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٣  مقدمة

 
 مقدمة املؤلف

احلمد هللا الذي كمل آالؤه، ومشل نعماؤه، والصالة والسالم على سيدنا حممد 
الذي اقتدى به أصفياؤه وأنبياؤه، وعلي آله وأصحابه الذين اهتدي م أتقياؤه وأولياؤه 

فلما صعبت اصطالحات الفقهاء يف الكتب يف مفاتح األبوبة والكتب، استحثين : وبعد
ى احلد، والثين غاية احلرص على اجلد، فالتجأت من فترة اخلواطر إىل اية العجز عل

حصون العلماء، واسترجعت أذيال الفحول من الفضالء، ملا حنتاج يف الظواهر تأويالً 
فضالً علي البواطن تعليالً، وجترعت من حنورهم ذوقاً وتشممت من خبورهم شوقاً، 

ةً وأزبر فيها ما إليه أوفق حىت يكون زبراً واكتحلت من آثارهم غربة دواًء دوى عيين عرب
زبره، متومساً بأنيس الفقهاء مسة ومتومشاً برسوم الفضالء مشةً ومن اهللا أستمد الرشاد يف 
العاجل وإليه أبتهل اإلسعاد يف اآلجل، وبه أستعني، وعليه التكالن، وهو حسيب ونعم 

 .املستعان



 ٥ أنيس الفقهاء

 كتاب الطـهارة
إما مصدر من كتبه كتباً وكتاباً وكتبةً وكتابةً مبعىن اجلمع مسي به : الكتاب لغة

املفعول للمبالغة، أو فعال بين للمفعول كاللباس للملبوس وعلى التقديرين يكون مبعىن  
 .اموع

 :مسائل اعتربت مستقلة مشلت أنواعاً: واصطالحاً
اختار لفظ كتاب على باب؛ ألن فيه "  األحكام درر احلكام يف شرح غرر"كذا يف 

 .معين اجلمع والباب مبعىن  النوع، وكان الغرض بيان أنواع الطهارة ال نوعاً
كُتب وكُتب، والكتاب الفرض : والكتاب معروف واجلمع:" ويف الصحاح

 ".واحلكم والقدر
ة، واملُكْتب الذي يعلم الكَتب: العامل، واجلمع الكَتب، والكُتاب: والكاتب عندهم

 .اجليش: الكتابة، والكتيبة
طهر الشيء وطهر خالف جنس، والطهر خالف احليض، : مصدر: الطهارة

 .إذا انقطع عنها الدم: طَهرت: االغتسال يقال: والتطهري
 واسم ملا )١( ))مفتاح الصالة الطهور((والطَهور بالفتح مصدر مبعىن  التطهري، ومنه 

وأَنزلْنا ِمن السماِء ماًء : السحور والفطور والقطوع، وصفة يف قولـه تعايليتطهر به ك
أن  ")٢(وفيه ما حكي عن ثعلب . كذا يف املغرب] ٤٨آية : سورة الفرقان[ طَهورا

 :ويف احمليط الطهارة نوعان" الطهور ما كان طاهراً يف نفسه مطهراً لغريه
 .يقةوهي إزالة النجاسة احلق: حقيقة

وإمنا مل . وكال الطهارتني حيصل باملاء املطلق. وهي الوضوء والغسل: وحكِْمية
. جتمع الطهارة ألنه مصدر واألصل فيه أن ال يثىن وال جيمع ومن مجعها قصد التصريح به

                                     
 . هذا احلديث أصح شيء يف هذا الباب: رواه أمحد وأبو داود والترمذي وقال) ١(
هو أبو العباس أمحد بن حييي بن زيد بن سيار النحوي الشيباين بالوالء كان إماما يف النحو ) ٢(

 سنة مائتني وتويف ولد. واللغة وكان ثقة حجة، مشهوراً باحلفظ واملعرفة بالعربية ورواية الشعر
 ٢/٢٠٧ وشذرات الذهب ١/٣٦وفيات األعيان : انظر ترمجته يف. سنة إحدى وتسعني ومائتني
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وخص الطهارة بالبداية . وإمنا قدم الطهارة ألا شرط الصالة والشرط مقدم على املشروط
ة لكوا أهم ألا ال تسقط بعذر فسبب وجوا الصالة بشرط من بني شروط الصال

 .احلدث
النظافة املخصوصة املتنوعة إىل وضوء : النظافة وخالفها الدنس، وشرعاً: وهي لغة

 .وغسل وتيمم وغسل البدن والثوب وحنوه
 .ما ال يكون طاهراً كالثوب النِجس: عني النجاسة، وبكسرها: النجس بفتح اجليم

جنس الشيء ينجس فهو نِجس : هذا يف اصطالح الفقهاء، وأما يف اللغة فيقال
 .ونجس بالكسر والفتح
 :فرض الوضوء
حكم لزم بدليل قطعي، وحكمه أن يستحق : القطع والتقدير، وشرعاً: الفرض لغة

: الفرض: ويف الصحاح للجوهري. العقاب تاركه بال عذر ويكفر جاحده كذا يف الدرر
 .ما أصبت من فرضاً وال قرضاً: عطية املرسومة يقالال

الغسل : من الوضاَءِة وهو احلُسن والنظافة والنقاوة، ويف الشرع: الوضوء يف اللغة
 .واملسح يف أعضاٍء خمصوصٍة، وفيه املعىن اللغوي ألنه حيسن األعضاء اليت يقع فيها الغسل

 :الوضوء ثالثة أقسام: ويف االختيارات
يا أَيُّها :  فرض، وهو وضوء احملدث عند إرادة الصالة لقولـه تعاىل:أحدمها

 . اآلية]٦آية : سورة املائدة[ الَِّذين آمنوا ِإذَا قُمتم ِإلَى الصالَِة
الطواف ((: واجب، وهو الوضوء للطواف حول الكعبة لقولـه : وثانيها

 .)١()) صالة إال أن اهللا أباح فيه املنطق
مستحب، وهو الوضوء للنوم، وغسل امليت وبعد الغيبة وبعد : مندوب أي: اوثالثه

 .واخلالصة أن الوضوء بعد الغيبة وإنشاد الشعر والقهقهة مندوب: ويف املغين. القهقهة
وهو بالضم املصدر وبالفتح املاء الذي يتوضأ به وقد وضوء وتوضأ وضوءاً حسناً 

                                     
 وما بعدها، والنسائي يف سننه ٤/٣٣ والترمذي يف التحفة ٣/٤١٤أخرجه أمحد يف مسنده ) ١(
 .١/٤٥٩ واحلاكم يف املستدرك ٥/٨٧ والبيهقي ٢/٤٤ والدارمي ٥/١٧٦
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 .بوضوٍء طاهر كذا يف الصحاح واملغرب
املاء الذي يغتسل به : والغسول: ما غسلت به الشيء: اإلسالة، والغسالة: لغسلُوا

ما يغسل به الرأس : والِغسلُ بالكسر. الذي يغتسل فيه: وكذلك املغتسل، واملغتسل أيضاً
ِلنيكذا يف . وهو ما انغسل من حلوم أهل النار ودمائهم: من خطمٍي وغريه، ومنه الِغس

 .الصحاح
والغسلُ . إزالة الوسخ وحنوه عنه بإجراء املاء عليه: غسل الشيء: غربويف امل

اسم من االغتسال وهو غسل متام اجلسد واسم للماء الذي يغتسل به أيضاً، ومنه : بالضم
 .)٢( ))فوضعت غُسالً للنيب (( رضي اهللا عنها )١(حديث ميمونة 
د: واملَِنيدشماء الرجل وهو م. 

مذَى : ن املاء الذي خيرج من الذكر عند املالعبة والتقبيل يقال:تسكيواملَذْي بال
 .وأَمذَى ومذَّى

 .ماء خيرج بعد البول، وكذلك الودي بالتشديد: والودي بالتسكني
 .موضع القطع يف الذكر، وقد تسمى الدعوة لذلك ختاناً: واِخلتانُ
 .ما فوق اخلتان: واحلشفَةُ
حاملَسقدر عرض مفاصل األصابع:  اإلصابة، واملساحةهو: و. 
دٍد، واأليادي مجع اجلمع، وأصل : من املنكب إىل أطراف األصابع واجلمع: اليأَي

دييلٌ ساكنة العني ألن مجعها أيٍد وعلى فَع يدد يالي. 
اكوا، ومبعىن املصدر وهو املراد هاهنا: الس كذا يف جييء مبعىن الشجرة اليت يستاك 

                                     
، تزوجها سنة سبع، وكان امسها برة حلارث بن حزن اهلاللية، زوجة النيب ميمونة بنت ا) ١(

 وما ٧/٢٧٢توفيت سنة إحدى ومخسني، انظر تررأسد الغابة .  ميمونةفسماها رسول اهللا 
 . وما بعدها٤/١٩١٤بعدها واالستيعاب يف معرفة األصحاب 

 والدارمي يف ١/٥٧لغسل هذا احلديث جزء من حديث طويل أخرجه البخاري يف كتاب ا) ٢(
 وابن ماجة يف كتاب الطهارة ١/٣٥٠ والترمذي يف كتاب الطهارة ١/٩١كتاب الطهارة 

 .٦/٣٣٥ وأمحد بن حنبل ١/١٩٠
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 .الدرر
لوال أن أشق على أميت ألمرم بالسواك عند كل صالة، ((: وقال رسول اهللا 

السواك مطهرة للفم ((:  وقال )١( ))ويف رواية عند كل وضوء ألنه مطهر للفم
 وقال عليه )٣( ))طهروا مسالك القرآن بالسواك((:  وقال )٢( ))ومرضاة للرب
:  وقال )٤()) أفضل من سبعني صالة بغري سواكصالة بسواك ((: الصالة والسالم

 واملستحب أن يستاك عرضاً ال طوالً، )٥( ))استاكوا عرضاً وادهنوا غباً واكتحلوا وتراً((
                                     

 ومسلم يف كتاب ١/١٥٩باب السواك يوم اجلمعة "أخرجه البخاري يف كتاب اجلمعة ) ١(
 وابن ماجه ١/١٦طهارة  والنسائي ال١/١٢ وأبو داود يف كتاب الطهارة ١/٢٢٠الطهارة 

 ١/١٠١ والترمذي كتاب الطهارة ١/٨٠ وأمحد بن حنبل يف مسنده ١/١٠٥كتاب الطهارة 
 .وما بعدها

 وابن ماجة ١/١٥ والنسائي يف كتاب الطهارة ١/٣٣١أخرجه البخاري يف كتاب الصوم ) ٢(
 .١٠، ١/٣ وأمحد بن حنبل ١/١٧٤ والدارمي كتاب الطهارة ١/١٠٦كتاب الطهارة 

هذا احلديث مل أقف على من خرجه ذا اللفظ لكن ابن ماجه أخرج يف سننه عن على بن ) ٣(
إسناده :  وقال عنه))إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك((: أيب طالب موقوفاً ما نصه

 .١/١٠٦انظر سنن ابن ماجه كتاب الطهارات . ضعيف
ة وقد ضعف النووي هذا احلديث وقال هذا احلديث روي من طرق متعددة وبألفاظ متقارب) ٤(

أن : ضعيف رواه البيهقي من طرق وضعفها كلها كذا ضعفه غريه، وسبب ضعفه: "ما نصه
لكنه روي من . انتهى كالم النووي. مداره على حممد بن إسحاق وهو مدلس ومل يذكر مساعه

رواه ابن و. فقد رواه أبو نعيم من حديث احلميدي عن الزهري ورجاله ثقات: طرق أخرى
وعليه فطرق هذا احلديث يقوي بعضها بعضاً . عدي يف كامله عن أيب هريرة بلفظ يقاربه

 وكشف ١/٣٣١انظر شرح املهذب . فتجعله يصلح للعمل به خاصة وأنه يف فضائل األعمال
 .٢/٢٦اخلفا 

هذا احلديث ضعيف غري معروف ونقل عن ابن : "هذا احلديث مل يثبت، قال عنه النووي) ٥(
 .حبثت عنه فلم أجد لـه أصالً وليس لـه ذكر يف شيء من كتب احلديث: "صالح أنه قالال
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أن يدهن يوماً : أي جيعل السواك مما يلي عرض األسنان ال مما يلي عمودها، ويدهن غباً
بل يف اليمىن ثالثاً ويف : طراف وقيليف كل عني ثالثة أ: ويترك يوماً، ويكتحل وتراً أي

 .اليسرى اثنان
ما منت، : حتريك املاء يف الفم، ويقال ما مضمضت عيين بنوم أي: واملضمضةُ

تطهري الفم باملاء، وأصلها : املضمضة: ويف الطلبة. ومتضمض يف وضوئه، كذا يف الصحاح
 .حتريك املاء يف الفم
 .االستنشاق تطهري األنف باملاء:  الطلبةويف. إدخال املاء يف األنف: االستنشاق

 .استنشقت املاء وغريه إذا أدخلته يف األنف: ويف الصحاح
االستنشاق وهو نثر ما يف األنف بنفس، ومما يدل على أنه غري : االسِتنثَار

 وعن )١( ))كان إذا توضأ يستنشق ثالثاً يف كل مرٍة يستنثر(( االستنشاق ما روي أنه 
، ))إذا توضأ أحدكم فليجعل املاء يف أنفه مث ليستنثر((: قال :  أنه قالأيب هريرة 

 بوصل اهلمزة وقطعها، وأنكر األزهري )٢( ))إذا استنشقت فانثر((ويف حديث آخر 
وهو كون العقل مغلوباً فيدخل فيه السكر، : اإلغماء عند الفقهاء. القطع كذا يف املغرب

اإلغماء : من بلغم بارد غليظ، ويف حدود املتكلمنيامتالء بطون الدماغ : وعند األطباء
 .سهو يلحق اإلنسان مع فتور األعضاء لعلة

تعطل القوى املتحركة احلساسة لضعف القلب واجتماع ": والغشي عند األطباء
الروح إليه بسبب خفي يف داخل فال جيد منفذاً، ومن أسباب ذلك امتالء خانق، أو مؤٍذ 

 . أو آفة يف عضو مشارك كالقلب واملعدةبارد، أو جوع شديد،
 .وهو كون العقل مسلوباً: واجلُنونُ

 .ماؤه الرقيق املختلط بالدم قبل أن تغلظ اِملدة: صِديد اجلُرِح
                                     

هذا احلديث مل أقف على من أخرجه ذا اللفظ وأخرج البخاري فيما يقرب من لفظه ) ١(
 .١/٤٣ومعناه يف كتاب الوضوء فلريجع إليه 

سائي كتاب  والن٢/٢٤٢ وأمحد بن حنبل ١/٢١٢أخرجه مسلم يف كتاب الطهارة ) ٢(
 .١/٥٧الطهارة 
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حة ال خيالطها دم: القَياِملد. 
 .ما جيتمع يف اجلرح من القيح: واِملدةُ بالكسر

 .إلقاء ما أكل أو شرب: والقَيُء
التكلُّف: ِتقَاُءواالس. 

 .مصدر اإلناء: واملأل بالفتح. ما يأخذه اإلناء إذا امتأل: واِملالَُء بالكسر
اعِطجأن ينام على جنبه: واالض. 

وهو أن خيرج الرجلني من أحد اجلانبني ويقعد على املقعد ويسند أحد : االتكَاُء
 .اجلانبني بشيء واملقعد على األرض

 بـاب التيمـم
سبة بني البابني أن األول أصل والثاين خلف وهلذا أخره، وهو يف اللغة القصد املنا

 .على اإلطالق
استعمال : وشرعاً: القصد إىل الصعيد إلزالة احلدث، ويف الدرر: ويف الشرع

 .الصعيد بقصد التطهري
يممته قصدته، وتيممته تقصدته، وتيممت الصعيد للصالة، وأصله : ويف الصحاح

 .تيممتك وتأَممتك: تعمد والتوخي من قولكال
 ]٤٣آية : سورة النساء[ فَتيمموا صِعيدا طَيِّبا: قوله تعاىل: )١(قال ابن السكيت 

اقصدوا الصعيد، مث كثر استعماهلم هلذه الكلمة حىت صار التيمم مسح الوجه واليدين : أي
 .بالتراب

                                     
هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت، أخذ عن الفراء وأيب عمرو الشيباين ) ١(

واألصمعي، اشتهر مبصنفاته ومن أشهرها كتاب إصالح املنطق، وكان مؤدباً ألوالد املتوكل 
عنده مقتوالً ولكنه اختلف معه ملا كان يظهره من مودة آلل على فأمر املتوكل بضربه ومحل من 

 وشذرات ٢/٢٠٥ وتاريخ األدب العريب ٢/٤٠٨راجع وفيات . هـ وقيل غري ذلك٢٤٤سنة 
 .٢/١٠٦الذهب 



 ١١ أنيس الفقهاء

فَتصِبح : وجه األرض لقوله تعاىل: تراب، وقال ثعلبال: الصعيد: )١(عن الفراء 
طرق وطرقات، : صعد وصعدات مثل: ، واجلمع]٤٠آية : سورة الكهف[ صِعيدا زلَقًا

صعد يف السلم صعوداً كذا يف : املصدر يقال: والصعود خالف اهلبوط، والصعود بالضم
 .الصحاح

ـْح  بـاب املَس
يمم أنه خلف عن الكل واملسح خلف عن البعض ظاهراً مناسبة هذا الباب بباب الت

إمرار اليد على الشيء، وفيه أيضاً : املسح: ويف املغرب. كذا يف التبيني. وهلذا قدم التيمم
مال بيده :  ملا يقال)٢( ))مال بيده يف مقدم اخلُفِّ إىل الساق أي ضرب هبا(( أنه 

كنت ال :  رمحه اهللا تعاىل أنه قال)٣(وروي عن أيب حنيفة . ضرب ا: على احلائط أي
وعدم روايته أوالً كان . أدري املسح على اخلفني حىت وردت آثار أضوء من الشمس

قياساً إذ القياس أن ال جيوز املسح عليهما كأن ال جيوز على القلنسوة والعمامة لكن ملا 
                                     

هو أبو زكريا حيىي بن زياد بن عبد اهللا بن منظور األسلمي املعروف بالفراء الديلمي ) ١(
ول الفراء ملا ل: "كان أبرع الكوفيني وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون األدب، قال ثعلب. الكويف

كانت عربية ألنه خلصها وضبطها ولوال الفراء لسقطت العربية ألا كانت تتنازع ويدعيها كل 
احلدود : من أشهر مؤلفاته" من أراد ويتكلم الناس فيها على مقادير عقوهلم وقرائحهم فتذهب

عريب  وتاريخ األدب ال٢/٣٠١هـ راجع وفيات األعيان ٢٠٧تويف سنة . يف النحو واملشكل
 .٢/١٩ وشذرات الذهب ٢/١٩٩
احلديث أخرجه الطرباين يف معجمه األوسط من رواية جابر بن عبد اهللا على ما حكاه ) ٢(

 ومبا يقارب لفظه ومعناه ما أخرجه ابن ماجه يف سننه عن طريق ١/١٨١الزيلعي يف النصب 
 .١/٢٩٢ والبيهقي من رواية املغرية بن شعبة ١/١٨٣جابر أيضاً بإسناد ضعيف 

اإلمام الفقيه واتهد الكبري .. هو النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه موىل تيم اهللا بن ثعلبه) ٣(
ولد سنة . وصاحب الفضائل الكثرية واملناقب العظيمة وهو لفضله وإمامته أشهر من أن يعرف

  ووفيات األعيان٢/٢١٦راجع ذيب األمساء واللغات . هـ١٥٠ هـ وتويف ببغداد سنة ٨٠
 .١٣/١٠٤ ومعجم املؤلفني ١/٢٢٧ وشذرات الذهب ٢/٢١٥



                    أنيس الفقهاء ١٢    

 .)١(كذا يف شرح الطحاوي . وردت اآلثار يف جوازه ترك القياس
الشيعة : ليس يف املسح على اخلفني اختالف فقيل:  أنه قال)٢(ن سلمة عن حممد ب

 .ال جيوزونه
أهل الفقه وأهل احلديث وسائرهم ال شيء كذا يف : الناس رجالن: يقال
ما احلكمة يف إجياب غسل األعضاء الثالثة ومسح الرأس حيث مل : فإن قيل. االختيارات

أن العذاب يف اآلخرة هلذه : صى منهايف ذلك حكم ومصاحل ال حت: يفرض غسله؟ قلنا
 يوم تبيضُّ وجوٌه وتسودُّ وجوٌه: األعضاء على ما نطق به القرآن فالوجه قوله تعاىل

]١٠٦آية : سورة آل عمران[واليد قوله تعاىل  :اِلِهِبِشم هابِكت أُوِتي نا مأَمو ] سورة
سورة [ فَيؤخذُ ِبالنواِصي واألقْداِم: وله تعاىل والرأس والرجل ق]٢٥آية : احلاقة
 فقدر حكم التطهري ختليصاً هلا مبيامن الطهارة عما يتوجه عليها من ]٤١آية : الرمحن

 .العقوبات ذه
وملا كانت الثالثة املغسولة أعظم ذنباً وأدخل يف مباشرة املعاصي فقدر هلا الغسل 

 .ثابة فلم يقدرخبالف الرأس فإنه ليس ذه امل
ومنها أنه ملا خلق آدم وأُدخل اجلنة منع هو وزوجته من قربان الشجرة، فوسوس 

                                     
 أمحد بن حممد بن سالمة أبو جعفر الطحاوي األزدي، كان إماماً جليل القدر فقيهاً )١(

واهللا ال جييء منك شيء، فغضب وانتقل من عنده وتفقه يف : حافظاً، وكان يقرأ على املزين
ولد سنة ثالثني .  طحية قرية بصعيد مصروالطحاوي نسبة إىل. مذهب أيب حنيفة وصار إماماً

 .ومائتني وتويف سنة إحدىوعشرين وثلثمائة
أمحد بن حممد بن سالمة أبو جعفر الطحاوي األزدي، كان إماماً حليل القدر فقيهاً ) ٢(

حافظاً، وكان يقرأ على املزين الشافعي وهو خاله وكان يكثر النظر يف كتب احلنفية فقال لـه 
ال جييء منك شيء، فغضب وانتقل من عنده وتفقه يف مذهب أيب حنيفة وصار واهللا : املزين
ولد سنة ثالثني ومائتني وتويف سنة إحدى . والطحاوي نسبة إىل طحية قرية بصعيد مصر. إماماً

ووفيات األعيان ) ٣١( والفوائد البهية ص ١/١٠٢راجع اجلواهر املضية . وعشرين وثلثمائة
١/٢٣. 



 ١٣ أنيس الفقهاء

 .هلما الشيطان حىت تقربا وتناوال
البطش، ومن : املشي، ومن اليدين: يصدر من الرجلني: وتعصي هذه األعضاء

 .التوجه إليها: الوجه
ه وسقط عنه محل يده  حني أصابمث وضع آدم صلوات اهللا تعاىل على نبينا و

وملا كان ذنب الرأس . على رأسه فقدر هلا حكم الغسل تطهرياً هلا عن دنس هذه املعاصي
 .أقل قدر لـه املسح ال الغسل

 .الفم حصل منه ذنب املضغ واالبتالع فيجب أن يكون املضمضة فرضاً: فإن قيل
كمن كسب انعقد الذنب قبله مبباشرة هذه األعضاء فيعد ذلك ذنب لـه : قلنا

 .حراماً وترك لوارثه فيأكله، فلو سلم فظاهر اآلية أن املمنوع هو القربان غري صادر منه
واالستنجاء منه . النجو ما خيرج من البطن: من النجو، ويف جممل اللغة: االستنجاُء

: جنا وأجنى إذا أحدث مث قالوا: وفيه. وهو طلب الفراغ عنه وعن أثره كذا يف املغرب
 .ذا مسح موضع النجو أو غسلهإ: استنجى

. املكان الذي ال شيء فيه كذا يف الصحاح: املتوضأ، واخلالء أيضاً: اخلالُء ممدوداً
 .خالة: الرطب من احلشيش الواحدة: وفيه اخلالُء مقصوراً

 بـاب مـا خيتص بالنسـاء
 ".حيض وِنفَاس واستحاضةٌ: "وهي ثالث

 : رمحهما اهللا)١(" صر أمحد بن حممد البغداديأبو ن"قال الشيخ اإلمام العالمة 
إذا خرج منها : حاضت الشجرة: عبارة عن خروج الدم يقال: احليض يف اللغة

قال : ويف االختيار". هو دم ينفضه رحم امرأة ساملة عن داء: "الصمغ األمحر، ويف الشرع
دم ينفضه رحم هو ال: احليض: "رمحهما اهللا" أبو بكر حممد بن الفضل البخاري"اإلمام 

                                     
بن حممد بن حممد بن نصر الفقيه املعروف باألقطع تفقه على أيب احلسني هو الشيخ أمحد ) ١(

برع يف الفقه وأتقن احلساب، سكن بغداد ودرس الفقه . أمحد القدوري وشرح كتابه املختصر
 ١/١١٩راجع اجلواهر املضية . مث خرج منها إىل األهواز، تويف سنة أربع وسبعني وأربعمائة

 .٢/١٤٨ ومعجم املؤلفني ٢/١٦٣١ف الظنون وكش) ٤٠(والفوائد البهية ص 



                    أنيس الفقهاء ١٤    

 ".احليض: امرأة سليمة عن صغر وداء، واجلمع
 .وهو الدم اخلارج من الفرج دون الرحم: واالستحاضة

 .وهو ما خيرج مع الولد وعقيبه: والنفاس
إين أستحيض : االستحاضه استفعال من احليض وقالت فاطمة بنت قيس للنيب 

 شخص دون شخص ومسى وأما الشرع فإنه خص االسم بدم دون دم ومن. فال أطهر
أما الفرق بني الدمني فدم احليض ثخني مننت ودم : ويف اإلشراف. كل نوع منهما باسم

 .االستحاضة أمحر ال ننت فيه
مصدر نفست املرأة بضم النون وفتحها إذا ولدت فهي نفساء : النفاس: ويف املغرب

فتح والدة املرأة إذا والنفاس بال: وهن ِنفَاس وكل هذا من النفس وهو الدم، ويف الصحاح
وضعت فهي نفساء ونسوة نفاس وليس يف الكالم فعالء جيمع على فعال غري نفساء 
وعشراء، وجيمع أيضاً على نفساوات وعشراوات وامرأتان نفساوان أبدلوا من مهزة 

 .التأنيث واواً
 .النفاس هو الدم اخلارج عقيب الولد تسمية باملصدر كاحليض: وقوهلم

تىن "أوغلن طوغرت عورت نفساوان مجع نفاس مجع نفس : "مساءويف مصرحة األ
 .)١(" وسىت وجان نفس دم ودماء

وهو ما خيرج من احلي حال التنفس، : والنفَس بفتحتني واحد األنفاس: ويف املغرب
: مهلة، ونفس اهللا تعاىل كربتك أي: وسعة، ونفسة أي: لك يف هذا نفس أي: ومنه
 .فرجها

أس وهو انقطاع الرجاءمبعىن الي: اإلياس. 
أيست منه آيس يأساً لغة يف يئست منه أياس يأساً ومصدرمها : قال ابن السكيت

 .واحد
 .كذا يف الصحاح. وآيسين منه فالن مثل أيأسين وكذلك التأييس

وأما اإلياس يف مصدر اآليسة من احليض فهو يف األصل أيئاس بوزن : ويف املغرب
                                     

 .كلمات فارسية) ١(



 ١٥ أنيس الفقهاء

إال أنه حذف منه اهلمزة اليت هي عني الكلمة ختفيفاً وليس  )١(أيعاس كما قرره األزهري 
 ".مبصدر أَِيس كما ظنه بعضهم ومتام الفصل يف املعرب

 كتـاب الصــالة
وهي فعلة من صلى كالزكاة من زكى واشتقاقها من الصال وهو العظم الذي عليه 

ن خيل السباق وقيل للثاين م. اإلليتان ألن املصلي حيرك صلويه يف الركوع والسجود
 .املصلي ألن رأسه يلي صلوى السابق

 وصلى أبو بكر وثلث عمر رضي اهللا تعاىل عنهما وعن ومنه سبق رسول اهللا 
 مث مسي ا )٢( ))إذا كان صائماً فليصل أي فليدع((: ومنه. ومسي الدعاء صالة ألنه منها. سائر الصحابة

 .يف املغربالرمحة واالستغفار ألما من لوازم الدعاء كذا 
قال اجلوهري رمحه اهللا . األركان املعهودة املقصودة: وشرعاً. الدعاء: والصالة لغة

الصالة من اهللا تعاىل رمحة، والصالة واحدة الصلوات املفروضة، وهي اسم يوضع : تعاىل
، وصليت وصليت على النيب . تصليةً: صليت صالة وال يقال: موضع املصدر يقال

 .وقومتهاالعصا إذا لينتها 
 :معىن الصالة على النيب 

اللهم عظمه يف الدنيا بإعالء ذكره وإظهار دعوته وإبقاء شريعته، ويف اآلخرة "
 ".بتشفيعه يف أمته وتضعيف أجره ومثوبته

واتِخذُوا ِمن مقَاِم ِإبراِهيم : موضع الصالة والدعاء أيضاً يف قوله تعاىل: واملصلى
 .]١٢٥آية : ةسورة البقر[ مصلى

 قال ابن ]٤٠آية : سورة احلج[ وِبيٌع وصلَواٌت: وصلوات يف قوله تعاىل
                                     

تويف . أبو منصور حممد بن أمحد بن طلحة األزهري اللغوي صاحب كتاب ذيب اللغة) ١(
 .٢/٤٩ وهدية العارفني ١/٥١٥يرجع إىل كشف الظنون . هـ٣٧٠سنة 

 كتاب ٢/١٠٥٤يرجع إىل صحيح مسلم . أخرجه مسلم وأمحد وأبو داود والترمذي) ٢(
 كتاب الصوم وسنن الترمذي مع ٢/٣٣١ وسنن أيب داود ٢/٢٧٩النكاح ومسند اإلمام أمحد 

 . وما بعدها كتاب الصوم٣/٤٩٣التحفة 
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 .مواضع الصلوات: هي كنائس اليهود أي: السكيت
 :أوقات الصلوات املفروضة

 .من األزمنة املبهمة: الوقت
. املواقيت فاستعري للمكان: الوقت املضروب للفعل واملوضع، واجلمع: وامليقات

للموضع الذي حيرمون : هذا ميقات أهل الشام:  مواقيت احلج ملواضع اإلحرام يقالومنه
ِإنَّ : وقته فهو موقوت إذا بني للفعل وقتاً يفعل فيه، ومنه قوله تعاىل: منه، وتقول أيضاً

 يف مفروضاً:  أي]١٠٣آية : سورة النساء[ الصالَةَ كَانت علَى الْمؤِمِنني ِكتابا موقُوتا
 .األوقات

 .حتديد األوقات: والتوقيت
ِقتمفعل من الوقت: واملو. 
رضوء الصبح ألنه : فجر املاء إذا فتحه، الفجر أيضاً: الشق والفتح، يقال: الفَج

 .انشقاقها عنه وهلذا مسي به الصديع: انصداع ظلمة عن نور أي
 :وهو فجران

. صله مث مسي به الوقتهذا أ. وهو املستطيل، وصادق وهو املستطري: كاذب
الفجر فجران فجر ((: الفجر ركعتان على حذف املضاف ملا قال النيب : وقوهلم

منتشر حيرم به الطعام، : مستطيل حيل به الطعام وحيرم فيه الصالة، وفجر مستطري أي
إن ((:  قال ، ويف رواية أيب هريرة  )٢( رواه ابن عباس )١( ))وحيل فيه الصالة

                                     
حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه وهو : هذا احلديث صححه احلاكم وقال) ١(

ن لـه شاهد صحيح من موقوف ومل يرفعه غري أيب أمحد الزبيدي عن الثوري عن ابن جريج لك
 وسنن الدارقطين ١/١٨٤ وصحيح ابن خزمية ١/١٩١يرجع إىل املستدرك للحاكم . رواية جابر

 .١/١٧٧ وتلخيص احلبري ٢/١٦٥
عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو العباس القرشي اهلامشي ابن ) ٢(

جرة بثالث سنني وتويف سنة سبعني وقيل  ويسمى حرب هذه األمة ولد قبل اهلعم رسول اهللا 
 .١/٧٤٦ وصفة الصفوة ٣/٩٣٣ واالستيعاب ٣/٢٩٠راجع أسد الغابة . غري ذلك
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 وأول وقت الفجر حني يطلع الفجر الثاين وآخر وقتها حني )١( )) وآخراًللصالة أوالً
تطلع الشمس، كذا يف احمليط واالختبار وتبيني احلقائق وشرح خمتصر القدوري للشيخ 

وإمنا قدم وقت الفجر وإن : ويف التبيني أيضاً. اإلمام العالمة أيب نصر أمحد بن البغدادي
ا أول وقت فرضت فيها الصالة لعدم االختالف يف كان الواجب تقدمي وقت الظهر أل

 .أوله وآخره خبالف غريه
وال يغرنكم أذان بالل وال ((: وال معترب بالفجر الكاذب لقوله : ويف اهلداية
 .)٢()) الفجر املستطيل

 .سواد الليل: الفجر املستطيل ويقال: واخليط األسود
ما : اخليط األبيض: ويف املغرب. الفجر املعترض كذا يف الصحاح: واخليط األبيض

ما ميتد معه من ظلمة الليل وهو : يبدو من الفجر الصادق وهو املستطري واخليط األسود
 .الفجر املستطيل وهو استعارة

تسمي العرب األول كاذباً وهو البياض الذي يبدو : الفجر فجران: قال قاضي خان
لعشاء وال يثبت به شيء من أحكام ، ويعقبه ظالم ال خيرج به وقت ا)٣(كذنب السرحان 

 .النهار
وهو الذي يستطري ويعترض يف األفق وال يزال يزداد حىت ينتشر، ومسي :  والثاين

مستطرياً لذلك يثبت به أحكام النهار يف حرمة الطعام والشراب للصائم وجواز أداء 
 .الفجر

                                     
هذا جزء من حديث طويل يف بيان مواقيت الصالة أخرجه الترمذي وهو من رواية حممد ) ١(

لباب بن الفضيل عن األعمش، وللعلماء يف رواية حممد بن الفضيل عن األعمش نظر ويف ا
 .١/٤٦٩راجع حتفة األحوزي شرح جامع الترمذي . أحاديث أصح من هذا

 وأبو داود يف ٣/٣٩٠ والترمذي يف كتاب الصوم ٢/٧٧٠أخرجه مسلم يف كتاب الصيام ) ٢(
 .٤/١٢٢ والنسائي كتاب الصوم ٦/٤٧١كتاب الصوم 

ملعروف عند اسم للذئب، وأنثاه تسمى سرحانة وقد يسمى األسد بذلك وهو ا: السرحان) ٣(
 .١/٢٣٦ والقاموس احمليط ٤٦٧، ٦/٤٦٦ وتاج العروس ١/٣٧٤يرجع إىل الصحاح . هذيل



    ١٨ 
وا بالفجر فإنه أسفر((: أسفر الصبح إذا أضاء ويف احلديث: اإلضاءة يقال: اإلسفار
 .)١( ))أعظم لألجر
لَسظلمة الليل والتغليس خالف النور: الغ. 
وأما ابردوا "بعد الزوال ومنه صالة الظهر كذا يف الصحاح واملغرب وفيه : الظهر

 ".بالظهر، وصلى الظهر فعلى حذف املضاف
 . جانبإىلما بعد الزوال من الظل، وإمنا مسي الظل فيئاً لرجوعه من جانب : والفَيُء
 .ما نسخته الشمس والفيء ما نسخ الشمس: اِلظّلُّ

زال : يقال. الذي يتحرك يف مشيته كثرياً وما يقطعه من املسافة قليل: والزوالُ
 .كذا يف الصحاح. الشيء من مكانه يزول زواالً وأزاله غريه

رصٍر: العسعٍر وسمثل ع رصعو رصالدهر وفيه لغتان أخريان ع. 
 .الغداة والعشي ومنه مسيت صالة العصر: الليل والنهار، والعصران أيضاً: والعصران
: دهر داِهر كقوهلم: للدهر أبد، وقوهلم: الزمان وجيمع على دهوٍر ويقال: الدهر

 .امللحد: املسن، والدهري بالفتح: أبد أبيد، والدهري بالضم
 .عتمةمن صالة املغرب إىل ال: والعِشي والعشية

املغرب، والعتمة، والعشاء بالفتح : مثل العشى، والعشاءان: والِعشاُء بالكسر واملد
 .مصدر: الطعام بعينه وهو خالف الغداء، والعشى بالقصر: واملد

العتمة هو الثلث األول من الليل بعد : وقت صالة العشاء، قال اخلليل: والعتمةُ
 .غيبوبة الشفق هكذا يف الصحاح

 فذهب عامة العلماء إىل أن الشفق هو احلمرة وهو : )٢(مام الفخر الرازي قال اإل
                                     

 والترمذي يف باب ما جاء باإلسفار بالفجر ٢/٩٢أخرجه أبو داود يف باب املواقيت ) ١(
 وما بعدها وابن ١/٢١٨حديث حسن صحيح والنسائي يف باب اإلسفار :  وقال عنه١/٤٧٨

 .١/٢٢١لفجر ماجه يف باب وقت ا
ولد يف اخلامس . هو حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي البكري الفقيه الشافعي) ٢(

والعشرين من شهر رمضان سنة أربع وأربعني ومخسمائة بالري، وتويف يوم االثنني سنة ست 
= 
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 .)٤( والزجاج  والفراء)٣(قول الليث : ، ومن أهل اللغة )٢( ومقاتل )١(قول ابن عباس والكليب 
احلمرة اليت ترى يف املغرب بعد سقوط الشمس : الشفق: )٥(قال صاحب الكشاف 

وقت العتمة عند عامة العلماء إال ما يروى عن أيب وبسقوطه خيرج وقت املغرب ويدخل 
  رمحه اهللا أنه رجع )٦(حنيفة رمحه اهللا يف إحدى الروايتني أنه البياض وروى أسد بن عمرو 

                                     = 
ا  وما بعده٨/٨١ وطبقات الشافعية للسبكي ١/٦٠٠انظر وفيات األعيان . وستمائة مبدينة هراة

 .٥/٢١وشذرات 
أبو عبد اهللا حممد املدعو القاسم بن أمحد بن حممد " هو الشيخ اإلمام العالمة احلافظ املفسر )١(

تويف سنة اثنتني . الغرناطي األندلسي صاحب كتاب التسهيل لعلوم التنـزيل" بن جزي الكليب
 . هـ٢٩٢وتسعني ومائتني 

زدي بالوالء اخلراساين املروزي البلخي وهو هو أبو احلسن مقاتل بن سليمان بن بشري األ) ٢(
 وشذرات ٢/١٤٧انظر وفيات األعيان . تويف سنة مخسني بالبصرة. صاحب التفسري املشهور

 ٢/٤٧ وهدية العارفني ١/٢٢٧الذهب 
هو أبو احلرث الليث بن سعد بن عبد الرمحن إمام أهل مصر، وهو لشهرته أغىن عن ) ٣(

عني للهجرة وقيل غري ذلك، وتويف يوم اخلميس وقيل يوم اجلمعة ولد يف سنة أربع وتس. التعريف
 وما بعدها واجلواهر ١/٥٥٤انظر وفيات األعيان . يف منتصف شعبان سنة مخس وسبعني ومائة

 .١/٢٨٥ وشذرات الذهب ١/٤١٦املضية 
هو أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن السري بن سهل الزجاج النحوي، كان من أهل العلم ) ٤(
دب والدين، أخذ األدب عن املربد وثعلب رمحهما اهللا، وكان خيرط الزجاج مث تركه باأل

كتاب يف معاين القرآن الكرمي، وكتاب األمايل، : واشتغل باألدب، صنف كتباً كثرية منها
 . وقيل غري ذلك٣١٠ هـ وقيل ٣١٦تويف سنة : وكتاب العروض وغري ذلك

وكتاب الكشاف تفسري مشهور ميتاز بإظهار  ٤/٢٣٥انظر تفسري الكشاف للزخمشري ) ٥(
اجلانب البالغي يف القرآن، وصاحبه أبو القاسم جار اهللا حممود بن عمر الزخمشري اخلوارزمي 

هـ فرغ من تأليفه ضحوة يوم االثنني الثالث والعشرين من شهر ربيع ) ٥٣٨(املتويف سنة 
راجع وفيات . زال عفا اهللا عنهلكنه رأس يف االعت. اآلخر يف عام مثاٍن وعشرين ومخسمائة

 .٢/١٤٧٥ وكشف الظنون ٢/١٠٧األعيان 
أسد بن عمرو القاضي البجلي الكويف صاحب اإلمام أيب حنيفة، تفقه عليه، ووثقه حيىي بن ) ٦(

تويف سنة تسعني ومائة . معني وأمحد بن حنبل، ويل القضاء بعد أيب يوسف للرشيد وحج معه
. وما بعدها) ٤٤( وما بعدها والفوائد البهية ص ١/١٤٠املضية انظر اجلواهر . وقيل غري ذلك

 .١/٢٣٦وشذرات الذهب 
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 .رقة القلب عليه كذا يف الكبري: ومنه الشفقة على اإلنسان. مسي لرقته. عنه
 بـاب األذان

سورة [ وأَذَانٌ مِّن اِهللا ورسوِلِه: اإلعالم مطلقاً قال اهللا تعاىل: هو يف اللغة
 .إعالم منهما:  أي]٣آية : التوبة

وملا كان األذان موقوفاً على حتقق . هو اإلعالم على الوجه املخصوص: ويف الشرع
 .الوقت أخره عنه

 .وأما األذان املتعارف فهو من التأذين كالسالم من التسليم
لصالة بوجه خمصوص ويطلق على األلفاظ وشرعاً هو إعالم وقت ا: ويف الدرر

 .املخصوصة
ذلك ما : واعلم أن أصل األذان على ما اختاره صاحب النهاية إمنا ثبت بالسنة

 ملا أسري يب إىل بيت املقدس فأذن جربيل وأقام وتقدم النيب ((: روي أنه قال النيب 
 .))وصلى خلفه املالئكة وأرواح األنبياء عليهم الصالة والسالم

 قال لرسول اهللا(( )١( واألصل يف ثبوته ما روي أن عبد اهللا بن زيد : ويف احمليط
:"  رأيت وكنت بني النائم واليقظان نازالً من السماء قائم على جذم حائط واستقبل

اهللا أكرب اهللا أكرب، وذكر األذان إىل آخره مث قعد على هيئته مث قام وقال : القبلة وقال
علمه بالالً فإنه أندى : قد قامت الصالة مرتني فقال :  زاد فيهمثل ذلك إال أنه قد

 .)٢()) صوتاً منك
: أصل األذان ثبت برؤيا عبد اهللا بن زيد األنصاري : ويف شرح الطحاوي

                                     
عبد اهللا بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه بن زيد من بين جشم بن احلارث بن اخلزرج ) ١(

ليس يف آبائه : األنصاري اخلزرجي احلارثي يكىن أبا حممد، قال عبد اهللا بن حممد األنصاري
تويف باملدينة سنة ) (ليل شهد العقبة وبدراً واملشاهد كلها مع رسول اهللا ثعلبة وهو صحايب ج

 .٣/٩١٢ واالستيعاب ٣/٢٤٧راجع أسد الغابة . اثنتني وثالثني وهو ابن أربع وستني
 والزيلعي يف نصب ١/١٩٢ وابن خزمية ١/٢٤١ والدارقطين ١/٥٦٤أخرجه الترمذي ) ١(

 .١/٢٥٩الراية 
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 وشاورهم يف األمر لألذان فقال أنه مجع أصحابه ( وذلك ما روي عن رسول اهللا 
يضرب بالدف : ى وقال بعضهمهو للنصار: يضرب بالناقوس فقال : بعضهم
ينفخ بالشبور وهو البوق وهو شيء ينفخ فيه : هو لليهود وقال بعضهم: فقال 

هو للمجوس، فلم تتفق آراؤهم : توقد النار فقال: ليس بعريب حمض، وقال بعضهم
:  مهتماً مغتماً، فلما أصبح جاء عبد اهللا بن زيد فقالورجع رسول اهللا . على شيء

 :يا رسول اهللا
كنت بني النائم واليقظان فرأيت شخصاً نـزل من السماء وعليه ثوبان 

اهللا أكرب اهللا أكرب : أخضران وقام على جذم حائط من احلرم واستقبل القبلة وقال
 .فحكى األذان املعروف

 .مث قعد هنيهة مث قام فقال مثل ذلك إال أنه زاد فيه قد قامت الصالة مرتني
وأنا أيضاً رأيت : وقال عمر . أندى منك صوتاًعلمه بالالً فإنه :  فقال

 ).مثل ما رأى هو إال أنه سبقين فكرهت أن أقطع عليه قولـه
 أمر األذان أجلّ من أن يثبت بالرؤيا وإمنا ثبت مبا روي عن رسول اهللا : وقيل

 وصلى خلفه  وأقام وتقدم ملا أسري يب إىل بيت املقدس فأذن جربيل (: أنه قال
 .كذا يف االختيار) وأرواح األنبياء عليهم السالماملالئكة 

 يف السماء أذن جربيل : وقيل.  على النيب نـزل به جربيل : وقيل
 .فسمعه عمر بن اخلطاب يف األرض

 .جيوز أن يكون كلها واقعاً لعدم املنافاة: قال صاحب النهاية
 .عل الصالة فيهأذان بف: األذان إعالم حبضور الوقت، واإلقامة: ويف شرح السنة
أراد باألذانني األذان واإلقامة، محل أحد االمسني على اآلخر : )١(وقال اخلطايب 

سرية العمرين يريدون : للتمر واملاء وإمنا األسود أحدمها، وكقوهلم: األسودين: كقوهلم
وحيتمل أن يكون االسم لكل واحد منهما حقيقة -رضي اهللا تعاىل عنهما-أبا بكر وعمر

                                     
كان إماماً يف . اهيم بن خطاب اإلمام أبو سليمان اخلطايب البسيتمحد بن حممد بن إبر )١(

 ٣/٢٨٢انظر طبقات الشافعية للسبكي . احلديث والفقه واللغة، تويف سنة مثاٍن ومثانني وثالمثائة
 . وما بعدها٣/١٢٧ وشذرات الذهب ١/٢٠٨ووفيات األعيان 
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 .آنفاًكما ذكر 
اختلفوا يف األذان واإلقامة فقال أبو حنيفة والشافعي ومالك رمحهم : ويف اإلشراف

مها فرضان على أهل األمصار على الكفاية إذا قام : )١(مها سنتان، وقال أمحد : اهللا تعاىل
 .ما بعضهم أجزاء عن مجيعهم

لوا على ذلك ألنه واتفقوا على أنه إن أمجع أهل البلد على ترك األذان واإلقامة قوت
 .من شعائر اإلسالم فال جيوز تعطيله

كذا يف . من ترك اإلقامة أعاد الصالة:  رمحه اهللا)٢(وعن عطاء . إنه واجب: وقيل
 .جممع الفتاوى

 األذان تسع عشرة علمين رسول اهللا : روي عن أيب حمذورة مؤذن مكة أنه قال
 ".بدايع"كلمة واإلقامة سبع عشرة كلمة 

 .مصدر أقام باملكان إقامةً، واهلاء عوض عن عني الفعل ألن أصله إقواماً: اإلقامة
 ]٣آية : سورة البقرة[ ويِقيمونَ الصالَةَ: أدامه من قوله تعاىل: وأقام الشيء أي

 .كذا يف الصحاح
وختاجل يف روع الفقري أن تكون اإلقامة املتعارفة من أقام الشيء مبعىن أدامه، لكن 

وعلى هذا التقدير تكون اإلقامة مبعىن القيام . ياق اجلوهري من أقام باملكاناملرئي من س
ألن أقام يف أقام باملكان الزم، يشم روح التعدية يف اإلقامة ألنه إعالم للحاضرين ألن 

 .يقوموا إىل الصالة وإعالم القيام إىل الصالة ينـزل مبنـزلة اإلقامة فتأمل
وينبغي أن : ويف جممع الفتاوى. علماء أمر األذاناألوىل أن يتوىل ال: ويف الكايف

وسنة األذان يف . يكون املؤذن مهيباً ويتفقد أحوال الناس ويزجر املتخلفة عن اجلماعة
                                     

ولد سنة أربع . ء السنة وإمام احملدثنيأبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين حامل لوا )١(
 وما بعدها ١/٤انظر طبقات احلنابلة البن أيب يعلى احلنبلي . وستني ومائة وتويف سنة إحدى وأربعني ومائتني

 . وما بعدها٢/٩٦ وما بعدها وشذرات الذهب ١/٢٠ووفيات األعيان 
جماهد كة وزهادها، وإليه وإىل أبو حممد عطاء بن أيب رباح، كان من كبار التابعني وفقهاء م )٢(

 وشذرات ١/٤٠١انظر وفيات األعيان . تويف سنة مخس عشرة ومائة وقيل غري ذلك. انتهت فتوى مكة
 . وما بعدها٢/٢١١ وما بعدها وصفة الصفوة ١/١٤٧الذهب 
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 .موضع عال واإلقامة على األرض
حان وقت الصالة سوى : ال ينبغي أن يقول ملن فوقه يف العلم واجلاه: ويف امللتقط

أن اإلجابة بالقدم ال :  رمحه اهللا تعاىل)١(وعن احللواين . هاملؤذنني ألنه استفضال لنفس
ولو كان يف املسجد . باللسان حىت لو أجاب باللسان ومل ميش إىل املسجد ال يكون جميباً

 .كذا يف النهاية والقنية. ومل جيب ال يكون آمثاً
 :ويف حلية األبرار يف فصل أحوال تعرض للذاكر

إن إجابتهما واجبة على : قالوا. ات األذان واإلقامةإذا مسع املؤذن أجابه يف كلم
 .كل من مسعه وإن كان جنباً أو حائضاً إذا مل يكن يف اخلالء أو على اجلماع

يتكلم يف الفقه ... يكفيه إجابة واحدة.. مسع من كل جانب: ويف جممع الفتاوى
 .عة وجييبفاألوىل أن يقف سا... فسمع األذان جيب اإلجابة، مسع األذان وهو ميشي

إذا مسع األذان فما عمل بعده فهو حرام، وكانت -رضي اهللا تعاىل عنها-عن عائشة
 ".تضع مغزهلا

 بـاب شـروط الصالة
الشرط ما : ويف الدرر. ما يتوقف عليه الشيء وليس منه كالطهارة للصالة: الشرط

 .الشروط على ثالثة أنواع: قيل. يتوقف عليه وجود الشيء وال يدخل فيه
 .كالنية والتحرمية: االنعقادشرط 

 .كالطهارة وستر العورة واستقبال القبلة: وشرط الدوام
يف حالة البقاء وأال يشترط فيه التقدم واملقارنة بابتداء الصالة : وشروط الوجود

كالقراءة فإنه ركن يف نفسه شرط يف سائر األركان ألن القراءة مأخوذة يف مجيع الصالة 
 .ختياراتكذا يف اال. تقديراً

جعل الشيء حمرماً واهلاء لتحقيق االمسية : والتحرمي. التكبرية األوىل: التحرمية
                                     

كان إمام احلنفية يف . عبد العزيز بن أمحد بن نصر بن صاحل مشس األئمة احللواين البخاري) ١(
ومن مصنفاته املبسوط يف . د الري تفقه على احلسني النسفي وأخذ عنه السرخسي والبزدويبال

 .الفقه، والنوادر، تويف سنة مثان وأربعني وأربعمائة وقيل غري ذلك
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. وخصت التكبرية األوىل ا ألا حترم األشياء املباحة قبل الشروع خبالف سائر التكبريات
 .كذا يف الدرر
 .هو الوصف بالكربياء وهو العظمة وكذلك الكرب: والتكبري
 .كذا يف الصحاح. التعظيم: والتكبري واالستكبارالتعظيم، : والتكبري

: يقال. هو طلب ما هو أحرى باالستعمال يف غالب الظن: التحري يف األشياء
 .خليق: فالن حري بكذا على وزن فعيل أي

حترى فالن باملكان إذا متكث فالتحري من هذا هو التثبيت يف : ويف جممل اللغة
 .ذر الوصول إىل حقيقة املطلوب واملراداالجتهاد لطلب احلق والرشاد وعند تع

والقومة املرة الواحدة واألصل فيه الواو مث جعلت : مصدر قام الرجل قياماً: القيام
 وهو احلجر واملقام بالفتح موضع القيام، ومنه مقام إبراهيم . الواو ياًء ألجل الكسرة

 .وفيه أثر قدميه
 .غربكذا يف امل. فموضع اإلقامة: وأما املقام بالضم

 .الرجال دون النساء ال واحد لـه من لفظه كذا يف الصحاح: والقوم
قرأت الشيء قرآناً مجعته : ويف الصحاح. مصدر قرأت الكتاب قراءةً: القراءة

ومنه مسي القرآن ألنه جيمع السور . وضممت بعضه إىل بعض وقرأت الكتاب قراءة وقرآناً
 .فيضمها

مجعه :  أي]١٧آية : سورة القيامة[ معه وقُرآنهِإنَّ علَينا ج: وقوله تعاىل
 .]١٨آية : سورة القيامة[ فَِإذَا قَرأْناه فَاتِبع قُرآنه. وقراءنه

 .فإذا بيناه لك بالقراءة فاعمل مبا بيناه لك: قال ابن عباس 
ع وفالن قرأ عليك السالم وأقرأك السالم مبعىن، وأقرأه القرآن فهو مقرئ، ومج

 .القراءون: تنسك، واجلمع: املتنسك، وقد تقرأ أي: كافر وكفرة، والقراء: القارئ قرأة مثل
القرآن اسم هلذا املقروء اموع بني الدفتني على هذا التأليف وهو : ويف املغرب

معجز باإلتفاق إال أن وجه اإلعجاز هو املختلف فيه، وأكثر احملققني على أن الوجه هو 
 . من الفصاحة خارجة عن املعتاد، وتقريره يف املغرب ويف املختلف هلمااختصاصه برتبة
 .اسم للنظم العريب واملعىن مجيعاً: القرآن

وقال عز ] ٣آية : سورة الزخرف[ ِإنا جعلْناه قُرآنا عرِبيا: وقال اهللا تعاىل
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 .]١٩٥آية : سورة الشعراء[ ِبِلساٍن عرِبي مُِّبٍني: وجل
 .إتيان أحدمها ال يكون قرآناً لـهف

 وِإنه لَِفي زبِر األوِلني: القرآن اسم للمعىن دون النظم دل عليه قوله تعاىل
]١٩٦آية : سورة الشعراء[وقوله عز وجل  :ِف اُألولَىذَا لَِفي الصُّحِإنَّ ه ] سورة

 .والزبر والصحف مل يكن ذا النظم . ]١٨آية : األعلى
ذاك ال :  قلنا]٣آية : سورة الزخرف[ ِإنا جعلْناه قُرآنا عرِبيا:  قوله تعاىلوأما

 وكَذَِلك أَنزلْناه حكْما عرِبيا: يوجب اختصاص القرآن بالعريب كما يف قوله تعاىل
]واحلكم بالعريب حكم بالفارسي سواء. ]٣٧آية : سورة الرعد. 

التوراة واإلجنيل امسان أعجميان وتكلف : ف رمحه اهللا تعاىلقال العالمة يف الكشا
كذا يف حدائق . اشتقاقهما من الورى والنجل تفعله وأفعيل، إمنا يصح بعد كوما عربيتني

 .األزهار
 يذكر ويؤنث فمن أنث أراد به اإلجنيل كتاب عيسى : ويف الصحاح

 .الصحيفة ومن ذكر أراد به الكتاب
 .حصرت صدورهم أي ضاقت:  العي وضيق الصدر يقال:واحلَصر بفتحتني
 . اآلية]٩٠آية : سورة النساء[ أَو جاُءوكُم حِصرت صدورهم: قال اهللا تعاىل

 .ومنه احلصر يف القراءة. وكل من امتنع من شيء فلم يقدر عليه فقد حصر عنه
 :ويف التفسري الكبري للرازي رمحه اهللا تعاىل

لرجل قراءة الفاحتة بتمامها فإنه ال خيلو من أن حيفظ بعضها أو ال إذا مل حيسن ا
 .حيفظ شيئاً منه أصالً
 .فإنه يقرأ ما حفظ منها ومعه شيء آخر من القرآن بقدر وسعها: أما األول
فَاقْرؤوا : فإنه إن حفظ شيئاً آخر لزمه قراءة ذلك احملفوظ لقوله تعاىل: وأما الثاين

 ِمن رسيا تآِنمالْقُر ]وإن مل حيفظ شيئاً من القرآن يلزمه أن يأيت ]٢٠آية : سورة املزمل 
بالذكر وهو التكبري والتحميد، وهو قول الشافعي رمحه اهللا تعاىل وعند أيب حنيفة رمحه 

 .اهللا ال يلزمه شيء
وحجة الشافعي رمحه اهللا ما روى رفاعة بن مالك رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا 

إذا قام أحدكم إىل الصالة فليتوضأ كما أمره اهللا تعاىل مث ليكرب فإن كان معه ((:  قال
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 . )١( ))شيء من القرآن فليقرأ وإال فليحمد اهللا وليكرب
وإن مل حيفظ شيئاً من األذكار بالعربية فإنه يؤمر بذكر اهللا سبحانه وتعاىل بأي 

( ))توا منه ما استطعتمإذا أمرتكم بشيٍء فأ((: لساٍن قدر عليه متسكاً بقوله 
 واهللا )٢

 .من التفسري للرازي رمحه اهللا. تعاىل أعلم
فصل بني ما : هو املصدر، حيتمل أن يكون مبعىن الفاعل كرجل عدل أي: فصل

 .ذكر قبله وبني ما ذكر بعده
هذا املفصول عما قبله، فإذا ذكرت بعده : وحيتمل أن يكون مبعىن املفعول، واملعىن

 .هذا فصل: ن على أنه خرب ملبتدأ حمذوف، أيترفع وتنو" يف"
 .وإن مل تذكر يسكن آخره ألنك إذا وقفت على كلمة أسكنت

قامت اإلمام : "يقتدى به ذكراً كان أو أنثى، ومنه: من يؤمت به أي: واإلمام
ويف بعض . )٣( ))إمنا جعل اإلمام إماماً ليؤمت به فال ختتلفوا عليه((: لقوله " وسطهن
فهو يشمل الذكور " كاإلنسان والفرس"مامة وترك اهلاء هو الصواب ألنه اسم ال وصف اإل: النسخ

 . املغربوأمام بالفتح قدام وهو من األمساء الالزمة لإلضافة كذا يف. واإلناث فال حيتاج يف الوصف
من : من أدرك اإلمام مع تكبرية االفتتاح والقدوة: واملقتدي. املقتدي: واملؤمت
 .يقُتدى به
 .من أدرك اإلمام بعد تكبرية االفتتاح: لدركوا

من سبق يف الصالة وغريها، ولكن يغلب على من سبق يف الصالة وهو : واملسبوق
 .الذي أدرك اإلمام بعد ركعة أو أكثر
                                     

. هذا احلديث من رواية رفاعة بن رافع بن مالك بن العجالن األنصاري اخلزرجي الزرقي) ١(
أخرجه وحديثه . تويف يف أول أمارة معاوية.  رسول اهللا صحايب جليل، شهد املشاهد كلها مع

 .١/٢٢٨انظر سنن أيب داود . "صالة من ال يقيم صلبه يف الركوع والسجود"أبو داود يف باب 
 والنسائي ٢/٩٧٥ ومسلم يف كتاب احلج ٤/٢٥٨أخرجه البخاري يف كتاب االعتصام ) ٢(

 .١/٣ وابن ماجة يف املقدمة ٥/٨٣يف كتاب احلج 
 وأبو داود يف ١/٣٩٢ وابن ماجه ١/٣٠٩ ومسلم ٢/١٧٣أخرجه البخاري يف الفتح ) ٣(

 .٢/٣١١العون 
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 .من أدرك الصالة ومل يتم مع اإلمام بعذر: والالحق
: طفت أيإذا انعطف وع: احنىن: ومنه ركوع الصالة، يقال. االحنناء: الركوع

 .ملت
 .يتعدى وال يتعدى كذا يف الصحاح... وعطفت العود فانعطف

: سورة البقرة[ اركَعوا مع الراِكِعنيومنه . إذا صلى: يقال ركع: ويف املغرب
 فمعناه ساجداً ]٢٤آية : سورة ص[ وخر راِكعا وأَناب: وأما قوله تعاىل. ]٤٣آية 

 .روفةوركعة الصالة مع. شاكراً
واالسم . اخلضوع، ومنه سجود الصالة وهو وضع اجلبهة على األرض: السجود

ما : والطأطأ من األرض. طأطأ رأسه واحنىن: أسجد الرجل أي: السجدة بالكسر، يقال
 .ابط، وهبط هبوطاً كذا يف الصحاح

املساجد، : مسجدا مكة واملدينة، واجلمع: واملسجدان. بيت الصالة: واملسجد
واملَسجدكذا يف الصحاح. واحد املساجد، وسورة السجدة بالفتح: ِجد واملَس. 

وجيعل الكافور يف مساجده فهي موضع السجود من بدن : وأما املساجد يف قوهلم
 .اإلنسان مجع مسجد بفتح اجليم ال غري

جبهة الرجل حيث يصيبه ندب : واملسجد بالفتح: قال اجلوهري رمحه اهللا
 .مساجد: بعةواآلراب الس. السجود

وضع اجلبهة واألنف : ويف الشريعة. التطامن والذلة: السجود يف اللغة: ويف احلدائق
 .أو أحدمها على األرض

وضع : تذلل مع تطامن، ويف الشرع: والسجود يف األصل: ويف أنوار التنـزيل
 .اجلبهة على األرض على قصد العبادة

: ة، ولغريه على وجه التكرمةالسجود هللا تعاىل على سبيل العباد: ويف الكشاف
 . وإخوته له، وأبوي يوسف كسجود املالئكة آلدم 

 .وجيوز أن خيتلف األحوال واألوقات فيه
: واخلمرة. إدامة النظر: واإلسجاد. اخلمرة وأثر السجود يف اجلبهة أيضاً: والسجادةُ

األرض على وجه املسجد وهي حصري صغري قدر ما يسجد عليه مسيت بذلك ألا تستر 
 .وهو ما تغطي به املرأة رأسها: املصلي وتركيبها دال على معىن الستر، ومنه اخلمار



    ٢٨ 
واملفعل منه بالفتح امساً . دخل يدخل: كل ما كان على فعل يفعل مثل: قال الفراء

كان أو مصدراً، وال يقع فيه الفرق مثل دخل مدخالً، وهذا مدخله، إال أحرفاً من األمساء 
 .ا كسر العنيألزموه

املسجد، واملطلع، واملشرق، واملسقط، واملفرق، وازر، واملسكن، : من ذلك
 .واملرفق، واملنبت، واملنسك

مسِكن : فجعلوا الكسر عالمة لالسم ورمبا فتحه بعض العرب يف االسم، وقد روي
 :ومسكَن وقال

والفتح يف كله جائر وإن مل : مسعت املَسِجد واملَسجد واملَطِْلع واملَطْلَع، وقال
 .نسمعه

وسجادة " نشان سجدة بريشاين: "سجادة بالتخفيف: ويف مصرحة األمساء
 ".جاي مناز: "بالتشديد

كذا يف . احملاريب: مقدم الس وأشرفه، وكذلك هو يف املسجد، واجلمع: احملراب
 .تفسري الغريب

: واحملراب أيضاً. املسجدصدور االس، ومنه مسي حمراب : احملاريب: قال الفراء
من :  قالوا]١١آية : سورة مرمي[ فَخرج علَى قَوِمِه ِمن الِْمحراِب: وقوله تعاىل. الغرفة
 .كذا يف الصحاح. املسجد

 .قراءة التحيات هللا الشتماهلا على الشهادتني: التشهد
تسليم عليه كلمات التحايا واألدعية، ال أن هذه حتية لـه و: ومعىن التحيات هللا

: العبادات القولية، والصلوات أي: فإن ذلك منهي عنه، وبوجه آخر معىن التحيات هللا أي
 .العبادات الفعلية

 .العبادات املالية خمتصة ومستحقة هللا تعاىل: والطيبات أي
أي : قال يعقوب: امللك، والتحيات هللا تعاىل: التحية: وقال اجلوهري رمحه اهللا

 .ملكك: حياك اهللا أي: قالوي. امللك هللا تعاىل
 : قلناكنا إذا صلينا خلف رسول اهللا : " أنه قال )١(وعن ابن مسعود 

                                     
عبد اهللا بن مسعود بن غافر اهلذيل ويكىن أبا عبد الرمحن صحايب جليل، هاجر إىل احلبشة ) ١(

= 
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ال تقولوا السالم على اهللا ولكن : السالم على اهللا من عباده، فقال ((
 . إىل آخر احلديث)١( ))التحيات هللا والصلوات والطيبات: قولوا

أفضل الصالة طول ((:  قوله الطاعة والدعاء والقيام كما يف: القُنوت
 :دعاء القنوت إضافة بيان وهو:  واملشهور الدعاء، وقوهلم)٢( ))القنوت
اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثين عليك "

اخلري كله، نشكرك وال نكفرك وخنلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي 
نسعى وحنفد، نرجو رمحتك وخنشى عذابك إن عذابك بالكفار ونركع ونسجد وإليك 

يا اهللا نطلب منك العون على الطاعة وترك املعصية ونطلب املغفرة : املعىن". ملحق
للذنوب، ونثين من الثناء وهو املدح وانتصاب اخلري على املصدر، والكفر نقيض الشكر، 

من خلع : عمته، وخنلعكفرت ن: كفرت فالناً على حذف املضاف واألصل: وقوهلم
واملعمل منهما نترك، " من"الفرس رسنه إذا ألقاه وطرحه، والفعالن موجهان إىل 

 .يعصيك وخيالفك: ويفجرك
نعمل لك بطاعتك يف احلفد وهو : اإلسراع يف الشيء، وحنفد أي: والسعي

 .الحق: حلق، ومنه إن عذابك بالكفار ملحق أي: اإلسراع يف اخلدمة، وأحلق مبعىن
شهر : نوع منه، وذو القعدة: املرة الواحدة، والِقعدة بالكسر: بالفتح: قَعدةال

 .واجلمع ذوات القعدة، كذا يف الصحاح
                                     = 

اهلجرتني وشهد بدراً واملشاهد كلها، وكان سادس من دخل يف اإلسالم وهو ممن أويت فقهاً 
، مث  وصدراً من خالفه عثمان لماً، ويل قضاء الكوفة وبيت املال لعمر بن اخلطاب وع

 ١/٣٩٥راجع صفة الصفوة . صار إىل املدينة فمات ا سنة اثنتني وثالثني وهو ابن بضع وستني
 .٣/٣٨٤ وأسد الغابة ٣/٩٨٧واالستيعاب 

 وصحيح مسلم ١١/١٢اري انظر فتح الب. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه) ١(
 .١/٢٩٠ وسنن ابن ماجه ٣/٢٤٨ وعون املعبود ١/٣٠١
 ١/٤٥٦ وابن ماجه يف كتاب اإلقامة ١/٥٢٠أخرجه مسلم يف كتاب صالة املسافرين ) ٢(

 .٣/٣٠٢وأمحد بن حنبل يف مسنده 
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فهو جلسي وجليسي، : احلال اليت يكون عليها اجلالس، وجالسته: بالكسر: اِجللسة
كثري : املصدر، ورجل جلسة مثال مهزة أي: موضع اجللوس، والس بفتح الالم: والس
 .كذا يف الصحاح. اجللوس

: انقاد، والسالم: االستسالم، واستسلم أي: السالم والسالمة والسلم بالتحريك
 .اسم من أمساء اهللا تعاىل: االسم من التسليم، والسالم

: السالم، وأسلم أمره إىل اهللا تعاىل أي: بذل الرضا باحلكم، والتسليم: والتسليم
 .م وهو االستسالم وهو االنقياد ملا مر آنفاًأي دخل يف السل: سلم، وأسلم
الصلح يفتح ويكسر ويذكر ويؤنث، : اإلسالم واملذهب، والسلم: بالكسر: والسلم

 .املصاحلة: التصاحل، واملساملة: والتسامل
 .ملسه بالقبلة أو باليد كذا يف الصحاح: واستلم احلجر

: م واملؤمن واحلنيفاملسل. مسلماين: اإلسالم واإلميان: ويف مصرحة األمساء
 .مسلمان واملسلمون واملؤمنون واحلنفاء مجع

ال حتدث شيئاً مل يعهد : يعين". إياك واحلَدث يف اإلسالم"احلادث، ومنه : احلَدث
حدث أمر : كون شيٍء مل يكن، يقال: احلدوث: كذا يف املغرب ويف الصحاح. قبل

واحلَدثُ واحلُدثَى واحلادثة وقع، : نقيض القدمي، وحدث أمر أي: حدوثاً، واحلديث
كثري : ورجل حديث مثال فسيٍق أي. واحلدثان مبعىن واحد، وأحدث الرجل من احلدث

 .اخلرب يأيت على القليل والكثري وجيمع على أحاديث على غري قياس: احلديث، واحلديث
نرى أن واحد األحاديث أحدوثه، واُألحدوثة ما يتحدث به، مث جعلوه : قال الفراء

 .عاً للحديثمج
 بـاب الوتر والنوافل

ملا فرغ من بيان الفرائض شرع يف بيان النوافل، وأخرها ألا شرعت مكمالٍت 
 .ومتمماٍت هلا

 .وإمنا مجع بينهما ألن الوتر يناسب النفل من حيث إنه زيادة على املفروض كالنفل
 .وألنه نفْلٌ عندمها وعند الشافعي رمحهم اهللا تعاىل

 :ي رمحه اهللا تعاىلوقال اجلوهر
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الوتر فرض عملي ال اعتقادي وهو املراد مبا روي : الفرد، ويف الدرر: الوتر بالكسر
 .أنه واجب

أنه فريضة عمالً ال علماً وواجب علماً، وهو سنة مؤكدة عندمها فال : ويف الظهريية
كان يكفر جاحده، تفريع على كونه غري اعتقادي، ويقضى تفريع على كونه فرضاً إذ لو 

 .سنة مل يقض
الوتر أعلى درجة من السنة، حىت :  رمحه اهللا)١(قال األعمش : ويف شرح الطحاوي

لو تركها ناسياً أو عامداً جيب عليه قضاؤها وإن طالت املدة وأا ال تؤدى على الراحلة 
من غري عذر، وأا ال جتوز إال بنية الوتر ولو كانت سنة لكفته نية الصالة يف التطوع أو 

 .السنة
 .على أنه أدون درجة من الفريضة حىت لو جحدها جاحد ال يكفر: وأمجعوا

 .ولو كانت فريضة لكان جاحدها كافراً كجاحد إحدى الصلوات اخلمس
وأنه ليس هلا أذان وال إقامة، وأنه جيب القراءة يف الركعة الثالثة، ولو كانت فرضاً 

 .ملا وجبت القراءة يف الركعات كلها
أحلق حكمها بالفرائض، ومها رمحهما اهللا أحلقا حكمها :  رمحه اهللافأبو حنيفة

 .بالسنة
: االقتداء بالوتر خارج رمضان جيوز، وكذا يف النوازل، ويف الواقعات: ويف التتمة

 .أنه ال جيوز
الكراهية ال عدم أصل اجلواز، وبأن : واملعىن من عدم اجلواز: ويف االختيارات
 ألن أداء الوتر باجلماعة خيتص بشهر رمضان النعقاد اإلمجاع الروايتني ختالفان اإلمجاع
 إىل يومنا هذا، وانعقاد اإلمجاع يكفي دليالً على عدم أصل عليه من زمن رسول اهللا 

 .اجلواز
                                     

 أبو حممد سليمان بن مهران موىل بين كاهل من ولد أسد املعروف باألعمش الكويف اإلمام) ١(
كان ثقة عاملاً فاضالً ولد سنة ستني للهجرة وقيل سنة إحدى وستني وتويف سنة مثاٍن . املشهور

 وما بعدها وتذكرة احلفاظ للذهيب ١/٢٦٧انظر وفيات األعيان . وأربعني ومائة غري ذلك
 . وما بعدها١/٢٢٠ وشذرات الذهب ٢/٢٢٤ ةميزان االعتدال ١/١٥٤
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إذا عمل ما : لزم وتقرر، وأوجب الرجل: أوجب البيع أي: اللزوم، يقال: الوجوب
 .موجبة كذا يف الصحاح واملغرب: بة وللسيئةموج: ويقال للحسنة. جيب به اجلنة أو النار

ما ثبت بدليل فيه شبهة، وحكمه حكم الفرض عمالً ال اعتقاداً حىت ال : الواجب
 .يكفر جاحده

الواجب يف العمل اسم ملا لزم علينا بدليل فيه شبهة : "ويف التعريفات للشريف
 .حيةكخرب الواحد والعام املخصوص واآلية املوؤلة كصدقة الفطر واألض

 .ما يتعلق املدح يف العاجل والثواب يف اآلجل: احلسنة
 .ما يتعلق الذم يف العاجل والعقاب يف اآلجل: والسيئة
 .جزاء الطاعة: والثواب
 .العوض واملستحق: واجلزاء
 .ما يعطى يف مقابلة العمل: والعوض
 .االنقياد: والطاعة. هو الثواب: واألجر
الثواب بتركه وخوف العقاب : لعارض، وحكمهما ثبت النهي فيه مع ا: واملكروه

 .بالفعل، وعدم الكفر باالستحالل
 :فاألحكام سبعة

 .وهو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه: الواجب
 .وهو ما يثاب على فعله وال يعاقب على تركه: )١(واملندوب 
 .ما يستوي جانباه: واملباح
 .ما يعاقب على فعله: واحملظور

                                     
دعاه إليه، ومنه قول قريظ بن أنيف : ء، ندبه إىل أمر أيمبعىن الدعا: الندب يف اللغة) ١(

 :العنربي
 يف النائبات على ما قال برهانا  ال يسألون أخاهم حني يندهبم

تعداد حماسنه، : ويأيت مبعىن أثر اجلرح إذا مل يرتفع عن اجللد، ومبعىن الندب على امليت أي
 .ندب وأنداب وندوب: واجلمع
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 .اب على تركهما يث: واملكروه
 .ما يتعلق به النفوذ ويعتد به: والصحيح
 .ما يتعلق به النفوذ وال يعتد به: والباطل
يف اللغة مطلق الزيادة، ويف الشرع الزيادة على الفرائض والواجبات، ومنه : النفل

 .نافلة الصالة باإلضافة، والنافلة أيضاً بالقطع للتعريف
 .لتطوع من حيث ال جيبعطية ا: النفل والنافلة: ويف الصحاح

 .الشيء املعطى: والعطية
اسم ملا شرع زيادة على الفرائض والواجبات، : النفل يف الشرع: ويف التعريفات

ما يستحسن فعله يف الشرع، : وهو املسمى باملندوب واملستحب والتطوع، واملستحب
 .ما يعد به حسناً: واملستحسن

 .)١() دن نه برسبيل وجوبدا: (التربع به، والتربع: والتطوع بالشيء
عبارة عن : ، وهي يف اللغةالطريقة املسلوكة يف الدين تشمل قوله وفعله : والسنة

عبارة عن اخلضوع واخلشوع والتذلل فيما : مطلق الطريق خرياً كان أو شراً، ويف الشريعة
 .أمر

 ما فعله الشارع: األدب:  مرة وتركها أخرى، ويف البزازيةما فعله : واألدب
مرة وتركها أخرى . 

 . ومل يترك إال مرة أو مرتنيما واظب عليه : والسنةُ
وبكذا قال . ما يف فعله ثواب ويف تركه مالمة وعتاب ال عقاب: السنة: ويف الغاية

 .)٢(اإلمام خواهر زاده 
 .خمتص بالقول: واحلديث

                                     
 .كلمات فارسية) ١(
املعروف ببكر خواهر زاده، " حممد بن احلسني بن حممد بن احلسني البخاري" اإلمام هو) ٢(

تويف سنة ثالث " مببسوط خواهر زاده"كان إماماً فاضالً، وهو صاحب كتاب املبسوط املعروف 
وكشف الظنون ) ١٦٣( والفوائد البهية ص ٢/٤٩ و١/٢٣٦راجع اجلواهر املضية . ومثانني وأربعمائة

٢/١٥٨٠. 



    ٣٤ 
: مندوبةو. كنظم الدالئل لرد شبهة املالحدة وغريهم: مخسة، واجبة: والبدعة

. كالبسط يف األلوان واألطعمة وغريها: ومباحة. كتصنيف الكتب وبناء املدارس وحنوها
 .كذا ذكر يف شرح املشارق عن العلماء من السلف. ومكروهة وحرام ومها ظاهران

مجع تروحية وهي يف األصل مصدر لكن غلبت التسمية بالتروحية : التراويح
اجللسة : التروحية:  ويف شرح خمتصر القدوري.الستراحة القوم بعد كل أربع ركعات

 ...أصالً، مث مسى الركعات اليت أجزنا التروحية ا
 .كما أطلقوا اسم الركوع على الوظيفة اليت تقرأ يف القيام ألا متصلة بالركوع

 قد أقامها يف بعض الليايل وبين العذر يف ترك التراويح سنة ألن النيب : ويف احمليط
ليها وهو خشية أن يكتب علينا، مث واظب عليها اخللفاء الراشدون رضوان اهللا املواظبة ع

 . إىل يومنا هذاتعاىل عليهم أمجعني ومجوع املسلمني من زمن عمر بن اخلطاب 
وقـال . )١( ))عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي((: وقد قال 

 :))أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم(( )٢( . وقال :)) ما رآه املؤمنون
 .)٣( ))حسناً فهو عند اهللا حسن

                                     
 ٧/٤٣٩وهذا احلديث جزء من حديث العرباض بن سارية والذي أخرجه الترمذي يف باب العلم ) ١(

 والدارمي ١/١٥ وابن ماجه ١٢/٣٥٩حديث حسن صحيح، وأبو داود يف كتاب السنة : وقال عنه
١/٤٤. 
 إن اهللا نظر يف قلوب العباد فوجد قلب حممد "هذا جزء من حديث عبد اهللا بن مسعود وأوله ) ٢(

 فوجد خري قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، مث نظر يف قلوب العباد بعد قلب حممد 
 قلوب أصحابه خري قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه

. إنه موقوف حسن، وقد أخرجه البزار والطيالسي والطرباين وأبو نعيم والبيهقي: قال العجلوين فيه. "
انتهى كالمه .  اهلادي أنه مرفوع عن أنس بإسناد ساقط واألصح وقفه على ابن مسعودونقل عن ابن

 .٢/١٨٨ وكشف اخلفا ١/٣٧٩يرجع إىل مسند اإلمام أمحد بن حنبل . مع تصرف يسري
هذا احلديث رواه البيهقي وأسنده الديلمي عن ابن عباس على ما حكاه العجلوين، وروي مبعناه ) ٣(

قال ابن .  وابن عساكر والبيهقي وابن عدي كلهم عن عمر بن اخلطابعلى ما أخرجه السجزي
ابن معني : هذا احلديث ال يصح ألن يف سنده نعيماً وهو جمروح، وعبد الرحيم قال عنه: اجلوزي عنه

= 
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قيل احلكمة يف ركعات التراويح بعشرين توافقها الفرائض االعتقادية والعلمية، 
عن : ويف شرح الطحاوي. وهي ستة وثالثون ركعة كذا يف التبيني: وقال مالك رمحه اهللا

اويح سنة للرجال وللنساء مجيعاً توارثها التر:  عن أيب حنيفة رمحهم اهللا تعاىل)١(احلسن 
 .اخللف عن السلف

ليست بسنة أصالً : سنة الرجال دون النساء، وقال قوم: وقال قوم من الروافض
 .ال للرجال وال للنساء وإمنا أحدثها العمر : أي

 . مطلقاً ملا مر من الذكر آنفاًهي سنة رسول اهللا : وعند أهل السنة واجلماعة
  الفـوائتبـاب قضـاء

ومل يقل قضاء املتروكات ظناً باملؤمنني خرياً ألن ظاهر املسلم أنه ال يترك الصالة 
وإمنا فاته من غري قصد الشتغاله بأمر ال بد منه ألن فوات الشيء غيبوبته عذراً أو تركه 

 .إرساله أصالً
مسافة تغري األسفار، إال أن املراد يف الشرع : قطع املسافة، واجلمع: يف اللغة: السفر
 .كذا يف التبيني. به األحكام

فرض املسافر يف كل رباعية ركعتان حلديث عائشة رضي اهللا تعاىل : ويف االختيار
فرضت الصالة يف األصل ركعتني فزيدت يف احلضر ((: عنها وعن أبيها أا قالت

كعتان صالة السفر ر((: وقال عمر .  وال يعلم ذلك إال توفيقاً)٢( ))وأقرت يف السفر
                                     = 

راجع . والكالم عليه كثري، وأكثر أهل العلم على تضعيفه. ويف امليزان هذا احلديث باطل اهـ. كذاب
 .٤/٧٦ وفيض القدير ١/١٣٢كشف اخلفا 

صاحب أيب حنيفة، كان يقظاً فطناً نبيهاً فقيهاً صحب أبا : هو احلسن بن زياد اللؤلؤي الكويف) ١(
. حنيفة وويل القضاء بالكوفة، مث استعفى، وكان حمباً للسنة واتباعها وحافظاً للروايات عن أيب حنيفة

ومعجم املؤلفني ) ٦١(الفوائد البهية ص  و١/١٩٣راجع اجلواهر املضية . تويف سنة أربع ومائتني
٣/٢٢٦. 
 ١/٤٧٨ كتاب الصالة ومسلم ١/٤٦٤يرجع إىل البخاري مع الفتح . أخرجه البخاري ومسلم) ٢(

 .كتاب صالة املسافرين وقصرها
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 وعن ابن عباس . )١( ))وصالة اجلمعة ركعتان متام غري قصر على لسان نبيكم 
 يف احلضر أربعاً ويف إن اهللا تعاىل فرض عليكم الصالة على لسان نبيكم ((أنه قال 

 . ومثله عن على )٢( ))السفر ركعتني
ض أما ما وقع يف الكتب الفقهية من أن السفر مسقط واإلقامة مثبت، فيعار

 .األحاديث املذكورة، ألن اإلسقاط يقتضي احلط عن األصل واحلط ينايف األصل
 .فال قصر فيهما باإلمجاع: أما الفجر واملغرب والوتر

ملا صلى بأهل مكة بعد اهلجرة، ((: ولو أمت األربع فقد خالف السنة، ألن النيب 
 .)٣( ))أمتوا صالتكم فإنا قوم سفر: صلى ركعتني مث قال هلم

كان رجالن أحدمها يتم يف السفر ((عن ابن عباس رضي اهللا عنهما :  النوازلويف
 .)٤( ))قصرت: أنت أكملت وقال لآلخر:  للذي يقصرواآلخر يقصر، فقال 

 .وأما السنن فال رخصة يف تركها يف السفر، وعند البعض يترك السنن
 بـاب اجلمعة

 والعيد والكسوف واالستسقاء
ع كالفرقة من االفتراق، أضيف إليها اليوم والصالة مث اسم من االجتما: اجلمعة

 .كثر االستعمال حىت حذف منها املضاف، وجيمع على مجعات ومجع كذا يف املغرب
                                     

واعترض عليه النسائي بأن فيه . أخرجه النسائي وابن ماجه يف سننهما وابن حبان يف صحيحه) ١(
د الرمحن بن أيب ليلى مل يسمع هذا احلديث من عمر، وأجيب عن ذلك بأن مسلماً عب: انقطاعاً وقال

يرجع إىل سنن النسائي . وعليه فقد زال االنقطاع. حكم يف مقدمة كتابه بسماع ابن أيب ليلى من عمر
 .٢/١٨٩ ونصب الراية ١/٣٣٨ وسنن ابن ماجه ٣/٩٧
 ٣/٩٧ وقصرها والنسائي يف سننه  كتاب صالة املسافرين١/٤٧٩أخرجه مسلم يف صحيحه ) ٢(

 .١/٣٥٥وأمحد يف مسنده 
 وأخرجه الترمذي يف باب التقصري بالسفر ٤/٩٦أخرجه أبو داود يف باب مىت يتم املسافر ) ٣(
 . بغري هذا السياق٣/١١٥
 .هذا احلديث ذا اللفظ مل أقف على من خرجه) ٤(
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يوم اجلمعة يوم العروبة وهي من أمسائهم القدمية وكذلك اجلمعة : ويف الصحاح
 .بضم امليم

ضحكَة : وع، كقوهلميوم الفوج ام: يوم اجلمعة: قال العالمة صاحب الكشاف
ضحكَة ولُعنة ولُعبة، : كقوهلم: يوم الوقت اجلامع: للمضحوك منه، ويوم اجلمعة بفتح امليم

 .عسرة يف عسرة: تثقيل للجمعة كما قيل: ويوم اجلمعة
ألن اهللا تعاىل مجع فيها خلق آدم : منهم من قال.. اختلفوا يف تسمية هذا اليوم مجعة

. 
: تبارك وتعاىل فرغ من خلق األشياء فاجتمعت فيه املخلوقات وقيلألن اهللا : وقيل

أول من مساها مجعة : وقيل. الجتماع الناس فيه للصالة: وقيل. الجتماع اجلماعات فيه
 .يوم العروبة: كعب بن لؤي وكان يقال لـه

 وقبل أن تنـزل مجع أهل املدينة قبل أن يقدم النيب : )١(وعن ابن سريين 
لليهود يوم جيتمعون فيه كل سبعة : "م الذين مسوها اجلمعة، وذلك أم قالوااجلمعة، وه

أيام وللنصارى يوم، فهلم فلنجعل يوماً جنتمع فيه فنذكر اهللا سبحانه وتعاىل ونصلي، 
فاجتمعوا إىل ... يوم السبت لليهود ويوم األحد للنصارى فاجعلوه يوم العروبة: فقالوا

 ركعتني فسموه يوم اجلمعة، مث أنـزل اهللا تعاىل يف ذلك  فصلى م)٢(أسعد بن زرارة 
 .بعده

                                     
 البصرة املذكور بالورع يف وقته، وكانت أبو بكر حممد بن سريين البصري أحد الفقهاء من أهل) ١(

روى عن أيب هريرة وعبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن الزبري وعمران ابن . له اليد الطوىل يف تعبري الرؤيا
وتويف تاسع شوال يوم . وكانت والدته لسنتني بقيتا من خالفه عثمان. حصني وأنس بن مالك 
 ١/٧٧ وتذكرة احلفاظ ٣/٢٤١ وصفة الصفوة ١/٥٧٣ان انظر وفيات األعي. اجلمعة سنة عشر ومائة

 .وما بعدها
أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار األنصاري اخلزرجي ) ١(

تويف يف السنة . وهو أول األنصار إسالماً، شهد العقبة األوىل والثانية وبايع فيهما. النجاري، أبو أمامة
 وما بعدها ١/٨٠ وما بعدها واالستيعاب ١/٨٦انظر أسد الغابة .  يف شوال قبل بدراألوىل من اهلجرة

 .١/٣٤واإلصابة يف متييز الصحابة 
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 أنه كان إذا مسع النداء )١(وروى عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب 
إذا مسعت النداء ترمحت ألسعد بن : يوم اجلمعة ترحم ألسعد بن زرارة، فقلت لـه

 .أربعون: كم كنتم يومئذ؟ قال: ألنه أول من صلى، قلت: قال. زرارة
أن النيب ((:  ألصحابه على ما ذكر أهل السريوأما أول مجعة مجعها رسول اهللا 

 ملا قدم املدينة مهاجراً نـزل قباء على بين عمرو بن عوف، وذلك يوم االثنني اثنيت 
عشرة خلت من شهر ربيع األول حني امتد الضحى، فأقام بقباء يوم االثنني والثالثاء 

ميس وأسس مسجداً، مث خرج من بني أظهرهم قاصداً املدينة فأدركته واألربعاء ويوم اخل
اجلمعة يف بين سامل بن عوف يف بطن واٍد هلم قد اختذ القوم يف ذلك املوضع مسجداً 

 .فجمع هناك وخطب
 رمحه )٢(نقل من اختلفوا يف صدر البحث إىل هنا من معامل التنـزيل لإلمام البغوي 

 .اهللا
احلق اليقني : مسجد اجلامع باإلضافة كقولك: شئت قلتواملسجد اجلامع وإن 

مسجد اليوم اجلامع وحق الشيء اليقني، ألن إضافة الشيء إىل نفسه : وحق اليقني، مبعىن
 .ال جتوز إال على هذا التقدير
 .العرب تضيف الشيء إىل نفسه الختالف اللفظني: وكان الفراء يقول

سورة [ فَاسعوا ِإلَى ِذكِْر اِهللا :وهي فرض لقوله تعاىل: وقال صاحب الدرر
 .، واألمر بالسعي إىل الشيء خالياً عن الصارف ال يكون إال إلجيابه]٩آية : اجلمعة

                                     
 الذين كان أحد شعراء رسول اهللا . كعب بن مالك بن أيب كعب األنصاري اخلزرجي السلمي) ١(

ر الذين ختلفوا عن غزوة تبوك مث وهو أحد الثالثة األنصا. شهد العقبة الثانية. كانوا يردون األذى عنه
 ٤/٤٨٧انظر أسد الغابة . تويف زمن معاوية سنة مخسني وقيل سنة ثالث ومخسني. تاب فتاب اهللا عليه

 .٣/٣١٤ وما بعدها واإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر ٣/١٣٢٣وما بعدها واالستيعاب 
بغوي الفقيه الشافعي احملدث املفسر تويف أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد املعروف بالفراء ال) ٢(

انظر . شرح السنة، والتهذيب، واملصابيح: من أشهر مؤلفائة. يف شوال سنة ست عشرة ومخسمائة
 ٧/٧٥ وما بعدها، وطبقات الشافعية ٤/١٢٥٧ وما بعدها، وتذكرة احلفاظ ١/١٨٢وفيات األعيان 

 . وما بعدها٤/٤٨وما بعدها، وشذرات الذهب 
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من شرائط اجلمعة أن تؤدى على سبيل االشتهار، حىت : ويف شرح اجلامع الصغري
ن شعائر إن أمرياً لو أغلق باب احلصن وصلى فيه اجلمعة مع أصحابه ال جيوز ألا م

 .اإلسالم وخصائص الدين فتجب إقامتها على سبيل االشتهار
وإن افتتح أبواب قصره وأذن للناس بالدخول جاز، ويكره ألنه مل يقض حق 

 أنه  )١(روي عن جابر بن عبد اهللا : املسجد اجلامع كذا يف احمليط ويف االختيارات
ة اجلمعة عليكم يف مقامي إن اهللا تعاىل فرض صال:  فقالخطبنا رسول اهللا ((: قال

هذا يف يومي هذا يف شهري هذا يف عامي هذا فريضة واجبة إىل يوم القيامة، فمن 
تركها يف حال حيايت أو بعد وفايت جحوداً هبا أو استخفافاً ولـه إمام عادل أو جائر 

كاة فال مجع اهللا تعاىل لـه مشله وال بارك اهللا لـه يف أمره، أال ال صالة لـه أال ال ز
 .)٢( ))لـه أال ال صوم لـه أال ال حج لـه إال أن يتوب فمن تاب تاب اهللا عليه

مصدر خطبت على املنرب خطبة بالضم، وخطبت املرأة خطبةً بالكسر، : اخلطبة
إذا دعوه إىل تزويج صاحبتهم كذا يف : اخلاطب واختطب القوم فالناً: واخلطيب
 .الصحاح

مسيت : وقال بعضهم. بة مشتقة من املخاطبةاخلط: قال اللغويون: ويف اإلشراف
 .خطبة ألم كانوا جيعلوا يف اخلطب وهو األمر العظيم

 .واملخاطبة تتحقق بالكلمة القصرية كما تتحقق بالطويلة: ويف احمليط
رفعته، : نربت الشيء أنربه نرباً: ويف الصحاح. حمل رفع الصوت أو آلته: واملنرب
 .ومنه مسي املنرب

ولو نوى بفرض الوقت جاز إال يف اجلمعة : احلكام يف شرح غرر األحكامويف درر 
                                     

بن عبد اهللا عمرو بن حرام األنصاري السلمي من بين سلمة، حضر العقبة الثانية مع أبيه جابر ) ١(
وكان من املكثرين يف احلديث احلافظني .  إال بدراً وأحداًوهو صغري وشهد املشاهد كلها مع النيب 

بعد  وما ١/٢١٩ وما بعدها واالستيعاب ١/٣٠٧انظر أسد الغابة . تويف سنة مثاٍن وسبعني. للسنن
 .١/٦٤٨وصفة الصفوة 

إسناده ضعيف، ألن : قال عنه صاحب الزوائد. ١/٣٤٣أخرجه ابن ماجه يف باب إقامة الصالة ) ٢(
 .يف سنده على بن زيد بن جدعان وعبد اهللا بن حممد العدوي وكالمها ضعيف
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لالختالف يف فرض الوقت فيها، ففيها ينوي صالة اجلمعة، واألحوط أن يصلي بعدها 
نويت آخر ظهر أدركت وقته ومل أصله بعد، ألن اجلمعة اليت : الظهر قبل سنتها قائالً

زأته األربع عن ظهرة فاتت عليه مث يصلي صالها إن مل جتز فعليه الظهر، وإن جازت أج
ال يستخلف اإلمام للخطبة أصالً : وفيه أيضاً. أربعاً بنية السنة ألا أحسن من مطلق النية

يعين أن االستخالف للخطبة ال جيوز أصالً وال للصالة ابتداء بل جيوز : وللصالة بدءاً
ب أدب القاضي خبالف املأمور بعدما أحدث اإلمام، وهو معىن ما قال يف اهلداية يف كتا

بإقامة اجلمعة حيث يستخلف ألنه على شرف الفوات لتوقفه فكان األمر به إذناً 
 .باالستخالف
وعند أهل اللغة إمنا مسي عيداً العتياد : ويف اإلشراف. مشتق من عيد إذا مجع: العيد

اداً ألن الياء أعياد، والقياس أن يكون أعو: الناس به كل حني ومعاودته إياهم، ومجعه
منقلبة عن الواو واجلمع يرد األشياء إىل أصوهلا كالتصغري إال أنه مجع بالياء ليكون فرقاً 

 .بينه وبني مجع العود وهو أعواد اخلشب، وقيل للزومها يف الواحد
لكل مؤمٍن يف كل شهٍر أربعة (( : أن اجلمعة عيد لقوله : واملناسبة بينهما

 .التبيني كذا يف ))أعياد أو مخسة
 .مصدر كسفت الشمس تكسف كسوفاً إذا ذهب ضوءها واسودت: الكسوف

اخلسوف ذهاب الكل والكسوف : كسفت الشمس والقمر مجيعاً، وقيل: وقيل
 .ذهاب البعض

كسوف القمر صحيح وأما االنكساف :  رمحه اهللا)١(وكيف ما كان فقول حممد 
تان ال ينكسفان ملوت أحٍد أن الشمس والقمر آي((: وقد جاء يف حديثه . فعامي

 .)٢( ))وال حلياته
                                     

قه عنه هو اإلمام حممد بن احلسن بن واقد أبو عبد اهللا الشيباين، صحب أبا حنيفة وأخذ الف) ١(
راجع . تويف سنة سبع ومثانني ومائة. ونشر علمه وكان من أئمة زمانه وأعلمهم بكتاب اهللا

 .١٦٣ والفوائد البهية ص ٢/٤٢ واجلواهر املضية ١/٥٧٤وفيات األعيان 
 كتاب ٢/٦٢١ كتاب الكسوف وصحيح مسلم ٢/٥٢٦يرجع إىل البخاري مع الفتح ) ٢(

 . كتاب إقامة الصالة١/٤٠١ وابن ماجه  كتاب الكسوف٣/١٠١الكسوف والنسائي 
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واملناسبة بني البابني والباب . طلب السقي وهو احلظ من الشرب: واالستسقاء
أن صالة الكسوف واالستسقاء تؤدى باجلمع العظيم كصالة العيد أو ألن : السابق

لة السرور حالة السرور وحالة احلزن، فلما فرغ من بيان العبادة يف حا: لإلنسان حالتني
 .شرع يف بياا يف حالة احلزن

 بـاب اجلنـايـز
بالكسر السرير وبالفتح : )١(مجع جنازة ويف املغرب قال ابن األعرايب : اجلنايز
. اجلنازة بالفتح: والعامة تقول.  ال يقال بالفتح)٢(وعن األصمعي . مها لغتان: امليت، وقيل

 . امليت فهو سرير ونعشامليت على السرير فإذا مل يكن عليه: واملعىن
هو املوت ألنه إمنا وجب غسله لتطهري : سبب وجوب غسل امليت: ويف احمليط

جناسة حلت به باملوت ألن اآلدمي ينجس باملوت كسائر احليوانات الدموية، وهلذا لو وقع 
 .يف املاء القليل قبل الغسل ينجس املاء فيجب تطهريه بالغسل شرعاً وكرامة وشرفاً

هل ينجس اآلدمي باملوت؟ فقال أبو حنيفة وأمحد : واختلفوا فيه: افويف اإلشر
 .ال ينجس: وقال مالك رمحه اهللا. ينجس، إال املسلم إذا غسل طهر: والشافعي رمحهم اهللا

هذه سنة موتاكم : ، وقالوا لولدهواألصل يف غسل امليت تغسيل املالئكة آلدم 
غسيل املالئكة ألنه : ) ٣( بن الراهب يقال حلنظلة: "كذا يف االختيار، ويف الصحاح

                                     
هو أبو عبد اهللا حممد بن زياد املعروف بابن األعرايب الكويف وهو من موايل بين هاشم كان ) ١(

راوية ألشعار القبائل ناسباً، أحد العاملني باللغة املشهورين مبعرفتها، ناقش العلماء واستدرك 
 هـ ١٥٠ يف الكالم الغريب، ولد بالكوفة سنة عليهم وخطأ كثرياً من نقلة اللغة، وكان رأساً

 .هـ وقيل غري ذلك٢٣١وتويف سنة 
هو أبو سعيد عبد امللك بن قريب بن عبد امللك بن على بن أصمع املعروف باألصمعي ) ٢(

الباهلي كان صاحب لغة وحنو وإماماً يف األخبار والنوادر واِمللَح والغرائب، ولد سنة اثنتني 
 .يف سنة ست عشرة ومائتني وقيل غري ذلكوعشرين ومائة وتو

صحايب جليل قتل : حنظلة بن أيب عامر الراهب األنصاري األوسي من بين عمرو بن عوف) ٣(
 . وما بعدها٢/٦٦انظر أسد الغابة . يوم أحد 
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 ".استشهد يوم أحد فغسلته املالئكة
وقوم موتى وأموات، . مات ميوت فهو ميت وميت: ضد احلياة يقال: املوت

وميتون وأصل ميٍت ميِوت على فيعٍل مث أدغم مث خفف ويستوي فيه املذكر واملؤنث قال 
 .ميتةً كذا يف الصحاح: ومل يقل] ٤٩آية : سورة الفرقان[ ميتاِلنحِيي ِبِه بلْدةً : تعاىل

موت مرك موتان يب جان موتان مرك جهار باي موتان الفؤاد دل "ويف املصرحة 
وما رواه احلليمي خيالف مما يف الصحاح " ميت مرده أموات مجع ميت مجع ميتة مردار

 .تأمل. ري باملعىنألنه يفرق بني امليت وامليت ويسوي بينهما اجلوه
مات فالن ميتةً حسنةً، واملُوات : وامليتة بالكسر للنوع كاِلجلسة والِركبة يقال

بالضم املوت، واملوات بالفتح ما ال روح فيه، وأيضاً األرض اليت ال مالك هلا من اآلدميني 
 اشتر املوتان وال تشتر: واملوتان بالتحريك خالف احليوان يقال. وال ينتفع ا أحد

 .اشتر األرض والدور وال تشتر الرقيق والدواب كذا يف الصحاح: أي. احليوان
وهو فعيل مبعىن مفعول مسي به ألنه مشهود لـه باجلنة بالنص، أو ألن : الشهيد

 .املالئكة يشهدون موته إكراماً لـه أو مبعىن فاعل ألنه حي عند اهللا تعاىل حاضر
ِهيدذا يف املغربمبعىن املستشهد املقتول ك: والش. 

ويف . كل مسلم طاهر بالغ قُتل ظلماً ومل جيب بقتله مال ومل يرتث: وهو يف الشرع
: محل من املعركة رثيثاً أي: وارتث فالن وهو افتعل على ما مل يسم فاعله أي: الصحاح

 .القتيل يف سبيل اهللا: والشهيد. جرحياً وبه رمق
فإم كفنوا وصلي عليهم ومل يغسلوا مث اعلم أن األصل يف هذا الباب شهداء أُحد 

زملوهم لكلومهم ودمائهم وال تغسلوهم فإهنم يبعثون يوم ((:  قال يف حقهمألنه 
.  احلديث)١( ))القيامة وأوداجهم تشخب دماء، اللون لون الدم والريح ريح املسك

ات وكل من مبعناهم يلحق م يف عدم الغسل ومن ليس مبعناهم ولكنه قتل ظلماً أو م
حريقاً أو غريقاً أو مبطوناً أو مطعوناً، فلهم ثواب الشهداء مع أم يغسلون وهم شهداء 

أال يرى أن عمر وعلياً رضي اهللا عنهما محال إىل بيتهما بعد . )٢( على لسان رسول اهللا 
                                     

 .٥/٤٣١ كتاب اجلنائز ومسند أمحد بن حنبل ٤/٦٥يرجع إىل سنن النسائي ) ١(
 .٣/٤٤١ وأمحد بن حنبل يف مسنده ٣/١٥٢١مارة أخرجه مسلم يف كتاب اإل) ٢(



 ٤٣ أنيس الفقهاء

 .هكذا يف الكايف. الطعن وغسال وكانا شهيدين بقوله 
القبور، واملقربة بفتح الباء وضمها واحدة ما يقرب به امليت، والقرب واحد : القرب

 .املقابر
 :وقد جاء يف الشعر املقرب

ـْبٌر ِبفنـائهـم  )١(فهـم ينقصـون والقبـور تزيد   لكـلِّ أنـاٍس مق
 .أمرت بأن يقرب: دفنته، وأقربته أي: وقربت امليت أقربه أي
وقال . لنا يف أن نقربهائذن : أقربنا صاحلاً وكان قد قتله أي: )٢(قالت متيم للحجاج 

 ثُم أَماته فَأَقْبره: وقولـه تعاىل. صريت لـه قرباً يدفن فيه: أقربته أي: ابن السكيت
]جعله ممن يقرب ومل جيعله ممن يلقى للكالب، وكأن القرب مما :  أي]٢١آية : سورة عبس

 .كذا يف الصحاح. أكرم به بنو آدم
: نب القرب مما يلي القبلة، واللحد بالضم لغة فيه، يقالالشق يف جا: اللَّحد بالتسكني

امللجأ ألن الالجئ مييل إليه : وامللتحد. حلدت القرب حلداً وأحلدت لـه أيضاً فهو ملحد
 .اجلائر مبكة: ظلم يف احلرم، وامللحد: وأحلد الرجل أي. كذا يف الصحاح

: نة لقولـه اتفقوا على أن السنة اللحد وأن الشق ليس بس: ويف اإلشراف
وصفة اللحد أن حيفر مما يلي قبلة القرب حلد ليكون امليت . )٣( ))اللحد لنا والشق لغرينا((

حتت قبلة القرب إذا نصب اللنب عليه إال أن تكون األرض رخوة فيبىن هلا باحلجارة شق 
                                     

 ولسان ٢/٧٨٤قائل هذا البيت هو عبد اهللا بن ثعلبة احلنفي على ما ذكر يف الصحاح ) ١(
 .١٣/٣٥٦ وتاج العروس ٥/٦٨العرب 

هو احلجاج بن يوسف بن أيب عقيل الثقفي الطائفي ويل احلجاز سنني مث العراق وخراسان ) ٢(
روي . سفك وبطش، مات سنة مخس وتسعني فأراح اهللا العباد منهكان صاحب . عشرين سنه

 . اللهم كما أمته فأمت سنته: أنه ملا بلغ موته احلسن البصري سجد شكراً هللا وقال
هذا احلديث روي من حديث ابن عباس ومن حديث جرير ومن حديث جابر بن عبد اهللا ) ٣(

ن األربعة من طريق عبد األعلى وفيه أما حديث ابن عباس فقد أخرجه السن. رضي اهللا عنهم
إنه ضعيف، : مقال، ونقل ابن عدي عن أمحد بن حنبل أنه منكر احلديث، وقال أبو زرعة عنه

 .حديث غريب، وكذا باقي طرقه فإن فيها ضعفاً: وقال الترمذي



    ٤٤ 
 .وصفة الشق أن يبىن من جانب القرب كأنه تابوت. كاللحد وال تلحد منها
إن السنة اللحد فإن كانت األرض رخوة شق :  رمحه اهللا)١(و إسحاق قال الشيخ أب

 .لـه
هو السنة، وقال : التسنيم: وتسنيم القرب خالف تسطيحه، قال أبو حنيفة رمحه اهللا

 .نور قبورنا يا لطيف. )٢(هي التسطيح : الشافعي السنة
 .مربعاًالبيت احلرام، يقال مسي بذلك لتربيعه، والتربيع جعل الشيء : الكعبة
مطوي شديد االندراج : وثوب مكعب أي. فيه وشي مربع: برد مكعب: ويقال

 :ويف املغرب. كذا يف الصحاح
هي لـه حمرم وهو هلا : احلرام واحلرمة أيضاً وحقيقة موضع احلرمة، ومنه: احملرم

 .حمرم وذو رحٍم حمرم باجلر صفة للرحم وبالرفع لذو
 :احويف الصح. اسم من االحترام: واحلرمة
 .ذو حمرٍم منها إذا مل حيل لـه نكاحها: احلرام يقال: واحملرم
 .ضد احلالل وكذلك احلرم بالكسرة: واحلرام
 .حرم اهللا تعاىل: ومكة

 .مكة واملدينة: واحلرمان
ويف مبارق األزهار يف شرح مشارق . قد يكون احلرام ونظريه زمن وزمان: واحلرم

عرب عنهما باحلرم لكون القتال واالصطياد والدخول واحلرم واحلرام مبعىن واحد : األنوار
:  قال ملكةوهي أفضل بقاع األرض ملا روي أنه : وفيه أيضاً. فيها بغري إحرام حمرماً

إنك خلري أرض اهللا وأحب أرض اهللا إىل اهللا تعاىل ولوال أين أخرجت منك ملا ((
ا، وقيل مكة البلد وبكة مكة علم للبلد احلرام وبكة لغة فيه:  وفيه أيضاً)٣( ))خرجت

                                     
إبراهيم بن إمساعيل بن أمحد بن إسحاق بن شيث بن احلكم أبو إسحاق، ركن اإلسالم ) ١(

هـ ٥٣٤تويف سنة . وهو شيخ قاضي خان.  املعروف بالصفار، من أهل بيت علم وفضلالزاهد
 ).٧( وما بعدها والفوائد البهية ص ١/٣٥ببخارى انظر اجلواهر املضية 

 .ارتفاعه عن األرض: وتسنيم القرب) ٢(
حسن صحيح، كما أخرجه : أخرجه الترمذي يف أبواب املناقب وصححه وقال عنه) ٣(

= 

                    أنيس الفقهاء



 ٤٥

هي تبك : إذا زمحه الزدحام الناس فيها وقيل: موضع املسجد، وقيل اشتقاقها من بكة
االستقصاء، ومسيت مكة لقلة املاء : والتمكك. تدقها كذا يف الكشاف: أعناق اجلبابرة أي

 .تبكه وتنقصه كذا يف امل: بل كانت تمك من ظلم فيها أي: ا، وقيل
: فعليه وجتمع على مدائن باهلمزة، وجتمع أيضاً على مدٍن ومدٍن، ويقال: نةواملدي

 .ملكت: أنه مفعلة من دنت أي: مدنَ باملكان أقام به، ومنه مسي املدينة، وفيه قول آخر
 : من جعله فعليه من قولك: قوالن:  عن مهز مدائن فقال فيه)١(وسألت أبا على 
ملك مل : زة، ومن جعله مفعله من قولك دين أيمه: أقام به: مدن باملكان أي
 .يهمزه كما يهمز معايش

مديين وإىل : مدين، وإىل مدينة املنصور:  قلتوإذا نسبت إىل مدينة الرسول 
مدائين للفرق بني النسب لئال خيتلط ومدين قرية شعيب هكذا يف : مدائن كسرى

 .الصحاح
 كتــاب الزكــاة

سورة [ أَِقيموا الصالَةَ وآتوا الزكَاةَ: قوله تعاىلعقب الصالة بالزكاة اقتداء ب
: سورة البقرة[ ويِقيمونَ الصالَةَ وِمما رزقْناهم ينِفقُونَ: وقوله تعاىل] ٤٣آية : البقرة
 .]٣آية 

 . احلديث)٢( ))بين اإلسالم على مخس((: وبالسنة لقوله 
                                     = 

يرجع إىل سنن الترمذي مع التحفة . تاب السري وابن ماجه يف كتاب املناسكالدارمي يف ك
 .٢/١٠٣٧ وابن ماجه ٢/٢٣٩ وسنن الدارمي ١/٤٢٦
". إمساعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن حممد بن سليمان القايل"أبو على ) ١(

مبنازجرد من بالد  هـ ٢٨٨ولد سنة . كان أحفظ أهل زمانه للغة والشعر وحنو البصريني
 هـ ارحتل إىل قرطبة ونقل ٣٣٠ وأخذ عن علمائها، مث يف سنة ٣٠٣أرمينية وقدم بغداد سنة 

ولقد ألف كتباً نافعة من . هـ٣٥٦إليها علم األدب واختذها موطناً لـه وتويف ا سنة 
 ".األمايل، واملقصور واملمدود، والبارع: "كتاب: أشهرها

 كتاب اإلميان والترمذي مع ١/٤٥ وصحيح مسلم ٨/١٨٤الفتح يرجع إىل البخاري مع ) ٢(
= 

أنيس الفقهاء



                    أنيس الفقهاء ٤٦    

 .مجيع البالغني العاقلني خبالف الزكاةقدم الصالة ألا جتب على : وقيل
وهي طهارة لغة، والقدر املخرج من النصاب احلويل إىل الفقري شرعاً، وقيل على 

 .الزيادة والنماء وهو الظاهر كذا يف املغرب
ومسيت الزكاة شرعاً زكاة؛ ألا يزكو ا املال بالربكة ويطهر املرء باملغفرة كذا يف 

 .الطلبة
: مدحها، وزكاه أيضاً: إذا أدى عنه زكاته، وزكى نفسه أي: ةًوزكى ماله تزكي
 .كذا يف الصحاح. منا: تصدق، وزكى الزرع يزكو زكاء أي: إذا أخذ زكاته، وتزكى
القدر الذي جيب فيه الزكاة إذا مجعه حنو مائيت درهم ومخس من : النصاب من املال

 .اإلبل
 .املعدن، وهو أعم من املعدن: الركاز

. والكنـز اسم ملا دفنه بنو آدم. ما خلق اهللا تعاىل يف األرض: املعدنوالكنـز و
 .ويف الصحاح الركاز املعدن أو الكنـز ألن كال منهما مركوز يف األرض

عدن دار اهللا ((: جنات إقامة ألن الناس يقيمون فيه، ويف احلديث: جنات عدن
النبيني والصديقني : ري ثالثةتعاىل اليت مل ترها عني وال ختطر على قلب بشر ال يسكنها غ

عن تفسري القاضي يف سورة التوبة  )١( )) )طوىب ملن دخلك(: والشهداء، يقول اهللا تعاىل
 . اآلية]٧٢آية : سورة التوبة[ وعد اُهللا الْمؤِمِنني والْمؤِمناِت جناٍتيف آية 

 .اه كذا يف املغربأحد األجزاء العشرة، والعِشري يف معن: العشر بالضم
تسعة أعشراء ((: ومجع العشري مثل نصيب وأنصاب، ويف احلديث: ويف الصحاح

 .يف النتاج:  أي)٢( ))الرزق يف التجارة وجزء يف السابياء
ما يوجد يف اجلبال والرباري واملوات من : ويف التمر تاشي: قال صاحب الدرر

 .إن محاه ففيه العشر ألنه مال مقصودالعسل والفاكهة إن مل حيمه اإلمام فهو كالصيد و
                                     = 

 . كتاب اإلميان٨/٩٥ كتاب اإلميان وسنن النسائي ٧/٣٤٠التحفة 
 . هذا احلديث من رواية أيب الدرداء على ما ذكره الزخمشري يف تفسريه) ١(
 .٢/٧٤٦ذكره اجلوهري يف صحاحه لكين مل أقف على خترجيه يف كتب احلديث انظر الصحاح ) ٢(



 ٤٧ أنيس الفقهاء

 .ال عشر فيه ألنه باٍق على اإلباحة:  رمحه اهللا)١(وعن أيب يوسف 
من قبيل إضافة الشيء إىل الشرط، وإمنا قدمت على الصوم مع أا : صدقة الفطر

 .جتب بعده ألا عبادة مالية كالزكاة واجبة خالفاً للشافعي رمحه اهللا فإنه فرض
تصدق : يقال: وهي العطية اليت ا تبتغى املثوبة من اهللا تعاىل، ويف املغرب: الصدقة

 .أعطاهم الصدقة: على املساكني أي
 .مفطرون: اسم من أفطر الصائم، ورجل فطري وقوم فطر أي: الفطر

أنا تفطرياً، ورجل مفطر، والفطور ما يفطر عليه، : وهو يف األصل مصدر يقال
 .ا يف الصحاحوالفطرة بالكسر اخللقة كذ

تعجيل الفطور وتأخري : ثالث من أخالق األنبياء((: قال : ويف احمليط
 .)٢( ))السحور ووضع اليمني على الشمال يف الصالة حتت السرة

 .ما يؤكل يف وقت السحر وهو قبيل الصبح: ما يتسحر به أي: والسحور
 كتــاب الصــوم

 .هترك اإلنسان األكل وإمساكه عن: الصوم يف اللغة
صام صوماً وصياماً : يقال. عبارة عن هذه العبادة املخصوصة: مث جعل يف الشرع

 .فهو صامي وهم صوم وصيم كذا يف املغرب
صامت الشمس يف كبد : هو الكف واإلمساك، يقال: الصوم يف اللغة: ويف الطلبة

رة عبا: قامت يف وسط السماء ممسكة عن اجلري يف مرأى العني، ويف الشرع: السماء أي
 .عن اإلمساك عن األكل والشرب واملباشرة يف مجيع النهار

                                     
هو اإلمام يعقوب بن إبراهيم بن حبيب أبو يوسف، كان صاحب حديث، حافظاً، ولزم ) ١(

 هـ، وهو ١٨٣أبا حنيفة وغلب عليه الرأي، وويل قضاء بغداد، فلم يزل ا حىت مات سنة 
أول من وضع الكتب على مذهب أيب حنيفة وأملى املسائل ونشرها وبث علم أيب حنيفة يف 

 . أقطار األرض
ورواه . هذا احلديث رواه الطرباين مرفوعاً وموقوفاً على أيب الدرداء واملوقوف صحيح) ٢(

 .٢/٤٧٠ ونصب الراية ٤/٢٣٨يرجع إىل سنن البيهقي . البيهقي من حديث ابن عباس وضعفه



                    أنيس الفقهاء ٤٨    

بين اإلسالم  ((:عقب الزكاة بالصوم اقتداء باحلديث قال : "ويف درر احلكام
على مخس شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً عبده ورسوله وإقام الصالة وإيتاء الزكاة 

 . احلديث))وصوم رمضان
 .اللبث يف املسجد مع الصوم والنيةاالحتباس لغة، و: االعتكاف

حبسه، ومسي : افتعال من عكف إذا دام من باب طلب وعكفه: االعتكاف شرعاً
وملا كان الصوم . به هذا النوع من العبادة ألنه إقامة يف املسجد مع شرائطه كذا يف املغرب

 .شرطاً يف االعتكاف أخره عنه
 كتــاب احلــج

قصد الكعبة للنسك املعروف اصطالحاً كذا يف هو القصد أصالً، وقد غلب على 
 .املغرب

كالزكاة، : كالصالة، ومالية حمضة: بدنية حمضه: فالعبادات على ثالثة أنواع
 .كاحلج، فلما بني النوعني األولني شرع يف بيان النوع األخري: ومركبة منهما

 يف معنامها القصد إىل الشيء املعظم كذا: واحلج بفتح احلاء وكسرها لغتان
 .االختيار

عبارة عن قصد خمصوص إىل مكان خمصوص يف زمان خمصوص كذا : ويف الشرع
 .يف التبيني

املرة، والقياس الفتح إال أنه مل يسمع من العرب على ما حكاه : واحلجة بالكسر
ثعلب، ويدل على ذلك ذو احلجة لشهر احلج، ألم جيرون الفتح ولسام على صيغة املرة 

 .وعوالكسر على الن
ألنه حيرم عليه ما كان لـه حالالً : اإلحرام، وأحرم باحلج والعمرة: احلُرم بالضم

 .من قبل كالصيد والنساء
 .احلرمان كذا يف الصحاح: واإلحرام أيضاً والتحرمي مبعىن، واِحلرم بكسر الراء

عاِئراعرشعرية، ومش: أعمال احلج، وكل ما جعل علماً لطاعة اهللا، الواحدة: الش :
 .مواضع النسك

 .أحد املشاعر وكسر امليم لغة: واملَشعر احلرام
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طعنه يف سنامه األمين حىت يسيل منه دم ليعلم أنه هدي كذا يف : إشعار اهلدي
 .الصحاح

رفاتعلم املوقف وهي منونة ال غري، ويوم عرفة التاسع من ذي احلجة كذا : وع
 .يف املغرب

 .حلج والعمرة بإحرام واحد يف سفر واحدهو اجلمع بني ا: الِقرانُ
مصدر قرن بني احلج والعمرة إذا مجع بينهما وهو قارن كذا يف : وهو يف األصل

 .املغرب
اسم من االعتمار وأصلها القصد إىل مكان عامر مث غلب على الزيارة : والعمرة

مر أي وعمرت اخلراب عمارةً فهو عا: ويف الصحاح. على وجه خمصوص كذا يف املغرب
 .مرضيٍة: وعشيٍة راضيٍة أي" مدفوٍق: ماء دافٍق أي: "معمور مثل

الترفق، وهو االنتفاع بأداء النسكني العمرة واحلج يف سفر واحد من : ومعىن التمتع
 .غري أن يلم بأهله كذا يف اهلداية

كل ما انتفع به، الطعام متاع، وأثاث البيت متاع، وأصله النفع : املتاع يف اللغة
 .ضراحلا

 أوعية ]٦٥آية : سورة يوسف[ ولَما فَتحوا متاعهم: واملراد يف قوله تعاىل
 .الطعام

املتاع السلعة واملتاع أيضاً املنفعة، ومتتعت بكذا واستمتعت به مبعىن، : ويف الصحاح
 متعة النكاح، ومتعة الطالق، ومتعة احلج ألنه انتفاع، وأمتعه اهللا: املتعة، ومنه: واالسم

 .تعاىل بكذا ومتعه مبعىن
 :لبيك، والتثنية للتكرير، وانتصابه بفعل مضمر ومعناه: مصدر لَبى إذا قال: التلِْبية

 .لزوماً لطاعتك بعد لزوم، من أَلَب باملكان إذا أقام: أي" إلباباً لك بعد إلباب"
 .هي سنة: وقال الشافعي وأمحد. وهي واجبة عند مالك رمحه اهللا وجيب بتركها دم

لبيك اللهم لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك : "أن يقول: صفتها
 ال ينبغي أن يخلَّ بشيء منها، فإن زاد عليها فهذه تلبية النيب " وامللك ال شريك لك

شيئاً جاز عند مالك والشافعي رمحهما اهللا واستحب عند أيب حنيفة رمحه اهللا وكره عند 
 .أمحد
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ى أن إظهار التلبية مسنون يف الصحاري واختلفوا يف األمصار ويف واتفقوا عل
رمحهم اهللا تعاىل غري مسنون فيها وقال : مساجدها فقال أبو حنيفة ومالك وأمحد

 .هو مسنون فيها: الشافعي
حيدثه تسمية باملصدر من جىن عليه شراً، وهو عام إال : ما جيتنيه من شر أي: اِجلنايةُ

 .من الفعل، وأصله من جين الثمر وهو أخذه من الشجر كذا يف املغربأنه خص مبا حيرم 
 .وهي مصدر وأريد ا احلاصل باملصدر بدليل مجعها واملصدر ال جيمع: وقيل

واملراد ا فعل ما ليس للمحرم أن يفعله، مث إن الواجب ا قد : ويف درر احلكام
فالبحث طويل . قد يكون غري ذلكيكون دماً وقد يكون دمني وقد يكون تصدقاً أو دماً و

 .الزيل فليطلب يف حمله
 .منعه: حصره العدو وأحصره املرض أي: املنع مطلقاً يقال: اإلحصار لغة

ويف . منع اخلوف أو املرض من وصول احملرم إىل متام حجته أو عمرته: وشرعاً
عه خوف أو مرض إذا من: أُحِصر احلاج: املنع من باب طلب ويقال: رواية املغرب احلصر

 .من الوصول إلمتام حجة أو عمرته
 .حِصر، هذا هو املشهور: وإذا منعه سلطان أو مانع قاهر يف حبس أو مدينة قيل

يهدى إىل مكة للتقرب، من شاة أو بقر أو بعري، الواحدة: اهلَدوهو اسم ما ي :
 .جدي وجدية: هدية كما يقال
ويف . ة هِدية كمطي ومطيٍة ومطاياهدي بالتشديد على فعيل الواحد: ويقال
 .واحد األنعام وهي املال السائمة: اهلدي ما يهدي إىل احلرم من النعم، والنعم: الصحاح

 كتــاب النـكاح
ويف درر . ال بد لـه من املال كما أن احلج ال جيب إال على من لـه املال فتناسبا

 :اختلف يف معناه لغة: احلكام
 وتبعه صاحب الكايف وسائر احملققني أنه الضم واجلمع، واختار صاحب احمليط

إما وطْئاً أو عقداً : ملا فيه من ضم أحد الزوجني إىل اآلخر شرعاً: ومسي النكاح نكاحاً
عقد موضوع مللك املتعة : ومعناه شرعاً. حىت صارا فيه كمصراعي باب، وزوجي خف

 .بيع فإنه عقد موضوع مللك اليمنيوهو احتراز عن ال. حلل استمتاع الرجل من املرأة: أي
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اعتدال املزاج بني الشوق القوي إىل اجلماع وبني : ويسن النكاح حال االعتدال أي
 .الفتور عنه

عدم رعاية حقوق : وهو الشوق القوي، ويكْره خلوف اجلور أي: وجيب يف التوقان
 .كذا يف الدرر. الزوجية

نكاحاً جمازاً ألنه سبب للوطئ : يل للتزوجمث ق. الوطئ: أصل النكاح: ويف املغرب
 .املباح

الضم جمازاً أيضاً إال أن هذا من باب تسمية املسبب باسم السبب : النكاح: وقوهلم
 .واألول على العكس
متعيين نفسك ذه العشرة من الدراهم مدة : أن يقول الرجل المرأة: ونكاح املتعة
 .د من لفظ التمتع فيهمتعتك نفسي، فاحلاصل ال ب: كذا فتقول لـه

والفرق بينهما أن . أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين عشرة أيام: وصورة املوقت
 .يذكر لفظ التزويج والنكاح يف املوقت، ولفظ التمتع يف نكاح املتعة

وهو أن يقول الرجل لآلخر زوجين ابنتك : بالكسر نكاح كان يف اجلاهلية: الشغار
يت أو أخيت، على أن صداق كل واحدة منهما بضع أو أختك على أن أزوجك ابن

 .األخرى، كأما رفعا املهر وأخليا البضع كذا يف الصحاح
 بـاب الولـي والكفؤ

 .ويل اليتيم والقتيل مالك أمرمها، ومنه وايل البلد: ويف املغرب. ضد العدو: الولُّي
القرب : الويل: حويف الصحا. النصرة واحملبة: الوالية بالكسر، وبالفتح: ومصدرمها

 .تباعدنا بعد وٍيل، وكذا ويل الرجل: والدنو، يقال
األولياء مجع ويل : ويف تبيني احلقائق. بين العم: يعين املوايل أي: )١(وقال أبو عبيدة 

                                     
 هـ يف البصرة ١١٠ولد سنة . معمر بن املثىن من معاصري تالميذ اخلليل: "أبو عبيدة) ١(

كان عارفاً بأخبار العرب وأشعارها إال أنه مع معرفته : قال اب فتيبة. قريشوكان موىل لتيم 
يكسر البيت إذا أنشده وخيطئ إذا قرأ القرآن، وعرف عنه بغضه للعرب فقد ألف يف مثالبها 

 . هـ وقيل غري ذلك٢١٠تويف سنة . كتباً، وكان يرى رأي اخلوارج
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 ".وهو من الوالية وهي تنفيذ احلكم إىل الغري شاء أو أىب
 .ة بالفتح واملدالكفاء: النظري، ونظري الشيء مثله، واملصدر: الكُفْؤ
ال نظري لـه واألكفاء : أي: ال كفاء لـه بالكسر وهو يف األصل مصدر: وقوهلم

مجع كُفُؤ بتسكني الفاء وضمها ومهز اآلخر وبتسكني الفاء وآخره بالواو وهو النظري 
 .واملساوي

وقرئ كفؤاً بضم الكاف والفاء وبضم الكاف وكسرها مع سكون : ويف الكشاف
 .الفاء

 كُفُواً بغري مهزة )٢( يف رواية حفص )١(قرأ عاصم : يه أو الليث رمحه اهللاقال الفق
 . كُفُؤاً مزة وذلك يرجع إىل معىن واحد)٣(وقرأ محزة 

 يف رواية كُفُؤاً بالتخفيف )٥( ونافع )٤(وقرأ محزة ويعقوب : قال القاضي رمحه اهللا
                                     

دي موالهم الكويف احلناط، شيخ اإلقراء هو عاصم بن دلة أيب النجود أبو بكر األس) ١(
يرجع إىل طبقات . بالكوفة وأحد القراء السبعة، تابعي ثقة صاحل، تويف سنة سبع وعشرين ومائة

 .١/٣٤٦ابن سعد 
إمام . هو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان بن عدي أبو عمر الدوري األزدي) ٢(

يرجع إىل طبقات ابن سعد . عني ومائتنيتويف سنة ست وأرب. القراء ثقة ثبت كبري ضابط
 .٢/١١١ وشذرات الذهب ١/٢٥٥
هو محزة بن حبيب بن عمارة بن إمساعيل اإلمام اخلرب أبو عمارة الكويف التيمي الزيات، ) ٣(

يرجع إىل . تويف سنة ست ومخسني ومائة. أحد القراء السبعة، إمام حجة ثقة ثبت عامل عابد
 .١/٢٤٠ وشذرات الذهب ١/٢٦١الطبقات 

هو يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد اهللا بن أيب إسحاق أبو حممد احلضرمي موالهم ) ٤(
البصري، أحد القراء العشرة وإمام أهل البصرة ومقريها، صدوق تقي زاهد، مات سنة مخس 

 .ومائتني، ولـه مثاٍن ومثانون سنة
 املقري املدين، أحدالقراء هو نافع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم الليثي موالهم أبو رومي) ٥(

السبعة، ثقة صاحل، انتهت إليه رئاسة اإلقراء باملدينة، تويف سنة تسع وستني ومائة يرجع إىل 
 .١/٢٧٠ وشذرات الذهب ٢/٣٣٠ والطبقات ٣/١٧٢تاريخ حيىي بن معني 
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 .وحفص كُفُواً باحلركة وقلب اهلمزة واواً
ويف املغرب صداق املرأة مهرها، والكسر أفصح وكذلك الصدقة. قالصدا: املهر. 

 والصدقة ]٤آية : سورة النساء[ وَآتوا النِّساَء صدقَاِتِهن ِنحلَةً: ومنه قوله تعاىل
 .مثله كذا يف الصحاح

 .مسى هلا صداقاً كذا يف املغرب: واجلمع صدق واألصدقة قياس ال مساع وأصدقها
قْريعقر . ق املرأة إذا وطئت بشبهة ومسي العقر عقراً ألنه جيب على الوطئصدا: الع

عذرا وأصله من ابتكار الفاكهة وهو أكل : بكارة اجلارية. جيرحه: إياها بكارا أي
 .باكورا

والبكر : صالها يف أول وقتها: أدرك أوهلا، وبكَّر بالصالة: ابتكر اخلطبة: ومنه
 .حد زىن البِِِكر بالِبكر كذا، أو إن زىن البكر بالبكر حده كذا: جلد مائة تقديره: بالبكر

كْربالفتح من اإلبل والباكورة أول الفاكهة: والب. 
قتاليت ال يصل إليها : واملرأة الرتقاء. بفتح التاء انسداد الرحم بعظم وحنوه: الر

 .زوجها
ليظة أو حلمة مرتتقة أو يف الفرج مانع مينع سلوك الذكر فيه إما غدة غ: القَرنُ

 .عظم
 .وامرأة قرناء ا ذلك

 .كذا املغرب. ميقات أهل جند جبل مشرف على عرفات: والقرن
أو بعضاَ: الرقيق هو اململوك كُال. 
كذا يف الدرر: والِقن هو اململوك كال. 

. نثالعبد إذا ملك هو وأبواه يستوي فيه االثنان واجلمع واملؤ: القن: ويف الصحاح
 .عبيد أقنان مث جيمع على أِقنٍة: ورمبا قالوا

مهو بفتح القاف مصدر قسم القاسم املال بني الشركاء فرقه بينهم وعني : القَس
 .أنصباءهم

ومنه القسم بني النساء وهو إعطاء حقهن يف البيتوتة عندها للصحبة واملؤانسة ال يف 
كذا يف درر .  التسوية فيها كما يف احملبةاامعة ألا تبتىن على النشاط فال يقدر على

 .احلكام
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 كتـاب الرضاع
مص الصيب الرضيع من ثدي : مص الثدي مطلقاً ويف الشرع: الرضاع يف اللغة

جعل يف الديوان فتح الراء أصالً والكسر لغة : ويف الزيلعي. آدمية يف مدته كذا يف الدرر
 .ب ضرب لغةوجعل الفعل من باب علم أصالً وكونه من با

سنتان، : وقاال رمحهما اهللا. ثالثون شهراً عند أيب حنيفة رمحه اهللا: ومدة الرضاع
 .كذا يف االختيارات.  ثالثة أحوال)١(: وقال زفر. وهو قول الشافعي رمحه اهللا

 كتـاب الطـالق
 .أطلق الفرس إذا خاله: رفع القيد مطلقاً يقال: وهو لغة

: ولكن استعمل يف النكاح بالتفعيل. ت بالنكاحرفع القيد الثاب: ويف الشريعة
 .كالسالم والسراح مبعىن التسليم والتسريح، ويف غريه باإلفعال

 . كذا يف التبيني.أنت مطلقة بتشديد الالم ال حيتاج إىل النية وبتخفيفها حيتاج: وهلذا إذا قال المرأته
 .طالق مقابل للنكاحواملناسبة بني الكتابني أن الطالق حمرم كالرضاع، أو ألن ال

وهو اسم مبعىن التطليق كالسالم مبعىن التسليم، ومصدر من طلقت املرأة بالضم 
وامرأة طالق وقد جاء طالقة، . كالفساد من فسد: كاجلمال من مجل، وبالفتح: طالقاً

أطلقت األسري، وأطلقت الناقة من العقال : والتركيب يدل على احلل واالحنالل ومنه
 .كذا يف املغربفطلقت بالفتح 

: كان الطالق ثالثاً ومل يكن أربعاً أو اثنتني ألن ابن آدم على ثالث درجات: قيل
درجة اجلسد ودرجة الروح ودرجة القلب، فإذا طلق امرأته طلقة خرجت من جسده وإذا 

ال حتل لـه حىت تنكح . طلق طلقتني خرجت من روحه وإذا طلق ثالثاً خرجت من قلبه
 .وار التنـزيلمن أن. زوجاً آخر

كذا . ملا كان الطالق متأخراً عن النكاح طبعاً أخره عنه وضعاً ليوافق الوضع الطبع
                                     

زفر بن اهلذيل بن قيس البصري، كان من أخص أصحاب اإلمام أيب حنيفة رمحه اهللا وكان ) ١(
دخل البصرة يف مرياث . هو أقيس أصحايب وكان من املقدمني يف جملسه: يبجله ويعظمه ويقول

 . أخته فتشبث به أهل البصرة فمنعوه اخلروج منها ومات ا سنة مثاٍن ومخسني ومائة
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 .يف النافع
 .ما استتر املراد به حقيقةً كان أو جمازاً كذا يف الدرر: الكناية عند األصوليني

 .أن يتكلم بشيٍء ويريد غريه: الكناية: ويف الصحاح
الكناية كالم استتر املراد منه باالستعمال :  رمحه اهللاويف تعريفات الشريف اجلرجاين

وإن كان معناه ظاهراً يف اللغة سواء كان املراد به احلقيقة أو ااز، فيكون التردد فيما أمر 
فال بد من النية أو ما يقوم مقامها من داللة احلال كداللة مذاكرة الطالق ليزول . به

 .التردد ويتعني ما أريد منه
ية عند علماء البيان هي أن يعرب عن شيء لفظاً أو معىن بلفظ غري صريح يف والكنا

جاءين فالن، أو لنوع فصاحة : الداللة عليه لغرض من األغراض كاإلام على السامع حنو
 .كثري الرماد: حنو

أن الكناية ذكر الرديف : والفرق بينها وبني التعرض على ما وقع يف مغرب اللغة
فالن طويل النجاد وكثري الرماد ويعين أنه طويل القامة : كقولكوإرادة املردوف 

 .ومضياف
تعرض " ما أقبح البخل: تضمني الكالم داللة ليس هلا فيه ذكر، كقولك: والتعريض

 .بأنه خبيل
 .ممن يعتقد أنه خبيل" أنت خبيل: "خالف التعريض كقولك: والتصريح
هي كلمة مستعملة فيما : صطالحاسم ملا أريد به ما وضع لـه، ويف اال: احلقيقة

 .وضعت لـه، والتاء فيه للنقل من الوصفية إىل االمسية كالعالمة ال للتأنيث
كتسمية الشجاع أسداً، : وااز اسم ملا أريد به غري ما وضع لـه ملناسبٍة بينهما
 .مسي به ألنه متعد من حمل احلقيقة إىل حمل ااز من جاز إذا تعدى

فْويضوهي اليت فوضت بضعها إىل : تسليم وترك املنازعة ومنه املفوضةال: الت
 .زوجته نفسها بال مهر كذا يف املغرب: زوجها أي

 .رده إليه: فوض إليه األمر أي: وقال اجلوهري
 .التزويج بال مهر: والتفويض يف النكاح

 .انقطع عنه وانفصل بينونةً وبيوناً: مصدر بان الشيء عن الشيء أي: البينونة
وأما طلقة باينة وطالق باين جماز واهلاء . أنت باين مؤلٌّ كحائض وطالق: قوهلمو
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 .للفصل
: وبني مبعىن وسط يقول. وتطليقة بائنة وهي فاعلة مبعىن مفعولة: وقال اجلوهري

وسط القوم بالتخفيف، وهو ظرف فإن جعلته امساً أعربته : جلست بني القوم كما تقول
تقطع وصلكم :  النون ونصبها، فالرفع على الفاعل أيلقد تقطع بينكم برفع: تقول

 .والنصب على احلذف يريد ما بينكم
وبينهما بون بعيد وبني بعيد والواو : بانه يبينه ويبونه: الفضل واملزية، يقال: والبون

 .أفصح
اسم من رجع رجوعاً ورجعةً ولـه على امرأته رجعةٌ وِرجعةٌ بكسر الراء : الرجعةُ

 .تحها والفتح أفصح، ومنها الطالق الرجعي كذا يف املغربوف
الرجعة هي استدامة القائم يف العدة أي إبقاء النكاح على ما كان ما : ويف الدرر

: سورة البقرة[ فَأَمِسكُوهن ِبمعروٍف: دامت يف العدة فإن النكاح قائم فيها لقوله تعاىل
ن استدامة القائم ال عن إعادة الزائل، فيدل على فإن اإلمساك عبارة ع.  اآلية]٢٣١آية 

 .شرعية الرجعة وشرطية بقاء العدة
إال أن االستدامة إمنا تتحقق ما دامت العدة باقية إذ امللك باٍق يف العدة زائل بعد 

 .انقضائها
واختلفوا هل من شرط الرجعة الشهادة أو ال؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأمحد 

 .س بشرطها الشهادة بل هي مستحبةلي: رمحهم اهللا تعاىل
 . مثلهالشهادة شرط فيها، وعن أمحد رمحه اهللا: وقال الشافعي رمحه اهللا يف أحد قوليه

سورة [ فَتذَروها كَالْمعلَّقَِة: اليت فقد زوجها قال اهللا تعاىل: واملعلقة من النساء
 .من علقت الشيء تعليقاً.  اآلية]١٢٩آية : النساء

 ـالءبـاب اإلي
املناسبة بني البابني أن الطالق سبب للحرمة، والرجعة رافعة هلا، فكذلك اإليالء 

 .سبب للحرمة، والفيء رافع هلا
اليمني مطلقاً وهو احللف باهللا سبحانه وتعاىل أو غريه من الطالق : واإليالء يف اللغة

 .أو العتاق أو احلج أو حنو ذلك
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 .حلف على ترك قرباا مدته: ويف الشرع
اإلزالة مطلقاً، وبضمها شرعاً اإلزالة املخصوصة : بضم اخلاء وفتحها لغة: اخلُلْع
 .كذا يف الدرر

 .خالعت زوجها إذا افتدت منه مباهلا واالسم اخللع بالضم: يقال: وقال الزيلعي
أن اإليالء يكون بناًء على نشوز الزوج، واخللع بناًء على نشوز : واملناسبة بينهما

 .اًالزوجة غالب
وإمنا قيل ذلك ألن كالً منهما لباس لصاحبه فإذا فعال ذلك كأما : ويف املغرب
 .نـزعا لباسهما
وزشمصدر نشزت املرأة نشوزاً إذا استعصت على بعلها وأبغضته، ونشز بعلها : الن

 .كذا يف الصحاح. عليها إذا ضرا وجفاها
قوم إذا تدابروا كأنه ولّى كل تظاهر ال: مقابلة الظهر بالظهر، يقال: الظهار لغة

 .واحد منهم ظهره إىل صاحبه إذا كان بينهم عداوة
وهو أيضاً بناًء على النشوز . أنت على كظهر أمي: وشرعاً قول الرجل المرأته

 .مأخوذ من الظهر
 .من اللعن وهو الطرد واإلبعاد، وهو مصدر العن يالعن مالعنةً ولعاناً: اللعان لغة

 عما جيري بني الزوجني من الشهادات األربعة، وركنه عبارة: ويف الشرع
وشرطه قيام الزوجية، وسببه قذف الرجل امرأته قذفاً يوجب . الشهادات الصادرة منهما

من كان أهالً للشهادة عندنا، وعند الشافعي رمحه اهللا من كان : وأهله. احلد يف األجنيب
 .أهالً لليمني

اللعن، ولكن ال تقع الفرقة بنفس اللعان وحكمه حرمة االستمتاع ملا فرغا من 
وكذا لو كذب الرجل نفسه حل لـه . عندنا حىت لو طلقها يف هذه احلالة طالقاً بائناً يقع

وال تقع . الوطء من غري جتديد النكاح مبنـزلة ما لو أسلم أحد الزوجني حيرم الوطء
 غالباً، وهنا يف كالم الزوج واملالعنة تكون بني اثنني. كذا يف الكفاية. الفرقة قبل التفريق

 .وحده
هو ميني : واختلفوا هل اللعان ميني أو شهادة؟ فقال مالك والشافعي رمحهما اهللا

 .ويصح من كل زوجني حرين كانا أو عبدين عدلني أو فاسقني أو أحدمها



                    أنيس الفقهاء ٥٨    

هو شهادة ال يصح إال بني زوجني يكونان من أهل : وقال أبو حنيفة رمحه اهللا
أن يكونا حرين مسلمني، فإما العبدان واحملدودان يف القذف فال جيوز الشهادة، وذلك 

عنده لعاما، وكذلك إذا كان أحدمها من أهل الشهادة واآلخر ليس من أهلها، ألن 
 .اللعان عنده شهادة

أحدمها كمذهب أيب حنيفة رمحه اهللا، وهي اليت اختارها : وعن أمحد روايتان
 . منهما)١(اخلرقي 

 .هب مالك والشافعي رمحهما اهللا وهي أظهر الروايتنيواألخرى كمذ
عف عن احلرام يعف عفاً وعفةً : من يباشر األمور على وفق الشرع، يقال: العفيف
تكلف يف العفة : كف فهو عف وعفيف، واملرأة عفة وعفيفة، وتعفف أي: وعفافةً أي

 .كذا يف الصحاح
 .ترك االنقياد: والِعصيانُ
 .جتناب املعاصي مع التمكن منهاملكة ا: والِعصمة
نيمن ال يقدر على اجلماع أو يصل إىل الثيب دون البكر أو ال يصل إىل امرأة : الِعن

واحدة بعينها فحسب وإمنا يكون ذلك ملرض به أو لضعف يف خلقته أو لكرب سنة أو 
سنة ألن لسحٍر، فهو عنني يف حق من ال يصل إليها لفوات املقصود فيه، فيؤجله احلاكم 

حقها مستحق بعقد النكاح وطئاً يف اجلملة ال يف كل زمان، والعدم يف احلال ال يدل على 
العدم يف الثاين من الزمان، ألن ذا قد يكون مبرض وذا ال يوجب اخليار، وقد يكون 
خلقية، وإمنا يتبني ذلك بالتأجيل إىل سنة، ألن املرض غالباً يكون لغلبة الربودة أو احلرارة 

اليبوسة أو الرطوبة، وفصول السنة مشتملة على الرطوبة واحلرارة واليبوسة والربودة، أو 
فعسى يوافق فصل منها طبعه فيزول ما به من املرض باعتدال الطبع، فمىت مضت السنة 
. ومل يزل، فالظاهر أنه خلقة وأن حقها املستحق فات فيفرق القاضي بطلبها ألنه حقها

 .كذا يف الكفاية
عن إذا حبس يف العنة وهي حظرية اإلبل من الشجر ليقيها من البالد فهو من 

                                     
صاحب املختصر يف الفقه، تويف : عمر بن احلسني بن عبد اهللا بن أمحد أبو القاسم اخلرقي )١(

 .٢/٣٣٦ وشذرات الذهب ٢/٧٥ يرجع إىل طبقات احلنابلة . هـ٣٣٤سنة 
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 .والريح
 .أو من عن إذا عرض، ألنه يعن مييناً ومشاالً وال يقصده

للمأيت من . وقيل مسي العنني عنيناً ألن ذكره يسترخي فيعن مييناً ومشاالً وال يقصد
 .املرأة كذا يف الكفاية

 .خلصيتنيمقطوع الذكر وا: وابوب
 .مقطوع اخلصيتني: واخلصي
وختنيث الكالم تليينه، واشتقاق املخنث . الذى لـه ما للذكر واألنثى: واخلنثى

 .اخلناث كاألنثى واإلناث، واخلناثى بالفتح كاحلُبلَى واحلباىل: منه، ومجع اخلنثى
، وملا "عامر بن الظرب العدواين"والقاضي الذي رفعت إليه هذه القضية يف اجلاهلية 
ويروى أا " أتبع احلُكْم املبال: "اشتبه عليه حكمها قالت لـه خصيلة وهي أمة لـه

 .اجعل موضع البول حاكماً: قالت حكَّم املبال، أي
 .كذا يف املغرب. )١( ))يورث من حيث يبول((: وعلى هذا قولـه 

 .أحصيته: عددت الشيء أي: الِعدةُ هي لغة اإلحصاء يقال
 .انتظار ووقف يلزم املرأة مدة معلومة كذا يف الدرر:  تربص أي:وشرعاً

هي : هي احليض، وقال مالك والشافعي رمحهما اهللا: وقال أبو حنيفة رمحه اهللا
 .وعن أمحد رمحه اهللا روايتان أظهرمها احليض. األطهار

 .رمن حضن الطائر بيضه إىل نفسه حتت جناحه كذا يف الدر: تربية الولد: احلَضانةُ
املرأة توكل بالصيب فترفعه، وقد حضنت املرأة ولدها حضانة من باب : احلَاِضنةُ

 .طلب
نفقت الدابة إذا ماتت : وهي مشتقة من النفوق الذي هو اهلالك، يقال: النفَقَةُ

                                     
هذا احلديث أخرجه البيهقي من طرق متعددة لكن أسانيده ضعيفة، ألن يف أسانيده الكليب ) ١(

وأبا صاحل وسليمان بن عمرو، والنخعي، وقد رموا بالكذب على ما نقله الزيعلي يف نصه عن 
وأخرجه الدارمي بسنده عن على .  املوضوعاتوقد رواه ابن اجلوزي يف. مجلة من احملققني

 وسنن الدارمي كتاب ٦/٢٦١انظر سنن البيهقي كتاب الفرائض باب مرياث اخلنثى . موقوفاً
 .٤/٤١٧ ونصب الراية للزيعلي ٢/٣٦٥الفرائض 
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 .وهلكت
 .هي اسم مبعىن اإلنفاق: وقال صاحب الدرر. ومنه النفقة ألن فيها هالك املال

هي الطعام والكسوة : حممداً رمحه اهللا عن النفقة فقالسألت : )١(قال هشام 
 .والسكىن، كذا يف اخلالصة

القوة مطلقاً، وشرعاً قوة حكمية تظهر يف حق اآلدمي بانقطاع حق : الِعتاق لغة
 .األغيار عنه

وهو إثبات القوة الشرعية اليت ا يصري املعتق أهالً للشهادات : وقيل بوجه آخر
كذا يف . على التصرف يف األغيار وعلى دفع تصرف األغيار عن نفسهوالواليات قادراً 

 .الدرر
اخلروج : العتق: ويف املغرب. احلرية وكذلك العتاق والعتاقة: العتق: ويف الصحاح
. عتق العبد عتقاً وعتاقةً، وعتاقاً وهو عتيق وهم عتقاء، وأعتقه مواله: من اململوكية، يقال

رائع : وفرس عتيق. والعتيق القدمي. ومنه عتق موالك إياك. وقد يقام العتق مقام األعتاق
 .وعتاق اخليل كرائمها. جواد

ما جعل لإلنسان من شيء على شيء يفعله، وكذلك اجلعالة : بالضم: اجلُعلُ
 .كذا يف النهاية. بالكسر

بريدعتق العبد عن دبٍر، وهو أن يعتق بعد موت صاحبه، وبوجه آخر وهو : الت
 .ق باملوت، وبوجه آخر وهو النظر إىل عاقبة األمرتعليق العت

ويف . اإلعتاق عن دبٍر وهو ما بعد املوت: التدبري: ويف رواية املغرب عن األزهري
خالف : والدبرة. الدبر والدبر بالتحريك والتسكني الظهر، ودبر األمر آخره: الصحاح
 .القبلة

والكتب . وهي الطائفة من اجليش العظيم: ِتيبةُالضم واجلمع، ومنه الكَ: الكتابة لغة
 .مجع حرية الرقبة ماالً مع حرية اليد حاالً: وشرعاً. جلمع احلروف يف اخلط

 .أورد هذا الباب هاهنا ألن الكتابة من توابع العتق كالتدبري واالستيالد
                                     

صدوق : هو هشام بن عبد اهللا الرازي فقيه حمدث وقد وثقه أهل العلم فقال عنه أبو حامت) ١(
 .هـ٢٠١تفقه على أيب يوسف وحممد، تويف سنة . م قدراً منه بالريما رأيت أعظ
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: وهو اسم مفعول من كاتب عبده مكاتبةً وكتاباً، ويف الصحاح: ومنه املكاتب
 .ملكاتبة والتكاتب مبعىنا

بتق: واملُكَاتالعبد الذي يكاتب على نفسه بثمنه، فإن سعى وأداه ع. 
 كتــاب األميــان

تقوية أحد طريف اخلرب بذكر اسم اهللا : القوة، وشرعاً: وهو لغة.. وهو مجع ميني
ف أن ال تعاىل أو التعليق، فإن اليمني بغري اهللا عز وجل ذكر الشرط واجلزاء، حىت لو حل

ِلم : فتحرمي احلالل ميني لقوله تعاىل. إن دخلت الدار فعبدي حر حينث: حيلف وقال
لَّ اُهللا لَكا أَحم رِّمحت ]١آية : سورة التحرمي[إىل قـول ، :اِنكُممِحلَّةَ أَيت ] سورة

 .األمين واألميان: القسم، واجلمع: اليمني:  ويف الصحاح]٢آية : التحرمي
واليمني اليد اليمىن، وكانوا إذا حتالفوا تصافحوا باألميان تأكيداً ملا :  الطَِلبةويف

 .عقدوا، فسمي القسم مييناً الستعمال اليمني فيه
عبارة عن تأكيد األمر وحتقيقه بذكر اسم اهللا أو بصفة : واليمني يف عرف الفقهاء

 .من صفاته عز وجل
ماٍض كاذباً، مسيت به ألا تغمس احللف على فعٍل أو ترك : اليمني الغموس

 .صاحبها يف اإلمث
ما ال : ما حيلف به ظاناً أنه كذا وهو خالف، وقال الشافعي رمحه اهللا: اليمني اللغو

 .واليمني اللغو ما يقع على احلال. وال واهللا وبلى واهللا: يعقد الرجل قبله عليه كقوله
 .أثري اهلزل واإلكره فيهماذكر األميان عقيب العتاق ملناسبتها لـه يف عدم ت
 كتــاب احلـدود

هو عقوبة مقدرة وجبت حقاً هللا : املنع، ويف الشريعة: هي مجع حد وهو يف اللغة
 .عز وجل

ويف . احلاجز بني الشيئني، وحد الشيء منتهاه تسمية باملصدر: احلد: ويف الصحاح
. لبواب ملنعه من الدخولا: ومنه احلداد. يقال حلقيقة الشيء حد ألنه جامع ومانع: املغرب

ومسيت عقوبة اجلاين حداً ألا متنع املعاودة أو ألا مقدرة، أال يرى أن التعزيز وإن كان 
عقوبة ال يسمى حداً ألنه ليس مبقدر، أي ليس لـه قدر معني، فإن أكثره تسعة وثالثون 
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 .سوطاً وأقله ثالثة
 .ستارات:  أي)١( ))احلدود كفارات ألهلها((: قال 

ستر : والكفر الذي هو ضد اإلميان. وقد كفر يكفر من حد دخل يدخل إذا ستر
وكفر اهللا . ستره يف األرض: وكفر الزارع البذر. سترها: احلق بالباطل، وكفران النعم

 .حماها وسترها: تعاىل سيئات عبده بالتشديد أي
 .ون احلدهو التأديب د: الرد والردع وهو املنع، ويف الشرع: يف األصل: التعزير

 .املنع، ومنه التعزير ألنه منع من معاودة القبيح: العزر: ويف الكشاف
والتعزير يكون باحلبس وقد يكون بالصفع أو تعريك األذن أو الكالم العنيف أو 

 .نظر القاضي إليه بوجه عبوس أو الضرب
الم اإلع: فتعزير األشراف كالدهاقنة والقواد وغريهم: والتعزير على أربع مراتب

اإلعالم فقط بأن : واجلر إىل باب القاضي، وتعزير أشراف األشراف كالفقهاء، والعلوية
اإلعالم واجلر : بلغين أنك فعلت كذا فال تفعل، وتعزير األوساط كالسوقية: يقول

 .اإعالم واجلر والضرب واحلبس: واحلبس، وتعزير األخساء
: اضي والوايل جاز، ويف مجلة ذلكالتعزير بأخذ املال إن رأى الق: ويف التاتارخانية

 .وكذا يف التقرير. الرجل الذي ال حيضر اجلماعة جيوز تعزيره بأخذ املال
ضربه وأصاب جلده: اسم من جلده احلد أي: اجلَلْد. 
نهو احلر املكلف املسلم وطئ بنكاح صحيح، وقد أحصنت إذا عفت، : احملْص

صنت فرجها فهي حمصنة بالكسر، وأحصنها زوجها أعفها فهي حمصنة بالفتح، وأح
 .واحملصنات ذوات األزواج

اإلسالم واحلرية : وشرائط اإلحصان يف باب الرجم عند أيب حنيفة رمحه اهللا ست
األربع األول والعفة : ويف باب القذف. والعقل والبلوغ والتزويج بنكاح صحيح والدخول

                                     
احلديث ذا اللفظ مل أقف على من خرجه، وأخرج الترمذي مبا يقرب من لفظه ومعناه ) ١(

مل أمسع يف : ونقل عن الشافعي أنه قال. حديث حسن صحيح: ضمن حديث طويل وقال عنه
كما أخرجه يف معناه ابن . أحسن من هذا احلديثهذا الباب أن احلد يكون كفارة ألهله شيئاً 

 .٤/٧١٤انظر سنن الترمذي مع التحفة . ماجه والدارمي يف كتاب احلدود
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 .كذا يف املغرب
مجالقرب: والرجم بالتحريكالقتل وأصله الرمي باحلجارة، : الر. 
موجبة احلد ويف أظهر : من الفواحش، وقال مالك والشافعي رمحهما اهللا: اللواطة
 :الرواية منهما

حده الرجم بكل حال بكراً كان أو ثيباً وال يعترب فيه اإلحصان والبكارة فعلى "
: ة رمحه اهللاوقال أبو حنيف". احملصن الرجم وعلى البكر اجللد، وعن أمحد رمحه اهللا مثله

الصحيح أن الالئط يرجم بكراً كان أو : قيل. يعزر الالئط يف أول مرة فإن تكرر فيه قتل
 ِلنرِسلَ علَيِهم ِحجارةً مِّن ِطٍني: ثيباً فإن اهللا تبارك وتعاىل شرع فيه الرجم لقولـه

]٣٣آية : سورة الذاريات[. 
ال بأربعة شهود كالزنا إال أبا حنيفة فإنه واتفقوا على أن البينة على اللواط ال تثبت إ

جيب على من أتى يمة : وعن أيب حنيفة ومالك رمحهما اهللا. تثبت بشاهدين: قال
التعزير، وعن الشافعي رمحه اهللا جيب عليه احلد، فإن كان بكراً جلد وإن كان حمصناً 

شعب هذه املسألة ف. يقتل بكراً كان أو حمصناً على كل حال: رجم، ويف الرواية األخرى
يف اإلشراف على : باب ما جيب يف اللواط: كثرية ال يليق ذا احملل فمن شاء فليطلب

 .مذاهب األشراف
أخذ مكلف عاقل : أخذ الشيء من الغري خفية أي شيء كان، وشرعاً: الَسِرقَةُ لغة

والعرض بالغ خفيةً قدر عشرة دراهم واعلم أنه قدم حد الزنا ألنه شرع لصيانة األنساب 
وفيه إحياء النفوس ألن الولد من الزنا هالك معىن لعدم من يربيه، مث حد الشرب أنه 
لصيانة العقول اليت ا قوام النفوس، مث حد القذف ألنه لصيانة العرض، مث حد السرقة ألنه 

 .لصيانة األموال، واألموال وقاية النفس والعقل والعرض
اجينبت إال ببالد اهلند وجيلب منها كل ساجة ال: شجر يعظم جداً قالوا: الس 
 .مشرجعة مربعة
 .استعار ساجة ليقيم ا احلائط يعين اخلشبة املنحوتة املهيأة لألساس وحنوه: وقوله
 .جمرى املاء حتت األرض وأصلها من قناة الرماح وهي خشبها: القناة

 .شجر طيب الرائحة: الصندل
 .الطني األمحر: املَغرة
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 .ظما الساعدع: الزندان
 بـاب قـطع الطـريق

 .ملا فرغ من بيان السرقة الصغرى شرع يف بيان السرقة الكربى
باعتبار : اعلم أن قطع الطريق يسمى سرقة كربى، أما كونه سرقة: ويف غاية البيان

 .أن قاطع الطريق يأخذ املال خفية عن عني اإلمام الذي عليه حفظ الطريق
عم عامة املسلمني حيث ينقطع عليهم الطريق فألن ضرره ي: وأما كونه كربى

بزوال األمن، خبالف السرقة الصغرية فإن ضررها خاص، وألن موجب قطع الطريق أغلظ 
 .من قطع اليد والرجل ألن موجبه قتل

سواء كان قاطع الطريق مجاعة ممتنعني عن طاعة اإلمام فقصدوه، أو : ويف الدرر
 .واحداً يقدر على االمتناع فقصده

املنع، : العصمة: ويف الصحاح. ملكة اجتناب املعاصي مع التمكن منها: صمةالع
 .منعه من اجلوع: عصمه الطعام أي: يقال

 كتــاب اجلهــاد
مصدر جاهدت العدو إذا قابلته يف حتمل اجلهد، أو بذل كل منكما جهده : اجلهاد

 . املغربطاقته يف دفع صاحبه، مث غلب يف اإلسالم على قتال الكفار كذا يف: أي
. األرض الصلبة: الطاقة، اجلهاد بالفتح: اجلَهد واجلُهد بالفتح والضم: ويف الصحاح

: وجاهد يف سبيل اهللا جماهدةً وجهاداً، واالجتهاد والتجاهد بذل الوسع، اجلهد واهود
 .ذو جهد: املشقة، ورجل جمهود أي

ركْبة للجلوس والركوب، مث مجع سرية وهي احلالة من السري كاجللسة والِر: الِسي
نقلت إىل معىن الطريق واملذهب، مث غلبت يف لسان الشرع على أمور املغازي ألن أول 
أمرنا السري إىل العدو، وأن املراد ا سري اإلمام ومعامالته مع الغزاة واألنصار ومع العداة 

 .والكفار
عاملة مع الكافرين من وإمنا مسي ا هذا الكتاب ألنه بني فيه سري املسلمني يف امل

أهل احلرب، ومع أهل العهد منهم من أهل الذمة واملستأمنني، ومع املرتدين وهم أخبث 
الكفار باإلنكار بعد اإلقرار، ومع أهل البغي الذين حاهلم دون حال املشركني وإن كانوا 
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ملضاف السري الكبري فوصفوها بصفة املذكر لقيامها مقام ا: قالوا: ويف املغرب. جاهلني
 .وسري الكبري خطأ كجامع الصغري وجامع الكبري. صلى الظهر: الذي هو الكتاب كقوهلم

 .ِلحيٍة وِلحى: اجلزى مثل: ما يؤخذ من أهل الذمة، واجلمع: اجلزية
العهد ألن نقضه يوجب الذم، وتفسر باألمان والضمان، وكل ذلك : الذمة
 .متقارب

 .ألنه أُوِمن على ماله ودمه باجلزيةذمي : ومنها قيل للمعاهدين من الكفار
أهل : الذمة: ويف الصحاح. ثبت يف ذمة كذا: ويسمى حمل التزام الذمة ا يف قوهلم

 .العقد
 .)١( ))ويسعى بذمتهم أدناهم((: األمان يف قوله : والذمة
مجع جعيلة أو جعالة باحلركات الثالث مبعىن اجلُعل، وهو ما جيعل للعامل : اجلَعائل

 .ى عملهعل
أعطيت : وأجعلت لـه أي. ومسي به ما يعطى للمجاهد ليستعني به على جهاده

 .لـه اجلعل
قهراً أو غلبة واحلرب قائمة، وحكمها أن : ما نيل من أهل الشرك عنوةً أي: الغنيمة

 .ختمس
املغنم مبعىن : ويف الصحاح. وسائرها بعد اخلمس للغامنني خاصة كذا يف املغرب

 .الغنيمة
ما نيل منهم بعدما تضع احلرب أوزارها وتصري الدار دار اإلسالم، وحكمه : ُءالفَي

 .أن يكون لكافة املسلمني وال خيمس
: يعطاه زائداً على سهمه، وهو أن يقول اإلمام أو األمري: ما ينفله الغازي أي: النفْلُ

صفه وال خيمس، ما أصبتم فهو لكم أو ربعه أو ن: من قتل قتيالً فله سلبه، أو قال للسرية
وعن على بن عيسى الغنيمة أعم من النفل، والفيء أعم من الغنيمة . وعلى اإلمام الوفاء

 .ألنه اسم لكل ما صار للمسلمني من أموال أهل الشرك
                                     

يرجع إىل صحيح البخاري . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه) ١(
 .٤/١٦٩حباشية السندي 
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والغنيمة يفء واجلزية يفء ومال أهل الصلح يفء : قال أبو بكر الرازي رمحه اهللا
كل ما : وعند الفقهاء رمحهم اهللا. لى املسلمنيواخلراج يفء ألن ذلك كله مما أفاء اهللا ع

 .حيلّ أخذه من أمواهلم فهو يفء كذا يف املغرب
جزية وضعت بالصلح والتراضي فتعدد حبسب ما يقع عليه االتفاق، : اجلزية نوعان

وجزى مبعىن قضى فهو بغري مهزة، ((. وجزية يضعها اإلمام إذا غلب عليهم كذا يف الدرر
ال يؤدى عنه وال يقضى، ومنه اجلزية ألا : أي) ١( ))ن أحد بعدكال جتزى ع((: ومنه

: اجلزى مثل: ما يؤخذ من أهل الذمة واجلمع: اجلزية: ويف الصحاح. جتزي عن الذمي
 .حلية وحلى

اجأدى : ما خيرج من غلة األرض، مث مسي ما يأخذه السلطان خراجاً فيقال: اخلَر
 . رؤوسهم يعين اجلزيةفالن خراج أرضه وأدى أهل الذمة خراج

أِْمنتنبذ . من االستيمان وهو طلب األمان من العدو حربياً كان أو مسلماً: املس
 .نقضه: العهد

 .كل ما حيصل من ريع األرض أو كرائها: الغلَّةُ
 .خمصبة: النماء والزيادة وأرض مريعة بفتح امليم أي: والريع

 .نخل الكثري احلملال: نقيض اجلدب، واخلصاب: واِخلصب بالكسر
بالقحط: واجلَد. 

 .يقحط قحوطاً احتبس: وقحط املطر
 .األتاوي: اخلراج واجلمع: واألتاوةُ
ركتركي: جيل من الناس واحده: الت. 
رومي وروم مثل زجني وزنج، فليس : هم من ولد الروم ابن عيصو، يقال: والروم

رة، ومل يكن بني الواحد واجلمع إال بني الواحد واجلمع إال الياء املشددة كما يف متر ومت
 .اهلاء، والتقييد ما اتفاقي ألن املراد ما الكفار من البلدين

                                     
أخرجه . اق يف األضحية لـهاملشهور يف إجزاء العن" أيب بردة"هذا جزء من حديث ) ١(

 وما بعد واإلمام أمحد ٣/١٥٥٢ ومسلم كتاب األضاحي ٣/٣١٧البخاري يف كتاب األضاحي 
 .٣/٤٤٦يف مسنده 
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 .مجع وظيفة وهي ما يقدر لإلنسان يف كل يوم من طعام أو رزق: الوظائف
واملراد هاهنا العشر واخلراج، فيكون جمازاً من قبيل تسمية الشيء باعتبار ما يؤول 

 .د وظفته توظيفاًق: إليه، يقال
وهو : ويف الشريعة. اسم فاعل من االرتداد وهو الرجوع على اإلطالق لغة: املرتد

الرجوع من الدين احلق إىل الباطل، أعاذنا اهللا سبحانه وتعاىل من ذلك فمن ارتد والعياذ 
باهللا عرض عليه اإلسالم وكشفت شبهتة فإن استمهل حبس ثالثة أيام فإن تاب وإال قُتل 

) إال(باخلصلة احلسنة أخذ، وكلمة : أي" فبها" إن تاب فبها وإن مل يتب قُتل ومعىن أي
 .كذا يف صدر الشريعة. إن ال وليست لالستثناء: معناها

مجع باٍغ من البغي وهو الظلم، وهكذا اجلمع يف اسم الفاعل من املعتل، : البغاةُ
 .وكالرواة من الراويالالم قياس مطرد كالغزاة والقضاة من الغازي والقاضي 

التعدي، وكل جماوزة وإفراط على املقدار الذي هو حد : البغي: ويف الصحاح
 .الشيء فهو بغي

: ويف غاية البيان. إذا زنت: البغايا ومنه بغت: الفاجرة واجلمع: البغي: ويف املغرب
 .مسي هذا الباب بباب اخلوارج) املبسوط(واملراد من البغاة اخلوارج وهلذا يف 

يباألسر، ومنه املرأة تسيب قلب الرجل: والسباء واالستباء: والس. 
ومنه مسي األسري وكانوا . األخيذ يشد أو مل يشد من اإلسار وهو القد: واألسري

أسرت الرجل أسراً وإساراً : يقال. يشدونه بالقد فغلب على األخيذ أسرياً وإن مل يشد به
 .ارىفهو أسري ومأسور واجلمع أسرى وأس

وقد غلب على . يرفع من األرض: ما يلقط أي: مبعىن ملقوط وهو لغة: اللَِّقيطُ
 .الصيب املنبوذ

هو مولود طرحه : الصيب الذي تلقيه أمه يف الطريق، وشرعاً: املنبوذ: ويف الصحاح
 .أهله خوفاً من العيلة وفراراً من التهمة

 .الفاقة: والعيلة والعالَةُ
 .اجة كذا يف الصحاحالفقر واحل: والفَاقَةُ
اللُّقَطةُ بضم : ويف التبيني. الشيء الذي جتده ملْقى فتأخذه كذا يف املغرب: اللُّقَطةُ

. الالم وفتح القاف اسم الفاعل للمبالغة، وبسكون القاف اسم املفعول كضحكة وضحكٍة



                    أنيس الفقهاء ٦٨    

رآها ومسي هذا املال امللقوط باسم الفاعل منه لزيادة معىن اختص به، وهو أن كل من 
مييل إىل رفعها، فكأمنا تأمره بالرفع ألا حاملة إليه فأسند إليه جمازاً، فجعلت كأا هي 

ناقة حلوب ودابة ركوب، وهو اسم الفاعل مسيت : ونظريه قوهلم. اليت رفعت نفسها
بذلك ألن من رآها يرغب يف الركوب واحللب فنـزلت كأا حلبت نفسها وركبت 

 .نفسها
 اسم اللقيط يف املعىن لكن استعمال اللقيط يف اآلدمي واللقطة يف وهي: ويف الدرر

وأخذ اللقيط واللقطة شرع . وقدم اللقيط على اللقطة لكون النفس أعز من املال. غريه
: سورة املائدة[ من أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جِميعا: إلحياء النفس واملال قال تعاىل

 .ن األول فرض وهذا مندوب يف بعض الصور إال أ]٣٢آية 
 .وأمنت غريي من األمن واألمان. مبعىن وقد أمنت فأنا آمن: األمانة واألمان

 .وهو عدم توقع مكروه يف الزمان اآليت: واألمن
داً: اآلبقنعمن مالكه قصداً م وهو مملوك فَر. 

 .هو الذي ضل الطريق إىل منـزلة: والضالُّ
ويف . هرب من بايب ضرب وطلب إباقاً فهو آبق وهم أُباق:  أبق العبد:ويف املغرب

 .مترد يف االنطالق وهو من سوء األخالق: اإلباق: غاية البيان قال يف املبسوط
 كتــاب املفقـود

 .تناسب الكتابني من حيث أن كال منهما غاب مل يدر أثره
فاملفقود يف . لشيء مفقودفقدت الشيء غاب عين ذاتاً وأنا فاقد وا: ويف املغرب

 .هو غايب مل يدر موضعه وحياته وموته: الشريعة
 كتـاب الشـِركَـِة

ويف الشريعة عبارة عن اختالط النصيبني فصاعداً . وهي اختالط شيء بشيء لغة
 .حبيث ال يفرق أحد النصيبني عن اآلخر
النصيبني إذ عقد الشركة وإن مل يوجد اختالط : مث يطلق هذا االسم على العقد أي

حبالة الصائد ألن فيه اختالط بعض حبله : ومنه الشرك بالتحريك. العقد سبب لـه
 .بالبعض
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 .مث أطلقت على العقد جمازاً لكونه سبباً لـه مث صارت حقيقة
شركَه يف كذا شركاً وشركةً، واسم الفاعل منه شريك، وشارك يف : ويف املغرب

ومنه األجري املشترك وهو الذي يعمل ملن . شتركوطريق م. كذا واشتركوا وتشاركوا
 .وأما أجري املشترك على اإلضافة فال يصح إال على تأويل املصدر. شاء

 فاسم من ]١٣آية : سورة لقمان[ ِإنَّ الشِّرك لَظُلٌْم عِظيٌم: وأما قولـه تعاىل
 .أشرك باهللا إذا جعل لـه شريكاً

 أخوف ما أخاف على أميت الشرك إن((: وفسر الشرك بالرياء يف قوله 
والشرك أيضاً النصيب .  وهي أن تعرض للصائم شهوة فتواقعها)١( ))والشهوة اخلفية

 .تسمية باملصدر، ومنه بيع شرك من دار شركة
والناس فوضى يف هذا . مصدر فاوضه يف كذا إذا جاراه وفعل مثل فعله: املفاوضة

 .ة املفاوضة كذا يف املغربسواء ال تباين بينهم، ومنه شرك: األمر أي
أن يشتركا يف شيء خاص دون سائر أمواهلما وهو مأخوذ من : وشركة العنان

 .قوهلم عن هلما شيء فاشترياه مشتركني فيه أي عرض كذا يف الصحاح
وهي يف الشرع عبارة عن الشريكني يشتركان مبا هلما وأبداما، : ويف اإلشراف

أو من عنان . كأنه عن هلما شيء فاشتركا فيه: لسكيتومسي هذا العقد به ملا قال ابن ا
 واألصمعي، ألن كال منهما جعل عنان التصرف يف )٢(الفرس كما ذهب إليه الكسائي 

 .بعض املال إىل صاحبه
 . بعث والناس يباشروا فقررها عليهوشرعيتها بالسنة فإنه : ويف الكفاية

وقد أفلس الرجل صار . لكثرة على فلوسجيمع يف القلة على أفلس ويف ا: الفَلْس
                                     

يف إسناده عامر بن عبد اهللا مل أر من : أخرجه ابن ماجه يف كتاب الزهد، قال يف الزوائد) ١(
 .٢/١٤٠٦ انظر سنن ابن ماجه. تكلم فيه، وباقي رجال اإلسناد ثقات

كان من أسرة فارسية . والكسائي هو على بن محزة بن عبد اهللا بن من بن فريوز الكسائي) ٢(
األصل أخذ عن اخلليل بن أمحد البصري وهو الذي أمره أن يذهب إىل البادية ليقضي فيها سنني 

يف سنة عدداً فيحذق عن أعراا اللغة الفصيحة، كان إماماً يف النحو واللغة والقراءات تو
 . هـ١٨٩هـ وقيل ١٨٣
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 .الراحبة: والفلوس النافقة أي. مفلساً، كأمنا صارت درامهه فلوساً وزيوفاً
 .ما كان غري مضروب من الذهب والفضة: والتبر

وبه . هو كل جوهر قبل أن يستعمل كالنحاس والصفر وغريمها: وعن الزجاج
 .يظهر صحة قول حممد رمحه اهللا

وال يقال ترب إال للذهب وبعضهم يقول .  فإذا ضرب دنانري فهو عني:ويف الصحاح
 .للفضة أيضاً
باركسره وأهلكه: اهلالك وتربه تتبرياً أي: والت. 
يطلق على املضروب، والترب على غري املضروب: احلديد. 
فْركذا يف . بالضم الذي تعمل منه األواين، وأبو عبيدة يقول بالكسر: والص

 .الصحاح
 .السبيكة: النقْرةُو

: القطعة املُذابة من الذهب والفضة، أو غريمها إذا استطالت، يقال: والسبيكة
 .سبكت الفضة وغريها أسبكها سبكاً أذبتها كذا يف الصحاح
 كتـاب الوقـف

تناسب الكتاب من حيث أن املقصود من كل منهما االنتفاع لكن االنتفاع باألول 
 .ين يف اآلخرة ولذا ذكره بعد الشركةيف الدنيا واالنتفاع بالثا
مصدر وقفه إذا حبسه وقفاً، ووقف بنفسه وقوفاً يتعدى وال : الوقف يف األصل
 .وقف تسمية باملصدر: يتعدى وقيل للموقوف

فإن وقف الذي مصدره الوقف متعدد معناه ما ذكر ووقف الذي : ويف الدرر
 .مصدره الوقوف الزم
عبارة عن حبس العني على : حلبس لغة، ويف الشرعهو ا: الوقف: ويف االختيارات

ملك الواقف والتصدق باملنافع على الفقراء مع بقاء العني، كالعارية عند أيب حنيفة رمحه 
اهللا إال أنه غري الزم حىت لو رجع الواقف يصح عنده، وعندمها رمحهما اهللا حبس العني 

واللزوم عند أيب حنيفة رمحه اهللا . على حكم ملك اهللا سبحانه وتعاىل فيزول ملك الواقف
 .كذا يف التتمة. والفتوى على قوهلما. إمنا يكون باحلكم أو بالتعليق باملوت
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يا رسول اهللا إين استفدت ماالً وهو عندي نفيس :  قالأن عمر : ويف الكايف
 ))تصدق بأصله ال يباع وال يوهب وال يورث لينتفع بثمره((: أأتصدق به؟ فقال 

 .يثاحلد. )١(
 كتـاب البـيوع

 .ملا فرغ من بيان العبادات شرع يف املعامالت وقدم البيع ألنه أكثر وقوعاً
عبارة : ويف الشريعة. أخذ شيء وإعطاء شيء آخر: البيع يف اللغة: ويف اإلشراف
 .عن إجياب وقبول
فقال مالك وأبو ! هل يشترط ذلك القبول يف األشياء اخلطرية والتافهة؟: مث اختلفوا

 .ال يشترط ذلك يف اخلطرية وال يف التافهة وكلما رآه الناس بيع فهو بيع: يفة يف روايةحن
وقال أمحد رمحه اهللا . جيب يف األشياء اخلطرية والتافهة: وقال الشافعي رمحه اهللا

 .جيب يف اخلطرية وال جيب يف التافهة
 روايتيه فقال أبو حنيفة رمحه اهللا يف إحدى: واختلفوا هل ينعقد باملعاطاة؟
ينعقد، وعن أيب : ال ينعقد، وقال مالك رمحه اهللا: والشافعي وأمحد يف إحدى روايتيه

 .حنيفة وأمحد مثله وهذا يف كلها على اإلطالق
واتفقوا على أن بيع العني الطاهرة صحيح، واختلفوا يف العني النجسة يف نفسها، 

يعها، واستثىن مالك رمحه اهللا ال جيوز ب: فقال مالك والشافعي وأمحد رمحهم اهللا تعاىل
 .جواز ما فيه املنفعة منها كالكلب والسرجني

ومناسبة البيع للوقف من حيث إن كالً منهما يزيل امللك، ففي الوقف يزول عن 
 .ملك الواقف بعد حكم احلاكم من غري أن يدخل يف ملك املوقوف عليه

إمنا قدم الوقف ومل و. ويف البيع يزول عن ملك البايع ويدخل يف ملك املشتري
يعكس ألنه كاملفرد، والبيع كاملركب من حيث إن الوقف فيه زوال بال دخول والبيع فيه 

 .زوال ودخول واملفرد سابق على املركب كذا يف غاية البيان
                                     

 كتاب الوصية ٣/١٢٥٥ كتاب الشروط ومسلم ٥/٣٥٤يرجع إىل البخاري مع الفتح ) ١(
 . كتاب الصدقات٢/٨٠١ كتاب األحباس وابن ماجه ٦/١٩١والنسائي 
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وهذا . أصناف خمتلفة وأجناس متفاوتة ومجع املصدر الختالف أنواعه: واملبيعات
 .الكتاب لبيان أنواعه ال حلقيقته

باع الشيء إذا شراه أو اشتراه ويتعدى إىل : البيع من األضداد، يقال: ويف املغرب
 .باعه الشيء وباعه منه: املفعول الثاين بنفسه وحبرف اجلر وما تقول

مطلق املبادلة وكذلك الشراء، سواء كانت يف مال أو : البيع يف اللغة: ويف االختيار
 شترى ِمن الْمؤِمِنني أَنفُسهم وأَموالَهم ِبأَنَّ لَهم الْجنةَِإنَّ اَهللا ا: غريه قال اهللا تعاىل

]وقال عز وجل]١١١آية : سورة التوبة  : ىدالَلَةَ ِبالْها الضورتاش الَِّذين أُولَِئك
ملتقوم متليكاً مبادلة املال ا: "ويف الشرع. ]١٧٥آية : سورة البقرة[ والْعذَاب ِبالْمغِفرِة

 .فإن وجد متليك املال باملنافع فهو إجارة ونكاح، وإن وجد جماناً فهو هبة" ومتلكاً
 .مث البيع عقد مشروع ثبتت شرعيته بالكتاب والسنة واملعقول

. ]٢٧٥آية : سورة البقرة[ وأَحلَّ اُهللا الْبيع وحرم الرِّبا: أما الكتاب فقوله تعاىل
 .]٢٩آية : سورة النساء[ ِإالَّ أَن تكُونَ ِتجارةً عن تراٍض مِّنكُم: وقال عز وجل

 . قد باع واشترى مباشرة وتوكيالًوأما السنة فألنه 
وهو أن احلاجة ماسة إىل شرعيته فإن الناس : وعلى شرعيته اإلمجاع واملعقول

ضهم، وال طريق هلم حيتاجون إىل األعواض والسلع والطعام والشراب الذي يف أيدي بع
إال بالبيع والشراء، فإن ما جبلت عليه الطباع من الشح والضنة وحب املال مينعهم من 
. إخراجه من غري عوض فاحتاجوا إىل املعارضة، فوجب أن يشرع وفقاً هلذه احلاجة

 .وركنه اإلجياب والقبول ألما يدالن على الرضاء
 .وحمله املال. وشرطه أهلية املتعاقدين

كمه ثبوت امللك للمشتري يف املبيع، وللبايع يف الثمن إذا كان باتاً وعند وح
 .اإلجارة إذا كان موقوفاً

منه شريت الشيء أشريه شرى إذا بعته وإذا اشتريته : ميد ويقصر، يقال: الِشراُء
 ضاِت اِهللاوِمن الناِس من يشِري نفْسه ابِتغاَء مر: أيضاً، وهو من األضداد قال تعاىل

]٢٠٧آية : سورة البقرة[وقال تعاىل  : ٍةوددعم اِهمرٍس دخٍن بِبثَم هورشو ] سورة
] ١٦آية : سورة البقرة[ اشتروا الضالَلَةَ: وقوله تعاىل. باعوه:  أي]٢٠آية : يوسف
 .اشتريوا، وجيمع الشرى على أشرية: أصله
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 .باإلجياب والقبولالبيع ينعقد : ويف النهاية
عبارة عن انضمام أحد كالم العاقدين إىل اآلخر على وجه يظهر أثره يف : واالنعقاد

 .احملل شرعاً
 .ما ذكر أوالً من لفظ بعت واشتريت: واإلجياب
 .ما ذكر ثانياً وهو املتعارف: والقَبول
إىل : اإلجياب فعل والفعل خروج املمكن من اإلمكان إىل الوجوب أي: وقيل

 .التحقق والثبوت
قيل أنواع البيع ترتقي إىل عشرين نوعاً أو أكثر والكل مذكور يف : ويف الكفاية

 .النهاية
ِفيسما يكثر مثنه كالعبيد واإلماء: الن. 

والشرط يف بيع التعاطي. ما يقل مثنه كالبقل والرمان واللحم واخلبز: واخلَِسيس :
 .اإلعطاء من أحد اجلانبني يكفي: وقيل. )١(واين اإلعطاء من اجلانبني عند مشس األئمة احلل

 .واجلزف أخذ الشيء جمازفةً وجزافاً. أخذ الشيء بال كيل وال وزن: واازفة
 .بال كيل وال وزن: اشتريت الشيء صربة أي: واحدة صرب الطعام تقول: الصبرةُ
 بيع الزرع قبل :اشتراء الزرع باحلنطة، وقيل: بيع الطعام يف سنبله، وقيل: واحملاقلة

كراء األرض : املزارعة بالثلث والربع وغريمها، وقيل: صالحه من احلقل وهو الزرع، وقيل
 .باحلنطة كذا يف املغرب

 بـاب خيـار الشـرط
البيع نوعان الزم وغري الزم فلما بين الالزم وقدمه لكونه أقوى وما هو أقوى فهو 

وإضافة . ا فيه خيار شرط أو رؤية أو عيبأوىل بالتقدمي شرع يف بيان غري الالزم وهو م
اخليار إليه إضافة احلكم إيل سببه كصالة الظهر، وقدم خيار الشرط على البواقي لكونه 

                                     
واحللواين ". اإلمام عبد العزيز بن أمحد بن نصر بن صاحل مشس األئمة احللواين البخاري"هو ) ١(

املبسوط يف الفقه وكتاب : كان إمام أهل الرأي يف وقته، من مصنفاته. مل احللوىنسبة إىل ع
 .تويف سنة مثاٍن وأربعني وأربعمائة. النوادر
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 .أعم وجوداً، حىت شرع للعاقدين وألحدمها ولغريمها بإذما
وخيار : اسم من األختيار، ومنه خيار الرؤية ويف درر احلكام: اخليار: ويف املغرب

 :أنواعالشرط 
اشتريت على أين باخليار أو على أين باخليار أياماً أو على : فاسد وفاقاً كما إذا قال

 .أين باخليار أبداً
 .على أين باخليار ثالثة أيام فما دوا: وجائز وفاقاً وهو أن يقول
على أين باخليار شهراً أو شهرين، فإنه فاسد عند أيب : وخمتلف فيه وهو أن يقول

 .والشافعي رمحهم اهللا تعايل، جايز عند أيب يوسف وحممد رمحهما اهللا تعايلحنيفة وزفر 
غبنته يف البيع بالفتح : بالتسكني يف البيع والغنب بالتحريك يف الرأي، يقال: الغنب

ضعيف : إذا نقصه فهو غبني أي: خدعته، وقد غنب فهو مغبون، وغنب رأيه بالكسر: أي
ألن : يوم التغابن ليوم القيامة: عضهم بعضاً، ومنه قيلأن يغنب القوم ب: الرأي، والتغابن

 .أهل اجلنة يغبنون أهل النار
املداراة واملخاتلة، ومنها بيع املراوضة لبيع املواصفة ألنه ال خيلو عن : املراوضة

 .تداريا فيها: مداراة وخماتلة ويف اإلجارات البائع واملشتري إذا تراوضا السلعة أي
يطلب مكاناً : أي. )١("إذا بال أحدكم فلريتد لبوله" ه ومنهطلب: وراد الكأل أي

 .ليناً أو منحدراً كذا يف الصحاح واملغرب أيضاً
 بـاب خيـار العيـب

وهو نقص خال عنه أصل الفطرة السليمة ألن مطلق العقد يقتضي وصف السالمة؛ 
حد من ألن الغالب يف األشياء هو السالمة فيقع العقد على ذلك الوصف ألن كل وا

 .العاقدين صاحب عقل ومتييز فيأيب أن يغِبن أو يغبن كذا يف الكفاية
كالسعال وانقطاع : كالعمى واملاء يف العني، وباطين: ظاهري: والعيب نوعان

 .احليض شهرين فصاعداً، أو اإلباق أو حنومها
وال عند واعلم أن املراد بالعيب عيب كان عند البائع ومل يره املشتري عند البيع 

                                     
 .يف اهلامش) ٧(، رقم ٢٠٦خترجيه من ص ) ١(
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 .القبض
باليد للتعرف: اجلَس ساللَّم. 

مثله من : وعدلُه بالفتح. مثله من جنسه ويف املقدار أيضاً: ِعدلُ الشيء بالكسر
 .كذا يف املغرب. خالف جنسه

 بـاب البيـع الفـاسـد
 .مشروع بأصله ال وصفه: ما كان مشروطاً بأصله ووصفه، ،والفاسد: الصحيح

 . اتصال القبض به، حىت لو اشترى عبداً خبمر وقبضه فأعتقه يعتقويفيد امللك عند
 .باطل وفاسد ومكروه وموقوف: مث هذا الباب مشتمل على أربعة أنواع

ما ال يكون مشروعاً بأصله ووصفه وال يفيد امللك حىت لو اشترى عبداً : فالباطل
 .والفاسد ما ذكرناه آنفاً. مبيته وقبضه وأعتقه ال يعتق

مشروع بأصله ووصفه لكن جاوره شيء منهي عنه كالبيع عند أذان : هواملكرو
 .اجلمعة

مشروع بأصله ووصفه ويفيد امللك على سبيل التوقف وال يفيد متامه : واملوقوف
فالباطل والفاسد ذا التفسري متباينان، إذا يف تعريف كل واحد منهما . لتعلق حق الغري

 .قيد ينايف تعريف اآلخر
 بالفاسد وإن كان فيه الباطل واملوقوف واملكروه لكثرة وقوعه بتعدد مث لقب الباب

 .أسبابه
إن الباطل : ألن الفاسد وصف شامل كالعرض العام ملا قلنا: ويف تبيني احلقائق

فائت األصل والوصف، والفاسد فائت الوصف ال األصل، واملكروه فائت وصف 
 . احليوان والنباتالكمال، فعم فوات الوصف الكل كاحلركة بالنسبة إىل

مث الضابطة يف متييز الفاسد من الباطل وهي أن أحد العوضني إذا مل يكن ماالً يف 
دين مساوي فالبيع باطل سواء كان مبيعاً أو مثناً فبيع امليتة أو احلر أو به باطل وإن كان يف 

د باخلمر أو بعض األديان ماالً دون البعض إن أمكن اعتباره مثناً فالبيع فاسد، فبيع العب
اخلمر بالعبد فاسد وإن تعني كونه مبيعاً فالبيع باطل، فبيع اخلمر بالدراهم أو الدراهم 

إذا كان أحد العوضني أو كالمها حمرماً فالبيع فاسد، فالفاسد : ويف الكفاية. باخلمر باطل
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 .أعم من الباطل ألن كل باطل فاسد وال يعكس
 :البياعات أنواع أربعة: ويف النهاية

 .وهي اليت ال يلتفت إىل الثمن األول: ملساومةا
 .وهي اليت بنقصان من الثمن السابق: والوضيعة
وهي اليت بالثمن األول وإمنا مسي هذا النوع من البياعات تولية ألن البائع : والتولية

 .كأنه جيعل املشتري والياً ملا اشتراه مبا اشتراه
 .من األول مع زيادة ربحنقل ما ملكه بالعقد األول بالث: واملراحبة

 .والدليل على جوازها أن كل واحد من الثمن واملبيع معلوم وجيوز العقد عليه
فالبيع بإلقاء احلجر واملالمسة واملنابذة بيع كان يف اجلاهلية، صورته كان الرجالن 
. يتساومان املبيع فإذا ألقى املشتري عليه حصاة أو ملسه أو نبذه البائع إليه لزم البيع

إن ألقيت عليه حجراً فهو : ففسدت لورود النهي عنها ملا فيه من معىن التعليق كأنه قال
 .لك كذا يف جممع البحرين

 .)١(بيع التمر يف رؤوس النخل بتمر جمذوذ مثل كيله خرصاً : واملزابنةُ
صاحلزر وهو التقدير: واخلَر. 
تريد شراءها لرياك اآلخر هو أن تستام السلعة بأزيد من مثنها وأنت ال : النجش

 .فيقع فيه، وروي بالسكون كذا يف املغرب
إنه مشتق : رفع وإسقاط ويف الشرع عبارة عن رفع العقد، وقيل: اإلقالة يف اللغة

أزال القول السابق كما يف قسط وأقسط أي أزال اجلور، : من القول ومهزته للسلب أي
وأقلته البيع إقالةً وهو :  اجلوهري رمحه اهللاوقال. قلته البيع وأقلته: وهي غلط ألم قالوا

 .فسخه ورمبا قالوا قلته وهو لغة قليلة، فدل قلته البيع على أن العني ياء
والوجه الثاين وهو أن تكون اإلقامة من القول على البطالن، ألن يف الصحاح أورد 

 .يةإقالة البيع يف القاف مع الياء ال يف ذكر القاف مع الواو كذا يف النها
                                     

زبون ألنه : دفعته برجلها، وقيل للمشتري: هو الدفع، وزبنت الناقة حالبها: الزبن يف اللغة) ١(
واملزابنة من . ريه عن أخذ املبيع، ومسيت بعض املالئكة زبانية لدفعهم أهل النار إليهايدفع غ

 .البياعات اليت حرمها اإلسالم ملا فيها من غنب وجهالة، وقد منعها اجلمهور وأجازها أبو حنيفة
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 كذا يف )١( ))من أقال نادماً بيعته أقال اهللا تعاىل عثرته يوم القيامة((: قال 
 .اهلداية

 بـاب الـربـا
تناسب البابني من حيث أن فيهما زيادة لكن يف املراحبة زيادة هي حالل ويف الربا 

 .زيادة هي حرام، واالحتراز عن الشبهة واجب يف كل باب
اسب اقتران باب الربا بباب املراحبة ويفصل بينهما كيف يستقيم وجه تن: فإن قيل
توسط باب اإلقالة بني هذين البابني يقع يف هذه املسودة ملراعاة عداد : باب اإلقالة؟ قلنا

أنواع البياعات على التعاقب والتوايل من غري فصل بإيراد املراحبة يف عقب أخواا، ويف 
وتعاقب فيه باب الربا بباب املراحبة واهللا تعاىل األصل باب اإلقالة مقدم على باب املراحبة 

 .املوفق للسداد وعلى فضله االعتماد
 .زاد: ربا الشيء يربو ربا وربواً أي: الفضل والزيادة، يقال: مث الربا يف اللغة

ويف . ويف الشرع هو فضل أحد املتجانسني على اآلخر من مال بال عوض
وربيان، وقد أرىب الرجل، والربية خمففة لغة يف الربا والربا يف البيع، ويثىن ربوان : الصحاح

 .وكان القياس ربوةً
التأخري، يقال بعته بنساٍء ونسيٍء ونسيئٍة مبعىن، كذا يف املغرب : النساُء باملد ال غري

 .أخرته وكذلك أنساته فعلت وأفعلت مبعىن: ونسأت الشيء نسأً: ويف الصحاح
النسيئة على فعيلة، وبعته بنسأٍة وبعته بكألٍة وبعته التأخري وكذلك : والُّنسأة بالضم

إذا جعلته لـه مؤخراً، ونسأته دينه إذا : أنساته الدين: وقال األخفش. بأخرٍة: بنسيئٍة أي
من سرة النساُء وال نساء : ومنه قوله. أخرته نساًء باملد، وكذلك النساُء يف العمر ممدود

 .ل غشيان النساءفليخفف الرداء وليباكر الغداء وليق
                                     

 وابن ماجه يف كتاب ٣/٢٧٤فضل اإلقالة : أخرجه أبو داود يف كتاب البيوع باب) ١(
:  وقال عنه٢/٤٥ وأخرجه احلاكم يف املستدرك كتاب البيوع ٢/٧٤١اإلقالة : ابالتجارات ب

وأخرجه البيهقي يف سننه يف كتاب البيوع أيضاً . يف صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه
 .٤/٣٠ وأخرجه ابن حبان صحيحه على ما ذكره الزيلعي عنه يف نصب الراية ٦/٢٧
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 بـاب احلقـوق
ملا فرغ من بيان ما هو أصل يف البيع وهو املبيع والثمن ذكر يف هذا الباب ما 
يتبعهما من احلقوق، ولـه مناسبة خاصة بالربا، ألن يف بابه بيان فضل هو حرام وهنا 

 .بيان فضل هو حالل واحلقوق مجع حق، واحلق أيضاً خالف الباطل
هل اللغة هو الثابت الذي ال يسوغ إنكاره، ويف اصطالح أهل يف لسان أ: واحلق

املعاين هو احلكم املطابق للواقع يطلق على األقوال والعقائد واألديان واملذاهب باعتبار 
 .اشتماله على ذلك، ويقابله الباطل

فقد شاع يف األقوال خاصة ويقابله الكذب، وقد يفرق بينهما بأن : وأما الصدق
 . يف احلق من جانب الواقع ويف الصدق من جانب احلكماملطابقة تعترب

 .مطابقته للواقع، ومعىن حقيقته، مطابقة الواقع إياه: فمعىن صدق احلكم
وهذا الفصل ال يناسب املقام ولكنه أوردها للمناسبة اللفظية، وألنه مما ال يدل منه 

 .استحقاق احلقوق يكون بعدها ال حمالة وهلذا أخره عنها
 .اسم ملا يشتمل على بيوت وصحن مسقف ومطبخ ليسكنه الرجل بعياله: املنـزلُ
موضع الطبخ بفتح امليم وكسرها والضم خطأ والباء مفتوحة ال حمالة: واملطبخ. 
ما لـه مرق وفيه حلم وشحم وإال فال، كذا يف املغرب: والطبيخ. 
تياسم لسقف واحد لـه دهليز: والب. 
لِيزهالدهاليز: باب والدار فارسي معرب واجلمعما بني ال: والد. 
اراسم يشتمل على بيوت ومنازل وصحن غري مسقف فكانت أعم من : والد

 .أختيها الشتماهلا عليهما
 .وسطها: صحن الدار
الكَِنيف :الساتر ويسمى الترس كنيفَاً ألنه يستر ومنه قيل للمذهب كَِنيف. 

 .لإلبلحظرية من شجر جتعل : والكَِنيف أيضاً
 .احلائط: البنيانُ
 .الكعبة كذا يف الصحاح: على فعيلة: والبِنيةُ
افمن أدم: الِطر. 
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من صوف أو أدم وال يكون من شعر، وأبنية العرب طراف وأخبية، وزاده : واِخلباُء
واخلباء واحد األخبية من وبر أو صوف وال يكون من شعر وهو على : اجلوهري فقال
 .كذا يف الصحاح. ة، وما فوق ذلك فهو بيتعمودين أو ثالث
وأما يف املغرب فالظُلَّةُ كل ما أظلك من بناء . كهيئة الصفة كذا يف الصحاح: الظُلَّةُ

 .سترك وألقى ظله عليك: أو جبل أو سحاب أي
مصاب املاء : ومرافق الدار: مرفق، ويف الصحاح: املتوضأ، الواحد: ومرافق الدار

 .وحنوه
رتواملساملخرج، واستراح الرجل من الراحة: اح. 
لَمفإنه أخذ عاجل بآجل، مسي به هذا العقد لكونه معجالً : الس وهو لغة السلف

على وقته، فإن وقت البيع بعد وجود املبيع يف ملك البائع، والسلم عادة يكون مبا ليس 
أسلم الرجل يف : قالي: ويف املغرب. مبوجود يف ملكه فيكون العقد معجالً كذا يف الدرر

 .وسلف إذا قدم الثمن فيه. أسلف، من السلم، وأسلف يف كذا: البر أي
نوع من البيوع يعجل فيه الثمن وتضبط السلعة بالوصف : والسلف: ويف الصحاح

 ِإذَا تداينتم ِبديٍن ِإلَى أَجٍل: وهو مشروع بالكتاب وهو قوله تعاىل. إىل أجل معلوم
]اآلية]٢٨٢آية : ةسورة البقر . 

 .فإا تشمل السلم والبيع بثمن مؤجل وتأجيله بعد احللول
من أسلم منكم فليسلم يف كيٍل معلوٍم إىل أجٍل ((: والسنة وهو قوله 

 .)١())معلوم
واإلمجاع ويأباه القياس ألنه بيع املعدوم وبيع موجود غري مملوك أو مملوك غري 

: ا ذكرنا، وملا ذكرنا، ومل يستدل مبا روي أنه مقدور التسليم ال يصح لكنه ترك مل
 .)٢( ))هنى عن بيع ما ليس عند اإلنسان ورخص يف السلم((

السلم جايز يف املكيالت واملوزونات واملعدودات اليت ال يتفاوت : قال أهل الفقه
                                     

 انظر صحيح البخاري مع ))من أسلف يف شيء((فظ أخرجه البخاري يف كتاب السلم بل) ١(
 .٤/٤٢٩الفتح 

 .أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة واإلمام أمحد) ٢(
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 .كاجلوز والبيض ويف املزروعات
.  احلديث))علوممن أسلم منكم فليسلم يف كيٍل م((: واألصل يف ذلك قوله 

فأما املعدود الذي ال يتفاوت فيجوز فيه . وهذا يدل على جواز السلم يف املكيل واملوزون
 .السلم

جيوز يف اجلوز كيالً وال جيوز عدداً وجيوز يف البيض : قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا
 .وزناً

 :قال اإلمام الزيلعي رمحه اهللا
 الدين بالعني رخصة، فلما فرغ من بيان األول اعلم أن بيع العني بالدين عزمية وبيع

 .شرع يف الثاين وهو السلم
بيع الشيء : االستعجال، وشرعاً: مث السلم لغة. والرخصة يف األمر خالف التشديد

على أن يكون ديناً على البائع بالشرائط املعتربة واختص هذا النوع من البيع ذا االسم 
ل أحد البدلني قبل حصول املبيع، فاملبيع يسمى الختصاصه حبكم يدل عليه وهو تعجي

أسلم : مسلَّماً فيه والثمن رأس املال، والبائع مسلماً إليه واملشتري رب السلم، ومعىن قولنا
أزال سالمة الدراهم بتسليمه إىل : أسلم الثمن فيه، ومهزته للسلب أي: يف كذا أي

 .املفلس
ناه والكيل مصدر كلت الطعام كيالً ما كيل به املكيالت واملكيل مبع: املكيال
 .اجللسة والركبة، والطعام مكيل ومكيول: واالسم الكيلة بالكسر مثل. ومكاالً ومكيالً
زنت الشيء وزناً وزنةً، واالتزان األخذ : ما يتزن به، وأصله موزان ويقال: وامليزان

 .بالوزن
 .ما دون الركبة من القوائم: األكارع
الذي ال يدرى أيكون أم ال، كبيع السمك يف املاء والطري هو اخلطر : وبيع الغرر

 .يف اهلواء
إما ألن الغالب على : مبعىن الفضل والنقل، وإمنا مسي بيع األمثان صرفاً: الصرف لغة

عاقده طلب الفضل والزيادة، أو الختصاص هذا العقد بنقل كال البدلني من يد إىل يد يف 
 أن رأس املال إذا كان دراهم أو دنانري يكون بيع دين واملناسبة بني البابني. جملس العقد
 .بدين فتناسبا
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 :مث البيع بالنظر إىل املبيع أربعة أنواع
كبيع السلعة مبثلها حنو بيع الثوب بالعبد وهي بيع املقايضة، : بيع العني بالعني

 .كذا يف املغرب. عاوضه: وقابضه بكذا أي
مثان املطلقة، وهو أشهر األنواع ولذا مسي بيعاً حنو بيع العني باأل: وبيع العني بالدين

 .باتاً
 .وهو السلم: وبيع الدين بالعني
وهو بيع األمثان املطلقة كبيع الدراهم بالدنانري فهو الصرف كذا يف : والدين بالدين

فلما بني الثالثة األول شرع يف بيان الرابعة، وإمنا أخرها ألن الدين بالدين أضعف . النهاية
 .ت حىت شرط قبض البدلني يف السالبياعا

نوع مثن بكل حال كالنقدين صحبه الباء أوالً، قوبل جبنسه أو : واألموال أنواع
. ونوع مبيع بكل حال وهو ما ليس من ذوات األمثال كالثياب والدواب واملماليك. بغريه

 مبيعاً، وإن ونوع مثن بوجه، مبيع بوجه كاملكيل واملوزون، فإذا كان معيناً يف العقد كان
ونوع مثن باالصطالح وهو سلعة يف . مل يكن معنياً وصحبه الباء وقابله مبيع فهو مثن

 .األصل فإن كان راحباً كان مثناً وإن كان كاسداً كان سلعة كذا يف الكفاية
: سورة آل عمران[ وكَفَّلَها زكَِريا: الضم قال اهللا تعاىل: وهي يف اللغة: الكفالة

 .ضمها إىل نفسه: أي ]٣٧آية 
ضام اليتيم إىل نفسه كذا يف :  أي)١( ))أنا وكافل اليتيم كهاتني((: وقال النيب 

 :ويف املغرب. الكفاية
كفيل : الضامن، والكفالة ضم ذمة إىل ذمة يف حق املطالبة، ويقال للمرأة: الكفيل

 .أيضاً
الة شرعت وثيقة الستيفاء واملناسبة بني البابني أن البيع يوجب ديناً يف الذمة، والكف

. الدين غالباً فلها مناسبة خاصة بالصرف ألنه ضم ذمة إىل ذمة يف املطالبة كذا يف اهلداية
أورد الكفالة عقيب البيوع، ألن الكفالة إمنا حيتاج إليها غالباً يف البياعات : ويف النهاية

                                     
 والترمذي ٤/٢٢٨٧ ومسلم يف كتاب الزهد ١/٤٣٦أخرجه البخاري يف كتاب األدب ) ١(

 .٢/٣٧٥ وأمحد بن حنبل ٦/٤٦يف كتاب الرب 



    ٨٢ 
 .لعدم اعتماد أحد املتبايعني إىل اآلخر

 .الةمث الكفيل من يقبل الكف
 .من لـه الدين: واملكفول لـه
 .من عليه الدين: واملكفول عنه
 .املال كذا يف التوفيق: واملكفول به

 .الكفيل: الزعيم
 .الكفيل: والقبيل
 .النقيب وهو دون الرئيس: والعريف
هي اسم من اإلحالة، واملناسبة بني احلوالة والكفالة ظاهرة من حيث إن يف : احلوالة

 .كذا يف النهاية. تزاماً على األصيلكل واحد منهما ال
وأحلت زيداً مبا كان له على وهو مائة درهم على رجل فاحتال : ويف تبيني احلقائق

. زيد به على الرجل، فأنا حميل، وزيد حمال، واملال حمال به والرجل حمال عليه وحمتال عليه
 .وقول الفقهاء للمحتال لـه لغو ألنه ال حاجة إىل هذه الصلة

 .ل للمحتال حويل قياساً على كفيل وضمني كذا يف الكفايةويقا
وأصل التركيب دال على الزوال والنقل ومنه التحويل، وهو نقل شيء من حمل إىل 

وإمنا مسي هذا العقد حوالة ألن فيه نقل املطالبة أو نقل الدين من ذمة إىل ذمة، . حمل آخر
احلوالة زيادة : وقوهلم يف املزارعة: غربويف امل. خبالف الكفالة فإن فيها ضم ذمة إىل ذمة

 .شرط على العامل يعنون ا التحويل املعتاد يف بعض النبات كاألرز مثالً
تعريب سفقته وهي شيء حمكم أو جموف مسي هذا القرض ا ألنه : السفْتجة

ما يف األشياء اوفة ك: إلحكام أمره، أو ألنه شبه لـه بوضع الدراهم يف السفاتج، أي
 .تعمل العصا جموفة وخيبأ فيها املاء

ال توى على مال امرٍئ ((هلك وذهب توى فهو تٍو وتاٍو، ومنه : توي املال
يعود الدين : قال.  يف احملتال عليه ميوت مفلساً وتفسريه يف حديث عمر )١( ))مسلم

                                     
مل أقف على من خرجه، لكنه ورد يف البخاري ومسلم استعماالً هذا احلديث ذا اللفظ ) ١(

قال رسول :  حيث قالباملعىن الذي أورده املؤلف، من ذلك ما رواه أبو هريرة ) توى(للفظة 
= 
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 .كذا يف املغرب. إىل ذمة احمليل
 كتـاب أدب القاضـي

يقع يف البياعات والديون، ذكر ما هو القاطع هلا بعد ملا كان أكثر املنازعات 
 .ذكرها وهو قضاء القاضي

 .والقاضي حيتاج إىل خصال محيدة حىت يصلح ا للقضاء
مث اعلم أن القضاء الشرعي أصل احملاسن وجممعها ومشعب املكارم ومنشؤها، ملا أن 

ق من أقوى الفرائض بعد ، فإن القضاء باحلاملراد منه نيابة اهللا تعاىل ونيابة رسوله 
ِإنِّي :  اسم اخلالفة فقالاإلميان وهو أشرف العبادات، ملا أثبت اهللا تعاىل آلدم 

يا :  فقال تعاىلوأثبت ذلك لداود . ]٣٠آية : سورة البقرة[ جاِعلٌ ِفي اَألرِض
 .]٢٦آية : سورة ص[ ِس ِبالْحقِّداود ِإنا جعلْناك خِليفَةً ِفي اَألرِض فَاحكُم بين النا

ألن املقصود منه . وبه أمر كل نيب مرسل صلوات اهللا سبحانه وتعاىل عليهم أمجعني
إظهار العدل ورفع الظلم من الظامل وإيصال احلق إىل املستحق واألمر باملعروف والنهي 

 .عن املنكر
. أدب واستأدبفت. أدب النفس والدرس، وقد أدب فهو أديب، وأدبه غريه: األدب

وتركيبه يدل على اجلمع والدعاء، ومنه األدب بسكون الدال وهو أن جتمع الناس إىل 
 .يدعوهم إليها: طعامك وتدعوهم، ومنه األدب بالتحريك ألنه يأدب الناس إىل احملامد أي

األدب اسم يقع على كل رياضه حممودة يتخرج ا اإلنسان يف : )١(وعن أيب زيد 
 .كذا يف املغرب. ئلفضيلة من الفضا
واملراد من أدب القاضي هنا هو اخلصال احلميدة املندوبة واملدعو إليها، : ويف النهاية

                                     = 
أي فل هلم فقال : من أنفق زوجني يف سبيل اهللا دعاه خزنة اجلنة، كل خزنة باب": اهللا 

 يرجع "إين ألرجو أن تكون منهم: قال !  توى عليهذلك الذي ال. يا رسول اهللا: أبو بكر
 .إىل سنن البخاري 

كان من أئمة األدب وغلبت عليه .  أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت األنصاري اخلزرجي )١(
 . هـ٢١٥اللغة والنوادر والغريب وكان يرى رأي القدر، وكان ثقة يف روايته تويف سنة 
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 .فاألدب للقاضي ما يذكر لـه شرائط الشهادة
إلزام على الغري ببينة أو إقرار، كذا يف الكفاية : هو اإلحكام وشرعاً: القضاء لغة

 . اخلصومات وقطع املنازعاتفصل: ويف النهاية ومعناه شرعاً. والدرر
احلكم وأصله قضاي ألنه من قضيت إال أن الياء مهزت : القضاء: ويف الصحاح

 .القضايا: األقضية، والقضية مثله واجلمع: واجلمع
ويف النهاية فعرف أوصاف القضاء بأوصاف الشهادة ألن أصل الوالية يثبت بأهلية 

 ال يكون بدون أصله فيصلح أن يكون الشهادة وكمال الوالية بالقضاء، وكمال الشيء
األهلية للشهادة أصالً ألهلية القضاء ذا الطريق، ألن الشهادة توجد بدون وصف القضاء 
وال يوجد وصف القضاء بدون وصف الشهادة فكانت والية القضاء فرعاً للشهادة من 

 .هذا الوجه فيصح هذا الكالم، ألن كل حد من باب الوالية
 .فيذ القول على الغري، فالشهادة والقضاء كذلكهو تن: وتفسريها

 .وهلذا ينبغي أن يكون القاضي من أهل الشهادة واألمانة
والفاسق ال يؤمتن يف أمر الدين لقلة مباالته فيه، ففسق القاضي بأخذ الرشوة أو 

 .غريه مثل الزنا وشرب اخلمر
 :مث اعلم أن
 .لرشاءبكسر الراء وضمها لغتان وهي مأخوذة من ا: الرشوة

أرشية ومنه الرشوة بالكسر والضم : حبل الدلو واجلمع: الرشاء: ويف املغرب
 .أعطاه الرشوة، وارتشى منه أخذ: الرشى، وقد رشاه أي: واجلمع

فإن نازع املاء من البئر ال يتوصل إىل استقاء املاء من البئر إال به فكذا اإلنسان ال 
 .يتوصل إىل املقصود من احلرام إال ا

 .)١( )) الراشي واملرتشلعن رسول اهللا ((: ل وقا
 .هو الذي يسعى بينهما ويصلح أمرمها من ريش السهم وهو إصالحه: والراشي

                                     
والترمذي يف .  وما بعدها٩/٤٩٥عون يف كتاب األقضية أخرجه أبو داود يف سننه مع ال) ١(

وأخرجه . حديث حسن صحيح:  وما بعدها كتاب احلكم وقال عنه٤/٥٦٥سننه مع التحفة 
 .٣/٧٧٥ابن ماجه يف سننه كتاب األحكام 
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 :مث الرشوة على وجوه أربعة
منها ما هو حرام من اجلانبني وهو ما إذا تقلد به فال يصري قاضياً وتكون الرشوة 

ومنها ما إذا دفع . اء حبق أو بغري حقحراماً على القاضي وعلى اآلخذ سواء كان القض
 .الرشوة إىل القاضي ليقضي فهذه الرشوة حرام من اجلانبني أيضاً

ومنها ما إذا دفع رشوة خلوف على نفسه أو ماله فهذه الرشوة حرام على اآلخذ 
وكذا إذا طمع يف ماله فرشاه بعض املال ومنها إذا دفع الرشوة . وليس حبرام على الدافع

مره عند السلطان حل لـه أن يدفع وال حيل لآلخذ، فإن أراد أن حيل األخذ ليستوي أ
 .يستأجر اآلخذ يوماً إىل الليل مبا يريد أن يدفع إليه فإنه جتوز هذه اإلجارة

كذا يف . مث إن املستأجر إن شاء استعمله يف هذا العمل وإن شاء استعمله يف غريه
 .فتاوى قاضيخان وأدب القاضي للصدر الشهيد
 )١(" نيكوبود غرل ويشي اكرفاسق بود: "ويستحق القاضي العزل بالفسق يعين

 . يف تفسريه)٢(هكذا حكي عن العالمة مشس الدين الكردري 
هذا بناء على أن اإلميان يزيد : ال جيوز قضاؤه، قيل: وقال الشافعي رمحه اهللا تعاىل

يف حل قتل : ه، وكذلك قولهوينقص، فإن األعمال من اإلميان عنده فإذا فسق انتقض إميان
 .من ترك الصالة متعمداً

إذا قُلَّد الفاسق ابتداء يصح، ولو قلد وهو : وقال بعض املشايخ رمحهم اهللا تعاىل
عدل ينعزل بالفسق ألن املقلد اعتمد بعدالته فيتقيد التقليد حبال عدالته فصار كأنه علق 

 .تقليد الرتفاع العدالة كذا يف الكفايةبقاء قضاء القاضي حبال عدالته، فلما فسق مل يبق ال
                                     

 .إذا كان القاضي فاسقاً فيحق عزله: "كلمات فارسية ومعناها) ١(
أحد علماء زمانه وفقهاء " حممد مشس األئمة الكردريحممد بن عبد الستار بن "هو الشيخ ) ٢(

عصره، كان بارعاً يف معرفة املذهب وأحيا علم أصول الدين، ولد سنة تسع وتسعني ومخسمائة 
ألف مجلة من الكتب لكن ليس من بينها كتاب يف التفسري، . وتويف سنة اثنتني وأربعني وستمائة

المساعيل مشس الدين "مة واللقب األول هو ومل يلقب بشمس الدين وإمنا لقبه مشس األئ
الكوراين والذي من بني تصانيفه كتاب يف التفسري، فلعله مثة تصحيف وقع بني الكوراين 

 .والكردي
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وفيه قوله حىت جيتمع يف املوىل على لفظ اسم املفعول ليكون فيه داللة على تولية 
 .غريه إياه بدون طلبه وهو أوىل للقاضي

 .مصدر قولك حكم بينهم حيكم أي قضى وحكم لـه وحكم عليه: احلكم
املتقن :  صاحب احلكمة، واحلكيمالعامل: واحلكيم. احلكمة من العلم: واحلكم أيضاً

احلاكم، : صار حكيماً، واحلكم بالتحريك: لألمور، وقد حكم بضم الكاف أي
املخاصمة إىل : واحملاكمة. إذا منعته مما أراد: والتحكيم مصدر، وحكمت الرجل حتكيماً

 .احلاكم كذا يف الصحاح
كم يف حق ما بني عبارة عن تصيري غريه حاكماً، فيكون احل: التحكيم: ويف احمليط

اخلصمني كالقاضي يف حق كافة الناس، ويف حق غريمها مبنـزلة الصلح، ألنه إمنا صار 
حكماً بتراضي اخلصمني، وتراضيهما عامل يف حقهما ومل يعمل يف حق غريمها ألن هلما 

 .والية على نفسهما ال على غريمها
 .وأما جواز فثابت بالكتاب والسنة وإمجاع األمة

سورة [ فَابعثُوا حكَما مِّن أَهِلِه وحكَما مِّن أَهِلها: اب فقوله تعاىلأما الكت
 .]٣٥آية : النساء

 يف قريظة  نزل على حكم سعد بن معاذ أن النيب "وأما السنة فما روي 
 ".حىت سىب ذراريهم وقتل مقاتليهم

 بن كعب خصومة وعليه إمجاع الصحابة فإنه روي أنه ملا وقع بني عمر وبني أيب
 . وحشرنا معهم وحكَّماه )١(أتيا زيد بن ثابت 
وهو الذي خري بني : فوض احلكم إليه، ومنه احملكم يف نفسه: وحكَّمه: ويف املغرب

 .الكفر باهللا تعاىل والقتل فاختار القتل
                                     

 املدينة وهو ابن قدم النيب . زيد بن ثابت بن الضحاك، يكىن أبا سعيد، وقيل غري ذلك) ١(
، وهو الذي مجع تب الوحي للرسول إحدى عشرة سنة، وأجيز يف غزوة اخلندق، وكان يك

تويف سنة مخس :  أمجعنيالقرآن هلى عهد أيب بكر وبأمر منه وكتب املصحف بأمر عثمان 
 . وأربعني وقيل غري ذلك



 ٨٧

 كتــاب الشـهادة
ويتضرر أوردها عقيب القضاء ألن كل واحد منهما قول ينتفع به أحد اخلصمني 

 .به اآلخر
. وهي إمنا تقبل يف جملس القاضي، وال تكون ملزمة بدون القضاء فلذلك عقبه ا

ويف النهاية أورد كتاب الشهادات بعد أدب القاضي للمناسبة بينهما، إذ القاضي يف قضائه 
 .حيتاج أوالً إىل شهادة الشهود عند إنكار اخلصم

ر بصحة الشيء عن مشاهدة وعيان ال عن اإلخبا: والشهادة يف اللغة: ويف الكفاية
إا مشتقة من املشاهدة اليت تنبئ عن : ختمني وحسبان حبق على آخر، فعلى هذا قالوا

 .املعاينة
احلضور، ألن الشاهد حيضر جملس القضاء : هي مشتقة من الشهود مبعىن: وقيل

 .لألداء، فسمي احلاضر شاهداً، وأداؤه شهادة
 إخبار بتصديق مشروطاً فيه جملس القضاء ولفظة وهي يف الشريعة عبارة عن

أدى : أحلف، وشهد لـه بكذا شهادة أي: وقوهلم أشهد بكذا: ويف الصحاح. الشهادة
صاحٍب وصحٍب، وسافٍر وسفر، : شهد مثل: ما عنده من الشهادة فهو شاهد، واجلمع

 .شهود وأشهاد: ومجع الشهد
هود أداؤها وال يسعهم كتماا إذا طالبهم الشهادة فرض يلزم الش: ويف الكفاية قال
 إذ النهي ]٢٨٢آية : سورة البقرة[ والَ يأْب الشُّهداُء ِإذَا ما دعوا: املدعي لقوله تعاىل

والَ تكْتموا الشهادةَ ومن : وقوله تعاىل. عن اإلباء عند الدعاء أمر باحلضور عند الدعاء
 . وعيد، واستحقاق الوعيد بترك الواجب]٢٨٣آية : سورة البقرة[ ٌم قَلْبهيكْتمها فَِإنه آِث

إقامة : والشهادة يف احلدود خيري فيها الشاهد بني الستر واإلظهار ألنه بني حسبتني
ولو سترته بثوبك (( للذي شهد عنده احلد والتوقي عن اهلتك، والستر أفضل لقوله 

لة على الشهادة يف حقوق العباد، بدليل سياق اآلية، فإن  واآلية حممو)١( ))لكان خرياً لك
                                     

يرجع إىل صحيح . هذا من حديث ماعز أخرجه مسام والترمذي وأبو داود واللفظ لـه) ١(
 وسنن أيب داود ٨/٥٣٣واب التفسري  والترمذي مع التحفة أب٤/٢١١٦مسلم كتاب التوبة 

= 
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الستر والكتمان إمنا حيرم خلوف فوت حق املدعي احملتاج إىل إحياء حقه من األموال، 
 .وذلك يف حق العباد

وأما احلدود فحق اهللا تعاىل وهو موصوف بالغىن والكرم وليس فيه خوف فوت 
 .سترحقه، فجاز لذلك أن خيتار الشاهد جانب ال

ثُم اُهللا : الشهادة صفة من صفات اهللا تعاىل الذاتية، قال اهللا تعاىل: ويف النهاية
واُهللا علَى كُلِّ شيٍء :  وقال عز وجل]٤٦آية : سورة يونس[ شِهيٌد علَى ما يفْعلُونَ

اهبة ومبىن الشهادة على الصدق، وفيها إحياء احلقوق الذ] ٩آية : سورة الربوج[ شِهيٌد
أكرموا الشهود فإن اهللا تعاىل حييي ((: وقال . وإبداء الدعاوى الناصبة وهو املقصود

 والقياس يأىب أن تكون الشهادة حجة ملزمة، ولكنه ترك القياس )١( ))هبم احلقوق
 .بالنصوص واإلمجاع كذا يف التوفيق

 .ياناحلجة فيعلة من البينونة وهي االنقطاع واالنفصال أو من الب: البينة
 .أقام احلجة: برهن عليه أي: الربهان، يقال: واحلجة
 .الطاهر: التعديل والزكي والزاكي: والتزكية

 بـاب الوكـالـة
وهي اسم للتوكيل، وهو إظهار العجز واالعتماد على الغري، واالسم التكالن كذا 

لة صفة من يف النهاية وفيه وأما املناسبة بني البابني فألن كل واحد من الشهادة والوكا
وقَالُوا : وقال]٤٦آية : سورة يونس[ ثُم اهللاُ شهِيدٌ علَى ما يفْعلُونَ: صفات اهللا تعاىل، لقوله تعاىل
 وإما ألن كال منهما إيصال النفع ]١٧٣آية : سورة آل عمران[ حسبنا اُهللا وِنعم الْوِكيلُ

ال منهما يصلح سبباً الكتساب الثواب إىل الغري باإلعانة يف إحياء حقه، وإما ألن ك
 .والصيانة عن العقاب يف املعامالت

املناسبة بينهما أن كال منهما من باب الوالية على الغري على : ويف تبيني احلقائق
                                     = 

 .٤/١٣٤كتاب احلدود 
أخرجه اخلطيب وابن عساكر من حديث عبد الصمد بن على بن عبد اهللا بن عباس عن ) ٢(

 .جده ابن عباس
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سبيل اإلعانة يف املعامالت مث هي بفتح الواو وكسرها اسم للتوكيل وهو احلفظ، ومنه 
وكلتك مبايل أنه ميلك احلفظ : إذا قال: افظ وهلذا قالواالوكيل يف أمسائه تعاىل مبعىن احل

ومنه التوكيل . وقيل التركيب يدل على معىن االعتماد والتفويض. فيكون فعيالً مبعىن فاعل
 .فالتوكيل تفويض التصرف إىل الغري. فوضنا أمورنا إليه: على اهللا توكلنا أي: يقال

فوضه إليه اعتماداً : قيام بأمره أيومسي الوكيل وكيالً ألن املوكل وكل إليه ال
 .عليه

 .القائم مبا فوض إليه فيكون فعيالً مبعىن مفعول ألنه موكول إليه األمر: الوكيل
فَابعثُوا أَحدكُم ِبوِرِقكُم هِذِه ِإلَى : فالوكالة مشروعة بالكتاب ملا قال تعاىل

وكلوا واحداً منهم : عن أهل الكهفأخرب اهللا تعاىل ] ١٩آية : سورة الكهف[ الْمِدينِة
بشراء طعام، وما قص اهللا تبارك وتعاىل عن األمم املاضية بال إنكار يكون شريعة لنا ما مل 

 .يظهر ناسخه
 )٢( )) بشراء أضحية)١( حكيم بن حزام فقد وكل رسول اهللا ((والسنة وهي 

 خروجه إىل السفر، وإمجاع األمة وهي املعقول، فقد يعجز اإلنسان عن حفظ مالـه عند
وقد يعجز عن التصرف يف ماله لقلة هدايته أو لكثرة ماله أو لكثرة أشغاله فيحتاج إىل 

 .تفويض التصرف إىل الغري بطريق الوكالة
اتفقوا على أن الوكالة من العقود اجلائزة وأن كل ما جازت فيه : ويف اإلشراف

ء واقتضاء الدين واخلصومة يف املطالبة النيابة من احلقوق جازت فيه الوكالة كالبيع والشرا
                                     

حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي األسدي ابن أخ خدجية ) ١(
 من أشراف قريش ووجوهها يف اجلاهلية واإلسالم، بنت خويلد، وهو من مسلمي الفتح، وكان

 . ولد قبل الفيل بثالث سنوات وتويف سنة أربع ومخسني وقيل غري ذلك
حديث : هذا احلديث من رواية حبيب بن أيب ثابت عن حكيم بن حزام قال الترمذي) ٢(

 بن حزام، حكيم بن حزام ال نعرفه إال من هذا الوجه، وحبيب بن أيب ثابت مل يسمع من حكيم
يرجع إىل الترمذي . جمهول اهـ: قال املنذري يف إسناده. فاحلديث منقطع اهـ كالمه ملخصاً

 كتاب البيوع ونصب الراية ٩/٢٤١ كتاب البيوع وأبو داود مع العون ٤/٤٧٠مع التحفة 
 . كتاب الوكالة٤/٩٠
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 .باحلقوق والتزويج والطالق وغري ذلك
 كتـاب الدعـوى

 .أوردها عقيب املعامالت ألا تترتب عليها يف الوجود
 .قول يقصد به اإلنسان إجياب حق على غريه كذا يف الدرر: وهي لغة
:  عليه واملالاملدعى: املدعي، وعمرو: ادعى زيد على عمرو ماالً، فزيد: يقال

واملصدر االدعاء، واالسم الدعوى، وألفها للتأنيث فال تنون، . املدعى، واملدعى به لغو
دعاوى كفتوى وفتاوى، والتداعي أن يدعو : دعوى باطلة أو صحيحة، ومجعها: يقال

إنا بعثناك : "ناديته، وهو داٍع وهم دعاة، وقول عمر : بعضهم بعضاً، ودعوت فالناً
 .كذا يف املغرب. لألذان وإعالم الناس ال حافظاً لألحوال: أي" اعياًداعياً ال ر

كنا يف دعوة فالن فهو مصدر : الدعوة إىل الطعام بالفتح، يقال: وقال اجلوهري
بني : فالن دعي أي: يريدون به الدعاء إىل الطعام، والدعوة بالكسر يف النسب، يقال

: أنا فالن بن فالن، وعزوته إىل أبيه:  يقولاالعتزاز وهو أن: الدعوة، واالدعاء يف احلرب
من ((انتمى وانتسب واالسم العزاء، ويف احلديث : إذا نسبته إليه فاعتزى هو تعزى أي
 . )١( ))تعزى بعزاء اجلاهلية فأعضوه هبن أبيه
إذا داعيته املفاعلة : احملاجاة، وحاجيته فحجوته: واألدعية مثل األحجية، واملدعاة

غلبته، والدعاء أحد األدعية وأصله دعاو ألنه من دعوت إال أن الواو ملا هنا للمبالغة ف
 أن الدعوى يف )٢(جاءت بعد األلف مهزت ويف النهاية وذكر شيخ اإلسالم اإلمام احملبويب 

                                     
:  الزجاجةقال عنه صاحب مصباح. أخرجه أمحد والنسائي وابن حبان عن أيب بن كعب) ١(

لكن البزار ذكره بسند جيد . هذا إسناد ضعيف النقطاعه بني سعيد وعلي، ولضعف ابن كثري
) ٥٤٠( وعمل اليوم والليلة للنسائي ص ٥/١٣٦يرجع إىل مسند أمحد . ال بأس به مرفوعاً
 .٢/٢٤٠وكشف اخلفا . ١/٤٣ومصباح الزجاجة 

الدين احملبويب ينتسب إىل عبادة بن الصامت هو اإلمام عبيد اهللا بن إبراهيم بن أمحد مجال ) ٢(
ولد سنة ست وأربعني ومخسمائة وكان إماماً كامالً معدوم النظري يف زمانه بارعاً يف معرفة 

 .املذهب واخلالف تويف سنة ثالثني وستمائة
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: عبارة عن إضافة الشيء إىل نفسه حالة املساملة واملنازعة مجيعاً مأخوذة من قوهلم: اللغة
فرياد به إضافة الشيء إىل : ضافه إىل نفسه بأن قال يل، وأما شرعاًادعى فالن شيئاً إذا أ

 .نفسه يف حالة واحدة خمصوصة وهي املنازعة
 كتـاب اإلقـرار

أورده بعد الدعوى ألن الدعوى تنقطع به فال حيتاج بعده إىل شيء آخر، حىت إذا 
 .مل يوجد حيتاج إىل الشهادة، وهلذا عقبها به

ويف . إثبات ما كان متزلزالً كذا يف الدرر: و لغةوهو مشتق من القرار، وه
 .وهو إخبار عن ثبوت حق الغري على نفسه وليس بإثباته: وشرعاً: الكفاية

: اإلقرار خالف اجلحود، وحكمه: وقيل. وهو من قر الشيء إذا ثبت: ويف التبيني
رى أنه ال يصح ظهور املقر به ال ثبوته ابتداء بطريق التمليك يف احلال من املقر، أال ت

 .اإلقرار بالطالق والعتاق مع اإلكراه، واإلنشاء يصح مع اإلكراه
لو أقر لغريه مبال، واملقر لـه يعلم أنه كاذب يف إقراره ال حيل لـه إذا : وهلذا قالوا

أخذه عن كره منه فيما بينه وبني اهللا تعاىل إال أن يسلمه عن طيب نفسه فيكون متليكاً 
. وامللك يثبت للمقر لـه بال تصديق وقبول، ولكن يبطل برده. يل اهلبةمبتدأ منه على سب

واملقر لـه إذا صدقه مث رده ال يصح رده ألنه ملزم على املقر ما أقر به لوقوعه دليالً على 
 .صدق املخرب به
إخراج الشيء عما دخل فيه غريه ألن فيه كفاً : يف اصطالح النحويني: االستثناء

إن شاء اهللا تعاىل، ألن فيه رد ما قالـه : ويف اليمني أن يقول احلالفورداً عن الدخول، 
 .مبشيئة اهللا تعاىل كذا يف املغرب

 كتـاب الصُّـلح
 .اسم مبعىن املصاحلة اليت هي املساملة، وهي خالف املخاصمة: وهو لغة
 .عبارة عن عقد وضع لرفع املنازعة بالتراضي كذا يف النهاية: وشرعاً

 .و من الصالح مبعىن استقامة احلالوه: ويف الدرر
دخل : صلح الشيء يصلح صلوحاً مثل: الصالح ضد الفساد، تقول: ويف الصحاح

وحكى أصحابنا صلح بالضم، والصالح بالكسر مصدر : قال الفراء. يدخل دخوالً
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املصاحلة واالسم الصلح يذكر ويؤنث، وصالح مثل قطام اسم مكة، واإلصالح نقيض 
 .حة واحدة املصاحلاإلفساد، واملصل

واتفقوا على أن من علم أن عليه حقاً فصاحل على بعضه، ال حيل : ويف اإلشراف
 .ألنه هضم احلق

 كتـاب املضـاربة
 .وهي كاملصاحلة من حيث إا تقتضي وجود البدل من جانب واحد

وآخرونَ : سار فيها، ومنه قوله تعاىل: مث هي مفاعلة من ضرب يف األرض أي
ِربضِضيونَ ِفي اَألر ]يعين الذين يسافرون للتجارة] ٢٠آية : سورة املزمل. 

ومنه املضاربة هلذا العقد املوصوف، ألن املضارب يسري يف األرض طلباً للربح كذا 
 .يف املغرب

 -وضاربه يف املال من باب املضاربة وهي القراض بلغة أهل املدينة: ويف الصحاح
دفعت إليه ماالً :  املضاربة، وقد قارضت فالناً قراضاً، أي:واملقارضة-نورها اهللا تعاىل

 ".بينكما على ما تشترطان"ليتجر فيه ويكون الربح 
هي أمانة تركت للحفظ، واملضاربة لالسترباح، فكانت أكثر وجوداً من : الوديعة

 .الوديعة، وهلذا أخره عنها
: اب والقبول، وشرطهااإلجي: تسليط الغري على احلفظ، وركنها: واإليداع يف اللغة

كون املال قابالً إلثبات اليد ليتمكن من حفظه، حىت لو أودعه اآلبق، أو املال الساقط يف 
 .البحر ال يصح، وكون املودع مكلفاً شرط لوجوب احلفظ عليه

الوديعة واألمانة كالمها : الوديعة أمانة يف يد املودع، فإن قيل: ويف النهاية قال
د، فكيف جوز بينهما املبتدأ واخلرب، وال جيوز إيقاع اللفظني عبارتان عن معىن واح

الليث أسد، واجليش منعة، مراد : املترادفني مبتدأ وخرباً إال على طريق التفسري، كقولك
 !املصنف رمحه اهللا تعاىل هنا ليس تفسري الوديعة باألمانة

األمانة جواز ذلك هاهنا بطريق العموم واخلصوص، فإن الوديعة خاصة و: قلنا
 .عامة، ومحل العام على اخلاص صحيح دون العكس

فالوديعة هي االستحفاظ قصداً، واألمانة هي الشٍي الذي دفع يف يده، سواء كان 
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أودعت زيداً ماالً، واستودعته إياه، إذا دفعته إليه ليكون : قصداً أو من غري قصد، يقال
ع عنده وديعة، فأنا موِدع ومستوِدع بالكسر، وزيد مودع بالفتح، واملال مودع ومستود

 .وديعة كذا يف املغرب: ومستودع أيضاً أي
خالف اخليانة، وهي مصدر أمن الرجل أمانةً فهو أمني إذا صار كذلك، : األمانة

 .هذا أصلها، مث مسي ما تأمتن عليه صاحبك أمانة
 واألمني من ]٢٧آية : سورة األنفال[ وتخونوا أَماناِتكُم: ومنها قوله تعاىل
) ١( ))املؤذن مؤمتن((اختذه أميناً، ومنه احلديث : ائتمنه على كذا: صفات اهللا تعاىل، يقال

يأمتنه الناس على األوقات اليت يؤذن فيها فيعملون على أذانه ما أمروا به من صالٍة : أي
 .وصوٍم وفطر

 ))ى أمانةعل(( فالصواب ))من اؤمتن أمانة((: وأما ما يف الوديعة من قولـه 
 .كذا يف املغرب. وهكذا يف الفردوس، وإن صح هذا فعلى تضمني استحفظ

 . احلديث)٢( ))األمانة جتر الغىن واخليانة جتر الفقر((: وقال 
، حىت جلست ملا ابتليت زليخا بالفقر، وابيضت عيناها من فراق يوسف : قيل

أيها امللك امسع : "نادت فقامت وعلى قارعة الطريق يف زي الفقراء فمر ا يوسف 
األمانة أقامت اململوك مقام امللوك، واخليانة أقامت :  فقالتكالمي، فوقف يوسف 

 .فتزوجها ترمحاً: وقيل". امللوك مقام اململوك
 .من كتاب النهاية يف شرح اهلداية يف أول باب الوديعة

                                     
هذا احلديث رواه اإلمام أمحد وأبو داود والترمذي وابن حبان من حديث األعمش عن أيب ) ١(

 كما رواه ابن حبان من طريق ))اإلمام ضامن واملوذن مؤمتن(( أيب هريرة بلفظ صاحل عن
 .عائشة وصححهما

مل أقف على ذكر لـه يف كتب احلديث ال الصحيحة منها وال الضعيفة فيما اطلعت عليه ) ٢(
 ٥/٧٦ولكنين وجدته يف بعض كتب الفقه فقذ ذكره الزيلعي يف تبيني احلقائق يف كتاب الوديعة 

 .٨/٤٨٤ ذكره أيضاً يف نفس املوضع اإلمام قاضي زاده أفندي صاحب تكملة فتح القدير كما
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 كتـاب العـارية
ركت للحفظ واالنتفاع، كما أن يف املناسبة بني البابني ظاهرة، ألن األول أمانة ت

 .ومسيت العارية عارية لتعريها عن العوض. العارية فائدة للمستعري
 .حقيقة وجمازية: اعلم أن العارية نوعان

إعارة األعيان اليت ميكن االنتفاع ا مع بقاء عينها، كالثوب والدواء : فاحلقيقة
 .والعبد والدابة
تفاع به إال باالستهالك، كالدراهم والدنانري واملكيل إعارة ما ال ميكن االن: واازية

 .واملوزون واملعدود واملتقارب فيكون إعارة صورة قرضاً معىن
العارية بالتشديد كأنه منسوبة إىل العار ألن طلبها عار وعيب، : ويف الصحاح
 .ارةوالعارية فعلية منسوبة إىل العارة اسم من اإلع: ويف املغرب. والعارة مثل العارية
هي من التعاور وهو التناوب : ويف الكايف. هي من العرية وهي العطية: ويف اهلداية

 .فكأنه جيعل للغري نوبة يف االنتفاع مبلكه إىل أن يعود إليه كذا يف الدرر
 .على أن تعود النوبة باالسترداد مىت شاء: ويف املبسوط
تعاىل، فإن املعري نائب عن اهللا وأما حماسن العارية فهي النيابة عن اهللا : ويف النهاية

تعاىل بإذنه يف إجابة املضطر، وكذلك من حتققت حاجته وقصرت قدرته لصغر يده عن 
متلك العني ببدل وهو الشرى، وعن متلك املنفعة بعوض باالستيجار، وهو حيتاج إىل 
 به االنتفاع، وكل من أجاب مضطراً يف إزالة اضطراره كان نائباً عن اهللا تعاىل، وكفى

فشرف اخلليفة والقاضي على سائر الناس، هلذا . شرفاً أن يكون العبد نائباً عن اهللا تعاىل
 . احلديث)١( ))السلطان ظل اهللا من األرض((: قال النيب 

من حيث إن الناس ينعمون يف محايته ويستروحون برعايته، فكذلك املستعري ينتفع 
 كالقرض ولذلك زيد ثواب القرض على ثواب والعارية ال تكون إال عند حمتاج. باملستعار

                                     
انظر كشف . ورواه البيهقي واحلاكم عن ابن عمر مرفوعاً. رواه ابن النجار عن أيب هريرة) ١(

 .١/٤٥٦اخلفا 
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 .)١( ))الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر((: الصدقة قال النيب 
 .ألن القرض ال يقع إال عند حمتاج، والصدقة قد تصادف غري حمتاج
والَ يحضُّ علَى : وقد ذم اهللا تعاىل أقواماً ال يتصدقون وال يعريون بقوله عز وجل

اِم الِْمسِكِنيطَع إىل أن قال :َوناعونَ الْمعنميو ]٧آية : سورة املاعون[. 
فإذا منع هذه . فاملاعون ما هو عون ألخيه يف حوائجه كالفأس والقدر وغري ذلك

 .األشياء كان هو غاية الشح، عصمنا اهللا تعاىل عن سفساف األمور وشح الصدور
 العار يف طلب العارية ملا كان باشرها  باشر االستعارة، فلو كانوأيضاً أن النيب 

وأما ما قاله .  موصوف باألخالق املهذبة واملكرمة والنعوت املعظمةفإن النيب 
اجلوهري وصاحب املغرب يف تعليل التسمية للعارية ينايف مبا يف اهلداية والنهاية واملبسوط 

هذا القول من من الروايات الصحيحة عن خري الربية، واحلري أن ال يتعجب أمثال 
 .البشرية

 كتـاب اهلبـة
 .املناسبة بني الكتابني أن كال منهما متليك بغري عوض

 .متليك العني بال عوض: إيصال النفع إىل الغري ويف الشريعة: وهي يف اللغة
وهب لـه : هي التربع والتفضل مبا ينفع املوهوب لـه، يقال: اهلبة: ويف املغرب

ويسمى املوهوب هبةً وموهبةً :  وهبةً، وكذا يف الكفاية، وفيهماالً وهباً ووهباً بالتحريك
: سأله، ورجل وهاب ووهابة أي: قبله، واستوهبه: هبات ومواهب، واب منه: واجلمع

 .كثري اهلبة، اهلاء للمبالغة
التطوع به، وفعلت كذا : وهو احلر املكلف، والتربع بالشيء: أهل التربع: وأهلها
 ".تربع دادان نه برسبيل وجوب: "يف املصادرمتطوعاً و: متربعاً أي

                                     
رأيت ليلة  : قال (( وأوله هذا احلديث أخرجه ابن ماجة من رواية أنس بن مالك ) ١(
وهذا احلديث يف إسناده خالد بن ضعفه أكثر أهل )). سري يب على باب اجلنة مكتوباً إخلأ

 ٢/٨١٢يرجع إىل سنن ابن ماجة . احلديث منهم أمحد بن حنبل وحيىي بن معني وأبو داود
 . كتاب الصدقات
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 .اإلجياب والقبول ألا عقد، وقيام العقد باإلجياب والقبول: وركنها
هبة الدين ممن عليه الدين إبراء، واهلبة لثواب اآلخرة صدقة، ومع : ويف التوضيح

 .النفل إكراماً هبة، ويكفي فيهما البعث والقبض من غري لفظ
 بعض الورثة باهلبة مكروه، وعلى تفضيل بعضهم على اتفقوا على أن ختصيص

 .بعض كذلك
ال حيرم، وقال مالك : هل حيرم؟ فقال أبو حنيفة والشافعي رمحهما اهللا: مث اختلفوا

جيوز أن ينحل اإلنسان بعض ولده بعض ماله، ويكره أن ينحله مجيع ماله، وإن : رمحه اهللا
 .اففعل ذلك نفذ إذا كان يف الصحة كذا يف اإلشر

تبقية الشيء مدة عمر املوهوب لـه أو الواهب، بشرط االسترداد بعد : العمرى
 .داري لك عمري، فتمليكه صحيح وشرطه باطل: موت املوهوب لـه، مثل أن يقول

ال عمرى وال ((: ، وعنه)١( )) أجاز العمرى والرقىب أن النيب وعن جابر ((
 .))أجاز العمرى ورد العقىب((:  وعن شريح))رقىب

 .وتأويل ذلك أن يراد بالرد إبطال شرط اجلاهلية، وباإلجازة أن يكون متليكاً مطلقاً
: العاقبة والعقىب: كذا يف الصحاح، وقيل. فهي يف اللغة جزاء األمر: وأما العقىب

 .آخر األمر
أرقبتك داري وجعلتها لك حياتك، فإن ِمت قبلي رجع : فهي أن يقول: والرقىب
 .لك رجعت إليك ولعقبكإيل وإن ِمت قب

الرقىب باطلة، إال أن أبا حنيفة يبطل املطلقة دون املقيدة، : وقال أبو حنيفة ومالك
 .هذه الدار رقىب، كذا يف اإلشراف: وصفة املطلقة عنده أن يقول

 كتـاب اإلجـارة
متليك : تناسب الكتابني من حيث إن كل واحد منهما متليك املنفعة، لكن اإلجارة

اسم لألجرة وهي : ويف اللغة. متليك املنافع بعوض: اإلجارة: ويف املغرب. عوضاملنفعة ب
                                     

يرجع إيل صحيح البخاري حباشية السندي . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه) ١(
 .٢/٩٦ب اهلبة وفضلها كتا
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 .طلب وضرب فهو آجر وذلك مأجور: كراء األجري، وقد أجره إذا أعطاه أجرته من بايب
 .آجرت مملوكي أوجره إجياراً فهو مؤجر: ويف كتاب العني
اجر فإنه خطأ مؤ: آجرين داره فاستأجرا، وهو مؤجر، وال تقل: ويف األساس

 .قبيح
 .لغة يف أجره وآجره من اإلجارة: آجره اهللا: من جامع الغوري" أفعل: "ويف باب
. وفيه نظر: قيل. وهكذا يف ديوان األدب واملصادر. آجره الدار" فاعل: "ويف باب

على أن ما كان من فاعل يف معىن " العني والتهذيب واألساس"وإمنا الصواب ما أثبت يف 
ملزارعة واملشاركة ال يتعدى إال إىل مفعول واحد ومؤاجرة األجري من ذلك، املعاملة كا

فاحلاصل أنك إذا . فكان حكمها حكمه، وما تعاون فيه القياس والسماع أقوى من غريه
 .آجر األجري كان موجهاً: ال غري، وإذا قلت" أفعل"آجره الدار واململوك فهو من : قلت

: فيه عامية، إمنا الصواب" من"ت شهراً فزيادة آجرت منك هذا احلانو: وأما قوهلم
 .آجرتك هذا احلانوت شهراً

مؤجر، واآلجر يف معناه غلط، إال إذا : واسم الفاعل من حنو آجره الدار فهو
مكان عاشب وبلد ما حل يف : "صحت الرواية عن السلف، فحينئذ يكون نظري قوهلم

من آجر األجري : ومن الثاين. رواسم املفعول منه مؤجر ال مؤاج" معىن معشب وممحل
 .واجر فعذره أنه بناه على يواجر وهو ضعيف: مؤجر ومؤاجر، ومن قال

 .اجلليس والندمي يف أنه فعيل مبعىن املفاعل: فهو مثل: وأما األجري
طلب وضرب اسم لألجرة : هي لغة فعالة من أجر يأجر من بايب: ويف درر احلكام
 .وهي ما يعطى لألجري
فمن حماسن الشرائع أن الفقري : وكان شيخي كثرياً ما يقول: نهايةقال صاحب ال

. ينتفعه بفلسته من االستحمام مثل انتفاع غين صرف األلوف الستحمامه يف بناء احلمام
 .فالبياعات شرعت على حظ األغنياء واإلجارات شرعت على حظ الفقراء

 .الثواب: األجر
 .يف الصحاحجزاء الطاعة وكذلك املثوبة كذا : والثواب
: املتفرق، وقوم شىت، ومسائل شىت، وأشياء شىت، وجاؤوا أشتاتاً أي: الشتيت

 .متفرقني



                    أنيس الفقهاء ٩٨    

قرابة : بينهما والء أي: القرابة، يقال: من آثار العتق، مأخوذ من الويل مبعىن: الوالء
ـه . حكمية حاصلة من العتق أو املواالة وصله :  أي)١( ))الوالء حلمة كلحمة النسب((: ومنه قول

 .كوصل النسب
والء املعتق، ويف : الوالء: ويف الصحاح. النصرة: الوالء والوالية بالفتح: وقيل
 .)٢( ))هنى عن بيع الوالء وعن هبته((: احلديث

 .واملواالة ضد املعاداة، واملعاداة والعداوة مبعىن واحد. املوالون: والوالء
: وسبب هذا الوالء"  نعمةوالء: والء عتاقة ويسمى"مث اعلم أن الوالء نوعان 

 .وسببه العقد الذي جيري بني اثنني" ووالء املواالة. "اإلعتاق عند اجلمهور
ابن العم، والعصبة كلها، والرب، واملالك، والناصر : املوىل على وجوه: ويف املغرب

سورة [  الَ مولَى لَهمذَِلك ِبأَنَّ اَهللا مولَى الَِّذين آمنوا وأَنَّ الْكَاِفِرين: يف قوله تعاىل
وهو موىل النعمة، : موىل املواالة، واملعتق: وهو الذي يقال لـه:  واحلليف]١١آية : حممد

 يعين موايل بين هاشم يف حرمة )٣( ))موىل القوم من أنفسهم((: واملعتق يف قوله 
 .كذا يف املغرب. وهو مفعل من الويل مبعىن القرب. الصدقة عليهم

السيد، واملنعم، واحملب، واخلليفة، واحلر، والعبد، :  صاحب املفاتيحوزاد عليها
 .واملنعم عليه ، واجلار

ويل : الصهر، وكل من ويل أمر واحد فهو وليه، ومنه: ضد العدو، والويل: والويل
                                     

هذا احلديث روي من حديث ابن عمر ومن حديث ابن أيب أوىف ومن حديث أيب هريرة ) ١(
حديث صحيح اإلسناد :  أما رواية عمر فقد أخرجها احلاكم وقال))ال يباع وال يوهب((بزيادة 

 .٤/٣٤١يرجع إىل املستدرك . ومل خيرجاه انتهى
 وأبو داود مع ٢/١١٤٥ ومسلم كتاب العتق ٢/٨١أخرجه البخاري يف كتاب العتق ) ٢(

 .٢/٣٩٨ والدرمي يف الفرائض ٨/١٣٣العون كتاب الفرائض 
روي هذا احلديث بطرق متعددة، فقد أخرجه احلاكم يف مستدركه عن رفاعة بن رافع ) ٣(

وأخرجه أمحد يف .  كتاب التفسري٢/٣٢٨حديث صحيح اإلسناد يرجع إليه : الزرقي وقال
 وأخرجه الدارمي من طريق كثري بن عبد اهللا بن عمرو بن ٤/٣٤٠ريق رفاعة أيضاً مسندة من ط

 .٤/١٤٨ وانظر نصب الراية للزيلعي ٢/٢٤٣عوف عن أبيه عن جده 
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الية بالكسر، ناظر أمور أهله، ومصدرمها الوِِ: مالك أمرمها، ووايل البلد: اليتيم أو القتيل
 .ة بالفتح النصرة واحملبة، وكذا الوالء، إال أنه اختص بوالء العتق ووالء املواالةوالوالي

 .أن جتعله والياً، ومنها بيع التولية: والتولية
 .احملاباة: واملواالة
 .املتابعة أيضاً، والِوالء بالكسر يف معنامها: واحملابة

 .املوادة: واحملابة: ويف الصحاح
 .احلُب: واحلُباب بالضم

 .عبارة عن محل إنسان على شيء يكرهه: هو لغة: اإلكراه
اإلكراه اسم لفعٍل بفعل اآلمر لغريه، فينتفي به : ً فقد ذكر يف املبسوط:وشرعا

 .رضاه أو يفسد به اختياره
اإلكراه عبارة عن ديد القادر غريه على ما هدده مبكروه على : وذكر يف الوايف

 .أمر حبيث ينتفي به الرضاء
والكَره . محلته على أمر يكرهه ومل يرضه: أكرهت فالناً إكراهاً: يقال: ملغربويف ا

 .الكراهة: والكره بالضم. اإلكراه، ومنه القيد كره: بالفتح
وهو : كل ما يف القرآن من الكُره فالفتح فيه جائز إال قوله تعاىل: وعن الزجاج

ٌه لَّكُمكُر ]البقرة وكرهت الشيء كراهةً وكراهية فهو يف سورة] ٢١٦آية : سورة البقرة 
 .إذا مل ترده ومل ترضه: مكروه

مها لغتان : تكليف ما يكْره فعله، وقيل: املشقة، والكَره بالفتح: الكُره بالضم: وقيل
 .يف املشقة

 .املنع، وبه مسي احلطيم حجراً ألنه مينع عن الكعبة: احلجر يف اللغة
ركل شوط : وقوله. ط به احلطيم مما يلي امليزاب من الكعبةما أحا: بالكسر: واِحلج

من احلجر إىل احلجر سهو، وإمنا الصواب من احلجر، يعين احلجر األسود، ألن الذي 
 .يطوف يبدأ به فيستلمه مث يأخذ عن ميينه على باب الكعبة

: حضنه وهو ما دون إبطه إىل الكشح مث قالوا: اإلنسان بالفتح والكسر: وحجر
 .يف كنفه ومنعته وتربيته: الن يف حجر فالن أيف

وكل ما حجرته من حائط فهو . واحلُجر بالضم لغة. احلرام: واِحلجر بالكسر
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رر وهو احلرام: واحملجر أيضاً. ما حول القرية: واحملجر بالفتح. ِحجة . اِحلجرواحلُج
 .كذا يف الصحاح. حظرية اإلبل، ومنه حجرة الدار: بالضم

 .أن كال منهما من العوارض اليت يزول لسببهما الرضاء: املناسبة بني البابنيمث 
 كتـاب املـأذون

 .املناسبة بني الكتابني ظاهرة، إذ اإلذن يقتضي سابقة اِحلجر، فيترتب عليه اإلذن
 .كذا يف املغرب. فك احلجر مطلقاً: ويف الشرع. اإلعالم لغة: واإلذن

 كتـاب الغصـب
لكتابني أن الغصب من أنواع التجارة، حىت إن أقر املأذون به صح املناسبة بني ا

 .كما يصح إقراره بدين التجارة، ومل يصح بدين املهر ألنه ليس من التجارة
 .والعني املغصوبة ال ميلكها الغاصب، كالعبد املأذون ال ميلك ما اكتسبه
ك الغاصب ال والعبد كما كان حمجوراً عن التصرف فيما ملواله بدون إذنه فكذل

 .ميلك ذلك شرعاً
غصيب تسمية : أخذ الشيء ظلماً وقهراً، ويقال للمغصوب: والغصب يف اللغة
 .باملصدر كذا يف املغرب

أخذ مال متقوم حمرم بغري إذن مالكه على وجه يزيل يده إن كان يف : ويف الشرع
 .يده

 يف مخر املسلم ألا وال. ال يتحقق يف امليتة واخلمر ألما ليسا مبال: فالغصب شرعاً
. وال يف مال احلريب ألنه ليس مبحرم وال فيما أذن املالك بأخذه كالوديعة. ليست مبتقومة

 .وال فيما ال يزول يد املالك عنه كزوائد الغصب كذا يف التبيني
 كتـاب الشُّـفْعِة

تناسب الكتابني من حيث أن كل واحد منهما يفضي إىل متلك مال اإلنسان بغري 
جعلته : كان وتراً فشفعته بآخر، أي: وهي اسم للملك املشفوع مبلكك، من قوهلم. اهرض

زوجاً لـه ومنه تكره الصالة بني اإلشفاع يعين التراويح، كأنه مجع الشفع وهو خالف 
 .الوتر
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من الشفع وهو الضم، مسيت ا ملا فيها من ضم املشتراة إىل : وهي لغة: ويف الدرر
 .ملك الشفيع

 .صاحب الشفعة، وصاحب الشفاعة، واملشفع مقبول الشفعة: والشفيع
 .اسم لالقتسام، كالقدوة لالقتداء: هي لغة: القسمة
 .كذا يف الدرر. متييز بني احلقوق الشائعة بني املتقامسني: وشرعاً

وجه املناسبة بني الكتابني أن الشفعة شرعت لدفع ضرر اجلار وتكملة منفعة امللك 
 شرعت لتمليك منفعة امللك، وجيري فيها اجلرب، إال أن الشفعة كملت جرباً، فكذا القسمة
 .معىن باملبادلة فقدمت

تقامسوا املال بينهم واقتسموه : وهي اسم من االقتسام، يقال. ويف املغرب أيضاً
 .قسموه: مبعىن

واالسم القسمة مؤنثة، وإمنا : وقامسه املال وتقامساه واقتسماه بينهم: ويف الصحاح
 وِإذَا حضر الِْقسمةَ:  بعد قوله]٨آية : سورة النساء[ فَارزقُوهم مِّنه: اىلقال تع
ا يف معىن املرياث واملال، فذكر على ذلكأل. 

ماملال بني الشركاء فرقه بينهم، وعني : بالفتح: والقَس اممصدر قسم القَس
 .وكذا املَقِْسم.  النصيب واحلظ:والِقسم بالكسر. ومنه القسم بني النساء. أنصباءهم

 كتــاب املزارعـة
املناسبة بني الكتابني أن املزارعة شرعت لتحصيل منفعة امللك وهي النماء، كما أن 

 .القسمة شرعت لذلك، إال أن القسمة أعم ألا جتري يف العقار وغريه
 .واملزارعة ختتص باألراضي، فلذا أخرها عن القسمة

 .أنبته وأمناه: زرعه اهللا أي: ع وهو اإلنبات لغة يقالمث هي مفاعلة من الزر
] ٦٤آية : سورة الواقعة[ أَأَنتم تزرعونه أَم نحن الزاِرعونَ: ومنه قوله تعاىل

 .واملفاعلة جتري بني اثنني غالباً كاملضاربة
والزرع أيضاً طرح البذر، واملزرع يف األصل واحد الزروع، وموضعه مزرعة 

 .مزروع كذا يف الصحاحو
 .زروع: والزرع ما استنبت بالبذر مسي باملصدر ومجعه: ويف املغرب
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 .مفاعلة من السقي، ألن أصلها مساقية: هي لغة: املساقَاةُ
 .دفع الشجر إىل من يصلحه جبزء من مثره: وشرعاً
قْيلألناسي: والس. 
واالسم .  ملاشيته وأرضهسقيت فالناً وأسقيته: للمواشي واألرض، يقال: واإلسقَاء
 .الِسقْي بالكسر

أن يستعمل رجل رجالً يف خنيل أو كروم ليقوم بإصالحها : املساقاة: ويف الصحاح
وهي املعاملة فيما حيتاج إليه يف األشجار : وقيل. على أن يكون لـه سهم معلوم مما تغله

 .واملال من الكل واحد. ببعض اخلارج
عة يف أا باطلة عند أيب حنيفة رمحه اهللا خالفاً هلما املساقاة كاملزرا: ويف الدرر

 .وأن الفتوى على صحتها. رمحهما اهللا
 .للنب وللماء: والِسقاء
طْبِن خاصة: والوللَّب. 
يللسمن: والِنح. 
 .للماء: والِقربة

ـَاِئح  كتـاب الذَّب
ير البذر ليحصل املناسبة بني الكتابني أن املزارعة إتالف موجود يف احلال، وهو تبذ

إال أن األول سبب حلصول أقوات الناس والبهائم، وهذه سبب حلصول . النفع يف املال
 .وكذا املساقاة لتحصيل الثمرات، كما أن الذبائح لتحصيل اللحم. غذاء بعض احليوانات

 .مث الذبائح مجع ذبيحة وهي اسم ما يذبح كالذبح
الذحبة، ألن املراد : خطأ، وإمنا الصواب )١( ))إذا ذحبتم فأحسنوا الذبيحة((: وقوله
 .احلالة واهليئة

                                     
 كتاب ٣/١٥٤٨يرجع إىل صحيح مسلم . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه) ١(

 كتاب الذبائح وسنن ٧/٢٠٠ائي  كتاب الذبائح وسنن النس٣/١٠٠الذبائح وسنن أيب داود 
 . كتاب الذبائح٢/١٠٥٨ابن ماجه 
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 .قطع األوداج، وهي مجع الودج، وهو عرق يف العنق، ومها ودجان: والذبح
. قطع احللقوم وهو احللق، وهو منفذ النفس من باطن، وهو أظهر وأسلم: وقيل

 .كذا يف املغرب
 ما يذبح قال اهللا :والذبح مصدر ذحبت الشاة، والذبح بالكسر: ويف الصحاح

 .]١٠٧آية : سورة الصافات[ وفَديناه ِبِذبٍح عِظيٍم: تعاىل
ذبيحة، وإمنا جاءت باهلاء لغلبة االسم عليها، أي: املذبوح، واألنثى: والذَِبيح :

 .النتقاهلا من الوصفية إىل االمسية ألا اسم ما يذبح
 .األضاحي: عهايذبح، ومج: اسم ملا يضحى ا أي: اُألضِحيةُ
كأرطاة وأرطى، وبه : كهدية وهدايا، وأضحاة وأضحى: ضحية وضحايا: ويقال

 .مسي يوم األضحى
أن األضحية من جنس الذبائح، إال أن األول أعم والثاين : مث املناسبة بني الكتابني

 .أخص، وهلذا قدمه
ب خاصة وإمنا أفردها بكتاب على حدة ألا واجبة تثبت بشرائط وأحكام، وأسبا
 .وجتب عند أيب حنيفة رمحه اهللا وحممد وزفر وحسن بن زياد رمحهم اهللا تعاىل

ويف إحدى الروايتني عن أيب يوسف رمحه اهللا، وعنه يف رواية أا سنة، وهو قول 
أا على قول واجبة على قوهلم، وعلى : وذكر الطحاوي رمحه اهللا. الشافعي رمحه اهللا

 .قوهلما سنة
أضحية بتشديد الياء وضم اهلمزة على وزن : فيها أربع لغاتو: ويف الصحاح

ضحايا، : أضاحي، وضحية على فعيلة ومجعها: أفعولة، وأضحية بفتح اهلمزة واجلمع
 .أضحى: وأضحاه واجلمع

ويف الدرر وهي اسم ملا يضحى ا، وجتمع على أضاحي على أفاعيل، من أضحى 
 النحر بذلك ألنه يذبح وقت الضحى يضحي إذا دخل يف الضحى ومسي ما يذبح أيام

 .تسمية لـه باسم وقته
اسم حليوان خمصوص، بسن خمصوص يذبح بنية القربة يف يوم : ويف الشرع

اإلسالم واإلقامة واليسار الذي يتعلق : خمصوص، عند وجود شرائطها وسببها، وشرائطها
من اإلبل خاصة، : لغةالبدنة يف ال. الوقت وهو أيام النحر: به وجود صدقة الفطر، وسببها
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 .البدنُ: ويقع على الذكر واألنثى واجلمع
ضد الطواعية، وهو مصدر كرهت كَـراهةً وكراهيةً بالتخفيف فهو : الكراهية

 .كذا يف الصحاح واملغرب. مكروه إذا مل ترده ومل ترضه
واملناسبة بني الكتابني أن األضحية تشتمل على الواجب والسنة، وكذلك الكراهية 

تحقق يف األنواع املختلفة املشتملة على الواجب واحلظر واإلباحة، وهلذا لقبها يف بعض ت
 .الكتب بكتاب احلظر واإلباحة

أن كل مكروه حرام، : تكلموا يف معىن الكراهية، واملروي عن حممد رمحه اهللا نصاً
لق لفظ الكراهية، إال أنه ملا مل جيد نصاً قاطعاً يف احلرمة مل يطلق عليها لفظ احلرام، بل أط

 .كذا يف اهلداية. الكراهية أقرب إىل احلرام: وعندمها. ال بأس به: ويف احلل قال
أما املكروه فقد تكلموا فيه، واملختار ما قال أبو حنيفة وأبو : وما يف الواقعات

 .يوسف
أن كل مكروٍه حرام ما مل يقم الدليل : وروي عن حممد نصاً. أنه إىل احلرام أقرب

والشبهة إىل احلرام أقرب، بكذا قال أبو يوسف، ألنه لو مل تكن حقيقة جلعل . خبالفه
 .كذلك احتياطاً

كراهية حترمي، وكراهية تنـزيه، ومما بني احلالل واحلرام، فما : مث الكراهية نوعان
فهو كراهية تنـزيه : فكراهية حترمي، وما كان إىل احلالل أقرب: كان إىل احلرام أقرب

 .ياراتكذا يف االخت
قد مسعت عن أستاذي وشيخي وسندي سيد البارعني وشيخ : يقول احلقري

" املفسرين واحملدثني املرحوم املغفور لـه موالنا املفخم عبيد اهللا الشهري بصوفجي زاده
نور اهللا مرقدمها، وجعل اجلنة " نور الدين"وهو روى عن أستاذه أستاذ العامل موالنا 

خفف اللهم عنا .  رحم اهللا امرءاً شدد العارية وخفف الكراهية:مثوامها وهو كثرياً ما قال
 .الكراهية ووفقنا للطواعية

 .أحللته: أحبتك الشيء أي: خالف احملظور، يقال: واملباح
. ما استوى طرفاه: املباح: ويف التعريفات. احملرم وهو املعاقب على فعله: واحملظور

 .ى فعله، ويثاب على تركهما هو راجح الترك، وال يعاقب عل: واملكروه
 .ما رخصه الشرع يف حتصيله بنص قطعي: واحلالل
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 .خبالفه: واحلرام
 .ما ال يتعلق به النفوذ وال يعتد به: والباطل
 .خبالفه: والصحيح
: كذا يف التعريفات ويف الصحاح. ما مل يتيقن كونه حراماً أو حالالً: والشبهة

 .املتماثالت:  املشكالت، واملتشاات:االلتباس، واملشبهات من األمور: الشبهة
 كتـاب إحيـاء املَـواِت

ففي الكراهية . املناسبة بني الكتابني من حيث إن يف كل منهما العمل باألحسن
ويف إحياء املوات إنبات أرض جامدة، وإجراء األار حتت النخيل واألشجار . فظاهر

 .آلجلةوهذا أمر مستحسن، فإن النعم العاجلة منوذج النعم ا
فَأَحيينا ِبِه اَألرض بعد : واملراد باإلحياء فيها إحياؤها باحلياة النامية، قال اهللا تعاىل

 .وإمنا مسي مواتاً لبطالن االنتفاع ا، كامليت احلقيقي] ٩آية : سورة فاطر[ موِتها
 .األرض اخلراب، وخالفه العامر: املوات: ويف املغرب

ا ليس مبلك ألحد، وال هي من مرافق البلد، وكانت خارجة هي م: وعن الطحاوي
: أرض املوات: وعن أيب يوسف رمحه اهللا. البلد سواء قربت منه أو بعدت يف ظاهر الرواية

هي البقعة اليت لو وقف رجل على أدناه من العامر، ونادى بأعلى صوته، مل يسمعه أقرب 
 .من يف العامر إليه

مرفق بكسر امليم : طبخ والسباطة وحنو ذلك، الواحداملتوضأ وامل: ومرافق الدار
 .وفتح الفاء ال غري

ِطنواملَع طَنمناخ اإلبل ومربكها حول املاء، واجلمع أعطان ومعاطن، وقوله: الع :
 فإمنا أضاف ليفرق بني )١( ))حرمي بئر العطن أربعون ذراعاً، وحرمي بئر الناضح ستون((

 .وبني ما يستقى منه بالناضح، وهو البعريما يسقى منه باليد يف العطن، 
                                     

من احتفر برياً فليس ألحٍد أن حيفر ((أخرجه أمحد بن حنبل وابن ماجه والدارمي بلفظ ) ١(
مدار احلديث يف اإلسناد على إمساعيل :  قال عنه يف الزوائد))حوله أربعني ذراعاً عطناً ملاشيته

 .القطان وابن مهدي وغريمهابن مسلم املكي، تركه حيىي 
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 .هو نصيب املاء: الِشرب بالكسر
مث الشرب نصيب املاء الذي . أحدمها الشرب والثاين الشفة: اعلم أن املاء نوعان

 .يشترك فيه الكل كماء أودية غري مملوكة، كدجلة وحنوها يف عموم املنافع
دم والبهائم حق الشفة يف كل ماء شرب بين آدم والبهائم، ولكل من بين آ: والشفة
 .مل حيرز بطرف

 )١(. ))يف املاء والكأل والنار: الناس شركاء يف ثالث((: فإن األصل فيه قوله 
 .وهو يتناول الشرب والشفة

مث خص منه الشرب بعد دخول املاء يف املقاسم باإلمجاع، فبقي منه الشفة، ألن 
 .لدرركذا يف ا. البري وحنوها مل توضع لالحتراز

 .وهو ما يشرب من املايعات: مجع شراب: األشِربة
 .وسمي هذا الكتاب ا ألن فيه بيان أحكامها

مث املناسبة بني الشرب واألشربة ظاهرة، إال أن الشرب يف بيان شرب احلالل، 
 .وهذه يف بيان احلرام فلذلك فصلها وأخرها عنه

 . دباءة:القرع، الواحدة: بالقصر واملد: والدباُء
هي جرار محر حيمل فيها : وعن أيب عبيد. اخلزف األخضر أو كل خزف: احلَنتم

كذا يف . جر وجرار: واجلَرة من اخلزف، ومجعه. حنتمة: اخلمر إىل املدينة، الواحدة
 .الصحاح

 .اجلر: واخلزف بالتحريك. هو كل شيء يصنع من مدر: اجلر قيل: ويف املغرب
ديذا أخذه، فهو صائد، وذلك مصيدمصدر صاده إ: الص. 

ويسمى املصيد صيداً تسمية باملصدر . املصايد: اآللـة، واجلمع: واِملصيدةُ بالكسر
. واالصطياد افتعال. فيجمع صيوداً وهو كل ممتنع متوحش طبعاً ال ميكن أخذه إال حبيلة

                                     
روي هذا احلديث من طرق متعددة، فقد أخرجه أبو داود عن حريز بن عثمان عن أيب ) ١(

وأخرجه ابن ماجه عن عبد اهللا بن خراش عن . خداش ابن حبان بن زيد عن رجل من الصحابة
 .العوام بن حوشب عن جماهد عن ابن عباس
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و والطرب ومها أن كال منهما من أسباب الله: كذا يف املغرب مث املناسبة بني الكتابني
 .يوجبان الغفلة

 .االصطياد: واملراد منه. )١( ))من اتبع الصيد فقد غفل((: قال النيب 
 .ثبوت امللك ال احلل ألنه حكم الذكاة: وحكم االصطياد

وشرط احلل أن يكون الصايد من . كون الصيد غري مملوك: وشرط ثبوت امللك
 .مملوك لآلخذكون الصيد غري : وسبب ثبوت امللك. أهل الذكاة

 .كذا يف التبيني. مث الصيد مباح لغري احملرم يف غري احلرم
من السن، ومنه ذو ناب، مسي به الكلب وحنوه لطول نابه: والناب. 
 .مبنـزلة الظفر لإلنسان. للطائر والسباع: واِملخلَب
 .البنادق: ما يرمى به، واحدة البندق، واجلمع: والبندقة
 . ال ريش عليهالسهم الذي: واملعراض

ـِْن  كتــاب الره
 .جعل الشيء حمبوساً، أي شيء كان بأي سبب كان: وهو يف اللغة
 .حبس الشيء حبق ميكن أخذه منه كالدين: ويف الشريعة

أخذها رهناً : رهن الرجل الشيء ورهنته، وأرهنته ضيعيت فارنها مين، أي: يقال
 .رهون ورهان: عاملرهون تسمية للمفعول باملصدر، واجلم: والرهن

 .والتركيب دال على الثبات والدوام
أن الصيد ال ميلك إال باألخذ، فكذا الرهن ال ميلك إال : مث املناسبة بني الكتابني

 .بالقبض
 كتـاب اجلنـايات

 .حيدث ويكسب: ما يجىن من الشر، أي: هي مجع جناية، وهي
                                     

يرجع إىل سنن .  إسناده وهب بن منبه وقد تكلم فيههذا احلديث من رواية ابن عباس ويف) ١(
 وسنن النسائي ٦/٥٣٢وسنن الترمذي مع التحفة .  كتاب الصيد٨/٦١أيب داود مع العون 

 .١/٣٥٧ ومسند اإلمام أمحد بن حنبل ٧/١٧٢
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ل ما يقبح ويسوء وقد مصدر جين عليه شراً جناية، وهو عام يف ك: وهي يف األصل
 .خص مبا حيرم من الفعل

 .القصاص يف النفوس واألطراف: ولكن يف ألسنة الفقهاء يراد باجلناية
 .وإمنا مجعها باعتبار أنواعها رعاية للتناسب بني اللقب وامللقب

 .أن الرهن شرع إلحياء الدين وصيانة عن اهلالك: مث املناسبة بني الكتابني
ولَكُم ِفي : شرع لصيانة النفوس وإحيائها، كما قال تعاىلفكذا اجلناية حكمها 

إال أن الرهن وسببه مشروعان، واجلناية .  اآلية]١٧٩آية : سورة البقرة[  حياِةالِْقصاص
 .حكمها مشروع، فقدم الرهن عليه

 .على مخسة أوجه: قيل القتل
 .وهو ضرب القاتل ملقتول مبا يفرق به األجزاء كسالح وحنوه: عمد

 .وهو ضربه بغري ما ذكر: وشبه عمد
 .وهو رمي املسلم بظن الصيد مثالً: وخطأ

 .قتل النائم آخر بسقوطه عليه: وما أجِري جمرى اخلطأ وهو
 .وهو قتله بوضع حجر أو حفر بئر يف غري ملكه: والقتل بسبب
 .القصاص: القَود بالتحريك

 .غربكذا يف امل. أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل: والِقصاص
القَود، وقَد أَقَص األمري فالناً من فالن إذا اقتص لـه منه : القصاص: ويف الصحاح

 .فجرحه مثل جرحه أو قتله
مصدر ودى القاتل املقتول إذا أعطى وليه املال الذي هو بدل النفس مث قيل : الِديةُ
كذا يف . ف الفاءولذا مجعت، وهي مثل عدة يف حذ. الدية تسمية باملصدر: لذلك املال
 .قيل والتاء يف آخرها عوض عن الواو يف أوهلا. املغرب

رقالدراهم املضروبة، وكذلك الِرقَةُ، واهلاء عوض عن الواو: الو. 
 .)١( ))يف الرقة ربع العشر((: ويف احلديث

                                     
ويف الرقة (( يف كتاب الصدقات، والفقرة كاملة هذه فقرة من حديث أبو بكر الصديق ) ١(

 وقد أخرجه ))إذا مل يكن إال تسعني ومائة فليس فيها شيء إال أن يشاء رهباربع العشر ف
= 
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واحدة شجاج الرأس، ورجل أشج بني الشجج، إذا كان يف جبينه أثر : الشجةُ
 .الشجة

الِشجخيتص بالوجه والرأس، ويف غريمها يسمى جراحة: اج. 
وقد قشرت العود أقشره قشراً نـزعت . أول الِشجاج ألا تقشر اجللد: والقَاِشرة

 .عنه قشره
 .من الشجاج بعد الدامية: الدامعة
هي اليت تدمي من غري أن يسيل منها دم، فإذا سال منها الدم فهي الدامعة : والدامية
 .جمةبالعني غري مع

 .تظهره: هي اليت توضح العظم أي: واملوِضحةُ
تكسره حىت خيرج منها فراش : الِشجةُ اليت تنقل العظم أي. بكسر القاف: واملُنقِّلَةُ

 .العظام
 .الطعنة اليت تبلغ اجلوف: واجلَايفَةُ
 رجل أميم: يقال. اليت تبلغ الدماغ حىت يبقى بينها وبني الدماغ جلد رقيق: واآلمةُ

 .ومأموم
 .كذا يف الصحاح. أم الرأس: ويقال أيضاً. اجللدة اليت جتمع الدماغ: وأم الدماغ
 .الشجة اليت تشق اجللد قليالً: واحلَاِرصة
الشجة اليت تقطع اجللد وتشق اللحم وتدمي، إال أنه ال يسيل الدم، وإن : والباِضعةُ
 .سال فهي الدامعة
 .ذت يف اللحم ومل تبلغ السمحاقالشجة اليت أخ: واملُتالَِحمة
اقحا مسيت الشجة إذا بلغت إىل : والِسمقشرة رقيقة فوق عظم الرأس، و

 .مسحاق
مثالً أن يقوم العبد صحيحاً وجرحياً مما نقصت اجلراحة من القيمة : وحكومة العدل

                                     = 
 وأخرجه ١/٢٥٣زكاة الغنم : البخاري يف صحيحه يف مواضع متعددة، منها كتاب الزكاة باب

 .١/١٢أمحد بن حنبل يف مسنده 
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 مبعترب من الدية، فإن نقصت عشر الدية جيب عشر الدية، وإن نقصت ربع عشر القيمة
 .جيب ربع عشر الدية

 .اسم للواجب على ما دون النفس: األرش
أروش وإراش بوزن فراٍس اسم : دية اجلراحات، واجلمع: األرش: ويف املغرب

 .موضع
وهي اسم : ويف املغرب. إميان تقسم على املتهمني يف الدم من أهل احمللة: القَسامةُ
 .م على أهل األولياء يف الدموهي األميان تقس: ويف الصحاح. مبعىن االقتسام

على وزن املكارم مجع معقلة بفتح امليم وسكون العني وضم القاف : املَعاقل بالفتح
تقيد بفناء ويل : وإمنا مسيت ا ألن أهل الديات كانت تعقل أي. وهي املعقل وهو الدية

كذا يف . انريمعقلة، وإمنا كانت دراهم ودن: املقتول، مث عم ذا االسم، فسميت الدية
إذا تركت : أعطيت ديته، وعقلت لـه دم فالن: وعقلت القتيل: الغاية ويف الصحاح

غرمت عنه جنايته، وذلك إذا لزمته دية فأديتها عنه، : القود للدية، وعقلت عن فالن أي
ال تعقل العاقلة ((: ويف احلديث. فهذا هو الفرق بني عقلته وعقلت عنه وعقلت لـه

 .)١( ))عمداً وال عبداً
هو أن جيين احلر : وقال ابن أيب ليلي. هو أن جيين العبد على حر: قال أبو حنيفة

ال "لو كان املعىن على ما قال أبو حنيفة لكان الكالم : وصوبه األصمعي وقال. على عبد
كلمت أبا يوسف القاضي يف : وقال. وال تعقل عبداً: تعقل العاقلة عن عبد، ومل يكن

 .فلم يفرق بني عقلته وعقلت عنه حىت فَهمتهذلك حبضرة الرشيد 
. وهم القرابة من ِقبل األب الذين يعطون دية من قتله خطأ: عصبته: وعاقلة الرجل
توازيه، : واملرأة تعاقل الرجل إىل ثلث ديتها أي. هم أصحاب الدواوين: وقال أهل العراق

 .لرجلفإذا بلغ ثلث الدية صارت دية املرأة على النصف من دية ا
                                     

 معناه الصحيح أنه كالم الشعيب على ما نقله الزيلعي عن البيهقي، ولقد أورد الزيلعي يف) ١(
يرجع إىل سنن البيهقي . وأَعلَّه البيهقي باالنقطاع. غريب مرفوع: ، وقال عنهعن النيب 

 .٤/٣٧٩ ونصب الراية ٨/١٠٤
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 كتــاب الوصــايـا
وجه إيراد هذا الكتاب يف آخر الكتاب ظاهر، ألن آخر أحوال اآلدمي يف الدنيا 

 .معاملة وقت املوت وهو آخر عمره: املوت، والوصية
متليك مضاف إىل ما بعد املوت بطريق التربع، سواء كان ذلك يف األعيان : الوِصيةُ
 .ان كذا يف التعريفاتوالوصية والوصايا امس. أو يف املنافع

 .الوصية اسم مبعىن املصدر، مث مسي به املوصى به: ويف الدرر
وهي مجع وصية، وهو طلب فعل يفعله املوصى إليه بعد : وقال صاحب االختيار

غيبة املوصي أو بعد موته فيما يرجع إىل مصاحله، كقضاء ديونه والقيام حبوائجه ومصاحل 
 .غري ذلكورثته من بعده وتنفيذ وصاياه و

طلب شيء من غريه ليفعله يف غيبته حال حياته : واإليصاء لغة: وقال يف الدرر
ملكه لـه : أوصى فالن لفالن بكذا مبعىن: يستعمل تارة بالالم يقال: وشرعاً. وبعد وفاته
 .بعد موته

فالن أوصى إىل فالن مبعىن جعله وصياً يتصرف يف : ويستعمل أخرى بإىل يقال
والقوم مل يتعرضوا للفرق بينهما وبيان كل منهما باالشتقاق، بل . د موتهماله وأطفاله بع

 .ذكرومها يف أثناء تقرير املسائل، وقد بني ها هنا كال بانفراده
إذا جعلته وصيك، واالسم : أوصيت لـه بشيء، وأوصيت إليه: ويف الصحاح
: وتواصى القوم أي. وأوصيته ووصيته أيضاً مبعىن، واالسم الوصاة. الوصاية والوصاية

 .أوصى بعضهم بعضاً
فالن استوصى من فالن إذا قبل : االستيصاء قبول الوصية، يقال: ويف االختيار

 .)١( ))استوصوا بالنساء خرياً فإهنن عندكم عوان((: وصيته قال رسول اهللا 
 .اقبلوا وصييت فيهن فإم أسرى عندكم: أي

                                     
 كتاب ٢/١٠٩١ كتاب النكاح وصحيح مسلم ٩/٢٥٣يرجع إىل البخاري مع الفتح ) ١(

 كتاب ١/٥٩٤ كتاب الرضاع وسنن ابن ماجة ٤/٣٢٦الرضاع وسنن الترمذي مع التحفة 
 .النكاح
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 .على ذلك الكتاب والسنة واإلمجاعمث الوصية قضية مشروعة، وقربة مندوبة دل 
 .]١١آية : سورة النساء[ ِمن بعدِ وصِيةٍ يوصى ِبها أَو ديٍن: أما الكتاب قوله تعاىل

 بعد ثالث مرض مبكة فعاده رسول اهللا ((: أن سعد بن أيب وقاص : والسنة
ال، قال أوصي : اليا رسول اهللا، إين ال أخلف إال بنتاً أفأوصي جبميع مايل؟ ق: فقال

الثلث والثلث كثري، : ال، قال فثلثه؟ قال : ال، قال فنصفه؟ قال: بثلثي مايل؟ قال
يسألون الناس : ألن تدع ورثتك أغنياء خري من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، أي

 .)١()) كفايتهم
إن اهللا تصدق عليكم بثلث أموالكم يف آخر أعماركم زيادةً يف ((: وقال 

 .)٢( ))كم تضعون حيث شئتم، ويف رواية حيث أحببتمأعمال
فإن األئمة املهديني والسلف الصاحل أوصوا، وعليه األمة إىل يومنا : وأما اإلمجاع

هذا، وألن اإلنسان ال خيلو من حقوق لـه وعليه، وأنه مؤاخذ بذلك، فإذا عجز بنفسه 
 .فعليه أن يستنيب يف ذلك غريه، والوصي نائب عنه يف ذلك

 .الذي يوصى به والذي يوصى لـه وهو من األضداد: والوِصي:  الصحاحويف
 .وفالنة وصي فالن بدون التأنيث أريد به االسم دون الصفة، وكذلك الوكيل

. أمجعوا على أن الوصية غري واجبة ملن ليست لـه أمانة جيب عليه اخلروج منها
ومن كانت .  بغري إشهادوال عليه دين وال يعلم به من هو لـه، وليست عنده وديعة

 .ذمته متعلقة ذه األشياء فإن الوصية ا واجبة عليه
 .والفرض التقدير. مجع فريضة وهي املقدرة: الفرائض

 .الفرض ما أوجبه اهللا تعاىل، مسي بذلك ألن لـه معامل وحدوداً: ويف الصحاح
:  أي]١١٨آية : سورة النساء[ َألتِخذَنَّ ِمن ِعباِدك نِصيبا مفْروضا: قوله تعاىل

                                     
 ٥/٣٦٣يرجع إىل البخاري مع الفتح .  أخرجه أصحاب الكتب الستة يف كتاب الوصايا)١(

 .٢/٩٠٤ وسنن ابن ماجه ٦/٢٠١ وسنن النسائي ٣/١٢٥٠وصحيح مسلم 
فقد . هذا احلديث من األحاديث املشتهرة املتداولة بني الفقهاء، وقد روي من طرق متعددة) ٢(

والدارقطين من طريق معاذ بن . وابن ماجه من طريق أيب هريرة.  الدرداءرواه أمحد من طريق أيب
 . جبل
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 .مقتطعاً حمدوداً
األنصباء املقدرة املسماة ألصحاا أصحاب : مث الفرائض اليت وقعت يف اخلواتيم
 .]١١آية : سورة النساء[ فَرِيضةً مِّن اِهللا: الفرائض مأخوذة من قوله تعاىل يف آية املواريث

 مجع عاصب، وإن مل يسمع به، من البنون وقرابة الرجل ألبيه، كأا: العصبةُ
 .وإمنا مسوا عصبةً ألم عِصبوا بامليت. عصبوا به إذا أحاطوا حوله

العصبات، : واجلمع. ألن األب طرف واالبن طرف، واألخ جانب والعم جانب
 .فهم حيرزون مجيع املال إذا مل يكن معهم صاحب فرض

 . هللا تعاىلإجياب عني الفعل املباح على نفسه تعظيماً: النذْر
واتفقوا على أن النذر ينعقد بنذر الناذر، إذا كان يف طاعة اهللا، فأما إذا نذر أن 

 .يعصى اهللا تعاىل أعاذنا اهللا تعاىل، فاتفقوا على أنه ال جيوز أن يعصى اهللا تعاىل
وهو أن يزيد سهاماً فيدخل النقصان . ارتفعت: االرتفاع، وقد عالت أي: العولُ
مأخوذ من امليل، وذلك أن الفريضة إذا عالت فهي متيل على : وقيل. ائضعلى أهل الفر

 .أهل الفريضة مجيعاً فينتقص أنصباءهم
الزيادة : فاألصوب أن يكون معىن عولُ الفريضة. وهو على هذا من األضداد

 .واالتفاع اوزة سهام املرياث سهام املال
 .أرسلتها إىل البئر: ت الدلو أيأدلي: التوصل إليه، يقال: واإلدالء إىل امليت
وتدلُوا : دفعه، ومنه قوله تعاىل: احتج ا، وأدىل مباله إىل احلكام: أدىل حبجته أي

 . يعين الرشوة]١٨٨آية : سورة البقرة[ ِبها ِإلَى الْحكَّاِم
  األرحاِم بعضهم أَولَىـواوأُولُ: ويف التنـزيل. خالف األجنيب: وذو الرحم

مث . منبت الولد ووعاؤه يف البطن:  والرحم يف األصل]٧٥آية : سورة املائدة[ ِببعٍض
 .كذا يف املغرب. مسيت القرابة والوصلة من جهة الوالد رمحاً، ومنها ذو الرحم

. والرحم رحم األنثى وهي مؤنثة، والرحم أيضاً القرابة، والرحم: ويف الصحاح
جنعلهم عصبة، وعند القوم :  عندنا بالتعصيب أيوذو األرحام يرثون. بالكسر مثله

بإنزاهلم منازل أصوهلم اليت ا يتوصلون بامليت، قاله الشيخ اإلمام أبو : بالتنـزيل، أي
 .حفص النسفي رمحه اهللا

يف اصطالح علماء الفرائض ذكر البنات على اختالف الدرجات، أما : والتشبيب
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ومسائل التشبيب من . كر املساء كذا يف املغربتشبيب القصيدة فهو حتسينها وتزيينها بذ
قال فيها شعراً مطرباً، وهو من الشباب بالفتح الذي هو مصدر : قوهلم شبب باملرأة أي

هو التنشيط مأخوذ من شباب : التشبيب: هو عمل أهل الشباب، وقيل: الشاب، أي
هو . رع فيهاوهو أن ينشط ويرفع يديه، وهذه املسائل ينشط الشا: الفرس بكسر الشني
 .هي تذْكي اخلاطر: أوقدها، أي: من شبب النار أي

 .)١( ))ومن ترك كالً فعلي وإيلَّ((اليتيم ومن ذو عيال وثقل، ومنه احلديث : الكَلُّ
أن من ترك ولداً ال كايف :  فإلينا واملعىنواملثبت يف الفردوس برواية أيب هريرة 
 .اله من بيت املالوال كافل لـه، فأمره مفوض إلينا نصلح أحو

ما خال الوالد والولد، فهي يف اللغة طويلة الذيل فمن شاء فليطلب يف : والكَالَلَةُ
 .مغرب اللغة والصحاح

أصل التاء فيه واو، تقول ورثت : أصله موراث إعاللـه ظاهر، والتراث: واملرياث
ه الشيء أبوه، وهم أيب وورثت الشيء من أيب أرثه بالكسر فيهما ورثاً وإرثاً ورثةً، وأورث

 .كذا يف الصحاح. ورثه توريثاً أدخله يف ماله على ورثته وتوارثوا كابراً عن كابر
 .تأنيث األقرب واألبعد: القرىب والبعدى

 .من النسخ وهو النقل والتحويل: واملناسخة
أن ميوت ورثة بعد ورثة وأصل املرياث قائم مل يقسم كذا يف : والتناسخ يف املرياث

 .الصحاح
 .يترفق به: مجع حيلة وهي ما يتلطف به لدفع املكروه أو جللب احملبوب أي: اِحليل
وتكره احليلة يف إبطال الشفعة بعد ثبوا باالتفاق، وال . خالف التعسف: والترفق

كذا . بأس به قبل ثبوا وهو املختار، ألنه ليس بإبطال حق ثابت، وكذا يف الزكاة والربا
 .يف قنية املنية

                                     
من ترك ماالً فللورثة، ومن ترك ((بلفظ هذا احلديث أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه ) ١(

يرجع إىل صحيح البخاري .  وللبخاري يف كتاب النفقات والفرائض فيما يقرب منه))كالً فإلينا
 .٤/١٦٧ و٣/٢٩٠حباشية السندي 
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 ألـةمسـ
 فإنه يعزر أشد التعزير حىت يترك )١(ذا تشفع حنفي املذهب اإلمام احلسن املاتريدي 

 .املذهب الردي ويرجع إىل املذهب السديد
الثبات على مذهب أيب حنيفة رمحة :  رمحه اهللا)٢(قال شيخ اإلسالم عطاء بن محزة 

 .اهللا خري وأوىل لـه، كذا يف جممع الفتاوى يف أول باب الشفعة
 يــلذ

وكذا . أبو حنيفة وأبو يوسف رمحهما اهللا، وتسمية أيب حنيفة به ظاهر: الشيخان
 .أبو يوسف ألنه شيخ حممد

أبو حنيفة وحممد، ألن الطرف األعلى وهو أبو حنيفة والطرف األسفل : الطرفان
 .وهو حممد

 .أبو يوسف وحممد رمحهم اهللا تعاىل: اآلخران
وتاء . وحنيفة هو حي من العرب. ٍل إىل ديٍن حقاملائل عن كل دين باط: احلَنِيف

نعمان بن ثابت : "واسم أيب حنيفة. حنيفة للمبالغة ال للتأنيث كتاء خليفة وعالمة
 ".يعقوب بن إبراهيم األنصاري: "واسم أيب يوسف" البكري

 .وحممد بن احلسن الشيباين ابن ابن عم أيب حنيفة رضوان اهللا تعاىل عليهم أمجعني
حممد بن إدريس بن العباس بن العثمان بن "أبو عبد اهللا وامسه : شافعيوكنية ال

وهو تلميذ " الشافع بن السائب بن عبيد بن يزيد بن هاشم بن املطالب بن مناف القرشي
احلمد هللا الذي أعانين : "وقال". محلت من علم حممد وقر بعري: "حممد بن احلسن ألنه قال

                                     
كان من الفقهاء املربزين . واإلمام احلسن املاتريدي نسبة إىل ماتريد، وهي حملة من مسرقند) ١(

يف القرن اخلامس اهلجري، وقد آلت إليه وإىل السيد أيب شجاع حممد بن أمحد بن محزة، 
لى الفتوى ال والقاضي على السغدي رئاسة احلنفية يف وقتهم، وكان املعترب يف زمنهم اتفاقهم ع

 ).٦٥( والفوائد البهية ص ٢/٣٤٤يرجع إىل اجلواهر املضية . ينظر إىل من خالفهم
من أئمة احلنفية يف زمانه، كان عاملاً بالفروع واألصول، أخذ عنه : عطاء بن محزة السغدي) ٢(

 ).١١٦(يرجع إىل الفوائد البهية ص " جنم الدين عمر النسفي: "مجاعة منهم
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 ".يف الفقه مبحمد بن احلسن
، وحصده إبراهيم )١(الفقه زرعه عبد اهللا بن مسعود، وسقاه علقمة : قالوا
، وطحنه أبو حنيفة، وعجنه أبو يوسف، وخبزه حممد، والناس )٣(، وداسه محاد )٢(النخعي

 .يأكلون من خبزه، والعربة للوصف األخري
 .عبارة عن فهم غرض املتكلم من كالمه: يف اللغة: الفقه

 .األحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيليةهو العلم ب: ويف االصطالح
 .الفقه علم مستنبط يعرف منه أحكام الدين: وبوجه آخر

الفقه هو الوقوف على املعىن اخلفي الذي حيتاج يف حكمه : قال صاحب املنظومة
 .إىل النظر واالستدالل

 .هو العامل بعلم الشريعة: فالفقيه
 .كذا يف املغرب. الطريقة الظاهرة يف الدين: الشريعة

أظهره : أي. والشريعة ما شرعه اهللا سبحانه وتعاىل لعباده من الدين: ويف الصحاح
 .وبينه

                                     
 قيس بن عبد اهللا بن مالك النخعي، وكنيته أبو شبل، التابعي الفقيه الشهري، كان علقمة بن) ١(

تويف سنة . من أفاضل أهل زمانه علماً وعبادة، كان أشبه الناس بعبد اهللا بن مسعود وعنه أخذ
 ١/٤٨ وما بعدها وتذكرة احلفاظ ٦/٨٦يرجع إىل طبقات ابن سعد . اثنتني وستني بالكوفة

 .٣/٢٧وصفة الصفوة 
أخذ عن خاله . أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود الكويف الفقيه التابعي الشهري) ٢(

يرجع إىل طبقات . تويف سنة مخس وتسعني، وقيل غري ذلك. علقمة بن قيس واألسود بن يزيد
 وصفة ١/٣ووفيات األعيان .  وما بعدها١/٧٣ وما بعدها وتذكرة احلفاظ ٦/٢٧٠ابن سعد 
 .٣/٨٦ الصفوة

 وتفقه بإبراهيم محاد بن أيب سليمان الكويف، أحد األئمة الفقهاء، مسع أنس بن مالك ) ٣(
روى عنه سفيان وشعبة وأبو حنيفة وبه تفقه وعليه خترج وانتفع، وأخذ محاد عنه بعد . النخعي
 ١/٥٩٥ وميزان االعتدال ١/٢٢٦يرجع إىل اجلواهر املضية . تويف سنة عشرين ومائة. ذلك
 .١/١٥٧شذرات الذهب و



 ١١٧ أنيس الفقهاء

 .عبادات، ومعامالت، وعقوبات، وكفارات: أربعة: املشروعات
 .الكتاب، والسنة، وإمجاع األمة، والقياس: وأصوهلا أربعة أيضاً

 .جواب املفيت، وكذلك الفتيا: الفتوى
 .من يسأل الفقيه: يتاملُستفْ
ارحم اللهم السائل وايب، وإنك باملنيب خري جميب، . من عنها جييب: واملُفْيت

ولك اِملنةُ والشكر واحلماد، على إمتامك مجع املراد، ومنك التوفيق واإلمداد، على التوقيف 
 . واالمتداد

ه األوتاد وصحبه األفراد وا  . العاملنيحلمد هللا ربوصل اللهم على حممد نيب األجماد وآـل




