ﻧﺤﻮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ

6

á«Yô°ûdGäÉë∏£°üªdG
á«eÉ¶ædGh
á«dó©dGôFGhódG

OGóYEGh ™ªL

≠FÉ°üdG º«gGôHEG øH óªëe

AÉª«J á¶aÉëªH áeÉ©dG áªµëªdG »°VÉb

`g1431 ôNB’G ™«HQ

6

نحو ثقافة ق�ضائية

�أحد �إ�صدارات جملة العدل

املصطلحات الشرعية
والنظامية
في الدوائر العدلية
جمع و�إعداد
حممد بن �إبراهيم ال�صائغ
القا�ضي باملحكمة العامة مبحافظة تيماء

ربيع الآخر 1431هـ

ح

وزارة العدل1431 ،هـ

فهر�سة مكتبة امللك فهد الوطنية �أثناء الن�شر
ال�صائغ ،حممد بن �إبراهيم
امل�صطلحات ال�شرعية والنظامية يف الدوائر العدلية / .وزارة
العدل - .الريا�ض1430 ،هـ
� 00ص ؛ � 00سم.
ردمك 2 :ـ ـ  26ـ ـ  606ـ ـ  9960ـ ـ 978
1ـ ـ ال�شريعة الإ�سالمية  -م�صطلحات 2ـ ـ الق�ضاء  -م�صطلحات
3ـ ـ القانون  -م�صطلحات �أ.العنوان
1431/2753
ديوي 250.3

رقم الإيداع1431/2753:
ردمك 2 :ـــ  26ـــ  606ـــ  9960ـــ 978

امل ـق ــدم ـ ـ ـ ـ ـ ــة
احلمد هلل رب العاملني ,والعاقبة للمتقني وال عدوان �إال على الظاملني,
وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف الأنبياء واملر�سلني نبينا حممد وعلى �آله
و�أ�صحابه ومن تبعهم ب�إح�سان �إىل يوم الدين ,وبعد:
ف�إن لكل فن م�صطلحاته ,ولكل علم �ألفاظه اخلا�صة به ,ومن فهم
امل�صطلحات و�أحاط بتعريفاتها و�أتقنها ا�ستطاع �أن يلج باب هذا العلم
وذاك الفن وال �سبيل لفهم العلوم �إال مبعرفة امل�صطلحات ومدلوالتها.
وعلم الفقه والق�ضاء كغريه من العلوم له م�صطلحات و�ألفاظ
خا�صة حتتاج �إىل تعريف و�إي�ضاح حتى يتبني املق�صود وحت�صل
الفائدة وتزهر النبتة وتثمر ال�شجرة.
لذا �أحببت يف هذا الإ�صدار �أن �أُلقي ال�ضوء على �شيء من امل�صطلحات
التي يرتدد ذكرها يف املحاكم وكتابات العدل �أو ترد كثري ًا يف الأنظمة
العدلية لأن معرفة معاين هذه امل�صطلحات والإحاطة بها طريق من طرق
الوعي الق�ضائي و�سبيل لفهم مراد الق�ضاة وك ّتاب العدل و�إزالة اللب�س
الذي قد يقع ب�سبب �سوء الفهم واجلهل باملعاين.
ف�أ�س�أل اهلل مبنه وكرمه �أن ينفع باجلهود و�أن يرزقنا جميع ًا الفقه
يف دينه والزيادة يف العلم واملعرفة.

امل�ؤلف
5

امل�صطلحات ال�رشعية والنظامية يف الدوائر العدلية

متهي ـ ـ ـ ـ ــد:
قبل ذكر امل�صطلحات وتعريفاتها �أود التنبيه على عدة
نقاط:
1 .1هذه امل�صطلحات لي�ست على �سبيل احل�صر و�إمنا
اجتهدت يف ذكر �أبرزها و�أكرثها ترداد ًا يف الدوائر
ال�شرعية والأنظمة العدلية.
2 .2رتّبت هذه امل�صطلحات �أبجدي ًا لي�سهل الو�صول
�إليها.
3 .3حر�صت على ت�سهيل العبارة قدر الإمكان حتى تفهم
دون تعقيد �أو لب�س.
4 .4اعتمدت يف تعريف امل�صطلحات على كتب حديثة
رغبة يف و�ضوح العبارة و�سهولتها.
5 .5قد �أزيد يف بع�ض العبارات لتو�ضيح املعنى املراد من
امل�صطلح.
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م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

امل�صطلح

تعريفه

�إقامة احلجة �أمام الق�ضاء بالطرق التي
حددتها ال�شريعة على حق �أو واقعة ترتتب
الإثبات
عليه �آثار �شرعية.
عقد على منفعة مباحة من عني معينة �أو
مو�صوفة يف الذمة مدة معلومة� ,أو على
الإجارة
عمل معلوم بعو�ض معلوم.
و�ضع اليد على املواد املخدرة �أو امل�ؤثرات
�إحراز املخدرات العقلية على �سبيل التملك واالخت�صا�ص
لأي غر�ض.
انتقال م��ال امليت �إىل ح ّ��ي بعده ح�سبما
الإرث
�شرعه اهلل.
يف اجلراحات :ما لي�س له قدر معلوم من
الدية.
الأر�ش
يف البيع :ما ي�سرتد من ثمن املبيع �إذا ظهر
فيه عيب.
اال�سترباء طلب ب��راءة الرحم من احلمل بالرتب�ص
مدة معينة حفظ ًا للن�سب.
�صكوك متثل �أن�صباء عينية �أو نقدية يف
ر�أ���س م��ال ال�شركة قابلة للتداول تعطي
الأ�سهم
ً
مالكها حقوقا خا�صة.
الأ�سهم املتعرثة هي الأ�سهم التي ال ي�ستطيع مالكها االنتفاع
بها وال حت�صيل قيمتها.
الإع�سار
عدم قدرة املرء على �أداء ما عليه من مال.
التحري�ض على القيام بعمل �أو جرمية.
�إغراء
7
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م

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
8

امل�صطلح

تعريفه

�إظهار املكلف الر�شيد املختار ما عليه لفظ ًا
�أو كتابة �أو �إ�شارة �أو على موكله �أو مورثه �أو
الإقرار
موليه مبا ميكن �صدقه فيه.
الإيجاب يف اللفظ ال�����ص��ادر م��ن ال���ويل �أو م��ن يقوم
مقامه ,بلفظ �إنكاح �أو تزويج.
النكاح
حلف الزوج على ترك وطء الزوجة �أكرث
الإيالء
من �أربعة �أ�شهر.
عملية الإي�ل�اج يف العملية اجلن�سية بني
�إيالج
الرجل واملر�أة.
مبادلة عني مالية �أو منفعة مباحة مطلق ًا
ب�إحداهما �أو مبال يف الذمة ,للملك على
البيع
الت�أبيد غري ربا وقر�ض.
نوع من �أن��واع البيوع الآجلة يتفق مبوجبه
بيع التق�سيط البائع وامل�شرتي على �سداد الثمن جمز�أً
على دفعات.
العالمة الوا�ضحة ,وهي كل ما يبني احلق
البينة
ويظهره.
حتا�ص الغرماء تقا�سمهم امل���ال بينهم باحل�ص�ص كل
ح�سب دينه.
تولية اخل�صمني حاكم ًا يحكم بينهما.
التحكيم
ما يرتكه امليت بعد وفاته من مال �أو متاع.
الرتكة
ما يقدره القا�ضي من العقوبة على جرمية
التعزير
مل يرد يف ال�شرع عقوبة مقدرة عليها.

م

22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

امل�صطلح

تعريفه

�أن ي�شرتي �سلعة ن�سيئة م�ؤجلة ,ثم يبيعها
ن��ق��د ًا لغري بائع ب���أق��ل مم��ا ا�شرتاها به,
التورق
ليح�صل بذلك على املال.
ال��ن��ازل��ة ال��ت��ي تهلك ال��ث��م��ار �أوالأم������وال
اجلائحة وت�����س��ت���أ���ص��ل��ه��ا ,ك��ال��ف��ي�����ض��ان��ات واحلريق
الغالب.
جعل �شخ�ص ما ًال معلوم ًا ملن يعمل له عم ًال
اجلعالة
مباح ًا ولو جمهو ًال.
التعدي على بدن �أو مال �أو عر�ض.
اجلناية
منع املالك من الت�صرف يف ماله ل�سبب
َ
احلجر
�شرعي.
واملراد به هنا :احلجر على املفل�س.
َ
احلجر حلظ واملفل�س هو :من عليه دين ح ّ
��ال ال يت�سع
له ماله املوجود ,ف ُيمنع من الت�صرف يف
الغري
ماله ,لئال ي�ضر ب�أ�صحاب الديون.
�أي احلجر على ال�صغري واملجنون وال�سفيه
احلجر حلظ ومنعه م��ن الت�صرف يف ماله مل�صلحته
وكذلك منعه من حتميل ذمته دين ًا؛ لأن
النف�س
ذلك يف�ضي �إىل �ضياع �أموال النا�س.
كل من مل يتم الثامنة ع�شرة من عمره.
احلدث
احلدث املنحرف كل من �أ ّمت ال�سابعة من عمره ومل يتم الثامنة
ع�شرة وقت ارتكابه فع ًال معاقب ًا عليه.
عقوبة مقدرة �شرع ًا يف مع�صية لتمنع من
احلدود
الوقوع يف مثلها.
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م

امل�صطلح

32
33

احلرابة
حرز املال

34

احل�ضانة

 35احلكومة يف
�أر�ش اجلراحات
36

احلوالة

 37حيازة املخدرات
38

اخللع

 39اخللوة ال�صحيحة
يف النكاح
 40اخليار يف البيع
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41

الدية

42

الربا

43

ربا الف�ضل

تعريفه

�إ�شهار ال�سالح والتعر�ض للنا�س.
ما جرت العادة حفظه فيه.
حفظ �صغري ون��ح��وه عما ي�ضره وتربيته
بعمل م�صاحله البدنية واملعنوية.
احلكومة يف �أر���ش اجل��راح��ات التي لي�س
فيها دية معلومة �أن ُيجرح الإن�سان فيما
ي��ب��ق��ى �شينه وال ي��ب��ط��ل ال��ع�����ض��و (يتلف
بالكلية) فيقدر احلاكم �أر�شه.
نقل الدين من ذمة املُحيل �إىل ذمة املحال
�إليه.
و�ضع اليد على املواد املخدرة �أو امل�ؤثرات
العقلية على �سبيل التملك واالخت�صا�ص.
ف����راق ال���رج���ل زوج���ت���ه ب��ع��و���ض ب�ألفاظ
خم�صو�صة.
غلق الرجل الباب عليه وزوجته بال مانع
وطء.
طلب خري الأمرين من الإم�ضاء (اكمال
البيع) �أو الف�سخ.
املال امل�ؤدى �إىل جمني عليه �أو وليه ب�سبب
جناية.
الزيادة يف �أ�شياء خم�صو�صة.
بيع النقود بالنقود �أو الطعام بالطعام مع
الزيادة.

م

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

امل�صطلح

تعريفه

ربا الن�سيئة ال��زي��ادة امل�شروطة التي ي�أخذها الدائن
نظري الت�أجيل.
�إعادة مطلقة غري بائن �إىل ما كانت عليه
الرجعة
بغري عقد.
رجم املح�صن رميه باحلجارة.
اخلروج عن الإ�سالم ب�إتيان ما يخرج عنه
الردة
قو ًال �أو اعتقاد ًا �أو فع ًال �أو �شك ًا.
توثيق دين بعني ميكن ا�ستيفا�ؤه منها �أو من
ثمنها �إن تعذر اال�ستيفاء من ذمة املدين
الرهن
( �أي جعل عني مالية وثيقة بدين)
كل وطء وق��ع على غري نكاح �صحيح وال
الزنا
�شبهة نكاح وال ملك ميني.
ما �صدر من الأحكام الق�ضائية على وقائع
ال�سابقة
الق�ضائية معينة مل ي�سبق تقرير حكم كلي لها.
�أخذ مال على وجه االختفاء من مالكه �أو
ال�سرقة
نائبه.
اال�ستيالء على ال�شيء بالقوة.
ال�سطو
اختالط العقل.
ال�سكر
ُ
القر�ض بال منفعة.
ال�سلف
عقد على مو�صوف يف الذمة م�ؤجل بثمن
مقبو�ض يف جمل�س العقد.
ال�س َلم
ومبعنى �آخر :تعجيل الثمن وت�أجيل املثمن.
ح��رف��ة ي��ك��ون حم�ترف��ه��ا ال��وا���س��ط��ة بني
�سم�سرة
املتعاقدين للتوفيق و�إمتام العقد بينهما.
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م

امل�صطلح

57

ال�سندات

 58ال�شاهد واليمني

59

ال�شجاج

60
61

ال�شركة
�شركة الأبدان

� 62شركة الأمالك
63
64
12

�شركة العقود
�شركة ال ِعنان

تعريفه

تعهد مكتوب م��ن البنك �أو ال�شركة �أو
احلكومة حلامله ب�سداد مبلغ مقدر من
قر�ض يف تاريخ معني نظري فائدة مقدرة.
�أن ي���ؤدي ال�شهادة �أم��ام القا�ضي �شاهد
واح��د ,ويتعذر على املدعي �إقامة �شاهد
ثان لتكميل الن�صاب ال�شرعي يف ال�شهادة,
فيكلفه القا�ضي ب���أن يحلف على حقه,
وتقوم هذه اليمني مقام ال�شاهد.
�شجة ,وهي :اجلرح يف الر�أ�س والوجه
جمع ّ
خا�صة� ,سميت بذلك من ال�شج ,وهو لغة:
القطع؛ لأنها تقطع اجللد ,ف�إن كان القطع
يف غ�ير ال��ر�أ���س وال��وج��ه� ,سمي ج��رح�� ًا ال
�شجة.
ّ
االجتماع يف ا�ستحقاق �أو ت�صرف �أو عقد
بني املت�شاركني يف ر�أ�س املال والربح.
ا�شرتاك فيما يك�سبان ب�أبدانهما.
ا�شرتاك يف اال�ستحقاق ,كاال�شرتاك يف
متلك عقار �أو متلك م�صنع �أو �سيارة �أو
غري ذلك.
ا�شرتاك يف الت�صرف ,كاال�شرتاك يف البيع
�أو ال�شراء �أو الت�أجري �أو غري ذلك.
ا�شرتاك يف مال وعمل مع ًا.

م

امل�صطلح

تعريفه

69

ال�شرو ط يف
البيع

70

ال�شفعة

71

ال�شهادة

�إلزام �أحد املتعاقدين الآخر ب�سبب العقد
ما له فيه منفعة.
ا�ستحقاق ال�شريك انتزاع ح�صة �شريكه
من م�شرتيها بالثمن ال��ذي ا�ستقر عليه
العقد مع امل�شرتي.
�إخبار عن عيان بلفظ ال�شهادة يف جمل�س
القا�ضي بحق للغري على الآخر.

هي التي يق�سم فيها ر�أ�س املال �إىل �أجزاء
�صغرية مت�ساوية يطلق على كل منهما:
�سهم غ�ير قابل للتجزئة ,وي��ك��ون قاب ًال
ال�شركة
65
امل�ساهمة للتداول وحت��دد م�س�ؤولية امل�ساهم بقدر
القيمة الإ�سمية لأ�سهمه ,وت��وزع الأرباح
بن�سبة ر�ؤو�س الأموال.
� 66شركة امل�ضاربة ا�شرتاك يف مال من جانب وعمل من جانب
�آخر.
�أن يفو�ض ك��ل �إىل �صاحبه ك��ل ت�صرف
� 67شركة املفاو�ضة م��ايل وب��دين في�شتمل على �شركة العنان
وامل�ضاربة والوجوه والأبدان.
� 68شركة الوجوه ا���ش�تراك اثنيان ال م��ال لهما يف رب��ح ما
ي�شرتيان من النا�س يف ذممهما.
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م

امل�صطلح

72

ال�شهادة على
ال�شهادة

73

ال�صداق

74

ال�صلح

75

ال�ضمان

 76الطب ال�شرعي
77

الطالق

 78الطالق البائن
بينونة �صغرى
14

تعريفه

�أن يقول �شخ�ص لآخر :ا�شهد على �شهادتي
ب��ك��ذا� ,أو ا�شهد �أين �أ�شهد ب��ك��ذا ,ونحو
ذلك ,ففيها معنى النيابة ,وي�سمى ال�شاهد
الأ�صلي �شاهد الأ�صل ,والنائب عنه �شاهد
ال��ف��رع ,وت�صح يف ح��ق��وق الآدم��ي�ين دون
حقوق اهلل تعاىل.
ع��و���ض ي�سمى يف ال��ن��ك��اح �أو ب��ع��ده ,ومن
�أ�سمائه :مهرِ ,نحلة.
م��ع��اق��دة ي��ت��و���ص��ل ب��ه��ا �إىل �إ����ص�ل�اح بني
متعاقدين.
ال��ت��زام م��ن ي�صح ت�برع��ه م��ا وج��ب على
م�ضمون عنه ,وال��ت��زام ما قد يجب ك�أن
علي.
يقول :ما �أعطيت فالن ًا فهو َّ
جم��م��وع��ة ال��ق��واع��د وامل��ع��ل��وم��ات الطبية
وامل��ع��ارف ال�لازم��ة يف التطبيق العملي
للقانون اجلنائي مثل ت�شريح اجلثة ملعرفة
�سبب ال��وف��اة والتحليل الكيميائي لبيان
طبيعة املادة حمل الفح�ص.
حل عقد النكاح �أو بع�ضه يف احلال �أو يف
امل�آل بلفظ الطالق �أو غريه.
�أن يطلق ال��رج��ل زوج��ت��ه ط�لاق�� ًا رجعي ًا
ث��م ي�ترك��ه��ا ح��ت��ى تنق�ضي ع��دت��ه��ا ,ويف
هذه احلالة يحق له �إعادتها بعقد ومهر
جديدين.

م

امل�صطلح

 79الطالق البائن
بينونة كربى
 80الطالق البدعي

 81الطالق ال�س ّني
 82الطالق ال�صريح
 83الطالق بالكناية
84

الظهار

85

العارية

86

العاقلة

تعريفه

يطلق ال��زوج زوجته الطلقة الثالثة ,ويف
هذه احلالة ال يحق له �إرجاعها �إال بعد �أن
تنكح زوج ًا غريه.
هو الذي يوقعه �صاحبه على الوجه املحرم,
ب�أن يطلق زوجته ثالث ًا بلفظ واحد,
�أو يطلقها وهي حائ�ض �أو نف�ساء� ,أو يطلقها
يف طهر وطئها فيه ومل يتبني حملها.
هو الطالق الذي وقع على الوجه امل�شروع
ب�أن ُيط ّلق الرجل زوجته طلقة واح��دة يف
طهر مل يجامعها فيه ويرتكها حتى تنق�ضي
عدتها.
�أن ي�ستعمل يف التطليق لفظ الطالق.
�أن ي�ستعمل يف التطليق ل��ف��ظ�� ًا يحتمل
الطالق ,ويحتمل غريه.
كقوله ( حبلك على غاربك).
�أن ي�ش ّبه امر�أته �أو ع�ضو منها مبن حترم
عليه من رجل �أو امر�أة �أو بع�ض ع�ضو منه
(بق�صد حرمان نف�سه منها).
�إباحة نفع عني يباح االنتفاع بها تبقى بعد
ا�ستيفاء املنفعة لريدها �إىل مالكها.
ً
ع�صبة اجل��اين ذك��ر ًا �أو انثى ن�سبا ووال ًء
املكلفون املو�سرون املتفقون معه يف الدين
والأح����رار قريبهم وبعيدهم حا�ضرهم
وغائبهم �سوى الولد.
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م

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
16

امل�صطلح

تعريفه

ا�ستواء الأح��وال يف الدين ,واالعتدال يف
العدالة
الأقوال والأفعال.
العدة
ترب�ص (انتظار) من فارقت زوجها بوفاة �أو حياة.
ع�شرة الن�ساء االجتماع واملخالطة بني الزوجني وما يكون
بينهما من الألفة واالن�ضمام.
من ي�صرف لهم الباقي من الرتكة بعد
�أخذ �أ�صحاب الفرو�ض فرو�ضهم ,ف�إذا مل
الع�صبة
يف�ضل لهم �شيء مل ي�أخذوا �شيئ ًا �إال �إذا
كان العا�صب ابن ًا ف�إنه ال يحرم بحال.
ع�ضل الزوج قيامه مب�ضارتها بحب�س �أو �ضربها �أو
�إ�ساءة ع�شرتها لق�صد االفتداء منه.
زوجته
ع�ضل الويل منعه موليته من الزواج ظلم ًا.
العاجز عن اجلماع ملر�ض �أ�صابه.
الع ّنني
�أن يبيع �سلعة بثمن م�ؤجل ,ثم ي�شرتيها
العينة
البائع نف�سه بثمن ّ
حال �أقل من امل�ؤجل.
�أن يكون �أحد البدلني يف عقد املعاو�ضة غري
الغنب
مكافئ للآخر يف القيمة عند التعاقد.
ارتكاب �أي فعل �أو ال�شروع فيه يق�صد من
غ�سل الأموال ورائه �إخفاء �أو متويه �أ�صل حقيقة �أموال
مكت�سبة خالف ًا لل�شرع �أو النظام وجعلها
تبدو ك�أنها م�شروعة امل�صدر.
اال�ستيالء على مال الغري قهر ًا بغري حق
الغ�صب
من عقار �أو منقول.

م

امل�صطلح

98

الف�سخ

 99القبول يف النكاح
100

قتل اخلط�أ

101

القتل العمد

 102القتل بالت�سبب
103
104
105
106
107
108

القتل �شبه العمد
القذف
القر�ض
القرينة
الق�ضائية
الق�سامة
ق�سم الإجبار

 109ق�سمة الرتا�ضي
110

الق�صا�ص

تعريفه

نق�ض عقد ال���زواج م��ن �أ�سا�سه ,ل�سبب
طارئ �أو مقارن للعقد.
اللفظ ال�����ص��ادر م��ن ال���زوج �أو م��ن يقوم
مقامه بلفظ « قبلت هذا النكاح� ,أو هذا
التزويج».
�أن يق�صد ال�ضرب وال يق�صد امل�ضروب,
ك�أن ي�ضرب �صيد ًا ف�إذا هو �إن�سان.
�أن يق�صد من يعلمه �آدمي ًا مع�صوم ًا فيقتله
مبا يغلب على الظن موته.
ما انعدمت فيه املبا�شرة ,كمن حفر بئر ًا
يف غري ملكه فوقع فيها �إن�سان فمات ,وهذا
ي�أخذ جمرى قتل اخلط�أ.
�أن يق�صد جناية ال تقتل غالب ًا.
الرمي بزنا �أو لواط.
دفع مال ملن ينتفع به ويرد بدله.
كل �أمارة ظاهرة تقارن �شيئ ًا خفي ًا فتدل
عليه.
�أميان مكررة يف دعوى قتل مع�صوم.
هي ما ال �ضرر يف ق�سمته ,وال رد عو�ض يف
ق�سمته.
ه��ي ال��ت��ي ال ب��د �أن ي��ت��ف��ق عليها جميع
ال�شركاء ,وال يجوز بدون ر�ضاهم.
�أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل (املماثلة بني
العقوبة واجلناية).
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م

امل�صطلح

111

القيافة

112

الكفاءة يف
النكاح

113

الكفالة

114

اللعان

115

ال ّلقطة

116

اللقيط

117

املتهم

118

املحرمات يف
النكاح

119

املح�صن

120

املزارعة

تعريفه

معرفة ال�شبه ب�ين ال��ول��د وال��وال��د ليلحق
الولد ب�أبيه عند تنازع �أكرث من واحد يف
ا�ستلحاقه من خالل معرفة �أثر الأقدام.
امل�ساواة بني الزوجني يف خم�سة �أ�شياء :الدين,
الن�سب ,احلرية ,ال�صناعة ,الي�سار باملال,
وهذه الأ�شياء ال ت�ؤثر على �صحة العقد.
التزام �إح�ضار من عليه حق مايل ل�صاحبه.
�أمي��ان متبادلة بني الزوجني مرتتبة على
ق��ذف ال��رج��ل زوج��ت��ه بالزنا� ,إن مل ُيقم
بينة.
مال �أو خمت�ص �ضل عنه �صاحبه والتقطه
غريه.
هو الطفل غري البالغ يوجد يف ال�شارع �أو
�ضا ًال بالطريق وال ُيعرف ن�سبه وال رقه.
من ن�سبت �إليه دع��وى فعل حمرم يوجب
عقوبته.
من يحرم نكاحها حرمة م�ؤبدة ,كالأخت يف
الن�سب �أوالر�ضاع� ,أو حرمة م�ؤقتة كاجلمع بيت
الأختني �أو املر�أة وعمتها �أو املر�أة وخالتها.
من وطئ امر�أته يف قبلها بنكاح �صحيح
وهما مكلفان.
دف��ع الأر�����ض وال����زرع مل��ن ي��زرع��ه ويقوم
مب�صاحله ع��ل��ى �أن ي��ك��ون ل��ه ج���زء مما
يخرج منها.

م

امل�صطلح

121

امل�سابقة

122

امل�ساقاة

123

املفل�س

124

املماطلة

125

الن�شوز

126

النفقة

127

النكاح

128

النكول

129

الهبة

130
131
132

الهدية
الوديعة
الو�صية

تعريفه

ه��ي امل��ج��اراة ب�ين ح��ي��وان وغ�ي�ره( ,بلوغ
الغاية قبل غريه).
دفع �شجر ملن يقوم مب�صاحله بجزء معلوم
من ثمره.
من كان الدين الذي عليه �أكرث من ماله,
�سوا ًء �أكان غري ذي مال �أ�ص ًال �أم كان له
مال �إال �أنه �أقل من دينه.
�إطالة املرافعة عن �أداء احلق.
ت��رك امل��ر�أة بيت الزوجية من غري مربر
م�شروع.
(ارتفاع �أحد الزوجني عن طاعة �صاحبه
فيما يجب)
كفاية من مي ِّونه باملعروف قوت ًا وك�سوة
وم�سكن ًا وتوابعها.
عقد �شرعي يقت�ضي حل وا�ستمتاع كل من
الزوجني بالآخر.
االمتناع عن اليمني املوجهة من احلاكم
�إىل املدعى عليه� ,أو املدعي.
التربع من جائز الت�صرف يف حياته لغريه
مبال معلوم.
ما ي�ؤخذ بال �شرط الإعارة.
توكيل يف احلفظ تربع ًا.
التربع باملال بعد املوت (لغري وارث).
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م

امل�صطلح

133
134

الوقف
الوكالة

135

اليمني

تعريفه

حتبي�س الأ�صل وت�سبيل املنفعة طلب ًا للثواب
من اهلل عز وجل.
ا�ستنابة جائز الت�صرف مثله فيما تدخله النيابة.
توكيد احلكم املحلوف عليه بذكر ّ
معظم
على وجه خم�صو�ص.

بيان ب�أنواع العدد ومدتها للمر�أة
م

احلالة

مدة العدة

امل��دخ��ول ب��ه��ا و
حاملف��ارق��ه��ا زوجها عدتها تنتهي بو�ضع حملها
 1بوفاة وهي
 2امل��دخ��ول ب��ه��ا وف��ار
حاملق��ه��ا زوجها عدتها �أربعة �أ�شهر وع�شرة �أيام
بوفاة وهي غري
 3امل��دخ��ول ب��ه��ا وف
حامل��ارق��ه��ا زوجها عدتها تنتهي بو�ضع حملها
بطالق وهي
4
5
6
7
8
20

املدخول بها وفارقها زوجها بطالق عدتها ثالثة ق��روء� ,أي( :ثالث
وهي غري حامل من ذوات احلي�ض حي�ض)
امل��دخ��ول ب��ه��ا وف��ارق��ه��ا
زوجها عدتها ثالثة �أ�شهر
بطالق وهي �صغرية مل حت�ض
امل��دخ��ول ب��ه��ا وف��ارق��ه��ا
زوجها عدتها ثالثة �أ�شهر
بطالق وهي غري حامل و�آي�سة
غري مدخول بها وفارقها زوجها بوفاة عدتها �أربعة �أ�شهر وع�شرة �أيام
غري مدخول بها وفراقها زوجها بطالق ال عدة عليها

الفروقات النافعة بني بع�ض امل�صطلحات املت�شابهة
 /1الفرق بني بيع العينة والتورق
م

ال ِع ِي َنة

التورق

 1العينة ال بد �أن ترجع ال�سلعة �إىل التورق ال ترجع ال�سلعة �إىل البائع
الأول
البائع
ج���ائ���زة ع��ن��د ج��م��ه��ور العلماء
لعموم قوله تعاىل (و�أح���ل اهلل
البيع وحرم الربا) ,ولقوله �صلى
اهلل عليه و�سلم لعامله بخيرب
(بع الدراهم جنيب ًا)

 2ال جت��وز ,فقد ورد النهي عنها,
قال عليه ال�صالة وال�سالم (�إذا
تبايعتم بالعينة ,و�أخذمت �أذناب
البقر ,وتركتم اجل��ه��اد� ,س ّلط
اهلل عليكم ذ ًال ال ينزعه منكم
حتى ترجعوا �إىل دينكم) رواه
�أب��وداود و�أحمد والبيهقي ,وقال
عليه ال�صالة وال�سالم (ي�أتي
على النا�س زمان ي�ستحلون الربا
ب��ال��ب��ي��ع) ذك���ره اب���ن ال��ق��ي��م من
مرا�سيل الأوزاعي
 3العينة حيلة يتو�صل بها �إىل الربا ال يظهر يف التورق ق�صد الربا
ف��ك���أن��ه ب��اع م���ا ًال م���ؤج ً
�لا وجعل وال �صورته
ال�سلعة حيلة فقط
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 /2الفرق بني الهبة والو�صية والعطية
م
الو�صية
 1التربع باملال بعد الوفاة

 2ال جت���وز ال��و���ص��ي��ة ب����أك�ث�ر من
الثلث
 3ال جت��وز الو�صية ل��وارث لقوله
�صلى اهلل عليه و�سلم (ال و�صية
ل��وارث) رواه �أحمد والرتمذي
وغريهما
 4تلزم الو�صية بعد الوفاة

22

الهبة والعطية
ال��ه��ب��ة :ت�برع ب��امل��ال يف مر�ض
موته املخوف.
العطية:التربع باملال يف حال
احلياة وال�صحة
الهبة تكون من ر�أ�س املال
العطية ال تكون ب�أكرث من الثلث
تلزم الهبة والعطية بالقب�ض
ويحرم الرجوع عن الهبة بعد
قب�ضهما لقوله �صلى ااهلل عليه
و�سلم (العائد يف هبته كالكلب
يقيء القيء ثم يعود يف قيئه)
متفق عليه
غري ملزمة

 /3الفرق بني ال�شروط الفا�سدة التي تبطل النكاح وال�شروط
الفا�سدة التي ال تبطل النكاح
الفا�سدة التي ال تبطل النكاح

الفا�سدة التي تبطل النكاح
نكاح ال�شغار� :أن ي��زوج الرجل مثل �أن ي�شرتط �أنه ال مهر للزوجة

موليته ب�شرط �أن يزوجه الآخر �أو ال نفقة لها.
ال ي�صح ال�شرط ويبطل ,والنكاح
موليته ,وال مهر بينهما
نكاح املحلل� :أن يتزوج ب�شرط �أنه �إن مت فهو �صحيح وال يبطل.
�إذا �أحلها لزوجها الأول طلقها.
نكاح املتعة� :أن يتزوج املر�أة �إىل
مدة.
 هذه ال�شروط تبطل النكاح من�أ�صله ويحرم �إجرا�ؤه وامل�ضي فيه.

ين�صفه ويقرره كام ً
 /4ما ي�سقط به املهر كام ً
ال
ال ,وما ّ
ا�ستحقاق املر�أة
مهرها كام ًال

ا�ستحقاقها لن�صفه �سقوط مهرها كام ًال

الطالق من قبل
•موت �أحدهما.
الزوج قبل الدخول
•وطء الزوج
•خلوته بها اخللوة واخللوة.
ال�شرعية
•طالقها يف مر�ض
ترث فيه

•فرقة اللعان
•ف�سخ الزوج لعيب يف
الزوجة
• فرقة من الزوجة.
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 /5الفرق بني الإجارة واجلعالة
م

1
2
3

4

الإجارة

اجلعالة

ي�شرتط �أن يكون العمل امل�ؤاجر ال ي�شرتط ل�صحتها العلم بالعمل
املجاعل عليه
عليه معلوم ًا
ي�شرتط فيها �أن تكون املدة للعمل ال ي�شرتط معرفة مدة العمل
معلومة
ي��ج��وز اجل��م��ع ف��ي��ه��ا ب�ي�ن امل���دة يجوز اجلمع ب�ين العمل واملدة
ك�أن يقول:
والعمل
من خاط هذا الثوب يف يوم؛ فله
كذا ,و�إن خاطه يف اليوم؛ ا�ستحق
اجلعل؛ و�إال فال.
العامل يف الإجارة التزم العمل ال��ع��ام��ل يف اجل��ع��ال��ة مل يلتزم
العمل

 5ي�شرتط يف الإجارة تعيني العامل ال ي�����ش�ترط يف اجل��ع��ال��ة تعيني
العامل
 6ع��ق��د الزم ال ي��ج��وز لأح����د من ع��ق��د ج��ائ��ز ل��ك��ل م��ن الطرفني
ال��ط��رف�ين ف�سخها �إال بر�ضى ف�سخها بدون �إذن الآخر
الآخر

24

 /6الفرق بني الطالق واخللع
م

الطالق

اخللع

يكون بلفظ الطالق ال�صريح ,ي��ك��ون بلفظ اخل��ل��ع ال�صريح,
� 1أو كناية ظاهرة مثل� :أنت خلية� ,أوكناية � ,....أَبر�أت� ,أَبنت..
ب��ري��ة� ,..أو كناية خفية ,مثل:
اخرجي ,اذهبي....,
ينق�ص ب��ه ع��دد ال��ط�لاق ,ف�إذا ال ينق�ص به عدد الطالق �إن وقع
 2طلق واح���دة يبقى ل��ه طلقتان بلفظ اخللع.
وهكذا
ال ي�شرتط لوقوعه بذل العو�ض ال بد من بذل العو�ض من الزوجة
�أو غريها
 3من الزوجة
قد يكون معلق ًا على فعل ما ,كمن يكون منجز ًُا
 4يقول� :أنت طالق �إذا خرجت من
البيت
قد يكون الطالق رجعي ًا بحيث ال ميلك الزوج الرجعة �إال بر�ضى
 5ي�ستطيع ال��زوج مراجعة زوجته الزوجة وعقد جديد.
بعد طالقه
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 /7الفرق بني الطالق الرجعي والبائن
م

الطالق الرجعي

الطالق البائن

 1ال ينهي ال��زوج��ي��ة ,ومي��ك��ن �أن بالن�سبة للبينونة الكربى ف�إنه
ينهي العالقة الزوجية  ,وال يجوز
يراجعها �أثناء عدتها.
�أن يرجع �إليها �إال بعد �أن تنكح
زوج�� ًا غريه بنكاح رغبة ال نكاح
حتليل.
و�أم��ا البينونة ال�صغرى فيجوز
�أن يرجع �إليها بعد عقد جديد
م�ستوف لل�شروط والأركان.
ٍ
 2ال ي�شرتط للرجعة ر�ضى الزوجة �إذا ك��ان��ت ال��ب��ي��ن��ون��ة �صغرى,
لأن العالقة مل تنته وال تزال على وهي� :أن يطلقها الطلقة الأوىل
ذمته ما دامت يف العدة باقية �أو الثانية وتنتهي ال��ع��دة دون
مراجعة فهنا لي�س له مراجعتها
�إال بعد ر�ضاها وبعقد جديد
�أم��ا البينونة الكربى ,وه��ي� :أن
يطلقها الثالثة فال ميلك الرجعة
�إال بعد �أن تنكح زوج ًا غريه نكاح ًا
�صحيح ًا ال نكاح حتليل.
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 /8الفرق بني الق�صا�ص والتعزير			
م

الق�صا�ص

 1حمدد �شرع ًا
 2النا�س فيه �سواء

 3ال ي�سقط بالتوبة
 4ي�شرتط فيه تكليف اجلاين

التعزير

غري حمدد �شرع ًا
يختلف ب��اخ��ت�لاف ال��ن��ا���س على
اجلرمية الواحدة
ي�سقط بالتوبة بعد التحقق من
ذلك
ال ي�����ش�ترط يف ت��ن��ف��ي��ذه تكليف
اجلاين

		
 /9الفرق بني القتل العمد والقتل �شبه العمد
م

القتل العمد

القتل �شبه العمد

 1الآل��ة امل�ستخدمة فيه يغلب على الآلة امل�ستخدمة ال تقتل غالب ًا
الظن موت املجني عليه فيها
ي��ج��ب ف��ي��ه ال��دي��ة املغلظة على
 2يجب الق�صا�ص فيه
العاقلة
 3لي�س فيه كفارة لعظم اجلرم فيه الكفارة على القاتل وهي:
عتق رقبة م�ؤمنة ف���إن مل يجد
ف�صيام �شهرين متتابعني
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امل�صطلحات ال�رشعية والنظامية يف الدوائر العدلية

اخلامتة:
احلمد هلل وحده وال�صالة وال�سالم على من ال نبي بعده,
وبعد:
فقد جاء هذا الإ�صدار ال�ساد�س مبثابة املكمل للإ�صدار الذي
قبله� ،إذ يتحدث عن الألفاظ الفقهية والقانونية التي ترتدد يف
املحاكم عند الق�ضاة وال يفهم املراجع املق�صود ,وقد يخجل
من ال�س�ؤال مما يجعل اللب�س قائم ًا عند اخل�صوم ,وكثري ًا ما
ترد ال�شكاوى من بع�ض اخل�صوم ب�أنه مل يفهم املق�صود من
كالم القا�ضي خ�صو�ص ًا يف بع�ض امل�صطلحات التي ت�ستخدم يف
الق�ضايا الزوجية كالطالق البائن وكاخللع وغريهما.
لذا فقد تبينَّ من خالل هذا البحث �أهمية املعرفة بامل�صطلحات
الفقهية والقانونية ,وكذلك تبني مدى احلاجة لإ�صدار معجم
بجميع امل�صطلحات التي ترتدد يف املحاكم وكتابات العدل وهذا
من �شانه �أن يكون �ضمان ًا من �ضمانات العدل.
�أ�س�أل اهلل التوفيق وال�سداد.
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امل�صادر واملراجع:

امل�ؤلف

 1امللخ�ص الفقهي

معايل ال�شيخ  /د�.صالح بن
فوزان الفوزان

 2معجم م�صطلحات �ألفاظ
الفقه الإ�سالمي

�سائر ب�صمة جي

 3معجم لغة الفقهاء

د .قلعة جي

 4القامو�س الأمني

�أكادميية نايف العربية للعلوم
الأمنية

 5امل���ل���خ�������ص���ات الفقهية
املي�سرة

د .عماد علي جمعة

 6جملة العدل

وزارة العدل
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