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املـــقــــدمــــــــــــــــــة

احلمد هلل رب العاملني، والعاقبة للمتقني ول عدوان اإل على الظاملني، 

وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف الأنبياء واملر�صلني نبينا حممد وعلى اآله 

واأ�صحابه ومن تبعهم باإح�صان اإىل يوم الدين، وبعد:

فاإن لكل فن م�صطلحاته، ولكل علم األفاظه اخلا�صة به، ومن فهم 

امل�صطلحات واأحاط بتعريفاتها واأتقنها ا�صتطاع اأن يلج باب هذا العلم 

وذاك الفن ول �صبيل لفهم العلوم اإل مبعرفة امل�صطلحات ومدلولتها.

واألفاظ  م�صطلحات  له  العلوم  من  كغريه  والق�صاء  الفقه  وعلم 

وحت�صل  املق�صود  يتبني  حتى  واإي�صاح  تعريف  اإىل  حتتاج  خا�صة 

الفائدة وتزهر النبتة وتثمر ال�صجرة.

لقي ال�صوء على �صيء من امل�صطلحات 
ُ
لذا اأحببت يف هذا الإ�صدار اأن اأ

الأنظمة  يف  كثريًا  ترد  اأو  العدل  وكتابات  املحاكم  يف  ذكرها  يرتدد  التي 

العدلية لأن معرفة معاين هذه امل�صطلحات والإحاطة بها طريق من طرق 

اللب�ض  واإزالة  العدل  وكّتاب  الق�صاة  مراد  لفهم  و�صبيل  الق�صائي  الوعي 

الذي قد يقع ب�صبب �صوء الفهم واجلهل باملعاين.

فاأ�صاأل اهلل مبنه وكرمه اأن ينفع باجلهود واأن يرزقنا جميعًا الفقه 

يف دينه والزيادة يف العلم واملعرفة.

املوؤلف
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امل�ضطلحات ال�رشعية والنظامية يف الدوائر العدلية

متهيـــــــــــــــد:
عدة  على  التنبيه  اأود  وتعريفاتها  امل�صطلحات  ذكر  قبل 

نقاط:

واإمنا  احل�صر  �صبيل  على  لي�صت  امل�صطلحات  هذه  1 .

اأبرزها واأكرثها تردادًا يف الدوائر  اجتهدت يف ذكر 

ال�صرعية والأنظمة العدلية.

الو�صول  لي�صهل  اأبجديًا  امل�صطلحات  هذه  رّتبت  2 .

اإليها.

حر�صت على ت�صهيل العبارة قدر الإمكان حتى تفهم  3 .

دون تعقيد اأو لب�ض.

حديثة  كتب  على  امل�صطلحات  تعريف  يف  اعتمدت  4 .

رغبة يف و�صوح العبارة و�صهولتها.

قد اأزيد يف بع�ض العبارات لتو�صيح املعنى املراد من  5 .

امل�صطلح.
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تعريفهامل�شطلحم

الإثبات1

التي  بالطرق  الق�صاء  اأمام  احلجة  اإقامة 

حددتها ال�صريعة على حق اأو واقعة ترتتب 

عليه اآثار �صرعية.

الإجارة2

اأو  عقد على منفعة مباحة من عني معينة 

على  اأو  معلومة،  مدة  الذمة  يف  مو�صوفة 

عمل معلوم بعو�ض معلوم.

اإحراز املخدرات3

املوؤثرات  اأو  املخدرة  املواد  اليد على  و�صع 

والخت�صا�ض  التملك  �صبيل  على  العقلية 

لأي غر�ض.

الإرث4
ح�صبما  بعده  حــّي  اإىل  امليت  مــال  انتقال 

�صرعه اهلل.

الأر�ض5

يف اجلراحات: ما لي�ض له قدر معلوم من 

الدية.

يف البيع: ما ي�صرتد من ثمن املبيع اإذا ظهر 

فيه عيب.

ال�صترباء6
بالرتب�ض  احلمل  من  الرحم  بــراءة  طلب 

مدة معينة حفظًا للن�صب.

الأ�صهم7

يف  نقدية  اأو  عينية  اأن�صباء  متثل  �صكوك 

تعطي  للتداول  قابلة  ال�صركة  مــال  راأ�ــض 

مالكها حقوقًا خا�صة.

الأ�صهم املتعرثة8
هي الأ�صهم التي ل ي�صتطيع مالكها النتفاع 

بها ول حت�صيل قيمتها.

عدم قدرة املرء على اأداء ما عليه من مال.الإع�صار9

التحري�ض على القيام بعمل اأو جرمية.اإغراء10
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امل�ضطلحات ال�رشعية والنظامية يف الدوائر العدلية

تعريفهامل�شطلحم

الإقرار11

اإظهار املكلف الر�صيد املختار ما عليه لفظًا 

اأو كتابة اأو اإ�صارة اأو على موكله اأو مورثه اأو 

موليه مبا ميكن �صدقه فيه.

12
الإيجاب يف 

النكاح

يقوم  مــن  اأو  الـــويل  مــن  الــ�ــصــادر  اللفظ 

مقامه، بلفظ اإنكاح اأو تزويج.

الإيالء13
اأكرث  الزوجة  وطء  ترك  على  الزوج  حلف 

من اأربعة اأ�صهر.

اإيالج14
بني  اجلن�صية  العملية  يف  الإيـــالج  عملية 

الرجل واملراأة.

البيع15

اأو منفعة مباحة مطلقًا  مبادلة عني مالية 

على  للملك  الذمة،  يف  مبال  اأو  باإحداهما 

التاأبيد غري ربا وقر�ض.

بيع التق�صيط16

يتفق مبوجبه  الآجلة  البيوع  اأنــواع  نوع من 

 
ً
جمزاأ الثمن  �صداد  على  وامل�صرتي  البائع 

على دفعات.

البينة17
العالمة الوا�صحة، وهي كل ما يبني احلق 

ويظهره.

حتا�ض الغرماء18
كل  باحل�ص�ض  بينهم  املـــال  تقا�صمهم 

ح�صب دينه.

تولية اخل�صمني حاكمًا يحكم بينهما.التحكيم19

ما يرتكه امليت بعد وفاته من مال اأو متاع.الرتكة20

التعزير21
ما يقدره القا�صي من العقوبة على جرمية 

مل يرد يف ال�صرع عقوبة مقدرة عليها.
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تعريفهامل�شطلحم

التورق22

اأن ي�صرتي �صلعة ن�صيئة موؤجلة، ثم يبيعها 

به،  ا�صرتاها  ممــا  بــاأقــل  بائع  لغري  نــقــدًا 

ليح�صل بذلك على املال.

اجلائحة23

اأوالأمــــــوال  الــثــمــار  تهلك  الــتــي  ــنــازلــة  ال

واحلريق  كــالــفــيــ�ــصــانــات  وتــ�ــصــتــاأ�ــصــلــهــا، 

الغالب.

اجلعالة24
جعل �صخ�ض ماًل معلومًا ملن يعمل له عماًل 

مباحًا ولو جمهوًل.

التعدي على بدن اأو مال اأو عر�ض.اجلناية25

احَلجر26
ل�صبب  ماله  يف  الت�صرف  من  املالك  منع 

�صرعي.

27
احَلجر حلظ 

الغري

واملراد به هنا: احلجر على املفل�ض.

يت�صع  ل  حــاّل  دين  عليه  من  هو:  واملفل�ض 

يف  الت�صرف  من  فُيمنع  املوجود،  ماله  له 

ماله، لئال ي�صر باأ�صحاب الديون.

28
احلجر حلظ 

النف�ض

اأي احلجر على ال�صغري واملجنون وال�صفيه 

مل�صلحته  ماله  يف  الت�صرف  مــن  ومنعه 

لأن  دينًا؛  ذمته  حتميل  من  منعه  وكذلك 

ذلك يف�صي اإىل �صياع اأموال النا�ض. 

كل من مل يتم الثامنة ع�صرة من عمره.احلدث29

احلدث املنحرف30
كل من اأمّت ال�صابعة من عمره ومل يتم الثامنة 

ع�صرة وقت ارتكابه فعاًل معاقبًا عليه. 

احلدود31
عقوبة مقدرة �صرعًا يف مع�صية لتمنع من 

الوقوع يف مثلها.
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امل�ضطلحات ال�رشعية والنظامية يف الدوائر العدلية

تعريفهامل�شطلحم

اإ�صهار ال�صالح والتعر�ض للنا�ض.احلرابة32

ما جرت العادة حفظه فيه.حرز املال33

احل�صانة34
وتربيته  ي�صره  عما  ونــحــوه  �صغري  حفظ 

بعمل م�صاحله البدنية واملعنوية.

35
احلكومة يف 

اأر�ض اجلراحات

لي�ض  التي  اجلــراحــات  اأر�ــض  يف  احلكومة 

فيما  الإن�صان  ُيجرح  اأن  معلومة  دية  فيها 

)يتلف  الــعــ�ــصــو  يــبــطــل  ول  �صينه  يــبــقــى 

بالكلية( فيقدر احلاكم اأر�صه.

احلوالة36
نقل الدين من ذمة املُحيل اإىل ذمة املحال 

اإليه.

حيازة املخدرات37
املوؤثرات  اأو  املخدرة  املواد  اليد على  و�صع 

العقلية على �صبيل التملك والخت�صا�ض.

اخللع38
باألفاظ  بــعــو�ــض  زوجـــتـــه  الـــرجـــل  فــــراق 

خم�صو�صة.

39
اخللوة ال�صحيحة 

يف النكاح

مانع  بال  وزوجته  عليه  الباب  الرجل  غلق 

وطء.

اخليار يف البيع40
)اكمال  الإم�صاء  من  الأمرين  خري  طلب 

البيع( اأو الف�صخ.

الدية41
املال املوؤدى اإىل جمني عليه اأو وليه ب�صبب 

جناية.

الزيادة يف اأ�صياء خم�صو�صة.الربا42

ربا الف�صل43
بيع النقود بالنقود اأو الطعام بالطعام مع 

الزيادة.
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تعريفهامل�شطلحم

ربا الن�صيئة44
الدائن  ياأخذها  التي  امل�صروطة  الــزيــادة 

نظري التاأجيل.

الرجعة45
اإعادة مطلقة غري بائن اإىل ما كانت عليه 

بغري عقد.

رميه باحلجارة.رجم املح�صن46

الردة47
اخلروج عن الإ�صالم باإتيان ما يخرج عنه 

قوًل اأو اعتقادًا اأو فعاًل اأو �صكًا.

الرهن48

توثيق دين بعني ميكن ا�صتيفاوؤه منها اأو من 

ثمنها اإن تعذر ال�صتيفاء من ذمة املدين 

) اأي جعل عني مالية وثيقة بدين(

الزنا49
ول  �صحيح  نكاح  غري  على  وقــع  وطء  كل 

�صبهة نكاح ول ملك ميني.

50
ال�صابقة 

الق�صائية

ما �صدر من الأحكام الق�صائية على وقائع 

معينة مل ي�صبق تقرير حكم كلي لها.

ال�صرقة51
اأو  اأخذ مال على وجه الختفاء من مالكه 

نائبه.

ال�صتيالء على ال�صيء بالقوة.ال�صطو52

اختالط العقل.ال�ُصكر53

القر�ض بال منفعة.ال�صلف54

ال�صَلم55

بثمن  موؤجل  الذمة  عقد على مو�صوف يف 

مقبو�ض يف جمل�ض العقد.

ومبعنى اآخر: تعجيل الثمن وتاأجيل املثمن.

�صم�صرة56
ــطــة بني  ــوا�ــص ــون حمــرتفــهــا ال ــك ــة ي حــرف

املتعاقدين للتوفيق واإمتام العقد بينهما. 
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امل�ضطلحات ال�رشعية والنظامية يف الدوائر العدلية

تعريفهامل�شطلحم

ال�صندات57

اأو  ال�صركة  اأو  البنك  مــن  مكتوب  تعهد 

من  مقدر  مبلغ  ب�صداد  حلامله  احلكومة 

قر�ض يف تاريخ معني نظري فائدة مقدرة.

ال�صاهد واليمني58

�صاهد  القا�صي  اأمــام  ال�صهادة  ــوؤدي  ي اأن 

�صاهد  اإقامة  املدعي  على  ويتعذر  واحــد، 

ثان لتكميل الن�صاب ال�صرعي يف ال�صهادة، 

حقه،  على  يحلف  بــاأن  القا�صي  فيكلفه 

وتقوم هذه اليمني مقام ال�صاهد.

ال�صجاج59

جمع �صّجة، وهي: اجلرح يف الراأ�ض والوجه 

خا�صة، �صميت بذلك من ال�صج، وهو لغة: 

القطع؛ لأنها تقطع اجللد، فاإن كان القطع 

يف غــري الــراأ�ــض والــوجــه، �صمي جــرحــًا ل 

�صّجة.

ال�صركة60
اأو عقد  اأو ت�صرف  الجتماع يف ا�صتحقاق 

بني املت�صاركني يف راأ�ض املال والربح.

ا�صرتاك فيما يك�صبان باأبدانهما.�صركة الأبدان61

�صركة الأمالك62

يف  كال�صرتاك  ال�صتحقاق،  يف  ا�صرتاك 

اأو  �صيارة  اأو  م�صنع  متلك  اأو  عقار  متلك 

غري ذلك.

�صركة العقود63
ا�صرتاك يف الت�صرف، كال�صرتاك يف البيع 

اأو ال�صراء اأو التاأجري اأو غري ذلك. 

ا�صرتاك يف مال وعمل معًا.�صركة الِعنان64
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تعريفهامل�شطلحم

65
ال�صركة 

امل�صاهمة

هي التي يق�صم فيها راأ�ض املال اإىل اأجزاء 

منهما:  كل  على  يطلق  مت�صاوية  �صغرية 

قاباًل  ويــكــون  للتجزئة،  قابل  غــري  �صهم 

بقدر  امل�صاهم  م�صوؤولية  وحتــدد  للتداول 

الأرباح  وتــوزع  لأ�صهمه،  الإ�صمية  القيمة 

بن�صبة روؤو�ض الأموال.

�صركة امل�صاربة66
ا�صرتاك يف مال من جانب وعمل من جانب 

اآخر.

�صركة املفاو�صة67

ت�صرف  كــل  �صاحبه  اإىل  كــل  يفو�ض  اأن 

العنان  �صركة  على  في�صتمل  وبــدين  مــايل 

وامل�صاربة والوجوه والأبدان.

�صركة الوجوه68
ما  ربــح  يف  لهما  مــال  ل  اثنيان  ا�ــصــرتاك 

ي�صرتيان من النا�ض يف ذممهما.

69
ال�صرو ط يف 

البيع

العقد  ب�صبب  الآخر  املتعاقدين  اأحد  اإلزام 

ما له فيه منفعة.

ال�صفعة70

�صريكه  ح�صة  انتزاع  ال�صريك  ا�صتحقاق 

عليه  ا�صتقر  الــذي  بالثمن  م�صرتيها  من 

العقد مع امل�صرتي.

ال�صهادة71
اإخبار عن عيان بلفظ ال�صهادة يف جمل�ض 

القا�صي بحق للغري على الآخر.
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امل�ضطلحات ال�رشعية والنظامية يف الدوائر العدلية

تعريفهامل�شطلحم

72
ال�صهادة على 

ال�صهادة

اأن يقول �صخ�ض لآخر: ا�صهد على �صهادتي 

ونحو  بــكــذا،  اأ�صهد  اأين  ا�صهد  اأو  بــكــذا، 

ذلك، ففيها معنى النيابة، وي�صمى ال�صاهد 

الأ�صلي �صاهد الأ�صل، والنائب عنه �صاهد 

دون  الآدمــيــني  حــقــوق  وت�صح يف  الــفــرع، 

حقوق اهلل تعاىل.

ال�صداق73
ومن  بــعــده،  اأو  الــنــكــاح  يف  ي�صمى  عــو�ــض 

اأ�صمائه: مهر، ِنحلة.

ال�صلح74
اإ�ـــصـــالح بني  اإىل  بــهــا  يــتــو�ــصــل  مــعــاقــدة 

متعاقدين.

ال�صمان75

ــتــزام مــن ي�صح تــربعــه مــا وجــب على  ال

كاأن  يجب  قد  ما  والــتــزام  عنه،  م�صمون 

. يقول: ما اأعطيت فالنًا فهو عليَّ

الطب ال�صرعي76

الطبية  واملــعــلــومــات  الــقــواعــد  جمــمــوعــة 

العملي  التطبيق  يف  الــالزمــة  واملــعــارف 

للقانون اجلنائي مثل ت�صريح اجلثة ملعرفة 

لبيان  الكيميائي  والتحليل  الــوفــاة  �صبب 

طبيعة املادة حمل الفح�ض.

الطالق77
اأو يف  اأو بع�صه يف احلال  النكاح  حل عقد 

املاآل بلفظ الطالق اأو غريه.

78
الطالق البائن 

بينونة �صغرى

رجعيًا  طــالقــًا  زوجــتــه  الــرجــل  يطلق  اأن 

ويف  عــدتــهــا،  تنق�صي  حــتــى  يــرتكــهــا  ــم  ث

ومهر  بعقد  اإعادتها  له  يحق  احلالة  هذه 

جديدين.
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79
الطالق البائن 

بينونة كربى

ويف  الثالثة،  الطلقة  زوجته  الــزوج  يطلق 

هذه احلالة ل يحق له اإرجاعها اإل بعد اأن 

تنكح زوجًا غريه.

الطالق البدعي80

هو الذي يوقعه �صاحبه على الوجه املحرم، 

باأن يطلق زوجته ثالثًا بلفظ واحد، 

اأو يطلقها وهي حائ�ض اأو نف�صاء، اأو يطلقها 

يف طهر وطئها فيه ومل يتبني حملها. 

الطالق ال�صّني81

هو الطالق الذي وقع على الوجه امل�صروع 

يف  واحــدة  طلقة  زوجته  الرجل  ُيطّلق  باأن 

طهر مل يجامعها فيه ويرتكها حتى تنق�صي 

عدتها.

اأن ي�صتعمل يف التطليق لفظ الطالق.الطالق ال�صريح82

الطالق بالكناية83

يحتمل  لــفــظــًا  التطليق  يف  ي�صتعمل  اأن 

الطالق، ويحتمل غريه.

 كقوله ) حبلك على غاربك(.

الظهار84

اأو ع�صو منها مبن حترم  اأن ي�صّبه امراأته 

عليه من رجل اأو امراأة اأو بع�ض ع�صو منه 

)بق�صد حرمان نف�صه منها(.

العارية85
اإباحة نفع عني يباح النتفاع بها تبقى بعد 

ا�صتيفاء املنفعة لريدها اإىل مالكها.

العاقلة86

وولًء  ن�صبًا  انثى  اأو  ذكــرًا  اجلــاين  ع�صبة 

املكلفون املو�صرون املتفقون معه يف الدين 

حا�صرهم  وبعيدهم  قريبهم  والأحــــرار 

وغائبهم �صوى الولد.
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العدالة87
يف  والعتدال  الدين،  يف  الأحــوال  ا�صتواء 

الأقوال والأفعال.

ترب�ض )انتظار( من فارقت زوجها بوفاة اأو حياة.العدة88

ع�صرة الن�صاء89
الجتماع واملخالطة بني الزوجني وما يكون 

بينهما من الألفة والن�صمام.

الع�صبة90

بعد  الرتكة  من  الباقي  لهم  ي�صرف  من 

اأخذ اأ�صحاب الفرو�ض فرو�صهم، فاإذا مل 

اإذا  اإل  �صيئًا  ياأخذوا  مل  �صيء  لهم  يف�صل 

كان العا�صب ابنًا فاإنه ل يحرم بحال.

91
ع�صل الزوج 

زوجته

اأو  �صربها  اأو  بحب�ض  مب�صارتها  قيامه 

اإ�صاءة ع�صرتها لق�صد الفتداء منه.

منعه موليته من الزواج ظلمًا.ع�صل الويل92

العاجز عن اجلماع ملر�ض اأ�صابه.العّنني93

العينة94
ي�صرتيها  ثم  موؤجل،  بثمن  �صلعة  يبيع  اأن 

البائع نف�صه بثمن حاّل اأقل من املوؤجل.

الغنب95
اأن يكون اأحد البدلني يف عقد املعاو�صة غري 

مكافئ لالآخر يف القيمة عند التعاقد.

غ�صل الأموال96

ارتكاب اأي فعل اأو ال�صروع فيه يق�صد من 

اأموال  حقيقة  اأ�صل  متويه  اأو  اإخفاء  ورائه 

وجعلها  النظام  اأو  لل�صرع  خالفًا  مكت�صبة 

تبدو كاأنها م�صروعة امل�صدر.

الغ�صب97
حق  بغري  قهرًا  الغري  مال  على  ال�صتيالء 

من عقار اأو منقول.
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الف�صخ98
ل�صبب  اأ�صا�صه،  مــن  ـــزواج  ال عقد  نق�ض 

طارئ اأو مقارن للعقد.

القبول يف النكاح99

يقوم  مــن  اأو  الـــزوج  مــن  الــ�ــصــادر  اللفظ 

هذا  اأو  النكاح،  هذا  قبلت   « بلفظ  مقامه 

التزويج«.

قتل اخلطاأ100
امل�صروب،  يق�صد  ول  ال�صرب  يق�صد  اأن 

كاأن ي�صرب �صيدًا فاإذا هو اإن�صان.

القتل العمد101
اأن يق�صد من يعلمه اآدميًا مع�صومًا فيقتله 

مبا يغلب على الظن موته.

القتل بالت�صبب102

بئرًا  املبا�صرة، كمن حفر  فيه  انعدمت  ما 

يف غري ملكه فوقع فيها اإن�صان فمات، وهذا 

ياأخذ جمرى قتل اخلطاأ.

اأن يق�صد جناية ل تقتل غالبًا.القتل �صبه العمد103

الرمي بزنا اأو لواط.القذف104

دفع مال ملن ينتفع به ويرد بدله.القر�ض105

106
القرينة 

الق�صائية

فتدل  خفيًا  �صيئًا  تقارن  اأمارة ظاهرة  كل 

عليه.

اأميان مكررة يف دعوى قتل مع�صوم.الق�صامة107

ق�صم الإجبار108
هي ما ل �صرر يف ق�صمته، ول رد عو�ض يف 

ق�صمته.

ق�صمة الرتا�صي109
جميع  عليها  يــتــفــق  اأن  بــد  ل  ــتــي  ال هــي 

ال�صركاء، ول يجوز بدون ر�صاهم.

الق�صا�ض110
اأن يفعل بالفاعل مثل ما فعل )املماثلة بني 

العقوبة واجلناية(.
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القيافة111

ليلحق  والــوالــد  الــولــد  بــني  ال�صبه  معرفة 

يف  واحد  من  اأكرث  تنازع  عند  باأبيه  الولد 

ا�صتلحاقه من خالل معرفة اأثر الأقدام.

112
الكفاءة يف 

النكاح

امل�صاواة بني الزوجني يف خم�صة اأ�صياء: الدين، 

باملال،  الي�صار  ال�صناعة،  احلرية،  الن�صب، 

وهذه الأ�صياء ل توؤثر على �صحة العقد.

التزام اإح�صار من عليه حق مايل ل�صاحبه.الكفالة113

اللعان114

على  مرتتبة  الزوجني  بني  متبادلة  اأميــان 

ُيقم  مل  اإن  بالزنا،  زوجــتــه  الــرجــل  قــذف 

بينة.

الّلقطة115
مال اأو خمت�ض �صل عنه �صاحبه والتقطه 

غريه.

اللقيط116
اأو  ال�صارع  البالغ يوجد يف  الطفل غري  هو 

�صاًل بالطريق ول ُيعرف ن�صبه ول رقه.

املتهم117
يوجب  حمرم  فعل  دعــوى  اإليه  ن�صبت  من 

عقوبته.

118
املحرمات يف 

النكاح

يف  كالأخت  موؤبدة،  حرمة  نكاحها  يحرم  من 

الن�صب اأوالر�صاع، اأو حرمة موؤقتة كاجلمع بيت 

الأختني اأو املراأة وعمتها اأو املراأة وخالتها.

املح�صن119
�صحيح  بنكاح  قبلها  يف  امراأته  وطئ  من 

وهما مكلفان.

املزارعة120

دفــع الأر�ــــض والــــزرع ملــن يــزرعــه ويقوم 

مما  جـــزء  لــه  يــكــون  اأن  عــلــى  مب�صاحله 

يخرج منها.
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امل�صابقة121
ــجــاراة بــني حــيــوان وغـــريه، )بلوغ  هــي امل

الغاية قبل غريه(.

امل�صاقاة122
دفع �صجر ملن يقوم مب�صاحله بجزء معلوم 

من ثمره.

املفل�ض123

اأكرث من ماله،  الذي عليه  الدين  من كان 

اأم كان له  اأ�صاًل  اأكان غري ذي مال  �صواًء 

مال اإل اأنه اأقل من دينه.

اإطالة املرافعة عن اأداء احلق.املماطلة124

الن�صوز125

مربر  غري  من  الزوجية  بيت  املــراأة  تــرك 

م�صروع.

الزوجني عن طاعة �صاحبه  اأحد  )ارتفاع 

فيما يجب(

النفقة126
وك�صوة  قوتًا  باملعروف  نه  ميوِّ من  كفاية 

وم�صكنًا وتوابعها.

النكاح127
عقد �صرعي يقت�صي حل وا�صتمتاع كل من 

الزوجني بالآخر.

النكول128
احلاكم  من  املوجهة  اليمني  عن  المتناع 

اإىل املدعى عليه، اأو املدعي.

الهبة129
التربع من جائز الت�صرف يف حياته لغريه 

مبال معلوم.

ما يوؤخذ بال �صرط الإعارة.الهدية130

توكيل يف احلفظ تربعًا.الوديعة131

التربع باملال بعد املوت )لغري وارث(.الو�صية132
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الوقف133
حتبي�ض الأ�صل وت�صبيل املنفعة طلبًا للثواب 

من اهلل عز وجل.

ا�صتنابة جائز الت�صرف مثله فيما تدخله النيابة.الوكالة134

اليمني135
معّظم  بذكر  عليه  املحلوف  احلكم  توكيد 

على وجه خم�صو�ض.

بيان باأنو�ع �لعدد ومدتها للمر�أة

مدة العدةاحلالةم

1

وفــارقــهــا زوجها  بــهــا  املــدخــول 

بوفاة وهي حامل
عدتها تنتهي بو�صع حملها

2
وفــارقــهــا زوجها  بــهــا  املــدخــول 

بوفاة وهي غري حامل
عدتها اأربعة اأ�صهر وع�صرة اأيام

3
وفــارقــهــا زوجها  بــهــا  املــدخــول 

بطالق وهي حامل
عدتها تنتهي بو�صع حملها

4
املدخول بها وفارقها زوجها بطالق 

وهي غري حامل من ذوات احلي�ض

)ثالث  اأي:  قــروء،  ثالثة  عدتها 

حي�ض(

5
وفــارقــهــا زوجها  بــهــا  املــدخــول 

بطالق وهي �صغرية مل حت�ض
عدتها ثالثة اأ�صهر

6
وفــارقــهــا زوجها  بــهــا  املــدخــول 

بطالق وهي غري حامل واآي�صة
عدتها ثالثة اأ�صهر

عدتها اأربعة اأ�صهر وع�صرة اأيامغري مدخول بها وفارقها زوجها بوفاة7

ل عدة عليهاغري مدخول بها وفراقها زوجها بطالق8
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1/ �لفرق بني بيع �لعينة و�لتورق

التورقالِعِيَنةم

العينة ل بد اأن ترجع ال�صلعة اإىل 1

البائع

التورق ل ترجع ال�صلعة اإىل البائع 

الأول

عنها، 2 النهي  ورد  فقد  جتــوز،  ل 

قال عليه ال�صالة وال�صالم )اإذا 

اأذناب  واأخذمت  بالعينة،  تبايعتم 

�صّلط  اجلــهــاد،  وتركتم  البقر، 

منكم  ينزعه  ل  ذًل  عليكم  اهلل 

رواه  دينكم(  اإىل  ترجعوا  حتى 

وقال  والبيهقي،  واأحمد  اأبــوداود 

)ياأتي  وال�صالم  ال�صالة  عليه 

على النا�ض زمان ي�صتحلون الربا 

بــالــبــيــع( ذكـــره ابـــن الــقــيــم من 

مرا�صيل الأوزاعي

العلماء  جــمــهــور  عــنــد  جـــائـــزة 

اهلل  )واأحـــل  تعاىل  قوله  لعموم 

البيع وحرم الربا(، ولقوله �صلى 

بخيرب  لعامله  و�صلم  عليه  اهلل 

)بع الدراهم جنيبًا(

العينة حيلة يتو�صل بها اإىل الربا 3

فــكــاأنــه بــاع مـــاًل مــوؤجــاًل وجعل 

ال�صلعة حيلة فقط

الربا  ق�صد  التورق  يف  يظهر  ل 

ول �صورته
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2/ �لفرق بني �لهبة و�لو�شية و�لعطية

الهبة والعطيةالو�صيةم

بــاملــال يف مر�ض التربع باملال بعد الوفاة1 ــربع  الــهــبــة: ت

موته املخوف.

حال  يف  باملال  العطية:التربع 

احلياة وال�صحة

بـــاأكـــرث من 2 ل جتـــوز الــو�ــصــيــة 

الثلث

الهبة تكون من راأ�ض املال

العطية ل تكون باأكرث من الثلث

لقوله 3 ــوارث  ل الو�صية  جتــوز  ل 

�صلى اهلل عليه و�صلم )ل و�صية 

والرتمذي  اأحمد  رواه  لــوارث( 

وغريهما

بالقب�ض  والعطية  الهبة  تلزم 

بعد  الهبة  عن  الرجوع  ويحرم 

قب�صهما لقوله �صلى ااهلل عليه 

و�صلم )العائد يف هبته كالكلب 

قيئه(  يعود يف  ثم  القيء  يقيء 

متفق عليه

غري ملزمةتلزم الو�صية بعد الوفاة4
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3/ �لفرق بني �ل�شروط �لفا�شدة �لتي تبطل �لنكاح و�ل�شروط 

�لفا�شدة �لتي ال تبطل �لنكاح

الفا�شدة التي ل تبطل النكاحالفا�شدة التي تبطل النكاح

الرجل  يــزوج  اأن  ال�شغار:  نكاح 

الآخر  يزوجه  اأن  ب�صرط  موليته 

موليته، ول مهر بينهما

نكاح املحلل: اأن يتزوج ب�صرط اأنه 

اإذا اأحلها لزوجها الأول طلقها.

نكاح املتعة: اأن يتزوج املراأة اإىل 

مدة.

-  هذه ال�صروط تبطل النكاح من 

اأ�صله ويحرم اإجراوؤه وامل�صي فيه.

مثل اأن ي�صرتط اأنه ل مهر للزوجة 

اأو ل نفقة لها.

والنكاح  ويبطل،  ال�صرط  ي�صح  ل 

اإن مت فهو �صحيح ول يبطل.

فه ويقرره كاماًل 4/ ما ي�شقط به �ملهر كاماًل, وما ين�شّ

 ا�شتحقاق املراأة 

مهرها كاماًل
�شقوط مهرها كاماًلا�شتحقاقها لن�شفه

	•موت اأحدهما.
	•وطء الزوج

	•خلوته بها اخللوة 
ال�صرعية

	•طالقها يف مر�ض 
ترث فيه

الطالق من قبل 

الزوج قبل الدخول 

واخللوة.

	•فرقة اللعان
	•ف�صخ الزوج لعيب يف 

الزوجة

	• فرقة من الزوجة.
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5/ �لفرق بني �الإجارة و�جلعالة

اجلعالةالإجارةم

املوؤاجر 1 العمل  يكون  اأن  ي�صرتط 

عليه معلومًا

ل ي�صرتط ل�صحتها العلم بالعمل 

املجاعل عليه

ي�صرتط فيها اأن تكون املدة للعمل 2

معلومة

ل ي�صرتط معرفة مدة العمل

ــع فــيــهــا بـــني املـــدة 3 ــجــوز اجلــم ي

والعمل

واملدة  العمل  بــني  اجلمع  يجوز 

كاأن يقول:

من خاط هذا الثوب يف يوم؛ فله 

كذا، واإن خاطه يف اليوم؛ ا�صتحق 

اجلعل؛ واإل فال.

يلتزم العامل يف الإجارة التزم العمل4 مل  اجلــعــالــة  يف  الــعــامــل 

العمل

تعيني ي�صرتط يف الإجارة تعيني العامل 5 اجلــعــالــة  يف  يــ�ــصــرتط  ل 

العامل

من 6 لأحــــد  يــجــوز  ل  لزم  عــقــد 

بر�صى  اإل  ف�صخها  الــطــرفــني 

الآخر

الطرفني  مــن  لــكــل  عــقــد جــائــز 

ف�صخها بدون اإذن الآخر
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6/ �لفرق بني �لطالق و�خللع

اخللعالطالقم

1

ال�صريح،  الطالق  بلفظ  يكون 

اأو كناية ظاهرة مثل: اأنت خلية، 

مثل:  خفية،  كناية  اأو  بــريــة..، 

اخرجي، اذهبي،....

ال�صريح،  اخلــلــع  بلفظ  يــكــون 

بنت..
َ
براأت، اأ

َ
اأوكناية ....، اأ

2

فاإذا  الــطــالق،  عــدد  بــه  ينق�ض 

طلقتان  لــه  يبقى  واحـــدة  طلق 

وهكذا

ل ينق�ض به عدد الطالق اإن وقع 

بلفظ اخللع.

3

العو�ض  بذل  لوقوعه  ي�صرتط  ل 

من الزوجة

ل بد من بذل العو�ض من الزوجة 

اأو غريها

4

قد يكون معلقًا على فعل ما، كمن 

يقول: اأنت طالق اإذا خرجت من 

البيت 

يكون منجزًاُ

5

بحيث  رجعيًا  الطالق  يكون  قد 

زوجته  مراجعة  الــزوج  ي�صتطيع 

بعد طالقه

ل ميلك الزوج الرجعة اإل بر�صى 

الزوجة وعقد جديد.
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7/ �لفرق بني �لطالق �لرجعي و�لبائن

الطالق البائنالطالق الرجعيم

اأن 1 وميــكــن  الــزوجــيــة،  ينهي  ل 

يراجعها اأثناء عدتها.

فاإنه  الكربى  للبينونة  بالن�صبة 

ينهي العالقة الزوجية ، ول يجوز 

تنكح  اأن  بعد  اإل  اإليها  يرجع  اأن 

نكاح  ل  رغبة  بنكاح  زوجــًا غريه 

حتليل.

فيجوز  ال�صغرى  البينونة  واأمــا 

جديد  عقد  بعد  اإليها  يرجع  اأن 

م�صتوٍف لل�صروط والأركان.

ل ي�صرتط للرجعة ر�صى الزوجة 2

لأن العالقة مل تنته ول تزال على 

ذمته ما دامت يف العدة باقية

�صغرى،  الــبــيــنــونــة  كــانــت  اإذا 

الأوىل  الطلقة  يطلقها  اأن  وهي: 

دون  الــعــدة  وتنتهي  الثانية  اأو 

مراجعة فهنا لي�ض له مراجعتها 

اإل بعد ر�صاها وبعقد جديد

اأن  وهــي:  الكربى،  البينونة  اأمــا 

يطلقها الثالثة فال ميلك الرجعة 

اإل بعد اأن تنكح زوجًا غريه نكاحًا 

�صحيحًا ل نكاح حتليل.
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8/ �لفرق بني �لق�شا�ض و�لتعزير   

التعزيرالق�شا�صم

غري حمدد �صرعًاحمدد �صرعًا1

على النا�ض فيه �صواء2 الــنــا�ــض  بــاخــتــالف  يختلف 

اجلرمية الواحدة 

من ل ي�صقط بالتوبة3 التحقق  بعد  بالتوبة  ي�صقط 

ذلك

تكليف ي�صرتط فيه تكليف اجلاين4 تــنــفــيــذه  يف  يــ�ــصــرتط  ل 

اجلاين

9/ �لفرق بني �لقتل �لعمد و�لقتل �شبه �لعمد  

القتل �شبه العمدالقتل العمدم

على 1 يغلب  فيه  امل�صتخدمة  الآلــة 

الظن موت املجني عليه فيها

الآلة امل�صتخدمة ل تقتل غالبًا

على يجب الق�صا�ض فيه2 املغلظة  ــة  ــدي ال فــيــه  يــجــب 

العاقلة

فيه الكفارة على القاتل وهي:لي�ض فيه كفارة لعظم اجلرم3

يجد  مل  فــاإن  موؤمنة  رقبة  عتق 

ف�صيام �صهرين متتابعني
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اخلامتة:

بعده،  نبي  ل  من  على  وال�صالم  وال�صالة  وحده  هلل  احلمد 

وبعد:

فقد جاء هذا الإ�صدار ال�صاد�ض مبثابة املكمل لالإ�صدار الذي 

قبله، اإذ يتحدث عن الألفاظ الفقهية والقانونية التي ترتدد يف 

يخجل  وقد  املق�صود،  املراجع  يفهم  ول  الق�صاة  عند  املحاكم 

ما  وكثريًا  اخل�صوم،  عند  قائمًا  اللب�ض  يجعل  مما  ال�صوؤال  من 

من  املق�صود  يفهم  مل  باأنه  اخل�صوم  بع�ض  من  ال�صكاوى  ترد 

كالم القا�صي خ�صو�صًا يف بع�ض امل�صطلحات التي ت�صتخدم يف 

الق�صايا الزوجية كالطالق البائن  وكاخللع وغريهما.

لذا فقد تبنيَّ من خالل هذا البحث اأهمية املعرفة بامل�صطلحات 

والقانونية،  وكذلك تبني مدى احلاجة لإ�صدار معجم  الفقهية 

بجميع امل�صطلحات التي ترتدد يف املحاكم وكتابات العدل وهذا 

من �صانه اأن يكون �صمانًا من �صمانات العدل.

   اأ�صاأل اهلل التوفيق وال�صداد.

       

املوؤلف                                     

�مل�شادر و�ملر�جع:
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بن امللخ�ض الفقهي1 د.�صالح   / ال�صيخ  معايل 

فوزان الفوزان

األفاظ  2 معجم م�صطلحات 

الفقه الإ�صالمي

�صائر ب�صمة جي

د. قلعة جيمعجم لغة الفقهاء3

اأكادميية نايف العربية للعلوم القامو�ض الأمني4

الأمنية

الفقهية 5 املـــلـــخـــ�ـــصـــات 

املي�صرة

د. عماد علي جمعة

وزارة العدلجملة العدل6
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