة:
والرئتان ،وهو:
ال�ص ْد ُر :جزء ممت ٌّد من �أ�سفل العنق �إىل ف�ضاء ا َ
(�ص د ر)َّ ،
جل ْوف ،وفيه القلب ِّ
و�ص ْدر القوم:
و�ص ْدر الكتابَّ � :أولهَ ،
ُم َق َّدم ك ِّل �شيء ،و�أوله ،وبدايته؛ َ�ص ْدر الإ�سالم :بدايتهَ ،
قمي�ص �صغري يلي
رئي�سهمَ ،
ديريٌ :
وال�ص ُّ
وال�صدار ِّ
وال�ص ْدرة ِّ
و�ص ْدر املجل�س� :أو�سطه و�أعالهُّ ،
و�س ْتة بال ُك ِّم ْي ،لها �أزرار من الأمامُ ،تلب�س عادة فوق قمي�ص �أو
الق�صرية،
رع
والد
اجل�سدِّ ،
ُ
بلوزة ،واجلمع�ُ :ص ُدور.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●طبق كبري مع ٌّد للطعام� ،شاع ا�ستعماله يف الع�رص اململوكي ،وهو على الأغلب من النحا�س
الأ�صفر ،كان ُي�ستعمل يف الوالئم الكربى واحلفالت العامة.
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ال�ص ْد ُر ال ْأعظَ ُم
َّ
●من الألفاظ اال�صطالحية التي ا�س ُتخدمت يف �ألقاب الت�رشيف �إذا دخل مع غريه من الألقاب؛
فيقال� :صدر ال�رشيعة ،و�صدر املدر�سني ،و�صدر الإ�سالم ،كما يل َّقب به �أرباب ال�صناعات
واملهن؛ كرئا�سة الطب والكحالني واملهند�سني.
وال�صدرية :نوع من الك�سوة كان النا�س يراعونها يف وقفهم على ال�صبية الفقراء.
●
َّ

[تاج اللغة ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم امل�صطلحات
والألقاب التاريخية �ص ،288/م�ؤمتر الأوقاف الأول يف اململكة العربية ال�سعودية :الوقف مفهومه وف�ضله
و�أنواعه �ص]63/

ال�ص ْد ُر ال ْأعظَ ُم (الوزير الأعظم  -وكيل ال�سلطنة  -البا�ش وكيل  -با�ش وكالت -
َّ
�صاحب الدولة  -وكالتبناه  -ال�صدر العايل)

لغة:
(�ص ْد ٌر).
ال�ص ْدر :تق َّدم تعريفه ،انظر َ
َّ
ِ
وع َلت مكان ُته ،والأعظم :ا�سم تف�ضيل
الأعظم( :ع ظ م)َ ،ع ُظ َم ع َظم ًا؛ َع ُظ َم َّ
خ�صَ :ك ُب ،و َف ُخمَ ،
ال�ش ُ
وال�ص ْدر الأعظم :الوزير الأكرب ،نائب
من َع ُظ َم؛ ويعني :الأغلب ،والأكرث قيم ًة ،والأرفع �ش�أن ًاَّ ،
ال�سلطان ورئي�س الوزراء يف الباب العايل ،واال�سم الأعظم :اال�سم اجلامع ملعاين �صفات اهلل ع َّز
ُّ
حل ْب الأعظم :بابا روما ،ورئي�س الكهنة عند اليهود.
وجل ،وا َ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●كبري الوزراء يف الدولة العثمانية ،وقد ُيطلق عليه ا�سم «الوزير الأعظم» ،وقد �أُطلق هذا
امل�صطلح على الوزراء الكبار منذ عهد ال�سلطان حممد الفاحت (1481-1451م) وا�ستمر
عه َدي �سليم الثالث (1807-1789م) وال�سلطان حممود الثاين
�إىل ع�رص التنظيمات يف ْ
(1839-1808م) ،وقد ُترك ق�سم من الأوقاف لإدارة ال�صدر الأعظم عندما زاد عدد
الأوقاف واملن�ش�آت التابعة لها نتيجة للتقدم ال�سيا�سي واالقت�صادي يف الدولة العثمانية؛
وذلك بق�صد �إحكام الرقابة على نظارة الأوقاف ،وعلى هذا النحو يكون قد ظهر ما ُعرف
بـ «نظارة ال�صدر العايل» (1467م) ،وهذه الوظيفة التي ُمنحت لل�صدر الأعظم كان يقوم
بها بد ًال منه رئي�س الك َّتاب ،وربطت الأوقاف التي يتوالها العلماء وامل�شايخ ب�إدارة �شيخ
الإ�سالم (1506م) ،الذي كان يحيلها هو �أي�ض ًا �إىل �أحد كتبة التذاكر (تذكره جي) عنده،
ليديرها با�سم �شيخ الإ�سالم ،و ُتركت نظارة �أوقاف ال�سالطني والأ�رسة احلاكمة لأغا الباب
�أو �أغا باب ال�سعادة (1545م).
●رئي�س احلكومة يف الدولة العثمانية ،وهو من كانت له اجلدارة ب�إدارة �شئون الدولة
والوكالة عن ال�سلطان �أثناء �شغله من�صب وزير.
●وال�صدارة العظمى :من�صب ال�صدر الأعظم ،واملكان الذي ميار�س فيه عمله ،واملعروف
�أي�ض ًا بباب البا�شا �أو الباب العايل.

[املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،املعجم اجلامع يف امل�صطلحات العثمانية
�ص ،136/م�صطلحات التاريخ العثماين  ،803/2 ،191/1معجم الدولة العثمانية �ص]82/
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َ�ص ْد ُر ال َوق ِْف
َ�ص ْد ُر ال َوق ِْف (�صدر الوقوف)

لغة:
(�ص ْد ٌر).
�صدر :تق َّدم تعريفه ،انظر َ
الو ْقفُ :يطلق على املَ ْو ُقوف؛ ت�سمية بامل�صدر ،تق َّدم تعريفه ،انظر (�آقجة موقوفة).
َ
ا�صطالحاً:
املخ�ص�ص ملتابعة الأوقاف والإ�رشاف عليها يف عهد الدولة العبا�سية،
هو رئي�س اجلهاز الإداري َّ
و�أنيط به الإ�رشاف على �إدارة الأوقاف ،وتعيني الأعوان مل�ساعدته يف النظر يف كيفية ا�ستثمار
الأمالك الوقفية ،و�رصف عائداتها يف الأوجه املقررة.

[ندوة نحو �إحياء دور الوقف يف الدول الإ�سالمية �ص ،29/الإ�صالح الإداري مل �ؤ�س�سات قطاع الأوقاف �ص]96/

ِ�ص ْدقٌ

لغة:
ِ
و�ص َد َق وع َده:
(�ص د ق)�َ ،ص َد َق �ص ْدق ًا؛ َ�ص َد َق َّ
خ�ص� :أخرب بالواقع كما هو ،عك�سَ :ك َذ َبَ ،
ال�ش ُ
وال�ص ْدق
و�ص َّدق به :اعرتف ب�صدقه ،و�آمن به ،و� َّأيدهَ ،
ح َّققه ،و�أَ ْوفى بهَ ،
أقرهِّ ،
و�ص َّدق عليهَّ � :
ٍ
ٍ
وو�ص ٌف ملوجود ُمن َّزه عن اخلداع ،ومطابقة الكالم للواقع
ال�صالبةِّ ،
(نقي�ض ال َك ِذب)َّ :
وال�ش َّدةْ ،
الرجال:
واحلقيقة بح�سب اعتقاد املتكلِّم ،والأمر َّ
ال�صالح ال نق�ص فيه �أو كذبِّ ،
وال�ص ْدق من ِّ
ال�صا ِدق يف حكمه ،امل ُ ْخ ِل�ص بال هوى ،ومن ك ِّل �شيء :الكامل ،اجلامع للأو�صاف املحمودة.
َّ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة]

َ�ص َد َق ٌة

لغة:
م ِ�سن ًا،
الرج ُل� :أعطى َّ
ال�ص َد َق َة ،و�أي�ض ًا :تنازل� ،أو عفا ُ ْ
(�ص د ق)َ ،ت َ�ص َّد َق َت َ�ص ُّدق ًا؛ ت�ص َّدق َّ
ِ
وال�ص َد َق ُة :زكاة املال املفرو�ضة ،والعطاء ،واله َبة ،والعطية؛ �أي :ما ُيعطى للفقري ونحوه من
َّ
طعام �أو ٍ
ٍ
مال �أو ٍ
لبا�س ،على وجه القربى هلل ورجاء الثواب ،ال على �سبيل املكرمة ،وامل ُ َّ�ص ِّدق
ال�ص َد َق َة ،وامل ُ َ�ص ِّد ُق :الذي ي�أخذ �صدقات الغنم ،وعامل الزكاة الذي
ِّ
واملت�صدق :الذي ُيعطي َّ
ي�ستوفيها من �أَربابها ،واجلمع�َ :ص َدقات.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●متليك يف احلياة بغري عو�ض ،على وجه القربة �إىل اهلل تعاىل.
●ما �أعطيته من املال قا�صد ًا به وجه اهلل تعاىل؛ في�شمل ما كان واجب ًا ،وهو الزكاة ،وما كان
تطوع ًا.
للمتطوع
●ما ُيخرجه الإن�سان من ماله على وجه القربة؛ كالزكاة ،لكن ال�صدقة يف الأ�صل تقال
َّ
به ،والزكاة ُتقال للواجب ،والغالب عند الفقهاء :ا�ستعمال هذه الكلمة يف �صدقة التطوع خا�صة.
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َ�ص َّر ٌ
اف
●املعروف مطلق ًا ،حيث روى البخاري وم�سلم عن النبي ﷺ �أنه قال« :كل معروف �صدقة».
●و�صدقة التطوع :الزكاة والتطوع بالإنفاق على املحتاجني ،ف�إذا اقرتنت بالزكاة عنيت
�صدقة التطوع.
●وال�صدقة اجلارية :العني التي يحب�سها؛ فتبقى لالنتفاع بعينها �أو ريعها �أو ثمرها.
خم�ص�صة لأهايل احلرمني.
●و�صدقات اجلوايل :اجلزية التي كانت ت�ؤخذ من غري امل�سلمني َّ

●وال�صدقات احلكمية :هي الأوقاف املوقوفة على احلرمني ال�رشيفني يف مكة املكرمة واملدينة املنورة.

حرمات :املوقوفات على قوم ب�أعيانهم �أو قوم مو�صوفني،
حرمة ،وال�صدقات امل ُ َّ
●وال�صدقة امل ُ َّ
�سم ذلك
وما كان يف معنى هذه العطايا ،مما ُ�س ِّبل حمبو�س ًا على قوم مو�صوفني ،و�إن مل ُي َّ
حمرم با�سم احلب�س.
حمرم ًا؛ فهو َّ
َّ
حرمة على النبي ﷺ :هي ال�صدقة املفرو�ضة التي �أوجبها اهلل يف �أموال الأغنياء.
مل
ا
وال�صدقة
●
ُ
َّ
حرمة على الأغنياء :هي املفرو�ضة كالزكاة.
●وال�صدقة امل ُ َّ
عند القانونيني:
هبة ُيراد بها الثواب.

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،املو�سوعة الفقهية  ،323/26 ،226/23معجم
امل�صطلحات املالية واالقت�صادية يف لغة الفقهاء �ص ،276/م�صطلحات الفقه املايل املعا�رص �ص� ،225/أعمال
منتدى ق�ضايا الوقف الفقهية الثاين �ص ،358/معجم تاريخ احلج �ص� ،333/أوقاف امل�سلمني يف القد�س
ال�رشيف �ص ،41/الأم � ،53/4صحيح ابن خزمية  ،60/4املعت�رص من املخت�رص من م�شكل الآثار ،61/2
امل�صطلح والداللة �ص ،172/معجم القانون �ص]108/

َ�ص َّر ٌ
يف � -صريايف � -ص ِّريف)
ييف �َ -ص ْ َ
(�ص ْ َ
اف َ

لغة:
الع ْمل َة:
�ص َف َّ
و�ص َف ُ
ال�ش َ
�ص َف املا َل� :أنفقهَ َ ،
يء :ر َّده و�أبعدهَ َ ،
�صف ًا؛ َ َ
(�ص ر ف)َ َ ،
�ص َف َ ْ
�ص َف؛ �أي :كثري
وال�رصاف� :صيغة
َح َّولها وب َّدلها مبثلها ،وباعها بعملة �أخرى،
مبالغة من َ َ
َّ
ٍ
ٍ
ِ
وال�ص ْ َي ِفُّ؛ �أي :من ُي ِّبدل نقد ًا بنقد� ،أو ُع ْمل ًة ب ُع ْملة ،ح�سب
ال�ص ْ َي ُفَّ ،
ال�صف ،وهو �أي�ض ًاَّ :
َّ ْ
ِ
جتارية ،يقب�ض
م�صلحة
أو
�
بنك
يف
اخلزانة
أموال
�
على
ن
أم
�
ت
�س
مل
ا
اف:
وال�ص
ة،
ي
ف
ال�ص
قيمتها
ُ
َّ ْ َّ
ْ َ
َّ
َّ َّ
وال�صا َف ُة :مهنة
وي�رصف ما ُي ْ�س َت َح ُّق للآخرين ،ومن َّ
يتول بيع ال َّتذاكر يف امل�رسح ونحوهِّ ،
ال�صاف؛ من ُي َب ِّدل ال ُّنقو َد ٍ
و�صيا ِر َفة.
بنقود غريها ،واجلمع�َ :ص ْ َي ِف ُّيون�َ ،صيا ِرفَ ،
َّ َّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
ال�صافة؛ ا�ستبدال النقود ،ونقدها؛ ليتبني جيدها من رديئها.
●حمرتف حرفة ِّ
املمولني خلزانة الدولة.
●القائم على حت�صيل الأموال الأمريية من ِّ
●الذي ي�رصف الرواتب لأ�صحابها من خزانة املن�ش�أة.
●ويف م�صطلحات الع�رص العثماين :موظف �إداري كبري ُعرف بـ«عكا» ،مهمته املحافظة على مال
اخلزينة و�إيراداتها وح�ساباتها ،وهو الرئي�س الأعلى على �سائر الك َّتاب داخل «عكا» وخارجها.
و�صاف ال�رصة :هو املنوط به �رصف الأموال املقررة �إىل �أ�صحابها ،وذلك عندما يت�سلمها
● َ َّ
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ُ�ص َّر ٌة
من �أمري احلاج ،ومبا�رشة ال�رصة يف احلجاز ،فيقوم بتوزيعها مع امل�سئولني بامل�سجد
احلرام يف مكة ،وامل�سجد النبوي ال�رشيف باملدينة املنورة.
وال�ص ْ َييف� :أحد وظائف ُك َّتاب الأموال ،وهو الذي كان يتوىل قب�ض الأموال و�رصفها
● َ
مبعاونة ال�صيارفة ،ويقوم بعمليات القب�ض وال�رصف لأموال الأوقاف.
وال�ص ْ َييف �أي�ض ًا :من يتوىل عاد ًة �رصف النقود للنا�س؛ بتمييز جيدها من رديئها ،ومبادلة
● َ
بع�ضها ببع�ض ،وقب�ضها لأ�صحابها ،وحفظها لهم ،و�إقرا�ضهم ،مبقت�ضى حرفته التي
و«ج ْه َبذة».
«�ص ْيفة» َ
ت�سمى َ
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●امل�ست�أمن على �أموال اخلزانة ،يقب�ض وي�رصف ما ُي�ستحق.
●املوظف امل�س�ؤول عن مناولة العملة وتداولها ،وعن ت�سلم الودائع ،ودفع املبالغ التي
ي�سحبها زبائن امل�رصف ،ودفع مبالغ ال�شيكات امل�رصوفة ،وما �شابه ذلك.
ال�صاف.
● ِّ
وال�صافة :مهنة َّ َّ
وال�ص ْ َييف :الذي يتوىل قب�ض املال و�رصفه.
● َ

[تاج اللغة ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة
الإ�سالمية �ص ،328/املعجم اجلامع يف امل�صطلحات الأيوبية واململوكية والعثمانية �ص ،137/خم�ص�صات
احلرمني ال�رشيفني يف م�رص �إبان الع�رص العثماين �ص ،206/وقف ال�سلطان النا�رص ح�سن بن حممد بن قالوون
على مدر�سته بالرميلة �ص ،168/نظام الوقف واملجتمع املدين يف الوطن العربي �ص ،538/معجم امل�صطلحات
املالية واالقت�صادية يف لغة الفقهاء �ص ،285/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية ،684-683/1
معجم م�صطلحات االقت�صاد واملال و�إدارة الأعمال �ص]534/

ال�صر  -املعلومية)
ُ�ص َّر ٌة
ال�سرة َّ -
(ال�صرة ال�شريفة ُّ -
َّ

لغة:
ال�صةَ :ر َب َطها
�ص ًا؛ َ َّ
�ص َ َّ
(�ص ر ر)َّ َ ،
ال�صة ،و�ش َّدها عليهاَّ ،
�ص ال ُّنقو َد :و�ضعها يف ُّ َّ
و�رص ُّ َّ
ب�إحكام،
و�ش َّدة النقود
وي�ش ُّد ،ويكون غالب ًا من القما�شَ ،
جمع فيه َّ
وال�صة :ما ُي َ
ال�شيء ُ
ُّ َّ
املر�سلة من مكان �إىل �آخر ،ومعا�ش ي�ستقبله �أهل املدينة املنورة من «الق�سطنطينية» �أو من
ال�شخ�ص املتن ِّقل،
و�صة الأمتعة:
حاجيات َّ
َّ
ال�صة� :أمني خزانة القافلةَّ ُ ،
«القاهرة» ،و�أمري ُّ َّ
و�صر.
ات،
�ص
واجلمع:
اجلهات،
إىل
�
ل
ر�س
وي
النقود،
�ص من
ُ َ
ُ َ
َّ َّ
ُ َّ
وال�ص :ما ُي َ ُّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●الأموال وخمتلف الهدايا التي كان �سالطني و�أمراء و�أغنياء الدولة الإ�سالمية ير�سلونها
�إىل �أهايل مكة واملدينة املنورة والقد�س ال�رشيف ،وهي من ريع �أوقاف احلجاز املوجودة يف
م�رص� ،أو ما خ�ص�صه ال�سلطان لهذه املناطق.
●وحدة زخرفية دائرية غائرة �أو بارزة ،كانت حتلى بها  -كاملة وب�أجزاء منها � -سقوف
العمائر الأثرية ،وال�سيما اخل�شبية منها.
●ويف ح�سابات املالية العثمانية كانت تعني« :ن�صف حمل»؛ �أي :خم�سني �ألف �آقجة.
و�رصة �أوقاف البا�شاوات :هي الأوقاف التي �أوقفها نواب ال�سالطني للإنفاق على �ش�ؤون
● َّ
احلاج؛ منها :وقف �سليمان با�شا ،ووقف �إ�سكندر با�شا ،ووقف �سنان با�شا ...وغريهم.
ِّ
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َ�ص ْر ٌف
احلج؛ لتو َّزع
●وال�رصة التون�سية :ال�رصة التي كان يبعثها البايات حكام تون�س مع ركب ِّ
�أموالها على فقراء احلرمني ،ومن ه�ؤالء بع�ض �س َّكان رباط املغاربة.
و�رصة دار ال�سعادة :ال�رصة التي ير�سلها �سالطني �آل عثمان كل عام لأهايل احلرمني
● َّ
ال�رشيفني و�س َّكان القد�س من �إ�ستانبول ،ومقدارها  60.388قطعة ذهبية؛ �أي5.721.660 :
بارة يف العام.
عند االقت�صاديني:
املال الذي كانت الدول الإ�سالمية تبعث به �إىل احلجاز.

[تاج اللغة ،تكملة املعاجم العربية ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد� ،سجالت ال�رصة العثمانية ،10/1
 ،513/2معجم تاريخ احلج �ص ،335/معجم امل�صطلحات والألقاب التاريخية �ص ،290/الأوقاف يف بالد ال�شام
منذ الفتح العربي الإ�سالمي  ،123 ،92/5م�صطلحات التاريخ العثماين  ،822/2معجم م�صطلحات العمارة
والفنون الإ�سالمية �ص� ،170/إمارة احلج يف م�رص العثمانية �ص ،369-368 ،357-356/م�ؤمتر الأوقاف الأول
يف اململكة العربية ال�سعودية :واقع الوقف عرب التاريخ الإ�سالمي �ص ،82/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات
الإدارية العربية ]681/1

ال�ص ْرف)
َ�ص ْر ٌف ( ُم�صا َرفة  -بيع َّ

لغة:
أجري �أو العام َل ونحوهما:
�ص َف َّ
و�ص َف ال َ
ال�ش َ
يء :ر َّده و�أبعدهَ َ ،
�صف ًا؛ َ َ
(�ص ر ف)َ َ ،
�ص َف َ ْ
الع ْمل َةَ :ح َّولها وب َّدلها مبثلها،
و�ص َف ُ
و�ص َف املا َل� :أنفقهَ َ ،
�رسحه ،و َف َ�ص َله ،وخ َّلى �سبي َلهَ َ ،
َّ
ِ
ٍ
وال�صيف :الف َّ�ضة
ة،
خا�ص
وقنوات
ر
جما
يف
إ�سالتها
�
املياه:
ف
و�ص
أخرى،
�
لة
م
بع
وباعها
َّ
َّ
ُْ
َ ْ
الر ِّي بعد
ماء
من
ف
ل
تخ
ما
ل�رصف
قناة
ف:
�ص
مل
وا
ف،
�ص
م�صدر
يف:
�ص
ت
وال
اخلال�صة،
َّ
َ
َّ
ْ َ
ْ
َّ
َ َّ
بعمليات االئتمان؛ كقبول الودائع ،وتقدمي
اكتفاء الأر�ض ،و�أي�ض ًا :البنك؛ �أو ُمن�ش�أة تقوم َّ
�صف ،وهي العمل
القرو�ض ،و�إ�صدار ال ُّنقود ،وت�سهيل َّ
عمليات ال َّدفع ،واملُ�صارفة :من ال َّت َ ُّ
�صيف ،وتبادل �أ�صحاب امل�صارف ،واجلمع�ُ :صوف.
املَ ْ َ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●بيع الثمن بالثمن ،جن�س ًا بجن�س� ،أو بغري جن�س ،في�شمل بيع الذهب بالذهب ،والف�ضة
بالف�ضة ،كما ي�شمل بيع الذهب بالف�ضة ،واملراد بالثمن :ما ُخلق للثمنية ،فيدخل فيه بيع
امل�صوغ بامل�صوغ �أو بالنقد.
ال�صف عن القيام مبهامه.
●الإقالة من املن�صب؛ �أي َّ ْ
●والت�رصيف للدراهم� :إنفاقها يف جميع البيوع.
●وامل�صارفة :ا�سم لبيع ال َّن ْقد بجن�سه.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●�سداد الفرد �أو املن�ش�أة مبلغ ًا من املال �إما نقد ًا �أو مبوجب �شيك.
●مبادلة ُعملة بعملة.
●الإقالة من املن�صب.
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ِ�ص ْر َم ٌة
●تطهري الأر�ض ب�رصف مياهها الزائدة.
بال�صف :وثيقة ر�سمية يف �شكل منوذجُ ،ي َح َّر ُر عند �رصف �أي مبلغ من اخلزينة،
●و�أمر َّ ْ
ال�صف.
وجتري مبوجبها عملية َّ
عند القانونيني:
مقاي�ضة نقد بنقد ب�سعرهما التجاري ،على �أن يكون ك ٌّل منهما لدولة خمتلفة.

[تاج اللغة ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،املو�سوعة الفقهية ،348/26
قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص ،329/معجم امل�صطلحات املالية واالقت�صادية يف
لغة الفقهاء �ص ،278/التوقيف على مهمات التعاريف �ص ،215/قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية واملالية
�ص ،285/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية  ،684-683/1معجم ال�شهابي يف م�صطلحات
العلوم الزراعية �ص ،210/معجم امل�صطلحات القانونية (بدوي) �ص]53/

ِ�ص ْر َم ٌة

لغة:
الرج ُل � ْإ�صام ًا :افتقر،
�ص َم ُ
الع ْ�ش َب :ج َّزه ،وقطعه ،و�أَ ْ َ
�صم ًا؛ َ َ
(�ص ر م)َ َ ،
�صم َّ
�ص َم َ ْ
وال�صم
و�أَ ْ َ
�صم� :إِذا �ساءت حا ُله وفيه ُ
وال�صم :ال َق ْطع البائن ،وقيل :ال َق ْطع عام ًةْ ِّ ،
متا�س ٌكْ َّ ،
ِ
ِ
�صم.
ال�سحاب ،والقطيع من الإبل ،واجلمعَ :
وال�ص َمة :القطعة من ال َّنخل خفيفة� ،أو من َّ
ِّ ْ
ا�صطالحاً:
الأر�ض الزراعية الب�سيطة امل�ساحة ،وهي �أ�صغر من الدالية.

[تاج اللغة ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،توثيق الوقف حماية للوقف والتاريخ �ص]59/

ريح
َ�ص ٌ

لغة:
مما ي�شوب ،وبان و�أ�صبح
املاء� :صفا َ
وخلُ�ص َّ
�ص َح ُ
و�صوح ًة؛ َ ُ
�ص َح َ�صاح ًة ُ ُ
(�ص ر ح)ُ َ ،
وال�صيح:
وال�صاحة :الو�ضوح ،واجلالء ،وال�صفاءَّ ،
�صح ًاَ :ب َّي و�أظهرَّ ،
وا�ضح ًاَ ،
و�رص َح َ ْ
ِ
مني ،و�رصيح
الوا�ضح� ،شديد الو�ضوح ،الذي ال لب�س فيه ،واخلال�ص مما ي�شوب ،و�ض ُّدهِّ :
ال�ض ُّ
ال َّن�سب :خال�صٍ ،
(ع ْيب �أو ِخ َّ�سة �أو اختالط) يف ن�سبه ،وفر�س �رصيح� :أ�صيل،
�صاف ،ال ُه ْجنة َ
حاء.
واجلمع:
و�صاحَ ُ ،
�رصائحَ ِ ،
ُ
و�ص ُ
ا�صطالحاً:
هو اللفظ املو�ضوع ملعنى ال يفهم منه غريه عند الإطالق ،ومن �ألفاظ الوقف ال�رصيحة عند
�سبلت كذا على كذا ،فمتى �أتى الواقف
جمهور الفقهاء قول الواقف :وقفت� ،أو حب�ست� ،أو َّ
بلفظ من هذه الألفاظ �صار وقف ًا من غري ان�ضمام �أمر زائد؛ لأن هذه الألفاظ ثبت لها عرف
اال�ستعمال بني النا�س ،وان�ضم �إىل ذلك عرف ال�رشع.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،امل�صطلحات الوقفية �ص ،159/الأ�شباه
والنظائر �ص]293/
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ُ�ص َّف ٌة
ِ�صغَ ٌر

لغة:
و�صغار ًةَ :ق َّل
(�ص غ ر)�َ ،ص َغ َر َ�ص ْغر ًا؛ َ�ص َغرين ٌ
و�ص ُغ َر ِ�ص َغر ًا َ
فالن :كانت ِ�س ُّنه �أق َّل من ِ�س ِّنيَ ،
وال�ص َغر�ِ :ض ُّد ال ِك َ ُبِ ،
العمر،
ال�س ِّنُّ :
الطفولة ،وطراوة ُ
ُ
و�ص َغر ِّ
حجمه �أو ِ�س ُّنه� ،ض َّد َع ُظمِّ ،
وال�صغري� :ضئيل احلجم� ،أو قليل العمر ،حديث ال�س ِّن ،وال�صغرية :م�ؤ َّنث ال�صغري ،والذنب
َّ
اخلفيف،
و�ضده :الكبرية ،و�صغائر الأمور� :سفا�سفها وتوا ِف ُهها ،وجمعه�ِ :صغار ،و ُه َّن:
ُّ
و�صغائر.
َ�صغرياتَ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
● َو ْ�صف يلحق بالإن�سان منذ مولده �إىل بلوغه احللم.
مييز ذلك� :صبي
يفرق الربح َ
● َّ
ال�صبي الذي مل يفهم البيع وال�رشاء ،ومل ِّ
والغب ،ويقال للذي ِّ
ُم َّيز.
يفرق بني ال�ضار والنافع والربح واخل�سارة؛
●وال�صغري ِّ
املميزَّ :
ال�صبي دون البلوغ ،الذي ِّ
ومن كان �سنه �أكرث من �سبع �سنوات.
ال�صبي دون البلوغ ،وال يفرق بني الربح واخل�سارة ،وال بني ال�ضار
●وال�صغري غري ِّ
املميزَّ :
والنافع؛ من كان �سنه �أقل من �سبع �سنوات.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،املو�سوعة الفقهية  ،20/27التعريفات
الفقهية �ص ،128/معجم لغة الفقهاء �ص]244/

ُ�ص َّف ٌة

لغة:
ِ
والب ْهو الوا�سع ،العايل ال�سقف،
الظ َّلة ،وال�سقيفة،
ال�ص َّفةُ :
واملو�ضع امل ُ َظ َّللَ ،
(�ص ف ف)ُّ ،
ومو�ضع غري البيت ،ذو ثالثة حيطانُ ،ي�سترت به من الربد �أو احلر ،وبيت �صيفي م�سقوف
ال�سج :ما ُغطي
بق�ضبان النخل �أو نحوه ،وامل�صطبة املرتفعة ِّ
ال�ضيقةُّ ،
وال�ص َّفة ِم َن َّ
الر ْحل �أو َّ ْ
و�ص َّفة البيت �أو امل�سجد :مقعد ُم َظ َّلل بالقرب منه ،ومن البنيانُ :ط َّرته؛
به بني مقدمه وم�ؤخرهُ ،
ِ
و�ص َفف ،و�صفاف.
�أي :طرفه ونا�صيته ،واجلمع�ُ :ص َّفاتُ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●مكان مظلل يف م�سجد املدينة كان معروف ًا يف ع�رص النبوة ،ارتبط تاريخي ًا بجماعة من فقراء
املهاجرين ممن ال مال لهم وال زاد ،كانوا يلج�ؤون �إليه ويبيتون فيهُ ،عرفوا با�سم �أهل
ال�صفة ،وكان النبي ﷺ يجال�سهم فيه ويتعهدهم برعايته ،بع�ضهم من م�شاهري ال�صحابة؛
ك�أبي هريرة ،و�أبي ذر الغفاري ،و�سعد بن �أبي وقا�ص ،و�سلمان الفار�سي.
●م�صطبة عالية� ،أو بهو وا�سع م�ستطيل� ،أو مو�ضع مظلل يف جانب البناء ،به مقعد ثابت
و�ص َّفة امل�سجد هي :املكان
للجلو�س� ،أو بيت �صيفي م�سقوف بجذوع النخل ونحوهُ ،
امل�سقوف املط ُّل على ال�صحن ،الذي ُعرف بعد ذلك بالرواق.
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ُ�صف ٌْر
●الإيوان �أو البهو الذي ترتفع �أر�ضيته بحدود � 30سم �أو �أكرث قلي ًال عن �سطح �أر�ضية احلو�ش.
●ويف م�رص تعني :اخلزانة الثابتة من احلجر �أو الرخام ،ويعرف بال�شام بـ«امل�شقف»،
و ُتعرف الآن باللغة الأجنبية بـ«البوفيه» �أو «الدر�سوار».

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم امل�صطلحات والألقاب التاريخية
�ص ،292-291/معجم م�صطلحات العمارة والفنون الإ�سالمية �ص ،170/احلفاظ املعماري يف احل�ضارة العربية
الإ�سالمية �ص]90/

ُ�صف ٌْر

لغة:
�سمى ال ُّنحا�س الأ�صفرُ ،ت�صنع منه الأواين،
(�ص ف ر)ُّ ،
ال�ص ْفر :خليط من ال ُّنحا�س وال ِّزنكُ ،
وي َّ
ِ
ِ
وال�ص ْفرية :ق ْدر معدنية من ال ُّنحا�س،
وال�ص ْفري ُّ
ل�ص ْفرتهاُّ ،
وقد ُتطلق على الدنانري من الذهب؛ ُ
َ
ال�صفر ،وهو �صانع الآنية من ال َّنحا�س ،واجلمع� :أ ْ�صفار.
وال�ص َّفارَّ :
َّ
�سباك ُّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
النحا�س؛ �صانع النحا�س ،الذي يعالج تعدينه و�صهره و�صياغته.
● َّ
وال�ص َّفار :هو َّ
ال�صفر  -وهو النحا�س  -ومعاجلة تعدينه و�صهره و�صياغته.
يف
ال�صناعة
هي
ارة:
ف
وال�ص
● ِّ َ
ُّ

[ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف
احل�ضارة الإ�سالمية �ص]331-330/

َ�ص ْف َق ٌة

لغة:
البيع:
و�ص َف َق َ
ال�ضب ُي�سمع له �صوتَ ،
(�ص ف ق)�َ ،ص َف َق َ�ص ْفق ًا و�صفق ًة و َت ْ�صفاق ًا؛ َّ
ال�ص ْفقْ َّ :
�ضب اليد على اليد يف البيع
�أم�ضاه �ضارب ًا ي َده على يد الآخر عالم ًة على �إنفاذهَّ ،
وال�ص ْف َقةْ َ :
عالمة �إجرائه ،والبيع ،واال ِّتفاق ينعقد على ت�سليم ب�ضاعة �أو تقدمي خدمة ،وهو �أي�ض ًا :العقد،
و�ص ْفقات.
َ
والب ْيعة ،و�أعطاه َ�ص ْفق َة َيده؛ �أي :عه َده ،واجلمع�َ :ص َفقاتَ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
البات الالزم الذي ال خيار فيه.
●العقد ُّ
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●عقد �أو اتفاق �أو ترتيب بيع و�رشاء.
●و�صفقة بيع� :صفقة تبادل �سلع �أو خدمات �أو ممتلكات �أو �أوراق مالية لقاء احل�صول على
قيمة نقدية �أو عينية.
عند القانونيني:
اتفاق ينعقد على ت�سليم ب�ضاعة �أو تقدمي خدمة ،وهي ترادف بهذا املعنى «البيع التجاري».
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،املو�سوعة الفقهية  ،42/27معجم امل�صطلحات
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َ�صكٌّ
املالية واالقت�صادية يف لغة الفقهاء �ص ،279/قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية واملالية �ص ،712 ،251/القامو�س
القانوين اجلديد �ص]414/

َ�صكٌّ

لغة:
ال�شيك� ،أو وثيقة مبال �أو غريه ،ووثيقة
ال�ص ُّك :الكتاب،
معرب ،وهو �أي�ض ًاِّ :
(�ص ك ك)َّ ،
فار�سي َّ
ٌّ
ُ
وال�صكاك :الأرزاق والأعطيات؛ لأنها كانت تخرج
ُتثبت ح َّق ًا يف ملك �أو نحوه ،وما ُيكتب ُ
للع ْهدةِّ ،
ِ
َ
و�صكوك.
كاك،
و�ص
،
ك
�ص
�
أ
واجلمع:
مكتوب ًة مل�ستح ِّقها لأجل َق ْب ِ�ضها،
ُ ٌّ
ُ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●م�شاركة يف ملكية املوجودات التي مت ِّثلها ال�صكوك ،تقت�ضي من حاملها �أن ي�شارك يف
ال�ص ُّك �سهم ًا مالي ًا يف الأ�صول واملنافع واحلقوق ،وتنتهي
الربح واخل�سارة ،حيث ميثل َّ
ال�صكوك بانتهاء امل�رشوع املعني ،وتت�ضمن ن�رشة الإ�صدار القواعد ال�رشعية ،وعلى
مدة ُّ
م�ستخدم ح�صيلة الإ�صدار مراعاة ال�ضوابط ال�رشعية ،وله �أنواع كثرية يعتمد على ح�سب
الن�شاط؛ مثل� :صك الإجارة ،اال�ستثمار ،االنتفاع ،ال�سلم.
●�أداة ا�ستثمارية تقوم على جتزئة ر�أ�س املال على ح�ص�ص مت�ساوية ،وذلك ب�إ�صدار �صكوك
ملكية بر�أ�س املال على �أ�سا�س وحدات مت�ساوية القيمة ،وم�سجلة ب�أ�سماء �أ�صحابها،
باعتبارهم ميلكون ح�ص�ص ًا �شائعة يف ر�أ�س املال وما يتحول �إليه بن�سبة ملكية كل منهم فيه.
●الكتاب الذي يكتب فيه املعامالت والأقارير ووقائع الدعوى.
ا�سم خال�ص ملا هو وثيقة باحلق الواجب.
● ٌ
●كتاب الإقرار باملال �أو غريه.
●الورقة املكتوبة ب َد ْين.
●و�صكوك الإجارة� ،أو �صكوك الت�أجري� ،أو �سندات الإجارة� ،أو �سندات الأعيان امل�ؤجرة:
�سندات ذات قيمة مت�ساوية ،متثل ح�ص�ص ًا �شائعة يف ملكية �أعيان� ،أو منافع ذات دخل.
●و�صكوك الإجارة الوقفية� :صكوك �أو �أوراق مالية متثل �أجزاء مت�ساوية من ملك بناء
م�ؤجر ،حيث تقوم �إدارة الأوقاف ب�إ�صدار هذه ال�سندات وبيعها للجمهور ب�سعر ي�ساوي
ن�سبة ح�صة �سند الإجارة من البناء �إىل جمموع قيمة البناء املزمع �إن�شا�ؤه.
●و�صكوك اال�ستثمار :وثائق مت�ساوية القيمة متثل ح�ص�ص ًا �شائعة يف ملكية �أعيان �أو منافع
�أو خدمات �أو يف موجودات م�رشوع معني �أو ن�شاط ا�ستثماري خا�ص ،وذلك بعد حت�صيل
قيمة ال�صكوك وقفل باب االكتتاب وبدء ا�ستخدامها فيما �أ�صدرت من �أجله.
●و�صكوك �أو �سندات اال�ست�صناع :املُ�صدر لتلك ال�صكوك هو ال�صانع (البائع) ،واملكتتبون
فيها هم امل�شرتون للعني املراد �صنعها ،وح�صيلة االكتتاب هي تكلفة امل�صنوع ،وميلك
حملة ال�صكوك العني امل�صنوعة ،وي�ستحقون ثمن بيعها� ،أو ثمن بيع العني امل�صنوعة يف
اال�ست�صناع املوازي �إن ُوجد.
●و�صكوك االنتفاع �أو تقا�سم الوقت :من �صوره قيام جمموعة من املتربعني ل�صندوق
الأوقاف ،حيث ميلك كل متربع قطعة من املمتلكات عن طريق الأ�سهم ،ويتم توزيع �صايف
معي مت بنا�ؤه حديث ًا على خمتلف الأوقاف ،وفق ًا لن�سبة امل�ساهمة �أو
الأرباح من حم�صول َّ
امل�ساهمات اال�ستثمارية للأ�صل بالكامل.
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َ�صكٌّ
●و�صكوك ال�سلم :وثائق مت�ساوية القيمة ،يتم �إ�صدارها لتح�صيل ر�أ�س مال ال�سلم ،وت�صبح
�سلعة ال�سلم مملوكة حلملة ال�صكوك.
●وال�صكوك العقارية :وثائق مت�ساوية القيمة متثل ح�ص�ص ًا �شائعة يف ملكية �أعيان عقارية
م�ؤجرة �أو منافع �أو خدمات عقارية� ،أو يف موجودات م�رشوع عقاري.
●و�صكوك املرابحة :وثائق مت�ساوية القيمة يتم �إ�صدارها لتمويل �رشاء �سلعة املرابحة،
وت�صبح �سلعة املرابحة مملوكة حلملة ال�صكوك.
●و�صكوك امل�شاركة :املُ�صدر لتلك ال�صكوك هو طالب امل�شاركة معه يف م�رشوع معني �أو
ن�شاط حمدد ،واملكتتبون هم ال�رشكاء يف عقد امل�شاركة ،وح�صيلة االكتتاب هي ح�صة
املكتتبني يف ر�أ�سمال امل�شاركة ،وميلك حملة ال�صكوك موجودات ال�رشكة بغنمها وغرمها،
وي�ستحقون ح�صتهم يف �أرباح ال�رشكة �إن ُوجدت.
●و�صكوك امل�شاركة الوقفية� :سندات ُت ْ�ص َد ُر لغر�ض ا�ستثمار الوقف ،و�صورتها �أن
تقوم �إدارة الأوقاف بدرا�سة اقت�صادية مل�رشوع حمدد تبني فيه الكلفة املتوقعة والربح
املتوقع ،ثم تقوم عرب هيئة متخ�ص�صة ب�إ�صدار �سندات قيمتها الإجمالية م�ساوية
للقيمة املتوقعة للبناء ،وتعر�ض على حاملي ال�سندات (املمولني للبناء) اقت�سام عائد
ويخ�ص�ص جزء من عائد الإدارة ل�رشاء ال�سندات من
الإيجار بن�سبة حتددها هيُ ،
حامليها �شيئ ًا ف�شيئ ًا� ،إىل غاية متلُّك الإدارة للبناء.
●و�صكوك املقار�ضة� ،أو �صكوك امل�ضاربة� ،أو الوثائق حمددة القيمة :وثائق مت�ساوية
القيمة يتم �إ�صدارها ال�ستخدام ح�صيلتها يف �إن�شاء م�رشوع� ،أو تطوير م�رشوع قائم،
�أو متويل ن�شاط ،وي�صبح امل�رشوع �أو موجودات الن�شاط ملك ًا حلملة ال�صكوك يف حدود
ح�ص�صهم ،وتدار ال�صكوك على �أ�سا�س امل�ضاربة ال�رشعية بتعيني م�ضارب من ال�رشكاء
�أو غريهم لإدارتها.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●�سند ر�سمي مكتوب مو َّقع وخمتوم ،يتنازل مبوجبه من �أن�ش�أه عن ملكية عقار �أو مال عقاري
ال�صك مل�صلحته.
�إىل ال�شخ�ص الذي �أُن�شئ
ُّ
●وثيقة مبال ونحوه.
احلق القانوين.
●وثيقة متثل َّ
●�أداة ا�ستثمارية تقوم على �أ�سا�س جتزئة ر�أ�س املال ،وذلك ب�إ�صدار �صكوك متثل ح�صة
�شائعة يف ر�أ�س املال ،بحيث تكون هذه ال�صكوك مت�ساوية القيمة وم�سجلة ب�أ�سماء �أ�صحابها.
عند القانونيني:
حمرر ُم ْث ِبت لعمل قانوين.
َّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،البنوك الوقفية ،777/2
 ،795-794املو�سوعة الفقهية  ،46/27 ،192/24معجم امل�صطلحات املالية واالقت�صادية يف لغة الفقهاء
�ص� ،110/أبحاث امل �ؤمتر الثالث للأوقاف �ص ،578/املعايري ال�رشعية :املعيار ال�رشعي رقم (� ،)17ص288/
بت�رصف ،474 ،293 ،289 ،اال�ستثمارات الوقفية �ص ،41/معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية ،1019/2
قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية واملالية �ص ،262/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية ،692/1
املعجم االقت�صادي �ص ،223/القامو�س القانوين اجلديد �ص]355/
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الح
َ�ص ٌ
ال�ص ُكوكُ ال َوقْف َّي ُة
ُّ

لغة:
(�ص ٌّك).
«ال�ص ِّك» ،تق َّدم تعريفه ،انظر َ
ال�صكوك :جمع َ
ُّ
الو ْق َّفية :م�ؤ َّنث من�سوب �إىل «الوقف» ،تق َّدم تعريفه ،انظر (�آقجة موقوفة).
َ
ا�صطالحاً:
نوع خا�ص من �أنواع الأوراق املالية غري التقليدية التي ال متثل ح�ص�ص ًا للملكية �أو دين ًا على
جهة �إ�صدارها ،و�إمنا هي �سندات تربع وقفي ت�صدرها �إدارة املرفق الوقفي العام بفئات
خمتلفة ،وتطرحها لالكتتاب العام من خالل ال�سوق الأو ِّيل (�سوق الإ�صدار) يف �سوق الأوراق
املالية ،وهي غري قابلة للتداول يف ال�سوق الثانوي للأوراق املالية ،من حيث �إن قيمتها اال�سمية
متثل �صدقة جارية حا�سمة ونهائية ،ال يجوز ا�سرتجاعها.

[�أبحاث امل �ؤمتر الثالث للأوقاف �ص]489/

َ�صال ٌة

لغة:
ال�صال َة ،و�ص َّلى عليه :دعا له باخلري ،و�ص َّلى اهللُ
(�ص ل و)� ،ص َّلى َ�صال ًة؛ �ص َّلى َّ
خ�ص� :أ َّدى َّ
ال�ش ُ
ِ
الدين ،والعبادة ،وم َن اهلل تعاىل:
وال�صالةِّ :
على ر�سوله :بارك عليه ،و�أح�سن ثناءه ،و�أكرمهَّ ،
وح ْ�سن ال َّثناء ،وهي �أي�ض ًا:
واال�ستغفار،
املغفرة ،والرحمة ،والربكة ،وهي �أي�ض ًا :ال ُّدعاء،
ُ
ال�شيعة ،واجلمع�َ :ص َلوات.
املبينة حدود �أوقاتها يف َّ
العبادة املخ�صو�صةَّ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●عبادة خم�صو�صة مفرو�ضة� ،أو م�ستحبة ،ذات �أقوال و�أفعال معلومة ،مفتتحة بالتكبري،
وخمتتمة بالت�سليم ،و�أنواعها كثرية منها :ال�صلوات املكتوبة� ،صالة التطوع ،ال�صلوات
اخلم�س� ،صالة اجلماعة� ،صالة العيدين� ،صالة الك�سوف� ،صالة اخلوف� ،صالة اجلنازة.
●وال�صالة على النبي (�أو ال�صلعمة) هي قول القائل« :اللهم �ص ِّل على حممد»� ،أو نحوها مما
يفيد �س�ؤال اهلل تعاىل ال�صالة وال�سالم عليه.
[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية
]1023 ،1020-1019/2

الح
َ�ص ٌ

لغة:
و�ص ِ
ال�شيء� :صار َح�سن ًا ،وزال عنه
و�صلُوح ًا؛ َ�ص َل َح
و�صلُ َح َ�صالح ًا َ
(�ص ل ح)�َ ،ص َل َح َ
الح َي ًة ُ
ُ
وال�صالح� :ض ُّد الف�ساد؛
و�صلُ َح
ال�شخ�صَ :ف ُ�ضلَ ،
الف�سادَ ،
وع َّف ،وا�ستقام ،و�أ َّدى واجباتهَّ ،
ُ
واخللو من العيب.
�أي :اال�ستقامة ،وال�سالمة من الف�ساد،
ُّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●�سلوك طريق الهدى ،وا�ستقامة احلال على ما يدعو �إليه ال�رشع والعقل.
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َ�ص ِ
الح َي ٌة
املحرم ،فال يرتكب كبرية،
●وال�صالح يف الدين :هو �أداء الفرائ�ض ب�سنتها الراتبة ،واجتناب َّ
وال يدمن على �صغرية.
يتلون ،ويف غريه ب�أن ي�أخذ يف احلمرة
●و�صالح الثمار :ظهور مبادئ الن�ضج واحلالوة فيما ال َّ
�أو ال�سواد ،و�أما يف نحو «الق َّثاء» فهو �أن ُيجنى  -غالب ًا  -للأكل ،ويف الزرع :ا�شتداده؛ ب�أن
يتهي�أ ملا هو املق�صود منه ،ويف الورد :انفتاحه.

[تاج اللغة ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية  ،1024/2معجم
امل�صطلحات الفقهية  ،55/2املو�سوعة الفقهية ]50/27

َ�ص ِ
الح َي ٌة

لغة:
وال�ص ِ
ال�ص ِ
ال�شيء �صاحل ًا ،وهي:
الح َّية :اال ِّت�ساق يف عم ٍل ما ،وحالة يكون بها َّ
الح َية َّ
(�ص ل ح)َّ ،
طبيعية على
وال�صالحية �أي�ض ًا :قدرة
َّ
وح ْ�سن اال�ستعداد لل�شيءَّ ،
الأهلية ،واملقدرة ،واملهارةُ ،
ال�سلوك؛ �سواء �أكانت من نوع املعرفة� ،أم من نوع املهارة.
اكت�ساب �أمناط َّ
معينة من ُّ
ا�صطالحاً:
�صالحيات الناظر :ال�سلطة التي ميلكها الناظر يف الت�رصف بالوقف على ح�سب �رشط الواقف،
مبا يتوافق مع م�صلحة الوقف وقواعد ال�رشع.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
يخوله القانون للموظف امل�س�ؤول للت�رصف يف عمل �أو �أمر ح�سب االخت�صا�ص؛
●مدى ما َّ
لكفاءته وقدرته على هذا الت�رصف.
●القوة التي تتمتع بها املنظمات مبا ميكنها من �إ�صدار الأوامر والتعليمات التي ُتل ِزم
العاملني فيها بالعمل مبوجبها.
●وال�صالحية للعمل� :إمكانية احل�صول على وظيفة ،وال يقت�رص ذلك على قدرة الفرد على
العمل املثمر ،بل قد يتطلب توافر عوامل �أخرى؛ كعدم تقدم العامل يف ال�سن� ،أو ح�سن
مظهره� ...إلخ.
●وانتهاء �أو انق�ضاء ال�صالحية :عدم �صالحية املنتج لال�ستخدام؛ �إما لف�ساده� ،أو ل�صدور
ت�سمى ُم َّدة �أو تاريخ انتهاء ال�صالحية؛
منتج �آخر يلغيه كما �رشكات الربجميات ،وامل ُ َّدة التي َّ
هي :الفرتة التي يكون فيها املنتج �صاحل ًا لال�ستخدام.
عند القانونينيُ :يطلَق على:
كحق الق�ضاة يف عدم قابلية
غريها؛
فيه
ي�شاركها
ال
واملنا�صب
الوظائف
حق خا�ص ببع�ض
ِّ
● ٌّ
العزل.
وال�صالحيات :القواعد التي حتدد الأ�شخا�ص �أو الهيئات التي متلك �إبرام الت�رصفات
● َّ
العامة.

[املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية  1024/2بت�رصف،
املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية  ،694/1معجم الإدارة �ص ،290/معجم م�صطلحات العلوم
الإدارية �ص ،174/معجم امل�صطلحات القانونية (بدوي) �ص ،187/القامو�س القانوين اجلديد �ص]72/
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ُ�صل ٌْح
ُ�صل ٌْب

لغة:
وم ُت ،و�صار �شديد ًاِ ،
وال�صلْب:
(�ص ل ب)�َ ،صلُ َب َ�صالب ًة؛ َ�صلُ َب
ال�شيءَ :ق ِويَ ،
و�ض ُّده :النُّ ،
ُ
قاره من الكاهل �إىل �أ�سفل
ف
و
هر
الظ
عظم
:
ا
أي�ض
�
وهو
،
ب
�س
ال�شديد،
َّ
ً
َّ
القوي ،الغليظ ،وا َ
ُّ
حل َ ُ
َ ُ
وال�صلْب �أي�ض ًا :ك ُّل ما َّدة يثبت �شكلها
وذريته،
له
�س
ن
من
أي:
�
به؛
ل
�ص
من
هو
قال:
وي
الظهر،
ُ ْ
ُّ
ُ
َْ
يتكون من احلديد والفحم ومواد �أخرى،
معدن
وهو:
والفوالذ؛
ة،
العادي
حالتها
يف
وحجمها
َّ
َّ
َ
خا�ص يف �صنع الأدوات والأ�سلحة ،و�صالبته درجات ،واجلمع� :أ ْ�صالب،
وي�ستعمل بوجه ٍّ
ُ
و�أَ ْ�صلُبِ ،
و�ص َل َبة.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[تاج اللغة ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد]

ِ�ص َل ٌة

لغة:
(و �ص ل)َ ،و َ�ص َل َو ْ�ص ًال ِ
ال�شخ�صَ :ب َّره،
وو َ�صل
و�ص َل ًة؛ َو َ�ص َل
ال�شيء بال�شي ِءَ :ر َبطهَ ،و َو َّحدهَ ،
َ
َ
العطية ،واجلائزة،
وال�ص َلة �أي�ض ًا:
َّ
وال�ص َلةَ :
الو ْ�ص ُل ،وهو خالف ال َف ْ�صلِّ ،
و�أَ ْح َ�س َن معامل َتهِّ ،
والتابط ،واالرتباطِ ،
و�ص َلة
والإح�سان،
والرب ،وال َّزاد ،وهي �أي�ض ًا :الرابطة ،والعالقةَّ ،
ُّ
ِ
ِ
الرحم :زيارة الأقارب ،و ِب ُّرهم ،والإح�سان �إليهم ،واجلمع� :صالت.
ال ُق ْر َبى �أو َّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●�أداء مال لي�س مبقابلة عو�ض مايل؛ كالزكاة وغريها من النذور والكفارات.
●عطاء ويل الأمر ما ًال �أو عقار ًا لقاء عمل معني ،و ُتطلق ال�صلة على الإقطاع الذي ُينح
للم�ستحقني وذوي احلاجات و�أرباب امل�صالح.
●الإح�سان و�صلة الرحم مادي ًا ومعنوي ًا.
●و�صلة الرحم :الإح�سان �إىل الأقربني ،وت�رشيكهم يف اخلريات ،وهم ك ُّل َمن بينه وبني قريبه
ن�سب ،و�إن مل تكن بينهما حمرمية �أو مرياث.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم م�صطلحات �ألفاظ الفقه الإ�سالمي
�ص ،366/قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص ،333/معجم لغة الفقهاء �ص،248/
معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية ]1025/2

ُ�صل ٌْح

لغة:
(�ص ل ح)� ،أ�صلح �إ�صالح ًا ،و�صا َل َح ُم َ�صاحل ًة ِ
ال�صلحُ ،يذ َّكر وي�ؤ َّنث؛ َ�أ ْ�ص َل َح
و�صالح ًا ،واال�سمُّ :
ال�شيء بعد ف�ساده� :أقامه ،و�أَ ْ�ص َل َح بني املتخا�صمني� :أقام بينهم ُ�صلْح ًا ،وا�صطلح النا�س :زال
َ
و�صاله على
ال�صلح بينهم ،وت�صاحلا :ترا�ضيا و�أقاما ُ�صلْح ًا،
ووقع
خالف،
من
بينهم
ما
ََ
ُّ
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ال�ص ُّم
ُّ
ال�سلْم؛
ال�شيء :وافقه ،و�صار معه على اتفاقُّ ،
وال�صلْ ُح :امل�ساملة ،والتوافق ،والوئام ،وهو �أي�ض ًاِّ :
�أي� :إنهاء حالة احلرب �أو اخل�صومة ،والوفاق بعد اخل�صام ،و َت�صا ُلح القوم بينهم ،وهم لنا
ال�صالح: م�صدر امل�صاحلة؛ وهي :امل�ساملة،
«�صلْح»؛ �أي :م�صاحلونَ ،و ْ�ص ٌف بامل�صدر ،و ِّ
ُ
الب ْي :من ي�سعى �إىل ال�صلح بني النا�س.
ذات
وم ْ�ص ِل ُح
َ
وامل�صافاة ،و�إزالة ك ِّل �أ�سباب اخل�صامُ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
تو�صل بها �إىل املوافقة بني املختلفني؛ فهو عقد
وي
اخل�صوم،
●معا َق َد ٌة يرتفع بها النزاع بني
ُ َّ
ُو�ضع لرفع املنازعة بعد وقوعها بالرتا�ضي عندهم.
●و�صلح الإبراء �أو احلطيطة :هو �أن يكون ال�صلح على اقت�صار املدعي من ح ِّقه على بع�ضه.
يقر ب َد ْين �أو عني ،في�سقط عنه من ال َّد ْين بع�ضه� ،أو يهب له من العني
●و�صلح الإقرار� :أن َّ
البع�ض ،ويرتك الباقي.
●و�صلح الإنكار� :أن ُي َّدعى عليه ب َع ْي �أو َد ْين ،في�سكت� ،أو ينكر وهو يجهل ،ثم ي�صالح عنه
مبال ،وبع�ض الفقهاء �أ�ضاف ق�سم ًا ثالث ًا ،وهو ال�صلح مع ال�سكوت.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●عقد ِ
يح�سم به �أطراف النزاع �أو من ميثلونهم اخلالف احلا�صل بينهم ،عن طريق نزول كل
احلق الذي ُيطالب به.
منهم على وجه التقابل عن جزء من ِّ
الو ِّدي :اتفاق جماعي حتت �إ�رشاف ال�سلطة الق�ضائية بني املدين وجمموع دائنيه،
● ُّ
وال�صلح ُ
يف نطاق عملية ت�سوية ق�ضائية ،هدفها توفري ظروف ت�سديد لديون امل�ؤ�س�سة ،دون تعري�ض
فر�ص امل�ؤ�س�سة بالنهو�ض من كبوتها �إىل اخلطر.
عند القانونيني:
االتفاق الذي يعقده املتنازعون ليح�سموا مبوجبه نزاع ًا قائم ًا �أو متوقع ًا بتنازل ك ٍّل منهم عن
�شيء من مطالبه وبالت�ساهل املتبادل.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم امل�صطلحات املالية
واالقت�صادية يف لغة الفقهاء �ص ،281/منتدى ق�ضايا الوقف الفقهية الأول �ص ،87/احلماية اجلزائية للتعدي
على الأوقاف يف اململكة العربية ال�سعودية �ص ،126/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية ،694/1
القامو�س القانوين اجلديد �ص]598/

ال�ص ُّم
ُّ

لغة:
أ�صمَ :ف َق َد َ�س ْم َعه ،وكان ذا َ�ص َم ٍم،
و�ص َمم ًا؛ َ�ص َّم َّ
(�ص م م)�َ ،ص َّم َ�ص َّم ًا َ
ال�ش ْخ ُ�ص :ذهب َ�س ْم ُعه� ،أو َث ُقل ،و� َّ
ِ
َ
وال�ص ُّم :جمع «الأ َ�ص ِّم»؛ وهو :الأطر�ش؛ من ان�سدت
َّ
ال�س ْمعُّ ،
وال�ص َم ُم :ان�سداد الأذن ،وث َقل َّ
َ
أ�صمُ :م ْ�ص َمت�ُ ،صلْب متني ،و�شهر اهلل الأ َ�ص ُّم� :شهر
�
ر
ج
وح
ذهب،
أو
�
�سمعه
ل
ق
ث
و
ه،
�أذ ُن
َ
ُ
َ َ
ُّ
«رجب»؛ لأنه كان ال ُي�سمع فيه �صوت م�ستغيث ،وال حركة قتال.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[تاج اللغة ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد]
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ناع ٌة
ِ�ص َ
َ�صنا ِئ ُع

لغة:
و�ص ْنع ًا ِ
ال�شيء :عمله و�أن�ش�أه ،و�أنتجه
و�صناع ًة؛ َ�ص َن َع
و�صنيع ًا َ
(�ص ن ع)�َ ،ص َن َع ُ�ص ْنع ًا َ
َ
والعطية،
و«ال�صنيعة»؛ وهما :الإح�سان ،واملعروف،
«ال�صنيع»
َّ
َّ
وال�صنا ِئع :جمع َّ
بال�صناعةَّ ،
ِّ
ِ
وال�صنيع �أي�ض ًا :الطعام ُيدعى �إليه ،والثوب
ونحوه،
خري
من
ع
ن
ط
ا�ص
ما
وكل
ْ ُ
والفعل احل�سنُّ ،
َّ
النقي.
اجليد ُّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●ما ُ�صنع من خري ُي َّتقى به ال�سقوط يف الهلكات.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية
 ،1028/2قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص]336/

ناع ٌة
ِ�ص َ

لغة:
و�ص ْنع ًا ِ
ال�شيء :عمله و�أن�ش�أه ،و�أنتجه
و�صناع ًة؛ َ�ص َن َع
و�صنيع ًا َ
(�ص ن ع)�َ ،ص َن َع ُ�ص ْنع ًا َ
َ
وال�صناعة
بال�صناعة؛ وهيُّ :
فن ا�ستخراج ِّ
املواد ال َّأو َّلية ،وحتويلها �إىل �شيء �صالح لال�ستعمالِّ ،
ِّ
ِ
ِ
ِ
و�صنائع.
ناعات،
�ص
واجلمع:
ف،
ر
حل
ا
أ�صحاب
�
ناعات:
ال�ص
أرباب
�
و
انع،
ال�ص
حرفة
:
ا
أي�ض
�
ً
َ
َّ
ِّ
َ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
ال�ص ْنعة ،وهي يف ُعرف العامة :العلم احلا�صل مبزاولة العمل ،مما
وعمله:
●حرفة ال�صانع،
َّ
يتوقف ح�صولها على املزاولة واملمار�سة� ،أما يف عرف اخلا�صة :فهي العلم املتعلق بكيفية
العمل ،ويكون املق�صود منه ذلك العمل� ،سواء ح�صل مبزاولة العمل؛ كاخلياطة ونحوها،
�أو ما ال حاجة يف ح�صوله �إىل مزاولة الأعمال؛ كعلم الفقه واملنطق والنحو واحلكمة العملية
ونحوها.
ليطوعها الحتياجاته وي�صنع منها عامل
املحيطة
البيئة
مع
فيه
يتفاعل
إن�سان
ل
ل
ن�شاط
●كل
ِّ
�أ�شيائه.
خ�صوا ال�صناعة
أعم منها ،حيث �إن الفقهاء ُّ
●وال�صناعة �أي�ض ًا :ما كانت ب�آلة ،واحلرفة � ُّ
با ِ
حل َرف التي ُت�ستعمل فيها الآلة.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
املنظم لر�أ�س املال والعمالة.
●�إنتاج الب�ضائع �أو اخلدمات عن طريق اال�ستخدام َّ
فن حتويل املواد الأولية �إىل مواد لال�ستعمال ،وهي خفيفة؛ ك�صناعة املواد الغذائية،
● ُّ
ت�سبب �أ�رضار ًا على املجتمع ،حتى لو �صنعت بامل�ساكن ،وثقيلة؛ ك�صناعة ال�سفن
فال ِّ
والطائرات.
●وال�صناعات ال�صغرية :ال�صناعات التي تتميز بانخفا�ض ر�أ�س مالها ،وا�ستخدام عدد
العمال ،و�صغر حجم مبيعاتها ،و�ض�آلة حجم الطاقة الالزمة للت�شغيل ،وتختلف
حمدود من َّ
هذه املعايري من بلد �إىل �آخر.
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َ�صن َْج ٌة
عند القانونيني:
هو عملية �إنتاج �أو �صناعة �سلعة من جمموعة من اخلامات والعنا�رص الأولية الأخرى؛ �سواء
ويط َلق على ال�سلعة الناجتة منتج �صناعي.
�أكانت عنا�رص طبيعية� ،أم �أنها م�صنوعة هي الأخرىُ ،

[املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية
�ص ،334/املو�سوعة الإ�سالمية العامة �ص ،885/معجم امل�صطلحات املالية واالقت�صادية يف لغة الفقهاء
�ص ،282/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية  ،698/1معجم امل�صطلحات االقت�صادية �ص،265/
املعجم القانوين رباعي اللغة �ص]188/

(�سن َْجة)
َ�صن َْج ٌة َ

لغة:
ِ
معرب ،وقيل :ال�سني �أف�صح؛ وهي :العيار؛ �أي :ك ُّل ما
وال�س ْن َجة:
(�ص ن ج)َّ ،
ال�ص ْن َجة َّ
فار�سي َّ
ٌّ
والر ْطل والأوقية ،و�أي�ض ًا :قطعة من
ُي َّتخذ �أ�سا�س ًا لتقدير كيل �أو وزن الأ�شياء؛ كالكيلو جرام َّ
ِ
ِ
و�ص ْنجات ،و�صناج ،و�ص َنج.
و�س ْن َجته :ك َّف ُته ،واجلمع�َ :ص َنجاتَ ،
املعدن يو َزن بهاَ ،
و�ص ْن َجة امليزان َ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
املع�شقة �أو ال�صنجة املزررة :قطع حجرية �أو رخامية يتداخل بع�ضها يف بع�ض
●وال�صنج َّ
بوا�سطة التع�شيق �أو التزرير يف �أ�شكال عديدة.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم م�صطلحات العمارة والفنون الإ�سالمية �ص]171/

ُ�ص ْن ُدوقٌ

لغة:
وال�ص ْندوق :وعاء من خ�شب
الكتب :و�ضعها يف ُ�ص ْندوقُّ ،
(�ص ن د ق)�َ ،ص ْن َد َق َ�ص ْندق ًة؛ َ�ص ْن َد َق َ
�أو معدن �أو نحوهما خمتلف الأحجامُ ،تفظ فيه الب�ضائع وغريها ،وخزانة من حديد ُيحفظ
تتول �إنفاق و�إدارة
ومنظمة َّ
فيها املال والأ�شياء ال َّثمينة ،وما ُيحفظ من املال لغاية معلومةَّ ،
ال�ص ْندوقَ :م ْن ُتعهد �إليه
مايل ما ،وتهدف �إىل حتقيق نفع للم�شرتكني فيها ،و�أمني ُّ
اعتماد ٍّ
وينفقها تبع ًا للأ�صول
املالية يف م� َّؤ�س�سة �أو
َّ
املعامالت َّ
جمعية ،ومن يقب�ض النقود ويحفظها ُ
ال�صنادي ُق.
املرعية ،واجلمعَّ :
ا�صطالحاً:
الوعاء املع ُّد خ�صي�ص ًا حلفظ املال والوثائق وكل ما هو ثمني ،وت�ستعمله العديد من امل�ؤ�س�سات
العامة واخلا�صة ...ومنها م�ؤ�س�سات الأوقاف.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●هيئة حكومية �أو كيان حكومي يقوم ب�إدارة �أموال �أو موارد تخ�ص�صها الدولة لتنمية ودعم
�أن�شطة اقت�صادية �أو اجتماعية معينة.
●�أموال �أو موارد يديرها وكيل �أو �رشكة ا�ستثمار �أو م�ؤ�س�سة مالية نيابة عن عميل �أو
م�ستثمر �أو جمموعة من امل�ستثمرين.
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ُ�ص ْن ُدوقُ الإ ِْعان ِة
●و�صندوق الزكاة� :صندوق خا�ص بالزكاة يف امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،له
ح�سابات م�ستقلة و�إدارة منف�صلة تتوىل الإ�رشاف الكامل عليه ،مبا يف ذلك جمع �أموال
الزكاة ممن جتب عليهم ،وتوزيعها �إىل امل�ستحقني لها ،وذلك يف �ضوء الئحة عمل خا�صة
بهذا ال�صندوق.
خم�ص�ص �أو مر�صود لأغرا�ض �أو نفقات عامة ،دون �أن
●وال�صندوق اخلريي العام :مال َّ
يكون الهدف منه الإنفاق على م�شاريع خا�صة ،فاملدار�س وامل�ؤ�س�سات اخلريية  -مث ًال -
تقبل يف العادة تربعات �أو هبات؛ ليجري �إنفاقها على م�شاريع عامة دون �أي حتديد.

[املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،املعجم لألفاظ احلب�س  -الوقف  -املعقب والعام باملغرب
�ص ،115/قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية واملالية �ص ،385/املعجم االقت�صادي �ص ،225/معجم م�صطلحات
االقت�صاد واملال و�إدارة الأعمال �ص]251/

ْماري
ا�س ِتث ٌّ
ُ�ص ْن ُدوقٌ ْ

لغة:
ُ�ص ْندوق :تق َّدم تعريفه ،انظر (�صندوق).
ماري :ا�سم من�سوب �إىل «ا�ستثمار» ،تق َّدم تعريفه ،انظر (ا�ستثمار).
ا�س ِت ْث ٌّ
ْ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●م�ؤ�س�سة مالية يف �شكل �رشكة م�ساهمة ،تتوىل جتميع املدخرات من اجلمهور مبوجب
�صكوك �أو وثائق ا�ستثمارية موحدة القيمةْ ،تع َهد بها �إىل جهة �أخرى لإدارتها؛ ال�ستثمارها
يف الأوراق املالية �أ�سا�س ًا وجماالت اال�ستثمار الأخرى نيابة عن املدخرين؛ لتحقيق �أعلى
عائد من الربح ب�أقل خماطرة وفق �رشوط متفق عليها.
●و�صناديق اال�ستثمار الإ�سالمية :م�ؤ�س�سات تهدف �إىل جتميع �أموال �صغار امل َّدخرين؛ وذلك
بغر�ض ا�ستثمارها للح�صول على ربح حالل ،تراعى فيه �أحكام وقواعد ال�رشيعة الإ�سالمية.

[معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية � ،1028/2صناديق الوقف اال�ستثماري �ص]128/

ُ�ساعدات)
(�صنْدوق امل َ
ُ�ص ْن ُدوقُ الإِ ْعان ِة ُ

لغة:
ُ�ص ْندوق :تق َّدم تعريفه ،انظر (�صندوق).
عان �إعان ًة؛ �أعانه� :ساعده ،و�أ�سعفه ،و�أغاثه ،والإعانة :امل�ساعدة ،واملَ ُعونة،
الإعانة( :ع ون)� ،أَ َ
راعية؛ حماية
مالية ،متنحها ال َّدول ُة َ
ناعية �أو ال ِّز َّ
ال�ص َّ
و�أي�ض ًا :منحة تكون عاد ًة َّ
بع�ض املن�ش�آت ِّ
ِ
وتنح كذلك للأفراد ،واجلمع� :إعانات.
أجنبيةُ ،
لها من املناف�سة ال َّ
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●ال�صندوق الذي ُين�ش�أ مل�ساعدة فئة معينة يف �أحوال الكوارث املختلفة؛ كاملر�ض ،والوفاة� ...إلخ.
●ال�صناديق التي ُتن�شئها �إدارات املن�ش�آت املختلفة �أو العمال �أنف�سهم ،وقد يقوم بتمويلها
كل طرف على حدة �أو با�شرتاك الطرفني؛ لتقدمي م�ساعدات للعمال و�أ�رسهم يف �أحوال
الكوارث املختلفة؛ كاملر�ض ،والوفاة� ...إلخ.
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ال�ض ِ
االجتماعي
مان
ُ�ص ْن ُدوقُ َّ
ِّ
●و�صندوق الإعانات العائلية :م�ؤ�س�سة خا�صة تقوم بتقدمي الإعانات العائلية ،كما تقوم
بخدمات �صحية واجتماعية ل�صالح العمال و�أ�صحاب العمل الذين يعملون ب�أنف�سهم �أو
العمال الذين ي�شتغلون حل�سابهم ،وذلك نظري اال�شرتاكات التي ي�ؤديها �أ�صحاب العمل
لهذه امل�ؤ�س�سة.
●و�صندوق الرعاية االجتماعية :نظام خا�ص تقيمه املن�ش�آت ،له �شخ�صية معنوية م�ستقلة،
وحت َّدد له موارد مالية خا�صة لل�رصف على �أوجه الرعاية االجتماعية للعاملني.

[تاج اللغة ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني ،معجم امل�صطلحات االقت�صادية �ص ،118/معجم
م�صطلحات العلوم الإدارية �ص]190 ،176 ،53-52/

ال�ضمانِ
االجتماعي
ُ�ص ْن ُدوقُ َّ
ِّ

لغة:
ُ�ص ْندوق :تق َّدم تعريفه ،انظر (�صندوق).
ال�شخ�صَ :ك َف َله� ،أو التزم �أن ي� ِّؤد َي عنه ما
و�ضمان ًا؛ َ�ض ِم َن
َّ
ال�ضمان�( :ض م ن)�َ ،ض ِم َن َ�ض ْمن ًا َ
َ
وال�ضمان :الكفالة ،وااللتزام ،واحلفظ،
مه،
ر
غ
:
ا
مين
�ض
ت
ال�شيء
نه
م
و�ض
أدائه،
�
يف
يق�ص
ً
َّ
َ َ ْ
قد ِّ
َ َّ
َ َّ
ِ
ِ
قيمي ًا ،وهو �أي�ض ًا :مبلغ من
والرعاية ،و�أي�ض ًا :ر ُّد مثل الهالك �إن كان م ْث َّلي ًا� ،أو قيمته �إن كان َّ
طرف
وال�ضمانة :وثيقة َي ْ�ضمن بها ٌ
املال ُيدفع ك�ضمانة مقابل �شيء ُي�ؤخذ لال�ستعمال امل�ؤ َّقتَّ ،
البائع ُخلُ َّو املبيع من العيوب ،وبقاءه �صاحل ًا لال�ستعمال م َّدة
طرف ًا �آخر ،ووثيقة َي ْ�ضمن بها
ُ
معينة ،واجلمع�َ :ضمانات
َّ
االجتماعي :تق َّدم تعريفه ،انظر (اجتماعي).
ا�صطالحاً:
املخ�ص�ص ملواجهة املخاطر التي يتعر�ض لها الفرد وعائلته؛ كالعجز ،وال�شيخوخة،
ال�صندوق َّ
واملر�ض ،والبطالة ،والوفاة.
عند االقت�صاديني:
م�ؤ�س�سة ت�ضمن حقوق امل�شرتكني فيها عند املر�ض �أو التقاعد خا�ص ًة.
عند القانونيني:
جهاز يهدف �إىل �إدارة نظام ال�ضمان االجتماعي؛ بتح�صيل اال�شرتاكات من امل�شرتكني ،و�أداء
املزايا �أو التعوي�ضات للم�ستحقني.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم م�صطلحات الرعاية والتنمية
االجتماعية �ص ،245/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية  ،697/1القامو�س القانوين اجلديد
�ص]105/

ال�ص ْن ُدوقُ الو ْق ِف ُّي (ال�صناديق الوقفية)
ُّ
لغة:
ال�ص ْندوق :تق َّدم تعريفه ،انظر (�صندوق).
ُّ
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ِ�ص ْه ٌر
الوقفي :ا�سم من�سوب �إىل «الوقف» ،تق َّدم تعريفه ،انظر (�آقجة موقوفة).
ُّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●وعاء جتتمع فيه �أموال موقوفةُ ،ت�ستخدم ل�رشاء عقارات وممتلكات و�أ�سهم و�أ�صول
متنوعة ،وتدار على �صفة حمفظة ا�ستثمارية؛ لتحقيق �أعلى عائد ممكن� ،ضمن مقدار
املخاطرة املقبول.
●وحدات وقفية مالية توزيعية ،وي�صدر ب�إن�شائها قرار حكومي ،ثم يدعو ال�صندوق املتربعني
املعي.
�إىل امل�ساهمة يف �إن�شاء �أوقاف؛ خلدمة الغر�ض الوقفي َّ

[�صناديق الوقف اال�ستثماري �ص ،170/البنوك الوقفية ]408/1

َ�صن َْع ٌة

لغة:
و�ص ْنع ًا ِ
ال�شيء :عمله و�أن�ش�أه ،و�أنتجه
و�صناع ًة؛ َ�ص َن َع
و�صنيع ًا َ
(�ص ن ع)�َ ،ص َن َع ُ�ص ْنع ًا َ
َ
ِ
الطريقة
ال�صانع ،وح ْرفته ،وهي �أي�ض ًاَّ :
ال�ص ْنع والإنتاج ،و�أي�ض ًا :عمل َّ
بال�صناعةَّ ،
وال�ص ْن َعةُّ :
ِّ
و�ص ْنعات.
عات،
ن
�ص
واجلمع:
،
ذهني
أو
�
يدوي
عمل
يف
بع
ت
ت
التي
ة
اخلا�ص
مة
املنظ
َّ
َ َ
َّ
ُ
َ
َّ
ٍّ
ٍّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●لفظ يرادف ا ِ
أعم من ال�صنعة؛ �إذ
�
احلرفة
أن
�
إال
�
بها،
كت�سب
ي
التي
الطريقة
حل ْرفة ،مبعنى:
ُ
ُّ
ال�صنعة تكون يف العمل باليد ،يف حني �أن احلرفة قد تكون باليد وقد تكون بالعقل والتفكري.
وال�ص ْنع� :إجادة الفعل.
● ُّ
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●الطريقة املنظمة اخلا�صة التي ُت َّتبع يف عمل يدوي �أو ذهني ،وامل�صطلح «تقنية» هو الأ�شهر
يف اال�ستعمال.
ال�صنع والرباعة فيه.
●ويف عرف بيئة العمل ُيراد بها :درجة ُّ
[املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،املو�سوعة الفقهية  ،175/17التوقيف على مهمات التعاريف
�ص ،219/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية ]700/1

ِ�ص ْه ٌر

لغة:
تزوج منهم؛ ف�صار
(�ص هـ ر)� ،أَ ْ�ص َه َر �إِ ْ�صهار ًا ،و�صا َه َر ُم�صا َه َر ًة؛ َ�أ ْ�ص َه َر بالقوم و�صا َه َرهمَّ :
وال�ص ْهر :القريب بال َّزواج ،وزوج االبنة والأخت،
لهم ِ�ص ْهر ًا ،واملُ�صا َهرة :القرابة بال َّزواجِّ ،
و�أهل ال َّزوجة؛ كالأبوين ،والأخوين ،والأخوال ،والأعمام ،واخلاالت ،واجلمع� :أَ ْ�صهار،
و�ص َهراء.
ُ
ا�صطالحاً:
ا�سم ي�شمل قرابات الن�ساء ذوات املحارم (وذوي) املحارم؛ مثل� :أبويها ،و�أخواتها ،وعماتها،
وخاالتها ،وبنات �أخواتها ،و�أعمامها ،و�أخوالها ،ه�ؤالء� :أ�صهار زوجها ،ومن كان من ِقبل
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ريج
ِ�ص ْه ٌ
وال�صهر :ما يحل لك نكاحه من القرابة
الزوج من ذوي قرابته املحارم؛ َف ُهم� :أ�صهار املر�أةِّ ،
وغري القرابة.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم امل�صطلحات والألفاظ الفقهية ]394/2

ريج (م�صنع  -خزان مياه  -برج املاء)
ِ�ص ْه ٌ

لغة:
ِ
وال�ص ْهريج� :أ�صله
(�ص هـ ر ج)�َ ،ص ْه َر َج َ�ص ْه َر َج ًة؛ َ�ص ْه َر َج �ص ْهريج ًا� :أن�ش�أ َح ْو�ض ًا و�صنعهِّ ،
معرب؛ وهو :حو�ض كبري يجتمع �أو ُيجمع فيه املاء ،واجلمع�َ :صها ِريج.
فار�سي َّ
ٌّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●من�ش�أة لتخزين املياه النقية حتت م�ستوى �سطح الأر�ض.
●خزان النفط ،و�شاحنة ذات خزان كبري لنقل املاء والنفط ونحوهما.
عند االقت�صاديني:
تتجمع فيها مياه الأمطار يف �أثناء
خمازن للمياه تنت�رش عادة يف الأقاليم اجلافة و�شبه اجلافةَّ ،
الف�صل املطري؛ لال�ستفادة منها يف الف�صل اجلاف.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،الأ�سبلة املائية يف العمارة الإ�سالمية �ص ،10/الأوقاف
وال�سيا�سة يف م�رص �ص ،318/معجم م�صطلحات العمارة والفنون الإ�سالمية �ص ،173/املعجم اجلغ رايف
�ص]477/

َ�صوا ِئ ُر

لغة:
مل جند له �أ�ص ًال يف اللغة.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●النفقة عموم ًا ،ويف الدوائر املخزنية يعني املال الذي ُينفق يف وجه من الوجوه.
●و�صوائر الت�سيري :ال�صوائر التي تعمل على تقدمي رواتب لك ِّل من له عالقة بالأحبا�س
وي�ساهم يف تنميتها.
●وال�صوائر ال�شهرية للنظارة :ما ت�رصفه النظارة خالل �شهر واحد من نفقات الإ�صالح
و�أداء الرواتب ...وغريهما.

[تاريخ الأوقاف الإ�سالمية باملغرب  ،505 ،467/1املعجم لألفاظ احلب�س  -الوقف  -املعقب والعام باملغرب
�ص]117/

ان
َ�ص َّو ٌ

لغة:
ال�ص َّوان :نوع من احلجارةُ ،ي ْق َدح بها ،وفيه �صالبة ،يتطاير منه �رشر عند َق ْدحه
(�ص ون) َّ
بال ِّزناد ،ومفرده�َ :ص َّوانة.
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ُ�صو َر ٌة
ا�صطالحاً:
�رضب من �أنواع احلجارة فيه �صالبة ،يتطاير منه �رشر عند قدحه بالزناد ،والقطعة منه :هي
َ�ص َّوانة ،وهو حجر �صلب جد ًا؛ ونظر ًا ل�صالبته ُي�ستخدم خا�صة يف الأعمدة والأعتاب؛ �سواء
علوية �أو �سفلية.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الوكاالت والبيوت الإ�سالمية يف م�رص العثمانية �ص]133/

ُ�ص ِ
وبا�شي (�صوبا�شية)

لغة:
مل جند له �أ�ص ًال يف اللغة.
ا�صطالحاً:
كلمة مركبة من مقطعني؛ «�صو» وتعني :اجلي�ش ،و«با�ش» وتعني :القائد ،وقد ا�س ُتخدم للداللة
على ال�ضباط الإقطاعيني الذين يوجدون يف املدن �إىل جانب القا�ضي ،فيقومون بحفظ الأمن
والنظام ،وال�صوبا�شية مبثابة �ضباط ال�رشطة يف الوقت احلا�رض ،وعند ال�سالجقة كانوا
يتولون وظائف ع�سكرية �أو مدنية ،وقد كان ال�صوبا�شي لقب ًا ع�سكري ًا مهم ًا� ،إذ ُعرف بهذا
اللقب ال�شخ�ص الذي يتوىل القيادة العامة للجي�ش م�ساعد ًا للقائد العام �أو وكي ًال عنه ،ويف زمن
ال�سلم كان ال�صوبا�شي عند �سالجقة الأنا�ضول هو امل�س�ؤول عن الأمن واال�ستقرار يف البالد.

[�أوقاف امل�سلمني يف القد�س ال�رشيف �ص ،58/م�صطلحات التاريخ العثماين ]826/2

ُ�صو َر ٌة

لغة:
م َّ�سمة� ،أو جعل له �شك ًال
(�ص ور)�َ ،ص َّو َر َت ْ�صوير ًا؛ َ�ص َّو َر َّ
ونحوه :جعل له �صورة ُ َ
ال�ش َ
خ�ص َ
أمرَ :و َ�ص َفه
الري�شة �أو ب�آلة ال َّت�صويرَ ،
و�ص َّور ال َ
و�صورة ،ور�سمه على الورق ونحوه بالقلم �أو ِّ
و�صورة
َو ْ�صف ًا يك�شف عن َّ
جزئياتهُّ ،
املج�سم ،وك ُّل ما ُي َ�ص َّورُ ،
وال�صورة :ال�شكل ،والتمثال َّ
ِ
ِ
و�ص َور ،و�ص َور.
ال�شيء :ماهيته امل ُ َج َّردة ،وخياله ف ال ِّذهن �أو العقل ،واجلمع�ُ :صوراتُ ،
ا�صطالحاًُ :يط َلق على:
●كل ما �أُخذ عن الأ�صل وكان مطابق ًا له؛ ك�صورة الكتاب.
●ما ُير�سم يف الذهن ،وهو ال�صورة الذهنية.
●وال�صورة ال�رشعية �أو الر�سمية :وثيقة ر�سمية حتمل عالمات ال�صحة والإثبات ،وت�ستخدم
كالأ�صل متام ًا؛ لر�سميتها.
●و�صورة طبق الأ�صل� :صورة مت احل�صول عليها عن طريق الت�صوير الطباعي ،وتكون
مطابقة للأ�صل بقدر الإمكان يف حالتها املادية كوثيقة �أر�شيفية.
ح�سا�س ،مت احل�صول
ورق
●وال�صورة الفوتوغرافية �أو ال�ضوئية� :صورة �إيجابية على
َّ
عليها بوا�سطة الت�صوير الفوتوغرايف لوثيقة.
عند االقت�صاديني:
�صورة طبق الأ�صل :م�ستند مطبوع يظهر عليه ختم توقيع ،ولي�س توقيع ًا �أ�صلي ًا باليد.
157

ُ�صورِ ٌّي
عند القانونيني:
املحرر الذي ُد ِّون فيه العقد القانوين والذي وقعه الأطراف ،و�إذا
●ال�صورة الأ�صلية :هي �أ�صل َّ
كان العقد ر�سمي ًا بقي حمفوظ ًا لدى موثِّق العقود ُ�س ِّميت ال�صورة الأ�صلية.
●وال�صورة الأوىل� :صورة لل�سند الر�سمي ت�ؤخذ عن �أ�صل هذا ال�سند.
●و�صورة طبق الأ�صل� :صورة ر�سمية للعقد �أو احلكم الذي حتتفظ به ال�سلطة املخت�صة.

[املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم لغة الفقهاء �ص ،249/قامو�س م�صطلحات الوثائق
والأر�شيف �ص ،41/قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية واملالية �ص ،211/معجم القانون �ص ،108/املعجم
القانوين رباعي اللغة �ص]332 ،185/

ُ�ص ِ
ور ٌّي

لغة:
كلي.
اخليايل ،غري
ال�صو ِر ُّي :ا�سم من�سوب �إىل ُ�صورة ،وهو:
الواقعي� ،أو َّ
ُّ
(�ص ور)ُّ ،
ال�ش ُّ
ِّ
ا�صطالحاً:
املبطن ،وهو على نوعني� :صورية
إبطان غريه ،مع �إرادة ذلك الت�رصف َ
ت�رصف ،و� ُ
�إظهار ُّ
مطلقة ،و�صورية ن�سبية.
عند القانونينيُ :يطلَق على:
●نعت ل َع ْقد لي�س له وجود فعلي بني املتعاقدين ،على الرغم من مظاهره و�شكله؛ كالبيع
ال�صوري.
●وال�صورية :هي �إعطاء العمل القانوين و�صف ًا �أو �شك ًال ظاهري ًا خمتلف ًا عن الو�صف �أو
ال�شكل احلقيقي.

[معجم اللغة العربية املعا�رصة ،املو�سوعة الفقهية املي�رسة  ،1252/2القامو�س القانوين اجلديد �ص]563 ،307/

ُ�ص ٌ
وف

لغة:
وان َ�ص َوف ًاَ :ك ُث
حل َي ُ
(�ص وف)�َ ،ص َّو َف ا َ
و�ص ِو َف ا َ
ال�صوفَ ،
حل َيوان َت ْ�صويف ًا :ظهر عليه ُّ
مما لي�س َو َبر ًا وال �شعر ًا ،وميتاز
وال�صوف :ما ينبت على ج�سم َّ
ُ�صوفهُّ ،
ال�شاة ونحوهاَّ ،
ال�شاء وغريها،
ومتوجه ،و�أي�ض ًا :خيوط و�أقم�شة م�صنوعة من �صوف َّ
بد َّقته وطوله ُّ
َ
وال�صوفة :القطعة منه ،واجلمع� :أ ْ�صواف.
ُّ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة]

(�ص ِ
وفٌّ)
ُ�صو ِف َّي ٌة ُ

لغة:
واب َت َع َد عن
الرج ُلَ :ل ِب َ�س ُّ
(�ص وف)َ ،ت َ�ص َّو َف ًت َ�ص ُّوف ًا؛ َّ
ال�صوف ،و�أي�ض ًا :ا ْن َع َز َلْ ،
ت�صوف ُّ
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َ�ص ْو َم َع ٌة
الرج َل:
ُما َلطة ال َّنا�س،
يتعبد ويتز َّهد يف ُخلْ َوةَ ،
و�صار ُ�صو ِف َّي ًا؛ َّ
و�ص َّو َف َت ْ�صويف ًا؛ َّ
َ
�صوف َّ
ِ
�صوف؛ وهو :ال َّت ُّعبد ،وال َّتز ُّهد ،واالبتعاد عن ُما َلطة ال َّنا�س،
جعله ُ�ص َّ
وفي ًاُّ ،
وال�صوف َّية :ال َّت ُّ
ال�سلوك تعتمد على ال َّتحلِّي بالف�ضائل؛ تزكي ًة لل َّنف�س ،و�سعي ًا �إىل مرتبة الفناء يف اهلل
وطريقة يف ُّ
ق�شف وال َّتحلِّي
ال�سالكني طريقة تعتمد على ال ُّزهد وال َّت ُّ
تعاىل ،و�أي�ض ًا :جماعة من املتز ِّهدينَّ ،
ال�صوفية؛ وهو:
وال�صويف :واحد ُّ
بالف�ضائل؛ لتز ُك َو ال َّنف�س ،وتتم َّكن من اال ِّت�صال باهلل تعاىلُّ ،
والتق�شف ،والعارف به �أي�ض ًا ،ومن يتبع طريقتهم،
والتعبد وال ُّزهد
الت�صوف
ال�سالك طريق
ُّ
ُّ
ُّ
تق�شف ًا.
ال�صوف ُّ
وامل�شهور �أنهم ُ�س ُّموا بذلك لأنهم كانوا ِّ
يف�ضلون لب�س ُّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●والت�صوف :جمموعة من الأفكار الإ�سالمية ،تنحو منحى زهدي ًا روحي ًا لبناء الإن�سان
الكامل واالهتمام بالباطن؛ لأنه الأ�صل والأهم.

[تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،املو�سوعة الذهبية يف
احل�ضارة الإ�سالمية �ص]650-649/

َ�ص ْو ٌم ِ
(�صيام)

لغة:
ِ
َ
و�صام عن ال�شيء :تركه ،وامتنع
خ�ص� :أ ْم َ�س َك،
�صام َّ
َ
�صام َ�ص ْوم ًا و�صيام ًا؛ َ
(�ص وم)َ ،
ال�ش ُ
ال�صمت؛ والإم�ساك عن
وال�صيام :الإم�ساك عن �أي فعل �أو قول كان ،وهو:
ُ
وال�ص ْوم ِّ
عنهُّ ،
وال�صائم :ا�سم فاعل
الكالم ،واالمتناع عن الأكل وال�رشب يف �أوقات معينة من ال�سنة واليومَّ ،
لل�ص ْوم ،وهو امل ُ ْمتنع عن الطعام وال�رشاب والكالم والعمل �أو نحوها،
�صام؛ �أي املمار�س َّ
من َ
و�ص َّيامِ ،
يامى.
و�ص َّيمَ ،
و�ص َ
و�ص َّومُ ،
و�صيامُ ،
و�ص َّوامُ ،
وجمعه� :صا ِئمونُ ،
ا�صطالحاً:
ِ
الإم�ساك عن امل ُ ْفطر على وجه خم�صو�ص.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم م�صطلحات �ألفاظ
الفقه الإ�سالمي �ص]368/

َ�ص ْو َم َع ٌة

لغة:
وعله ،وامل ُ َ�ص َّمع :املد َّقق،
احلبوب :جمعها،
(�ص و م ع)�َ ،ص ْو َم َع َ�ص ْو َم َع ًة�َ ،ص ْو َم َع
والبناء :رفعهَّ ،
َ
َ
وال�ص ْو َمع؛ وهو :ال َّد ْير ،وبيت العبادة عند ال َّن�صارى،
ال�ص ْو َم َعة َّ
املح َّدد الر�أ�س ،املرفوع ،ومنهَّ :
الرهبان يف الأماكن ال َّنائية ،ينفرد فيه الزاهد �أو
معبد
وهي
الراهب،
َّ
ومتعبد النا�سك ،ومنار َّ
ُّ
وال�ص ْو َم َعة �أي�ض ًا :املِ ْئذنة ،واملَنارة ،وهي �أي�ض ًا :بناء
الدنيا،
ؤون
ش�
و�
النا�س
عن
ا
ابتعاد
املتعبد
ً
َّ
و�ص َوا ِمع.
عات،
م
و
�ص
واجلمع:
ة،
ميكانيكي
رفع
أدوات
�
ب
ز
جمه
بع�ضه
احلبوب،
خل ْزن
ُي َع ُّد َ
َّ
َّ
َ
َ َْ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
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ِ�صيا َن ٌة
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني]

ِ�صيا َن ٌة

لغة:
و�صيان ًة ِ
�صان َ�ص ْون ًا ِ
و�صان
ونحوه :حفظه يف مكان �أمني،
َ
و�صيان ًا؛ َ
(�ص ون)َ ،
�صان املا َل َ
وال�صيا َنة:
ونحوها :اعتنى بهاَّ ،
الآل َة َ
وتعهدها بالإ�صالح ،وحافظ عليها مبا يلزمَّ ،
وال�ص ْون ِّ
احلفظ والوقاية.
ا�صطالحاً:
جمموعة الأعمال الالزمة لبقاء عني على احلالة التي ت�صلح فيها لأداء الأعمال املرادة منها.
عند االقت�صاديني:
الن�شاط اخلا�ص باملحافظة على الأ�صول الثابتة يف امل�رشوع من مبان و�آالت ومعدات ر�أ�سمالية،
وحمايتها من اخللل والتلف؛ ال�ستمرار �صالحيتها للعمل� ،أو رفع كفايتها الإنتاجية.

[معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني ،معجم لغة الفقهاء �ص ،250/معجم امل�صطلحات االقت�صادية
�ص]179/

َ�ص ْي َد َل ٌة

لغة:
ال�ص ْيدالين،
وال�ص ْي َد َلةِ :م ْهنة َّ
ال�ص ْي َدلة ،واحرتفهاَّ ،
تخ�ص�ص يف َّ
(�ص ي د ل)�َ ،ص ْي َد َلَّ :
ويعرف �أي�ض ًا
وال�ص ْي َدالين:
َّ
معرب ،وهو ا�سم من�سوب �إىل َ�ص ْيدلة على غري قيا�سُ ،
فار�سي َّ
ٌّ
ِ
ِ
ـ«ال�ص ْيديل»؛ وهوَ :م ْن ُيع ُّد الأدوية والعقاقري ،والعال بها ،وبائعها ،وجمعه�َ :صياد َلة،
ب َّ
ال�ص ْيدلية؛ �أي :حم ُّل َب ْيع الأدوية
وال�ص ْي َدالنية :ا�سم م�ؤنث من�سوب �إىل َ�ص ْيدلة ،وهي �أي�ض ًاَّ :
َّ
والعقاقري وحت�ضريها.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
علمي يبحث يف �أ�صول الأدوية؛ �سواء كانت نباتية �أو حيوانية �أو �أدوية م�ص َّنعة
●ف ٍّن ٍّ
كيميائي ًا ،من حيث تركيبها وحت�ضريها ،ومعرفة خوا�صها الكيميائية والطبيعية،
وت�أثريها يف عالج الأمرا�ض والوقاية منها ،كما تخت�ص ال�صيدلة بكيفية ا�ستح�ضار
الأدوية املركبة من هذه الأ�صول.
●وال�صيديل وال�صيدالين :بائع الأدوية ،وهو العامل بخوا�ص الأدوية.
عند االقت�صاديني:
ال�صيدلية :مكان بيع الأدوية.
عند القانونيني:
ال�صيدلية :املخزن الذي يبيع فيه ال�صيديل عقاقري للنا�س.

[املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،املو�سوعة الإ�سالمية العامة �ص،895/
معجم امل�صطلحات والألفاظ الفقهية  ،400/2معجم ال�شهابي يف م�صطلحات العلوم الزراعية �ص ،541/املعجم
القانوين رباعي اللغة �ص]324/
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ِ�صيغَ ٌة
ي ٌة
ِ�ص ْ َ

لغة:
يارة :حظرية من احلجارة واخل�شب �أو �أغ�صان ال�شجرُ ،تبنى لل َغ َنم
ال�ص ْ َية ِّ
(�ص ي ر) ِّ
وال�ص َ
ِ
ِ
واب ،واجلمع� :ص ْي ،و�ص َي.
والبقر واملا�شية وال َّد ِّ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،الرائد]

احل ْب ِ�س
يو َر ُة َ
َ�ص ْ ُ

لغة:
وحتول من
�صار َّ
يء :وقعَّ َ ،
ورة�( :ص ي ر)� ،صار َ�ص ْي ًا َ
و�ص ْيور ًة َ
وتَّ ،
ال�ش ُ
وم ِ�صري ًا؛ َ
َ�ص ْ ُي َ
ِ
«�صار» ،ومعناها :املَ ْرجع ،وامل�آل ،واالنتقال من
وال�ص ْ ُيورةَ :م ْ�صدر الفعل
حال �إىل �أخرىَّ ،
َ
�ضبني :بلوغ يف احلال ،وبلوغ يف املكان.
حال �إىل �أخرى بعد �أن مل يكن عليها ،وهي على َ ْ
(ح ْب ٌ�س).
ا َ
حل ْب�س :تق َّدم تعريفه ،انظر َ
ا�صطالحاً:
املح ِّب�س ،بداية من االبن �أو الأبناء الذين ُحب�س الوقف
توايل طبقات الوقف املع ّقب من ُ�صلب َ
حب�س.
عليهم ،وينتهي عند انقرا�ض العقب من ُ�صلب امل ُ ِّ
[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،تاريخ الأوقاف الإ�سالمية باملغرب  169/1بت�رصف]

ِ�صيغَ ٌة

لغة:
�صاغ َ�ص ْوغ ًا ِ
الكالم:
و�صاغ
معي،
َ
(�ص وغ)َ ،
و�صياغ ًة؛ �صاغ َّ
يء� :صنعه على مثال َّ
َ
ال�ش َ
ِ
وال�صي َغة مبعنى «املَ ُ�صوغ»؛ وهي :الهيئة ،وال�شكل ،وال�صورة ،و�صي َغة الكالم :بنا�ؤه،
َر َّتبهِّ ،
ِ
ِ
ِ
وتراكيبه ،و�صي َغة اجلملة :عباراتها ،وتركيبها ،واجلمع� :صيغات ،و�ص َيغ.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
معي �صالح لرت ُّتب الآثار ال�رشعية املق�صودة منه؛ ومنه �صيغة
●ترتيب الكالم على نحو َّ
العقد.
●و�صيغة الوقف :هي ما يد ُّل على �إن�شاء الوقف من قول �أو كتابة� ،صادرين عن الواقف
نف�سه ،ت�صوير ًا لإرادته ،و�إعالن ًا ملا يف نف�سه� ،أو من يقوم مقام الواقف يف ذلك �رشع ًا.
●و�صيغة ر�سم التحبي�س :ال�شكل الذي ي َّتخذه العقد من حيث حتريره.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم م�صطلحات �أ�صول الفقه �ص،262/
الأحكام الفقهية للوقف �ص ،20/املعجم لألفاظ احلب�س  -الوقف  -املعقب والعام باملغرب �ص]117/
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متن القاموس
حرف «ض»
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َْ
�ض�أ ٌن
َْ
�ض�أ ٌن

لغة:
�ض�أ ُنهَ َ ،
خ�صَ :ك ُث َ ْ
ال�ض�أْ َنَ :ع َز َلها عن املاعز،
أَ�ض�أَ َن َّ
و�ض�أ َن َّ
(�ض �أ ن)� ،أَ ْ�ض�أَ َن � ْإ�ض�آن ًا؛ ْ
ال�ش ُ
ِ
ال�صوف من الغنم ،بخالف املاعز ،داجن،
َّ
وال�ض�أْن :حيوان من ف�صيلة الغنميات ،وهو ذو ُّ
َ
ويطلق على اجلمع والواحد ،واجلمع� :أ ْ�ض�ؤن،
جم ِ ٌّرتُ ،ي�ستفاد من �صوفه وحلمه ولبنهُ ،
و�ضئني.
َ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[تاج اللغة ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني]

�ضا ِئ ٌع

لغة:
ال�شيء:
و�ضاع
�ضاع ما ُله :تب َّدد ،وزال ،و�صار �إىل العدم،
�ضاع َ�ض ْي َع ًة َ
َ
و�ضياع ًا؛ َ
(�ض ي ع)َ ،
ُ
ِ
ال�ضا ُّل ،واجلائع ،وهو �أي�ض ًا:
�ضاع ،وهو :ال َّتائه� ،أو َّ
ُف ِق َد ،و َه َل َك ،و َت َل َفَّ ،
وال�ضائ ُع :ا�سم فاعل من َ
الفقري ذو العيال ،واجلمع� :ضائعونِ ،
و�ض َّيع.
و�ضياعُ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●العاجز عن الوفاء بالتزاماته واحتياجاته لفقر املال وكرثة العيال.
●وبيت ال�ضوائع :ق�سم يف بيت املال.

[تاج اللغة ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية
يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص ،339/معجم امل�صطلحات والألفاظ الفقهية ]403/2

�ضا ِبطٌ َ
(�ضوابِط)

لغة:
و�ض َب َط َ�ص ْن َع َته�َ :أ ْح َك َمها و َ�أ ْت َق َنها،
حل ْزمَ ،
ال�شئَ :ح َف َظه با َ
(�ض ب ط)�َ ،ض َب َط َ�ض ْبط ًا؛ َ�ض َب َط َ
ِ
وي َن ِّظم من املبادئ �أو القواعد ،واجلمع�َ :ضوابط.
َّ
وال�ضا ِبط :ما َي ْ�ض ِبط ُ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
نظم العمل بني فئات معينة.
●جمموعة القوانني واملواثيق التي ُت ِّ
●الأحكام الكلية التي تنطبق على اجلزئيات يف باب من �أبواب الفقه.
ل�س ْي العمل.
●القواعد واملبادئ التي ت�ضبط ِّ
وتنظم العمل ،والب َّد من احرتامها َ
●و�ضابط احل�سابات احلب�سية :املوظف امل�س�ؤول �أمام الناظر يف م�سك ح�سابات النظارة
و�ضبط �سجالتها.
●وال�ضوابط احلب�سية �أو الوقفية :القوانني التي تنظم �ش�ؤون الوقف �أو احلب�س الإدارية
واالجتماعية.
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ِ
�ضاح َي ٌة
[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني ،معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية  ،1046/2املعجم
لألفاظ احلب�س  -الوقف  -املعقب والعام باملغرب �ص]121 ،118/

ِ
�ضاح َي ٌة

لغة:
ريق :بدا
و�ضحا َّ
الرج ُلَ :ب َر َز َّ
لل�شم�سَ ،
و�ض ُح َّو ًا ُ
(�ض ح و)�َ ،ضحا َ�ض ْحو ًا ُ
الط ُ
و�ض ِح َّي ًا؛ َ�ضحا َّ
�سكني قائم حول العا�صمة �أو � ِّأي مدينة
جتمع
وظهرَّ ،
وال�ض ِاح َية :ناحية ظاهرة خارج البلد� ،أو ُّ
ٌّ
ِ
ٍ
ال�ضاحية� :أهل البادية ،وم َن ال َّنخل
رئي�سية ،وك ُّل ما ُيحيط باملدينة من �أرا�ض وم�ساكن ،و�أهل َّ
َّ
ال�سور ،و�ضاحية كل �شيء :ناحيته البارزة ،و�ضاحية الأر�ض :الأر�ض
خارج
كان
ما
ونحوه:
ُّ
لي�س عليها حائط ،واجلمع�َ :ض َواحٍ .
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد]

ِ
�ضام ٌن

لغة:
يق�ص يف �أدائه،
(�ض م ن)�َ ،ض ِم َن َ�ض ْمن ًا َ
و�ضمان ًا؛ َ�ض ِم َنهَ :ك َف َله� ،أو التزم �أن ي� ِّؤد َي عنه ما قد ِّ
وال�ضا ِمن :ا�سم فاعل من َ�ض ِم َن ،وهو :الكفيل ،واملُل َت ِزم،
و�ض َّمنه
ال�شيء َت ْ�ضمين ًاَ :غ َّرمهَّ ،
َ
َ
ِ
ِ
و�ض َم َنة.
و�ض َّمانَ ،
والغارم ،واجلمع� :ضام ُنونُ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●امللتزم الذي يتوىل حل�سابه جمع �رضيبة من ال�رضائب �أو مك�س من املكو�س التي يفر�ضها
ال�سلطان �أو الأمري ،وي�ضمن  -يف مقابل توليه ذلك  -مبلغ ًا معين ًا من املال يدفعه �إىل اجلهة
املخت�صة يف �أوقات منتظمة كل �سنة.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●�رشكة تتحمل الأعباء الناجتة عن خماطر الوفاة �أو احلريق �أو ال�رسقة �أو املر�ض� ،أو
ت�سمى �أق�ساط ت�أمني.
الأخطار الأخرى امل� َّؤمن �ضدها ،لقاء دفعات َّ
●م�صطلح يف الإدارة العثمانية كان ي�شري �إىل املتقبل امللتزم ،الذي ي�ضمن جباية ناحية �أو
دائرة �أو حرفة �أو َمك�س من املكو�س التي تفر�ضها الدولة على حرفة �أو طائفة �أو جتارة �أو
ناحية ،فيدفع  -مقدم ًا  -مبلغ ًا من املال للجهة املخت�صة يف �أوقات منتظمة من ال�سنة لقاء
هذا ال�ضمان.
عند القانونيني:
ق�ص فيه.
امللتزم بالكفالة �أو ال�ضمان لوفاء املدين املكفول �إذا عجز عن الوفاء �أو َّ

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،م�صطلحات �صبح الأع�شى �ص ،225/قامو�س �آركابيتا
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ُ�ض ٌّر
للعلوم امل�رصفية واملالية �ص ،465/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية  ،733-732/2القامو�س
القانوين اجلديد �ص]322/

َ�ض ْبطٌ

لغة:
و�ض َب َط َ�ص ْن َع َته� :أَ ْح َك َمها و�أَ ْت َق َنها،
(�ض ب ط)�َ ،ض َب َط َ�ض ْبط ًا؛ َ�ض َب َط َّ
حل ْزمَ ،
يءَ :ح َف َظه با َ
ال�ش َ
وح ْب ُ�سه ،وااللتزام بالنظام ،واالن�ضباط ،والإحكام ،والإتقان،
َّ
وال�ض ْبط :لزوم ال�شيءَ ،
ِ
حل ْزم.
با
ال�شيء
ظ
ف
ح
:
ا
أي�ض
و�
ً
ْ
َ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●القيام بالأمر على الوجه الأكمل ،ومنه� :ضبط زمام الأمور.
●و�ضبط احلب�س �أو الوقف :القانون الذي يحمي احلب�س �أو الوقف من �أي تغيري انحرايف
نحو الأ�سوء؛ كاالندثار والإهمال� ،أو تغيريه عن هدفه �أو �أ�صله.
●و�ضبط املداخيل احلب�سية� ،أو �ضبط الريع :ت�سجيل املداخيل الوقفية �أو املوارد املالية
الوقفية �أو احلب�سية يف يومها يف �سجالتها اخلا�صة ب�ضبط املداخيل؛ حتى ال يرتتب �أي
خلل �أو �ضياع لها.
●و�ضبط امل�صاريف العامة :ت�سجيل امل�صاريف الوقفية العامة يف �سجالتها اخلا�صة؛ وذلك
ل�ضبط ما ُي�رصف حتى ال يرتتب خلل �أو �ضياع.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●م�صطلح خا�ص بكتاب ال�ضبط؛ حيث تدوين العقود والإقرارات ال�رشعية والنظامية يف
ي�سمى جملد ال�ضبط.
جملد خا�ص بذلكَّ ،
●عملية تتكون من �ضبط �آلية عمل �أو حركات تنفيذية بهدف احلفاظ على ح�سن �سري العمل.
●�إحدى وظائف الإدارة العامة ،وتهدف �إىل تنظيم الدولة بطريقة حمددة؛ ل�ضمان �سالمة
و�أمن املجتمع.
●م�سك الدفاتر؛ تدقيق املعامالت املالية �أو التجارية.

[ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم لغة الفقهاء �ص ،253/املعجم
لألفاظ احلب�س  -الوقف  -املعقب والعام باملغرب �ص ،121 ،119/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية
العربية ]712/2

ُ�ض ٌّر (�ضرار)

لغة:
و�ض
و�ض ًا َ َ
�ض ًا ُ َّ
�ض َ َّ
(�ض ر ر)َّ َ ،
أذى �أو مكروه ًا ،وال�ض ُّدَ :ن َف َعهَّ ُ ،
و�ضر ًا؛ َ َّ
�ضه� :أحلق به � ً
وال�ش َّدة يف بدن من ُهزال �أو
ال�ش َّدة ،والبالء ،و�سوء احلال ،والفقرِّ ،
وال�ضِّ :
�رصه� :صار �رضير ًاُّ ُّ ،
َب ُ
وال�ش َّدة ،وال َق ْحط ،وامل�ش َّقة ،واملر�ض ،وال َّزمانة،
ر،
ق
ف
ال
وهي:
اء»؛
«ال�س
عك�س
اء:
وال�ض
مر�ض،
َْ
ِّ
َّ َّ
َّ َّ
�ضار فالن ًا؛ �أي:
قال:
ي
إ�رضار،
ل
ا
على
اجلزاء
وهو:
ة؛
�ضار
مل
ا
ار:
وال�ض
نف�س،
أو
�
مال
وال َّن ْق�ص يف
ُ
ِّ
ُ
َّ
َّ
ِ
ِ
وال�ضار ف ْعل االثنني مع ًا ،واجلمع� :أَ ْ�ضار.
�ضرِهَّ ،
فال�ضر ف ْعل الواحدِّ ،
جازاه على َ َ
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اب
ِ�ض َر ٌ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
ِ
●�سوء احلال يف نف�سه؛ لقل ِة َن ْحو عل ٍم وف�ضل وعفة� ،أو يف بدنه؛ لنق�ص جارحة� ،أو يف حالة؛
لفقد مال �أو جاه.
●�إيالم النف�س وما يت�صل ب�أحوالها.
●الأذى يف النف�س �أو يف املال.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،التوقيف على مهمات التعاريف �ص،322/
معجم لغة الفقهاء �ص]254/

اب
ِ�ض َر ٌ

لغة:
�ضبها الفح ُل،
�ض َب الفح ُل الناق َةَ :ن َك َحها ،وناقة �ضا ِر ٌبَ َ :
�ض َب ِ�ضاب ًا؛ َ َ
(�ض ر ب)َ َ ،
ِ
و�ضاب اجلملَ :ن ْز ُوه على الأنثى؛ ُيقالَ :نزا ال َّثور؛ �أيَ :و َث َب على �أنثاه.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة]

َ�ض ْر ٌب

لغة:
�ضب ًا ِ
ال�شيء
و�ض َب
�ض َب
َ
حتركَ ِ َ ،
و�ضبان ًا؛ َ َ
و�ضاب ًا َ َ
(�ض ر ب)َ َ ،
ُ
ال�شيءَّ :
�ض َب َ ْ
�ساد َقه:
و�ض َب
ا�ستقر
َ
و�ضب ُ َ
ال�شيء� :أ�صابه و�صدمه ،و�أقامه وم َّدهَ َ ،
بال�شيءَ :خ َل َطه بهَ َ ،
َّ
الع ْمل َة�َ :س َّكها،
أو
�
د
قو
ن
ال
ب
و�ض
ا،
ه
ب
�ص
ن
:
ة
اخليم
ب
و�ض
ه،
ق
د
و�ضب الوت َدَّ َ :
َ َ َ ُّ َ
َ َ َ ََ
ُ
َ ََ
ومت َّكنَ َ ،
الرزق ،وخرج ُم َّت ِجر ًا� ،أو
وطبعهاَ َ ،
و�ض َب يف الأر�ضَ :ذ َه َب َو�أَ ْب َع َد؛ و�أي�ض ًا� :سار يف طلب ِّ
ِ
وال�ضب :امل ْثل،
وح َج َر عليه ،ومنعه من
و�ضب القا�ضي على يده :عاقبهَ ،
غازي ًاَ َ ،
ُّ
الت�رصفْ َّ ،
وال�ص ْنف ،وال َّن ْوع ،و�أي�ض ًا :ك ُّل ما يقع على البدن من �أذى؛ ب�سبب لكمة� ،أو
واملِثالَّ ،
وال�ش ْكلِّ ،
ريا�ضيتني،
�ضب عددين �أو عبارتني
وعملية
ركل بالقدم،
َّ
َّ
َّ
ح�سابية ُت�ستخدم لإيجاد حا�صل َ ْ
الد ْرهم
مرات بقدر ما يف عدد �آخر من الوحدات،
�أو تكرار عدد ما َّ
وال�ض ُب �أي�ض ًاِّ :
عدة َّ
َّ ْ
َ
َ
�ضب.
و�ضوب ،و�أ ْ ُ
امل�رضوب؛ َو ْ�صف بامل�صدر ،واجلمع� :أ ْ�ضابُ ُ ،
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

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

َ�ض ْربخانة (�ضرب خانة  -دار ال�ضرب)

لغة:
�ضب�� ًا ِ
الع ْمل�� َة�َ :س�� َّكها ،وطبعه��ا،
��ضر َب ال ُّنق��و َد �أو ُ
و�ضبان�� ًا؛ َ َ
و�ضاب�� ًا َ َ
(���ض ر ب)َ َ ،
��ضر َب َ ْ
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َ�ض َر ٌر
الد ْره��م امل��ضروب؛ َو ْ�ص��ف بامل�ص��در ،وخانة :كلمة فار�س��ية؛ وه��ي :البيت� ،أو املح ُّل،
وال��ضربِّ :
َّ ْ
��ضرب في��ه الدراه��م و ُت�س ُّ��ك.
ت
مو�ض��ع
��ي:
ه
و
ب؛
ال��ضر
دار
��ة:
ن
بخا
و�ض
ُ ْ
َّ ْ
َ ْ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[تكملة املعاجم العربية ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد]

َ�ض َر ٌر

لغة:
وال�ض�� ُّدَ :ن َف َع��ه،
أذى �أو مكروه�� ًاِّ ،
و��ضر ًا َ َ
و��ضرر ًا؛ َ َّ
��ضر ًا ُ َّ
��ضر َ َّ
(���ض ر ر)َّ َ ،
��ضره� :أحل��ق ب��ه � ً
وال�ش َّدة ،واملكروه ،والآفة ،واملر�ض ،وهو
وال�ضيق ،و�سوء احلالِّ ،
َّ
وال�ضر :الأذى ،واخل�سارةِّ ،
ِ
ِ
وال�ضر :فع ُل
�أي�ض�� ًاُ :ن ْق�ص��ان يدخ��ل يف ال�ش��يء ،وع ّل��ة ُتقع��د ع��ن اجلهاد ونحوه من عمل �أو �س��عيَّ ،
وال�ض ُّار :ا�سم فاعل من
ت�رض به غريك ،وتنتفع بهَّ ،
الواحد ،وهو �أن َّ
ي�رض الرجل غريه ،وقيل :ما ُّ
ِ
و�رشها ،ونفعها
ها
ري
خ
كلها؛
أ�شياء
ل
ا
خالق
هو
حيث
افع؛
ن
كال
احل�سنى،
اهلل
«�ض» ،ومن �أ�سماء
َّ
َ َّ
ِّ
وير���ض ،عل��ى مقت�ضى حكمته،
��ر،
ق
ف
ي
أراد؛
�
��ف
ي
وك
أراد،
�
��ن
مل
ِّ
لل��ضر
ر
��د
ق
امل
��ى:
ن
واملع
��ا،
ه
و�ض
ِّ ُّ
ُ
ُ
ُ ِّ
و�س��وء احل��ال ،واجلم��ع� :أَ ْ�ضار.
ر،
وال��ضر
ة،
د
��
وال�ش
��ط،
ح
ق
ال
��اروراء:
وال�ض
َ
ِّ
َّ
َّ
َّ
ْ
ُ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●�إحلاق مف�سدة بالغري مطلق ًا؛ �سواء �أكانت يف الأموال �أو احلقوق �أو الأ�شخا�ص� ،أما الفرق
ال�ضر
وال�ضار الوارد ذكرهما يف حديث« :ال �رضر ،وال �رضار»؛ فهو �أن َّ
بني َّ
ال�ضر ِّ
ال�ضار فهو� :إحلاق مف�سدة بالغري على وجه
أما
�
،
ابتداء
بالغري
مف�سدة
إحلاق
يعني� :
ِّ
ً
املقابلة؛ لأنه م�صدر قيا�سي على وزن « ِف َعال» ،وهو يدل على امل�شاركة.
●الأذى ال�شديد الواقع ب�أحد ال�رضوريات اخلم�س :النف�س ،والدين ،والعقل ،والعر�ض،
واملال.
وال�ض ُّار :من كان طبعه �إحالل املكروه يف املال �أو النف�س.
● َّ
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●�أي خ�سارة  -عر�ضية �أو متعمدة �أو ناجتة عن �إهمال  -تلحق ب�شخ�ص �أو ممتلكات.
●التعوي�ضات املادية؛ �أي املبلغ الذي حتكم به حمكمة �أو هيئة حتكيم �أو ديوان مظامل �أو �أي
دائرة �أو جهة �صاحبة اخت�صا�ص� ،أو التي تقرر مبوجب عقد �أو اتفاق �أو بالرتا�ضي �أو
يف ت�سوية خارج املحكمة ،ملن �أ�صابه �رضر يف �شخ�صه �أو ممتلكاته �أو حقوقه �أو �أي �شيء
عائد له.
عند القانونيني:
هو الأذى املادي والأدبي �أو ال�شعوري �أو العاطفي الذي يقع على النف�س �أو على املال ،وقد يقع
ال�رضر باالمتناع عن تنفيذ التزام تعاقدي �أو قانوين� ،أو باقرتاف جرمية فعلية �أو حكمية� ،أو
بحادث عار�ض ُتل َقى م�س�ؤولية حدوثه على �شخ�ص معني.
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم امل�صطلحات املالية
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َ�ض ُرو َر ٌة
واالقت�صادية يف لغة الفقهاء �ص ،287/املو�سوعة الفقهية املي�رسة  ،1276/2معجم لغة الفقهاء �ص،252/
قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية واملالية �ص ،247/املعجم القانوين رباعي اللغة �ص]156/

َ�ض ُرو َر ٌة

لغة:
وال�ش َّدة ال را َّد لها ،و�أي�ض ًا :ا�سم
حل ْتم ،وامل�ش َّقةِّ ،
(�ض ر ر)َّ ،
ال�ضورة :احلاجة ،والوجوب ،وا َ
بال�ضورة :الثابت
يتميز به ال�شيء من وجوب �أو امتناع ،وهي خالف اجلواز ،واملعلوم َّ
ملا َّ
مت�س �إليه احلاجة،
ب�صفة قطعيةَّ ،
وال�ض ُّ
«�ضورة»؛ وهو :ك ُّل ما ُّ
وري :ا�سم من�سوب �إىل َ ُ
احلتمي ،وما لي�س منه ب ٌّد ،وما ُحمل عليه الإن�سان،
وال�رضوري �أي�ض ًا :الواجب
خالف الكما ِّيل،
ُّ
ُّ
و�ضا ِئر.
ورات،
�ض
َ َ
واجلمعُ َ :
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●خوف ال�رضر ال�شديد النازل ب�أحد ال�رضوريات اخلم�س.
●النازل مما ال مدفع له ،و�أي�ض ًا ما ال يفتقر �إىل نظر وا�ستدالل؛ حيث تعلمه العامة.
●خوف ال�رضر �أو الهالك على النف�س �أو بع�ض الأع�ضاء برتك الأكل.
●�أن تطر�أ على الإن�سان حالة من اخلطر �أو امل�شقة ال�شديدة ،بحيث يخاف حدوث �رضر
فيتعي �أو يباح
�أو �أذى بالنف�س� ،أو بالع�ضو� ،أو بال ِعر�ض� ،أو بالعقل� ،أو باملال وتوابعهَّ ،
عندئذ ارتكاب احلرام� ،أو ترك الواجب� ،أو ت�أخريه عن وقته ،دفع ًا لل�رضر عنه يف غالب
ظ َّنه� ،ضمن قيود ال�رشع.
●وال�رضوري :ما تدعو احلاجة �إليه لرفع ال�رضر النازل ب�إحدى ال�رضوريات اخلم�س؛
حفظ النف�س ،والدين ،والعقل ،والعر�ض ،واملال.
●وال�رضوريات :هي الأعمال والت�رصفات التي الب َّد منها يف قيام م�صالح الدين والدنيا،
و�صيانة مقا�صد ال�رشيعة ،بحيث �إذا ُف ِقدت �أو ُف ِق َد بع�ضها مل جت ِر م�صالح الدنيا على
ا�ستقام ٍة ،بل على ف�سا ٍد وتهارجٍ  ،وفوت حيا ٍة ،ويف الأخرى فوت النجاة والنعيم ،والرجوع
باخل�رسان املبني.
عند االقت�صاديني:
ال�رضوريات :هي احلاجات ،وهنالك تداخل كبري بني ال�رضوريات والكماليات ،وال يوجد ح ٌّد
فا�صل وا�ضح يف�صل بينهما.

[املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،املو�سوعة الفقهية املي�رسة ،1279/2
 ،1281التعريفات الفقهية �ص ،134/معجم م�صطلحات �أ�صول الفقه �ص ،267 ،265/معجم امل�صطلحات املالية
واالقت�صادية يف لغة الفقهاء �ص ،287/معجم لغة الفقهاء �ص ،255/املعجم اجلغ رايف �ص]483/

َ�ض ِري َب ٌة

لغة:
الطبيعة،
وال�ضيبة �أي�ض ًاَّ :
ال�ضيب َة� :أَ ْو َج َبها عليهم ،و�ألزمهم بهاَّ ،
�ض َب عليهم َّ
(�ض ر ب)َ َ ،
ِ
ِ
ِ
و�ضائب.
�ضيباتَ ،
وال�س ِج َّية ،ومن الأُ ْرز� :سبعة �أَرادب ،واجلمعَ :
َّ
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ِيح
َ�ضر ٌ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●ما تفر�ضه الدولة على الأموال �أو الأ�شخا�ص من غري الفرائ�ض ال�رشعية امل�سماة.
●املقدار من املال الذي تلزم الدولة الأ�شخا�ص بدفعه لها من �أجل تغطية النفقات العامة
للدولة ،ومن املالحظ �أن م�صطلح «�رضيبة» قليل اال�ستعمال يف كالم الفقهاء ،و�أن مرادفاته
الدارجة على �أل�سنتهم يف م�صنفاتهم هي« :الكلف ال�سلطانية» ،و«النوائب» ،و«الوظائف»،
و«اخلراج» ،و«الع�شور» ،و«املغارم» ،و«املكو�س».
●اخلراج امل�رضوب.
تتول الدولة �أمر جبايته و�رصفه يف م�صارفه؛ ومن �أمثلته :جباية اجلزية
●املال الذي َّ
ونحوها من غري امل�سلمني املقيمني يف الدولة الإ�سالمية.
●اقتطاع مايلُ ،يل َزم الأ�شخا�ص ب�أدائه لل�سلطات العامة ،ب�صفة نهائية ،دون مقابل ،بغر�ض
حتقيق نفع عام.
وت�سب على �أ�سا�س قيمتها فقط ،ال على
●و�رضيبة الأرا�ضي� :رضيبة ُتفر�ض على الأر�ضُ ،
�أ�سا�س قيمة ما عليها من ٍ
مبان وممتلكات.
●و�رضيبة الأرباح� :رضيبة ت�ستو َفى عن الأرباح التي حتققها ال�رشكة عدا �رضيبة الدخل؛
�أي عن الأرباح التي ُتدفع �إىل ح�ساب ال�رشكة وامل�ساهمني فيها.
عند االقت�صاديني:
ر�سوم ت�ستوفيها الدولة من الأفراد واملن�ش�آت على دخل �أو ممتلكات منقولة �أو غري منقولة،
�أو بيع �أو �رشاء �سلع �أو خدمات ،ويتم ح�سابها �إما كمبلغ مقطوع� ،أو بن�سبة مئوية ثابتة� ،أو
بن�سبة متدرجة �أو ت�صاعدية.
عند القانونينيُ :يطلَق على:
●الفري�ضة املالية التي ت�ستوفيها الدولة �إجباري ًا وب�صفة نهائية من الأ�شخا�ص ،دون �أن
معي.
يكون دفعها نظري مقابل َّ
●الأموال التي يجب على كل مك َّلف دفعها لي�ساهم يف النفقات العامة.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم لغة الفقهاء �ص ،255/معجم امل�صطلحات املالية
واالقت�صادية يف لغة الفقهاء �ص ،290-289/معجم م�صطلحات �ألفاظ الفقه الإ�سالمي �ص ،373/معجم
م�صطلحات العلوم ال�رشعية  ،1041/2معجم امل�صطلحات االقت�صادية والإ�سالمية �ص ،361/قامو�س �آركابيتا
للعلوم امل�رصفية واملالية �ص ،779/القامو�س القانوين اجلديد �ص]342 ،177/

يح ( ُق َّبة ُ -ت ْر َبة)
َ�ض ِر ٌ

لغة:
يءَ :د َف َعه و�أَ ْب َعده،
أر�ض�َ :ش َّقهاَّ ،
ره ،وال َ
القرب :ح َف ُ
�ض َح َ
وال�ش َ
�ضح ًا؛ َ َ
(�ض ر ح)َ َ ،
�ض َح َ ْ
ال�ش ُّق يف و�سط القرب ،وال َّلحد
وال�ضيح :البعيد ،وهو �أي�ض ًاَّ :
و�ض َح للميتَ :ح َف َر له �رضيح ًاَّ ،
َ َ
لد ،وعادة
ه،
ل
ك
ب
ق
ال
هو
وقيل:
جانبه،
يف
جل َّبانة� ،أو املَ ْق َبة ،وقيل :ال َق ْب بال َْ
والتبة؛ �أي :ا َ
ُ
َ ْ ُّ
ُّ ْ
ِ
اخلا�صة ،واجلمع� :أَ ْ ِ
و�ضائح.
ما ُيطلق على املقابر
�ض َحةَ ،
َّ
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َ�ض ٌّم
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
ميز البع�ض بني القرب الذي هو حفرة
●احلجرة امل�شتملة على قرب �أو ُتربة تعلوها قبة ،وقد َّ
التبة التي هي بناء مقام فوق القرب.
امليت ،وبني ُّ
●مدفن �سلطان �أو �أمري �أو رجل �صالح� ،أو �أي �إن�سان �آخر له مكانة تدعو �إىل تخليد ذكراه.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم م�صطلحات العمارة والفنون الإ�سالمية �ص،175/
مو�سوعة فن العمارة الإ�سالمية �ص]101/

َ�ض ٌّم

لغة:
ونحوه��اَ :ق َب َ�ضها
�ض��م َّ
و�ضم ال َ
أوراق َ
ال�ش َ
��يء �إلي��ه� :أخ��ذه وجذب��ه �إلي��هَّ ،
(���ض م م)�َ ،ض َّ��م َ�ض َّم�� ًا؛ َّ
وال�ض ُّ��م :م�ص��در َ�ض َّ��م؛ وه��و:
�أو جمعه��ا َ
و�ض َّ��م القم َ��ح �أو الأر َزَ :ح َ�ص�� َدهَّ ،
بع�ضه��ا �إىل بع���ضَ ،
جل ْم��ع ب�ين �ش��يئني ف�أك�ثر ،وال ْإ�ضمام��ة :ال ْإ�ض َب��ارة؛ وهي :احلزمة
َق ْب ُ
���ض ال�ش��يء �إىل ال�ش��يء ،وا َ
ِ
ِ
«�ض َّ��م»؛ �أي:
��ن
م
��ول
ع
للمف
��ة
ت
ثاب
��ة
ف
�ص
��ة:
م
ي
م
وال�ض
بع���ض،
إىل
�
��ا
ه
بع�ض
��م
�ض
أوراق
ل
ا
م��ن
َ
َّ
ُ َّ ُ
املَ ْ�ض ُموم��ة �إىل غريه��ا.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[تاج اللغة ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد]

مان
َ�ض ٌ

لغة:
تقدم تعريفه� ،أنظر�( :صندوق ال�ضمان االجتماعي).
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●ر ُّد ِم ْث ِل الهالك� ،إن كان مثلي ًا� ،أو قيمته �إن كان قيمي ًا.
●التزام َد ْين �أو �إح�ضار عني �أو بدن.
●�شغل ذمة �أخرى باحلق.
حتمل املت�سبب غرامات الغ�صب واملتلَف والعيب ونحوه.
● ُّ
ال�ضامن  -الكفيل � -إىل ذمة امل�ضمون عنه يف التزام احلق.
�ضم ذمة َّ
● ُّ
●�إح�ضار العني امل�ضمونة �أو �إح�ضار من هو عليه احلق.
●االلتزام بتعوي�ض مايل عن �رضر الغري.
● ُم ِ
وج ُب ال ُغ ْر ِم مطلق ًا؛ �أي موجب حتمل تبعة الهالك.
●االلتزام بالقيام بعمل.
●كفالة النف�س ،وكفالة املال.
●�ضمان املال والتزامه �سواء كان بعقد وبغري عقد.
●و�ضع اليد على املال ،بغري ح ٍّق �أو بح ٍّق.
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ياع
َ�ض ٌ
●ما يجب بالتزام بال�شارع ب�سبب االعتداءات؛ كالديات �ضمان ًا للأنف�س ،والأرو�ش �ضمان ًا ملا
دونها ،وك�ضمان قيمة ال�صيد يف احلرم ،وكفارة اليمني ،وكفارة الظهر ،وكفارة الإفطار
عمد ًا يف نهار رم�ضان.
●ما يتحمله الإن�سان ويلتزمه يف ذمته باال�ستدانة؛ ليدفعه يف �إ�صالح ذات البني� ،أو عمل من
�أعمال البِ ،وال�ضمان �أعم من احلمالة.
احلق من ال�ضياع؛ كالوثيقة ،والرهن ،والكفالة ...ونحو ذلك.
● َّ
وال�ضمانة :كل ما ي�ضمن َّ
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
حتمل م�س�ؤولية �سداد قر�ض �أو الوفاء بالتزام �إذا �أخ َّل امل�ضمون بذلك.
●قبول ال�ضامن ُّ
●تع ُّهد ب�إ�صالح �أو ا�ستبدال منتجات خالل فرتة ال�ضمان ،والتي متتد عادة حتى �سنة واحدة
من تاريخ ال�رشاء.
●حماية �شخ�ص من �رضر يهدده� ،أو تعوي�ضه عن �رضر وقع عليه.
●ويف التمويل :ال�ضمان الذي يقدمه املقرت�ض للمقر�ض ك�ضمان للقر�ض.
●ويف الأعمال التجارية :تعني الكلمة وعد ًا ب�أن الب�ضائع �أو الآالت �أو املعدات التي قدمت
الكفالة �أو ال�ضمان عنها ت�ؤدي عملها ح�سب املطلوب� ،أو حتتوي على العنا�رص �أو الأجزاء
املو�ضحة يف املوا�صفات� ،أو �أنها تعمل لفرتة من الزمن حمددة يف الكفالة �أو ال�ضمان.
عند القانونينيُ :يطلَق على:
●حماية �شخ�ص من �رضر يهدده� ،أو تعوي�ضه عن �رضر وقع عليه ،والكفالة وال�ضمان
يرادفان االلتزام �أو امل�س�ؤولية يف بع�ض العقود.
●وال�ضمانات :و�سائل قانونية حلماية حقوق الدائن.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية
 ،1046 ،717/2معجم امل�صطلحات املالية واالقت�صادية يف لغة الفقهاء �ص ،292/املو�سوعة الإ�سالمية العامة
�ص ،901/املو�سوعة الفقهية املي�رسة  ،1284/2معجم امل�صطلحات االقت�صادية والإ�سالمية �ص ،364/املو�سوعة
الفقهية  ،220/28 ،122/18معجم لغة الفقهاء �ص ،256/قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية واملالية �ص،412/
 ،725معجم م�صطلحات العلوم الإدارية �ص ،212/معجم م�صطلحات االقت�صاد واملال و�إدارة الأعمال �ص،260/
القامو�س القانوين اجلديد �ص ،322/معجم القانون �ص]111/

ياع
َ�ض ٌ

لغة:
و�ضاع
تبدد ،وزال ،و�صار �إىل العدم،
�ضاع َ�ض ْي َع ًة َ
�ضاع ما ُلهَّ :
َ
و�ضياع ًا؛ َ
(�ض ي ع)َ ،
وال�ضياع :الهالك ،وال َّت َلف ،والفقدان ،والإهمال ،و�أي�ض ًا :العيال
ال�شيءُ :ف ِق َد ،و َه َل َك ،و َت َل َفَّ ،
ُ
امل ُ ْه َم
وال�ضياع �أي�ض ًا:
�س
ه
ديد
ب
ت
الوقت:
ياع
و�ض
د،
ق
والتف
الرعاية
من
لون
ُّ
َ
دى وبال فائدةَّ ،
َ
ُ
ْ
ُ ً
الطيب.
من
نوع
ِّ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[تاج العرو�س ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد]
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ِ�ضيا َف ٌة
ِ�ضيا َف ٌة

لغة:
�ضاف َ�ض ْيف ًا ِ
و�ض َّيفه؛ �أي� :أَ ْنزله َ�ض ْيف ًا عنده،
و�ضيا َف ًة؛ َ
(�ض ي ف)َ ،
�ضاف �صدي َقه� :أَ�ضا َفهَ ،
ْ
و�ض َّي َف� :أومل؛ �أقام وليمة �أو َم�أ ُدبة،
ال�ضيافةَ ،
َ
و�ضا َفه :نزل عنده َ�ض ْيف ًا �أي�ض ًا ،وطلب منه ِّ
ْ
ال�ضيافة :ما يجب ُع ْرف ًا
وواجب
إطعامه،
�
و
ف
ي
ال�ض
وا�ستقبال
بة،
د
�
أ
مل
وا
الوليمة،
يافة:
وال�ض
ِّ
ِّ
َُ
َّ ْ
لل�ضيوف ،ونوع من خانات القوافل ُي�ست�ضاف
ال�ض
�صة
�ص
م
دار
يافة:
ال�ض
ودار
يف،
نحو َّ
ُّ
ِّ
ُ َّ
وال�ض ْيف :النازل عند غريه زائر ًا يف �ضيافته؛
بها بع�ض امل�سافرين على ح�ساب �أمري املدينةَّ ،
ويجمع �أي�ض ًا على:
وي�ستعمل للمفرد واملث َّنى واجلمع ،وللمذ َّكر وامل�ؤ َّنثُ ،
ُد ِع َي� ،أم مل ُي ْدعُ ،
�أَ ْ�ضيافِ ،
و�ضيوف.
و�ضيفانُ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●بذل البادي �أو املقيم يف قرية �أو مدينة امل�أوى والطعام ثالثة �أيام جمان ًا للقادم �إليها من غري
�أهلها �إذا طلب النزول عنده.
●ا�سم لإكرام ال�ضيف  -وهو النازل بغريه لطلب الإكرام  -والإح�سان �إليه.
●و�أوقاف ال�ضيافة� :أوقاف يجعل �إنفاق ريعها يف تقدمي ال�ضيافة لل�ضيف الذي يحل على
�أهل القرية من خارجها ،وعادة من يكون هذا الوقف يف يد من مي ِّثل القبيلة؛ كال�شيوخ،
والزعماء.

[ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم امل�صطلحات
املالية واالقت�صادية يف لغة الفقهاء �ص ،301/املو�سوعة الفقهية � ،316/28أبحاث ندوة نحو دور تنموي للوقف
�ص]201/

َ�ض ْي َع ٌة

لغة:
وال�ض ْي َعة :الأر�ض امل ُ ِغ َّلة؛ ُت ِد ُّر على �صاحبها
�ضاع الرج ُلَ :ف َ�ش ْت َ�ض ْي َع ُته و َك ُثتَّ ،
(�ض ي ع)� ،أَ َ
إقطاعية ،والقرية ال�صغرية ،والعقار من الأر�ض ،وهي �أي�ض ًا :العمل امل ُ ْر ِب ِح؛ كال ِّتجارة
ما ًال ،وال َّ
الر ْبح َنف�سه ،و�أي�ض ًا :املِ ْه َنة� ،أو ا ِ
حل ْرفةُ ،يقال�َ :ض ْيع ُة
على
تطلق
قد
و
وغريهما،
وال�صناعة
َ
ِّ
ِّ
ِ
ِ
ِ
و�ض َيعات ،و�ضياع ،و�ض َيع.
عات،
ي
�ض
واجلمع:
به،
�س
ك
و
ومعا�شه
و�صناعته،
فته
ر
ح
أي:
�
الرجل؛
َ
َ
َ ْ
ْ
ْ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●جمتمع بيوت ي�سكنها الفالحون خا�صة.
●املزارع والأر�ضون.
و�ض ْيعة الرجل :عقاره الذي ي�ضيع بفقده.
● َ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم ال�شهابي يف م�صطلحات العلوم
الزراعية �ص ،775/معجم امل�صطلحات املالية واالقت�صادية يف لغة الفقهاء �ص ،302/التوقيف على مهمات
التعاريف �ص]224/
174

ِ�ضيقٌ
ِ�ضيقٌ

لغة:
�ضاق َ�ض ْيق ًا ِ
ال�شيء :عك�س «ا َّت�سع»؛ �أي :كان َ�ض ِّيق ًا� ،أو �صار كذلك،
�ضاق
و�ضيق ًا؛ َ
(�ض ي ق)َ ،
ُ
ِ
ِ
ٍ
ريق :جعلها َت�ضيق ،وق َّلل ات�ساعها،
و�ض َّي َق َّ
�ضاق� :صار يف �ضيق� ،أو َف َق َد ما َله وافتقرَ ،
و�أَ َ
الط َ
ال�صدر
وال�ش َّدة ،وما �ضاق عنه
و�سوء احلالِّ ،
ِّ
وال�ضيق :نقي�ض َّ
«ال�سعة» ،وهو �أي�ض ًا :ال َف ْقرُ ،
ُ
ِ
ِ
والع َوز.
الفقر،
:
د
الي
ذات
يق
و�ض
أزمة،
ل
ا
أو
�
ائقة،
وال�ض
حزن،
أو
�
هم
َّ
َ
من ٍّ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد]
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176

متن القاموس
حرف «ط»
177

178

طا ِئ َف ٌة
طا ِئ َف ٌة (فرقة)

لغة:
وط ْوف ًا و َت ْطواف ًا؛ طاف بال�شيء� :سعى ،وا�ستدار ،وحام حوله،
وط َوفان ًا َ
طاف َطواف ًا َ
(ط وف)َ ،
ِ
َ
َ
َ
والطائ َفة :اجلماعة� ،أو الفرقة ،يجمع �أفرادها
وجاء من نواحيه ،و�أطاف بالأمر� :أ َ
حاط بهَّ ،
ِ
وطوائف.
فات،
ئ
طا
واجلمع:
ال�شيء،
من
القطعة
مذهب �أو ر�أي واحد ،و�أي�ض ًا :اجلزء �أو
َ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●اجلماعة ،و�أقلها ثالثة ،ورمبا �أُطلقت على الواحد واالثنني.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني ،معجم امل�صطلحات والألفاظ الفقهية ]419/2

طا ِب ٌع

لغة:
طب َع َط ْبع ًا ِ
القما�ش:
مميزة ،وطبع
طبع
َ
ال�شيءَ :خ َت َمهَ ،
وطباع ًة؛ َ
(ط ب ع)َ ،
وو�ض َع عليه عالمة ِّ
َ
الط َابع:
والطا ِبع �أو َّ
خ�ص على �شيءُ :ج ِب َل عليه ،وا َّت�صف بهَّ ،
َر َ�س َمه ،و َن َق َ�ش عليهُ ،
وط ِب َع َّ
ال�ش ُ
والطابع �أي�ض ًا :اخلامت ،والأداة ُيختم �أو
ورقية �صغريةُ ،تل�صق على الأوراق وال�سلعَّ ،
بطاقة َّ
املميزة� ،أو ك ُّل
وال�سجية ،وال�صفة ،وا ُ
خللق الغالب ،والعالمة ِّ
ُيطبع بها ،وهو �أي�ض ًا :الطبيعةَّ ،
ما ُي َّيز به ،واجلمعَ :طوابع.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●لفظ متداول يف العهد العثماين عند عامة النا�س ،يق�صدون به :اخلتم �أو اخلامت املنقو�ش فيه
عالمة �صاحبه وتوقيعه.
●املل�صقات ذات القيمة التي تفر�ضها الدولة على املعامالت الر�سمية ور�سائل الربيد ،وهي
مبثابة �أجور �أو �رضيبة.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●ورقة �صغرية ُت�صدرها الدولة ال�ستعمالها يف املعامالت الإدارية واملالية.
●ختم �أو طابع يو�ضع على وعاء �أو يل�صق على �سلعة �أو على وثيقة �أو م�ستند ،يدل على �أن
�رضيبة معينة قد ا�ستوفيت عنه �أو عنها.
عند القانونينيُ :يطلَق على:
●طابع الدولة �أو رئي�سها �أو هيئة نظامية �أو �سلطة عامة ،ويراد به �إما جعل العقد ر�سمي ًا� ،أو
�إقفال مظروف حمظور فتحه.
●عالمات �صادرة عن �إحدى امل�صالح التابعة للدولة ،دا َّلة على �أداء ر�سوم م�ستحقة.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم امل�صطلحات والألقاب
التاريخية �ص ،301/معجم لغة الفقهاء �ص ،258/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية ،728/2
179

طابو
معجم م�صطلحات االقت�صاد واملال و�إدارة الأعمال �ص ،475/القامو�س القانوين اجلديد �ص ،553/معجم
القانون �ص]266/

طابو

لغة:
مل جند له �أ�ص ًال يف اللغة.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
حق الت�رصف بالأرا�ضي.
ال�سند الذي يفيد َّ
● َّ
●�سند ملكية العقارات.
●دائرة ت�سجيل العقارات والأرا�ضي.
●ا�س ُتخدم يف العهد العثماين لإثبات تبعية الفالح ل�سيده الإقطاعي.
●وطابو ر�سمي :ما يتقا�ضاه �صاحب الأر�ض من ال ُّز َّراع.
●وطابو حترير دفرتيل �أو دفاتر التحرير :نوع من ال�سجالت يف الدولة العثمانية ،وهي �أ�شمل
و�أدق ال�سجالت املعمارية يف احل�ضارة الإ�سالمية ،وت�شمل جميع �أن�شطة املدن والقرى
التي انطوت حتت حكم الدولة العثمانية؛ حيث ُخ ِّ�ص�ص دفرت حترير لكل مدينة �أو جمموعة
بلدان وقرى متجاورة حوى تف�صيالت كاملة عن املرافق العامة؛ كالأ�سواق ،واحلوانيت،
واحلمامات ،واخلانات ،واملَ ِ
عا�ص ،والأرحية (املطاحن) ،والأفران ،وامل�صابن ،والوكاالت،
والتكايا ،والرباطات ،واخلانقاوات ،واملدار�س ،واجلوامع ،وامليامت ،ووثائق الوقف.
عند االقت�صاديني:
دائرة الطابو :م�صطلح �إداري ُي�شار به �إىل ما ُيعرف حالي ًا بالتوثيق العقاري �أو �إدارة ت�سجيل
الأرا�ضي.

[املعجم اجلامع يف امل�صطلحات العثمانية �ص ،143/معجم الدولة العثمانية �ص ،84/احلفاظ املعماري يف
احل�ضارة العربية الإ�سالمية �ص ،118/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية ]727/2

الر َحى)
طاح ٌ
ون ُ
ُ
(طاحونة  -دار َّ

لغة:
و�س َح َقه ب�ش َّدة حتى جعله ناعم ًا،
طح َن َط ْحن ًا؛ َط َح َن ا َ
(ط ح ن)َ ،
ذرات دقيقةَ ،
حل َّب�َ :ص َّيه َّ
تتكون من حجرين م�ستديرينُ ،يو�ضع �أحدهما
بها،
طحن
ي
أداة
�
وهي:
ى؛
ح
الر
َّ
والطاحونَ َّ :
ُ
َّ
معينة
آلة
�
وا�سم
،
ب
حل
ا
ن
ح
لط
آلة
�
ل
ك
احون:
والط
طب،
ق
على
باليد
أعلى
ل
ا
دار
وي
آخر،
ل
ا
على
َ
َّ
ُ
ُّ
َّ
ُ
ْ َ َّ
والطاحونة مثله؛ �أي� :آلة
الط ْحن نف�سهَّ ،
ُت�ستخدم يف َط ْحن الغالل واحلبوب ،و�أي�ض ًا :بيت َّ
الط ْحن ،ومكان َط ْحن احلبوب ،وطاحونة الهواء :طاحونة يديرها الهواء ُت�ستخدم يف َط ْحن
َّ
ِ
حل ِّب ،واجلمع :طواحني.
ا َ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني]
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طاع ٌة
َ
ِ
طار ٌئ

لغة:
وطروء ًا؛ طر�أ فالن على القومَ :خ َر َج عليهم فج�أة� ،أو َط َل َع عليهم من
(ط ر �أ)َ ،ط َر َ�أ َي ْط َر�أُ َط ْرء ًا ُ
ِ
والع َر�ض ُّي ،والغريب،
بلد �آخرَّ ،
والطارئ :احلادث غري املتو َّقع ،وما يحدث فج�أة ،والزائلَ ،
ماهيته ،وعك�سه :الأ�صلي ،والطارئة:
أجنبي عن طبيعة ال�شيء ،خارجٍ من َّ
وهو �أي�ض ًا :ك ُّل � ٍّ
امل�صيبة� ،أو الداهية ،واجلمعَ :طوا ِرئ.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●والظروف الطارئة :الأمور اخلارجة عن العادة التي حتدث فج�أة دون تو ُّقع لها؛ ومنه:
نظرية الظروف الطارئة.
عند االقت�صاديني:
َو ْ�ضع �أو حدث �أو حالة طارئة غري متوقعة� ،أو �رضورة ُم ِل َّحة ومفاجئة ،تتط َّلب القيام ب�إجراء معني.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني ،معجم لغة الفقهاء �ص ،258/معجم م�صطلحات
االقت�صاد واملال و�إدارة الأعمال �ص]192/

طا�س (طا�سة)
ٌ

لغة:
الطا�س� :إناء �صغري ُيو�ضع به ماءَ ،يع ُّد على املائدة ليغ�سل فيه الآكل �أ�صابعه،
(ط و�س)َّ ،
والعامة يقولون :طا�سة ،واجلمع :طا�سات.
و�أي�ض ًا� :إناء من نحا�س ونحوه ُي�رشب به� ،أو فيه،
َّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
ل�صب املاء يف
●جفنة نحا�سية �أو غريها من املوادُ ،ت�ستعمل لتناول الطعام �أو لل�رشب� ،أو ِّ
احلمامات.
●وطا�س بارا�س :م�صطلح كان ُيطلق يف العهد العثماين للداللة على �صندوق خريي يعود
لت�شكيالت االنك�شارية ،حيث كان ُيخ�صم من رواتب االنك�شارية بع�ض النقودُ ،تمع
ال�ستكمال نواق�ص الأورطة (كتيبة) �أو لت�أمني بع�ض احلاجات الرتفيهية لعنا�رص الأورطة،
وعند جمع كميات كبرية من الأموال يقدم تقرير للحكومة بها؛ ف ُت�رصف على املحتاجني
�أو لف ِّك الأ�رسى.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم امل�صطلحات والألقاب التاريخية �ص،302/
معجم م�صطلحات التاريخ والآثار �ص ،119/املعجم اجلامع يف امل�صطلحات العثمانية �ص ،144/م�صطلحات
التاريخ العثماين ]183/1

طاع ٌة
َ

لغة:
وط َوا ِع َي ًة ،و�أَطاع �إِطاع ًة؛ طاعه و�أطاعه :انقاد له ،وفعل ما �أمره
طاع َط ْوع ًا وطاع ًة َ
(ط وع)َ ،
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طاقٌ
والطاعة :االنقياد واملوافقة ،واخل�ضوع لإرادة الآخرين ،وقيل :ال
به ،والن ب�إرادته دون �إكراهَّ ،
الطاعة:
وب ْي ُت َّ
تكون �إال عن �أمر ،وهي عك�س «املع�صية» ،وطاعة اهلل :عبادته ،واالنقياد لأوامرهَ ،
بيت الزوج الذي ُيطلب من الزوجة التي هجرت زوجها �أن تعود �إليه ،واال�ستطاعة :ا�ستفعال
من الطاعة؛ وهي :الطاقة ،والقدرة على ال�شيء ،واجلمع :طاعات.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●فعل املكلف امل�أمورات ،ولو ندب ًا ،وترك املنهيات ،ولو كراهة.
●اال�ستجابة لأمر الغري والعمل به طوع ًا.
●امتثال الأمر واجتناب النهي لكل �صاحب ح ٍّق �أو والية.
وتقرب �إىل اهلل.
●كل ما فيه ر�ضى ُّ
●االنقياد؛ ف�إذا كانت يف اخلري كانت �سبب ًا للثواب ،و�إذا كانت يف املع�صية كانت �سبب ًا يف
العقاب.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية ،1048/2
التوقيف على مهمات التعاريف �ص ،225/املو�سوعة الفقهية ]53/15

طاقٌ

لغة:
معرب،
وجعل كال َق ْو�س من الأبنية؛ كالقناطر ،والنوافذ ،وهو
(ط وق)َّ ،
الطاق :ما ُعطف ُ
فار�سي َّ
ٌّ
ِ
و�أي�ض ًا :ما ُيجدل مع غريه ل�صنع غزل �أو حبل �أو خيط ،واجلمع :طاقات ،و�أَ ْطواق ،وطيقان.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املحراب.
الظ َّلة التي عند باب امل�سجد �أو حوله.
● ُّ
●و ُتطلق يف بالد ال�شام للداللة على الوحدة امل�ستقلة بذاتها من كل �شيء.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،املو�سوعة الفقهية  ،194/36املعجم اجلامع يف امل�صطلحات
الأيوبية واململوكية والعثمانية �ص]144/

طا َق ٌة

لغة:
والطاقة :ال َّنافذة
أمرَ :ق َد َر عليه مب�ش َّقةَّ ،
طاق �إِطاق ًة وطاق ًة؛ َ
طاق َط ْوق ًا ،و�أَ َ
(ط وق)َ ،
طاق ال َ
ِ
ال�ش َّباك ،وفتحة يف اجلدار يدخل منها الهواء وال�ضوء ،وامل ْ�شكاة �أو ال ُك َّوة يف
ال�صغرية� ،أو ُّ
احلائط غري نافذة ،وال َّنافذة يف حائط املنزل ذات َغ َلقُ ،يفتح لدخول ال�ضوء والهواء عند احلاجة
ذهني ،واجلمع:
القوة ،والقدرة ،ون�شاط �أو قدرة على �إحداث فعل
�إليها ،و�أي�ض ًاَّ :
ج�سمي �أو ٍّ
ٍّ
طاقات.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
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طا ِل ٌب
●فجوة �صغرية م�سدودة م�ستديرة ال�شكل ،توجد �أحيان ًا يف كو�شات العقود؛ لتخفيف ِحمل
املباين فوقها� ،أو التجميل.
عند االقت�صاديني:
احل ُّد الأق�صى للمقدار الذي ي�ستطيع �أن ينتجه با�ستخدام كمية معلومة من عوامل الإنتاج.

[ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم م�صطلحات التاريخ والآثار
�ص ،119/قراءة معمارية يف ال�سجالت العثمانية للمحكمة ال�رشعية يف نابل�س �ص ،18/التوقيف على مهمات
التعاريف �ص ،229/معجم امل�صطلحات االقت�صادية �ص]238/

طَ ا ِق َّي ٌة

لغة:
وطواق.
ال�صوف ونحوهما ،واجلمع :طا ِق َّياتَ ،
(ط و ق)َّ ،
الط َّ
اقية :غطاء للر�أ�س من القطن �أو ُّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
واملعب عنه يف الوثائق املختلفة بـ«اخلوذة» ،ويرادف هذا
●اجلزء العلوي يف املحراب،
َّ
امل�صطلح يف بالد ال�شام م�صطلح :طا�سة املحراب ،وهو على هيئة ن�صف قبة معقودة بعقد
ويزخرف باطنها بالعديد من النقو�ش الزخرفية.
مدبب غالب ًا،
َّ
َ

[معجم اللغة العربية املعا�رصة ،املدخل �إىل درا�سة امل�صطلحات الفنية للعمارة الإ�سالمية �ص]93/

طا ِل ٌب (طالب العلم � -صوفته)

لغة:
ِ
ِ
وتوخاه ،و َن َ�ش َده،
(ط ل ب) ،ط َل َب َط َلب ًا وطالب ًا وطالب ًة؛ َط َل َب
ال�شيء� :سعى للح�صول عليهَّ ،
َ
والطالب:
َ
والطلب :حماولة ِو ْجدان ال�شيء و�أخذهَّ ،
وط َل َبه منه� :س�أله � َّإياه ،والتم�سه منهَّ ،
ِ
ويطلق ُع ْرف ًا على التلميذ
ا�سم فاعل من «ط َل َب» ،والتلميذ يطلب العلم َّ
عامة ،وتلميذ املدر�سةُ ،
ِ
وم ْن ُيتابع درا�سته،
الراغب يف حت�صيلهَ ،
يف مرحل َت ْي التعليم الثانوية والعالية ،وطالب العلمَّ :
وط َلب ،و ُه َّن :طالبات.
وط َّلبَ ،
واجلمع :طا ِل ُبونَ ،
وط َل َبةُ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●ال�شخ�ص الذي يحاول احل�صول على �شيء؛ مفيد� ،أو غري مفيد ،ومنه قولهم ملن ي�سعى �إىل
طالب جا ٍه.
طالب علمٍ ،ومن ي�سعى �إىل نيل جا ٍهُ :
نيل العلمُ :
عند القانونيني:
ال�شخ�ص الذي يتابع  -يف نطاق جامعة �أو مدر�سة عليا  -درا�ساته العليا.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم م�صطلحات �أ�صول الفقه �ص،269/
القامو�س القانوين اجلديد �ص]288/
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ِط ٌّب
ِط ٌّب (طبابة  -تطبيب  -مداواة)

لغة:
الطبيب ،وهو معاجلة
(ط ب ب)َ ،ط َّب ِط َّب ًا؛ َط َّب
والط ُّب :عمل َّ
ونحوه :داواه ،وعاجلهِّ ،
َ
املري�ض َ
الكيميائي؛ كاملعاجلة بالأع�شاب �أو احلجامة
نف�سي ًا ،و�أ�سلوب للعالج غري
املر�ضى
ج�سمي ًا �أو َّ
َّ
ِّ
الب�رشية ومعاجلتها ،مبا يف ذلك طرق
أمرا�ض
ل
ا
أ�سباب
�
درا�سة
علم
:
ب
الط
وعلم
ذلك،
ونحو
َّ
ِّ ِّ
وم ْن ِح ْرفته
املداواة وال�شفاء املتعلِّقة بالأمرا�ضَّ ،
والطبيب :احلاذق ،املاهر ،العارف بالأمورَ ،
ِ
ِ
والطبابة :حرفة
بالط ِّب ،وجمعه� :أَط َّباء ،و�أَط َّبةِّ ،
الط ُّب ،ومهنته معاجلة املر�ضى ،والعامل ِّ
ِّ
الط ِّب،
الطبيب �أي�ض ًا ،وال َّتطبيب :املعاجلة واملداواة من الأمرا�ض،
َّ
واملتطبب :متعاطي علم ِّ
ِّ
وقيل :املتعاطي له وهو ال يعرفه جيد ًا.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●ورئي�س الأطباء :هو من يحكم على طائفة الأطباء ،وي�أذن لهم يف التطبيب ...ونحو ذلك.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،املو�سوعة الإ�سالمية العامة
�ص ،906/معجم لغة الفقهاء �ص ،259/تاريخ البيمار�ستانات يف الإ�سالم �ص]19/

طَ با ِئ ِع ٌّي (احلكماء الطبائعية  -الأطباء الطبائعية)

لغة:
طب َع َط ْبع ًا ِ
وال�س ِج َّية
والطبيعة :ا ُ
خ�ص على �شيءُ :ج ِب َل عليهَّ ،
وطباع ًة؛ ُط ِب َع َّ
(ط ب ع)َ ،
ال�ش ُ
خللقَّ ،
ُجبل عليها الإن�سان ،وعلم الطبيعة :الفيزياء؛ وهو علم طبائع الأ�شياء ،واملادة و�صورها،
بائعي:
والطبائع الأربع :احلرارة ،والربودة ،والرطوبة ،واليبو�سةَّ ،
وقوانني تب ُّدلهاَّ ،
والط ُّ
الطبائعية.
أطباء
ل
ا
ومنها:
الفيزياء،
عامل
أو
�
،
الفيزيائي
:
ا
أي�ض
�
و
«الطبائع»،
من�سوب �إىل
ً
َّ
ُّ
ا�صطالحاً:
يف م�صطلحات الع�رص اململوكي :طبيب الأمرا�ض الداخلية (الباطنية).

[تكملة املعاجم العربية ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،املعجم اجلامع يف امل�صطلحات الأيوبية واململوكية
والعثمانية �ص]144/

طَ ْبخٌ

لغة:
وط َب َخ
وغريه� :أَ ْن َ�ض َجه ،و�أَ َع َّده للأكل بتعري�ضه للحرارةَ ،
طبخ ًا؛ َط َب َخ َّ
عام َ
الط َ
(ط ب خ)َ ،ط َب َخ ْ
وط ْب ُخ
«ط َب َخ»؛ وهو� :إن�ضاج اللحم وغريه
ا�شتواء واقتدار ًاَ ،
والط ْب ُخ :م�صدر َ
ال ُآج َّر� :أحرقهَّ ،
ً
الطعا ِم� :إعداده وتهييئه للأكل.
َّ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد]
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طَ َب َق ٌة
طُ ْبخانَة (طُ و ْبخانة)

لغة:
مل جند له �أ�ص ًال يف اللغة.
ا�صطالحاً:
حمل التجميل والراحة ،وكان مرفق ًا يف العادة بامل�شايف ،يق�ضي فيه املري�ض فرتة من الوقت
حتى يعود �إىل و�ضعه الطبيعي ،و�أُطلق على �إحدى امل�ؤ�س�سات اخلريية التي �أن�شئت لإيواء
املحتاجني والفقراء وامل�ساكني.

[املعجم املو�سوعي للم�صطلحات العثمانية التاريخية �ص]147/

ِط ْبقٌ ِ
(ط ْبقُ الأَ ْ�صل)

لغة:
وم�سيطر ًا عليه ،و�أَ ْطبقوا عليه� :أجمعوا
(ط ب ق)� ،أَ ْط َب َق �إِ ْطباق ًا؛ �أَ ْط َب َق عليه :هجم حميط ًا بهُ ،
غطاه و�سرته ،ووافقه ونا�سبه ،و�صدق عليه ،وحت َّقق
متوافقني،
ال�شيءَّ :
يء على َّ
وانطبق َّ
َ
ال�ش ُ
طابقة :املوا َفقة ،وال َّتطابق :اال ِّتفاق،
وطاب ْق ُت بني ال�شيئني :جعل ُتهما على َح ْذ ٍو واحد ،وامل ُ َ
فيهَ ،
ِ
ِ
والط ْبق :امل ْثل ،وال�ش ْبه ،واملُطابق ،واملُوافق.
ِّ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند القانونيني:
ِط ْب ُق الأ�صل :م�ستخرج مطابق ملا نقل عنه.

[تاج اللغة ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،القامو�س القانوين اجلديد �ص]298/

طَ َب َق ٌة

لغة:
ِ
الط َبقة :اجليل بعد اجليل� ،أَو ال َق ْوم املت�شابهون يف �س ٍّن �أَو عهد ،واحلال ،واملنزلة،
(ط ب ق)َّ ،
معينة ،واملجموعة من النا�س ميار�سون وظائف
واملرتبة ،والدرجة ،والفئة من النا�س ذات منزلة َّ
الطابق ،وال َّد ْور يف بناء،
والطبقة �أي�ض ًاَّ :
مت�شابهة ،ولهم م�صلحة و�أو�ضاع م َّت ِحدة يف املجتمعَّ ،
وامل�ساكن �أو حمال العمل التي يجمع بينها �سقف �أو �سطح واحد ،وتقوم على �أر�ض ذات
و�س ْمك من ما َّدة تغطي �سطح ًا بالكامل ،واجلمعَ :ط َبقات،
م�ستوى واحد ،و�أي�ض ًا :ال�رشيحةُ ،
ِ
وط َبق.
وطباقَ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●اجليل؛ �أي �أهل الزمان الواحد.
●جمموعة من الأفراد يف م�ستوى اجتماعي واحد بحكم القانون �أو العرف ،يربطهم �شعور
م�شرتك ب�أنهم يلتقون يف بع�ض النواحي اخلا�صة بهم.
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طَ َّح ٌان
●فئة معينة من الأفراد الذين يتقاربون من حيث املواقع والأدوار االجتماعية ،وي�شاركون
يف م�صالح و�أهداف يعونها بن�سب متفاوتة.
●وحدة �سكنية م�ستقلة ،انح�رصت خالل الع�رص اململوكي يف ثالثة �أنواع؛ �أولها :الطباق
الدينية؛ التي كانت تلحق باملدار�س واخلانقاوات ،وثانيها :الطباق احلربية؛ التي كانت
تلحق باحل�صون والقالع ،وثالثها :الطباق العادية؛ التي كانت تلحق بق�صور الأمراء
من املماليك ت�شبه ًا ب�سالطينهم ،وغالب ًا ما كانت هذه الطباق عبارة عن �أجنحة متجاورة
م�ستقلة ،ال يزيد ارتفاعها على دورين.
●امل�ستوى الأفقي من العقار (الطابق).
حل ْب�س امل ُ َع ِّقب :جمموعة من الأفراد حم�صورون يف الأ�رسة �أو العائلة.
●وطَ َب َقة ا َ
●وطبقة امل ُ َح َّب ْ�س عليهم :املرتبة التي تنتمي �إليها جمموعة من الورثة �إىل �أ�صل املحب�س ،والتي
لتدرج ال�صلة بن�سب املحب�س ،وقد حتجب طبق ٌة طبق ًة �أخرى عن الإرث.
لها ُّ
حق الإرث تبع ًا ُّ

[ل�سان العرب ،املعجم الب�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،امل�صطلحات الوقفية �ص ،169/معجم
امل�صطلحات االجتماعية �ص ،270/معجم م�صطلحات العمارة والفنون الإ�سالمية �ص ،181/قراءة معمارية يف
ال�سجالت العثمانية للمحكمة ال�رشعية يف نابل�س �ص ،19/املعجم لألفاظ احلب�س  -الوقف  -املعقب والعام
باملغرب �ص]127 ،125-124/

طَ َّح ٌان

لغة:
و�س َح َقه ب�ش َّدة حتى جعله ناعم ًا،
طح َن َط ْحن ًا؛ َط َح َن ا َ
(ط ح ن)َ ،
ذرات دقيقةَ ،
حل َّب�َ :ص َّيه َّ
طح َن،
والطحني :ال َّدقيق؛ م�سحوق �أبي�ض ينتج من َط ْحن احلبوبَّ ،
َّ
والط َّحان� :صيغة مبالغة من َ
ِ
ِ
الطحانة.
وم ْن يعمل يف َّ
حل ِّب ،و�صانع َّ
الطاحونة ،وحرفتهِّ :
وم ْن يقوم بطحن ا َ
الطحني ،وبائ ُعهَ ،
َ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني]

ِطرا ٌز

لغة:
امللونة �أو ال�صور،
(ط ر ز)َ ،ط َّر َز َت ْطريز ًا؛ َط َّر َز ال َّث ْو َب َ
ونحوهَ :ج َع َل له ِطراز ًاَّ ،
وزينه باخليوط َّ
لل�سلطان،
الثياب
من
ن�سج
ي
وما
ب،
معر
فار�سي
الثوب؛
والطرازَ :ع َل ُم
بوا�سطة �شغل الإبرةِّ ،
ُ
ُّ
ٌّ َّ
وال�شكل،
واجليد من كل �شيء ،واملو�ضع الذي ُتن�سج فيه الثياب اجليادِّ ،
والطراز �أي�ض ًا :ال َّنمطَّ ،
ِّ
الطراز :املكان
أخرى،
�
مناذج
عليه
نع
�ص
ت
الذي
أول
ل
ا
م
املج�س
أو
�
ال�شكل
:
ا
أي�ض
�
و
والهيئة،
ودار ِّ
ً
ُ ْ
َّ
ُ
النماذجِ
ومن حرفته تطريز الثياب
ز،
ر
ط
مل
ا
از:
ر
والط
الرفيعة،
الذي ُتن�سج فيه الثياب ذات
َ
ُ
ِّ َ
َّ َّ
ِ
َ
وط ُرز.
بخيوط احلرير �أو الذهب �أو الف�ضة ،واجلمع� :أ ْطر َزةُ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
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طُ َرحا ٌء
●الرداء املح َّلى ب�أ�شكال من التطريز املت�شابكة؛ وخا�صة الرداء املزين بالأ�رشطة املطرزة
بالكتابات ،كان من �أردية ال�سالطني والأمراء املماليك والأعيان.
●م�صانع خا�صة مل يقت�رص دورها على ن�سيج الثياب الر�سمية ،بل �أخذت تن�سج الب�سط
والفر�ش والأعالم.
●مق�سم املاء يف النهر.
ويق�صد به يف العمارة اململوكية� :رشيط من الكتابة على احلجر �أو الرخام �أو اخل�شب؛
● ُ
ن�ص �إن�شاء ،وغالب ًا ما يكون فوق الوزرة� ،أو يف و�سط
�سواء كانت الكتابة �آيات قر�آنية� ،أم َّ
ارتفاع احلائط� ،أو حول رقبة القبة من الداخل �أو اخلارج� ،أو على جانبي املدخل الرئي�سي.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني ،املعجم اجلامع يف امل�صطلحات العثمانية �ص،145/
معجم م�صطلحات التاريخ �ص ،185/مفاتيح العلوم �ص ،44/حجة وقف الأمري �سيف الدين تنكز �ص]1149/

طُ َّر ٌة

لغة:
وزينه،
ونحوهَ :ن َب َتَ ،
(ط ر ر)َ ،ط َّر َط َّر ًا ُ
وط َّر َّ
وطرور ًا؛ َط َّر َّ
والب ْنيان :طاله َّ
عرَّ :
ق�صهُ ،
عر ُ
ال�ش َ
ال�ش ُ
وح ْرفه ،وما
�شيء
ل
ك
ف
ر
ط
:
ا
أي�ض
�
وهو
اجلبني،
أو
�
واجلبهة
ونا�صيته،
ر،
ال�ش ْع
ً َ َ ِّ
والطرةُ :ق َّ�صة َّ
ُّ
َ
وط َّرة ال َّثوب:
من
أة
�
املر
به
ن
تتزي
وط َّرة الكتاب :هام�شهُ ،
ال�ش ْعر امل ُ ِوف على جبهتها ُت َ�ص ِّففهُ ،
َّ
َّ
الط َرف الأعلى من الورقة ،ثم �أُطلقت على ما ُيكتب يف ر�أ�س
والطرة عند ال ُك َّتابَ :
حا�شيتهُّ ،
الورقة ،وبداية الر�سالة ،و�أي�ض ًا :عالمة ُتر�سم على منا�شري ال�سلطان وم�سكوكاتهُ ،يدرج فيها
ا�سمه وا�سم والده ولقبه ،وذلك على هيئة خم�صو�صة ،وت�أ�شري �أو �إم�ضاء خمت�رص ،وهي عدة
وط َّرات ،و�أَ ْطرار.
وط َررُ ،
خطوط تو�ضع بعد الإم�ضاء؛ منع ًا للتزوير ،واجلمعِ :ط َرارُ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
خا�ص من �أ�شكال اخلطوط.
●�شكل ٌّ
تدون على ر�أ�س ال�صحيفة
ع�رص ْي املماليك والعثمانيني ،كانت َّ
●خال�صة حمتوى الوثيقة يف َ
من جهتها اليمنى.
●الفراغ املوجود على جا ِن َب ْي ال�صفحة.

[ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم م�صطلحات
التاريخ والآثار �ص]123/

طُ َرحا ٌء

لغة:
والطريح :املُلْقى ،واملر ِم ُّي،
(ط ر ح)َ ،ط َر َح َط ْرح ًا؛ َط َر َح
ال�شيءَ :ر َمى به ،و َق َذ َفه ،و�أَ ْلقاهَّ ،
َ
وط
والط َرحاء :اجلثث املرتوكة ،مل يف ِّكر �أحد بدفنها.
حاء،
ر
ُّ
واملرتوك ،وجمعهَ :ط ْر َحىَ ُ ،
ا�صطالحاً:
الط َرحاء؛
ال�ش ْعب ،وكان للظاهر بيرب�س ع َّدة �أوقاف مب�رص؛ منها :وقف ُ
الفقراء �أو ال�ضعفاء من َّ
لتغ�سيل فقراء امل�سلمني وتكفينهم ودفنهم.
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ِط ْر ٌ�س
[تكملة املعاجم العربية ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الألفاظ التاريخية يف الع�رص اململوكي �ص]107/

ِط ْر ٌ�س

لغة:
الكتابَ :ك َت َبه� ،أو
وطر�س
الكتاب :كتبه،
(ط ر �س)َ ،ط َر َ�س َط ْر�س ًا؛ َط َر َ�س
َ
َ
َ
واخلطوط :حماهاَّ ،
والط ْر�س :ال�صحيفة،
�أعاد الكتابة على املكتوب
موهِّ ،
ِّ
املمحو ،وال َّت ْطري�س :الكتابة عليه بعد َ ْ
والورقة ،والكتاب ُ ِ
م َي ثم �أعيدت كتابته ،واجلمعُ :ط ُرو�س ،و�أَ ْطرا�س.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،الرائد ،معجم الغني]

طَ ُرو َق ٌة

لغة:
والط ْر ُق يف الأَ ْ�صل :ماء
وط ُروق ًا؛ َط َر َق ال َف ْح ُل ال َّناق َةَ :قعا عليها ،و�رضبهاَّ ،
طر َق َط ْرق ًا ُ
(ط ر ق)َ ،
وط ُرو َقة ال َف ْحل� :أُ ْنثاه ،يقال :ناقة َط ُرو َق ُة ال َف ْحل؛
اب ،ثم ُ�س ِّمي به املاءَ ،
ال َف ْحل ،وقيل :هو ِّ
ال�ض ُ
للتي بلغت �أن ي�رضبها الفحل.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب]

طَ ِريقٌ

لغة:
وط َّر َق له:
وط َّرق
ممر ًاَ ،
ريق�َ :س َل َكهَ ،
(ط ر ق)َ ،ط َر َق َّ
الط َ
َ
املو�ضعَ :م َّه َدهَ ،
و�س َّه َله ،وجعله َّ
وي�ؤ َّنث ،وهو �أي�ض ًا :ال�سبيل،
ر
ك
ذ
ي
ال�شارع،
من
أو�سع
�
د
ممت
ممر
ريق:
والط
َج َع َل له َطريق ًاَّ ،
ٌّ ٌّ
ُ
ُ َّ ُ
املت�صوفة ،وك ُّل َم ْ�سلك ي�سلكه الإن�سان يف
والنهج ،واملذهب ،والأ�سلوب ،وم�سلك الطائفة من
ِّ
وط ُرق،
ال�س َّكتني من ال َّن ْخل ،واجلمع� :أَ ْط ُرق ،و�أَ ْط ِر َقةُ ،
فعل؛ حممود ًا كان �أو مذموم ًا ،وما بني ِّ
والطريقة :الطريق ،وال َّن ْهج ،والأ�سلوب ،واملَ ْ�سلك ،واملَ ْذهب ،والو�سيلة،
وط ُرقات ،و�أَ ْط ِرقاءَّ ،
ُ
ِ
وط ُرق.
وال�سرية؛ طريقة الرجل :مذهبه ،وحاله ،وطريقة اال�ستعمال :كيفيته ،واجلمعَ :طرائقُ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●ما ميكن التو�صل ب�صحيح النظر فيه �إىل املطلوب.
ال�سبل وكان نافذ ًا ي�سلكه جميع النا�س ،ويكون داخل املدن وخارجها.
●والطريق العام :ما ُم ِّهد من ُّ
وي�سلك لأماكن حمددة.
النافذ،
غري
●والطريق اخلا�ص :الطريق
ُ
●والطريق اخلا�ص �أي�ض ًا :هو الطريق الذي ميلك االنتفاع به �أ�شخا�ص خم�صو�صون دون
غريهم؛ �سواء كان نافذ ًا� ،أم غري نافذ ،وقد ميلكون �أر�ضه �أي�ض ًا.
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طَ ْ�سقٌ
●والطرق ال�سلطانية :هي الطرق العامة الرئي�سية التي ت�صل بني بلدان خمتلفة ،وكانت
تعمر من الديوان ال�سلطاين ،وهي غري الطرق البلدية �أو اجل�سور البلدية اخلا�صة ببلد دون
�آخر ،والتي يتوىل عمارتها املقطعون من �أموال البالد اجلارية يف �إقطاعاتهم.
والطريقة :ا�سم ملنهج و�سلوك ،ويغلب لدى ال�صوفية ،ف ُتن�سب لأحد امل�ؤ�س�سني ملنهج يف
● َّ
ويعرف با�سمه.
التزكية والرتبية والأذكار والأورادُ ،
فين�سب هذا املنهج �إليهُ ،
عند القانونينيُ :يطلَق على:
●االجتاه الذي ي�سلكه املرء يف التفكري �أو الت�رصف �أو ال�سري.
●والطريق العام :هو الذي يكون من الأمالك العامة ،ويكون للكا َّفة حقوق عليه.
●والطريق اخلا�ص :طريق ميلكه �أحد الأفراد لنف�سه.
●والطرق القانونية :هي الأ�ساليب القانونية التي ي�ضمن الأفراد بها �صيانة حقوقهم؛
ك�إقامة الدعاوى الأ�صلية والفرعية ،وطرق التنفيذ والطعن� ...إىل غري ذلك.

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،تاج اللغة ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني ،القامو�س الفقهي �ص،228/
التعريفات الفقهية �ص ،136/معجم لغة الفقهاء �ص ،261/املو�سوعة الفقهية املي�رسة  ،1301/2فهر�ست وثائق
القاهرة حتى نهاية ع�رص �سالطني املماليك �ص ،389/معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية  ،1055/2املعجم
القانوين رباعي اللغة �ص]575/

طَ ْ�س ٌت (طَ �شْ ِت َّية  -طَ �شْ ت َ -ت ْ�س ِط َّية)

لغة:
الطا�س؛ وهو� :إناء كبري م�ستدير من ُنحا�س �أو نحوهُ ،ي�ستعمل
الط ْ�شتَّ :
الط ْ�س ُت �أو َّ
(ط �س ت)َّ ،
عرب «ت�شت» ،وقيل :دخيل ،واجلمعُ :ط�سوتِ ،
ِ
وط�سا�س،
أعجميُ ،م َّ
للغ�سيل ،ول َغ ْ�سل اليدينٌّ � ،
وط ُ�سو�س.
ُ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●احلو�ض احلجري �أو الرخامي الذي يو�ضع حتت ال�سل�سلبيل� ،أو الف�سقية ال�صغرية
املعمولة من الرخام اخلردة �أ�سفل ال�شاذروان ،وغالب ًا ما كانت تتو�سطه فوارة ت�أخذ
مياهها من �أق�صاب �أو موا�سري مغيبة �أو خمفية يف اجلدران �أو حتت الأر�ضيات؛ لتو�صيل
املاء �إىل ميازيب ال�شاذروان �أي�ض ًا.

[امل�صباح املنري ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم م�صطلحات العمارة
والفنون الإ�سالمية �ص]184/

طَ ْ�سقٌ

لغة:
و�ضع من
الط ْ�سق :الوظيفة (املقدار) من خراج الأر�ض ،وهو
(ط �س ق)َّ ،
معرب ،وما ُي َ
فار�سي َّ
ٌّ
ِ
املقرر
الوظيفة على ا ُ
جل ْربان (جمع :اجلريب ،مقدار معلوم من الطعام والأر�ض) من اخلراج َّ
ِ
والط ْ�سق �أي�ض ًا :مكيال معروف.
على الأر�ض ،وهو �ش ْبه اخلراج له مقدار معلومَّ ،
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طَ عا ٌم
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●نوع من �أنواع اخلراج ،عبارة عن �أجرة الأر�ض املوات التي مينحها الإمام ل�شخ�ص،
فيحييها وي�ؤدي «طَ ْ�سقها» خلزانة الدولة؛ ليتم �إنفاقه يف املنافع العامة.
●الوظيفة واخلراج تو�ضع على �أ�صناف الزروع ،وهو بالفار�سية« :ت�شك»؛ وهو :الأجرة.
●مكيال معروفُ ،جعل وظيفة على جربان الأر�ض ،ت�ؤ َّدى لبيت املال.

[تاج اللغة ،ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،الأوقاف وال�سيا�سة يف م�رص �ص ،71/مفاتيح العلوم �ص ،39/قامو�س
امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص]352/

طَ عا ٌم (�أكل  -غذاء)

لغة:
والطعام:
(ط ع م)َ ،ط ِع َم َط ْعم ًا َ
وا�س َت ْط َع َمه� :س�أله �أن ُيطعمهَّ ،
وطعام ًا؛ َط ِع َم ّ
الط َ
عام� :أَ َك َله ،وذا َقهْ ،
الطعام من القمح
الأكل ،وامل�أكوالت ،وا�سم جامع لك ِّل ما ي�ؤكل وك ُّل ما ُيتغذى به ،وما ُي َّتخذ منه َّ
الطعام،
والط ْعمة :كل ما ُي ْط َعم ،والدعوة �إىل َّ
وال�شعري ونحوهما ،وك ُّل ما ي�ؤكل وبه ِقوام البدنُّ ،
وامل�أكلة� ،أو املَ�أْ ُدبة ،واملك�سب ،ووجه املك�سب �أو جهته ،والغنيمةِ ،
ال�ض ْي َعة
الر ْزق ،و�أن تدفع َّ
و�ش ْبه ِّ
والطعمة:
ارتعت من ورثتهِّ ،
�شها ،وتكون له ُم َّدة حياته ،ف�إِذا مات ُ
�إىل رجل ليديرها وي� ِّؤدي ُع ْ َ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ال�سرية واحلالة يف الأكل ،والك ْ�سبة ،واجلمع� :أ ْطع َمة ،و�أ ْطعمات.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●كل ما ي�أكله املرء لري َّد عن نف�سه اجلوع ويحفظ �صحته وحياته.
ويطلقه �أهل احلجاز والعراق على
●كل ما ُي َّتخذ منه القوت من احلنطة وال�شعري والتمرُ ،
الب خا�صة.
ُ ُّ
والط ْع َمةَ :د ْفع ال�ضيعة �إىل رجل ليعمرها وي�ؤدي ُع ْ�شها ،وتكون له ُط ْع َم ًة مدة حياته،
● ُّ
فالط ْع َمة� :شبه الرزق ،ووجه املك�سب من الفيء واخلراج...
ف�إذا مات ارجتعت من ورثتهُّ ،
وغريهما.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،املو�سوعة الذهبية يف
احل�ضارة الإ�سالمية �ص ،660/التعريفات الفقهية �ص ،229 ،136/قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف
احل�ضارة الإ�سالمية �ص]353/

طعامية

لغة:
مل جند له �أ�ص ًال يف اللغة.
ا�صطالحاً:
�رصف ب�شكل نقدي �أو عيني لإ�شباع بطون
ا�سم �أُطلق قدمي ًا على التخ�صي�صات التي كانت ُت َ
الفقراء والدراوي�ش يف التكايا واخلنقاوات.
[م�صطلحات التاريخ العثماين ]856/2
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طَ فَّا ٌل
طُ ْع ٌم (طُ عوم  -لَقاح)

لغة:
ب ْ�صل ٍ
ب ْ�صل
(ط ع م)َ ،ط َّع َم َت ْطعيم ًا؛ َط َّع َم ِّ
واق ،و َل َّق َحه ببع�ض اجلراثيم� ،أو ِ َ
الطف َلَ :ح َق َنه ِ َ
والط ْعم :ال َّلقاح؛ َم ْ�ص ٌل ُيح َقن به ج�سم الإن�سان
الأمرا�ض الوبائية؛ للوقاية �أو لل�شفاء منهاُّ ،
�أو احليوان؛ ليكت�سب مناعة ِ�ض َّد املر�ض ،واجلمعُ :ط ُعوم ،و�أَ ْطعام.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني]

طَ ْع ٌن

لغة:
و�ش َّكك ونازع
طع َن َط ْعن ًا َ
وط َع َنان ًا؛ َط َع َن فيه وعليه :اعرت�ض ،و�أثار ال�شبهات حولهَ ،
(ط ع ن)َ ،
والع ْيب ،واجلمعُ :ط ُعون.
فيهَ ،
وط َعن يف ال�شاهد :اعرت�ض على �شهادة �أدىل بهاَّ ،
والط ْعن :ال َق ْدحَ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●االعرتا�ض ،وعدم الت�صديق.
عند القانونينيُ :يطلَق على:
●طريقة غري عادية ،يتق َّدم بها املحكوم عليه �إىل حمكمة النق�ض؛ للطعن يف حكم �صادر من
حمكمة الدرجة النهائية.
والطعن بالتزوير� :إجراء مع َّقد ،يكون القائم به راغب ًا يف �إثبات تزوير واقع يف �سند �أو
● َّ
املزور وم�شاركيه يف التزوير
م�ستند ر�سمي ،ويكون الغر�ض منه الو�صول �إىل احلكم على ِّ
بالعقوبات املن�صو�ص عليها يف القانون.
[امل�صباح املنري ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني ،املو�سوعة الفقهية املي�رسة  ،1311/2القامو�س
القانوين اجلديد �ص]477 ،352/

طَ فَّا ٌل

لغة:
الط ْفل :طني �أ�صفر ،يت�ص َّلب على هيئة رقائق بت�أثري �ضغط ما فوقه من ال�صخور،
(ط ف ل) َ
تكونت منها طينة تقبل الت�ش ُّكل ،و ِمن
املاء
إليها
�
أ�ضيف
�
إذا
�
مادة
:
ا
أي�ض
�
و
الثياب،
ُت�صبغ به
ً
َّ
والط َّفا ُلَ :من
الطني الياب�سَّ ،
مثلها ُت�صنع الأواين ال َف َّخارية ،وجمعهِ :ط َفالُ ،
وطفولُّ ،
والطفالِّ :
الط ْفل.
يبيع َّ
ا�صطالحاً:
الط َّفالني �أو ال َق َّ�شا�شني مبدينة «تطوان»
الطفل (وهو الطني الأ�صفر) ،ومنهَ :ح ْب�س َّ
هو من يبيع َّ
يف املغرب.
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ِط ْف ٌل
[تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،املعجم لألفاظ احلب�س  -الوقف  -املعقب والعام
باملغرب �ص]85/

ِط ْف ٌل

لغة:
ور َّق ،و�أَ ْط َف َلت املر�أ ُةُ :ر ِزقت ِب ِط ْفل ،وامل ُ ْط ِفل:
(ط ف ل)َ ،ط ُف َل َطفا َل ًة ُ
وط ُفو َل ًة؛ َط ُف َل َ
الو َل ُدَ :ن ُع َمَ ،
ِ
والط ْفل:
والبلوغ،
امليالد
بني
ما
فرتة
فولة:
والط
ها،
ل
ف
ط
معها
والوح�ش
الط ْفل من الإِن�سان
ُْ
ُّ
ِّ
ذات ِّ
ُ
ِ
�سن البلوغ،
ي�صل
مل
الذي
غري
وال�ص
،
ا
�ص
خ
ر
ا
ناعم
دام
ما
واملولود
�شيء،
كل
ن
م
غري
ال�ص
ً
ً
َْ
َّ
َّ
َّ
والولد يرتاوح عمره بني الوالدة والبلوغ ،وقد ُي�ستعمل للمفرد واجلمع ،واملُذ َّكر واملُ�ؤ َّنث،
وهنِ :ط ْفالت.
واجلمع� :أَ ْطفالَّ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●والطفولة :هي املرحلة التي مل يبلغ فيها الطفل قدرة االكتفاء الذاتي بنف�سه من حيث
البلوغ والن�ضح العقلي.
عند القانونيني:
ُيطلق عادة على كل �شخ�ص قا�رص؛ �سواء كان ذكر ًا� ،أم �أنثى.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،املو�سوعة الإ�سالمية العامة
�ص ،918/القامو�س القانوين اجلديد �ص]272/

طَ القٌ

لغة:
وط َّل َق
(ط ل ق)َ ،ط َل َق َط َالق ًا؛ َط َل َق ِت املر�أ ُة :حت َّللت من َق ْيد الزواج ،وخرجت من ع�صمة زوجهاَ ،
والقوم :تركهم ،وال َّزوج َةَ :ح َّررها من قيد ال َّزواج ،و�أخرجها من
َت ْط ِليق ًا؛ َط َّل َق البال َد :فارقها،
َ
وب ْينونة املر�أة عن زوجها ،وا ْن ِف�صال الزوجني �أحدهما عن الآخر
ع�صمتهَّ ،
والطالق :ال َّت ْط ِليقَ ،
و�إبطال زواجهما.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●ح ُّل رابطة الزوجية ال�صحيحة من جانب الزوج بلفظ خم�صو�ص� ،أو ما يقوم مقامه يف
احلال �أو امل�آل.
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم م�صطلحات �ألفاظ الفقه الإ�سالمي
�ص]384/

طَ ل َُب َت ْ�ص ِف َي ِة ال َوق ِْف

لغة:
وطالب ًا ِ
َط َل ُب( :ط ل ب) ،ط َل َب َط َلب ًا ِ
وتوخاه،
وطالب ًة؛ َط َل َب
ال�شيء�َ :س َعى للح�صول عليهَّ ،
َ
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طَ ها َر ٌة
والطلب :املَ ْطلوب ،وحماولة ِو ْجدان ال�شيء
و َن َ�ش َدهَ ،
وط َل َبه منه� :س�أله � َّإياه ،والتم�سه منهَّ ،
و�أخذه ،والتما�س يتق َّدم به �صاحب حاجة ،واجلمعَ :ط َلبات.
َت ْ�ص ِف َي ِة :تق َّدم تعريفه ،انظر ( َت ْ�ص ِف َية).
الو ْق ِف :تق َّدم تعريفه ،انظر (�آقجة موقوفة).
َ
ا�صطالحاً:
يت�ضمن مو�ضوعه املعلومات ال�شخ�صية ل�صاحب �أو �أ�صحاب
طلب مكتوب �إىل اجلهة املعنية،
َّ
الطلب ،يلتم�سون فيه ت�صفية احلب�س الذي حب�سه ج ُّدهم �أو والدهم �أو غريهما.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،املعجم لألفاظ احلب�س  -الوقف  -املعقب والعام
باملغرب �ص]128/

طُ ُل ْم َبة (طلنبة  -طولومبة  -طومبة  -طرمبة  -كبا�س)

لغة:
مل جند له �أ�ص ًال يف اللغة.
ا�صطالحاً:
حتريف للكلمة الإيطالية «طرومبا»؛ وهي :م�ضخة املاء ،و�أنبوب طويل له طرف يف املاء وطرف
وت�صبه من الطرف الآخر ،كما ت�شمل خراطيم وم�ضخات
مرتفع ،ت�أخذ املاء بطرف من طرفيها،
ُّ
املياه لإطفاء احلريق ،ويل َّقب عامل �إطفاء احلريق باملاء «طلمبجي».

[ت�أ�صيل ما ورد يف تاريخ اجلربتي من الدخيل �ص ،145/معجم الألفاظ التاريخية يف الع�رص اململوكي �ص]109/

طُ ْنف َُ�س ٌة (�سجادة �صالة)

لغة:
الط ْن ُف َ�سة :ال ِب�ساط ،وال ِب�ساط الذي له َخ ْم ٌل ( ُه ْدب) رقيق ،واحل�صري ،وال ُّن ْم ُرقة
(ط ن ف �س)ُّ ،
ِ
الر ْحل ،واجلمعَ :طناف�س.
(الو�سادة ال�صغرية ُي َّتك�أ عليها) فوق َّ
ا�صطالحاً:
الب�ساط ذو الوبر من �صوف �أو حرير �أو غريها ،وال�سجادة هي كل ما ُيفر�ش لل�صالة ،مما
ر�سمت عليه املحاريب والقباب وما �شابهها.
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،الرائد ،معجم الغني ،معجم م�صطلحات التاريخ والآثار �ص]125/

طَ ها َر ٌة

لغة:
نقي ًا من َّزه ًا عن الأَ ْدنا�س،
وط ُه َر ُط ْهر ًا َ
(ط هـ ر)َ ،ط َه َر َ
وطهار ًة؛ َط َه َر َّ
خ�ص�ِ :ض ُّد َ ُ
ن َ�س؛ كان َّ
ال�ش ُ
ال�شيءَ :ن َّظفه ،و َن َّقاه
ر
وطه
�س،
ن
د
وال
جا�سة
ن
ال
من
ا
خالي
أ�صبح
�
و
،
ر
ه
ط
ونحوه:
الثوب
َ
ً
َّ َ
َّ
َّ
َ
َََ
وط ُه َر ُ
اال�س ِت ْنجاء،
هارة:
والط
أو�ساخ،
ل
وا
�س
ن
د
ال
من
حماه
:
ا
أي�ض
�
و
نحوهما،
أو
�
العيب
أو
�
النجا�سة
من
ً
َّ َ
َّ
ْ
الطهارة :املِ ْرحا�ض ،وطهارة
ت
ي
وب
ظافة،
ن
وال
الرباءة،
والطهارة �أي�ض ًا:
طهر باملاء ونحوهّ ،
َّ
َ ْ ُ َّ
وال َّت ُّ
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طَ َو ٌ
اف
وال�ضغائن،
ال َّذيل :ال َّنزاهة ،واال�ستقامة ،وطهارة ال َّن ْف�سَ :ت ْخلي�ص ال َّن ْف�س ِمن ك ِّل َّ
ال�شوائب َّ
قي.
َّ
والطاهر :ال َّنظيف ،وال َّن ُّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
ٍ
ِ
●رفع ما مينع ال�صالة  -وما يف معناه من ٍ
حدث �أو جنا�سة  -باملاء� ،أو رفع ُح ْكمه بالرتاب.
والطاهر؛ معناه عند �أهل ِ
ال�س ْند وال ِه ْند وما جاورهما :النقيب عند �أهل ال�شام وم�رص
● َّ
والعراق.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،القامو�س الفقهي �ص،233/
معجم الألفاظ التاريخية يف الع�رص اململوكي �ص]105/

طَ َو ٌ
اف

لغة:
ال�شي ِء� :سعى ،ودار ،وحام،
وط َوفان ًا َ
طاف َطواف ًا َ
وط ْوف ًا و َت ْطواف ًا؛ َ
(ط وف)َ ،
طاف حو َل َّ
والط َّواف:
الدوران،
واف:
والط
ة،
بدوري
وقام
،
�س
ع
:
ا
أي�ض
�
وطاف
فيها،
جال
وطاف البال َد:
َّ
َّ
َ
َ
َّ
ً َ َّ
ِ
ومو ِّزع الربيد
ال،
اجلو
والبائع
م،
د
واخلا
واف،
الط
الكثري
وهو:
«طاف»؛
من
مبالغة
�صيغة
َّ
َّ
ُ
والط َّواف :جمع «طائف»؛ وهو :ال َّدائر حول املنازل ونحوها للحرا�سة،
يف القرى وال ُك ُفورُّ ،
ِ
َ
ال�سوقُ :ح َّرا�س الليل.
وبخا�صة يف الليل،
والعا�س ،و ُتطلق على َ
َّ
ُّ
الع َ�س�س �إجما ًال ،و�أ ْطواف ُّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
الطواف على جميع حدود امللك املحب�س؛ واملراد :تقييم غلته ،وعن طريق الطواف يتم َّكن
● َّ
�شك  -من معرفة مقدار
�أهل املعرفة من معرفة م�ساحة هذا امللك ،والتي �ستمكنهم  -وال َّ
الغلة الفالحية.
والط َّواف :جمع طوف؛ وهي :ال�رشطة غري الر�سمية؛ �أي :الذين يطوفون على الأماكن
● ُّ
واملزارع وغريها لتفقد الأمن بها ،وهم مدنيون ،ويحملون الع�صي يف �أيديهم.

[ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،تاريخ
الأوقاف الإ�سالمية باملغرب  ،425/1م�صطلحات �صبح الأع�شى �ص]234/

طُ وا َل ٌة (طُ والة خَ ْيل)

لغة:
والطوا َلة:
(ط ول)َ ،ط َّو َل ال َّداب َة �أو لها� :أرخى لها ِطوالها ،وزاد امتداده ،وجعله طوي ًالُّ ،
للدواب،
الدواب؛ وهو :وعاء �أو ُ�ص ْندوق مفتوح ،يحتوي على الغذاء
البها ِئم؛ �أيَ :م ْع َلف
ِم ْذ َو ُد َ
ِّ
ِّ
مقيدة به.
َّ
والط َول ِّ
والط ِوي َلة ِّ
ويطول للدابة حتى ترعىَّ ،
والطيل :حبل طويلُ ،يربط يف وتدَّ ،
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد]
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طَ ْو ٌل
وب (طابوق)
طُ ٌ

لغة:
وبة»؛ وهو :ال ُآج ُّر� ،أو ال ِق ْر ِميد� ،أو قوالب ال َّل ِب املحروق،
وب :واحدته ُ
(ط وب)ُّ ،
«ط َ
الط ُ
ِ
ِ
ِ
َ
والط ِ
احلراري :نوع من قوالب
وب
والط
اب،
الت
ن
م
ي
و
�ش
مل
ا
ر
ج
ل
أ
ا
�شبه
ي
ما
:
ر
م
ُّ
ُّ
ُّ
ُ َّ َ ْ َّ
ُّ
وب الأَ ْح َ
ُ
خا�صة ليقاوم احلرارة العالية.
بطريقة
م�صنوع
وب،
الط
ُّ
َّ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني]

طُ و ْبخانَة (الطوبخانة العامرة)

لغة:
مل جند له �أ�ص ًال يف اللغة.
ا�صطالحاً:
املكان الذي كان يجري َ�ص ُّب املدافع وحفظها فيه يف احلي الذي يحمل ا�سمها اليوم ،ويف عام
1839م مت ف�صل نظارة الأوقاف متام ًا عن نظار َت ْي :الطوبخانة ،وال�رضبخانة ،لت�صبح م�ستقلة
عنهما بعد �أن كانت قد تبعتهما ملدة يف العام ال�سابق ،كما َّمت يف الوقت نف�سه ربطها بالوزارة
لت�صبح واحدة من النظارات املهمة يف الدولة العثمانية.
[م�صطلحات التاريخ العثماين ]864/2 ،192/1

طَ ْو َف ٌة

لغة:
وط ْوف ًا و َت ْطواف ًا؛ طاف حول ال�شيء� :سعى ،ودار ،وحام،
وط َوفان ًا َ
طاف َطواف ًا َ
(ط وف)َ ،
«الط ْوف»؛ وهو :اجلدار �أو احلاجز ُيقام حول قطعة من الأر�ض ،واحلائط
والط ْو َفة :م�ؤ َّنث َّ
َّ
الب ْ�ستان :ما ُيحيط به ِمن ُ�سور ونحوه.
ة
ف
وطا
بال�شيء،
املحيط
َّ ُ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني]

طَ ْو ٌل

لغة:
تغر َق �أَ َمد ًا َطوي ًال ،وطا َل ِت امل�ساف ُةْ :ام َت َّد ْت �أي�ض ًا،
وا�س َ
(ط ول) ،طا َل ُطو ًال؛ طا َل ال َّز َم ُنْ :ام َت َّدْ ،
وط َّو َل لدائنه:
،
ال
طوي
ه
ل
ع
ج
ل:
ب
حل
ا
ل
و
وط
وارتفع،
وال�شيء :كان �أو �صار طوي ًال ،و�أي�ض ًا :عال،
َ َّ َ َ ْ َ َ َ
ً َ
ُ
ِ
والي�رس،
نى،
غ
وال
درة،
ق
ال
ل:
و
والط
وغريه،
مان
ز
كال
أعرا�ض؛
ل
وا
أعيان
ل
ا
يف
�ستعمل
وي
َّ
ْ ُ
َّ
ُ
�أَ ْم َه َلهُ ،
ِ
ال�سعة والغنى والقدرة،
وال َف ْ�ضل ،وذو َّ
الط ْول :ا�سم من �أ�سماء اهلل احل�سنى ،ومعناه� :صاحب َّ
195

طَ َّيار ٌة
«الع ْر�ض» �أي�ض ًا ،ومعناه :االمتداد،
ُّ
والطول :جمعه «�أطوال»؛ وهو :عك�س «ال ِق َ�ص» ،وعك�س َ
ِ
البعد بني طر َف ْيه.
ال�شيء الأَ ْبعدينُ ،
وامل�سافة ما بني َ ْ
طرف َّ
وطول ِّ
اخلط :م ْقدار ُ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

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

طَ َّيار ٌة

لغة:
والط َّيارة :م�ؤ َّنث
طار َط ْي ًا َ
طار َّ
اجلوَّ ،
وط َيان ًا؛ َ
(ط ي ر)َ ،
ائر :ارتفعَّ ،
الط ُ
وحترك بجناحيه يف ِّ
الظ َّلة ،وال ُق َّبة ،ورواق مك�شوف
«الط َّيار»؛ وهي� :آلة ُيركب عليها ،وتطري يف الهواء ،و�أي�ض ًاُّ :
َّ
ٍ
وال�سادق ،واجلمع :طائرات.
،
عال
مو�ضع
يف
ا
غالب
ويكون
أعمدة،
�
على
عقد
ي
م�سقوف،
الوجه،
ً
ُ
ُّ
ا�صطالحاً:
ُيطلق يف الريف على مكان ُي ْن َ�صب على �أربع خ�شبات حلار�س اجلرن (خمزن امل�ؤونة)،
وا�س ُتعملت يف العمارة لت�شري �إىل نوع من املقاعد �أو املناظر ُيبنى يف الطوابق العليا من املبنى،
بقبة �صغرية
ويكون مفتوح اجلوانب؛ بحيث ي�سمح لتيارات الهواء باملرور داخله ،وقد ُيغطى َّ
مقامة على �أربعة �أعمدة.

[تكملة املعاجم العربية ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،امل�صطلحات املعمارية يف وثائق ع�رص حممد علي
وخلفائه �ص]130/

يب (عطر)
ِط ٌ

لغة:
طاب ِطيب ًا ِ
وط َّي َب
العي�شَ :ح ُ�سن وزكا،
ور َاقَ ،
طاب ُ
ُ
وطيب ًة و َت ْطياب ًا؛ َ
(ط ي ب)َ ،
واملكانَ :ح ُ�س َنَ ،
يب،
وط َّيب
َت ْط ِييب ًا؛ َط َّي َب
ح�سنه ،وجعله َط ِّيب ًا� ،أو طاهر ًا عفيف ًاَ ،
اجل�سمَ :و َ�ض َع عليه ِّ
الط َ
َ
َ
الكالمَّ :
ِ
والطيب :الع ْطر ،وما ُي َت َط َّيب به من عطر ونحوه ،و ُك ُّل ذي رائحة عطرة ُي َت َط َّيب
َ
وطاله ِبال ِع ْطرِّ ،
ِ
ِ
الر�ضا،
به ،و�أي�ض ًا :الأف�ضل من ك ِّل �شيء ،وطيب العي�ش :احلياة احل�سنة ،وطيب اخلاطرِّ :
الطيب :ثمر ُتنتجه �شجرة مهدها البالد اال�ستوائيةُ ،ي�ستخدم كتابل للطعام ،واجلمع:
وج ْو ُز ِّ
َ
وط ُيوب.
�أَ ْطيابُ ،
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

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

طَ ِّي ٌب (الطَّ ِّيبات)

لغة:
طاب ِطيب ًا ِ
ور َاق،
العي�شَ :ح ُ�سن وزكا،
طاب
ُ
ُ
وطيب ًة و َت ْطياب ًا؛ َ
(ط ي ب)َ ،
واملكانَ :ح ُ�س َنَ ،
خالف «اخلبيث»،
وط َّي َب َت ْط ِييب ًا؛ َط َّي َب
َ
ح�سنه ،وجعله َط ِّيب ًا� ،أو طاهر ًا عفيف ًاَّ ،
والط ِّيبُ :
َ
الكالمَّ :
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َ�سان
طَ ْيل ٌ
والطاهر ،واحلالل ،وك ُّل
الطيبة والف�ضيلة ،والفا�ضل ،والعفيفَّ ،
وم�ؤ َّنثه َّ
«الط ِّيبة»؛ وهو :ذو ِّ
ما خال من الأذى واخلبث� ،أو َمن تخ َّلى عن الرذائل ،وحت ّلى بالف�ضائل ،وهو �أي�ض ًا :اللذيذ،
وط ِّيب ال َّنف�س :كرمي�َ ،س ْمح،
ال�سيرةَ :ط ِّيب القلب� ،صايف ال ِّن َّيةَ ،
حل َ�سن ،وامل ُ ْ�س َت َلذَ ،
وا َ
وط ِّيب َّ
ِ
وطيبات الكالم:
َ
الرائحةَّ ،
الر َ
والط ِّيبات :اللذائذ ،واخلريات ،واحلالل �أي�ض ًاِّ ،
ائحةَ :عط ُر َّ
وط ِّي ُب َّ
�أف�ضله ،و�أح�س ُنه.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

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

َ�سان
طَ ْيل ٌ

لغة:
عرب «تال�سان» �أو «تال�شان»؛ وهو:
والط ْي َل�س:
والطا ْل َ�سان َّ
الط ْي َل�سان َّ
(ط ل �س)َّ ،
فار�سيُ ،م َّ
ِ ٌّ
ِ
َ
�ضب من الأَ ْك�سية ،والو�شاح� ،أو �رضب من الأ ْو�شحة ُيلب�س على ال َكتف� ،أو ُيحيط بالبدن،
َ ْ
و�أي�ض ًا :ك�ساء �أخ�رض ي�ضعه بع�ض العلماء وامل�شايخ على الكتف ،ال تف�صيل له ،وال خياطة،
وطيا ِل َ�سة.
ـ«ال�شال» ،واجلمعَ :طيا ِل�سَ ،
وهو ما ُيعرف يف العامية امل�رصية ب َّ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد]
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متن القاموس
حرف «ظ»
199

200

ظُ لَّة
ظُ لَّة

لغة:
والظ َّلة :املِ َظ َّل ِة،
وغطاه به ،و�أي�ض ًا :دنا منه ،و َق ُربُّ ،
(ظ ل ل)� ،أظ َّل �إظال ًال؛ �أَ َظ َّله� :أَ ْلقى عليه ِظ َّلهَّ ،
احلر� ،أو ُي�سترت به من الربد ،وك ُّل ما �أظ َّلل �أو �سرت من فوق �أو �أطبق؛ فهو
وما ُي�ستظ ُّل به من ِّ
ُظ َّلة ،واجلمعُ :ظ َللِ ،
وظالل.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
غطى دائم ًا ب�سقف،
وي َّ
●امل�ساحة �أو اجلزء الذي يلي ال�صحن ،ويحيط به يف جوانبه الأربعةُ ،
م�سطح ًا.
غالب ًا ما يكون َّ
●ما يوجد عادة خارج البيت �أو البناء.
●مكان مظ َّلل يف م�سجد املدينة ،كان ي�أوى �إليه فقراء املهاجرين ويرعاهم الر�سول ﷺ؛ وهم
ال�ص َّفة.
�أ�صحاب ُّ

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،ج والت �سياحية بني �آثار القاهرة القبطية والإ�سالمية
�ص ،168/معجم م�صطلحات العمارة والفنون الإ�سالمية �ص ،187/معجم امل�صطلحات والألفاظ الفقهية ]374/2

ظُ ْل ٌم

لغة:
وظ َل َمه
وظ َل َمه :جار عليه ،ومل ُي ْن ِ�صفهَ ،
وجاو َز احل َّدَ ،
(ظ ل م) ،ظ َل َم َظلْم ًا ُ
جارَ ،
وظلْم ًا َ
وم ْظ َل َمة؛ َظ َل َمَ :
جل ْور ،وعدم
ا
ومعناه:
ل»؛
د
«الع
خالف
م:
ل
والظ
م،
ل
الظ
من
�شكا
م:
ل
وتظ
اه،
إي
�
َّ
ُّ ْ
ُّ ْ
َ
َْ
َح َّقهَ :غ َ�صبه ،و َن َق َ�صه َّ
وو ْ�ضع ال�شيء يف غري
حق الآخر عدوان ًا ،وانتقا�ص ِّ
الإن�صاف ،وانتهاك ِّ
احلق ،واملَ ْيل عن الق�صدَ ،
والظالمة واملَ ْظ َلمة:
مو�ضعه ،والتعدي عن ِّ
ال�سلطةُّ ،
احلق �إىل الباطل ،وجماوزة ِّ
احلد يف ا�ستعمال ُّ
ِ
والظال :اجلائر ،الطاغي ،املُ�ستب ُّد ،ومن
الظ ِال ،واملتظلِّم :الذي ي�شكو َم ْن َظ َلمهَّ ،
ما تطلبه عند َّ
وظ َلمة.
وظ َّلمَ ،
احلق ح َّقهم ،وجمعه :ظاملونُ ،
َي ْظلم النا�س بال ٍّ
حق ،واملانع �أه َّل ِّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
املخت�ص؛ �إما بنق�صان� ،أو زيادة ،و�إما بعدول عن وقته ومكانه.
● َو ْ�ضع ال�شيء يف غري مو�ضعه
ِّ
ال�شك.
● ِّ ْ
احلد.
●
الت�رصف يف ملك الغري وجماوزة ِّ
ُّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم م�صطلحات �ألفاظ
الفقه الإ�سالمي �ص]392-391/

ظَ ٌّن

لغة:
وظن
وتخيل ،وي�أتي �أي�ض ًا مبعنىَ :ع ِل َم ،وا�ستي َقنَّ ،
(ظ ن ن)َّ ،
ظن َظ َّن ًاَ :ع ِل َم بغري يق ٍني ،وتو َّهمَّ ،
ٍ
ال�شك ،وال ُّتهمة ،وهو �أي�ض ًا :االعتقاد الراجح مع
بفالن :ا َّتهمه وجعله مو�ضع َظ ِّنهَّ ،
والظ ُّنُّ :
وي�ستعمل يف ال�ش ِّك واليقني والعلم ،وقيل :ال ي�صل �إىل م�ستوى العلم ،و�أي�ض ًا:
احتمال النقي�ضُ ،
201

ظَ ْه ٌر
يء مع
معرف ٌة �أدنى من اليقني ،حتتمل َّ
ال�شك ،وال ت�صل �إىل م�ستوى العلم ،و�إدراك ال ِّذ ْهن َّ
ال�ش َ
ِ
والظنني :امل َّتهم،
تدبر ،ال يقني عيانِّ ،
والظ َّنة :التهمةَّ ،
ترجيحه ،وقد يكون مع اليقني ،ويكون يقني ُّ
واجلمعُ :ظ ُنون ،و�أظانني.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●تغليب �أحد االحتمالني �أو االحتماالت امل ُ ْمكنة.
الظن :زيادة قوة �أحد التجويزين على الآخر ،وتغليب �أحد االعتقادين.
●وغلبة َّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم م�صطلحات العلوم
ال�رشعية  ،1078/2التوقيف على مهمات التعاريف �ص]252/

ظَ ْه ٌر

لغة:
أمر :بدا ،وا َّت�ضح بعد خفاء ،و�أي�ض ًا :ع َّز وارتقى ،و�شاع و َك ُث
(ظ هـ ر) ،ظ َه َر ُظ ُهور ًا؛ َظ َه َر ال ُ
والظ ْهر :من
البيت �أو
وانت�رشَ ،
َ
احلائط :عاله ،وق َّلب الأمر ظهر ًا لبطن؛ �أي� :أنعم تدبريهَّ ،
وظ َه َر َ
ِ
ِ
والظ ْهر
الع ُجز عند �آخرهَّ ،
ك ِّل �شيء خالف «البطن» ،وهو يف الإن�سان :من ُم�ؤَ َّخر الكاهل �إىل �أدنى َ
ال�شيء:
ر
ه
وظ
ر،
ه
ظ
فهو
ال�سفر ،واملال الكثري ،وك ُّل ما غاب عنك
َ ْ َ ْ َّ
�أي�ض ًا :ال َّد َّابة حتمل الأثقال يف َّ
الظهر:
الظ ْهر :العمود
�أعاله ،واجلانب
الفقريَ ،
وقوي َّ
اخللفي له ،و�سل�سلة َّ
وظ ْهر ال َغ ْيب :املجهولُّ ،
ُّ
ُّ
الظ ْهر؛ �أي :قليل العيال ،وي�أكل من َظ ْهر
الظ ْهر :كثري العيال ،وعك�سه :خفيف َّ
كثري الأن�صار ،وثقيل َّ
ٍ
ابتداء ،بال
يدي؛ �أي� :أُنفق عليه ،وعن َظ ْهر غنى؛ �أي :ما َف َ�ضل عن العيال ،و�أعطاه عن َظ ْهر يد:
ً
وظ ْهران.
وظ ُهورُ ،
مكاف�أة ،وعن َظ ْهر َقلْب؛ �أيِ :ح ْفظ ًا غيب ًا ،من غري كتاب ،واجلمعْ � :أظ ُهرُ ،
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

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

ري (ظَ ِهري �شريف)
ظَ ِه ٌ

لغة:
أمر :بدا ،وا َّت�ضح بعد خفاء ،و�أي�ض ًا :ع َّز وارتقى ،و�شاع و َك ُث
(ظ هـ ر)َ ،
ظه َر ُظ ُهور ًا؛ َظ َه َر ال ُ
ِ
ِ
ِ
والع ْون نف�سه ،ويكون للواحد
�ساعد،
مل
وا
عني،
مل
ا
:
ا
أي�ض
�
وهو
،
ر
ه
الظ
ي
و
ق
ال
ري:
ه
والظ
وانت�رشَّ ،
ُ
ً ُ
َ
َ ُّ َّ ْ
ال�شهادة� ،أو الرباءة املَ ْر ُ�سومة ،ومر�سوم �أو وثيقة ر�سمية َت ْ�صدر
واجلمعَّ ،
والظ ِهري �أي�ض ًاَّ :
ويجمع على «ظهائر» ،واجلمعُ :ظ َهراء.
مبنح امتياز �أو هبةُ ،
ا�صطالحاً:
يحدد فيه الن�صو�ص الت�رشيعية
الأمر املولوي الذي ي�صدره جاللة امللك بناء على د�ستور البالدِّ ،
تام ًا.
يف ف�صول يجب تطبيقها تطبيق ًا َّ

[ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم الغني ،املعجم لألفاظ احلب�س  -الوقف  -املعقب
والعام باملغرب �ص]122/
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متن القاموس
حرف «ع»
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عا ِئ ٌد
عا ِئ ٌد (عائدة  -عوايد  -عوائد)

لغة:
وار َت َّد ،وعا َد له �أو �إليه �أو عليهَ :ر َج َع �إليه ،وعا َد
وع ْود ًا؛ عا َد َّ
(ع ود) ،عا َد َع ْود ًة َ
ال�ش ُ
خ�صَِ :ر َج َعْ ،
وتعوده ،و�صار له عاد ًة و�سلوك ًا ،والعائد :ا�سم
َّ
مرة بعد �أخرى ،واعتاده� :أَل َفه َّ
ال�ش ْي َء� :أَتاه َّ
ِ
والر�سوم،
ائب،
ال�ض
والعوائد:
ح،
ب
ر
من
يعود
وما
إيراد،
ل
وا
ل،
خ
د
ال
وهو:
؛
د
عا
من
الفاعل
ْ
َّ
َ
َّ
ْ
ُّ
واخلراج ،والإتاوات ،و ُتطلق على ال َّدراهم التي يلقيها الأغا �إىل الفقراء وهو يف طريقة �إىل زيارة
ال�سلطان يف اليوم الرابع من �أيام العيد الكبري ،وعوائد الدولةَ :د ْخلها ،وما يعود عليها من
وال�صلة ،وا�سم ما عاد
َّ
ال�ضائب ،والعائدة :ا�سم َع َلم للإناث؛ وهي �أي�ض ًا :املنفعة ،واملعروفِّ ،
ِ
ِ
ِ
وعوا ِئد.
دات،
ئ
عا
واجلمع:
ل،
�ض
ف
أو
�
ة
ل
�ص
من
ل
�ض
ف
مل
ا
عليك
به
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●ر�سوم ت�ؤ َّدى مقابل ا�ستخدام امتياز �أو ح ٍّق �أو ملكيته.
أعم من الفائدة.
●ما يرجع �إىل العبد �أو عليه ،فهو � ُّ
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●املردود الذي يجنيه امل�ستثمر من ا�ستثماره �أي ًا كان نوعه.
وعم
نحوها،
أو
�
تعاونية
جمعية
يف
●ال َّدخل� ،أو الإيراد ،وكل ما يعود من ربح على امل�شرتك
َّ
املعنى لي�شمل كل فائدة مرجوة.
●والعائد االقت�صادي :ما يح�صل عليه الأفراد مقابل �إنتاج ال�سلع واخلدمات.
●والعائد ال�صايف :معدل العائد على اال�ستثمار بعد طرح كافة امل�صاريف.
●وعائد الت�شغيل� :صايف مبيعات ال�رشكة ناق�ص تكاليف املنتجات املباعة واال�ستهالك
وتكاليف البيع والإدارة.
●والعائد على الأ�صول :هو �صايف الربح بعد ال�رضيبة مق�سوم على �أجمال �أ�صول ال�رشكة.
●والعائد على امللكية :ن�سبة �صايف الدخل بعد ال�رضيبة مق�سوم على �إجمايل حقوق امللكية.
●والعائد املتو َّقع :معدل العائد املحتمل ال�ستثمار معني.
●والعائد الإجمايل :قيا�س لأداء جميع ا�ستثمارات �رشكة ما خالل فرتة زمنية حمددة.
يح�صله��ا
●والع��ادة :م�صطل��ح م��ايل عثم��اين� ،أُطل��ق عل��ى ال�رضيب��ة �أو الغرام��ة الت��ي كان ِّ
امللتزم��ون نظ�ير �أعم��ال معين��ة؛ بع�ضه��ا يتعل��ق باملراف��ق العام��ة للدولة ،وبع�ضها حل�س��اب
�أ�ش��خا�ص معين�ين.
●والعوايد :م�صطلح مايل� ،أُطلق و�شاع يف عهد اخلديوي �إ�سماعيل؛ مبعنى ال�رضيبة.
●والعوائد :ما تفر�ضه املجال�س البلدية والقروية من مال على العقار املبني.
●وعوائد ر�أ�س املال :الزيادة املحققة يف قيمة الأ�صل ،وهي الفرق الإ�ضايف بني �سعر بيع
الأ�صل و�سعر ال�رشاء.
عند القانونينيُ :يطلَق على:
●ح�صة مقررة من الإنتاج �أو الأرباح ،ي�ؤديها �صاحب امتياز التعدين �أو ا�ستغالل املناجم �أو
التنقيب ل�صاحب الأر�ض التي يقع فيها االمتياز �أو لل�سلطات املخت�صة.
●والعوائد :ر�سوم مبعنى ال�رضائب تفر�ضها بع�ض امل�صالح العامة؛ �إما على العقارات
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عا ِئ ٌل
كعوائد البلديات� ،أو على الب�ضائع كبع�ض العوائد اجلمركية ،وهي على العموم تختلط
بالر�سوم وال�رضائب.

[ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني،
معجم ال�شهابي يف م�صطلحات العلوم الزراعية �ص ،622/معجم م�صطلحات �ألفاظ الفقه الإ�سالمي �ص،394/
املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية  ،819/2معجم امل�صطلحات االقت�صادية �ص ،83/قامو�س
�آركابيتا للعلوم امل�رصفية واملالية �ص ،846 ،580/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية ،819/2
معجم العلوم املالية واملحا�سبية وامل�رصفية �ص ،636 ،609-607/القامو�س القانوين اجلديد �ص ،547/املعجم
القانوين رباعي اللغة �ص]527/

عا ِئ ٌل

لغة:
الرج ُل و�أعا َلَ :ك ُث ِعيا ُله ،وعا َل �أ�رس ًةَ :ك َف َلها ،و�أَ ْن َفق
وع ْي ًال َ
(ع ول) ،عا َل َع ْو ًال و ِعيا َل ًة َ
وع ْي َل ًة؛ عا َل َّ
اليتيمَ :ك َف َله ،وقام مبعا�شه ومبا
وقام مبا حتتاجه من طعام وك�ساء وغريهما ،و�أعا َل
َ
عليهاَ ،
يحتاج �إليه ،والعائل :ا�سم فاعل من عا َل ،وهو �أي�ض ًا :الكثري العيال ،وامل ُ ْفت ِقر ،وي�ستمد منه غذاءه،
وع َّيل.
واجلمع :عا ِئلُون ،وعا َلةُ ،
ا�صطالحاً:
ع�ضو الأ�رسة الذي يتوىل �إعالتها� ،أو الذي يتوىل توفري ُ�سبل املعي�شة لها.
عند القانونيني:
الفرد الذي ال ت�ستغني عنه �أ�رسته التي يعولها.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم م�صطلحات الرعاية والتنمية
االجتماعية �ص ،34/القامو�س القانوين اجلديد �ص]571/

عا ِئ َل ٌة

لغة:
ِ
ِ
الرج ُل و�أعا َلَ :ك ُث عيا ُله ،وعا َل �أ�رس ًةَ :ك َف َلها ،و�أَ ْن َفق
(ع ول) ،عا َل َع ْو ًال وعيا َل ًة و َع ْي ًال و َع ْي َل ًة؛ عا َل َّ
اليتيمَ :ك َف َله ،وقام مبعا�شه ومبا يحتاج
وقام مبا حتتاجه من طعام وك�ساء وغريهما ،و�أعا َل َ
عليهاَ ،
ال�شخ�ص :زوجته و�أوالده
�إليه ،والعائلة :م�ؤ َّنث «العائل» ،وهي «فاعل» مبعنى «مفعول» ،وعائلة َّ
وم ْن يعي�شون يف بيت واحد وتربطهم القربى؛ كالأب ،والأم ،والأوالد ،والأقرباء الأدنني،
و�أقاربهَ ،
ِ
ِ
ومن ينت�سبون �إىل َج ٍّد �أعلى واحد ،ويتكنون بكنية واحدة ،واجلمع :عائالت ،و َعوائل.
َ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●جمموع ال�سلف واخللف والأقارب اجلانبيني (�أوالد العمومة� ...إلخ) الذين ينتمون جميع ًا
�إىل الن�سب نف�سه.
●الزوجني و�أوالدهما.

[املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،قامو�س امل�صطلحات ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية �ص]311/
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عا َد ٌة
عا ِب ٌد

لغة:
�رشائع
وخ َ�ض َع و َذ َّل له ،وا ْل َت َز َم
أطاعه ،وانقا َد َ
ودي ًة؛ َع َب َد اهللََ :و َّح َده ،و� َ
(ع ب د)َ ،ع َب َد ِعباد ًة ُ
َ
وع ُب َّ
«ع َبد» ،وهو :ال َّن ِ
املتعبد،
دينه ،و�أ َّدى فرا ِئ َ�ضه،
والتعبد :ال َّت َن ُّ�سك ،والعا ِبد :ا�سم الفاعل من َ
ُّ
ا�سكِّ ،
ِ
لربه ،امل ُ ْ�س َت�سلم ،امل ُ ْنقاد
املتفرغ للعبادة ،وامل ُ َو ِّحد ،واملُقيم على العبادة وال�صالة ،واخلا�ضع ِّ
ِّ
ِ
وع َب َدة.
د،
ب
وع
د،
ب
وع
اد،
ب
وع
ون،
د
ب
عا
واجلمع:
أمره،
ل
ُ
ُ َّ ُ ُ ُ َّ َ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
ال�صوفية والعلماء ،وقد ُي�ستعمل لغريهم من الع�سكريني ورجال الإدارة �إذا
● ِمن �ألقاب ُّ
ات�صف �أحدهم بال�صالح.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،الألقاب الإ�سالمية يف التاريخ
والوثائق والآثار �ص]387/

ال�سبِيل)
عاب ٌِر (عاب ُِر َّ

لغة:
ِ
وع َ َب ال َّن ْه َر و َن ْح َوهَ :ق َط َعه وجا َزه من
بار ًة؛ َع َ َب ال�سبي َل� :ش َّقهاَ ،
(ع ب ر)َ ،ع َ َب ُع ُبور ًا َ
وع ْب ًا وع َ
والع ُبور :االنتقال من مكان �إىل �آخر َع ْب طريق� ،أو ما بني َ�ض َّفتني ،والعا ِبر:
جانب �إىل � َآخرُ ،
خا�صة على
ال�سبيل :امل�سافر؛ َّ
املا�ضي ،و�أي�ض ًا :امل�ؤ َّقت� ،أو العار�ض ،وغري ال َّثابت ،وعابر َّ
وع َ َبة.
واملار باملكان دون �أن ُيقيم فيه ،واجلمعُ :ع َّبارَ ،
قدميهُّ ،
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني]

عا َد ٌة

لغة:
وار َت َّد ،وعا َد له �أو �إليه �أو عليهَ :ر َج َع �إليه ،وعا َد
وع ْود ًا؛ عا َد َّ
(ع ود) ،عا َد َع ْود ًة َ
ال�ش ُ
خ�صَ ِ :ر َج َعْ ،
َ
والع ْود :االعتياد،
،
ا
و�سلوك
ة
عاد
و�صار
ده،
وتعو
ه
ف
ل
�
أ
واعتاده:
أخرى،
�
بعد
مرة
َ
ً
َّ
ً َ
َّ
ال�ش ْي َء� :أَتاه َّ
يتكرر على
والفعل
ره،
ويكر
املرء
يعتاده
وما
والتقليد،
ألوف،
�
امل
والعادة:
ال�شيء،
وانتياب
َّ
ِّ
الت�رصف ُيعتاد
أو
�
ال�سلوك
تتكرر على منط واحد �أي�ض ًا ،ومنط من
وترية واحدة ،واحلالة َّ
ُّ
ِ
خ�ص ح َّتى �صار يفعله من غري تفكري ،والعادة
حتى ُيفعل تكرار ًا من غري جهد ،وك ُّل ما �ألفه َّ
ال�ش ُ
الع ْرف ،وال�رضيبة ُتدفع ،وعادة ال ُقفول :هدايا ُت�ستلم من القوافل،
�أي�ض ًا :الهدية ُت َق َّدم ح�سب ُ
ِ
ِ
وعوائد ،وع ْيد.
واجلمع :عادات ،وعا ٌدَ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق 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 �إليه مرة بعد �أخرى.
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�ض
عارِ ٌ
●والعادات� :سلوك اجتماعي قهري ملزم ،يدخل يف تكوينه قيم دينية وعرفية ،جتعل الأفراد
ي�سايرون املجتمع ،ويوافقونه بال�سلوك يف خمتلف الأحداث ،واملواقف االجتماعية املتكررة.
●والعادات� :أمناط �سلوكية مكت�سبة ،تنت�رش يف املجتمع ،وتنتقل من جيل �إىل جيل ،وت�ستمر
فرتة طويلة حتى تثبت وت�ستقر ،وت�صل �إىل درجة اعرتاف الأجيال املتعاقبة بها ،ويف بع�ض
الأحيان تقوم مقام القانون يف املجتمع.
●والعادات� :رضائب غري �رشعية.
عند االقت�صاديني:
يح�صلها امللتزمون نظري �أعمال
م�صطلح مايل عثماين� ،أُطلق على ال�رضيبة �أو الغرامة التي كان ِّ
معينة؛ بع�ضها يتعلق باملرافق العامة للدولة ،وبع�ضها حل�ساب �أ�شخا�ص معينني.
عند القانونيني:
�سلوك يتبعه النا�س عادة ،دون �أن يكون ملزم ًا كقاعدة قانونية.

[ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،املو�سوعة الفقهية
 ،53/30 ،215/29معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية  ،1082-1081/3معجم م�صطلحات الرعاية والتنمية
االجتماعية �ص ،325/الأوقاف واحلياة االقت�صادية يف م�رص يف الع�رص العثماين �ص ،94/املعجم الأ�سا�سي يف
امل�صطلحات الإدارية العربية  ،819/2معجم القانون �ص]111/

�ض ِ
ِ
(عار َ�ضة)
عار ٌ

لغة:
وم َن َ��ع ،و�ص��ار
���ض
واع َ َت َ
وع ُرو�ض�� ًا؛ َع َر َ
(ع ر ���ض)َ ،ع َر َ
���ض َع ْر�ض�� ًا ُ
ال�ش��يء ْ
���ض :ان َت َ�ص َ��بَ ،
ُ
���ض ل��ه
ر
وع
��ه،
ل
��ر
ط
خ
:
أي
�
ر
��ه
ل
���ض
د
��
ي
ومل
��دا،
ب
و
��ه،
ي
عل
��ر
���ض
ر
وع
،
م
ه
ظ
:
��ر
م
�
أ
��ه
ل
َ
ََ َ
َُْ ََ َ
وع َر َ
ٌ َ
عا ِر�ض�� ًاَ ،
ٌ َ َ َ
���ضَ :م َن َع��ه مان��ع ،والعا ِر���ض :احلائ��ل ،واملان��ع ،والآف��ة ْتع ِر���ض يف ال�ش��يء ،واحل��ادث غ�ير
عا ِر ٌ
ِ
���ض م��ن الأم��ور :العاب��ر ،والزائ��ل ،وغ�ير الدائ��م ،وه��و خ�لاف
��رء ،والعار ُ
املتو َّق��ع ُي�ص��اب ب��ه امل ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
أ�صلي ،والعار ُ�ض �أي�ض ًا :ما َع َر َ�ض من الأ ْعط َية ،والعار َ�ضة :م�ؤ َّنث «العار�ض»،
ِّ
اجلوهري �أو ال ِّ
ِ
وعوا ِر���ض.
��ون،
�ض
ر
عا
��ع:
م
واجل
را���ض،
أع
ل
وا
��ات،
ج
احلا
���ض:
والعوا ِر
ُ
َ
َ
ْ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
أعم من ال َع َر�ض.
●ما يكون حممو ًال عليه ،خارج ًا عنه ،والعار�ض � ُّ
●املحنة املعرت�ضة؛ �أي :النازلة.
●�صفة للرجل الطاعم الكا�سي املكتفي ،الذي ال يهتم ب�أمر املعا�ش.
●الطارئ الذي ُوجد بعد �أن مل يكن.
●والعار�ض ال�سماوي :الأمر الذي ال دخل لأح ٍد فيه؛ كاجلنون ،والعته ،والن�سيان ،واملر�ض،
واحلي�ض ،واملوت ...ونحو ذلك.
●والعار�ضة :النفقات الطارئة ،التي حتدث دون تو ُّقع.
●والعوار�ض :م�صطلح كان ُيطلق يف العهد العثماين للداللة على ال�رضائب العار�ضية ،التي
�سد نفقات عار�ضية؛ كنفقات حرب طارئة مث ًال ،وقد
كانت تلج�أ �إليها الدولة عندما تعجز عن ِّ
كانت ُتفر�ض على معظم النا�س با�ستثناء العلماء والأ�رشاف.
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َع ِ
ا�ش ٌر
●وعوار�ض الأهلية� :أحوال تلحق املك َّلف ،فتنق�ص �أهليته� ،أو تفقده � َّإياها ،ولها ت�أثري يف تغيري
الأحكام ،و�إخراج املكلف عن التكليف� ،أو رفع �أثره.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،التوقيف على مهمات التعاريف �ص،232/
 ،248قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص ،362/املو�سوعة الفقهية  ،1350/2معجم
لغة الفقهاء �ص ،270/قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص ،362/املعجم اجلامع يف
امل�صطلحات الأيوبية واململوكية والعثمانية �ص ،157/معجم م�صطلحات �أ�صول الفقه �ص]304/

ِ
عار َي ٌة (العا َرة)

لغة:
�رشط �أن ُيعيده له ،و�أعاره ما ًال� :أَ ْق َر َ�ضه،
أعار ُه
ال�شيء� :أعطاه �إياه َ
َ
إعار ًة؛ � َ
أعار � َ
(ع ور)َ � ،
ِ
عاره منه :طلب منه �أن ُيعريه
عاره
َ
َ
وا�س َت َ
وا�س َت َ
ال�شيء ْ
وا�س َتعار :طلب العاريةْ ،
و�س َّل َفه ،و َت َع َّو َر ْ
ِ
ِ
عاور� :شبه املداولة والتدوال يكون يف ال�شيء بني اثنني ،والعار َّية والعار َية
ت
وال
ة
ر
عاو
مل
وا
اه،
�إِ َّي
ُ
َّ
ُ
ََ
وع َوا ٍر.
والعار ُة �أي�ض ًا :ما ُيعطى ب�رشط �أن ُيعاد ،وما يتداوله القوم بينهم ،واجلمع :عا ِرياتَ ،
َ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●�إباحة االنتفاع مبا يح ُّل االنتفاع به مع بقاء عينه لري َّده.
●متليك املنافع بغري عو�ض.
تربع باملنفعة.
●عق ُد ُّ
عند القانونيني:
عقد يدفع به املرء �إىل غريه منقو ًال �أو عين ًا �أو �شيئ ًا معين ًا بنوعه؛ لي�ستعمله زمن ًا حمدود ًا ،ثم
ير َّده.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،املو�سوعة الفقهية  ،136/39التعريفات
�ص ،146/معجم امل�صطلحات املالية واالقت�صادية يف لغة الفقهاء �ص ،307/املعجم القانوين رباعي اللغة �ص]377/

َع ِ
الع�شُ ور)
ا�ش ٌر (جابِي ُ

لغة:
�شه َم ْك�س ًا؛ �أي ُج ْزء ًا من َع�رشة
وع ْ�ش ًا ُ
�ش َع ْ�ش ًا ُ
�ش املال� :أَ َخذ ُع ْ َ
وع ُ�شور ًا؛ َع َ َ
(ع �ش ر)َ ،ع َ َ
ِ
َ
َ
والعا�ش:
�ش �أموالهم،
�ش مالهَ ،
�أجزاء مت�ساويةَ ،
�ش َ
القوم� :أ َخذ ُع ْ َ
وع َّ َ
�ش فالن ًا� :أ َخذ ُع ْ َ
وع َ َ
ُ
ِ
الع ْ�ش ،واجلمعُ :ع َّ�ش.
�ش ،و�أي�ض ًاَ :
الع َّ�شار؛ وهو :قاب ُ�ض ُ
ا�سم الفاعل من َع َ َ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
الع ْ�ش التي فر�ضها على التجار
ن�صبه ويل �أمر امل�سلمني لتح�صيل �رضيبة ُ
●ال�شخ�ص الذي َّ
حني مرورهم باحلدود.
●�آخذ ال�صدقات من التجار عند منافذ مرور التجارات ،وهو ي�سمى بهذا اال�سم  -العا�رش -
�سواء �أخذها بحقها  -كعامل الزكاة � -أو �أخذها بغري حقها.
209

عا�شُ ورا ُء
عند االقت�صاديني:
�رش من العرب يف اجلاهلية� ،أو ي�أخذ على ال�سلع مك�س ًا ،و�أُطلق فيما بعد على
من كان يجبي ُ
الع َ
�آخذ ال�صدقات وعامل الزكاة من التجار عند منافذ مرور التجارات ،وكان له يف الدولة الفاطمية
�سمى �ضيعة املك�س ،وكان النا�س يحرفونها �إىل �ضيعة املَ ْق�س.
َ�ض ْيعة يجل�س فيها ُت َّ

[ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،املو�سوعة الفقهية املي�رسة ،1351/2
قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص ،362/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية
العربية ]772/2

عا�شُ ورا ُء (عا�شُ ور�آ  -عا�شُ ورا  -عا�شُ و َرة)

لغة:
وكم َلهم بنف�سه
القوم َ
ع�شه�َ :ص َّيه َع ْ�ش ًةَ ،
�ش َ
عا�شهمَّ ،
وع َّ�شهم� :صار ِ َ
وع َ َ
(ع �ش ر)َ َّ ،
ِ
ورى؛ هو :اليوم العا�ش من �شهر امل ُ َح َّرم،
وعا�شورُ ،
وع ُ�شوراءُ ،
َع ْ�شة ،وعا�شوراءَ ،
وعا�ش َ
و�أي�ض ًا :نوع من احللوى ُي َّتخذ من مق�شور القمح ،وقد ُي�ضاف �إليه اللنب وال َّزبيب.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة]

ِ
عاط ٌل

لغة:
ِ
ِ
وع ْط ً�لا؛ َعط��ل العام�� ُلَ :ب َط�� َل ع��ن العم��ل ،والرج�� ُل :بق��ي ب�لا عم��ل وه��و
(ع ط ل)َ ،عط�� َل َع َط ً�لا ُ
ِ
َ
ِ
الدار� :أخالها ،وال َّت ْعطيل :التفريغ ،وك ُّل
وتع َّطل �أي�ض ًا� :إذا َبقي ال عمل لهَ ،
قا ِد ٌر عليهَ ،
وع َّط َل َ
وم ْع َط��ل ،وبئ��ر ُم َع َّطل��ة :ال ُي ْ�س�� َتقى منه��ا ،وال ُي ْن َت َف��ع مبائه��ا،
م��ا ُت�� ِر ِك َ�ض َياع�� ًا؛ فه��وُ :م َع َّط��لُ ،
والعاط��ل م��ن النا���س :ال��ذي ال يج��د عم ً�لا ،و�أي�ض�� ًا :الأر���ض امل��وات ال زرع فيه��ا.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●الفرد القادر على العمل الذي يبحث عن عمل ،ولكنه ال ي�ستطيع احل�صول على عمل.
●املوارد االقت�صادية غري امل�ستثمرة �أو امل�ستغلة؛ على �سبيل املثال :ر�أ�س املال غري امل�ستثمر.

[ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،قامو�س �آركابيتا
للعلوم امل�رصفية واملالية �ص]819/

ِ
عاف

لغة:
وم ْعرو َفه ،وعفا له مباله� :أعطاه
(ع ف و)َ ،عفا َع ْفو ًا َ
فاء؛ عفا فالن ًا واعتفاه� :أتاه يطلب َف ْ�ض َله َ
وع ً
مما زاد على نفقته ،وجاءه عافي ًا؛ �أي :طالب ًا ملغفرة �أو رزق �أو َف ْ�ضل ،والعايف :الرائ ُد ،والوارد
وط َّالب املعروف،
والع َّفى :الأَ ْ�ضيافُ ،
املاءَّ ،
والعفاة ُ
وال�ضيف ،وك ُّل طالب معروف ،والعافية ُ
َ
ِ
وكث،
�
و
،
ي
والط
والدواب
ن�س
ل
إ
ا
من
الرزق
ب
ال
ط
والعافية:
َّ
أر�ض عا ِفية :مل ُي ْر َع َن ْب ُتها؛ فوفر ُ
َّ
ُ
ٌ
ْ
ِّ
وع َّفى ،و ُه َّنَ :ع ٍ
واف.
واجلمعُ :عفاة ،وعا ِف َيةُ ،
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ِ
العال
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم الغني]

عا ِق ٌب

لغة:
وخ َل َفه من بعده ،وعا َق َبه :جاء بعقبه� ،أو جاء على
وع ُقوب ًا؛ َع َقب �أباه :تالهَ ،
(ع ق ب)َ ،ع َق َب َع ْقب ًا ُ
ناو َبه ،والعا ِق ُب :الثاين يف
عمله:
يف
ه
ب
ق
وعا
آخر،
ل
ا
بعد
أحدهما
�
ب
أتى
�
ال�شيئني:
�أثره ،وعا َق َب بني
ََ
َ
ال�سيد ،ومن يخلف من كان قبله يف اخلري،
ال�سيد يف الرتبة ،ومن يخلف ِّ
املرتبة ،والذي هو دون ِّ
ِ
وكل من َخ َلف بعد �شيء� ،أو ما َخ َلف بعده ،وعاقب اخلري :اجلزاء
و� ِآخر ك ِّل �شيء �أو خامتتهُّ ،
باخلري.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

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

(علَماء)
ٌِ
عال ُ

لغة:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال�شيءَ :ع َرفه ،و� ْأد َرك حقيقته،
وعل َم
الرج ُلَ :ح َ�صلت له حقيقة العلْمَ ،
َ
(ع ل م)َ ،عل َم علْم ًا؛ َعل َم َّ
ُِ
والعال :امل ُ َّت ِ�صف باملعرفة ،وبالعلم العميق،
ال�شيء :جعله يتعلمه،
وع َّل َمه
أمر� :أتقنهَ ،
َ
وال َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الدين والعلْم :العا ِرف ِب ِهما،
معي ،وامل ُ َت َ�ضلِّع من علْم ما،
تخ�ص�ص يف علْم َّ
والعال ب�أمور ِّ
وامل ُ ِّ
ِ
وع َّلم.
وع َلماءُ ،
واجلمع :عالُونُ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●العاملون ب�رشع اهلل ،واملتفقهون يف الدين ،والعاملون بعلمهم على هدى ،وب�صرية ،متبعني
�سنة ر�سول اهلل ﷺ ،مقتفني �آثار ِ
�سلف الأمة .وهم �أهل احلل ،والعقد ،و�أولو الأمر الذين
جتب طاعتهم.
●وعلماء ال�رشيعة :هم العلماء املزاولون لها تقرير ًا ،وا�ستنباط ًا ،و�إفادة.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية ،1148/3
معجم م�صطلحات �ألفاظ الفقه الإ�سالمي �ص]418/

ِ
العال

لغة:
ال�شيء
�شف ،و َك ُرم ،وعال
(ع ل و)َ ،عال ُعلُ َّو ًا؛ عال
َ
ُ
ال�شيء :ارتفع ،وعال يف املجد �أو املكارمُ َ :
ِ
َ
َ
وعله :جعله عالي ًا ،والعال :املرتفع ،و�أ ْعلى ال�شيء،
واع َتاله�َ :ص ِع َده �أو َر ِك َبه ،وعال به و�أ ْعاله َّ
ْ
ال�شف ،عايل ال ِّذكْر،
َ
ور ُجل َع ِال ال َك ْعب؛ �أي :نبيل� ،رشيف ،ثابت َّ
وظ ْرف مكان ِمبعنىَ :ف ْوقَ ،
و�أَ ْنف ٍ
عال� :شامخ ،وعايل الر�أ�س :واثق بنف�سه ،وعايل ال ِه َّمة :ي�سمو �إىل معايل الأمور.
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عام
ٌّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●لقب من �ألقاب ال�رشيف ،كان ُيطلق يف العهد اململوكي على كبار رجاالت الدولة من �أرباب
ال�سيوف والأقالم (�أمراء اجلي�ش ور�ؤ�ساء الدواوين).
●وعايل جناب :لقب كان ُيطلَق على ال�سالطني وكبار رجاالت الدولة؛ خ�صو�ص ًا يف املرا�سالت
ال�سلطانية.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،املعجم اجلامع يف امل�صطلحات
الأيوبية واململوكية والعثمانية �ص]151/

عام
ٌّ

لغة:
عام ًا
وع َّمم
أمر�َ :ش ِم َلهم ،وانت�رش فيهمَ ،
ال�شيءَ :ن َ�شه ،وجعله َّ
َ
(ع م م)َ ،ع َّم ُع ُموم ًا؛ َع َّم ُهم ال ُ
وعك ْ ُ�سهَ :خ َّ�ص�ص،
أحكام� :أَ ْط َلقها على اجلميعَ ،
و�شام ًال ،ويف متناول اجلميعَ ،
وع َّمم ال ِ َ
التف�صيلي ،وهو �أي�ض ًا:
املخت�ص ،وغري
ال�شامل ،وغري
والعام :ا�سم فاعل من َع َّم،
والعام هوَّ :
ِّ
ُّ
ُّ
ِّ
حمددة.
امل�س�ؤول الأعلى ،وبوجه عا ٍّم :بوجه �شامل ،وب�صورة غري َّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●اللفظ امل�ستغ ِرق جلميع ما ي�صلح له من غري ح�رص.
والعموم :تناول اللفظ وا�ستغراقه جلميع ما ي�صلح له من حيث الو�ضع.
● ُ
والعموم� :إحاطة الأفراد دفعة.
● ُ
والعموم :القول امل�شتمل على �شيئني ف�صاعد ًا.
● ُ
عند االقت�صاديني:
يخت�ص بالنا�س عموم ًا �أو ب�أفراد املجتمع� ،أو ما كان متوفر ًا �أو متي�رس ًا جلميع النا�س
ما كان
ُّ
ال لفئة قليلة منهم.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية ،1086/3
معجم م�صطلحات �أ�صول الفقه �ص ،299/املو�سوعة الفقهية  ،5/31معجم م�صطلحات االقت�صاد واملال و�إدارة
الأعمال �ص]442/

عا ٌم

لغة:
ال�سنة للجدب؛ وهو �أربعة ف�صول� ،أو اثنا ع�رش �شهر ًا؛
العام :ا َ
وال�س َنة ،وقيلَّ :
حل ْولَّ ،
(ع وم)ُ ،
َ
ال�شم�س ،ور�أ�س العام� :أوله ،واجلمع� :أ ْعوام.
مقدار دوران الأر�ض دورة كاملة حول َّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
حل ْول الذي فيه ِ�ش َّدة وجدب ،والعام فيما
ا
يف
ال�سنة
ا�ستعمال
●والعام :كال�سنة ،لكن يكرث
َ
فيه رخاء.
ال�سنة� :أي عام القحط واجلدب.
●وعام َّ
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ِ
عام ٌر
عند االقت�صاديني:
فرتة زمنية ،طولها  365يوم ًا ( 366يف ال�سنة الكبي�سة)� ،أو � 12شهر ًا تقوميي ًا.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،التوقيف على مهمات التعاريف �ص،234/
التعريفات الفقهية �ص ،142/معجم م�صطلحات االقت�صاد واملال و�إدارة الأعمال �ص]578/

العوا ُّم)
عا َّم ٌة (عا َّمة النَّا�س َ -

لغة:
والعامة� :صيغة امل�ؤ َّنث ال�سم فاعل
أمر�َ :ش ِم َلهم ،وانت�رش فيهم،
َّ
(ع م م)َ ،ع َّم ُع ُموم ًا؛ َع َّم ُهم ال ُ
العاديون ،ومن لي�سوا منِ
اخلا�صة منهم ،و ُهم اجلمهور ،والنا�س
وعامة النا�سِ :خالف
َ
ُّ
َّ
«ع َّم»َّ ،
ال�ش ْع ِب ُّي،
أو
�
الدارج،
وهو:
ة؛
العام
أو
�
العام
إىل
�
من�سوب
:
ي
والعام
عالية،
ثقافة
فة
ق
املث
الفئة
َّ
َّ
َّ
ِّ
ِّ ُّ
العامة ،ما يتكلم
لغة
ة:
ي
العام
أو
�
اللهجات،
من
والعامي
أ،
�
يقر
وال
يكتب
ال
ن
وم
اجلاهل،
و�أي�ض ًا:
ِّ َّ
َ
َّ
ُّ
ِ
العربي واللغة ال َف�صيحة ،واجلمع:
العامة على غري َ�س َن الكالم
عامة النا�س ،وما ينطق به َّ
به َّ
ِّ
وام.
َع ُّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
عامة� ،أو هو جمموعة كبرية من النا�س يت�أ َّثر �أع�ضا�ؤها ب�آراء البع�ض
●جمهور ذو م�صلحة َّ
الآخر.
وعامة النا�س :جمموعة من الأفراد يعي�شون يف �إطار واحد من الثقافة ،والعادات� ،ضمن
● َّ
جمتمع واحد ،وعلى �أر�ض واحدة ،من غري �أ�صحاب الوجاهات ،واملنا�صب ،ومل ينل
معظمهم الن�صيب الكايف من التعليم ،والثقافة.
والعامي :من ال علم عنده بالأحكام ال�رشعية خا�صة وب�أمور الدين عامة ،وواجبه اال�ستفتاء،
●
ُّ
ِ
بالعامي.
ا
حين
ي
ت
امل�ستف
ى
ي�سم
ولذلك
ً
َّ
ِّ

[تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،الرائد ،معجم الغني ،املعجم ال�سيا�سي �ص ،248/معجم م�صطلحات
العلوم ال�رشعية  ،1087/3معجم م�صطلحات �أ�صول الفقه �ص]277/

عام ٌر ِ
ِ
(عام َرةٌ)

لغة:
وع َّم َره:
وع ْمران ًا؛ َع َم َر ُ
وع َم َره َ
املكان :كان م�سكون ًا بال َّنا�سَ ،
(ع م ر)َ ،ع َم َر َع ْمر ًا َ
مار ًة ُ
مار ًة و ِع َ
وع َ
أر�ضَ :ع َمرها ،و�أَ ْ�ص َلحها لتعمريها ،وبنى
�سكنه ،و�أ�صلحه ،وبناه ،و�أقام على زيارته ،و�أَ ْع َمر ال َ
اخلرابَ :ج َع َله معمور ًا ،والعا ِمر من النا�س� :ساكن ال َّدار ،ومن الأماكن:
وع َمر
عليها ،و� َّأهلهاَ ،
َ
ِ
ِ
ِ
«ع َم َر»،
بال�س َّكان ،والعام َرة :ا�سم فاعل م�ؤ َّنث من َ
ذو ال ِعمارة ،واملَ ْع ُمور ،واملَ ْ�سكون ،الآه ُل ُّ
و�سوق عا ِم َرة :ن�شيطة؛ بها حركة بيعٍ و�رشاء ،واجلمعُ :ع َّمار ،و ُه َّنَ :عوا ِمر.
ُ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني]
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ِ
عام ٌل
ِ
ِ
(العوامل)
عام ٌل

لغة:
وع ِمل
مار َ�س ن�شاط ًا ،وقام بجهد للو�صول �إىل نتيجة نافعةَ ،
الرج ُلَ :
(ع م ل)َ ،ع ِم َل َع َم ًال؛ َع ِمل َّ
�شيئ ًا�َ :ص َن َعه ،و َف َع َله عن َق ْ�صد ،والعا ِم ُل :ا�سم فاعل من َع ِمل؛ وهو من ي�شتغل بيده� ،أو يعمل
يتول �أمور
بيده يف �صنعة �أو مهنة �أو بناء �أو غريها ،والعا ِم ُل �أي�ض ًا :احلا ِكم� ،أو الوايل ،ومن َّ
امل�سبب،
�أحد النا�س يف ماله وملكه وعمله ،والذي ي�أخذ الزكاة من �أربابها ،والعا ِم ُل �أي�ض ًاِّ :
والعوا ِمل :البقر والإبل امل�ستعملة
والقوة �أو املا َّدة ُت ِدث تغيري ًاَ ،
والباعث� ،أو امل�ؤ ِّثر يف ال�شيءَّ ،
حبه �أو ي�صري
الطعام
والديا�سة (وطء َّ
يف ا َ
وال�س ْقي والأ�شغال ِّ
كال�سنابل -حتى يخرج َُّّ
حل ْرث َّ
ِ
ِ
وعوامل.
وع َّمالَ ،
تبن ًا) ،واجلمع :عاملُونَ ،
وع َم َلةُ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●لقب الأمري املتويل للوالية؛ عامل احلرب ،عامل اخلراج ،عامل ال�صالة� ...إلخ.
●مطلق ال�ساعي يف عمل ما.
● ُم َن ِّظم احل�سابات وكاتبها.
●القائم ب�صيانة �أموال البالد املحفوظة يف خزانة امل ُ َ�شا ِرف؛ وهو طالب التفا�صيل الكاملة عن
�أية جهة من اجلهات ال�رضيبية ،وبيان البواقي ملن عليه �شيء من مال الدولة.
●�صاحب التوقيع على ما يرفعه غريه من احل�سابات بال�صحة واملوافقة.
تول �إيال ًة �أو حرفة.
●والعامل يف ا�صطالح �أرباب ال�سيا�سة :الرئي�س ،والوايل ،ومن َّ
يعم
●وعامل ال�صدقة :هو الذي َّ
ن�صبه الإمام لأخذ ال�صدقات من الأموال الظاهرة؛ فهو ُّ
ال�ساعي والعا�رش.
●والعوامل :الأ�سباب امل�ؤ ِّثرة؛ ومنه قولهم :يقوم على ثالثة عوامل.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
املعينني بغري امل�ؤهالت اجلامعية عموم ًا� ،أو امل�ستخدم
●م�سمى وظيفي ح َّدده ُ
العرف يف َّ
امل�أجور الذي يعمل حل�ساب �شخ�ص �آخر.
●امل ُ َ�س ِّب ُب لل�شيء �أو امل�ؤ ِّثر فيه ،وما يتوقف ال�شيء عليه �أحيان ًا.
●عن�رص �أو ظرف �أو حالة �أو �رشط ،ي�ؤدي �إىل نتيجة� ،أو ينجم عنه �أثر؛ ك�أن تقول :عامل
الإنتاج.
●والعاملون عليها :هم كل من يقوم بعمل من الأعمال املت�صلة بجمع �أموال الزكاة وتخزينها
يعينهم ويل الأمر يف
وحرا�ستها وتدوينها و�إنفاقها يف م�صارفها ال�رشعية ،وهم الذين ِّ
يرخ�ص لهم بذلك.
الدولة الإ�سالمية� ،أو ِّ
عند القانونينيُ :يطلَق على:
●كل مرتبط بعقد العمل �أو عقد اال�ست�صناع ،فيعمل بيديه عم ًال �صناعي ًا �أو زراعي ًا.
●�شخ�ص يعمل حل�ساب غريه وحتت �إ�رشافه و�إدارته يف مقابل �أجر.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،قامو�س امل�صطلحات
االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص ،363/التعريفات الفقهية �ص ،142/معجم لغة الفقهاء �ص،293/
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ِع ْب ٌء
املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية  ،802/2معجم م�صطلحات االقت�صاد واملال و�إدارة الأعمال
�ص ،216/املعجم االقت�صادي �ص ،250-249املعجم القانوين رباعي اللغة �ص ،334/معجم القانون �ص]387/

عاه ٌة
َ

لغة:
الرج ُلَ :و َق َعت
عاه ال َّز ُ
رع واملا ُل و�أَعاها :وقعت فيهما العاهة ،و�أَ َ
وع�ؤُوه ًا؛ َ
(ع وهـ)َ ،
عاه عا َه ًة ُ
عاه َّ
الظ ِاهر لل ِعيان ،واملر�ض ي�صيب
املر�ض
أو
�
آفة
ل
ا
والعاهة:
إبله،
�
أو
�
ما�شيته
أو
�
زرعه
العاه ُة يف
َّ
احليوان ،و�أ�صحاب
إن�سان �أو
�أحد �أع�ضاء الإن�سان ،والف�ساد �أو الآفة ُت�صيب
َ
الزرع �أو ال َ
َ
العاهات :امل�صابون بها ،واجلمع :عاهات.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●ما ُي�صيب الإن�سان يف نف�سه �أو ماله من الباليا والآفات.
●والعاهة العقلية :كل مر�ض عقلي يرتتب عليه عدم �إدراك ال�شخ�ص ومتييزه للأفعال التي
ي�أتيها ،وت�شمل اجلنون ،وتت�سع ل�صور �أخرى ال ُتع ُّد جنون ًا باملعنى املتعارف عليه.
[ل�سان العرب ،الرائد ،معجم الغني ،املو�سوعة الفقهية  ،82/31معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية ]1088/3

ِع ْب ٌء

لغة:
ِ
اهتم ،وباىل ،واكرتث ،والع ْبء :ال َّت َعب ،وال َّت ِب َعة،
عب�أ بالأمر �أو َّ
(ع ب �أ)َ ،عب�أَ َع ْبئ ًا؛ َ
بال�شخ�صَّ :
ِ
وا ِ
حل ْمل الثقيل ،وال ِّثقل من � ِّأي �شيء كان ،وما كان م�صدر قلق و�ضغط ،وك ُّل ح ْمل من ُغ ْر ٍم
�أو َح ٍ
(الدية ونحوها) ،واجلمع� :أَ ْعباء.
مالة ِّ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●االلتزام �أو احلمل� ،أو امل�س�ؤولية الإ�ضافية امللقاة على عاتق الفرد �أو امل�ؤ�س�سة.
●الواجب واملهمة التي تكلف بها الإدارة �أو امل�س�ؤول.
●م�صطلح عند �إطالقه يف جمال الت�صنيع ي�شري �إىل جميع امل�صاريف غري املبا�رشة للم�صنع.
تخ�ص �أكرث من ن�شاط يف امل�رشوع ،وال ميكن
●والأعباء الإ�ضافية :تكاليف غري مبا�رشة ُّ
تخ�صي�صها لن�شاط حمدد ب�شكل مبا�رش ،ويتم توزيعها على الأن�شطة امل�ستفيدة با�ستخدام
معدالت التحميل.
عند القانونينيُ :يطلَق على:
●التزام قانوين؛ مثل :االلتزام نحو الأ�رسة.
●�رشط من ال�رشوط التي ت َّتخذ �شكل االلتزامات الإ�ضافية التي تن�ش�أ يف عقد مو�ضوعه نقل
ملكية عقار؛ مثل :دفرت �رشوط املزاد.
حر ًا.
●املوانع؛ �أي :ال�شوائب التي متنع العقار �أن يكون َّ
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َعباء ٌة
●االلتزام مبوانع؛ كالتكاليف التي يفر�ضها الواهب على املوهوب له ،فتكون الهبة مثقلة بها.
يعي يف العقد الطرف الذي يتحمل عبء هالك العني التي
●عبء التبعات �أو الأخطار :هو �أن َّ
مت التعاقد عليها.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني ،معجم م�صطلحات االقت�صاد واملال
و�إدارة الأعمال �ص ،78/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية  ،749-748/2القامو�س القانوين
اجلديد �ص]545 ،121/

َعباء ٌة

لغة:
ال�صوف �أو غريه ،وا�سع ،و ِمن قطعة
والعباءة َ
العباء َ
(ع ب �أ)َ ،
والع َ
�ضب من الأَ ْك ِ�سية ،من ُّ
بايةْ َ :
الر ْد َن ْي (ال ُك َّم ْي) ،من
ق�صري
ورداء
ياب،
ث
ال
فوق
�س
ب
ل
ي
،
ي
م
ك
وبال
أمام،
ل
ا
من
م�شقوق
واحدة،
ِّ
ُ َّ ْ ُ ْ َ
ُّ
ِ
ومزين بر�سوم ،واجلمعَ :عباءات ،و�أَ ْع ِبئة ،وع ْبي.
قما�ش َّ
خمططَّ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●امل�شلح الذي كان يلب�سه العلماء واملنت�سبون للعلم �أو املدر�سة.

[ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،املعجم املو�سوعي
للم�صطلحات العثمانية التاريخية �ص ،150/التعريفات الفقهية �ص]142/

ِعبا َد ٌة

لغة:
وخ َ�ض َع و َذ َّل له ،وا ْل َت َز َم
أطاعه ،وانقا َد َ
ودي ًة؛ َع َب َد اهللََ :و َّح َده ،و� َ
(ع ب د)َ ،ع َب َد ِعباد ًة ُ
وع ُب َّ
ِ
ِ
الطاعة مع اخل�ضوع على وجه التعظيم ،وعبادة
�رشائع دينه ،و�أ َّدى فرائ َ�ضه ،والعبا َدةَّ :
َ
وال�شعائر الدينية ،واجلمع:
ال�شائع َّ
اهلل� :أداء الفرائ�ض التي فر�ضها اهلل على عباده ،و�إقامة َّ
ِعبادات.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●ا�سم جامع لكل ما يحبه اهلل وير�ضاه؛ من الأقوال ،والأعمال الباطنة والظاهرة.
●طاعة اهلل تعاىل املقرونة بالنية.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني ،معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية
 ،1088/3معجم لغة الفقهاء �ص]272/

ِعبا َر ٌة

لغة:
بار ًة؛ َع َ َب ال َّن ْه َر و َن ْح َوهَ :ق َط َعه وجا َزه من جانب �إىل � َآخر،
(ع ب ر)َ ،ع َ َب ُع ُبور ًا َ
وع ْب ًا و ِع َ
والع َّبارة :املِ ْع َبة؛ وهي:
والع ُبور :االنتقال من مكان �إىل �آخر َع ْب طريق� ،أو ما بني َ�ض َّفتنيَ ،
ُ
ِ
بارة :البيان ،وكالم
ع
وال
ارات،
ب
ع
وجمعها:
آخر،
�
إىل
�
�شاطئ
من
ونحوه
البحر
تعرب
فينة
ال�س
َ َّ
َّ
َ
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ب ٌة
ِع ْ َ
ٍ
ومعان ،وجمموعة من الألفاظ قد ت�ؤ ِّلف جزء ًا من ُج ْملة �أو �أكرث
يبي ما يف النف�س من �أفكار
دا ٌّلِّ ،
ِ
ت� ِّؤدي معنى ،وجملة �صغرية دا َّلة على معنى ،واجلمع :عبارات.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●الألفاظ الدالة على املعاين؛ لأنها تف�سري ملا يف ال�ضمري ،الذي هو م�ستور.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،املو�سوعة الفقهية ]261/29

َع ْب ٌد

لغة:
وا�س َت ْع َبده :ا َّت َخ َذه
الرج ُل ُ
(ع ب د)َ ،ع ُب َد ُع ُبو َد ًة ُ
وع ُبو ِد َّي ًة؛ َع ُبد َّ
وع ِّبدُ :م ِل َك هو و�آبا�ؤه من قبلْ ،
ِ
والر ِقيق،
والع ْبد :الإن�سانُ ،ح َّر ًا كان �أو رقيق ًا ،و�أي�ض ًا :املَ ْخلُوق ،واملُطيع،
َع ْبد ًاَ ،
واخلا�ضعَّ ،
وع َب َدة،
«الع ْبد»؛ وهي :الأَ َمة؛
ُ
وع ُبدَ ،
والع ْب َدة :م�ؤ َّنث َ
َ
وع َّبادُ ،
احلرة ،واجلمعَ :ع ِبيدُ ،
خالف َّ
ِ
ِ
َ
وع ْبدان ،وع ْبدان ،وع ِب َّدان ،و�أَ ْعباد.
د،
ب
ع
�
أ
و
ون،
د
وع ْب ُ
َ
ُْ ُ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
حر ًا كان� ،أو رقيق ًا ،وهو ا�سم جن�س ميثل العبيد والإماء.
●الإن�سان؛ َّ
ربه ويطيع �أمره؛ عبد ًا كان� ،أو رقيق ًا.
●من يعبد َّ

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم م�صطلحات �ألفاظ الفقه الإ�سالمي �ص،399/
التعريفات الفقهية �ص]142/

ب ٌة
ِع ْ َ

لغة:
ِ
وع َّب ال َّدنانريَ :و َزنها
بار ًة؛ َع َب َ
راهمَ :ن َظر َك ْم وز َنها ،وما هيَ ،
املتاع وال َّد َ
(ع ب ر)َ ،ع َ َب َع ْب ًا وع َ
وام َت َحنه ،واعت َّد به ،والعا ِبر :الذي ينظر
واع َت َب
وح َ�س َبهْ ،
ال�شيء :ع َّده َ
دينار ًا دينار ًاْ ،
َ
واخ َت َبه ْ
ِ
فهمه عليه ،والع ْ َبة :التذكرة واال ِّتعاظ،
في ْع ُبه؛ �أي :يعترب َ
يف الكتاب َ
بع�ضه ببع�ض؛ حتى يقع ُ
ِ
واالعتبار مبا حدث وم�ضى ،وال َّنظر يف الأحوال وتقديرها،
والقيا�س واال�ستدالل مبا َ�س َبقْ ،
وي ْرت ِهن به غريه ،و ِع ْ َبة ال�شيء :تقديره ،واجلمع:
به،
د
وهي �أي�ض ًا :العامل احلا�سم ،الذي ُيعت ُّ
َ
ِع ْبات ،و ِع َب.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
اخلا�ص بال ُك ْو َرة (الناحية).
● َث َب ُت ال�صدقات
ُّ
معينة من الأر�ض كان معمو ًال بها يف الع�رص اململوكي.
●م�ساحة َّ
●قارب عادي ذو جماديف ،كان ُي�ستخدم يف �أعمال النقل مل�سافات قريبة.
●و ِع ْ َبة �سائر االرتفاعات :هو �أن يعترب  -مث ًال  -ارتفاع دخل ال�سنة التي هي �أقل
ريع ًا ،وال�سنة التي هي �أكرث ريع ًا ،ويجمعان مع ًا ،وي�ؤخذ ن�صفهما ،بعد اعتبار الأ�سعار
والعوار�ض.
[ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم
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َعتا ٌد
امل�صطلحات والألقاب التاريخية �ص ،316/قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص]364/

َعتا ٌد

لغة:
ال�شيء و� ْأع َت َدهَ :ه َّي�أه ،و� َأع َّده،
وع َّتد
وعتاد ًة؛ َع ُت َد َّ
وح َ�ضَ ،
(ع ت د)َ ،ع ُت َد َعتاد ًا َ
يءَّ :
تهي�أَ ،
َ
ال�ش ُ
ِ
الع َّدة؛ ُع َّدة ك ِّل �شيء ،وما ُتع ُّده لأمر ما و ُت َه ِّيئه
وفر�س َع ِت ٌد َ
وع ِتيدُ :م َه َّي�أُ ،م َع ٌّد للجريَ ،
والعتادُ :
واب وغريهما،
ال�سالح وال َّد ِّ
له ،وما َي ْ�صلح لك ِّل ما يقع من الأمور ،وك ُّل ما ُه ِّيئ للحرب من ِّ
وع ُتد.
واجلمعْ � :أع ُتد ،و�أَ ْع ِتدةُ ،
عند القانونيني:
العتاد احلربي �أو معدات اجليو�ش :جميع الأدوات الفنية التي ت�ضعها الدولة حتت ت�رصف
وجو ًا ،ومبعنى �أو�سع يراد بها الألب�سة والأجهزة والأ�سلحة والأدوات
جي�شها َّبر ًا وبحر ًا َّ
الالزمة للجي�ش.
[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني ،القامو�س القانوين اجلديد �ص]56/

(ع َت َبة)
َع َت ٌب َ

لغة:
والع َتب
(ع ت ب)َ ،ع َت َب َع ْتب ًا؛ َع َت َب َ
والع َت ُب :ال َّد َرجَ ،
املكانَ :و ِطئ َع َت َب َته ،و َت َخ َّطاه ،و َد َخلهَ ،
الع َت َبة؛ وهي :الأُ ْ�س ُك َّفة؛ قطعة من احلجر �أو اخل�شب �أو املعدن ،تكون حتت
�أي�ض ًا :جمع َ
العليا ،فللباب
الباب ،وخ�شبة الباب �أو بالطته التي ُتوط�أ قبل اجتيازه� ،أو خ�شبته ُ
العليا ،وعتبة ال�شبابَّ � :أوله ،وبدايته ،وجمعهاَ :ع َتبات،
ال�سفلى ،والعتبة ُ
عتبتان :العتبة ُّ
وع َتب.
و�أَ ْعتابَ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●احلجر الذي يعلو فتحة الباب ،وذهب فريق �آخر �إىل �أنها العتبة ال�سفلى التي توط�أ.
●كتلة خ�شبية �أو حجرية �أو خر�سانية ،ترتكز فوق كتفني بنائيني؛ لتكوين اجلزء العلوي
من باب �أو �شباك.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،امل�صطلحات املعمارية يف وثائق ع�رص
حممد علي وخلفائه �ص ،134/معجم م�صطلحات التاريخ والآثار �ص]128/

ت ٌة
ِع ْ َ

لغة:
ِ
الر ْم ُح وغريه :ا�شت َّد ،وا�ضطرب ،واهت َّز ،والع ْت :الأ�صل،
(ع ت ر)َ ،ع َ َت َع ْت ًا َ
وع َتان ًا؛ َع َ َت ُّ
ِ
ور ْهطه،
تفرعت منه ُّ
الر ِجلَ :ن ْ�س ِلهَ ،
ال�شعب ،و�أي�ض ًا :ال ُّذ ِِّر َّية ،وال َّن ْ�سل ،وع ْتة َّ
وال ِع ْ َتة :ما َّ
أخ�ص �أقاربه ،و�أقربا�ؤه من ول ٍد وغريه ،واجلمع :ع ْتات ،وع َت.
وع�شريته ال ْأد َن ْون ،و� ُّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
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َع َت ٌه
●وعرتة ر�سول اهلل ﷺ :هم �أوالد فاطمة الزهراء  -ر�ضى اهلل عنها  -و�أزواجه.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم لغة الفقهاء �ص]274/

ِع ْتقٌ

لغة:
العبودية،
وح ِّرر من
وعتاق ًة؛ َ
وعتاق ًا َ
وع ْتق ًا َ
(ع ت ق)َ ،ع َت َق ِع ْتق ًا َ
وع َتق َ
َّ
الر ِّقُ ،
الع ْب ُدَ :خ َر َج عن ِّ
والع ْت َقة� :شهادة
الرق؛ وهو :ا ُ
الر َقبةْ َ :
ريرهاَ ،
حل ِّرية ،و ِع ْت ُق َّ
و� ْأع َتقهَّ :
حرره ،وال ِع ْتق :خالف ِّ
ت ُ
واملحرر
الع ْبد امل ُ ْع َتق،
والعتيقَ :
الرقَ ،
ُي َّ
َّ
زود بها اململوك املعتوق؛ ب�أنه �أ�صبح ُح َّر ًا وتخ َّل�ص من ِّ
العبودية ،وهو �أي�ض ًا :املَ ْع ُتوق ،والعتيق من ك ِّل �شيء :القدمي ،والرائع ،والكرمي ،والبيت
من
َّ
العتيق :الكعبة� ،أول بيت ُو�ضع للنا�س.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
الرق ،وي�صري بها الرقيق �أه ًال للت�رصفات
حق الآدمي ،يزول بها ُّ
●قوة ُح ْكمية ،تظهر يف ِّ
حق الأغيار عنه.
ال�رشعية؛ النقطاع ِّ
●ويف م�صطلحات الع�رص اململوكي :القطع النقدية النحا�سية املك�رسة غري امل�سكوكة ،كانت
ت�ستعمل مع الفلو�س امل�سكوكة.

[ل�سان العرب ،القامو�س املحيط ،تكملة املعاجم العربية ،قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية
�ص ،563/املعجم اجلامع يف امل�صطلحات العثمانية �ص ،151/املعجم املو�سوعي للم�صطلحات العثمانية التاريخية
�ص]151/

َع َت ٌه ( َب َل ٌه)

لغة:
ِ
ِ
ِ
وع ِ
خ�صَ :ن َق َ�ص عقلُه من
تاه َي ًة؛ َعت َه َّ
وعتا َه ًة َ
وعتاه ًا َ
وع ْته ًا ُ
وعت َه َع ْته ًا ُ
(ع ت هـ)َ ،عت َه َع َته ًاُ ،
ال�ش ُ
ِ
والع َت ُه�َ :ض ْعف العقل ونق�صانه ،من غري َم ِّ�س جنون ،و�أي�ض ًاَ :غ َل َبة ال َغ ْفلة ،وق َّلة
غري ُجنونَ ،
والرعونة.
اله َبل ،واحلماقة ،وال َّت َع ُّته :ال َّت ُّ
الب َل ُه ،والبالهة؛ �أيَ :
التمييز ،وهو �أي�ض ًاَ :
جنُّ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●�آفة نا�شئة عن الذات ،توجب خل ًال يف العقل ،وي�صري �صاحبه خمتلط العقل ،في�شبه بع�ض
كالمه كالم العقالء ،وبع�ضه كالم املجانني.
عند القانونينيُ :يطلَق على:
●�إغالق يف املدارك العقلية ،ال يعرف املعتوه به كيف يدير �ش�ؤون نف�سه� ،أو يتدبر ت�رصيف
�أموره؛ فيكون �سبب ًا يف احلجر عليه.
●اختالل يف ال�شعور ،ي�ؤدي �إىل قلة الفهم ،واختالط الكالم ،وف�ساد التدبري.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،املو�سوعة الفقهية  ،275/29القامو�س
القانوين اجلديد �ص ،339/معجم القانون �ص]64/
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ري ٌة
َع ِت َ
ري ٌة
َع ِت َ

لغة:
والع ِت َرية :ال َّذبيحة من �أول ما ُي ْن َتج،
(ع ت ر)َ ،ع َ َت َع ْت ًا؛ َع َ َت ال�شا َة َّ
والظ ْب َية ونحوهماَ :ذ َب َحهاَ ،
ِ
الر َجب َّية؛
دمها على ر�أ�سهاُ ،
كان العرب يذبحونها لآلهتهم يف اجلاهليةُ ،
وي َ�ص ُّب ُ
ويقال لها �أي�ض ًاَّ :
وهي �شاة كانت ُتذبح يف «رجب» ،وي َت َق َّرب بها �أهل اجلاهلية لآلهتهم ،واجلمعَ :عتا ِئر.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●ذبيحة كانت ُتذبح يف «رجب» ،يتقرب بها �أهل اجلاهلية ،وكان �إذا طلب �أحدهم �أمر ًا نذر لئن
ليذبحن من غنمه يف رجب كذا وكذا؛ فبقي �أول الإ�سالم ،ثم ُن�سخ.
ظفر به
َّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،الرائد ،معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية ]2901/3

ُعث ِ ٌ
ْمان

لغة:
وخ�ص بع�ضهم به َج ْ َب
وع ِث َم َع َثم ًا؛ َع َث َم
(ع ث م)َ ،ع َث َم َع ْثم ًاَ ،
العظمَ :ج َ َبه على غري ا�ستواءَّ ،
َ
ِ
احلية ،وهو :ا�سم رجل،
اليدَ ،
وبقي فيه �أَ َو ٌد؛ فلم َي ْ�س َت ِوُ ،
�ساء َج ْ ُبهَ ،
وع ْثمان :فرخ َّ
العظمَ :
وع َث َم ُ
وخم�س ال�شاهية
ركية ،ت�ساوي ثلث البارة ُ
وع ْث ِ ُّ
مان :من�سوب �إىل ُ
ُ
«ع ْثمان» ،و�أي�ض ًا :قطعة َن ْقد ُت َّ
ِ
ِ
وعثام َنة.
عثمانيون،
واجلمع:
ة،
ي
ن
ما
ث
ع
:
ا
أي�ض
�
لها
قال
وي
القر�ش،
من
وع�رشين
مائة
من
وواحد
ً
ْ
َ
ُ َّ
ُ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●اال�سم الآخر للآقجة �أو النقود الف�ضية امل�رضوبة يف عهد ال�سلطان عثمان الثاين ،وكان
الع�رش العثماين؛ نظر ًا لكونه كان ي�ساوي ع�رش �آقجات ،وكان يزن درهم ًا ،ويف
ي�سمى ُ
َّ
بع�ض الأحيان خم�سة ع�رش قرياط ًا.
●ويف املوازين� :أرطال من نحا�س� ،أقرها العثمانيون عندما فتحوا م�رص ،وكانت زنة الرطل
منها ت�سعة دراهم.
●والعثمانيون :ن�سبة �إىل عثمان م�ؤ�س�س دولتهم ،التي حكمها � 36سلطان ًا ،وا�ستمرت 634
�سنة ونيف ًا ،ينت�سبون �إىل قبيلة من قبائل الغز ،ثم �شاعت �صفة عثماين على كل مواطن
ينتمي �إىل دولتهم العثمانية ،ب�رصف النظر عن دينه وثقافته وعرقه.

[ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،املعجم املو�سوعي للم�صطلحات العثمانية التاريخية
�ص ،151/قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص ،663/املو�سوعة الإ�سالمية العامة �ص]359/

َع ْج ٌز

لغة:
وع َج َز عن ال�شي ِء�َ :ض ُعف ،ومل
املرء :مل يكن حازم ًاَ ،
وع ِج َز َع ْجز ًا َ
(ع ج ز)َ ،ع َج َز َ
وع َجز ًا؛ َع َج َز ُ
ال�ض ْعف ،وال ُق ُ�صور ،وعدم ال ُق ْدرة مطلق ًا ،وعدم القدرة
أي:
�
م؛
ز
حل
ا
نقي�ض
ز:
والع ْج
َّ
َْ
يقدر عليهَ ،
حب فعله بال َّت�سويف ،والك�سل ،والت�س ُّكع،
على القيام بعمل ما �أو �أداء وظيفة ما ،و�أي�ض ًاَ :ت ْر ُك ما ُي ُّ
ِ
«ع َج َز»؛ وهو :ال�ضعيف ،وغري القادر ،والك�سيح ،وذو العاهة ،وجمعه:
والعاجز :ا�سم فاعل ِمن َ
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َع َج ٌم
وع ِ
وهنِ :
وع ِ
ِ
والع ُجوز :من جتاوز اخلم�سني،
واجزَّ ،
عاجزاتَ ،
وع َج َزةَ ،
وع َجزَ ،
عاج ُزونَ ،
واجزَ ،
اله ِرمة؛ وهي:
والع ُجوزةَّ :
ال�ش ْيخة َ
واملر�أة والرجل الطاعنني يف ال�س ِّن ،تقال للمذ َّكر وامل�ؤ َّنثَ ،
وعجا ِئز.
وع ْجزَ ،
املر�أة الكبرية امل ُ ِ�س َّنة ،وجمعهاُ :ع ُجزُ ،
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●زيادة خ�صوم وم�رصوفات املن�ش�أة على �أ�صولها ودخلها خالل فرتة مالية حمددة.
●زيادة الإنفاق على امليزانية التقديرية.
●زيادة واردات الدولة عن �صادراتها.
●عجز عن �سداد دفعة م�ستحقة �أو الوفاء بالتزام �أو واجب.
●توقف �رشكة عن العمل ب�سبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها املالية.
●ويف الت�أمني :حالة ج�سمانية �أو نف�سية ناجتة عن �إ�صابة �أو مر�ض ،متنع امل� َّؤمن عليه من
�أداء عمله �أو واجباته الوظيفية اليومية.
●وعجز املوازنة �أو عجز امليزانية :زيادة �إنفاق حكومة �أو من�ش�أة �أو فرد على �إيرادات تلك
احلكومة �أو املن�ش�أة �أو الفرد خالل فرتة مالية معينة.
●والعاجز :غري القادر الذي ال يتم َّتع بكفاءة جتعله قادر ًا على تنفيذ عمله.
عند القانونينيُ :يطلَق على:
●نق�ص قدرة ال�شخ�ص على العمل.
●والعاجز :الذي �أ�صيب ب�أمرا�ض �أو عاهات دائمة؛ فال يعود �صاحل ًا للعمل.

[ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم م�صطلحات االقت�صاد واملال
و�إدارة الأعمال �ص ،217/قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية واملالية �ص ،284 ،268-267 ،144/املعجم الأ�سا�سي
يف امل�صطلحات الإدارية العربية  ،751/2معجم القانون �ص ،387/القامو�س القانوين اجلديد �ص]362/

َع َج ٌم (�أَ ْع َج ِم ٌّي)

لغة:
خ�ص :كانت يف ل�سانه ُلكنة وعدم �إف�صاح يف الكالم؛ فهو� :أَ ْع َجم،
عج َم ُع ْجم ًة؛ َع ُجم َّ
ال�ش ُ
(ع ج م)ُ ،
بالعربية
والع َجم :من لي�سوا عرب ًا ،نطقوا
وع ُجم
وهيَ :ع ْجماءَ ،
والع ْجم َ
الكالم :مل يكن ف�صيح ًاُ ،
َّ
ُ
ِ
حالي ًا،
�أو مل ينطقوا ،و ُتطلق جماز ًا على ال ُف ْر�س ،و ِبال ُد َ
الع َجم :بالد ال ُف ْر�س� ،أو «�إيران» َّ
بعربي وال ف�صيح،
والواحدَ :ع َج ِم ٌّي ،والأَ ْع َج ِم ُّي :ا�سم من�سوب �إىل «� ْأع َج ُم»؛ وهو :من لي�س
ٍّ
أعجمي :ال َّدخيل،
ومن ال ينطق بالكالم الف�صيح ولو كان َّ
و�أي�ض ًا :غري امل ُ ِبنيَ ،
عربي ًا ،واللفظ ال ُّ
أعجميات ،و� ِ
ميون ،و� ِ
أعاج ُم �أي�ض ًا.
أعاج ُم ،و ُه َّنَّ � :
�أو غري الف�صيح ،وجمعهْ � :أع َج ُّ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد]
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َعدا َل ٌة
َعدا َل ٌة

لغة:
ِ
املتخا�ص َم ْي� :أَ ْن َ�صف
وع َد َل بني
وع ُد َل عدال ًة؛ َع َد َل
ال�شيء�َ :س َّواه و�أقامهَ ،
(ع د ل)َ ،ع َد َل َع ْد ًالَ ،
َ
ِ
الع ْدل،
والعدا َلة� :ض ُّد ا َ
الظلْم وا َ
بينهما ،وجت َّنب ُّ
جل ْور؛ �أيَ :
جل ْور ،و�أعطى ك ًال منهما ح َّقهَ ،
باحلق ،و�أي�ض ًا :ما قام يف النفو�س �أنه ُم ْ�ستقيم ،وهي �أي�ض ًا :هيئة را�سخة
واحلكم
والإ ْن�صاف،
ِّ
يف ال َّنف�س ،حتمل �صاحبها على مالزمة ال َّتقوى واملروءة.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
التو�سط بني الإفراط والتفريط ،وهي مركبة من احلكمة والعفة وال�شجاعة.
● ُّ
●�صفة يف الإن�سان حتمله على اجتناب الكبائر ،وعدم الإ�رصار على ال�صغائر ،وجتنب ما فيه
ِخ َّ�سة من الت�رصفات.
●ا�ستواء �أحوال ال�شخ�ص يف دينه ،واعتدال �أقواله و�أفعاله.
●والعدالة االجتماعية :الفر�ص املت�ساوية والفعلية للجميع يف املجاالت االقت�صادية والثقافية
الفقري واملحروم والبائ�س على العون ،ويح�صل
واالجتماعية ،بحيث يح�صل بنوع خا�ص
ُ
احلد الأدنى مل�ستوى احتياجاتهم.
العامل على احلماية ،وذلك بتوفري ِّ
عند االقت�صاديني:
●العدالة االجتماعية :حالة �إزالة الفروق االقت�صادية الكبرية بني الطبقات يف املجتمع� ،أو هي
حالة تكاف�ؤ الفر�ص وحتقيق امل�ساواة بني �أفراد الدولة وفئاتها املختلفة؛ بحيث يح�صل
كل �شخ�ص على الن�صيب 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�صلحة العامة.
عند القانونيني:
التحيز ،و�إعطاء كل ذي حق حقه ،ويهتدي بها الق�ضاة يف �أحكامهم.
مطابقة ِّ
احلق ،والتن ُّزه عن ُّ

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية
�ص ،368/معجم لغة الفقهاء �ص ،276/املو�سوعة الفقهية  ،298/29معجم م�صطلحات الرعاية والتنمية
االجتماعية �ص ،239/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية  ،756/2القامو�س القانوين اجلديد
�ص]375/

ُع َّد ٌة

لغة:
وع َّد َع َّد ًا
تهي�أ له ،وا�ستع َّدَ ،
وح َّ�ض ،و َه َّي�أ ،و�أَع َّد للأمر ُع َّدتهَّ :
(ع د د)� ،أع َّد �إعداد ًا؛ �أيَ :ج َّهزَ ،
ٍ
والع َّدة :اال�ستعداد ،وال َّت�أ ُّهب ،وما يع ُّد لأمر ما ،وما �أعددته
وح َ�سبُ ،
و َت ْعداد ًا؛ �أي� :أح�صى َ
وال�سالح ا�ستعداد ًا
الزاد
من
املجاهدون
إليه
�
يحتاج
وما
الح،
وال�س
ِّ
حلوادث ال َّدهر من املال ِّ
ِ
احلربية ،واجلمعُ :ع َدد ،والع َّدة� :أدوات املهن و�آالتها،
وع َّدة اجلي�ش :عتاده و�آالته
للحربُ ،
َّ
ِ
وال�صياد� :آالتهم وما يحتاجونه لعملهم ،والع َّدة �أي�ض ًا :امل ُ َّدة ،وال َأجل،
والنجار
َّ
و ِع َّدة الب َّناء َّ
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َع ْد ٌل
ال�شع ،تق�ضيها املر�أة دون زواج بعد
والإح�صاء ،و ِم ْقدار ما ُي َع ُّد ،و ِع َّدة ِاملر�أةُ :م َّد ٌة َح َّددها َّ ْ
طالقها �أو وفاة زوجها ،واجلمع :ع َدد.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني]

َع َد ٌد

لغة:
والع َدد :نتيجة
�صاء َّ
(ع د د)َ ،ع َّد َع َّد ًا و َت ْعداد ًا َ
ال�شيءَ ،
وح َ�س َبَ ،
وع َّد ًة؛ �أَ ْح َ�صىَ ،
والع ُّد� :إِ ْح ُ
والع َدد
الكمية بالوحدة ،ووحدة �أو عدد من الوحدات ،ومقدار ما ُي َع ُّد ومبلغه ،واملعدودَ ،
تقدير َّ
أ�صلي �أو ال َّأو ُّيل :الذي ال يقبل الق�سمة �إال على نف�سه �أو على الواحد ال�صحيح ،واجلمع:
ال ُّ
�أَ ْعداد.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
بالعد.
●ما َّ
يتعي مقداره ِّ
●كمية مت�ألفة من الآحاد� ،أو خمت�ص بالتع ُّدد يف ذاته ،فال يكون الواحد عدد ًا؛ لأنه غري متعدد،
�إذ التع ُّدد :الكرثة.
و�رشاء.
وعددي :ما ُيتعامل به بالعدد بيع ًا
●
ٌّ
ً
وعددي :ا�سم عملة كانت معروفة ومتداولة يف بالد اليمن يف القرن التا�سع ع�رش امليالدي.
●
ٌّ
عند االقت�صاديني:
مقدار ما ُيع ُّد ومبلغه.

[ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم امل�صطلحات املالية واالقت�صادية
يف لغة الفقهاء �ص ،310/التوقيف على مهمات التعاريف �ص ،237/معجم امل�صطلحات والألقاب التاريخية
�ص ،319-318/معجم لغة الفقهاء �ص ،276/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية ]753/2

َع ْد ٌل (عدول)

لغة:
ال�شاهدَ :ز َّكاه،
وع َد َل ُع ُدو ًال؛ َع َد َل
وع َّد َل َّ
ال�شيء�َ :س َّواه و�أقامهَ ،
وع ُد َل عدال ًةَ ،
(ع د ل)َ ،ع َد َل َع ْد ًالَ ،
َ
ِ
وع ُد َل
وع َد َل بني
الظ ْلم وا َ
املتخا�ص َم ْي� :أَ ْن َ�صف بينهما ،وجت َّنب ُّ
جل ْور ،و�أعطى ك ًال منهما ح َّقهَ ،
َ
ِ
وع َدل عن ر�أيه:
،
م
ل
ظ
�سه:
ك
وع
م،
ك
حل
ا
ي
�ض
ر
م
ر،
و
جل
وا
لم
للظ
ا
ب
ن
تج
م
،
ا
ن�صف
م
كان
القا�ضي:
َ
َ
َ
ُ
ً
ً
ْ
ْ
ُ ِّ ُّ
َ َ
َ
ُ
ْ َ ْ َّ
والع ْدل� :صفة م�شبهة تدل على الثبوت من َع ُد َل ،وهو:
ر
ت
ال�شيء:
وعن
عنه،
ور َج َع
ه،
ك
َ
َ
َ
َ
حا َدَ ،
والع ْدل �أي�ض ًا :العادل،
ويط َلق على املذكر وامل�ؤ َّنث وعلى الواحد وغريهَ ،
من ُتر�ضى �شهادتهُ ،
و�ش ِاه ٌد َع ْدل :معروف
در،
�ص
مل
با
ف
�ص
و
وهو
ريبة،
منه
تظهر
مل
الذي
امل ُ ْن ِ�صف ،ذو العقل،
َ
َ ْ ٌ َ ْ
ومن ُتر�ضى
والع ُدول :جمع َ
با�ستقامته ،ال ُيعرت�ض على �شهادتهُ ،
«ع ْدل»؛ وهم :العادلونَ ،
«ع َد َل»؛ ومعناه :الرجوع ،والعزوف عن ال�شيء ،واجلمعُ :ع ُدول.
�شهادا ُتهم ،و�أي�ض ًا :م�صدر َ
223

وان
ُع ْد ٌ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●امل�سلم البالغ العاقل ،ال�سامل من الف�سق وخوارم املروءة.
�صوابه ،واجتنب خ�سي�س الأفعال.
�ص على ال�صغائر ،وغلب
ُ
●من اجتنب الكبائر ،ومل ُي ِ ّ
يعينون من ِقبل الق�ضاة من �أجل مهام خمتلفة؛ منها :ت�سجيل عقود الأوقاف.
●والعدول :من َّ
●وعدول املحاكم :بلغة م�رص يف القرن التا�سع ع�رش امليالدي؛ هم الأفراد الذين ُي ْن َتخبون يف بداية
ال�سنة الق�ضائية ،من ذوي اخلربة باملواد التجارية ،فيعينون باملحاكم االبتدائية املختلفة.
●وعدول النظارة :املوظفون العدول بالنظارات ،الذين كانوا يتولون التحرير للر�سوم
وغريها قبل احلماية و�أثناءها ،وبعد اال�ستقالل ا�س ُتبدلوا مبوظفني �إداريني.
عند القانونيني:
�شخ�ص يختاره الراهن واملرت ِهن ليحوز ال�شيء املرهون نيابة عن املرت ِهن.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم م�صطلحات العلوم
ال�رشعية  ،1096/3قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص ،370-369/الإ�صالح الإداري
مل �ؤ�س�سات قطاع الأوقاف �ص ،282/املعجم لألفاظ احلب�س  -الوقف  -املعقب والعام باملغرب �ص ،139/معجم
القانون �ص]112/

وان
ُع ْد ٌ

لغة:
الرج ُلَ :ظ َل َم ُظلْم ًا جاوز فيه ال َق ْدر ،وعدا عليهم:
داء َ
(ع د و)َ ،عدا ُع ْدوان ًا َ
وع ْدو ًا ُ
وع ُد َّو ًا؛ َعدا َّ
وع ً
والع ْدوان
وجار وافرتى عليهم،
اعتدىَ ،
�س َقهُ ،
َ
وجتاو َز احل َّد ،وعدا عليه ُّ
الل�صَ َ :
وظ َل َمهمَ ،
الظامل ،والغزو املفاجئ،
وال ِع ْدوان :االعتداء،
والظلم اخلال�ص ،والهجوم َّ
جل ْورُّ ،
والتعدي ،وا َ
ِّ
َّ ِ
وال�سقة ،و�أي�ض ًا� :إعالن احل�صار على الدولة امل ُ ْعت َدى عليها ،وذو ُع ْدوان� :إن�سان جائر مت�سلِّط.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●جتاوز املقدار امل�أمور به باالنتهاء �إليه والوقوف عنده.
ال�ضمان.
أو
�
الق�صا�ص
التعدي على النف�س �أو املال بغري ح ٍّق ،مما يوجب
َّ
● ِّ
●االعتداء بغري ح ٍّق ،والظلم بالقول �أو بالفعل �أو باحلال.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة
الإ�سالمية �ص ،370/املو�سوعة الفقهية  ،14/30معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية ]1099/3

ُعذ ٌْر

لغة:
نب،
ور َف َع عنه ال َّل َ
وم وال َّذ َ
(ع ذ ر)َ ،ع َذ َر ُع ْذر ًاَ ،ع َذ َر فالن ًاَ :و َج َد له ُح َّجة فيما فعل �أو قالَ ،
واع َت َذر� :صار ذا ُع ْذر ،و َت َع َّذرَ :ت َن َّ�صل،
ََ
و�ص َف َح َع ْن ُه ،ومل ي�ؤاخ ْذه ،و� ْأع َذر� :أتى ِب ُع ْذرْ ،
و�سامهَ ،
ِ
حل َّجة ُيت� َّأ�سف بها لرفع ال َّلوم
وا
ب،
ن
ذ
ال
من
االعتذار
:
ا
أي�ض
�
و
اللوم،
ه:
وعك�س
رة،
ذ
ع
مل
ا
ر:
َ
ً
َّ ْ
ُ
ُ
والع ْذ ْ
ُ
ال�سبب ،والع َّلة ،والباعث ،واجلمع� :أَ ْعذار.
:
ا
أي�ض
�
وهو
ؤاخذة،
�
امل
وعدم
ً
َّ
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َع َر ٌب
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●ما يتع َّذر [على العبد] امل�ضي فيه على موجب ال�رشع� ،إال �أن يتحمل �رضر ًا زائد ًا.
●ال�سبب املبيح للرخ�صة.

[ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني ،معجم امل�صطلحات والألفاظ
الفقهية  ،485/2املو�سوعة الفقهية املي�رسة ]1382/2

َعذي َر ٌة

لغة:
والع ْذر ُة :ا ِ
خل َتان ،واجللدة يقطعها
الغالم واجلاري َة و�أَ ْع َذ َرهماَ :خ َت َنهماُ ،
(ع ذ ر)َ ،ع َذ َر َع ْذر ًا؛ َع َذ َر َ
ِ
والع ِذ ُير :طعام اخلتان ،وطعام املَ�أْ ُدبة ،وع َّذر الرج ُل :دعا
يرة
ذ
والع
َ
اخلاتن ،وال ِع َذار والإِ ْعذار َ
الطعام.
لطعام اخلتان ،و�أَ ْع َذ َر لهم� :أع َّد لهم ذلك َّ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب]

َعرايا

لغة:
واع َتاه� :أ َّمل به ،و َغ ِ�ش َيه طالب ًا معرو َفه ،و�أَ ْعراه النخل َة� :أعطاه
(ع ر و)َ ،عرا َع ْرو ًا؛ َع ُ
راه ْ
ِ
«الع ِر َّية»؛ وهي «فعيل» مبعنى «مفعول»؛
وو َه َب له َثمر َة عامها ،والعرايا :واحدتها َ
ثمر َتهاَ ،
ِ
�أي :امل ُ ْعراة ،وهي :النخلة التي قد �أُكل ما عليها ،و�أي�ض ًا :النخلة التي ُت ْع َزل عن امل�ساومة عند
إعراء� :أن يجعل ملحتاج �أو لغري حمتاج
َب ْيع النخل ،والنخلة ُي ْع ِريها
ُ
�صاحبها رج ًال حمتاج ًا ،وال ُ
ثمر َة نخلته عا ِمها.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●النخل يكون يف �أر�ض �شخ�ص يهب ثمره لآخر ،وقد تكون ل�سنة �أو �سنوات �أو �أكرث من ذلك،
املعرى على اخلالف فيمن له
املعري (�أو َّ
وقد تكون عمر املوهوب له ،فتكون عمرى؛ فيبيع ِّ
الرطب ،فهي رخ�صة ملا فيها
من
النخلة
الرخ�صة) كي ًال معلوم ًا من التمر اجلاف بخر�ص
ُ
تربع ملحتاج �إىل الرطب يف مو�سمه.
من ُّ
●النخل الذي يعطيه مالكه؛ �أي يهب ثماره لغريه من املحتاجني لي�أكله عام ًا �أو �أكرث ،ويقال:
«نخلهم عرايا»؛ �أي :موهوبات ،يعروها النا�س؛ �أي :يغ�شونها وي�أكلون ثمارها؛ لكرمهم.

[ل�سان العرب ،الرائد ،الوقف الإ�سالمي �ص ،141/التعريفات الفقهية �ص]145/

(ع ْربان)
َع َر ٌب ُ

لغة:
وع ِرب� :صار
الرج ُلَ :ف ُ�ص َحَ ،
وع ُروب ًاَ ،
وع ُرو ِب َّي ًة َ
وع ْرب ًا ُ
(ع ر ب)َ ،ع ُرب ُع ُروب ًة ُ
وع ِر َب َع َرب ًا؛ َع ُرب َّ
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عربخانة
والع ْرب :جيل من النا�س،
عربي ًا ،وه َّذبه من الأخطاء يف الإعرابَ ،
والع َرب ُ
وعربه :جعله َّ
ف�صيح ًاَّ ،
ِ
الع َجم ،وهم �أمة �سام َّية الأ�صل ،من�ش�ؤها �شبه جزيرة العرب ،وانت�رشوا من اخلليج �إىل
خالف َ
ِ
والع ْرباء:
والع َرب العار َبة َ
عربي ،وكذلك ال َّن�سب �إليهمَ ،
املحيط بعد الفتوحات الإ�سالمية ،املفردٌّ :
ِ
الع َرب ،و�أهل البادية
بان:
ر
والع
الء،
خ
د
ال
بة:
ر
�صحاءُ ،خ َّل�ص ،والعرب امل ُ َت َع ِّربة وامل ُ ْ�س َت ْع
ُّ َ
َ
ُ َ
ُْ
َ
يتتبعون
الذين
ا
خ�صو�ص
ب؛
ر
الع
من
البادية
ان
ك
�س
راب:
ع
ل
أ
وا
ة،
العربي
القبائل
من
و�سكانها
َّ
ً
َّ
ْ
َّ
ََ
ُ
َ
ِ
الب َد ِو ُّي ،وكذلك يف الن�سب �إليهم ،واجلمع:
وهو:
؛
ي
ب
را
ع
�
أ
واملفرد:
أ،
م�ساقط الغيث ومنابت الكل
َ
ْ ٌّ
وع ُروب.
وع ُربُ ،
�أَ ْع ُربُ ،
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

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

عربخانة

لغة:
مل جند له �أ�ص ًال يف اللغة.
ا�صطالحاً:
كلمة تركية ،تت�أ َّلف من «عربة» العربية« ،وخانة» الفار�سية مبعنى« :بيت»؛ فاملعنى الإجمايل:
«بيت العربيات» ،والعربخانة هي :املكان الذي تو�ضع فيه العربات واملركبات ب�أنواعها،
بالإ�ضافة �إىل �أطقم اخليل وال�رسوج والركابات واللجامات ...ونحوها ،وقد تكون العربخانة
مبنى م�ستق ًال ،وقد تكون �ضمن ملحقات ق�رص �أو بيت.

[امل�صطلحات املعمارية يف وثائق ع�رص حممد علي وخلفائه �ص]134/

ُع ْر ٌ�س

لغة:
ال�شاب:
الرج ُل :اتخذ ُع ْر�س ًا ،و�أَ ْع َر�س ب�أهله :بنى بها ،و�أَ ْع َر�س
ُّ
(ع ر �س)� ،أَ ْع َر�س �إِ ْعرا�س ًا؛ �أَ ْع َر�س َّ
والع ْر�س :حفل ال َّزفاف ،والتزويج ،و�أي�ض ًا :طعام البناء (الزواج)،
دخل بامر�أته �إذا بنى بهاُ ،
ِ
ِ
ِ
ووليمة الزفاف�ُ ،س ِّمي با�سم �سببه ،والع ْر�س :ال َّز ْوج؛ ُيقال :هو ع ْر ُ�سها ،وهي ع ْر ُ�سه ،واجلمع:
وع ُر�سات.
�أَ ْعرا�سُ ،
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد]

َع ْر ُ�ش امل َْ�س ِج ِد

لغة:
هي�أ ،وبنى بناء من خ�شب ي�ستظ ُّل به،
الرج ُل َ
وع َّر َ�شَّ :
َع ْر ُ�ش( :ع ر �ش)َ ،ع َر َ�ش َع ْر�ش ًا؛ َ
عر�ش َّ
ِ
ال�س ْقف ،واملظ َّلة ،واخليمة ،والبيت ُي�ستظ ُّل فيه؛
وع َّر َ�ش َ
َ
البيت� :س َّقفه ،وجعل له �سقف ًاَ ،
والع ْر�شَّ :

226

�ض
ِع ْر ٌ
َع ْر ُ�ش البيت�َ :س ْق ُفه ،وخاوية على عرو�شها� :سقطت �سقو ُفها ،ثم ت�ساقطت اجلدران فوقها ،فهي
ور ْكن ال�شيء
وع ْر�ش َّ
خربة خالية من ال َّنا�سَ ،
الطا ِئرُ :ع ُّ�شهَ ،
والع ْر�ش �أي�ض ًا :املُلْك ،و�رسيرهُ ،
ِ
َ
الع ْر�شَ :م َلك مقاليد احلكم ،واجلمع� :أ ْعرا�ش،
وتربع على َ
و ِق َوامه؛ اعتلى َ
الع ْر َ�ش� :أ�صبح َملك ًاَّ ،
وع ُر�ش ،و ِع َر َ�شة.
وع ُرو�شُ ،
ُ
املَ ْ�س ِج ِد :مفرد «امل�ساجد» ،تق َّدم تعريفه ،انظر (�أَ ْرباب اجلوامع وامل�ساجد).
ا�صطالحاً:
�سقف امل�سجد ،وال�سقف من البيت� :أعاله ،مقاب ًال لأر�ضه.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،التعريفات الفقهية �ص]145/

َع ْر َ�ص ٌة

لغة:
واع َ َت ُ�صوا �أي�ض ًا:
ال�صبيا ُن ْ
الب ُق ْ
واع َ َت�ص :ا�ضطرب ،و َع ِر َ�ص ِّ
(ع ر �ص)َ ،ع ِر َ�ص َع َر�ص ًا؛ َع ِر َ�ص َ ْ
وو َ�س ُطها ،وبقعة وا�سعة بني ال ُّدور لي�س
والع ْر َ�صة َ
وم ِر ُحواَ ،
والع َر َ�صة� :ساحة الدارَ ،
َل ِع ُبوا َ
الع ِت ِ
والع ْر َ�صة �أي�ض ًا:
فيها بناءُّ ،
ال�صبيان فيهاَ ،
وكل مو�ضع وا�سع ال بناء فيه�ُ ،س ِّميت بذلك ْ
ا�ص ِّ
ِ
الر ْو َ�ضة ،واجلمعَ :ع َر َ�صات ،و�أَ ْع َرا�ص ،و ِع َرا�ص.
أو
�
واحلديقة،
رة،
م
ث
مل
ا
أ�شجار
ب�ستان ال
ُْ
َّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●ك ُّل بقعة وا�سعة بني الدور لي�س فيها بناء ،وكان الأولون يجعلون حول امل�سجد عر�صة،
حتى �إذا �ضاق امل�سجد متت تو�سعته فيها.
●ما ُيو�ضع كمدرج لنزول ال�سيل من فوق �إىل �أ�سفل.

[ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،الرائد ،معجم الغني ،معجم الألفاظ التاريخية يف الع�رص اململوكي
�ص ،112/م�ؤمتر الأوقاف الأول يف اململكة العربية ال�سعودية :واقع الوقف عرب التاريخ الإ�سالمي �ص]172/

�ض
ِع ْر ٌ

لغة:
و�ش َتمه� ،أو قا َتله� ،أو �ساواه يف
واع َ َت�ضهَ :و َقع فيه ،وا ْن َت َق�صهَ ،
(ع ر �ض)َ ،ع َر َ�ض ِع ْر َ�ضه ْ
ِ
حل َ�سب،
جل َ�سد ،و�أي�ض ًا :ا َ
ا َ
وعر�ض به :قال فيه قو ًال يعيبه ،والع ْر�ض :ال َّن ْف�س ،وا َ
حل َ�سبَّ ،
وح َ�سبه� ،أو فيمن يلزمه
وي َذ ُّم من الإن�سان يف نف�سه َ
وال�شف ،وهو �أي�ض ًا :ما ُ ْي ُ
دح ُ
وال َن َ�سبَ َّ ،
ِ
إن�سان من َن َ�سب �أو �رشف� ،أو ما ي�صونه من نف�سه� ،أو َ�س َلفه� ،أو من يلزمه
أمره ،وما يفتخر به ال ُ
� ُ
ِ
ِ
وط َعن فيه،
اغتابه،
أي:
�
ه؛
�ض
ر
ع
�ش
ونه
م،
و
ق
ال
أ�رشاف
�
�ض:
ر
ع
ال
وذوو
والبنت،
وجة،
ز
كال
أمره؛
�
َ
َّ
َ ْ َ
َْ
ْ
ِ
ِ
ِ
الرائحة � ّأي ًا كانت ،والعظيم
وفالن َنق ُّي الع ْر�ض :بريء من �أن ُي�شتم �أو ُيعاب ،والع ْر�ض �أي�ض ًاَّ :
ال�سحاب ،وجانب الوادي �أو البلد ،والوادي فيه قرى و�شجر ،واجلمع� :أَ ْعرا�ض.
من َّ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد]
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�ض
َع َر ٌ
�ض
َع َر ٌ

لغة:
وط َر َحه ،و� ْأط َل َع عليه غريه ،و�أراه
أمرَ :ب َ�س َطهَ ،
(ع ر �ض)َ ،ع َر َ�ض َع ْر�ض ًا ُ
وع ُرو�ض ًا؛ َع َر َ�ض ال َ
زاغ ومل
وتعر�ض
وع َر َ�ض له
ال�شيءَ :
ٌ
وع َر�ض له ر� ٌأيَ :خ َط َر لهَ ،
لهَ ،
ُ
عار�ض :منعه مانعَّ ،
والطمع ،والغنيمة ،وما نيل من ال ُّدنيا ،ومتاعها
والع َر ُ�ض :العطاءَّ ،
َي ْ�ستقم ،ودخله ف�سادَ ،
والطول ،وعك�سه:
ق َّل �أو ُ
كث ،وال َّن ْفع ،وهو �أي�ض ًا :ما قام بغريه ،ومل يكن جوهر ًا ثابت ًا؛ كال َّلون ُّ
�ضي :غري
اجلوهر� ،أو ما ال يدخل يف تقومي الذات؛ كالقيام والقعود بالن�سبة للإن�سانَ ،
والع َر ُّ
العام :ما ي�صدق على �أنواع كثرية؛ كالبيا�ض لل َّثلج
اجلوهري ،وغري املُت� ِّأ�صلَ ،
ِّ
والع َر�ض ُّ
والع َر�ض �أي�ض ًا :الآفة َت ْع ِر�ض يف ال�شيء ،وما يعر�ض للإن�سان من �أمر ُيبتلى به،
والقطنَ ،
�أو يحب�سه� ،أو من الهموم �أو الأ�شغال ،وهو ا�سم ملا ال دوام له ،والزائل ،وما كان بطريق
الظواهر ال َّدا َّلة
ح�سه املري�ض من َّ
رويةَ ،
ال�صدفة؛ �أي :من غري َق ْ�صد �أو َّ
ُّ
والع َر�ض �أي�ض ًا :ما ُي ُّ
على املر�ض ،واجلمع� :أَ ْعرا�ض.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد]

�ض
َع ْر ٌ

لغة:
الع ْر�ض :الأداء ،وهو �أي�ض ًا :خالف ال َّن ْقد ،واملتاع ،وهو ك ُّل
وع ُرو�ض ًا؛ َ
(ع ر �ض)َ ،ع َر َ�ض َع ْر�ض ًا ُ
والع ُرو�ض :الأمتعة التي ال يدخلها
ما ميتلكه الإن�سان ما عدا النقود ،ومنهُ :ع ُرو�ض ال ِّتجارةُ ،
ِ
والع ْر�ض �أي�ض ًاَ :ط َل ُب الفعل ِبلني وت�أ ُّدب ،وما يق َّدم
َك ْيل وال َو ْزن ،وال تكون حيوان ًا ،وال َعقار ًاَ ،
الع ْر�ض :يوم
من اقرتاح َ
االتاه ُيرى منه َّ
ب�ش ْكل � َّأو ِل ،واملكان �أو املو�ضع �أو ِّ
ال�شيء ،ويوم َ
الدين واحل�ساب ،واجلمعُ :ع ُرو�ض.
ِّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●قراءة الطالب وال�شيخ ي�ستمع ،وهي �إحدى طرق التلقي عن امل�شايخ القراء ،وهذه �إحدى
الطرق التي كان ي�ستعملها النبي ﷺ مع �أ�صحابه.
● ُك ُّل ما يعد لبيع و�رشاء لأجل ربح ،ولو من ٍ
نقد ،ف�أدخل النقد يف العرو�ض �إذا كان متخذ ًا
لالجتار به.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●كمية معينة من الب�ضائع �أو اخلدمات ،يكون البائعون م�ستعدين لطرحها يف ال�سوق يف فرتة
معينة ،ويكون حجم ذلك مرهون ًا بالطلب وطول فرتة العر�ض و�سعر البيع ونفقة الإنتاج.
●ما يقدمه ال�شخ�ص امل َّدعى عليه �أو املطالَب بت�سديد �شيء ،وخ�صو�ص ًا مبلغ من املال وفاء
مبطالبة �أو دين.
●العر�ض اخلا�ص �أو العر�ض املغري للعميل.
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َع ْر�ض حال
●� َّأي اقرتاح لعمل (�أو لالمتناع عن عمل) �شيء ما ،يتق َّدم به �شخ�ص �إىل �شخ�ص �آخر ،عر�ضة
لأن يقوم الأخري بقبوله �أو برف�ضه.
يقدمه املقاول �أو البائع لعميله ،وي�ساوي الإيجاب يف
●وعر�ض الأ�سعار :عر�ض �أ�سعار ِّ
مرحلتي الإيجاب والقبول.
●وعر�ض الأ�سعار� :أعلى �سعر �رشاء و�أقل �سعر بيع يكونان معرو�ضني بتاريخ معني ل�رشاء
�أو بيع ورقة مالية معينة �أو عملة معينة �أو �سلعة معينة.
●والعرو�ض :م�صطلح يف �إدارة الأموال ال�رشعية والزكاة ُيق�صد به عموم الأموال غري
النقدية.
ويق�صد به الأموال املع َّدة
والزكاة،
ال�رشعية
أموال
ل
ا
إدارة
�
يف
م�صطلح
التجارة:
وعرو�ض
●
ُ
ويطلق عليها يف الفكر التجاري املعا�رص :الأ�صول املتداولة.
للبيع وال�رشاءُ ،
ويق�صد بها الأموال املقتناة
●وعرو�ض ال ِقنية :م�صطلح يف �إدارة الأموال ال�رشعية والزكاةُ ،
وت�سمى يف الفكر التجاري املعا�رص (الأ�صول الثابتة).
بنية التجارة،
لال�ستعمال ولي�ست َّ
َّ
●والعرو�ض واملنقوالت :ا�صطالح ي�شمل جميع الأموال التي ال تدخل يف عداد الأموال العقارية،
وت�شمل جميع املنقوالت احلية؛ كاحليوانات على �أنواعها ،كما ت�شمل الأمتعة اخلا�صة
واملعدات والأدوات مهما كانت.
عند القانونيني:
َع ْر�ض �شخ�ص على غريه �إبرام عقد ،ويقابله القبول ،ولإمتام العقد البد من �صدور �إيجاب من
ويلغى بوفاة عار�ضه �إذا مل يكن قد ُق ِبل.
� ٍّأي من املتعاق َد ْينَ ،
والع ْر�ض ُيرجع فيهُ ،

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم م�صطلحات العلوم
ال�رشعية  ،1104/3معجم امل�صطلحات املالية واالقت�صادية يف لغة الفقهاء �ص ،314/املعجم الأ�سا�سي يف
امل�صطلحات الإدارية العربية  ،762-761/2معجم م�صطلحات االقت�صاد واملال و�إدارة الأعمال �ص،535 ،382/
قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية واملالية �ص ،678 ،400/معجم امل�صطلحات القانونية (بدوي) �ص]172/

(ع ْر�ضحال)
َع ْر�ض حال َ

لغة:
وط َر َحه ،و� ْأط َل َع عليه غريه ،و�أراه
أمرَ :ب َ�س َطهَ ،
(ع ر �ض)َ ،ع َر َ�ض َع ْر�ض ًا ُ
وع ُرو�ض ًا؛ َع َر َ�ض ال َ
ِ
طلب مكتوب ُيق َّدم
والع ْر�ض :الأداءَ ،
وط َل ُب الفعل ِبلني وت�أ ُّدبَ ،
لهَ ،
وع ْر�ض احلال �أو َع ْر�ضحالٌ :
ِ
حل َّكام �أو �إىل
ال�سلطان؛ دفع ًا ل ُظلْم� ،أو َج َّر ًا ل ُغ ْنم ،وكتاب ُيرفع �إىل ا ُ
�إىل �صاحب الأمر �أو �صاحب ُّ
ِ
وع ُرو�ض احلال.
املحاكم َت َظ ُّلم ًا و�شكوى� ،أو طلب ًا لن ْعمة ،واجلمعَ :ع ْر�ضحاالتُ ،
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند االقت�صاديني:
ي�سجل فيها احلال؛ �أي :احلا�رض والواقع ،وهو طلب مكتوب ،يق َّدم �إىل �صاحب
العري�ضة التي َّ
جر ًا لنفع.
الأمر �أو ال�سلطان؛ دفع ًا لظلم� ،أو َّ

[املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية ]761/2
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ُع ْر ٌف
ُع ْر ٌف

لغة:
(ر ْ�س ٌم ُع ْر ِفٌّ).
ا�سم ،واملن�سوب �إليه ُ
«ع ْر ِفٌّ» ،تق َّدم تعريفه ،انظر َ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
ا�ستقر يف النفو�س من جهة �شهادة العقول ،وتل َّقته الطباع بالقبول.
●ما
َّ
قول �أو عملٍ.
●عادة جمهور قوم يف ٍ
أقرهم ال�شارع عليه.
●ما عرف العقالء �أنه ح�سن ،و� َّ
●وقد ُيطلق ويراد به العادة القولية والعادة الفعلية.
حتدد �سلوك الأفراد يف املجتمع ،والتي �إذا ان ُتهكت ف�إنها �ستلقى عقاب ًا �أو
●قوانني اجتماعية ِّ
ا�ستنكار ًا �شديد ًا.
●نوع من ال�رضائب املجباة للدولة ،القائمة �أ�سا�س ًا على ر�سوم عائدة ملا قبل العهد العثماين،
وقد �أُطلق عليها ر�سومي عرفية� ،أو تكاليفي عرفية.
●ويف م�صطلحات الع�رص العثماين :نوع من العمائم كان يعتمرها علماء الدين يف املواقع
الر�سمية.
●والأحكام العرفية :الأحكام التي ال ُت�ستمد من القانون ،وال ت�ستند �إليه ،ولكنها تتنا�سب -
يف زعم احلاكم  -مع �رضورات � ِ
أمن البالد يف ظرف معني.
عند االقت�صاديني:
املقررة �أو العادية ،املتبعة عادة لعمل �شيء �أو �إجراء معني يف بلد �أو يف �صناعة �أو مهنة
الطريقة َّ
معينة.
َّ
عند القانونينيُ :يطلَق على:
●اعتياد النا�س على �سلوك معني ي�شعرون ب�رضورة اتباعه؛ مما يجعل هذا ال�سلوك قاعدة
ملزمة.
●والقاعدة العرفية :هي القاعدة القانونية التي ُت�ستخل�ص مما جرى عليه �أفراد النا�س يف
تدخل من ال�سلطة
معامالتهم ،فهي تنبت من ذات اجلماعة ،وت�صبح ملزمة لأفرادها ،دون ُّ
الت�رشيعية.

[املو�سوعة الفقهية  ،215/29املو�سوعة الفقهية املي�رسة  ،1387/2معجم امل�صطلحات املالية واالقت�صادية يف لغة
الفقهاء �ص ،316/معجم م�صطلحات �ألفاظ الفقه الإ�سالمي �ص ،407/املعجم اجلامع يف امل�صطلحات العثمانية
�ص ،153/معجم م�صطلحات اخلدمة االجتماعية �ص ،378معجم لغة الفقهاء �ص ،279/معجم م�صطلحات
االقت�صاد واملال و�إدارة الأعمال �ص ،558/معجم القانون �ص ،113/معجم امل�صطلحات القانونية (بدوي)
�ص]74/

ِع ْرقٌ

لغة:
الرج ُل� :صار َعريق ًا؛ وهو الذي
(ع ر ق)ْ � ،أع َرق َّ
ال�شجر :امتدت ُع ُروقه يف الأر�ض ،و�أَ ْع َر َق َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
له ُعروق يف الكرم؛ والع ْرق :الأ�سا�س ،والأ�صل ،و�أ�صل ك ِّل �شيء :ع ْر ُقه؛ فالن َط ّيب الع ْرق:
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َعر َ
ِي�ض ٌة
عدد
وال�ساللة من ال َّنا�سُ ،م َت ِّ
ينزع �إىل �أَ ْ�صل كرميُ ،م ْع ِرق يف احل�سب والكرم ،و�أي�ض ًا :اجلن�سُّ ،
مت�ضمن �أو مم ِّثل لأعراق عديدة خمتلفة ،و�أي�ض ًاَ :خ َ�شبة ُم ْرتفعة طويلة،
الأَ ْعراق :م�ؤ َّلف من �أو
ِّ
ِ
ِ
والع َرق�َ :ضفرية ُت ْن َ�سج من ُخو�ص؛ وهو امل ْك َتل وال َّز ِبيل �أو
ُي َع َّر�ش بها �سقف البيت ونحوهَ ،
ِ
(�ص ٌّف �أو �رشيط) من ال َّلبِ
ويقال� :إنه ي�سع خم�سة ع�رش �صاع ًا ،وهو �أي�ض ًا :امل ْدماك َ
ال َّز ْن ِبيلُ ،
وع ُروق ،و ِعراق.
�أو ال ُآج ِّر �أو احلجر يف احلائط ،واجلمع� :أَ ْعراقُ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●جملة �أفراد مت�شابهة من نوع واحد ،تنقل �صفاتها بالوراثة.
اح ُت ِفر �أو �أُ ِخذ �أو ُغر�س بغري ح ٍّق.
●والعرق الظامل :كل ما ْ

[ل�سان العرب ،امل�صباح املنري ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم ال�شهابي يف م�صطلحات
العلوم الزراعية �ص ،592/معجم امل�صطلحات املالية واالقت�صادية يف لغة الفقهاء �ص ،316/املو�سوعة الفقهية
]297/38

و�س
َع ُر ٌ

لغة:
الع ُرو�سَ :ن ْع ٌت ي�ستوي فيه الرجل واملر�أة ما داما يف � ْإع ِ
را�سهما ،وهو ا�سم لهما
(ع ر �س)َ ،
ِ
ِ
وعرائ�س ا ِلإ ِبل:
والع ُرو�س �أي�ض ًا :ا�سم منارة يف جامع «د َم ْ�شق»َ ،
عند دخول �أحدهما بالآخرَ ،
ِ
وهنَ :عرائ�س.
رامها ،واجلمعُ :ع ُر�س ،و ِع ْر�سانَّ ،
ِك ُ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط]

َعر َ
ِي�ض ٌة

لغة:
وط َر َحه ،و� ْأط َل َع عليه غريه ،و�أراه له،
أمرَ :ب َ�س َطهَ ،
(ع ر �ض)َ ،ع َر َ�ض َع ْر�ض ًا ُ
وع ُرو�ض ًا؛ َع َر َ�ض ال َ
ِ
ِ
ِ
ي�ضة� :صحيفة بها حاجة �أو َم ْظ َلمةُ ،م َو َّجهة
والع ْر�ض :الأداءَ ،
والعر َ
وط َل ُب الفعل بلني وت� ُّأدبَ ،
َ
ٍ
قانونية
رة
ك
ذ
م
عوى:
د
ال
وعري�ضة
،
ا
احتجاج
أو
�
ا
أييد
�
ت
يحمل
وكتاب
ة،
ر�سمي
إدارة
�
أو
�
لطة
�س
ً
ِّ
ً
َّ
َّ
َّ
ُ
�إىل ُ
ِ
ق�ضية ،واجلمعَ :عرائ�ض.
مكتوبة عاد ًةَ ،ت ْعر�ض �أ�سباب ال َّد ْعوى �أو ِّ
الدفاع يف َّ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●�أحد الدفاتر الديوانية القدمية.
●�صحيفة بها حاجة �أو مظلمة موجهة �إىل ُ�سلطة �أو �إدارة ر�سمية؛ ومنها :عري�ضة الدعوى
املرفوعة �إىل القا�ضي.
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َعر ٌ
ِيف
عند القانونيني:
طلب ُيرفع �إىل الق�ضاء ليف�صل فيه القا�ضي مبا له من �سلطة والئية.
ٌ

[املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية
 ،762/2معجم القانون �ص]114/

َع ِر ٌ
يف

لغة:
ِ
ِ
ِ
ِ
وعرفه
وعرا َف ًة؛ َع َر َف َّ
وم ْع ِرف ًة َ
(ع ر ف)َ ،ع َر َف ع ْرفة وع ْرفان ًا وع ِر َّفان ًا َ
ال�ش َ
يءَ :عل َمه و�أَ ْد َر َكهَّ ،
ِ
ٍ
ب�شخ�ص� :أَ ْخ َ َبه با�سمه،
وعرفه
ال َ
أمر� :أَ ْع َل َمه � َّإياه ،و�أَ ْخ َ َبه به ،و�أَ ْط َل َعه عليه ،و َهداه و�أَ ْر َ�ش َده �إليهَّ ،
ِ
والعريف :فعيل مبعنى فاعل؛
َ
أمرهم ،وقام ب�سيا�ستهم و�إدارة �ش�ؤونهمَ ،
وع َر َف على القو ِمَّ :دبر � َ
�أي :العارف ،ومبعنى مفعول �أي�ض ًا؛ �أي :املعروف ،وهوِ :
العال بال� َّشيء ،ومن يعرف �أ�صحابه،
وع ِريف ال َق ْومِ :
العال ب�أمورهم ،واجلمعُ :ع َرفاء.
وال َق ِّيم ب�أمر القوم ،و�سيدهمَ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●العامل والعارف والفقيه الذي ي�ساعد نائب القا�ضي.
●طالب العلم ال�رشعي ح�سب نظام احللقات العلمية.
املوجه لع�رشة �أنفار غالب ًا ،وكان العريف م�ساعد ًا
●الذي يتوىل وظيفة العرافة ،وهو ِّ
للم� ِّؤدب ،فهو من جملة الأيتام باملكتب ،وي�ستمر فيه ولو كان بالغ ًا ،وكان ُي ِعني امل� ِّؤدب يف
عمله باملكتب ،ويقوم مقامه �أثناء غيبته ،وي�ساعد يف تعليم الأطفال؛ �إذ يعر�ضون �ألواحهم
وي�شرتط فيه من ال�رشوط
عليه ،وي�ستمع �إىل قراءتهم وكان من �أنبغ الأطفال يف املكتبُ ،
والأو�صاف ما يجب توافرها يف امل� ِّؤدب.
أرباب ال�صدقات �إذا مل يعرفهم.
يعرف اجلابي � َ
●الذي ِّ
ويطلَق على النقيب ومتويل
●القائم ب�أمر القوم ،والنائب عنهم يف �أمورهم املوكولة �إليهمُ ،
�أمري الع�سكر؛ ومن �أمثلته :اتخاذ القائد عريف ًا له ُيطلعه على �أحوال �أفراد اجلي�ش.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،م�صطلحات التاريخ العثماين ،585/2
املعجم املو�سوعي للم�صطلحات العثمانية التاريخية �ص ،109/ن�صان جديدان من وثيقة الأمري �رصغتم�ش
�ص ،176/املو�سوعة الفقهية  ،90/15معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية ]1110/3

َع َز ٌب

لغة:
��اب :عا���ش وحي��د ًا ،ومل تك��ن ل��ه
وع ُزوب�� ًة ،فه��و َع�� َز ٌب وع��ا ِز ٌب؛ َع�� َزب َّ
(ع زب)َ ،ع�� َز َب ُع ْز َب�� ًة ُ
ال�ش ُّ
للرجل واملر�أة ،وللمر�أةَ :ع َز َبة
وهي
ج،
املتزو
غري
ب:
ز
والع
كاح،
ن
ال
ترك
زوجة ،وتع َّزب الرج ُل:
ََ
ِّ
ِّ
َّ
والع ْزباء:
الع�� َزب �أي�ض�� ًا؛ �أي :م��ن ال زوج ل��ه م��ن الرج��ال �أو الن�س��اءَ ،
�أي�ض�� ًا ،والأَ ْع�� َزب والع��ا ِزبَ :
وهن:
وع َّزابَّ ،
الرجل :امر�أته التي تقوم على �أمره ،واجلمع� :أَ ْعزابُ ،
م�ؤ َّنث «الأَ ْع َزب» ،وعا ِز َبة َّ
َع َزبات.
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َع ْز ٌل
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة]

ِع ْزب ٌة ( َم ْز َر َعة)

لغة:
ِ
الفلحني ،والقرية
(ع زب) ،الع ْز َبة :مزرعة فيها بيت املالك �أو ق�رصه ،حتيط به بيوت َّ
وال�ض ْي َعة ،واجلمعِ :ع ْزبات ،و ِع َزب.
ال�صغريةَّ ،
ا�صطالحاً:
من «�إيربه»؛ وتعني :املزرعة اخلا�صة� ،شاعت يف م�رص منذ العهد العثماين.

[معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني ،املعجم اجلامع يف امل�صطلحات الأيوبية واململوكية والعثمانية
�ص]154-153/

َع ْز ٌل

لغة:
يءَ :ف َر َزه ،و َف َ�ص َله عن َّاتاده
وع َز َل َّ
وع َّز َلهَ :ن َّحاه ،و�أَ ْب َع َدهَ ،
(ع ز ل)َ ،ع َز َل َع ْز ًال؛ َع َز َله َ
ال�ش َ
ِ
ِ
َ
النائب والوكي َل� :أ ْخرج ُته عما كان له من
وع َز ْل ُت
وع َز َل َّ
مع �آخرَ ،
املوظ َفَ :ف َ�ص َله م ْن َم ْن�صبهَ ،
َ
ِ
َ
«ع َز َل».
وع َز َل
َ
والع ْزل :امل�صدر من َ
احل ْكمَ ،
الع ْدوىَ ،
املري�ض� :أ ْب َعده عن الأ�ص َّحاء ا َّتقاء َ
ُ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
ٍ
طرف النظارة؛ �إما الناظر ب�أن يعزل
●والعزل الق�صدي :هو العزل الذي يقع ب�إرادة من �أحد َ ْ
نف�سه عن النظارة ،و�إما مفو�ض النظارة ب�أن يعزل الناظر عن النظارة.
●و َع ْزل ال�صدقة :تنحيتها عن �أ�صل املال.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●منع الدخول �إىل مدينة �أو اخلروج منها ،عن طريق الإحاطة بها من جميع جوانبها؛ بهدف
�إ�سقاطها �أو �إ�ضعافها اقت�صادي ًا.
●�إجراء ت�أديبي ،ب�إنهاء خدمة املوظف ل�سبب ت�أديبي ،قبل بلوغه ال�س ِّن القانونية ،مع ح ِّقه
�أو عدم ح ِّقه يف املعا�ش.
عند القانونيني:
عقوبة ت�أديبيةُ ،يحرم املوظف بها مبا�رشة وظيفته ،وقد يكون العزل م�صحوب ًا باحلرمان من
قرار العزل جه ُة الإدارة مبقت�ضى �سلطتها العامة،
كل �أو بع�ض املعا�ش �أو املكاف�أة ،وقد ُت�ص ِدر َ
�أو باتباع الطريق الت�أديبي.

[امل�صباح املنري ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني ،نظام النظارة على الأوقاف يف الفقه الإ�سالمي
�ص ،382/معجم لغة الفقهاء �ص ،280/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية  ،770-769/2معجم
امل�صطلحات القانونية (بدوي) �ص]84/
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ُع ْ�س ٌر
ُع ْ�س ٌر

لغة:
املدين :طلب
ونحوهْ :
�س ال َّز ُ
�س َ
وع ْ�س ًاَ ،
ا�ش َت َّدَ ،
�س َع ْ�س ًا ُ
مان ُ
وع ُ َ
(ع �س ر)َ ،ع َ َ
�س ُع ْ�س ًا؛ َع َ َ
وع َ َ
�سماحه يف
فالن :ق َّل
أمر �أي�ض ًاْ :
�س ٌ
و�ص ُعبَ ،
منه ال َّد ْين على �ضيق ذات اليدَ ،
ا�ش َت َّد َ
ُ
وع ُ َ
وع ُ َ
�س ال ُ
«�س َّه َله»؛
�رس ٌ
فالن :ا ْف َت َقر ،و�ضاق حالهَ ،
أمر :عك�س َ
�س عليه ال َ
وع َّ َ
الأمور ،و�ضاق ُخلُقه ،و� ْأع َ
ِ
وال�ضيق،
«الي ْ�س»؛ ومعناه :الفقر ،وق َّلة ذات اليدِّ ،
�أيَ :ج َع َله َ�ض ِّيق ًاَ ،ع ِ�سري ًاُ ،
والع ْ�س :نقي�ض ُ
وع ْ�س ال َّتعبري� :صعوبة
ِّ
وال�صعوبة ،و�أي�ض ًا :الإفال�سَ ،
والع ْجز عن الوفاء بال َّد ْينُ ،
وال�ش َّدةُّ ،
ال َّتعبري عن الأفكار بالكالم؛ ب�سبب خلل يف القدرة على التفكري.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني]

(ع ْ�س َكر)
َع ْ�س َك ِر ٌّي َ

لغة:
وع ْ�س َك َر اجلنو ُد:
(ع �س ك ر)َ ،ع ْ�س َك َر َع ْ�سكر ًة؛ َع ْ�س َك َر
القومَ َ :
ت َّمعوا ،ونزلوا يف املكانَ ،
ُ
ِ
جل ْند ُّي،
ري �أي�ض ًا :ا ُ
والع ْ�س َك ِر ُّي :ا�سم من�سوب �إىل َ
«ع ْ�س َكر»َ ،
َخ َّيموا ،و�أقاموا ُم َع ْ�سكر ًاَ ،
والع ْ�س َك ُّ
والع ْ�س َكر
د،
ن
جل
وا
�ش،
ي
جل
وا
�شيء،
ل
ك
من
والكثري
ع،
م
جل
ا
وهو:
معرب،
والع ْ�س َكر:
ِّ
ُْ
َ
َ
َْ
فار�سي َّ
َْ
ٌّ
ِ
وع�سا ِكر.
ون،
ي
ر
ك
�س
ع
واجلمع:
احلرب،
�صناعة
م
ل
املتع
م
نظ
مل
ا
ر
ك
�س
الع
:
ظامي
ال ِّن ُّ َ ْ َ ُ َّ
ِّ
َ
َ ْ َ ُّ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

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

َع َ�س ٌل

لغة:
حله
وع ِم َله بالع�سل� ،أو َّ
وع َّ�س َل َت ْع ِ�سي ًال؛ َع َ�س َل َّ
وع َّ�سلهَ :خ َل َطه َ
عام َ
(ع �س ل)َ ،ع َ�س َل َع ْ�س ًالَ ،
الط َ
وال�صايف مما ُتخرجه النحل من بطونها ،وهو ما َّدة ُحلْوةُ ،ي ْخرجها
بهَ ،
والع َ�س ُلُ :لعاب ال َّن ْحلَّ ،
الر َطب �أو من َق َ�صب
يجمعه من رحيق الأزهارُ ،
ال َّنح ُل َّ
مما ْ
ويطلق �أي�ض ًا على ما ُي َّتخذ من ُّ
والع َّ�سالة
والع َّ�سال َ
وي َ�ؤ َّنث ،والت�أنيث فيه �أكرثَ ،
ال�س َّكر ،ويكون على الت�شبيهَ ،
والع َ�س ُل ُي َذ َّكر ُ
ُّ
ِ
ِ
ِ
والع َّ�سال
ة،
ي
ل
خل
ا
من
أخذه
�
ي
أو
�
مو�ضعه،
من
ل
الع�س
يجمع)
أو
�
ي
ن
ج
(ي
تار
�ش
ي
من
:
ل
والعا�س
َ
َ
ُ
َْ
َ
َّ
َْ
َ
وع ْ�سالن.
ل،
�س
وع
ل،
�س
وع
ول،
�س
وع
�سال،
ع
�
أ
واجلمع:
الع�سل،
بائع
�أي�ض ًا:
ُ ْ ُ ُ ُ
ْ
ُ ُ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني]
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ُع�شْ ٌر
َع�شا ٌء

لغة:
وع َّ�ش��اه:
ال�ض ْي َ
�ش��اء؛ َع�ش��ا َّ
��ف و�أَ ْع�ش��اه َ
وع ِ�ش َ��ي َع ْ�ش��و ًا َ
(ع ���ش و)َ ،ع�ش��ا َ
وع ْ�ش��ي ًا ،و�أَ ْع َ�ش��ى �إِ ْع ً
َ
والع�ش��اء :طع��ام
�ش��اء� ،أو تن��اول وجب�� ًة لي ً
�ش��اء ،و َت َع َّ�ش��ى َّ
�لاَ ،
��خ�ص� :أ َكل َ
�أَ ْط َع َم��ه َ
ال�ش ُ
الع َ
الع َ
ويقابله :ال َغداء ،وال ِع ْ�ش ُي :ما ُي َت َع َّ�شى
الع ِ�ش ِّي؛ وهو من زوال َّ
امل�ساء� ،أو َ
ال�شم�س �إىل َّ
ال�صباحُ ،
ِ
ب��ه ،واجلم��ع� :أَ ْع�ش َ��ية.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني]

ُع�شْ ٌر

لغة:
�شه َم ْك�س ًا؛ �أي ُج ْزء ًا من َع�رشة
وع ْ�ش ًا ُ
�ش َع ْ�ش ًا ُ
�ش املال� :أَ َخذ ُع ْ َ
وع ُ�شور ًا؛ َع َ َ
(ع �ش ر)َ ،ع َ َ
َ
َ
والع ْ�ش:
أموالهم،
�
�ش
ع
ذ
خ
�
أ
:
القوم
�ش
وع
ماله،
�ش
ع
ذ
خ
�
أ
:
ا
فالن
�ش
وع
مت�ساوية،
�أجزاء
ُ
َ َ ُ َْ
َ َّ َ
َ ََ ً َ ُ َْ
ِ
ِ
ال�شيء ،وما ُي�ؤخذ
الع�شري وامل ْع�شار �أي�ض ًا ،اجلزء الواحد من ع�رشة �أجزاء مت�ساوية من َّ
وهو َ
ِ
عن زكاة الأر�ض التي �أ�سلم �أهلها عليها ،وهي التي �أحياها امل�سلمون من الأر�ضني والقطائع،
وع ْ�ش �أموال
والع ُ�شور :ما َ�س َق ْته ال�سماءُ ،
الع ْ�ش� :أر�ض تدفع جزء ًا من ع�رش ٍة زكا ًةُ ،
و� ْأر�ض ُ
ِ
ِ
ِ
خلراج ُّي ،وال َّت ْع�شري� :أخذ
الع ْ�ش ،ويقابله ا َ
والع ْ�ش ُّي :املن�سوب �إىل ُ
�أهل ال ِّذمة يف التجاراتُ ،
وع ُ�شور.
الع ْ�ش ،واجلمع� :أَ ْع�شارُ ،
ُ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●�رضيبة تبلغ ع�رش الإنتاج الزراعي ،فر�ضتها الدولة على الأرا�ضي املريية التي تع ُّد ملك
وتمع
الدولة ،مقابل ال�سماح للمزارعني بزراعة هذه الأر�ض ،وكانت ُتفر�ض على احلبوبُ ،
عين ًا �أو نقد ًا.
●�رضيبة تبلغ ع�رش الإنتاج الزراعي ،وكانت ُتفر�ض على غري امل�سلمني من احلبوب؛
وتمع عين ًا �أو نقد ًا.
كال�شعري ،والقمحُ ،
●ما ي�ؤخذ من زكاة الأر�ض التي �أ�سلم عليها �أهلها؛ ك�أر�ض العرب ،وما �أ�سلم عليه �أهله من
ويدفع الع�رش �أي�ض ًا يف
غري العرب� ،أو ُفتح َع ْن َوة و ُق ِ�سم بني الفاحتني،
وي�سمى (�صدقة)ُ ،
َّ
القطائع التي حيزت متليك ًا.
الع ْ�ش يف العام ،ت�ؤخذ من ب�ضائع جتار الكفار القادمني
●وظيفة �رضيبة يف الأموال ،مقدارها ُ
من دار احلرب �إىل بالد الإ�سالم ،وكانوا ي�أخذونه من جتار امل�سلمني �إذا ذهبوا �إىل ديارهم
للتجارة ،وللإمام  -اخلليفة � -أن يزيد فيه� ،أو ينق�ص منه� ،أو يرفعه كلية؛ معاملة باملثل،
�أو ابتغاء للم�صلحة املعتربة.
●�رضيبة �صغرية كانت ت�ؤ َّدى للكني�سة عين ًا �أو نقد ًا؛ للإنفاق منها على امل�صالح اخلريية
والروحية ،وكانت عند امل�سيحيني اختيارية يف �أول الأمر ،ثم �أ�صبحت �رضيبة ثابتة،
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ات
َع�شْ وا ِئ َّي ٌ
بع�رش ما يزيد �سنوي ًا عما يخرج من الأر�ض من املح�صوالت ،وعن املا�شية
وجرى تقديرها ُ
ِ
والدواب والطيور ،وعلى الأرباح الناجمة عن ال�صناعة والتجارة واحلرف.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●ما ي�ؤخذ من زكاة الأر�ض التي �أ�سلم �أهلها عليها ،وهي التي �أحياها امل�سلمون من الأر�ضني
والقطائع.
●ع�شور الزكاة؛ وهي ما ي�ؤخذ يف زكاة الزروع والثمار.
�سيما التجار الكتابيون الأجانب.
وال
الع�رش ممن هي مقررة عليه،
●والتع�شري� :أخذ �رضيبة ُ
َّ

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،تكملة املعاجم العربية ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم م�صطلحات التاريخ
�ص ،203 ،194/قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص ،377/معجم م�صطلحات التاريخ
والآثار �ص ،129/معجم الإدارة �ص ،319/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية ]772/2

ات (امل ِ
الع�شْ وا ِئ َّية)
َع�شْ وا ِئ َّي ٌ
َناطقُ َ

لغة:
وع�شا عن
(ع �ش و)َ ،ع�شا َع ْ�شو ًا؛ َع�شا َّ
�صه لي ًال ،وقيل :لي ًال �أو نهار ًاَ ،
ال�ش ُ
خ�ص�َ :ض ُع َف َب َ ُ
تب�ص،
والع ْ�شواءُّ :
ا َ
�ص َف عنهَ ،
الظلمة ،وال َّت�رصف من غري تفكري �أو ُّ
حل ِّق� :أَ ْع َر َ�ض ،و َغ َف َل ،وا ْن َ َ
ِ
ت�رسع ،الذي ال َت َب ُّ�ص فيه
والع ْ�شوائ ُّي :ا�سم مذ َّكر من�سوب �إىل َع ْ�شواء ،ومعناهَّ :
َ
الطائ�ش ،وامل ُ ِّ
ِ
والع ْ�شوا ِئ َّية :ا�سم م�ؤ َّنث من�سوب �إىل َع ْ�شواء ،وم�صدر
هدى،
غري
على
كان
وما
ة،
ي
و
ر
َ
وال َ َّ
ِ
الع ْ�شوائ َّيات.
الع َمل على غري ب�صرية ،وجمعهاَ :
�صناعي منها؛ ومعناهاَ :
ٌّ
عند االقت�صاديني:
املباين املقامة بال تخطيط �أو نظام ،خارج خطط التنمية ال�سكانية للحكومة ،وغالب ًا ما تفتقر �إىل
بع�ض اخلدمات الأ�سا�سية.
[معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني ،املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية ]773/2

ات
َع ِ�ش َّي ٌ

لغة:
ِ
ِ
وع َّ�ش��اه:
ال�ض ْي َ
�ش��اء؛ َع�ش��ا َّ
��ف و�أَ ْع�ش��اه َ
وع�ش َ��ي َع ْ�ش��و ًا َ
(ع ���ش و)َ ،ع�ش��ا َ
وع ْ�ش��ي ًا ،و�أَ ْع َ�ش��ى �إ ْع ً
ِ
َ
والع�ش��ايا،
�ش��اء ،و َت َع َّ�ش��ى َّ
والع�ش َّ��ياتَ ،
�ش��اء� ،أو تن��اول وجب�� ًة لي ً�لاَ ،
��خ�ص� :أ َكل َ
�أَ ْط َع َم��ه َ
ال�ش ُ
الع َ
الع َ
ال�شم���س �إىل العتمة ،و�آخر ال َّنهار،
الع ِ�ش َّ��ية؛ وهي :الوقت املمت ُّد من زوال َّ
والع ِ�ش ُّ��ي ،كلها :جمع َ
َ
�أو � َّأول ظ�لام اللي��ل.
ا�صطالحاً:
طبخ عي�ش ًا (�أرز) وحلم ًا �أو هري�س ًا �أو جري�ش ًا يف النوافل؛ كالن�صف من �شعبان� ،أو الثاين ع�رش
تق�سم على الفقراء واجلريان ،مبوجب
من ربيع الأول� ،أو كل ليلة جمعة من ليايل رم�ضان ،ثم َّ
و�صية من �أو�صى بذلك.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني� ،أ�ضواء على احلجج الأ�صلية املحفوظة يف
الأمانة العامة للأوقاف �ص]8/
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ِع ْ�ص َم ٌة
ري ٌة
َع ِ�ش َ

لغة:
�شوا
عا�ش ُهم :خا َل َطهم،
عام َل معهمْ ،
َ
و�صاح َبهم ،ورا َف َقهم ،و َت َ
عا�ش ًة؛ َ َ
عا�ش ُم َ َ
(ع �ش ر)َ َ ،
واع َت َ ُ
ِ
ِ
والع�ش ُري� :أي
عاملةَ ،
�صاحبة ،وامل ُ َ
�شة :املُخا َلطة ،وامل ُ َ
عاي�شة ،وامل ُ َ
عا�شوا :تخا َل ُطوا ،والع ْ َ
و َت َ ُ
ِ
امل ُ ِ
والع�ش َرية :جمتمع
عا�ش؛ وهو :القريب ،وال�صديق ،وال َّز ْوج ،واملَ ْع َ�ش :اجلماعة من النا�سَ ،
ملكية واحدة ،ويت�ضامن يف �أخذ ال َّث�أر من خ�صومه ،وهو �أ�ضيق
إن�ساين �صغري ،ي�شرتك يف َّ
� ٌّ
الرجل :بنو �أبيه الأقربون ،و�أهله ،وقبيلته ،واجلمع:
من القبيلة ،وقيل :هو القبيلة ،وع�شرية َّ
وع�شا ِئر.
َع ِ�شرياتَ ،
ا�صطالحاً:
جمتمع �إن�ساين تربطه رابطة الدم ،ينتمي �إىل جد واحد ،ويتميز بالثقافة البدائية ،وي�شرتك
�أفراده يف ملكية واحدة ،ويت�ضامنون يف الدفاع عن الع�شرية ،وهي �أ�ضيق نطاق ًا من القبيلة.
عند القانونيني:
تتكون من عدة بطون �أو غريها من اجلماعات الفرعية ،وت�سكن �إقليم ًا م�شرتك ًا تعتربه ملك ًا لها،
َّ
وتتميز بلهجة واحدة ،وثقافة متجان�سة ،وت�ضامن م�شرتك.

[ل�سان العرب ،امل�صباح املنري ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم م�صطلحات الرعاية والتنمية االجتماعية
�ص ،47/القامو�س القانوين اجلديد �ص]602/

َع َ�ص َب ٌة

لغة:
وع َ�ص َب
وع َّ�ص َب َت ْع ِ�صيب ًا؛ َع َ�ص َب ال�شجر َة�َ :ض َّم ما َت َف َّر َق منها بحبلَ ،
(ع �ص ب)َ ،ع َ�ص َب َع ْ�صب ًاَ ،
ِ
حولها من �صاحبة فر�ض �إىل
وع َّ�ص َبه�َ :ش َّده و�أحاطه بع�صابة �أو عمامةَ ،
ر� َأ�سه َ
وع َّ�ص َب الأ ُخ �أخ َتهَّ :
ِ
الرجل:
والع َ�صبة :القرابة من ال ُّذ ُكور الذين ُيدلون بال ُّذ ُكور ،وهي جمع عا�صبَ ،
َع َ�ص َبةَ ،
وع َ�صبة َّ
يتع�صبون له وين�رصونه ،وبنوه ،وقرابته لأبيه ،و� ّإنا ُ�س ُّموا َع َ�ص َبة لأ َّنهم َع َّ�ص ُبوه؛
قومه الذين َّ
والعم جانب ،والأخ جانب ،واجلمعَ :ع َ�صبات.
�أي� :أحاطوا به ،فالأب طرف ،واالبن طرفُّ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
املحب�س الذي ال �أوالد له.
●الأ�شخا�ص الذين يرثون بعد وفاة الهالك ِّ
●كل من مل يكن له َ�س ْهم مق َّدر من امل ُ ْج َمع على توريثهم.

[ل�سان العرب ،امل�صباح املنري ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،املعجم لألفاظ احلب�س  -الوقف  -املعقب والعام
باملغرب �ص ،139/معجم امل�صطلحات الفقهية ]102/2

ِع ْ�ص َم ٌة

لغة:
واع َت َ�صم بهْ :ام َت َنع به،
وو ُ
وح ِف َظهَ ،
قاهْ ،
(ع �ص م)َ ،ع َ�ص َم َع ْ�صم ًا و ِع ْ�صم ًة؛ َع َ�ص َمهَ :م َن َعهَ ،
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َع ِ�صي َد ٌة
وال ِع ْ�ص َمة :املَ ْنع ،واملَ َن َعة ،وا ِ
إلهية متنع من الوقوع يف املع�صية �أو املَ ْيل
حل ْفظ ،و�أي�ض ًاَ :م َل َكة � َّ
حق
وج متى �شاء ،وللمر�أة ُّ
�إليها مع القدرة عليها ،و ِع ْ�ص َمة ال َّز ْو ِج َّيةِ :رباط ال َّز َّ
وجيةَ ،ي ُح ُّله ال َّز ُ
وولية العهد،
َحلِّه �إذا ا�شرتطت ذلك يف عقد ال َّزواج ،و�صاحبة ال ِع ْ�ص َمة :لقب لعظيمات الن�ساءَّ ،
واجلمعِ :ع ْ�صمات ،و ِع َ�صم.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
ِ
َ
● ِح ْفظ ال�شيء من �أن ُينال ب�سوء؛ كع ْ�ص َمة الأ ْنف�س والأعرا�ض والأموال.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني ،املو�سوعة الفقهية املي�رسة ]1401/2

َع ِ�صي َد ٌة

لغة:
الع ِ�صي��دة؛ لأنه��ا ُت ْع َ�ص�� ُد؛ �أيُ :ت ْق َل��ب،
(ع ���ص د)َ ،ع َ�ص�� َد َع ْ�ص��د ًا؛ َع َ�ص�� َد َّ
��واه ،وب��ه ُ�س ِّ��ميت َ
��يءَ :ل ُ
ال�ش َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال�س ْمنِ،
و ُتلْ َوىَ ،
الع ِ�صيد َة و�أَ ْع َ�صدها :ا َّت َخ َذهاَ ،
وع َ�صد َ
والع�صي َدةَ :طبيخ م ْن َطحني ُي ْع َقد �أو ُي َل ُّت ب َّ
ال�س��م ُن وال َّل ُنب
عليه
ب
�ص
في
��ه،
وام
ق
ظ
ل
غ
ي
��ى
ت
ح
هادئة
��ار
ن
��ى
ل
ع
ك
��ر
ح
وي
��اء،
مل
ا
��ه
ي
إل
�
�ض��اف
ودقي��ق ُي
َّ َ ْ ُ َ ُ ُ َ ُّ
َّ
ُ َّ
ِ
ال�س�� َّكر ،واجلمعَ :ع�صائد.
امل ُ َح َّلى بالع�س��ل �أو ُّ
ا�صطالحاً:
من �ألوان الطعام ،معروف ببالد اليمن خ�صو�ص ًا واجلزيرة العربية عموم ًا ،والع�صيدة دقيق
يحرك بعدها على نار هادئة بوا�سطة
ُ ِّ
الب �أو الذرةُ ،ي�ضاف �إليه ثالثة �أمثاله من املاء كي ًالَّ ،
ي�صب عليه ال�سمن �أو املرق ،و�أحيان ًا اللنب املح َّلى بالع�سل.
ثم
قوامه،
يغلظ
حتى
د؛
املع�ص
ِّ
ُّ

[ل�سان العرب ،امل�صباح املنري ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني ،معجم امل�صطلحات
والألقاب التاريخية �ص]324/

(ع ْ�ض ِو َّية)
ُع ْ�ض ٌو ُ

لغة:
وع َّ�ضى
وع َّ�ضى َت ْع ِ�ض َي ًة؛ َع�ضا
زاءهَ ،
ال�شيء َ
(ع �ض و)َ ،ع�ضا َع ْ�ضو ًاَ ،
وع َّ�ضاهَ :ج َّز�أَ ُه و َف َّر َق � ْأج َ
َ
ِ
ِ
والع ْ�ضو والع ْ�ضو :اجلزء من اجل�سد؛ كاليد
ال َّذبيحةَ :ق َّطعها �أَ ْع
�ضاء ،وال َّت ْع�ض َية :التفريقُ ،
ً
والع�ضو �أي�ض ًا :امل ُ ْ�ش ِرتك يف حزب �أو نا ٍد �أو جمعية �أو نحوهاُ ،تقال للمذ َّكر
والر ْجل والأُ ُذنُ ،
ِّ
ِ
«ع ْ�ضو» ،وامل�صدر
إىل
�
من�سوب
ث
ن
�
ؤ
م
ا�سم
ة:
ي
و
�ض
والع
،
ا
أي�ض
�
وة
�ض
ع
أنثى:
ل
ل
قال
ي
وقد
ث،
ن
�
ؤ
ً
َّ
وامل َّ
ُ ْ
ُ
ُ ْ َّ
ُ
ال�صناعي منه ،واجلمع� :أَ ْع�ضاء.
ُّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●والع�ضوية :ا�شرتاك الفرد يف جماعة �أو هيئة ،واخل�ضوع لنظامها ،وت�أدية ما عليه من
تخوله له من حقوق.
واجبات ،والتم ُّتع مبا ِّ
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●امل�شرتك يف منظمة �أو جمعية �أو حزب �أو نا ٍد �أو نحو ذلك.
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َعطا ٌء
●والع�ضوية :ال�صفة الر�سمية التي يح�صل عليها الع�ضو يف جمعية �أو حزب �أو جماعة.
عند القانونينيُ :يطلَق على:
●�شخ�ص طبيعي �أو معنوي ينتمي �إىل هيئة �أو �رشكة �أو جمعية� ...إلخ.
●املُ�ش ِرتك يف �إحدى ال�رشكات �أو اجلمعيات ،ويلتزم بالواجبات ،ويتمتع باحلقوق التي
تقررها �أنظمة هذه ال�رشكات واجلمعيات.
ِّ

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم م�صطلحات الرعاية والتنمية االجتماعية �ص،164/
املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية  ،776-775/2القامو�س القانوين اجلديد �ص ،409/املعجم
القانوين رباعي اللغة �ص]491/

َعطا ٌء

لغة:
والع ْطو :ال َّتناول ،و�أَ ْعطاه
طاء؛ َع َطا َّ
طاء َ
يءَ :ت َن َاو َلهَ ،
ال�ش َ
وع ً
(ع ط و)َ ،عطا َع ْطو ًا ،و�أَ ْع َطى �إِ ْع ً
والعطاء :ال ِه َبة ،وما ُي ْعطى بدون مقابل،
َّ
وناو َله � َّإياهَ ،
يءَ :و َه َبه � َّإياه ،و�أَ ْعطاه ما ًالَ :م َن َحهَ ،
ال�ش َ
ِ
ِ
والع ِط َّية؛ وهي ا�سم ملا ُيعطى ،وجمعها :العطايا ،واجلمع� :أَ ْعط َية ،و�أَ ْعطيات ،وعطاءات.
َ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●ا�سم ملا يفر�ضه الإمام يف بيت املال للم�ستحقني.
●ما تعطيه الدولة للنا�س من بيت املال.
فرقوا بينهما ،فقالوا :الرزق
●ما يعطى ،وكذا :العطية؛ وهو يقارب الرزق� ،إال �أن الفقهاء َّ
ما ُيخرج من بيت املال للجندي كل �شهر ،والعطاء ما يخرج له يف كل �سنة مرة �أو مرتني.
●و�أعطيات اجلند� :أرزاقهم ،وما ير َّتب لهم من مال.
●و�أعطيات امللوك :هباتهم.
●والعطية :ما �أعطاه الإن�سان من ماله لغريه؛ �سواء كان يريد بذلك وجه اهلل تعاىل� ،أو يريد به
التو ُّدد� ،أو غري ذلك ،فهي �أعم من كل من الزكاة وال�صدقة والهبة ونحو ذلك.
املحب�س عطية على عقبه �أو غريهم؛ لالنتفاع
● َ
وح ْب�س عطي ٍة �أو ٌّ
خريي :احلب�س الذي حب�سه ِّ
لل�سكنى.
به ،دون بيعه �أو َو ْهبه؛ كدار ُّ
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●عر�ض حتريري من مقاول ،يتع َّهد فيه بتنفيذ عمل نظري مبلغ معني.
●�سعر يعر�ضه بائع حمتمل على م�ش ٍرت حمتمل �أو بالعك�س؛ للفوز ب�صفقة �أو مناق�صة
مطروحة ،وذلك عندما ال يتم َّكن الفريق الذي بد�أ بال�صفقة من حتديد ال�سعر بنف�سه.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،املو�سوعة الفقهية ،227/23 ،202/22
 ،150/30املو�سوعة الفقهية املي�رسة  ،1406/2التعريفات الفقهية �ص ،148/معجم م�صطلحات �ألفاظ الفقه
الإ�سالمي �ص ،410/املعجم لألفاظ احلب�س  -الوقف  -املعقب والعام باملغرب �ص ،71/املعجم الأ�سا�سي يف
امل�صطلحات الإدارية العربية ]777/2
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َعطْ ٌف
َعطْ ٌف

لغة:
وع َط َف��ه ع��ن الأم��ر� :أَ ْب َع�� َده،
وع ُطوف�� ًا؛ َع َط َ
(ع ط ف)َ ،ع َط َ
��اهَ ،
وحن ُ
��ف َع ْطف�� ًا ُ
��ف ال ُغ ْ�ص�� َن� :أَما َل�� ُهَ ،
ِ
َ
وعام َله برفق
ودر َل َب ُنهاَ ،
و�ص َفه عنهَ ،
وع َط َف عليه� :أ ْ�ش َف َقَ ،
َ َ
وع َط َفت الناق ُة على ولدهاَ :ح َن َت عليهَّ ،
ِ
َ
وب َّرهم ،و�أَ ْ�ش�� َفق
إليهم
�
ن
��
�س
ح
�
أ
��اكني:
س
امل�
على
��ف
ط
ع
ت
و
��ا،
ه
ل
ق
ر
��ه:
م
ح
ر
��ى
ل
ع
��ف
ط
ع
َ َ َّ
ول�ين و ِر َّق��ة ،و َت َ َّ
َ َّ
ْ َ َ
َ
َ
ال�ش َف َقة ،واحلنان؛ �شاة
االع ِوجاج ،واملَ ْيل ،واال ْن ِ�صاف ،وهو �أي�ض ًاَّ :
وو َ�ص َلهمَ ،
عليهم َ
والع ْط ُفْ :
ِ
وع َّطاف :يحمي املنهزمني ،و�أي�ض ًا :عائد ب َف ْ�ضله على ال َّنا�س،
َع ْطفاءُ :ملْ َت ِوية ال َق ْرن ،ورجل َع ُطوف َ
خللُق.
َح َ�س ُن ا ُ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني]

َع ٌ
فاف

لغة:
خ�ص :جت َّنب
وعفا َف ًة؛ َع َّف عن املحارمَ :ك َّف ،وامت َن َعَّ ،
وعف َّ
وعفاف ًا َ
وع َّف ًا َ
(ع ف ف)َ ،ع َّف ِع َّف ًة َ
ال�ش ُ
ِ
ِ
�سي َئ القول والعمل ،واال�ست ْعفافَ :ط َل ُب العفاف ،والعفاف :االمتناع ،واالنكفاء عما ال َيح ُّل وال
ِّ
الكف عن احلرام وال�س�ؤال من النا�س ،وال َّنزاهة عن ال�شيء.
َي ْج ُمل قو ًال �أو فع ًال ،وهو �أي�ض ًاُّ :
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني]

ِع َّف ٌة

لغة:
خ�ص:
وعفا َف ًة؛ َع َّف عن املحارمَ :ك َّف ،وامت َن َعَّ ،
وعف َّ
وعفاف ًا َ
وع َّف ًا َ
(ع ف ف)َ ،ع َّف ِع َّف ًة َ
ال�ش ُ
�سي َئ القول والعمل ،وال ِع َّفة :ال َك ُّف واالمتناع عما ال َي ِح ُّل قو ًال �أو فع ًال ،واال ِّتزان يف
جت َّنب ِّ
االختياري عن �إر�ضاء حاجة �أو
ال�شهوات والعواطف ،واالمتناع
والرغبات ،و َك ْب ُح جماح َّ
ُّ
امليول َّ
ِ
ما ال يحل ،وترك ال�شهوات
رغبة
طبيعية ،و َت ْرك َّ
َّ
ال�شهوات من كل �شيء ،و َغ َلب يف حفظ الفرج َّ
ال َّد ِن َّية ،وطهارة اجل�سد.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●تن ُّزه الفقراء عن ا�ستجداء الأغنياء للح�صول على املال.
والكف عما ال يح ُّل ويجمل.
●ويف الأموال :هي الر�ضاء بالقليل،
ُّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم م�صطلحات العلوم
ال�رشعية  ،1121/3قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص]383/
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قار
َع ٌ
َع ْف ٌو

لغة:
وعفا عن َح ِّقه� :أَ ْ�س َق َطه،
(ع ف و)َ ،عفا َع ْفو ًا؛ َعفا عنه و�أَ ْعفاه�َ :ص َف َح ،و َغ َفرَ ،
وت َاو َز ،ومل ُيعا ِق ْبهَ ،
ِ
ال�شيء و�أجوده،
والع ْفو :ال َف ْ�ضل عامة ،و َف ْ�ضل املال ،وما زاد منه عن احلاجة ،واملعروف ،وخيار َّ
َ
والع ْفو
إعطائه،
�
يف
�صاحبه
على
�س
ع
وال
فقة،
ن
ال
عن
ل
�ض
ف
ي
ما
املال:
و
ف
وع
ألة،
�
�س
م
بغري
أتى
�
وما
ْ
ْ
َّ
ُ
َ
َ
َ
ُ ْ
َ ْ
ال�ص ْفح ،وال َّتجاوز عن ال َّذ ْنب ،و َت ْرك املعاقبة ،والإعرا�ض عن العقوبة ،و�أ�صله :املَ ْحو،
�أي�ض ًاَّ :
والع ُف ُّو :ا�سم
د،
م
الع
يف
ية
الد
ول
ب
ق
و
عليه،
املحكوم
ة
وب
ق
ع
ولة
د
ال
رئي�س
إيقاف
�
ومنه:
والط ْم�س،
َ
َّ
َّ ُ ُ
َ
َ ُ ِّ
َْ
وي َهب ال َف ْ�ضل.
الكثري،
عطي
وي
نوب،
ذ
ال
آثار
�
ميحو
الذي
أي:
�
احل�سنى؛
اهلل
أ�سماء
�
من
ُّ
َ
ُ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●وي�ستعمل الفقهاء العفو غالب ًا مبعنى :الإ�سقاط ،والتجاوز.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،املو�سوعة الفقهية ]167/30

قاب
ِع ٌ

لغة:
ِ
َ
وب ًة؛ عا َق َبهَ :جزاه ُ�سوء ًا مبا َ�ص َنع ،و�أ َخ َذه بذنبه ،وانتقم
ومعا َق َب ًة ُ
وع ُق َ
(ع ق ب) ،عا َق َب عقاب ًا ُ
ِ
َ
ٍ
الع ُقوبة،
ِمنه ،وا ْق َت َّ�ص ،و َت َع َّقب
الرج َل� :أ َخ َذه بذنب كان منه ،والعقاب :م�صدر «عا َق َب»؛ وهوُ :
َّ
بال�ش ،وعك�سه :ال َّثواب ،وال ِعقاب �أي�ض ًا :العذاب ،وال ِق�صا�ص،
وجزاء فعل ُّ
ال�سوء ،واجلزاء َّ ِّ
البدن.
وال ِعقاب
بال�ضب� ،أو مبا ي�ؤمل وي�ؤذي َ
البدين :اجلزاء َّ ْ
ُّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
جزاء على �إتيانه ما هو حمظور� ،أو
●والعقوبة� :أمل بدين �أو نف�سي �أو مايل ُينزل باملرء؛ ً
امتناعه عما هو مفرو�ض.
عند االقت�صاديني:
العقوبة الت�أديبية :العقوبة املادية �أو الأدبية التي توقع على العامل يف حالة خمالفته لنظام
العمل �أو خروجه على قواعد ال�سلوك.
عند القانونينيُ :تطلَق العقوبة على:
●ما ُيحكم به على كل من يخالف الأحكام القانونية ،وهي واقية �أو زاجرة.
بناء على حكم �صادر من املحكمة.
●جزاء قانوين ،تو ِّقعه الدولة على مرتكبي اجلرائم ً

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،املو�سوعة الفقهية املي�رسة  ،1418/2معجم
م�صطلحات العلوم الإدارية �ص ،157-156/القامو�س القانوين اجلديد �ص]552 ،461/

قار
َع ٌ

لغة:
والعقار :ك ُّل ِم ٍلك ٍ
ثابت ،له �أ�صل غري منقول؛ كالأر�ض،
وع ْق ُرها� :أَ ْ�صلُهاَ ،
(ع ق ر)َ ،ع ْق ُر ال َّدا ِر ُ
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ِعقَا ٌل
قار
امللكية ،ي�أتي بدخل
قار ا ُ
�سمى ريع ًاَ ،
وال َّدارَ ،
حل ُرُ :ك ُّل ملك خال�ص َّ
ٍّ
�سنوي دائم؛ ُي َّ
وع ِ ُ
والع ُ
ٍ
ِ
ال�ض ْيعة ،وال َّن ْخل ،وامل ُ ْعقر:
والعقار �أي�ض ًاَّ :
تاعهَ ،
قار كل َ�شيء� :أَ ْج َو ُده ،وخ َي ُار ُهَ ،
الب ْيتَ :م ُ
َ
وع ُ
ِ
والعقار ُّي :ا�سم من�سوب �إىل َعقار ،وك ُّل متعلِّق بالعقارات ،واجلمع:
العقار،
الكثري
الرجل
َ
َعقارات.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●ما يقابل املنقول ،وهو كل ملك ثابت ،له �أ�صل يف الأر�ض.
● ُيطلَق على الأر�ض والبناء وال�شجر.
لدر الإيراد؛
●والعقار املوقوف :املوجودات الثابتة املوقوفة؛ �سواء �أكانت لال�ستخدام� ،أم ِّ
الرب
مثل :الأرا�ضي ،واملباين ...وما يف حكم ذلك ،واملحبو�س عينها ومنفعتها على وجوه ِّ
واخلري.
●والعقارات املوقوفة ذات الإجارة الواحدة هي :امل�س َّقفات وامل�ستغالت الوقفية التي ت�ؤجر
(ملدة �أقل من ثالث �سنني ب�أجرة معينة) ،م�شاهرة� ،أو م�سانهة ،كما ت�ؤجر العقارات غري
املوقوفة بعقد �إجارة عادية ،وال يكون عليها حقوق ت�رصفية للغري.
●والعقارات املوقوفة ذات الإجارتني هي :امل�س َّقفات وامل�ستغالت املوقوفة ،التي �أُ ِّجرت من
قبل الوقف (ب�أجرة معجلة) و(�أجرة م�ؤجلة) ،ت�ؤ َّدى م�شاهرة �أو م�سانهة ،من غري تعيني
(حق الت�رصف) بالعقار امل�أجور،
مدة الإجارة وحتديدها ،وامل�ست�أجر على هذا الوجه ميلك َّ
ورقبته تبقى عائدة جلهة الوقف.
تخول
ب�صورة
ر
ؤج
�
ت
التي
الوقفية
العقارات
هي
الطويلة:
●والعقارات املوقوفة ذات الإجارة
َّ
ِّ
حق االنتفاع بامل�أجور وا�ستعماله ما دام قائم ًا ،مبا يرتتب عليه جلهة الوقف.
امل�ست�أجر َّ
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●الأر�ض ،وكل ما هو مثبت عليها ،وطبقات الرتبة حتتها (حقوق التعدين) ،وال�سماء فوقها
(حقوق الهواء).
●وال َع َّقار :ما ُيتداوى به من نبات و�شجر.
عند القانونينيُ :يطلَق على:
ٍ
حيزه ،ال ميكن نقله دون تلف �أو تغيري.
●كل �شيء ثابت يف ِّ
●والعقار امل ُ ْن َت ِفع :هو الذي ينتفع من االرتفاق الذي يقع على عقار مرتفق به.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني ،املو�سوعة الفقهية ،207/8
 ،186/30معجم امل�صطلحات املالية واالقت�صادية يف لغة الفقهاء �ص ،319/الأحكام الفقهية واملحا�سبية
للوقف �ص ،27/الوقف يف ال�رشيعة الإ�سالمية �ص ،79 ،75 ،73/قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية واملالية
�ص ،683/معجم ال�شهابي يف م�صطلحات العلوم الزراعية �ص ،452/معجم القانون �ص ،114/القامو�س
القانوين اجلديد �ص]312/

ِعقَا ٌل

لغة:
ونحوه�َ :ض َّم ُر ْ�س َغ يده �إىل َع ُ�ض ِده وربطهما مع ًا ليبقى بارك ًا،
(ع ق ل)َ ،ع َق َل َع ْق ًال؛ َع َقل
َ
البعري َ
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َع ْق ٌد
الت�رصف،
حر َّية
ُّ
َو َع َق َل ُف َلن ًا َعن حاجتهَ :ح َب َ�سه عنها ،و�أطلقه من ِعقالهَ :ف َّك قيده ،وترك له ِّ
البعري ونحوه� ،أو ُي َ�ش ُّد به اجلمل يف و�سط
الرباط الذي ُيعقل به ،وهو َح ْبل ُيربط به
ُ
وال ِعقالِّ :
ذراعه ،واجلمعُ :ع ُقل.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
حل ْب َل الذي ُتعقل به الفري�ضة التي ُت�ؤخذ يف ال�صدقة.
●ا َ
●ال َقلُو�ص الفتية.
●ما ي�أخذه امل ُ َ�ص ِّدق من �أعيان ما جتب فيه الزكاة ،ف�إن �أخذ �أعيان الإبل  -مث ًال  -قيل� :أخذ
عقا ًال ،و�إن �أخذ �أثمانها قيل� :أخذ نقد ًا.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم امل�صطلحات والألفاظ الفقهية
 ،547/2قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص ،384/معجم امل�صطلحات املالية
واالقت�صادية يف لغة الفقهاء �ص]320/

َع ِق ٌب

لغة:
وخ َل َفه من بعده ،وعا َق َبه :جاء َبع ْق ِبه� ،أو جاء
وع ُقوب ًا؛ َع َقب �أباه :تالهَ ،
(ع ق ب)َ ،ع َق َب َع ْقب ًا ُ
ٍ
وخ َل َفه ،وهو
والع ْقب :ك ُّل �شيء جاء بعد �شيءَ ،
الرج ُلَ :
مات و َترك ولد ًاَ ،
على �أثره ،و�أَ ْع َق َب َّ
ِ
ِ
وو َل ُد الوالد الباقون بعده ،وال َع ْقب �أو ال
�أي�ض ًا :ال ٌّذ ِّر َّية ،والولد ،واب ُن الولدَ ،
والعقب :الول ُد َ
َ
َع ِقب له :مل َي ْبق له ول ٌد َذ َكر ،واجلمعِ :عقاب ،و�أ ْعقاب.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني]

َع ْق ٌد

لغة:
الع ْقد).
(ح ُقوق َ
تق َّدم تعريفه ،انظر ُ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●معنى فقهي عام؛ وهو :كل ت�رصف ي�صدر عن �شخ�ص؛ فيلزمه  -منفرد ًا �أو مع �آخر -
ب�شيء على وجه يرت َّتب عليه حت ُّقق م�صلحة م�رشوعة.
●ومعنى فقهي خا�ص؛ وهو :ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه م�رشوع ُيثبت �أثر ًا يف حمله.
●ويف امل�صطلح الأثري املعماري؛ ف�إن العقد �أو القنطرة هي :وحدة معمارية بنائية ،ذات هيئة
مقو�سة� ،أي ًا كان نوعها.
َّ
املحب�س �أنه حب�س �أمالكه على م�سجد �أو غريه �أو
فيه
يقر
الذي
العقد
التحبي�س:
وعقد
●
ِّ
ُّ
وي�ضمن يف �سجالت املحكمة
على �أعقابه يف حياته وقبل مر�ضه ،ويقوم بكتابته عدالنُ ،
الق�ضائية؛ تاريخه ،وعدده ،وال�صفحة.
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َع ْق ٌد
املحب�س �أنه حب�س �أمالكه على م�سجد �أو غريه �أو
يقر ِّ
●وعقد التحبي�س العريف :العقد الذي ُّ
على �أعقابه ،ويكون مكتوب ًا عند كاتب عمومي ،وم�صادق ًا عليه لدى ال�سلطات املحلية.
فالن
●وعقد ال َّت ِق َّية مع التحبي�س� :أن يكتب ال�شخ�ص �شهادة ا�سرتعا ٍء ،يقول فيهاْ � :أ�ش َه َد ٌ
�شهو َد هذا الكتاب ب�شهادة ا�سرتعا ٍء وا�ستخفا ٍء لل�شهادة� ،أنه متى عقد يف داره مبو�ضع كذا
حتبي�س ًا على بنيه �أو على �أحد من النا�س ،ف�إمنا يفعله لأمر يتوقعه على نف�سه �أو على ماله
املذكور ،وليم�سكه على نف�سه ،ويرجع فيما عقده فيه عند �أمنه مما َت َخ َّو َف ُه ،و�أنه مل ُيرد مبا
حل ُب�س ،بل ملا يخ�شاه ،و�أنه غري ملتزم ملا يعقده فيه من
عقده فيه وجه القربة ،وال وجه ا ُ
التحبي�س ،و�أ�شهد عليه بذلك يف تاريخ كذا وكذا.
●وعقد الإذعان :عقد يقوم بتحريره املوجب ،من خالل ت�ضمينه �رشوط ًا م�سبقة ،ال يكون
للقابل �سوى قبولها جميع ًا� ،أو رف�ضها دون تعديل.
●والعقد الباطل :العقد الذي ال يتوفر على �رشوط ال�صحة.
●والعقد الباطل :ما ال يكون م�رشوع ًا؛ ال ب�أ�صله وال بو�صفه ،وال يعت ُّد به ،وال يفيد �شيئ ًا.
●وعقود التمليكات :نوع من �أنواع العقدِ ،
وج ْن ٌ�س ينتظم املعاو�ضات والتربعات.
●وعقد التوثيق� :ضمان الديون لأ�صحابها ،وت�أمني الدائن على َد ْينه من جهة املدين ،فيه
احلق ح َّقه.
يقوي ويحكم �صاحب ِّ
ِّ
●وعقد ال�صيانة :عقد معاو�ضة ،يرتتب عليه التزام طرف بفح�ص و�إ�صالح ما حتتاجه �آلة
�أو �أي �شيء �آخر من �إ�صالحات دورية �أو طارئة ،ملدة معلومة ،يف مقابل عو�ض معلوم ،وقد
يلتزم فيه ال�صائن بالعمل وحده� ،أو بالعمل واملواد ،وهو من العقود امل�ستحدثة.
●والعقد الالزم :ما ال ميلك �أحد العاقدين ف�سخه و�إبطاله دون ر�ضا الآخر ،وعك�سه :غري
وي�سمى :اجلائز ،ف�إنه يجوز لأحد العاقدين ف�سخه دون ر�ضا الآخر.
الالزم؛ َّ
●والعقد الالزم :العقد ال�صحيح النافذ.
●والعقود املر َّكبة :العقود املتعددة ،التي جتتمع يف عق ٍد على �سبيل اال�شرتاط �أو االجتماع،
بحيث تعترب جميع الآثار املرتتبة عليها مبثابة �آثار العقد الواحد.
أقر الت�رشيع لها ا�سم ًا يدل على مو�ضوعها اخلا�ص،
●والعقود امل ُ َ�س َّماة :العقود التي � َّ
و�أحكام ًا �أ�صلية ترتتب على انعقادها.
●والعقود غري امل ُ َ�س َّماة :العقود التي مل ير ِّتب الفقه الإ�سالمي لها �أحكام ًا خا�صة بها.
●وعقد امل�شاركة :عقد يقوم على �إدخال الوقف �رشيك ًا مع �شخ�ص �آخر بالأر�ض الوقفية التي
ميول هذا ال�شخ�ص �إقامة بناء عليها ،وتو َّزع الإيرادات بينهما ،ك ٍّل منهم بح�سب ماله� ،أو
ِّ
ح�سبما يتفقون.
●وعقد امل�شاركة املتناق�صة :هو يف بدايته مثل عقد امل�شاركة� ،إال �أن االتفاق يكون على تنازل
ال�رشيك على جزء من ح�صته يف ملكية املبنى ،وت�ؤول �إىل الوقف كل �سنة.
●وعقد املعاو�ضة :العقد املحتوي على عو�ض من اجلانبني.
●وعقد املقاولة :عقد يلتزم �أحد الطرفني مبقت�ضاه ب�صنع �شيء� ،أو �أداء عمل لقاء عو�ض،
دون �أن يكون تابع ًا له� ،أو نائب ًا عنه.
●وعقد موقوف :ما كان م�رشوع ًا ب�أ�صله وو�صفه ،ويفيد امللك على �سبيل التوقف ،وال يفيد
حق الغري.
متامه؛ لتع ُّلق ِّ
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●وعقد موقوف :الربط بني كالمني �أو ما يقوم مقامهما على وجه ين�ش�أ عنه �أثره ال�رشعي.
●وعقد الوكالة� :إنابة الإن�سان غريه فيما يقبل الإنابة.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●اتفاق بني طرفني ،يلتزم مبوجبه ك ٌّل منهما تنفيذ ما جاء فيه ،ويقوم على الإيجاب والقبول.
●وعقد الإذعان :عقد ُيث ِقل كاهل �أحد الطرفني بالتزامات كثرية ،بينما ال ي�شرتط على الطرف
الآخر � َّأي التزامات.
●وعقد الت�أ�سي�س :وثيقة يطلبها القانون من بع�ض التنظيمات؛ مثل :ال�رشكات ،وامل�ؤ�س�سات
ف�ضلت �أن ت�ستفيد من ميزات الت�أ�سي�س ،و�أن
التجارية ،ومن �أي هيئة ال ت�سعى للربح� ،إذا َّ
تبا�رش مهامها حتت مظلة قوانني الدولة التي تنظم عمل امل�ؤ�س�سات؛ �إذ يقوم �أحد املحامني
ي�سجل بالطرق القانونية ال�سارية.
ب�صياغة عقد الت�أ�سي�س ،ثم ُي ِقره التنظيم قبل �أن َّ
●وعقد الوكالة :فرد �أو من�ش�أة ،يقوم بدور الو�سيط بني الباعة وامل�شرتين لقاء عمولة ،دون
يتحمل � َّأي خماطرة مالية.
�أن َّ
●وعقد الوكالة :عالقة بني طرفني؛ مو ِّكل ،ووكيل ،حيث يقوم الوكيل بتمثيل املو ِّكل يف
تعامالته مع الغري.
معي
●والعقد امل�رشوط :عقد يتوقف تنفيذه على قيام �أحد الطرفني بعمل� ،أو على رفع قيد َّ
يف امل�ستقبل.
التربعي :عقد ت�ؤول جميع املنافع املحددة فيه �إىل طرف واحد ،دون �أي مقابل �أو
●والعقد ُّ
عو�ض ،بينما ال ت�ؤول �إىل الطرف الآخر فيه �أية منفعة �أو ربح ،وهذا العقد ال ميكن للمحكمة
�أن تنفذه؛ لأنه ال ينطوي على ِع َو�ض.
طرف �أول ب�أن ي�سلِّم �سلع ًا معلومة م� َّؤجلة ب�صفة دورية
●وعقد التوريد :عقد يتعهد مبقت�ضاه ٌ
خالل فرتة معينة طر ًفا �آخر ،مقابل مبلغ معني م� َّؤجل كله �أو بع�ضه.
●والعقد ال�صوري :هو الذي فيه مظهر العقد و�صورته فقط ،ولكن حقيقته وجوهره يخالف
تلك ال�صورة ،وذلك يف حالة وجود الإرادة الظاهرة وحدها ،دون �أن توجد معها �إرادة
حقيقة؛ �أي تكون الإرادة احلقيقية منتفية.
●وعقود التبعية :هي العقود التي ُيق�صد بها توثيق التعامل ،و�ضمان الوفاء� ،أو �إطالق
الت�رصف للغري فيما ميلكه ال�شخ�ص لال�ستعانة به.
عند القانونينيُ :يطلَق على:
●توافق �إرادتني �أو �أكرث على �إن�شاء التزام �أو على نقله.
●وعقد الإذعان :عقد يتميز ب�أن �رشوط العقد ي�ستقل بو�ضعها �سلف ًا �أح ُد املتعاقدين ،وال ميلك
املتعاقد الآخر مناق�شتها ،فعليه �أن يقبل ال�رشوط كما هي� ،أو يرف�ض �إبرام العقد.
ويطلَق على
●وعقود ال�ضمان :عقود تر ِّتب للدائن ت�أمينات خا�صة؛ �شخ�صية كانت� ،أو عينيةُ ،
هذه العقود يف الفقه الإ�سالمي :عقود التوثيق.
الدائن قيم ًا منقولة �أو �أعيان ًا؛ �ضمانة ل َد ْينه.
●وعقد ال�ضمان :العقد الذي ي�سلِّم املدين مبوجبه
َ
●والعقد املختلط :هو كل ما كان مزيج ًا من عقود متنوعة؛ كالعقد بني �صاحب الفندق والنزيل،
وب ْيع بالن�سبة للطعام ،وعمل بالن�سبة للخدمة ،ووديعة بالن�سبة
ف�إنه �إجارة بالن�سبة للغرفةَ ،
للأمتعة ،ويقابله :العقد الب�سيط.
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َع ْق ٌل
●والعقود امل ُ َ�س َّماة :عقود لها نظام يحدده القانون.
●والعقود غري امل ُ َ�س َّماة :العقود التي تربمها الإدارة ،ولي�س لها نظام حمدد يف القانون.
●وعقد املعاو�ضة :العقد الذي يتعاو�ض فيه الطرفان.
●وعقد املقاولة :عقد يتعهد فيه �أحد �أطرافه ب�أن ي�صنع �شيئ ًا �أو ي�ؤدي عم ًال ،لقاء مقابل يتع َّهد
به الطرف الآخر.
●وعقد من الباطن :عقد ينتج عنه امتداد بع�ض نظام العقد الأ�سا�سي �إىل العقد الفرع (كالبند
التحكيمي ،واملهل� ...إلخ).
●وعقد الوكالة :عقد يلتزم به الوكيل �أن ينوب عن املوكل يف �إبرام ت�رصف �أو ت�رصفات
قانونية.

[دليل امل�صطلحات الفقهية االقت�صادية �ص ،219/معجم م�صطلحات العمارة والفنون الإ�سالمية �ص،190/
توثيق الأوقاف ومناذج حلجج وقفية ومقارنتها �ص ،29/معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية ،1122/3
 ،1128املعجم لألفاظ احلب�س  -الوقف  -املعقب والعام باملغرب �ص ،140-139/معجم امل�صطلحات املالية
واالقت�صادية يف لغة الفقهاء �ص ،330 ،328-327 ،322/معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية -1123/3
� ،1124أحكام عقد احلكر يف الفقه الإ�سالمي �ص ،181/ق�ضايا وم�شكالت املحا�سبة على الوقف �ص،22-21/
التعيني و�أثره يف العقود املالية �ص ،33 ،31 ،30/معجم امل�صطلحات الفقهية  ،107/2املو�سوعة الفقهية
 ،244/30املعايري ال�رشعية �ص ،326/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية ،781-780/2
قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية واملالية �ص ،46 ،32/معجم م�صطلحات االقت�صاد واملال و�إدارة الأعمال
�ص ،257 ،126/املعجم االقت�صادي �ص ،260 ،256/القامو�س القانوين اجلديد �ص ،570 ،174 ،171/معجم
القانون �ص]471-470 ،117-115/

َع ْق ٌل

لغة:
ِ
تدبره ،وفهمه،
الر ْ�شدَ ،
أمرَّ :
الم� :أَ ْد َرك َ
وع َقل ال َ
(ع ق ل)َ ،ع َق َل َع ْق ًال؛ َع َقل ال ُغ ُ
وم َّيز ،وبلغ �س َّن ُّ
ِ
وع َقل عن ٍ
فالن :لزمته جنايته ،ف�أ َّدى عنه د َيته،
وع َقل القتي َلَ :و َد ُاهَ ،
و�أدركه على حقيقتهَ ،
ِ
ِ
الد َية ،والعاق َلة:
والع ْقل :ا َ
حل ْجر وال َّن ْهي ،واحل ْ�صن وامللج�أ ،وهو �ض ُّد ا ُ
حل ْمقَ ،
َ
والع ْقل �أي�ض ًاِّ :
الد َية ،واجلمعُ :ع ُقول.
عطون
ي
الذين
أب،
ل
ا
جهة
من
وقرابته
الرجل،
ة
ب
�ص
ِّ
َع َ َ
ُ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●غريزة ُي َت َه َّي�أ بها لدرك العلوم النظرية.
●غريزة يتهي�أ بها الإن�سان �إىل فهم اخلطاب.
واحلق والباطل.
●نور يف القلب ،يعرف احل�سن والقبيح،
َّ
●�إدراك الأ�شياء على حقيقتها باجلملة ،ومظهره :القدرة على التمييز بني احلق والباطل،
وبني اخلري وال�رش ،وبني القبيح واحل�سن.
الدية ،و�إمنا �سميت الدية عق ًال؛ لأن القاتل ي�أتي بالإبل  -وهي الدية  -ويعقلها يف رحبة
● ِّ
بيت املقتول.
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َع َّكا ٌم
علم بال�رضوريات ،وا�ستعداد النف�س بذلك الكت�ساب
●والعاقل :من له العقل بامللكة ،وهو ٌ
النظريات.
●والعاقل :ال�شخ�ص الذي بلغ مبلغ ًا �أ�صبح فيه قادر ًا على �إدراك حقائق الأمور ،وعلى
التمييز بني النافع وال�ضار من القول والفعل.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية ،1125/3
املو�سوعة الفقهية  ،264/30التعريفات الفقهية �ص ،141/معجم م�صطلحات �أ�صول الفقه �ص]287 ،276/

َع ِقيد ٌة

لغة:
ني:
وع َق َد العه َد �أو اليم َ
وق�صدَ ،
ونوى َ
(ع ق د)َ ،ع َق َد َع ْقد ًاْ ،
واع َت َقد ْاع ِتقاد ًا؛ َع َق َد ال ِّن َّي َةَ :ع َزم َ
ِ
وع َكف عليه،
وقرر ،و َلز َمهَ ،
وع َق َد ا ِّتفاق ًا� :أَ ْب َرمهَ ،
�أَ َّكده و�أَ ْح َكمهَ ،
وع َق َد َ
قلبه على �شيءَّ :
�صممَّ ،
أمر:
واع َت َقد
واع َت َقد
و�صلُ َبْ ،
الرتاب :ا�شت َّدَ ،
احلزام�َ :ش َّدهْ ،
واع َت َقد�َ :ص َّدق ،و� َآمنْ ،
ْ
َ
واع َت َقد ال َ
ُ
ِ
ق�صد به االعتقا ُد دون العمل،
ي
وما
أ،
�
واملبد
وال�ضمري،
القلب
عليه
عقد
ما
يدة:
ق
والع
به،
ن
َت َد َّي
َ
ُ َ
الدين والأخالق وال�سيا�سة وغريها ،و�أي�ض ًاُ :ح ْكم ال يقب ُل
يف
ويعتقده
إن�سان
ل
ا
به
ن
يتدي
وما
ِّ
َّ
ِ
وعقا ِئد.
يدات،
ق
ع
واجلمع:
�صاحبه،
لدى
ال�ش َّك
َّ
َ
َ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد]

َع ِقي َق ٌة

لغة:
وع َّق عنهَ :ذ َبح ذبيح ًة يوم ال�سابع من َم ْولده،
(ع ق ق)َ ،ع َّق ع َّق ًا؛ َع َّق ال ُأبَ :ح َل َق َع ِقيق َة َم ْو ُلو ِدهَ ،
ي�شق
والعقَّ :
والع ِقي َقة�َ :ش ْعر ك ِّل مولود من النا�س والبهائم ينبت وهو يف بطن � ِّأمه؛ لأنه ُّ
ُّ
ال�ش ٌّقَ ،
ِ
اجللد ،وهي �أي�ض ًا :الذبيحة ُتذبح عن املولود يوم ال�سابع عند َحلْق َ�ش ْعره ،واجلمعَ :عقائق.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد]

(ع َّكامة)
َع َّكا ٌم َ

لغة:
��اع�َ :ش�� َّده بال ِع��كام؛ وه��و حب��ل �أو َخ ْي��ط �أو نح��وه ،و�أي�ض�� ًاَ :ب َ�س َ��ط
(ع ك م)َ ،ع َك َ��م َع ْكم�� ًا؛ َع َك َ��م املت َ
ِ
ِ
وع َك َ��م ال َّداب�� َة�َ :ش�� َّد عليه��ا الع ْك َم ْ�ين
وج َع َل��ه يف الع ْ��دلَ ،
وج َع�� َل في��ه املت��اع ،ث َّ��م َ�ض َّم��ه علي��هَ ،
ثوب�� ًاَ ،
وع َك َمه عليه� :أعانه ،و�أَ ْع َكم فالن ًا� :أعانه على َع ْكم املتاع ،وال ِع ْكم:
فاها،
د
��
�ش
:
ا
أي�ض
�
و
)،
(ال ِع ْد َل ْي
ً َ َّ
َ
��دواب ونحوها ،وهو
الث��وب �أو ال ِع ْ��دل م��ا دام فيهم��ا املت��اعَ ،
والع�� َّكام :ال��ذي َي ْع ِك��م الأَ ْع��دال عل��ى ال ِّ
�أي�ض�� ًا :م��ن ُيعن��ى بالأمتع��ة وبا ِ
وع َّك ُام��ون.
خا�ص��ة ،واجلم��عَ :ع َّكام��ةَ ،
خل َي��م َّ
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َعلَى َي ِد فُالنٍ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
ال�رصة الهمايونية املتوجهة �إىل احلجاز؛
●اال�سم الذي �أُطلق على املوظفني العاملني يف فيالق َّ
لتوزيع الهدايا املر�سلة من لدن ال�سلطان على الأهايل وجماوري احلرمني.
احلاجة طيلة الطريق؛ لقاء �أجرة معلومة ممن
●جماعة �أقوياء �أ�شداء ،يقومون بخدمة
َّ
ي�ست�أجرهم من احلجاج.

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،الرائد ،املعجم املو�سوعي للم�صطلحات
العثمانية التاريخية �ص ،155/معجم الألفاظ التاريخية يف الع�رص اململوكي �ص]113/

َعلَى َي ِد فُالنٍ

لغة:
جر ،يفيد اال�ستعالء ،وهو مبعنى :فوق ،وي�أتي مبعنى :الباء ،وقد
َع َلى( :ع ل و) ،على :حرف ٍّ
الظرفية ،في�أتي مبعنى :يف.
ُيفيد
َّ
الي ُد :ع�ضو من �أع�ضاء اجل�سد ،وتكون من املَ ْن ِكب �إىل �أطراف الأ�صابع ،وقد ُتطلق
َي ِد( :ي د ي)َ ،
والقوة ،وهي
جماز ًا على ِّ
والي ُد من ك ِّل �شيءِ :م ْق َب�ضهَ ،
الكفَ ،
ال�سلطان ،والت�س ُّلطَّ ،
والي ُد �أي�ض ًاُّ :
�أي�ض ًا :النعمة ،والإح�سان ،واجلمع� :أَ ٍ
ياد ،و�أَ ْيدٍ.
الع َلم املُذ َّكر العاقل ،م�ؤ َّنثهُ :فالنة ،و ُفالن و ُفالنة :كناية عن
ُفالن( :ف ل ن)ُ ،فالن :كناية عن َ
�أ�سماء الآدميني.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●عبارة ُيراد بها نظارة الوقف ملن ُيذكر بعدها ،ويعقبها حينئذ الذكور ،ولي�س لهم اال�ستفادة
خ�صهم الواقف ب�شيء.
من الوقف� ،إال �إذا َّ
ن�ص
ي
ولذا
الوقف؛
من
الناظر
ا�ستفادة
مع
النظارة
بها
راد
ي
عبارة
●وبيد فالن �أو فالنة:
ُ ُّ
ُ
ن�ص على الأوالد في�شمل الإناث والذكور.
يف مثل هذه الوثائق على الإناث فح�سب� ،أو قد ُي ُّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني ،وثائق الوقف الكويتية �ص]18/

الج
ِع ٌ

لغة:
املري�ض :داواه ،وعالج امل�شكل َة :بحث عن �أخطائها
(ع ل ج) ،عا َل َج معاجل ًة و ِعالج ًا؛ عالج
َ
وا�سم لكل ما ُيعالج به،
أمر:
َّ
و�صححها ،وعالج ال َ
مار�سه ،وزاوله ،وعاناه ،والعالج :الدواءْ ،
ِ
ِ
والدفاع ،واملُعالج :املُداوي.
ا�س
ر
مل
ا
:
ا
أي�ض
و�
ً
ِّ
َ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
ِ
●جمموع الو�سائل واخلدمات التي ُتبذل ل ُتحد َث �أثر ًا مرغوب ًا فيه لدى الفرد الذي يحتاج
للعالج.
منظمة تت�ضمن الدرا�سة والت�شخي�ص والعالج واملتابعة والتقومي ،التي ت�ستهدف
●عملية َّ
ح َّل امل�شكالت،
واحلد من �آثارها؛ �سواء كانت هذه امل�شكالت م�شكالت �صحية �أو عقلية
َّ
ونف�سية �أو اجتماعية.
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القات العا َّم ُة
الع ُ
َ
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،الرائد ،معجم م�صطلحات الرعاية والتنمية االجتماعية �ص ،264/معجم
م�صطلحات اخلدمة االجتماعية �ص]384/

َع َّل ٌف ( َك َّل ٌف)

لغة:
َ
والع َّلف� :صيغة مبالغة
(ع ل ف)َ ،ع َل َف َعلْف ًا؛ َع َل َف ال َّد َّاب َة� :أ ْط َع َمها ،و َك َل َفها َكلْف ًاَ :ع َل َفها �أي�ض ًاَ ،
يهتم بت�سمني احليوانات ،وهو �أي�ض ًا :ال َك َّلف؛
من َع َل َف؛ وهو :بائع َ
الع َلف و�صاحبه ،و�شخ�ص ُّ
ِ
وع َّلفة.
�أي :من يقوم بعلف املا�شية وتربيتها ،واجلمعَّ :
علفونَ ،
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[تاج اللغة ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد]

القات العا َّم ُة
الع ُ
َ

لغة:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وعل َق به :لزمه،
وعل َق ُهَ :ن�ش َب فيهَ ،
وع َلق ًاَ ،عل َق بال�شيء َ
وعلُوق ًا َ
َ
العالقات( :ع ل ق)َ ،عل َق َعال َق ًة ُ
ِ
ال�صلة ،واالرتباط،
وهي:
ة»؛
ق
ال
«الع
جمع
القات:
والع
بها،
ا�ستم�سك
ه:
أم
�
ب
ل
ف
الط
ق
ل
وع
ِّ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ِّ
ِّ
وال�صداقة ،والرابطة تربط بني �شخ�صني �أو �شيئني.
(عام).
العامة :م�ؤ َّنث
َّ
ُّ
«العام» ،تق َّدم تعريفه ،انظر ٌّ
ا�صطالحاً:
وظيفة الإدارة امل�ستمرة واملخططة ،والتي ت�سعى بها امل�ؤ�س�سات واملنظمات اخلا�صة والعامة
لك�سب تفاهم وتعاطف وت�أييد اجلماهري ،وذلك من خالل قيا�س اجتاه الر�أي العام.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
ومنظمة ،حتاول امل�ؤ�س�سة العامة �أو اخلا�صة عن طريقها ،ووفق �أ�س�س
●وظيفة �إدارية دائمة َّ
علمية تراعي القيم واملعايري االجتماعية والقوانني والأخالق العامة باملجتمع؛ �أن حتقق
مع من تتعامل � -أو ميكن �أن تتعامل معهم  -التفاهم والت�أييد وامل�شاركة.
●عالقة املن�ش�أة مع املن�ش�آت الأخرى ومع النا�س عموم ًا خارج املن�ش�أة؛ بهدف حت�سني �صورة
املن�ش�أة� ،أو �إي�صال ر�سالة معينة.
●العالقات بني امل�ؤ�س�سة واجلمهور �أو عامة النا�س ،وهي ت�شمل خمتلف الأعمال والن�شاطات
التي تزاولها ال�رشكة لإقامة عالقات وم�صالح م�شرتكة بينها وبني املجتمع والو�سط
االقت�صادي وال�سيا�سي الذي تعمل فيه.
●والعالقات :الروابط والآثار املتبادلة التي تن�ش�أ ا�ستجابة لن�شاط �أو �سلوك مقابل،
واال�ستجابة �رشط �أ�سا�سي لتكوين العالقات.
عند القانونيني:
ما تقوم بعملية االت�صال بني املنظمات واجلمهور ،وت�رشح وتف�رس ك ًال منها للآخر ،حتى ميكن
لهذه املنظمات النجاح يف ك�سب ثقة اجلمهور وفهمه وت�أييده.
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َعال َم ٌة
[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،منتدى ق�ضايا الوقف الفقهية الأول �ص،365/
قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية واملالية �ص ،668/معجم م�صطلحات االقت�صاد واملال و�إدارة الأعمال �ص،443/
املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية  ،787-786/2القامو�س القانوين اجلديد �ص]527/

العال َم ُة ال�شَّ ري َفة)
ال�سلْطا ِن َّية َ -
َعال َم ٌة َ
(العال َم ُة ُّ

لغة:
ٍ
وع َّل َم
إن�سان �أو
َ
وع َّل َم َت ْع ِليم ًا؛ َع َل َم ال َ
احليوانَ :و َ�س َمه بعالمة ُيعرف بهاَ ،
(ع ل م)َ ،ع َل َم َعلْم ًاَ ،
ِ
ال�س َمة �أو
ة:
الم
ة
عالم
له
م
ل
وع
عالمة،
يءَ :و َ�ض َع عليه
والع
يعرفها،
ة
أمار
�
أو
�
ة
م
�س
له
جعل
:
ً
ًَ
َّ
ً
َ َّ َ
ال�ش َ
َ َ ِّ
فيهتدى به،
ونحوه
ريق
الط
يف
�صب
ن
ي
أثر
�
:
ا
أي�ض
�
و
أ�شياء،
ل
ا
به
عرف
ت
عار
ال�ش
أو
�
أمارة
ال
َّ
ً
ِّ ُ
ُ
ُْ ُ
الرمز ،والدليل ،والقرينة ،و�إ�شارة لوجود �شي ٍء يف زمن �سالف ،واجلمعَ :عالم،
وهو �أي�ض ًاَّ :
َعالمات.
ا�صطالحاً:
بخطه على �صورة ا�صطالحية ،وكان لكل �سلطان عالمة وتوقيع.
ما يكتبه ال�سلطان ِّ
عند االقت�صادينيُ :تطلَق العالمة التجارية على:
منتجا �أو خدمة تنتجها �أو تقدمها من�ش�أة ،عن املنتجات �أو اخلدمات
●العالمة التي ِّ
متيز ً
التي تنتجها �أو تقدمها من�ش�آت �أخرى؛ من �أجل حماية حقوق تلك املن�ش�أة من تعديات
مناف�سيها ،وحماية حقوق امل�ستهلك �أي�ض ًا؛ مما يعطيه �شعور ًا بالثقة عند �رشاء منتج يحمل
عالمة جتارية معروفة.
●�شكل �أو عالمة �أو ا�سم �أو ت�صميم �أو رمزُ ،ي�ستعمل للداللة على م�صدر ال�سلعة �أو اخلدمة،
و�رشاء �أو مزاولة عمل جتاري ،وا�ستعمال الكلمة ينطبق على جميع �أنواع ال�سلع والب�ضائع
والعمالت وما �شابه ذلك.
م�سجل ر�سمي ًا،
عرف �إنتاج ًا ما ب�أنه َّ
●والعالمة التجارية �أو العالمة امل�سجلة :ا�سم �أو رمز ُي ِّ
ويحق لل�صانع �أو املالك فقط ا�ستعماله.
ُّ
عند القانونينيُ :يطلَق على:
●الإم�ضاء �أو التوقيع املخت�رص.
●والعالمة التجارية �أو عالمة امل�صنع �أو العالمات الفارقة :ا�سم� ،أو ت�سمية� ،أو �شارة� ،أو
ختم� ،أو ت�صوير� ،أو حرف� ،أو رقم� ،أو �سمة� ،أو و�شمةُ ،ت�ستخدم يف متييز ال�سلع واملنتجات.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني� ،صبح الأع�شى يف �صناعة الإن�شا ،282/3
قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية واملالية �ص ،801/معجم م�صطلحات االقت�صاد واملال و�إدارة الأعمال �ص،545/
املعجم الإداري �ص ،218/املعجم القانوين رباعي اللغة �ص]338 ،288/

الو ٌة
ِع َ

لغة:
ِ
ِ
ِ
الوة� :أعلى الر�أ�س،
(ع ل و)َ ،عال ُعلُ َّو ًا؛ عال َّ
يء :ارتفعَ ،
و�صع َده ،والع َ
ال�س َّل َمَ :رق َيهَ ،
وعال ُّ
ال�ش ُ
ِ
ِ
العنق ،وهي �أي�ض ًا :الإ�ضافة ،والزيادة على ما َيح ُّق ،وعالو ًة على ذلك؛ �أي :بالإ�ضافة
�أو �أعلى ُ
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ِع ْل ٌم
الوة ِمن ك ِّل �شيء :ما زاد عليه ،وما ُو ِ�ضع على ال َّد َّابة بعد متام ِح ْملها ،واجلمع:
�إليه ،وال ِع َ
وع ِ
الو ّي.
الوىَ ،
َعالوات ،و ِعالواتَ ،
وع َ
ا�صطالحاً:
ما ُيزاد يف مر َّتب املوظف بني احلني واحلني.
عند االقت�صاديني:
كل زيادة م�ستح َّقة للموظف على راتبه.
عند القانونيني:
املبلغ الذي ُي�رصف للعامل لهدف معني؛ كعالوة غالء املعي�شة� ،أو نظري زيادة الإنتاج �أو جودته،
�أو للمواظبني على احل�ضور� ...إلخ.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،الرائد ،معجم الغني ،معجم لغة الفقهاء �ص ،289/املعجم الأ�سا�سي يف
امل�صطلحات الإدارية العربية  ،795/2القامو�س القانوين اجلديد �ص]43/

َعل ٌَف

لغة:
والع َلف :طعام احليوان ،وما ُي َق َّد ُم
واع َت َل َف ْت� :أَ َك َل ْتَ ،
(ع ل ف)َ ،ع َل َف َع ْلف ًا؛ َع َل َف ال َّد َّاب َة� :أَ ْط َع َمهاْ ،
ِ
وعلُوفة.
له ِمن ِت ْب و�شعري ونبات ،واملِ ْع َلفَ :م ْو�ضع َ
الع َلف ،واجلمع� :أَ ْعالف ،وعالفُ ،
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني]

ِع ْل ٌم

لغة:
ال�شيءَ :خ َ َبه ،و�أَ ْت َق َنه،
(ع ل م)َ ،ع ِل َم ِع ْلم ًا؛ َع ِلم
وع ِل َم َّ
اخلربَ :ع َر َفه ،و�أَ ْد َركه على حقيقتهَ ،
َ
ِ
الرج ُل� :صار عامل ًا ،والعلْم :نقي�ض اجلهل ،وهو :املعرفة،
وع ِل َم بالأمر�َ :ش َع َر ،و َد َرى بهَ ،
َ
وعلُ َم َّ
إن�سان من
ل
ا
اكت�سبها
،
معي
مو�ضوع
يف
م�سائل
جمموعة
:
ا
أي�ض
�
وهو
ليل،
د
وال
واليقني،
ً
ُ
َّ
َّ
املو�ضوعية التي حتكم الأحداث والظاهرات ،و�أي�ض ًا :جمموع
النوامي�س
وترجمة
اكت�شاف
َّ
م�سائل و�أ�صول ُك َّلية جتمعها جهة واحدة ،واجلمعُ :علُوم.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●ح�صول �صورة ال�شيء يف العقل.
●�صفة ُت ِ
وجب ملحلها متييز ًا بني املعاين ال يحتمل النقي�ض.
●االعتقاد اجلازم املطابق للواقع.
● َملَكة ُي ْق َتدر بها على �إدراك اجلزئيات.
واملتج�سدة يف حقائق وقوانني.
●املعرفة امل� َّؤ�س�سة على منهج،
ِّ
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ُعل ٌُّو
عند االقت�صاديني:
علم االقت�صاد :هو العلم الذي ُيعنى بدرا�سة �إنتاج وتوزيع وا�ستهالك الرثوات يف املجتمع
الإن�ساين.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،املو�سوعة الفقهية ،290/30 ،18/19
احلدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة �ص ،66/قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص،388/
قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية واملالية �ص]317/

ُعل ٌُّو

لغة:
يء
(ع ل و)َ ،عال ُعلُ َّو ًا؛ عال
�شف ،و َك ُرم ،وعال َّ
ال�ش َ
ُ
ال�شيء :ارتفع ،وعال يف املجد �أو املكارمُ َ :
الرفعة ،والعظمة،
واع َتاله�َ :ص ِع َده �أو َر ِك َبه ،وعال به و�أَ ْعاله َ
وع َّله :جعله عالي ًاُ ،
ْ
والعلُ ُّوِّ :
والعلْيا :الأعلى ،واملكان املُ�رشف ،والواقعة يف الق�سم الأعلى،
ها،
مو
�س
الهمة:
و
ل
وع
واالرتفاع،
ُ
ُ
ُ ُّ
ُ ُّ
وعلْ ُو ك ِّل َ�ش ْيء و ِعلْ ُوه� :أَ ْر َف ُعه ،و�أَ ْعاله؛ ُي َقال :قعدت ُعلْوه ويف ُعلْوه؛ �أي� :أَ ْعاله ،وهو
فوق غريهاُ ،
ِ
الطبقة
أو
�
أعلى
ل
ا
الطابق
يف
وتكون
بطبقة،
أر�ض
ل
ا
عن
منف�صلة
غرفة
ة؛
ي
ل
ع
ال
أو
َّ
�أي�ض ًاُ :
العلِّ َّية � ِّ َّ
ال�س ْفلِ.
ِ
ال َّثانية من ال َّدار وما فوقهاُ ،
وعلْ ُو ال َّدا ِر وغريها خالف ُّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
علو الدار؛ يعني :الف�ضاء الذي فوق �سطحها؛ ومنه:
●الف�ضاء الذي يعلو ال�شيء ،ومنهُّ :
وقف العلو.
عند القانونيني:
الطبقة من البناء تعلو �أخرى.

[ل�سان العرب ،امل�صباح املنري ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،الرائد ،معجم لغة الفقهاء �ص ،290/معجم
القانون �ص]118/

َعلُو َف ٌة

لغة:
والع َلف :طعام احليوان ،وما ُي َق َّد ُم
واع َت َل َف ْت� :أَ َك َل ْتَ ،
(ع ل ف)َ ،ع َل َف َعلْف ًا؛ َع َل َف ال َّد َّاب َة� :أَ ْط َع َمهاْ ،
لل�س َمن يف زريبتها ،وال
الع َلفَ ،
له ِمن ِت ْب و�شعري ونبات ،واملِ ْع َلفَ :م ْو�ضع َ
والعلُوفةَّ :
الدابة ُت ْع َلف ِّ
وعال ِئف.
ُتر�سل للرعي ،قد ُتطلق على الواحد واجلمع ،وهي �أي�ض ًاَ :ع َل ُف ال َّدابة ،واجلمعُ :علُفَ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●الأنعام (الإبل ،والبقر ،والغنم) التي ينفق �صاحبها على �إطعامها ،وال ير�سلها �إىل الرعي.
املخ�ص�صة للإن�سان
املخ�ص�صة للحيوان ،ثم �صار يدل على املواد الغذائية
●املواد الغذائية
َّ
َّ
واحليوان ،ثم �صار يدل على الراتب ،و�أُطلق يف ع�رص املماليك والع�رص العثماين على
رواتب اجلند واملدنيني.
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َع ِليقٌ
●ويف م�صطلحات الع�رص العثماين :رواتب جند الإنك�شارية مبوجب تذاكر ُت َتوارث بعد
وفاتهم.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية
 ،1150/3املعجم اجلامع يف امل�صطلحات الأيوبية واململوكية والعثمانية �ص ،156/معجم م�صطلحات التاريخ
والآثار �ص]144/

(علُو ٌم)
ُعلُو َم ٌة ُ

لغة:
وع ِل َم
وع ِل َم َّ
ال�شيءَ :خ َ َبه ،و�أَ ْت َق َنهَ ،
اخلربَ :ع َر َفه ،و�أَ ْد َركه على حقيقتهَ ،
(ع ل م)َ ،ع ِل َم ِعلْم ًا؛ َع ِلم َ
بالأمر�َ :ش َع َر ،و َد َرى به ،وال ِعلْم :نقي�ض اجلهل ،وهو :املعرفة ،واليقني ،وال َّدليل ،و�إدراك
ال�شيء ووجدانه بحقيقته ،واجلمعُ :علُوم.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●رواتب العاملني بالوقف.
وي�رصف له من ريع الوقف.
●الراتب الذي ي�ستح ُّقه ناظر الوقفُ ،

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،قراءة معمارية يف ال�سجالت العثمانية للمحكمة ال�رشعية يف نابل�س �ص،63/
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(ع ِّل َّية)
ِع ِّل َّي ٌة ُ

لغة:
يء
(ع ل و)َ ،عال ُعلُ َّو ًا؛ عال
�شف ،و َك ُرم ،وعال َّ
ال�ش َ
ُ
ال�شيء :ارتفع ،وعال يف املجد �أو املكارمُ َِ :
َ
«العلي»؛ وهو:
والعل َّية :م�ؤ َّنث
واع َتاله�َ :ص ِع َده �أو َر ِك َبه ،وعال به و�أ ْعاله َ
وع َّله :جعله عالي ًاَ ،
ْ
ُّ
والعلِّ َّية �أو ال ِعلِّ َّية :غرفة �أو طبقة عليا يف
نظرائه،
على
املرتفع
ر،
د
ق
ال
امي
ال�س
املكانة،
الرفيع
َ
ْ
ُ
َّ
الطبقة ال َّثانية من ال َّدار وما فوقها ،واجلمع:
البيت ،منف�صلة عن الأر�ض بطبقة ،والغرفة يف َّ
الل ،و ِعلِّ ٌّي.
َع ِ ٌّ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،الرائد ،معجم الغني]

َع ِليقٌ

لغة:
بال�شيء �أو عليه :جعله ُم َع َّلق ًا بهُ ،م ْ�س ِ
وع َّل َق لل َّد َّابة
يء َّ
(ع ل ق) ،ع َّلق َت ْع ِليق ًا؛ َع َّل َق َّ
تم�سك ًا بهَ ،
ال�ش َ
ِ
والعليق :ما ُيق َّدم لل َّد َّابة من طعام ،وما ُت ْع َل ُفه ال َّد َّابة من �شعري
الع ِل َ
يق َع َلف ًاَ ،
�أو عليها :ق َّدم لها َ
ِ
ِ
ال�شاب الذي ُيق َّدم لها من باب امل ْثل ،واجلمعَ :عالئق.
ونحوه ،وقد ُيط َلق على َّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
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َع ِلي ٌل
●ما كان ُيعطى يف م�رص للجند والقادة من حبوب و�شعري.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم امل�صطلحات والألقاب التاريخية �ص،326/
معجم الدولة العثمانية �ص]93/

َع ِلي ٌل

لغة:
احلزن� :أَ ْم َر َ�ضه ،واعت َّلَ :ع َّل،
وع َّله
واع َت َّل ْاع ِتال ًال؛ َع َّل ٌ
ُ
فالنَ :م ِر�ضَ ،
(ع ل ل)َ ،ع َّل َع َّ ًل و ِع َّل ًةْ ،
ِ
ِ
ِ
وعالئل.
وم ِر َ�ض ،وال ِع َّلة :املر�ض ،والعليل :املَ ِري�ض ،واجلمع :عليلون ،و�أَع َّلء ،و ُه َّنَ :عليالتَ ،
َ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة]

(ع َّمة)
َع ٌّم َ

لغة:
والع ُّم� :أخو الأب� ،شقيق الوالد ،و ُك ُّل من جمع �أباك
(ع م م)َ ،ع َّم ُع ُموم ًة؛ َع َّم الرج ُل� :صار َع َّم ًاَ ،
ِ
وم َع ٌّم :كرمي الأَ ْعمام ،واجلمع:
وم�ؤ َّنثهَ :ع َّمة؛ وهي� :أخت الأب ،ورجل ُمع ٌّم ُ
و�أباه ُ�صلْب �أو َب ْطنُ ،
وع ُمومة ،و�أَ ُع ٌّم ،و ُه َّنَ :ع َّمات.
وع ُمومُ ،
�أَ ْعمامُ ،
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد]

َع َم ًى

لغة:
خ�ص :فقد ب�رصه ك َّلهِ ،من َع ْينيه كلتيهما ،ومل ير ،و�أي�ض ًا:
(ع م ي)َ ،ع ِم َي َع َم ًى؛ َع ِمي َّ
ال�ش ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
وعمي عليهَ :خفي،
وعمي عن َّ
ال�شيء :مل يهتد �إليهَ ،
ذهب ب�رص قلبه ،وجهل ،ومل يهتد �إىل خريَ ،
ِ
�صه ك ُّله ،وجمعهُ :ع ْم ٌي،
وا ْل َت َب�سَ ،
والع َمىَ :ذهاب الب�رص ،والأعمىَ :فاقد الب�رصَ ،
ومن ذهب َب َ ُ
وع ْميان.
ُ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد]

ِعما َر ٌة

لغة:
وع َّم َره:
وع ْمران ًا؛ َع َم َر ُ
وع َم َره َ
املكان :كان م�سكون ًا بال َّنا�سَ ،
(ع م ر)َ ،ع َم َر َع ْمر ًا َ
مار ًة ُ
مار ًة و ِع َ
وع َ
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ِعما َر ٌة
أر�ضَ :ع َمرها ،و�أَ ْ�ص َلحها لتعمريها،
�سكنه ،و�أ�صلحه ،وبناه ،و�أقام على زيارته ،و�أَ ْع َمر ال َ
واله ْدم ،وهي:
وع َمر
مارة :نقي�ض اخلراب َ
وبنى عليها ،و�أ َّه َلهاَ ،
َ
اخلرابَ :ج َع َله معمور ًا ،وال ِع َ
الت�شييد ،والبناء ،والإ�صالح ،والتعمري ،والبنيان ،و�أي�ض ًا :البناية ال�ضخمة ،ومبنى كبري فيه
وعما ِئر.
مارة �أي�ض ًا :ما ُيحفظ به املكان ،واجلمعِ :عماراتَ ،
جملة م�ساكن يف طوابق ِّ
متعددة ،وال ِع َ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●كل ما ُيبنى على وجه الأر�ض بهدف التنمية العمرانية ،التي ت�سعى �إىل خدمة الفرد
واملجتمع ،وت�ستجيب لكافة متطلباته� ،سكنية و�إدارية وثقافية� ...إلخ ،وال تتعار�ض مع
العقيدة الإ�سالمية.
●الإحياء :ومن ذلك عمارة الأر�ض؛ ب�إحيائها بالزرع ونحوه.
●فن الت�صميم املعماري؛ فن ت�شكيل الأبنية واملن�ش�آت والأوابد.
●وعمارة �أو عمارت :هي ال ُّدور التي �أقامها العثمانيون لإطعام طالب العلم والفقراء و�أبناء
ال�سبيل واملحتاجني بغري مقابل ،وكلمة «عمارت» تعني :دار �إطعام الفقراء واملحتاجني،
وعمارة الفاحت :هي الدار التي �أقامها �ضمن املجمع املعماري ال�شهري الذي ي�ضم اجلامع
تقدم الطعام مرتني يف اليوم ملا يقرب من �ألف
واملدر�سة ودار ال�شفاء ،وكانت تلك العمارة ِّ
�شخ�ص ،بينهم :طالب املدار�س ،وموظفو امل�ست�شفى واملكتبة ،وجميع العاملني يف املجمع،
وال�ضيوف الوافدون ،والفقراء ،واملحتاجون ،و ُت�رصف من �أموال الوقف.
●وعمارة الأعيان املوقوفة :هي �إ�صالح فا�سدها ومتخربها ،و�صيانة عامرها ،وحفظه من
التغي عن احلال التي ُوقف عليها ،وزيادة ما ُيحتاج �إليه يف
�أن يلحقه اخلراب ،ومنعه من ُّ
ا�ستغالل الغ َّلة التي ُتطلب من مثله� ،أو ما فيه م�ستزاد يف غالته.
●والعمارة الإ�سالمية :طراز معماري وا�ضح املعامل ،له طابع عام م�شرتك ،وخ�صائ�ص
م�ستمدة من الطراز املحلي يف كل �إقليم.
●وعمارة امل�ساجد :لزوم امل�ساجد للعبادة و ِذ ْكر اهلل فيها ،وبنا�ؤها ،و�إ�صالح ما ف�سد منها
بالرتميم والتنظيف ،وبفر�شها ،وبذكر اهلل تعاىل ،وبال�صالة فيها ،وعمارة امل�سجد احلرام
باحلج والعمرة.
عند االقت�صاديني:
عمارة الوقف :هو �إ�صالح الفا�سد واملتخرب من الأعيان املوقوفة ،و�صيانة العامر منها،
التغي عن حالته التي ُو ِقف عليها.
وحفظه من �أن يلحقه اخلراب �أو ُّ
عند القانونيني:
بناء قائم على �أر�ض.
ٌ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،املو�سوعة الإ�سالمية العامة
�ص ،1004/املو�سوعة الفقهية املي�رسة  ،1429/2معجم العمارة والفن �ص ،40/م�صطلحات التاريخ العثماين
 ،1001/3 ،976/2الأحكام الفقهية واملحا�سبية للوقف �ص ،99/املو�سوعة العربية املي�رسة  ،1661/3معجم
م�صطلحات العلوم ال�رشعية  ،1155/3املعجم االقت�صادي �ص ،265/املعجم القانوين رباعي اللغة �ص]85/
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عمارية
عمارية

لغة:
مل جند له �أ�ص ًال يف اللغة.
ا�صطالحاً:
دكان ال باب لهُ ،ي�ستخدم لبيع املواد الغذائية التي ال تقبل التخزين؛ كالفواكه ،واخل�رضوات...
وغريها ،باعتبار �أنها ُتباع يف اليوم نف�سه.
[حم�سنون من بلدي ]126/4

َعما َل ٌة

لغة:

وع ِمل �شيئ ًا�َ :ص َن َعه ،و َف َع َله عن َق ْ�صد،
الرج ُل:
(ع م ل)َ ،ع ِم َل َع َم ًال؛ َع ِمل
مار َ�س ن�شاط ًاَ ،
َ
َّ
وع ِمل للأمري على بلد :كان حاكم ًا عليها
ال�ص َدقة� :سعى يف جمعها من �أهلهاَ ،
َ
وع ِمل على َّ
ِ
ل
م
وع
له،
ب
ق
من
القوم� :أَ ْع َط ْي ُتهم ُعمال َتهم ،وال ِعما َلة :جمموع الأيدي العاملة ،وهي
ت
ْ
َ
َ
َ َّ
�أي�ض ًاِ :حرفة العامل ،و�أجرته� ،أو رزقه على ما ُقلِّد من العمل� ،أو ما ي�أخذه الو�سيط لقاء
العمالة �أي�ض ًا ،و ِعما َل ُة الإقليم :املركز الإداري ِ
للعامل؛ وهو:
�صفقة بيع �أو �رشاء ،وهي ُ
حاكم الإقليم.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●الوالية.
●توظيف �أو ت�شغيل ال�س َّكان يف �س ِّن العمل �أ�شغا ًال تنا�سب كفاءاتهم ،يف مهن ووظائف
ومنا�صب م�ؤ�س�سة يف املجتمع.
وع�شور جتارةٍ
●والعمالة على اخلراج �أو ال�صدقات هي :والية الأموال (زكا ًة وخراج ًا
َ
وجزية) يف الدولة الإ�سالمية� ،أو يف �إحدى والياتها.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●كافة اجلهود الفكرية واجل�سدية التي يبذلها الأفراد يف �إنتاج ال�سلع �أو اخلدمات.
●�أحد التق�سيمات الإدارية للبالد يف املغرب ،فهي تلي الإقليم الذي يلي اجلهة ،يعني �أنها يف
املرتبة الثالثة.
●ت�شغيل منظومة متكاملة من املوارد الب�رشية واملوارد االقت�صادية ،التي تتمثل يف :املوارد
الطبيعية ،والعمل ،ور�أ�س املال.
والع َمالَة :ما ُي ْعطاه العامل لقاء عمله.
● ُ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم امل�صطلحات
االجتماعية �ص ،308/قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص ،390/قامو�س �آركابيتا
للعلوم امل�رصفية واملالية �ص ،493/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية  ،803/2معجم ال�شهابي يف
م�صطلحات العلوم الزراعية �ص]782/
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ُع ْم َرى
ُع ْم َد ٌة

لغة:
القوم :جعلوه عميد ًا عليهم �أو ُع ْمد ًة لهم؛ �أي َ�س ِّيد ًا ُيعتمد عليه يف
(ع م د)َ ،ع َّم َد َت ْع ِميد ًا؛ َع َّم َده ُ
وع ْم َدة
وي َّتكل عليهُ ،
واع َت َمد عليهَ :ت َو َّك�أَ ،وا�ستند �إليه ،وتو َّكل عليهُ ،
الأمورْ ،
والع ْم َدة :ما ُيعتمد ُ
ِ
ال�س ِّيد امل ُ ْع َتمد عليه
والع ْم َدة �أي�ض ًاَ :
ي�صح حذفه ،وعك�سهَ :ف ْ�ض َلةُ ،
الكالم :ما ال ُّ
العميد؛ �أيَّ :
ِ
خا�ص ًة يف م�رص؛ وذلك العتمادها عليه يف
القرية،
رئي�س
:
ا
أي�ض
�
و
ليه،
�
إ
املعمود
يف الأمور� ،أو
ً
َّ
ِ
م�صاحلها ،ورئي�س املدينة ،ورئي�س الع�سكر ،وفالن ُع ْم َد ُة قومه؛ �أيَ :ي ْع َتم ُدونه فيما َي ْح ُز ُبهم،
وع َمد.
وع ْمداتُ ،
واجلمعُ :ع ُمداتُ ،
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●لقب رئي�س القرية يف م�رص ،وهو لقب ا�س ُتحدث لإدارة القرية يف منت�صف القرن التا�سع تقريب ًا.
تعينه ال�سلطة املركزية� ،أو ينتخبه املركز القروي ،ويقوم بال�سهر على
●حاكم القرية ،وقد ِّ
تنفيذ قرارات املجل�س ،وهو �أي�ض ًا مندوب ال�سلطة فيما يتعلق ببع�ض الأمور؛ كالإ�رشاف
على تنفيذ بع�ض القوانني واللوائح.
عند القانونيني:
حاكم القرية �أو املقاطعة ،فهو يف بع�ض البالد ينتخبه ال�شعب �أو املجل�س القروي �أو املحلي ،ويف
تعينه ال�سلطة املركزية.
غريها ِّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،املعجم الأ�سا�سي يف
امل�صطلحات الإدارية العربية  ،797/2معجم م�صطلحات العلوم الإدارية �ص ،290/القامو�س القانوين اجلديد
�ص]400/

ُع ْم َرى

لغة:
والع ْمرُ :م َّدة احلياة ،وال يكون � َّإل يف ال َق َ�س ِم ،و�أَ ْع َمره
(ع م ر)َ ،ع َّم َر َت ْع ِمري ًا؛ َع َّم َره اهللُ� :أَطا َل حيا َتهَ ،
وا�س َت ْع َمره فيه :جعله َي ْع ُمره ،و�أَ ْع َم ْر ُته ال َّد َار ُع ْم َرى؛ �أَي :جعل ُتها له ،ي�سكنها مدة ُع ْمره،
َ
املكان ْ
ف�إذا مات عادت �إِ َّيل.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
ِ
●ما ُيج َعل للإن�سان طو َل عمره ،ف�إذا مات ُتر ُّد على املُعطي؛ ك�أن يقول رجل� :أعمرتك داري
هذه مدة حياتك� ،أو ما حييت.
●هب ُة �شي ٍء -كدا ٍر -مدة حياة املوهوب له� ،أو الواهب ،ب�رشط اال�سرتداد بعد موت املوهوب له.
●متليك منفع ِة �شي ٍء مملوك  -عقار ًا �أو غريه �إن�سان ًا �أو غريه  -يف حياة امل ُ ْع َطى بغري عو�ض.
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،البنوك الوقفية  ،49/1معجم م�صطلحات
العلوم ال�رشعية  ،1156/3املو�سوعة الفقهية ]136/39
257

ران
ُع ْم ٌ
ران
ُع ْم ٌ

لغة:
وع َّم َره:
وع ْمران ًا؛ َع َم َر ُ
وع َم َره َ
املكان :كان م�سكون ًا بال َّنا�سَ ،
(ع م ر)َ ،ع َم َر َع ْمر ًا َ
مار ًة ُ
مار ًة و ِع َ
وع َ
َ
َ
أر�ضَ :ع َمرها ،و�أ ْ�ص َلحها لتعمريها ،وبنى
�سكنه ،و�أ�صلحه ،وبناه ،و�أقام على زيارته ،و�أ ْع َمر ال َ
وي ْح ُ�سن
وع َمر
عليها ،و� َّأه َلهاَ ،
اخلرابَ :ج َع َله معمور ًاُ ،
والع ْمران :ما ُي ْع َمر به املكان �أو البل ُد َ
َ
حا ُله ،من الفالحة والتجارة وال�صناعة والبناء والتم ُّدن وكرثة النا�س.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
عام ،ي�ستخدمه اجلغرافيون ملختلف الأنواع والنماذج من امل�ساكن الب�رشية؛
●م�صطلح ٌّ
فيقال :عمران ريفي� ،أو عمران ح�رضي� ،أو عمران مبعرث� ،أو عمران مركز.
●تنظيم اال�ستيطان الب�رشي عن طريق التخطيط احل�رضي والتخطيط البيئي وغريهما.
يخت�ص باملدينة� ،أو ما كان يقع �ضمن حدود املدينة� ،أو يف
●وعمراين :ما كان يتعلق �أو
ُّ
�ضواحيها املحيطة بها.

[املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،املعجم اجلغ رايف �ص ،522/املعجم الأ�سا�سي يف
امل�صطلحات الإدارية العربية  ،800/2معجم م�صطلحات االقت�صاد واملال و�إدارة الأعمال �ص]558/

ُع ْم َر ٌة

لغة:
واع َت َم َر امل ُ ْ�س ُلم:
واع َت َم َر َ
وزارهْ ،
أمرَ :ق َ�ص َدهْ ،
(ع م ر)ْ ،اع َت َم َر ْاع ِتمار ًا؛ ْاع َت َم َر ال َ
املكانَ :ق َ�ص َدهَ ،
والع ْم َرة :الزيارة ،وال َق ْ�صد �إىل مكان عامر م�سكون ،و�أن يدخل
الع ْمرةُ ،
زار البيت احلرام لأداء ُ
حل ِّج ،واجلمع:
معي كا َ
الرج ُل على امر�أته يف بيت �أهلها ،وهي �أي�ض ًا :طاعة اهلل عز وجل ،و ُن ُ�س ٌك َّ
وع َمر.
وع ْمراتُ ،
ُع ُمراتُ ،
ا�صطالحاً:
ِ
َق َ�ص َد البيت احلرام مبكةِ ،بنية العمرة ،والطواف حوله �سبع ًا ،وال�سعي بني ال�صفا واملروة
�سبع ًا ،على �صفة خم�صو�صة.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية
]1156/3

َع َم ٌل

لغة:
وع ِمل
مار َ�س ن�شاط ًا ،وقام بجهد للو�صول �إىل نتيجة نافعةَ ،
الرج ُلَ :
(ع م ل)َ ،ع ِم َل َع َم ًال؛ َع ِمل َّ
ِ
ِ
وعمل للأمري على
ال�ص َدقة� :سعى يف جمعها من �أهلهاَ ،
�شيئ ًا�َ :ص َن َعه ،و َف َع َله عن َق ْ�صدَ ،
وعمل على َّ
ِ
والع َمل :الفعل املق�صود� ،أو فعل يكون ب َق ْ�صد وف ْكر ،ون�شاط
بلد :كان حاكم ًا عليها من ِق َبلهَ ،
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َع َم ٌل
والع َمل
تلقائي ،وجمهود يبذله الإن�سان لتح�صيل منفعة ،وهو �أي�ض ًا :املِ ْه َنةُّ ،
والو ِظيفةَ ،
وال�ش ْغلَ ،
ُّ
وح ْكمه ،واجلمع� :أَ ْعمال.
بلد
إدارة
�
أو
�
الوايل،
عليه
يتوىل
ما
:
�أي�ض ًا
ُ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●�إِ ْحدا ُث �أمرٍ؛ قو ًال كان �أو فع ًال باجلارحة �أو القلب.
يق�سم �إىل واليات ُت�شبه املحافظات يف
●ويف التق�سيم الإداري :هو الوالية ،وكان الإقليم َّ
ع�رصنا.
●والعمل ال�صالح :العمل املوافق ملا جاء به النبي ﷺ ،اخلال�ص هلل تعاىل ،املبني على �أ�سا�س
العقيدة ال�صحيحة.
●والعمل االجتماعي :العملية التي يتم بها حت�سني الأو�ضاع االجتماعية يف �أي جمتمع ،عن
طريق تعديل ال�سيا�سة االجتماعية والرتكيب االجتماعي يف الدولة ،واحل�صول على برامج
وخدمات حكومية جديدة ،على �أن تتم هذه العملية يف حدود النظم والقوانني املرعية يف
الدولة.
●والعمل اخلريي :ن�شاط يقوم به الأفراد �أو امل�ؤ�س�سات؛ بهدف تقدمي خدمات يحتاج �إليها
النا�س بدون مقابل؛ �سواء كانت هذه اخلدمات اجتماعية �أو �إغاثية ،فيدخل يف هذه الأعمال
يقدمه الإن�سان لغريه.
جميع �أنواع النفع املادي واملعنوي الذي ِّ
يتول �أمور الرجل يف ماله �أو ملكه �أو عمله.
●والعامل :هو الذي َّ
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●جمهود ب�رشي يبذله الإن�سان ،ذهني �أو ع�ضلي؛ لتح�صيل منفعة يف جمال من املجاالت،
ويكون يف �صورة عقد مكتوب ،وقد ال يكون.
ويراد به :االنت�ساب �إىل وظيفة معينة ،ذات مواعيد
ويطلق العمل  -بعموم و�شيوع ُ -
● ُ
حمددة� ،أو العمل مبهنة يتخذها ال�شخ�ص ب�شكل �شبه دائم ،وي�سمى ذلك �أحيان ًا :ال�شغل،
و�أحيان ًا :الدوام.
حت�صل من الأموال عن ناحية من
●م�صطلح ديواين قدمي :القائمة التي يكتبها الكاتب مبا َّ
حق من الأموال.
النواحي� ،أو مبا َّمت بيعه من الغالل� ،أو مبا وجب �أو ا�س ُت َّ
●و�أُطلق العمل قدمي ًا يف التق�سيم الإداري على الوالية؛ مبعنى :اخلطة ،والإمارة ،وهي املقابل
الآن مل�صطلح مديرية �أو حمافظة.
●والعمل التطوعي :العمل دون انتظار �أجر� ،أو العمل باالختيار دون �إجبار ،وب�إرادة
�صاحبه.
عند القانونينيُ :يطلَق على:
يت�ضمن الت�أثري على الأ�شياء املادية وغري املادية؛ لتحقيق
●جمهود �إرادي؛ عقلي �أو بدين،
َّ
هدف اقت�صادي.
●ما يلتزم العامل ب�أدائه مل�صلحة �صاحب العمل ،مبوجب عقد العمل ،حتت �إ�رشافه وتوجيهه.
●العمل الذي يكون مو�ضوعه التربع مل�صلحة الغري؛ �سواء �أكان عمل التربع هذا مادي ًا �أو
معنوي ًا.
●والعمل اخلريي :معاونة الأفراد الذين يعانون املتاعب ،ويقوم بها الأفراد �أو اجلمعيات
اخلريية.
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ُع ْم َل ٌة
●والعمل القانوين :عمل يرجع لإظهار �إرادة تتجه نحو �إحداث �آثار قانونية� ،أو تغيري يف
احلاالت القانونية� ،أو نحو �إن�شاء التزامات.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية
 ،1157/3قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص ،391/معجم م�صطلحات العلوم
ال�رشعية  ،1157/3العمل االجتماعي التطوعي يف الإمارات �ص ،15/القواعد الفقهية امل �ؤثرة يف �أحكام العمل
اخلريي �ص ،17/املو�سوعة الفقهية  ،36/19املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية ،804 ،741/2
معجم القانون �ص ،118/القامو�س القانوين اجلديد �ص]600 ،437 ،89 ،19/

ُع ْم َل ٌة

لغة:
الوطنية :ال َّن ْقد الذي
والع ْملة
(ع م ل)ُ ،
ا�س ،و ِقطَ ع معدنية �أو ورقيةُ ،
َّ
الع ْملَةَ :ن ْقد يتعامل به ال َّن ُ
ُيتعامل به يف البيع وال�رشاء داخل البلد ،وهي �أي�ض ًا :الأُ ْجرة؛ ُع ْملة العامل� :أُ ْجرته ،واجلمع:
وع ْمالت.
ُع ُمالتُ ،
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●�أية و�سيلة �أو وا�سطة متداولة للتبادل ،مقبولة على نطاق وا�سع ،كمعيار �أو مقيا�س لقيمة
الأ�شياء.
تقرها الدولة كعملة قانونية وكو�سيط للتبادل و�سداد االلتزامات؛
●النقود املتداولة التي ُّ
كالريال ال�سعودي� ،أو اللرية اللبنانية� ،أو الدينار الكويتي.
عند القانونيني:
�أداة قانونية للوفاء بااللتزامات التي حت َّدد مببلغ معني ،فهي قطع معدنية م�سكوكة؛ ذهب ًا� ،أو
ف�ضة� ،أو معدن ًا �آخر ،و�أوراق �إلزامية التداول.

[املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم م�صطلحات االقت�صاد واملال و�إدارة
الأعمال �ص ،360/قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية واملالية �ص ،242/القامو�س القانوين اجلديد �ص]416/

َع ُمو ٌد (عامود � -أ�سطوان � -أ�سطوانة � -سارية)

لغة:
خل ْي َم َة� :أقام
ال�س ْق َف �أو
وع َم َد ا َ
َ
احلائط� :أقامه ب ِعماد ،و َد َعمهَ ،
(ع م د)َ ،ع َم َد َع ْمد ًا؛ َع َم َد َّ
كال�سقف ُي ْع َم ُد
�أَ ْع ِم َد َتها ،و َن َ�ص َب َهاَ ،
والع ُمود �أو ُ
العامود :ما َت َامل ال ِّث ْق ُل عليه من فوق؛ َّ
وع ُمود الأمر:
أ�سية ،و َق ِ�ضيب من حديد ونحوهَ ،
بالأَ�ساط ِني املن�صوبة ،وهو �أي�ض ًاِّ :
الدعامة الر� َّ
ِ
الب ْيت :ما
وامه ،الذي ال
ي�ستقيم � َّإل بهَ ،
وع ُمود امليزان :ما يع َّلق بطر َف ْيه �أو ك َّف َت ْيه ،و�أَ ْعمدة َ
ِق ُ
ُ
الع ُمود �أو ال ِعماد� :أ�صحاب الأَ ْخ ِبية ،واجلمع:
يقوم عليه ،و�أَ ْع ِمدة ال َق ْ�ص�َ :سوا ِريه ،و�أه ُل َ
وع ُمد.
�أَ ْع ِمدةَ ،
وع َمدُ ،
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َع ْه ٌد
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●قائم ر�أ�سي ،قد يكون �أ�سطواني ًا� ،أو م�ضلع ًا ،ويتكون من ثالثة �أجزاء :القاعدة ،ثم بدن
العمود نف�سه ،ثم التاج.
●الدعامة الأ�سا�سية التي ُيعتمد عليها يف البناء.
●وعمود الن�سب :الأ�صول التي ينحدر منها الن�سب ،وهم الآباء و�إن علَوا؛ كالأب ،واجلد،
و� ِأب اجلد� ...إلخ ،والأمهات و�إن َعل َْون ،والأوالد و�إن �سفلوا.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم م�صطلحات التاريخ
والآثار �ص ،145/معجم لغة الفقهاء �ص]291/

ُع ُمو َل ٌة

لغة:
العمو َلة :املكاف�أة �أو الأجر يتقا�ضاه الو�سيط ،واجلمعُ :ع ُموالت.
(ع م ل)ُ ،
ا�صطالحاً:
ما ي�أخذه ال�سم�سار �أو الوكيل �أو الأجري على عمله من ن�سبة معلومة من الربح �أو ثمن املبيع
ونحو ذلك.
عند االقت�صاديني:
الأتعاب �أو امل�صاريف �أو الر�سوم التي يتقا�ضاها ال�سم�سار �أو الو�سيط لقاء خدماته.
عند القانونيني:
مبلغ من النقود يتقا�ضاه من يعني على �إبرام عقد �أو ترويج �سلعة.

[املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،املو�سوعة الفقهية املي�رسة  ،1439/2قامو�س �آركابيتا
للعلوم امل�رصفية واملالية �ص ،199/معجم القانون �ص]39/

َع ْه ٌد

لغة:
وع ِه َد �إليه بكذا� :أَ ْو َعز �إليه به ،و�أَ ْو�صاه،
(ع هـ د)َ ،ع ِه َد َع ْهد ًا؛ َع ِه َد �إليه ِب�شئونه� :أَ ْو�صاه بهاَ ،
والع ْهد :امليثاق،
وع ِه َد ا ُ
حل ْر َم َة :رعاها ،وحفظهاَّ ،
وال�شيء� :صانهَ ،
َ
وع ِه َده مبكان كذاَ :ل ِق َيهَ ،
والع ْه ُد �أي�ض ًا :اليمني ُيحلف بها
ة،
م
ذ
وال
ة،
د
واملو
والوفاء،
مان،
وال�ض
أمان،
ل
وا
د،
ع
والو
َّ
َّ
َ
َْ
ِّ َّ
ِ
والو�صية ،وما يكتبه احلاكم للوالة �إيذان ًا بتوليتهم ،واجلمعُ :عهود،
عاهدك،
ن
م
ا
به
ت�ستوثق
َّ
َ َّ
و ِعهاد.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●اللقاء.
ِ
● ِح ْفظ ال�شيء ومراعاته حا ًال بعد حال ،ثم ا�س ُتعمل يف املَ ْوثق الذي يل َزم مراعاته� ،أي�ض ًا:
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ُع ْه َد ٌة
الو�صية ،وال�ضمان ،واملودة ،والأمان ،والذمة ،ومنه قيل للحربي الذي دخل بالأمان:
«ذو عهد».
●الكفالة.
●وثيقة ت�صدر عن احلاكم �إىل �شخ�ص معني� ،أو جماعة من النا�س �أو مدينة� ،أو هيئة من
وتت�ضمن جملة ما منحه من حقوق �إدارية �أو ق�ضائية �أو
الهيئات� ،أو �إىل �سائر النا�س،
َّ
ت�رشيعية.
●كل ما ُيلْ َت َزم بني العبد وربه� ،أو بني العبد وبني غريه من العباد ،ولي�س بالزم يف �أ�صل
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�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم م�صطلحات �ألفاظ
الفقه الإ�سالمي �ص ،422/التعريفات الفقهية �ص ،154-153/معجم م�صطلحات �أ�صول الفقه �ص،304/
معجم م�صطلحات التاريخ والآثار �ص ،147/معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية ]1164/3

ُع ْه َد ٌة

لغة:
وع ِه َد �إليه بكذا� :أَ ْو َعز �إليه به ،و�أَ ْو�صاه،
(ع هـ د)َ ،ع ِه َد َع ْهد ًا؛ َع ِه َد �إليه ِب�شئونه� :أَ ْو�صاه بهاَ ،
وا�س َت ْع َه َد من �صاحبه :ا�شرتط عليه ،وكتب
وع ِه َد ا ُ
حل ْر َم َة :رعاها ،وحفظهاَّ ،
َ
وال�شيء� :صانهْ ،
والع ْه َدة �أي�ض ًا :الأعيان
والع ْه َدة :ال َّت ِب َعة ،وامل�سئولية ،والكفالة،
َّ
وال�ضمانُ ،
عليه ُع ْه َدةُ ،
�أوالأ�شياء املوكول ِح ْف ُظها �إىل م�ؤمتن م�سئول؛ يف ُع ْهدته :يف كفالته و�ضمانه ،وهي �أي�ض ًا:
رية :وثيقة عقدها عمر بن اخلطاب  --مع
ُّ
العهدة ُ
ال�صك ،وكتاب املحالفة واملبايعة؛ ُ
الع َم َّ
ِ
وع َهد ،وعهاد.
دات،
ه
وع
دات،
ه
ع
واجلمع:
املقد�س،
بيت
ن�صارى
ُُ
ُ
ُْ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●الأعيان التي يوكل ِح ْفظها �إىل موظف م�س�ؤول.
�صك ال�رشاء ،و�ضمان الثمن للم�شرتي �إذا ُوجد يف املبيع عيب.
● ُّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية
العربية ]817/2

َع َ
وال

لغة:
القوم:
(ع ل و)َ ،عال ُعلُ َّو ًا؛ عال
�شف ،و َك ُرمَ ،
وعال ُ
ُ
ال�شيء :ارتفع ،وعال يف املجد �أو املكارمُ َ :
ِ
والعال :املرتفع ،و�أَ ْعلى ال�شيء ،والعالية :م�ؤ َّنث «العايل» ،وهي �أي�ض ًا� :أعلى القناة،
�أَ َت ُوا العا ِل َية،
ال�ضاحية ،وقرى بظاهر «املدينة»� ،أو �أماكن
والعوايل :جمع «العالية»؛ وهيَّ :
والقناة امل�ستقيمةَ ،
«ند» ثمانية.
ب�أعلى �أرا�ضيها ،و�أدناها من «املدينة» على �أربعة �أميال ،و�أبعدها من جهة َ ْ
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�ض
ِع َو ٌ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة..
●والعوايل البدري من الأر�ض :هي املناطق والنواحي العالية ،والتي ينح�رس عنها املاء قبل
غريها ،ف ُتزرع مبكر ًا؛ �أي :زراعة َب ْدرية (مب ِّكرة).

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف
احل�ضارة الإ�سالمية �ص]555/

ُعو ٌد

لغة:
ٍ
العود :ال ُغ ْ�صن ،و ُك ُّل َخ َ�ش َبة؛ دقيق ًة كانت� ،أو غليظ ًة ،رطب ًة كانت� ،أو ياب�س ًة ،وهو :نوع
(ع ود)ُ ،
خل َ�ش َبة امل ُ َط َّرا ُة ُي َد َّخن بها ،وقد َغ َل َب عليها اال�سم لكرمه ،واجلمع:
وا
به،
ر
تبخ
ي
الذي
الطيب
َ
من ِّ
ُ َّ
ِ
�أَ ْعواد ،وعيدان ،و�أَ ْعود.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[ل�سان العرب ،الرائد ،معجم الغني]

َع َو ٌز

لغة:
ا�ش�� َت َّد،
(ع وز)َ ،ع�� ِو َز َع َ��وز ًا؛ َع�� ِو َز َّ
وع�� ِو َز الأَ ْم ُ��رْ :
��خ�ص :احت��اج ،وافتق��ر ،و�ض��اق حا ُل��هَ ،
ال�ش ُ
��يء� :أعج��زين
��سر،
��يءَ :ع�� َّز؛ فل��م يوج��د عن��د احلاج��ة �إلي��ه ،و�أَ ْع َ��و َز ِن َّ
وع�� ِوز َّ
َ
و�ض��اقَ ،
َ
وع ُ َ
ال�ش ُ
ال�ش ُ
َ
َ
الع ْ��دم ،واحلاجة،
ز:
��و
والع
الفقر،
��ه
ي
عل
ل
��
ح
و
��ه،
ج
و
ح
�
أ
:
��ر
ه
الد
ه
ز
��و
ع
�
أ
و
��ه،
ي
إل
�
��ي
ت
حاج
ة
د
�ش��
��ى
َّ
َ
عل َّ
ََ ُ
ُ ََْ
ْ َ
ِ
لل�شيء
أ�سا�سية ،و�ضيق احلال
و�سوءه ،و�أن حتتاج َّ
وال َف ْقر ،وق َّلة امل ُ ْمتلكات والب�ضائع ِّ
املاد َّية ال َّ
ُ
ال�ش��يء.
��ل
ي
قل
��ال،
حل
ا
ئ
��ي
�س
فق�ير،
وم ْع َ��وز:
َّ
َ ِّ ُ
وال جت��ده ،ورج��ل ُم ْع�� ِوز ُ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني]

�ض
ِع َو ٌ

لغة:
وعا�ضه
عما �ضاع منهَ ،
وع ْو�ض ًا؛ َ
(ع و�ض)َ ،
عا�ض َع َو�ض ًا و ِعيا�ض ًا َ
عا�ضه� :أعطاه َخ َلف ًا وبد ًال َّ
وع َّو ْ�ض ُته� :أَ ْع َطي ُته
َّ
وع ْ�ض ُت فالن ًا و�أَ َع ْ�ض ُته َ
بال�شيء �أو عنه �أو منه� :أعطاه �إياه مقابل �شيء �آخرُ ،
وع َّو َ�ضه َخ�سار َته� :أَ ْعطاه َب َد ًال َع ْنها،
تداركه،
:
ال�ضائع
الوقت
�ض
و
وع
منه،
ذهب
ما
بدل
َ َّ َ
َ
َ
َ
ِ
َ
ِ
عطى تعوي�ض ًا عن �شيء ،واجلمع� :أ ْعوا�ض.
الب َدل ،وا َ
خل َلف ،واملُقابل ،وما ُي َ
والع َو�ضَ :
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
263

ِعيا َد ٌة
●ال�شيء الذي ُيدفع على جهة املثامنة بعقد.
عند االقت�صاديني:
الب َدل املبا�رش �أو غري املبا�رش ،الذي ي�ؤ َّدى لقاء اخلدمات املق َّدمة؛ على �سبيل املثال :تعترب
َ
الرواتب والأجور املدفوعة للموظفني عو�ض ًا مبا�رش ًا ،بينما تعترب املزايا عو�ض ًا غري مبا�رش.
عند القانونيني:
ما يتقا�ضاه العامل لقاء عمله.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم لغة الفقهاء �ص ،293/قامو�س �آركابيتا
للعلوم امل�رصفية واملالية �ص ،694/معجم القانون �ص]39

ِعيا َد ٌة

لغة:
وار َت َّد ،وعا َد له �أو �إليه �أو عليه:
وع ْود ًا و ِعياد ًة و ِعياد ًا؛ عا َد َّ
(ع ود) ،عا َد َع ْود ًة َ
ال�ش ُ
خ�صَ :ر َج َعْ ،
زاره لل�س�ؤال واملوا�ساة �أو للعالج،
مرة بعد �أخرى ،وعا َد
َر َج َع �إليه ،وعا َد َّ
َ
املري�ضَ :
ال�ش ْي َء� :أَتاه َّ
ِ
وتعوده ،و�صار له عاد ًة و�سلوك ًا ،والعيا َدة :زيارة املري�ض.
واعتاد َّ
يء� :أَ ِل َفه َّ
ال�ش َ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●وعيادة الطبيب :مكان معاينة املر�ضى وفح�صهم.
حق امل�سلم على امل�سلم؛ ت�أكيد ًا لتوا�صل
●وعيادة املري�ض :هي زيارته �أثناء مر�ضه ،وهي من ِّ
املحبة.
عند االقت�صاديني:
يف الإدارة ال�صحية ميكن �أن ُتطلق على :مكاتب الأطباء ،واملكان الذي يفح�ص الطبيب فيه
وامل�صحة وامل�ستو�صف واملركز
مر�ضاه ،وهي يف الغالب �أقل يف التجهيزات من امل�ست�شفى
َّ
الطبي واملركز ال�صحي.
عند القانونيني:
املكان الذي يرت َّدد عليه الأفراد ب�أنف�سهم للت�شخي�ص والعالج الفردي لأحد الأمرا�ض البدنية �أو
تخت�ص العيادة بعالج نوع معني من الأمرا�ض� ،أو قد تكون عيادة لعالج خمتلف
النف�سية ،وقد
ُّ
الأمرا�ض.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم لغة الفقهاء �ص ،294/املو�سوعة الذهبية يف
احل�ضارة الإ�سالمية �ص ،419/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية  ،820/2القامو�س القانوين
اجلديد �ص]134-133/

يار
ِع ٌ

لغة:
وعاي َر الأر َز بامليزان:
عاي َر ُمعاير ًة و ِعيار ًاَ ،
عاي َر املكاييلَ :ق َّدر وز َنهاَ ،
وع َّ َي َت ْعيري ًا؛ َ
(ع ي ر)َ ،
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َع ْي َل ٌة
وعاي َر
وعاي َر
َ
قاي َ�سه وامتحنه مبقيا�س �آخر؛ ملعرفة ِ�صحتهَ ،
امليزانَ :
ق َّدره ح�سب كيله �أو وزنهَ ،
الذهبَ :ف َح َ�صه ليت�أكد من �صفائه ومعدنه،
وعي
بني املِ ْكيالني :امتحنهما؛ ملعرفة ت�ساويهماَّ ،
َ
وال ِعيار :املِ ْعيار ،واملِ ْقيا�س ،وك ُّل ما ُي َّتخذ �أ�سا�س ًا لتقدير َك ْيل الأ�شياء �أو وزنها� ،أو ي َّتخذ �أ�سا�س ًا
يار الأوزان واملكاييل :ما ُت َق َّد ُر به ،و ِعيار ال ُّنقود :مقدار ما حتتوي عليه من املعدن
للمقارنة ،و ِع ُ
اخلال�ص الذي هو �أ�سا�س لها؛ كالذهب �أو الف�ضة ،واجلمعِ :عيارات.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
ُ
●ما ُج ِعل نظام ًا لل�شيء ،كما �أطلق على املثال والنموذج الذي ُتقا�س عليه املعايرة.
يحدد ن�سبة املعدن الثمني املخالط يف �س ِّك ٍ
نقد ما.
●م�صطلح قدميِّ ،

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،املعجم الأ�سا�سي يف
امل�صطلحات الإدارية العربية ]837/2

ِعيا ٌل

لغة:
الرج ُل و�أعا َلَ :ك ُث ِعيا ُله ،وعا َل �أ�رس ًةَ :ك َف َلها،
وع ْي ًال َ
(ع ول) ،عا َل َع ْو ًال و ِعيا َل ًة َ
وع ْي َل ًة؛ عا َل َّ
اليتيمَ :ك َف َله ،وقام مبعا�شه
و�أَ ْن َفق عليهاَ ،
وقام مبا حتتاجه من طعام وك�ساء وغريهما ،و�أعا َل َ
الرجل ،و�أوالده ،والذين يتك َّفل بهم ،وواحدةَ :ع ِّي ٌل ،ورجل
ومبا يحتاج �إليه ،وال ِعيال� :أه ُل َب ْيت َّ
ُم َع َّيل :ذو ِعيال.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●�أه ُل ِ
ويعيلهم ،ومن وقف على عياله ،يدخل كل من كان يف
بيت الرجل ،الذين ينفق عليهم ُ
عياله من الزوج والولد واجلدات ،ومن كان يعوله من �أوالد الرحم وغري ذي الرحم.
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية
� ،1168/3أعمال منتدى ق�ضايا الوقف الفقهية الثاين �ص]291/

َع ْي َل ٌة

لغة:
والع ْي َلة :م�صدر
وع ْي ًال َ
(ع ي ل) ،عا َل َع ْو ًال و ِعيا َل ًة َ
الرج ُلَ :ك ُث ِعيا ُله ،وا ْف َت َقرَ ،
وع ْي َل ًة؛ عا َل َّ
واحلاجة ،وقوم َع ْي َلة :عالة ،و ُف َقراء.
«عال» ،وهي �أي�ض ًا :ال َف ْقر ،والفا َقة،
َ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط]
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ي
َع ْ ٌ
ي
َع ْ ٌ

لغة:
وعان فالن ًاَ :ح َ�سده ،و�أ�صابه
وح ُ�س َنتَ ،
ي َع َين ًا و ِعي َن ًة؛ َع ِ َ
(ع ي ن)َ ،ع ِ َ
الرج ُل :ا َّت َ�س َعت َع ْي ُنهَ ،
ي َّ
وعاي َنه� :شاهده ِب َع ْينه ،و َف َح َ�صه ،وحت َّقق منه بنف�سه،
ي َّ
وع َّ َ
ِب َع ْينهَ ،
وح َّددهَ ،
يءَ :خ َّ�ص�صهَ ،
ال�ش َ
نف�سه ،وذا ُته،
ال�شيء َ
و�ش ْخ ُ�صه؛ َف َع ْي َّ
والع ْي :حقيقة َّ
ا�س َت َلف َ�س َلف ًاَ ،
ال�شيءُ :
و َت َع َّي الرج ُلْ :
يان القوم� :أ�رشافهم ،و�أفا�ضلهم ،وهي �أي�ض ًا:
وهي� :أجود ك ِّل �شيء ،و�أح�س ُنه،
ونفي�سه؛ و�أَ ْع ُ
ُ
ِ
والع ْي �أي�ض ًا :ال َّن ْقد احلا�رض،
احلا�ض من ك ِّل �شيء؛ ِب ْع ُته عين ًا بعني؛ �أي :حا�رض ًا بحا�رضَ ،
�شخ�ص،
«الع ْي» ،وهو :امل ُ َّ
والع ْي ِن ُّي :ا�سم من�سوب �إىل َ
املاليةَ ،
وما ُ�ضب َن ْقد ًا من الأوراق َّ
وعيون ،و�أَ ْعيان.
جرد ،واجلمعُ � :
أعيُ ،
وعك�سه :امل ُ َّ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند االقت�صاديني:
النقود امل�رضوبة من املعدن؛ ذهب ًا� ،أو ف�ضة� ،أو نحا�س ًا.
عند القانونيني:
مادة ال�شيء ُتلم�س و ُترى ،وميكن حتديدها بالذات.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،املعجم الأ�سا�سي يف
امل�صطلحات الإدارية العربية  ،830/2القامو�س القانوين اجلديد �ص]182/
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متن القاموس
حرف «غ»
267

268

غا َب ٌة
غا َب ٌة

لغة:
غاب َغ ْيب ًا ِ
وتغيب :تخ َّلف عن احل�ضور ،وهو ِخالف
غاب التلميذ َّ
وغياب ًا و َغ ْيب ًة؛ َ
(غ ي ب)َ ،
ِ
أمر:
َ
وغابت َّ
م�سْ :
�ض»َ ،
«�ش ِه َد» َ
وا�س َت َت ْت عن العنيَ ،
و«ح َ َ
ال�ش ُ
وغاب عنه ال ُ
اخ َت َف ْت ،و َغ َر َب ْتْ ،
ِ
غيب من فيها ،وهي:
ال�شيء :توارى فيه،
يء يف َّ
وغاب َّ
َ
والغابة :من ال َغيابة؛ لأنها ُت ِّ
َخف َيَ ،
ال�ش ُ
َ
املنطقة �أو الأر�ض الوا�سعة امل ُ ْغ َّطاة باحل�شائ�ش والأ�شجار الكثيفة ،والأ َج َمة التي طالت ولها
�أَ ْطراف مرتفعة ِ
والو ْهدة �أو ال َغ ْي َ�ضة ذات ال�شجر الكثري ،ومن ال َق َ�ص ِب :الكثري املُلْتف،
با�س َقةَ ،
واجلمع :غابات ،وغاب.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند االقت�صاديني:
جمموعة نباتية خ�شبية� ،أو �أ�شجار كثيفة ن�سبي ًا ،تغطي م�ساحة من الأر�ض.
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،املعجم اجلغ رايف �ص]531/

ِ
غازي

لغة:
هاج َمه،
يء �أو ال ْأم َر� :أَرا َدهَ ،
(غ ز و)َ ،غزا َغ ْزو ًا؛ َغزا َّ
وط َل َبه ،و َق َ�ص َده ،و َغزا َ
الع ُد َّوَ :
ال�ش َ
ِ
ِ
ِ
و�سار �إىل قتاله يف �أر�ضه ،وال َغازي :ا�سم فاعل من «غزا» ،وهو :املُجاهد �أو املُحارب يف
َ
ِ
والفات ،واجلمع :غازون ،و ُغزاة ،و ُغ َّزى ،و َغ ِز ٌّي ،و ُغ َّزاء ،و ُه َّنَ :غوا ٍز،
�سبيل اهلل ،واملُقا ِتل،
وغا ِزيات.
ا�صطالحاً:
غوي .وهذا اال�ستعمال للفظ نا�شئ منذ زمن النبي ﷺ فيما ُيعرف
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
بغزوات الر�سول ﷺ ،وكان لقب الغازي �أ�سمى الألقاب التي يل َّقب بها الفاحتون امل�سلمون،
وكان ال�سالطني العثمانيون الأوائل يعتزون بهذا اللقب.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،من تاريخ املدينتني املقد�ستني �ص]224/

الغا ِل َي ُة

لغة:
ونوع منه
(غ ل ي)َ ،ت َغ َّلىَ :ت َط َّيب بالغالية ،و َغ َّلى َغ ْ َيهَ :ط َّي َبه بها ،والغا ِلية� :أخالط من ِّ
الطيبٌ ،
وعود و ُد ْهن ،واجلمعَ :غ ٍ
وال.
ُم َر َّكب من ِم ْ�سك َ
وع ْن َب ُ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،الرائد]
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غَ ْبا ُء
غَ ْبا ُء

لغة:
(غ ب ر) ،ال َغ ْب ُاءُ :م َ�ؤ َّنث �أَ ْغ َب ،وهي :الأر�ض؛ ل ُغ ْبة لونها� ،أو ملا فيها من ال ُغبار ،و�أي�ض ًا:
وب ُنو َغ ْباء �أو َب ُنو ال َغ ْباء :ال ُف َقراء
ال�شجر ،وال َغ ْباء ِم َن ال�سنني :ا َ
الأر�ض الكثرية َّ
جل ْد َبةَ ،
ال�صعاليك ،والقوم يجتمعون بال تعارف ،و َغ ْباء
املحاويج؛ ِللُ ُ�صو ِقهم ُّ
بالتاب ،وال ُغ َرباء� ،أو َّ
ال َّنا�س :فقرا�ؤهم.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط]

ِغ ْبطَ ٌة

لغة:
(غ ب ط)َ ،غ َب َط َغ ْبط ًا؛ َغ َب َط فالن ًاَ َ :ت َّنى َم ْث َل ما له من ال ِّنعمة ،من غري �أن َي ْح ُ�سده �أو يريد
وال�سور،
الر ُج ُل :ابتهجَ ،
�رسةُّ ،
وح ُ�سنت حا ُله ،وال ِغ ْب َطةُ :ح�سن احلال ،واملَ َّ
زوا َلها عنه ،و ُغ ِبط َّ
املرء مث َل ما للمغبوط من نعمة ،من غري �إرادة
والر�ضا ُّ
التام الدائم ،وهي �أي�ض ًا� :أن يتم َّنى ُ
ِّ
ِ
ِ
الر ْبح �أو ال َك ْ�سب ،واجلمع :غ ْبطات.
:
ا
أي�ض
�
طة
ب
غ
وال
عنه،
زوالها
ً
ْ
ِّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
أحظ.
●الأ�صلح ،والأنفع ،وال ُّ
●ويف اال�صطالح الوقفي :العرف �أو احلالوة ،وهي منفعة مادية م�صدرها املوقوفات التي
ت�ستغل من طرف امل�ستفيدين منها بالكراء ،عن طريق بيع ما يعرف (باملفتاح)� ،أو قد تكون
هذه الغبطة �آتية من معاو�ضة.

[ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،املو�سوعة الفقهية  ،136/31املعجم لألفاظ
احلب�س  -الوقف  -املعقب والعام باملغرب �ص]141/

ب ( ُمغَ ا َبنَة َ -بخْ �س)
غَ ْ ٌ

لغة:
وو َك َ�سه ،و َغ َب
ال�شاءَ :غ َل َبه ،و َن َق َ�صهَ ،
(غ ب ن)َ ،غ َ َب َغ ْبن ًا و ُغ ْبن ًا؛ َغ َب َنه يف البيع �أو ِّ
وخ َد َعهَ ،
الرج ُل يف ر�أيه �أو َغ ِ َب َر�أْ ُيه�َ :ض ُع َف ،و َن ُق َ�ص ذكا ُ�ؤه ،وال َغ ْ ُب:
الرج َلَ :ح َر َمه َ
بع�ض َح ِّقه ،و َغ َ َب َّ
َّ
وال�شاء :اخلديعة،
يف
ب
غ
ال
أو
�
ب
غ
وال
ر،
ك
مل
ا
:
ا
أي�ض
�
و
أي،
�
الر
ف
ع
و�ض
لة،
ف
غ
وال
�سيان،
ال ِّن
َ
ً
ْ
الب ْي ِع ِّ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ َ
ْ َّ
ال�ضر يلحق باملرء يف َع ْقد التزام ُم َّدد.
والو ْك�س؛ �أي :اخل�سارة ،وال ُغ ْبَّ :
َ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●النق�ص يف �أحد العو�ضني ،ب�أن يكون �أحدهما �أقل مما ي�ساوي البدل الآخر عند التعاقد ،فهو
مال مبا يزيد على قيمته ،ومن جهة املغبون مت ُّل ُك ٍ
من جهة الغابن متليك ٍ
مال ب�أكرث من قيمته.
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ِغذا ٌء
●وغنب الأحبا�س :اخلداع والإجحاف يف حق احلب�س؛ �إما بالتماطل يف �أداء الكراء� ،أو تفويت
املفتاح� ،أو ال�سكوت عن حق واجب للأوقاف يف خال�ص �أو منفعة.
●والغنب الي�سري :هو ما يتغابن النا�س يف مثله عاد ًة؛ �أي ما يجري بينهم من الزيادة
يتحرزون عنه.
والنق�صان ،وال َّ
املقومني.
تقومي
عن
يخرج
●والغنب الفاح�ش :ما
ِّ
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●ال�رضر املادي �أو اخل�سارة التي ت�صيب �أحد الطرفني �أو املتعاق َد ْين؛ نتيجة خلل يف العقد �أو يف
تنفيذه ،فيت�رضر طرف على ح�ساب طرف �آخر� ،أو قد ي�صيبه غنب �أو ظلم من جراء ذلك اخللل.
●وال َغ ْب الفاح�ش :الذي ال يدخل حتت تقومي املقومني ،و�سببه بيع ال�سلعة ب�سعر زائد على
تقوميهم.
●وال َغ ْب الي�سري :ما يدخل حتت تقومي املقومني.
عند القانونيني:
التفاوت ،وانتفاء التوازن بني االلتزامات التي تو�ضع مل�صلحة فريق وااللتزامات التي تفر�ض
على الفريق الآخر ،يف العقود ذات العو�ض.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم امل�صطلحات املالية واالقت�صادية يف لغة الفقهاء �ص-341/
 ،342املعجم لألفاظ احلب�س  -الوقف  -املعقب والعام باملغرب �ص ،142/املعجم التجاري واالقت�صادي �ص،270/
املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية  ،832/2معجم امل�صطلحات القانونية (بدوي) �ص]144/

ير
غَ ِد ٌ

لغة:
ِ
ِ
ِ
ِ
الرج ُل�َ :ش َب من ماء ال َغدير ،و َغد َر ال َّن ْه ُرَ :ك ُ َث به ال َغ َد ُر؛ وهو :احلجارة
(غ د ر)َ ،غ َد َر َغ ْدر ًا؛ َغ َد َر َّ
ِ
الراكدة ،القليلة العمق ،يغادرها
َ
والو ْحل الذي يبقى يف النهر بعد �أن ين�ضب املاء ،وال َغدير :املياه َّ
ال�صغري ،وهو �أي�ض ًا:
هر
ن
ال
أو
�
،
ي
ه
ن
وال
،
ا
كبري
أو
�
كان
ا
�صغري
املاء،
م�ستنقع
:
ا
أي�ض
�
و
،
ل
ي
ال�س
ُ
ً
ً
ً
َّ
ُّ
َ
َّ
ْ
َّ
املكان غطاه ال َّنبات ،وال َغ ِديرة :القطعة من ال َّنبات ،و�أي�ض ًا :ال ُّذ�ؤابة املَ ْ�ضفورة من َ�ش ْعر املر�أة،
وجمعهاَ :غدا ِئر ،واجلمعُ :غ ْدر ،و ُغ ُدر ،و ُغ ْدران ،و�أَ ْغ ِدرة.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،امل�صطلحات العمرانية واملعمارية يف
م�صادر فقه العمران الإبا�ضي �ص ،322/التوقيف على مهمات التعاريف �ص]250/

ِغذا ٌء

لغة:
أطعمه
ذاء و َغ ْذو ًا؛ َغذا
الطعام املولو َد :جنع فيه ،وكفاه ،وغذا ُفالن ًا َّ
بالطعامَ � :
ُ
(غ ذ و)َ ،غذا ِغ ً
ِ
ِ
ال�ص ِب َي ِبال َّلنبَ :ر َّباه ِبه ،والغذاء :م�صدر « َغذا» ،وهو :ما ُيتغ َّذى به؛
� َّإياه� ،أو �أعطاه � َّإياهَ ،غذا َّ
ِ
ِ
وال�شاب ،واجلمع� :أَ ْغذية.
�أي :ما يكون به مناء اجل�سم وقوامه من َّ
الطعام َّ
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ِغرا َر ٌة
ا�صطالحاً:
عرف ًا :ما ِمن �ش�أنه �أن ي�صري ب َدل ما يتح َّلل؛ كاحلنطة ،واخلبز ،والأرز ،واللحم ،وال�سمك.
عند االقت�صاديني:
التعر�ض للجوع
الأمن الغذائي :القدرة على الإيفاء باالحتياجات الغذائية لأفراد الأ�رسة ،وعدم ُّ
�أو نق�ص التغذية.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،التعريفات الفقهية �ص ،157-156/املعجم
الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية ]832/2

ِغرا َر ٌة

لغة:
ال�شعر �أو غريها،
جلوا ِلق ،وهي ِوعاء �أو جراب من ا َ
رارة :ا ُ
ال�صوف �أو َّ
خل ْي�ش �أو ُّ
(غ ر ر) ،ال ِغ َ
ِ
تعامل به ،واجلمعَ :غرائر.
تكون لل ِّت ْب واحلبوب ونحوهما ،وهي �أي�ض ًاَ :ك ْي ٌل كانوا ُي َ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد]

غَ َّرا َف ٌة

لغة:
املاء واملَ َر َق ونحوهما وا ْغ َ َت َفه� :أَ َخ َذه بيده �أو ِمب ْغرفة ،وال َغ ْرف:
(غ ر ف)َ ،غ َر َف َغ ْرف ًا؛ َغ َر َف َ
َغ ْر ُفك املاء باليد �أو باملِ ْغرفة ،وال َغ ْرفة وال ُغ ْرفة :ما ُغ ِرف �أو ا ْغ ُ ِتف من املاء ونحوه باليد،
والغا ِرف :ا�سم فاعل ِمن « َغ َر َف»؛ الذي ي�أخذ املاء يف باطن ك ِّفه ،وال ُغرافة :ال َغ ْرفة من املاء
�أي�ض ًا ،و�آلة لتنقية القنوات واجلداول ،وال َغ َّراف� :صيغة مبالغة؛ �أي :كثري ال َغ ْرف ،و َن ْه ٌر
«الغراف»؛ وهيِ :ق ِّنينة من زجاج
َغ َّراف :كثري املاء ،و َق ْط ٌر َغ َّرافَ :غ ِز ٌير ،وال َغ َّرافة :م�ؤ َّنث َّ
و�ضيقة العنق ،و�أي�ض ًا :دوالب تديره البقر والإبل ،يغرف املاء من
�أو ِب َّل ْور عري�ضة يف �أ�سفلهاِّ ،
النهر لي�سقي احلقول والب�ساتني.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،معجم اللغة العربية املعا�رصة]

غَ را َم ٌة

لغة:
وحتمل ما ال يجب عليه،
الدي َة �أو ال َّد َ
(غ ر م)َ ،غ ِر َم َغرام ًة و ُغ ْرم ًا؛ َغ ِر َم ِّ
ين� :أ َّداهما عن غريهَّ ،
«ر ِبح» ،و�أَ ْغ َر َمه و َغ َّر َمه ال َّد ْي َن� :أَ ْل َز َمه َت�أْ ِد َي َته ،و َغ َّر َمه:
و َغ ِر َم يف التجارة ونحوهاَ :خ ِ�س ،خالف َ
رامة :ما يلزم �أدا�ؤه من ٍ
مال؛ ت�أديب ًا
َج َع َله خا�رس ًا ،و َت َغ َّرمَ :تك َّل َف الغرام َة
وحتملها ،وال َغ َ
َّ
وال�ضر ،وامل�ش َّقة.
قوب ًة� ،أو تعوي�ض ًا ،وهي �أي�ض ًا :اخل�سارةَّ ،
ُ
وع َ
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غَ َر ٌر
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
وي ْع َطى على ُك ْرهٍ.
●ما َيلزم �أدا�ؤُه ِمن املال للغري،
ُ
وغري
●ما ي�أخذه َّ
الظل ََم ُة من املال من �أه ِل قري ٍة �أو حم َّل ٍة �أو ِح ْر َف ٍة ،مر َّتب ًا يف �أوقات معلومة َ
مر َّتب ،ب�سبب وبال �سبب.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●اجلزاء الذي يتم فر�ضه نتيجة خمالفة قانون �أو نظام �أو نتيجة عدم الوفاء بالتزام �أو عقد.

●�إلزام املوظف بدفع مبلغ معني عقاب ًا ت�أديبي ًا؛ جزاء �إخالله بالتزاماته� ،أو
خمالفته القوانني املالية.

عند القانونينيُ :يطلَق على:
جزاء على جرميته.
●عقوبة مالية يفر�ضها ويقدرها القانون يف مال امل ُ ْج ِرم؛ ً
●مبلغ من النقود ُيلزم العامل بالوفاء به؛ جزاء �إخالله بالتزاماته ،وهو يتح َّدد �إما مبقدار
ثابت �أو بن�سبة من الأجر.
●�إلزام املوظف بدفع مبلغ معني عقاب ًا ت�أديبي ًا.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية ،1173/3
معجم امل�صطلحات املالية واالقت�صادية يف لغة الفقهاء �ص ،342/قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية واملالية
�ص ،622/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية  ،835/2القامو�س القانوين اجلديد �ص ،45/معجم
القانون �ص]472 ،39/

غُ َّر ٌة

لغة:
�لام :طل��ع � َّأو ُل
(غ ر ر)َ ،غ َّ��ر َغ َ��رر ًا و ُغ َّ��ر ًة و َغ��رار ًة؛ َغ َّ��ر َو ْج ُه��ه� :ص��ار ذا ُغ َّ��رة� ،أَو ْاب َي َّ���ض ،و َغ َّ��ر َر ال ُغ ُ
�أ�س��نانه ،وال ُغ َّ��رةَّ � :أول ك ِّل �ش��يء ،ومعظم��ه ،وطلعت��ه ،وه��ي �أي�ض ًا� :أف�ضله ،و�أكرمه ،و�أَ ْن َف� ُ��س �ش��يء
ال�شهر :ليلة ا�ستهالل القمر فيه؛ �أوىل لياليه ،و ُغ َّرة
الرجل :نا�صي ُته،
ووجهه ،و ُغ َّرة َّ
ُ
ُيلك ،و ُغ َّرة َّ
ور ُج��ل �أَ َغ ُّ��ر�� :شريف ،و ُغ َّ��رة املت��اع:
ال َف َر���سٌ :
بيا���ض يف جبهت��ه ،و ُغ َّ��رة الق��وم� :س ِّ��يدهم و��شريفهمَ ،
َ
الع ْب��د ،والأ َم��ة� ،أو اململوك��ة ،واجلم��عُ :غ َ��رر.
ِخي��اره ور� ُأ�س��ه ،و ُغ َّ��رة اله�لال :طلعت��ه ،وال ُغ َّ��رة �أي�ض�� ًاَ :
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد]

غَ َر ٌر

لغة:
وغرر به :ا�ستغ َّل غفلته
الر ُج ُل :كان ذا غفلة ،و َق َّلت فطن ُتهَّ ،
(غ ر ر)َ ،غ َّر َغ َرر ًا و َغ َرار ًة؛ َغ َّر َّ
ِ
وعر�ضه للهالك ،و َغ َّر َر ِ
عر�ضهما لل َه َلك ِة من غري �أَن َي ْع ِرف ،وال َغ َرر :اخلطر،
ه:
ل
وما
ه
بنف�س
َّ
ف�أ�ض َّلهَّ ،
يغر وباطن
وح ْب ٌل َغ َرر :غري موثوق به ،ويف َ
والهالك ،وال َّتعري�ض لل َه َلكةَ ،
الب ْيع :ما كان له ظاهر ُّ
جمهول ،وما كان على غري ُع ْهدة وال ثقة.
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غَ ْر ٌ�س
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●ما تر َّدد بني الوجود والعدم.
●وبيع الغرر :بيع ما دخلته اجلهالة؛ �سواء �أكانت يف الثمن� ،أم يف املبيع� ،أم يف الأجل� ،أم يف
القدرة على الت�سليم.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم امل�صطلحات والألفاظ الفقهية  ،9/3معجم
لغة الفقهاء �ص]298/

غَ ْر ٌ�س

لغة:
ِ
فالن
غر� َ��س َغ ْر�س�� ًا وغرا�س�� ًة؛ َغ َر���س َّ
ونحوه� :أَ ْث َبته يف الأر�ض ،و َز َر َعه ،و َغ َر� َ��س ٌ
��جر َ
ال�ش َ
(غ ر ���س)َ ،
ِ
ِ
ال�ش َج ْيات يف الأر�ض،
عندي نعم ًة� :أَ ْث َب َتها؛ على املَ َثل ،وال َغ ْر�س :م�صدر « َغ َر َ�س»؛ �أي� :إ ْثبات ُج ُذور ُّ
ال�ش��جر ونح��وه ،الق�ضي��ب ال��ذي
وه��و �أي�ض�� ًا� :صف��ة ثابت��ة للمفع��ول م��ن « َغ َر� َ��س»؛ �أي :املَ ْغ ُرو���س م��ن َّ
ال�ش��جر ،وال َغ ِري���س:
احلبة ثم ُي ْغ َر���س ،وال ِغرا���سَ :ز َمن ال َغ ْر���س ،وهو �أي�ض ًا :ما ُي ْغ َر���س من َّ
ُي ْنزع من َّ
ِ
ري�سة� :شجر العنب �أَ َّول ما ُي ْغ َر�س ،وال َّنواة
املَ ْغ ُرو�س ،وما �أُ ْث ِب َت يف الأر�ض من �شجر �أو نبات ،وال َغ َ
ِ
ِ
الت��ي ُت��زرع ،وال َف ِ�س��يلة �س��اعة تو�ض��ع يف الأَر���ض حت��ى َت ْع َل َ��ق ،والغرا�س��ةَ :ف�س��يل ال َّن ْخ��ل ،واجلم��ع:
�أَ ْغرا���سِ ،
وغرا�س.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●والغرا�س :ما ُي ْغ َر�س يف الأر�ض من ال�شجر ،مما يكون له �ساق �صلب؛ كالنخل ،والزيتون.
●والغري�س :املزرعة.
عند االقت�صاديني:
الغرا�س :زراعة ال�شجر.
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني� ،أحكام عقد احلكر يف الفقه
الإ�سالمي �ص ،6/قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص ،405/م�ؤمتر الأوقاف الأول يف
اململكة العربية ال�سعودية :واقع الوقف عرب التاريخ الإ�سالمي �ص ،161/معجم ال�شهابي يف م�صطلحات العلوم
الزراعية �ص]39/

ِغ ْر ٌ�ش ( ِق ْر ٌ�ش)

لغة:
(غ ر �ش) ،ال ِغ ْر�ش :ال ِق ْر�ش ،نوع من امل�سكوكات النقدية ،ي�ساوي �أربعني بارة ،ويقال له
معرب عن «جرو�ش» الأملانيةِ ،
وغ ْر�ش فرجني :لرية؛ فرنك فرن�سي،
�أي�ض ًاِ :ق ْر�ش ،وكالهما َّ
واجلمعُ :غ ُرو�ش.
ا�صطالحاً:
من �أنواع العمالت التي كانت متداولة يف العهد العثماين ،نحت من الكلمة الالتينية (،)Grossus
�أو ُل �ص ِّكه يف �أوربا يف القرن الثالث ع�رش ميالدي ،كان يزن عندما �ص َّكه العثمانيون �أول مرة 6
دراهم ،وعياره  1000 /833ف�ضة ،وهو ي�ساوي � 160أوقجة.
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غُ ْر ٌم
[تكملة املعاجم العربية ،الرائد ،معجم امل�صطلحات والألقاب التاريخية �ص]331-330/

�ض
غَ َر ٌ

لغة:
يء :ا َّتخذه َغ َر�ض ًا،
خ�ص :جعل لقوله �أو فعله هدف ًا ،وا ْغ َ َت َ�ض َّ
(غ ر �ض)� ،أَ ْغ َر�ض َّ
ال�ش ُ
ال�ش َ
البغية واحلاجة ،وال َق ْ�صد والهدف ،والأغرا�ض
فيمى �إليه ،و�أي�ض ًاُ :
وال َغ َر�ض :الهدف ُي ْن َ�صب ُ
َ
ال�شخ�صية ،واجلمع� :أ ْغرا�ض.
خ�صية :الأَ ْمتعة واحلوائج
َّ
َّ
ال�ش َّ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند االقت�صاديني:
الهدف الذي ُي�سعى لتحقيقه من خالل برنامج �أو م�رشوع �أو درا�سة.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،املعجم الإداري �ص]222/

غُ ْر َف ٌة

لغة:
خم�ص�ص ال�ستعمال
(غ ر ف) ،ال ُغ ْرفة :العلِّ َّية ،والبيت املرتفع عن الأر�ض ،والق�سم من املنزل َّ
تهمها ،وال ُغ ْرفة �أي�ض ًا :ال�سماء
َّ
معي ،واملكان املع ُّد الجتماع بع�ض الهيئات للتداول يف �أمور ُّ
ال�سابعة ،واملنزل العايل �أو الدرجة الرفيعة يف اجل َّنة ،واجلمعُ :غ ُرفات ،و ُغ َرفات ،و ُغ ْرفات ،و ُغ َرف.
ا�صطالحاًُ :يطلَق 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�رصة ،املو�سوعة الفقهية � ،199/20سجالت ال�رصة العثمانية ]269/1

غُ ْر ٌم

لغة:
وحتمل ما ال يجب عليه،
الدي َة �أو ال َّد َ
(غ ر م)َ ،غ ِر َم َغرام ًة و ُغ ْرم ًا؛ َغ ِر َم ِّ
ين� :أ َّداهما عن غريهَّ ،
ِ
«ر ِبح» ،و�أَ ْغ َر َمه و َغ َّر َمه ال َّد ْي َن� :أَ ْل َز َمه َت�أْد َي َته ،و َغ َّر َمه:
و َغ ِر َم يف التجارة ونحوهاَ :خ ِ�س ،خالف َ
وحتملها ،وال ُغ ْرم :ال َّد ْين ،واملَ ْغ َرم ،والغرامة؛ �أي :ما ُي� ِّؤديه
َج َع َله خا�رس ًا ،و َت َغ َّرمَ :تك َّل َف الغرام َة َّ
ِ
املرء من ماله بغري جناية �أو خيانة ،والغارمَ :من عليه
ال ُ
إن�سان ومل يكن ِب ُح ْ�سبانه� ،أو ما يخ�رسه ُ
ِ
ِ
خل ْ�صم،
وج ْمعه :الغارمون ،وال َغرمي :ا َ
ومن يلتزم ب�أداء ما َ�ضمنه وتك َّفل بهَ ،
َد ْين لزم الوفاء بهَ ،
ِ
ِ
ِ
ِ
وهو :ال َّدا ِئن ،واملَ ِدين �أي�ض ًا ،وال َغرميان :املُغرم والغارم ،الكفيل واملَدين ،وجمعه :ال ُغ َرماء.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
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ِيب
غَ ر ٌ
يتحمله الغرمي يف ماله تعوي�ض ًا عن �رضر ،بغري جناية ،وال خيانة.
●ما َّ
●ما ينوب الإن�سان يف ماله من �رضر ،بغري جناية منه �أو خيانة.
وفاء.
●والغارم يف باب الزكاة :املدين الذي ال يجد لدينه ً
●والغارمون :املدينون العاجزون عن وفاء ديونهم.
●والغارمون :قوم ركبتهم الديون من غري ف�ساد وال تبذير.
●والغرمي :من له َد ْين على ُم ْفل�س.
عند االقت�صاديني:
●الغارمون :هم املدينون الذين لزمتهم ديون ال يقدرون على الوفاء بها؛ �سواء �أكانت ديون ًا
جتارية� ،أو ديون ًا ب�سبب احلاجات الأ�صلية للحياة� ،أو ديون ًا ب�سبب الإ�صالح بني النا�س،
�أو من �أ�صابتهم كوارث وجوائح عامة.
●والغرمي :الدائن.
عند القانونيني:
ال�رضر املايل.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم لغة الفقهاء �ص ،299/معجم م�صطلحات
�ألفاظ الفقه الإ�سالمي �ص ،429/معجم امل�صطلحات املالية واالقت�صادية يف لغة الفقهاء �ص ،340/املو�سوعة
الفقهية  ،124/31املو�سوعة الفقهية املي�رسة  ،1466/2املعجم االقت�صادي �ص ،274/املعجم الأ�سا�سي يف
امل�صطلحات الإدارية العربية  ،836/2القامو�س القانوين اجلديد �ص]467/

يب
غَ ِر ٌ

لغة:
��خ�صَ :ب ُع��د ع��ن وطن��ه،
(غ ر ب)َ ،غ َ��ر َب ُغ ْرب�� ًة و َغ ْرب�� ًا ،و َغ ُ��ر َب َغ َراب�� ًة و ُغ ْرب�� ًة �أي�ض�� ًا؛ َغ َ��ر َب َّ
ال�ش ُ
وب ُع�� َد ع��ن ال َف ْه��م ،و�أَ ْغ َر َب الرج ُل� :صار َغريب ًا� ،أو جاء ب�ش��يء غريب،
���ض َ
و َغ ُ��ر َب الأم ُ��رَ :غ َم َ
وخ ِف َ��يَ ،
وال َغ ِري��ب :غ�ير املع��روف �أو امل�أل��وف ،والعجي��ب ،وغري امل�أنو���س ،وهو �أي�ض�� ًا :البعيد عن وطنه ،ويف
البلد �أو بني القوم :من لي�س منهم ،ومن الكالم :الغام�ض ،البعيد عن الفهم ،و ِق ْدح غريب :لي�س من
��ائر ال ِق ِ
��داح منه��ا ،واجلم��ع� :أَ ْغ��راب ،و ُغ َرب��اء ،و ُه َّ��نَ :غ ِريب��ات ،و َغرا ِئ��ب.
ال�ش��جر الت��ي �س ُ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة]

غَ ِري َز ٌة

لغة:
ِ
ِ
ال�س ِج َّية ،والف ْطرة،
(غ ر ز)َ ،غ َر َز َغ ْرز ًا؛ َغ َر َز �أَ ْوتا َد ا َ
خل ْيمة� :أَ ْث َب َت َها ِف الأَ ْر�ض ،وال َغ ِريزةَّ :
ريزي:
�رش ت�صدر عنها �صفات َّ
ذاتية ،وال َغ ُّ
وال َق ِريحة ،والأ�صل ،وهي �أي�ض ًا :الطبيعة من خري �أو ٍّ
املن�سوب �إىل الغريزة ،وهو ال ِف ْطري �أو الطبيعي ،وما تتح َّكم فيه الغريزة ،واجلمعَ :غرائز.
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غَ ْ�ص ٌب
ا�صطالحاً:
الدافع للإن�سان �إىل عمل من غري فكر ،وهي جزء من الفطرة.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني ،معجم لغة الفقهاء �ص]299/

غُ ْ�س ٌل ِ
(غ ْ�سلٌ)

لغة:
ِ
و�سخه ،وجعله
ثوبهَ :ن َّظفه باملاء ،و�أزال َ
غ�س َل َغ ْ�س ًال و ُغ ْ�س ًال و َغ�سي ًال؛ َغ َ�س َل َ
(غ �س ل)َ ،
ِ
ا�سم من « َغ َ�س َل» ،وال ُغ ْ�سل:
أع�ضاء :بالغ يف َغ ْ�سلها �أو تنظيفها ،وال َغ ْ�سلٌ :
وغ�سل ال َ
نظيف ًاَّ ،
غت�سل به ،وال ِغ ْ�سل :ما ُي ْغ�سل به منِ
متام َغ ْ�سل اجل�سد كله ،وهو �أي�ض ًا :املاء القليل الذي ُي
ٍ
قليل ِ
ماء ٍ
ٍ
وط ٍ
والغا�سول؛ �أي :ما ُي ْغ َ�سل به؛ كاملاء،
و�صابون ،وكذلك ال َغ ُ�سول وال َغ ُّ�سول
يب
ُِ
خل ْطمي ،له فوائد طبية ،وكل �شيء
ال�سائلة ،وهو �أي�ض ًا :نبات كا َ
َّ
وال�صابون ،وامل ُ َع ِّقمات َّ
غت�سل فيه،
ي
الذي
املو�ضع
أي:
�
ل؛
ت�س
غ
مل
ا
:
ا
أي�ض
�
وهو
نحوهما،
أو
َغ َ�سلْت به ر�أ�سك �أو ثوبك �
ُ َ
ً ُْ َ
نظف ،وال َغ َّ�سالة:
وم ْغ َ�سلُهم :مو�ضع َغ ْ�سلهم ،وال َغ َّ�سال :الكثري ال َغ ْ�سل ،وامل ُ ِّ
وم ْغ ِ�س ُل املوتى َ
َ
امر�أة ِح ْرفتها َغ ْ�سل ال ِّثياب ،و�أي�ض ًا :ا�سم �آلة ُتدار بالكهرباء تغ�سل ال ِّثياب �أو الأواين.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●تعميم البدن باملاء ِب ِن َّي ٍة معتربة.
●�إفا�ضة املاء على جميع البدن؛ من قمة الر�أ�س �إىل قرار القدم ،باطن ًا وظاهر ًا ،مع ال َّد ْلك،
مقرون ًا ِب ِن َّية.
ٍ
ٍ
م�سنونة.
طريقة
عميم َب َد ِن املَ ِّيت باملاء على
●و َغ ْ�س ُل املَ ِّي ِتَ :ت ُ
●وال َغ َّ�سال :هو املحرتف ِ
حل ْرفة َغ ْ�سل الثياب و�أمثالها.

[ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم م�صطلحات �ألفاظ
الفقه الإ�سالمي �ص ،430/معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية  ،1181/3قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف
احل�ضارة الإ�سالمية �ص]408/

غَ ْ�ص ٌب

لغة:
وعنو ًة ،و َغ َ�صبه على
(غ �ص ب)َ ،غ َ�ص َب َغ ْ�صب ًا؛ َغ َ�ص َبه ما َلهَ :ن َزعه �أو �أَ َخذه منه قهر ًا ُ
وظلم ًا َ
ال�شيء امل�أخوذ
ال�شيء ُظلْم ًا ،وهو �أي�ض ًا :املَ ْغ�صوب؛ �أيَّ :
ال�شيءَ :ق َه َره و�أَ ْك َر َهه ،وال َغ ْ�صب� :أَ ْخ ُذ َّ
َّ
ِ
ِ
ال�شيء َق ْهر ًا.
أخذ
�
ي
الذي
ر،
القاه
ب:
والغا�ص
،
ا
�س
ق
و
ا
ر
ً
ً
َّ
َق ْه َ ْ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
حق الغري بال ح ٍّق.
●ا�ستيالء على ِّ
م َتمٍ ،بال �إ ْذ ِن ما ِل ِك ِه ،بال ِخ ْف َيةٍ.
●�أَ ْخ ُذ ٍ
مال ُم َت َق ِّومٍْ ُ ،
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
م َت ٍمَ ،قا ِب ٍل للْ َن ْقل (منقول) ،بغري �إ ْذن مالك ِه.
●�إِزا َل ُة َي ٍد ُم َّقة ،ب�إ ْثبات َي ٍد ُم ْبطَ َلة ،يف مال ُم َت َق ِّو ٍمْ ُ ،
277

ِغطا ٌء
●�أَ ْخ ُذ مال الغري قهر ًا ،تعدي ًا ،بال حرابة.
●اال�ستيالء على مال الغري امل ُ َت َق ِّوم جهر ًا ،بغري ح ٍّق ،على �سبيل املغالبة.
املت�رصف فيه املح َّقة.
●و َغ ْ�صب الوقف :تعدي �شخ�ص على �شيء موقوف ،و�إزالة يد
ِّ
●والغا�صب :الظامل الذي يحول بني املال ومالكه ،ولو �أبقاه يف مو�ضعه الذي و�ضعه فيه
�صاحبه.
عند االقت�صاديني:
َغ ْ�صب عقار :اقتحام عقار ،وو�ضع اليد عليه ،بعد وفاة مالكه ،وقبل �أن يتم َّكن الورثة ال�رشعيون
من حيازته.
عند القانونيني:
ا�ستيالء باط ٌل على ما للغري من مال �أو ح ٍّق �أو نفوذ �أو غريه.
ٌ

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،القامو�س الفقهي �ص ،275/املو�سوعة الفقهية ،379/41
معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية  ،1181/3مباحث الوقف �ص ،18/معجم م�صطلحات �ألفاظ الفقه الإ�سالمي
�ص ،427-426/قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية واملالية �ص ،2/القامو�س القانوين اجلديد �ص]609/

ِغطا ٌء

لغة:
يء� :أَ ْخفاه،
(غ ط و)َ ،غطا َغ ْطو ًا ،و َغ َّطى َت ْغ ِطي ًة؛ غطا اللي ُل� :أَ ْظ َل َم و َغ َ�شى ك َّل �شيء ،و َغ َّطى َّ
ال�ش َ
ال�شيء ليواريه
ال�س ْت ،وما ُيجعل فوق َّ
َّ
وغطت املر�أ ُة َ
ووار ْته ،وال ِغطاءِّ :
وجهها�َ :س َ َت ْتهَ ،
ِ
�أو َي ْ�س ُته ،وال ِغطاية :ما ت َغ َّط ْت به املر�أ ُة من َح ْ�شو الثياب حتت ثيابها؛ كالغاللة ونحوها،
واجلمع� :أَ ْغ ِطية.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة]

غَ فْل ٌة (ذو الغَ فْلة)

لغة:
ال�شيء� :سها عنه من ِق َّلة التي ُّقظ،
الرج ُل :نام ،و َغ َف َل عن َّ
(غ ف ل)َ ،غ َف َل َغ ْف َل ًة و ُغفو ًال؛ غ َفل َّ
ال�شيء� :أَ ْذ َهله عنه،
يءَ :ت َر َكه �إهما ًال ،من غري ن�سيان ،و َغ َّفله عن َّ
و�أهمله ،ون�سيه ،و َغ َفل َّ
ال�ش َ
ٍ
ال�شيء عن بال
مرة من « َغ َف َل» ،وهيَ :غ ْيبة َّ
َ
وج َع َله غري منتبه ملا يجب االنتباه �إليه ،وال َغ ْفلة :ا�سم َّ
وال�س ْهو ،وعلى حني َغ ْفلة؛ �أي :فج�أة ،وعلى حني ِغ َّرة ،ودون انتظار،
له،
ره
ك
تذ
وعدم
إن�سان،
ال
ُّ
َّ
ِ
ِ
ِ
وال�شارد ال ِّذ ْهن ،واملُغ َّفلَ :من ال فطنة له ،ومن َي ْ�سهل خداعه ،قليل
ال�ساهي ،امل ُ ْهملَّ ،
والغافلَّ :
ا ِ
عمد ال َغ ْفلة ،واجلمعَ :غ َفالت ،و َغ ْفالت.
خلربة� ،أو اجلاهل ،وال َّتغا ُفلَ :ت ُّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
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غَ ال ٌء
●غيبة ال�شيء عن بال الإن�سان ،وعدم تذكره له؛ لقلة فطنته ،و�سالمة قلبه ،بحيث تخفى عليه
في ْغ َ ُب فيها.
�أمور م�صلحته يف البيوعُ ،
الت�رصفات الرابحة،
●وذو الغفلة (املغ َّفل) هو :من اخت َّل �ضبطه وحفظه ،وال يهتدي �إىل
ُّ
املنبهة مع وجودها.
فيغنب يف البياعات؛ ل�سالمة قلبه ،وعدم ا�ستعماله القوة ِّ
●والغافل :الذاهل عما يفيده وينفعه ،ومن يغيب ال�شيء عن باله ،وال يتذكره؛ لقلة فطنته،
و�سالمة قلبه.
عند القانونيني:
الت�رصفات الرابحة؛ ب�سبب الب�ساطة و�سالمة القلب.
عدم االهتداء �إىل
ُّ

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،املو�سوعة الفقهية  ،260/31معجم
م�صطلحات العلوم ال�رشعية  ،1183 ،1170/3معجم القانون �ص]119/

ري (خَ ِفري)
غَ ِف ٌ

لغة:
ال�رشطي تنت�رش يف ريف م�رص،
(غ ف ر) ،ال َغ ِفري :اخلفري ،واحلار�س ،واملُجري ،ودرجة �أقل من
ِّ
والع َ�س�س
وال َغ َفر :كتيبة احلر�س يف اجلي�ش ،واجلماعة من ا ُ
جل ْند يف مو�ضع ما حلرا�ستهَ ،
واجلنود الذين يحر�سون قوافل التموين واملباين ،واجلمعُ :غ َفراء ،و َغ َفر.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●وغفري الوقف :حار�سه.
[تكملة املعاجم العربية ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،بت�رصف]

غَ لٌّ

لغة:
فالن :خان يف املَ ْغنم �أو ِ
ال�شيء
مال ال َّدولة ،و�أَ َغ َّلهَ :خ َّونه ،وال َغ ُّل� :أَ ْخ ُذ َّ
(غ ل ل)َ ،غ َّل ُغلُو ًال؛ َغ َّل ٌ
وال�سقة من الغنيمة.
يف خفاء ،وال ُغلُول :اخليانة يف املَ ْغنمَّ ،
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد]

غَ ال ٌء

لغة:
ال�سعر� :ض ُّد
احلجر :ارتفع يف ذهابه ،وجاوز املدى ،و َغال
هم �أو
الء؛ غال َّ
ال�س ُ
ُ
ُ
(غ ل ا)َ ،غال َغ ً
وماوزة ال َق ْدر يف ك ِّل �شيء،
«ر ُخ�ص»؛ �أي :ارتفع وزاد عن ِّ
احلد املقبول ،وال َغالء :االرتفاعُ ،
َ
ال�سعر ،وغالء املعي�شة :ارتفاع تكاليفها.
ارتفاع
أي:
�
�ص»؛
خ
«الر
قي�ض
ن
:
ا
أي�ض
�
وهو
ً
َ
ُ ُّ ْ
ِّ
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غُ ال ٌم
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد]

غُ ال ٌم

لغة:
الر ُجل
(غ ل م) ،ال ُغالمَّ :
�شب� ،أو حني يقارب ِ�س َّن البلوغُ ،
بي حني ُيولد �إىل �أن َي َّ
ويط َلق على َّ
ال�ص ُّ
ِ
ِ
ويقال للأنثى :غالمة ،واجلمع� :أ ْغلمة ،وغلْمان،
جماز ًا ،والغالم �أي�ض ًا :اخلادم ،والعبد الأجريُ ،
ِ
وغلْمة.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة]

غَ ل ٌَت (غَ لَثٌ )

لغة:
البيع ،و َغ َل َت �أي�ض ًاَ :غ َل َط ،فال َغ َل ُت وال َغ َل ُط �سواء ،وقيل:
البائعَ :ف َ�س َخ َ
(غ ل ت)َ ،غ ِل َت َغ َلت ًا؛ َغ َل َت ُ
وال�شاءَ :ف ْ�س ُخه ،وال َغ َلت �أي�ض ًا :عيب يف
ال َغ َل ُت يف احل�ساب ،وال َغ َل ُط يف الكالم ،وال َغ َلت يف البيع َّ
ِ
بال�شيء َغلْث ًا:
الب�ضاعة ُّ
يء َّ
يحط من نوعها ويقلِّل من قيمتها� ،أو َن ْق�ص يف كميتها ،و َغ َل َث َّ
ال�ش َ
التاب
ونحوه من ُّ
القمح َ
َخ َل َطه به ،وال َغلْثَ :خلْط ُ ِّ
الب بال�شعري �أو ال ُّذرة ،وال َغ َلث :ما ُيخالط َ
ِ
الطني ال َّلزج وال ُّز�ؤان؛ وهو :ع�شب َي ْن ُبت بني
حل ِّب الأ�سود وال ِّتنب وغري ذلك ،وال َغ َلث �أي�ض ًاِّ :
وا َ
ِ
ِ
ِ
في ْك�سبه رداءة.
�أعواد احل ْنطة غالب ًاَ ،ح ُّبه َ
كح ِّبها� ،إال �أنه �أ�سود و�أ�صفر ،وهو ُيخالط القمح ُ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد]

غَ َّل ٌة

لغة:
أر�ض� :أَ ْع َط ِت ال َغ َّل َة ،و�أنتجت ِر ْبح ًا �أو َد ْخ ًال ،و�أ�صلها ٍ
باق ،و�أَغ َّل
(غ ل ل)� ،أغ َّل �إغال ًال؛ �أَ َغ َّلت ال ُ
ِ
الرج ُل على عياله� :أتاهم بال َغ َّلة ،وا�س َت َغ َّل عب َدهَ :ك َّلفه �أن ُيغ َّل عليه ،وال َغ َّلة :ال َّد ْخل من ِريع �أر�ض
َّ
ِ
َ
خا�صة ،و َغ َّل ُة
بوب
حل
ا
من
زراعي
ل
حا�ص
:
ا
أي�ض
�
و
ذلك،
نحو
أو
�
دار
راء
ك
أو
�
غالم
ر
ج
�
أ
ٌ
ُ
ً
َّ
�أو ْ
ٌّ
ِ
ِ
م�صولها ،واجلمع :غالل ،و َغ َّلت.
الأَ ْر�ض :ر ُيعها� ،أو َ ْ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●ما يح�صل من ثمرة الأر�ض� ،أو �أج ِر �أو ِ
ك�سب الغالم.
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غَ لَطٌ
●ما ير ُّده بيت املال من النقود وي�أخذه التجار.
●مطلق الدخل الذي يح�صل من ريع الأر�ض �أو �أجرتها� ،أو �أجرة الدار �أو ال�سيارة� ،أو �أية
عني ا�ستعمالية ُينتفع بها مع بقاء عينها.
ويطلق عليها
●وغلة الوقف �أو َر ْي ُعه :نتاج �أعيان الوقف التي ُت�رصف للموقوف عليهمُ ،
�أحيان ًا ريع �أو �إيرادات �أعيان الوقف ،وقد تكون عينية �أو نقدية �أو معنوية.
عما تعطيه الأ�شجار املثمرة اخلريفية وال�صيفية،
●والغالل احلب�سية :املحا�صيل الناجتة َّ
وحما�صيل احلبوب والقطاين واملياه واخل�شب.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●ن�سبة الفائدة الفعلية �أو العائد من اال�ستثمار.
●كمية الإنتاج بالن�سبة لوحدات من الأر�ض� ،أو وحدات من القطع� ،أو وحدات من ر�أ�س املال
�أو العمال �أو املاء �أو املعادن.
ويطلق عليها �أحيان ًا
●وغلة الوقف :هي نتاج �أعيان الوقف التي ُت�رصف للموقوف عليهمُ ،
ريع �أو �إيرادات �أعيان الوقف ،وقد تكون عينية �أو نقدية �أو معنوية.
عند القانونيني:
ما يغ ُّله املال يف �آجال موقوتة ،دون �أن َي ْفقد �أو ي�ستبدل �شيئ ًا من جوهره.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني ،معجم لغة الفقهاء �ص،302/
معجم امل�صطلحات املالية واالقت�صادية يف لغة الفقهاء �ص ،346/الأحكام الفقهية للوقف �ص ،87/املعجم
لألفاظ احلب�س  -الوقف  -املعقب والعام باملغرب �ص ،142-141/معجم م�صطلحات املحا�سبة املالية والإدارية
�ص ،278/املعجم اجلغ رايف �ص ،535/املعجم االقت�صادي �ص ،278/املعجم القانوين رباعي اللغة �ص]206/

غَ لَطٌ

لغة:
ال�صواب ،و َغ َّل َطه� :أَ ْغ َلطه ،و�أوقعه يف
(غ ل ط)َ ،غ ِل َط َغ َلط ًا؛ َغ ِل َط الول ُد� :أَ ْخ َط�أ ،ومل َي ْعرف وج َه َّ
ال�صواب فيه ،وهو �أي�ض ًا:
اخلط�أ� ،أو َن َ�س َبه �إىل ال َغ َلط ،وال َغ َلط� :أن َت ْعيا َّ
بال�شيء؛ فال َت ْعرف وج َه َّ
ٍ
�صواب ،واجلمع� :أَ ْغالط.
اخلط�أ ،و ُك ُّل ما يقع غري
ا�صطالحاً:
َو ْه ٌم يقوم يف الذهن على �أن الأمر كذا ،وهو لي�س كذلك.
عند االقت�صاديني:
توهم تلقائي ،يت�صور فيه العاقد �شيئ ًا يف نف�سه يخالف الواقع ،فيحمله ذلك على �إبرام العقد
ُّ
ٍ
على وجه ،لواله ملا �أقدم عليه.
عند القانونيني:
َو ْه ٌم يقوم يف ذهن املتعاقد؛ فيحمله على التعاقد.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم م�صطلحات �أ�صول الفقه �ص ،308/املعجم االقت�صادي
�ص ،278/معجم القانون �ص]119/
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غَ لْقٌ
غَ لْقٌ

لغة:
الباب:
الباب َ
(غ ل ق)َ ،غ َل َق َغلْق ًا ،و َغ ِل َق َغ َلق ًا؛ َغ َل َق َ
ونحوه� :أَ ْو َ�صده ،و�أَ ْق َفلهَ ،ع ْك�سَ :ف َت َحه ،و َغ ِل َق ُ
ِ
الر ْهن� :ض ُّد
َع ُ�س َف ْت ُحه ،وال َغ َلق :املِ ْغالق؛ �أي :ما ُيغلق به الباب ُ
ويفتح� ،أو ال ُق ْفل ،وال َغ َلق يف َّ
ال َف ِّك ،وجمعه� :أَغا ِليق ،و�أَ ْغالق.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
املرهون يف مقابلة ال َّد ْين عند عدم الوفاء.
يء
الر ْهن� :أَ ْخ ُذ ال َّدائن َّ
َ
ال�ش َ
●و َغلْق َّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم امل�صطلحات والألفاظ الفقهية ]21/3

ِغن ًَى

لغة:
وم َلك ما يفي�ض عن حاجته ،و َغ ِن َي
ناء؛ َغ ِن َي ٌ
فالنَ :ك ُث ما ُله ،و�صار َث ِر َّي ًاَ ،
(غ ن ي)َ ،غ ِن َي ِغ َن ًى و َغ ً
ِ
ِ
ِ
والي�س��ار،
ع��ن َّ
أ�ص��اب غ َن ً��ى ،والغ َن��ى :اال ْكتف��اءَ ،
وا�س�� َت ْغنىَ � :
ال�ش��يء :ا�س��تغنى عن��ه ،ومل َي ْحت��ج �إلي��هْ ،
ِ
ال�ثر ُّي ،ذو امل��ال الواف��ر ،املكتف��ي م��ن ال ِّ��ر ْزق ،وه��و من �أ�س��ماء
وه��و �أي�ض�� ًا :م��ا ُيغتن��ى ب��ه ،وال َغن ُّ��يَّ :
حل ْ�س��نى؛ �أي :الذي ال يحتاج �إىل �أحد يف �ش��يء ،و ُك ُّل �أحد حمتاج �إليه ،وجمعه� :أَ ْغ ِنياء.
اهلل ا ُ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●القدرة امل ُ َم ِّك َنة من �أداء الواجبات املالية.
حد الكفاية.
●الزيادة عن ِّ
يف�ضل عن حوائج ال�شخ�ص الأ�صلية.
●وال َغ ِن ُّي :من ميلك ن�صاب ًا مبقدا ٍر ُ
[ل�سان العرب ،الرائد ،معجم الغني ،املو�سوعة الفقهية املي�رسة  ،1482/2ترتيب ال�صنوف يف �أحكام الوقوف
�ص]82/

غَ َن ٌم َ ْ
(�ض�أن � -شاة)

لغة:
ال�ض�أْن �أو املَ ْعز ،ا�سم َج ْمع ال واحد له من لفظه،
(غ ن م) ،ال َغ َنمَّ :
ال�شاء ،وهو القطيع من َّ
ويجب فيه الت�أنيث ،وواحدته� :شا ٌة ،واجلمع� :أَ ْغنام ،و ُغ ُنوم ،و�أَ ِ
غان.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[ل�سان العرب ،الرائد]

غُ ْن ٌم

لغة:
وع ْك�س��ه:
(غ ن م)َ ،غ ِن َ��م َغ ْنم�� ًا و ُغ ْنم�� ًا و َغ ِن َيم�� ًة؛ َغ ِن َ��م َّ
ور ِبح��ه ،ونال��ه ب�لا م�ش�� َّقةَ ،
ال�ش َ
��يء :ف��از ب��هَ ،
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غُ وطَ ٌة
��يءَ :ج َعله له َغ ِنيمة ،وال ُغ ْنم:
��دوه ،و�أ�صابه غنيم ًة ،و�أَ ْغ َنمه َّ
َغ�� ِرم ،و َغ ِن َ��م الغ��ازيَ :ظ ِف َ��ر مب��ال َع ِّ
ال�ش َ
ِ
ِ
املَ ْغ َنم ،وجمعه :املَ ِ
بال�شيء
غان ،وال َغ ِن َيمة ،وجمعها :ال َغنائم ،وهو �أي�ض ًاُ :ك ُّل ما ُظف َر به ،وال َف ْوز َّ
ِ
والغانِ � :آخ ُذ الغنيمة،
من غري م�ش َّقة ،وال َف ْيء ،وما ُي�ؤخذ من املحاربني يف احلرب َق ْهر ًا �أو َع ْنوة،
واجلمعُ :غ ُنوم.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
ال�شيء.
●املك�سب واملنفعة امل�ستفادة من َّ
●وال َغ ِنيمة :الأمالك املنقولة التي تو َّزع  -فور اال�ستيالء عليها  -على املحاربني.
عند القانونيني:
عدوه.
ال َغ ِنيمة :مال العدو الذي ا�ستحوز عليه ُّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية ،1188/3
معجم امل�صطلحات املالية واالقت�صادية يف لغة الفقهاء �ص ،348/املعجم االقت�صادي �ص ،278/املعجم الأ�سا�سي
يف امل�صطلحات الإدارية العربية  ،840/2املعجم القانوين رباعي اللغة �ص]101/

غَ ْوثٌ

لغة:
غاث َغ ْوث ًا ِ
أغاث
أغاث �إغا َث ًة؛ غا َثه اهللُ� :أجاب دعاءه ،و�أعانه ،ون�رصه ،و� َ
وغياث ًا ،و� َ
(غ وث)َ ،
�صاح :وا َغ ْوثاه! وال َغ ْوث :الإعانة،
وا�س َتغاث؛ َ
َ
البائ�س :غا َث ُه؛ و َق َّدم له امل�ساعدة ،و َغ َّو َث َّ
الرج ُل ْ
ندة ،وال َغواث وال ُغواث
أو
�
طعام
من
ر
امل�ضط
�ساع َدة ،و�أي�ض ًا :املَ ُعونة ،وما ُيغاث به
َّ
َْ
وامل ُ َ
وال ِغياث :كلها مبعنى ال َغ ْوث �أي�ض ًا� ،أي :الإغاثة ،واملَ ُعونة ،واملُ�ساعدة.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند االقت�صاديني:
وكالة َغ ْوث الالجئني :وكالة تابعة للأمم املتحدة لإغاثة الالجئني وت�شغيلهم.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف
احل�ضارة الإ�سالمية �ص ،414/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية ]841/2

غُ وطَ ٌة

لغة:
ال�شيءَ :د َخ َل فيه ،و َغ َاب ،و َغ َّو َط
يء :ا ْن َح َدر يف الأر�ضَ ،
غاط َغ ْوط ًا؛ َ
(غ وط)َ ،
وغاط يف َّ
غاط َّ
ال�ش ُ
ِ
َ
وع ْم ُق
أنينة،
�
طم
مع
أر�ض
ل
ا
من
ع
�س
ت
وامل
ر،
ف
حل
ا
ط:
و
غ
وال
ها،
قعر
د
ع
ب
�
أ
ف
ها
ر
ف
ح
ها:
َْ
َّ
ُ
البئر َ
ونحو َ َ َ ْ َ َ َ
َ
َْ
ِ
ِ
وطة:
املطمئنة،
دة
ه
الو
أر�ض:
ل
ا
ن
م
ة
ط
و
غ
وال
،
د
ع
أب
ل
ا
أر�ض
ال
وال�سهل املنخف�ض الوا�سع ،وال ُغ َ
َ
َْ
َّ
ْ ُ َْ
وال�شجر ،ومنهُ :غوطة «دم�شق» ،ا�سم للب�ساتني واملياه التي حولها.
جمتمع املاء وال َّنبات َّ
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ياب
ِغ ٌ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة]

ياب (غَ ْي َبةٌ)
ِغ ٌ

لغة:
«�ش ِه َد»
وتغيب :تخ َّلف عن احل�ضور ،وهو ِخالف َ
غاب التلميذ َّ
غاب َغ ْيب ًا و ِغياب ًا و َغ ْيب ًة؛ َ
(غ ي ب)َ ،
ِ
وغاب
وغابت َّ
م�سْ :
�ض»َ ،
َ
أمرَ :خ ِف َيَ ،
وا�س َت َت ْت عن العنيَ ،
و«ح َ َ
ال�ش ُ
وغاب عنه ال ُ
اخ َت َف ْت ،و َغ َر َب ْتْ ،
ِ
ِ
ِ
احل�ضور،
م
د
وع
واري،
ت
ال
ياب:
غ
وال
ياب،
غ
ال
كثري
اب:
ي
غ
ميذ
ل
ت
و
فيه،
توارى
يء:
ال�ش
يف
يء
ْ
َ
َّ
َّ
َّ
ََُ ُ
َّ
ال�ش ُ
ِ
ِ
والب ْعد ،ومن الأر�ض :ال َه ْب َطة� ،أو امل ُ ْن َه ِبط منها.
االختفاء،
بة:
ي
غ
وال
ظهره،
وراء
ن
م
غيابه:
ويف
َ
ُ
ْ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
وتغيب �أحد امل�ستمعني؛
●ت�سجيل �أ�سماء الغياب يف جمال�س العلم ،و�إذا قرئ الكتاب على �شيخ َّ
ُيك َتبَ « :فا َته من باب كذا �إىل باب كذا»� ،أو ُيكتب جانب ا�سمه« :مع َف ْوت».
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
تغيب املوظف عن العمل بدون �سبب م�رشوع� ،أو ح�ضوره مت�أخر ًا �إىل العمل �أو ان�رصافه
● ُّ
تن�ص عليه �سيا�سة و�إجراءات �إدارة �ش�ؤون
مبكر ًا منه بدون �إذن �أو عذر مقبول ،ح�سبما ُّ
املوظفني التي تعتمدها املن�ش�أة.
●عدم وجود املوظف على ر�أ�س العمل يف الوقت الذي يلزم وجوده فيه يف �أيام العمل العادية.
عند القانونيني:
حي؟ �أم ميت؟
الغيبة :حالة �شخ�ص مفقود انقطعت �أخباره فرتة طويلة ،و�أ�صبح ال ُيعرف؛ �أهو ٌّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني ،معجم الألفاظ التاريخية يف الع�رص
اململوكي �ص ،116/قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية واملالية �ص ،4/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية
العربية  ،841/2معجم امل�صطلحات القانونية (بدوي) �ص]8/

الغَ ْ ِي َّي ُة

لغة:
توج��ه ِو ْجه��ة غ�ير الت��ي كان يق�صده��ا،
�ير َّ
��يءَ :ب َّ��د َل ب��ه َغ ْ َ
(غ ي ر)َ ،غ َّ َ
��ارهَّ :
ال�ش َ
�يره ،و َغ َّ�ير م�س َ
للو ْ�ص��ف واال�س��تثناء،
و َت َغ َّ َ
�ير ع��ن حال��هَ :ت َب َّ��د َل ،و َغ ْ�ير :م��ن ح��روف املع��اين ،وا�س��م ُي�س��تعمل َ
�ض��د :ال�� َّذات ،وال َغ ْ ِي َّي��ة :م�ص��در �صناع ّ��ي
وي�أت��ي مبعن��ى� :س��وى ،و َل ْي���س ،وال ،وال َغ ْ�ير :ال َآخ��ر؛ ُّ
ِ
أنانية ،و�أي�ض ًا� :ص َفة ملا هو َغ ْي،
من « َغ ْي»؛ �أي :تف�ضيل الآخرين على ال َّذات ،وهو َع ْك���س :ال َّ
ِ
الع ْين َّية.
وي��ة ،وه��ي �أي�ض�� ًاَ :ك ْ��ون ك ٍّل م��ن َّ
ال�ش��يئني ِخ�لاف الآخ��ر ،مقاب��لَ :
َع ْك���سُ :ه َّ
ا�صطالحاً:
يهتم مب�صلحة الآخرين بد ًال من االهتمام بامل�صلحة ال�شخ�صية� ،ض ُّد� :أنانية.
نوع من ال�سلوك ُّ
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غَ ْيطٌ
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية ]1192/3

غَ ْيطٌ

لغة:
ال�شيءَ :د َخ َل فيه ،و َغ َاب،
يء :ا ْن َح َدر يف الأر�ضَ ،
غاط َغ ْوط ًا؛ َ
(غ ي ط)َ ،
وغاط يف َّ
غاط َّ
ال�ش ُ
ِ
وي ْط ِلقه �أهل « ِم ْ�ص»
احلديقة،
:
ا
أي�ض
�
وهو
منها،
ع
الوا�س
ئن
م
ط
مل
وا
الوا�سعة،
أر�ض
وال َغ ْيط :ال
ً
ُْ َ
ُ
ِ
حل ْقل �أي�ض ًا ،واجلمع :غيطان.
على ا َ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة]
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متن القاموس
حرف «ف»
287

288

ِف َئ ٌة
ِف َئ ٌة

لغة:
ان�شق ،و َف�أَ ْو ُت َر�أْ َ�سه:
(ف �أ ي)َ ،ف َ�أ َي َف�أْي ًا ،و َف�أَ َو َف ْ�أو ًا؛ ف�أَ ْي ُت ال َق َد َح�َ :ص َد ْع ُته ،وا ْن َف�أَى هوَّ :
ا�ش ُت َّق ا�سم
بال�سيف ،وال َف�أْوَّ :
فياء :اال ْنفراج ،ومنه ْ
ال�ش ُّقَّ ،
َف َل ْق ِ ُته َّ
وال�ص ْدع يف اجلبل ،واال ْن ُ
ِ
ِ
الطائفة التي
والطائفة ،واجلماعة ،وال واحد لها من لفظها ،وقيلَّ :
«الف َئة» ،والف َئة :الف ْرقةَّ ،
ِ
ُتقا ِتل وراء اجلي�ش ،ف�إن كان عليهم خوف �أو هزمية؛ التج�ؤوا �إليهم ،وهي �أي�ض ًا :اجلماعة
امل ُ ِ
بع�ضهم �إىل بع�ض يف التعا�ضد ،وال ِف َئة �أي�ض ًا :ال َّدرجة ،واملجموعة التي
تظاهرة ،التي َيرجع ُ
ِ
ِ
العامة ،واجلمع :فئات ،وف ُئون.
ال�صفات َّ
ت�شرتك يف ِّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●والفئة االجتماعية :جماعة منتظمة �أو كامنة من الأفراد الذين جتمعهم م�صالح م�شرتكة،
والذين يتفاعلون كوحدة اجتماعية حول هذه امل�صالح.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●كل ت�صنيف يقوم على النوع �أو الدرجة �أو الرتبة.
●جميع الوظائف التي تت�شابه يف نوع العمل ،وم�ستوى الواجبات وامل�س�ؤوليات و�أهميتها،
ومطالب الت�أهيل لأداء العمل.
●والفئ��ة :م�صطل��ح �إح�صائ��ي ،ي�ش�ير �إىل ق�س��م م��ن جمموعة م��ن املعطيات العددي��ة ،تر َّتب تبع ًا
تق�سم �أق�سام ًا متداخلة.
ملقدارها ،ثم َّ

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم امل�صطلحات االجتماعية �ص ،312/املعجم
الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية ]846/2

َف�أْ ٌ�س

لغة:
�ض َبه بال َف�أْ�س� ،أو �أ�صاب
(ف �أ �س)َ ،ف�أَ َ�س َْف�أ�س ًا؛ َف�أَ َ�س اخل�شب َة�َ :ش َّقها بالف�أ�س ،و َف�أَ َ�س ُفالن ًاَ ٍ َ :
ِ
ف� َأ�س َر�أْ ِ�سه؛ وهو َح ْر ُف م� َّؤخ ِره امل ُ ْ ِ
ذات يد
خ�شبية و�س ٍّن عري�ضة
�شف على القفا ،وال َف�أْ�س� :آلة ُ
َّ
والع ْزق والقطع ،م�ؤ َّنثة وقد ُتذ َّكر ،و َف�أْ�س اللِّجام :احلديدة املعرت�ضة
من احلديدُ ،ت�ستعمل للحفر َ
يف َف ِم الفر�س ،و َف�أْ�س ال َف ِمَ :ط ْرفه الذي فيه الأ�سنان ،واجلمع� :أَ ْف ُ�ؤ�س ،و ُف ُ�ؤو�س ،و ُف ْ�ؤ�س.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة]

فا ِئ َد ٌة ( ُم ْ�س َتفاد)

لغة:
ودام ،وفا َد ْت له فائد ٌةَ :ح َ�ص َل ْت،
وح ِف َظَ ،
(ف ي د) ،فا َد َف ْيد ًا ،و�أَفا َد فا ِئ َد ًة؛ فا َد املا ُل لهَ :ث َب َتُ ،
وا�س َتفا َده :ا ْك َت َ�س َبه ،وا ْن َت َف َع به ،وا ْق َتناه ،و�أَفا َده � َّإياه� :أَ ْك َ�س َبه � َّإياه،
و�أَفا َد ما ًال �أو علم ًا َ
ونحوهما ْ
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�ض
فا ِئ ٌ
ون َّفعه به ،والفا ِئ َدة :املال الثابت ،واملَ ْن َفعة ،وما ُي�ستفاد من مال �أو علم �أو نحوهما ،والزيادة
وي ْ�ستحد ُثه ،واجلمعَ :فوا ِئد.
حت�صل للإن�سان� ،أو اخلري َي ْ�ستفي ُده َ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●كل مناء �أو زيادة يف غري عرو�ض التجارة؛ مثل ما ا�ستفاده املرء بطريق املرياث �أو العطية،
وما زاد عن ثمن عرو�ض القنية؛ وهي ال�سلع التي يتخذها الإن�سان لنف�سه ال لالجتار بها،
�إذا باعها امل�شرتي بزيادة عليه.
●امل�صلحة املرتتبة على الفعل كثمرة له.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
ويعب عنه عادة بن�سبة مئوية (�سعر الفائدة)،
●مبلغ ُيدفع مقابل ا�ستخدام ر�أ�س املالَّ ،
وتف�س الفائدة ب�أنها تعوي�ض امل َّدخر عن حرمانه من ال�سيولة ،وكنوع من املكاف�أة ،ت� ِّؤمنه
َّ
�ض َّد ما تتعر�ض له مدخراته من �أخطار ،وحت ِّفزه على التقليل من االكتناز.
●تكلفة ا�ستخدام الأموال املقرت�ضة �أو املودعة ،ويتم ح�سابها كن�سبة مئوية على مدى فرتة
اال�ستخدام ،ويكون معدل الفائدة عموم ًا مع َّد ًال �سنوي ًا ،وتكون الفائدة ب�سيطة ُت�سب على
�أ�صل ال َّد ْين فقط� ،أو تكون الفائدة مركبة ُت�سب على �أ�صل ال َّد ْين وعلى الفائدة املكت�سبة.
عند القانونينيُ :يطلَق على:
ح�سب هذا الريع بالن�سبة املئوية �سنوي ًا.
●ريع الأموال امل�ستحقة الأداءُ ،
وي َ
●والفائدة الربوية :هي الفائدة التي يتقا�ضاها من ُيقر�ض �أموا ًال ب�سعر يزيد عن ال�سعر الذي
يحدده القانون.
ِّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة� ،أبحاث ندوة نحو دور تنموي للوقف �ص،174/
معجم لغة الفقهاء �ص ،306/معجم امل�صطلحات االقت�صادية �ص ،147/قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية
واملالية �ص ،467-466/القامو�س القانوين اجلديد �ص]587 ،357/

�ض
فا ِئ ٌ

لغة:
إناء:
املاءَ :ك ُ َث ح َّتى �سا َلَ ،
فا�ض َف ْي�ض ًا و َف َي�ضان ًا و ُف ُيو�ض ًة و ُفيو�ض ًا؛ َ
(ف ي �ض)َ ،
وفا�ض ال ُ
فا�ض ُ
ِ
اخلريَ :ك ُث ،و َغ ُزر ب�شكل مفرط ،والفائ�ض :ال َف ْ�ضلة� ،أو البقية ،والزيادة،
امتلأ حتى طفحَ ،
وفا�ض ُ
ِ
متلئ ،وبحر فائ�ضُ :متد ِّفق ،واجلمعَ :فوائ�ض.
وما يزيد عن احلاجة ،وحو�ض فائ�ضْ ُ :
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
وح ْ�سم النفقات
●والفائ�ض من الوقف :الباقي من ريع الوقف بعد توزيعه على امل�ستحقني َ
واملخ�ص�صات.
َّ
●وفائ�ض القيمة :زيادة قيمة ال�شيء عن القيمة الأ�صلية له.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●الف�ضلة ،وكل ما زاد على احلاجة �أو اال�ستخدام ،كما ُيطلق على الفرق بني مقدارين �أو كميتني
�أو �أي �شيء ميكن قيا�سه ،باعتبار هذا الفرق هو الزيادة الفعلية التي زادها �أحدهما على الآخر.
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فا ُتو َرة
●ما يزيد من ربح م�ؤ�س�سة مالية بعد اقتطاع جميع امل�رصوفات.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،اال�ستثمارات الوقفية �ص ،290/معجم امل�صطلحات
االقت�صادية والإ�سالمية �ص ،415/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية ]882/2

فا ِئقٌ

لغة:
أ�صحابهَ :ف َ�ض َلهم ،و َغ َل َبهم� ،أو �صار خري ًا
وفاق �
فاق َّ
يء :عالهَ ،
فاق َف َواق ًا؛ َ
(ف وق)َ ،
َ
ال�ش َ
ِ
وفاق ُقدراته :جاوزها،
منهم� ،أو �سا َد ُهم َّ
رج َح عليهم بالعلم �أو الف�ضل �أو غريهماَ ،
بال�شف� ،أو َ
ِ
ِ
اجليد �أو املمتاز ،واخليار
وفا ُقوهم عدد ًا :زا ُدوا عليهم ،والفائق :ا�سم فاعل من َ
«فاق» ،وهوِّ :
من ك ِّل �شيء ،وامل ُ ِج ُّد ،واخلا ِل ُ�ص يف نوعه ،واجلمع :فا ِئ ُقون ،و َف َو َقة.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني]

الكتاب)
(فات ُة
ِ
فات ٌة ِ َ
ِ َ

لغة:
أ��شر َعه ،و�أزال �إغالق��ه ،و َف َت َ��ح ال ِق ِّنين�� َة:
(ف ت ح)َ ،ف َت َ��ح َف ْتح�� ًا؛ َف َت َ��ح الب َ
��ابِ :خ�لاف «�أَ ْغ َل َق��ه»؛ �أيَ ْ � :
��شر َط َّي��ه ليق��ر�أ م��ا في��ه ،وفت َ��ح اجلل�س�� َة �أو ا ْف َت َت َحه��اَ :ب�� َد�أَ عم َله��ا،
غطاءه��ا ،و َف َت َ��ح الكت َ
�أزال َ
��ابَ :ن َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وفات ُة الك َت ِ
��ابُ :م َق ِّدمته ،و َت ْوطئته،
ال�ش��يءَّ � :أو ُله،
وخاط َب��ه به،
وفات��ه بالأم��ر :ب��ا َد�أَهَ ،
وفات ُة َّ
َ
َ
ََ
ِ
ِ
واجلم��ع :فات��ات ،و َفوات.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
ِ
�سمى
و�س ِّميت بـ«� ِّأم الكتاب» لأنها منها ُبد َئ الكتاب ،والفتتاح الكتاب بها ،كما ُت َّ
●�أُ ُّم الكتابُ ،
بـ«ال�سبع املثاين» لأنها تث َّنى يف كل ركعة يف ال�صالة.
●ال�سورة الأوىل يف امل�صحف؛ التي تبد�أ بـ( :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم * احلمد هلل رب
العاملني) وتنتهي بـ( :غري املغ�ضوب عليهم وال ال�ضالني).

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم م�صطلحات �أ�صول الفقه �ص،310/
املو�سوعة الفقهية املي�رسة ]1497/2

فا ُتو َرة (بيان بالأثمان  -قائمة �أثمان)

لغة:
مل جند له �أ�ص ًال يف اللغة.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●قائمة باحل�ساب �أو املبيعاتُ ،ت ْد َرج فيها �أ�صناف الب�ضاعة مع بيان كميتها وثمنها
وم�صاريفها.
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ِ
فاح ٌ�ش
بيان ب� ٍ
أموال مدينة.
● ٌ
يقدمها �شخ�ص باع ب�ضاعة �أو �أ َّدى عم ًال �أو خدمة� ...أو ما
●قائمة بالتكاليف �أو الر�سومِّ ،
�شابه ذلك� ،إىل �شخ�ص �آخر كان قد اتفق معه على دفع الثمن املقرر.
عند القانونيني:
ومف�ص ٌل ثمن ك ِّل قيد من
يدون فيها بيان الب�ضائع املبيعة �أو الأعمال املنجزة،
وثيقة ح�سابية َّ
َّ
قيودها �إىل جانبه.

[املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية  ،845/2معجم العلوم املالية واملحا�سبية وامل�رصفية �ص،646/
معجم م�صطلحات االقت�صاد واملال و�إدارة الأعمال �ص ،57/املعجم القانوين رباعي اللغة �ص]188/

ِ
فاح ٌ�ش

لغة:
(ف ح �ش)َ ،ف َح َ�ش ُف ْح�ش ًا ،و َف ُح َ�ش ُف ْح�ش ًا و َفحا�ش ًة؛ َف َح َ�ش القو ُل �أو الفع ُل :ا�شت َّد ُق ْب ُحه ،و َف َح َ�ش
ِ
والفاح�ش :القبيح� ،أو ما ا�شت َّد ُق ْب ُحه،
الرج ُل :قال قو ًال فاح�ش ًا،
أمرَ :
جاو َز احل َّد ،و�أَ ْف َح َ�ش َّ
ال ُ
ِ
والفاح�ش �أي�ض ًا :ك ُّل �شيء جاوز ال َق ْد َر �أو احل َّد ،ورجل
الب ْخل،
د
دي
ال�ش
ق،
ل
خل
ا
ئ
ي
ال�س
:
ا
أي�ض
و� ً َّ ِّ ُ ُ
َّ ُ ُ
ِ
فاح ٌ�ش :ذو ُف ْح�ش.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[ل�سان العرب ،الرائد ،معجم الغني]

فاخُ و َر ٌة

لغة:
الطني املَ ْحروق ،و� ٍ
خل َزف
و�ضب من ا َ
أوان ُت�صنع من ِّ
(ف خ ر) ،ال َف َّخارِّ :
الطني ُ ْ
وت َرقْ َ ،
اري :ا�سم من�سوب �إىل « َف َّخار» ،وهو �أي�ض ًا� :صانع ال َف َّخار،
معروف ،وال َف َّخارة :ا َ
جل َّرة ،وال َف َّخ ُّ
ِ
فاخورات ،و َفواخري.
وبائعه،
والفاخورة :م�صنع ال َف َّخار ،واجلمعُ :
ُ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●ووقف الفاخورة �أو الكا�سورة �أو الإبريق هو :وقف لإعطاء �أباريق جديدة مقابل املك�سورة
للغلمان العاملني؛ كي ال ُيطردوا من العمل.
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة� ،أوقاف امل�سلمني يف بريوت يف العهد العثماين
�ص]32/

ِ
فا�س ٌد

لغة:
وع ْك ُ�سه�َ :ص َل َح ،و َف َ�س َد العق ُد:
وابَ ،
الرج ُل :جا َن َب َّ
ال�ص َ
(ف �س د)َ ،ف َ�س َد َف َ�ساد ًا و ُف ُ�سود ًا؛ َف َ�س َد َّ
وخ ِر َب ،و�أ�صابه اخلل ُل،
عامَ :ع ِط َب ،و َت ِل َف ،و�أ ْن َ َت ،و َف َ�س َد احلا ُل:
َب َط َل ،و َف َ�س َد َّ
ا�ضطربَ ،
َ
الط ُ
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فا َق ٌة
ِ
ال�صالح ،والقائم على الف�ساد ،املُبت ِعد
والفا�سد :ا�سم فاعل ِمن « َف َ�س َد» و« َف ُ�س َد» ،وهو :الباطل ،غري َّ
ِ
ِ
ِ
الطعام :ال َتالف ،ال َنت ،وما مل يعد �صاحل ًا للأكل ،واجلمع :فا�س ُدون ،و َف ْ�س َدى.
ال�صالح ،ومن َّ
عن َّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
يفرقون بني
●الباطل الذي مل ترت َّتب عليه �آثاره؛ من عبادة� ،أو عقد ،وجمهور الفقهاء ال ِّ
الفا�سد والباطل يف الغالب.
●ما كان م�رشوع ًا ب�أ�صله دون َو ْ�صفه.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم م�صطلحات العلوم
ال�رشعية ]1194/3

ِ
فا�ض ٌل

لغة:
ِ
يءَ :بق َي ،وزا َد على احلاجة ،و َف َ�ض َل
ف�ض َل َف ْ�ض ًال ،و َف ُ�ض َل ُف ُ�ضو ًال؛ َف َ�ض َل َّ
(ف �ض ل)َ ،
ال�ش ُ
ِ
�صف بالف�ضيلة ،وبدرجة رفيعة من ُح�سن
الرج ُل :ا َّت َ
ٌ
فالنَ :غ َل َب على غريه بالف�ضل ،و َف ُ�ض َل َّ
وع َّده
عليه،
بالف�ضل
له
وحكم
عليه،
زه
ي
م
غريه:
على
له
�ض
ف
و
ز،
متي
:
يء
ال�ش
ل
�ض
ف
و
ق،
ل
ا ُ
خل ُ َ ُ َ َّ ُ َّ َ َّ
َ
َ َّ
ال�شيئني :وا َز َن بينهما
وفا�ضل فالن ًاَ :
وفا�ض َل بني َّ
فاخ َره ،وغا َل َبه يف الف�ضلَ ،
�أح�سن منهَ ،
ِ
حل َ�سن ،و�أي�ض ًا:
ليحكم بف�ضل �أحدهما على الآخر ،والفا�ضل :ذو ال َف ْ�ضل وامل ُ ُروءة وا ُ
خللُق ا َ
ِ
حية يف اخلطاب املبا�رش ،و َفوا�ضل املال:
املتبقي ،الزائد على احلاجة ،و�أي�ض ًا :لفظة ُت�ستخدم لل َّت َّ
َغ َّلة الأر�ض و�أرباح التجارة وغريها ،واجلمعِ :
فا�ضالت ،و َف ِ
فا�ضلُون و ُف َ�ضالء ،و ُه َّنِ :
وا�ضل.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●من �ألقاب العلماء ،وقد ُيل َّقب به ال ُك َّتاب.
●وفا�ضل الأَ ْوفار :الباقي من جمموع املداخيل النقدية ب�صندوق النظارة �أو الوزارة.
املقرر على ناحية من النواحي؛ ك�أن يكون املقرر عليها
●والفوا�ضل :هي املبالغ الناق�صة من َّ
ِ
ُ
خم�سة �آالف دينار مث ًال ،وامل ُ ْق َطعون لها قد �أ ْقط ُعوها مقابل �أربعة �آالف دينار ،فالألف دينار
الناق�صة هي الفا�ضل.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،املعجم لألفاظ احلب�س  -الوقف  -املعقب
والعام باملغرب �ص ،144/م�صطلحات �صبح الأع�شى �ص ،257/قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة
الإ�سالمية �ص]440/

فا َق ٌة

لغة:
ِ
تاج ،والفا َق ُة :الفقر ،واحلاجة ،و�ضيق
(ف وق) ،ا ْف َ
واح َ
الرج ُل :ا ْف َت َقرْ ،
تاق افتياق ًا؛ افتاق َّ
احلال ،وامل ُ ْفتاق :امل ُ ْحتاج ،ذو الفاقة.
ا�صطالحاً:
حالة فئة من الأفراد الذين ال ميكنهم �إعالة �أنف�سهم على الإطالق� ،أو حتى على الو�صول �إىل
احلد الأدنى من م�ستوى املعي�شة ،بدون م�ساعدة خارجية.
ِّ
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فا ِق ٌد
عند االقت�صاديني:
احلالة التي ال ميتلك فيها ال�شخ�ص و�سائل املعي�شة �أو احل�صول على احلاجيات املعي�شية
ال�رضورية الالزمة لوجوده املادي و�سالمة بقائه؛ كامل�أكل وامل�سكن.

[ل�سان العرب ،امل�صباح املنري ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم م�صطلحات الرعاية والتنمية االجتماعية
�ص ،189/معجم امل�صطلحات االقت�صادية �ص]220/

فا ِق ٌد

لغة:
وغاب عنه ،و�أي�ض ًا:
(ف ق د)َ ،ف َق َد َف ْقد ًا و ِف ْقدان ًا و ُف ْقدان ًا و ُف ُقود ًا؛ َف َق َد َّ
يءَ :
�ضاع منهَ ،
ال�ش َ
ب�رصهَ :ع ِم َي ،و َف َق َد حيا َته :مات ،و َف َق َد ُر ْ�ش َده:
�سهَ � ،
أوع ِد َمه؛ َف َق َد الأم َلَ :ق ِن َطَ ،
وي ِئ َ�س ،و َف َق َد َ
َخ ِ َ
ِ
ِ
ِ
�صربه ،والفاقد:
�سع ،و َف َق َد
ُج َّن،
وت�رصف َ
�شعورهُ :غ�ش َي عليه ،وف َقد َ
�صربهَ :نف َد ُ
َ
َّ
بط ْي�ش و َت َ ُّ
ِ
ِ
ِ
ال�شيءَ :من ال ميلكه ،وفاق ُد الإح�سا�س :البليد ،وفاق ُد الوعي:
ا�سم فاعل من « َف َق َد» ،وفاق ُد َّ
ِ
ِ
أهلية :القا�ص ،واملجنون،
ال�ضمري :من
�شي عليه ،وفاقد َّ
يت�رصف دون وازع ،وفاق ُد ال َّ
َّ
املَ ْغ ُّ
ِ
ِ
وال�سفيه ،وامل ُ ْفل�س ،والفاق ُد �أي�ض ًاَ :من مات زوجها �أو ولدها ،واجلمع:
واملَ ْح ُجور عليهَّ ،
فا ِق ُدون ،و َفوا ِقد.
ا�صطالحاً:
وجد �أ�ص ًال ،وفيما ُو ِجد
أخ�ص من العدم ،الذي ُيقال فيما مل ُي َ
عدم ال�شيء بعد وجوده ،وال َف ْقد � ُّ
خا�ص مبا ُع ِدم بعد الوجود.
و ُف ِقد ،بينما ال َف ْقد ٌّ

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص]418/

ُو�س
فان ٌ

لغة:
ال�ش ْمع منه ،وقيل :الفا ُنو�س ُم َع َّرب؛ وهو:
(ف ن �س)َ ،ف َن َ�سَّ َ :ن ،والفا ُنو�س :ال َّن َّمام ،وك� َّأن فانو�س َّ
ِ
املِ ْ�صباح ،و ِم ْ�صباح ُيحمل يف ال َّليل لال�ست�ضاءة بنوره� ،أو ُيع َّلق ،ويكون ُماط ًا بال ُّزجاج ،وم ْ�شكاة
ُم ْ�س َتق َّلة جوانبها من ال ُّزجاج ،يو�ضع فيها املِ ْ�صباح؛ َلي ِق َيه الهواء �أو الك�رس ،واجلمعَ :فوا ِني�س.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
ِ
مغ�شا ٌة بخرقة من رقيق ال َك َّتان ال�صايف البيا�ضُ ،ي َّتخذ
●�آلة ُك ِر َّي ٌة ،ذات �أ�ضالع من حديدَّ ،
في�شف عن �ضوئها.
لال�ست�ضاءة؛ بغرز ال�شمعة يف �أ�سفل باطنه،
ٌّ
●وفانو�س الإمام :فانو�س كان ي�ستخدمه �أئمة م�ساجد الأحياء املختلفة وهم يف طريقهم �إىل
اجلوامع لي ًال ،وهو فانو�س من التنك والزجاجُ ،ت�شعل فيه ال�شموع ،وكان ي�ستخدمه �أي�ض ًا
احلي �أو عمدته واخلفري ،وت�ستخدمه ال�رشطة �أي�ض ًا عند مداهمتها �أحد الأحياء،
خمتار ِّ
حتول ذلك الفانو�س �إىل رمز لتلك املداهمات.
حتى َّ
[تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة� ،صبح الأع�شى يف �صناعة الإن�شا ،146-145/2
م�صطلحات التاريخ العثماين ]159/1
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َف ْت ٌح
َف َت ًى

لغة:
�ص��ار َف َت ً��ى ،و َت َف َّت ِ��ت اجلاري�� ُة :را َه َق ْ��ت ،و ُف ِّت َي ْ��ت:
��اء؛ َف ِت َ��ي الول�� ُدَ :
(ف ت ي)َ ،ف ِت َ��ي َف َت ً��ى و َفت ً
��اب ب�ين
ال�ش��باب ،وال َف َت��ىَّ :
ال�صبي��ان ،وال َفت��اءَّ :
ُ�س ِ َ
وم ِن َع ْ��ت م��ن اللع��ب م��ع ِّ
�تر ْت يف البي��تُ ،
ال�ش ُّ
املراهقة والرجولة� ،أو يف �أول �شبابه و�آخر مراحل املراهقة ،وهو �أي�ض ًا :ذو النجدة واملروءة،
وال�ش��جاع ،والفت��ى �أي�ض�� ًا :اخل��ا ِدم� ،أو املُ�س��ا ِعد� ،أو العب��د املَ ْملُ��وك،
��خيُّ ،
والك��رميَّ ،
وال�س ُّ
ِ
ِ
َ
ال�ش َّابة ،واخلادمة ،واجلارية� ،أو الأ َمة املَ ْملُوكة ،واجلمع :ف ْتيان ،وف ْت َية،
والأنثى :فتاة؛ وهيَّ :
و ُف ُت ّ��و ،و ُف ِت ّ��ي ،و ُه َّ��نَ :ف َتي��ات ،و َف َت��وات.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد]

َف ْت ٌح

لغة:
أ�ش َعه ،و�أزال �إغالقه ،و َف َت َح ال ِق ِّنين َة:
(ف ت ح)َ ،ف َت َح َف ْتح ًا؛ َف َت َح َ
البابِ :خالف «�أَ ْغ َل َقه»؛ �أيَ ْ � :
غطاءها ،و َف َت َح
وفاته
�ش َط َّيه ليقر�أ ما فيهَ ،
َ
�أزال َ
الكتابَ :ن َ َ
وفتح اجلل�س َة �أو ا ْف َت َت َحهاَ :ب َد�أَ عم َلهاَ َ ،
وخاط َبه به ،و َف َت َح اهلل عليه :هداه و�أر�شده ،و َه َّي�أ له ُ�سبل اخلري ،و ُف ِتح عليه:
بالأمر :با َد�أَه،
َ
أقبلت عليه الدنيا ،وال َف ْتح :م�صدر «ف َت َح»؛ وهو :ال َّن ْ�ص ،والإجناز الباهر الذي ُيف�ضي �إىل تق ُّدم
� ْ
ٍ
الرزق
�أكرب ،و�أي�ض ًا :افتتاح دار احلرب� ،أو اال�ستيالء على بلد عن طريق احلرب ،وال َف ْتح �أي�ض ًاِّ :
الذي يفتح اهلل به ،و�أي�ض ًا :ال َّنهر ،واملاء اجلاري يف الأنهار ،وماء يجري من عني �أو غريها �إىل
الربيع ،واجلمعُ :ف ُتوح ،و ُف ُتوحات.
الأر�ض ُلي�سقى به ،و�أول مطر َّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●ما يجيء للإن�سان من هدايا و�أُعطيات.
وغم الفقر عن النف�س؛ ب�إعطاء املال.
هم ِّ
●وال َف ْتح (يف املال)� :إزالة ِّ
●وفتحجي (قارئ �سورة «الفتح»)� :شيخ مقرئ ،كان ي�شارك قدمي ًا يف املعارك بني الوحدات
الع�سكرية ،ووظيفته يف �أثناء احلرب تالوة �سورة «الفتح»؛ ا�ستمداد ًا لربكة القر�آن الكرمي،
وتو�س ًال به �إىل الن�رص.
ُّ
مربة الفاحت ،وهي مربة م�شهورة �أقامها ال�سلطان الفاحت ،وت�شمل
عمارتي:
وفاحت
●
َّ
ِ
مدر�سة وم�سجد ًا وم�ست�شفى ،ويف كل يوم ُيطعم فيها مرتني �ألفًا من ال�ضيوف والوافدين
والفقراء والطلبة.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،الغني ،معجم الألفاظ التاريخية يف الع�رص اململوكي
�ص ،117/قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص ،419/م�صطلحات التاريخ العثماين
 ،1007/3معجم الدولة العثمانية �ص]96/
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َف ْتوى
َف ْتوى ( ُف ْتيا)

لغة:
�سها،
تاه يف امل�س�ألة� :أَ ْظ َه َر له ا ُ
تاء؛ �أَ ْف ُ
الر�ؤياَ :ف َّ َ
حل ْك َم فيها ،و�أبانه ،ويف ُّ
(ف ت و)� ،أَ ْف َتى �إ ْف ً
حل ْكم
وا�س َت ْفتاه فيها�َ :س�أَ َله ر� َأيه فيهاَ ،
وط َل َب ن�صيح َته �أو ا�ست�شارته فيها ،والإِ ْفتاء :بيان ا ُ
ْ
ِ
تاوى،
ال�ش
ومقر عمله و�أعوانه ،واجلمعَ :ف َ
عي ،ودار ال َف ْتوى �أو دار الإِ ْفتاء :مكان امل ُ ْفتيُّ ،
َّ ِّ
و َف ِ
تاوي.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●اجلواب عما ُي ْ�ش ِكل من امل�سائل ال�رشعية �أو القانونية.
●الإخبار باحلكم ال�رشعي على غري وجه الإلزام.
●تبيني احلكم ال�رشعي عن دليل ملن �س�أل عنه ،وهذا ي�شمل ال�س�ؤال يف الوقائع وغريها.
يعرف املر�سل �إليه مبو�ضوع ا�ستف�سار،
●وثيقة على هيئة خطاب مو َّثق ب�شكل غري ر�سميِّ ،
حلب ا�ستطالع الآخرين.
وممهور بخامت �صغري؛ حتى ال يخ�ضع ِّ
●وفتوى خانه �أو فتواخانه :م�صطلح كان ُيطلق يف العهد العثماين على دار الفتوى �أو دار
الإفتاء يف العا�صمة ويف الأقاليم ،كما �أُطلق على غرفة �أمني الفتوى املال�صقة لغرفة �شيخ
الإ�سالم.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،القامو�س الفقهي �ص ،281/املو�سوعة الفقهية
 ،20/32قامو�س م�صطلحات الوثائق والأر�شيف �ص ،45/املعجم اجلامع يف امل�صطلحات العثمانية �ص]162/

�ص
َف ْح ٌ

لغة:
بتمعن؛
(ف ح �ص)َ ،ف َح َ�ص َف ْح�ص ًا؛ َف َح َ�ص َّ
يء :د َّقق النظر فيه؛ ليعلم ُك ْن َهه ،وراجعه ُّ
ال�ش َ
خ�ص :اختربه ،و َف َح َ�ص
ليعرف ما فيه من عيب �أو خلل ،و َف َح َ�ص عنهَ :ب َح َث ،و َف َح َ�ص َّ
ال�ش َ
املري�ض :ا َّت َخذ الو�سائل ليعرف ما به من ِع ّلة ،و َف َّح َ�صه :بالغ يف َف ْح�صه وتدقيق النظر فيه،
َ
ِ
ال�شيء ،وهو �أي�ض ًا :االمتحان ،والتحليل،
وال َف ْح�ص� :ش َّدة الطلب خال َل ك ِّل �شيء ،والبحث عن َّ
حل ْفر ،وال َف ْح�ص �أي�ض ًا :ا�سم ملا ا�ستوى من الأر�ضِ ،
وفاح�ص :ا�سم
والب ْ�سط ،وال َك ْ�شف ،وا َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ظر فيه ،و َن َظ ٌر فاح ٌ�ص :ثاقب ،فيه
ن
ال
ق
ق
د
مل
ا
له،
ب
ت
خ
مل
ا
يء:
ال�ش
�ص
وفاح
»،
�ص
ح
ف
«
من
فاعل
ُ
ُ
َ
ِّ
ُ َّ
َْ
َ َ
َ ُ َّ َ
�إمعان وتدقيق ،واجلمعُ :ف ُحو�ص ،و ُف ُحو�صات.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
حتدد مدى �أهلية مر�شح لاللتحاق بوظيفة �أو موقع �إداري.
●�سل�سلة الإجراءات التي ِّ
●والفح�ص والتفتي�ش :عملية دقيقة وحا�سمة ،تتط َّلب القيا�س واالختبار والتفتي�ش واملقارنة.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،املعجم الأ�سا�سي يف
امل�صطلحات الإدارية العربية ]852/2
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َفخْ ٌذ
َف ْح ٌل

لغة:
طاه �إِ َّياه� ،أو �أعاره �إِ َّياه
(ف ح ل)َ ،ف َح َل َف ْح ًال؛ َف َح َل �إِ ِب َلهْ :
تار لها َف ْح ًال؛ و َف َح َله َف ْح ًال و�أَ ْف َح َله� :أَ ْع ُ
اخ َ
الرجولة ،وال َف ْحل �أي�ض ًا :ال ُف َّحال؛
والفحل :ال َّذكر ُّ
ي�رضب يف �إِبلهْ ،
القوي من ك ِّل حيوان ،وامل ُ ْك َت ِمل ُّ
ِ
ِ
ن�سج من ُف َّحال
وهوَ :ذ َكر ال َّن ْخل ،وجمعهَ :فحاحيلُ ،
ويقال لواحدتهُ :ف َّحالة ،وهو �أي�ض ًاَ :ح�صري ُت َ
ِ
ِ
ال َّنخل؛ �أي :من ُخ ِ
و�س َع ِفه ،واجلمع� :أَ ْف ُحل ،وفحال ،و ُف ُحول ،وفحالة ،و ُف ُحولة.
و�صه َ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
اخل�صي من الذكور.
●غري
ِّ
●املجرى الرئي�سي ملاء الري وال�سقي للمزرعة ،وهو الذي تتفرع منه القنوات.
و�ضع مبنت�صف ال�سلم احللزوين؛ لتع�شق فيه درجات
●عمود من احلجر �أو من اخل�شب ُي َ
ال�سلم التي تدور حوله.
●وفحل املئذنة :خوذة املئذنة.
والفحالُ :م�ؤَ ِّبر النخل.
● َّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم لغة الفقهاء �ص ،309/قامو�س امل�صطلحات
االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص ،421/امل�صطلحات املعمارية يف وثائق ع�رص حممد علي وخلفائه
�ص� ،137/أبحاث امل �ؤمتر الثالث للأوقاف �ص]272/

َفخَّ ٌار

لغة:
الطني املَ ْحروق ،و� ٍ
خل َزف
و�ضب من ا َ
أوان ُت�صنع من ِّ
(ف خ ر) ،ال َف َّخارِّ :
الطني ُ ْ
وت َرقْ َ ،
اري :ا�سم من�سوب �إىل « َف َّخار» ،وهو �أي�ض ًا� :صانع ال َف َّخار،
معروف ،وال َف َّخارة :ا َ
جل َّرة ،وال َف َّخ ُّ
وبائعه.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة]

َفخْ ٌذ

لغة:
(ف خ ذ)َ ،ف َخ َذ َف ْخذ ًا؛ َف َخ َذه� :أ�صاب َف ْخ َذه ،و ُف ِخ َذُ :ك ِ�س ْت َف ْخ ُذه ،وال َف ْخذ وال َف ِخذ :ما فوق
الع ِ�شرية ،و ُت َذ َّكر ،و َف ْخ ُذ
الو ِرك من اجل�سد ،وهي م�ؤ َّنثة ،وهي �أي�ض ًا :ال َف ْرع من َ
الر ْكبة �إىل َ
ُّ
ِ
الب ْطن ،ويف القبيلة� :إحدى ف�صائلها �أو �أحيائها �أي�ض ًا ،واجلمع� :أَ ْفخاذ.
ف�صائل
إحدى
�
رية:
�ش
الع
َ
َ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
ا�سم دون القبيلة ،وفوق البطن ،وهو بهذا مذكر؛ لأنه مبعنى ال َّن َفر.
● ٌ
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ِف َدا ٌء
يتكون من
●والفخذ يف الوقف املُع ّقب يراد به :فخذ �أو جمموعة من الأفخاذ ،والفخذ الأول َّ
جمموع العقب الذي ينحدر مبا�رشة من �صلب امل ُ َح ِّب�س ،يبد�أ من االبن �أو الأبناء الذين
ُحب�س عليهم الوقف «ر�أ�س الذرية» ،وينتهي عند انقرا�ض العقب من �صلب امل ُ َح ِّب�س.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم امل�صطلحات الفقهية  ،138/2تاريخ
الأوقاف الإ�سالمية باملغرب ]169/1

ِف َدا ٌء ( ِف ْد َية)

لغة:
حرره،
داء؛ َف َدى ِ ُفالن ًا وفاداهَّ :
دى و َف ً
(ف د ى)َ ،ف َدى ِف ً
داء ،وفادى ُمفادا ًة و ِف ً
دى و ِف ً
وحرره ،و�أَ ْط َل َق
وا�س َت ْن َق َذهَ ،
وخ َّل َ�صه ِمما كان فيه مباله �أو بنف�سه ،وفاداه �أي�ض ًاَ :ق ِب َل ف ْدي َتهَّ ،
ْ
َ
�رساحه ،واجلمع� :أ ْفد َية.
َ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●العو�ض الذي ُي ْف َتدى به ال ِأ�س ُري ونحوه؛ �سواء كان ما ًال� ،أو �شخ�ص ًا.
●الفدية التي تق َّدم كفار ًة �أو لتخلي�ص الأ�سري.
●الأُ ْ�ض ِحية.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حللْق ول ُْب�س املَخيط يف
●ما ُي َق َّدم هلل تعاىل َج َز ًاء لتق�صري يف عبادة ،م ْثل :كفارة ال�صوم وا َ
ال ْإحرام.
●ما تعطيه املر�أة لزوجها ِل ُي َطلِّقها ،يقالَ :فا ِ
َدت ْالَ ْر�أَ ُة َن ْف َ�س َها من َز ْو ِجها؛ َب َذل َْت َل ُه َما ًال.
●والفدية :ما جعله ال�شارع بدي ًال عن ترك ٍ
واجب� ،أو كفار ًة عن ارتكاب �أم ٍر حمظو ٍر.
●والفدية �أي�ض ًا :ما يقي الإن�سان به نف�سه من ٍ
�ص فيها؛ ككفارة اليمني،
مال يبذله يف عبادة َق َّ َ
وكفارة ال�صوم.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية ،1202/3
القامو�س الفقهي �ص ،281/معجم م�صطلحات �أ�صول الفقه �ص ،313/معجم امل�صطلحات املالية واالقت�صادية
يف لغة الفقهاء �ص]350/

ان
َف َّد ٌ

لغة:
الزراعية تختلف
(ف د ن) ،ال َف َّدانِ :و ْحدة م�ساحة للأر�ض الزراعية ،ومقدار من الأر�ض
َّ
م�ساحته من منطقة لأخرى ،وم�ساحته يف م�رص � 4200أربعة �آالف ومئتي مرت ُم َر َّبع تقريب ًا،
للح ْرث ،والف َّدان �أي�ض ًا :واح ُد الفدادين؛
وهو �أي�ض ًا :املِ ْحراثَ ،
وخ َ�شبة ُتو�ضع على عنق َث ْورين َ
وهي :البقر التي ُيحرث بها� ،أو ال َّث ْور الذي ُيحرث به ،وقيلَ :ع َل ٌم على ال َّث ْورين ال َّلذين ُيقرنان
في ْحرث عليهما ،والف َّدان �أي�ض ًا :املَ ْزرعة ،واجلمع� :أَ ْف ِدنة ،و َفدا ِدين ،و ُف ُدن.
ُ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
● ِو ْحدة متعارف عليها يف م�ساحة الأر�ض الزراعية ،وكانت م�ساحته مبقايي�سنا احلالية
 5929مرت ًا مربع ًا ،بينما الفدان يف واقعنا الراهن  4800مرت ًا مربع ًا.
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ِف َرا�شَ ٌة
●ويف م�صطلحات الع�رص العثماين :م�ساحة معينة ،مقدارها ما ي�ستطيع الزوج من الثريان
حرثه من الأر�ض يف يوم وليلة.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●حقل �أو قطعة من الأر�ض (يف الأ�صل) ،ولكنها الآن تعني مقيا�س ًا حمدد ًا مل�ساحة الأر�ض.
●مقيا�س م�ساحة ي�ساوي  4840ياردة مربعة� ،أو  43560قدم ًا مربعة� ،أو  4047مرت ًا
مربع ًا� ،أو  0.405هكتار ًا.
●م�ستعارة لهذا املعنى من فدان املخففة مبعنى املحراث.
●و ُف ُدن� :أَ ْف ِدنة ،مفردها :ف َّدان؛ وهما :الثوران اللذان ُي ْف َدن عليهما.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف
احل�ضارة الإ�سالمية �ص ،423/معجم امل�صطلحات والألقاب التاريخية �ص ،336/معجم م�صطلحات االقت�صاد
واملال و�إدارة الأعمال �ص ،10/قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية واملالية �ص ،24/معجم ال�شهابي يف م�صطلحات
العلوم الزراعية �ص]249 ،210/

ِف َرا�شَ ٌة

لغة:
ال�س َّجاد َةَ :ب َ�س َطها،
(ف ر �ش)َ ،ف َر َ�ش َف ْر�ش ًا؛ َف َر َ�ش ال َّن ُ
بات :ا ْن َب َ�سط على وجه الأر�ض ،و َف َر َ�ش ِّ
ِ
ِ
ِ
وما ُي ْف َر�ش من متاع
�ش،
ت
ف
ا
ما
را�ش:
ف
وال
را�ش،
ف
وال
أثاث
وج َّهزها بال
و َف َر َ�ش َّ
ُْ
ال�ش َّق َة� :أ َّث َثهاَ ،
َ
ِ
ِ
ِ
يتول �أمر الفرا�ش
را�شة :ح ْرفة ال َف َّرا�ش ،وال َف َّرا�شَ :من َّ
البيت ،وجمعهُ :ف ُر�ش ،و�أَ ْف ِر َ�شة ،والف َ
ومن ي� ِّؤجر ال ُف ُر�ش.
وخدمته يف املنازل ونحوهاَ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●والفرا�شة ال�رشيفة :م�صطلح �أُطلق على الوظيفة ال�رشيفة؛ اخت�صا�صها :كن�س وتنظيف
احلرمني ال�رشيفني والأماكن ال�رشيفة الأخرى.
●وال َف َّرا�ش يف الأ�صل؛ هو :القائم بخدمة الفر�ش ،وما يتعلق به ،ثم ُع ِّمم ف�صار َمن مهمته
اخلدمة باملكان (م�سجد  -دار  -ق�رص  -م�ؤ�س�سة� ...إلخ) وتنظيفه داخ ًال وخارج ًا،
وتنظيف ما به من �أثاث.
●وال َف َّرا�ش :عامل النظافة وال�صيانة واخلدمة يف املكاتب وامل�ؤ�س�سات.
●وال َف َّرا�ش �أي�ض ًاَ :من َي ُق ُّم امل�ساجد ،ويدفع عنها ما يدن�سها ،وخ�صو�ص ًا يف الأماكن املقد�سة.
عند االقت�صاديني:
ال َف َّرا�ش :موظف عام �أو خا�ص ،يقوم بت�أدية بع�ض اخلدمات التي ال حتتاج �إىل مهارة خا�صة �أو
م�ؤهالت علمية يف التعيني.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،املعجم اجلامع يف امل�صطلحات العثمانية
�ص ،163/وقف ال�سلطان النا�رص ح�سن بن حممد بن قالوون على مدر�سته بالرميلة �ص ،162/قامو�س
امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص ،424/معجم الدولة العثمانية �ص ،99/املعجم الأ�سا�سي يف
امل�صطلحات الإدارية العربية �ص]856/
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ا�ض
ف َُّر ٌ
ا�ض
ف َُّر ٌ

لغة:
و�ش َعه ،و َف َر َ�ضه
أمر� :أَ ْو َج َبه ،و َ�أ ْل َز َمه ،و� َأم َر بهَ ،
وب َّي َنهَ َ ،
(ف ر �ض)َ ،ف َر َ�ض َف ْر�ض ًا؛ َف َر َ�ض ال َ
وخ َّ�صه به ،و َف َر ْ�ض ُت
�أي�ض ًاَ :ق َّدره،
وت�صوره ،وا�ستنبطه ،و َف َر�ض له يف العطاءَ :ع َّي له ن�صيب ًاَ ،
َّ
َ
وح َكم بها،
الرج َل و�أَ ْف َر ْ�ض ُته وا ْف َ َت ْ�ض ُته� :أ ْع َط ْي ُته ،و َف َر َ�ض القا�ضي الفري�ض َة :ق َّدرهاَ ،
َّ
ِ
والعال بتق�سيم
الع ِط َّية املَ ْر ُ�سومة ،والفا ِر�ض وال َف َر ِ�ض ُّي :الذي يعرف الفرائ�ض،
وال َف ِر َ
ي�ضةَ :
املواريث ،وال َف َّرا�ضِ :
العال بالفرائ�ض ،وجمعهُ :ف َّرا�ض.
ا�صطالحاً:
ال ُك َّتاب املك َّلفون باحل�سابات.
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،تاريخ الأوقاف الإ�سالمية باملغرب ]510/1

َفراغٌ

لغة:
�صربهَ :ن ِفد ،و َف َر َغ من عمله:
إناء :خال ،و َف َرغ ُ
(ف ر غ)َ ،ف َر َغ و َف ِر َغ َفراغ ًا و ُفروغ ًا؛ َف َر َغ ال ُ
ِ
والع َدم،
فر َغ ،و َفر َغ من ،وهو :ا َ
املكان� :أَ ْخاله ،وال َف ُ
� َ َّأته ،و�أَ ْ َ
نزه ،و َف َّر َغ َ
خل َالءَ ،
راغ :م�صدر َ
واملكان اخلايل ،وفراغ الوظيفة �أو نحوهاُ :خلُ ُّوها ،فال ي�شغلها �أحد ،واجلمع :فراغات.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●النزول للغري عن الوظيفة؛ �سواء كان ِب ِع َو�ض� ،أو بغري عو�ض.
املت�رصف (امل�ست�أجر) بامل�سقفات وامل�ستغالت املوقوفة ح َّقه لعهدة �آخر
●�أن يرتك ويفو�ض
ِّ
وللمفو�ض له :مفروغ له ،وللم�س َّقف وامل�ستغل املفروغ:
فارغ،
ِب ِع َو ٍ�ض ،ويقال للمفو�ضٌ :
َّ
مفروغ به ،ولل ِعو�ض ي�أخذه الفارغ من املفروغ له :بدل الفراغ.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني ،معجم امل�صطلحات املالية واالقت�صادية يف لغة
الفقهاء �ص� ،351/أحكام عقد احلكر يف الفقه الإ�سالمي �ص]44/

ف ُْر َج ٌة

لغة:
وو َّ�س��ع بينهما ،و َف َر َج
(ف ر ج)َ ،ف َ��ر َج َف ْرج�� ًا؛ َف َ��ر َج ب�ين َّ
ال�ش��يئني :جع��ل بينهم��ا ُف ْرج�� ًة �أو َ�ش�� َّق ًاَ ،
ِ
ال�ش��يئني ،وال ُّث ْق��ب ،وامل�س��افة ،وه��ي
وال�ش ُّ��ق ب�ين َّ
��يءَ :ك َ�ش�� َفه ،و َ�أزا َل��ه ،وال ُف ْر َج��ة :اال ْنف��راجَّ ،
َّ
ال�ش َ
والهم ،وال ُف ْر َجة �أي�ض ًاُ :م�شاهدة
ة
د
ال�ش
من
واخللو�ص
وزواله،
الغم
وانك�شاف
ج،
ر
ف
ال
:
ا
أي�ض
�
ً
َ
ِّ
َّ
ِّ
ِّ
َ
م��ا ُيت�س�� َّلى به ،واجلمعُ :ف ُرج��ات ،و ُف ْرجات ،و ُف َرج.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
و�ض ِّيقة من اخلارج ،بجوانب مائلة.
●نافذة م َّت�سعة من الداخلَ ،
●والفرجات� ،أو ال ُف َرج :الفتحات التي بني �رشافات �سور احل�صن.
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َف ْر ٌ�ش
[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم م�صطلحات التاريخ والآثار �ص]153/

َف ْر ٌز

لغة:
ونحاه،
يء و�أَ ْف َر ْز ُتهَ :ق َ�س ْم ُته ،و َف َر َز َّ
(ف ر ز)َ ،ف َر َز َف ْرز ًا؛ َف َر ْز ُت َّ
يءَ :ع َز َله عن غريهَّ ،
ال�ش َ
ال�ش َ
جي َده عن رديئه ،و َف َر َز الب�ضاع َة�َ :ص َّنفها ،ور َّتبها ،وال َف ْرز :الإِ ْفراز،
و َف َ�ص َله ،و�أي�ض ًاَ :م َّي َز ِّ
ال�شيء ،ومتييزه.
ال�شيء عن َّ
وع ْزل َّ
وال َّت ْق�سيم ،وال َّت ْج ِزئة ،وال َف ْ�صلَ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●وق�سمة الإفراز :الق�سمة التي �أمكن فيها تعديل احل�ص�ص من غري َر َّد.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●ترتيب املعلومات ت�صاعدي ًا �أو تنازلي ًا على � ٍ
أ�سا�س مع ٍني للفرز.
●وفرز الأر�ض :بيان حدو ِد ك ِّل ح�صة فيها.

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني ،معجم لغة الفقهاء �ص ،311/املعجم
الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية ]855/2

َف َر ٌ�س

لغة:
الرج ُلَ :ح َذق ركوب اخليل وال َّثبات عليها،
(ف ر �س)َ ،ف ُر َ�س ُف ُر َّ
و�سي ًة و َفرا�س ًة و ُفرو�س ًة؛ َف ُر�س َّ
وح�شي،
،
أهلي
�
حيوان
وهو
�سواء،
ذلك
يف
أنثى
ل
وا
ر
ك
ذ
ال
ل،
ي
خل
ا
د
واح
و�صار فا ِر�س ًا ،وال َف َر�سَ َّ ْ َ ُ :
ٌّ
ٌّ
العربي
خل ْي َّليات� ،سالالته عديدة؛ �أ�شهرها الفر�س
جل ِّر ،من ف�صيلة ا َ
للركوب وا َ
َل ُبونُ ،ي َّتخذ ُّ
ُّ
ويقال لل َّذ َكر كذلكُ :ح�صان ،وامل ُ ْهرة :م�ؤ َّنث «امل ُ ْهر»؛ وهو :ول ُد ال َف َر�س ،و� َّأول ما ُينتج
الأ�صيلُ ،
أهلية وغريها ،واجلمعَ :خ ْيل ،و�أَ ْفرا�س ،و ُف ُرو�س.
من ا َ
خل ْيل وا ُ
حل ُمر ال َّ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد]

َف ْر ٌ�ش ( ِف َر ٌ
ا�ش)

لغة:
ال�س َّجاد َة:
(ف ر �ش)َ ،ف َر َ�ش َف ْر�ش ًا؛ َف َر َ�ش ال َّن ُ
بات :ا ْن َب َ�سط على وجه الأر�ض ،و َف َر َ�ش ِّ
وج َّهزها بالأثاث وال ِفرا�ش ،وال َف ْر�ش :م�صدر « َف َر َ�ش» ،وهو
َب َ�س َطها ،و َف َر َ�ش َّ
ال�ش َّق َة� :أ َّث َثهاَ ،
َب ْ�سط ال ِفرا�ش ،و�أي�ض ًا :املَ ْف ُرو�ش من متاع البيت ،والأثاث ،واملفرو�شات ،وال ِفرا�ش؛ وهو:
ما ا ْف ُ ِت�ش� ،أو َما ُي ْف َر�ش من متاع البيت ،وال َف ْر�ش �أي�ض ًا :الف�ضاء الوا�سع من الأر�ض،
واجلمعُ :ف ُرو�ش.
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�ض
َف ْر ٌ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند االقت�صاديني:
املفرو�ش �أو املب�سوط من متاع البيت ونحوه.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية
]855/2

�ض (فري�ضة)
َف ْر ٌ

لغة:
و��شر َعه ،و َف َر َ�ض��ه
���ض َف ْر�ض�� ًا؛ َف َر َ
(ف ر ���ض)َ ،ف َر َ
���ض الأم َ��ر� :أَ ْو َج َب��ه ،و�أَ ْل َز َم��ه ،و� َأم َ��ر ب��هَ ،
وب َّي َن��هَ َ ،
وخ َّ�ص��ه ب��ه ،و َف َر ْ�ض ُت
�أي�ض�� ًاَ :ق�� َّدره،
وت�ص��وره ،وا�س��تنبطه ،و َف َر���ض ل��ه يف العط��اءَ :ع َّ�ين ل��ه ن�صيب�� ًاَ ،
َّ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
الرج َل و�أَ ْف َر ْ�ض ُته وا ْف َ َت ْ�ض ُته� :أ ْع َط ْي ُته ،و�أ ْف َر َ�ضت املا�شي ُةَ :و َج َب ْت فيها ال َفري�ضة ،وال َف ْر�ض :ال َق ْطع،
َّ
ال�شيء ،و�أي�ض ًا :الإيجاب ،وم�صدر لك ِّل �شيء ُت ِ
وجبه على �إِن�سان ب َق ْدر معلوم،
العود �أو يف َّ
وا َ
حل ُّز يف ُ
والع ِط َّية
وم��ا �أوجب��ه اهلل عل��ى عب��اده ،وم��ا �أوجب��ه الإن�س��ان عل��ى نف�س��ه �أو غ�يره ،وه��و �أي�ض�� ًا :ال ِه َب��ةَ ،
واجلند الذين َي ْف َ ِت ُ�ضون ،وال َف ِري�ضة :ال َف ْر�ض
اجلندُ ،
املر�سومة ،وما �أُ ْع ِطي بغري َق ْر�ض ،وما ُيعطى ُ
واحل�ص��ة املفرو�ض��ة ِب َق ْدر معلوم ،وم��ا تفر�ضه الأديان على �أتباعها
والع ِط َّي��ة املَ ْر ُ�س��ومة،
الواج��بَ ،
َّ
ِ
من الواجبات ،والبعري امل�أخوذ يف ال َّزكاة ،ومن الإِبل والبقر :ما بلغ عد ُده ال َّزكا َة ،و�أي�ض ًا :ال َهر َمة
رائ���ض اهلل :ح��دوده الت��ي �أَ َم��ر به��ا ونه��ى عنه��ا ،واجلم��عُ :ف ُرو�ض.
امل ُ ِ�س�� َّنة م��ن الإِب��ل ،و َف ُ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●ما توعد بالعقاب على تركه� ،سواء ثبت بدليل قطعي �أم ظني.
●القراءة.
●ال�سنة.
●التوقيت.
●ما تتوقف �صحة العبادة عليه.
●ما ثبت بدليل قطعي ،ال �شبهة فيه ،ويكفر جاح ُده ،ويع َّذب تاركه.
●ما الب َّد منه� ،أثم برتكه �أم ال ،عبادة كان �أم ال.
●والفري�ضة :الأحكام التي ثبتت يف ال�رشع بدليل قطعي الثبوت والداللة.
●والفري�ضة �أي�ض ًا :ق�سمة ال�صدقات والغنائم واملرياث.
●والفري�ضة �أي�ض ًا :املَ ْهر.
ِ
●والفرائ�ض :علم ُيعرف به الورثة ،وما ي�ستحقون من املرياث ،وموانعه ،وال�ساقط وامل ُ ْ�سقط،
واحلاجب واملحجوب ،وقدر املحجوب فيه ،وكيفية ق�سمته بينهم ،ومو�ضوعه املرياث.

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية
 ،1204/3معجم م�صطلحات �ألفاظ الفقه الإ�سالمي �ص ،440/معجم م�صطلحات �أ�صول الفقه �ص،318/
القامو�س الفقهي �ص]283/
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َف َرقٌ
َف ْر ٌع

لغة:
��يءَ :ع�لاه ،و َف َ��ر َع َق َو ُام��ه و�أَ ْف َ��ر َع :ط��ا َل،
(ف ر ع)َ ،ف َ��ر َع َف ْرع�� ًا و ُف ُروع�� ًا ،و َف َ��ر َع َف َراع�� ًة؛ َف َ��ر َع َّ
ال�ش َ
خ�ش��بي
وال�ش ْ��ع َبة� ،أو امتداد
وع�لا ،و َف َّ��ر َع امل�س���أل َة :جعله��ا ُف ُروع�� ًا؛ �أي ُ�ش َ��عب ًا ،وال َف ْ��رع :ال ُغ ْ�ص��نُّ ،
َ
ٌّ
ِ
لل�ش��جرة ،ويقابل��ه :الأَ ْ�ص��ل ،وه��و �أي�ض�� ًا :م��ا ُبن َ��ي على غريه،
ق�ص�ير يخ��رج م��ن اجل��ذع الرئي�س ٍّ��ي َّ
ال�شجرة:
مت�شعب ًا من �أ�صل ،وال َف ْرع ِمن ك ِّل �شيء� :أعاله ،وفروع َّ
تفرع منه ،وك ُّل ما يخرج ِّ
وما َّ
امل�س���ألة :م��ا تف َّ��رع منه��ا ،واجلم��ع� :أ ْف ُ��رع ،و ُف ُ��روع.
��روع
ف
و
أوالده،
�
��ل:
ج
الر
��روع
ف
و
��ا،
ه
�أغ�صان
َّ
ْ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●الولد ،وولد الولد؛ كولد االبن ،وولد البنت ،و�إن نزال.
●امل�سائل االجتهادية ،التي مل َت ِرد فيها ن�صو�ص �رصيحة وا�ضحة� ،أو وردت فيها ن�صو�ص
ظنية دالل ًة وثبوت ًا� ،أو ظنية ثبوت ًا ال داللة� ،أو ظنية داللة ال ثبوت ًا.
●املقي�س ،وهو من �أركان القيا�س يف مقابلة الأ�صل؛ وهو املقي�س عليه.
●امل�س�ألة الفقهية املتفرعة عن �أ�صل جامع.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●� ِّأي ِق ْ�سم من كل جم َّز�أ �إىل �أجزاء ،وهو م�صطلح �شائع ا�ستعماله �إداري ًا و�سيا�سي ًا يف
تق�سيمات الإدارات وامل�صالح� ،أو تق�سيم احلزب �أو الهيئة ال�سيا�سية �إىل فروع و�شعب
و�أق�سام.
ٍ
ُ
●وحدة �إدارية تابعة لوحدة �أ ٍّم �أو رئي�سية ،على �أنها تقوم بنف�س املهام التي تقوم بها الوحدة
الرئي�سية� ،سواء �أكانت تعليمية �أم �إنتاجية �أم خدمية ،ولها نف�س ال�صالحيات.
عند القانونيني:
كل من ُولد من �أ�ص ٍل يف حبل الن�سب املنحدر؛ فالأوالد هم الفروع ،والآباء هم الأ�صول.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،املو�سوعة الفقهية املي�رسة ،1513/2
معجم م�صطلحات �أ�صول الفقه �ص ،317/املو�سوعة الفقهية  ،98/32املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية
العربية  ،859-858/2القامو�س القانوين اجلديد �ص]222/

َف َرقٌ

لغة:
ِ
(ف ر ق) ،ال َف ْرق وال َف َرق :م ْكيال َ�ض ْخم لأهل املدينة معروف ،اخ ُتلف فيه ،فقيل :هو �أربعة
�أرباع ،وقيل :ي�سع �ستة ع�رش رط ًال ،وهي ثالثة �آ�صع عند �أهل احلجاز ،وقيل« :ال َف ْرق» خالف
«ال َف َرق»؛ وهو :مائة وع�رشون رط ًال ،واجلمعُ :ف ْرقان ،و�أَ ْف ُرق.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●مكيال ت�سع فيه �ستة ع�رش رط ًال ،وقيل :ي�ساوي ثالثة �آ�صوع =  6120 = 3 × 2040غرام ًا.

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،التعريفات الفقهية �ص ،164/الأوزان والأكيال ال�رشعية �ص]76/
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ِف ْر َق ٌة
ِف ْر َق ٌة ( ِف َرق الأ َّمة  -ال ِف َرق الإ�سالم َّية)

لغة:
وم َّي�� َز �أح َدهم��ا م��ن الآخ��ر ،وف َّ��ر َق
(ف ر ق)َ ،ف َ��ر َق َف ْرق�� ًا و ُف ْرقان�� ًا؛ َف َ��ر َق ب�ين َّ
ال�ش��يئنيَ :ف َ�ص�� َلَ ،
أ�ش��ياء �أو النا� َ��س:
��يءَ :و َّز َع��ه ،و َن َ
َّ
��شره ،و َف َّ��ر َق بينهم��اَ :
باع�� َد ،و َف َ�ص��ل بينهم��ا ،و َف َّ��ر َق ال َ
ال�ش َ
ِ
جل ْم��ع ،والف ْرق��ة :الفري��ق� ،أو �أق�� ُّل من��ه،
�ض��دَ :ج َّم َعه��م ،وال َف ْ��ر ُق :خ�لاف ا َ
َ�ش�� َّتتهم ،و َق َّ�س��مهمُّ ،
املتفرق ،والطائفة من النا�س ،ومن الإبل :ما ُدون املائة ،واجلمعِ :ف ْرقات،
َّ
والطائفة من َّ
ال�شيء ِّ
و ِف َ��رق ،و�أَ ْفراق.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
الدين الذي تنت�سب �إليه ،دون �أن
●جماعة من النا�س ،اخ ُت َّ�صت ب�شيء من العقائد خالفت فيه ِّ
تخرج منه بالكلية.
●و ِف َرق الأمة :ا�سم �أُطلق على الفرق املنت�سبة �إىل الإ�سالم ،والتي ظهرت بعد ال�صدر الأول.
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،املو�سوعة الفقهية املي�رسة  ،1514/2املو�سوعة الفقهية ]105/32

َف َرمان( َف َرمان ُ�سلْطاين � -أَ ْمر ُ�سلْطاين -يارليغ-ن�شانِ -مثال-براتَ -منْ�شور)

لغة:
مل جند له �أ�ص ًال يف اللغة.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●القرار �أو املر�سوم الذي ي�صدره احلاكم ،و�أحيان ًا كانت الأوامر والقرارات التي ي�صدرها
ت�سمى
الوزراء �أو القادة الع�سكريني ممن يحملون اخلتم ال�سلطاين يف الدولة العثمانية َّ
(فرمان) �إىل جانب ما ي�صدره ال�سلطان نف�سه من قرارات �أو مرا�سيم ،ف�إذا �أ�صدر الباب
وخطه �أو بتوقيعه فقط؛ ُ�س ِّميت فرمانات همايونية؛ �أي
العايل فرمانات بتوقيع ال�سلطان ِّ
وخطه �أو بتوقيعه
�سلطانية ،و�إذا �أ�صدر الباب العايل فرمانات بتوقيع ال�صدر الأعظم ِّ
فقط؛ ُ�س ِّميت «فرمانات عائلية»؛ �أي :فرمانات الباب العايل.
●�أمر �أو حكم �أو د�ستور مو َّقع من امللك ،ا�ستعمله الأتراك يف الع�رص العثماين مبعنى الأوامر
ال�سلطانية� ،أو ما ي�سمى بع�رصنا باملرا�سيم امللكية.
عند االقت�صاديني:
م�صطلح �إداري ،ا�ستعملته الإدارة العثمانية ليد َّل على كل قرار �أو حكم �صادر من الباب العايل؛
�أي :ال�سلطان.

[�أوقاف امل�سلمني يف القد�س ال�رشيف �ص ،92/املو�سوعة الإ�سالمية العامة �ص ،254-253/معجم امل�صطلحات
والألقاب التاريخية �ص ،338/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية ]860/2

فرمالتي

لغة:
مل جند له �أ�ص ًال يف اللغة.
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َف َرنْك
ا�صطالحاً:
متويل �سقاية املاء للمارة� ،أو ملن هم داخل املن�ش�آت والأماكن الدينية ،كما تقع عليه م�س�ؤولية
ت�أمني املياه لهذه املن�ش�آت ،وتفريغها يف �أوانيها اخلا�صة.

[املعجم اجلامع يف امل�صطلحات الأيوبية واململوكية والعثمانية �ص]163/

ف ُْر ٌن

لغة:
ينُ :خ ْبز غليظُ ،ن�سب
للخ ْبز َّ
(ف ر ن) ،ال ُف ْرنَ :م ْو ِقد ُ
والطبخ ،وبيت لل َّنار ُي ْخ َتبز فيه ،وال ُف ْر ُّ
خل ْبزة امل�ستديرة العظيمة ،والفا ِر َنةَ :خ َّبازة ال ُف ْر ِن،
�إىل مو�ضعه ،وواحدتهُ :ف ْر ِن َّية ،وهي ا ُ
خل ْبز ،و�أي�ض ًا� :صاحب ال ُف ْرن ،واجلمع� :أَ ْفران.
وال َف َّران :ا َ
خل َّباز؛ �أي� :صانع ا ُ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●وال ُفرن احلب�سي :الفرن الذي بنته الأوقاف كم�رشوع عقاري لتنمية مداخيل الوقف ،وذلك
عن طريق كرائه بال�سم�رسة العمومية.

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،املعجم لألفاظ احلب�س  -الوقف  -املعقب والعام
باملغرب �ص]145/

ِف َر ْ ٌ
ن ( ِف َر ْنة)

لغة:
نةِ :جي ٌل من النا�س ي�سكنون �أوروبا ،وا�سم �أطلقه العرب على
(ف ر ن ج) ،الإِ ْف َر ْن والإِ ْف َر ْ َ
أوروبيني بعد احلروب
بح ْذف الألف
ال�صليبية يف َّ
ال�شقُ ،م َع َّرب «�إِ ْف َر ْنك»َ ،
َّ
وع َّر َبه جماعة َ
ال ِّ
إفرجني :الأوروبي.
نة ،وبالد الإفرجن� :أوروبا ،وال
و�س ُّموا بذلك ل َّأن قاعدة ملكهم َف َر ْ َ
« َف َر ْن»ُ ،
ُّ
ا�صطالحاً:
وا�ستمر �إىل العهدين اململوكي
ا�سم �أطلقه امل�سلمون على الفرن�سيني منذ العهد العبا�سي،
َّ
والعثماين ،وبات يط َلق جماز ًا على كل �أجنبي.

[تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،املعجم اجلامع يف امل�صطلحات الأيوبية واململوكية
والعثمانية �ص]163/

َف َرنْك

لغة:
مل جند له �أ�ص ًال يف اللغة.
ا�صطالحاً:
وحدة نقدية كانت ُت�ستعمل يف فرن�سا و�سوي�رسا ،وا�س ُتعملت يف �سورية ولبنان منذ عهد االحتالل
الفرن�سي ،وكانت ت�ساوي خم�سة قرو�ش.

[املعجم اجلامع يف امل�صطلحات الأيوبية واململوكية والعثمانية �ص]163/
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وج
َف ُّر ٌ
وج
َف ُّر ٌ

لغة:
والفتي من ول ِدها
(ف ر ج)� ،أَ ْف َر َج ِت ال َّدجاج ُة :كانت ذات فراريج ،وال َف ُّروجَ :ف ْرخ ال َّدجاجة،
ُّ
بخا�صة ،واجلمعَ :فرا ِريج.
َّ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،الرائد]

يج
َف ِر ٌ

لغة:
وفر َق
(ف ر ق)َ ،ف َر َق َف ْرق ًا و ُف ْرقان ًا؛ َف َر َق بني َّ
ال�شيئنيَ :ف َ�ص َلَ ،
وم َّي َز �أح َدهما من الآخرَّ ،
النا�س�َ :ش َّتتهم،
أو
�
أ�شياء
ل
ا
ق
ر
ف
و
بينهما،
ل
�ص
ف
َّ
َ َّ َ
يءَ :و َّز َعه ،و َن َ�شه ،و َف َّر َق بينهماَ :
باع َد ،و َ َ
َ
ال�ش َ
َ
والطائفة من
و َق َّ�سمهم� ،ض ُّدَ :ج َّم َعهم ،وال َف ْر ُق :خالف ا َ
جل ْمع ،وال َف ِريق :القطعة ،وا ُ
جل ْزءَّ ،
الطائفة من ال َّنا�س� ،أكرب من ال ِف ْرقة.
تفرق ،و�أي�ض ًا :اجلماعة �أو َّ
ال�شيء امل ُ ِّ
ا�صطالحاً:
احلارة �أو منطقة ال�سكن �أو احلي من �أحياء املنطقة ،والفريج هو الفريق عند من يقلب القاف
جيم ًا.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،مو�سوعة اللهجة الكويتية �ص ،299/املو�سوعة
الكويتية املخت�رصة  ،1227/3بت�رصف]

َف ِريقٌ ( َف ِريق َع َمل)

لغة:
وفر َق
(ف ر ق)َ ،ف َر َق َف ْرق ًا و ُف ْرقان ًا؛ َف َر َق بني َّ
ال�شيئنيَ :ف َ�ص َلَ ،
وم َّي َز �أح َدهما من الآخرَّ ،
النا�س�َ :ش َّتتهم،
َّ
يءَ :و َّز َعه ،و َن َ�شه ،و َف َّر َق بينهماَ :
باع َد ،و َف َ�صل بينهما ،و َف َّر َق ال َ
ال�ش َ
أ�شياء �أو َ
ِ
والطائفة من
و َق َّ�سمهم� ،ض ُّدَ :ج َّم َعهم ،وال َف ْر ُق :خالف ا َ
واجل ْزءَّ ،
جل ْمع ،وال َفريق :القطعةُ ،
ِ
منظمة للعمل مع ًا،
قة،
ر
ف
ال
من
أكرب
�
ا�س،
ن
ال
من
الطائفة
َّ
تفرق ،و�أي�ض ًا :اجلماعة �أو َّ
َّ
ال�شيء امل ُ ِّ
ْ
واجلمع� :أَ ْف ِرقة ،و ُف َرقاء.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند االقت�صاديني:
� ُّأي �شخ�ص �أو جمموعة �أ�شخا�ص ي�شرتكون يف �أداء عمل� ،أو لهم م�صلحة مبا�رشة يف ق�ضية �أو
عقد �أو مفاو�ضة.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم م�صطلحات االقت�صاد واملال و�إدارة الأعمال
�ص]406/
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َف ْ�سخٌ
َف�سا ٌد

لغة:
وع ْك ُ�سه�َ :ص َل َح ،و َف َ�س َد العق ُد:
وابَ ،
الرج ُل :جا َن َب َّ
ال�ص َ
(ف �س د)َ ،ف َ�س َد َف َ�ساد ًا و ُف ُ�سود ًا؛ َف َ�س َد َّ
ِ
وخر َب ،و�أ�صابه اخلل ُل،
ت ،و َف َ�س َد احلا ُل:
َب َط َل ،و َف َ�س َد َّ
ا�ضطربَ ،
عامَ :ع ِط َب ،و َت ِل َف ،و�أ ْن َ َ
َ
الط ُ
َ
والع َطب،
و َف َّ�س َد
«ال�صالح»؛ وهو :ا َ
باره ،والف�سادُ :
جل ْدب ،وال َق ْحط ،وال َّتلفَ ،
نقي�ض َّ
َ
ال�شيء� :أ َ
ال�ضر ،و�أَ ْخذ املال ظلم ًا ،وال َّل ْهو وال َّل ِعب.
إحلاق
�
:
ا
أي�ض
�
و
والكوارث،
ل،
ل
خل
وا
طراب،
واال�ض
ََ
ً
َّ
ْ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●عدم تر ُّتب الآثار املق�صودة من العقد �أو العبادة ونحوهما من الت�رصفات عليها ،وهو
ي�ساوي البطالن عند اجلمهور ،خالف ًا للحنفية.
●العمل امل�رشوع ب�أ�صله دون و�صفه ،وينبغي ت�صحيحه.
●خمالفة الفعل ال�رشع ،بحيث ال ترت َّتب عليه الآثار ،وال ُي�س ِقط الق�ضاء يف العبادات.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●�إحلاق ال�رضر.
●خروج عن القانون والنظام العام ،وعدم االلتزام بهما؛ من �أجل حتقيق م�صالح �سيا�سية
واقت�صادية واجتماعية للفرد �أو جلماعة معينة.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية
 ،1208/3املو�سوعة الفقهية  ،117/32املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية ]861/2

ف ُْ�س َح ٌة

لغة:
�سع ،و َف َ�س َح له و�أَ ْف َ�س َح �أي�ض ًا:
(ف �س ح)َ ،ف ُ�س َح َف�ساح ًة ،و َف َ�س َح َف ْ�سح ًا؛ َف ُ�س َح ُ
املكان و�أَ ْف َ�س َح :ا َّت َ
ِ
ال�س َعة ،وامل ُ َّت�سع،
َو َّ�س َع له ،و َف َّ�س َح َ
املكان� :أَ ْف َ�س َحهَ ،
وو َّ�س َعه ،ومنزل َف�سيح :وا�سع ،وال ُف ْ�س َحةَّ :
حل ِّيز الوا�سع ،وال ُف ْر َجة بني البيوت وغريها ،واجلمعُ :ف ُ�سحات،
وامل�ساحة اخلالية ،وا َ
و ُف ْ�سحات ،و ُف َ�سح.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

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

َف ْ�سخٌ

لغة:
الر� َأي:
الرج ُل�َ :ض ُع َفَ ،
(ف �س خ)َ ،
الر� ُأيَ :ف َ�س َد ،و َف َ�س َخ َّ
وج ِه َل ،و َف َ�س َخ َّ
ف�س َخ َف ْ�سخ ًا؛ َف َ�س َخ َّ
وتف�سخ
الثوب عنه� :أَ ْلقاه َ
�أَ ْف َ�س َده ،و َف َ�س َخ َ
الع ْق َد َ
ونحوهَ :ن َق َ�ضه ،و�أَ ْب َط َله ،و َ�أ ْلغاه ،و َف َ�س َخ َ
وط َر َحهَّ ،
ِ
وال�ضعف يف العقل والبدن ،واجلهل،
�شعره :زال وتطاير ،وال َف ْ�سخ :زوال املَ ْف�صل عن مو�ضعهَّ ،
ُ
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ِف ْ�سقٌ
ال�ضعيف ال يقوى على مقاومة
َّ
والط ْرح ،وال َّنق�ض ،والتفريق ،و�إف�ساد الر�أي ،وال َف ْ�سخ �أي�ض ًاَّ :
ال�شدائد� ،أو ال يظفر بحاجته.
َّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●قلب ك ِّل واحد من العو�ضني ل�صاحبه؛ في�ستعمل الف�سخ �أحيان ًا مبعنى رفع العقد من �أ�صله،
كما يف الف�سخ ب�سبب �أحد اخليارات ،وي�ستعمل �أي�ض ًا مبعنى رفع العقد بالن�سبة للم�ستقبل،
كما يف �أحوال ف�سخ العقود اجلائزة �أو غري الالزمة.
ٍ
●�إنهاء للعقد ال�صحيح ،ناجت عن ٍ
�رشط �أدرجه املتعاقدان يف العقد� ،أو �رشط افرت�ضه ال�شارع،
�أو نا�شئ عن ا�ستحالة تنفيذ االلتزام.
●رفع العقد احلقيقي �أو احلكمي على و�صف كان قبله ،بال زيادة ونق�صان.
●وف�سخ احلب�س املعقب :هو رفع �صفة التحبي�س عن احلب�س املعقب بقرار.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●�إلغاء �أو �إبطال �أو ر ُّد �أو رف�ض ح ٍّق �أو اتفاق من جانب �سلطة عليا.
●�إنهاء الرابطة التعاقدية بقرار �إداري �أو بحكم ق�ضائي؛ نتيجة خلط�أ ج�سيم يرتكبه �أحد
الطرفني.
●�إنهاء العقد والتحلل من التزاماته؛ نتيجة فقدان �رشط �أدرجه �أحد املتعاقدين يف العقد.
عند القانونينيُ :يطلَق على:
●�إنهاء الرابطة العقدية يف العقد التي تنتج التزامات متبادلة �أو التي تنفذ بالتتابع ،وعودة
املتعاقدين �إىل احلالة التي كانوا عليها قبل التعاقد.
●�إنهاء الرابطة التعاقدية بقرار �إداري �أو بحكم ق�ضائي؛ نتيجة خلط�أ ج�سيم يرتكبه �أحد
الطرفني.
●وف�سخ الإيجار� :إنهاء عقد الإيجار قبل انق�ضاء مدته؛ لإخالل �أحد طرفيه بااللتزامات
النا�شئة عنه.

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،الرائد ،معجم الغني ،املو�سوعة الفقهية  ،131/32معجم امل�صطلحات املالية
واالقت�صادية يف لغة الفقهاء �ص ،353/قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص،431/
املعجم لألفاظ احلب�س  -الوقف  -املعقب والعام باملغرب �ص ،145/معجم م�صطلحات االقت�صاد واملال و�إدارة
الأعمال �ص ،2/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية  ،861/2املعجم االقت�صادي �ص،283-282/
املعجم القانوين رباعي اللغة �ص ،454/معجم القانون �ص]472 ،120/

ِف ْ�سقٌ (ف ُُ�سوق)

لغة:
الرج ُل:
الرطب ُة عن ِق ْ�شها :ا ْن َف َ�ص َل ْت عنه ،و َف َ�س َق َّ
(ف �س ق)َ ،ف َ�س َق ِف ْ�سق ًا و ُف ُ�سوق ًا؛ َف َ�س َق ِت ُّ
ال�شع ،وخرج عن طاعة اهلل ،وانغم�س يف املل َّذات ،و َف َّ�س َق القا�ضي
َع َ�صى ،وجاوز حدود َّ ْ
ال�شاه َدَ :ع َّده فا�سق ًا ،و َن َ�س َبه �إىل ال ِف ْ�سق ،وال ِف ْ�سق :ا�سم يفيد خروج ال�شيء من ال�شيء على
وال�ضالل،
جل ْور ،وهو �أي�ض ًا :الع�صيان ،والفجورَّ ،
وجه الف�ساد ،واخلروج عن اال�ستقامة ،وا َ
الدين ،وامليل �إىل
َّ ْ
والتك لأمر اهلل عز وجل ،واخلروج عن طريق ِّ
احلق ،وال ُف ُ�سوق :اخلروج عن ِّ
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َف ْ�ص ٌل
وال�صالح ،جمعهِ :
ِ
فا�س ُقون،
املع�صية،
دائم ال ِف ْ�سق ،الفاجر ،اخلارج عن طريق ِّ
احلق َّ
والفا�سقُ :
ِ
ِ
و َف َ�س َقة ،و ُف َّ�ساق ،و ُه َّن :فا�سقات ،و َفوا�سق.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●ارتكاب الكبائر ق�صد ًا� ،أو الإ�رصار على ال�صغائر بغري ت�أويل.
●والفا�سق :من ترك الواجب مع اعتقاده بوجوبه� ،أو عمل املنكر مع اعتقاده بتحرميه.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية ،1194/3
معجم م�صطلحات �أ�صول الفقه �ص]320 ،310/

َف ْ�س ِق َّي ٌة (ف�ستقية  -خ�صة  -خ�سة  -فوارة)

لغة:
وتتو�سطه نافورة ماء،
وح ْو�ض من ُرخام ،م�ستدير غالب ًا،
(ف �س ق) ،ال َف ْ�س ِق َّية :امل ُ َت َّ
و�ض�أَ ،
َّ
واجلمعَ :ف ْ�س ِق َّيات ،و َف�سا ِق ّي.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●حو�ض من الرخام ،تو�ضع فيه نافورة مياه ،ويكون عادة يف حدائق الق�صور وامليادين
العامة.
تتو�سط امل�ساجد واملدار�س الدينية.
●حو�ض ماء للو�ضوء واالغت�سال ،كما �أنها مبثابة مي�ض�أة َّ
●حجرات الدفن املبنية يف تخوم الأر�ض �أ�سفل القباب؛ املدافن.

[تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،املعجم اجلامع يف امل�صطلحات العثمانية �ص،165/
املدخل �إىل درا�سة امل�صطلحات الفنية للعمارة الإ�سالمية �ص]97/

ف َُ�س ْي ِف�سا ٌء (غ�شك  -الف�ص املذهب  -املف�ص�ص)

لغة:
حل ْ�صباء
(ف �س �س) ،ال ُف َ�س ْي�ساء وال ُف َ�س ْي ِف�ساء :لفظة ُم َع َّربة ،وهي� :أَ ْل ٌ
الرخام �أو ا َ
وان ت�ؤ َّلف من ُِّ
خل َرز ،ي�ؤ َّلف بع�ضه على بع�ض ،وتر َّكب يف ِحيطان البيوت من داخل ،ويكون منها
�أو ا َ
ِ
ِ
�صور
تزين � َ
�صور ور�سوم ِّ
أر�ض البيت �أو جدرانه ،ك�أ َّنه َن ْق�ش ُم َ�ص َّور ،والف ْ�سف�س :البيت امل ُ َّ
بال ُف َ�س ْي ِف�ساء.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط]

َف ْ�ص ٌل

لغة:
وم َ�ضى،
فار َقَ ،
يء �أو َّ
(ف �ص ل)َ ،ف َ�ص َل َف ْ�ص ًال و ُف ُ�صو ًال و ِف�صا ًالَ ،ف َ�ص َل َّ
وخ َر َجَ ،
ال�ش ُ
ال�ش ُ
خ�صَ :
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ِف َّ�ض ٌة
يء من غريه� :أَ ْب َع َده ،وا ْن َت َزعه،
وح َك َم ،و َف َ�ص َل َّ
وم َّيز ،و�أي�ض ًاَ :ق َ�ضىَ ،
و َف َ�ص َل بينهماَ :ف َّرقَ ،
ال�ش َ
�ضيع عن � ِّأمهَ :ف َط َمه ،و�أَ ْب َع َده عنها ،وال َف ْ�صل :احلاجز بني ال�شيئني� ،أو
الر َ
و�أزاله ،و َف َ�ص َل َّ
َ
احلق
امل�سافة بينهما ،وا َ
حل ُّد بني الأ ْر َ�ض ْي ،وملتقى ك ِّل َع ْظ َم ْي من اجل�سد ،والق�ضاء بني ِّ
ال�سنة الأربعة ،و�أحد �أجزاء الكتاب مما يندرج حتت الباب
ف�صول
واحد
والباطل ،وهو �أي�ض ًا:
َّ
حل ْكم
منف�ص ًال عن غريه ،وال َف ْ�صل �أي�ض ًا :ال َف ْرع ،وعك�سه :الأَ ْ�صل ،و َف ْ�صل اخلطاب :ما كان ا ُ
ِ
ِ
فيه ِ
ِ
هائي،
والفا�صل:
قاطع ًا ال را َد له،
احلاجز� ،أو ما يف�صل بني �شيئني ،و�أي�ض ًا :القاطع ،ال ِّن ُّ
واجلمعُ :ف ُ�صول.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●عك�س الدمج يف امل�ؤ�س�سات.
●حالة �أو �صورة من �صور �إنهاء �صاحب العمل عقد العمل غري املحدد املدة؛ لعدم ر�ضائه عن
العامل� ،أو لعدم حاجته �إليه.
●ويف الإدارة املدر�سية :هو �أحد �أق�سام املدر�سة ،وي�ضم عدد ًا معين ًا من التالميذ يف مرحلة
درا�سية و�سنية واحدة.
والف�صلي :ما يقع �أو يحدث مرة كل ربع �سنة؛ �أي كل ثالثة �أ�شهر.
●
ُّ
عند القانونينيُ :يطلَق على:
●جزاء ت�أديبي يوقعه �صاحب العمل ب�إرادته وحده من �ش�أنه �إنهاء عالقة العمل.
●�إنهاء عالقة العمل بقرار فردي من جانب �صاحب العمل.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية
العربية  ،864/2معجم م�صطلحات االقت�صاد واملال و�إدارة الأعمال �ص ،449/معجم القانون �ص]391 ،121/

(لني  -ن�سيك  -غَ َرب َ -و ِرق)
ِف َّ�ض ٌة ُ

لغة:
ِ
ِ
حله بالف َّ�ضة،
م َّوه بالف َّ�ضة �أو
يء :طاله �أو َّ
(ف �ض �ض)َ ،ف َّ�ض َ�ض َّ
و�شيء ُم َف َّ�ض ٌ�ضَ ُ :
ال�ش َ
ٌ
ِ
اللج ْي؛ َم ْعدن �أبي�ضَ ،لَّاعَ ،ل ِّي ،ثمني،
ُم َر َّ�صع بها ،وال ِف َّ�ضةِ :من اجلواهر ال َّنفي�سة ،وهيَ :
حل ِل ُّي ،واجلمعِ :ف�ضا�ض ،و ِف َ�ض�ض.
كانت ُت�رضب منه ال ُّنقود ،و ُت�صنع منه ا ُ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند االقت�صاديني:
و�صنع
عن�رص معدين مييل لونه �إىل البيا�ضُ ،
وي�ستعمل  -يف الدرجة الأوىل  -يف �س ِّك النقودُ ،
وطلْي املعادن الأخرى ،وحلام معادن
احللى واملجوهرات ،ويف �صنع املو�صالت الكهربائيةَ ،
معينة ...وغري ذلك من �أوجه ال�صناعة.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم م�صطلحات االقت�صاد واملال و�إدارة الأعمال
�ص]504/
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َف ِ�ضي َل ٌة
َف ْ�ض ٌل

لغة:
فالن:
ف�ض َل َف ْ�ض ًال ،و َف ُ�ض َل ُف ُ�ضو ًال؛ َف َ�ض َل َّ
(ف �ض ل)َ ،
يءَ :ب ِق َي ،وزا َد على احلاجة ،و َف َ�ض َل ٌ
ال�ش ُ
خللُق،
�صف بالف�ضيلة ،وبدرجة رفيعة من ُح�سن ا ُ
الرج ُل :ا َّت َ
َغ َل َب على غ ِريه بالف�ضل ،و َف ُ�ض َل َّ
متيز ،و َف َّ�ضله على غريهَ :م َّيزه عليه ،وحكم له بالف�ضل عليه ،و َع َّده �أح�سن منه،
و َف ُ�ض َل َّ
يءَّ :
ال�ش ُ
ال�شيئني :وا َز َن بينهما ليحكم بف�ضل
بني
ل
وفا�ض
الف�ضل،
يف
ه
َب
ل
وغا
ه،
ر
فاخ
:
ا
فالن
َ َ
َّ
َ
َ
وفا�ضل ً َ َ
والب ِق َّية� ،أو ما َب ِقي من
د
�ض
ل:
�ض
ف
وال
آخر،
ل
ا
على
أحدهما
�
االقت�صاد،
على
يادة
ز
ال
وهو:
ق�ص»؛
ن
«ال
ِّ
ُّ َّ
َ ْ
َ
ابتداء بال مقابل ،وال ِهبة ،و َف ْ�ضل ال ِّزمامَ :ط َر ُفه،
ال�شيء ،و�أي�ض ًاَّ :
َّ
ال�شفُّ ،
وال�س ْ�ؤ ُدد ،والإح�سان ً
ال�شيء ،و�أي�ض ًا :ال ِّثياب التي ُت ْبتذل للنوم ،واجلمعُ :ف ُ�ضول.
بقية َّ
وال َف ْ�ض َلة :ال ُف�ضالة؛ وهيَّ :
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●اخلري.
ِ
●كل عطية ال َتلْزم من ُي ْعطي.
●ابتداء �إح�سان بال ِع َّلة.
●وال َف ْ�ضلة :ما ال فائدة فيه.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة
الإ�سالمية �ص ،433/معجم امل�صطلحات والألفاظ الفقهية  ،44/3معجم م�صطلحات �ألفاظ الفقه الإ�سالمي
�ص]445/

َف ِ�ضي َل ٌة

لغة:
يءَ :ب ِق َي ،وزا َد على احلاجة ،و َف َ�ض َل
ف�ض َل َف ْ�ض ًال ،و َف ُ�ض َل ُف ُ�ضو ًال؛ َف َ�ض َل َّ
(ف �ض ل)َ ،
ال�ش ُ
�صف بالف�ضيلة ،وبدرجة رفيعة من ُح�سن
الرج ُل :ا َّت َ
ٌ
فالنَ :غ َل َب على غ ِريه بالف�ضل ،و َف ُ�ض َل َّ
وع َّده
عليه،
بالف�ضل
له
وحكم
عليه،
زه
ي
م
غريه:
على
له
�ض
ف
و
ز،
متي
:
يء
ال�ش
ل
�ض
ف
و
ق،
ل
خل
َ
ُ
ا ُ
َ
َ
َّ
ُ
َ
َ َّ
َّ ُ َّ
ال�شيئني :وا َز َن بينهما
وفا�ضل فالن ًاَ :
وفا�ض َل بني َّ
فاخ َره ،وغا َل َبه يف الف�ضلَ ،
�أح�سن منهَ ،
ِ
ِ
ِ
ليحكم بف�ضل �أحدهما على الآخر ،وال َف�ضيلة� :ض ُّد «ال َّنقي�صة» ،وهي :الدرجة الرفيعة يف ال َف ْ�ضل
خللق ،واملَ ِز َّية ،و َف ِ�ضيلة ك ِّل �شيءَ :م ِز َّي ُته ،وال َف ِ�ضيلة �أي�ض ًا :ال َف ْ�ضلة �أو ال ُف�ضالة؛ وهي:
وح�سن ا ُ
ُ
ال�شيء ،واجلمعَ :ف�ضا ِئل.
من
ما َف َ�ضل
َّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املندوب ،والنافلة ،وهي ما طلبه ال�شارع من املكلف طلب ًا غري جازم؛ في�ؤجر على فعله ،وال
ي�أثم برتكه.
●ما فعله ر�سول اهلل ﷺ� ،أو �أمر به �أمر ًا غري م�ؤ َّكد ،وتركه يف بع�ض الأحيان� ،أو مل يظهره
يف جماعة.
ِ
وجوز العلماء
●وف�ضائل الأعمال :كل عمل �أذن به ال�رشع على وجه من �أوجه الإطالقَّ ،
العمل به مقيد ًا من وجه �أو �أكرث ،ب َق ْيد مل يرد يف ال�رشع ن�ص ًا.
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ِفطْ ٌر
كرب
●وف�ضائل الأعمال �أي�ض ًا :الرتغيب �أو الرتهيب؛ بذكر ثواب �أو عقاب ،ملا له �أ�صل ثابت؛ ِّ
الوالدين ،وذكر اهلل يف ال�سوق ...ونحو ذلك.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم امل�صطلحات
والألفاظ الفقهية  ،46 ،44/3معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية  ،1211/3معجم م�صطلحات العلوم
ال�رشعية ]1211/3

ِفطْ ٌر

لغة:
و�ش َب ،و َق َط َع �صيامه
(ف ط ر)َ ،ف َط َر ُف ُطور ًا ،و�أَ ْف َط َر �إ ْفطار ًا؛ َف َط َر َّ
ائم و�أَ ْف َط َر�َ :أ َك َل َ َ
ال�ص ُ
ال�صباح� ،أو وجبة الإفطار يف رم�ضان،
بتناول َّ
الطعام ونحوه ،و َف َّط َر فالن ًاَ :ق َّد َم له وجبة َّ
ِ
ِ
ال�صوم ،وهو :الإ ْفطار ،والف ْطر �أي�ض ًا :القوم امل ُ ْفطرونَ ،و ْ�صف بامل�صدر.
وال ِف ْطر :نقي�ض َّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●�أول يوم من �شوال؛ وهو عيد الفطر.
ال�شاب �أو اجلماع �إم�ساك ًا يعترب به �صائم ًا.
●عدم الإم�ساك عن َّ
الطعام �أو َّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،التعريفات الفقهية �ص ،166/معجم لغة
الفقهاء �ص]316/

ِفطْ َر ٌة

لغة:
أمر:
اب و َن ْح ُوه�َ :ش َّق ال َّل ْحم َ
(ف ط ر)َ ،ف َط َر َف ْطر ًا؛ َف َط َر َّ
ال�ش َ
وط َل َع ،و َف َط َر ال َ
يء�َ :ش َّقه ،و َف َط َر ال َّن ُ
ِ
�أوجده ،و�أن�ش�أه ،وابتد�أه ،وال ِف ْط َرة :االبتداء ،واالخرتاع ،واخللْقة التي ُخلق عليها املولود يف
اخللق من املعرفة بهِ ،
الطبيعية ،والطبيعة ال�سليمة
و�ص َفة الإن�سان
بطن � ِّأمه ،وما َف َط َر اهلل عليه َ
َّ
ِ
ِ
ال�س َّنة ،واجلمع :ف َطرات ،وف َطر.
مل ُت َ�شب ِب َع ْيب ،وال ِف ْط َرة �أي�ض ًاُّ :
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●جمموع اال�ستعدادات وامليول والغرائز التي تولد مع الإن�سان ،دون �أن يكون لأحد دخل
يف �إيجادها.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
املهي�أة لقبول الدين.
●ال�صفة التي يت�صف بها كل موجود يف �أول زمان خلْ َقته؛ اجلب َّلة َّ
●�صدقة الفطر؛ �أي زكاة الفطر.
●�صاع �رشعي.
●وال ُف ْط َرة :ما اعتاد النا�س �رشاءه من احللوى والتمور «املك�رسات» يف عيد الفطر.

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم لغة الفقهاء �ص،317/
التعريفات الفقهية �ص ،166/معجم م�صطلحات �ألفاظ الفقه الإ�سالمي �ص ،445/قامو�س امل�صطلحات
االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص]433/
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َفق ٌْر
ور
َفطُ ٌ

لغة:
الطعام ونحوه،
و�ش َب ،و َق َط َع �صيامه بتناول َّ
(ف ط ر)َ ،ف َط َر ُف ُطور ًا؛ َف َط َر َّ
ائم� :أَ َك َل َ َ
ال�ص ُ
ال�صباح� ،أو وجبة الإفطار يف رم�ضان ،وال َف ُطور :ما ُي ْف َطر عليه ،وهو
و َف َّط َر فالن ًاَ :ق َّد َم له وجبة َّ
ال�صائم بعد �أذان املغرب ،وال ُف ُطور :م�صدر « َف َط َر»؛ وهو :تناول طعام
ال�صباح ،وطعام َّ
طعام َّ
ال�صائم طعامه بعد غروب ال�شم�س.
ال�صباح ،وتناول َّ
َّ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،معجم اللغة العربية املعا�رصة]

َف ْق ٌد ( ُفقْدان)

لغة:
ِ
وغاب عنه ،و�أي�ض ًا:
(ف ق د)َ ،ف َق َد َف ْقد ًا وف ْقدان ًا و ُف ْقدان ًا و ُف ُقود ًا؛ َف َق َد َّ
يءَ :
�ضاع منهَ ،
ال�ش َ
ِ
ب�رصهَ :عم َي ،و َف َق َد حيا َته :مات ،و َف َق َد ُر ْ�ش َده:
�سهَ � ،
أوع ِد َمه؛ َف َق َد الأم َلَ :ق ِن َطَ ،
وي ِئ َ�س ،و َف َق َد َ
َخ ِ َ
�صربه ،وال َف ْقد:
�سع ،و َف َق َد
ُج َّن،
وت�رصف َ
�شعورهُ :غ ِ�ش َي عليه ،وف َقد َ
�صربهَ :ن ِف َد ُ
َ
َّ
بط ْي�ش و َت َ ُّ
وال�ضياع.
ال ُف ْقدان ،وا َ
خل َ�س َارةَّ ،
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند االقت�صاديني:
الت�رصف ب�شكل م�ستقل.
فقدان الإرادة :انعدام �أو �ضعف القدرة على اتخاذ القرارات �أو
ُّ
[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية
العربية ]870/2

َفق ٌْر

لغة:
ِ
ِ
ِ
الرج ُلَ :ذ َه َب ما ُله ،وعك�سهَ :غن َي ،وا ْف َت َق َر ال َّتاج ُر:
(ف ق ر)َ ،ف ُق َر َفقار ًة ،وا ْف َت َق َر ا ْفتقار ًا؛ َف ُق َر َّ
ال�شيء :ا ْف َت َق َده ،واحتاج �إليه ،و َف َّق َره� :أَ ْف َق َره ،وجعله فقري ًا،
�صار فقري ًا قلي َل املال ،وا ْف َت َق َر �إىل َّ
ِ
والب ْ�ؤ�س ،وال َفقري :املحتاج ،قليل املال ،الذي ال
وال َف ْقر�ِ :ض ُّد «ال ِغ َنى»؛ وهوَ :
الع َوز ،واحلاجةُ ،
وع ْك�سه :ال َغ ِن ُّي ،واجلمعَ :مفا ِقر.
ميلك ما يكفيه� ،أو الذي ال َ ْي ِلك متاع ًا وال ما ًالَ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●عدم امتالك مقدار ن�صاب الزكاة فائ�ض ًا عن احلاجات الأ�صلية.
ٍ
ٍ
ٍ
وم�سكن.
وملب�س
وم�رشب
● َف ْق ِد ما ُي ْحتاج �إليه؛ من م�أك ٍل
●احلالة التي ال يتم َّكن فيها الفرد من احل�صول على العنا�رص املعي�شية الأ�سا�سية ،الالزمة
لوجوده املادي ،و�سالمة بقائه ،وقد يكون الفقر مطلق ًا �أو ن�سبي ًا.
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ِف ْق ٌه
●والفقري :الذي جاز له �أخذ الزكاة.
●والفقري �أي�ض ًا :من له مال دون ال ِّن�صاب؛ �أي دون مائتي درهم �أو قيمتها ف�صاعد ًا ،فا�ض ًال
عن حاجته الأ�صلية.
●والفقري �أي�ض ًا :الذي ال َي ْ�س�أل؛ لأنه يجد ما يكفيه يف احلال.
●والفقري �أي�ض ًا :من كان له ولعياله قوت يوم� ،أو َق َد َر على الك�سب لهما.
●والفقري �أي�ض ًا :املحرتف الذي يعي�ش بك�سب يده يف كل يوم.
●والفقري �أي�ض ًا :من ال ميلك �شيئ ًا �ألب َّتة� ،أو يجد �شيئ ًا ي�سري ًا من مال �أو ك�سب ال يقع موقع ًا
من كفايته.
عند االقت�صاديني:
الفقري :من لي�س له مال �أو ك�سب حالل الئق به.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،املو�سوعة الفقهية املي�رسة  ،1531/2معجم
م�صطلحات �أ�صول الفقه �ص ،323/معجم م�صطلحات الرعاية والتنمية االجتماعية �ص ،195/ترتيب ال�صنوف
يف �أحكام الوقوف �ص ،82-81/قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص ،435/املو�سوعة
الفقهية  ،199/32املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية ]871/2

ِف ْق ٌه

لغة:
ِ
ِ
ِ
ِ
الرج ُل� :صار عامل ًا َفطن ًا� ،أو �صار الف ْقه له
(ف ق هـ)َ ،ف ُق َه َفقاه ًة ،و َفق َه ف ْقه ًا و َف َقه ًا؛ َف ُق َه َّ
ِ
ِ
الرج ُلَ :عل َم ،وكان فقيه ًا،
الدين� :صار عامل ًا ب�أ�صول َّ
�سجية ،و َف ُق َه يف ِّ
َّ
ال�شيعة و�أحكامها ،و َفق َه َّ
َ
َ
ِ
وع َّل َمه ،و َت َف َّقه
ل
ا
ه
ه
ق
ف
و
تفكري،
بعد
ه
ك
ر
د
�
أ
و
ل،
ه
ج
بعد
ه
م
ه
ف
:
أمر
ل
ا
ه
َ
َ
َ
َّ
َ
ْ
َ
أمر� :أ ْف َه َمه � َّإياهَ ،
ْ
َ
و َف ِق َ َ َ
َ
َ
الدين ِل َف ْ�ضله ،وهو �أي�ض ًا:
الرج ُلَ :ت َ
عاطى ال ِف ْق َه ،وال ِف ْقه :العلم َّ
بال�شيء و َف ْهمه ،و َغ َل َب على ِعلْم ِّ
ِ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال�شيعة و�أحكامها ،وجمعهُ :ف َقهاء،
أ�صول
�
ب
والعال
ن،
ط
ف
ال
العال
يه:
ق
ف
وال
م،
ه
ف
وال
نة،
ط
ف
ال
ْ
َ
َ
َ
َّ
ْ
ِ
و ُه َّنَ :فقيهات.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●ال ِعلم بالأحكام ال�رشعية الفرعية ،املكت�سب من �أدلتها التف�صيلية.
●�إدراك دقائق الأمور.
●معرفة النف�س؛ ما لها ،وما عليها.
●جمموعة الأحكام العملية امل�رشوعة يف الإ�سالم.
●والفقيه :املجتهد العامل ب�أ�صول ال�رشيعة و�أحكامها ومقا�صدها العامة.
وتكونت عنده ملكة ا�ستنباطها من م�صادرها.
●والفقيه �أي�ض ًا :العامل الذي حفظ الأحكامَّ ،
●والفقيه �أي�ض ًا :من �شغل �أوقاته باملطالعة ،والتعليم ،والفتوى ،و�إن َق َّ�ص عن االجتهاد.
●والفقيه �أي�ض ًا :امل� ِّؤدب ،وهو املعلِّم للأطفال يف مكاتب الأيتام.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●علم �أ�صول ال�رشيعة وفروعها ،وهو �صناعة الفقهاء يف الفكر الإ�سالمي.
●علم و�أ�سلوب تطبيق العدالة؛ عن طريق القوانني واملحاكم.
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الح
َف ٌ
عند القانونينيُ :يطلَق على:
●ا�ستنباط الأحكام القانونية من م�صادرها بالطرق العلمية.
●جمموعة الآراء ال�صادرة من رجال ي�شتغلون بدرا�سة القانون؛ و ُهم الفقهاء �أو رجال
القانون.
●املبادئ التي ُي�سرت�شد بها ب�ش�أن مو�ضوع ما.
ال�ضيق :من كانت
●والفقيه باملعنى الوا�سع هو :من كان من كبار علماء القانون ،وباملعنى ِّ
مهنته الإفتاء يف امل�شاكل القانونية؛ �سواء �أكانت مطروحة على الق�ضاء� ،أم غري مطروحة.

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،القامو�س الفقهي �ص ،289/معجم لغة
الفقهاء �ص ،317/معجم م�صطلحات �أ�صول الفقه �ص ،324-323/ن�صان جديدان من وثيقة الأمري �رصغتم�ش
�ص ،172/معجم م�صطلحات االقت�صاد واملال و�إدارة الأعمال �ص ،312/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية
العربية  ،871/2معجم القانون �ص ،121/القامو�س القانوين اجلديد �ص ،236/معجم امل�صطلحات القانونية
(بدوي) �ص]141/

َفكٌّ ( ِفكاك)

لغة:
الع ْق��د َة و َن ْح َوه��اَ :ح َّله��ا،
��يءَ :خ َّل َ�ص��هَّ ،
(ف ك ك)َ ،ف َّ��ك َف�� ّك ًا؛ َف َّ��ك َّ
وال�ش��يئنيَ :ف َ�ص َلهم��ا ،و َف َّ��ك ُ
ال�ش َ
هنَ :خ ّل َ�صه من يد امل ُ ْرت ِهن ،وال َف ُّك:
وا َ
والر َ
��سره ،و َف َّك ال َ
أ�س�ير� :أَ ْط َل َقهَ ،
خل ْت َمَ :ف َّ�ضه ،و َك َ َ
وح َّر َرهَّ ،
تخلي�صه��ا م��ن
الرقب��ة:
ال َف ْ�ص��ل ب�ين َّ
ُ
ال�ش��يئني ،وتخلي���ص بع�ضهم��ا م��ن بع���ض ،وال َّت ْفري��ج ،و َف ُّ��ك َّ
ِ
الر ْهن ،والفكاك وال َفكاك :ما ُي َف ُّك به؛ كاملال
الرق ،و َف ُّك الرهن و َفكاكه :تخلي�صه من َغ َلق َّ
�إ�س��ار ِّ
ونحوه ُيدفع خلال�ص الأ�س�ير.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند االقت�صاديني:
ِ
● َف ُّك الرهن العقاري :قيام املُقر�ض بف ِّك الرهن عن العقار املرهون بعد �سداد كامل القر�ض
العقاري.
●و َف ُّك احلجز� :أمر يق�ضي برفع احلجز عن ممتلكات املدين بعد �سداد الدين� ،أو امل َّدعى عليه
بعد ت�سوية الدعوى الق�ضائية التي �أدت �إىل توقيع احلجز.
عند القانونيني:
الرهن.
الرهن� :إجراء يتم به �إزالة َّ
َف ُّك َّ

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية واملالية
�ص ،688 ،285/معجم القانون �ص]122/

الح
َف ٌ

لغة:
وظ ِف َر مبا يريد ،ونا َل حاجته،
الرج ُل و�أَ ْف َل َح :فا َزَ ،
(ف ل ح)َ ،ف َل َح َفالح ًا ،و�أَ ْف َل َح �إ ْفالح ًا؛ َف َل َح َّ
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الح ٌة
ِف َ
الظ َفر ،وال َف ْوز مبا ُيغتبط به وفيه �صالح احلال ،وال َّنجاة ،والبقاء يف ال َّنعيم واخلري،
وال َف َلحَّ :
ال�صوم.
ال�س ُحور؛ ل َّأن به بقاء َّ
و َف َل ُح ال َّدهر :بقا ُ�ؤه ،وال َف َلح �أي�ض ًاَّ :
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة]

الح ٌة
ِف َ

لغة:
للح ْ��رث ،و�أع َّده��ا لل ِّزراع��ة،
(ف ل ح) ،ف َل َ��ح َفلْح�� ًا؛ َف َل َ��ح َّ
��يء�َ :ش�� َّقه ،و َف َل َ��ح ال َ
أر���ض�َ :ش�� َّقها َ
ال�ش َ
ِ
ال�ش ُّ��ق وال َق ْط��ع ،وال ِف َلح��ة :احلراث��ة ،وال ِّزراع��ة؛ �أي :القي��ام ب�ش��ئون الأر���ض
الزراعي��ة
وال َفلْ��حَّ :
َّ
وري وغ�ير ذل��ك ،وه��ي حرف��ة ال َف َّلح ،وال َف َّلح :الأ َّكار (من يحرث الأر�ض) ،وهو
م��ن َح ْ��رث وزرع ٍّ
املُ��زارع ،حم�ترف ال ِّزراع��ة؛ لأن��ه َي ْفل��ح الأر���ض.
ا�صطالحاً:
علم تدبري النبات ،من بدء كونه �إىل متام ن�ش�أته ،وذلك �شامل لإ�صالح الأر�ض باملاء ومبا
والرماد ونحوه ،مع مراعاة الأهوية ،وقواعد هذا العلم تختلف
يخلخلها ويحميها؛ َّ
كال�سمادَّ ،
باختالف الأماكن.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
التبة من حرث وغر�س ورعاية لإنتاج املحا�صيل.
●عل ِم وف ِّن فالحة ُّ
●وال َف َّلح :الذي ميار�س حرث الأر�ض وزرعها �أو تربية املوا�شي عليها.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني ،قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة
الإ�سالمية �ص ،436/معجم امل�صطلحات االقت�صادية �ص ،286/معجم ال�شهابي يف م�صطلحات العلوم الزراعية
�ص]356/

ُالن (فُالنَة)
ف ٌ

لغة:
الع َلم املُذ َّكر العاقل ،م�ؤ َّنثهُ :فالنة ،و ُفالن و ُفالنة :كناية عن �أ�سماء
(ف ل ن)ُ ،فالن :كناية عن َ
الآدميني ،وال ُفالن وال ُفال َنة :كناية عن غري الآدميني؛ كالفر�س وال َّناقة.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة]

َفال ٌة

لغة:
الر�ضاع،
بي و َن ْح َوه عن � ِّأمهَ :ف َط َمه ،و َف َ�ص َلهَ ،
الء؛ فال َّ
وع َز َله عن َّ
(ف ل و)َ ،فال َف ْلو ًا و ِف ً
ال�ص َّ
ِ
ال�صحراء ،و�صاروا �إىل َفالة ،وال َفالة :ال َق ْفر من الأر�ض ،والأر�ض
القوم :خرجوا �إىل َّ
و�أَ ْفلى ُ

316

َف ٌّن
ال�ص ْح َرا ِء ،وال َفالة من الأر�ض :امل ُ ْ�ستوية
الوا�سعة امل ُ ْق ِفرة ،ال ماء فيها وال �أني�س ،واملَفازة� ،أو َّ
ِ
التي لي�س فيها �شيء ،واجلمعَ :ف َلوات ،و�أَ ْفالء ،و َف ًال ،و ُفل ّي.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة]

َفل ٌْ�س

لغة:
الرج ُل� :صار ذا ُفلُو�س ،بعد �أن كان ذا دراهم ،وال َفلْ�س:
(ف ل �س)� ،أَ ْف َل َ�س �إِ ْفال�س ًا؛ �أَ ْف َل َ�س َّ
قطعة من ال َّنقد م�رضوبة من ال َّنحا�س �أو املعدن ُيتعامل بها ،وهي عملة جارية يف بع�ض البلدان،
وال َفلْ�س �أي�ض ًاَ :خامت ا ِ
جل ْزية يف العنق ،وال َف َّل�س :بائع ال َفلْ�س ،واجلمع� :أَ ْفلُ�س ،و ُفلُو�س.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●كل ما ُيتعامل به من النقود الزهيدة القيمة ،الرخي�صة املعدن؛ كال ُّنحا�س مث ًال.
احلبة؛ وهي ت�ساوي
●من الأوزان الدقيقة :ي�ساوي جزء ًا من اثنني و�سبعني جزء ًا من َّ
 0.000813غرام ًا.
ِ
●ورقة اجلزية ،كانت ُتختم ،ويعلِّقها الذ ّمي يف عنقه؛ �شهاد ًة لأداء اجلزية.
يتزين بها جلام الفر�س.
●والفلو�س :القطع املعدنية ال�صغرية َّ
●والفلو�س �أي�ض ًا :ما ُ ِ
�ض َب من املعادن من غري الذهب والف�ضة �س َّك ًة ،و�صار نقد ًا يف التعامل
عرف ًا وثمن ًا با�صطالح النا�س.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●م�صطلح اقت�صادي ي�شري �إىل عملة م�رضوبة من غري الذهب والف�ضة ،وقد �أخذ العرب
الفل�س عن اليونانية ،وقاموا بتعريبه ،ولكنهم مل يتقيدوا بهذا النوع من الفلو�س البيزنطية.
َ
●م�صطلح اقت�صادي حديث ،ي�شري �إىل عملة نقدية عربية م�ستعملة يف الأردن والإمارات
والبحرين والعراق والكويت واليمن ،ويختلف �سعرها بح�سب البلد.
●والفلو�س :العمالت املعدنية ال�صغرية من غري الذهب والف�ضة ،التي ت�صدرها ال�سلطات
النقدية لت�سهيل ال�رصافة ،وهي يف حكم النقود املقيدة.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،الرائد ،قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص،437/
معجم لغة الفقهاء �ص ،319/التعريفات الفقهية �ص ،167/معجم امل�صطلحات املالية واالقت�صادية يف لغة
الفقهاء �ص ،355/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية  ،874/2املعجم االقت�صادي �ص]284/

َف ٌّن

لغة:
ت� :أخذ يف ُف ُن ٍ
ون من القول ،و َف َّن
(ف ن ن)َ ،ف َّن َف َّن ًا؛ َف َّن َّ
خ�صَ :ك ُث َتف ُّننه يف الأمور ،وا َف َ َّ
ال�ش ُ
وال�ضب من
يءَ :ز َّي َنه ،و َف َّ َ
َّ
ن ر� َأيهَ :ل َّونه ومل يثبت على ر�أي واحد ،وال َف ُّن :ال َّنوع ،واحلالَّ ،
ال�ش َ
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َفنَا ٌء
الع َجب ،وهو �أي�ض ًا :ال َّت ْزيني ،وال ُف ُنون :جمع « َف ٍّن» ،وهي :الأَ ْخالط من ال َّنا�س
َّ
ال�شيء ،والأمر َ
وط ُرقه ،واجلمع� :أفانني ،و�أَ ْفنان ،و ُف ُنون.
لي�سوا من قبيلة واحدة ،و�أفانني الكالم� :أ�ساليبه ُ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
يخت�ص به فئة من النا�س ،وتظهر فيه مهاراتهم و�إبداعهم.
●املجال الذي
ُّ
●جملة الو�سائل التي ي�ستعملها الإن�سان لإثارة امل�شاعر والعواطف؛ وبخا�صة عاطفة
اجلمال.
●مهارة يحكمها الذوق واملواهب.
●قواعد خا�صة بحرفة �أو عمل.
الفن الذي ظهر منذ الإ�سالم ،وانت�رش وازدهر يف الأرا�ضي التي �ساد
والفن الإ�سالميُّ :
● ُّ
واخلط ،والفنون الأخرى.
فيها الإ�سالم ،وي�شمل :العمارة ،والزخرفة،
َّ
●والفنون التطبيقية :هي الأعمال التي يلج�أ فيها ال�صانع �أو الفنان لتوظيف فنه الإبداعي يف
�إنتاج عمل يفيد النا�س يف حياتهم اخلا�صة �أو العامة.

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية -1219/3
 ،1220معجم العمارة والفن �ص ،43/املو�سوعة الذهبية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص]888/

َفنَا ٌء

لغة:
ِ
ِ
ِ
ِ
الرج ُلَ :ه َل َك،
(ف ن ي)َ ،فن َي َف َن ًاء؛ َفن َي َّ
يءُ :عد َم ،وبا َدْ ،
ال�ش ُ
وا�ض َم َح َل ،وانتهى وجو ُده ،و َفن َي َّ
القوم وتفا َن ْوا� :أفنى بع�ضهم بع�ض ًا يف احلرب َق ْت ًال،
و�أي�ض ًاَ :ه ِر َم ،و�أَ ْ َ
�ش َف على املوت ،وتفانى ُ
ال�شيء.
وال َفناءَ :نقي�ض «البقاء»؛ وهو :ال َّزوال ،والهالك ،واملوت ،ونفاد َّ
ا�صطالحاً:
َ�ص ْ ُيورة ال�شيء معدوم ًا بذاته �أو ب�أجزائه؛ بحيث مل يبق منه �شيء �أ�ص ًال.
[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،الرائد ،املو�سوعة الفقهية ]294/42

ِفنَا ٌء

لغة:
وا�ض َم َح َل ،وانتهى وجو ُده ،وال ِفناء� :ساحة وا�سعة
(ف ن ي)َ ،ف ِن َي َف َن ًاء؛ َف ِن َي َّ
يءُ :ع ِد َم ،وبا َدْ ،
ال�ش ُ
ِ
أمامية ،و�أي�ض ًا :ما ْام َت َّد
الدار:
حماطة ب�أ�سوار �أو �أَ ْب ِنية ،وفناء َّ
ال�سعة �أمامها� ،أو �ساحتها ال َّ
َّ
ال�ساحات على �أبواب ال ُّدور ،واجلمع� :أَ ْف ِنية ،و ُف ِن ّي ،و ِف ِن ّي.
ِمن جوانبها ،والأَ ْف ِنيةَّ :
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
املارة من طريق نافذ.
●ما ف�ضل من حاجة َّ
●و ِفناء امل�سجد :ال�ساحة �أمامه.
●وفناء امل�سجد :هو املكان املت�صل به ،لي�س بينه وبينه طريق.
�صممت
تتو�سط امل�ساجد واجلوامع ،التي ِّ
●والفناء الأو�سط :هو امل�ساحة املك�شوفة التي َّ
وفق التخطيط التقليدي املت�أ ِّثر بتخطيط م�سجد الر�سول ﷺ.

318

َفن ٌِّّي
الدواب ،ودفن املوتى ،و�إلقاء الرتاب ...ونحو ذلك.
●وفناء البلد :املكان املع ُّد مل�صالح البلد؛ كرك�ض
ِّ
[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني ،معجم لغة الفقهاء �ص ،319/التعريفات
الفقهية �ص ،167/املو�سوعة الفقهية  ،346/28 ،88/22بحوث ودرا�سات يف العمارة الإ�سالمية ]31/1

نار ( َفنْيار)
َف ٌ

لغة:
ال�ضوءُ ،ين�صب على �سارية عالية �أو ُب ْرج مرتفع؛ لإر�شاد
(ف ن ر) ،ال َفنار:
قوي َّ
ٌ
م�صباح ُّ
نار،
م
:
ا
أي�ض
�
ى
�سم
وي
اخلطر،
مواطن
ب
ن
وت
،
ي
ال�س
طرق
إىل
�
واملحيطات
ال�سفن يف البحار
َّ ْ َ َ ُّ
ُ َّ
ُّ
ً َ ٌ
ِ
ِ
ِ
يار ،وهو �أي�ض ًا :امل ْ�صباح� ،أو امل ْ�شعل ،واجلمعَ :فنارات ،و َفنانري.
ن
و َف ْ ٌ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،الرائد]

ُف ْن ُدقٌ (خان � -أوتيل  -تيم  -دار ال ُّتجار  -لوكاندة)

لغة:
ال�سبيل
فار�سي؛ معناه:
(ف ن د ق) ،ال ُف ْن ُدق :لفظ
اخلان ،وقيل هو بلغة �أهل َّ
ُ
ال�شام :خان َّ
ٌّ
الطرق واملدائن ،وهو �أي�ض ًا :ال ُّن ُزل� ،أو املَ ْ�سكن املفرو�ش لإقامة
الذي ينزله ال َّنا�س ،ويكون يف ُّ
امل�سافرين ،ينزل فيه الغرباء �أو غريهم ِب َد ْفع الأجر.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●مكان لإقامة امل�سافرين ب�أجر ،و�أُطلق هذا التعبري يف الأ�سا�س على بناء وا�سع يت�أ َّلف من
عدة طبقات ،كان ينزل فيه التجار الأوروبيون يف مدن ال�رشق مع جتارتهم ،والفندق -
واحلال هذه  -هو اخلان بذاته ،ثم � َّإن هذا التعبري �أُطلق على ال ُّن ُزل عموم ًا.
●ويف ال ُّنقود :نقد عثماين عراقي من الذهبُ ،عرف منه :اجلديد ،والعتيق ،وهو من�سوب �إىل
�ض ِبه؛ مدينة البندقية الإيطالية ،والرتك العثمانيون ينطقون ا�سمه :فندقلي.
مكان َ ْ
عند االقت�صاديني:
ُن ُزل ُي َه َّي�أ لإقامة امل�سافرين بالأجر ،ي�شتمل على غرف للنوم ،و�أماكن للرتفيه واال�سرتخاء.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم لغة الفقهاء �ص ،319/املعجم اجلامع يف امل�صطلحات
الأيوبية واململوكية والعثمانية �ص ،165/قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص،439/
املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية ]874/2

َفن ٌِّّي

لغة:
خ�صَ :ك ُث َتف ُّننه يف الأمور ،وا َف َ َّت� :أخذ يف ُف ُن ٍ
ون من القول ،و َف َّن
(ف ن ن)َ ،ف َّن َف َّن ًا؛ َف َّن َّ
ال�ش ُ
ِ
ِ
يءَ :ز َّي َنه ،وال َف ِّن ُّي :ا�سم من�سوب �إىل َف ٍّن ،وهو :احلاذق يف ح ْرفته.
َّ
ال�ش َ
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ِ�س
ِف ْهر ٌ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
يت�ضمن الإعداد الرتبوي و�إك�ساب
●والتعليم الفني :منط من التعليم العايل النظامي ،الذي
َّ
املهارات واملعرفة التقنية؛ لإعداد �أط ٍر فنية يف خمتلف االخت�صا�صات ال�صناعية والزراعية
وال�صحية والإدارية وغريها ،وتقع عليها م�س�ؤولية الت�شغيل وال�صيانة واخلدمات.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●احلاذق يف حرفته.
●م�ساعد املهند�س� ،أو من هو �أدنى يف الدرجة العلمية عن اللي�سان�س (البكالوريو�س).
●كل من يجيد مهارة �أو تعام ًال مع �آلة �أو تقنية معينة.
●عامل ماهر يقوم ب�أعمال الرتكيب �أو ال�صيانة �أو الإ�صالح.

[املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،التعليم الفني ال�صناعي والتدريب املهني ،متاح على الرابط:
 ،https://sites.google.com/site/safaagad2222/safaagad2222-8املعجم الأ�سا�سي يف
امل�صطلحات الإدارية العربية  ،875/2قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية واملالية �ص]786/

ِف ْه ِر ٌ�س ( ِف ْه ِر ْ�ست)

لغة:
ِ
ل َ��ق ب��ه
��اب :و�ض��ع ل��ه ف ْهر�س�� ًا؛ �أي�َ :ص َّن َف��ه ،و�أَ ْ َ
(ف ه��ـ ر ���س)َ ،ف ْه َر� َ��س َف ْه َر َ�س�� ًة؛ َف ْه َر� َ��س الكت َ
ِ
ِ
َث ْبت�� ًا مبحتويات��ه ،وال ِف ْه ِر���س :فار�س ٌّ��ي ،مع َّ��رب «ف ْهر ْ�س��ت»؛ ومعن��اهَ :ث َب ٌ��ت مبحتوي��ات الكت��اب،
ألفبائي ًا �أو
�أو مو�ضوعات��ه
مم��ا ورد يف الكت��ابُ ،ي َر َّت��ب � َّ
َّ
التف�صيلي��ة و�أ�س��ماء الأع�لام ...ونح��و ذل��ك َّ
ال�صفح��ات الت��ي وردت فيه��ا تل��ك املو�ضوع��ات والأ�س��ماء،
��ام
ق
أر
�
إىل
�
��ه
ي
ف
�ش��ار
وي
َّ
بنظ��ام �آخ��رُ ،
تم��ع في��ه ال ُكت��ب ،واجلم��عَ :فها ِر���س.
ويق��ع يف � َّأول الكت��اب �أو �آخ��ره ،و�أي�ض�� ًا :الكت��اب ال��ذي ُ ْ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●ذكر الأعمال والدفاتر تكون يف الديوان ،وقد يكون ل�سائر الأ�شياء.
عند االقت�صاديني:
وخ َّ�ص بقائمة
وع ِّمم ف�أ�صبح ل�سائر الأ�شياءُ ،
ِ�س َجل الأعمال والدفاتر التي تكون يف الديوانُ ،
بالكتب وغريها من املواد املكتبية املر َّتبة وفق نظام معني.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،مفاتيح العلوم �ص ،38/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية
]875/2

ات
َف َو ٌ

لغة:
وفات
وفات ٌ
وم َّرَ ،
وقت ِف ْعلهَ ،
فات َف ْوت ًا و َف َوات ًا؛ َ
(ف وت)َ ،
وم َ�ضى ُ
فالن :م�ضى َ
أمرَ :ذ َه َب َ
فات ال ُ
فالن ُف َلن ًا�َ :س َب َقه ،وال َف َوات :مرور الوقت املطلوب،
وفات ٌ
أمر ُفالن ًا :مل ُي ْدركه ،و�أي�ض ًا� :أَ ْع َو َزهَ ،
ال ُ
ِ
خل َلل �أو ال ُف ْرجة ،وجمعه� :أَ ْفوات.
وال�س ْبق ،وال َف ْوت :ال َفوات �أي�ض ًا ،والفائت ،وا َ
وال َّذهابَّ ،
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فودلة
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●ت�ضييع منفعة العني اململوكة؛ ك�إم�ساك عني لها منفعة ُت ْ�س َت�أجر لها.
●التخلف� ،أو انتفاء الوجود� ،أو ال َف ْق ِد.
●وال َف ْوتُ :ب ْعد ال�شيء عن الإن�سان؛ بحيث يتع َّذر �إدراكه.

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،معجم امل�صطلحات املالية واالقت�صادية يف لغة الفقهاء �ص،356/
التوقيف على مهمات التعاريف �ص]264/

َف َّوار ٌة (ف َّوار  -نافُورة � -شاذروان)

لغة:
وار َت َف َع
املاء
ونحوهَ :
وثارَ ،
ُ
فار ُ
جا�شَ ،
فار َف ْور ًا و ُف�ؤُور ًا و ُفوار ًا و َف َوران ًا؛ َ
(ف ور)َ ،
وهاجْ ِ ،
ِ
ِ
ِ
وفار امل ْ�س ُك:
وفارت الق ْد ُرْ :
ح َّتى َ
وفار ال َّن ْب ُعَ :ت َد َّف َق ما�ؤُه من الأر�ضَ ،
ا�ش َت َّد غليا ُنهاَ ،
فا�ضَ ،
وم ْن َفثَة املاء ،و�أي�ض ًا :املَ ْوجةِْ ،
والب َكة.
املاء،
منبع
ارة:
و
ف
وال
ه،
ت
رائح
انت�رشت
ُ
ْ
َ
َ َّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●الأنبوب �أو املا�سورة التي ينطلق منها املاء �إىل الف�سقية ،وقيل� :إن كل �أنبوب ثابت ينطلق
منه املاء (فوارة) ،واملتحرك منه (دوارة).
●التي ُتعمل يف احليا�ض واحلمامات ونحوها ،يفور منها املاء يف �أ�شكال خمتلفة.
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم الغني ،الوكاالت والبيوت الإ�سالمية يف م�رص العثمانية �ص ،66/مفاتيح
العلوم �ص]145/

فودلة (فودولة)

لغة:
مل جند له �أ�ص ًال يف اللغة.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●نوع من اخلبز اخلفيف اللذيذ ،ذي اخلمرية الكبرية ،مييل �إىل احلمو�ضة ،يو َّزع على
ت�سمى دار �إطعام الفقراء.
الفقراء يف ال ُّدور التي َّ
ا�صطلح على ا�ستخدامه للأيتام
●وفودلة حران� :آكلو خبز الفودلة ،وكان ذلك تعبري ًا ُ
والفقراء من �أوالد �أفراد الإنك�شارية ،ممن لهم تعيينات من فرن الفودلة.
●وفودلة خوران كاتبي :من «فودلة»؛ وتعني :خبز ال�صدقة ،و«خوران» مبعنى :الأكلة،
و«كاتبي» العربية؛ م�صطلح كان ُيطلق يف العهد العثماين للداللة على �شخ�ص كان يقوم
بت�سجيل �أ�سماء الفقراء والأيتام لتقدمي اخلبز والطعام لهم.
●وفودلة خواركان� :صنف من الع�سكر مهمتهم �إعالة �أطفال الإنك�شارية الذين فقدوا �آباءهم
�أثناء اخلدمة.

[املعجم املو�سوعي للم�صطلحات العثمانية التاريخية �ص ،168/املعجم اجلامع يف امل�صطلحات العثمانية
�ص ،163/املعجم اجلامع يف امل�صطلحات الأيوبية واململوكية والعثمانية �ص]165 ،161/
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قاب
يف ال ِّر ِ
قاب
يف ال ِّر ِ

لغة:
واملعية واال�ستعالء.
ببية
يفَ :ح ْرف َج ٍّر يفيد
وامل�صاحبة َّ
وال�س َّ
َّ
َ
الظرفية َّ
«الر َق َبة» ،تق َّدم تعريفه ،انظر (رقبة).
الرقاب :جمع َّ
ِّ
ا�صطالحاً:
العبيد الذين ثبت يف رقابهم ديون املوايل بالكتابة.

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،طلبة الطلبة يف اال�صطالح ًات الفقهية �ص]18/

�سبيل ِ
يف ِ
اهلل

لغة:
يف :تق َّدم تعريفه ،انظر (يف الرقاب).
�سبيل اهلل :تق َّدم تعريفه ،انظر (�سبي ُل ا ِهلل).
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
حق لهم يف الديوان.
●ال ُغزاة الذين ال َّ
●فقراء الغزاة.
احلاج املنقطع.
● ِّ
●طلبة العلم.
●جميع ال ُق َرب؛ فيدخل فيه ك ُّل من �سعى يف طاعة اهلل و�سبيل اخلريات �إذا كان حمتاج ًا.

[ل�سان العرب ،القامو�س املحيط ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم امل�صطلحات والألفاظ
الفقهية  ،58/3طلبة الطلبة يف اال�صطالح ًات الفقهية �ص ،19/التعريفات الفقهية �ص]168/

َ ْف ٌء

لغة:
ِ
وفاء على �أقاربه:
خ�صَ :ر َج َع،
وفاءت َّ
فاء َّ
ال�ش ُ
ال�شجر ُة :انب�سط ِظ ُّلهاَ ،
فاء َف ْيئ ًا؛ َ
(ف ي �أ)َ ،
وفاء الغنيم َة� :أخذها وا ْغ َت َن َمها ،وال َف ْيء:
وفاء ِّ
الظ ُّلَّ :
حتول من جانب �إىل �آخرَ ،
َع َط َف عليهمَ ،
اخلراج ،والغنيمة� ،أو ما َي ْغ َن ُمه امل�سلمون بغري قتال �أو م�ش َّقة.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●ما حازه امل�سلمون من �أموال الكفار دون قتال ،ب�أن تركه العدو فرار ًا وخوف ًا من لقاء
امل�سلمني ،وقبل �أن يوجف عليهم بخيل �أو ركاب ،وهو لعامة امل�سلمنيُ ،ي�رصف باجتهاد
الإمام ور�أيه ،ومثله ما حازه امل�سلمون بعد اجنالء احلرب.
●ما ر َّده اهلل على �أهل دينه من �أموال َمن خالفهم يف الدين بال قتال؛ �إما باجلالء� ،أو بامل�صاحلة
على جزية �أو غريها.
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َ ْف ٌء
●كل ما �أخذه الإمام (اخلليفة) من �أموال الكفار ،غنيمة� ،أو جزية� ،أو خراج ًا� ،أو مال �صلح.
يو�ضع يف بيت مال امل�سلمني.
●ما َ
عند االقت�صاديني:
ما يرجع من �أموال الكافرين �إىل امل�سلمني بدون قتال ،وال ت�رسي عليه �أحكام تق�سيم الغنيمة.

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،الرائد ،املو�سوعة الذهبية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص ،377/معجم
امل�صطلحات والألفاظ الفقهية  ،57-56/3قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص،441/
املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية ]881/2
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متن القاموس
حرف «ق»
325
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قا ِئ ٌم
قا ِئ ٌم

لغة:
وع ْك ُ�سهَ :ق َع َد،
قام َّ
ال�ش ْخ ُ�صَ :و َق َف ،و َن َه َ�ض ،وا ْن َت َ�ص َبَ ،
قام َق ْوم ًا و ِقيام ًا َ
وقام ًة؛ َ
(ق وم)َ ،
ِ
وقام بواجبه:
وقام َ
وقامت َّ
ناب عنهَ ،
وا�س َت َق َّرَ ،
�ض ْتَ ،
مقامهَ :
ال�صال ُةَ :ح َ َ
وقام ال ُ
أمرَ :ظ َه َرْ ،
وقام بنفقاتهم ،وقام للأمر:
وقام على �أهلهَّ :
َف َع َله و�أَ ْ َ
أمرهمَ ،
ودام عليه ،و َث َب َتَ ،
ن َزهَ ،
تول � َ
ِ
ِ
�ستمر،
َّ
توله ،والقائم :ا�سم فاعل من َ
قام؛ �أي :الواقف ،وامل ُ ْن َت�صب ،و�أي�ض ًا :الباقي ،وامل ُ ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ودينار قائم� :سواء؛
ال�س ْيفَ :م ْق ِب ُ�ضه،
لل�شيء ،املحافظ عليهَّ ،
واملُالزم َّ
والظاهر للعني ،وقائم َّ
ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
و�سوق قائمة :نافقة ،واجلمع :قائ ُمون ،و َقوائم ،و ُق َّوام،
ال يزيد على �أ�صل وزنه وال ينق�صُ ،
و ُق َّوم ،و ُق َّيام ،و ُق َّيم.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املتع ِّهد بالأداء.
●وقائم مقام �أو قائممقام :هو ال�شخ�ص الذي «يقوم مقام» �شخ�ص �آخر وكي ًال عنه.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية
يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص ،443/املعجم اجلامع يف امل�صطلحات الأيوبية واململوكية والعثمانية �ص،170/
م�صطلحات التاريخ العثماين ]1029/3

قا ِئ َم ٌة

لغة:
وع ْك ُ�سهَ :ق َع َد،
قام َّ
ال�ش ْخ ُ�صَ :و َق َف ،و َن َه َ�ض ،وا ْن َت َ�ص َبَ ،
قام َق ْوم ًا و ِقيام ًا َ
وقام ًة؛ َ
(ق وم)َ ،
ِ
ِ
وا�س َت َق َّر ،والقائمة :م�ؤ َّنث ا�سم الفاعل من
وقامت َّ
�ض ْتَ ،
ال�صال ُةَ :ح َ َ
وقام ال ُ
أمرَ :ظ َه َرْ ،
�صف قا ِئم ،وورقة ُت ِب ِّي احل�ساب ،واجلمع:
قام؛ وهي :ورقة ُت َّقيد بها الأ�سماء والأ�شياء يف ٍّ
َ
قائمات ،و َقوا ِئم.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
�صف قائم.
تبي احل�ساب �أو �أنواع الطعام �أو �أ�سماء الكتب والأ�شياء يف ٍّ
●ورقة ِّ
يحرره ال�صدر الأعظم وموظفو الدولة من الدرجة العالية ،والفرمان والأمر
●الكتاب الذي ِّ
املكتوب على ورقة م�ستطيلة.
●الفاتورة.
●الوجه الر�أ�سي لدرجة ال�سلم ،وقد يكون مزخرف ًا كما يف �سالمل بع�ض املنابر.
●والقوائم املالية :عبارة عن خمرجات النظام املحا�سبي املايل ،التي حتتوي على معلومات
ذات غر�ض عام ،تعك�س �أ�صول وموارد املن�ش�أة وخ�صومها والتزاماتها ومتغرياتها خالل
فرتة زمنية معينة.
●وقائمة �أن�شطة الوقف :بيان ب�إيرادات ونفقات وم�صارف الوقف خالل فرتة مالية معينة.
●وقائمة حقوق ملكية الوقف :بيان بالتغريات يف �أموال الوقف من زيادة �أو نق�ص خالل
الفرتة املالية و�صايف حقوق ملكية الوقف يف نهاية الفرتة املالية.
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ِ�ض
قاب ٌ
التغي يف ا�ستثمارات �أموال الوقف :بيان التغريات يف ا�ستثمارات �أموال الوقف
●وقائمة ُّ
خالل الفرتة الزمنية ،وب�صفة خا�صة الإ�ضافات واال�ستبعادات.
يبي فيها �صايف الإيرادات ،ثم كيفية توزيعه بني ما ُيحتجز منه يف �صورة
●وقائمة التوزيعَّ :
احتياطي لإعمار وا�ستبدال الوقف ،وبني ما ُين َفق على الأغرا�ض التي مت الوقف من �أجلها.
عند االقت�صاديني:
●قائمة املركز املايل� ،أو امليزانية العمومية :بيان ر�سمي ب�أ�صول ال�رشكة والتزاماتها ،يع ُّد
عادة يف نهاية الفرتة املالية لل�رشكة؛ بهدف توزيعه على امل�ساهمني والدائنني وغريهم.
●وقائمة الدخل :ملخ�ص للإيرادات وامل�صاريف التابعة ملن�ش�أة حم َّددة خالل فرتة حم َّددة
من الزمن.
عند القانونينيُ :يطلَق على:
●بيان بالأ�سماء التي تو�ضع لغر�ض خا�ص.
●جدول ُتر َّتب فيه الديون و�أ�سماء �أ�صحابها لتوزيع مبلغ من املال.

[املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم لغة الفقهاء �ص ،321/م�صطلحات التاريخ
العثماين  ،1029/3معجم م�صطلحات التاريخ والآثار �ص ،158/معجم امل�صطلحات االقت�صادية والإ�سالمية
�ص ،431-430/الأحكام الفقهية واملحا�سبية للوقف �ص ،36/منتدى ق�ضايا الوقف الفقهية الأول �ص،192/
ق�ضايا وم�شكالت املحا�سبة على الوقف �ص ،16/معجم م�صطلحات االقت�صاد واملال و�إدارة الأعمال �ص،224/
املعجم االقت�صادي �ص ،286/القامو�س القانوين اجلديد �ص]525 ،391/

ِ�ض
قاب ٌ

لغة:
و�ض َّم عليه �أ�صابعه،
(ق ب �ض)َ ،ق َب َ�ض َق ْب�ض ًا؛ َق َب َ�ض َّ
يء� :أَ ْم َ�سكه� ،أو �أخذه بقب�ضة يدهَ ،
ال�ش َ
جناحهَ :ج َم َعه ،و َق َب َ�ض املا َلَ :ت َ�س َّلمه ،و� َأخ َذه لنف�سه ،و َق َب�ض على زمام الأمور:
و َق َب َ�ض
الطائر َ
ُ
ِ
كل منهما ح َّقه من الآخر ،والقاب�ض:
�ض ٌّ
البائعَ :ق َب َ
وقاب َ�ض املُ�شرتي َ
حت َّكم فيها ،و�سيطر عليهاَ ،
ِ
احل�سنى،
اهلل
أ�سماء
�
من
وا�سم
إبل،
ل
ل
ق
و
ال�س
يع
ال�س
ائق
ال�س
:
ُ
ا�سم فاعل ِمن « َق َب َ�ض» ،و�أي�ض ًا َّ
َّ ُ َّ ْ
واجلمع :قا ِب ُ�ضون ،و ُق َّبا�ض ،وقوا ِب�ض.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
يتول َق ْب�ض الغالت.
الناظر،
●�أمني حتت
َّ
يتول قب�ض كراء الأمالك احلب�سية من املكرتين ،مقابل
●وقاب�ض الأحبا�س :ال�شخ�ص الذي َّ
يح�صلها م�شاهرة �أو م�سانهة.
ن�سبة مئوية حمددة عن املداخيل التي ِّ
عند االقت�صاديني:
م�صطلح يف الإدارة العثمانية يف الوجه القبلي من م�رص؛ �أُطلق على :املوظف الذي يتوىل ت�سليم
الدخل للملتزم �أو املبا�رش بعد حت�صيله من الفالحني.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،تاريخ الأوقاف الإ�سالمية باملغرب ،115/1
املعجم لألفاظ احلب�س  -الوقف  -املعقب والعام باملغرب �ص ،151/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية
العربية ]884/2
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قادين
قابو

لغة:
مل جند له �أ�ص ًال يف اللغة.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
خل َّدام والغلمان يف الق�رص العثماين ،ويعترب مبثابة وزير البالط.
●رئي�س ا ُ
●ويف م�صطلحات الع�رص العثماين �أي�ض ًا :الباب ال�سلطاين� ،أو الوجود ال�سلطاين� ،أو �إ�شارة
�إىل البالط.
البواب يحر�س باب الديوان احلكومي ،ويفتحه ويغلقه ،وي�ستقبل
●والقابوجي �أو القابجيَّ :
الآتني �إىل الديوان.

[املعجم اجلامع يف امل�صطلحات العثمانية �ص ،168/ت�أ�صيل ما ورد يف تاريخ اجلربتي من الدخيل �ص]162/

و�س ( َق ْي ٌدو�س)
قا ُد ٌ

لغة:
ِ
الطاحون ،و�أي�ض ًا:
حل ُّب؛ فينزل �إىل َّ
معي َّ
ال�شكلُ ،يل َقى فيه ا َ
(ق د �س) ،القا ُدو�سِ :وعاء كبري ،ق ُّ
ِ
وعاء من جمموعة �أوعية ،تديرها ال�ساقية لنقل املاء من البئر �إىل املزرعة ،واجلمع :قوادي�س.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
كاجلرة ،تنتظم منه ،ومن �أمثاله� :سل�سلة تديرها الناعورة ،فتغرف املاء من
●وعاء خزيف
َّ
البئر �إىل املزرعة ،وقد يكون من خ�شب.
مب ِّد النبي ﷺ.
●مكيال �سعته ثالثة �أمداد ُ
عند االقت�صاديني:
الرحى �أو العا�رصة �أو غريها ،ويو�ضع يف القادو�س
علبة على �شكل هرم مقلوب ،مكانها فوق َّ
املادة التي تعا َلج يف الآالت املذكورة ،فال يدعها تهبط �إىل الآالت �إال قلي ًال قلي ًال.
[املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،امل�صطلحات العمرانية واملعمارية يف م�صادر فقه العمران
الإبا�ضي �ص ،357/معجم ال�شهابي يف م�صطلحات العلوم الزراعية �ص]349/

قادين (قا�ضونة)

لغة:
مل جند له �أ�ص ًال يف اللغة.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●ال�سيدة� ،أو االمر�أة� ،أو الزوجة� ،أو الأمرية� ،أو ال�سيدة الرثية.
●م�صطلح كان ُيطلق يف العهدين اململوكي والعثماين على �أمريات البيت املالك وعلى زوجات
ال�سالطني عموم ًا.

[م�صطلحات التاريخ العثماين  ،1172 ،1132/3املعجم اجلامع يف امل�صطلحات العثمانية �ص ،170/املعجم
اجلامع يف امل�صطلحات الأيوبية واململوكية والعثمانية �ص]168/
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قارِ ٌئ
ِ
قار ٌئ ( ُم ْق ِرئ)

لغة:
ِ
ِ
ونحوهَ :ت َت َّبع كلماته نظر ًا؛ َن َط َق بها �أو ال ،و�أي�ض ًا:
راء ًة و ُق ْر�آن ًا؛ َق َر َ�أ
الكتاب َ
َ
(ق ر �أ)َ ،ق َر َ�أ َق ْرء ًا وق َ
ٍ
النحو:
و�ض َّمه ،وك ُّل �شيء جمع َته فقد قر�أ َته ،و َق َر َ�أ عليه
َج َم َعهَ ،
ال�سالمْ � :أب َل َغ ُه � َّإياه ،و َق َر َ�أ عليه َ
َ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
الرج ُلَ :ت َف َّق َه ،و َت َن َّ�سك ،والقارئ :ا�سم فاعل من َق َر�أ ،وهو �أي�ض ًا :النا�س ُك،
َد َر َ�سه على يديه ،و َت َق َّر�أ َّ
وال ُق َّراء :امل ُ َت َن ِّ�سك ،امل ُ َت ِّعبد ،واملقرئ :ا�سم فاعل ِمن �أَ ْق َر�أ ،واجلمع :قا ِر ُئون ،و َق َر�أَة ،و ُق َّراء.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
ِ
●حافظ القر�آن الكرمي عن ظهر قلب ،مع معرفة وجوه القراءات ،و َن َق َلته.
●وال ُق َّراء :الزاهد املتق�شف.
●وال ُق َّراء� :أئمة �إقراء القر�آن الكرمي.
●وقارئ احلديث :من يقوم بقراءة احلديث النبوي من �صحيح الإمام البخاري �أو م�سلم �أو
غريهما من كتب احلديث يف املن�ش�آت الدينية.
●وقارئ الكر�سي :هو من يجل�س على كر�سي ،يقر�أ على العامة �شيئ ًا من الرقائق واحلديث
والتف�سري.
●وقارئ �سورة «الفتح» �أو الفتحجي� :شيخ مقرئ ،كان ي�شارك قدمي ًا يف املعارك بني الوحدات
الع�سكرية ،ووظيفته �أثناء احلرب تالوة �سورة «الفتح»؛ ا�ستمداد ًا لربكة القر�آن الكرمي،
وتو�س ًال به �إىل الن�رص.
ُّ
ال�شباك :هم ُق َّراء القر�آن الكرمي يف املدار�س واملدافن ،يكونون على �شكل جمموعات.
●و ُق َّراء ّ
●و ُق َّراء احل�رضة :هم الذين يقر�ؤون القر�آن بح�رضة اخلليفة يف جمال�سه وركوبه يف املواكب
وغري ذلك ،ويزيد عددهم على ع�رشة نفر ،وكانوا يقر�ؤون يف املجال�س ومواكب الركوب
�آيات منا�سبة للحال ،ب�أدنى مالب�سة قد �ألفوا ذلك ،و�أ�صبح �سه ًال اال�ستح�ضار عليهم ،وكان
ذلك يقع منهم موقع اال�ستح�سان عند اخلليفة واحلا�رضين.
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية ،1251/3
وقف ال�سلطان النا�رص ح�سن بن حممد بن قالوون على مدر�سته بالرميلة �ص ،153/معيد النعم ومبيد النقم
�ص ،89/م�صطلحات التاريخ العثماين  ،1007/3املدار�س يف م�رص يف ع�رص دولة املماليك �ص ،56/م�صطلحات
�صبح الأع�شى �ص]272/

ِ
قار ٌ�ش

لغة:
َ
وقار َ�ش فالن ًا:
(ق ر �ش)َ ،ق َر َ�ش َق ْر�ش ًا؛ َق َر َ�ش َّ
يء� :أ َخ َذهَ ،
ال�ش َ
وج َم َعهَّ ،
و�ضمه من هنا وهناَ ،
الطع ُن ،وهو
:
�ش
ر
ق
وال
وا،
ن
طاع
ت
وا:
�ش
قار
ت
و
عوا،
جتم
:
القوم
َ ْ ُ َّ
َ َ ُ َ َُ
َ
هاج َمه ،و َت َد َّخل يف �أمره ،و َت َق َّر�ش ُ َّ
ِ
حل ْرب ،و�أَ ْق َر َ�ش به وا ْق َ َت َ�ش�َ :س َعى
ا
يف
ت
ل
داخ
ت
:
ماح
الر
قار�شت
ت
و
ع،
م
جل
وا
ب،
�س
ك
ال
:
ا
أي�ض
�
َ
َ
َ
ً
ْ َ
َ
ِّ ُ َ َ ْ
ْ
ِ
به ،وو َق َع فيه ،وبغاه ُ�سوء ًا ،وامل ُ َق ِّر�ش :امل ُ َح ِّر ُ�ش ،وال َّت ْقري�ش :ال َّت ْحري�ش ،والإغراء ،والإف�ساد.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،تكملة املعاجم العربية]
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قا�ضي
قا�شاين (قي�شاين  -كا�شاين  -قا�شي  -كا�شي  -زليج  -جيني)

لغة:
مل جند له �أ�ص ًال يف اللغة.
ا�صطالحاً:
وي�ستعمل يف تزيني اجلدران والقباب
نوع من اخلزف امللون ،من�سوب ملدينة «قا�شان» الإيرانيةُ ،
وامل�آذن واملحاريب ،ويغلب عليه اللون الأزرق.

[املعجم اجلامع يف امل�صطلحات الأيوبية واململوكية والعثمانية �ص]168/

ِ
قا�ص ٌر

لغة:
نف�سهِ :
�ص عن الأمر:
طلبت القلي َل اخل�سي�س ،و َق َ َ
(ق �ص ر)َ ،ق َ َ
�ص َق ْ�ص ًا و ُق ُ�صور ًا؛ َق َ�ص ْت ُ
قا�ص ْت َن ْف ُ�سه:
�ص َّ
الط ْر َفَ :غ َّ�ض ُه �أو َح َب َ�سه عن ال َّنظر ،و َت َ
َع َج َز عنه ،و َت َر َكه وهو ال يقدر عليه ،و َق َ َ
ِ
�ص ،وهو :الذي مل يبلغ ِ�س َّن
ق
من
فاعل
ا�سم
:
والقا�ص
الظ ُّل :دنا و َق َل َ�ص،
ا�ص ِّ
ت�ضاء َل ْت ،و َت َق َ
َ َ َ
قا�صون و ُق َّ�ص ،و ُه َّنِ :
الر ْ�شد ،وماء ِ
قا�صات ،و ُق َّ�ص.
ُّ
قا�ص :بعيد عن الع�شب ،واجلمعُ ِ :
ا�صطالحاً:
العاجز عن القيام بت�رصف �سليم معترب �رشع ًا؛ وذلك �إما ب�سبب جنون �أو �صغر ،فاملجنون
قا�رص ،وال�صبي قا�رص ،والق�رص عار�ض من عوار�ض الأهلية.
عند االقت�صاديني:
ال�سن القانونية.
ال�شخ�ص الذي مل يبلغ َّ
عند القانونينيُ :يطلَق على:
●�شخ�ص مل يبلغ �س َّن ًا معينة يحددها القانون.
�سن الر�شد.
●الذي مل يبلغ َّ

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم م�صطلحات الرعاية والتنمية االجتماعية �ص،166/
معجم م�صطلحات �أ�صول الفقه �ص ،327/قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية واملالية �ص ،555/معجم القانون
�ص ،268/معجم امل�صطلحات القانونية (بدوي) �ص]158/

قا�ضي

لغة:
ِ
��يء:
�ض��اء و َق ْ�ضي�� ًا و َق�ض َّي�� ًة؛ َق َ�ض��ى الأم َ��ر� :أَ ْن َف�� َذه ،و� ْأم�ض��اه ،وق�ض��ى َّ
ال�ش َ
(ق ���ض ي)َ ،ق َ�ض��ى َق ً
َ�ص َن َع��ه ،و َق�� َّد َره ،و َق َ�ض��ى �أج َل��ه :م��ات� ،أو َب َل�� َغ الأج�� َل ال��ذي ُح ِّ��دد له ،و َق َ�ض��ى حاج َته :ب َل َغه��ا ،ونا َلها،
وا�س�� ُت ْق ِ�ض َي
و�أَ َ َّته��ا ،وف َ��ر َغ منه��ا ،و َق َ�ض��ى ب�ين ا َ
خل ْ�ص َم ْ�ينَ :ح َك َ��م ،و َف َ�ص َل ،و َق َط��ع بينهما يف ا ُ
حل ْكمْ ،
ِ
ِ
والقاط��ع للأم��ور ،واملُح ِك��م له��ا ،وه��و �أي�ض�� ًا :ال��ذي يق�ضي
والقا�ض��ي :النا ِف��ذ،
�ير قا�ضي�� ًا،
ٌ
ف�لان�ُ :ص ِّ َ
ال��شرعِ ،
ِ
ِ
ن
ال
ب�ين
��ي
�ض
ق
ي
��ن
وم
،
�ين
م
املتخا�ص
ب�ين
وقا�ض��ي ال ُق�ض��اة :رئي�س��هم ،واجلم��ع:
��م
ك
بح
��س
�
ا
َْ َ ْ
َّ
ُ
َّ ْ
ِ
قا�ض��ون ،و ُق�ض��اة ،و ُه َّ��ن :قا�ضي��ات ،و َقوا���ض.
ُ
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ِ
قاط ٌن
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
ن�صبه الإمام بناحية خم�صو�صة لين ِّفذ بها الأحكام ،وي�أخذ على �أيدي مرتكبي خالف
●من َّ
احلق.
ِّ
●وقا�ضي اجلماعة :وظيفة ق�ضائية كانت ببالد الأندل�س حني كانت حتت حكم امل�سلمني،
وهذه الوظيفة هي وظيفة الق�ضاة بال�رشق العربي ،وكان قا�ضي اجلماعة يقوم بتولية
الق�ضاة الذين ينوبون عنه ب�أقاليم الدولة.
●وقا�ضي الق�ضاة :الذي يق�ضي بني الق�ضاة ،ويحكم يف اخل�صومات التي تقع فيما بينهم،
وهو الذي بلغ مرتبة عالية يف الق�ضاء �أو يف العلم �أعلى من درجة القا�ضي.
●وقا�ضي الق�ضاة �أي�ض ًا :وظيفة من وظائف الق�ضاء ،ا�س ُتحدثت يف الع�رص العبا�سي ،وكان
ي�سمى بقا�ضي اجلماعة ،وهذه الوظيفة تعادل الوزارة ،وقا�ضي الق�ضاة مبثابة وزير
َّ
العدل الآن ،ويقوم بتعيني الق�ضاة وعزلهم ومراقبة �أعمالهم و�أحكامهم ،وبعد �سقوط
اخلالفة العبا�سية وجميء املغول �أوكلت �إدارة الوقف �إىل قا�ضي الق�ضاة ،وكان من �أهم
�صالحياته :حما�سبة املتولني ،ومتابعة �ش�ؤون دور العبادة والعاملني فيها؛ كالإمام،
واملدر�س ،وامل�ؤذن ...وغريهم.
ِّ
احلجاج فيما يختلفون
بني
ليق�ضي
ال�سلطان
به
ين�ص
الذي
ال�رشعي
احلاكم
املحمل:
وقا�ضي
●
َّ
ِّ
فيه وما يعر�ض ويج ُّد لهم �أثناء ال�سفر ذهاب ًا وعودة� ،ضابط ًا لوقائع امل�سلمني.
عند القانونينيُ :يطلَق على:
ال�ضيق :من كان ع�ضو ًا يف حمكمة.
●مبعناه الوا�سع :كل من ويل الق�ضاء ،ومبعناه ِّ
يخول الإ�رشاف
●موظف عام �أناط به القانون حتقيق الدعوى اجلنائية �أو الف�صل فيها ،وقد َّ
على تنفيذ العقوبات والتدابري االحرتازية.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،القامو�س الفقهي �ص ،305/معجم م�صطلحات
�ألفاظ الفقه الإ�سالمي �ص ،450/املو�سوعة الذهبية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص ،947/معجم م�صطلحات العلوم
ال�رشعية  ،1237/3معجم م�صطلحات التاريخ �ص ،218/نظام الوقف واملجتمع املدين يف الوطن العربي
�ص ،571/املو�سوعة الذهبية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص ،947/خم�ص�صات احلرمني ال�رشيفني يف م�رص �إبان
الع�رص العثماين �ص ،198/املعجم القانوين رباعي اللغة �ص ،245/معجم القانون �ص]329/

ِ
قاط ٌن

لغة:
توطن��ه ،و�أق��ام ب��ه ،وال ُق ُط��ون :الإقام��ة،
��خ�ص بامل��كان وفي��هَّ :
(ق ط ن)َ ،ق َط َ��ن ُق ُطون�� ًا؛ َق َط َ��ن َّ
ال�ش ُ
ال�سا ِك ِن يف املو�ضع ،ال يكاد يربحه ،و�سا ِكن ال َّدارِ ،
ِ
وقاط ُن البيت :امل ُ ِقيم فيه ،وال َق ِطني:
والقاطنَ :
قاط ُنون ،و ُق َّطان ،و َق ِطنيِ ،
و�س َك ُنها ،واجلمعِ :
وقاط َنة.
�أهل ال َّدار َ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة]
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ِ
قاع َد ٌة
قاع ٌة
َ

لغة:
ال�س ْ��هلة املطمئ َّن��ة امل�س��توية ،وال ُغ ْرف��ة �أو امل��كان الف�س��يح
(ق وع)َ ،
القاع��ة :الأر���ض الوا�س��عة َّ
ِ
والر ْد َه��ة الوا�س��عة م��ن البن��اء ،ورده��ة اال�س��تقبال �أو االجتم��اع،
َي َ�س ُ��ع جمع�� ًا عظيم�� ًا م��ن ال َّنا���سَّ ،
وقاع�� ُة ال�� َّدار� :س��احتها ،وباحته��ا ،واجلم��ع :قاع��ات ،و َق َوع��ات.
َ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●مكان ف�سيح ي َّت�سع لعدد كبري من النا�س ،وعلى �شاكلته :قاعة املحا�رضات ،والقاعة يف املن�ش�آت
ال�سكنية ت�ستخدم يف اجللو�س والأن�شطة االجتماعية املختلفة ،وكانت القاعة يف امل�سكن العربي
هي املكان الرحب الذي ُي�ستقبل فيه الزوار.
املخ�ص�ص��ة للن�س��اء �أو احل��رمي يف
●والقاع��ة احلرمي��ة �أو قاع��ة احل��رمي �أو احلرمي��ة :القاع��ة
َّ
املن��زل �أو الق��صر ،وت�ش��تمل ع��ادة عل��ى دور القاع��ة ،و�إيوان �أو �أك�ثر ،ومرافق وحقوق؛ من
مطب��خ وخزان��ات ومرحا�ض.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم امل�صطلحات والألقاب التاريخية �ص،345/
امل�صطلحات املعمارية يف وثائق ع�رص حممد علي وخلفائه �ص ،140-139/معجم م�صطلحات العمارة والفنون
الإ�سالمية �ص]220/

ِ
قاع َد ٌة

لغة:
ِ
ُ
ونحوها :و�ضع لها قواع َد
(ق ع د)َ ،ق َّع�� َد ت ْقعي��د ًا؛ َق َّع�� َد القاع�� َد َةَ :و َ�ض َ��ع له��ا �أ ُ�صو َلها ،و َق َّع َد ال ُّلغ َة َ
والطريق��ة ،وال ِّنظ��ام،
ُيعم��ل مبوجبه��ا ،والقا ِع��دة :الأ�سا���س ،و� ْأ�ص�� ُل الأُ� ِّ��س ،وه��ي �أي�ض�� ًا :املنه��جَّ ،
والقا ِع�� َدة ِم��ن البي��ت� :أ�سا�س��ه ،و ِمن البالد� :أكرب مدنه��ا ،واجلمع :قا ِعدات ،و َقوا ِعد.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
كلية منطبقة على جميع جزئياتها.
●ق�ضية َّ
ال�س ِّن ،التي ال رغبة لها يف النكاح.
●ومن الن�ساء :الكبرية ِّ
أ�صولية :هي الق�ضية التي يتو�صل بها �إىل ا�ستنباط الأحكام ال�رشعية من
●والقاعدة ال َّ
�أدلتها التف�صيلية.
كلي ،يت�ضمن �أحكام ًا ت�رشيعية عامة من �أبواب متعددة ،يف
●والقاعدة الفقه َّية� :أ�صل فقهي ٌّ
الق�ضايا التي تدخل حتت مو�ضوعه.
عية :القاعدة التي تقوم عليها الأحكام ال�رشعية حيال مو�ضوع ما.
●والقاعدة َّ
ال�ش َّ
عند االقت�صاديني:
وحتدد القاعدة ما
توجه املمار�سة يف جمال َّ
معي ب�شكل وا�ضحِّ ،
جمموعة �أ�س�س ِّ
حمددة للعملِّ ،
يجب عمله وما ال يجب.
عند القانونينيُ :يطلَق على:
موحد ت�ضعه ال�سلطات املخت�صة لعمل �شيء �أو االمتناع عنه.
●مبد�أ َّ
معي� ،أو �أمر ًا �أو
واقعي
أو
�
قانوين
لو�ضع
ال
ح
تت�ضمن
�صيغة
هي
ة:
القانوني
●والقاعدة
ً
َّ
َّ
نهي ًا ،ي�ضعها القانون.
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قا ِف َل ٌة
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم لغة الفقهاء �ص ،322/م�صطلحات
علم �أ�صول الفقه �ص ،79/معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية  ،1238/3املعجم لألفاظ احلب�س  -الوقف -
املعقب والعام باملغرب �ص ،149/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية  ،916/2القامو�س القانوين
اجلديد �ص]523/

قا ِف َل ٌة

لغة:
ال�سفر ،ورجوع
الرجوع من َّ
(ق ف ل)َ ،ق َف َل ُق ُفو ًال؛ َق َف َل ِمن َّ
ال�سفرَ :ر َج َع ،وعا َد ،وال ُق ُفولُّ :
ال�سفر �أو املبتدئة به ،ويكون معها
ُ
الرفقة الكثرية الراجعة من َّ
اجل ْند بعد الغزو ،والقا ِفلةُّ :
ِ
دوابها و�أمتعتها وزادها ،واجلمعَ :قوافل.
ُّ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة]

ُون
قان ٌ

لغة:
عام� :أعطاه بكميات
ن َّ
ودونها ،و َق َّ َ
ن ت ْق ِنين ًا؛ َق َّ َ
(ق ن ن)َ ،ق َّ َ
�ش ُع :و�ضع القوانني َّ
الط َ
ن امل ُ َ ِّ
وال�شيعة،
فار�سية ،ومعناه :الأ�صل ،وال ِّنظام،
رومية ،وقيل:
َّ
َّ
حمدودة ،والقا ُنون :لفظة َّ
ِ
والقواعد والأحكام امل َّتبعة ،وقانون ك ِّل �شيء :طري ُقه ومقيا�سه ،واجلمع :قوانني.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
تنظم حركة املجتمع وعالقاته؛ بتحديد حقوق ال�شخ�ص
●جمموعة القواعد والأ�س�س التي ِّ
والتزاماته ،واجلزاء على املخالفات ،وكيفية تطبيقها.
●جمموعة ال�رشائع والنظم التي تنظم عالقة الأفراد بع�ضهم ببع�ض على �سائر امل�ستويات؛
العقدية ،واالجتماعية ،وال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،واجلنائية.
●والقانون ال�سلطاين :هو قانون الأرا�ضي الذي �أع َّد م�سودته �شي ُخ الإ�سالم «عارف حكمت
بك» ،و�صدر يف  23ربيع الأول 1265هـ (1849م) ،وكان على �شكل ر�سالة ،واحتوى موا َّد
مدعمة بالأمثلة والنماذج من الفتاوى ،وكان مبنزلة امل�صدر الأ�سا�سي لقانون الأرا�ضي
الذي �صدر بعد ذلك يف عام 1857م ،وقد ُعرف القانون ال�سلطاين يف امل�صادر الر�سمية
با�سم« :الأحكام املرعية».
●وقانون الأرا�ضي :هو القانون الذي و�ضعته الدولة العثمانية لتنظيم �ش�ؤون الأرا�ضي
حتت ا�سم (�أرا�ضي قانوننامة همايوين) ،بتاريخ � 23شوال 1274هـ (1858م) ،وهو
ي�ضم مقدمة ومئة واثنتني وثالثني مادة ،وتنق�سم الأرا�ضي مبوجبه �إىل خم�سة �أنواع:
ويتميز
�أر�ض مملوكة ،و�أر�ض �أمريية ،و�أر�ض موقوفة ،و�أر�ض مرتوكة ،و�أر�ض موات،
َّ
قانون الأرا�ضي ب�أنه �أخ�ضع �أرا�ضي الدولة يف خمتلف املناطق لقواعد حقوقية ثابتة ،و�أتى
ب�أ�صول جديدة للأرا�ضي املريية واملرتوكة واملوات.

334

قانون نامة
●وقانون امل�سلم اجلديد �أو قانون نوم�سلم :م�صطلح �أُطلق على املنحة املقدمة من الديوان
الهمايوين يف العهد العثماين للن�رصاين الذي �أعلن �إ�سالمه.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
تنظم حقوق الفرد اخلا�صة و�أحواله ال�شخ�صية بو�صفه ع�ضو ًا
●جمموعة الن�صو�ص التي ِّ
يف �أ�رسة ،كما تنظم حقوقه املالية النا�شئة عن ممار�سة �أوجه الن�شاط املختلفة بو�صفه �أحد
�أفراد املجتمع.
املنظمة لل�ش�ؤون التجارية الداخلية واخلارجية،
●والقانون
التجاري :جمموعة القواعد ِّ
ِّ
تنظم �ش�ؤون التجارة ،وحتدد الأعمال التجارية ،وتر�سم
التي
الن�صو�ص
ت�شمل
وهي
ِّ
للتجار حدود ن�شاطهم ،وتبني لهم واجباتهم والإجراءات املرتبطة ب�أعمالهم.
عند القانونينيُ :يطلَق على:
●جمموع القواعد امللزمة للإن�سان يف حياته االجتماعية؛ كالقوانني املدنية والأدبية
والأخالقية.
●وت��د ُّل باملعن��ى الوا�س��ع عل��ى ال��شريعة؛ �أي :جمموع��ة القواعد القانونية التي �س�� َّنها امل�ش�ترع،
وتدل مبعناها ال�ضيق على :القانون؛ �أي :القواعد التي حتكم روابط الأفراد يف املجتمع ،تلك
القواعد التي ُيفر�ض احرتامها بوا�سطة ال�سلطة عامة.
تنظم الأجهزة الإدارية للدولة ،كما ت�ضع القواعد
إداري :جمموعة القواعد التي ِّ
●والقانون ال ُّ
التي حتكم ن�شاطها وملكيتها لأموالها ،والق�ضاء الإداري.
التجاري :جمموعة القواعد القانونية التي ت�رسي على التجار والأعمال التجارية.
●والقانون
ُّ
تنظ��م عالق��ات تظه��ر ال�س��لطة العام��ة طرف�� ًا فيه��ا ،عامل��ة
●والقان��ون الع��ام :القواع��د الت��ي ِّ
لتحقي��ق امل�صلح��ة العام��ة.
تنظم ح�صول الدولة على دخلها وقواعد �إنفاق هذا
املايل :جمموعة القواعد التي ِّ
●والقانون ُّ
الدخل.
تنظم عالقات التعامل� ،إال �إذا كانت هذه العالقات حمكومة
املدين :القواعد التي ِّ
●والقانون ُّ
بقواعد فرع �آخر من فروع القانون اخلا�ص.
اخلا�ص :قواعد القانون التي حتكم عالقات الأ�شخا�ص التي تدور حول احلقوق
●والقانون
ُّ
اخلا�صة ،وال تكون ال�سلطة العامة (وهي تعمل للم�صلحة العامة) طرف ًا فيها.
والتجارية �أو قانون �أ�صول املحاكمات املدنية :القانون الذي
املدنية
●وقانون املرافعات َّ
َّ
ويبي �أ�صوله و�أو�ضاعه.
ِّ
ينظم التقا�ضيِّ ،

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية ،1241/3
معجم م�صطلحات �أ�صول الفقه �ص ،327/م�صطلحات التاريخ العثماين  ،1058/3 ،34/1املعجم اجلامع يف
امل�صطلحات العثمانية �ص ،172/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية  ،924-923/2املعجم
القانوين رباعي اللغة �ص ،274 ،157/معجم القانون �ص]437 ،124-122/

قانون نامة (قانوننامة)

لغة:
قانون :تق َّدم تعريفه ،انظر (قانون).
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قَبا ٌء
نامة :تق َّدم تعريفه ،انظر (روزنامه).
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●الكتاب الذي يحتوي عدد ًا من القواعد والأحكام والقوانني يف مو�ضوع بعينه ،مع مراعاة
عدم خمالفة ال�رشيعة الإ�سالمية ،و�أُطلق هذا اال�سم يف ُنظم احلقوق العثمانية على الأحكام
التي ي�صدرها ال�سلطان لتنظيم الأمور يف مو�ضوعات بعينها.
●وقانوننامات الفاحت :هي جمموعة القوانني التي �أمر ال�سلطان حممد الفاحت ب�إعدادها ،وهي
�أقدم القانوننامات املعروفة يف التاريخ العثماين ،وتت�ضمن التنظيمات والرتتيبات املهمة
املتعلقة ب�إدارة د َّفة الأمور يف الدولة يف املجاالت ال�سيا�سية واملالية والق�ضائية ،كما تناول
نظام الأرا�ضي؛ ف�أمر بتحويل �أرا�ضي الدولة  -التي حتولت لأ�سباب متعددة �إىل �أمالك
خا�صة �أو �أوقاف � -إىل تيمارات.

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،م�صطلحات التاريخ العثماين ]1059 ،1002/3

قَبا ٌء

لغة:
ثوبهَ :ق َط َع منه َقباء ،و َت َق َّبىَ :ل َب َ�س
(ق ب و)َ ،قبا َق ْبو ًا؛ قبا َّ
يء :جمعه ب�أ�صابعه ،و َق َّبى َ
ال�ش َ
ال�ض ُّم ،وال َقباء :ثوب ُيلب�س فوق القمي�ص،
َقباءه ،وال َق ْبو ُة :ان�ضمام ما بني َّ
ال�ش َفتني ،وال َق ْبوَّ :
ا�ش ُت َّق منه الجتماع �أطرافه ،واجلمع� :أَ ْق ِب َية.
وي َت َم ْنطق عليهْ ،
ُ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●نوع من املالب�س كانت معروفة زمن املماليك ،وهو قفطان َ�ض ِّيق الأكمام.
[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،املعجم اجلامع يف امل�صطلحات العثمانية �ص]173/

قَبا َل ٌة

لغة:
و�ض ِم َنه ،و َق َّبل العام َل العم َلَ :ج َع َله يلتزمه َبع ْقد،
(ق ب ل)َ ،ق ِب َل َقبا َل ًة؛ َق ِب َل به و َت َق َّبل بهَ :ك َف َلهَ ،
وال�ضامن ،وال َقبا َلة :الكتاب املكتوب مبا يلتزمه الإن�سان من �أداء
والع ِريفَّ ،
وال َق ِبيل :الكفيلَ ،
عمل �أو دين �أو غريهما ،ونحن يف ِقبالة ٍ
الريا�سة ،وال ِقبا َلة:
فالن :يف ُع ْهدته و ِعرافته ،وهي دون ِّ
وال�ضمان ،والكفالة ،وهي �أي�ض ًا :العمل يلتزمه الإن�سان.
ال ِعرافةَّ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●ال�رضيبة التي ُتدفع لبيت املال ،ثم �أطلقت  -يف املغرب والأندل�س  -على ر�سوم كانت
مفرو�ضة على �أهل ا ِ
حلرف �أو بائعي ال�سلع.
●الأر�ض التي يقبلها �أ�صحابها؛ �أي ي�ضمنونها مببلغ من املال ي�ؤدونه عنها يف كل �سنة.
ال�سلطان �أو نائبه �صقع ًا �أو بلدة �أو قرية �إىل رجل م َّدة �سنة مقاطعة مبال معلوم،
●�أن يدفع ُّ
ي�ؤديه �إليه عن خراج �أر�ضها ،وجزية ر�ؤو�س �أهلها �إن كانوا �أهل ذمة ،ويكتب له بذلك كتاب ًا.
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ُق َّب ٌة
خ�ص الكفالة
●وكثري من الفقهاء ي�ستعمل لفظ القبالة مبعنى «الكفالة» ووزنه ،ولكن بع�ضهم َّ
وعمم القبالة يف املال والدية والنف�س والعني ،والقبالة عند بع�ض الفقهاء
بالنف�س �أو العنيَّ ،
أعم من الكفالة.
� ُّ
يتقبلها �إن�سان فيقبلها الإمام؛ �أي يعطيها �إياه مزارعة �أو م�ساقاة ،وذلك
●وقبالة الأر�ض� :أن َّ
يف �أر�ض املوات �أو �أر�ض ال�صلح.
عند االقت�صاديني:
خ�ص�ص للم� َّؤجر له �إنتاج بع�ض �أ�شجار النخيل
م�صطلح حملي م�ستخدم بال�سعودية؛ يعني �أن ُي َّ
التي باملزرعة ،وما تب َّقى من حم�صول فهو من ن�صيب مالك املزرعة �أو امل� ِّؤجر.

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،الرائد ،معجم امل�صطلحات املالية واالقت�صادية يف لغة الفقهاء
�ص ،357/م�صطلحات �صبح الأع�شى �ص ،268/املو�سوعة الفقهية  ،289/34 ،243/32التعريفات الفقهية
�ص ،170/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية ]886/2

َق َّب ٌان

لغة:
قب الأُ ْر َزَ :و َز َنه بال َق َّبان ،وال َق َّب ُان :ال ُق ْ�سطا�س� ،أو امليزان الذي ُيو َزن به،
(ق ب ن)َ ،ق َّ َب ت ْق ِبين ًا؛ َّ
والرئي�س على
ُم َع َّرب ،وهو �آلة تو َزن بها الأ�شياء الثقيلة ،وهي �أنواع ،وال َق َّبان �أي�ض ًا :الأمني َّ
ِ
اين :من�سوب �إىل َق َّبان؛ وهو� :صاحب ال َق َّبان ،والوازن به.
الإن�سان يحا�سبه وي َت َت َّبع � َ
أمره ،وال َق َّب ُّ
ا�صطالحاً:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
معرب من «كبان» ،وهو ميزان معروف ،توزن به  -يف الغالب  -املحا�صيل
●لفظ فار�سي َّ
والعامة ينطقونه «ال َق َّباين».
الزراعية ،وما ثقل من املوزونات،
َّ

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،الرائد ،قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية
�ص]446/

ُق َّب ٌة

لغة:
وج َع َلها كال ُق َّبة،
قب ًا؛ َق َّب َّ
يء و َق َّب َب ُهَ :ج َم َع �أَطرا َفه ،و َق َّب �أطرا َفهَ :ج َم َعها َ
(ق ب ب)َ ،ق َّب َّ
ال�ش َ
مقو�س ُي ْعقد بالآجر َو َن ْحوه ،وخيمة �صغرية
بناء �سقفه م�ستدير َّ
و َق َّب ال ُق َّب َة :بناها ،وال ُق َّبةٌ :
قو�س ،وما ُيرفع لل ُّد ُخول فيه ،وال َي ْخ َت ُّ�ص بالبناء ،وال ُق َّبة
م
م�ستدير
�أعالها م�ستدير� ،أو غطاء
ُ َّ
وبيت ُم َق َّببُ :ج ِعل فوقه ُق َّبة ،واجلمع:
بيت �صغري م�ستدير ،وهو من بيوت العربٌ ،
ِمن اخليامٌ :
ُق َّبات ،و ِقباب ،و ُق َبب.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
جموف ،يغطي م�ساحة معينة من املبنى؛ ليزيد من ارتفاع فراغها
كروي
●بناء ن�صف
ٍّ َّ
الداخلي ،تقف على �أعمدة �أو جدران ،وم�صنوعة من مواد خمتلفة.
ال�ضيح �أو املدفن.
● َّ
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َب
قٌْ
[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية
 ،1242/3مو�سوعة فن العمارة الإ�سالمية �ص ،343/املدار�س يف م�رص يف ع�رص دولة املماليك �ص]91/

َب (جنفور ُ -جن َ -ر ْم�س)
قٌْ

لغة:
يوارى فيه ،وال َق ْب:
املي َتَ :د َف َنه ،وواراه ُّ
(ق ب ر)َ ،ق َ َب َق ْب ًا؛ َق َ َب ِّ
الت َ
اب ،و�أَ ْق َبهَ :ج َع َل له َق ْب ًا َ
َ
املي ُت ،واجلمعُ :ق ُبور ،و�أ ْق ُب.
َم ْدفن الإن�سان� ،أو املكان ُي ْد َف ُن فيه ِّ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة]

ُق ْب َ�ص ٌة

لغة:
��يء :تناول��ه ب�أط��راف �أ�صابع��ه ،وال ُق ْب َ�ص��ة وال َق ْب َ�ص��ة
���ص َّ
���ص َق ْب�ص�� ًا؛ َق َب َ
(ق ب ���ص)َ ،ق َب َ
ال�ش َ
ِ
ي�ص��ة :ا ِ
حل ِّ��ب :م��ا حمل��ت
ال�ش��يء امل�أخ��وذ ب�أط��راف الأ�صاب��ع ،وم��ن َّ
حل ْف َن��ة� ،أو َّ
الطع��ام وا َ
وال َق ِب َ
الك َّف��ان ،واجلم��عُ :ق ُب�ص��ات ،و ُق ْب�ص��ات ،و ُق َب���ص.
ا�صطالحاً:
التي ُتعطى للفقراء عند احل�صاد من الغ َّلة املح�صودة.

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص]446/

�ض
َق ْب ٌ

لغة:
و�ض َّم عليه �أ�صابعه،
(ق ب �ض)َ ،ق َب َ�ض َق ْب�ض ًا؛ َق َب َ�ض َّ
يء� :أَ ْم َ�سكه� ،أو �أخذه بقب�ضة يدهَ ،
ال�ش َ
جناحهَ :ج َم َعه ،و َق َب َ�ض املا َلَ :ت َ�س َّلمه ،و� َأخ َذه لنف�سه ،و َق َب�ض على زمام الأمور:
و َق َب َ�ض
الطائر َ
ُ
البائعَ :ق َب َ�ض ك ٌّل منهما ح َّقه من الآخر ،وا ْن َق َب َ�ض
وقاب َ�ض املُ�شرتي َ
حت َّكم فيها ،و�سيطر عليهاَ ،
ِ
وتناو ُله باليد
الب ْ�سط؛ وهوَ :ج ْم ُع ِّ
�صار َم ْق ُبو�ض ًا ،وال َق ْب�ض :خ ُ
الكف على َّ
َّ
الف َ
ال�شيءُ ،
ال�ش ُ
يءَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال�شيء يف َق ْب�ضه؛ �أي :يف ملْكه،
الم�س ًة ،واال ْنقبا�ض ،وامللْك ،واحليازة ،والت�س ُّلم ،و�صار َّ
ُم َ
وال َق ْب�ض �أي�ض ًا :الإ�رساع.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
ال�شيء والتم ُّكن منه؛ �سواء �أكان مما ميكن تناوله باليد� ،أم مل ميكن.
●حيازة َّ
●التمكني والتخلِّي ،وارتفاع املوانع ُعرف ًا وعاد ًة وحقيق ًة.
عند القانونينيُ :يطلَق على:
● َق ْب�ض �أو ا�ستيفاء مالك العني �أو املنتفع بها منتجات العني �أو ثمارها �أو ريعها لال�ستمتاع بها.
●العمل الذي ي�صبح به املرء حائز ًا ِل َع ْ ٍي.
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ِق ْب َل ٌة
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،املو�سوعة الفقهية  ،257/32القامو�س
القانوين اجلديد �ص]487 ،463/

طان
ُق ْب ٌ

لغة:
ال�سفينة ،واجلمعَ :ق ِ
باط َنة،
الر َّبان؛ قائ ُد َّ
(ق ب ط ا ن) ،ال ُق ْبطان :كلمة رومانية ،ومعناهاُ :
و َق ِ
باطني.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●والقبطان با�شا :هو اللقب الذي يحمله �أكرب قائد ع�سكري و�إداري يوجد على ر�أ�س القوات
البحرية والأ�سطول يف الدولة العثمانية.
[تكملة املعاجم العربية ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،م�صطلحات التاريخ العثماين
]1072/3

ِق ْب ِط ٌّي

لغة:
يونانية الأ�صل؛ وتعني�ُ :س�� َّكان م�رص ،وهم ِجيل بهاُ ،يق�صد بهم اليوم:
(ق ب ط) ،ال ِق ْبط :كلمة
َّ
امل�رصي�ين ،وال ِق ْبط ُّ��ي :من�س��وب �إىل ال ِق ْب��ط ،وه��و :واح��د ال ِق ْب��ط؛ �أي� :س��ا ِك ٌن م��ن
��يحيون م��ن
امل�س ُّ
ِّ
ِ
َ
��يحية ،واجلمع� :أ ْقباط ،وق ْبط.
ُ�س�� َّكان م�رص الذين يدينون بامل�س َّ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة]

قاب
َق ْب ٌ

لغة:
(ق ب ق ب) ،ال َق ْبقاب :ال َّن ْعل �أو ا ِ
حلذاء ُت َّت َخذ من خ�شبِ ،
و�شاكها من جلد �أو َن ْحوه ،واجلمع:
َقبا ِقيب.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط]،

ِق ْب َل ٌة

لغة:
خ�ص:
املكان :ا�ستقبل ُته،
بو ْج ِهه ،و َق َّب َل َّ
وا�ستقب َل َّ
(ق ب ل)َ ،ق َب َل ُت َ
يء َ
َ
وقاب َله :حاذاه َ
ال�ش ُ
ال�ش َ
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َق ْب ٌو
واالتاه
الو ْجه ،و�أول َّ
ال�شيء ،و�أي�ض ًا :الإقبال عليه ،و َق ْ�صدهِّ ،
َّاته ناحي َة ال ِق ْبلة ،وال ُق ْبلَ :
ِ
ِ
نحوه ،وال ِق ْب َلة :اجلهة عموم ًا ،وق ْب َلة ُك ِّل َّ�شيء :ما ت�ستقبله من ِج َهته؛ يقال :ما لكالمه ق ْبلة؛ �أَي:
َ
ِ
ِ
ال�صالة ،و ِق ْب َلة امل ُ َ�صلِّي :اجلهة التي ي�صلِّي نحوها،
وناحية
امل�سجد،
ة
ه
ج
:
ا
أي�ض
�
لة
ب
ق
وال
جهة،
ً
َ
َّ
ْ
وال ِق ْبلة �أي�ض ًا :ال َك ْعبة؛ ل َّأن امل�سلمني ي�ستقبلونها يف �صالتهم ،واجلمعِ :ق ْبالت.
ا�صطالحاً:
ا ِ
جلهة ،وعند امل�سلمني ُيق�صد بال ِق ْبلة :الكعبة؛ لأنهم يتجهون �إليها على اختالف ديارهم عند كل
ويق�صد بها يف املغرب:
ويق�صد بها يف جند :جهة الغرب؛ لأن جهة �صالتهم �إىل الغربُ ،
�صالةُ ،
اجلنوب؛ وذلك ب�سبب اخلط�أ يف انحراف القبلة؛ ف�أُط ِلق ا�سم ال ِقبلة على اجلنوب ،وكذلك يف
م�رص حيث يعربون عن اجلنوب مب�صطلح «وجه ِق ْبلي».

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم امل�صطلحات والألقاب التاريخية �ص-346/
 ،347م�ؤمتر الأوقاف الأول يف اململكة العربية ال�سعودية :واقع الوقف عرب التاريخ الإ�سالمي �ص ،164/تاريخ
الأوقاف الإ�سالمية باملغرب  ،275/1بت�رصف]

َق ْب ٌو

لغة:
ثوبهَ :ق َط َع منه َقباء ،و َت َق َّبىَ :ل َب َ�س
(ق ب و)َ ،قبا َق ْبو ًا؛ قبا َّ
يء :جمعه ب�أ�صابعه ،و َق َّبى َ
ال�ش َ
ال�ض ُّم ،وهو �أي�ض ًا:
َقباءه ،و َق َب ْو ُت البناءَ :ر َف ْع ُته ،وال َق ْبو ُة :ان�ضمام ما بني َّ
ال�ش َفتني ،وال َق ْبوَّ :
الطاق املَ ْع ُقود بع�ضه �إىل بع�ض يف َ�ش ْكل َقو�س ،و�أي�ض ًا :بناء حتت الأَ ْر�ض تنخف�ض حرارته فِ
َّ
جل ْب وال ُّز ْبد والفواكه وغريها ،واجلمع� :أَ ْقباء ،و�أَ ْق ِب َية.
ا
فيه
حفظ
في
يف؛
ال�ص
ُ
ُ
َّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●�سقف مقو�س �أو معقود ،ذو �أ�شكال خمتلفة ،مت ا�ستخدامه يف تغطية كثري من الأجزاء
البنائية يف العمارة الدينية واملدنية والع�سكرية.
●ثوب ُيلب�س فوق الثياب.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم م�صطلحات العمارة والفنون الإ�سالمية
�ص]231/

َق ُبو ٌل

لغة:
يء و َت َق َّبلهَ :ر ِ�ض َيه ،و�أَ َخ َذه عن ِطيب ِ
خاطر ،و�أي�ض ًا:
(ق ب ل)َ ،ق ِب َل َق ُبو ًال و ُق ُبو ًال؛ َق ِب َل َّ
ال�ش َ
وم ْيل ال َّنف�س �إِ َل ْي ِه ،وال َق ُبول
والر َ�ضا َّ
بال�ش ْيء ،و�أَ ْخ ُذه عن ر�ضاَ ،
َر ِ�ض َي عنه ،وال َق ُبول :املوافقةِّ ،
حل ْ�سن ،وفالن على َق ٍ
ف�س.
�أي�ض ًا :ا ُ
بول؛ �أَي :ت ْق َبله الع ُ
ني �أو ال َّن ُ
ا�صطالحاًُ :يط َلق على:
●ما يدل على التم ُّلك ال�سابق داللة ظاهرة؛ كـ :ا�شرتيت ،ومتلَّكت ،و َق ِبلْت ،و�إن تق َّدم على الإيجاب.
●ثاين كالم ي�صدر من �أحد العاقدين لأجل �إن�شاء الت�رصف ،وبه يتم العقد.
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ق َْحطٌ
●االلتزام بعقد.
●عالمة على الر�ضا بال�شيء يف العقود؛ كالبيع ،والإجارة ...ونحو ذلك.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●موافقة املعرو�ض عليه بعر�ض الإيجاب.
●املوافقة على اقرتاح �أو طلب� ،أو الوفاء بالتزامات معينة� ،أو االن�ضمام �إىل اتفاقية �أو
معاهدة ،وفق ًا للإجراءات القانونية.
ُ
�سمى «الإيجاب» ،ويتو َّلد عن توافقهما ما
●الإرادة الثانية التي تتوافق مع �إرادة �أوىل ُت َّ
ي�سمى بالعقد.
َّ
عند القانونينيُ :يطلَق على:
●الر�ضا مبا يعر�ض ،فالعر�ض هو الإيجاب ،والر�ضا هو القبول ،وينعقد العقد باحتاد
الإيجاب بالقبول.
●حالة الدعوى �أو الطلب �أو الدفع �أو الطعن من حيث تقدير املحكمة �أن من �سلطتها النظر فيها.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،القامو�س الفقهي �ص ،294/معجم امل�صطلحات
املالية واالقت�صادية يف لغة الفقهاء �ص ،146/معجم امل�صطلحات الفقهية  ،152/2قامو�س �آركابيتا للعلوم
امل�رصفية واملالية �ص ،8/املعجم االقت�صادي �ص ،291/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية
 ،886/2املعجم القانوين رباعي اللغة �ص ،22/معجم القانون �ص]330/

َقبِي َل ٌة

لغة:
الر�أْ�س؛ وهي ال ِق َطع املَ ْ�شعوب بع�ضها �إِىل بع�ضَ ،ت ِ�صل بها
(ق ب ل) ،ال َق ِبيلة :واحدة َقبائل َّ
ال�ش�ؤون ،وبها ُ�س ِّميت قبائل العرب ،وهي �أي�ض ًا :اجلماعة من ال َّنا�س تنت�سب �إىل �أب �أو ج ٍّد
ُّ
واحد ،واجلمعَ :قبا ِئل.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
ي�ضم عائالت جتمعها روابط الدم ،وتخ�ضع لرئي�س
�سيا�سي،
●كيان اجتماعي اقت�صادي
ُّ
واحد ،لها عادات و�أعراف خا�صة.
عند القانونيني:
جمموعة من الأفراد ينتمون �إىل �أ�صل واحد.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم لغة الفقهاء �ص ،325/املعجم القانوين رباعي اللغة �ص]545/

ق َْحطٌ

لغة:
دب من عدم نزول املطر،
العام� :أَ ْج َ
املطر :احتب�س ،وق َّل ،و َق َح َط ُ
(ق ح ط)َ ،ق َح َط َق ْحط ًا؛ َق َح َط ُ
ِ
وي ْب�س الأر�ض،
ال�ضب َّ
و َق َح َط البل ُد� :أ�صابته جماعة ،وال َق ْحطَّ :
واحتبا�س املطرُ ،
ال�شديدْ ،
ِ
ِ
وعام ِ
يط :ذو َق ْحطٍ.
قاح ٌط و َقح ٌط و َقح ٌ
واملجاعة ،ويف ك ِّل �شي ٍءِ :ق َّلة خريهٌ ،
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َق َد ٌح
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
● ُ�ش ُّح الأقوات.

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية
يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص]448/

َق َد ٌح

لغة:
ني:
(ق د ح)َ ،ق َد َح َق ْدح ًا؛ َق َد َح ال ِق ْد َرَ :غ َر َف ما فيها ،وا ْق َت َد َح املَ َر َق :ا ْغ َ َت َفه ،و َق َد َح
الطبيب الع َ
ُ
املاء ِ
وخ ْيل ُم َق ِّدح ٌة :غائرة العيون ،وال َق ْدح
غار ْتَ ،
حت عي ُنه و َق َّد ْ
الفا�س َد ،و َق َد ْ
�أَ ْخ َر َج منها َ
حتَ :
خل َزف �أو ال ُّزجاج
الع ْي ،وال َق َدح :من الآنية ،واحد الأَ ْقداح ،وهو كوب من ا َ
وال َّت ْقديح :غ�ؤور َ
ِ
احلبوب ،خمت ِل ٌف باختالف البلدان ،واجلمع:
به
كال
ت
يال
ك
م
:
ا
أي�ض
�
وهو
وغريه ُي�رشب فيه،
ً ْ ُ
ُ
�أَ ْقداح.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
الر ُجلني ،ي�ستعمل يف املكاييل ،وقدره ثالثة �أمداد ،مبا ي�ساوي
●�إناء ُي�رشب به ،يروي َّ
 1.632كجم� ،أو  2.0625لرت.
●مكيال للحبوب كان م�ستخدم ًا يف م�رص واحلجاز ،وهو ي�ساوي ربع الإردب ،والقدح الواحد
ي�ساوي  32.726حبة.

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية
 ،1247/3م�صطلحات التاريخ العثماين ]1080/3

َق ْد ٌر

لغة:
وج َع َله
يء َّ
داره ،و َق َد َر َّ
قدر ًا؛ َق َد َر َث َم َن َّ
(ق د ر)َ ،ق َد َر ْ
قا�سه بهَ ،
ال�ش َ
بال�شيءَ :
ال�شيءَّ :بي ِم ْق َ
ِ
يءَ :ج َع َله َق ْدر ًا ،وال َق ْدر :امل ْقدار ،و َك ْون ال�شيء
زقَ :ق َ�س َمه ،وا ْق َت َد َر َّ
الر َ
ال�ش َ
على ِم ْقداره ،و َق َد َر ِّ
م�ساوي ًا لغريه من غري زيادة وال نق�صان ،و َق ْدر ك ِّل �شيءَ :م ْبلغه ،و ِم ْقيا�سه ،واجلمع� :أَ ْقدار.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●الت�ساوي يف املعيار ال�رشعي املوجب للمماثلة �صورة؛ وهو الكيل والوزن.
ال�شيء.
●تبيني كمية َّ

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،التعريفات الفقهية �ص]171/

ِق ْد ٌر

لغة:
وم َ��ر ٌق َم ْق�� ُدور
(ق د ر)َ ،ق�� َد َر َق ْ��در ًا؛ َق�� َد َر ال ِق ْ��د َر وا ْق َت َد َره��اَ :ط َب َخه��ا ،واال ْق ِت��دارَّ :
الط ْب�� ُخ يف ال ِق ْ��درَ ،
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َق َد ٌم
الطعام
الفخار� ،أو �إناء ُي ْط َب ُخ فيه ّ
و َق ِد ُير :مطبوخ ،وال َق ِد ُير :ما ُيطبخ يف ال ِق ْد ِر ،وال ِق ْدر :الإناء من َّ
عامة ،م�ؤ َّنثة ،وقد ُت َذ َّكر ،واجلمعُ :ق ُدور.
ب�صفة َّ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط]

ُق ْد َر ٌة

لغة:
ال�شيءَ :م َل َكه ،ومت َّكن منه ،وا�ستطاع ،و َق ِو َي
وم ْق ِدر ًة؛ َق َد َر على َّ
(ق د ر)َ ،ق َد َر َق َدار ًة و ُق ْدر ًة َ
ِ
والطاقة ،واال�ستطاعة،
والقوة ،واملَ ْقدرة ،وال َّتم ُّكن من �أداء الفعلَّ ،
عليه ،وال ُق ْدرة :اال ْق ِتدارَّ ،
والثاء ،والي�سار ،واجلمعُ :ق ُدرات ،و ُق ْدرات.
وال�س ْلطان ،وهي �أي�ض ًا :ال ِغ َنىَّ ،
ُّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
ِ
احلي من الفعل و َت ْركه بالإرادة.
● ِّ
ال�صفة التي مت ِّكن َّ
قوة يتمكن بها امل�أمور من �أداء ما لزمه؛ بدني ًا� ،أو مالي ًا.
أدنى
�
هي
:
ة
ن
ك
م
مل
ا
ة
ر
د
ق
ُ
ُ
●وال ُ ْ َ َ ِّ َ
َّ
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●القدرة العقلية على �إجناز عمل ما� ،أو التكيف بنجاح ،وتتحقق ب�أفعال بدنية كانت �أو ذهنية،
وقد تكون فطرية �أو مكت�سبة.
●واملَ ْقدرة� :أق�صى �إنتاج ميكن حتقيقه با�ستخدام الإمكانيات املتاحة.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،املو�سوعة الفقهية  ،346/32معجم م�صطلحات
العلوم ال�رشعية  ،1248/3معجم م�صطلحات العلوم الإدارية �ص]87 ،9/

ُق ْد ٌ�س

لغة:
��خ�صَ :ط ُه َ��ر ،وكان ُمب��ارك ًا،
��يء �أو َّ
(ق د ���س)َ ،ق ُد� َ��س َقدا�س�� ًة و ُق ْد�س�� ًا و ُق ُد�س�� ًا؛ َق ُد� َ��س َّ
ال�ش ُ
ال�ش ُ
ألوهيت��ه ،و َت َق َّد���س:
�
ب
��ق
ي
يل
ال
��ا
عم
��ه
ه
ز
ن
و
��ه،
زار بي��ت املَ ْق ِد���س ،وق َّد���س اهللََّ :
وب َّجل َ َّ
عظم��هَ ،
َّ
َّ
وق َّد���سَ :
ِ
والب ْي ُ��ت امل ُ َق َّد� َ��س،
َت َط َّه��ر ،وتن�� َّزه ،وال َت ْقدي���س :ال َّت ْط ِه�ير ،وال َّت ْبي��ك ،وال ُق ْد���سُّ :
الطه��ر ،والربك��ةَ ،
و�أَ ُو ْر َ�ش�� ِليم ،واجلم��ع� :أَ ْقدا���س.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة]

َق َد ٌم

لغة:
أمامه ،و َق َّدمه :جعله
و�س َب َقه،
(ق د م)َ ،ق َد َم َق ْدم ًا و ُق ُدوم ًا؛ َق َد َم ٌ
و�صار � َ
فالن فالن ًاَ :تق َّدمهَ ،
َ
ال�ساق،
الرجل ،وفوقها َّ
�سابق ًا ،عك�سَّ � :أخ َره ،وال َق َدم :ما يط�أ ال ْأر َ�ض من ِر ْجل الإن�سان؛ نهاية ِّ
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َق ُّدو ٌم
وال�سبق يف اخلري ،وما ق َّدمه الإن�سان من خري ،ورج ٌل َق َد ٌم� :شجاع ،جريء،
و�أي�ض ًا :ال َّتق ُّدمَّ ،
�صاحب منزلة رفيعة يف اخلري ،وال َق َدم �أي�ض ًاَ :و ْحدة ٍ
للطول ،واجلمع� :أَ ْقدام.
قيا�س ُّ
ا�صطالحاً:
ِمن وحدات قيا�س امل�سافةُ ،ت ْذ َكر كجزء من املَ ْيل ،والقدم� 30.8 :سنتم.

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية
]1249/3

َق ُّدو ٌم

لغة:
(ق د م) ،ال َق ُدوم وال َق ُّدوم :التي ُينحت بها� ،آلة لل َّن ْجر وال َّن ْحت ،م�ؤ َّنث ،واجلمعَ :قدا ِئم ،و ُق ُدم.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط]

ِق َر ًى

لغة:
يف� :أ�ضا َفه ،و�أ ْك َر َمه ،و�أَ ْح َ�سن �إليه ،و�أَ ْقرى
(ق ر ى)َ ،ق َرى ِق َر ًى و َق ْري ًا و َق
ال�ض َ
راء؛ َق َرى َّ
ً
يءَ :ج َم َعه ،واملِ ْقراة :الق�صعة ُي ْقرى
ال�ض ُ
وا�س َت َق َرىَ :ط َل َب ال ِق َرى ،و َق َرى َّ
َّ
ال�ش َ
يف وا ْق َ َتى ْ
ِ
املاء؛ �أيُ :يجمع ،وال ِق َرى :م�صدر َق َرى؛ وهو :ما ُي َق َّد ُم �إىل
فيه
ى
ر
ق
ي
ع
واملو�ض
يف،
ال�ض
فيها
َّ
َُْ
ُ
ال�ضيف من طعام ،وهو �أي�ض ًا :املاء املجموع يف احلو�ض.
َّ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،معجم اللغة العربية املعا�رصة]

ِقرا َء ٌة ( ِقراءات)

لغة:
ونحوهَ :ت َت َّبع كلما ِته نظر ًا؛ َن َط َق بها �أو ال،
الكتاب
راء ًة و ُق ْر�آن ًا؛ َق َر َ�أ
َ
َ
(ق ر �أ)َ ،ق َر َ�أ َق ْرء ًا و ِق َ
ال�سالمْ � :أب َل َغ ُه � َّإياه ،و َق َر�أَ عليه
و�ض َّمه ،وك ُّل �شي ٍء جمع َته فقد قر�أ َته ،و َق َر َ�أ عليه
و�أي�ض ًاَ :ج َم َعهَ ،
َ
جل ْمع ،وال ِّتالوة ،وال ُّن ْطق بكالم الكتاب
النحوَ :د َر َ�سه على يديه ،وال ِقراءة :م�صدر َق َر�أَ؛ وهي :ا َ
َ
و َن ْح ِوه ،واجلمعِ :قراءات.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
القراء ال�سبعة �أو الع�رشة� ،أو من يف منزلتهم من الأئمة
من
أحد
�
عن
واة
الر
َّ
●ما اتفق عليه ُّ
القراء و�أ�صحاب االختيارات.
َّ
ِ
ِ
●ت�صحيح احلروف بل�سانه؛ بحيث ُي�سمع نف�سه ،ويف ٍ
قول :و�إن مل ُي�سمع نف�سه.
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قَرا َب ٌة
●حتريك الل�سان مبا هو مكتوب �أو حمفوظ ،مع �إخراج حروفه من خمارجها ،و�إن مل
ُي�س ِمعها غريه.
●وعلم القراءة :علم ُي ْب َحث فيه عن �صور نظم القر�آن؛ من حيث وجوه االختالفات املتواترة،
أخ�ص من علم التجويد.
وهو � ُّ

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،الرائد ،معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية  ،1254/3املو�سوعة الفقهية ،46/33
املو�سوعة الفقهية املي�رسة  ،1557/2التعريفات الفقهية �ص]172/

الق ُْر� ُآن

لغة:
ونحوهَ :ت َت َّبع كلما ِته نظر ًا؛ َن َط َق بها �أو ال،
الكتاب
راء ًة و ُق ْر�آن ًا؛ َق َر َ�أ
َ
َ
(ق ر �أ)َ ،ق َر َ�أ َق ْرء ًا و ِق َ
و�ض َّمه ،وك ُّل �شي ٍء جمع َته فقد قر�أ َته ،وال ُق ْر�آن :م�صدر َق َر�أَ؛ وهو :القراءة،
و�أي�ض ًاَ :ج َم َعهَ ،
جل ْمع.
وا َ
ا�صطالحاً:
كالم اهلل املعجز ،املن َّزل على ر�سول اهلل ﷺ ،امل ُ َت َّعبد بتالوته ،واملنقول �إلينا بطريق التواتر،
واملوجود بني دفتي امل�صحف ،واملبدوء ب�سورة الفاحتة ،واملختوم ب�سورة النا�س ،وهو ا�سم
لل َّنظم الدا ِّل على املعنى.
[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،معجم م�صطلحات �أ�صول الفقه �ص]332/

قَرا َب ٌة (ذوو القرابة � -أقارب � -أقرباء)

لغة:
ال�شخ�صان:
يءَ :دنا؛ فهو َق ِريب ،و َق ُر َب َّ
راب ًة و ُق ْر َب ًة و ُق ْر َب ًى و ُق ْرب ًا؛ َق ُر َب َّ
(ق ر ب)َ ،ق ُر َب َق َ
ال�ش ُ
الب ْع��دِ،
ِ
ِ
ِ
�ترب ،وال ُق ْ��ر ُبُ :
نقي���ض ُ
ورح��م ،و َق��ر َب املن��ز َل ومن��هَ :دن��ا من��ه ،وا ْق َ َ
كان بينهم��ا َن َ�س��ب َ
ِ
والر ِح��م ،وال ُق ْر َب��ى :القراب��ة �أي�ض�� ًا.
��ب
�س
ن
ال
ف
ب
��ر
ق
وال
��و
ن
الد
��ة:
ب
را
ق
وال
��ة،
وال َق ِري��ب :ذو ال َقراب
َ
َّ
َّ
ُّ ُ ْ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●القرابة من جهة الأب دون من كان من جهة الأم ،وهي الرواية الراجحة عن الإمام �أحمد،
ويقت�رص بها على �أربعة �آباء فقط.
املحرم الأقرب ،فالأقرب غري الوالدين واملولودين ،وقد
●قرابة الأم وقرابة الأب من الرحم َّ
نقلها علماء احلنفية عن �أبي حنيفة.
املحرم غري الوالدين وولد ال�صلب ،ويدخل فيها الأجداد والأحفاد ،وقد ُنقل
●ذوو الرحم َّ
هذا عن �أبي حنيفة.
حمرم ،غري الأ�صول والفروع ،ذكرها
حمرم ًا �أو غري َّ
●كل ذي رحم و�إن َب ُعد؛ �سواء كان َّ
اخلطيب ال�رشبيني.
●� ِّأي قرابة و�إن َب ُعدت ،ويدخل فيها الأب والأم وولد ال�صلب ،كما يدخل فيها الأجداد والأحفاد.
ويحمل عليها الزوجية
●� ِّأي قرابة و�إن َب ُعدت ،من جهة الأب �أو من جهة الأم �أو من الأوالدُ ،
والوالء والر�ضاع.
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َرار
ق ٌ
●ويف الوقف :ك ُّل من ينا�سب الواقف �إىل �أق�صى �أب له يف الإ�سالم من ِقبل �أبيه ،و�إىل �أق�صى
ويقال لهم� :أقارب ،و�أقرباء ،وذوو قرابة ،ويدخل فيها كل
�أب له يف الإ�سالم من ِقبل �أمهُ ،
قريب له؛ �صغري ًا كان �أو كبري ًا ،ذكر ًا �أو �أنثى ،م�سلم ًا �أو ذمي ًا ،حر ًا �أو عبد ًا ،ما خال �أبويه
ل�ص ْلبه ،فه�ؤالء ال يع ُّدون قرابة� ،أما ولد ولد الواقف و�أجداده وجداته فهم داخلون
وولده ُ
يف القرابة.
●وال ُق ْربى :القرابة يف الرحم والن�سب.
عند االقت�صاديني:
رباط الدم �أو امل�صاهرة بني الأ�شخا�ص املعنيني.
عند القانونيني:
حبل الن�سب الذي يرتبط به جميع الذين ينحدرون من بع�ضهم البع�ض� ،إذا ا ُّتبع فيه انحدار
الأجيال الطبيعي؛ كالأب �أو الأم ،واالبن ،واحلفيد ،واحلبل املرتفع �أو ال�صاعد �إذا ا ُّتبع فيه
العك�س؛ كاالبن ،والأب ،واجلد.

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،املو�سوعة الفقهية  ،67-66/33الوقف يف ال�رشيعة الإ�سالمية
�ص ،113/معجم امل�صطلحات والألفاظ الفقهية  ،79/3قامو�س امل�صطلحات ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية �ص ،360/القامو�س القانوين اجلديد �ص]389/

َرار
ق ٌ

لغة:
أمرَ :ث َب َت عليه ،و َق َّر
(ق ر ر)َ ،ق َّر َقرار ًا و ُقرور ًا و َق ّر ًا؛ َق َّر الر� ُأيَّ :
�صح العزم عليه ،و َق َّر ال َ
ِ
أقام ،وال َقرار :الهدوء ،وال َّثبات ،و�أي�ض ًا :امل ُ ْ�ستق ُّر،
و�س َك َنْ ،
واطم� َّأن ،و� َ
يف املكان و�أَ َق َّرَ :ث َب َتَ ،
ال َّثابت ،ومن املكان :امل ُ ْط َم ِئن ،وامل ُ ْنخ ِف�ض الذي يجتمع فيه املاء ،و�أي�ض ًا :الأمر ي�صدر عن
قر عليه الر�أي من احلكم يف م�س�ألة ،واجلمعَ :قرارات.
�صاحب النفوذ ،وما َّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
ِ
إم�ضاءه.
الر�أيِ ُي�ضيه من ميل ُك � َ
● َّ
لت�رصف �أو ٍ
مل�سلك ما.
حر
اختيار
على
مبني
فعل،
أو
�
قول
على
إرادي
ل
ا
الت�صميم
أو
�
العزم
●
ُّ
ٍّ
ٍّ
●الأر�ض.
●الثبوت ،وعدم االنف�صال ،ويطلق على االت�صال بالأ�شياء بهذا املعنى :ات�صال قرار.
حق االنتفاع
وي�ستعمل م�ضاف ًا �إىل لفظ
ٍّ
حق القرار ،ويق�صدون به :ثبوت ِّ
«حق»؛ فيقولونِّ :
● ُ
حق التم�سك بالعقار.
بالعقار امل�ست�أجر ،والبقاء فيه دون �أن يطالبه �أحد ب�إخالئه ،فهو ُّ
عند القانونيني:
والتدبر يف الهيئات النظامية؛ فهو
الر ِو َّية
الر�أي النهائي الذي
ُّ
ت�ستقر عليه الآراء ،بعد �إعمال َّ
ُّ
حل ْكم :منطوقه.
من ا ُ

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية
 ،1257/3معجم امل�صطلحات االجتماعية �ص ،332/املو�سوعة الفقهية  ،76/33القامو�س القانوين اجلديد
�ص]196/
346

ران
ِق ٌ
را�ض ( ُم�ضا َر َبةٌ)
ِق ٌ

لغة:
وج َّز َ�أ،
قار�ض ًة و ِقرا�ض ًا؛ َق َر َ�ضَ :ق َط َع ،و َف َّ�ص َلَ ،
وقار َ�ض ُم َ
(ق ر �ض)َ ،ق َر َ�ض َق ْر�ض ًا ،و�أَ ْق َر َ�ض َ
أعطاه َق ْر�ض ًا ،على �أن ُي َر َّد �إليه َب ْعد �أج ٍل معلومٍ،
وغريه�َ :س َّل َف ُه ،و� ُ
و�أي�ض ًا :جا َزى ،و�أَ ْق َر َ�ض املا َل َ
الرج ُل �أو
وا�س َت ْق َر ْ�ض ُت فالن ًاُ :
طلبت ِم ْنه ال َق ْر َ�ضَ ،
وقار ْ�ض ُته :جا َز ْي ُته ،وال َق ْر�ض :ما ُيعطيه َّ
ْ
�ضار َبة ،يف لغة �أهل احلجاز.
مل
ا
ة:
�ض
قار
مل
وا
را�ض
يفعله ُليجا َزى عليه ،وال ِق
ُ َ َ ُ َ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●�أن يتفق �شخ�صان على �أن يكون املال من �أحدهما والعمل على الآخر ،وما رزق اهلل فهو
بينهما على ما �رشطا ،واخل�سارة على �صاحب املال.
�سمى مقار�ضة
وي
�رشطهما،
على
بينهما
●�أن يدفع املرء ما ًال �إىل من ي َّتجر فيه ،ويكون الربح
ُ َّ
وم�ضاربة.
عند االقت�صاديني:
�أن يدفع املرء �إىل غريه نقد ًا لي َّتجر به ،على �أن يكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه ،وتكون
اخل�سارة �إن وقعت على �صاحب املال.

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني ،معجم لغة الفقهاء �ص ،328/معجم
م�صطلحات العلوم ال�رشعية  ،1257/3املعجم االقت�صادي �ص]290-289/

قَرا َف ٌة

لغة:
ومدانا ُته ،و�أي�ض ًا:
قار َف ُة َ
الوبا ِء ُ
(ق ر ف)َ ،ق َر َف َق َرف ًا؛ ال َق َرفُ :مدانا ُة املَ َر ِ�ض ،وال ُّن ْك ُ�س ِفيهُ ،
وم َ
والع ْدوى ،وال َق َر ُف من ال ِ
حل َّمى والوباء ،وال َقرافة:
ذات ا ُ
أرا�ضي :املَ َح َّمة؛ وهي :الأر�ض ُ
باءَ ،
َ
الو ُ
ِ
ا�س ُمها على
غلب
ثم
املقربة،
يت
م
�س
وبهم
مب�رص؛
املقابر
ت
ر
جاو
ة
ي
ن
ي
ة
ل
قبي
م
ا�س
وهو
ة،
ب
ق
َ
املَ ْ َ
ُ ِّ
َ َ َّ َ َ
ْ
ْ
ك ِّل َم ْق َربة.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط]

ران
ِق ٌ

لغة:
ال�شيئنيَ :ج َم َع بينهما ،و َق َر َن بني
قارن ًة و ِقران ًا؛ َق َر َن بني َّ
وقار َن ُم َ
(ق ر ن)َ ،ق َر َن َق ْرن ًا و ِقران ًاَ ،
ال�شيء :ا ْق َ َتن
ال�شيء
وقار َن
ال َّزوجنيَ :ز َّو َجهماَ ،
َ
وج َم َع بينهما ،و َق َر َن َّ
ُ
احلج بالعمرةَ :و َ�ص َلهماَ ،
ويقا ُد به ،و�أَن َي ْق ُرن
وح ْبل ُي َق َّلد
به،
و�صاح َبه ،و َق َر ْن ُته به :و�صل ُته ،وال ِقران :ا َ
َ
حل ْبلَ ،
َ
البعري ُ
بالع ْقد،
ب َني متر َت ْي ي�أكلهما ،وا َ
والع ْمرة ،وال َّتزويج� ،أو اجلمع بني ال َّزوجني َ
احلج ُ
جل ْمع بني ِّ
واجلمعِ :قرانات ،و ُق ُرن.
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بان
ق ُْر ٌ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●عملة قدمية ا�س ُتعملت يف الكويت ،ا�ستعملها الفر�س من �سنة 1881-1830م ،وكان الغران
�أو القران ي�ساوي �آنذاك  30فل�س ًا ،وكانت الروبية ت�ساوي  2.50غران.
●نقد �إيراين من الف�ضة ،تداوله �أهل العراق ،ولقد تراوحت قيمته حول الفرنك زياد ًة
ونق�صان ًا باختالف الزمان.
●ويف ال ِه َبة :هو �أن تعطى عند التوزيع اثنني اثنني.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة� ،سجل العطاء الوقفي  ،47/1قامو�س امل�صطلحات
االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص]450/

بان
ق ُْر ٌ

لغة:
وبال�شيءَ :ط َل َب
تو�سل،
بانَ :ق َّد َمه ،و َت َق َّر َب �إِىل ّ
َّ
(ق ر ب)َ ،ق ِر َب ُق ْرب ًا و ُق ْربان ًا؛ َق َّر َب ال ُق ْر َ
اللَّ :
تقرب به �إليه من
به ال ُق ْربة عند اهلل تعاىل ،وال ُق ْربان :م�صدر َق ِر َب ،وهو :ما ُق ِّرب �إىل اهلل ،وما ُي َّ
ذبيحة �أو غريها ،واجلمعَ :قرا ِبني.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
تقرب به �إىل اهلل ،ثم �صار ُع ْرف ًا للن�سيكة ،التي هي ال َّذبيحة ،و ُت�ستعمل للواحد.
●ما ُي َّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،التوقيف على مهمات التعاريف �ص،270/
احلدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة �ص]77/

ق ُْر َب ٌة

لغة:
ال�شخ�صان:
يءَ :دنا؛ فهو َق ِريب ،و َق ُر َب َّ
راب ًة و ُق ْر َب ًة و ُق ْر َب ًى و ُق ْرب ًا؛ َق ُر َب َّ
(ق ر ب)َ ،ق ُر َب َق َ
ال�ش ُ
ِ
ِ
ورحم ،و َق ِر َب املن ِز َل ومنهَ :دنا منه ،وا ْق َ َتب ،وال َقريب :ذو ال َقرابة ،وال ُق ْربة:
كان بينهما َن َ�سب َ
ِ
والطاعة ،واجلمعُ :ق ُربات ،و ُق ْربات ،و ُق َرب.
الب َّ
القرابة ،وما ُي َّ
تقرب به �إىل اهلل تعاىل من �أعمال ِّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
الرباط وامل�ساجد ،والوقف على
●ما ُي َت َق َّرب به �إىل اهلل فقط� ،أو مع الإح�سان لل َّنا�س؛ كبناء ِّ
الفقراء وامل�ساكني.
يتقرب �إليه به ،و�إن مل يتو َّقف على َّنية.
من
معرفة
بعد
● ِف ْعل ما ُيثاب عليه
َّ

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،معجم امل�صطلحات والألفاظ الفقهية  ،80/3املو�سوعة الفقهية ]92/33

ِق ْرب ٌة

لغة:
(ال�سقاء) من ال َّل َب ،وقد تكون للماء ،وهي وعاء من
(ق ر ب) ،ال ِق ْربةِ :من الأَ ْ�س ِقية؛ َ
الو ْطب ِّ
ِ
ِ
ويجعل فيه املاء �أو ال َّلنب �أو نحوهما ،واجلمع :ق ْربات ،وق َرب.
ِجلْد ْ
خم ُروز من جانب واحدُ ،
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ق ُْر َ�ص ٌة
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
بغدادي ،وهو مائة وثمانية
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة ،والقربة ال تزيد على مائة َر ْطل
ٍّ
أ�صح.
وع�رشون درهم ًا و�أربعة �أ�سباع درهم يف ال ِّ
●كي�س من اجللد ال�سميك ،يتخذها ال�سقا�ؤون لنقل املاء بوا�سطة اجلمال �أو احلمريُ ،يحمل
ب�صورة �أفقية.

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،املو�سوعة الفقهية � ،299/38سجل العطاء الوقفي ]21/3

ِق ْر ٌ�ش ِ
(غ ْر ٌ�ش)

لغة:
ِ
يءَ :ج َم َعه من هنا ومن هنا،
(ق ر �ش) َق َر َ�ش َق ْر�ش ًا؛ َق َر َ�ش لعيالهَ :غن َم ،وا ْك َت َ�س َب ،و َق َر َ�ش َّ
ال�ش َ
جل ْمع،
بع�ضه �إىل بع�ضه الآخر ،و َق َر َ�ش َّ
و�ض َّم َ
َ
يءَ :ق َط َعه �أي�ض ًا ،وال َق ْر ُ�ش :ال َك ْ�سب ،وا َ
ال�ش َ
ِ
ِ
عربية ُيتعامل بها ،اختلفت الأقطار يف م ْقداره،
والق ْر�شَ :ن ْوع من امل�سكوكاتُ ،
نقدية َّ
وع ْملة َّ
واجلمعُ :ق ُرو�ش ،و�أَ ْق َرا�ش.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●وحدة نقدية �أخذها العثمانيون عن الأوربيني (الأملان) ،وبد�أ �رضبه يف البالد العثمانية
يف عهد ال�سلطان «�سليمان الثاين» (1106-1099هـ1691-1687/م) ،وكان من الذهب
عيار  ،833ويزن �ستة دراهم ،وقطره �أربعون مليمرت ًا ،وهذا هو القر�ش الأحمر؛ �أي:
الذهبي ،و�إذا ا�س ُتخدم جمرد ًا عن الو�صف ُق ِ�صد به القر�ش الف�ضي ،ثم بد�أت تتناق�ص
عيار ًا ووزن ًا حتى �أ�صبحت يف عهد ال�سلطان «عبد احلميد الثاين» �أق َّل من ن�صف درهم.
●والقر�ش ال�صاغ :هو القر�ش ال�صحيح العثماين ،الذي كان �رصفه �أربعة (متاليك) ،وي�سمى
(برغوث ًا �صغري ًا) يف الديار ال�شامية ،و(قطعة �صغرية) يف احلجاز ،و(�أم �أربعة) يف العراق؛
�أي� :أن �رصفه �أربعة متاليك.
عند االقت�صاديني:
نوع من النقد ،وهو جزء من مائة من اجلنيه �أو اللرية.

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة� ،سجالت ال�رصة العثمانية
 ،284/1معجم م�صطلحات �ألفاظ الفقه الإ�سالمي �ص ،457/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية
العربية ]899/2

ق ُْر َ�ص ٌة (خُ ْبز ق ُْر َ�صة)

لغة:
وقر َ�ص ْتهَ :ق َّط َعته ل َت ْب ُ�س َطه ُق ْر َ�ص ًة ُق ْر َ�صة،
(ق ر �ص)َ ،ق َر َ�ص َق ْر�ص ًا؛ َق َر َ�ص ْت املر�أ ُة العج َ
ني َّ
خب َزة �صغرية مب�سوطة ُم َد َّو َرة ،واجلمعُ :ق ُر�صات ،و ُق ْر�صات ،و ُق َر�ص.
وال ُق ْر�صةْ :
ا�صطالحاً:
ومتيز ب�أنه من �أطيب �أنواع اخلبز يف الع�رص اململوكي.
الب واللحم مع ًاَّ ،
نوع من اخلبز ُي�صنع من قمح ُ ِّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،املدار�س يف م�رص يف ع�رص دولة املماليك �ص]42/
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�ض
ق َْر ٌ
�ض
ق َْر ٌ

لغة:
���ضَ :ق َط َ��ع ،و َف َّ�ص�� َل،
قار�ض�� ًة و ِقرا�ض�� ًا؛ َق َر َ
وقار َ
���ض َق ْر�ض�� ًا ،و�أَ ْق َر َ
(ق ر ���ض)َ ،ق َر َ
���ض ُم َ
���ض َ
َ
وغ�يره�َ :س�� َّل َف ُه ،و�أعط ُ��اه َق ْر�ض�� ًا ،عل��ى �أن ُي َ��ر َّد �إلي��ه َب ْع��د
ل
��ا
مل
ا
���ض
ر
ق
�
أ
و
ى،
ز
��ا
ج
َ
وج�� َّز َ�أ ،و�أي�ض�� ًاَ :
َْ َ
َ
َ
ِ
ِ
ٍ
قار َ�ضة:
مل
وا
را�ض
ق
وال
ه،
ت
ي
ز
جا
ه:
ت
�ض
وقار
،
�ض
ر
ق
ال
ه
ن
م
طلبت
:
ا
فالن
ت
�ض
ر
ق
ت
وا�س
ٍ،
م
معلو
ل
أج
�
ْ ََْ ْ ُ ً
ُ ْ َْ َ
َُْ
َ ْ ُ
ُ َ
الرج�� ُل �أو يفعل��ه ُليج��ا َزى علي��ه ،يف لغ��ة �أهل احلجاز.
امل ُ َ
�ضار َب��ة ،وال َق ْر���ض :م��ا ُيعطي��ه َّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●ما ُتعطيه من املِ ْثليات لل َغ ْي؛ لينتفع به وير َّد مثله يف امل�ستقبل.
● َد ْفع ٍ
مال �إرفاق ًا ملن ينتفع به وير ُّد بدله.
●نف�س املال املدفوع.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●اتفاقية بني مالك الأ�صل (وي�سمى املقر�ض) ،وبني طرف ٍ
ثان (وي�سمى املقرت�ض) ،ي�سمح
املق ِر�ض مبوجبه للمقرت�ض با�ستخدام الأ�صل (وي�سمى القر�ض) ملدة حمددة ،على �أن
(وت�سمى فائدة).
ي�سدد املقرت�ض للمقر�ض دفعة ،متفق عليها لقاء ا�ستخدامه للأ�صل
ِّ
َّ
●اقرتا�ض �شخ�ص �أو �رشكة �أو حكومة �أو �أي م�ؤ�س�سة �أخرى ملبلغ من النقود ،والقرو�ض
تكون بفوائد �أو بدون فوائد ،وقد تكون ق�صرية الأجل �أو طويلة الأجل ،وقد تكون قابلة
لال�سرتداد �أو غري قابلة لال�سرتداد.
●والقرو�ض املعدومة :قرو�ض م�ضى ميعاد ا�ستحقاقها ومل ُتدفع بعد ،ورمبا ال تدفع على الإطالق.
عند القانونيني:
عقد ُتربم به �صفقة قانونيةُ ،يدفع مبقت�ضاها عادة مبلغ من املال � -أو �أي �شيء �آخر � -إىل �أحد
طرفيه ،الذي ي�صبح مدين ًا به ،ب�رشوط ُي َّتفق عليها.

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني ،معجم لغة الفقهاء �ص ،329/املو�سوعة
الفقهية  ،111/33قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية واملالية �ص ،519/املعجم االقت�صادي �ص،293-292/
القامو�س القانوين اجلديد �ص]270/

طا�س
ِق ْر ٌ

لغة:
ال�صحيفة من � ِّأي
قر َط�س ًة؛ َق ْر َط َ�س ال َغ َر َ�ض :رماه ف� َ
أ�صابه ،وال ِق ْرطا�سَّ :
(ق ر ط �س)َ ،ق ْر َط َ�س ْ
ٍ
وورق ُي َّتخذ من
وال�صحيفة ال َّثابتة التي ُيكتب فيها ،وما ُيكتب فيه من ورق وغريهٌ ،
�شيء كانتَّ ،
والر ْمي ،وال ِق ْرطا�سية :الأوراق وال َّدفاتر
�ضال
ن
لل
ب
�ص
ن
ي
أدمي
�
:
ا
أي�ض
�
وهو
مب�رص،
َب ْر ِد ٍّي يكون
ً
ُ ْ َ ِّ
َّ
واملدر�سية والأقالم ،واجلمعَ :ق َراطي�س.
املكتبية
والأدوات
َّ
َّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
الط ْر�س ،والك َِاغد.
ي:
م
�س
إال
�
و
فيه،
ا
مكتوب
كان
إذا
�
ونحوه،
ورق
●ما ُي ْك َت ُب فيه من
ِّ
ً
ُ ِّ
●والقراطي�س :نقود ف�ضية �أو نحا�سية زمن امللك العادل ،و�أ�صلها ق�ضبان من الف�ضة �أو
النحا�سُ ،ت َق ُّ�ص لت�صبح نقود ًا.
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ق َْر َي ٌة
[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،الرائد ،قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية
�ص ،451/معجم الألفاظ التاريخية يف الع�رص اململوكي �ص]122/

ِق ْر ِمي ٌد (ق َْر َم ٌد)

لغة:
اله بال َق ْر َمد ،وال َق ْر َمد:
ناه بال ِق ْرميد ،و َق ْر َم َد َّ
يءَ :ط ُ
ناءَ :ب ُ
ال�ش َ
(ق ر م د)َ ،ق ْر َم َد َق ْر َمد ًة؛ َق ْر َم َد ال ِب َ
جل ِّ�ص ،وال َّز ْع ِ
ك ُّل ما ُطلي به لل ِّزينة؛ كا ِ
ال�صخور ،وال ِق ْر ِميد :حجارة لها
فران ،وهو �أي�ض ًاُّ :
وبناء ُم َق ْر َم ٌد:
ُخروقُ ،يوقد عليها ،حتى �إذا َن ِ�ض َج ْت ُب ِن َي بها ،وهي ال ُآج ُّر� ،أو ِّ
الطني املطبوخٌ ،
وم ْ ِ
�ش ٌف ٍ
عال ،وال ِق ْر ِميد �أي�ض ًا :طابق ال َّدار ،واجلمعَ :قرا ِميد.
مبني بال ُآج ِّرُ ،
ٌّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
جل ُدر.
الطوب املحروق ُتبنى به ا ُ
● ُّ
آجر؛ وهو بلغة �أهل م�رص :الطوب ،وبلغة �أهل ال�شام :القرميد ،وبلغة �أهل العراق:
●ال ِّ
الطابوق.

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص،453/
بحوث ودرا�سات يف العمارة الإ�سالمية ]22/1

ق َْر ٌو

لغة:
(ق ر و) ،ال َق ْر ُوَ :ح ْو�ض من اخل�شبِ ،
ممدود م�ستطيل� ،إىل جنب ٍ
حو�ض َ�ض ْخم،
و�ش ْبه َح ْو�ض ْ
ال�ضخم ،و َت ِر ُده الإِبل والغنم ،وهو �أي�ض ًا� :أَ ْ�س َف ُل النخلة �أو �أ�صلهاُ ،ي ْن َقر
ُيفرغ فيه من احلو�ض َّ
ِ
وي ْن َبذ فيه ،و َن ِق ٌري ُيجعل فيه الع�صري من � ِّأي ٍ
خ�شب كان ،وال َق َدح ،والإناء ال�صغري ،واجلمع:
ُ
ُق ِر ّي ،و�أَ ْقراء.
ا�صطالحاً:
ل�س ْقي املا�شية يف ال�صحراء� ،أو يف بيوت الكويت القدمية ،حيث
حو�ض ُي ْ�ستخ َدم للو�ضوء� ،أو َ
ُيبنى حو�ض ل�رشب املا�شية ،وذلك يف البيوت التي كان �أ�صحابها ميلكون الكثري منها ،والبع�ض
ي�ستخدمه للو�ضوء ،و ُتلفظ القاف جيم ًا قاهرية.

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،الرائد ،مو�سوعة اللهجة الكويتية �ص]318/

ق َْر َي ٌة

لغة:
ِ
�س ُت فيها ،و َق َر ْو ُت البال َدَ :ت َت َّب ْع ُتها تخرج من � ٍ
أر�ض �إىل
(ق ر ي)َ ،ق َرا َق ْرو ًا؛ َق َر ْو ُت ال َ
أر�ضَ ِ :
ِ
� ٍ
الرج ُلَ :لز َم ال ُق َرى ،وال َق ْر ُو وال َق ِر ُّي :ك ُّل �شيء
و�س ُت فيها �أنظر حا َلها و� َ
أمرها ،و�أَ ْق َرى َّ
أر�ضْ ِ ،
ات�صلت به الأبني ُة
الريفية الأ�صغر من املدينة ،وك ُّل مكان
ْ
على طريق واحد ،وال َق ْر َية :البلدة ِّ
ِ
وا ُّت ِخ َذ قرار ًا ،وتقع على املدن وغريها ،وهي �أي�ض ًا :امل ْ�ص� ،أو البلد اجلامع ،و َق ْرية ال َّنمل:
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قزالر �آغا�سي
ويَ :م ْن�سوب �إىل ال َق ْرية؛ �أيَ :من كان
م َت َم ُع ُترا ِبها ،وم�أواها،
والقاري� :سا ِكن ال ُقرى ،وال َق َر ُّ
ُّ
ُْ
ويَ :م ْن�سوب �إىل ال ُقرى ،واجلمعَ :ق ْريات ،و ُق َرى.
ر
ق
وال
رى،
ق
ال
أهل
�
ن
ِم
ُ
ُ َ ُّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●البلدة العظيمة� ،إال �أنها دون املِ ْ�ص.
●البلد الكبري  -املِ ْ�صاجلامع  -يكون �أق َّل من املدينة.
●العمارة املجتمعة ،التي لي�س فيها حاكم �رشعي ،وال �رشطي ،وال �أ�سواق للمعاملة.
●وحدة �سكنية زراعية �أكرث منها ح�رضية.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
وتنح ال�شخ�صية املعنوية ،ويوكل �إليها
●جمموع من امل�ساكن امل�ستقلة ،لها كيان ذاتيُ ،
الإ�رشاف على املرافق املحلية التي َت ْع ِني �سكَّانها.
●وحدة �سكنية �أو �إنتاجية �صغرية ن�سبي ًا ،لي�ست لها وظيفة �إدارية ُتذكر ،وهي �أ�صغر من
ومييز بع�ض اجلغرافيني بني القرى
املدينة ،و�أكرب من العزبة ،وتوجد غالب ًا يف الريفِّ ،
الريفية والقرى احل�رضية؛ فالريفية تعتمد على الزراعة ،واحل�رضية ي�سكنها ن�سبة كبرية
من العمال وغري العاملني يف الزراعة.
عند القانونيني:
وتنح ال�شخ�صية املعنوية ،و ُت� ِ
رشف على املرافق
جمموع من امل�ساكن امل�ستقلة ،لها كيان ذاتيُ ،
املحلية التي ُتعنى ب�سكانها.

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،معجم امل�صطلحات الفقهية  ،161/2قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية
يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص ،453/معجم م�صطلحات الرعاية والتنمية االجتماعية �ص ،269/املعجم الأ�سا�سي يف
امل�صطلحات الإدارية العربية  ،903/2املعجم اجلغ رايف �ص ،573/القامو�س القانوين اجلديد �ص]617/

قزالر �آغا�سي(قزلر �آغا�سي-قزالر �آغا� -آغاالبنات� -آغاقزالر� -آغادارال�سعادة)

لغة:
مل جند له �أ�ص ًال يف اللغة.
ا�صطالحاً:
لقب موظف من الع�رص العثماين ،كان ي�رشف على دائرة احلرمي يف الق�رص ال�سلطاين؛ لذلك
ُعرف يف بع�ض امل�صادر بلقب� :آغا البنات� ،أو� :آغا دار ال�سعادة ،وكان على ر�أ�س خدم الق�رص،
ولأهمية من�صبه كان ي�أتي بعد �شيخ الإ�سالم مبا�رشة يف الرتتيب الر�سمي ،وكان ي�أمتر ب�أمره كل
الآغاوات القائمني باخلدمة يف الق�رص ال�سلطاين ،وكان الآغاوات القائمني على خدمة احلرمني
ال�رشيفني ي�أمترون ب�أمره �أي�ض ًا ،فهو الرئي�س املبا�رش لهم ،وكان ي�صحب ال�رصة �إىل احلجاز
ر�سلون �إىل
�سنوي ًا ،وهو من مراكز القوى يف الق�رص ال�سلطاين ،ويف حال عزلهم من من�صبهم ُي َ
ي�سمى «�أزدق» ،وكان يك َّلف � -إ�ضافة �إىل مهامه ال�سابقة  -بالإ�رشاف
م�رص؛ فيعطون راتب ًا َّ
على �أوقاف احلرمني ال�رشيفني.

[معجم امل�صطلحات والألقاب التاريخية �ص ،351/املعجم املو�سوعي للم�صطلحات العثمانية التاريخية
�ص]180/
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ِق ْ�سطٌ
قُ�سا َم ٌة

لغة:
�سام ًة؛ َق َ�س َمهم ال َّد ْه ُرَ :ف َّر َقهمَ ،
و�ش َّتتهم ،و َق َ�سم اهلل ُ
(ق �س م)َ ،ق َ�س َم َق ْ�سم ًا ،و�أَ ْق َ�س َم َق َ�سم ًا و َق َ
ِ
ِ
وقا�س ْم ُته� :أَ َخ ْذ ُت ق ْ�سم ًا و�أَ َخ َذ ق ْ�سم ًا،
ن�صيبه ،و َق َّ�س َم َّ
الر َ
زقَ :و َّز َعه ،و�أَ ْع َطى ك َّل فر ٍد َ
يءَ :ج َّز�أَهَ ،
ال�ش َ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ال�شيء امل ْق ُ�سوم ،واحل َّ�صة ،وال َّن�صيب،
ا
م:
�س
ق
وال
مة،
�س
ق
ال
من
طاء،
الع
:
م
�س
ق
وال
َ
جل ْزء من َّ
ُ
ْ ُ َ
ِ ْ
ْ
القا�س ُم لنف�سه من ر�أ�س املال ليكون �أَ ْجر ًا له ،وال ِق�سامة�َ :ص ْنعة
واحلظ ،وال ُق�سامة :ما َي ْع ِزله
ُّ
ال�ضعفاء ،وال َق�سامة :ا�سم ِمن الإِ ْق�سام،
على
م
�س
ق
ت
أنها
ل
دقة؛
ال�ص
:
ا
أي�ض
�
�سامة
ق
وال
ام،
ال َق َّ�س
ُ
ُّ
ً َّ
ُْ َ
ِ
ال�شيء� ،أو يحلفون على َح ِّقهم
كال َق َ�سم؛ �أي :اليمني ،وهي �أي�ض ًا :اجلماعة ُي ْق�س ُمون على َّ
وي�أخذونهِ َ ،
ني ال َق�سامة :من�سوبة �إِليهم.
وي ُ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●ويف م�صطلحات الع�رص اململوكي :هي التع ُّهدات ُت�ؤخذ على التجار و ُن َّظار الأوقاف �أو
نحوهم ،وجمعها :الق�سائم.
عند االقت�صاديني:
التعهد ي�ؤخذ على ال ُّتجار و ُن َّظار الأوقاف �أو نحوهم.
من م�صطلحات الع�رص اململوكي ،ي�شري �إىل ُّ

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف
احل�ضارة الإ�سالمية �ص ،454/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية ]905/2

ِق ْ�سطٌ ( ِق ْ�سطا�س)

لغة:
احلاكمَ :ع َد َل ،و َق َ�س َط �أي�ض ًا:
(ق �س ط)َ ،ق َ�س َط ِق ْ�سط ًا ،و َق َ�س َط َق ْ�سط ًا و ُق ُ�سوط ًا ،و َق َّ�س َط َت ْق ِ�سيط ًا؛ َق َ�س َط
ُ
يءَ :ف َّر َقه ،و َق َّ�س َط ال َّد ْي َن� :أَ ْر َج َعه �أ َ ْق�ساط ًا �شيئ ًا
احلق؛ فهو من الأ�ضداد ،و َق َّ�س َط َّ
جار وحا َد عن ِّ
ال�ش َ
َ
ِ
ِ
وال�سواء ،والق ْ�سط :امليزان،
ل
د
الع
على
وه
م
�س
ق
ت
بينهم:
يء
ال�ش
وا
ط
�س
ق
وت
نة،
معي
أوقات
�
يف
ا
ف�شيئ
ُ
ً
َ
َ
َْ
َّ
َّ َ
َ َّ ُ
َّ
َّ
الرزق الذي هو َن ِ�صيب ك ِّل خملوق ،وا ِ
حل َّ�صة ،وال َّن ِ�صيب ،وال ِق ْ�سطا�س :ميزان
َ
والع ْد ِل ،وال ِق ْ�سم من ِّ
ِ
َ
َ
املق�سم �أق�ساط ًا على �آجال ،وهو
املال
من
فعة
د
ال
:
ا
أي�ض
�
ط
�س
ق
وال
ها،
وم
ق
�
أ
و
املوازين
ط
ب
�ض
�
أ
أو
�
العدل،
ً
ُ
ْ
ْ
ُّ
َ
ُ
َّ
ْ
الريحُ ،يجعل يف
�أي�ض ًا :ا َ
جل ْور ،وال ُكوز ،و ِم ْكيا ٌل؛ وهو ِن ْ�صف �صاعٍ  ،وال ُق ْ�سطَ :ع َّقار معروفَ ،ط ِّيب ِّ
بخر به ،واجلمع� :أ ْق�ساط.
الب ُخور وال َّدواء� ،أو ُعود ُي َت َّ
َ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
�رشعي� ،سعته ن�صف �صاعٍ .
● ِم ْكيال
ٍّ
دوري ًا يف تاريخ معني؛ لت�سديد َد ْين �أو ثمن
ح�صة من املال ُتدفع َّ
●م�صطلح عريفٍّ ،غلب على َّ
�سلعة م�شرتاة بالآجل.
عند القانونيني:
ِق ْ�س ُط الت�أمني :مبلغ يدفعه امل� َّؤمن له للم� ِّؤمن ،الذي ي�أخذ على عاتقه اخلطر امل� َّؤمن عليه.
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ِق ْ�س ٌم
[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات
الإدارية العربية  ،903/2القامو�س القانوين اجلديد �ص]485/

ِق ْ�س ٌم

لغة:
زقَ :و َّز َعه ،و�أَ ْع َطى
(ق �س م)َ ،ق َ�س َم َق ْ�سم ًا؛ َق َ�س َمهم ال َّد ْه ُرَ :ف َّر َقهمَ ،
الر َ
و�ش َّتتهم ،و َق َ�سم اهلل ُ ِّ
ك َّل ٍ
ِ
ِ
َ
العطاء،
فرد
ن�صيبه ،و َق َّ�س َم َّ
وقا�س ْم ُته� :أَ َخ ْذ ُت ق ْ�سم ًا و�أ َخ َذ ق ْ�سم ًا ،وال َق ْ�س ُمَ :
َ
ال�ش َ
يءَ :ج َّز�أَهَ ،
ال�شيء امل ْق ُ�سوم ،وا ِ
حل ُّظ ،وهو
جل ْزء من َّ
حل َّ�صة ،وال َّن�صيب ،وا َ
من ال ِق ْ�سمة ،وال َق ْدر ،وال ِق ْ�سم :ا ُ
�أي�ض ًا :ال َف ْ�صل ،واملَ ْقطع ،واجلمع� :أَ ْق�سام.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
خمت�صة بن�شاط معني.
إداري،
�
جهاز
يف
لوحدة
●الفرع �أو الإدارة الفرعية
َّ
●ما كان مندرج ًا حتت غريه ،وكان جزء ًا منه.
●منطقة يتوىل �إدارتها جمل�س �إداري (حمافظة ،لواء ،ق�ضاء� ...إلخ).
●وال َق ْ�سم بني الزوجات :امل�ساواة بني الزوجات يف النفقة واملبيت.
عند االقت�صاديني:
وحدة تنظيمية �صغرية يف �إدارة �أو م�ؤ�س�سة �أو �رشكة ت�ضم عدد ًا من املوظفني ،وتكون تابعة
لإدارة �أكرب منها ،وتتوىل تنفيذ مهام تكون جزء ًا من الأعمال الكربى التي تديرها الإدارة ال ُّأم،
جغرافي ًا؛ كالق�سم ال�شمايل مث ًال.
وظيفي ًا؛ كق�سم الإنتاج� ،أو
وقد يكون الق�سم
َّ
َّ
عند القانونينيُ :يطلَق على:
لبياع
●جزء من مال مق�سوم ،اخ ُت َّ�ص به �أحد املتقا�سمني ،وهو �أي�ض ًا جزء َّ
معي من مال مع ٍّد َّ
بالتجزئة.
●تق�سيم من التق�سيمات النمطية للميزانية ،فيما يتعلق بجانب امل�رصوفات ،كما ُيطلق
هذا امل�صطلح بالن�سبة لتق�سيمات الإيرادات ،ويحمل كل ق�سم يف الإيرادات جمموعة من
الإيرادات ذات طبيعة واحدة؛ مثل :ق�سم ال�رضائب والر�سوم العقارية ،وق�سم ال�رضائب
على دخول الأفراد.
يخت�ص ب�أعمال معينة.
متميز من �إدارة،
●جزء ِّ
ُّ

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم امل�صطلحات االجتماعية
�ص ،334/معجم م�صطلحات �أ�صول الفقه �ص ،332/معجم لغة الفقهاء �ص ،331/املعجم الأ�سا�سي يف
امل�صطلحات الإدارية العربية  ،902/2القامو�س القانوين اجلديد �ص]558 ،555 ،397/

ِق ْ�س َم ٌة (ق َِ�سي َمة َ -تق ِْ�سيم)

لغة:
ِ
زقَ :و َّز َعه،
وق�سم َت ْق�سيم ًا؛ َق َ�س َمهم ال َّد ْه ُرَ :ف َّر َقهمَ ،
الر َ
(ق �س م)َ ،ق َ�س َم َق ْ�سم ًاَّ ،
و�ش َّتتهم ،و َق َ�سم اهلل ُ ِّ
و�أَ ْع َطى ك َّل ٍ
ِ
ِ
ِ
وقا�س ْم ُته� :أَ َخ ْذ ُت ق ْ�سم ًا و�أَ َخ َذ ق ْ�سم ًا ،وال َّت ْق�سيم:
فرد
ن�صيبه ،و َق َّ�س َم َّ
َ
ال�ش َ
يءَ :ج َّز�أَهَ ،
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ق ََ�ص َب ٌة
ال�شيء ،وال َّن�صيب،
ا�سم من ا ْق ِت�سام َّ
ال َّت ْفريق ،وال َق ْ�س ُمَ :
العطاء ،من ال ِق ْ�سمة ،وال َق ْدر ،وال ِق ْ�سمةٌ :
ِ
ِ
ال�شيء ،والأر�ض املعزولة
واحلظ ،وال َق ِ�سيمة :م�صدر «اال ْقت�سام» ،وم�ؤ َّنث « َق�سيم»؛ وهو�َ :ش ْطر َّ
ُّ
ال�سوق ،واليمني،
:
ا
أي�ض
�
وهي
رع،
ز
ال
أو
�
للبناء
أر�ض
ل
ا
من
املفروزة
�سومة
ق
مل
ا
والقطعة
أخرى،
من �
َ
ً
ْ
َّ
ُّ
ِ
ِ
واجلمع :ق ْ�سمات ،وق َ�سم.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
ٍ
معي� ،أو متييز بع�ض الأ�شياء عن بع�ض.
● َج ْم ِع
ن�صيب �شائع يف مكان َّ
خللْطة بني ال�رشكاء ،و َق ْطع ال�رشكة.
● َر ْفع �شيوع ا ُ
عند االقت�صاديني:
�صك مايلُ ،تقطع عند كل ا�ستحقاق
●الق�سيمة :ورقة من عدة �أوراق مر َّقمة ومرفقة ب�سهم �أو ٍّ
لقاء احل�صول على الفائدة �أو الأرباح.
●وق�سيمة �أر�ض :قطعة �أر�ض لها حدود معينة وت�صلح للبناء.
●والق�سيمة ال�رشائية :وثيقة ُتعطى للم�ستهلك ،مت ِّكنه من احل�صول على تخفي�ض �أو توفري
عند �رشاء منتج �أو عدة منتجات.
عند القانونيني:
هي جتزئة �أموال تركة �أو �رشكة �أو موجودات �أو مبلغ من النقود ،ودفع كل جزء �إىل م�ستحقه
�أو �صاحبه �أو تخ�صي�صه به.

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة� ،أحكام الوقف يف الفقه والقانون
�ص ،229/معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية  ،1262/3معجم م�صطلحات االقت�صاد واملال و�إدارة الأعمال
�ص ،336/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية  ،905/2املعجم القانوين رباعي اللغة �ص]441/

ق ََ�ص َب ٌة

لغة:
وال�شا َةَ :ف َ�ص َل َق َ�ص َبها ،و َق َط َعها ُع ْ�ضو ًا ُع ْ�ضو ًا،
يءَ :ق َط َعهَّ ،
(ق �ص ب)َ ،ق َ�ص َب َق ْ�صب ًا؛ َق َ�ص َب َّ
ال�ش َ
ٍ
وال َق ْ�صب :ال َق ْطع ،وال َق َ�صب :ك ُّل َنبات ذي �أنابيب ،واحدتهَ :ق َ�صبة ،وال َق َ�ص َبة :ك ُّل �أنبوبة يف
وكل ما ا ُّت ِخ َذ من ِف َّ�ضة �أو
بع ْقدتني ،وك ُّل عظم م�ستدير �أجوف ذي ٍّ
مخُّ ،
�ساق َّ
ال�شجرة تنتهي ُ
نحوها ،وال َق َ�صبة ِمن الإ�صبع �أو الأنف :عظمهما ،وما بني ك ِّل َم ْف ِ�صلني من الأ�صابع ،ومنِ
البالد :مدينتها ،وهي �أي�ض ًا :القرية ،و َق َ�صبة ال َق ْرية :و�سطها ،وهي �أي�ض ًا :ال َق ْ�ص� ،أو َج ْوفه،
وجوف ا ِ
الع ْي،
حل ْ�صن ،ومقيا�س من ال َق َ�صب ،والبئر احلديثة ا َ
حل ْفر ،وجمرى املاء من َ
واجلمعَ :ق َ�صب ،و َق َ�صبات.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●املركز الإداري ملنطقة زراعية.
●ويف العمارة :جمرى املياه امل�صنوع من الر�صا�ص �أو النحا�س �أو الفخار؛ لت�رصيف املياه
يف القنوات املوجودة حتت الأر�ض.
●ويف املقايي�س :مقيا�س اختلف طوله زمان ًا ومكان ًا؛ فقيل :هي ع�رشة �أذرع ،وقيل :باعان
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ِق َّ�ص ٌة
اجلريب ،ومقدارها
الع َم ِر َّية ،وهي من �أجزاء َ
من رجل معتدل ،وقيل� :ستة �أذرع بالذراع ُ
باملقايي�س احلديثة )3.696( :مرت ًا ،وقد ُعرف وا�ش ُتهر منها :الق�صبة ال�سندفاوية،
والق�صبة احلاكمية.
●والق�صبة احلاكمية� :إحدى مقيا�سني م�ستعملني ل�ضبط الأرا�ضي الزراعية يف م�رص؛
وهما :الق�صبة احلاكمية ،والق�صبة ال�سندفاوية ،وقد ُعرفت الأوىل -وهي الأكرث �شيوع ًا-
باحلاكمية لأنها ُح ِّررت زمن اخلليفة «احلاكم ب�أمر اهلل الفاطمي»؛ ف ُن ِ�سبت �إليه ،و ُن ِ�سبت
الثانية �إىل بلدة «�سندفا» بالقرب من مدينة «املحلة الكربى» ،وكانت ُت�ستعمل يف بع�ض بالد
الوجه البحري فقط ،وطول احلاكمية خم�سة �أذرع بالنجاري ،والفدان �أربعمائة ق�صبة
حاكمية ،والق�صبة ال�سندفاوية� :أطول من الق�صبة احلاكمية.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●مقيا�س من نبات الق�صبُ ،ي�ستخدم يف م�ساحة الأرا�ضي الزراعية ،طوله يف م�رص ثالثة
�ضبط ،وما زال معمو ًال
�أمتار وخم�سة وخم�سون من املائة من املرتُ ،
وت�سح به الأر�ض و ُت َ
بها يف بع�ض �أنحاء ريف م�رص.
●م�صطلح موا ٍز يف اال�ستعمال مل�صطلح العا�صمة مبفهومه احلديث؛ بجامع املركزية يف
ال�سكنى �أو �إدارة البالد ون�شاطها التجاري والإداري.
ُّ
●والق�صبة يف املغرب :هي القلعة� ،أو احل�صن� ،أو ح�صن املدينة� ،أو املدينة القدمية� ،أو احلي
القدمي من املدينة احلديثة املختلطة.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الألفاظ التاريخية يف الع�رص اململوكي
�ص ،124/امل�صطلحات املعمارية يف وثائق ع�رص حممد علي وخلفائه �ص ،143/قامو�س امل�صطلحات
االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص ،458-457/معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية ،1265-1264/3
م�صطلحات �صبح الأع�شى �ص ،274/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية  ،906/2املعجم
اجلغ رايف �ص]576/

ِق َّ�ص ٌة

لغة:
اخلرب� :أَ ْو َر َده ،وح َّد َث به على وجهه ،و َق َّ�ص ال ِق َّ�ص َة:
(ق �ص �ص)َ ،ق َّ�ص َق َّ�ص ًا و َق َ�ص َ�ص ًا؛ َق َّ�ص َ
�صاحبه يف
منهم
واحد
ل
ك
قا�ص
:
القوم
وتقا�ص
رواها ،و َق َّ�ص �أَ َث َرهَ :ت َت َّب َعه �شيئ ًا بعد �شيء،
ُ َّ ُّ
َ
َّ
ِ
التنا�صف يف الق َ�صا�ص ،و َق َّ�ص َ�ص
قا�ص:
ح�ساب �أو غريه ،وال َق ُّ�ص :فعل
ُ
القا�ص ،والبيان ،وال َّت ُّ
ِّ
ِ
ِ
وال�ش�أن ،والأمر،
التج�صي�ص ،والق َّ�صة :احلديث ،وا َ
خل َبَّ ،
دارهَ :ج َّ�ص َ�صها ،وال َّت ْق ِ�صي�صْ :
َ
جل ِّ�ص،
اجل ُّ�ص ،لغة حجازية ،وقيل :احلجارة من ا َ
واجل ْملة من الكالم ،وال َق َّ�صة وال َق ُّ�صَ :
ُ
واجلمع� :أَ ِ
قا�صي�ص ،و ِق َ�ص�ص.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●الطلب �أو االلتما�س ،ويرفعهما �صاحب احلاجة �أو ال�شكوى �إىل ح�رضة ال�سلطان عن طريق
موظف خا�ص ا�سمه «ق�صة دار».
و�سميت الورقة نف�سها :ق�صة؛ على �سبيل
●ا�سم الورق (الكاغد) الذي يق َّدم �إىل ا ُ
حل َّكامِّ ،
وت�سمى :رقعة؛ ل�صغر حجمها.
املجاز،
َّ
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َ�ص ٌر
ق ْ
اجل�ص ،و َت ْق ِ�صي�ص القبور :هو جت�صي�صها.
●وال َق َّ�صةُّ :

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،م�صطلحات �صبح الأع�شى �ص ،274/معجم
الألفاظ التاريخية يف الع�رص اململوكي �ص ،124/التعريفات الفقهية �ص]175/

َ�ص ٌد
ق ْ

لغة:
املكانَ :ت َو َّجه �إليه عامد ًا ،و َق َ�ص َد
(ق �ص د)َ ،ق َ�ص َد َق ْ�صد ًا؛ َق َ�ص َد َّ
الطري ُق :ا�ستقام ،و َق َ�ص َد َ
يء :عناه ،و�أراده ،و َق َ�ص َد يف الأمرَ :ت َو َّ�سط واعتد َل،
وع َز َم عليه ،و َق َ�ص َد َّ
ال�س َفر :نواهَ ،
ال�ش َ
َّ
َ
َ
واالتاه ،واالعتماد ،والأ ُّم،
ة،
ي
ن
وال
الهدف،
د:
�ص
ق
وال
ط،
ر
ف
�
أ
:
د
َ
ْ
والع ْمد ،و�إتيان َّ
ال�شيءِّ ،
ِّ
ُّ
َ
َّ
ْ
ِ�ض َ
الطريق و�سهولته
و�سط ،وا�ستقامة َّ
وهو �أي�ض ًاَ :
والر ْ�شدَ ،
والو َ�سط بني الطرفني ،وال َّت ُّ
الع ْدلُّ ،
واعتداله ،واجلمعُ :ق ُ�صود.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
وتعمدها.
التعمد؛ ومنهَ :ق ْ�صد اجلرمية؛ �أي اختيارها ُّ
●الإرادة واالختيار؛ ُّ
التو�سط بني الإ�رساف والتقتري ،وهو �أن تكون النفقة على قدر احلاجة.
● ُّ
عند القانونيني:
التربع يف ال ِه َبة،
الغاية التي يرمي �إليها املتعاقدون �إذا �أبرموا عقد ًا �أو �أقدموا على عمل؛ َك ِن َّية ُّ
و َق ْ�صد الإ�رضار يف �إ�ساءة االئتمان.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم لغة الفقهاء �ص ،332/معجم امل�صطلحات
والألفاظ الفقهية  ،96/3القامو�س القانوين اجلديد �ص]356/

َ�ص ٌر
ق ْ

لغة:
�ص ُت ال َّد َارَ :ح َّ�ص ْن ُتها با ِ
�ص
�ص َّ
ال�ش َ
(ق �ص ر)َ ،ق َ َ
�ص َق ْ�ص ًا؛ َق َ َ
حليطان ،وال َق ْ ُ
يءَ :ح َب َ�سه ،و َق َ ْ
أي:
�
؛
م
ر
حل
ا
فيه
ق�ص
ت
أنه
ل
بذلك
ي
م
�س
ر،
ج
ح
من
بيت
ل
وك
املنزل،
من البناء:
ت َب�س ،وهو
ُّ
ُْ
ُ َ
َ َ ُ ِّ
َُُ
�أي�ض ًا :البناية ال َف ْخمة الوا�سعة ،والبيت الفاخر ،واجلمعُ :ق ُ�صور.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
حم�صنُ ،ي ْ ِ
�شف على الدور املجاورة ،وكانت قري�ش ت�سمي البيت املبني ق�رص ًا؛
●بناء مرتفع َّ
لأنه ُيق�رص على من فيه؛ فيمنعه من االنت�شار.
الطيارة.
● ُغ َرف ال َّد ْور ال َّثاين ،و ُتعرف
وثائقي ًا بال َق ْ�ص� ،أو ال َق ْ�ص اللطيف� ،أو َّ
َّ
عند القانونينيُ :يطلَق على:
امللكي.
●م�سكن فاخر لإقامة ملك �أو �شخ�صية كبرية؛ ك َق ْ�ص ِّ
الرئا�سة ،وال َق ْ�ص ِّ
ال�ضخم الفاخر.
●املبنى َّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،امل�صطلحات املعمارية يف وثائق ع�رص حممد
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ق ََ�ص َر َملٌّ
علي وخلفائه �ص ،143/معجم لغة الفقهاء �ص ،332/امل�صطلحات العمرانية واملعمارية يف م�صادر فقه العمران
الإبا�ضي �ص ،372/بيت ال�سناري �ص ،84/القامو�س القانوين اجلديد �ص ،453/املعجم القانوين رباعي اللغة
�ص]337/

ق ََ�ص َر َملٌّ

لغة:
ِ
ِ
ال�شتاء،
وم َّل َّ ً
�ص ال َّن ْخ َلَ :ق َط َع َق ْد َر ذراعٍ َي ْ�س َت ْوق ُد بها يف ِّ
�ص ًةَ ،
مل؛ َق َ َ
�ص َق َ َ
�صم ٌّلَ :ق َ َ
(ق �ص ر) َق َ َ
�صة:
وال�شجر و�سائر اخل�شب ،وقيل :هي بقايا َّ
وال َق َ�ص� :أُ�صول ال َّنخل َّ
ال�شجر ،وال َق َ َ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
وم َللْ ُت
جل ْمرَ َ ،
وم َّل َّ
ال�ش ْي َء� :أ ْد َخ َله ف ا َ
الق ْطعة من اخل�شب ،وال َق ْ�ص :احلطب ا َ
وعاله بهَ ،
جل ْزلَ ،
احل ْفرة التي ُيخبز فيها.
ا ُ
احلار� ،أو ُ
خل ْبز َةَ :ع ِملْ ُتها يف املَ َّل ِة ،واملَ َّلةَّ :
الرماد ُّ
ا�صطالحاً:
والر ْمل،
الرماد املتخلِّف يف �أفران احلماماتُ ،يخلط مع مواد �أخرى؛ مثل :اجلري ،وا ُ
حل ْمرةَّ ،
َّ
و ُتعجن ،ثم ُت�ستخدم َك ُمونة قوية ويف خلطات البناء غالب ًا يف اجلدران والأر�ضيات.
[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،امل�صطلحات املعمارية يف وثائق ع�رص حممد علي وخلفائه
�ص ،144/قراءة معمارية يف ال�سجالت العثمانية للمحكمة ال�رشعية يف نابل�س �ص]22/

َ�صطَ ٌل (ق َْ�سطَ لٌ)
ق ْ

لغة:
ال�ساطع� ،أو الغبار املنت�رش يف املوقعة ،و�أي�ض ًا� :أَ ْنبوب
(ق �س ط ل) ،ال َق ْ�س َطل �أو ال َق ْ�ص َطل :ال ُغبار َّ
م�شوي ًا ،واجلمع:
البلوطية ،له َث َمر كثري ال َّن�شاءُ ،ي�ؤْ َكل
يجري فيه املاء ،و�شجر من الف�صيلة
َّ
َّ
َق ِ
�ساطل.
ا�صطالحاً:
�أنابيب فخارية م�شويةُ ،ت�ستخدم للتمديدات املائية.
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،الرائد ،قراءة معمارية يف ال�سجالت العثمانية للمحكمة ال�رشعية يف نابل�س �ص]19/

َ�ص َع ٌة
ق ْ

لغة:
بجرتهَ :م َ�ض َغ،
�شان ُغ َّل َته�َ :س َّك َنها باملاء ،و َق َ�ص َع
(ق �ص ع)َ ،ق َ�ص َع َق ْ�صع ًا؛ َق َ�ص َع ْ
العط ُ
ُ
البعري َّ
وال َق ْ�ص ُع :ابتالع ُج َرعِ املاءِ ،
و�ضمه �أ�سنانه بع�ضها على بع�ض ،وال َق ْ�صعة:
و�ش َّدة َم ْ�ضغ البع ِري ُّ
ال�ض ْخمة من اخل�شب ُت َّتخذ للأكل و ُت ْ�ش ِبع الع�رشة ،ووعاء
وال�ص ْح َفة َّ
�إِ َن ٌاء كبري ِمن ال َف َّخا ٍرَّ ،
وي ْ َثد ،واجلمعَ :ق َ�صعات ،و َق ْ�صعات ،و ِق َ�صاع ،و ِق َ�صع.
ُي�ؤْ َكل فيه ُ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
الفوارة.
●مرادفة َّ
لل�صحن ،وت�أتيان مبعنى ما ُين�صب فيه ماء َّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،ر�سائل الرافعي �ص]26/
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قَ�ضا ٌء
قَ�ضا ٌء

لغة:
يء:
أمر� :أَ ْن َف َذه ،و� ْأم�ضاه ،و َق َ�ضى َّ
ال�ش َ
�ضاء و َق ْ�ضي ًا و َق ِ�ض َّي ًة؛ َق َ�ضى ال َ
(ق �ض ي)َ ،ق َ�ضى َق ً
َ�ص َن َعه ،و َق َّد َره ،و َق َ�ضى �أج َله :مات� ،أو َب َل َغ الأج َل الذي ُح ِّدد له ،و َق َ�ضى حاج َته :ب َل َغها ،ونا َلها،
حل ْكم ،وال َق�ضاء:
وفر َغ منها ،و َق َ�ضى بني ا َ
خل ْ�ص َم ْيَ :ح َك َم ،و َف َ�ص َل ،و َق َط َع بينهما يف ا ُ
و� َ َّأتهاَ ،
وال�ص ْنع ،وال َّتقدير،
ا ُ
حل ْكم ،وال َف ْ�صل فيه ،والأمر ،والأداء ،وا َ
حل ْتم ،والإِ ْحكام ،والإِ ْم�ضاءُّ ،
ِ
ال�شيء :انقطاعه ،ومتامه ،والفراغ منه ،واجلمع:
والق�ضاء �أي�ض ًاَ :ع َمل ال َقا�ضي ،و َق�ضاء َّ
�أَ ْق ِ�ضية.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
● َت ْ�سليم مثل ال�شيء يف غري وقته.
●ما ُف ِعل بعد وقت الأداء.
●الإخبار عن حكم �رشعي على �سبيل الإلزام.
●�إمتام ال�شيء قو ًال وفع ًال.
قب�ضه.
ؤه:
�
واقت�ضا
ق�ضائه،
طلب
وتقا�ضيه:
●وق�ضاء ال َّد ْين� :أدا�ؤه،
ُ
ُ
ِ
ٍ
خملوق.
وق�ضاء وقدر ًا :بغري فعل فاع ٍل
●
ً
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●�أحد التق�سيمات الإدارية يف بع�ض البلدان ،وهو يف الغالب ي�أتي يف املرتبة الثانية يف َه َرمية
الوحدات الإدارية ،بعد املحافظة �أو الوالية �أو اللواء.
●وق�ضاء وقدر :حدث �أو كارثة ناجتة عن عوامل طبيعية ال يد للإن�سان فيها ،وي�ستحيل
عليه تو ُّقعها �أو تفاديها؛ كالربق� ،أو العوا�صف� ،أو الفي�ضانات� ،أو اله َّزات الأر�ضية� ،أو
الأعا�صري.
عند القانونينيُ :يطلَق على:
●جمموعة املحاكم التي تقوم  -يف بلد معني  -بتطبيق القواعد القانونية العامة املجردة ،على
املنازعات التي ُتعر�ض عليها.
●جمموعة الأحكام ال�صادرة عن املحاكم؛ �إما يف جميع امل�سائل الداخلة يف اخت�صا�صها� ،أو
يف م�س�ألة معينة.
يخت�ص بالتحقيق �أو الف�صل يف الدعوى� ،أو الإ�رشاف على تنفيذ العقوبات
●جهاز ق�ضائي
ُّ
والتدابري االحرتازية.
وال�ض ِّيق.
●الوظيفة التي ُيعهد بها �إىل رجال الق�ضاء باملعنى الوا�سع َّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة
الإ�سالمية �ص ،459/املو�سوعة الفقهية  ،20/32 ،223/17معجم امل�صطلحات الفقهية يف الفقه ال�سيا�سي
الإ�سالمي �ص ،46/التعريفات الفقهية �ص ،175/معجم لغة الفقهاء �ص ،333/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات
الإدارية العربية  ،911/2قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية واملالية �ص ،28/املعجم القانوين رباعي اللغة
�ص ،253/معجم القانون �ص ،332/القامو�س القانوين اجلديد �ص]399/
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قَ�ضا َم ٌة
قَ�ضا َم ٌة

لغة:
(ق �ض م) ،قَ�ضِمَ قَ ْ�ضم ًا؛ َق ِ�ض َم ا ِ
�سه ب�أطراف �أ�سنانه و�أَ َك َله ،وال َق ْ�ضم :الأك ُل
حل َّم َ�صَ :ك َ َ
�ضامة:
لل�شيء الياب�س ،و�ض ُّده :ا َ
ب�أطراف الأ�سنان ،ويكون َّ
خل ْ�ضم ،وال َق ِ�ض ُيم :ما ُق ِ�ض َم ،وال َق َ
ِ
ِ
ا ِ
�ص،
م
ح
ي
ثم
،
ل
ب
ي
�ص
م
حل
ا
:
ي
في ْق َ�ضم ،ومنه ما ُ َي َّلح.
ُ
َّ ُ ُ َ ُّ ُ َ َّ
حل َّم ُ�ص املِ َّ
حم ُ�ص ،وال َق�ضام ُّ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،الرائد ،معجم الغني]

ق َِ�ض َّي ٌة

لغة:
��يء:
�ض��اء و َق ْ�ضي�� ًا و َق ِ�ض َّي�� ًة؛ َق َ�ض��ى الأم َ��ر� :أَ ْن َف�� َذه ،و� ْأم�ض��اه ،و َق َ�ض��ى َّ
ال�ش َ
(ق ���ض ي)َ ،ق َ�ض��ى َق ً
َ�ص َن َع��ه ،و َق�� َّد َره ،و َق َ�ض��ى �أج َل��ه :م��ات� ،أو َب َل�� َغ الأج�� َل ال��ذي ُح ِّ��دد ل��ه ،و َق َ�ض��ى حاج َت��ه :ب َل َغه��ا،
حل ْك��م،
ونا َله��ا ،و� َ َّأته��ا ،وف َ��ر َغ منه��ا ،و َق َ�ض��ى ب�ين ا َ
خل ْ�ص َم ْ�ينَ :ح َك َ��م ،و َف َ�ص�� َل ،و َق َط َ��ع بينهم��ا يف ا ُ
حل ْكم ،وامل�س�ألة املتنا َزع فيها ُتعر�ض على القا�ضي ،واملو�ضوع ،واجلمع:
وال َق ِ�ض َّية :الق�ضاء ،وا ُ
َق ِ�ض َّي��ات ،و َق َ�ضايا.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●الواقعة التي ُيراد معرفة حكم اهلل فيها.
●مو�ضوع يدور حوله اخلالف ،وجتري مناق�شته بني طرفني �أو �أكرث؛ للو�صول �إىل جمموعة
من الآراء حوله� ،أو االتفاق على ر�أي ب�ش�أنه.
عند االقت�صاديني:
عر�ض على الق�ضاء للحكم فيها.
م�س�ألة ُيتنازع فيها ،و ُت َ
عند القانونيني:
ال�شخ�ص �إىل الق�ضاء؛ للح�صول على تقرير ح ٍّق له� ،أو حمايته.
و�سيلة
يتوجه بها َّ
َّ
قانونيةَّ ،

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم م�صطلحات �أ�صول الفقه �ص ،334/معجم
م�صطلحات الرعاية والتنمية االجتماعية �ص ،147/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية ،912/2
املعجم القانوين رباعي اللغة �ص]386/

طاع
ِق ٌ

لغة:
بع�ضه عن
(ق ط ع)َ ،ق َط َع َق ْطع ًا و ِقطاع ًا و َق ِطيع ًة و ُق ُطوع ًا؛ َق َط َع َّ
يءَ :ج َّزه ،و َف َّر َقه ،و َف َ�ص َل َ
ال�ش َ
ثمرها ،و�أَ ْق َط َع النخ ُل:
مارَ :ق َط َفها ،و َق َط َع ال َّنخل َة َ
واج َت َنى َ
ونحوهاَ َ :
�ص َمهاْ ،
بع�ض ،و َق َط َع ال ِّث َ
ِ
بع�ضه من بع�ض،
طاعه؛ �أي :وقت �إِ ْد َراكه واجتناء ثم ِره ،و َت َ
قاط َع َّ
بان ُ
يءَ :
�رص َمَ ،
وحان ِق ُ
�أَ َ
ال�ش ُ
ِ
جل ْرم من ٍ
وال َق ْطع� :إِبان ُة بع�ض �أجزاء ا ِ
ال�شجرة ونحوها :ال ُغ ْ�صن ُي ْق َطع
بع�ض ،والق ْطع؛ من َّ
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قَطَّ ٌان
جل ْزء من الأر�ض،
ال�شيء ،وا ُ
ِمنها ،و ِمن ال َّليل :طا ِئ َفة ِم ْنه ،وال ِقطاع :ما ُق ِط َع �أو ا ْق ُت ِطع من َّ
واملنطقة �أو الإقليم ،وال ِق ْ�سم من ُك ٍّل ،واملجال ،ومن ال َّليل :طائفة ِم ْنه �أي�ض ًا ،تكون يف �أوله �إىل
ُثلُ ِثه ،واجلمعِ :قطاعات.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●جمموعة معينة من الأ�سهم يف قطاع معني من ال�سوق؛ كقطاع �رشكات الطريان� ،أو قطاع
ال�صناعات البرتولية.
●جمموعة م�ؤ�س�سات �أو منظمات متار�س ن�شاط ًا رئي�سي ًا ،ولها هدف م�شرتك ،وتندرج يف
الفئة نف�سها؛ مثل :القطاع العام� ،أو اخلا�ص.
●والقطاع اخلا�ص :نواحي الن�شاط االقت�صادي التي يقوم بها الأفراد ،متييز ًا لها عن
نواحي الن�شاط االقت�صادي التي تقوم بها الدولة.
●والقطاع العام :امل�ؤ�س�سات العامة والوحدات االقت�صادية التي متتلكها الدولة� ،أو ت�ساهم
يف جزء من ر�أ�س مالها.
●وقطاع اخلدمات :اجلزء من االقت�صاد الوطني الذي ينتج اخلدمات؛ كقطاع اخلدمات
املالية ،وقطاع اخلدمات التجارية ،وقطاع اخلدمات امل�رصفية واملالية ،وقطاع خدمات
النقل ،وقطاع الإ�سكان ،وقطاع املرافق العامة.
●والقطاعات االقت�صادية :هي التي تقوم بالن�شاط االقت�صادي؛ وهي :القطاع الأول؛
وي�شمل :ا�ستغالل الرثوات الطبيعية؛ كاملناجم ،والزراعة ،والقطاع الثاين؛ وي�شمل:
ال�صناعة ،والقطاع الثالث؛ وي�شمل :اخلدمات الإدارية ،والنقل ،والتجارة.
عند القانونيني:
●القطاع اخلا�ص :نواحي الن�شاط االقت�صادي التي يقوم بها الأفراد ،ويقابله القطاع العام.
●والقطاع العام :امل�ؤ�س�سات العامة والوحدات االقت�صادية التي متتلكها الدولة� ،أو ت�ساهم
يف جزء من ر�أ�س مالها.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية واملالية
�ص ،732 ،724/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية  ،915/2معجم امل�صطلحات االقت�صادية
�ص ،247 ،232 ،84/القامو�س القانوين اجلديد �ص]555/

قَطَّ ٌان

لغة:
(ق ط ن) ،ال ُق ْط��ن وال ُق ُط��ن :مف��رده « ُق ْط َن��ة»؛ وه��وِ :ج ْن� ُ��س نب ٍ
ليفي َح ْو ٍّيل ،ي�ش��تمل على
زراعي
��ات
ٍّ
ٍّ
وي ْغ�� َزل خيوط�� ًا ُت�صن��ع ِم ْنه��ا ال ِّثي��اب ،وال ُق ْط ِن ُّي:
ب��ذور تلت�ص��ق ب��هُ ،ي ْح َل��جُ ،
في َخ َّل���ص م��ن الب��ذورُ ،
املَ ْن ُ�س��وب �إىل ال ُق ْط��ن ،وال ُق ْط ِن َّي��ة :ال ِّثي��اب املن�س��وجة م��ن ال ُق ْط��ن ،وال ِق ْط ِن َّي��ة :ما ُي َّدخ��ر يف البيت من
طان ،واملَ ْق َطنة :التي ُت ْز َرع فيها الأَ ْقطان ،وال َق َّطان:
ا ُ
وي ْط َبخ؛ مثلَ :
حل ُبوب ُ
الع َد�س ،وجمعهَ :ق ِ ُّ
ِ
ِ
بائعه ،و�صان ُع ال ُّن ُ�س��جِ ال ُق ْطن َّية ،واجلمع� :أ ْقطان.
من ي َّتجر بال ُق ْطن� ،أو ُ
361

قُطْ ٌر
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،الرائد]

قُطْ ٌر

لغة:
ِ
ِ
َ
(ق ط ر)َ ،ق َط َر َق ْطر ًا و ُق ُطور ًا و َق َطران ًا؛ َق َط َره َف َر ُ�سه� :أ ْلقاه على ُقطره؛ �أي :جان ُبه ،و َق َّط َر
قابل الأَ ْقطا ِر،
الرج ُل�َ :س َق َط� ،أو َر َمى بنف�سه ،وال َّت ُ
قاطرَ :ت ُ
الرج َل� :ألقاه على تلك الهيئة ،و َت َق َّطر َّ
َّ
وال ُق ْطر :ال َّناحية ،وا ِ
جل َهة ،واجلانب ،والإقليم ،و ِمن الإن�سان�ِ :ش ُّقه� ،أو جا ِن ُبه ،واجلمع� :أ ْقطار.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
تتميز با�سم خا�ص.
والنواحي
جل ْملة من البالد
●ا ُ
َّ
ٍ
ِ
امي.
�سمى با�س ٍم واحد؛ كال ُق ْطر َّ
●الإقليم :جمموعة من املُدن ُت َّ
ال�ش ِّ
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
ِ
●الإقليم �أو ال َّدولة التي ي�سكنها �شعب� ،أو التي ُول َد فيها الفرد وينتمي �إليها.
ِ
مار ًا مبركزها.
ق�سم ْي
●ويف الهند�سةٌّ :
يق�سم الدائرة وحميطها �إىل َ
خط م�ستقيم ِّ
مت�ساو َي ْي َّ

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص،461/
معجم لغة الفقهاء �ص ،334/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية ]913/2

ِقطْ َع ٌة

لغة:
ِ
ِ
بع�ضه عن
(ق ط ع)َ ،ق َط َع َق ْطع ًا وقطاع ًا و َقطيع ًة و ُق ُطوع ًا؛ َق َط َع َّ
يءَ :ج َّزه ،و َف َّر َقه ،و َف َ�ص َل َ
ال�ش َ
ثمرها ،و�أَ ْق َط َع النخ ُل:
ى
ن
ت
واج
ها،
م
�ص
ونحوهاَ َ َ :
مارَ :ق َط َفها ،و َق َط َع ال َّنخل َة َ
ْ ََ َ
بع�ض ،و َق َط َع ال ِّث َ
ِ
بع�ضه من بع�ض،
طاعه؛ �أي :وقت �إِ ْد َراكه واجتناء ثم ِره ،و َت َ
قاط َع َّ
بان ُ
يءَ :
�رص َمَ ،
وحان ِق ُ
�أَ َ
ال�ش ُ
ِ
ِ
ٍ
وال َق ْطع� :إبان ُة بع�ض �أجزاء ا ِ
ال�شجرة ونحوها :ال ُغ ْ�صن ُي ْق َطع
جل ْرم من بع�ض ،والق ْطع؛ من َّ
ِ
ِ
جل ْزء منه ،وال َّن�صيب ،واحل َّ�صة،
ال�شيء ،وا ُ
ِمنها ،و ِمن ال َّليل :طا ِئ َفة ِم ْنه ،والق ْطعة :ما ُقطع من َّ
واجلمعِ :ق ْطعات ،و ِق َطع.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
م�س ْي الدرهم الف�ضي؛ �أي �أن كل
خ
ويعادل
17م،
القرن
يف
م�رص
يف
�رضب
● َن ْق ٍد ِف ِّ�ض ٍّي كان ُي
ُ َ
مئة درهم تعادل  250قطعة �أو «بارة» كما �أ�سماها العثمانيون ،وقد اختلفت قيمتها من
فرتة �إىل �أخرى ،ويطلق عليها �أحيان ًا (القطعة امل�رصية).
● ِ
احلب�سي؛ الأرا�ضي اخلالية من البناء،
وق َطع الأرا�ضي العارية احلب�س َّية :تعني يف اال�صطالح
ِّ
و ُتكرى للراغبني يف كرائها ،وقد ُت َّز�أ �إىل قطع متباينة امل�ساحة ق�صد البناء ،وقد ُتعر�ض للبيع
من طرف النظارات بال�سم�رسة العمومية.
عند االقت�صاديني:
خمطط �أو قطعة �أر�ض �أكرب ،وميكن �أن يرتاوح حجمها ما بني
قطعة �أر�ض مفرزة ،تنتج عن فرز َّ
قطعة �أر�ض �صغرية �أو مزرعة كبرية.
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ْطان
ُقف ٌ
عند القانونيني:
قطعة من الأر�ض تت�شابه يف تربتها ويف زراعتها ،و ُت َّتخذ وحدة يف �أعمال امل�ساحة ،و ُت�ستعمل هذه
وتدون يف عقود البيع والإيجار؛ لتحديد العني حمل العقد.
اللفظة يف ال�شهر العقاري وال�سجل العينيَّ ،

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،م�صطلحات التاريخ العثماين � ،1107/3أوقاف
امل�سلمني يف القد�س ال�رشيف �ص ،43/املعجم لألفاظ احلب�س  -الوقف  -املعقب والعام باملغرب �ص،152-151/
قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية واملالية �ص ،614/املعجم القانوين رباعي اللغة �ص]338/

ُق َّف ٌة

لغة:
أر�ضَ :ي ِب َ�س َب ْقلُها،
الع ْ�ش ُبَ :ج َّف ،وا�شت َّد ُي ْب ُ�سه ،و َق َّف ِت ال ُ
(ق ف ف)َ ،ق َّف َق َّف ًا و ُق ُفوف ًا؛ َق َّف ُ
الب ْقل و�سائر ال َّن ْبت ،وال ُق َّفة :ال َّزبيل� ،أو �شبه َزبيل �صغري ُي ْج َتنى
وال َق ُّف وال َق ِفيف :ما َي ِب َ�س من َ
ِ
كهيئة ال َق ْر َعة ُت َّتخذ من اخلو�ص ونحوه،
الرطب ،وهو �أي�ض ًا :ال َق ْرعة الياب�سة ،ومنه وعاء ْ
فيه ُّ
ومتره ،واجلمع:
وجتعل فيها املر�أَ ُة َغ ْز َلها ،ولها َمعاليق ُي َعلِّقونها بها ،ويلقي الراكب فيها زا َده َ
ُق َّفات ،و ُق َفف.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●وعاء من جلد �أو من غريه؛ لنقل مواد البناء وغريها.
●ووقف ُق َّفة اخلبز :وقف خريي لغر�ض �إن�ساين ،وكان موقعها يف باطن بريوت ،ولها دكان
خا�ص ،تو�ضع فيه ُق َّفة مليئة باخلبز يف كل يوم جمعة ،حيث يق�صدها املعوزون والفقراء
ٌّ
وامل�ساكني القاطنون يف مدينة «بريوت» من خمتلف الطوائف ،فيو ِّزع متويل ال ُق َّفة اخلبز
عليهم ،في�أخذ ك ٌّل منهم حاجته وين�رصف ،دون �س�ؤال �أو �إذالل ،وقد كان لهذه ال ُق َّفة �أوقاف
و�أحكار عديدة.
عند االقت�صاديني:
الوعاء الذي تو�ضع فيه الثمار املقطوفة.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم الغني ،قراءة معمارية يف ال�سجالت العثمانية للمحكمة ال�رشعية يف نابل�س
�ص� ،22/أوقاف امل�سلمني يف بريوت يف العهد العثماين �ص ،33-32/معجم ال�شهابي يف م�صطلحات العلوم
الزراعية �ص]280/

ْتان)
ْطان ( ُقف ٌ
ُقف ٌ

لغة:
ي�ضم َطر َف ْيه
معرب «خفتان»؛ وهو :ثوب ف�ضفا�ض �سابغ ،م�شقوق امل ُ َق َّدمُّ ،
(ق ف ط) ،ال ُق ْفطانَّ :
جل َّبة ،واجلمعَ :ق ِ
فاطني.
ا
فوقه
لب�س
ت
و
ن،
ط
ق
ال
أو
�
احلرير
وي َّت َخذ من
ُ
ُْ ُ
ِح َز ٌامُ ،
ا�صطالحاً:
الفار�سية فكانت (حفتان)؛ وهو (ال َقباء)� ،أو (اليلمق) ،ا�سم كل ما
تركية ،انتقلت �إىل
َّ
كلمة َّ
ُيلب�س فوق الثياب ،وهو �شبيه باملعطف ،كان �شائع ًا يف العهدين اململوكي والعثماين ،يلب�سه
وال�ساة والأعيان ،وهي يف العربيةُ :ح َّلة� ،أو ِخ َلعة.
الق�ضاة وعلماء الدين َّ
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َق ِفي ٌز
[تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،معجم الدولة العثمانية �ص ،105/م�صطلحات التاريخ العثماين
�ص ،1108/املعجم اجلامع يف امل�صطلحات العثمانية �ص]178/

َق ِفي ٌز

لغة:
(ق ف ز) ،ال َق ِفيز :مكيا ٌل كان ُيكال به قدمي ًا ،ويختلف ِم ْقداره يف البالد ،و�أي�ض ًا :م�ساحة ِمن
الأر�ضَ ،ق ْدر مئة و�أربع و�أربعني ذراع ًا ،واجلمع� :أَ ْق ِفزة ،و ُق ْفزان.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●م�ساحة من الأر�ض قدرها مائة و�أربعة و�أربعون ذراع ًا� ،أو ُع ْ�ش جريب.
●مكيال كان ا�ستعماله �شائع ًا قدمي ًا ،يختلف مقداره من بلد �إىل �آخر ،وهو بالتقدير احلديث
نحو �ستة ع�رش كيلو غرام ًا.
عند االقت�صاديني:
بخراج �أرا�ضي
مكيال
خا�ص ب�أهل العراق ،ويتعلق يف الإدارة املالية يف الإ�سالم َ
�رشعي قدميٌّ ،
ٌّ
ال�سواد ،وهو يعادل يف هذا الع�رص نحو �سبعة وع�رشين كي ًال وثمامنائة و�سبعة ع�رش غرام ًا.
َّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،املو�سوعة الفقهية  ،299/38معجم امل�صطلحات والألقاب التاريخية �ص،352/
املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية ]917/2

ُق َّل ٌة

لغة:
جل َّرة� :أَطاق َح ْم َلها ،و ُق َّلة ك ِّل
(ق ل ل)� ،أَ َق َّل �إِ ْقال ًال؛ �أَ َق َّل َّ
وح َم َله ،و�أَ َق َّل ا َ
وا�س َت َق َّلهَ :ر َف َعهَ ،
ال�ش َ
يء ْ
عامة ،وهي �أي�ض ًا :ال ُكوز
جل َّرة العظيمة ،وقيل :ا َ
احل ُّب �أو ا َ
�شيء :ر�أ�سه ،و�أعاله ،وال ُق َّلةُ :
جل َّرة َّ
ِ
وت َمل ،وال ُق َّلة من
ال�صغري ،و�إناء من ال َف َّخار ُي�رشب منه�ُ ،س ِّميت بذلك لأنها ُت َق ُّل �إِذا ُمل َئت ُ ْ
َّ
جل َبل� :أعاله ،و ِقالل اجلبالِ :ق َم ُمها ،واجلمعُ :ق َلل ،و ِقالل ،و ُق َّلت.
ا َ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
ِ
جل َّرة العظيمة التي ت َّت�سع لقربتني من املاء تقريب ًا�ُ ،س ِّميت بذلك لأن الرجل العظيم ُيق ُّلها
●ا َ
بيديه؛ �أي :يرفعها ،وم�ساحتها ذراع وربع طو ًال وعر�ض ًا وعمق ًا.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة
الإ�سالمية �ص ،465/التعريفات الفقهية �ص ،177/معجم امل�صطلحات والألفاظ الفقهية ]111/3

َق ْل ٌع

لغة:
وحو َله عن مو�ضعه ،و ُق ِل َع الوايلُ :ع ِز َل،
(ق ل ع)َ ،ق َل َع َقلْع ًا؛ َق َل َع َّ
يء :ا ْن َت َز َعه من �أ�صلهَّ ،
ال�ش َ
وي ْر َمى به ،وال ُق َّلع:
و�أَ ْق َل َع َّ
يءَ ْ :
ان َلى ،وال ُقالعة :املَ َدر ُة امل ُ ْقت َلعة ،وا َ
حل َجر ُي ْقت َلع من الأر�ض ُ
ال�ش ُ
ِ
ِ
ا ِ
ال�صخرة العظيمة َت ْنقلع من ُع ْر�ض
حلجارة ،وال َقلْ َعة :ال َّنخلة ُ ْ
ت ُّ
تث من �أ�صلها ،وال َق َل َعةَّ :
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َق َل ٌم
اجلبل ،وال َق ْلع وال َق َلع :زم ُن �إِ ْق ِ
الع ْزل،
الع ا ُ
حل َّمى وزوالها ،وال َقلْ ُع �أي�ض ًا :م�صدر « َق َل َع»؛ وهوَ :
ال�شيء ِمن �أ�صله.
وا ْن ِتزاع َّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
مواد البناء املف َّككة ،وا�ستبدال
خا�ص ب�إعادة ا�ستعمال َّ
ال�صالح من ِّ
●وال َقلْع وال َّن ْ�صب :ترميم ٌّ
التالف منها مبوا َّد جديدة ،فيتمايز بذلك اجلديد عن القدمي.

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،احلفاظ املعماري يف احل�ضارة العربية الإ�سالمية
�ص]82/

َقل َْع ٌة

لغة:
وحو َله عن مو�ضعه ،و�أَ ْق َل َع
(ق ل ع)َ ،ق َل َع َقلْع ًا ،و�أَ َق َل َع �إِ ْقالع ًا؛ َق َل َع َّ
يء :ا ْن َت َز َعه من �أ�صلهَّ ،
ال�ش َ
ِ
فالنَ :ب َنى َقلْع ًة ،و�أَ ْق َل ُعوا بالبالدَ :ب َن ْوها َف َج َعلُوها كال َقلْعة ،وال ُق َّلع :احلجارة ،وال َق َل َعة:
ٌ
وال�سحابة العظيمة ،وال َقلْ َعة :ا ِ
ِ
حل ْ�صن امل ُ ْمت ِنع على
اجلبل،
�ض
ر
ع
ن
م
قلع
ن
ت
العظيمة
خرة
ال�ص
َ
ْ
َّ
َّ
ُْ
اجلبل� ،أو ا ِ
حل ْ�صن امل ُ ْ ِ
�شف ،واجلمعَ :ق َلعات ،و َقلْعات ،و ِقالع ،و ُقلُوع ،و َق َلع ،و ِق َلع.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
الع�سكرية امل َّت�صلةُ ،تبنى فوق مرتفع من الأر�ض ،بحيث ُي�رشف
●جمموعة من التح�صينات
َّ
املدافعون منها على املهاجمني.
● ِطراز من احل�صون �شاع ا�ستخدامه يف الع�صور الو�سطى؛ حلماية املدن من العدوان
الداخلي �أو اخلارجي.
عند القانونيني:
خا�ص� ،أو هي
هي مكان تت�سل�سل فيه ح�صون حربية ،وال ُي�سمح فيه بالبناء واحلفر �إال ب�إذن ٍّ
حم�صنة.
مدينة َّ

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم م�صطلحات التاريخ والآثار �ص ،164/معجم
م�صطلحات العمارة والفنون الإ�سالمية �ص ،241/املعجم القانوين رباعي اللغة �ص]362/

َق َل ٌم

لغة:
راه ،وك ُّل ما َق َطعت منه �شيئ ًا بعد �شيء؛
(ق ل م)َ ،ق َل َم َقلْم ًا؛ َق َل َم ال ُغ ْ�ص َنَ :ق َط َعه ،و َق َل َم ال َق َل َمَ :ب ُ
فقد َق َل ْم َته ،وال َق َلم :ما ُيكتب به؛ لأنه ُي ْقلم؛ �أيُ :ي ْبى ،والرياعة� ،أو �إذا ُب ِر َيت ،وهو �أي�ض ًا:
جل َلم؛ املِ َق ُّ�ص ،واملِ ْق َلمةِ :وعاء الأقالم ،واجلمع� :أ ْقالم ،و ِقالم.
ا َ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●وقلم املوقوفات :هو �أحد �أقالم الباب الدفرتي ،وكان يتبع مبا�رشة لـ(با�ش دفرتدار)،
ويقوم ب�إجراء معامالت انتقال الأموال املوقوفة �إىل اخلزينة ،و�ضبط الأرا�ضي التي تظهر
(خارجة عن الدفرت) حل�ساب اخلزينة ،كلما جرت عملية حترير (ت�سجيل) للأرا�ضي.
365

يب
َق ِل ٌ
●وقلم الأوقاف ال�صغرية :هو �أحد الأقالم املالية العثمانية ،الذي كان مكلف ًا ب�إم�ساك
(�ص َد َقة َت ْوليتلرى)؛ �أي� :أحبا�س
ت�سمى َ
دفاتر ح�سابات ودفاتر الأحبا�س ال�صغرية التي َّ
ال�صدقة ،وهي الأحبا�س التي كانت تو�ضع حتت نظارة ال�صدر الأعظم.
●وقلم حما�سبة احلرمني :هو القلم الذي يقوم ب�ضبط قيود ومعامالت الأوقاف التابعة
ترد كل عام يف هذا القلم،
للحرمني ال�رشيفني وامللحقة بها ،وكانت ح�سابات هذه الأوقاف ُ ْ
ويحتفظ ب�صورة منه.
ويقوم بت�سليم دفرتها للبا�ش حما�سبةُ ،
●وقلم �أوامر املالية :هو مبنزلة قلم ال�سكرتري الأول �أو الت�سجيل والقيد يف الت�شكيالت املالية
حترر الرباءات والأوامر والأحكام اخلا�صة باملالية ،التي
العثمانية ،ففي هذا القلم كانت َّ
توجه ملوظفي الدولة ومديري الأوقاف �أو من يتقا�ضون رواتب منها.
عند االقت�صاديني:
�أُطلق يف ا�صطالح الدواوين احلكومية على املكتب الإداري �أو الق�سم الإداري من �أق�سام الديوان
احلكومي.
عند القانونيني:
ال�رس يف التحقيقات
قلم ال ُك َّتاب :هو �أحد الأق�سام امللحقة باملحكمة �أو النيابة ،يكون عليها �أمانة ِّ
ويف اجلل�سات ،وحفظ �صور الأحكام الأ�صلية والعقود الق�ضائية و�أوراق الدعاوى وغري ذلك.

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،م�صطلحات التاريخ العثماين ،1159/3 ،502/2 ،173/1
 ،1332/3املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية  ،920-919/2املعجم القانوين رباعي اللغة
�ص]213/

(ج ِليب)
يب َ
َق ِل ٌ

لغة:
ِ
ِ
وج َع َل �أعاله
(ق ل ب)َ ،ق َل َب َقلْب ًا؛ َق َل َب َّ
يء و َق َّل َبهَ :ح َّوله َظ ْهر ًا ل َب ْطن ،و َق َل َب الق ْد َر� :أَ ْف َر َغهَ ،
ال�ش َ
ِ
ال�شيء
يء �إليهَ :ر َّده ،و�أَ ْر َج َعه ،و َق َل َب لل َق ْو ِم َقليب ًاَ :ح َف َره َل ُهم ،وال َقلْب :حتويل َّ
�أ�سفله ،و َق َل َب َّ
ال�ش َ
العادية القدمية ،التي ال ُي ْعلم لها
عن َو ْج ِهه ،وال َق ِليب :البئر ما كانت ،وقبل �أن ُت ْط َوى ،والبئر
َّ
رابها ،واجلمعُ :قلُب،
و�س ِّميت َق ِليب ًا لأنه ُق ِل َب ُت ُ
َر ٌّب وال حا ِف ٌر ،تكون بالرباريُ ،ت َذ َّكر و ُت�ؤَ َّنثُ ،
و�أَ ْق ِلبة ،وقلبان.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●البئر والأر�ض التابعة له التي ُت�سقى منه ،فالوقف لي�س فقط يف القليب ،و�إمنا ي�شمل كذلك
كل ما يتبعه من �أر�ض.
●بئر املاء املحفورة بيد الإن�سان� ،أو :العادية (القدمية) منها.
●ا�سم من �أ�سماء الركي؛ مطوية ،وغري مطوية ،ذات ماء� ،أو غري ذات ماءَ ،ح ْف ٌر� ،أو غري َح ْف ٍر.
●واجلليب؛ يف امل�صطلحات العامية الكويتية :بئر ُيحفر بالبيوت الكويتية القدمية ،ويكون
ما�ؤه ماحل ًا.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،م�ؤمتر الأوقاف الأول يف اململكة العربية
ال�سعودية :واقع الوقف عرب التاريخ الإ�سالمي �ص ،160/قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة
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َقنَا ٌة
الإ�سالمية �ص ،466/امل�صطلحات العمرانية واملعمارية يف م�صادر فقه العمران الإبا�ضي �ص ،381/املو�سوعة
الكويتية املخت�رصة  ،358/1وثائق الوقف الكويتية �ص]61/

ي�ص
َق ِم ٌ

لغة:
ِ
ِ
ِ
ي�ص��هَ :ل َب َ�س��ه،
���ص َقم َ
��وبَ :ق َط َ��ع من��ه َقمي�ص�� ًا ،و َت َق َّم َ
���ص َت ْقمي�ص�� ًا؛ َق َّم َ
(ق م ���ص)َ ،ق َّم َ
���ص ال َّث َ
ِ
ِ
و َق َّم ْ�ص ُت��ه� :أَ ْل َب ْ�س�� ُته �إي��اه ،وال َقمي���ص :ال��ذي ُيلْ َب���س عل��ى اجللْ��دُ ،م َذ َّك��ر ،وق��د ُي ْعن��ى ب��ه :ال ِّ��د ْرع؛
في َ�ؤ َّن��ث؛ وه��وَ :ث ْ��و ٌب َ ِ
الدث��ار،
مي ٌ��ط ِب ُك َّم ْ�ينَ ،غ ْ�ير ُم ْف َ��رجٍ ُ ،يلْ َب���س حت��ت ال ِّثي��ابِّ ،
وال�ش��عار حت��ت ِّ
ُ
ِ
وا ِ
جللْب��اب �أي�ض�� ًا ،وال َق َّما���ص :بائ��ع ال ُق ْم�ص��ان ،واجلم��ع� :أَ ْقم�ص��ة ،و ُق ُم���ص ،و ُق ْم�ص��ان.
ا�صطالحاً:
الطويلة ،ويتع َّلق بت�أجري الطواحني التي ي�ضع فيها امل�ست�أجر �أحجار رحى
�أحد �أ�شكال الإجارة َّ
ِ
جديدة و�آالت َط ْحن؛ في�ستمر بالإجارة تبع ًا لذلك ،لقاء �أجرة بدل امل ْثل.

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،نظام الوقف و�أحكامه ال�رشعية والقانونية �ص]304/

ني ( َق ِميم � -إِ ْق ِميم � -أَ ْق ِمني)
َق ِم ٌ

لغة:
ِ
ِ
ِ
َ
َ
حل َّمام� ،أو �أ ُّتونه ،واملَ ْو�ضع الذي ُي ْطبخ فيه ال ُآج ُّر ،واجلمعَ :قمائن.
(ق م ن) ،ال َقمني� :أ ُتون ا َ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
احلمام.
●موقد النار� ،أو م�ستوقد َّ
تر�ص كميات كبرية منه.
●بناء ُيحرق فيه ُّ
الطوب ال َّل ِب لي�صري � ُآج َّر ًا؛ حيث ُّ
[تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،امل�صطلحات املعمارية يف وثائق ع�رص حممد علي وخلفائه �ص]145/

َقنَا ٌة

لغة:
الر ْمح الأَ ْجوف كال َق َ�ص َبة ،والع�صا،
(ق ن و)َ ،ق َنى َق ْنو ًا و َق ْني ًا؛ َق َنى القنا َةْ :
اح َت َف َرها ،والقناةُّ :
ِ
مرى املاء؛ َ�ض ِّي ٌق �أو وا�س ٌعُ ،تن َقل املياه فيه من مكان
�أو امل�ستوية منها َّ
بخا�صة ،والقناة �أي�ض ًاْ َ :
ِ
لآخر ،وما ُيحفر يف الأر�ض ليجري فيه املاء ،وال َكظيمة (البئر) ُتفر حتت الأر�ض م َّت�صلة ببئر
�أخرى ،وال َق َّناء وامل ُ َق ُّن� :صاحب ال َقنا ،واجلمعَ :ق َنوات ،و َقنا ،و ُق ِن ّى ،و ِقناء ،و َق َنيات.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
�ضيق ،ي�سيل فيه املاء ونحوه ،حتت الأر�ض� ،أو فوقها.
●جمرى ِّ
عند االقت�صاديني:
جمرى �صغري ُي َ�ش ُّق يف الأر�ض لل�سقيا.

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،معجم الغني ،معجم امل�صطلحات والألفاظ الفقهية  ،118/3معجم
لغة الفقهاء �ص ،338/معجم ال�شهابي يف م�صطلحات العلوم الزراعية �ص]126/
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ِق ْن ِدي ٌل
ِق ْن ِدي ٌل

لغة:
وي ْ�ش َعل،
(ق ن د ل) ،ال ِق ْنديلِ :م ْ�صباح كال ُكوب من ال ُّزجاج ،يف و�سطه فتيلُ ،يلأ باملاء وال َّزيت ُ
يتعهد قنادي َل ال َّزيت ،واجلمعَ :قنا ِديل.
وامل ُ َق ْن ِدل :من َّ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة]

ْطار
ِقن ٌ

لغة:
الب ْدو ،و�أقام
الرج ُل� :أقام باملكان ومل َي ْبح ،و�أي�ض ًاَ :ت َر َك َ
(ق ن ط ر)َ ،ق َن َط َر َق ْن َطر ًة؛ َق ْن َط َر َّ
ِ
ِ
الرج ُل� :صار له ق ْنطار من املال� ،أو َم َل َك ما ًال كثري ًا ،والق ْنطار :معيار
بالأَ ْم�صار وال ُقرى ،و َق ْن َطر َّ
جل ْملة الكثرية املجهولة من
يختلف وزنه ح�سب الأمكنة والأزمنة ،وهو �أي�ض ًا :املال الكثري� ،أو ا ُ
والع ْقدة امل ُ ْح َكمة منه ،واجلمعَ :ق ِ
ناطري.
املالُ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●مقدار ما فيه عبور احلياة ،ت�شبيه ًا بالقنطرة؛ ولذلك فهو غري حمدود القدر يف نف�سه ،و�إمنا
مقداره ما يح ِّقق ال ِغ َنى؛ ولذلك وقع االختالف يف مقداره زمان ًا ومكان ًا.
●مل ِء َم ْ�سك (�أي ِجلْد) ال َّث ْور ذهب ًا �أو ف�ضة.
عند االقت�صاديني:
معيار خمتلف املقدار عند النا�س ،قيل :يزن �أربعة �آالف دينار (مثقال)؛ �أي نحو 137.5
املعول عليه بالأكرث عندهم ،وهو مب�رص يف زماننا مائة رطل ،وهو  44.928من
كي ًال ،وهذا َّ
الكيلوجرامات.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص ،468/املعجم
الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية ]921/2

َقنْطَ َر ٌة

لغة:
الب ْدو ،و�أقام
الرج ُل� :أقام باملكان ومل َي ْبح ،و�أي�ض ًاَ :ت َر َك َ
(ق ن ط ر)َ ،ق َن َط َر َق ْن َطر ًة؛ َق ْن َط َر َّ
ِ
الرج ُل� :صار له ق ْنطار من املال� ،أو َم َل َك ما ًال كثري ًا ،وال َق ْن َطرة:
بالأَ ْم�صار وال ُقرى ،و َق ْن َطر َّ
ا ِ
ال�سقف) ُي ْب َنى بال ُآج ِّر �أو احلجارة على املاءُ ،يعرب عليه،
جل ْ�س� ،أو �أَ َز ٌج (بناء م�ستطيل َّ
مقو�س َّ
ِ
البنيان ،واجلمعَ :ق ْن َطرات ،و َقناطر.
وال َق ْن َطرة �أي�ض ًا :ما ارتفع من ُ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
مقو�س يبنى فوق النهر للعبور عليه.
●ما ارتفع من البنيان على �شكل عقد ،وج�رس َّ
●الطريق ُي َّتخذ على جمرى املاء.
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مان
َق ْه َر ٌ
مقو�سة)
●والقنطرة املائية :قناة لنقل املياه فوق عقود (وحدات معمارية بنائية ذات هيئة َّ
�ضخمة.
عند االقت�صاديني:
ا�صطناعي ،يعرت�ض جمرى النهر لأغرا�ض خمتلفة؛ منها:
طبيعي �أو
�س ٌّد �صغري� ،أو حاجز
ٌّ
ٌّ
الر ُّي ،كما هو احلال يف قناطر النيل� ،أو درء خطر الفي�ضانات� ،أو �صيد الأ�سماك� ،أو االحتفاظ
َّ
مبن�سوب املاء لأغرا�ض املالحظة النهرية.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة
الإ�سالمية �ص ،469/معجم م�صطلحات العمارة والفنون الإ�سالمية �ص ،244/املعجم اجلغ رايف �ص]591/

ُق ْن َي ٌة

لغة:
الع ْن َز :ا َّت َخ ْذ ُتها
(ق ن ي)َ ،ق َنى َق ْني ًا و ُق ْنيان ًا؛ َق ِن ُ
يت حيائيَ :ل ِز ْم ُته ،و َقنى املا َل :ا ْك َت َ�س َبه ،و َق َن ْو ُت َ
يان :ا ْك َت َ�س َبه وا َّتخذه ل َن ْف�سه،
للحلْب ،و�أَ ْقناه اهلل� :أَ ْر�ضاه ،و�أعطاه ما َي َّدخره بعد الكفاية ،وما ٌل ِق ْن ٌ
َ
وال ُق ْنية وال ِق ْنية :ال ِك ْ�سبة� ،أو ما ا ْك ُت ِ�س َب وا ْق ُت ِن َي ،وله َغ َنم ُق ْن َي ٌة و ِق ْنية :خال�صة له ،ثابتة عليه،
وال َق ِن َّية �أي�ض ًا :ما ا ْق ُتني من �شاة �أَو ناقة ،واجلمعِ :ق َنى.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
ِ
● َح ْب�س املال لالنتفاع بثمراته ،ال للتجارة؛ ومنه قولهم :ما كان للق ْنية فال زكاة فيه.
وي َّت َخذ ر�أ�س مال ،زيادة على الكفاية.
●ما ُي ْق َتنى من املال ويدوم؛ �أي ُي َّد َخرُ ،

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،الرائد ،معجم امل�صطلحات الفقهية  ،167/2معجم لغة الفقهاء �ص ،339/قامو�س
امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص]470/

مان
َق ْه َر ٌ

لغة:
فار�سي ُم َع َّرب؛ وهو :امل ُ َ�س ْي ِطر ،احلفيظ على من حتت يديه،
(ق هـ ر م) ،ال َق ْه َرمان وال ُق ْهرمان:
ٌّ
ِ
وخ ْرجه ،و�أي�ض ًا :اخلازن ،والوكيل،
وهو �أي�ض ًا� :أمني املَ ِلك ،ووكيله
اخلا�ص بتدبري َد ْخله َ
ُّ
الر ُجل ،واجلمعَ :قها ِر َمة.
احلافظ ملا حتت يده ،والقائم ب�أمور َّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
ال�شجاع،
مكون من «قهر» العربية ،و«مان» الحقة
فار�سية ،تفيد :ال�صحبة ،وتعني ُّ
َّ
●لفظ َّ
كانت ُتطلق على وكيل اخلراج.
اخلا�ص للحاكم ،وقد اخ ُت َّ�ص يف الدولة الإ�سالمية ب�أعمال اجلباياتِ ،
وح ْفظ حقوق
●اخلادم
ُّ
ال َّدولة يف الدخل واخلرج ،و�إح�صاء الع�ساكر ب�أ�سمائهم ،وتقدير �أرزاقهم ،و�رصف
�أعطياتهم يف � َّإباناتها.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،املعجم اجلامع يف امل�صطلحات الأيوبية واململوكية والعثمانية �ص ،178/معجم
م�صطلحات التاريخ والآثار �ص]165/
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َق َو ِ
ني
ا�ش ُ
َق َو ِ
ني
ا�ش ُ

لغة:
مل جند له �أ�ص ًال يف اللغة.
ا�صطالحاً:
م�صطلح �أُطلق يف العهد العثماين للداللة على الأرا�ضي الأمريية ،التي تعترب من الأمالك
ال�سلطانية.

[املعجم اجلامع يف امل�صطلحات الأيوبية واململوكية والعثمانية �ص]179/

ُوت
ق ٌ

لغة:
ِ
ِ
الر َم َق ،وعا َل ُه ِب ِر ْزق
(ق وت)َ ،
قات َق ْوت ًا و ُقوت ًا وقيا َت ًة؛ قات َّ
الرج َل و�أَقا َت ُه� :أَ ْط َع َمه َما ُ ْي�سك َّ
ِ
وت ،والقائت
قليل ،و َت َق َّو َت َّ
وا�س َتقا َته� :س�أ َل ُه ال ُق َ
بال�شيء وا ْق َ
تات به وا ْقتا َته� :أَ َك َلهَ ،
وج َع َله ُقو َتهْ ،
ِ
الر َم َق ويحفظ
ِمن َ
الع ْي�ش :ما فيه الكفاية منه ،وال ُقوتُ :
الرزق� ،أو ما ُ ْي�سك َّ
البلْ َغة �أو امل ُ ْ�سكة من ِّ
الطعام� ،أو ما ي�أكله ويعي�ش به ،واجلمع� :أ ْقوات.
بدن الإن�سان من َّ
ال َّن ْف َ�س منه ،وما يقوم به ُ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط]

ُق َّو ٌة

لغة:
�صار َق ِو َّي ًا ،وخال من املر�ض ،وكان ذا طاقة
(ق وت)َ ،ق ِو َي ُق َّو ًة؛ َق ِو َي َّ
ال�ضعيف و َت َّ
قوىَ :
ِ
َ
وقاو ْي ُته
على العمل ،و َق ِو َي على الأمر� :أطا َق ُه ،وا�ستطاع ف ْع َله ،و َق َّواه اهللُ� :أ ْب َد َل َ�ض ْع َفه ُق َّو ًةَ ،
وال�سلطان ،وال ُق َّو ُة :م�صدر « َق ِو َي» ،وهي
َف َق َو ْي ُتهَ :غ َل ْب ُته ،وال َق ِو ُّي :القادر ،و�صاحب ال ُّنفوذ ُّ
ال�ضعف ،وتكون يف البدن والعقل ،وال ُق َّوة �أي�ض ًا :متانة ال ِب ْن َيةِ ،
وال�صالبة،
و�ش َّدة ا َ
نقي�ض َّ
خل ْلقَّ ،
والطاقة ،واجلمعُ :ق َوى ،و ِق َوى.
والإقدام ،وهي �أي�ض ًا :مبعث ال َّن�شاط
والنمو واحلركة َّ
ِّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●ويف �أبواب املزارعة وامل�ساقاة وكراء الأر�ضني :ما ُي�ستعان به على زراعة الأر�ض
وا�ستثمارها؛ من البذار ،والبقر ،واحلديد للحراثة ،و�صهريج املاء يف الأر�ض.
عند االقت�صاديني:
●يف ميدان علم الإدارة :قدرة �شخ�ص �أو جماعة على تنفيذ رغباتها و�أهدافها و�سيا�ساتها،
وفر�ض �سيطرتها على �سلوك الآخرين؛ �سواء �أتعاونوا معها� ،أم مل يتعاونوا.
●والقوى العاملة :الأ�شخا�ص العاملون فع ًال ،بجميع فئاتهم� ،أو القادرون على العمل
بتخرجهم وح�صولهم على امل�ؤهالت املطلوبة لتعيينهم.
ببلوغهم �س ِّن العمل؛ ُّ
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َق ْو ٌم
●وقوى ال�سوق :العر�ض والطلب.
عند القانونيني:
●القوة القاهرة :حادث غري متوقع ،وال ميكن دفعه ،وال ُيعزى �إىل املدين.
●والقوى العقلية :القدرة على الإدراك والتفكري والإرادة.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم امل�صطلحات املالية واالقت�صادية يف
لغة الفقهاء �ص ،373-372/معجم الإدارة �ص ،357/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية ،803/2
 ،928معجم القانون �ص]127/

َق ْو َ�ص َر ٌة

لغة:
ِ
�ص ُة
(ق �ص ر)َ ،ت َق ْو َ َ
الر ُج ُل� :أَ ْظ َه َر الق َ َ
�ص َّ
�صة ،وال َق ْو َ َّ
�ص ،و َد َخ َل َب ْع ُ�ضه يف َب ْع ٍ�ض مثل ال َق ْو َ َّ
ِ
البوا ِر ِّي (احل�صري) ،وهي �أي�ض ًا :غالف
�صة :وعاء من َق َ�ص ٍب ُيرفع فيه ال َّتمر من َ
وال َق ْو َ َ
القارورة.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●وعاء التمرُ ،ي َّتخ ُذ من ق�صب� ،سمي بها ما دام فيه متر ،ف�إن خال من التمر ُ�س ِّمي :ال َّزنبيل.
●مكيال كان ُي�ستخدم للتمور.
مع�شقة �أو متداخلة يف بع�ضها ،على هيئة قو�س �أو عقد.
●احلنية يف حائط املبنى ،وتكون من �أحجار َّ

[ل�سان العرب ،القامو�س املحيط ،قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص ،471/توثيق
الوقف حماية للوقف والتاريخ �ص ،60/ن�صان جديدان من وثيقة الأمري �رصغتم�ش �ص]149/

َق ْو ِط ٌّي

لغة:
ال�س َّلة �أو ال َّزنبيل من
(ق وط) ،ال َق ْوط �أو ال َق ْو َطة،
ت�ضم �أولهما :ا ُ
َّ
والعامة ُّ
جل َّلة؛ وهي :ال ُق َّفة �أو َّ
َ
ال َّت ْمر ،و�أي�ض ًا :القطيع الي�سري من الغنم ،وقيل :املائة منها �إىل ما زادت ،واجلمع� :أ ْقواط.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●مكيال ماء من املعدن.
●كلمة عامية؛ املراد بها :علبة من حديد.

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط� ،سجل العطاء الوقفي  ،105/2الكنز الثمني �ص]186/

َق ْو ٌم

لغة:
وقام
قام َّ
ال�ش ْخ ُ�صَ :و َق َف ،و َن َه َ�ض ،وا ْن َت َ�ص َبَ ،
قام َق ْوم ًا و ِقيام ًا َ
وع ْك ُ�سهَ :ق َع َدَ ،
وقام ًة؛ َ
(ق وم)َ ،
َ
ودام عليه ،و َث َب َت،
ه،
ز
ن
�
أ
و
ه
ل
ع
ف
بواجبه:
وقام
عنه،
ناب
ه:
مقام
وقام
،
ر
ق
ت
وا�س
،
َََ ْ َ َ
َ
َ
َ َ َ
أمرَ :ظ َه َر ْ َ َ َّ
ال ُ
توله ،وال َق ْو ُم :اجلماعة من ال َّنا�س،
وقام على �أهلهَّ :
وقام بنفقاتهم ،وقام للأمرَّ :
أمرهمَ ،
َ
تول � َ
ِ
وي َ�ؤ َّنث ،و َق ْو ُم ك ِّل رجل� :شيع ُته
ر
ك
ذ
ي
،
ة
خا�ص
جال
للر
هو
وقيل:
،
ا
جميع
�ساء
ن
وال
جال
للر
ً
َّ
ً
َ
ِّ
ُ
َّ ُ
ِّ
ِّ
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يا�س
ِق ٌ
وع�شريته ،و�أقاربه َع َ�ص ِب َّية� ،أو من ُه ْم مبنزلة الأقارب له ،وال َق ْو ِم ُّي :ا�سم َم ْن�سوب �إىل « َق ْوم»؛
امل�رضة،
وهو �أي�ض ًا :من ي�ؤمن ِبوجوب معاونته ِل َق ْومه ،وم�ساعدتهم على َجلْب املنفعة و َد ْفع
َّ
واجلمع� :أَ ْقوام.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند االقت�صاديني:
َق ْو ِم ٌّي :ما يتعلق بالبالد كك ٍّل ،ال بوالية� ،أو �إقليم� ،أو حمافظة فيها.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم م�صطلحات االقت�صاد واملال و�إدارة
الأعمال �ص]366/

يا�س
ِق ٌ

لغة:
أر�ض:
قا�س�� ُه ِب َغ ْيه وعليهَ :ق َّد َره على مثاله ،وقا� َ��س ال َ
(ق ي ���س) ،قا� َ��س ِقيا�س�� ًا و َق ْي�س�� ًا و َق ْو�س�� ًا؛ َ
وقاي� َ��س فالن�� ًا :ج��اراه يف
َق�� َّد َر ُطو َله��ا
َ
وعر�ضه��ا ،وا ْقتا� َ��س ب�أبي��ه�َ :س�� َل َك �س��بي َله ،واقت�� َدى ب��هَ ،
ِ
القيا���س ،وال َق ْي���س :ال َق ْ��در ،والقيا���س :م�ص��در « َقا� َ��س» ،وه��و :التقدي��ر ،واملقارن��ة ،وه��و �أي�ض�� ًا:
��يء ،وال ِق ِ
يا�س ُّ��ي :ا�س��م َم ْن�س��وب �إىل « ِقيا���س»؛ وه��و :م��ا يك��ون بح�س��ب القيا���س
م��ا ُيقا���س ب��ه َّ
ال�ش ُ
ع�ين م��ن الأ�ش��ياء املتماثل��ة ،واجلم��عِ :قيا�س��ات ،و�أَ ْق ِي َ�س��ة.
م
��وذج
م
لن
��ق
ب
طا
وامل ُ َما َثل��ة ،وامل ُ
ُ َّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
حلكم� ،أو زيادته عليه يف املعنى املعترب يف احلكم.
●م�ساواة فرع لأ�صل يف ِع َّلة ا ُ
حلكم.
●اجلمع بني الأ�صل والفرع يف ا ُ
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●ح ٍّد معني �أو معيار مطلوب للإنتاج �أو لإجناز �أي عمل �آخر.
املحا�سبي :ترجمة املعامالت يف �صورة نقدية �أو عينية؛ لبيان احلقوق ونتائج
●والقيا�س
ُّ
الأعمال واملركز املايل للوقف.
وقيا�سي :ما كان مطابق ًا لقيا�س معني �أو للنظام؛ �أي :ما كانت وحداته متجان�سة ومتماثلة
●
ٌّ
يف كل الأماكن.
عند القانونينيُ :يطلَق على:
مد حكم واقعة من�صو�ص على حكمها �إىل واقعة �أخرى غري من�صو�ص على حكمها؛
● ِّ
الحتادهما يف ال ِع َّلة.
●املقارنة القائمة على ت�شابه الأ�شياء؛ من حيث خ�ضوعها لنف�س املبادئ العامة �أو الظروف
امل�شابهة.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،املو�سوعة الفقهية  ،91/34التعريفات
�ص ،181/معجم م�صطلحات االقت�صاد واملال و�إدارة الأعمال �ص ،556 ،378/الأ�س�س واملعاجلات املحا�سبية
للوقف �ص ،25/معجم القانون �ص ،127/القامو�س القانوين اجلديد �ص]47/
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ِقرياطٌ
َق ْي ٌد

لغة:
و�ش ْكلُه،
ا�س َمه�َ :س َّج َله ،و َت ْقييد ِّ
اخلطَ :ت ْن ِقيطه َ
(ق ي د)َ ،ق َّي َد َت ْقييد ًا؛ َق َّي َد ال َّد َّاب َةَ :ر َب َطهاَّ ،
وقيد ْ
ِ
ِ
في ْم�سكها،
و َف َر ٌ�س َق ْي ٌدُ :م ْنقادَ ،ذ ُلول ،وال َق ْيد :ا َ
حل ْبل ونحوهُ ،يجعل يف ر ْجل ال َّد ّابة وغريها ُ
بع�ضه �إِىل بع�ض ،وهو �أي�ض ًا :التقييد ،وال َّت�سجيل،
�س
�رصف ،وك ُّل �شيء �أُ ِ َ ُ
وك ُّل ما َ ْينع ال َّت ُّ
�أو الإثبات يف ورقة �أو دفرت �أو كتاب ،وال َق ْيد �أي�ض ًا :ال َق ْدر� ،أو املقدار وامل�سافة ،وهو �أي�ض ًا:
وال�س َمة ،واجلمعُ :ق ُيود ،و�أَ ْقياد.
َّ
ال�شكلِّ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
ال�شيء؛ ومنه :تقييد املطلق؛ �أي� :إدخال بع�ض ال�رشوط
●�إ�ضافة َو ْ�صف �أو �رشط �إىل ماهية َّ
املقيد.
والأو�صاف عليه ،بحيث يكون حكمه على ما عدا َّ
تدون على بع�ض الأ�سماء الواردة يف دفاتر الأوقاف؛ �سواء يف تو�ضيح
●التعليقات التي َّ
كيفية دفع املخ�ص�ص �إىل �صاحبه� ،أو يف نقل املخ�ص�ص �إىل غري �صاحبه مبوافقته� ،أو غري
ذلك من الأمور.
●و َق ْي ٌد ُ�ش َّد :لفظ تداولته �أقالم ال ُك َّتاب عرب الوثائق والر�سائل يف الع�رص اململوكي؛ مبعنىَّ :مت
الت�سجيل ،و�صورته يف نهاية الكتاب« :قيد �شد يف ع�رش جمادى الأوىل �سنة ت�سع وت�سعني
و�ستمائة».
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●�إثبات الأمر كتاب ًة� ،أو ما ُيعرف بالت�سجيل.
تو�ضح ك ًال من تاريخ املعاملة،
●وال َق ْيد املحا�سبي� :أ�سلوب لقيد املعاملة املالية ،بطريقة ِّ
وقيمتها ،و�أطرافها ،وقيمة ك ِّل طرف ،مع �رشح خمت�رص ي�صف هذه املعاملة.
عند القانونينيُ :يطلَق على:
●� ٍ
ل�ش ْهر احلقوق العينية التبعية العقارية ،ب�إثبات البيانات التي يحددها القانون يف
إجراء َ
�سجالت ال�شهر العقاري اخلا�صة بذلك.
●تدوين بيانات يف �سجالت ر�سمية طبق ًا للقانون.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم م�صطلحات �أ�صول الفقه �ص،358/
�سجالت ال�رصة العثمانية  ،30/1معجم امل�صطلحات والألقاب التاريخية �ص ،357/املعجم الأ�سا�سي يف
امل�صطلحات الإدارية العربية  ،930-929/2معجم القانون �ص ،127/القامو�س القانوين اجلديد �ص]352/

ِقرياطٌ ( ِقراط)

لغة:
ِ
ِ
(ق ر ط)َ ،ق َّر َط َت ْق ِريط ًاَ ،ق َّرط عليه� :أعطاه قلي ًال قلي ًال؛ والقرياط :م ْعيار يف الوزن والقيا�س،
اختلفت مقاديره باختالف الأزمنة ،واجلمعَ :قرا ِريط.
ْ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●وحدة َو ْز ٍن وقيا�س ،جرى ا�ستخدامها يف بلدان العامل الإ�سالمي وال يزال ،و�إن اختلفت
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َق ْي�سارِ َّي ٌة
مقاديره باختالف الأزمنة ،والقرياط  16 /1من الدرهم؛ �أي ي�ساوي ( )0.20047جرام،
والقرياط يعادل يف الوزن �أربع قمحات ،ويف وزن الذهب خا�صة ثالث قمحات ،ويف القيا�س
امل�رصي  175مرت ًا.
جزء من  ،24ومن الفدان
ِّ
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●وحدة م�شرتكة ،ا�ستعملها العرب يف الوزن والكيل والطول وامل�ساحة.
●وحدة لقيا�س وزن املا�س والأحجار الثمينة الأخرى ،والكلمة من �أ�صل عربي ،و�صار
القرياط عاملي ًا مقيا�س ًا لنقاء الذهب� ،أو ن�سبته يف �سبيكة ،على � َّأن وحداته ت�ساوي 24 /1
جزء ًا من الذهب اخلال�ص يف �سبيكة ،مبا يعادل  200ملليجرام.
عند القانونيني:
ح�صة توازي واحد ًا من �أربعة وع�رشين.
َّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،م�صطلحات التاريخ العثماين  ،1142/3املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات
الإدارية العربية  ،900/2معجم م�صطلحات االقت�صاد واملال و�إدارة الأعمال �ص ،87/القامو�س القانوين اجلديد
�ص]504/

�سار َّي ٌة ( َق ْي َ�سر َّية ِ -
ِ
َق ْي ِ
قا�سار َّية َ -ق ْي َ�ص ِر َّية)
قا�س ِر َّية -

لغة:
(ق �س ر) ،ال َق ْي َ ِ
القوي ،و َق ْي�سا ِر َّية:
ال�ضخمَّ ،
اله ِرم ،ومن الإ ِبل :العظيم َّ
�س ُّى :الكبري َ
وال�شديد ُّ
مربعة يف �شكل ِرواق
بالروم �أي�ض ًا ،و َق ْي�سا ِر َّية �أو َق ْي�صا ِر َّية :بناية َّ
مدينة بفل�سطني ،ومدينة ُّ
و�سوق كبري يف امل ُ ُدن العتيقةُ ،تباع فيه الأثواب
ال َّد ْير ،فيها حجرات وخمازن وحوانيت لل ُّتجارُ ،
وال َّزرا ِب ُّي ونحوها.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
خم�ص�ص لبيع �سلعة معينة.
●�سوق �صغري َّ
ال�سوق امل�سقوفة ،لها بوابة ُت ْغلَق يف الليل ،وهي �شبيهة �إىل حد ما بالأ�سواق املنت�رشة يف
● ُّ
احلميدية يف «دم�شق» ،و�سوق الهال �سابق ًا يف «بريوت».
م�رص وبالد ال�شام ،مثل ُ�سوق
َّ
●منط من �أمناط الأبنية التجارية يف العمارة الإ�سالمية عامة ،يغلب على الظن �أنه م�أخوذ
من القي�رصية اليونانية؛ مبعنى� :سوق القي�رص� ،أو ال�سوق الإمرباطوري ،الذي ا�س ُتخدم
خالل الع�رص اليوناين كمخازن وم�ساكن حتت �إ�رشاف ملكي.

[تاج العرو�س ،تكملة املعاجم العربية ،معجم الغني ،الوكاالت والبيوت الإ�سالمية يف م�رص العثمانية �ص،37/
املعجم اجلامع يف امل�صطلحات العثمانية �ص ،184/معجم م�صطلحات العمارة والفنون الإ�سالمية �ص]245/

ون (قَوطُ ون)
َق ْيطُ ٌ

لغة:
توطنه ،و�أقام به ،وال ُق ُطون :الإقامة،
خ�ص باملكان وفيهَّ :
(ق ط ن)َ ،ق َط َن ُق ُطون ًا؛ َق َط َن َّ
ال�ش ُ
ومية؛ وهو :املَ ْخ َدع� ،أو امل ُ ْخ َدع ،وهو �أي�ض ًا :بيت يف بيت� ،أو
الر َّ
مي ُم َع َّرب عن ُّ
وال َق ْي ُطونْ � :أع َج ٌّ
بيت َ�ش ْت َو ٌّي.
ٌ
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َق ِّي ٌم
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
ِ
●جزء من بناء ،يط ُّل على ماء من نهر �أو بحر �أو خليج �أو ب ْركة �أو ما �شابه ذلك ،وهي يف لغة
امل�رصيني مبعنى :الغرفة ال�صغرية.
تزين به الثياب.
●ما ُين�سج من احلرير �أو القطن �أو غريهماُ ،ي ْ َبم فيكون كاحلبل الدقيقَّ ،

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،املعجم اجلامع يف امل�صطلحات العثمانية �ص ،184/معجم
م�صطلحات العمارة والفنون الإ�سالمية �ص ،246/امل�صطلحات املعمارية يف وثائق ع�رص حممد علي وخلفائه
�ص]146/

ِقي ٌع

لغة:
حل َّرة ،ال ُح ُزونة فيها ،وال
ال�س ْهلة املطمئ َّنة امل�ستوية ا ُ
(ق وع) ،ال ِق ُيع :هو الأر�ض الوا�سعة َّ
و�صلُ َب ،ومل
ْار ِتفاع ،وال ا ْن ِهباط ،وما َحوا َل ْيها �أرفع منها ،وهو �أي�ض ًا :ما ا�ستوى من الأر�ض َ
يكن فيه نبات ،وال ِقيع �أي�ض ًا :جمع «القاع» ،واجلمع� :أَ ْقواع ،و�أَ ْق ُوع ،و ِقيعان ،و ِقيعة.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[ل�سان العرب ،تاج العرو�س]

َق ِّي ٌم

لغة:
وقام
قام َّ
ال�ش ْخ ُ�صَ :و َق َف ،و َن َه َ�ض ،وا ْن َت َ�ص َبَ ،
قام َق ْوم ًا و ِقيام ًا َ
وقام ًة؛ َ
(ق وم)َ ،
وع ْك ُ�سهَ :ق َع َدَ ،
َ
أمرهم،
وقام على �أهلهَّ :
وقام بواجبهَ :ف َع َله و�أ ْ َ
َ
ودام عليه ،و َث َب َتَ ،
ن َزهَ ،
ناب عنهَ ،
مقامهَ :
تول � َ
و�سائ�س الأمر ،و َق ِّي ُم الأم ِرُ :م ِقيم ُه ،الذي
د،
ي
ال�س
م:
ي
ق
وال
ه،
تول
أمر:
ل
ل
وقام
بنفقاتهم،
وقام
َّ
َ ِّ َّ ِّ
َ
ُ
وي ْ ِ
أمرهم ،و َق ِّي ُم املر�أ ِة :زوجها ،وال َق ِّيم
َّ
�شف عليه ،و َق ِّي ُم ال َق ْوم :الذي ُي َق ِّو ُمهمَ ،
يتوله ُ
وي ُ�سو�س � َ
ِ
وامة :القيام على الأمر �أو املال �أو
ق
وال
،
احلق
عن
ل
ي
م
وال
فيه،
غ
ي
ز
ال
الذي
تقيم،
�س
مل
ا
:
ا
أي�ض
�
ً
ُ
ِّ
َ
َْ
َْ
ْ
والية الأمر.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
ال�شخ�ص الذي �أُو ِكل �إليه حفظ ورعاية �شيء ما نيابة عن �صاحبه الأ�صلي.
● َّ
●من ُي َع ِّينه احلاكم لتنفيذ و�صايا من مل يو�ص معين ًا لتنفيذ و�صيته ،والقيام ب�أمر املحجورين
من �أوالده؛ من �أطفال وجمانني و�سفهاء ،وحفظ �أموال املفقودين ممن لي�س لهم وكيل.
●وال َق ِّيم وال َّناظر واملتويل :يف كالمهم واحد.
عينه احلاكم للقيام ب�أمر الوقف وحفظه وم�صاحله ،والفرق بينه
●و َق ِّيم الوقف :هو من َّ
يعينه احلاكم ،وقد يعينه الواقف� ،أما القيم فهو الذي يعينه
قد
وبني الناظر؛ �أن الناظر
ِّ
احلاكم.
خل َّدام ،يتولون �أعمال النظافة وغ�سل مالب�س ،والقيام مبختلف امل�صالح.
●وال َق َو َمة :من ا ُ
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ِقي َم ٌة
عند القانونينيُ :يطلَق على:
●الذي ُي َع َّي لإدارة مال �أحد املحجوز عليهم؛ كال�سفيه ،واملعتوه ،وال�سجني.
َ
وامة� :إجراء قانوين للحمايةُ ،ي َّتخذ ل�صالح بع�ض الأ�شخا�ص غري الأ ْكفاء �أو عدميي
●وال ِق َ
الأهلية.

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،املو�سوعة الفقهية ،1604/2
 ،143/4التعريفات الفقهية �ص ،179/منتدى ق�ضايا الوقف الفقهية الأول �ص ،50/وقف ال�سلطان النا�رص
ح�سن بن حممد بن قالوون على مدر�سته بالرميلة �ص ،162/املعجم القانوين رباعي اللغة �ص ،141/القامو�س
القانوين اجلديد �ص]192/

ِقي َم ٌة

لغة:
املتاع بكذاَ :ت َع َّد َل ْت قيم ُته به ،وا�ست َق ْم ُت
قام ُ
قام َق ْوم ًا و ِقيام ًا َ
وقام ًة ،و َق َّو َم َت ْق ِومي ًا؛ َ
(ق وم)َ ،
ِ
وو َ�ض َع لها َث َمن ًا ،والق َيمة:
َ
ال�سلْ َع َة�َ :س َّع َرهاَ ،
املتاعَ :ق َّو ْم ُته؛ �أيَ :ج َعلْ ُت له قيم ًة معلوم ًة ،و َق َّو َم ِّ
ِ
مقامه ،والق َيمة �أي�ض ًا :ال َق ْدر،
يقوم
أي:
�
؛
املتاع
به
م
قاو
ي
الذي
ن
م
ث
ال
أو
�
ومي،
ق
ت
بال
يء
ال�ش
َث َم ُن
َّ
َّ
ْ
َّ
ُ
ُ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال�ش ْيءَ :ق ْدره ،وق َيمة املَتاع :ثم ُنه ،والق َيم ُّي :ن ْ�سبة �إىل «الق َيمة» ،واجلمع :الق َيم.
وقيمة َّ
َ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
حق ا�ستبقاء الأر�ض بيد م�ست�أجرها؛ ملا
●�أحد �أنواع الإجارة الطويلة للأرا�ضي املوقوفة ،وهي ُّ
كالف�صة� ،أو يكون لها فيها
يكون له فيها من جذور الزروع التي تبقى يف الأر�ض عدة �سنني؛ َّ
تخول
من اجلدران الرتابية (طبوقٌّ /
دك) التي َّ
�سورها بها؛ فت�سمى هذه الأ�شياء «قيمة»ِّ ،
حق الرجحان على غريه من ا�ستئجار الأر�ض التي �أ�ضاف �إليها هذه «القيمة» ،لقاء
�صاحبها َّ
مرتب زهيد ،ي�ؤديه يف كل �سنة جلهة الوقف ،ويكون الوقف بهذه ال�صورة مالك ًا رقبة الأر�ض
واملاء والغرا�س ،وامل�ست�أجر ال ميلك �سوى القيمة.
●الأعيان القائمة يف الب�ساتني؛ كال�سور املحيط بها ،و�آالت احلراثة ،وبع�ض املزروعات التي
و�س ِّميت بذلك لأن لها قيمة.
لها �أ�صول يف الأر�ضُ ،
●كل �صفة ذات �أهمية؛ العتبارات نف�سية� ،أو اجتماعية� ،أو �أخالقية ،تت�سم ب�سمة جماعية
حتركه نحو العمل،
يف اال�ستخدام ،وجمموعة القيم التي يعتنقها الفرد� :صفات مكت�سبةِّ ،
وتدفعه �إىل ال�سلوك بطريقة خا�صة ،وت�ؤثر يف ت�رصفاته ،فال�صدق ،والأمانة ،وال�شجاعة
وحتمل امل�سئولية؛ كلها قيم يكت�سبها الفرد من املجتمع الذي يعي�ش فيه.
الأدبية ،والوالءُّ ،
لل�شيء ،والقيمي :ن�سبة �إىل القيمة على لفظها.
●ال َّثمن احلقيقي َّ
ال�سوق.
ال�سعر
املتو�سط َّ
● َّ
لل�شيء يف ُّ
ِّ
●كل ما يدخل حتت تقومي ُم َق ِّوم.
ال�شيء مبنزلة املعيار ،من غري زيادة ،وال نق�صان.
●ما ُق ِّوم به َّ
●وقيمة املِ ْثل :ما ي�ساوي ال�شيء يف نفو�س ذوي الرغبات ،والب َّد �أن ُيقال :يف الأمر املعتاد.
●وال ِقيم ُّ��ي :خ�لاف املِ ْث ِل ِّ��ي؛ كاحليوان��ات ،وال ُذ ْر ِع َّي��ات ،والع��ددي املتف��اوت ،وال��وزين ال��ذي
يف تبعي�ض��ه ��ضرر ،وهو املَ ُ�صوغ.
املعتد به يف القيمة.
يمي �أي�ض ًا :ما ال يوجد له ِمث ٌل يف ال�سوق� ،أو يوجد لكن مع التفاوت ِّ
●وال ِق ُّ
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يمي �أي�ض ًا :ما اختل َف ْت �آحاده ،وتفاوتت �أفراده ،بحيث ال يقوم بع�ضه مقام بع�ض بال فرق.
●وال ِق ُّ
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
يتوجب دفعها
●ثمن جميع احلقوق النا�شئة عن امللكية� ،أو الكمية من �شيء (مال مث ًال) التي َّ
�أو �إعطا�ؤها مقابل احل�صول على �شيء �آخر.
يعب عنه مببلغ من املال.
●مقدار َّ
ال�شيء ،وخ�صو�ص ًا املقدار الذي َّ
●القدرة التي تكون لدى �شيء (فكرة �أو �شخ�ص ...الخ) على تلبية رغبة� ،أو حاجة� ،أو �أمنية
إن�سانية.
� َّ
اال�ستعمالية للمال :قدرته على �إ�شباع حاجة لدى الإن�سان.
●القيمة
َّ
التبادلية :ت�ستند �إىل معيار مو�ضوعي ،ي�سمح مبقارنة ِق َيم الب�ضائع فيما بينها.
والقيمة
●
َّ
أ�سا�سية :هي قيمة الإ�صدار التي تظهر على م�ستند �أداة الدفع �أو
●والقيمة
اال�سمية �أو ال َّ
َّ
الورقة املالية.
تقرر بق�سمة جمموع ر�أ�س املال على عدد الأ�سهم امل�رصح بها.
●والقيمة ال َّ
أ�صلية :قيمة َّ
ِ
إيجارية :قيمة ما ُيغ ُّله العقار من �إيجار عندما يكون م� َّؤجر ًا للغري.
●والقيمة ال َّ
احلقيقية للنقود :القوة ال�رشائية الفعلية للنقود ،بعد تعديل ت�أثريات الت�ضخم.
●والقيمة
َّ
الدفرتية :هي �صايف قيمة الأ�صل كما تظهر يف دفاتر املن�ش�أة وميزانيتها العمومية،
●والقيمة
َّ
وت�ساوي قيمة �رشاء الأ�صل ناق�ص اال�ستهالك املرتاكم.
وت�سب
●والقيمة الدفرتية :تدل على قيمة ال�سهم الواحد من قيمة �صايف املوجوداتُ ،
بق�سمة جمموع حقوق امل�ساهمني على عدد الأ�سهم القائمة.
ال�سوقية� :سعر الورقة املالية �أو ال�سلعة ال�سائد يف ال�سوق.
●والقيمة
َّ
إجمالية جلميع �أ�سهم املن�ش�أة املتداولة ،ويتم
●والقيمة
ال�سوقية لر�أ�س املال :هي القيمة ال َّ
َّ
ال�سوقية لل�سهم.
ح�سابها ب�رضب جمموع الأ�سهم املتداولة بالقيمة
َّ
ال�سوقية العادلة :هي ال�سعر الذي يرت�ضيه البائع وامل�شرتي لبيع و�رشاء �سلعة
●والقيمة
َّ
معينة �أو خدمة معينة ،دون �أن ي�شعر � ٌّأي منهما بغنب.
●والقيمة ال�صافية :الزيادة يف جمموع قيمة الأ�صول على جمموع قيمة االلتزامات
واملطلوبات.
التقديرية املفرت�ضة ،التي يتم اعتمادها يف التقارير
ال�صورية :القيمة
●والقيمة املق َّدرة �أو
َّ
َّ
املالية للمن�ش�أة للبنود التي ال ت�شتمل على �إنفاق نقدي فعلي� ،أو التي ال تتوفر عنها �أرقام
َّ
فعلية؛ مثل :قيمة تكلفة الفر�صة البديلة ،وقيمة الأجور ال�ضمنية ملالك املن�ش�أة الذي يقوم
ب�إدارة من�ش�أته بنف�سه ،وقيمة الفائدة التي ميكن اكت�سابها على ر�أ�س املال امل�ستثمر يف
املن�ش�أة.
●والقيمي��ات :ه��ي ال�س��لع الت��ي تختل��ف مفرداته��ا بدرج��ة م�ؤ ِّث��رة ،وال ت�صل��ح �أن تك��ون دين�� ًا
يف ال ِّذ َّم��ة ،وذل��ك ِم ْثل احليوانات.
عند القانونينيُ :يطلَق على:
معي.
بلد
يف
املتداولة
النقود
�سعر
إىل
�
●مقدار ال�شيء من�سوب ًا
َّ
االقت�صادية التي ي�ضعها الفرد �أو املجتمع على �سلعة �أو خدمة ما.
●الأهمية
َّ
أجريية :هي تقدير القيمة التي ميكن ت�أجري العقار بها.
إيجارية �أو الت� َّ
●والقيمة ال َّ
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[ل�سان العرب ،تاج اللغة ،معجم اللغة العربية املعا�رصة� ،أحكام الوقف (يكن) �ص ،189/الأحكام الفقهية
واملحا�سبية للوقف �ص ،26/معجم م�صطلحات الرعاية والتنمية االجتماعية �ص ،268/القامو�س الفقهي
�ص ،311/معجم امل�صطلحات املالية واالقت�صادية يف لغة الفقهاء �ص ،374-373/قامو�س امل�صطلحات
االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص ،473/املو�سوعة الفقهية  ،132/34منتدى ق�ضايا الوقف الفقهية الأول
�ص ،358/التعريفات الفقهية �ص ،179/قامو�س امل�صطلحات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية �ص،371/
معجم العلوم املالية واملحا�سبية وامل�رصفية �ص ،665/قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية واملالية �ص،346 ،137/
 ،828 ،684 ،548 ،543 ،437-436 ،349املعجم الإداري �ص ،256/معجم م�صطلحات االقت�صاد واملال و�إدارة
الأعمال �ص ،576 ،466 ،406 ،372/املعجم االقت�صادي �ص ،298/املعجم القانوين رباعي اللغة �ص،560/
القامو�س القانوين اجلديد �ص]612-611/
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كا ِت ٌب
كا ِت ٌب

لغة:
تق َّدم تعريفه ،انظر (با�ش كاتب).
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●متويل الوظيفة الكتابية الديوانية؛ ومنه (يف الوظائف املالية) :كاتب �أ�صل ،وكاتب الأموال،
وكاتب اخلراج.
●ويف ديوان الأموال :قد يطلق الكاتب على القائم بعمل «العامل»� ،إذا مل يكن فيه «عامل».
●و ُك َّتاب الأموال :هم الذين ي�ضبطون الأموال وما يتبعها ،وينبهون �إىل ما فيه م�صلحتها من
ا�ستخراج الأموال ونحوه.
●وكاتب اخلراجَ :م ْن ي�رصف ال�سطوح وامل�ساحة والتق�سيط ،خبري ًا باحل�ساب واملقا�سات.
يتول تدبري �شئون �أوقاف
●وكاتب دار ال�سعادة :موظف كان  -يف الديوان ال�سلطاين َّ -
احلرمني ال�رشيفني على الأخ�ص ،ويعينه يف عمله ُك َّتاب �آخرون.
●وكاتب �أول اخلا�صكية :هو حامل البلطة (بالطه جي) ،امل�ساعد للب�ستاين (بو�ستاجني)
املك َّلف بتح�صيل حا�صالت وموارد �أوقاف احلرمني ال�رشيفني؛ املعروف با�سم (خا�صكي
با�شي) ،وكانت مهمته  -مع عدد من الكتبة امل�ساعدين له � -إم�ساك �سجالت ودفاتر املوارد
اخلا�صة باحلرمني.
●وكاتب الغيبة :م�صطلح كان ُيطلق يف العهد اململوكي على من كانت مهمته �ضبط ح�ضور
وغياب النازلني يف املن�ش�آت الدينية واملدار�س.
●وكاتب الوقف :كاتب ذو دراية يف علم احل�ساب ،عارف بقوانني احل�ساب و�أ�ساليب ال ُك َّتاب،
ي�صحب دفرت ًا يثبت فيه اخلرج والدخل ،والفرع والأ�صل ،ال يرتك نقري ًا وال قطمري ًا �إال حواه.
●وكاتب احل�سابات :الذي يقوم ب�ضبط الإيرادات وامل�رصوفات.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●موظف يقوم ب�أعمال مكتب �أو م�ستودع� ،أو بحفظ دفاتر و�سجالت امل�ؤ�س�سة ب�صورة
اعتيادية ومنتظمة.
الر َخ�ص
خمتلف
إ�صدار
�
و
معينة،
ح�سابات
أو
�
�سجالت
حفظ
يتوىل
●موظف ر�سمي
ُّ
والت�صاريح وت�سجيلها.
ويطلَق عليه كاتب �أو
●ال�شخ�ص �أو اجلهة املنوط بها تنفيذ العمليات املحا�سبية للوقفُ ،
حافظ املال �أو املتويل.
عند القانونينيُ :يطلَق على:
●موظف عام يعمل يف �إدارة قلم الكتاب ،وح�ضور اجلل�سات لتحرير املحا�رض ،وتدوين
�شهادات ال�شهود ،وكتابة �صور الأحكام الأ�صلية ،وت�سليم ال�صور التنفيذية ...وغري ذلك.
يحرر  -يف دائرة اخت�صا�صه  -جميع
●والكاتب العدل :هو م�أمور عمومي ،منوط به �أن ِّ
العقود التي يرغب �أ�صحابها �إثبات �صفتها الر�سمية ،ويحتفظ بها حتى يدفع ن�سخ ًا
تذيل بال�صيغة التنفيذية كلما طلبها �أ�صحاب ال�ش�أن.
ر�سمية منها ،قد َّ

[قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص ،474/معجم الألفاظ التاريخية يف الع�رص
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اململوكي �ص ،129/م�صطلحات �صبح الأع�شى �ص ،280/معجم الدولة العثمانية �ص ،58/م�صطلحات التاريخ
العثماين  ،531/2املعجم اجلامع يف امل�صطلحات الأيوبية واململوكية والعثمانية �ص ،183/الأوقاف واحلياة
االقت�صادية يف م�رص يف الع�رص العثماين �ص ،96/احلفاظ املعماري يف احل�ضارة العربية الإ�سالمية �ص،127/
معجم م�صطلحات االقت�صاد واملال و�إدارة الأعمال �ص ،107/املعجم االقت�صادي �ص ،327/املعجم القانوين
رباعي اللغة �ص]311 ،213/

ِ
كار َث ٌة

لغة:
ا�ش َت َّد عليه،
وب َل َغ منه املَ َ�ش َّق َة ،و َك َر َثه ا ُ
(ك ر ث)َ ،ك َر َث و�أَ ْك َر َث َك ْرث ًا؛ َك َر َثه َّ
حل ْز ُنْ :
�ساء ُهَ ،
يءَ :
ال�ش ُ
ِ
ِ
ِ
لل�شيءَ :ح ِز َن له ،و َك َر َث ْته ال َكوار ُث� :أَ ْق َل َق ْته ،والكار َثة :امل�صيبة العظيمة ،وال َّناز َلة،
وا ْك َ َت َث َّ
ِ
وال�ش َّدة ،واجلمعَ :كوارث.
واخلراب الوا�سع ،والآفة ،وال َّن ْكبةِّ ،
ا�صطالحاً:
حملي ،له �آثار مبا�رشة؛ بفعل النا�س� ،أو الطبيعة ،وي�ستلزم االلتجاء �إىل و�سائل ا�ستثنائية
حادث ٌّ
لإزالة �آثاره؛ كاحلرائق ،والفي�ضانات ،والزوابع ،واالنفجارات.
عند االقت�صاديني:
واقعة غري منظورة وغري متو َّقعة ،وبالتايل غري حمتاط لها.
عند القانونيني:
وقوع اخلطر الذي ُعقد الت�أمني من �أجله.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني ،معجم م�صطلحات الرعاية والتنمية
االجتماعية �ص ،86/معجم م�صطلحات االقت�صاد واملال و�إدارة الأعمال �ص ،93/معجم القانون �ص]572/

كاغَ ٌد

لغة:
ال�صا ِلح للكتابة �أو ال َّل ِّف،
(ك غ د) ،الكا َغ ُد:
ا�س؛ �أَيَ :
الو َرق َّ
معرب؛ وهو :ال ِق ْر َط ُ
فار�سي َّ
ٌّ
ِ
الو َرق وبائعه ،واجلمعُ :ك ُغود.
الو َّراق ،و�صانع َ
والكاغدة :الورقة� ،أو اجلزء منها ،وال َك َّغادَ :
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،معجم الغني]

كا ِف ٌر

لغة:
بال�شيء:
يء وعليه�َ :س َ َته ،و َغ َّطاه ،و َك َف َر َّ
(ك ف ر)َ ،ك َف َر َك ْفر ًا و ُك ْفر ًا و ُك ُفور ًا و ُك ْفران ًا؛ َك َف َر َّ
ال�ش َ
وج َح َده،
َت َ َّب�أَ منه ،و َك َّذ َب به ،و َك َف َر َّ
�ش َك باهلل ،و َك َف َره ح َّقه و َكا َف َر ُه � َّإياه� :أَ ْن َك َرهَ ،
ال�ش ُ
خ�ص� :أَ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
والكا ِفر :ا�سم فاعل ِمن «ك َف َر» ،والكافر ِباهللَ :م ْن ال ي�ؤمن ِب ِه ،والكافر ِبال ِّن َعمةَ :جاحدها ،الذي
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كا ِل ٌئ
ال ي�شكرها ،والكا ِفر �أي�ض ًا :املقيم املختبئ باملكان ،وال َّزا ِرع ،ووعاء َط ْلع ال َّنخل وال َّثمر ،والليل
والظلمة ،وال َّنهر الكبري ،والأر�ض البعيدة عن
وال�سحاب املظلمُّ ،
امل ُ ْظلم ،والبحر ،والوادي العظيمَّ ،
ِ
ِ
وهن :كافرات ،و َكوافر.
والدرع ،واجلمع :كا ِف ُرون ،و َك َف َرة ،و ُك َّفارَّ ،
ال َّنا�سِّ ،
ا�صطالحاً:
و�صف ملِ َن ال �إميان له ،ف�إن �أظهر الإميان و�أبطن الكفر؛ فهو املنافق ،و�إن طر�أ كفره بعد
ٌ
متدين ًا ببع�ض الأديان
كان
إن
�
و
امل�رشك،
فهو
أكرث؛
�
أو
�
إلهني
�
ب
قال
إن
�
و
املرتد،
فهو
إميان؛
ال
ِّ
الكتابي.
والكتب املن�سوخة؛ فهو
ُّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية
]1298/3

كا ِف ٌل

لغة:
ِ
اليتيم:
الر ُج َل�َ :ضم َنه ،و َك َف َله �أي�ض ًا :حا َل َفه ،وعا َه َده ،و َك َف َل َ
(ك ف ل)َ ،ك َف َل َك ْف ًال و َكفال ًة؛ َك َف َل َّ
ِ
ِ
وتعهده برعايته ،والكافل :ا�سم فاعل من « َك َف َل»؛ وهو :العائل،
وقام ب�أم ِرهَّ ،
َر َّباه ،و�أَ ْن َف َق عليهَ ،
ومن �أخذ على نف�سه �أال يتك َّلم
َّ
وال�ضا ِمن ،والقائم ب�أمر اليتيم ،وهو �أي�ض ًا :الذي ي�صوم دائم ًاَ ،
يف �صيامه ،واجلمع :كا ِفلُون ،و ُك َّفل ،و ُه َّن :كا ِفالت ،و ُك َّفل.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●م�صطلح كان ُيطلق يف العهد اململوكي للداللة على نائب ال�سلطان ،وي�سمى �أي�ض ًا النائب
ويطلق عليه تعظيم ًا :كافل املمالك الإ�سالمية.
الكافل� ،أو نائب ال�سلطنةُ ،

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،املعجم اجلامع يف امل�صطلحات العثمانية �ص]187/

ُور
كاف ٌ

لغة:
الطيب ُت َر َّكب من كافور
زهره ،ك َز ْهر الأُ ْقحوان ،و�أَ ْخالط ُتمع من ِّ
(ك ف ر) ،الكا ُفورٌ :
نبت ٌ
طيب ُ
الطب ،و�أي�ض ًاِ :ك ُّم ال ِع َنب قبل �أن
يف
�ستعمل
ت
و
الكافور،
�شجرة
من
ؤخذ
�
عطرية ت
َّ
ِّ
ُ
الط ْلع ،ومادة َّ
ِ
ُي َن ِّور ،ووعاء َطلْع ال َّنخل ،و َز ْه ُره ،ووعاء ك ِّل �شيء من ال َّنبات :كا ُفوره ،واجلمع :كوافري.
ا�صطالحاً:
�شجر من الف�صيلة القاريةُ ،ي َّتخذ منه مادة �شفافة بلورية ال�شكل ،مييل لونها �إىل البيا�ض ،طيبة
ٌ
الرائحة.
[ل�سان العرب ،الرائد ،معجم لغة الفقهاء �ص]343/

كا ِل ٌئ

لغة:
الء و ِكالء ًة؛ َك َ أَل ال َّد ْينَ :ت�أَ ّخر َد ْف ُعه ،و َكلأَ ُع ْم ُره :ا ْن َت َهى،
(ك ل �أ)َ ،ك َ أل َك ًْ أل و ُكلُوء ًة ،و َك َ أل َك ًْ أل و ِك ً
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ُون
كان ٌ
ال�ش ْيء :ر َّد َده ،و َن َظ َر فيه مت� ِّأم ًالَ ،و َك َ أَل اهلل ُ َفلن ًاَ :ح ِف َظه ،و َك َ أَل ال َق ْو َم :رعاهم،
ب�رصه ِف َّ
و َك َ أَل َ
ِ
ِ
ِ
وال�سلْفة.
َ
وح َر َ�س لهم ،والكال ُئ :ا�سم فاعل من « َك َ أَل» ،والكال ُئ وال ُكلأة :ال َّن�س ِيئةُّ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●ويف املال :هو املت� ِّأخر يف ال َّد ْين؛ الت�أخري.
العمر :من طالت به ِ�س ِن ُّي حياته.
●ويف ُ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص]476/

ُون
كان ٌ

لغة:
و�س َته ،و�صا َنه ،وال ِك ُّن
(ك ن ن)َ ،ك َّن َك َّن ًا و ُك ُنون ًا؛ َك َّن َّ
و�س َك َن ،و َك َّنه� :أخفاهَ ،
ا�س َت َتَ ،
ال�ش ِ ُ
يءْ :
و�س ْ ُته ،والكا ُنون :املَ ْو ِقد �أو امل ُ ْ�ص َط َلى ،ومن ال َّنا�س :ال َّثقيل،
وال ِك َّنة وال ِك َنانِ :وقاء ُك ِّل �شيء
ِ
أخبار لينقلها ،واجلمعَ :ك َوانني.
َ
يتحرى ال َ
الو ِخم ،البطيء ،و�أي�ض ًا :من يجل�س َّ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط]

ِ
كاه ٌن

لغة:
ِ
ِ
مار َ�س طريق َته يف ال ِكها َنة؛ منِ
�صار كاهن ًا ،و َك َّه َن الكاه ُنَ :
الرج ُلَ :
(ك هـ ن)َ ،ك ُه َن َكهان ًة؛ َك ُه َن َّ
ِ
املنجم،
َت ْق ُدمة ذبيحة ،وتبخري ...وغري ذلك ،والكاهن :ك ُّل من يتعاطى علم ًا دقيق ًا ،و ُتطلق على ِّ
ِ
والكاهن
وم َق ِّدم ال َّذبائح �أو القرابني،
والطبيب ،وهو �أي�ض ًا :مدير ال َّد ْير ،وا َ
حل ْب ،وال َق ُّ�سُ ،
الر ُجل ،وي�سعى يف حاجته ،واجلمعَ :ك َه َنة ،و ُك َّهان.
�أي�ض ًا :من يقوم ب�أمر َّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●وعن��د اليه��ود والن�ص��ارى وغريه��م م��ن غري امل�س��لمني :من ارتقى �إىل درجة الكهنوت ،و�س��اغ
ويتول ال�شعائر الدينية.
له �أن ُي َق ِّدم ال َّذبائح والقرابنيَّ ،

[ل�سان العرب ،تكملة املعاجم العربية ،املعجم الو�سيط ،القامو�س الفقهي �ص]326/

َكبا ِئ ُر

لغة:
وع ْك ُ�سه�َ :ص ُغ َر ،وال ِك ْ ُب وال ِك ْ َب ُة :الإِثم
وج ُ�س َمَ ،
أمرَ :ع ُظ َم َ
(ك ب ر)َ ،ك ُ َب ِك َب ًا ِو ُك ْب ًا؛ َك ُ َب ال ُ
�شع ًا.
الكبري العظيم ،والكبائر :جمع «الكبرية»؛ وهي :ال َف ْعلة القبيحة من ال ُّذنوب املَ ْن ِه ِّي عنها َ ْ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
م�ض ًاِ ُ ،
بن�ص قاطع يف الدنيا والآخرة.
�شعت عليه عقوبة حم�ضةٍّ ،
●ما كان حرام ًا َ ْ
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اب
ِك َت ٌ
و�شب اخلمر� ،أو وعيد ًا يف الآخرة من اللعنة �أو
●ك ُّل ما �أَ ْوجب ح َّد ًا يف ال ُّدنيا؛ كال ِّزناْ ُ ،
الربا ،و�شهادة ال ُّزور ،وعقوق الوالدين.
الغ�ضب� ،أو ُت ِّ
وعد عليها بالنار؛ ك�أكل ِّ

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم امل�صطلحات والألفاظ الفقهية  ،135/3معجم لغة الفقهاء
�ص]344/

َك ْب ٌ�ش

لغة:
و�سيدهم،
رئي�سهم،
حل َمل ،و َف ْحل َّ
(ك ب �ش) ،ال َك ْب�ش :ا َ
ُ
ال�ض�أن يف ِ � ِّأي �س ٍّن كان ،و َك ْب ُ�ش القو ِمُ :
َ
َ
قائدها ،واجلمع� :أ ْكبا�ش ،وكبا�ش ،و�أ ْك ُب�ش ،و ُك ُبو�ش ،و ُك ُبو�شة.
و َك ْب ُ�ش الكتيب ِةُ :
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[ل�سان العرب ،تاج العرو�س]

اب
ِك َت ٌ

لغة:
ِ
ِ
��يء:
(ك ت ب)َ ،ك َت َ��ب كتاب�� ًة وك َتاب�� ًا و َك ْتب�� ًا؛ َك َت َ��ب املخط َ
��وط ونح َ��وهَ :ن َ�س َ��خهَ ،
وخ َّطه ،و َك َت َب اهللُ َّ
ال�ش َ
ِ
َ
اب :ما ُي ْك َتب فيه،
َق َّدره ،و َق َ�ضاه ،و�أي�ض ًا�َ :أ ْو َج َبه ،و َف َر َ�ضه ،و َك َت َب �إليه� :أ ْر َ�س َل �إليه ر�سالة ،والك َت ُ
والر�س��الة ،وه��و
م ُموع�� ًا؛ �أو ُّ
�أو َّ
ال�صحيف��ة املكتوب��ة ،وا�س��م مل��ا ُكت��ب َ ْ
ال�ص ُح��ف امل�ؤ َّلف��ة املجموع��ةِّ ،
حلك��م ،و�أي�ض ًا :الأجل ،وال َق َدر ،والق�ضاء ،واجلمعُ :ك ُتب.
وا
والفر���ض،
��ر،
م
ل
أ
ا
:
�أي�ض�� ًا
ُ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
قا�ض �إىل ٍ
●كتاب من ٍ
قا�ض يف بلد �آخر ،يحتوي �شهادة ال�شهود على الغائب �أو غري ذلك.
●و�إذا �أُطلق :القر�آن الكرمي.
●والكتب ال�سماوية :القر�آن ،والتوراة التي �أنزلت على مو�سى ،والإجنيل الذي �أنزل على
عي�سى ،والزبور الذي �أنزل على داود.
ال�صك الذي يكتب فيه الواقف عقد وقفه ،ويبني فيه عقاراته املوقوفة،
●وكتاب الوقف :هو
ُّ
وحدودها ،واجلهة املوقوف عليها ،و�رشوطه يف م�صارف الغلة ،و�إدارة الوقف؛ �أي:
التولية عليه ،وغري ذلك.
●وكتابخانة �أو كتبخانة :من «كتاب» العربية ،و«خانه»؛ مبعنى :الدار؛ �أي :دار الكتب.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●م�ستند �أو وثيقة مكتوبة ،ت�شهد مبنح �سلطة �أو ح ٍّق �أو تفوي�ض.
�شخ�ص �شخ�ص ًا �آخر بتح�صيل مبلغ م�ستح ٍّق من املال.
يفو�ض به
ٌ
●وكتاب التفوي�ض :كتاب ِّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم لغة الفقهاء �ص� ،345-344/أحكام
الوقف (الزرقا) �ص ،126-125/املعجم اجلامع يف امل�صطلحات الأيوبية واململوكية والعثمانية �ص ،186/معجم
م�صطلحات االقت�صاد واملال و�إدارة الأعمال �ص]325-324/
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اب
ُك َّت ٌ
ال�ص ْبية)
ال�سبيل  -كتاتيب الغرباء  -كتاتيب ِّ
ُك َّت ٌ
ال�سبيل  -مكاتب َّ
اب ( ُك َّتاب َّ

لغة:
وخ َّطه ،وال ُك َّتابَ :م ْو ِ�ضع ال َّتعليم
(ك ت ب)َ ،ك َت َب ِكتاب ًة و ِك َتاب ًا و َك ْتب ًا؛ َك َت َب
َ
ونحوهَ :ن َ�س َخهَ ،
املخطوط َ
ال�صبيان القراءة والكتابة ،وحتفيظهم القر�آن ،واجلمعَ :كتا ِتيب.
ال َّأو ِّيل ،ومكان �صغري لتعليم ِّ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم الغني]

ِك َتاب ٌة

لغة:
ِ
ِ
(ك ت ب)َ ،ك َت َ��ب كتاب�� ًة وك َتاب�� ًا و َك ْتب�� ًا؛ َك َت َ��ب املخط َ
��وط ونح َ��وهَ :ن َ�س َ��خهَ ،
��ب اهللُ
وخ َّط��ه ،و َك َت َ
ِ
َ
��يءَ :ق�� َّدره ،و َق َ�ض��اه ،و�أي�ض�� ًا� :أَ ْو َج َب��ه ،و َف َر َ�ض��ه ،و َك َت َ��ب �إلي��ه� :أ ْر َ�س�� َل �إلي��ه ر�س��الة ،والك َت ُابة:
َّ
ال�ش َ
م�ص��در « َك َت َ��ب»؛ وه��ي �أي�ض�� ًاِ :ح ْرف��ة الكا ِت��ب و�صناعت��ه.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
ويتول
●�أحد وظائف املبا�رشين يف الأوقاف ،وكان �صاحبها يقوم بوظيفة الكتابة يف الوقفَّ ،
متح�صل ريع الوقف ،و�ضبط م�رصوفه.
كتابة
َّ
ِ
ٍ
ٍ
قوف على �أدا ِئ ِه.
و
م
،
د
ب
ع
ال
من
ل
ج
�
ؤ
م
مال
على
● ِع ْت ٌق
َْ َْ ٌ
ُ َ َّ
●تقييد ما يدفعه �أرباب الأموال من ال�صدقة.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،ن�صان جديدان من وثيقة الأمري �رصغتم�ش
�ص ،179/القامو�س الفقهي �ص ،316/املو�سوعة الفقهية ]90/15

ِك َتاب ٌِّي

لغة:
(ك ت ب)َ ،ك َت َ��ب ِكتاب�� ًة و ِك َتاب�� ًا و َك ْتب�� ًا؛ َك َت َ��ب املخط َ
��وط ونح َ��وهَ :ن َ�س َ��خهَ ،
��ب اهللُ
وخ َّط��ه ،و َك َت َ
��يءَ :ق�� َّدره ،و َق َ�ض��اه ،و�أي�ض�� ًا� :أَ ْو َج َب��ه ،و َف َر َ�ض��ه ،و َك َت َ��ب �إلي��ه� :أَ ْر َ�س�� َل �إلي��ه ر�س��الة ،و ِك َتا ِب ٌّ��ي:
َّ
ال�ش َ
ِ
اين.
ا�س��م من�س��وب �إىل «كتاب��ة»َ ،
وع َل ٌ��م عل��ى الواح��د م��ن �أه��ل الكت��اب؛ يه ٍّ
��ودي� ،أو َن ْ
��صر ٍّ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة]

َك َّت ٌان

لغة:
الع ْ�شب
(ك ت ن)َ ،ك َ َت َك َت َن ًا؛ َك َ َت ال َّث ْو ُبَ :ت َو َّ�سخ ،و َت َل َّز َج ،و َك َت َن ْت
م�شافر ال َّد َّاب ِةَ :ل َز َق بها �أثر خ�رضة ُ
ُ
انيةُ ،ت ْن َ�سج
ال�ش ْيء :ل ََ�ص َق به ،وال َك َّتان :نبات
الو َ�س ُخ على َّ
َّ
زراعي ،من الف�صيلة الك َّت َّ
فا�سودت ،و َك َ َت َ
ٌّ
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َك َّحا ٌل
بع�ضه على بع�ض
ويلقى ُ
منه ثياب ،زهرته زرقاء ،وثمرته عليقة ُم َد َّو َرة�ُ ،س ِّمي بذلك لأ َّنه ُي َخ َّي�سُ ،
الط ْحلُب� ،أو اخل�رضة التي تعلو املاء امل ُ ْزمن �أو الآ�سن.
ح َّتى َي ْك َ َت ،وال َك َّتان �أي�ض ًاُّ :
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●العامل يف َ�ص ْنعة َغ ْزل ال ِك َّتان.
عند االقت�صاديني:
جن�س نباتات معظمها ع�شبية ،من الف�صيلة الكتانيةُ ،يزرع نوعها ال�شائع للح�صول على �أليافه،
و ُتزرع معظم الأنواع الأخرى لزهرها.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،الرائد ،قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص،478/
معجم ال�شهابي يف م�صطلحات العلوم الزراعية �ص]420/

كتخدا (كاخيا  -كخيا  -كيخيا  -كهيا)

لغة:
مل جند له �أ�ص ًال يف اللغة.
ا�صطالحاً:
فار�سي ،وقد ا�صطلح على ا�ستخدامه ملن يعمل
رب البيت ،وهو يف الأ�صل
�صاحب البيت� ،أو ُّ
ٌّ
نائب ًا �أو قائم ًا بالأعمال ،وكان ُيطلق يف البداية على من ي�رشفون على �أعمال رجاالت الدولة
�أو الوزراء ومن ينوبون عنهم ،ثم �شاعت لتطلق يف معناها الوا�سع على مديري الأعمال� ،أو
اخلا�صة ،وا�س ُتعملت يف
امل�رشفني العاملني يف معية الكبار ،املعتمدين عليهم يف �إدارة الأمور
َّ
الرتكية مبعنى :ال َق ِّيم على ال�ش�ؤون املالية ب�صفة خا�صة.

[املعجم املو�سوعي للم�صطلحات العثمانية التاريخية �ص]188/

مان
ِك ْت ٌ

لغة:
ِ
ِ
قاء� :أَ ْم َ�س َك ما فيه من ال َّل َب وال�رشاب،
(ك ت م)َ ،ك َت َم َك ْتم ًا وك ْتمان ًا وكتام ًا و ُك ُتوم ًا؛ َك َت َم ِّ
ال�س ُ
ِ
اخلرب� :أخفاه ،ومل ُي ْف�شه ،وكان �شديد ال َّتح ُّفظ عليه� ،أو
و َك َت َم َغ ْي َظهَ :ح َب َ�سه ،و َك َظ َمه ،و َك َت َم
َ
وال�س� :س�أله َك ْت َمه ،وال َك ْتم وال ِك ْتمان :م�صدر ك َت َم ،وهو
وا�س َت ْك َتمه
َ�س َ َته َ
َ
اخلرب ِّ َّ
وط َم َ�سهْ ،
َن ِقي�ض ال ْإع ِ
الن؛ �أي :الإخفاء.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم الغني]

َك َّحا ٌل

لغة:
ي :جعل فيها ال ُك ْح َل ،وال ُك ْحل :ك ُّل ما ُو�ضع يف العني ُي ْ�س َت ْ�ش َفى
الع ْ َ
(ك ح ل)َ ،ك َح َل َك ْح ًال؛ َك َح َل َ
ما لي�س ب�سائل ،وال َك َّحال :من ُيداوي العني بال ُك ْحل.
به ِ َّ
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ُك ٌّر
ا�صطالحاً:
م�صطلح كان ُيطلق يف العهود العربية على طبيب العيون.

[امل�صباح املنري ،املعجم الو�سيط ،املعجم اجلامع يف امل�صطلحات العثمانية �ص]189/

ُك ٌّر

لغة:
(ك ر ر) ،ال ُك ُّرِ :م ْكيال لأَ ْهل العراق ،ومقداره ِ�س ُّتون َق ِفيز ًا� ،أو �أربعون �إِ ْر َد َّب ًا ،وهو �أي�ض ًا :واحد
الطعام ،واجلمع� :أَ ْكرار.
�أَ ْكرار َّ
ا�صطالحاً:
�أكرب مقايي�س الكيل العربي؛ (� )720صاع ًا� ،أو ( )60قفيز ًا� ،أو (� )10أرادب� ،أو ( )3840رطل
عراقي� ،أو ( )1560كيلو غرام ،وم�ساحته 8196.2496 :مرت ًا مربع ًا ،و�سعته 1980 :لرت ًا.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،الفقه الإ�سالمي و�أدلته �ص ،144/الإي�ضاحات الع�رصية للمقايي�س واملكاييل
والأوزان والنقود ال�رشعية �ص]109-108/

ِك َرا ٌء

لغة:
ا�س َْت�أ َج َره،
راء ُ
(ك ر ي)َ ،
وا�س َت ْكراه :ا ْك َتاه� ،أو ْ
ومكارا ًة؛ كاراه خادم ًا� :آجره � َّإياهْ ،
كارى ِك ً
َ
ُ
ال�شيء ،وهو
مقابل
عطى
ي
وما
ر،
أج
�
ت
�س
مل
ا
ر
ج
�
أ
أو
�
رة،
ج
ل
أ
ا
وهو:
ى»،
«كار
م�صدر
وال ِكراء:
َّ
ْ َُْ َ
ُ
ْ
َ
ال ِك ْر َوة �أي�ض ًا.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
ِ
وقتي ًا مع
حب�سيُ ،ي�ستعمل للتعبري عن الكراء الذي يتنا�سب َّ
●وال ِكراء الوقتي :ا�صطالح ْ
م�ستوى املعي�شة عند ارتفاعها.
●و ِك ْروة :الأجر الذي يتقا�ضاه العامل نظري عمل قام به.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،املعجم لألفاظ احلب�س  -الوقف  -املعقب والعام
باملغرب �ص ،154/معجم امل�صطلحات والألقاب التاريخية �ص]367/

ا�س ٌة
ُك َّر َ

لغة:
الب�ضائع:
العلم يف �صدره ،و َك َّر َ�س
َ
الرج ُل :ا ْز َد َح َم ُ
(ك ر �س)َ ،ك ِر َ�س َك َر�س ًا ،و َك َّر َ�س َت ْك ِري�س ًا؛ َك ِر َ�س َّ
ا�سة:
َ�ض َّم َ
بع�ضها �إىل بع�ض ،وك ُّل ما ُجعل ُ
بع�ضه فوق بع�ض فقد ُك ِّر�س ،و َت َك َّر�س �أي�ض ًا ،وال ُك َّر َ
ِ
بع�ضه بع�ض ًا ،وهي �أي�ض ًا :ال َّد ْفرت ،وال ْإ�ضمامة �أو املجموعة من
َّ
ال�شيء الذي قد َث َبت و َلزم ُ
لتكر�سها ،وال ُك َّرا�سة �أي�ض ًا:
بذلك
يت
�سم
فيها؛
للكتابة
�
أ
هي
ت
و
بع�ض،
إىل
�
ها
بع�ض
ق
ل�ص
ي
أوراق،
ال
ُ
ُ َّ
ُ َ
ِّ
ُّ
ال ُك َت ِّيب� ،أو اجلزء من الكتاب ،واجلمعُ :ك َّرا�سات ،و َكرا ِري�س ،و ُك َّرا�س.
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َك ْر ٌب
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
يقدمه املقاولون يف البناء �أو الإ�صالح
●وكرا�س ال�رشوط اخلا�صة يف اال�صطالح الوقفي :ما ِّ
من كراري�س ،تت�ضمن التزاماتهم و�رشوطهم لإجناز بناء �أو �إ�صالح عقار حب�سي ،بعد
�إجراء ال�سم�رسة ال�رسية والإعالن عن نتيجتها.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،املعجم لألفاظ احلب�س  -الوقف  -املعقب والعام
باملغرب �ص]155-154/

اع
ُك َر ٌ

لغة:
(ك ر ع)َ ،ك َر َع َك ْرع ًا؛ َك َر َع يف املاءَ :م َّد ُعن َقه نحوه ،وتناوله ِب َف ِمه مبا�رشة من مو�ضعه ،من غري �أن
ماه ف�أ�صاب ُك َرا َعه ،و َك َر َع �أي�ض ًا� :شكا ُك َراعه ،وال ُكراع:
ي�رشب بك َّف ْيه وال ب�إناء ،و َك َر َع
َ
احليوانَ :ر ُ
ِ
ال�ساق
ال�سالح ،وا�سم يجمع ا َ
خل ْيل ،وقيل :اخليل والبغال واحلمري ،وهو من احليوان :م�ست َد ُّق َّ
ِّ
ِ
الركبة �إىل ال َك ْعب ،ومن ُك ِّل �شيءَ :ط َر ُفه،
دون
ما
إن�سان:
ل
ا
ن
م
و
ث،
ن
�
ؤ
وي
ر
ك
ذ
ي
حم،
ل
ال
من
العاري
َّ
َّ
َ
َّ
َ
ُ
ُ
ُّ
ال�سماء ُي ْك َرع فيه ،واجلمع� :أ ْك ُرع ،و�أكا ِرع ،و ِك ْرعان.
و ُكراع الأر�ض :ناحيتها ،وال ُكراع �أي�ض ًا :ماء َّ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة]

راه ٌة
َك َ

لغة:
راه َي ًة و َك ِ
(ك ر هـ)َ ،ك ُر َه َك َراه ًة وكراهي ًة ،و َك ِر َه ُك ْره ًا و َك ْره ًا و َكراه ًة و َك ِ
يء:
راه َّي ًة؛ َك ُر َه َّ
ال�ش ُ
يحبه ،و�أبغ�ضه ،و َن َف َر منه ،وال َكراهة:
أمرَ :م َق َته ،ومل َّ
َق ُب َح ،و�أثار اال�شمئزا َز ُ
والب ْغ َ�ض ،و َك ِر َه ال َ
الب ْغ�ض ،واملَ ْقت.
وهي:
م�صدر « َك ُر َه» و« َك ِر َه»،
ُ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
اقت�ضاء غري جازم.
الكف عن الفعل
ال�شارع املقت�ضي َّ
●خطاب َّ
ً
●والكراهة التحرميية :ما كانت �إىل احلرام �أقرب ،وهي تقابل ترك الواجب عند احلنفية،
وهي املرادة عند الإطالق عندهم.
ِ
ال�س َّنة ،وهي املرادة عند
●والكراهة التنزيهية :ما كانت �إىل احل ِّل �أقرب ،وهي تقابل َت ْرك ُ
الإطالق عند ال�شافعية.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،املو�سوعة الفقهية  ،221/34معجم لغة الفقهاء �ص]347/

َك ْر ٌب

لغة:
بءَ :ث ُقل
(ك ر ب) َك َر َب َك ْرب ًا؛ َك َر َبه ال َغ ُّم :ا�شت َّد عليه ،و�أَ ْحز َنه ،وا ْك َرت َب للأمر :ا ْغ َت َّم ،و َك َر َبه ال ِع ُ
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دار
ِك ْر ٌ
ال�شديد ،وال َغ ُّم الذي
حل ْب َلَ :ف َت َله ،وال َك ْرب :ا ُ
حل ْزن َّ
عليه ،و َك َر َب ال َق ْي َد�َ :ض َّيقه على امل ُ َق َّيد ،و َك َر َب ا َ
ي�أخذ بال َّنف�س ،وهو �أي�ض ًا :ال َف ْتل ،وت�ضييق ال َق ْيد ،واجلمعُ :ك ُروب.
ا�صطالحاً:
ويح ِزنه.
املرء ب�سبب امل�صائب وامل�شكالت ،مما ي�أخذ ِب َن ْف�سه؛ فيغمه ُ
ما َي ْد َهم َ

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،الرائد ،معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية ]1320/3

دار
ِك ْر ٌ

لغة:
(التاب)� ،إذا َك َب َ�سه
(ك ر د ر) ،ال ِك ْردار :لفظ
فار�سي؛ وهو :مثل البناء ،والأ�شجار ،وال َك ْب�س ُّ
ٌّ
من تراب َن َق َله من مكان كان ميلكه.
ا�صطالحاً:
حق القرا ِر النا�شئ من َك ْب�س �أر�ض الوقف و�إقامة الأبنية وزرع الأ�شجار
لفظ
فار�سي مبعنىُّ :
ٌّ
ِ
أعم منه؛ فهو �شامل للأرا�ضي
عليها ،فالكردار هو يف املجال الزراعي فقط ،بينما احل ْكر � ُّ
الزراعية واملباين الإن�شائية وغريها.
[القامو�س املحيط ،تاج العرو�س� ،أحكام عقد احلكر يف الفقه الإ�سالمي �ص]83/

ُك ْر ِ�س ٌّي

لغة:
كار�سَ :ترا َك َم ،و َتال َز َب ،و َت َك َّر�س
(ك ر �س)َ ،ك ِر َ�س َك َر�س ًا ،و َك َّر َ�س َت ْك ِري�س ًا؛ َك َّر َ�س
ُ
ال�شيء و َت َ
ال�شيءَ :د َخ َل فيه ُم ْن َك َّب ًا ،وال ُك ْر ِ�س ُّي :ما ُي ْع َت َمد عليه �أو
�أُ ُّ�س البنا ِء�َ :صلُ َب ،وا�شت َّد ،وا ْن َك َر�س يف َّ
ِ
والع ْر�ش ،وم ْق َعد من اخل�شب
ُي ْج َل�س عليهَّ ،
وال�شيء الذي قد َث َبت و َل ِزم ُ
وال�سيرَ ،
بع�ضه بع�ض ًاَّ ،
ِ
ٍ
علمي َي ْ�شغله �أ�ستاذ،
وكر�سي املَلكَ :ع ْر�شه،
جلال�س واح ٍد،
ونحوه
ُّ
ُّ
والكر�سي �أي�ض ًا :مركز ٌّ
ٍ
وكرا�سي.
واجلمع :كرا�س،
ُّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
يتكون من جز�أين متقاطعني على
●
(الرحل /الرحلة) :حامل من اخل�شبَّ ،
وكر�سي امل�صحف َّ
ُّ
الرحل ،مزخرف �أحيان ًا بالتطعيم بال�س ِّن والآبنو�س وغريهماُ ،يرفع عليه امل�صحف،
هيئة َّ
وهو مقا�سات خمتلفة.
وكر�سي �شيخلر :كر�سي ال�شيوخ؛ وهو كر�سي اخلطباء والو َّعاظ يف امل�ساجد ،كان �سالطني
●
ُّ
«�آل عثمان» ي�أمرون ر�سمي ًا ب�صنعه و�إقامته.
وي�سمى �أي�ض ًا «كر�سي
وكر�سي الراحة :م�صطلح وثائقيُ ،يطلق على جل�سة املرحا�ض،
●
َّ
ُّ
خال» ،و«كر�سي مرحا�ض».

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم م�صطلحات التاريخ والآثار �ص ،171/معجم الدولة العثمانية �ص،113/
بيت ال�سناري �ص]112/
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َك َ�سا ٌد
َك َر ٌم

لغة:
الرج ُل� :أعطى عن ِطيب خاطر ،وجا َد
(ك ر م)َ ،ك ُر َم َك َرم ًا و َك َ
كرم َّ
رام ًة ،و َك َّر َم َت ْكرمي ًا و َت ْك ِر َم ًة؛ ُ
ِ
وكرم ُفالن ًا� :أَ ْك َر َمه،
دون انتظار مقابل ،وعك�سهَ :بخل ،و َك ُر َم �أي�ض ًاَ :ن ُب َل َ
وع َّز ،وعك�سهَ :ل ُ�ؤ َمَّ ،
وال�ص ْفح ،والإعرا�ض عن
و�ش َفه ،وال َك َر ُم :م�صدر « َك ُر َم» ،وهو :ا ُ
وال�سخاءَّ ،
جلودَّ ،
و َف َّ�ض َلهَّ َ ،
ِ
ال َّذنب ،وهو �أي�ض ًا :الكرميَ ،و ْ�ص ٌف باملَ ْ�صدرُ ،يقال للمذكر وامل�ؤنث ،واملفرد واجلمع ،وال َكرمي :ذو
وال�شف
ال َك َرم ،الكثري ا َ
خل ْي ،وا َ
وال�سخي ،واملعطاءَّ ،
وال�ص ُفوح ،واجلا ِمع لأنواع اخلري َّ
جل َوادَّ ،
ِ
ِ
ِ
والف�ضائلِ ،
وي ْح َمد يف بابه ،وجمعه :ك َرام ،و ُك َرماء ،و ُه َّنَ :ك ِرميات ،و َك َرائم.
و�ص َف ٌة لك ِّل ما ُي ْر�ضي ُ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●والكرمي :من �أ�سماء اهلل احل�سنى ،ومن �صفاته الكرم ،وهو كرثة اخلري والعطاء.
●والكرمي �أي�ض ًا :هو املنعم� ،أو املح�سن ،الكثري النفع ،بحيث ال ُيطلَب منه �شيء �إال �أعطاه.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية
 ،1322/3قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص]481/

َك ْر ٌم

لغة:
أخ�ص منه ،واجلمعُ :ك ُروم.
(ك ر م) ،ال َك ْرم :جمع « َك ْر َمة»؛ وهو� :شجرة ال ِع َنب ،وال َك ْرمة � ُّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●ك ُّل �أر�ض يحيطها حائط ،وفيها �أ�شجار ملت َّفة ال ميكن الزراعة خاللها.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص]480/

ُك ُر ِ
وكي

لغة:
مل جند له �أ�ص ًال يف اللغة.
ا�صطالحاً:
�سب الدقيقة.
ر�سم � َّأويل ب�سيط ،ملو�ضوع معماري �أو ت�شكيلي ،دون تو�ضيح كامل للتفا�صيل ،ال يلتزم ال ِّن َ

[معجم م�صطلحات التاريخ والآثار �ص]171/

َك َ�سا ٌد

لغة:
الرغبة فيها ،و َك َ�س ِ
(ك �س د)َ ،ك َ�س َد َك�ساد ًا و ُك ُ�سود ًا؛ َك َ�س ِ
دت
دت ِّ
ال�سلع ُةَ :ر َك َد ْت؛ مل َت ْن َف ْق ِلق َّلة َّ
القومَ :ك َ�س َد ْت ُ�سو ُقهم ،وال َك�ساد :نقي�ض
ال�س ُ
وق :مل َي ُر ْج ما فيها ِمن �سلع وب�ضائع ،و�أَ ْك َ�سد ُ
ُّ
ِ
ال�س َل ِع والأَ ْ�سواق.
فاق
ن
عدم
وهو:
،
فاق
ال َّن
َ
ِّ
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َك ْ�س ٌب
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند االقت�صاديني:
الكلي ،يرافقها هبوط حا ٌّد يف الإنتاج ،وارتفاع �رسيع يف
فرتة من الرتاجع ال�رسيع يف الطلب ِّ
معدالت البطالة ،وهبوط يف الأ�سعار ،وتدهور القوة ال�رشائية ،وزيادة العر�ض على الطلب،
والتخوف من الإنفاق.
ال�س َلعي ،وتق ُّل�ص الإنتاج،
ُّ
وتراكم املخزون ِّ

[تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية واملالية �ص]276/

َك ْ�س ٌب

لغة:
ِ
َ
ور ِبحه ،و َك َ�سب �إثم ًا:
(ك �س ب)َ ،ك َ�س َب َك ْ�سب ًا؛ َك َ�س َب َّ
يء� :أ َ
�صابهَ ،
ال�ش َ
وج َم َعه ،و َك َ�س َب ر ْز َقه :نالَهَ ،
الرج َل ما ًال و�أ ْك َ�س ْب ُته :جعل ُته
الر َ
َف َع َلهَ َ ،
زق واملعي�ش َة لهم ،و َك َ�س ْب ُت َّ
وت َّمله ،و َك َ�س َب لأهلهَ :ط َل َب ِّ
ِ
والربح.
َي ْك ِ�س ُبه ،وال َك ْ�سب :ا َ
جل ْمعَ ،
الرزق ،وهو �أي�ض ًاَ :ما ا ْك ُت�س َبِّ ،
وط َل ُب ِّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●الفعل امل ُ ْف ِ�ضي �إىل اجتالب نفعٍ �أو دفع �رض ٍر.
●ا�ستفادة املال ب�أي طريق يو�صل �إليه.
ت�رصف ًا غري جائز
●والك�سب اخلبيث :الك�سب َّ
املحرم؛ وهو ما كان م�صدره عم ًال �أو ُّ
البغي ،وحلوان
�رشع ًا؛ كال�رسقة ،والغ�صبِّ ،
والر�شوة ،والربا ،والعقود الفا�سدة ،ومهر ِّ
الكاهن ...ونحو ذلك.
●والك�سب اخلبيث �أي�ض ًا :الك�سب غري الطيب ،و�إن كان �سببه جائز ًا م�رشوع ًا� ،إذا كان دنيئ ًا
احلجام.
ُع ْرف ًا؛ مثل :ك�سب َّ
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●الزيادة يف �أي مبلغ �أو كمية؛ وخ�صو�ص ًا الزيادة يف املمتلكات �أو املوارد.
●ما يح�صل عليه الفرد من مال عن طريق العمل ،دون اال�ستعانة بر�أ�س مال.
عند القانونيني:
ٍ
عمومي ب�سبب �أعمال �أو نفوذ �أو ظروف
الك�سب غري امل�رشوع :ك ُّل مال ح�صل عليه موظف
ٌّ
وظيفته �أو مركزه� ،أو ب�سبب ا�ستغالل �شيء من ذلك.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،املو�سوعة الفقهية  ،234/34معجم
امل�صطلحات املالية واالقت�صادية يف لغة الفقهاء �ص ،381-380/معجم م�صطلحات االقت�صاد واملال و�إدارة
الأعمال �ص ،249/معجم امل�صطلحات االقت�صادية �ص ،73/القامو�س القانوين اجلديد �ص]322/

ِك ْ�س َو ٌة (ك�ساء)

لغة:
الر� َأ�سَ :غ َّطاه ،وا ْك َت َ�سى
(ك �س و)َ ،ك َ�سا َك ْ�سو ًا؛ َك َ�ساه َث ْوب ًا� :أَ ْل َب َ�سه� ،أو �أعطاه � َّإياه ،و َك َ�سا َّ
عر َّ
ال�ش ُ
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َك�شَّ ٌ
اف
وي َت َح َّلى ،وجمعها:
ٌ
فالنَ :ل َب َ�س ال ِك ْ�س َوة ،وال ِك ْ�سوة �أو ال ُك ْ�سوة :اللِّبا�س ،وال َّث ْوب ُي ْ�س َت َت به ُ
ِك ْ�سوات ،و ُك ْ�سوات ،و ُك�س ًا ،وال ِك�ساء :اللِّبا�س ،وال ِّثياب �أي�ض ًا ،واجلمع� :أ ْك ِ�س َية.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●الثوب الذي ي�سرت العورة.
●ما ُيعتاد لب�سه؛ ثوب ًا� ،أو عمامة� ،أو �إزار ًا� ،أو طيل�سان ًا� ،أو مندي ًال (الذي ُيحمل يف ال�سري)،
كم له.
�أو مقنعة� ،أو درع ًا من �صوف� ...أو غريه ،وهو قمي�ص ال َّ
ويطلق ويراد به :ك�سوة الكعبة امل�رشفة ،وك�سوة ُحجرة النبي ﷺ ،ومقام «�إبراهيم»،
● ُ
ِ
وح ْجر «�إ�سماعيل» ،عليهما ال�سالم.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية ،1324/3
معجم امل�صطلحات والألفاظ الفقهية  ،146/3خم�ص�صات احلرمني ال�رشيفني يف م�رص �إبان الع�رص العثماين
�ص]267/

َك�شَّ ٌ
اف

لغة:
يغطيه،
يء� :أَزا َله ،و َك َ�ش َفه �أي�ض ًا و َك َ�ش َف عنهَ :ر َف َع عنه ما ِّ
(ك �ش ف)َ ،ك َ�ش َف َك ْ�شف ًا؛ َك َ�ش َف َّ
ال�ش َ
ِ
ِ
ِ
والك�شاف� :صيغة مبالغة من « َك َ�ش َف»؛ �أي:
والكا�شف :امل ُ ْ�س َت ْطلع،
وع َّراه،
َّ
وب َّي َنهَ ،
و�أَ ْظ َه َرهَ ،
والك�شاف �أي�ض ًا :ا�سم �آلة
هجائية ُتو�ضع عاد ًة يف �آخر الكتاب املطبوع،
كثري ال َك ْ�شف ،وقائمة
َّ
َّ
ك�شافون،
لل�ضوء ،واجلمعَّ :
القوي ،وجهاز لال�ستطالع به م�صدر َّ
من « َك َ�ش َف»؛ وهو :امل�صباح ُّ
وك�شافة.
وك�شافاتَّ ،
َّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●دليل منهجي للمواد �أو الأفكار التي ت�شتمل عليها �إحدى املجموعات ،ومتثل هذه املواد �أو
الأفكار املحللة بوا�سطة مداخل مرتبة يف نظام معروف للبحث ،مثل الرتتيب الهجائي �أو
الرتتيب الزمني �أو الرتتيب الرقمي �أو غري ذلك.
وك�شاف الأوقافٍ :
قا�ض ي�أمتر ب�أمر قا�ضي الق�ضاة لريفع تقرير ًا �شافي ًا �إليه ،وي�سمى
● َّ
التقرير (حجة الك�شف) ،يبني فيه مربرات اال�ستبدال ال�رشعية.
●وك�شاف �أدبيات الأوقاف :م�رشوع للأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت يعمل على
ح�رص وتك�شيف م�صادر املعلومات الوقفية مبكتبات ومراكز معلومات عدة دول عربية
و�إ�سالمية ،و�إعدادها و�إ�صدارها يف �صورة ك�شافات ببليوجرافية م�صنفة ومرتبة وفق ًا
لر�ؤو�س املو�ضوعات الوقفية.
عند القانونيني:
قائمة مطبوعات ومراجع �صار االعتماد عليها يف مو�ضوع معني� ،أو مب�ؤلفات كاتب بالذاتُ ،ت َع ُّد
ح�سب قواعد حمددة.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم م�صطلحات الإعالم �ص ،82/الأوقاف
واحلياة االقت�صادية يف م�رص يف الع�رص العثماين �ص ،179/م�رشوعات املعلومات والتوثيق �ص ،3/القامو�س
القانوين اجلديد �ص]89/
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َك�شْ ٌف
َك�شْ ٌف

لغة:
يغطيه،
يء� :أَزا َله ،و َك َ�ش َفه �أي�ض ًا و َك َ�ش َف عنهَ :ر َف َع عنه ما ِّ
(ك �ش ف)َ ،ك َ�ش َف َك ْ�شف ًا؛ َك َ�ش َف َّ
ال�ش َ
ويغطيه ،والإِ ْظهار ،وال َف ْح�ص ،وهو
ال�شيء عما ُيواريه ِّ
وع َّراه ،وال َك ْ�شفَ :ر ْفع َّ
وب َّي َنهَ ،
و�أَ ْظ َه َرهَ ،
تف�صيلي ،واجلمعُ :ك ُ�شوف ،و ُك ُ�شوفات.
تو�ضيحي� ،أو جدول
�أي�ض ًا :بيان
ٌّ
ٌّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
ِ
�سماوي.
●بدون َ�س ْقف �أو ِغطاء ،وال يعلوه �شيء ،و َترد �أحيان ًا بلفظ :ك َْ�ش ٌف
ٌّ
عثمانيةُ ،فر�ضت على �أهايل م�رص وفالحيها،
●وال ُك ُ�شوفية �أو عوائد ال ُك َّ�شاف :هي مغارم
َّ
الك�شاف �إىل الوايل مقابل تو ِّليه وظيفته ،ثم ي�سرتده
يقدمه َّ
وكانت عبارة عن املال الذي ِّ
بالر�سوم الباهظة التي يفر�ضها على م�ست�أجري الأمالك الأمريية يف نطاق ك�شوفيته.
العثماين
ال�سنجق (اللواء) ،كان ُيعمل بها يف العهد
●وال ُك ُ�شوفية �أي�ض ًا :وحدة �إدارية ت�شبه َّ
ِّ
اململوكي.
مب�رص ،وهي من بقايا التنظيمات الإدارية العائدة للعهد
ِّ
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
معينة.
● ِ�س ِج ٍل بخال�صة العمليات التي َّ
متت يف ح�ساب عميل َّ
معي على مدى فرتة َّ
●قائمة �أو بيان يحتوي على ٍ
الت�شغيلي للمن�ش�أة لفرتة حما�سب َّية.
عر�ض للمركز املا ِّيل والأداء
ِّ
●�إفادة حتتوي على تقرير �أو �رسد لوقائع.
معينة.
معي على مدى فرتة َّ
يبي كافة العمليات التي متت يف ح�ساب َّ
●وك َْ�شف احل�ساب� :سجل ِّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،بيت ال�سناري �ص ،110/قامو�س امل�صطلحات
االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص ،483/املعجم اجلامع يف امل�صطلحات الأيوبية واململوكية والعثمانية
�ص ،189/قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية واملالية �ص]755/

احل ْم�ساء)
ال َك ْع َب ُة (البيت العتيق  -بيت اهلل احلرام َ -

لغة:
وب َنى َك ْع َب ًة؛ �أي:
(ك ع ب)َ ،ك َّع َب َت ْك ِعيب ًا؛ َك َّع َب َّ
ال�شك َل :جعله ُم َك َّعب ًا ،و�صا َغه على َ�ش ْك ِل ُم َّ
كعبَ ،
مربع اجلوانب ،وهي �أي�ض ًاَّ � :أول بناء ُو ِ�ضع
َب ْيت ًا ُم َر َّب َع ا َ
جل َوا ِنب ،وال َك ْع َبة :ال ُغ ْرفة ،وك ُّل بيت َّ
لل َّنا�س من �أجل العبادة؛ ُ�س ِّمي بذلك الرتفاعه و َت َر ُّبعه ،و ُت َ�س َّمى كذلك :البيت العتيق ،والبيت
احلرام ،واجلمعَ :ك ْعبات ،و َك َعبات ،و ِكعاب.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة]

َكفا َء ٌة

لغة:
تق َّدم تعريفه ،انظر (تقرير الكفاءة).
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َكفا َل ٌة
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
ت�رصف فيه.
●ال َّ
أهلية للقيام بعملُ ،
وح ْ�سن ُّ
ِ
●مهارة ،جدارة ،براعة ،حذق ،ومقدرة مهنية.
القوة وال�رشف.
●مما َثلَة يف َّ
●والكفاءة يف العمل :القدرة على �أدائه كما ي� ِّؤديه املحرتفون له عادة.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
●مدى قدرة ال�شخ�ص �أو املن�ش�أة على ُح ْ�سن ا�ستغالل املوارد املتاحة يف الإنتاج.
●القدرة على حتقيق النتيجة املق�صودة طبق ًا ملعايري حم َّددة م�سبق ًا.

[معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية  ،1327/3معجم لغة الفقهاء �ص ،350/قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية
واملالية �ص ،320/معجم م�صطلحات العلوم الإدارية �ص]170/

َكفَّا َر ٌة

لغة:
يء وعليه�َ :س َ َته ،و َغ َّطاهَ ،و َك َّف َر اهللُ عنه ال َّذ ْن َب:
(ك ف ر)َ ،ك َف َر َك ْفر ًا ،وك َّفر َت ْك ِفري ًا؛ َك َف َر َّ
ال�ش َ
الرج ُل عن ميينهَ :ف َع َل ال َك َّف َار َة �أو �أَ َّداها ،وال َك َّفارة:
َغ َف َره لهَ ،
وم ُاه ،ومل يعا ِق ْبه عليهٍ ،و َك َّف َر َّ
ِ
ٍ
ما ُك ِّف َر به ال َّذ ْنب �أو الإثم ،من �صدقة� ،أو َ�ص ْوم� ،أو نحو ذلك.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
● ٍ
ال�شع ملحو الذنب و�صورة املخالفة ،و�إن مل يكن فيها �إثم.
جزاء مق َّدر من َّ
ت�رصف �أوجبه ال�رشع على املكلَّف ملحو ذنوب معينة يف الدنيا ويف الآخرة مع ًا ،وي�شمل غالب ًا:
● ُّ
ِ
الأمر بال�صيام ،وع ْتق الرقبة ،و�إطعام امل�ساكني �أو ك�سوتهم.

[ل�سان العرب ،امل�صباح املنري ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية ،1327/3
معجم م�صطلحات �أ�صول الفقه �ص]364/

َكفا َل ٌة ( َت َك ُّفل)

لغة:
اليتيمَ :ر َّباه،
والرج َل ،وتك َّفل به�َ :ض ِم َنه ،و َك َف َل َ
(ك ف ل)َ ،ك َف َل َك ْف ًال و ُك ُفو ًال و َكفال ًة؛ َك َف َل ال َّد ْي َن َّ
ِ
غريَ :عه َد �إليه ب َكفالته ورعاية �شئونه،
ال�ص َ
وقام ب�أَ ْمره ،و َت َع َّه َده برعايته ،و َك َّف َله َّ
و�أَ ْن َف َق عليهَ ،
�صار كفي ًال و�ضامن ًا ،و َت َك َّفل ال َّنفق َة ،و َت َك َّفل بهاَ :ت َع َّه َد ،وا ْل َت َز َم ،وال َكفا َلة:
و َك ُفل َّ
ال�ش ُ
خ�صَ :
والتعهد ،والكا ِف ُل وال َك ِفيل:
االلتزام،
أي:
�
ل؛
ف
والتك
مان،
ال�ض
وهي:
»؛
ل
ف
ك
و«
»
ل
ف
ك
م�صدر « َ َ َ َ ُ َ
ُّ
َّ
ُّ
ِ
وينفق عليه ،واجلمعَ :كفاالت.
َّ
ال�ضا ِمن ،والعا ِئلَ ،
ومن َك َف َل �إِن�سان ًا َي ُعوله ُ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
● َ�ض ِّم ِذ َّمة الكفيل �إىل ِذ َّمة الأ�صيل يف املطالبة مطلق ًا؛ ِب َن ْف ٍ�س� ،أو ِب َد ْي ٍن� ،أو ِب َع ْ ِي.
●والكفالة باملال :كفالة ب�أداء َد ْين� ،أو التزام بت�سليم عني� ،أو كفالة درك (�أي �ضمان
اال�ستحقاق).
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ِكفا َي ٌة
●والكفالة بال َّنف�س :الكفالة ب�إح�ضار ال�شخ�ص.
ذمته �إىل ذمة الآخر ،والآخر هو الأ�صيل واملكفول عنه ،والطالب هو
�ضم َّ
●والكفيل :الذي َّ
الدائن وهو املكفول له ،وال�شيء الذي تع َّهد الكفيل ب�أدائه وت�سليمه هو املكفول به.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
أخل امل�ضمون بذلك.
حتمل م�س�ؤولية �سداد قر�ض �أو الوفاء بالتزام �إذا � َّ
●قبول َّ
ال�ضامن ُّ
ٍ
ِ
تعه ٍد ب�إ�صالحِ �أو ا�ستبدال منتجات خالل فرتة ال�ضمان ،والتي متتد عادة حتى �سنة واحدة
● ُّ
من تاريخ ال�رشاء.
●والكفيل :ال�شخ�ص الذي ُيل ِزم نف�سه بكفالة؛ �أي الذي يكفل �أو ي�ضمن �شخ�ص ًا �آخر.
يت�ضمن عنه التبعات
●والكفيل �أي�ض ًا� :شخ�ص م�س�ؤول عن �شخ�ص �آخر� ،أو يح ُّل حمله� ،أو
َّ
يقدم ت�أمين ًا عن �شخ�ص �آخر؛ ليكفل ت�سديد
وااللتزامات؛ �أي :ال�ضامن الذي يدفع �أو ِّ
ديونه ،والقيام بتعهداته.
عند القانونينيُ :يطلَق على:
●العقد الذي يلتزم به الكفيل نحو الدائن املكفول له ،وهو الوديعة املرتهنة؛ �سواء كانت
�أوراق ًا مالية� ،أم نقود ًا ُت�ستو َدع ت�أمين ًا لديون احتمالية؛ مثل :كفالة بع�ض املوظفني.
معج ًال كفي ًال مقتدر ًا �أو ما ًال؛ كي يتمكن من
●تقدمي الدائن الذي ح�صل على احلكم النافذ َّ
املعجل ،ولكي ميكن الرجوع على الكفيل �أو املالك �إذا �ألغى احلكم ،ومل َي ُرد
�إجراء التنفيذ َّ
الدائن احلال َة �إىل ما كانت عليه.
●والكفالة امل�رصفية :كفالة ي�ضمن البنك مبقت�ضاها الوفاء بالتزام على عميله مت�ضامن ًا معه.
●والكفيل :هو الذي يلتزم للدائن مع املدين الأ�صلي بتنفيذ االلتزامات �إذا مل ين ِّفذه املدين.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،القامو�س الفقهي �ص ،322/دليل
امل�صطلحات الفقهية االقت�صادية �ص ،240/التعريفات الفقهية �ص ،183/قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية
واملالية �ص ،412/معجم م�صطلحات االقت�صاد واملال و�إدارة الأعمال �ص ،512 ،260/معجم القانون �ص،226/
 ،438املعجم القاوين رباعي اللغة �ص]109/

ِكفا َي ٌة

لغة:
فاه
فاي ًة؛ َك َفى َّ
الرج ُلْ :
وقام بالأمر ،و َك ُ
(ك ف ي)َ ،ك َفى ِك َ
ا�ض َط َلعَ ،
ال�ش ُ
يء :ا ْك َت َفى ،و َغ ِن َي ،و َك َفى َّ
أمر :قام فيه مقامه؛ ف�أغناه عن القيام
َّ
يء� :س َّد حاج َتهَ ،
وج َع َله ي�ستغني به عن غريه ،وكفاه ال َ
ال�ش ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
بال�ضبط على َق ْدر
زم
ل
ي
وما
والكفاءة،
رة،
د
ق
مل
ا
ة:
فاي
ك
وال
ي�ش،
الع
ن
م
يك
ف
ك
ي
ما
ية:
ف
ك
وال
به،
َ
ُ
ْ
ْ
َ ْ
ْ
َّ
َ
َ
َ
ِ
د
ح
إىل
�
أي:
�
احلاجة؛
ويغني عن غريه.
بالغر�ض،
ي
ف
ي
ٍّ
َ َ
ُ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
ِ
● ُق ْدرة ِ
الت�رصف فيما هو ناظر فيه.
ناظر الوقف على
ُّ
وم ْ�سك ٍَن ،وغريها ،بح�سب حاله
أ�صلية َّ
●�س ُّد احلاجات ال َّ
وملْ َب ٍ�سَ ،
لل�شخ�ص؛ من َم ْط َع ٍمَ ،
وحال َمن يف نفقته ،من غري � ٍ
إ�رساف وال تقت ٍري.
العامة ،والوظائف
أهلية َّ
●� َّ
ال�شخ�ص للقيام بالأفعال املهمة املتعلقة مب�صالح الأُ َّمة؛ كالواليات َّ
اخلا�صة ،وهي تختلف باختالف مق�صود الوالية وو�سائل حتقيق ذلك املق�صود.
َّ
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َك َف ٌن
املهمة التي ق�صد ال�شارع وجودها دون ال َّنظر �إىل �شخ�ص فاعلها؛ وذلك لتع ُّلقها مب�صالح
●الأفعال َّ
ويطلَق على تلك الأفعال :فرو�ض الكفايات؛ كاجلهاد يف �سبيل اهلل ،و�إنقاذ الغريق.
الأُ َّمةُ ،
عند االقت�صاديني:
املرجوة.
إنتاجية� ،أو املقدرة على �إعطاء النتائج
التفوق� ،أو القدرة� ،أو الفعالية� ،أو ال َّ
َّ
ُّ

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،منتدى ق�ضايا الوقف الفقهية الأول �ص ،352/معجم م�صطلحات
العلوم ال�رشعية  ،1329/3املو�سوعة الفقهية  ،5/35معجم م�صطلحات االقت�صاد واملال و�إدارة الأعمال �ص]190/

ُكف ٌْر

لغة:
بال�شيء:
يء وعليه�َ :س َ َته ،و َغ َّطاه ،و َك َف َر َّ
(ك ف ر)َ ،ك َف َر َك ْفر ًا و ُك ْفر ًا و ُك ُفور ًا و ُك ْفران ًا؛ َك َف َر َّ
ال�ش َ
َ
وج َح َده،
ه،
ر
ك
ن
�
أ
اه:
إي
�
ه
ر
ف
ا
ك
و
ه
ق
ح
ه
ر
ف
ك
و
َت َ َّب�أَ منه ،و َك َّذ َب به ،و َك َف َر َّ
�ش َك باهللَ َ َ ْ َّ ُ َ َ َ َّ َ َ َ ،
ال�ش ُ
خ�ص� :أَ ْ َ
ال�شكر؛ وهو :اجلحود.
وال ُك ْفرِ :خالف الإميان؛ وهو :الإنكار ،و�أي�ض ًا :نقي�ض ُّ
ا�صطالحاً:
ِ
ِ
ونبوته عليه ال�صالة
�إنكار ما ُعل َم �رضور ًة �أنه من دين حممد ﷺ؛ ك�إنكار وجود َّ
ال�صانعَّ ،
وح ْرمة ال ِّزنا ...ونحو ذلك.
وال�سالمُ ،

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،املو�سوعة الفقهية ]140/35

َكف ٌْر

لغة:
الرج ُلَ :ل ِز َم ال ُك ُفور ،وال َك ْفر:
(ك ف ر)َ ،ك َف َر َك ْفر ًا؛ َك َف َر َّ
ال�ش َ
يء وعليه�َ :س َ َته ،و َغ َّطاه ،و�أَ ْك َف َر َّ
والتاب ،وال َق ْب ،والع�صا الق�صرية ،وال َك ْفر �أي�ض ًا:
و�سواده،
ال َّت ْغ ِطية ،و�أي�ض ًاُ :ظلمة الليل
ُّ
ال�صغرية ،وك ُّل َق ْرية �صغرية ِب َج ْنب قرية كبرية ،وهي
لفظة �رسيانية؛ تعني :القرية� ،أو القرية َّ
ال�ض ْي َعة ،والأر�ض البعيدة عن ال َّنا�س ،واجلمعُ :ك ُفور.
�أي�ض ًاَّ :
ا�صطالحاً:
جتم ٌع �صغري للم�ساكن وما يتبعها من ٍ
مبان يف مناطق زراعية ،ال يكفي عددها لتكوين قرية،
ُّ
يتعدى عادة  250فرد ًا.
ال
أفراده
�
عدد
أن
�
الباحثني
بع�ض
ويرى
َّ
عند القانونيني:
جتم ٌع �صغري للم�ساكن يف منطقة زراعية ،ال يكفي عددها لإن�شاء قرية ،فقد تكون ثالثة بيوت �أو
ُّ
�أربعة ،وقد تبلغ الع�رشة والع�رشين ،و�أكرث ما تكون تابعة لأقرب ال ُقرى �إليها.

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم م�صطلحات الرعاية والتنمية
االجتماعية �ص ،123/القامو�س القانوين اجلديد �ص]333/

َك َف ٌن

لغة:
احلار :واراه ،و�أَ ْخفاه
(ك ف ن) ،ك َف َن َك ْفن ًا؛ َك َف َن
َ
بالرمادَ :غ َّطاه به ،و َك َف َن اخلب َز يف َّ
اجلمر َّ
الرماد ِّ
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َك ِف ٌ
يف
امليت؛ �أي :ما ُي َل ُّف فيه
فيه ،و َك َف َن املَ ِّي َتَ :ك َّفنه؛ و�ألب�سه ال َك َف َن ،وال َك ْفن :ال َّتغطية ،وال َك َفن :لبا�س ِّ
ال�سرت واملواراة ،واجلمع� :أَ ْكفان.
من ُقما�ش ونحوه ،وهو م�أخوذ من معنى َّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
ِ
امليت قبل ال َّدفن ،من �إزار وقمي�ص ولفافة ،و�إن كانت �أنثى يزاد عليه خمار
●ما ُيلْ َب�س ُ
تي�س.
ال�س َّنة� ،أما يف الكفاية فما َّ
وخرقة ،هذا يف ُ
ٍ
●و�أوقاف الأكفان� :أوقاف ُي�رصف ريعها ل�رشاء �أكفان للموتى� ،إ�ضافة �إىل ما يحتاجه امليت
قبل مواراته يف الرتاب.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،التعريفات الفقهية �ص ،183/ندوة مكانة الوقف و�أثره يف
الدعوة والتنمية �ص]1560/

َك ِف ٌ
يف

لغة:
وع ِم َي،
�صه و ُك َّفَ :ذ َه َبَ ،
(ك ف ف)َ ،ك َّف َك َّف ًا؛ َك َّف عن الأمر :ا ْن َ َ
�صف عنهْ ،
وام َت َنع ،و َك َّف َب َ ُ
ال�ضير ،واجلمع:
وال َك ِفيف� :صفة ثابتة للمفعول ِمن « ُك َّف»؛ وهو :املَ ْك ُفوف� ،أو الأعمى� ،أو َّ
�أَ ِك َّفاء.
ا�صطالحاً:
ال�شخ�ص الذي فقد ب�رصه كلي ًا �أو جزئي ًا.
َّ

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم م�صطلحات الرعاية والتنمية االجتماعية �ص]33/

ُك ِّل َّي ٌة

لغة:
ال�شمول واال�ستغراق وال َّتمام لأفراد ما ُت�ضاف �إليه �أو
(ك ل ل)ُ ،ك ُّل :جميع؛ كلمة تد ُّل على ُّ
ال�شمول ،واملجموع
ال�شيء� :أَ ْج َم ُعه ،وال ُكلِّ َّية :م�صدر
�أجزائه ،و ُكلِّ َّية َّ
�صناعي من « ُك ُّل»؛ وهيُّ :
ٌّ
ِ
مية يتابع فيها الطالب درا�سته العليا ح�سب
من ال َّأول �إىل الآخر ،وهي �أي�ض ًا :م� َّؤ�س�سة علْ َّ
خمت�صة بفرع من فروع العلم،
اجلامعة
مدار�س
تخ�ص�صه يف علم من العلوم ،وك ُّل مدر�سة من
َّ
ُّ
واجلمعُ :كلِّ َّيات.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
عامة.
ال�سلْطانية التي ت�ؤدي خدمات َّ
●جمموعة املن�ش�آت ُّ
والكليات� :أوقاف �شاملة ،فيها م�سجد جامع ،وحوله :املدر�سة ،وامل�سكن ،واحلمام،
● َّ
واملطبخ ،وامل�ست�شفى� ...إلخ.
عند القانونيني:
وتخت�ص الكلية بعلوم معينة ُتدر�س فيها
معهد للتعليم العايل ،يكون تابع ًا لإحدى اجلامعات،
ُّ
بتو�سع؛ مثل :كلية الطب ،وكلية احلقوق ،وكلية الآداب ،ولها �أن متنح �إجازات و�شهادات يف
ُّ
هذا العلم.
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ُكن ٌ
َّا�ش
[معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني ،معجم م�صطلحات التاريخ والآثار �ص� ،173/سجالت
ال�رصة العثمانية  ،391/2القامو�س القانوين اجلديد �ص]299/

َك ْمبِيالَة

لغة:
مل جند له �أ�ص ًال يف اللغة.
عند االقت�صاديني:
�ساحب ،يطلب فيها من امل�سحوب عليه �سداد دفعة حمددة ،بتاريخ حمدد يف
مالية يو ِّقعها
�أداة َّ
ٌ
امل�ستقبل� ،إىل طرف ثالث.
عند القانونيني:
ي�سمى امل�سحوب عليه بالوفاء
ي�سمى ال�ساحب ،ي�أمر فيه �شخ�ص ًا �آخر َّ
يحرره �شخ�ص َّ
َ�ص ٌّك ِّ
مببلغ من النقود يف تاريخ معني ،لإذن �شخ�ص ثالث �أو للحامل؛ وهو امل�ستفيد.

[قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية واملالية �ص ،305/معجم القانون �ص]438/

ُكن ٌ
َّا�ش

لغة:
خل ِ�شنَ :ل َّي َر�أْ َ�سه،
واك ا َ
ال�س َ
(ك ن �ش)َ ،ك َن َ�ش َك ْن�ش ًا؛ َك َن َ�ش ال ِك�ساءَ :ف َت َل �أَ ْطرا َفه ،و َك َن َ�ش ِّ
تت�شعب منها
ال�سواك ا َ
خل ِ�شن ،وال ُك َّنا�شات :الأ�صول التي َّ
وال َك ْن�شَ :ف ْتل الأك�سية ،وتليني ر�أ�س ِّ
لل�ضبط.
وارد
وال�ش
الفوائد
فيها
د
قي
ي
فرت،
َّ
َّ
الفروع ،وال ُك َّنا�شة� :أوراق ُ ْ
تعل كال َّد ُ َّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
الرباع والفالحة وبيع
مداخيل
أوقاف
ل
ا
نظارة
فيه
ل
ت�سج
الذي
●و ُك َّنا�ش الأ�صفر :الكنا�ش
ِّ
ِّ
الغلل واملعاو�ضات.
ت�سجل فيه الإيداعات املالية من طرف
●و ُك َّنا�ش الإيداعات الفالحية :ال�سجل �أو الكنا�ش الذي َّ
النظارات قبل كراء الأرا�ضي �أو بيع الغلل.
لت�سجل به الر�سوم العدلية قبل
●و ُك َّنا�ش اجليب� :سجل ا�ستخدمه عدول ِن َظارات الأوقافَّ ،
تقدميها �إىل الق�ضاة؛ بق�صد احلفاظ عليها.
تقيد فيه جميع مدخوالت النظارة ك َّل يوم ،بتاريخ دخولها
●و ُك َّنا�ش الداخل واخلارج� :سجل َّ
وخروجها ،وجميع �صوائر يوم حدوثها.
ت�سجل فيه الديون املرتتبة على ذمم املكرتين للرباع� ،أو القطع
الديون� :سجل َّ
●و ُك َّنا�ش ِّ
الأر�ضية الفالحية� ،أو بيع الغلل� ،أو املعاو�ضات.
ِ
ت�سجل فيه الدور والدكاكني ،والأ ْهرية ،والفنادق،
الرباع :ال ُك َّنا�ش الذي َّ
●و ُك َّنا�ش ِّ
واحلمامات ،واجلزاءات ،واجلل�سات.
َّ
ت�سجل فيه احل�سابات اليومية للنظارة،
الذي
جل
ال�س
للح�سابات:
هري
ال�ش
ا�ش
●وال ُك َّن
َّ
َّ
ِّ
مهمة الناظر واملفت�ش عند مراجعتها.
َّ
وتلخ�ص لتكون متطابقة يف نهاية ال�شهر؛ لت�سهل َّ
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ِكنا َي ٌة
القارة ،التي �رصفتها
●و ُك َّنا�ش َّ
ال�سجل الذي ِّ
ال�صائرِّ :
ت�سجل فيه النظارة ال�صوائر اليومية َّ
النظارة يف الإ�صالح �أو غريه.
لي�سجل فيه احلركة املالية اليومية للنظارة؛
●و ُك َّنا�ش ُّ
ال�صندوق� :سجل يتوىل م�سكه الناظرِّ ،
من م�صاريف ،ومداخيل ،والقدر االحتياطي للنظارة.
ت�سجل فيه ا�سم القطعة الأر�ضية الفالحية،
●و ُك َّنا�ش الفالحة �أو ال ُك َّنا�ش الأ�سود� :سجل َّ
ورقمها به ،وم�ساحتها ،وواجب الكراء ،ومدة الكراء.
ت�سجل فيه امل�صاريف الق�ضائية للدعاوى التي
●و ُك َّنا�ش امل�صاريف
َّ
ال�سجل الذي َّ
الق�ضائيةِّ :
ق َّدمتها النظارة �إىل الق�ضاء؛ ك�أجرة الت�سجيل ،و�أجرة املحامي ،وم�صاريف ا�ستخراج
الوثائق ..وغريها.
ِ
ت�سجل فيه الإيداعات التي �أودعتها الن َظارات يف
ال�سجل الذي َّ
●و ُك َّنا�ش املُو ِدع وامل َن ِّفذِّ :
تخ�ص�ص لها ُك َّنا�ش.
ح�ساب الوزارة ،وما ن َّفذته الوزارة لل ِن َظارات التي َّ

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،املعجم لألفاظ احلب�س  -الوقف  -املعقب والعام باملغرب �ص]161-157/

ِكنا َي ٌة

لغة:
ِ
�صح ،و َكناه ِب ُك ْن َية:
(ك ن ي)َ ،ك َنى ك َ
ناي ًة؛ َك َنى عن الأمر :تك َّلم بغريه َّ
مما ُي�ست َد ُّل به عليه ،ومل ُي َ ِّ
الرج ُلَ :ذ َك َر ُك ْن َي َته ُلي ْعرف بها ،و َت َك َّنى �أي�ض ًاَ :ت َ�س َّ َت ،وال ُك ْن َية :ما ُي ْجعل َع َلم ًا
َ�س َّماه بها ،و َت َك َّنى َّ
ِ
اال�س ِم وال َّل ِ
غريه.
على َّ
نايةْ � :أن تتك َّلم ب�شيء و ُتريد َ
قب ،والك َ
ال�ش ْخ�ص غري ْ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●كالم ا�س ُترت املراد منه باال�ستعمال ،و�إن كان معناه ظاهر ًا يف اللغة؛ �سواء �أكان املراد
النية� ،أوما يقوم مقامها من
به احلقيقة� ،أم املجاز ،فيكون تر ُّد ٌد فيما �أُريد به ،فالب َّد من َّ
داللة احلال.
ال�صيح.
●ما َخ ِف َي املراد به؛ لتوارد االحتماالت عليه ،بخالف َّ
●كالم يحتمل معنيني ف�أكرث ،ولكنه يف �أحد املعنيني �أظهر.
[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،املو�سوعة الفقهية  ،135/35املو�سوعة الفقهية املي�رسة ]1659/2

َك ْن ٌز

لغة:
يءَ :ك َب َ�سه ِبيده �أو ِبرجله يف وعاء �أو
الر ْم َحَ :ر َك َزه يف الأر�ض ،و َك َن َز َّ
ال�ش َ
(ك ن ز)َ ،ك َن َز َك ْنز ًا؛ َك َن َز ُّ
وام َت َ أَل ،و َك َن َز املا َلَ :ج َم َعه ،وا َّد َخ َره ،و َك َن َزه
إناءَ :م َل ُأه ،وا ْك َت َن َز َّ
يف الأر�ض ،و َك َن َز ال َ
يءْ :
اج َت َم َعْ ،
ال�ش ُ
كل كثري جمموع ُي َت َناف�س فيه ،واملال املدفون يف الأر�ض ،وما
�أي�ض ًاَ :د َف َنه حتت الأر�ض ،وال َك ْنزَّ :
ِ
ا�سم للمال �إذا �أُ ْح ِرز يف وعاء ولَا ُي ْح َرز فيه ،واجلمعُ :ك ُنوز.
ُي ْح َرز فيه ،فهو ٌ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
أعم من الزكاة.
●ك ُّل مال مل ت�ؤ َّد حقوقه ال�رشعية ،واحلقوق يف الأموال � ُّ
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ُك ُهو َل ٌة
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة
الإ�سالمية �ص]487/

ي�س ٌة
َك ِن َ

لغة:
ِ
ِ
ويلْ َقى
الر ْحل ُق ْ�ضبانُ ،
(ك ن �س) ،ال َكني�سة :املر� ِأة احل�سناء ،و�ش ْبه َه ْو َدجُ ،ي ْغ َرز يف املَ ْحمل �أو يف َّ
ويق�صد بها:
الراكبَ ،
معربة من «كن�شت»؛ ُ
عليه ٌ
ثوب َي ْ�ستظ ُّل به َّ
وي ْ�س َترت به ،وهي �أي�ض ًا :لفظة ُّ
ِ
ِ
متعبد اليهود �أي�ض ًا ،واجلمعَ :ك َنائ�س.
ُم َت َّعبد اليهود وال َّن�صارى ،وال َكني�سَّ :
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●ا�سم للمكان الذي يقيم فيه الن�صارى طقو�سهم ،وتقام فيها �شعائر العبادة؛ من ال�صالة
والتعميد وغري ذلك.

[ل�سان العرب ،امل�صباح املنري ،تاج العرو�س ،معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية  ،1340/3املو�سوعة الفقهية
]148/38

َك ِن ٌ
يف

لغة:
ِ
الغنم �أو لهاَ :عم َلِ
وحف َظه ،و َك َن َف ا ِ
(ك ن ف)َ ،ك َن َف َك ْنف ًا و ُك ُنوف ًا؛ َك َن َف َّ
يء�َ :صا َن ُهَ ،
جلما َل �أو َ
ال�ش َ
ِ
ِ
ِ
خلالء،
ال�شيء
وجانبه ،وال َكنيف :ا َ
لها حظرية ،و َك َن َف ال َّد َار :ا َّت َخ َذ لها َكنيف ًا ،وال َك َنف :ناحية َّ
ُ
ِ
�شع فوق باب ال َّدار ،وال َكنيف
كنيفُّ ،
ال�سا ِتر ،وك ُّل �سات ٍر ٌ
والظ َّلة ُت ْ َ
�أو املِ ْرحا�ض ،وهو �أي�ض ًاَّ :
الت�س،
والبد ،وهو �أي�ض ًاْ ُّ :
الريح َ ْ
�أي�ض ًاَ :ح ِظرية ِمن خ�شب �أو �شجر ُت َّتخذ للإبل والغنمَ ،ت ِقيها ِّ
واجلمعُ :ك ُنف.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●املو�ضع املع ُّد يف ال َّدار لق�ضاء احلاجة؛ من بول �أو براز� ،أو مو�ضع االغت�سال.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية  ،1340/3بيت ال�سناري �ص]112/

ُك ُهو َل ٌة

لغة:
و�صار َك ْه ًال؛ �أي :جاو َز
خ�ص وكا َه َل وا ْك َت َه َلَ :ب َل َغ ال ُك ُهول َة،
(ك هـ ل)َ ،ك ُه َل ُك ُهو َل ًة؛ َك ُه َل َّ
ال�ش ُ
َ
ِ
�سن ال�شيخوخة ،وال ُكهولة :م�صدر « َك ُه َل»؛ وهي :حال ُة ال َك ْهل؛ �أي:
ِ�س َّن َّ
ال�شباب ،ومل ي�صل َّ
الفتوة وال�شيخوخة ،وال َك ْهل:
ِ�س ُّن الإن�سان ما بني الثالثني واخلم�سني� ،أو مرحلة ُ
العمر بني َّ
�سن ال�شيخوخة� ،أو
م�شبهة تد ُّل على الثبوت من « َك ُه َل» ،وهو َمن جاوز
ال�شباب وملَّا ي�صل َّ
�صفة َّ
َ
يب ،م�ؤ َّنثهَ :ك ْهلة ،وجمعهُ :كهالن ،و ُك َّهل ،و ُك ُهول ،و ُه َّنَ :ك َهالت.
ال�ش
ه
ط
خ
و
هو الذي َ َ َ َّ ُ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
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ُك َّو ٌة
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة]

ُك َّو ٌة

لغة:
فتقب�ض فيه،
الرج ُل :دخل يف مو�ضعٍ َ�ض ِّيق َّ
(ك وي)َ ،ك َّوى يف البيت َك َّوةَ :ع ِم َلها ،و َت َك َّوى َّ
خل ْرق �أو ال َف ْتحة يف احلائط ،وال َّث ْقب يف البيت ونحوه ،وال َّنافذة للتهوية
وال َك َّوة وال ُك َّوة �أي�ض ًا :ا َ
لل�صغري ،واجلمع:
أنيث
�
ت
وال
منها،
للكبري
ذكري
ت
ال
وقيل:
،
و
ك
ر:
ك
واملذ
والإ�ضاءة ونحوهما،
َّ
َّ
َّ
َّ َ ٌّ
ِ
ُك َّوات ،و ِك َوى ،و ُك َوى ،وك َواء.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
● ِم ْ�شكاة.
●فتحة �صغرية يف �أعلى اجلدار لإطالق القذائف.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم م�صطلحات العمارة والفنون الإ�سالمية
�ص]257/

وجوك)
ُك َ
وجك ( ُك ُ

لغة:
جل َّثة ،وهو لفظ
و�ش :قليل اللحم� ،ضئيل اجل�سم� ،صغري ا ُ
ال�صغري ،ورج ٌل ُق ٌ
(ق و�ش) ،ال ُق ُ
و�شَّ :
بالفار�سية.
وجك»
َّ
معرب « ُك َ
أعجمي ،وهو َّ
َّ
معرب� ،أ�صله � ٌّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
●وكوجك �أوقاف قلمي :مبعنى قلم الأوقاف ال�صغري؛ �إدارة من �إدارات املالية ،وهي حتت
ال�صدقات.
ال�صدقات ،وفيها كذلك �سجالت ودفاتر َّ
�إدارة ال�صدر الأعظم ،وفيها �سجالت َّ

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،الرائد ،معجم الدولة العثمانية �ص]114/

(مالف  -طو�سج  -ناحية � -أ�ستان)
ُكو َر ٌة ِ ْ

لغة:
الريفية ،والبقعة جتتمع
ال�ص ْقع �أو الإقليم ،والناحية ،واجلهة ،واملدينة� ،أو املقاطعة َّ
ورةُّ :
(ك ور) ،ال ُك َ
ِ
قرى وحما ٌّل ،وامل ْخالف� ،أو البقعة جتتمع فيها امل�ساكن وال ُقرى ،واجلمعُ :كورات ،و ُك َور.
فيها ً
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
قرى وحما ٌّل كثرية.
فيها
ل
ك
يت�ش
التي
البقعة
وهي
ال�شام،
أهل
�
عند
الناحية
ال�صقع �أو
َّ
● ُّ
ً
●القرية ،بقعة من الأر�ض عليها م�ساكن ع َّدة ،ا�ستعملها اجلغرافيون والبلدانيون العرب
للداللة على الناحية.
عند االقت�صاديني:
الفار�سية ،وكان من �ضمن التق�سيمات الإدارية للبالد يف دولة فار�س
م�صطلح �أخذته العربية من
َّ
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ي�س
ِك ٌ
قدمي ًا ،وكان يف القدمي ك ُّل �صقع ي�شتمل على عدة قرى ،و�أُطلق امل�صطلح حديث ًا ُلياد به كل
قرى وحما ٌّل.
مقاطعة ريفية �أو كل بقعة جتتمع فيها ً

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم امل�صطلحات والألقاب التاريخية
�ص ،373/املعجم اجلامع يف امل�صطلحات العثمانية �ص ،194/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية
]970/2

ُكو ٌز

لغة:
�ش َب بال ُكوز،
(ك وز)َ ،كا َز َك ْوز ًا؛ كا َز َّ
يءَ :ج َم َعه ،واكتا َز َ
ال�ش َ
املاء :ا ْغ َ َت َفه ،وكا َز وا ْكتا َزَ َ :
ً
وال ُكوزِ :من الأواين ،وهو ِمن َف َّخار �أو غريه� ،أ�صغر من الإبريق ،له ُع ْروة �أو �أ ُذنُ ،ي�رشب فيه،
�أو ُي َ�ص ُّب منه املاء ،واجلمع� :أَ ْكواز ،و ِكيزان ،و ِك َو َزة.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
املارة يف
●�إناء من املعدن مربوط ب�سل�سلة من احلديد ،كان ُيربط ب�شباك الت�سبيل لي�ستخدمه َّ
عملية ال�رشب.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،الأ�سبلة املائية يف العمارة الإ�سالمية �ص]11/

ي�س
ِك ٌ

لغة:
يء :جعله يف ِك ٍ
ي�س ،وال ِكي�س :من الأَ ْو ِع َيةُ ،يخاط من
(ك ي �س)َ ،ك َّي َ�س ت ْكيي�س ًا؛ َك َّي َ�س َّ
ال�ش َ
الو َرق �أو البال�ستيك �أو غريها ،ف ُت ْجعل فيه الأمتعة� ،أو احلبوب� ،أو
ال ُقما�ش� ،أو ُيعمل من َ
�صة ُم َق َّدرة من املال كانت متداولة يف ال َّتعامل ،واجلمع:
الدراهم وال َّدنا ِنري �أو نحوها ،و�أي�ض ًاَّ ُ :
ِكي�س ،و�أَ ْكيا�س ،و ِك َي َ�سة.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
معي يف الدولة العثمانية،
●اجلراب اجللدي الذي تو�ضع فيه النقود الذهبية �أو الف�ضية بقدر َّ
ثم �أ�صبح ذلك الكي�س نف�سه فيما بعد َعلَم ًا على مقدار معني من النقود؛ �أي وحدة نقدية،
ولقد اختلفت قيمة ما يحويه من النقود زمان ًا ومكان ًا.
●وكي�س الوقف :خزانته.
عند االقت�صاديني:
مقيا�س غري دقيق للحجم �أو الوزن ،يتفاوت مقداره من مكان �إىل �آخر ومن بلد �إىل �آخر ،ويف
�أمريكا يعترب وزن كي�س احلبوب عموم ًا  140رط ًال.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،م�صطلحات التاريخ العثماين  ،1165/3قامو�س
امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص ،490/الأوقاف واحلياة االقت�صادية يف م�رص يف الع�رص
العثماين �ص ،133/معجم م�صطلحات االقت�صاد واملال و�إدارة الأعمال �ص]480/
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َك ْي ٌل
َك ْي ٌل

لغة:
داره بوا�سطة �آلة مع َّدة لذلك ،وكا َل
ومكا ًال َ
(ك ي ل) ،كا َل َك ْي ًال َ
وم ِكي ًال ،كا َل ُ َّ
الب و َغ ْ َيه :ح َّدد ِم ْق َ
قا�سه به ،وال َك ْيل :املِ ْكيال؛ �أي :ما ُيكال به ِمن حديد �أو خ�شب �أو نحوهما،
يء َّ
َّ
ال�ش َ
بال�شيءَ :
ِ
ِ
ِ
وال�سوائل ،وم ْقداره
احلبوب
به
كال
ت
عاء
وو
»،
ل
«كا
من
ة
مر
ا�سم
ة:
ل
ي
ك
وال
ل،
م
حل
ا
:
ا
أي�ض
�
وهو
َ
َ
ً
َ
ٌ ُ
ْ
َّ
َّ
ْ
ال�سوائل �أو
أو
�
بوب
حل
ا
يكيل
ن
م
ل؛
ي
ك
ال
حرفته
الذي
ال:
والكي
دان،
ل
الب
باختالف
يختلف
َ
ْ
ُ
َّ
ْ َ
ُ
َّ
ِ
ِ
َ
ُ
نحوها ،والكيا َلة� :أ ْجرة ال َك َّيال ،وح ْرفته �أي�ض ًا ،واجلمع� :أ ْكيال.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة]

يمان
ِك ٌ

لغة:
ابَ :ج َع َله َك ْوم ًا،
(ك وم)َ ،ك َّو َم َت ْك ِومي ًا؛ َك َّوم َّ
يءَ :ج َم َعه ،و�أَ ْل َقى َ
بع�ضه فوق بع�ض ،و َك َّو َم َّ
الت َ
ال�ش َ
وال ِكيمان :ال ِّتالل امل ُ ْ ِ
وارتفع له ر� ٌأ�س؛ من ُت ٍ
راب� ،أو
جتمع
�شفة ،جمع «ال َك ْوم»؛ وهو :ك ُّل ما َّ
ْ
رم ٍل� ،أو حجار ٍة� ،أو قمحٍ � ...أو نحو ذلك ،وال َك ْوم �أي�ض ًا :املكان املرتفع العايل؛ كال َّت ِّل ،وال ِكيمان
م ُّل �أَ ْقذا ِر البلدة� ،أو �أَ ْكوام ال ِّز ْبل التي ُتيط بها.
�أي�ض ًاَ َ :
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[تاج العرو�س ،تكملة املعاجم العربية ،معجم اللغة العربية املعا�رصة]
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متن القاموس
حرف «ل»
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ال ِئ َح ٌة
ال ِئ َح ٌة

لغة:
ال�شيءَ :ن َظ َر
الح الهال ُلَ :ظ َه َر ،وبدا لل َّنظر ،والح �إىل َّ
إالح ًة؛ َ
الح َل ْوح ًا و ُل ُ�ؤوح ًا ،و� َ
(ل وح)َ ،
أالح � َ
ِ
ِ
َ
اعتم َد ،والالئ َحة� :صيغة امل�ؤ َّنث
أالح َّ
أ�شار به و�أ ْظ َه َره ،و� َ
�إليه من بعيد ،و� َ
أالح عليهَ :
بال�شيءَ � :
ِ
ِ
ِ
ال�شيء :ما يبدو
«الح»؛ وهيَّ :
الظاهرة ،والالئحة �أي�ض ًا :القائمة� ،أو العري�ضة ،و َل َوائ ُح َّ
لفاعل َ
ِم ْنه ،وتظهر عالم ُته عليه ،واجلمع :ال ِئحات ،و َلوا ِئح.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
ِ
●قواعد تنظيمية ُت�صدرها ال�سلطة التنفيذية لتنظيم تنفيذ القوانني.
●الورقة التي ُكتبت فيها �أ�سماء الأ�شياء؛ ومنه :الئحة الأ�سعار ،والئحة الكتب.
●كتاب �إي�ضاحيُ ،يعر�ض فيه ر�أي �أو فكرة �أو تقرير يف مو�ضوع من املو�ضوعات ،ثم يجري
تقدميه للجهة الر�سمية املخت�صة.
●�أعمال ت�رشيعية ت�صدر من �سلطة غري الربملان ،ويكون غر�ضها� :إما �رشح قواعد تتعلق
ب�أحد القوانني؛ لت�سهيل تطبيقه� ،أو الت�رشيع يف م�سائل مل ينظمها القانون.
عند االقت�صادينيُ :يطلَق على:
�سجل فيها �أعمال ح�سابية �أو �أ�سماء �أو مواد م�ص َّنفة �أو نحو ذلك.
●القائمة ُت َّ
●جمموعة من املواد ،تو�ضع لتنظيم العمل يف هيئة �أو يف م�صلحة �أو م�ؤ�س�سة.
ال�سلطة التنفيذية ،تنفيذ ًا �أو تكمي ًال لأحكام القانون� ،أو من�شئة لبع�ض
●قواعد َّ
عامة ُت�ص ِدرها ُّ
الأحكام ا�ستقال ًال.
ِ
ق�صد بها اللوائح التي ُت�صدرها الهيئة املخت�صة ب�ش�أن من ال�ش�ؤون
●واللوائح الداخليةُ :ي َ
الإدارية واملالية للهيئة ،و�ش�ؤون املوظفني والعاملني بها.
عند القانونيني:
تقرر قواعد عامة جمردة ،يكون لها �صفة القانون من الناحية
جمموعة من القواعد
َّ
القانونيةِّ ،
املو�ضوعية ،بينما ت�أخذ �صفة القرار الإداري من الناحية ال�شكلية.

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم لغة الفقهاء �ص ،356/م�صطلحات التاريخ
العثماين  ،1194/3معجم م�صطلحات الرعاية والتنمية االجتماعية �ص ،36/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات
الإدارية العربية  ،989/2املعجم الإداري �ص ،268/معجم القانون �ص]23/

ِ
الج ٌئ

لغة:
وا�س َت َن َد �إليه،
(ل ج �أ)َ َ ،
وم ْل َج�أً؛ َ َ
ل�أً ُ ُ
ل�أَ َ ْ
ولوء ًا َ
ل�أَ �إىل املكان �أو غريهَ :ق َ�ص َدهْ ،
واح َت َمى بهْ ،
ِ
والالجئ :ا�سم
وح َّ�ص َنه،
ا�ض َط َّره �إِليه ،و�أَ ْ َ
وا�س َت َعان به ،و�أَ ْ َ
ل َ�أه �إِىل َّ
ال�شيءْ :
ل�أَه �أي�ض ًاَ :ع َ�ص َمهَ ،
ْ
وم ْن ال َذ ِب َغ ْي وطنه ِفرار ًا من ا�ضطهاد �أَو َح ْرب �أَو جماعة ،واجلمعِ :
الج ُئون.
الفاعل من َ َ
«ل�أَ»َ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
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ِ
الحقٌ
تعر�ضه ملخاطر وتهديدات
●�شخ�ص يبحث عن احلماية يف جمتمع (�أو دولة) �آخر؛ نتيجة ُّ
وخربات �سيئة �سابقة.
عند القانونيني:
�شخ�ص يخ�شى اال�ضطهاد ب�سبب �ساللته �أو ديانته �أو انت�سابه جلماعة ما �أو �آرائه ال�سيا�سية،
يرتك البالد التي يتم َّتع بجن�سيتها ،وال ميكنه � -أو ال يريد � -أن يطلب حماية هذه البالد.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم م�صطلحات اخلدمة االجتماعية �ص ،487/القامو�س القانوين اجلديد
�ص]520/

ِ
الحقٌ

لغة:
��يء َ ِ
ولاق�� ًا؛ َ ِ
(ل ح ق)ِ َ ،
��ان �أو م ٍ
ول َ��ق ب��هَ :و َ�ص�� َل �إلي��ه ،و�أَ ْد َر َك��ه يف زم ٍ
��كان،
ل َ��ق َ ْ
ل َ��ق َّ
لق�� ًا َ َ
ال�ش َ
ال�ش��يء ي�أت��ي بع��د �ش��يء
بع�ضه��م بع�ض�� ًا ،وال َّل ْح ُ��ق :الإدراك ،وال َّل َح ُ��قَّ :
��وم�َ :أ ْد َر َك ُ
و َت َ
الح َ��ق الق ُ
ِ
واللح��ق :ال َّتا ِب��ع ،والوق��ت الآت��ي يف امل�س��تقبل ،وال َّث َم��ر ال��ذي ي�أت��ي
ال�ش��يء الزائ��دَّ ،
�س��ابق� ،أو َّ
ِ
بع��د ال َّأول ،واجلم��عَ :ل َواح��ق.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
عند االقت�صاديني:
اجلزء الثانوي ُيلْ َحق بالأ�صل.

[ل�سان العرب ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية ]977/2

ال َز َو ْر ٌد

لغة:
الطب.
(ل ز ور د)َّ ،
للحلي وال ِّزينة ،وله منافع يف ِّ
الل َز َو ْرد :حجر معروف ،وهو معدن ُي َّتخذ ِّ
ا�صطالحاً:
معرب من «الجورد» ،وتد ُّل على :حجر معدين كرمي ،لونه �أزرق �ضارب �إىل احلمرة
لفظ
فار�سيَّ ،
ٌّ
�أو اخل�رضة.

[تاج العرو�س ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،املعجم اجلامع يف امل�صطلحات العثمانية �ص]196/

الال 

لغة:
مل جند له �أ�ص ًال يف اللغة.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
مربُ ،ع ِرف به عدد من
تركي �شاع ا�ستعماله يف العهد العثماين؛ مبعنى :م� ِّؤدب� ،أو ٍّ
●لفظ ٌّ
ال�سلطان.
املقربني من ُّ
كرباء الدولة ووالتها َّ
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َب
لٌَ
مدر�سي الأمراء،
●م�صطلح
املدر�س ،ثم �أُطلق على ِّ
عثماين �أُطلق يف الأ�صل على املدر�سة �أو ِّ
ٌّ
ال�سالطني والأمراء.
وعلى من يقومون برتبية وتعليم �أبناء َّ

[معجم امل�صطلحات والألقاب التاريخية �ص ،377/املعجم اجلامع يف امل�صطلحات العثمانية �ص]196/

ا�س ( ِل ْب�س)
ِل َب ٌ

لغة:
وغريه :ا ْك َت َ�سى به وا�سترت ،ورجل َل ِبي�س :ذو ِل ٍ
با�س،
(ل ب �س)َ ،ل ِب َ�س ُل ْب�س ًا؛ َل ِب َ�س ال َّث ْو َب َ
اجل�سم� ،أو ما ُيلْ َب�س من ك�سوة وغريها ،ولبا�س ك ِّل َ�ش ْي ٍء:
وال ِلبا�س :ال ِل ْب�س ،وما َي ْ�سرت
َ
غ�شا�ؤه ،واجلمع� :أَ ْل ِب َ�سة ،و ُل ُب�س.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط]

َب (طُ وب ل َِب)
لِ ٌ

لغة:
ول�بن
�بن ال َّل ِ َ
الرج�� ُل :ا َّت َخ�� َذ ال َّل ِ�بن ،و َل َّ َ
�بن َت ْل ِبين�� ًا؛ َل َّ َ
(ل ب ن)َ ،ل َّ َ
�بنَ :ع ِم َل��هَ ،
�بن َّ
و�ص َن َع��ه للبن��اءَّ ،
��ديد ،وال َّل ِب َنة :مف��ردة ال َّل ِب؛ وهو :قوالب
ال�ض ُب َّ
َّ
وج َع َل��ه كال َّل ِب َن��ة ،وال َّل ْ ُ
ال�ش ُ
رب َع��هَ ،
��يءَّ :
ال�ش َ
�بنْ َّ :
ِ
املطبوخُ ،ت�ستعمل يف البناء ،وامللْ َب :قا َلب ال َّل ِ ِب
ُم َر َّبعة �أو م�ستطيلة ،م�رضوبة من ِّ
الطني غري ْ
الطني.
��ضرب ب��ه ،وال َّل َّب��ان� :صان��ع ُّ
�ضوب م��ن ِّ
ال��ذي ُي ْ َ
الط��وب املَ ْ ُ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة]

َب
لٌَ

لغة:
�ضعها،
(ل ب ن) ،ل ِ ََب ل ََبن ًا ،ول َ ََب ل َْبن ًا؛ َل ِب َن ِت َّ
ال�شا ُةَ :ك ُث ل ََب ُنها ،و َغ ُز َر ،و�أَ ْل َب ِنت ال َّناق ُةَ :ن َز َل ل ََب ُنها يف َ ْ
ِ
الرج ُلَ :ط َل َب َلبن ًا لعياله �أو ل�ضيفانه ،ورجل
ول َ ََب َ
وا�س َتلْ َ َب َّ
القوم� :سقاهم ال َّل َ َب ،وال َّل ْ ُب�َ :س ْق ُي ال َّل َ ِبْ ،
وم ْ�س�� َت ْخ َل�صه من
ذات ل َ ٍَب ،وال َّل َبُ :خال�ص ا َ
وملْ ِبُ :
وملْ ِبنة ُ
ال ِب ٌن :ذو ل ََب ،و�ش��ا ٌة ل َُبون و َل ِبنة ُ
جل َ�س��د ُ
َ
و��ضرع احلي��وان؛
ب�ين ال َف ْ��رث وال�� َّدم ،وه��و :ا َ
حل ِلي��ب؛ �س��ائ ٌل �أ ْب َي���ض يك��ون يف �أث��داء �إن��اث ال ِّ
آدمي�ين َ ْ
ال��ضروع،
الطائف��ة القليل��ة من��ه ،ول َ ُ
لتغذي��ة �صغاره��ا ،وال َّل َب َن��ةَّ :
َ�بن ك ِّل �ش��جرة :ما�ؤه��ا ،وال َّلواب��نُّ :
واملِ ْل َ�بن� :ش��يء ُي َ�ص َّف��ى ب��ه ال َّلنب �أَو ُي ْح َق��ن ،واجلمع� :أَ ْلبان.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة]
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ل َن ٌة
َْ
ل َن ٌة
َْ

لغة:
وي ْر َ�ض ْو َنه ،واجلماعة ُيو َكل �إليها درا�سة �أم ٍر� ،أو �إجناز
(ل ج ن) ،اجلماعة يجتمعون يف الأمر َ
َع َمل ،و�أع�ضاء يف ُم َ�ؤ َّ�س ٍ
ِ
ولنات ،ولان.
�سة �أو َت ْنظي ٍم يجتمعون للنظر يف �أمر ،واجلمعَ َ :
لناتْ َ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
عي �أو ُتنتخب لبحث و�إ�صدار قرارات �أو تو�صيات يف املو�ضوعات
●جمموعة من الأفراد ُت َّ
التي حتال �إليها ،ويتوقف ذلك على نوع اللجنة.
تتول النظر يف طلبات كراء الأرا�ضي
●وجلنة �أكرية الأرا�ضي الفالحية :اللجنة التي َّ
الفالحية للأمد املتو�سط ،على �أ�سا�س اال�ست�صالح� ،أو الغر�س� ،أو اال�ستثمار؛ حفر بئر،
�إقامة حوا�رض لرتبية املوا�شي ،وطلبات الإعفاء من الكراء� ،أو التخفي�ض من ال�سومة
الكرائية ...املعرو�ضة من طرف م�صلحة ال�ش�ؤون الفالحية بعد درا�ستها؛ وذلك حتى
تتمكن اللجنة من اتخاذ قرار القبول �أو الرف�ض.
عند االقت�صاديني:
يعينون لأداء مهمة معينة ،من فح�ص �أم ٍر� ،أو �إجناز عمل،
جمموعة �أ�شخا�ص يتم اختيارهم �أو َّ
�أو �أي مهمة خا�صة ،ويغلب �أن تكون اللجنة �صادرة �أو معتمدة على تنظيم �أكرب.
عند القانونيني:
اجتماع مندوبي �إحدى اجلمعيات �أو ال�سلطات �أو بع�ض الأفراد؛ لأجل بحث م�شاريع �أو
موا�ضيع �أو �آراء� ،أو مزاولة �سلطة معينة.

[تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،الرائد ،معجم م�صطلحات الرعاية والتنمية االجتماعية �ص ،53/املعجم لألفاظ
احلب�س  -الوقف  -املعقب والعام باملغرب �ص ،164-163/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية
 ،975/2القامو�س القانوين اجلديد �ص]139/

ُل ُزو ٌم

لغة:
أمرَ :ث َب َت ،و َد َام ،و َل ِز َم
(ل ز م)َ ،ل ِز َم َل ْزم ًا و ُل ُزوم ًا؛ َل ِز َم مكا َنه� :أقام به ،ومل يفا ِر ْقه ،و َل ِز َم ال ُ
أمر :اقت�ضاه احلا ُل ،وكان الب َّد منه ،و َل ِزم عنه:
احلكمَ :و َج َب ،و�أَ ْ�ص َب َح
َّ
ُ
�رضوري ًا ،و َل ِز َم ال ُ
ِ
وح َ�صل منه ،واللِّزام :ال َف ْي�صل ،وال ُّل ُزوم :م�صدر « َلز َم» ،وهو :احلاجة ،وال�رضورة،
َن َ�ش�أَ ،
واال ْق ِت�ضاء.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
ي�صح للواقف الرجوع فيه ،وال للقا�ضي �إبطاله.
●ولزوم الوقف :هو نفاذه ،فال ُّ
والل ِزم :ما ميتنع انفكاكه عن ال�شيء.
● َّ

[تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،الرائد ،قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص،494/
التعريفات الفقهية �ص]187/
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َلق ٌَب
ُلغَ ٌة

لغة:
ائرَ :ن َغ َم ب�صوته ،و َل ِغ َي
خ�صَ :ل َغا؛ و َت َك َّل َم ،و َل ِغ َي ّ
(ل غ و)َ ،ل ِغ َي َل َغ ًى ،ولغا َل ْغو ًا؛ َل ِغ َي َّ
ال�ش ُ
الط ُ
يعب بها ُك ُّل َق ْو ٍم
ال�ص ْوت ،وال ُّل َغة :اللِّ ْ�سن؛ �
َّ
ٌ
أ�صوات ِّ
بال�شيءَ :ل ِه َج به ،وال َّل ْغو :ال ُّن ْطق ،وال َّلغاَّ :
عن �أغرا�ضهم ،و ُك ُّل و�سيلة لتبادل امل�شاعر والأفكار؛ كالإ�شارات ،والأ�صوات ،والألفاظ،
واجلمعُ :لغات ،و ُل َغ ًى.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●ما يقع اال ِّت�صال بوا�سطته بني فرد وفرد ،وبني فرد وجماعة ،وبني جماعات و�أخرى.
يعب بها النا�س عما يريدون.
●كلمات ِّ
●واللغة العربية :ما نطق به العرب.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،معجم امل�صطلحات االجتماعية �ص،341/
املو�سوعة الفقهية املي�رسة  ،1684/2معجم م�صطلحات �ألفاظ الفقه الإ�سالمي �ص]493/

َلفْظٌ

لغة:
البحر:
مات ،و َل َف َظه
(ل ف ظ)َ ،ل َف َظ َل ْفظ ًا؛ َل َف َظ َّ
نف�سهَ :
ال�ش َ
ورماه ِمن فمه ،و َل َف َظ َ
يء� :أَ ْخ َر َجه َ
ُ
الكالم وبهَ :ن َط َق ،و َت َك َّلم به ،وال َّل ْفظ� :أن ترمي ب�شيء كان يف
ال�ساحل ،و َل َفظ
َ
َط َر َحه ،ورماه �إىل َّ
ِفيك ،وهو �أي�ض ًا :ما ُي ْن َطق به من الكلمات؛ �أي :الكالم ،واجلمع� :أَ ْلفاظ.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط]

َلق ٌَب

لغة:
ِ
ِ
احلقيقي ،وال َّل َقب:
ا�س��مه
(ل ق ب)َ ،ل َّق َب َتلْقيب ًا؛ َل َّق َب َّ
ال�ش ْ��خ َ�صَ :ج َع َل له ا�س��م ًا ُي�س َّ��مى به غري ْ
ِّ
و�ض��ع بع��ده؛
ا�س ٌ��م ُي�س َّ��مى ب��ه الإن�س ُ
وي َ
��ان غ�ير ا�س��مه ال َّأولُ ،
وا�س ٌ��م غ�ير م�س َّ��م ًى ب��ه� ،أو ْ
ال َّن ْب��زْ ،
لل َّتعري��ف� ،أو ال َّت��شريف� ،أو ال َّتحق�ير ،وه��و �أي�ض�� ًا :ا�س��م العائل��ة ،ورتب��ة �أو درج��ة ُت ْ�س�� َند �إىل
ال�ش ْ��خ�ص ،واجلم��ع� :أَ ْلقاب.
َّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
الذم ملعنى فيه.
أو
�
املدح
على
ل
يد
لفظ
من
َم،
ل
ع
ال
ا�سمه
بعد
إن�سان
●ما ُي َ�س َّمى به ال
ُّ
َ
ِّ
ر�سمية ،من �ش َّتى ال َّدرجات والأنواع.
الر َتب التي متنحها الدولة ملوظفيها ب�صورة
َّ
● ُّ
عند القانونيني:
فيعرف بها.
ت�سمي ٌة ُت�ضاف �إىل ا�سم �أ�رسة الإن�سان؛ ُ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،التعريفات �ص ،193/م�صطلحات التاريخ
العثماين  ،1195/3القامو�س القانوين اجلديد �ص]580/
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ال َّلقْالقُ
ال َّلقْالقُ (ال َّل ْقلَق  -ال َّل ْغلَغ  -البالرج)

لغة:
جل َل َبة ،واختالط الأ�صوات،
ال�صوت ،وا َ
(ل ق ل ق)َ ،ل ْق َل َق َل ْق َل َق ًة؛ َل ْق َلق ال َّل ْق ُ
الق�َ :ص َّو َت ،وال َّل ْقالقَّ :
ال�ساقني
ال�ساقني ُ
والع ُنق� ،أحمر َّ
طائر من القواطع ،كبري ،بحجم ال َإو َّزة ،طويل َّ
وهو �أي�ض ًاٌ :
ِ
ِ
و�صف بالف ْطنة وال َّذكاء ،وال َّل ْق َل َقة�َ :ص ْو ُته ،واجلمعَ :ل َقالق.
واملِ ْنقار ،ي�أكل َّ
وي َ
احلياتُ ،
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
ليخ�ص�ص ريعه لإيواء ومعاجلة طيور
املحب�س
● َ
وح ْب�س ال َّل ْقالق :احلب�س الذي حب�سه ِّ
َّ
ووجد هذا النوع مبدينة «مراك�ش» ،حيث كانت هناك دار
اللقالق والطيور الأخرىُ ،
ينعتها �أهل «مراك�ش» يف القدمي بفندق بالرج (اللقالق)� ،أو فندق الرجنة� ،أو دار
الرغاي؛ ناظر �أوقاف «مراك�ش» يف الزمن الأخري ،وكانت م�أوى للطري ،و�أوقف �أهل
مراك�ش وقف ًا ُخ ِّ�ص�صت مداخيله لت�أجري ُخ َّدام �أو ُع َّمال يطوفون باملدينة و�أحوازها؛
فتبا�ش وتعا َلج يف �أروقة هذا
بحث ًا عن الطيور العليلة �أو التي بها �رضر �أثناء �سفرها،
َ
البيمار�ستان العجيب.
[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،املعجم لألفاظ احلب�س  -الوقف  -املعقب والعام باملغرب �ص]73/

َل ِقيطٌ ( َربِيب َ -م ْلقُوط)

لغة:
حل َّب� :أخذه مبنقاره من الأر�ض ب�رسعة ،بدون َم ِّ�سها ،و َل َق َط
(ل ق ط)َ ،ل َق َط َل ْقط ًا؛ َل َق َط َّ
ائر ا َ
الط ُ
ال�شي ِء منِ
َ
يء� :أَ َخ َذه من الأر�ض بال تعب ،وا ْل َت َق َطهَ :ج َم َعه من هنا ومن هنا ،وال َّل ْقط� :أ ْخذ َّ
َّ
ال�ش َ
ِ
وجد
ال�شيء ،وك ُّل ما تناثر من �سنبل �أو ثمر ،وال ُّل ْقطةَّ :
الأر�ض ،وال َّل َقط :ما ال ُتقط من َّ
ال�شيء ُي َ
ِ
بي املنبوذ� ،أو الوليد ُيوجد
قى ُ
في� َؤخذ ،وال َّلقيط�ِ :صفة ثابتة للمفعول من « َل َق َط»؛ وهوَّ :
ال�ص ُّ
ُملْ ً
الطريق ،ال ُي ْع َرف �أبواه؛ فيلتقطه ال َّنا�س ،واجلمعُ :ل َقطاء.
على
قى
َّ
ُم ْل ً
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
الريبة.
ا�سم ِ َ
● ٌ
ل ٍّي مولو ٌد ،طَ َر َحه �أهلُه؛ خوف ًا من العيلة� ،أو فرار ًا من تهمة ِّ
�صبي �ضائع ال كافل له.
●ك ُّل ٍّ
ِ
مميز ،ال ُيعرف ن�سبه وال ر ُّقهُ ،طرح يف �شارع� ،أو �ض َّل الطريق ،ما بني والدته �إىل
●طفل غري ِّ
ِ�س ِّن التمييز.
عند القانونيني:
القانونية
فيلقى يف الطريق �أو يف امللج�أ ،وتق�ضي القواعد
َّ
الذي ُيولد من �أب و�أم غري معروفنيُ ،
باعتباره من رعايا الدولة التي ُيلتقط فيها.

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،املو�سوعة الفقهية  ،310/35القامو�س القانوين
اجلديد �ص]273/
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َل ْو ٌح
ُل ْه َو ٌة

لغة:
حل ْفنة من املال ،والألف من ال َّدنانري �أو ال َّدراهم،
(ل هـ و)� ،أَ ْل َهى ُف َل ٌن� :أَ ْج َز َل ا ْل َع ِط َّية ،وال ُّل ْه َوة :ا َ
وا ْل َع ِط َّية من � ِّأي �شيء كانت� ،أو �أف�ضلها و�أجزلها ،واجلمعَ :ل َها.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،املعجم الو�سيط]

ِل َوا ٌء

لغة:
ِ
ِ
واءَ :عم َله� ،أو َر َف َعه ،و�أَ ْل َوى بثوبه �أو
واء؛ �أَ ْل َوىَ :
واء الأمري ،و�أَ ْل َوى اللِّ َ
خاط ل َ
(ل وي)� ،أَ ْل َوى �إِ ْل ً
ِ
والراية التي ُ ْي�سكها
بيده� :أ�شار به ،واللِّواء :العالمةَ ،
الرايةَّ ،
والع َلم ُيعقد للأمري ،وهو دون َّ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
جل ْي�ش ،وهو �أي�ض ًا :اجلزء من البلد� ،أو املقاطعة ،واجلمع :ل َواءات ،و�أ ْلوية ،و�أ ْلويات.
�صاحب ا َ
ُ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
إداري ،ي�أتي من حيث احلجم بني الق�ضاء والوالية يف الت�شكيالت الإدارية العثمانية.
●تق�سيم � ٌّ
● َعلَم اجلي�ش ،وهو دون الراية.
عند االقت�صاديني:
إدارية للبالد ،وهي مقاطعة �أو جزء من بلد.
وحدة من التق�سيمات ال َّ

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،م�صطلحات التاريخ العثماين  ،1196/3التعريفات
الفقهية �ص ،189/املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية ]991/2

َل َو ِاز ٌم

لغة:
�رضوري ًا ،و َل ِز َم
احلكمَ :و َج َب ،و�أَ ْ�ص َب َح
أمرَ :ث َب َت ،و َد َام ،و َل ِز َم
(ل ز م)َ ،ل ِز َم َل ْزم ًا و ُل ُزوم ًا؛ َل ِز َم ال
َّ
ُ
ُ
«الل ِزم»
ال�شيء :ما َي ْتبعه ،وال َّل َوا ِزم :جمع َّ
أمر :اقت�ضاه احلا ُل ،وكان الب َّد منه ،وال ِزم َّ
ال ُ
ِ
ال�شيء ،واللوا ِزم �أي�ض ًا :احلاجات ،والأدوات
َّ
و«الل ِز َمة»؛ �أي :ما ميتنع ا ْنفكا ُكه عن َّ
املواد وامل�ؤن لال�ستهالك عند احلاجة.
ال�رضورية ،وما ُيخ َّزن من ِّ
َّ
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ
[تاج العرو�س ،معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،معجم الغني]

َل ْو ٌح

لغة:
ال�ش��يء:
الح اله�لا ُلَ :ظ َه َ��ر ،وب��دا لل َّنظ��ر ،والح �إىل َّ
إالح�� ًة؛ َ
الح َل ْوح�� ًا و ُل ُ�ؤوح�� ًا ،و� َ
(ل وح)َ ،
أالح � َ
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ري ٌة
ِل َ
أ�شار به و�أَ ْظ َه َره ،وال َّل ْوح :ك ُّل �صفيحة عري�ضة من اخل�شب
بال�شي ِء� :
أالح َّ
َن َظ َر �إليه من بعيد ،و� َ
َ
ِ
�أو غ�يره ،وم��ا ُيكت��ب علي��ه م��ن خ�ش��ب �أو نح��وه ،وك ُّل َع ْظ��م عري���ض م��ن َع ْظ��م اجل�س��د ،واجلم��ع:
�أَ ْل��واح ،و�أَ ِ
الوي��ح.
ا�صطالحاً:
غوي.
ال يخرج عن املعنى ال ُّل ِّ

[ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،معجم اللغة العربية املعا�رصة]

ري ٌة
ِل َ

لغة:
نقدية ،وهي ُع ْملة ُمتداولة يف بع�ض الدول ،وتختلف قيمتها من بلد �إىل �آخر،
(ل ي ر ة)َ ،و ْحدة َّ
واجلمعِ :ل َريات.
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
● َن ْقد عثماين عراقي ،من الذهب ،كان ي�ساوي �أربعمائة قر�ش رائج.
●واللِّ�يرة الرتكي��ةُ :ت�س َّ��مى «جمي��دة» و«�إيزلي��ك»؛ عمل��ة عثماني��ة م��ن الذه��ب ،كان��ت ت�س��اوي
مائة قر�ش.

[معجم اللغة العربية املعا�رصة ،الرائد ،قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية �ص]497/

َل ْي ٌل ( َل ْي َلةٌ)

لغة:
ا�س�� َت�أْ َج َره
��وم و�أَ ْل َيلُ��واَ :د َخلُ��وا يف ال َّلي��ل،
والي َل��ه ُم َ
و�ص��اروا في��هَ ،
ِ(ل ٍي ل)� ،أَال َل الق ُ
اليل�� ًة و ِليا ًالْ :
ُ
ِ
ِ
ِ
وعقيب��ه� ،أو م��ا َي ْع ُقبه من
الي َل�� ًة :م َ��ن ال َّل ْي��ل� ،أو َل ْيل��ة و َل ْيل��ة ،وال َّل ْي��ل� :ض�� ُّد ال َّنه��ارَ ،
وعام َل��ه ُم َ
ل َل ْيل��ةَ ،
ال�شم���س �إىل طلوعه��ا ،وه��و ا�س��م ل��ك ِّل « َل ْيل��ة» ،و َل ْي�� ٌل �أَ ْل َي�� ُل� :ش��ديد
َّ
الظ�لام ،وه��و م��ن غ��روب َّ
ِ
ٍ
الظلْم��ة ،واجلم��عَ :ل َي��ال ،و َل َيائل.
ُّ
ا�صطالحاًُ :يطلَق على:
●املعنى ال�سابق الوارد يف اللغة.
الو ْتر من الع�رش الأواخر من رم�ضان.
●وليلة ال َق ْدرَ :
املكرم.
�شعبان
�شهر
من
الن�صف
ليلة
هي
●وليلة الرباءة:
َّ
عند االقت�صاديني:
الفرتة من اليوم التي تقع بني ال�ساعة التا�سعة م�ساء وال�ساعة ال�ساد�سة �صباح ًا.

[امل�صباح املنري ،تاج العرو�س ،املعجم الو�سيط ،معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية  ،1386/3التعريفات الفقهية
�ص ،189/معجم م�صطلحات االقت�صاد واملال و�إدارة الأعمال �ص]372/
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امل�صادر واملراجع
˗�أبحاث امل�ؤمتر الثالث للأوقاف :الوقف الإ�سالمى :اقت�صاد و�إدارة وبناء ح�ضارة ،املدينة
املنورة ،اجلامعة الإ�سالمية.2009 ،
˗�أبحاث ندوة نحو دور تنموي للوقف ،الكويت ،الأمانة العامة للأوقاف.1993 ،
˗�أبحاث هيئة كبار العلماء باململكة العربية ال�سعودية ،القاهرة ،مكتبة ال�سنة.1994 ،
˗االجتاهات املعا�رصة يف تطوير اال�ستثمار الوقفي ،حممد التيجاين �أحمد اجلعلي ،دار ا�شبيليا،
.2002-2001
˗�أثر الأوقاف على احلياة الدينية واالجتماعية يف مكة واملدينة يف العهد اململوكي� ،ضمن جملة
مركز بحوث ودرا�سات املدينة املنورة� ،أحمد ها�شم بدر�شيني ،ع.13
˗�أثر التعددية احلزبية على البلدية يف اجلزائر ،لعبا�سي �إ�سماعيل ،ر�سالة ماج�ستري ،كلية
احلقوق بجامعة حممد خي�رض.2005 ،
˗�أثر الرقابة املالية على ا�ستمرار التمويل للم�ؤ�س�سات الأهلية :درا�سة ميدانية  -امل�ؤ�س�سات
الأهلية يف قطاع غزة ،جهاد حممد حممد �رشف ،ر�سالة ماج�ستري ،كلية التجارة باجلامعة
الإ�سالمية بغزة.2005 ،
˗الإح�سان الإلزامي يف الإ�سالم وتطبيقاته يف املغرب ،حممد احلبيب التجكاين ،املغرب ،وزارة
الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية.1990 ،
˗�أحكام احلكر يف الت�رشيع املدين وقانون املالكني وامل�ست�أجرين رقم ( )5ل�سنة  1964للعقارات
الوقفية ،زكريا حممد خ�رضه ،ط ،1ع َّمان ،دار اجلنان.2017 ،
˗�أحكام الذميني وامل�ست�أمنني يف دار الإ�سالم ،عبدالكرمي زيدان ،ط ،1جامعة بغداد.1963 ،
˗�أحكام عقد احلكر يف الفقه الإ�سالمي� ،صالح بن �سليمان بن حمد احلوي�س ،ط ،1مكة ،املكتبة
املكية.2008 ،
˗الأحكام الفقهية للوقف :درا�سة ممهدة مل�رشوع معيار حما�سبي� ،ضمن ندوة معيار حما�سبي
وقفي ،عبدال�ستار �أبو غدة ،البحرين� ،إدارة الأوقاف ال�سنية.2006 ،
˗الأحكام الفقهية واملحا�سبية للوقف ،عبدال�ستار �أبو غدة وح�سني ح�سني �شحاتة ،ط ،1الكويت،
الأمانة العامة للأوقاف.1998 ،
˗�أحكام الو�صايا والأوقاف ،حممد م�صطفى �شلبي ،ط  3مزيدة ومنقحة ،م�رص ،مطبعة دار
الت�أليف.1967 ،
˗�أحكام الو�صية واملرياث والوقف يف ال�رشيعة الإ�سالمية ،زكي الدين �شعبان و�أحمد الغندور،
ط ،2الكويت ،مكتبة الفالح.1989 ،
˗�أحكام الوقف ،زهدي يكن ،بريوت ،املكتبة الع�رصية( ،د .ت).
˗�أحكام الوقف ،م�صطفى �أحمد الزرقا ،ط ،1ع َّمان ،دار عمار.1997 ،
˗�أحكام الوقف يف الفقه والقانون ،حممد �رساج( ،د .ن).1993 ،
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˗�أحكام الوقف وحركة التقنني يف دول العامل الإ�سالمي ،عطية فتحي الوي�شي ،ط ،1الكويت،
الأمانة العامة للأوقاف.2002 ،
˗�إدارة منظمات املجتمع املدين ،مدحت حممد �أو الن�رص ،ط ،1القاهرة ،ايرتاك.2007 ،
˗�إدارة الوقف يف الإ�سالم� ،ضمن �إدارة وتثمري ممتلكات الوقف :وقائع احللقة الدرا�سية لتثمري
ممتلكات الوقف ،عبدامللك ال�سيد ،ط ،1جدة ،املعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب.1989 ،
˗الأر�ض والقانون والإ�سالم� ،رساج �سعيد وهيالري ليم.London, Zed Books Ltd, 2006 ،
˗الأزهر :تاريخ وتطوره ،اللجنة العليا لالحتفال بالعيد الألفي للأزهر ،ط ،2القاهرة ،الأزهر
ال�رشيف.1983 ،
˗الأ�سبلة املائية يف العمارة الإ�سالمية :حالة درا�سية مدينة نابل�س ،فداء حممد �أحمد قعقور،
�أطروحة ماج�ستري ،جامعة النجاح الوطنية بنابل�س.2010 ،
˗ا�ستثمار الأموال املوقوفة :ال�رشوط االقت�صادية وم�ستلزمات التنمية ،ف�ؤاد عبداهلل العمر ،ط،1
الكويت ،الأمانة العامة للأوقاف.2007 ،
˗اال�ستثمار بالأ�سهم وال�سندات وحتليل الأوراق املالية ،حممد �صالح جابر ،ط( ،1د .ن).1985 ،
˗اال�ستثمار الوقفي :قراءة يف �صيغ التمويل بني امل�صارف الإ�سالمية وامل�ؤ�س�سات الوقفية يف
الإمارات العربية املتحدة �سامي ،ال�صالحات ،دبي ،ندوة الثقافة والعلوم.2010 ،
˗اال�ستثمارات الوقفية :م�ؤمتر دبي الدويل لال�ستثمارات الوقفية ،دبي ،م�ؤ�س�سة الأوقاف
و�ش�ؤون الق�رص.2008 ،
˗الأ�س�س واملعاجلات املحا�سبية للوقف� ،ضمن ندوة معيار حما�سبي وقفي ،ح�سني ح�سني
�شحاتة ،البحرين� ،إدارة الأوقاف ال�سنية.2006 ،
˗�أ�سنى املطالب يف �رشح رو�ض الطالب ،زكريا الأن�صاري ،دار الكتاب الإ�سالمي( ،د .ت).
˗الأ�شباه والنظائر ،ال�سيوطي ،بريوت ،دار الكتب العلمية1403 ،هـ.
˗الإ�صالح الإداري مل�ؤ�س�سات قطاع الأوقاف :درا�سة حالة اجلزائر ،كمال املن�صوري ،ط،1
الكويت ،الأمانة العامة للأوقاف.2011 ،
˗الأ�صول املحا�سبية الدولية ،جلنة الأ�صول املحا�سبية الدولية ،ترجمة �سابا و�رشكاهم ،بريوت،
دار العلم للماليني.1983 ،
˗�أ�صول النظام االجتماعي يف الإ�سالم ،حممد الطاهر ابن عا�شور ،ط ،2تون�س ،ال�رشكة التون�سية
للتوزيع.1985 ،
˗�أ�ضواء على احلجج الأ�صلية املحفوظة يف الأمانة العامة للأوقاف ،حممد بن نا�رص العجمي،
الكويت ،الأمانة العامة للأوقاف.1995 ،
˗الأعالم :قامو�س تراجم لأ�شهر الرجال والن�ساء من العرب وامل�ستعربني وامل�ست�رشقني،
خريالدين الزركلي ،ط ،6بريوت ،دار العلم للماليني.1984 ،
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˗�أعمال منتدى ق�ضايا الوقف الفقهية الثالث ،الكويت ،الأمانة العامة للأوقاف.2007 ،
˗�أعمال منتدى ق�ضايا الوقف الفقهية الثاين ،الكويت ،الأمانة العامة للأوقاف.2006 ،
˗الألقاب الإ�سالمية يف التاريخ والوثائق والآثار ،ح�سن البا�شا ،القاهرة ،الدار الفنية للن�رش
والتوزيع.1989 ،
˗الألقاب والوظائف العثمانية :درا�سة يف تطور الألقاب والوظائف منذ الفتح العثماين مل�رص
حتى �إلغاء اخلالفة العثودمانية (من خالل الآثار والوثائق واملخطوطات) 1924 - 1517م،
م�صطفى بركات ،القاهرة ،دار غريب.2000 ،
˗الأم ،ال�شافعي ،بريوت ،دار املعرفة.1990 ،
˗�إمارة احلج يف م�رص العثمانية� ،سمري فهمي علي عمر ،القاهرة ،الهيئة امل�رصية العامة للكتاب،
.2001
˗الأموال يف دولة اخلالفة ،عبدالقدمي زلوم ،ط ،3بريوت ،دار الأمة.2004 ،
˗�أهم الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية املتعلقة بالوقف باملغرب ،الرباط ،وزارة الأوقاف
وال�ش�ؤون الإ�سالمية( ،د .ت).
˗الأوزان والأكيال ال�رشعية ،تقي الدين املقريزي ،حتقيق �سلطان بن هليل امل�سمار ،ط ،1بريوت،
دار الب�شائر الإ�سالمية.2007 ،
˗الأو�ضاع ال�رشعية والقانونية لأوقاف امل�سلمني وامل�سيحيني يف لبنان يف العهد العثماين ،ح�سان
حالق ،ط ،1بريوت ،من�شورات احللبي احلقوقية.2008 ،
˗الأوقاف الإ�سالمية يف فل�سطني يف الع�رص اململوكي ،حممد عثمان اخلطيب ،اربد ،دار الكتاب
الثقافى.2013 ،
˗الأوقاف اجلزائرية :نظرة يف املا�ضي واحلا�رض� ،ضمن جملة �أوقاف ،فار�س م�سدور وكمال
من�صورى� ،س ،8ع ،15نوفمرب .2008
˗�أوقاف دم�شق و�أثرها االقت�صادي واالجتماعي والعلمي يف الع�رصين الزنكي والأيوبي� ،أمين
حت�سني يزبك� ،إ�رشاف ح�سن املبي�ض ،ر�سالة ماج�ستري ،كلية الآداب بجامعة اجلنان.2012 ،
˗�أوقاف ال�سلطان الأ�رشف �شعبان على احلرمني ،را�شد �سعد را�شد القحطانى ،الريا�ض ،مكتبة
امللك فهد الوطنية.1994 ،
˗الأوقاف يف بالد ال�شام منذ الفتح العربي الإ�سالمي �إىل نهاية القرن الع�رشين ،امل�ؤمتر الدويل
لتاريخ بالد ال�شام ،ع َّمان ،اجلامعة الأردنية.2008 ،
˗�أوقاف امل�سلمني يف بريوت يف العهد العثماين ،ح�سان حالق ،ط ،2بريوت ،الدار اجلامعية.1988 ،
˗�أوقاف امل�سلمني يف القد�س ال�رشيف خالل القرن الثامن ع�رش امليالدي ،جا�سم عزيز اجلبوري،
ط ،1ع َّمان ،دار احلامد.2017 ،
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˗�أوقاف امل�سلمني ملعابد وم�ؤ�س�سات غري امل�سلمني� ،ضمن عالقات امل�سلمني مع غريهم يف منظور
التاريخ الهندي ،جم�شيد �أحمد الندوي ،ط ،1نيودلهي ،م�ؤ�س�سة �إيفا للطبع والن�رش.2011 ،
˗الأوقاف النبوية و�أوقاف اخللفاء الرا�شدين ،عبداهلل احلجيلي ،بريوت ،دار الكتب العلمية.2011 ،
˗الأوقاف واحلياة االقت�صادية يف م�رص يف الع�رص العثماين ،حممد عفيفي ،القاهرة ،الهيئة
امل�رصية العامة للكتاب.1991 ،
˗الأوقاف وال�سيا�سة يف م�رص� ،إبراهيم البيومي غامن ،ط ،1القاهرة ،دار ال�رشوق.1998 ،
˗الإي�ضاحات الع�رصية للمقايي�س واملكاييل والأوزان والنقود ال�رشعية ،حممد �صبحي بن ح�سن
حالق ،ط� ،1صنعاء ،مكتبة اجليل اجلديد.2007 ،
˗البحر الرائق� :رشح كنز الدقائق ،ابن جنيم ،بريوت ،دار الكتاب الإ�سالمي( ،د .ت).
˗البحر املحيط يف �أ�صول الفقه ،الزرك�شي ،ط ،1دار الكتب.1994 ،
˗بحوث ندوة الوقف يف ال�رشيعة الإ�سالمية وجماالته ،الريا�ض ،وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية
والدعوة والإر�شاد1426 ،هـ.
˗بحوث ندوة الوقف والق�ضاء ،الريا�ض ،وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والدعوة والإر�شاد1426 ،هـ.
˗بحوث ودرا�سات دكتور حممد عبداحلليم عمر :اال�ستثمار يف الوقف ويف غالته ،القاهرة ،مركز
�صالح كامل لالقت�صاد الإ�سالمي( ،د .ت).
˗بحوث ودرا�سات يف العمارة الإ�سالمية ،حممد حمزة �إ�سماعيل احلداد ،ط ،2مزيدة ومنقحة،
القاهرة ،دار القاهرة.2004 ،
˗بحوث وفتاوي �إ�سالمية يف ق�ضايا معا�رصة ،جاد احلق علي جاد احلق ،ط ،2الأزهر ال�رشيف،
.1992
˗البديل ال�رشعي للت�أمني :بحث مقدم لندوة عاملية حول الت�أمني التعاوين من خالل نظام الوقف،
املنعقدة باجلامعة الإ�سالمية العاملية مباليزيا ،حممد عبدالغفار ال�رشيف.2008 ،
˗بلغة ال�سالك لأقرب امل�سالك املعروف بحا�شية ال�صاوي على ال�رشح ال�صغري� ،أحمد بن حممد
اخللوتي ،ال�شهري بال�صاوي املالكي ،دار املعارف( ،د .ت)
˗البنوك الوقفية :درا�سة فقهية اقت�صادية ومنوذج مقرتح ،عبداملنعم زين الدين ،ط ،1الكويت،
لطائف لن�رش الكتب.2016 ،
˗بيان بع�ض م�صطلحات الوقف� ،أحمد �آق كندوز( ،د .ن ،د .ت).
˗بيان توثيقي بالأوقاف احلديثة ال�صادرة ل�صالح اجلمعية اخلريية الإ�سالمية ،حممد �شوقي
الفنجري ،القاهرة ،اجلمعية اخلريية الإ�سالمية.2006-2004 ،
˗بيت ال�سناري� ،أحمد �أمني ،اال�سكندرية ،مكتبة اال�سكندرية.2013 ،
˗بيع الدين و�سندات القر�ض وبدائلها ال�رشعية يف جمال القطاع العام واخلا�ص� ،ضمن جملة
جممع الفقه الإ�سالمي ،حممد بن علي القري بن عيد ،ع.11
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˗تاج العرو�س من جواهر القامو�س ،حممد مرت�ضى الزبيدي ،دار الهداية( ،د .ت).
˗تاريخ الأوقاف الإ�سالمية باملغرب يف ع�رص ال�سعديني من خالل حواالت تارودانت وفا�س،
م�صطفى بنعلة ،ط ،1املغرب ،وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية.2007 ،
˗تاريخ البيمار�ستانات يف الإ�سالم� ،أحمد عي�سى ،كلمات عربية للرتجمة والن�رش.2011 ،
˗تاريخ دائرة الأوقاف العامة :الكويت  -بالد العرب ،مطبعة حكومة الكويت.1957 ،
˗تاريخ النظم الإ�سالمية :درا�سة لتطور امل�ؤ�س�سات املركزية يف الدولة يف القرون الإ�سالمية
الأوىل ،فاروق عمر فوزي ،ط ،1ع َّمان ،دار ال�رشوق.2010 ،
˗ت�أ�صيل ما ورد يف تاريخ اجلربتي من الدخيل� ،أحمد ال�سعيد �سليمان ،القاهرة ،دار املعارف.1979 ،
˗الت�أمني التباديل يف ال�رشيعة الإ�سالمية :درا�سة مقارنة بني ال�رشيعة الإ�سالمية والقانون ،حممد
مكي اجلرف ،مكة املكرمة ،جامعة �أم القرى1402 ،هـ.
˗جتديد الوعي بنظام الوقف الإ�سالمي� ،إبراهيم البيومي غامن ،دار الب�شري للثقافة والعلوم.2016 ،
˗حتفة املحتاج ب�رشح املنهاج ،ابن حجر ،دار �إحياء الرتاث( ،د .ت).
˗تذكرة النبيه يف �أيام املن�صور وبنيه ،ابن حبيب احللبي ،حتقيق حممد حممد �أمني ،القاهرة،
مركز حتقيق الرتاث.1976 ،
˗ترتيب ال�صنوف يف �أحكام الوقوف ،علي حيدر �أفندي ،ترجمة وتعليق �أكرم عبداجلبار وحممد
العمر ،بريوت ،م�ؤ�س�سة الريان.2010 ،
˗ت�سهيل الو�صول �إىل علم الأ�صول ،حممد بن عبدالرحمن عيد املحالوي ،حتقيق �شعبان حممد
�إ�سماعيل ،ط ،1مكة ،املكتبة املكية.2007 ،
˗التعريفات ،علي بن حممد اجلرجاين ،ط ،3بريوت ،دار الكتب العلمية.1988 ،
˗التعريفات الفقهية ،حممد عميم الإح�سان املجددي الربكتي ،ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية،
.2003
˗التعليم الفني ال�صناعي والتدريب املهني ،متاح على الرابط:
https://sites.google.com/site/safaagad2222/safaagad2222-8

˗التعيني و�أثره يف العقود املالية ،عبدالرحيم بن �إبراهيم بن عبدالرحمن ال�سيد الها�شم ،الريا�ض،
جامعة الإمام حممد بن �سعود.2006 ،
˗تف�سري املراغي ،ط ،1القاهرة ،البابي احللبي.1946 ،
˗تقييم كفاءة ا�ستثمار �أموال الوقف بدولة الكويت ،عبد اهلل �سعد الهاجري ،ط ،1الكويت،
الأمانة العامة للأوقاف.2006 ،
˗تكملة املعاجم العربية ،رينهارت بيرت �آن ُدو ِزي ،ترجمة وتعليق حممد �سليم النعيمي ،جمال
اخلياط ،ط ،1بغداد ،وزارة الثقافة والإعالم.2000-1979 ،
421

امل�صادر واملراجع
˗التكية ال�سليمانية يف دم�شق (� ،)1ضمن جملة املجمع العلمي العربي  -دم�شق ،جعفر احل�سني،
ج ،2مج ،31ني�سان .1956
˗التكية ال�سليمانية يف دم�شق (� ،)2ضمن جملة املجمع العلمي العربي  -دم�شق ،جعفر احل�سني،
ج ،3مج ،31متوز .1956
˗التنظيم القانوين للجمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية يف م�رص ،فاطمة حممد الرزاز ،القاهرة ،دار
النه�ضة العربية.2004 ،
˗تنمية موارد الوقف واحلفاظ عليها :درا�سة فقهية مقارنة� ،ضمن جملة �أوقاف ،علي حمي
الدين القرة داغي� ،س ،4ع ،7نوفمرب .2004
˗تهذيب الأ�سماء واللغات ،يحيى بن �رشف النووي ،بريوت ،دار الكتب العلمية( ،د .ت).
˗تهذيب اللغة ،حممد بن �أحمد بن الأزهري الهروي ،حتقيق حممد عو�ض مرعب ،ط ،1بريوت،
دار �إحياء الرتاث العربي.2001 ،
˗توثيق الأوقاف ومناذج حلجج وقفية ومقارنتها� ،أحمد مبارك �سامل ،الكويت ،الأمانة العامة
للأوقاف.2014 ،
˗توثيق الوقف حماية للوقف والتاريخ ،حبيب غالم منليتي ،ط ،1الكويت ،الأمانة العامة
للأوقاف.2013 ،
˗التوقيف على مهمات التعاريف ،عبدالرءوف بن املناوي ،حتقيق عبداحلميد �صالح حمدان،
ط ،1القاهرة ،عامل الكتب.1990 ،
˗اجلامع امل�سند ال�صحيح املخت�رص من �أمور ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم و�سننه و�أيامه
(�صحيح البخاري) ،حممد بن �إ�سماعيل البخاري ،ط ،1دار طوق النجاة1422 ،هـ.
˗جواهر العقود ومعني الق�ضاة واملوقعني وال�شهود� ،شم�س الدين حممد بن �أحمد املنهاجي
الأ�سيوطي ،حققها م�سعد عبداحلميد حممد ال�سعدين ،ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية.1996 ،
˗حا�شية اجلمل على �رشح املنهج� ،سليمان اجلمل ،بريوت ،دار الفكر( ،د .ت).
˗حا�شية الد�سوقي على ال�رشح الكبري ،حممد عرفة الد�سوقي ،القاهرة ،دار �إحياء الكتب
العربية( ،د .ت).
˗حا�شية ال�صاوي على ال�رشح ال�صغري (بلغة ال�سالك لأقرب امل�سالك)� ،أحمد بن حممد ال�صاوي،
دار املعارف( ،د .ت).
˗حا�شيتا قليوبي وعمرية ،بريوت ،دار الفكر.1995 ،
˗احلاوي الكبري يف فقه مذهب الإمام ال�شافعي ،وهو �رشح خمت�رص املزين ،املاوردي ،حتقيق
علي حممد معو�ض وعادل �أحمد عبداملوجود ،ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية.1994 ،
˗حجة وقف الأمري �سيف الدين تنكز (املدر�سة التنكزية) :درا�سة وحتقيق� ،ضمن جملة اجلامعة
الإ�سالمية ،عثمان �إ�سماعيل الطل� ،شوكت رم�ضان حجه ،مج ،19ع ،2يونيو .2011
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˗احلدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة ،زكريا الأن�صاري ،حتقيق مازن املبارك ،ط ،1بريوت ،دار
الفكر املعا�رص.1991 ،
˗احلفاظ املعماري يف احل�ضارة العربية الإ�سالمية ،بديع العابد ،الرباط ،املنظمة الإ�سالمية
للرتبية والعلوم والثقافة.2010 ،
˗حقيقة البناء والت�شغيل ونقل امللكية :نظام ( BOTحتليل وتقومي) ،ناهد علي ح�سن ال�سيد،
�أطروحة دكتوراه ،اجلامعة الأمريكية املفتوحة بالقاهرة.2008 ،
˗حلية الفقهاء� ،أحمد بن فار�س القزويني الرازي ،حتقيق عبداهلل الرتكي ،ط ،1بريوت ،ال�رشكة
املتحدة للتوزيع.1983 ،
˗احلماية اجلزائية للتعدي على الأوقاف يف اململكة العربية ال�سعودية ،دبا�س بن حممد الدبا�سي،
ط ،1الريا�ض ،وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�شاد.2007 ،
˗احلوكمة احلكومية والآثار امل�ؤ�س�سة املرتتبة على تطبيقها يف الأجهزة احلكومية ،عبدالعزيز
�أحمد بزيع اليا�سني ،الكويت( ،د .ن).2013 ،
˗حوكمة وقف املوارد الإنتاجية� ،ضمن جملة �أوقاف ،يا�رس عبدالكرمي احلوراين� ،س ،16ع،30
مايو .2016
˗خانات بغداد يف العهد العثماين� ،سعدي �إبراهيم �إ�سماعيل الدراجي ،بغداد ،دار الكتب العلمية،
.2013
˗الدار�س يف تاريخ املدار�س ،عبدالقادر بن حممد النعيمي الدم�شقي ،حتقيق �إبراهيم �شم�س
الدين ،ط ،1دار الكتب العلمية.1990 ،
˗درا�سات وبحوث يف الآثار واحل�ضارة الإ�سالمية ،عبدالرحمن حممود عبدالتواب ،ط،1
اال�سكندرية ،دار الوفاء.2008 ،
˗درا�سة وحتقيق اال�ستك�شاف عن تعامل الأوقاف للعالمة حممود احلمزاوي� ،ضمن جملة
�أوقاف� ،صالح بن �سليمان احلوي�س� ،س ،9ع ،17نوفمرب .2009
˗درر احلكام� :رشح جملة الأحكام ،علي حيدر ،تعريب فهمي احل�سيني ،ط ،1دار اجليل.1991 ،
˗دفاتر ت�سجيل الأرا�ضي الزراعية� ،ضمن احلياة االجتماعية يف الواليات العربية �أثناء العهد
العثماين ،علي بركات ،جمع عبداجلليل التميمي ،زغوان ،مركز الدرا�سات والبحوث العثمانية
واملوري�سكية والتوثيق واملعلومات.1988 ،
˗دفاتر ال�رصة م�صدر مهم لتاريخ املدينة املنورة ،حممد بن مو�سى القريني( ،د .ن ،د .ت)
˗دليل امل�ؤ�س�سات غري الربحية يف نظام احل�سابات القومية ،نيويورك ،الأمم املتحدة� ،إدارة
ال�ش�ؤون االقت�صادية واالجتماعية.2005 ،
˗دليل امل�صطلحات الفقهية االقت�صادية ،ط ،1بيت التمويل الكويتي.1992 ،
˗دليل م�صطلحات املحا�سبة واملالية واالقت�صاد ،علي حممد �شلهوب ،حلب� ،شعاع للن�رش والعلوم،
.2011
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˗دليل وقفيات امل�ست�شار الدكتور حممد �شوقي الفنجري بامل�شاركة مع بنك في�صل الإ�سالمي
امل�رصي ،...القاهرة ،الأزهر ال�رشيف ،جامعة الأزهر.2004 ،
˗دور الأ�سواق املالية يف تدعيم اال�ستثمار طويل الأجل يف امل�صارف الإ�سالمية� ،أ�رشف دوابه،
ط ،1القاهرة ،دار ال�سالم للطباعة والن�رش.2006 ،
˗دور الأوقاف يف ترقية ريادة الأعمال� ،ضمن جملة �أوقاف ،فار�س م�سدور� ،س ،13ع،25
نوفمرب .2013
˗دور جمعيات النفع العام يف بناء املجتمع احل�رضي يف دولة الكويت ،عبدالعزيز ال�رصعاوي،
الكويت ،رابطة االجتماعيني( ،د .ت).
˗دور الوقف يف التعليم يف م�رص ،ع�صام جمال �سليم غامن ،ر�سالة ماج�ستري ،معهد الدرا�سات
الرتبوية بجامعة القاهرة.2004 ،
˗دولة الكويت ،قانون رقم  24ل�سنة  1962يف �ش�أن الأندية وجمعيات النفع العام (،)1962/24
(د .ن ،د .ت).
˗ذكريات طالب يف املدر�سة املباركية :املعمر عبدالوهاب عبدالرزاق ال�صانع ،حممد بن �إبراهيم
ال�شيباين ،ط ،1الكويت ،مركز املخطوطات والرتاث والوثائق.2014 ،
˗الرائد :معجم لغوي ع�رصي ،جربان م�سعود ،ط ،3بريوت ،دار العلم للماليني.1978 ،
˗رحلة ابن بطوطة� ،أو ،حتفة النظار يف غرائب الأم�صار وعجائب الأ�سفار ،حممد بن عبداهلل
الطنجي� ،أكادميية اململكة املغربية1417 ،هـ.
˗ر�سائل الرافعي ويليه الر�سائل املتبادلة بني �شيخ العروبة �أحمد زكي با�شا وان�ستا�س ماري
الكرملي ،م�صطفى �صادق الرافعي ،حتقيق حممود �أبو ريا ،الدار العمرية( ،د .ت).
˗الرقابة ال�شعبية يف ميزان الفقه الإ�سالمي� ،ضمن جملة جامعة دم�شق للعلوم االقت�صادية
والقانونية� ،صالح �أوزدمري ،مج ،2ع.2012 ،2
˗روح املعاين يف تف�سري القر�آن العظيم وال�سبع املثاين ،الآلو�سي ،حتقيق علي عبدالباري عطية،
ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية1415 ،هـ.
˗الرو�ض الزاهر يف �إ�سناد احلب�س للإ�سالم الباهر ،حم�سن زكرياء ،ط ،1بريوت ،دار الكتب
العلمية.2009 ،
˗رو�ضة التعريف مبفاخر موالنا �إ�سماعيل بن ال�رشيف ،حممد ال�صغري اليفرين ،حتقيق
عبدالوهاب بنمن�صور ،ط ،2الرباط ،املطبعة امللكية.1995 ،
˗رو�ضة الطالبني وعمدة املفتني ،يحيى بن �رشف النووي ،ط ،3بريوت ،املكتب الإ�سالمي.1991 ،
˗�سجل العطاء الوقفي ،ط ،2الكويت ،الأمانة العامة للأوقاف.2003 ،
˗�سجالت ال�رصة العثمانية وفحواها :املخ�ص�صات ،الق�ضاة ،الأوقاف ،الأربطة ،املدار�س،
�سهيل �صابان( ،د .ن ،د .ت).
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˗ال�سيا�سة املالية يف التاريخ االقت�صادي الإ�سالمي� ،سالم عبدالكرمي مهدي �سمي�سم ،ط ،1ع َّمان،
دار جمدالوي.2010 ،
˗�شئون احلرمني ال�رشيفني يف العهد العثماين يف �ضوء الوثائق الرتكية العثمانية ،حممد
عبداللطيف هريدي( ،د .ن).1989 ،
˗�رشح �ألفاظ الواقفني والق�سمة على امل�ستحقني ،احلطاب ،حتقيق جمعة حممود الزريقي ،ط،1
طرابل�س ،كلية الدعوة الإ�سالمية ،جلنة احلفاظ على الرتاث الإ�سالمي.1995 ،
˗�رشح العقيدة الوا�سطية� ،صالح الفوزان ،ط ،5الكويت ،وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية،
.2010
˗�رشح القانون املدين )3( :العقود امل�سماة� ،سليمان مرق�س( ،د .ن).1985 ،
˗�رشح القانون املدين الكويتي :نظرية احلق ،حم�سن البيه ،ط ،1الكويت ،م�ؤ�س�سة دار الكتب،
مكتبة ال�صفار.1994 ،
˗�رشح منتهى الإرادات� ،أو ،دقائق �أويل النهى ل�رشح املنتهى ،البهوتي ،ط ،1عامل الكتب.1993 ،
˗�رشح ميارة :الإتقان والأحكام يف �رشح حتفة احلكام ،حممد بن �أحمد بن حممد الفا�سي ميارة،
القاهرة ،مطبعة اال�ستقامة( ،د .ت).
˗�رشح نخبة الفكر يف م�صطلح �أهل الأثر ،علي القاري ،حتقيق حممد نزار متيم وهيثم نزار متيم،
بريوت ،دار الأرقم بن �أبي الأرقم( ،د .ت).
˗ال�رشكات الوقفية من خالل نظام ال�رشكات ال�سعودية ،خالد بن عبدالرحمن املهنا ،الريا�ض،
جامعة الإمام حممد بن �سعود( ،د .ت).
˗�صبح الأع�شى يف �صناعة الإن�شا� ،أحمد بن علي القلق�شندي� ،رشح حممد ح�سني �شم�س الدين،
ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية.1987 ،
˗ال�صحاح يف اللغة والعلوم :معجم و�سيط :جتديد �صحاح العالمة اجلوهري� ،...إعداد وت�صنيف
ندمي مرع�شلي و�أ�سامة مرع�شلي ،ط ،1بريوت ،دار احل�ضارة العربية.1975 ،
˗�صحيح ابن خزمية� ،أبو بكر حممد بن �إ�سحاق بن خزمية ،حتقيق حممد م�صطفى الأعظمي،
بريوت ،املكتب الإ�سالمي( ،د .ت).
˗�صناديق الوقف اال�ستثماري� ،أ�سامة عبداملجيد العاين ،ط ،1بريوت ،دار الب�شائر الإ�سالمية،
.2010
˗�ضوابط املال املوقوف ،عبداملنعم زين الدين ،ط ،1دم�شق ،دار النوادر.2012 ،
˗الطبقات الكربى ،ابن �سعد ،حتقيق علي حممد عمر ،ط ،1القاهرة ،مكتبة اخلاجني.2001 ،
˗طلبة الطلبة يف اال�صطالحات الفقهية ،...جنم الدين عمر بن حممد الن�سفي ،دار الطباعة
العامرة1311 ،هـ.
˗طيبة الطيبة :تاريخ ومعامل :ف�ضائل و�أحكام ،حممد عامر زكريا حم�صي ،ط( ،1د.ن).2011 ،
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˗العرف والعمل يف املذهب املالكي ومفهومهما لدى علماء املغرب ،عمر عبدالكرمي اجليدي،
املغرب ،مطبعة ف�ضالة.1984 ،
˗عقد االئتمان الإيجاري ،فايز نعيم ر�ضوان ،دار الفكر العربي.1985 ،
˗عقد الإيجار يف الفقه املقارن ،حممد �سالم مدكور ،ط ،1دار النه�ضة العربية.1984 ،
˗العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية ،ابن عابدين ،دار املعرفة( ،د .ت)
˗العماد الأ�صفهاين :حياته وع�رصه ،ح�سني عا�صي ،بريوت ،دار الكتب العلمية( ،د .ت).
˗العمل االجتماعي التطوعي يف الإمارات العربية املتحدة :درا�سة حتليلية لقانون اجلمعيات ذات
النفع العام ،را�شد حممد را�شد ،دبى ،مكتبة القراءة للجميع.1990 ،
˗عوار�ض الأهلية ،ح�سن اجلبوري ،ط ،1مكة املكرمة ،جامعة �أم القرى.1988 ،
˗غمز عيون الب�صائر يف �رشح الأ�شباه والنظائر� ،أحمد احلموي ،ط ،1دار الكتب العلمية.1985 ،
˗فتاوى تتحدى الإهمال يف �شف�شاون وما حولها من اجلبال ،حممد الهبطي املواهبي ،الرباط،
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية.1998 ،
˗الفتاوى الفقهية الكربى ،ابن حجر الهيتمي ،دار الفكر.1983 ،
˗الفتاوى الهندية ،جلنة علماء برئا�سة نظام الدين البلخي ،ط ،2دار الفكر1310 ،هـ.
˗فتح القدير ،ال�شوكاين ،ط ،1دم�شق ،بريوت ،دار ابن كثري ،دار الكلم الطيب1414 ،هـ.
˗فرمان لوايل �صيدا وال�شام بخ�صو�ص وقف الال م�صطفى با�شا وزوجته ،...ترجمة �شفيق
حمدي ،دم�شق ،املطبعة العمومية.1956 ،
˗الفروع ،ابن مفلح ،ط ،4عامل الكتب.1985 ،
˗ف�صول يف تاريخ الأوقاف يف تون�س ،ال�شيباين بنبلغيث ،ط� ،1صفاق�س ،مكتبة عالء الدين.2004 ،
˗فقه ا�ستثمار الوقف ومتويله يف الإ�سالم ،عبدالقادر بن عزوز ،ط ،1الكويت ،الأمانة العامة
للأوقاف.2008 ،
˗الفقه الإ�سالمي و�أدلته ،وهبة الزحيلي ،ط ،4املنقحة املعدلة (ط 12ملا قبلها من طبعات
م�صورة) ،دم�شق ،دار الفكر( ،د .ت).
˗فقه املعامالت املالية وامل�رصفية املعا�رصة ،نزيه حماد ،دم�شق ،دار القلم.2007 ،
˗فهر�ست وثائق القاهرة حتى نهاية ع�رص �سالطني املماليك ،حممد حممد �أمني ،القاهرة ،املعهد
العلمي الفرن�سي للآثار ال�رشقية.1981 ،
˗قامو�س �آركابيتا للعلوم امل�رصفية واملالية ،نبيل �شيبان ودينا �شيبان ،بريوت ،مطبعة كركي،
.2008
˗قامو�س �أطل�س املو�سوعي� :إجنليزي  -عربي ،ط ،1القاهرة� ،أطل�س للن�رش.2002 ،
426

امل�صادر واملراجع
˗قامو�س الغذاء والتداوي بالنبات� ،أحمد قدامة ،ط ،2بريوت ،دار النفائ�س.1982 ،
˗القامو�س الفقهي :لغة وا�صطالح ًا� ،سعدي �أبو حبيب ،ط م�صححة ،دم�شق ،دار الفكر.2003 ،
˗القامو�س القانوين اجلديد� ،إبراهيم النجار و�آخرون ،ط جديدة ،بريوت ،مكتبة لبنان.2006 ،
˗القامو�س املحيط ،الفريوز�آبادي ،بريوت ،دار �إحياء الرتاث العربي.1991 ،
˗قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية ،حممد ح�سن يو�سف ،القاهرة ،بنك اال�ستثمار القومي( ،د .ت).
˗قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية يف احل�ضارة الإ�سالمية ،حممد عمارة ،ط ،1بريوت ،دار
ال�رشوق.1993 ،
˗قامو�س امل�صطلحات الدينية ،عزالدين حممد جنيب ،القاهرة ،مكتبة ابن �سينا.2006 ،
˗قامو�س امل�صطلحات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية� ،سامي ذبيان و�آخرون ،ط ،1لندن،
ريا�ض الري�س.1990 ،
˗قامو�س م�صطلحات امل�صارف واملال واال�ستثمار ،حت�سني التاجي الفاروقي ،ط ،2بريوت،
مكتبة لبنان.2005 ،
˗قامو�س م�صطلحات الوثائق والأر�شيف� ،سلوى علي ميالد ،القاهرة ،دار الثقافة.1982 ،
˗القانون املدين املقارن ،حممد لبيب �شنب( ،د .ن ،د .ت).
˗قراءة يف وثيقة وقف ترجع �إىل �أوائل القرن الع�رشين� ،ضمن جملة االحتاد العام للآثاريني
العرب� ،سحر حممد القطري ،ع.2012 ،13
˗قراءة معمارية يف ال�سجالت العثمانية للمحكمة ال�رشعية يف نابل�س  ،...ثائرة ر�شيد ح�سني
بليبلة� ،أطروحة ماج�ستري ،جامعة النجاح الوطنية بنابل�س.2010 ،
˗ق�ضايا وم�شكالت املحا�سبة على الوقف� ،ضمن بحوث ودرا�سات� :سل�سلة بحوث الأوقاف،
حممد عبداحلليم عمر ،القاهرة ،مركز �صالح عبداهلل كامل لالقت�صاد الإ�سالمي.2004 ،
˗القواعد املحا�سبية للأموال الوقفية ،ح�سني ح�سني �شحاتة ،الكويت ،الأمانة العامة للأوقاف،
(د .ت).
˗الكامل يف م�صطلحات العمارة الإ�سالمية من بطون املعاجم اللغوية� ،سامي نوار ،ط،1
الإ�سكندرية ،دار الوفاء.2003 ،
˗كتاب وقف فاطمة خاتون ،دم�شق ،مديرية الأوقاف.1955 ،
˗كتابة البحث العلمي� :صياغة جديدة ،عبدالوهاب بن �إبراهيم �أبو �سليمان ،ط ،6جدة ،دار
ال�رشوق.1996 ،
˗ك�شاف القناع ،البهوتي ،بريوت ،عامل الكتب.1982 ،
˗ك�شف الأ�رسار� :رشح �أ�صول البزدوي ،عالء الدين عبدالعزيز بن �أحمد البخاري ،دار الكتاب
الإ�سالمي( ،د .ت).
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˗الكنز الثمني يف �س�ؤاالت ابن �سنيد البن عثيمني ،حممد بن العثيمني� ،إعداد فهد ال�سنيد( ،د.ن ،د.ت).
˗كيف واجهت احل�ضارة الإ�سالمية م�شكلة املياه ،خالد عزب ،املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم
والثقافة( ،د .ت).
˗ل�سان العرب ،ابن منظور ،ط 3جديدة حمققة ،بريوت ،دار �إحياء الرتاث العربي.1993 ،
˗م�ؤمتر الأوقاف الأول يف اململكة العربية ال�سعودية� :أثر الوقف يف تنمية املجتمع ،مكة املكرمة،
جامعة �أم القرى1422 ،هـ.
˗م�ؤمتر الأوقاف الأول يف اململكة العربية ال�سعودية :تنظيم �أعمال الوقف وتنمية موارده ،مكة
املكرمة ،جامعة �أم القرى1422 ،هـ.
˗م�ؤمتر الأوقاف الأول يف اململكة العربية ال�سعودية :واقع الوقف عرب التاريخ الإ�سالمي ،مكة
املكرمة ،جامعة �أم القرى1422 ،هـ.
˗م�ؤمتر الأوقاف الأول يف اململكة العربية ال�سعودية :الوقف مفهومه وف�ضله و�أنواعه ،مكة
املكرمة ،جامعة �أم القرى1422 ،هـ.
˗مباحث الوقف ،حممد زيد االبياين ،م�رص ،عبداهلل وهبه الكتبي.1924 ،
˗املب�سوط ،ال�رسخ�سي ،بريوت ،دار املعرفة.1993 ،
˗املتحف يف �أحكام امل�صحف� ،صالح حممد الر�شيد ،ط ،1بريوت ،م�ؤ�س�سة الريان.2003 ،
ِ
جتارت كتب� ،آرام باغ( ،د .ت).
˗جملة الأحكام العدلية ،كرات�شي ،نور حممد ،كارخانه
˗املجموع� :رشح املهذب ،يحيى بن �رشف النووي ،دار الفكر( ،د .ت).
˗جمموعة القوانني امل�رصية املختارة من الفقه الإ�سالمي ،حممد �أحمد فرج ال�سنهوري،
القاهرة ،مطبعة م�رص.1949 ،
˗حما�رضات يف الوقف ،حممد �أبو زهرة ،ط ،2القاهرة ،دار الفكر العربي.1971 ،
˗حما�رضات يف الوقف وم�ؤ�س�سات الوقف يف ال�رشيعة والقانون واالجتهاد اللبناين ،عمر
م�سقاوي ،ط ،1طرابل�س ،امل�ؤ�س�سة احلديثة للكتاب.2011،
˗املحكم يف �أ�صول الكلمات العامية� ،أحمد عي�سى ،دار الآفاق العربية.2001 ،
˗املحلى ،ابن حزم ،بريوت ،دار الكتب العلمية.
˗املحيط يف اللغة ،ال�صاحب بن عباد ،بتحقيق حممد ح�سن �آل يا�سني ،ط ،1بغداد ،مطبعة
املعارف.1975 ،
˗خمتار ال�صحاح ،الرازي� ،ضبطه و�صححه �أحمد �شم�س الدين ،بريوت ،دار الكتب العلمية.1994 ،
˗خمتار القامو�س ،الطاهر �أحمد الزاوي ،ط ،2ليبيا ،الدار العربية للكتاب.1977 ،
˗خم�ص�صات احلرمني ال�رشيفني يف م�رص �إبان الع�رص العثماين ،حممد علي فهيم بيومي ،ط،1
القاهرة ،دار القاهرة للكتاب.2001 ،
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˗املدار�س يف م�رص يف ع�رص دولة املماليك :درا�سة تاريخية من خالل الوقفيات واحلجج ،حممد
حممود خلف عناقرة� ،أطروحة دكتوراه ،كلية الدرا�سات العليا باجلامعة الأردنية.2005 ،
˗املدخل �إىل درا�سة امل�صطلحات الفنية للعمارة الإ�سالمية ،حممد حمزة �إ�سماعيل احلداد ،ط،3
القاهرة ،مكتبة زهراء ال�رشق.2008 ،
˗املدخل الفقهي العام ،م�صطفى �أحمد الزرقا ،ط ،1دار القلم( ،د.ت).
˗املدخل لدرا�سة القر�آن الكرمي ،حممد بن حممد �أبو �شهبة ،ط جديدة ،الكويت ،الأمانة العامة
للأوقاف.2003 ،
˗املدينة وال�سلطة يف الإ�سالم :منوذج اجلزائر يف العهد العثماين ،م�صطفى �أحمد بن حمو�ش،
ط ،1دبي ،مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث.1999 ،
˗مر�سوم بالقانون رقم  131ل�سنة  1986يف �ش�أن نزع ملكية العقارات ال�صادر ب�ش�أنها �صيغ
ا�ستمالك والعقارات ال�صادر ب�ش�أنها قرارات يف املجل�س البلدي الكويتي باال�ستمالك واملبادلة،
(د .ن ،د .ت).
˗املر�سوم الت�رشيعي ال�سوري رقم ( )88للعام ( )2010اخلا�ص برتخي�ص �رشكات الت�أجري
التمويلي.
˗امل�سجد احلرام مبكة املكرمة ور�سومه يف الفن الإ�سالمي� ،أحمد رجب حممد علي ،ط ،2القاهرة،
الدار امل�رصية اللبنانية.2000 ،
˗م�رشوعات املعلومات والتوثيق ،الكويت ،الأمانة العامة للأوقاف.2017 ،
˗امل�صباح املنري يف غريب ال�رشح الكبري للرافعي ،الفيومي ،بريوت ،دار الكتب العلمية.1994 ،
˗امل�صطلح والداللة ،حنان ح�سن حممود �سامل� ،إ�رشاف عودة خليل �أبو عودة ،ر�سالة ماج�ستري،
كلية الآداب بجامعة ال�رشق الأو�سط.2011 ،
˗م�صطلحات التاريخ العثماين� ،صالح �سعداوي �صالح ،الريا�ض ،دارة امللك عبدالعزيز.2016 ،
˗م�صطلحات �صبح الأع�شى ،حممد قنديل البقلي ،القاهرة ،الهيئة العامة لق�صور الثقافة.2006 ،
˗م�صطلحات علم �أ�صول الفقه ،خلف حممد املحمد ،ط ،1بريوت ،م�ؤ�س�سة الريان.2004 ،
˗امل�صطلحات العمرانية واملعمارية يف م�صادر فقه العمران الإبا�ضي حتى نهاية القرن 6هـ /
12م ،حممد عبدال�ستار عثمان ،طُ ،1عمان ،وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية.2014 ،
˗م�صطلحات الفقه املايل املعا�رص (معامالت ال�سوق)� ،إبراهيم ال�رضير و�آخرون ،ط ،1القاهرة،
املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي.1997 ،
˗امل�صطلحات املتداولة يف الدولة العثمانية� ،ضمن جملة درا�سات تاريخية ،حممود عامر،
ع ،118-117كانون الثاين-حزيران.2012 ،
˗امل�صطلحات املعمارية يف وثائق ع�رص حممد علي وخلفائه ،حممد علي عبداحلفيظ ،ط( ،1د .ن)،
.2005
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˗امل�صطلحات الوقفية ،حممد كامل عبيد اهلل عتيقى وعزالدين تونى وخالد �شعيب ،ط ،2الكويت،
الأمانة العامة للأوقاف.2009 ،
˗مطالب �أويل النهى ،م�صطفى الرحيباين ،ط ،2املكتب الإ�سالمي.1994 ،
˗مع القراء يف �أ�سئلتهم وتعليقاتهم� ،ضمن العرب :جملة تعنى بتاريخ العرب و�آدابهم وتراثهم
الفكري ،ج ،4-3رم�ضان�-شوال 1414هـ.
˗املعايري ال�رشعية ،البحرين ،هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.2010 ،
˗املعت�رص من املخت�رص من م�شكل الآثار� ،أبو املحا�سن يو�سف بن مو�سى احلنفي ،بريوت ،عامل
الكتب( ،د .ت).
˗معجم الإدارة� ،إبراهيم بدر �شهاب اخلالدي ،ع َّمان ،دار �أ�سامة.2011 ،
˗املعجم الإداري� ،سمري ال�شوبكي ،ع َّمان ،دار �أ�سامة.2010 ،
˗املعجم الأ�سا�سي يف امل�صطلحات الإدارية العربية القدمية واملعا�رصة ،يا�رس عبداهلل �رسحان،
الريا�ض ،معهد الإدارة العامة.2014 ،
˗املعجم االقت�صادي ،جمال عبدالنا�رص ،ع َّمان ،دار �أ�سامة.2010 ،
˗املعجم االقت�صادي الإ�سالمي� ،أحمد ال�رشبا�صي ،دار اجليل.1981 ،
˗معجم الألفاظ التاريخية يف الع�رص اململوكي ،حممد �أحمد دهمان ،ط ،1بريوت ،دار الفكر
املعا�رص ،دم�شق ،دار الفكر.1990 ،
˗معجم �ألفاظ اللهجة الكويتية :درا�سة وحتليل ،ليلى خلف ال�سبعان ،ط ،2الكويت ،اجلمعية
الكويتية للدرا�سات والبحوث التخ�ص�صية.2002 ،
˗معجم البيولوجيا يف علوم الأحياء والزراعة ،جلنة علوم الأحياء والزراعة ،القاهرة ،جممع
اللغة العربية.1984 ،
˗معجم تاريخ احلج ،عبدالعزيز بن �سعود العويد ،ط ،1م�ؤ�س�سة اجلديد النافع.2013 ،
˗املعجم التجاري واالقت�صادي ،فهمي حممود �شكري ،ع َّمان ،دار �أ�سامة.2011 ،
˗املعجم اجلامع يف امل�صطلحات الأيوبية واململوكية والعثمانية ذات الأ�صول العربية والفار�سية
والرتكية ،ح�سان حالق ،عبا�س �صباغ ،ط ،1بريوت ،دار العلم للماليني.1999 ،
˗املعجم اجلامع يف امل�صطلحات العثمانية ذات الأ�صول العربية والفار�سية والرتكية والأيوبية
واململوكية ،ح�سان حالق ،عبا�س �صباغ ،ط ،1بريوت ،دار النه�ضة العلمية.2009 ،
˗املعجم اجلغرايف� ،آمنة �أبو حجر ،ط ،1ع َّمان ،دار �أ�سامة.2009 ،
˗معجم الدولة العثمانية ،ح�سني جميب امل�رصي ،ط ،1القاهرة ،الدار الثقافية للن�رش.2004 ،
˗املعجم ال�سيا�سي ،و�ضاح زيتون ،ع َّمان ،دار �أ�سامة.2010 ،
˗معجم ال�شهابي يف م�صطلحات العلوم الزراعية ،م�صطفى ال�شهابي ،ط ،5بريوت ،مكتبة لبنان.2003 ،
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˗معجم العلوم املالية واملحا�سبية وامل�رصفية ،حممود علي عطوان ،ط ،1ع َّمان ،دار �أ�سامة.2013 ،
˗معجم العمارة والفن ،عفيف البهن�سي ،ط ،1بريوت ،مكتبة لبنان.1995 ،
˗معجم الغني الزاهر ،عبدالغني �أبو العزم ،ط ،1الرباط ،م�ؤ�س�سة الغني للن�رش.2013 ،
˗معجم القانون ،جممع اللغة العربية ،القاهرة ،الهيئة العامة ل�شئون املطابع الأمريية.1999 ،
˗املعجم القانوين ،ريا�ض النعمان ،ط ،1ع َّمان ،دار �أ�سامة.2013 ،
˗املعجم القانوين رباعي اللغة ،عبدالفتاح عبدالفتاح مراد ،ط جديدة مزيدة ومنقحة ،الإ�سكندرية،
امل�ؤلف( ،د .ت).
˗املعجم لألفاظ احلب�س  -الوقف  -املعقب والعام باملغرب ،م�صطفى عبدال�سالم املهماه ،ط،1
الرباط ،طوب بري�س.2006 ،
˗معجم اللغة العربية املعا�رصة� ،أحمد خمتار عمر و�آخرون ،ط ،1القاهرة ،عامل الكتب.2008 ،
˗معجم لغة الفقهاء ،حممد روا�س قلعه جي ،ط ،1بريوت ،دار النفائ�س.1996 ،
˗معجم منت اللغة� ،أحمد ر�ضا ،بريوت ،دار مكتبة احلياة.1958 ،
˗املعجم املدر�سي ،حممد خري �أبو حرب ،ط ،1دم�شق ،امل�ؤ�س�سة العامة للمطبوعات والكتب
املدر�سية1985 ،
˗معجم امل�صطلحات االجتماعية ،خليل �أحمد خليل ،ط ،1بريوت ،دار الفكر اللبناين.1995 ،
˗معجم م�صطلحات �أ�صول الفقه ،قطب م�صطفى �سانو ،دم�شق ،دار الفكر2002 ،
˗معجم م�صطلحات الإعالم� ،أحمد زكي بدوي ،ط ،2القاهرة ،دار الكتاب امل�رصي.1994 ،
˗معجم م�صطلحات االقت�صاد واملال و�إدارة الأعمال ،نبيه غطا�س ،ط جديدة ،بريوت ،مكتبة
لبنان.1995 ،
˗معجم امل�صطلحات االقت�صادية� ،أحمد زكي بدوي ،ط ،2القاهرة ،دار الكتاب امل�رصي.2003 ،
˗معجم امل�صطلحات االقت�صادية والإ�سالمية ،علي بن حممد اجلمعة ،ط ،1الريا�ض ،مكتبة
العبيكان.2000 ،
˗معجم م�صطلحات �ألفاظ الفقه الإ�سالمي� ،سائر ب�صمه جي ،ط ،1دم�شق� ،صفحات للدرا�سات
والن�رش.2009 ،
˗معجم م�صطلحات التاريخ ،يحيى حممد نبهان ،ط ،1ع َّمان ،دار يافا.2010 ،
˗معجم م�صطلحات التاريخ والآثار ،جلنة التاريخ والآثار ،القاهرة ،جممع اللغة العربية.2011 ،
˗معجم م�صطلحات اخلدمة االجتماعية ،عبدالنا�رص �سليم حامد ،ط ،1ع َّمان ،دار �أ�سامة.2012 ،
˗معجم امل�صطلحات الدينية ،خليل �أحمد خليل ،ط ،1بريوت ،دار الفكر اللبناين.1995 ،
˗معجم م�صطلحات الرعاية والتنمية االجتماعية� ،أحمد زكي بدوي ،ط ،1القاهرة ،دار الكتاب
امل�رصي.1987 ،
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˗معجم امل�صطلحات ال�سيا�سية والدولية� ،أحمد زكي بدوي ،ط ،2القاهرة ،دار الكتاب امل�رصي.2004 ،
˗معجم م�صطلحات ال�رشيعة والقانون ،عبدالواحد كرم( ،د .ن).1995 ،
˗معجم م�صطلحات العلوم الإدارية� ،أحمد زكي بدوي ،ط ،2القاهرة ،دار الكتاب امل�رصي.1994 ،
˗معجم م�صطلحات العلوم ال�رشعية ،ط ،2الريا�ض ،مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.2017 ،
˗معجم م�صطلحات العمارة والفنون الإ�سالمية ،عا�صم حممد رزق ،ط ،1القاهرة ،مكتبة
مدبويل.2000 ،
˗معجم امل�صطلحات الفقهية ،الكويت� ،إدارة املخطوطات بوزارة الأوقاف.2010 ،
˗معجم امل�صطلحات الفقهية يف الفقه ال�سيا�سي الإ�سالمي ،ح�سن بن حممد �سفر ،ط1995 ،1
˗معجم امل�صطلحات الفقهية والقانونية ،جرج�س جرج�س ،ط ،1بريوت ،ال�رشكة العاملية للكتاب.1996 ،
˗معجم امل�صطلحات القانونية� ،أحمد زكي بدوي ،ط ،2القاهرة ،دار الكتاب امل�رصي.2003 ،
˗معجم امل�صطلحات القانونية ،جريار كورنو ،ترجمة من�صور القا�ضي ،ط ،1بريوت ،امل�ؤ�س�سة
اجلامعية للدرا�سات والن�رش.1998 ،
˗معجم م�صطلحات الق�ضاء ،حممد الزحيلي وعبداحلق حمي�ش ،ط� ،1أبو ظبي ،معهد التدريب
والدرا�سات الق�ضائية.2011 ،
˗معجم امل�صطلحات املالية واالقت�صادية يف لغة الفقهاء ،نزيه حماد ،ط ،1دم�شق ،دار القلم.2008 ،
˗معجم م�صطلحات املحا�سبة املالية والإدارية ،عدنان عابدين ،ط 2منقحة ومزيدة ،بريوت،
مكتبة لبنان( ،د .ت).
˗معجم امل�صطلحات والألفاظ الفقهية ،حممود عبدالرحمن عبداملنعم ،القاهرة ،دار الف�ضيلة.1999 ،
˗معجم امل�صطلحات والألقاب التاريخية ،م�صطفى عبدالكرمي اخلطيب ،ط ،1بريوت ،م�ؤ�س�سة
الر�سالة.1996 ،
˗معجم مقايي�س اللغة� ،أحمد بن فار�س بن زكرياء القزويني الرازي ،حتقيق عبدال�سالم حممد
هارون ،دار الفكر.1979 ،
˗املعجم املو�سوعي للم�صطلحات العثمانية التاريخية� ،سهيل �صابان ،الريا�ض ،مكتبة امللك فهد
الوطنية.2000 ،
˗معجم نور الو�سيط ،ع�صام نورالدين ،بريوت ،دار الكتب العاملية.2005 ،
˗املعجم الو�سيط ،ن�صار �سيد �أحمد و�آخرون ،بريوت ،دار �إحياء الرتاث العربي.2008 ،
˗معيد النعم ومبيد النقم ،تاج الدين ال�سبكي ،ط ،1بريوت ،م�ؤ�س�سة الكتب الثقافية.1986 ،
˗معني احلكام فيما يرتدد بني اخل�صمني من الأحكام ،عالء الدين علي بن خليل الطرابل�سي ،دار
الفكر( ،د .ت).
˗املغرب ،للمطرزي ،دار الكتاب العربي( ،د .ت).
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˗املغني ،موفق الدين عبداهلل بن قدامة ،حتقيق عبداهلل الرتكي وعبدالفتاح احللو ،القاهرة ،هجر
للطباعة والن�رش( ،د .ت).
˗املغني الكبري ،ح�سن �سعيد الكرمي ،ط ،1بريوت ،مكتبة لبنان.1991 ،
˗مفاتيح العلوم ،حممد بن �أحمد اخلوارزمي ،مراجعة حممد كمال الدين الأدهمي ،ت�صحيح
عثمان خليل ،ط ،1م�رص.1930 ،
˗املفردات ،للأ�صفهاين ،ط ،1دم�شق ،دار القلم( ،د .ت).
˗املف�صل يف تاريخ القد�س ،عارف عارف ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رش( ،د .ت).
˗من تاريخ املدينتني املقد�ستني :املدينة ومكة ،عبدالرازق عبدالرازق عي�سى ،اال�سكندرية ،دار
الكتب والدرا�سات العربية.2016 ،
˗منتدى ق�ضايا الوقف الفقهية الأول :بحوث ومناق�شات املنتدى ،ط ،1الكويت ،الأمانة العامة
للأوقاف.2004 ،
˗املنتقى� :رشح املوط�أ ،الباجي ،ط ،2القاهرة ،دار الكتاب الإ�سالمي( ،د .ت).
˗مواهب اجلليل يف �رشح خمت�رص خليل ،احلطاب ال ُّرعيني ،ط ،3دار الفكر.1992 ،
˗املو�سوعة الإ�سالمية العامة� ،إ�رشاف حممود حمدي زقزوق ،القاهرة ،املجل�س الأعلى لل�شئون
الإ�سالمية.2003 ،
˗مو�سوعة الأوقاف� ،أحمد �أمني ح�سان وفتحي عبدالهادي ،اال�سكندرية ،من�ش�أة املعارف،
.2003-1999
˗املو�سوعة الذهبية يف احل�ضارة الإ�سالمية� ،سائر ب�صمه جي ،ط ،1دم�شق ،اليمامة للطباعة
والن�رش.2010 ،
˗املو�سوعة العربية العاملية ،ط ،1الريا�ض ،م�ؤ�س�سة �أعمال املو�سوعة للن�رش والتوزيع.1996 ،
˗املو�سوعة العربية مل�صطلحات علوم املكتبات واملعلومات واحلا�سبات� ،أحمد حممد ال�شامي
و�سيد ح�سب اهلل ،ط ،1القاهرة ،املكتبة الأكادميية.2001 ،
˗املو�سوعة العربية املي�رسة ،ط 2حمدثة ،بريوت ،دار اجليل.2001 ،
˗مو�سوعة العمارة والآثار والفنون الإ�سالمية ،ح�سن البا�شا ،ط ،1بريوت� ،أوراق �رشقية.1999 ،
˗املو�سوعة الفقهية ،الكويت ،وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية.2006-1993 ،
˗املو�سوعة الفقهية املي�رسة ،حممد روا�س قلعه جي ،ط ،1بريوت ،دار النفائ�س.2000 ،
˗مو�سوعة فن العمارة الإ�سالمية ،جمعة �أحمد قاجة ،ط ،3بريوت ،دار امللتقى.2001 ،
˗املو�سوعة القر�آنية املتخ�ص�صة ،حممود حمدي زقزوق ،القاهرة ،املجل�س الأعلى لل�شئون
الإ�سالمية.2003 ،
˗مو�سوعة ك�شاف ا�صطالحات الفنون والعلوم ،حممد علي التهانوي ،حتقيق علي دحروج ،ط،1
بريوت ،مكتبة لبنان.1996 ،
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˗املو�سوعة الكويتية املخت�رصة ،حمد حممد ال�سعيدان ،ط ،3الكويت( ،د .ن).1993-1992 ،
˗مو�سوعة اللهجة الكويتية ،خالد عبدالقادر عبدالعزيز الر�شيد ،ط( ،2د .ن).2010 ،
˗مو�سوعة املفاهيم الإ�سالمية العامة ،القاهرة ،املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية( ،د .ت).
˗مو�سوعة املورد العربية ،منري البعلبكي ،ط ،1بريوت ،دار العلم للماليني.1990 ،
˗املو�سوعة املي�رسة يف الأديان واملذاهب املعا�رصة ،ط ،2الريا�ض ،الندوة العاملية لل�شباب
الإ�سالمي.1989 ،
˗املو�سوعة املي�رسة يف التاريخ الإ�سالمي ،القاهرة ،م�ؤ�س�سة اقر�أ للن�رش والتوزيع( ،د .ت).
˗نابل�س ونواحيها يف القرن ال�ساد�س ع�رش على �ضوء الوقفيات التي حتتفظ بها �سجالت الدولة
العثمانية� ،ضمن جملة املنارة ،حممد عدنان البخيت ،مج ،1ع.1996 ،1
˗ندوة مكانة الوقف و�أثره يف الدعوة والتنمية ،مكة ،وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف
والدعوة والإر�شاد1420 ،هـ.
˗ندوة نحو �إحياء دور الوقف يف الدول الإ�سالمية ،م�رص ،جامعة قناة ال�سوي�س.1998 ،
˗ن�صان جديدان من وثيقة الأمري �رصغمت�ش� ،ضمن جملة كلية الآداب ،عبداللطيف �إبراهيم،
مج ،28ج ،2-1مايو-دي�سمرب .1966
˗نطاق الوالية الق�ضائية واالخت�صا�ص الق�ضائي :درا�سة مقارنة� ،أحمد مليجي ،مكتبة دار
النه�ضة العربية( ،د .ت).
˗النظارة على الوقف ،خالد عبداهلل ال�شعيب ،ط ،1الكويت :الأمانة العامة للأوقاف.2006 ،
˗نظام الع�شائر يف املجتمع املزابي :منوذج مثايل لإ�صالح املجتمعات ،مو�سى بن �إبراهيم حريزي،
م�ؤ�س�سة ال�شيخ عمي �سعيد( ،د .ت).
˗نظام النظارة على الأوقاف يف الفقه الإ�سالمي حممد املهدي ،ط ،1الكويت ،الأمانة العامة
للأوقاف.2011 ،
˗نظام الوقف و�أحكامه ال�رشعية والقانونية ،عمر م�سقاوي ،ط ،1دم�شق ،دار الفكر.2010،
˗نظام الوقف واملجتمع املدين يف الوطن العربي :بحوث ومناق�شات الندوة الفكرية التي نظمها
مركز درا�سات الوحدة العربية والأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت ،ط ،1بريوت ،مركز
درا�سات الوحدة العربية.2003 ،
˗نهاية الأرب يف فنون الأدب� ،أحمد بن عبدالوهاب القر�شي التيمي البكري النويري ،ط،1
القاهرة ،دار الكتب والوثائق القومية1423 ،هـ.
˗نهاية املحتاج �إىل �رشح املنهاج� ،شم�س الدين حممد بن �شهاب الدين الرملي ،دار الفكر.1983 ،
˗الوايف يف �رشح القانون املدين� :أ�صول الإثبات و�إجراءاته �سليمان مرق�س ،ط ،5القاهرة( ،د .ت).
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˗الوثائق العثمانية يف تركيا وم�رص ودول �شمال �أفريقيا :زواج  -طالق  -بيع � -إيجار  -وقف -
ا�ستبدال ،حممود عبا�س حمودة ،القاهرة ،دار غريب.1999 ،
˗وثائق مقدمة للم�ؤمتر :الت�أمني و�إعادة الت�أمني� ،ضمن جملة املجمع الفقهي الإ�سالمي ،عبداهلل بن
زيد �آل حممود ،ع.2
˗وثائق الوقف الكويتية ،عجيل جا�سم الن�شمي( ،د .ن ،د .ت).
˗وثيقة وقف ال�سلطان قايتباي على املدر�سة الأ�رشفية وقاعة ال�سالح بدمياط� ،ضمن املجلة
التاريخية امل�رصية ،مج  ،)1965-1964( 12حممد حممد �أمني.
˗الو�سيط يف الإجراءات اجلزائية الكويتية ،عبدالوهاب حومد ،ط ،4مطبوعات جامعة الكويت.1989 ,
˗الو�سيط يف �رشح القانون املدين ،عبدالرزاق ال�سنهوري ،م�رص( ،د .ن ،د .ت).
˗الوظائف الإدارية مب�ؤ�س�سات الوقف امل�رصية يف عهد الدولة العثمانية ،بحث مقدم للم�ؤمتر
الدويل حول التاريخ االقت�صادي للم�سلمني ،عبداجلواد �صابر �إ�سماعيل ،جامعة الأزهر.1998 ،
˗الوقف الإ�سالمي :تطوره � -إدارته  -تنميته ،منذر قحف ،دم�شق ،دار الفكر.2000 ،
˗الوقف اخلريي يف الإ�سالم و�أبعاده التنموية ،ال�سعيد بوركبة ،ط ،1الريا�ض ،دار �أبي رقراق.2009 ،
˗وقف ال�سلطان النا�رص ح�سن بن حممد بن قالوون على مدر�سته بالرميلة ،حتقيق هويدا
احلارثي ،ط ،1بريوت ،ال�رشكة املتحدة.2001 ،
˗وقف �سنان با�شا( ،د .ن ،د .ت).
˗الوقف يف ال�رشيعة الإ�سالمية ،طرابل�س ،املكتبة احلديثة( ،د .ت).
˗الوقف يف العامل الإ�سالمي� :أداة �سلطة اجتماعية و�سيا�سية ،راندي ديغيليم ،دم�شق ،املعهد
الفرن�سي للدرا�سات العربية.1995 ،
˗الوقف يف الفكر الإ�سالمي ،حممد بن عبدالعزيز بنعبداهلل ،املغرب ،وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون
الإ�سالمية.1996 ،
˗الوقف والبيئة :حجج و�أدلة ،عزة عمر الرباط ،ط ،1دم�شق ،دار الفكر.2009 ،
˗الوكاالت والبيوت الإ�سالمية يف م�رص العثمانية ،رفعت مو�سى حممد ،ط ،1القاهرة ،الدار
امل�رصية اللبنانية.1993 ،
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قائمة اإلصدارات

437

438

قائمة الإ�صدارات

 1999ك�شاف �أدبيات الأوقاف يف دولة الكويت

 1999ك�شاف �أدبيات الأوقاف يف اململكة الأردنية الها�شمية ودولة فل�سطني

 1999ك�شاف �أدبيات الأوقاف يف جمهورية �إيران الإ�سالمية

 2000ك�شاف �أدبيات الأوقاف يف جمهورية م�صر العربية

 2000ك�شاف �أدبيات الأوقاف يف اململكة العربية ال�سعودية

 2001ك�شاف �أدبيات الأوقاف يف اململكة املغربية

 2002ك�شاف �أدبيات الأوقاف يف جمهورية تركيا

439

قائمة الإ�صدارات

 2003ك�شاف �أدبيات الأوقاف يف جمهورية الهند

 2004مكنز علوم الوقف (مطبوع)

 2004مكنز علوم الوقف (قر�ص مدمج)

 2008الك�شاف اجلامع لأدبيات الأوقاف (مطبوع)

 2010الك�شاف اجلامع لأدبيات الأوقاف (قر�ص مدمج)

� 2013أطل�س الأوقاف  ..دولة الكويت

 2014معجم تراجم �أعالم الوقف (اجلزء الأول)
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قائمة الإ�صدارات

 2015قامو�س م�صطلحات الوقف (اجلزء الأول)

 2017قامو�س م�صطلحات الوقف (اجلزء الثاين)

 2018معجم تراجم �أعالم الوقف (اجلزء الثاين)

 2021قامو�س م�صطلحات الوقف (اجلزء الثالث)

 2021اجلمع بني وقفي هالل واخل�صاف
جمموع يف ر�سائل ال�سيوطي حول الوقف

تحت الطبع
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قائمة الإ�صدارات

قائمة إصدارات قصص األطفال

 2012في العطاء سعادة (الطبعة األولى)

 2015في حينا مكتبة

 2015تسنيم وحذاؤها الثمين

 2015فارس القارة السمراء

 2015في العطاء سعادة (الطبعة الثانية)

 2017الغيمة الصغيرة التي تحب الضحكات
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قائمة الإ�صدارات

 2017كنزي الصغير

 2017زيتونات جدتي زهرة

 2017أسفار دينار

 2020نظارة جدي

 2020صاحب المظلة السوداء

 2020حكاية أحمد

 2020إجازة صيف
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قائمة الإ�صدارات

 2020أفضل األصدقاء
وحش االمتالك

تحت الطبع

فرح وبيت المرح

تحت الطبع

خيط الخير والسعادة

تحت الطبع

حفيد الوقـف

تحت الطبع

النوخذة هالل

تحت الطبع

الدينار المثمر

تحت الطبع
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