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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة 

 الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٕ1ٖ) 

 ذكر اسم هللا
ََْكِر اْسوُم اعِّ َيَلْيووِ )ل اعرال  ذكرر اسرم هللا اعرال علرى الة،يقرة، قراومنها:  ْ ذُو َْ فهر  املررام  رن  (1)(َواَل َتَُْكلُواْا ِماوا 

إن أريرد االسرم و فإن أريد املصردري كران الظراىر اطرااط ال صرد،  ؟ذكر امسو اعال الةكر املصدري أو االسم  صدري
إذا كرران ااهرراز، كاملسررا  واحلاسرروب، اسررم هللا عليررو حررى لررو مسررى ،ررال قصررد أو  لصرردا ا ررو  ررةكورٌ  ؛املصرردري فررال

 يبث اسم هللا صدفة أثناء ذحبو.
  ينها زوههاة املطلقة واملتاّفا دّ يِ 

( فا و اسم  صدري إذ ابدأ العدة  ن حني الطرالا وإن   ا صرد االعاردام ،ر  حرى لرو   ة للمطلقةدّ العِ )ومنها: 
علرم فرال يو    راتإثباايرة وليسرا اسرم  صردرية فا رو لرو  وذلك عكس عدة الوفراة فاارا ،اعلم ،و، فعدة الطالا ثبواية

ابررردأ عرررداا وإأرررا ابررردأ عرررداا  رررن حرررني علمهرررا ،وفاارررو فعررردة املارررون عنهرررا زو هرررا علميرررة ) نو رررة ابلعلرررم(  عرررم ليسرررا 
 قصدية، فهو  ظري ملبقثنا وليس  نو.

 )الغبطة(
، لكرن هلراالغبطرة أي ان اكرون فيرو  صرلقة  ة أويف زواج البكر عدم املفسرد فا و يشاط يف اصرفات الويلومنها: 

أو االسرم  صردرية أي  را كران  قاصرد؟ى  الغبطة الثبواية أو اإلثبااية؟ وى  الغبطة املصدرية أي اليت ىو هبا عرا  وهلرا 
فلرو  وكةا حال الويل علرى الطفر  أو ال ريم عليرو أو   يعلم ان ،و املصلقة؟  صلقاهاغبطة ابملآل وثبواتً وإن   ي صد 

ابع سرريارة اليارريم أو ا،نررو ال اصررر قاصررداً  صررلقاو قا عرراً هبررا ف ههررر ا ررو   اكررن فيررو املصررلقة فهرر  ،يعررو اب رر  أو ال؟ 
 أخة الغبطة يف لسان الدلي  فان أخةت  صدرية إثبااية فصقيح أو ثبواية اسم  صدرية فبا  . ذلك  نوط ،نقوٍ 

 )اإلحسان(
ىر  املررام املعر   (2)(َموا َيلَوا اْلُمْسِسوِنَم ِموب َسوِبيٍا َواّعُ َرُ واٌر راِحويمٌ )  ( ففري  ثر  قولرو اعرالاإلحسان)ومنها: 

املصرردري أو االسررم  صرردري؟ وذلررك يف  ثرر  الطبيررخل وال صرراب وانيرراط  ررو قطررو النظررر عررن الررروا ت اناصررة فيهررا 

                                                           

 .121سورة األ عام  آية (1)
 .11سورة الاو،ة  آية  (2)
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 و ث  احلمال إذا عثر ،  والصديق املاطوع حبم   ااعك إذا عثر فا كسر املااع.
 واوضيقو  ان الصور أر،عة 

األول  إذا كان حمسناً إثبااتً وثبواتً ،فعلو، أي كان قاصداً اإلحسان وكان ثبواتً إحساانً لرو فا رو ال ينرمن كمرا ىرو 
 واضح، كما لو قّص ثو،و وخا و مبا ينبغي.

أو  فا رو ضرا ن  عا رو أو ثو،رو الثا ية  إذا كران  سريًاً إثبرااتً وثبرواتً، فا رو ضرا ن كمرا ال  فرى كمرا لرو قصرد إفسرام
 الدية ،ال طك.ال صاص أو اساًصال كلياو السليمة وكا ا املساأصلة ىي السليمة  ثاًل فان عليو قصد 

الثالثة  إذا كان حمسناً إثبااتً ال ثبواتً أي ابملعر  املصردري ال االسرم  صردري كمرا لرو قصرد اإلحسران إليرو   سرا  
فكسرره، ،رضراه محر   ااعرو قصرد أو  أو أخرةه النهرر، فاخطرأ فأالفرويف النهرر س  ثو،رو غقصد فخلعها أو  رَ ثرَ يده إذ عَ 

فهنا جيري البقث ا و ى  اآلية اشملو فال يكون عليو سبي  وضمان؟ ىةا  و قطو النظر عن الردلي  انراص يف  ثر  
 صد اإلحسان لكنو أفسد.الطبيخل وا ا  و الدلي  فياري البقث فيما لو  لخل ،راءاو فا،رأه عند إ راء العملية ف 

الرا،عرررة  عكرررس الثالثرررة  إذا كررران  سررريًاً إثبرررااتً حمسرررناً ثبرررواتً، كمرررا لرررو قصرررد إفسرررام  ااعرررو أو قطرررو كليارررو السرررليمة 
 أو قطو الس يمة، فه  ىو ضا ن؟ )مبا كان إصالحو ، طو ،عنو  ثاًل( فأصلقو سهواً 

 وان واإلحسان أو املع  املصدري؟ فةلك  نوط ابن  دار النمان ى  ىو املع  االسم  صدري للعد
 وإل رأي ،عض األعالم.يف ،عض املسائ  السا، ة غداً اإلطارة إل الو و  ذن هللا اعال وسيأيت 

 أمثلة مترذنية:
ذَب ََمنُواْا اْروِاُوْا َوَرواِاُروْا َورَاِاطُواْا َوااواُقواْا اعَّ )قولرو اعرال  املأ ور ،و يف ى   َِ ىرو املعر  املصردري  (1)(ََي أَذوَُّهوا الاو

 رض واحمل ق لو.غللمرا،طة أو االسم املصدري وأيهما احلا   لل
ذبَ )وى  قولو اعال    أ ر  قا او ابملع  املصدري او االسم  صدري؟ (2)(َأْن َأِقيُماا الدِّ
ْقووَاى َواَل اَوَعوواَووُاْا َيَلووا اإلِ )وىرر  قولررو اعررال   يرررام ،ررو املعرر  املصرردري أو  (3)(ِمْثِْ َواْلُعووْدَوانِ َواَوَعوواَووُاْا َيَلووا اْلوواِّ َوالتوا

فلو   ي صد وكان إعا ة ثبواتً فه  ىو اعاون؟ ولو قصد أص  العم  مون عنروان اإلعا رة والاعراون فهر   ؟االسم  صدري
 ىو اعاون؟ ولو قصد ،عملو اإلعا ة والاعاون لكنو ثبواتً   يكن كةلك ،  كان إفساماً فه  ىو اعاون؟

َهْاَن َيوِب اْلُمنَكورِ )قولو اعال   ويف األ رر  (4)(َواْلُمْؤِمُناَن َواْلُمْؤِمَناُت اَوْعُضُهْم َأْولَِياء اَوْعٍض َيَُْمُروَن ِِبْلَمْعُروِف َوذَونوْ
                                                           

 .222سورة آل عمران  آية  (1)
 .13سورة الشورى  آية  (2)
 .2سورة املائدة  آية  (3)
 .11سورة الاو،ة  آية  (4)
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انً أو ابملعررو  والنهري عرن املنكررر  رن أي ال بيلرني؟ و راذا لررو أ رر ابملعررو  واررى عرن املنكرر غرري قاصررد هلمرا ،ر   امرررّ 
 .؟أو  ساهزائً فه  حص  الغرض وس ط األ ر جمرابً 

 ََيت ورواَيت مب النايم
ىرررو  و وضررروعفبعنرررها   وعنرراوين املوضررروعات يف اآل ت الكرلرررة والرررروا ت الشرررريفة ىررري أينررراً علرررى ثالثرررة أقسرررام

،عررد فمررا ىررو املر ررو يف األخررري؟  ،و،عنررها  شرركو  فيررو ،املعرر  االسررم  صرردري  وضرروعوو،عنررها  ،املعرر  املصرردري
اإلمجرراع أو روايررة أخرررى صررررة أو االراكرراز الع الئرري أو  ناسرربات احلكررم واملوضرروع  ني لَرروضرروا ان الرردلي  علررى األوّ 

 وطبو ذلك.
 املصدري أو االسم مصدري؟ (َأَحاا اّعُ اْلبَوْيعَ )

اإلجيراب وال برول، لكرن الظراىر ان ف د ي ال ان املرام املع  املصدري أي  (1)(َأَحاا اّعُ اْلبَوْيعَ )قولو اعال  فمنها: 
الامليررك انرراص )أو الن رر  انرراص أو  باملررة  ررال مبرراٍل ،نقررو خرراص( وذلررك ألن  أي (2)املرررام املعرر  االسررم  صرردري

َوا اْلبَوْيوُع ِمثْوُا الورِِّبَ )كال هم إذ كارىم و  أ ىةا كان ىو  وضو  وا افراعٌ  و باملرةٌ ىنالرك   رٌ  يف كليهمرا أي ان  (قَواُلاْا ِِما
َوَأَحواا )فأ اب اعرال   ؟الراب  اَ البيو وحرّ  صلى هللا عليو والو وسلم  دمحم  حّللافِلَم  ،للبائو واملرايب فال فرا ،ينهما

أو عد رررو وِحّليارررو أو  اإلطررركال واارررواب ىرررو اخررراال  املعررر  االسرررم  صررردري هلمرررا فمصرررخلّ  (اّعُ اْلبَوْيوووَع َوَحوووراَ  الووورِِّبَ 
 .عد ها

وىرو ارة إل ا و اعال أ اب  سنام حر رة ىرةا و رواز ذلرك إل الفاعر  وىرو املرول فران ،يرده األ رر وال أبس ابإلط
لكرن االسرانام إل املصرلقة يف ىرةا واملفسردة يف ذا    عم كران ،كا وا يةعنون ،و وكفى ،و  ائزاً لكن االسانام إليو   ا

ع املالرك ابلافريرق ،ينهمرا ،لقراظ املشررِّ   ر  امسرو لكن حيث كان ىةا أخفى على فهمهم وأقرب للمااملة فيو أ اب
 احل ي ي الةي كا وا يةعنون ،و.

رسرررول هللا ليسرررادل ،ررردعوى ان هللا حررررم ىرررةا  صرررلى هللا عليرررو والرررو وسرررلمال ي رررال  لكرررنهم   يكو ررروا ي  نرررون اب رررو 
 .؟(البيع( وأح  ذا  )الرِب)

صرلى هللا عليرو والرو ك  األم ن السا، ة، فكران الرسرول   يف حر ة الرابإذ ي ال  لكن ااواب اب و كان  ن الثا،ا 
 هاً هلم على ذلك. فاد،ر. نبّ  وسلم

 ََيت أخرى

                                                           

 .215سورة الب رة  آية  (1)
 إن       ابن إ الا اآلية يشم  املصدري وامسو. فاأ   (2)

(ٕ1ٖ) 
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 فان هاىره املع  املصدري. (1)(الطااَلُق َمراََتنِ )و نها  
أي  رررا  (2)وىرررةا وإن احامررر  فيرررو املصررردري إال ان األههرررر إرامة املعررر  االسرررم  صررردري (َأْوفُووواْا ِِبْلُعُقوووادِ )و نهرررا  

 الع د أوفوا ،و.  نهبما  حص  ا أوفوا ،و أي )ابإلجياب وال بول(  ع دمتوه
واملعر  االسررم  صردري  ررام ولكرن ىرر  املعر  املصردري  ررام أينرراً ابن  (3)(َواَل اَنِكُسواْا َموا َوَكووََب ََِبمُُكوم)و نهرا  

يف  ظررري املسررألة وىررو الع ررد علررى  إل ذلرك السرريد الوالررد  خليكرون  فررس النكرراا أي إ شرراؤه علرريهن حرا رراً؟ ذىرر
 األ هات  ساداًل ،شمول اآلية وا و  سانكر يف اراكاز املاشرعة قطعاً وإن   يراخل عليو األثر.

 وىو هاىر يف املع  االسم  صدري. (4)(َواَل متُِْسُكاا ِاِعَصِم اْلَكَااِفرِ )و نها  
 واسم مصدرذة َترةً  يناوذب وقعت مصدرذة َترةً 

)إذا خر رررا املرررأة  رررن لررو ورم  فمرررثاًل  ،الامثيررر  ،عنرراوين وقعرررا اترة  صرردرية وأخررررى اسررم  صرردرية ف ا ررو لكررن
صردري إذ النشروز ال يكرون إال ابنرروج ابل صرد ال إذا فرانروج املررام ىنرا ىرو املعر  املاملنزل مون رضا زو ها  شزت( 

ل  )إذا خر را  رن املنرزل فلريس الرزوج خر ا غفلة أو جمربة أو سارت وىي انئمة فخر ا، وذلك عكس  ا لو قا
وإن   حرى حمصناً( فان عدم إحصا و  علول انروج االسم  صردري إذا كران حبيرث ال لكنرو ان يغردو عليهرا ويرروا، 

 اكن قاصدة أو كا ا جمربة.
سرم وكةلك  لو  لبا الوكالة يف الطالا، يف ضرمن الع رد، فا رو إذا كران ،نقرو طررط النايارة املسراوي للمعر  اال

أن وىرررو ولرررو كرران ،نقرررو طرررط الفعررر  املسررراوي للمعرر  املصررردري ) ،ان اكررون وكيلرررو( فلررريس لررو عزهلررراوىرررو  صرردري )
فلررو  لبررا ذلررك وىرري غافلررة عررن ىررةين املعنيررني )املصرردري واسررم  ،لهررا( فلررو ان ال يوكلهررا ولررو وكلهررا لررو ان يعزهلررايوكّ 

   انى ال اعدة  ذن هللا اعال.سيايت  وطرط الناياة أو الفع ( فعلى أيهما رم ؟ ، صدري
لو الطاىرذب  ورلا هللا يلا دمحم َو

 
اْهَعُلاا لِبُوُياِاُكْم َوِصيباً ِمَب اْلُقْرَِن فَِإنا اْلبَوْيَت َِِذا ُقِرَئ ِفيِو ))  صلى هللا عليو والو وسلمقال النيب األكرم 

ُرُه وََكاَن سُ  َر َيَلا َأْىِلِو وََكثُوَر َخيوْ ْ ذُوْقَرْأ ِفيِو اْلُقْرَُن ُضيَِّق َيَلا َأْىِلِو َوَقاا اْلُقْرَُن ُذسِّ َْ كااوُُو ِف ِزََيَدٍة َوَِِذا 

                                                           

 .221سورة الب رة  آية  (1)
 إن        راماما مجيعاً. فاأ   (2)
 .22سورة النساء  آية  (3)
 .12سورة املماقنة  آية  (4)
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ُرُه وََكاَن ُسكااوُُو ِف وُوْقَصانٍ   281عدة الداعي  ص ((َخيوْ


