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 احلمد هلل وصلى هللا وسلم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه، أما بعد:

 (1) التسمية  ال تشرع فيهااليت  واضعامل
 : ما يلي والذي ظهر يل ابالستقراءعديدة،  املواضع اليت ال تشرع فيها التسمية

 منها:   ،رد، ولذلك أمثلةكر الوافى ابلذ كت  ، في  خاص   كر  ما شرع له ذ   األول:
 . يالصالة، فال يشرع قبل التكبري أن يسم   -1
 . يأن يسم   شرع قبل التلبيةفال ي ،جاحل -2
لعدم  لفا  ،الطواف  -3 ابلتكبري  فيه  يكتفى  أنه  النيب    ثبوت صحيح  قد ،  التسمية عن  وإن كانت هذه 

 . ثبتت عن ابن عمر رضي هللا عنهما
 .ي م  ري أن يس التهليل والتكبفال يشرع قبل  ،السعي -4
   .ي قبل التكبري أن يسم   فال يسن   ،رمي اجلمار -5
إاَل   -6 فقط؛  القراءة ابالستعاذة  ابتداء  عند  يكتفي  أنه  فالصحيح  القرآن،  م  قراءة  قرأ  إذا  السورة،   أول  ن 
لقراءة قبلها، أما ابتداء ارة لسو ا بلقراءة عق  ا لتعلقة أبوائل السور، سواء ابتدأ القراءة أو كان متابع  ملتسمية اف

 عيذ فقط.تبسمل، ولكن يس نفسها فال ي
 معه التسمية.  اجلمعة، فالسنة فيها االبتداء ابحلمد، وال يسن  صة خطبة طب، وخباال   -7

 ، وهللا أعلم. فى به ذكر خاص فيكت  وهكذا كل ما ثبت فيه 
هللا تعاىل واالستعانة به؛ وال ك بذكر  تسمية التب  الن  ن الغرض م  مة أو املكروهة، وذلك ألاألفعال احملرَ   : اينالث
؛ إذ معىن التسمية ابسم هللا حرم على العبد فعلهلب البكة منه فيما هنى عنه و وط  وز االستعانة ابهلل تعاىلجي

أفعل كذا منه  تعاىل  البكة  طالبا  به  فعلى  مستعينا  ال؛  و   هذا  المور  شرب  يف  التسمية  املسكرات تشرع 
 .زان أو اللواطرام، وال عند ال، وال عند أكل احلوحنوهاوالدخان 

 
، وينظذذر يف بع ذذه مفرقذذا: مقذذدمات كثذذري مذذن الشذذرو  واألدلذذة العامذذة ومذذن ملذذة كذذالم أهذذل العلذذم وتصذذرفا م ته مذذن األصذذول والقواعذذدأهذذذا الذذذي ذكرتذذه اسذذتقر  (1)

، وشذر  1/299يذة شذر  األذكذار النواويذة نفتوحذات الراب، وال7يب بكذر بذن دمذد شذطا الذدمياطي صأل ،منها: إعانة الطالبني على حذل ألفذاف فذتح املعذني  واحلواشي
لبكذر أبذو  ،، وتصذحيح الذدعاء20احلنذان ص الرؤوف عبذدلعبد  ،، وصفة التسمية8/220، وفتح الباري 1/132والفروق للقرايف  ،1/61سنن النسائي للسيوطي 
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ا  الثالث: واحلركات  الدائمة العاألمور  والقدمني،  تيادية  اليدين  وحتريك  واملناولة  والتناول  والعطاء  ؛ كاألخذ 
 وحنو ذلك.

البداايت م    لرابع:ا فإذا س َ غري  العمل فال يسم  ى يف بدان األعمال؛  أثنائية  ة شروعيم  صلألن األ  ؛هي يف 
كل والشرب، وغري ضوء واألالو  يف    ينسها فهذا فيه تفصيل معروف يف اجلملة  اية العمل ما ملالتسمية يف بد

وقاله الغزايل يف اإلحياء، ومل   ،ر هذا عن أمحدك  ذلك، وقد استحب بعض العلماء التسمية على كل لقمة؛ ذ  
 .لك لعدم ورود ذ ؛واألظهر عدم املشروعية ،أره ألكثر العلماء

و أو االستنجاء وحننفه  رة كتنظيف أ، واألمور املستقذ  ألعمال؛ كلبس احلذاءابل من اليس ذي    ما  اخلامس:
 لعدم ما يدل على مشروعيتها يف هذه األحوال، وهللا أعلم. ؛ ذلك؛ فهذه ال يشرع بداء ا ابلبسملة

ن    السادس:  النيب  ق  أحوال  لنا عن  منهم كان  ف    ل  أحدا  أن  يذكر  ومل  األمة    ي يف يسم  علها وعن سلف 
ترك   لذلك  فرتكهم  عام  أوهلا،  م  ا  وأن  املشروعية،  عدم  على  دليل  س َ ا  فيهن  ي    ا ى  ال  ببدعة  أتى  علمها  فقد 

 السلف.
   :ومن أمثلة ذلك ما يلي

يذ  التسمية عند دفعها، وال عند أخذها  شرعتفال    دفع الزكاة،  -1 النيب    لق  نذ  ؛ إذ مل  صحابه أو   هذا عن 
 . كاةحني كانوا يدفعون إليه الز 

   .بسم هللا :ي اإلنسان، فال يقول عند دخول الفجريام أن يسم  الصيام، فال يشرع يف أول الص -2
 . ال يشرع ابتداؤها ابلتسمية ف ،ية األذكار عقب الصالةعند بدا -3
   .، فيكتفي ابلتلبيةعند بداية اإلحرام ابحلج أو العمرة -4
   .األذان عند ابتداء -5

 .سم األوليف الق   لةه األمثدخل بعض هذوقد ي  
 فصيالت هلا.ت ء األعمال اليت داخل العبادة وهي كاليف أثنا السابع:

 .لتحيات واجللسة بني السجدتني، وا ،الركوع، والسجود مثاله:
تسمية يف أثناء عامة ما م ى ال  : ل يف ذلك ما ال تشرع التسمية يف أوله فكذلك يف أثنائه، ويدخ  :الثامن

ي يف أثنائه لشيء آخر ال له؛ كالتسمية يسم    دالتسمية يف وسط براءة؛ لكن ق  :ه أي انوم    ذكره والتمثيل له، 
 .يف أثناء الصالة للقراءة ال للصالة
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كما يذكره   ة  دن يذكر هللا تعاىل ابلتسمية جمرَ  أبيكون ذلك لعمل معنَي   ن غري أندة م  التسمية اجملرَ   التاسع:
 بداايت األعمال شرعت يفمنا  إن التسمية  مشروع لعدم نقله، وألابلتسبيح والتحميد وغري ذلك؛ فهذا غري  

التسميةد  ا جمرَ كر  ال ذ    معىن  دة مل يكن هلا  فإذا ذكرها جمرَ   ،ا ابهلل تعاىل على كذابدأ مستعين  أ  :ا؛ وألن معىن 
أوراد  اصحيح   الصوفية  بعض  عند  وجتد  خا،  ابلت ا  مرار  س صة  تقال  وها كثري مية،  وأكثر،  ابلعشرات  من ة  ي 

 . (البسملة  د  ر  و  ن هذا ) و بدعهم اليت اخرتعوها، وقد يسم  
 عني. له وصحبه أمآوصلى هللا وسلم على نبينا دمد و 

 
 كتبه الفقري إىل هللا تعاىل 

 عبد الرمحن بن فهد الودعان
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