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)الكفیل (و) الكافل(الفرق  بین ـ ١

  

وهــو العائــل القــائم بــأمر اليتــيم ومنــه ) كفــل ( اســم فاعــل مــن الفعــل الثالثــي :الكافــل  

٣٧عمران إل.وََكفََّلَها زََكرِيَّاقوله تعاىل 

) فعيـــل( ةبلفـــظ واحـــد ألن صـــيغوامـــرأة كفيـــل ، جـــٌل كفيـــل ر الضـــامن يقـــال :الكفيـــل

يســتوي فيهــا املــذكر واملؤنــث  فالكفيــل الضــامن والكافــل هــو الــذي يعــول إنســانا وينفــق 

  ) وابدأ بمن تعول(ويف احلديث. عليه

  

  )اإلخوان(و)األخوة (الفرق بین ـ ٢
    

جيمع على أخوان وال واألخ مبعىن الصديق) أخوة(جيمع األخ من األب واألم  على    

ا بني اجلمعني    .فرق عند أكثر الناطقني 

من مجعك وإياه صلب أو بطن أو مها معًا ومن الرضاع من يشارك : األخ: ويف اللغة   

مل تلده أمك لكورب أخ ) (أن أخاك من واساك (يف الرضاعة والصديق وكما يف املثل 



اعة ويضرب ملن  حيمل على ما ليس أي ليس من طبعه الشج)مكره أخاك البطل (، ) 

  .من شأنه 

  

  )القّیم(و)الوصي ( الفرق بین ـ ٣

هو من يفوض إليه حفظ مال الرجل ألطفاله بعد وفاته والتصرف فيه على : الوصي 

  .الوجه نافع 

  .هو من فوض إليه حفظ ذلك املال دون التصرف فيه ) : الَقيِّم ( 

  .يستعملون كال منهما يف موضع اآلخر أما كّتاب هذه األيام إال أقلهم ف  

يف اللغـــة أوصـــى فـــالن جعلـــه وصـــيه يف أمـــره ومالـــه وعيالـــه بعـــد وموتـــه يقـــال  أوصـــى اهللا    

قبـل : استوصـى بـه . الناس بكذا وكذا  مبعىن أمره  وّصى إليه بالتشـديد  جعلـه لـه وصـياً 

استوصوا بالنساء ( ديث ويف احل، استوصى به خرياً مبعىن أراد اخلري له : الوصية  ويقال 

  ).خيراً 

م ويسـوس أمـرهم :القيم     السيد ومن يتوىل أمر احملجـور عليـه وقـيم القـوم الـذي يقـوم بشـأ

يُن اْلَقــيِّمُ ( وأمــر قــيم مبعــىن مســتقيم وكتــاب قــيم ذو قيمــة ويف التنزيــل العزيــز    ) َذلِــَك الــدِّ

  ٤٠:، يوسف٣٦: التوبة 

  ٣٠:،الروم    

  

  متى تذكر ؟ ومتى تؤنث؟) سالنف(كلمة ـ٤



أي ) ثالثــة أنفــس وثــالث ذود(إذا أريــد بــالنفس أي شــخص فهــي مــذكرة قــال اخلطيئــة   

كــادت الــنفس أن (ثالثــة أشــخاص وثــالث ابــل وان أريــد بــالنفس الــروح فهــي مؤنثــة حنــو 

  )تفيض عليه

الــروح ويقــال  خرجــت نفســه مبعــىن مــات والــنفس ذات الشــيء وعينــه ) الــنفس(ويف اللغــة   

يقــال جــاء هــو نفســه أو بنفســه مجــع أنفــس ونفــوس ويقــال يف نفســي إن افعــل كــذا مبعــىن 

بتشــديد النــون وفــتح الســني  الــريح تــدخل مــن انــف احلــي ذي ) الــّنفس(قصــدي ومــرادي 

  .فيهعظيم القيمة يرغب) وشيء نفيس (الرئة

  

)العقاب (و) العاقبة(الفرق بین ـ٥

  .اجلزاء بالشر ) العقاب(واجلزاء باخلري  ):العاقبة (قالوا 

خامتته  اجلزاء باخلري  العقوبة  العقـاب ومنـه قـانون أو آخر كل شيء ) العاقبة(ويف اللغة 

ــُه اىل هــي مالئكــة الليــل والنهــار ويف التنزيــل احلكــيم قولــه تعــ)املعقبــات (، العقوبــات  َل

  ١١: الرعد.ُمَعقَِّباٌت مِّن بـَْيِن َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َيْحَفظُونَُه ِمْن َأْمِر الّلهِ 

  

  )الغفران (و )العفو(الفرق بین ـ٦

  .يقتضي إسقاط  اللوم والذم عن املعفو عنه وال يقتضى نيل الثواب )  العفو(إن    

وقيــل ، اب وإعطــاء الثـواب وال ينســب إال هللا تعــاىل فيقتضــيه إسـقاط العقــ)الغفــران(أمـا    

الغفران يكون يف اآلخرة فقط وال يكون يف الدنيا وانـه صـيانة لإلنسـان عمـا اسـتحقه مـن 



عفـى عـن ( مبعـىن أزال ، و ) عفا األثر عفواً : ( ويف اللغـة . العقاب بالتجاوز عن ذنوبه 

زاد علـــــى النفقـــــة ، ويف التنزيـــــل مبعـــــىن مل يعاقبـــــه عليـــــه والعفـــــو مـــــن املـــــال مـــــا) ذنبـــــه 

والَعُفـــّو كثـــري العفـــو ويف التنزيـــل قـــال ســـبحانه ، َيْســـأَُلوَنَك َمـــاَذا يُنِفُقـــوَن قُـــِل اْلَعْفـــوَ وَ 

ـــّواً قَـــِديراً ، ]٤٣: النســـاء [ِإنَّ اللّـــَه َكـــاَن َعُفـــّواً َغُفـــوراً وتعـــاىل  فَـــِإنَّ اللّـــَه َكـــاَن َعُف

ســـرته وعفـــا عنـــه فهـــو غـــافر : لـــه ذنبـــه غفـــراً وغفرانـــاً ومغفـــرًة غفـــر اهللا ]١٤٩: النســـاء [

  .]٢٨٥: البقرة [ُغْفَراَنَك رَبـََّنا َوِإَلْيَك اْلَمِصيرُ وللمبالغة غفور وغّفار ويف التنزيل 

  

  ) اإلیثار(و)األثرة (الفرق بین ـ ٧

  .هي اختصاص املرء نفسه بأحسن األشياء دون غريه :األثرة 

َويـُــْؤثُِروَن َعَلــى أي انــه ضــد األثــرة ومنــه قولــه تعــالى إنكــار الــذات ، هــو:اإليثــار 

  .]٩: الحشر [َأنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصةٌ 


