بسم هللا الرحمن الرحٌم
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد :
فهذه الحدود اللغوٌة والتعرٌفات االصطالحٌة والشرعٌة لكتاب زاد المستقنع ألبً النجا موسى بن أحمد الحجاوي الدمشقً
(869هـ)  ،جمعتها من كتاب الروض المربع لمؤلفه منصور بن ٌونس البهوتً المصري (1501هـ)  -رحمهم هللا تعالى -
 ،وقد راعٌت التزام النص وعدم الزٌادة أو النقص  ،وهً على الترتٌب الموضوع فً أصله  ،وما كان من كالم الحجاوي
وضعته بٌن معقوفتٌن لٌتمٌز عن نص الروض :
 [ الفقه ]  :لؽة  :الفهماصطالحا  :معرفة األحكام الشرعٌة الفرعٌة  ،باالستدالل بالفعل أو بالقوة القرٌبة .
 [ كتاب ]  :هو من المصادر السٌالة  ،أي  :توجد شٌئا فشٌئا ٌ ،قال  :كتبت كتابا وكتبا وكتابة  ،وسمً المكتوب به مجازا ،ومعناه لؽة  :الجمع  ،من  :تكتب بنو فالن  ،إذا اجتمعوا  ،ومنه قٌل لجماعة الخٌل كتٌبة  ،والكتابة بالقلم الجتماع
الكلمات والحروؾ  ،والمراد به هنا المكتوب  ،أي  :هذا مكتوب جامع لمسائل .
 [ الطهارة ]  :لؽة  :النظافة  ،والنزاهة عن األقذار .وفً االصطالح  [ :ارتفاع الحدث وما فً معناه وزوال الخبث ] .
 [ الخبث ]  :أي  :النجاسة أو حكمها . الحدث  :معنى ٌقوم بالبدن ٌمنع الصالة ونحوها . الماء الطهور  [ :الباقً على خلقته ] . [ قلتٌن ]  :تثنٌة قلة  ،وهً اسم لكل ما ارتفع وعال  ،والمراد هنا  :الجرة الكبٌرة من قالل هجر  ،وهً قرٌة كانت قرب المدٌنة . [ وإن تؽٌر لونه أو طعمه أو رٌحه بطبخ أو ساقط فٌه أو رفع بقلٌله حدث أو ؼمس فٌه ٌد قائم من نوم لٌل ناقض لوضوء أو كانآخر ؼسلة زالت النجاسة بها فطاهر ] .
 [ النجس ]  :ما تؽٌر بنجاسة أو القاها وهو ٌسٌر أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها . [ اآلنٌة ]  :هً األوعٌة  ،جمع إناء . [ االستنجاء ]  :من نجوت الشجرة  ،أي  :قطعتها  ،فكأنه قطع األذى .واالستنجاء  :إزالة الخارج من سبٌل بماء  ،أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه وٌسمى الثانً استجمارا  ،من
الجمار وهً الحجار الصؽٌرة .
 [ -الخالء ]  :الموضع المعد لقضاء الحاجة .

 [ الخبث و الخبائث ]  :الشٌاطٌن  ،فكأنه استعاذ من الشر وأهله  .وقال الخطابً  :هو بضم الباء وهو جمع خبٌث ،والخبائث  :جمع خبٌثة  ،فكأنه استعاذ من ذكرانهم و إناثهم .
 اإلنقاء فً االستجمار  :أن ٌبقى أثر ال ٌزٌله إال الماء  .وبالماء  :عود خشونة المحل كما كان . [ السواك ] والمسواك  :اسم للعود الذي ٌستاك به  ،وٌطلق السواك على الفعل  ،أي  :دلك الفم بالعود إلزالة نحو تؽٌر ،كالتسوك . [ القزع ]  :وهو حلق بعض الرأس وترك بعض . المبالؽة فً مضمضة  :إدارة الماء بجمٌع فمه  ،وفً استنشاق  :جذبه إلى أقصى أنؾ  ،وفً بقٌة األعضاء  :دلك ما ٌنبو عنه الماءللصائم وؼٌره .
 [ اللحٌة الكثٌفة ]  :هً التً تستر البشرة . الوضوء  :استعمال ماء طهور فً األعضاء األربعة على صفة مخصوصة . [ المواالة  :أال ٌؤخر ؼسل عضو حتى ٌنشؾ الذي قبله ]-

[ الشرط ]  :لؽة  :العالمة .
اصطالحا  :ما ٌلزم من عدمه العدم  ،وال ٌلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته .

 [ الكعبٌن ]  :العظمٌن الناتئٌن فً أسفل الساق من جانبً القدم . [ جورب ]  :ما ٌلبس فً الرجل على هٌئة الخؾ من ؼٌر الجلد . [ ذؤابة ]  :طرؾ العمامة المرخى . [ لفافة ]  :هً الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو ال . االؼتسال  :استعمال الماء فً جمٌع بدنه على وجه مخصوص . [ التٌمم ]  :لؽة  :القصد .شرعا  :مسح الوجه والٌدٌن بصعٌد على وجه مخصوص .
 [ نضحه ]  :أي  :ؼمره بالماء  ،وال ٌحتاج لمرس وعصر . [ الحٌض ]  :أصله السٌالن  ،من قولهم  :حاض الوادي إذا سال .شرعا  :دم طبٌعة وجبلة ٌخرج من قعر الرحم فً أوقات معلومة  ،خلقه هللا لحكمة ؼذاء الولد وتربٌته .
 [ المبتدأة ]  :التً رأت الدم ولم تكن حاضت . االستحاضة  :سٌالن الدم فً ؼٌر وقته  ،من العرق العاذل من أدنى الرحم دون قعره . [ المعتادة ]  :التً تعرؾ شهرها  ،ووقت حٌضها  ،وطهرها منه . [ النفاس ]  :لؽة  :من التنفس  ،وهو الخروج من الجوؾ  ،أو من نفس هللا كربته أي فرجها .وهو  :دم ترخٌه الرحم للوالدة وبعدها  ،وهو بقٌة الدم الذي احتبس فً مدة الحمل ألجله .

ص ِّل َعلٌَ ِْه ْم ﴾ أي  :ادع لهم .
 [ الصالة ]  :لؽة  :الدعاء  ،قال تعالى َ ﴿ :و َشرعا  :أقوال وأفعال مخصوصة  ،مفتتحة بالتكبٌر  ،مختتمة بالتسلٌم .
-

هللا َو َرسُولِ ِه ﴾ أي  :إعالم .
األذان  :لؽة  :اإلعالم  ،قال تعالى َ ﴿ :وأَ َذان م َِّن ه ِ
شرعا  :إعالم بدخول وقت الصالة  ،أو قربه لفجر  ،بذكر مخصوص .

 [ اإلقامة ]  :إعالم بالقٌام إلى الصالة بذكر مخصوص .-

العورة  :لؽة  :النقصان والشًء المستقبح  ،ومنها عوراء أي  :قبٌحة .
شرعا  :القبل والدبر وكل ما ٌستحى منه .

 [ السدل ]  :هو طرح ثوب على كتفٌه  ،وال ٌرد طرفه على األخرى . [ اشتمال الصماء ]  :بأن ٌضطبع بثوب لٌس علٌه ؼٌره . االضطباع  :أن ٌجعل وسط الرداء تحت عاتقه األٌمن  ،وطرفٌه على عاتقه األٌسر . [ النٌة ]  :لؽة  :القصد  ،وهو عزم القلب على الشًءشرعا  :العزم على فعل العبادة تقربا ً إلى هللا تعالى  ،ومحلها القلب .
 [ آمٌن ]  :معناه  :اللهم استجب . [ إقعاؤه ]  :أن ٌفرش قدمٌه وٌجلس على عقبٌه  ،هكذا فسره اإلمام  ،وهو قول أهل الحدٌث  ،واقتصر علٌه فً المؽنً والمقنعوالفروع وؼٌرها  ،وعند العرب  :اإلقعاء جلوس الرجل على ألٌتٌه ناصبا قدمٌه  ،مثل إقعاء الكلب .
قال فً شرح المنتهى  :وكل من الجنسٌن مكروه .
 [ افتراش ذراعٌه ساجدا ]  :بأن ٌمدهما على األرض ملصقا لهما بها . [ تخصره ]  :أي  :وضع ٌده على خاصرته . الحاقن  :هو المحتبس بوله . أركان الصالة  :جمع ركن  ،وهو جانب الشًء األقوى  ،وهو ما كان فٌها . [ الطمأنٌنة ]  :السكون وإن قل . السهو فً الصالة  :النسٌان فٌها . [ الجنائز ]  :بفتح الجٌم ،جمع جنازة بالكسر  ،والفتح لؽة  :اسم للمٌت أو للنعش علٌه مٌت ،فإن لم ٌكن علٌه مٌت فال ٌقال  :نعش ،وال جنازة  ،بل  :سرٌر .قاله الجوهري .
 [ اللحد ]  :هو أن ٌحفر إذا بلػ قرار القبر فً حائط القبر مكانا ٌسع المٌت ،وكونه مما ٌلً القبلة أفضل . [ -الشق ]  :أن ٌحفر فً وسط القبر كالنهر وٌبنى جانباه .

 [ الندب ]  :أي  :تعداد محاسن المٌت . [ -النٌاحة ]  :رفع الصوت بالندب .

 [ الزكاة ]  :لؽة  :النماء والزٌادة .شرعا  :حق واجب فً مال خاص  ،لطائفة مخصوصة  ،فً وقت مخصوص .
 [ الركاز  :ما وجد من دفن الجاهلٌة ] . [ قبٌعة السٌؾ ]  :هً ما ٌجعل على طرؾ القبضة . [ حلٌة المنطقة ]  :هً ما ٌشد به الوسط . [ الفقراء  :من ال ٌجدون شٌئا ] من الكفاٌة  [ ،أو ٌجدون بعض الكفاٌة ] . [ المساكٌن ٌ :جدون أكثرها ] أي  :أكثر الكفاٌة [ أو نصفها ] . [ العاملون علٌها ]  :السعاة الذٌن ٌبعثهم اإلمام ألخذ الزكاة من أربابها . [ المؤلفة قلوبهم  :من ٌرجى إسالمه أو كؾ شره  ،أو ٌرجى بعطٌته قوة إٌمانه ] . [ الرقاب  :وهم المكاتبون ] . [ فً سبٌل هللا  :الؽزاة المتطوعة ] الذٌن [ ال دٌوان لهم ]  ،أو لهم دون ما ٌكفٌهم . [ -ابن السبٌل  :المسافر المنقطع به ] .

 [ الصٌام ]  :لؽة  :اإلمساك  ،قال تعالى  ﴿ :إِ ِّنً َن َذرْ ُص ْومًا ﴾.
ت لِلره حْ َٰ َم ِن َ
شرعا  :إمساك بنٌة عن أشٌاء مخصوصة فً زمن معٌن من شخص مخصوص .
 [ الشك ]  :هو ٌوم الثالثٌن من شعبان إذا لم ٌكن ؼٌم وال نحوه . الوصال  :أن ال ٌفطر بٌن الٌومٌن أو األٌام .ون َعلَ َٰى أَصْ َن ٍام له ُه ْم ﴾ .
 [ االعتكاؾ ]  :لؽة  :لزوم الشًء  ،قال تعالى ٌَ ﴿ :عْ ُكفُ َاصطالحا  [ :لزوم مسجد لطاعة هللا تعالى ] .

 [ المناسك ]  :جمع منسك  ،وهو التعبد ٌ ،قال  :تنسك  :تعبد  ،وؼلب إطالقها على متعبدات الحج  ،والمنسك فً األصل منالنسٌكة وهً الذبٌحة .
 [ الحج ]  :لؽة  :القصد .شرعا  :قصد مكة لعمل مخصوص فً زمن مخصوص .

 [ العمرة ]  :لؽة  :الزٌارة .شرعا  :زٌارة البٌت على وجه مخصوص .
 المٌقات  :لؽة  :الحد .اصطالحا  :موضع العبادة وزمنها .
 [ اإلحرام ]  :لؽة  :نٌة الدخول فً التحرٌم .شرعا  [ :نٌة النسك ] أي نٌة الدخول فٌه .
 [ مخٌط ]  :هو كل ما ٌخاط على قدر الملبوس علٌه . [ األفقً ]  :من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم . [ ٌستلمه ]  :أي ٌ :مسح الحجر بٌده الٌمنى .-

الفوات  :مصدر فات  :إذا سبق فلم ٌدرك .

 اإلحصار  :مصدر أحصره  ،مرضا كان أو عدوا وٌقال  :حصره أٌضا . [ الفرعة ]  :نحر أول ولد الناقة . [ -العتٌرة ]  :ذبٌحة رجب .

 [ الجهاد ]  :لؽة  :مصدر  :جاهد  ،أي بالػ فً قتال عدوه .شرعا  :قتال الكفار .
 الرباط  :لزوم ثؽر لجهاد مقوٌا للمسلمٌن . [ المخ َذل ]  :الذي ٌف ّند الناس عن القتال وٌزهدهم فٌه . [ المرجؾ ]  :كالذي ٌقول  :هلكت سرٌة المسلمٌن وما لهم مدد أو طاقة . [ ٌن ّفل ]  :أن ٌعطً زٌادة على السهم . الهدنة  :عقد اإلمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة  ،ولو طالت بقدر الحاجة . الذمة  :لؽة  :العهد  ،والضمان  ،واألمان .ومعنى عقد الذمة  :إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزٌة والتزام أحكام الملة .
 [ -الجزٌة ]  :مال ٌؤخذ منهم على وجه الصؽار كل عام  ،بدال عن قتلهم وإقامتهم بدارنا .

-

[ البٌع ]  :لؽة  :أخذ شًء وإعطاء شًء  .قال ابن هبٌرة  :مأخوذ من الباع ؛ ألن كل واحد من المتباٌعٌن ٌمد باعه لؤلخذ
واإلعطاء .
شرعا  [ :مبادلة مال ولو فً الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبٌد ] .

 المال  :عٌن مباحة النفع بال حاجة . الخٌار  :اسم مصدر اختار  ،أي  :طلب خٌر األمرٌن من اإلمضاء أو الفسخ . [ المسترسل ]  :من جهل القٌمة وال ٌحسن ٌماكس . األرش  [ :قسط ما بٌن قٌمة الصحة والعٌب ] . [ التولٌة ]  :هً البٌع برأس المال . [ الشركة ]  :هً بٌع بعضه بقسطه من الثمن . [ المرابحة ]  :هً بٌعه بثمنه وربح معلوم . [ المواضعة ]  :هً بٌعه برأس ماله وخسران معلوم . الربا  :لؽة  :الزٌادة .شرعا  :زٌادة فً شًء مخصوص .
 الصرؾ  :بٌع نقد بنقد . [ الجنس  :ما له اسم خاص ٌشمل أنواعا ] . النوع  :الشامل ألشٌاء مختلفة بأشخاصها . العراٌا  :بأن ٌبٌعه خرصا بمثل ما ٌئول إلٌه إذا جؾ كٌال  ،فٌما دون خمسة . [ بٌع الكالئ بالكالئ ]  :هو بٌع ما فً الذمة بثمن مؤجل لمن هو علٌه  ،وكذا بحال لم ٌقبض قبل التفرق  ،وجعله رأس مال سلم . األصول  :جمع أصل وهو ما ٌتفرع منه ؼٌره  ،والمراد هنا  :الدور واألرض والشجر . [ السلم  :عقد على موصوؾ فً الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد ] . [ القرض ]  :لؽة  :القطع .اصطالحا  :دفع مال لمن ٌنتفع به وٌرد بدله .
 [ الرهن ]  :لؽة  :الثبوت والدوام ٌ ،قال  :ماء راهن أي  :راكد  .ونعمة راهنة أي  :دائمة .شرعا  :توثقة دٌن بعٌن ٌمكن استٌفاؤه منها أو من ثمنها .
 [ الضمان ]  :مأخوذ من الضمن  ،فذمة الضامن فً ضمن ذمة المضمون عنه .شرعا  :التزام ما وجب على ؼٌره مع بقائه  ،وما قد ٌجب .
 -الكفالة  :هً التزام رشٌد بإحضار من علٌه حق مالً لربه .

 [ الحوالة ]  :مشتقة من التحول  ،ألنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى . [ الصلح ]  :لؽة  :قطع المنازعة .شرعا  :معاقدة ٌتوصل بها إلى إصالح بٌن متخاصمٌن .
 [ الحجر ]  :لؽة  :التضٌٌق والمنع .شرعا  :منع إنسان من تصرفه فً ماله .
 [ الوكالة ]  :التفوٌض .اصطالحا  :استنابة جائز التصرؾ مثله فٌما تدخله النٌابة .
-

شركة أمالك  :هً [ اجتماع فً استحقاق ] .

 شركة عقود  :هً اجتماع فً [ تصرؾ ] . [ شركة عنان  :أن ٌشترك بدنان بمالٌهما المعلوم ولو متفاوتا لٌعمال فٌه ببدنٌهما ] . [ المضاربة ]  :دفع مال معلوم [ لمتجر به ببعض ربحه ] . [ شركة الوجوه  :أن ٌشترٌا فً ذمتٌهما بجاههما فما ربحاه فبٌنهما ] على ما شرطاه . [ شركة األبدان  :أن ٌشتركا فٌما ٌكتسبان بأبدانهما ] . [ شركة المفاوضة  :أن ٌفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرؾ مالً وبدنً من أنواع الشركة ] . [ المساقاة ]  :وهً دفع شجر له ثمر مأكول  -ولو ؼٌر مؽروس – إلى آخر لٌقوم بسقٌه وما ٌحتاج إلٌه  ،بجزء معلوم له من ثمره . المؽارسة  :وهً دفع أرض وشجر لمن ٌؽرسه بجزء مشاع معلوم من الشجر . [ المزارعة ]  :وهً دفع أرض وحب لمن ٌزرعه وٌقوم علٌه  ،أو حب مزروع ٌنمً بالعمل لمن ٌقوم علٌه  ،بجزء مشاع معلومالنسبة مما ٌخرج من األرض لربها  ،أو للعامل والباقً لآلخر .
 [ اإلجارة ]  :مشتقة من األجر وهو العوض  ،ومنه سمً الثواب أجرا .وهً :عقد على منفعة مباحة معلومة من عٌن معٌنة أو موصوفة فً الذمة مدة معلومة ،أو عمل معلوم بعوض معلوم .
 [ أجٌر خاص ]  :من استؤجر مدة معلومة ٌ ،ستحق المستأجر نفعه فً جمٌعها . األجٌر [ المشترك ]  :من قُدّر نفعه بالعمل  ،كخٌاطة ثوب . [ السبق ]  :وهو بتحرٌك الباء  :العوض الذي ٌسابق علٌه  ،وبسكونها  :المسابقة  ،أي  :المجاراة بٌن حٌوان وؼٌره . [ المناضلة ]  :أي المسابقة بالرمً من النضل  ،وهو  :السهم التام . [ العارٌة ]  :بتخفٌؾ الٌاء وتشدٌدها  :من العري  ،وهو التجرد  ،وسمٌت عارٌة لتجردها عن العوض .[ وهً  :إباحة نفع عٌن ] ٌحل االنتفاع بها  [ ،تبقى بعد استٌفائه ] لٌردها على مالكها .

 [ الؽصب ]  :لؽة  :أخذ الشًء ظلما .اصطالحا  [ :االستٌالء ] عرفا [ على حق ؼٌره ]  ،ماال كان أو اختصاصا  [ ،قهرا بؽٌر حق ] .
 [ الشفعة ]  :بإسكان الفاء  ،من الشفع وهو الزوج  ،ألن الشفٌع بالشفعة ٌضم المبٌع إلى ملكه الذي كان منفردا .[ وهً  :استحقاق ] الشرٌك [ انتزاع حصة شرٌكه ممن انتقلت إلٌه بعوض مالً ] .

 [ الودٌعة ]  :من ودع الشًء إذا تركه  ،ألنها متروكه عند المودع  ،واإلٌداع  :توكٌل فً الحفظ تبرعا ،واالستٌداع  :توكل فٌه كذلك .
 [ إحٌاء الموات  :األرض المنفكة عن االختصاصات وملك معصوم ]  ،فمن أحٌاها ملكها . [ الجعالة :وهً أن ٌجعل ] جائز التصرؾ [ شٌئا ] متموال [ معلوما لمن ٌعمل له عمال معلوما أو مجهوال مدة معلومة أو مجهولة ]. [ اللقطة  :مال أو مختص ضل عن ربه ] .ضل ] .
 [ اللقٌط  :وهو طفل ال ٌعرؾ نسبه وال رقه ُ ،نبذ أو َ القافة  :قوم ٌعرفون األنساب بالشبه . [ -الوقؾ  :وهو تحبٌس األصل وتسبٌل المنفعة ] .

 [ الهبة  :وهً التبرع ] من جائز التصرؾ [ بتملٌك ماله المعلوم الموجود فً حٌاته ؼٌره ] . الوصٌة  :األمر بالتصرؾ بعد الموت  ،أو التبرع بالمال بعده . [ الفرائض ]  :جمع فرٌضة  ،بمعنى مفروضة أي مقدرة  ،فهً  :نصٌب مقدر شرعا لمستحقه .[ وهً  :العلم بقسمة الموارٌث ] .
 [ الحجب ]  :لؽة  :المنع .اصطالحا  :منع من قام به سبب اإلرث من اإلرث بالكلٌة  ،أو من أوفر حظٌه .
 [ العصبات  :وهم كل من لو انفرد ألخذ المال بجهة واحدة ] . التصحٌح  :تحصٌل أقل عدد ٌنقسم على الورثة بال كسر . المناسخات  :موت ثان فأكثر من ورثة األول قبل قسم تركته . ذوي األرحام  :كل قرٌب لٌس بذي فرض وال عصبة . [ الخنثى المشكل ]  :الذي لم تتضح ذكورته وال أنوثته . [ الخنثى ]  :من له شكل ذكر رجل وفرج امرأة . [ -المفقود ]  :من انقطع خبره فلم تعلم له حٌاة وال موت .

 [ العتق ]  :لؽة  :الخلوص .شرعا  :تحرٌر الرقبة وتخلٌصها من الرق .
 [ الكتابة ]  :مشتقة من الكتب وهو الجمع ؛ ألنها تجمع نجوما .شرعا  [ :بٌع ] سٌد [ عبده نفسه بمال ] معلوم ٌصح السلم فٌه  [ ،مؤجل فً ذمته ] بأجلٌن فأكثر .

 [ النكاح ]  :لؽة  :الوطء والجمع بٌن الشٌئٌن  ،وقد ٌطلق على العقد .شرعا  :عقد ٌعتبر فٌه لفظ إنكاح أو تزوٌج فً الجملة  .والمعقود علٌه منفعة االستمتاع .
 [ اإلٌجاب ]  :اللفظ الصادر من الولً أو من ٌقوم مقامه . [ القبول ]  :اللفظ الصادر من الزوج أو من ٌقوم مقامه . الشؽار  [ :إذا زوجه ولٌته على أن ٌزوجه اآلخر ولٌته وال مهر ] . نكاح المحلل  [ :إن تزوجها بشرط أنه متى حللها لؤلول طلقها أو نواه ] أي  :التحلٌل [ بال شرط ] . [ الصداق ]  :عوض ٌسمى فً النكاح أو بعده . الولٌمة  :طعام العرس . العشرة  :هً ما ٌكون بٌن الزوجٌن من األلفة واالنضمام . [ الخلع ]  :وهو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة . [ الطالق ]  :وهو فً اللؽة التخلٌة ٌ ،قال  :طلُقت الناقة إذا سرحت حٌث شاءت  ،واإلطالق اإلرسال .وشرعا  :هو حل قٌد النكاح أو بعضه .
 [ الرجعة ]  :إعادة مطلقة ؼٌر بائن إلى ما كانت علٌه بؽٌر عقد . [ اإلٌالء  :حلؾ زوج ] ٌمكنه الوطء [ باهلل تعالى أوصفته على ترك وطء زوجته فً قبلها ] أبداً أو أكثر [ من أربعة أشهر ] . [ اللعان ]  :شهادات مؤكدات بأٌمان من الجانبٌن  ،مقرونة بلعن وؼضب . [ العدد ]  :التربص المحدود شرعا . [ اإلحداد  :اجتناب ما ٌدعو إلى جماعها وٌرؼبه فً النظر إلٌها من الزٌنة والطٌب والتحسٌن ] . [ االستبراء ]  :مأخوذ من البراءة  ،وهو التمٌٌز والقطع .شرعا  :تربص ٌقصد به العلم ببراءة رحم ملك ٌمٌن .
 [ الرضاع ]  :لؽة  :مص اللبن من الثدي .شرعا  :مص من دون الحولٌن لبنا ثاب عن حمل أو شربه ونحوه .

 [ النفقات ]  :جمع نفقة  :وهً كفاٌة من ٌمونه خبزا وأدما وكسوة ومسكنا وتوابعها . [ -الحضانة ]  :وهً حفظ صؽٌر ونحوه عما ٌضره  ،وتربٌته بعمل مصالحه .

 [ الجناٌات ]  :جمع جناٌة  ،وهً لؽة  :التعدي على بدن أو مال أو عرض .اصطالحا  :التعدي على البدن بما ٌوجب قصاصا أو ماال .
 [ الدٌات ]  :جمع دٌة وهً  :المال المؤدى إلى مجنً علٌه أو ولٌه بسبب جناٌة . [ عاقلة اإلنسان ]  :ذكور [ عصباته كلهم من النسب والوالء قرٌبهم وبعٌدهم حاضرهم وؼائبهم حتى عمودي نسبه ] . [ القسامة  :أٌمان مكررة فً دعوى قتل معصوم ] . [ الحدود ]  :جمع حد وهو لؽة  :المنع .اصطالحا  :عقوبة مقدرة شرعا فً معصٌة لتمنع من الوقوع فً مثلها .
 [ الزنا ]  :هو فعل الفاحشة فً قبل أو دبر . [ المحصن  :من وطئ امرأته المسلمة أو الذم ٌّ ة ] أو المستأمنة [ فً نكاح صحٌح ] فً قبلها [ وهما بالؽان عاقالن حران ] . [ القذؾ ]  :هو الرمً بزنا أو لواط . [ المحصن ]  :فً باب القذؾ هو  [ :الحر المسلم العاقل العفٌؾ الملتزم الذي ٌجامع مثله وال ٌشترط بلوؼه ] . [ التعزٌر ]  :لؽة  :المنع  ،ومنه التعزٌر بمعنى النصرة  ،ألنه ٌمنع المعادي من اإلٌذاء .اصطالحا  [ :التأدٌب ] .
 [ السرقة ]  :أخذ مال على وجه االختفاء من مالكه أو نائبه . [ الط ّرار  :الذي ٌبط الجٌب أو ؼٌره وٌأخذ منه ] . [ حرز المال  :ما العادة حفظه فٌه ] . [ قطاع الطرٌق :هم الذٌن ٌعرضون للناس بالسالح ] ولو عصا أو حجرا [ فً الصحراء أو البنٌان ] أو البحر [ فٌؽصبونهم المال ]المحترم [ مجاهرة ال سرقة ] .
 [ -البؽاة  :قوم لهم شوكة ومنعة خرجوا على اإلمام بتأوٌل سائػ ]  .بتصرؾ ٌسٌر

َ
ار ُك ْم
 -المرتد  :لؽة  :الراجع  ،قال تعالى َ ﴿ .:و َال َترْ َتدُّوا َعلَ َٰى أ ْد َب ِ

﴾

اصطالحا  [ :الذي ٌكفر بعد إسالمه ] .

 [ الذكاة ]  :ذبح أو نحر الحٌوان المأكول البري بقطع حلقومه ومرٌئه  ،أو عقر ممتنع . [ -الصٌد ]  :اقتناص حٌوان حالل متوحش طبعا ؼٌر مقدور علٌه  ،وٌطلق على المصٌد .

 [ الٌمٌن المنعقدة  :التً قُصد عقدها على مستقبل ممكن  ،فإن حلؾ على أمر ماض كاذبا عالما ؛ فهً الؽموس ] . [ لؽو الٌمٌن  :الذي جرى على لسانه بؽٌر قصد ؛ كقوله  :ال وهللا بلى وهللا ] . [ الحنث فً ٌمٌنه  :بأن ٌفعل ما حلؾ على تركه  ،أو ٌترك ما حلؾ على فعله مختارا ذاكرا ] . [ الشرعً ]  :من األسماء [ ما له موضوع فً الشرع وموضوع فً اللؽة ] كالصالة والصوم والزكاة . االسم [ الحقٌقً ]  :هو الذي لم ٌؽلب مجازه على حقٌقته ؛ كاللحم . االسم [ العرفً  :ما اشتهر مجازه فؽلب ] على [ الحقٌقة كالراوٌة والؽائط ] . [ النذر ]  :لؽة  :اإلٌجاب ٌ ،قال  :نذر دم فالن  ،أي  :أوجب قتله .شرعا  :إلزام مكلؾ مختار نفسه هلل تعالى شٌئا ؼٌر محال بكل قول ٌدل علٌه .
ْن
ضاهُنه َسب َْع َس َم َاوا ٍ
 [ القضاء ]  :لؽة  :إحكام الشًء  ،والفراغ منه  ،قال تعالى َ ﴿ :ف َق َت فًِ ٌَ ْو َمٌ ِ

﴾

اصطالحا  :تبٌٌن الحكم الشرعً  ،واإللزام به  ،وفصل الحكومات .
ُون ﴾ .
 الدعوى  :لؽة  :الطلب  ،قال تعالى َ ﴿ :ولَ ُه ْم َما ٌَ هدع َاصطالحا  :إضافة اإلنسان إلى نفسه استحقاق شًء فً ٌد ؼٌره أو ذمته .
 البٌنة  :العالمة الواضحة  ،كالشاهد فأكثر . [ الشهادات ]  :واحدها شهادة  ،مشتقة من المشاهدة ؛ ألن الشاهد ٌخبر عما شاهده  ،وهً :اإلخبار بما علمه بلفظ  :أشهد  ،أو :شهدت .
 [ العدالة ]  :لؽة  :االستقامة  ،من العدل ضد الجور .شرعا  :استواء أحواله فً دٌنه واعتدال أقواله وأفعاله [ وٌعتبر لها شٌئان  :الصالح فً الدٌن وهو  :أداء الفرائض
بسننها الراتبة  ،واجتناب المحارم ؛ بأن ال ٌأتً كبٌرة  ،وال ٌدمن على صؽٌرة ] .
 الكبٌرة  :ما فٌه حد فً الدنٌا أو وعٌد فً اآلخرة . الصؽٌرة  :ما دون ذلك من المحرمات  ،كسب الناس بما دون القذؾ . [ المروءة  :هو فعل ما ٌجمله وٌزٌنه  ،واجتناب ما ٌدنسه وٌشٌنه ] . [ -اإلقرار ]  :هو االعتراؾ بالحق .

ؼرة ذي الحجة 1437هـ
مصعب بن محمد القطب

