الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة

شيخ اإلسالم أبو يحيى زكريا األنصاري
رضي هللا عنه
ت  926هـ
بسم هللا الرحمن الرحيم

قال سـ ــيدنا و وينا شـ ــيخ اإلسـ ــالم م العممال األعالم سـ ــمناز الفقمال واألدـ ــوليينىزين الممة والد ن أبو يحيى

زكريا األنصــاري دهمد هللا برحمته ورضــوانه وأســجنه هســيد ونانه بمحمد وأله وعترده وأدــحابه دــمى هللا عميه
وسمم ....أ ين.

بسم هللا الرحمن الرحيم ى الحمد هلل رب العالمينى وأهضل الصالة وأدم التسميم عمى سيد المرسمين وأله ودحبه

أومعين .

أ ا بعد..
همما كانت األلفاظ المتداولة هي أدـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول الفقه والد ن فتقرة على التحد دى دعين دحد دها لتوقد عرهة المحدود
عمى عرهة الحد .
هالحد له ًة :المنعى و نه سمي البواب حداداً لمنعه الناس عن الدخول هي الدار.
وادـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنالحاً :القا ع المانع ويقال المنرد المنعجع ى وحدود الجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرع وانع وزواورى ل ال تعد العبد عنما

ويمتنع بما .

األدل  :ا بنى عميه غير ى والفرع :ا بنى عمى غير .
العالم  :ا سو هللا سمي ىعالما ألنه عمم عمى ووود الصانع دعالى .

الج ـ ـ ـ ـ ـيل عند أهل السـ ـ ـ ـ ــنة  :المووود والقبوت والتحقا والووود والتوز ألفاظ ترادهة ىوعند المعتقلة اله دحقا
ذهنا أو خارواى وعند المهويين ا يعمم ويخبر عنه .
العمم  :هو عدراك الجيل عمى ا هو بهى ويقال مته يقتدر بما عمى عدراك الققئيات .
المعرهة  :درادف العمم وإز دعدت على فعول واحدى وهو على اثنينى وقيل دفارقه بأنه ي يسـ ـ ـ ــتدعي سـ ـ ـ ــبا ومل
بخالهما ولمذا يقال هللا عالم وي يقال عارفى ورد بمنع أنه ي يقال ذل هقد ورد عطالقما عمى هللا دعالى هي كالم

النبي دمى هللا عميه وسمم وأدحابه وهي المهة .

الفقه له ًة  :الفممى وادنالحا  :العمم باألحجام الجرعية العممية المجتسب ن أدلتما التفصيمية .
العقل له ًة  :المنعى لمنعه دـ ـ ـ ــاحبه ن العدول عن س ـ ـ ـ ـوال السـ ـ ـ ــبيلى وادـ ـ ـ ــنالحاً  :غريقة ميأ بما لدرك العموم
النظريةى ويقال أنه نور يقذف هي القمب ىويقال غير ذل أيضا كما بينته هي شرح أداب البحث .
اإلدراك  :دمقل حقيقة المدرك يجاهدها بما به درك .

الظن  :النرف الراود ن التردد بين أ رين .
القمل  :انتفال العمم بالمقص ــود بأز لم درك أد ــالى وهو القمل البس ــيل ىأو أدرك عمى خالف هي ته هي الواقع
ىوهو القمل المركب ألنه دركب ن وممينى ومل المدرك بما هي الواقعى ووممه بأنه واهل به كاعتقاد الفمسـ ــفي

قدم العالم .

الوهم  :النرف المرووح ن ذل .

الج  :ا استو طرها .
السمو :الهفمة عن المعموم .

اليقين له ًة  :طمأنينة القمب عمى حقيقة الجــيل ىوادــنالحاً  :اعتقاد وازم ي يقبل التهير ن غير داعية الجــرع
.
المو  :يل القمب على ا يستمذ به .
اإللمام :علقال عنى هي القمب ينم ن له الصدر يخص هللا به بعض أدفيائه وليع بحقة ن غير عصوم.

الخناب  :دوويه التالم نحو الهير لإلهمامى والمراد بخناب هللا عهادة التالم النفسي األزلي .
التتميف  :علقام ا فيه كمفة .
النظر  :هتر ؤدي على عمم أو اعتقاد أو ظن .

ايعتقاد  :العمم القازم القابل لمتهير وهو دـ ـ ـ ــحيد عز طابا الواقع كاعتقاد المقمد سـ ـ ـ ــنية الضـ ـ ـ ــحى وإي هفاسـ ـ ـ ــد

كاعتقاد الفمسفي قدم العالم .

الترديب له ًة  :وعل الجيل هي ردبتهى وادنالحاً  :وعل األشيال بحيث ينما عميما اسم واحد ويجوز لبعضما
نسبة على البعض بالتقدم والتأخر .
البياز  :عخراج الجيل ن حيق اإلشجال على حيق التقمي .
ايختيار :الميل على ا راد ويردضى .

الجرع له ًة  :البيازى وادنالحاً :دقويق الجيل أو دحريمه أي وعمه وائ اق أو ح ار ا .
الجارع  :بين األحجام الجرعية والنريقة هي الد ن .
الجريعة  :ا شرع هللا دعالى لعباد .
المجروع  :ا أظمر الجرع والد ن ا ورد به الجرع ن التعبد وينما عمى الناعة والعبادة والققال والحساب .

الضرورة  :ا نقل بالعبد ما ي بد ن وقوعه .

الحرج  :ا تعسر عمى العبد الخروج عما وقع فيه .
الذادي  :ا يستحيل همم الذات قبل هممه .
العرضي  :بخالهه .
الحاوة  :ا دقضى ودقول بالمنموب .

العذر  :ا تعذر عمى العبد المضي فيه عمى ووب الجرع عي بتحمل ضرر زائد .

الرخصة  :حجم تهير ن دعوبة على سمولة لعذر ع قيام السبب لمحجم األدمي .
العقيمة  :حجم لم تهير التهير المذكور .
العقم  :قصد الفعل .

النية  :قصد الفعل قترنا به .
التل  :وممة ركبة ن أوقال  .وكل يقتضي عموم األسمال  .وكمما يقتضي عموم األهعال .

البعض  :وقل ا دركب نه و ن غير .
الققل  :القوهر الفرد الذي ي تق أق .

القوهر  :ا يقبل التحيق .

الحيواز  :القسم النا ي الحساس المتحرك باإلرادة .

القسم  :ا قام بذاده هي العالم .
العرض  :ا ي يقوم بذاده بل بهير .

ذات الجيل  :نفسه وعينه .

الركن  :ا تم به الجيل وهو داخل فيه .
الجرط له ًة  :علقام الجيل والت اق ه ى وادنالحاً  :ا مقم ن عد ه العدم وي مقم ن ووود ووود وي عدم ذاده
ويقال ا تم به الجيل وهو خارج عنه .

الســبب له ًة  :ا تودــل به على غير ى وادــنالحاً  :كل ودــد ظاهر نضــبل دل الدليل الســمعي عمى كونه
عرها .
الصفة  :األ ارة القائمة بذات المودوف .
الودد :المعنى القائم بذات المودوف .

الذ ة له ًة  :العمدى وادنالحاً  :ودد يصير الجخص به أهال لإليقاب والقبول .
العرف  :ا استقرت عميه النفوس بجمادة العقول ودمقته النبائع بالقبول وهو حقة .
العادة  :ا استقرت الناس فيه عمى حجم العقول وعادوا عليه رة بعد أخر .
القنع  :كمي قول عمى كقيرين ختمفين بالحقائا هي وواب ا هو .
النوع  :كمي قول عمى كقيرين تفقين بالحقائا هي وواب ا هو .
القديم  :ا ي أول له  .الحادث ا لم يجن هتاز .

المووود  :التائن القابت .
المعدوم  :ضد المووود .
الضداز  :أ راز ووودياز يستحيل اوتماعمما هي حل واحد .

النقيضاز :أ راز ي يقتمعاز وي ردفعاز .

المحال له ًة  :ا يحيل عن ومة الصـ ـ ـواب على غير ى واد ـ ــنالحاً  :ا اقتض ـ ــى الفس ـ ــاد ن كل ووه كاوتماع
الحركة والسجوز هي حل واحد .
الحيمة  :ا يحول العبد عما يجرهه على ا يحبه .
العدل  :صدر بمعنى العدالة وهي ايعتدال والقبات عمى الحا .

الظمم له ًة  :وضع الجيل هي غير وضعه يقال ظمم الجعر عذا ابيض هي غير أوانه ى وادنالحاً :التعدي عن
الحا على الباطل وهو القور .
الحجمة  :وضع الجيل هي وضعه .
السفه  :ضد الحجمة .

الهضب  :غمياز دم القمب إلرادة اينتقام .

الحمم  :ضد .
القدل  :دهع العبد خصمه عن عهساد قوله بحقة قادداً به دصحيد كال ه .
الصدق  :نابقة الحجم لمواقع .

التذب  :ضد .

الصواب  :عدابة الحا .

الخنأ  :ضد .
الصفقة له ًة  :الضرب بباطن التد ى وادنالحاً  :عقد البيع أو غير .
اإلنجال  :ا ليع له نسبة هي الخارج دنابقه بخالف الخبر .
اإلقرار له ًة  :اإلثبات ن قر الجيل أي ثبت ى وادنالحاً :عخبار الجخص بحا عميه .
الصحيد  :ا اوتمع هي أركانه وشروطه .
الباطل  :ا هقد نه ركن أو ش ـ ــرط بال ض ـ ــرورة ى ويرادهه الفاس ـ ــد عندنا ىوي نافيه اختالهمما هي بعض األبواب

ألز ذل ادنالح أخر .

الحا  :هو هللا دعالى ى والحجم المنابا لمواقع ى ينما عمى األقوال والعقائد واألدياز والمذاهب باعتبار اشتمالما
عمى ذل .
المهو  :ا ي يعتبر هي المعنى المقصود .

الممو  :ا يجهل عن الخير .

القائق  :ا شرع هعمه ودركه عمى السوال وقد ترك هذا القول  .ويرادف القائق المباح والحالل .
الوقد  :التوقد عن درويع أحد القولين أو األقوال التعارض األدلة .
الفرض له ًة  :التقد ر يقال هرض القاضي النفقةى أي قدرهاى وادنالحاً  :ا قاب عمى هعمه ويعاقب عمى دركه
ويرادهه الواوب والالزم عندنا .

المندوب له ًة  :المدعو عليهى وادـ ـ ــنالحاً  :ا قاب عمى هعمه وي يعاقب عمى دركه ويرادهه السـ ـ ــنة والمسـ ـ ــتحب
والنفل والتنوع .
الحرام  :ا قاب عمى دركه ويعاقب عمى هعمهى ويرادهه المحظور والمعصية والذنب .
المجرو  :ا قاب عمى دركه وي يعاقب عمى هعمه .

األدال  :هعل الجيل هي وقتهى ويرادههى أدال الصالة بفعل ركعة هأكقر هي وقتما .
القضال  :هعل الجيل خارج وقتهى ويرادههى قضال الصالة يفعل أقل ن ركعة هي وقتما .
العبادة  :ا دعبد به بجرط النية و عرهة المعبودى ويقال دعظيم هللا دعالى بأ ر .
القربة  :ا دقرب به بجرط عرهة المتقرب عليه .
القرباز  :ا دقرب به ن ذبد أو غير .

النــاعــة  :ا تقــال األ ر والنميى وهي دووــد بــدوز العبــادة والقربــة هي النظر المؤدي على عرهــة هللا دعــالى ىعذ
عرهته عنما دحصل بتمام النظرى والقربة دوود بدوز العبادة هي القرب التي ي دحتاج على نية كالعتا والوقد .

القلة  :خالفة األ ر سموا .
الفتنة  :ايبتالل .

البدعة  :ا لم رد هي الجرع .

العصياز  :خالفة األ ر قصدا .
الحسن  :ا لم نه عنه شرعا .
القبيد  :ا نمي عنه شرعا .

الجبمة  :التردد بين الحالل والحرام .

اإلطالق  :رهع القيد .

المنما  :ا دل عمى الماهية بال قيد .
المقيد  :ا دل عميما بقيد .

الحقيقة  :لفظ ستعمل فيما وضع له أوي .

المقاز  :لفظ ستعمل بوضع ثاز لعالقة .
القد  :بالتسر يقال لالوتماد هي األ ر ولضد المقل وهو أز يقصد المتتمم بجال ه حقيقته .
المقل  :ا يستعمل هي غير وضعه ي لمناسبة .

المفظ  :هو دـ ـ ــوت جـ ـ ــتمل عمى بعض الحروف وهو د ـ ـ ـريد وكناية ودعريض  .هالص ـ ـ ـريد ا ي يحتمل غير
المقصـ ـ ـ ـ ـ ــود ى كأنت زاز  .والتناية ى لفظ أريد به يزم عنا

ع وواز عرادده عه ى نحو ى زيد كقير الر اد كناية

عن كر ه  .والتعريض ا سو ذل ى كأنا لست بقاز  .وقد بسنت التالم عمى ذل هي شرح الروض وغير .

الديلة  :كوز الج ـ ـ ـ ـ ـ ــيل بحالة مقم ن العمم به العمم بج ـ ـ ـ ـ ـ ــيل أخر  .وديلة المفظ عمى عنا ى نابقة  .وعمى

وقئهى دضـ ــمن  .وعمى يز ه الذهني ىالتقام  .واألخيرة شـ ــا مة لديلة ايقتضـ ــال وديلة اإلشـ ــارة وديلة اإليمال ى

ألنه عز دوقد دـدق المننوق أو دـحته عمى عضـمارى هديلة اقتضـال  .وإي هإز دل عمى ا لم يقصـدى هديلة

عش ـ ـ ـ ــارة  .وإيى هديلة عيمال  .هاألول :كخبر رهع عن أ تي الخنأ والنس ـ ـ ـ ــياز ىأي المؤاخذة بمما والقاني :كقوله
دعالى واسأل القرية أي أهمما ى والقالث؛ :كقول لمال عبدى أعتقه عني هفعل ىأي مته لي هأعتقه عني .
الدليل  :ا مقم ن العمم به العمم بجيل أخر  .ا

لمدلول  :ا مقم ن العمم بجيل أخر ن العمم به .

المننوق  :ا دل عميه المفظ هي حل الننا كقيد واألسد .
المفموم  :ا دل عميه المفظ ي هي حل الننا وهو شا ل لمفموم المواهقة والمخالفة .
النسخ له ًة  :اإلزالة والنقل ىوادنالحاً  :رهع حجم شرعي بدليل شرعي .
النص له ًة  :ا دل ديلة قنعية .
الظاهر له ًة  :الواضد ىوادنالحاً  :ا دل ديلة ظنية .
الخفي :ضد .

المؤول  :جتا ن التأويلى وهو حمل الظاهر عمى المحتمل المرووح .
المقمل  :ا لم دتضد ديلته .

المحجم  :المتضد المعنى .

المتجابه  :ا ليع بمتضد المعنى .
المجترك المفظي  :ا وضع لمعنيين هأكقرى كالقرل لمنمر والحيض .
اإلوماع  :ادفاق قتمدي األ ة بعد وهاة سيدنا هي عصر عمى أي أ ر كاز .

القياس له ًة  :المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاواة والتقد رى وادـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنالحاً  :ومل قمول عمى عموم لمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاواده له هي عمية حجمه.
ايســتصــحاب  :دصــاحب العدم األدــمي أو العموم أو النص أو ا دل الجــرع عمى ثبوده لووود ســبب بيانه على
ورود المهير .
ايستحساز  :دليل نقدح هي نفع المقتمد دقصر عبارده عنه وليع بحقة .

ايوتماد له ًة :اهتعال ن القمد بالفتد والضــمى وهو الناقة والمجــقة وادــنالحا اســتفراس الفقيه الوســع لتحصــيل
الظن بالحجم .

العام  :لفظ يستهرق الصالد له بال حصر .
الخاص  :لفظ يختص ببعض األهراد الصالحة له .

التخصيص  :قصر العام عمى بعض أهراد .
العمة  :المعرف لمجيل .

الدوراز  :دردب الجيل عمى الجيل الذي له دموحية العمية ووودا وعد ا .
المانع  :ا مقم ن ووود العدم وي مقم ن عد ه ووود ويعدم .

القا ع  :الودد المجترك المناسب لمحجم .

الفارق  :عبدال خصودية هي األدل أو الفرع .
األ ارة  :العال ة .
المعارض ـ ــة لمخصــ ــم له ًة  :المقابمة عمى س ـ ــبيل الممانعةى واد ـ ــنالحاً  :عقا ة الدليل عمى خالف ا أقام الدليل
عميه .
الترويد  :عثبات قية ألحد الدليمين عمى اآلخر .
النقص  :دخمد المدلول أو الحجم عن الدليل أو العمة .
المناقضة له ًة  :عبنال أحد الجي ين باآلخرى وادنالحاً  :نع بعض قد ات الدليل أو كمما فصال  .المالز ة
 :كوز الحجم قتضيا اآلخر واألول هو الممقوم والقاني هو الالزم .
العجع له ًة  :رد أخر الجيل على أولهى وادنالحاً  :انتفال الحجم أو الظن به آلنتفال العمة .
النرد  :ضد .

القمب  :نوعازى خاص بالقياسى وهو أز ربل المعترض خالف قول المسـ ـ ــتدل عمى عمة علحاقه باألدـ ـ ــل الذي
وعل قيسا عميهى وعام هي القياس وغير ن األدلةى وهو دعو المعترض أز ا استدل به المستدل دليل عميه

.

السند  :ا يجوز المنع بنيا عميه .
ايستفسار  :طمب دلول المفظ بهرابة ن عدد أو عومال .
المعمل  :المستدل .
السائل  :الباحث ي ذهب له .

ايستقنال  :عخراج ن تعدد بنحو عي ن تتمم واحد .
األ ر  :طمب عيقاد الفعل وهو حقيقة هي القول المخصوص قاز هي الفعل .

النمي  :اقتضال التد .
النفي  :قول دال عمى نفي الجيل .

الخبر  :ا له نس ـ ـ ـ ــبة هي الخارج دنابقه كما رى والخبر عند عممال الحد ث رادف لمحد ث ىوقيل الحد ث :ا

وال عن النبيى والخبر :ا وال عن غير ى وقيل الخبر أعم ن الحد ث نمقاى وعميه همو باعتبار ود ــوله علينا

ع ا أز يجوز تواد ار أو جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمو ار أو عقي اق أو غريبا كما هي ع ا تعما بما بينه هي كتب عمم الحد ث وهللا
أعمم .

