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 سلسة تقريب وتبين علم احاديث الصادق االمين
 الحلقة الرابعة

 
 علوم الحديث

 وندرة التمثيل وعسر التطبيق بين فضفضة المصطلح 
 

 أبولبابة الطاهر صاحل حسني. د.أ
 رئيس قسم الدراسات اإلسالمّية جبامعة اإلمارات

 
نند مل تعننأ أّمننة مننأ اامننم ّنن ات ابّيهننا يتعاليّننا سلا ننة ااّمننة اإلسننال ّّ ا   مّية ّنن ات رسننّو

صلى اهلل سليا يسلم، فلم تند  قنوو يو فعنال يو اقنرارا يو صن ة يو حر نة يو سنتلة صندرت 
سلنا   اليظةننة أي   املنناا   حنام اإلقامننة أي الةعننأ   حنام اامننأ أي ا ننو ، او ح ةنن  

،فتهيّنننلت للتصنننلي    الصننندير يقيّننندت   السنننطور،   منننا لبيفننن  أن دّياننن    دياي نننأ  ب  
يالتبو ننو ياليتيننو يالدراسننة ياللظنند يالتّأنني ، يااننل سننأ هننة  ابر ننة العلّيّننة امبار ننة سلننم 
فر د مل  عر  لا ميفيل سلد اامم ااخرى، يهو سلم ابد ث أي سلنم أصنوم ابند ث أي سلنم 

ّهنننم امصننطل ، يلعنننّل   هنننة  التسنننّية ااخننن   دولنننة يا نننأة سلنننى سلا نننة أهنننل ابننند ث بعل
 .يتعار  هم يمصطلأاهتم حىت مّسوا سلّهم أي سلومهم بامصطل 

يلئأ  اا  بةير هنةا العلنم يأصنولا التنبى مبيفو نة    تناع اهلل تعنا  يسنّلة ابيّنا او أّن 
جأافل العلّاء بدا ة مأ الظرن ااّيم ااتّبوا سلى دراسة السنّلة يح ةهنا ييأيصنها، يقند رأيا 

ملننام مننأ أدائهننا سلننى الوجننا الننةظ  ر ننر اهلل، فةهننرت  ننةرات   ذلننف فر  ننة مظّدسننة و 
مننأ امصننطلأات يالتعر  ننات، يابننة مننأ ا ننائس هننةا العلننم مبيفو ننة   مصننّل ات الظننرين ااي   
 ّؤّل ننات اإلمنناا الاننافعّر ياإلمنناا أدنند يمننا تدايلننا تالميننةهم يمر ننديهم مننأ أسننئلة يأجوبننة 

ر هبنا صنأيأا، ي رسنالة أا دايد الساسنتا  ا  ي ايرات، ي ّظّدمة اإلماا مسلم الن  صندّ 
حنىت اذا منا قطننإل الظنرن الرابنإل  نو ا مننأ .. أهنل مّتنة، ي انامإل اإلمناا اليمننةّظ يسللنا ي  هنا
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الننن مأ  نننهد منننيالد أّيم  تننناع لّأنننر ّنننةا العلنننم الانننر   فنننإل فينننا منننا ت نننّر  منننأ تعنننار   
 .اللافإل يمصطلأات، يقواسد، فتان الظطر الةظ  سبق اهنّار الغيث

يتوال  التنللي    سلنوا ابند ث سنب الظنرين، فتالّن    تلنف التنللي  مواهنو سلّناء 
ااّمننة ّننا أبننندسو  مننأ فلننون اللظننند يالاننر  يالتو ننني  مظنناوت أسننالفهم ياوسنننتدرا  سلننى منننا 
فنناهتم ياوسننت راي سلننيهم،   مسنن   تطو ر ّننة د يبننة ااتهنن  هبننةا العلننم ا  أن  صنن ا مؤّرخننو 

 .ا بلاّا سلم ا ج ياحي  ا ار  ا  ما بلغا مأ  ّامالعلو 
يقند تنل ّر ّنلهج اثننّد ني   قر نر قواسند قبنوم الريا ننات ي نبا أصنوم اإل بنات التننار ّر، 

فظلّنننديهم   اوجتهننناد يالتيفبّننن  ..سلّننناء أ يفنننر ال لنننون اللظليّنننة  علّننناء التنننار   ياللغنننة ياادع
وهتم، حنىت أصنب  سلنم ابند ث سلنى ملأنخ الاني  يتطبينق قواسندهم للتو ّنق منأ صنّأة ملظنو 

، بنل هنو سلنى حنّد تعبن  الاني   ّند »أساسنا لتنّل العلنوا اللظليّنة«أدند  نا ر ن ردنا اهلل ن 
يأ ننأى و  تلنن  حننوم أ ّّيتننا . »ملطننق املظننوم يمينن ان تصننأي  ااخبننار«سبنندالرا   دنن   

 .يجليل ا عا ا لان مأ أهل هةا الالن
لن هنننةا العلنننم الانننر   منننأ الرفعنننة يالدقّنننة يالانننّوم فّننناذا سسنننااا أن ياذا  نننان هنننةا  ننن
 ا ي    اديتلا هة ؟

 :اّن سلوا ابد ث قام  سلى سلصر أ  ب  أ يهاّمني
هو التعار   يابديد ااوا  هة  العلوا ال  رصد ملها أبو سبنداهلل ابنا م : ااّيم ملهّا

سننا، لتصننل سلننى  نندظ اإلمنناا السننيو ر   الظننرن الليسننابورظ   الظننرن الرابننإل ا لننني ي سننني او 
العا نننننر ا   ال نننننة يتسنننننعني اوسنننننا، يقننننند اسنننننت دم    بلائهنننننا ي نننننبطها مصنننننطلأات ذات 

 .دووت معّيلة ياخت ت ّا أميفلة تطبيظّية تدسم تلف ابديد يالتصّورات
تها هننو قواسنند اللظنند يالتّأنني  للتأّظننق مننأ  ظننة الننرايظ يصننّأة الريا ننة يصننلوحيّ : ياليفننا 

 .لالحتااي هبا، يمأ  بوت اللصوم التار ّية يصوو ا  معرفة ابظيظة يحّل الغوامر
ياّن منننا سلسنننّلا سلينننا ال نننوء   هنننة  الورقنننة امتوا نننعة هنننو الظسنننم ااّيم أظ التعر  نننات 
يامصطلأات يما حاد ّا مأ أميفلة فلالمس ما   بع ها مأ ف   ة أي قصنور أي ا نال  

 ننبا مننإل الاننريب الننةهّو الننةظ ي ننعا ااصننولّيون لسننالمة ابننّد يصننّأتا يهننو لّننا جعلهننا و تل
،  ّنننا اظننن  سلننى بعنننر ااميفلننة  ننن  امتطابظنننة مننإل اللةر نننة، أي منننا »أن  تننون جامعنننا مااعننا«
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تعنننا  ملنننا بعنننر أانننوا  سلنننوا ابننند ث منننأ  نننّ  التّيفينننل يسسنننر تطبينننق اميفنننام سلنننى ابنننّد أي 
وم اظند الريا نات ييأني  اللصنوم يقواسند جنر  الرجنام أّما الظسم اليفنا  يهنو أصن. الظاسد 

يتعد لهم فهةا قد بلغ مأ الّدّقة يال اسلية  ليا  تعّةر معا سلنى اللاقند املصن  امو نوسّر أن 
 . عيفر فيا سلى  غر   تسّلل ملها لللظد أي الغّر مأ جديا  يأ ّّيتا

فظند . أي ابّد باوصنطال ؟يقبل خوض  ّار امو و  و بّد للا مأ جتلية صلة التعر   
م هنو منا  تّيّن  بنا اثنديد ي انتّل «أظ » هنو الل نخ امنامإل امنااإل«: سّر  العلّاء ابّد بظّو

ياذا  اانن  .»سلنى فيعنا، فيّلنإل دخننوم منا لنيس ملنا اليننا  ّنا ّلنإل خنريي أّظ  ننرء ملنا سلنا
الانرء امعنّر ، حنىت   ا ة ابّد سلد ملا ظة اليواان يفالس تهم هر الوصوم ا  معرفنة ماهينة

أي أرسننطا اليس أحنند أ ننهر فالسنن ة اليواننان   الظننرن الرابننإل قبننل امننيالد استننب » أرسننطو«أّن 
ة العلم، يالتوّصل ا  اماهية بابّد هنو  ا نة ال تنر، فناّن ااصنوليني يسنائر اللةّنار  ّّ ابّد هو ق

تيّيننة ن  ننرين أّن ابننّد   ينند  ننن  ّننا  ظننوم ابننأ.. مننأ فيننإل الطوائنن  اا ننعر ّة يامعت لننة ي نن هم
 .التّيي  بني اثديد ي   

فهو العبار  اللغو ّة ال  دّلها فر ق مأ العلّاء   فّأ معنّي مأ فلنون العلنم : أّما امصطل 
يأدا  قّنل رسنالة امعن  ن سلنى .. دولنة خاّصنة، فهنر يسناء  و نإل فينا م نّون منأ ام نامني

 .اهلل ّد سّار  ح ةا . حّد تعب  د
ياةننننرا وخننننتال  منننندار  العلّنننناء يتبننننا أ ر اهننننم ياجتهنننناداهتم يتصننننّوراهتم للّو ننننوسات 
امطريقننة فظنند  ظننإل بيننلهم  ننرء مننأ الت ننايت ياوخننتال    قد نند معننامل تلننف امصننطلأات، 

: ياذا  ان العلّاء قد حسّوا مو نو  اوخنتال    التعر ن  ياوصنطال  بظاسندهتم الانه  
، فناّن ماننتلة التوّسنإل   امعنن  ياليّهنل   الدولننة  ينث  صننب  »طال و ماناّحة   اوصنن«

امصننطل  أي التعر نن  ف  ا نننا   ننّم أ نننتاتا مننأ امعننا  يالننندووت ّننا فيهنننا امتلننافر  أحياانننا، 
ي نننةلف التعر ننن  أي امصنننطل  النننةظ و وننند لنننا ميفننناو أي وننند لنننا ميفننناو  عسنننر تطبيظنننا سلنننى 

ا  اإل ننار  اليهنننا يالتلو نننا هبنننا يبينننان مننا فيهنننا منننأ قصنننور حنننىت الظاسنند ، تبظنننى مانننتلة قتننناي 
تّت ن  معننامل الطر ننق يحنىت  صننب  هننةا العلنم تطبيظيّننا  تسنناي  منإل ياقننإل اا ننياء يحظائظهننا، و 
اةر ّننا  نندا ق ننا ا بعينند  سننأ ياقننإل امنناد  العلّيننة النن   لبغننر أن تتننّر   ننل امهننود  نندمتها 
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طائهننا يخ هنننا، يحنننىّت تتعلّنننق بننا ا نننو  الطلبنننة الانننابّة التّواقنننة يتيسنن ها لللنننا  حنننىّت  لت عنننوا بع
 .لإلحا ة با ياإلفاد  مأ جهود سلّائا سب تار ا الطو ل

يهننة  اماننتالت العو صننة اّمننا  لّسننها مننأ  تابنند تنندر س هننة  امنناّد ، ي سننعى لتظر ننو 
ي طبظوهنا    نو هم م اهيّها لطالبا يتيس ها ّم حىت  تعّلظوا هبا، في دموها ي ست دموها 

 .العلّّية
 :ف   ة امصطل  يادر  التّيفيل

امنننراد بال    نننة اوّتسنننا    تعر ننن  امصنننطل   ينننث  ننندخل فينننا منننا لنننيس ملنننا، أظ أّن 
التعر ن  مل  صنغ بعبنارات  نّرر  جتّنإل مننا هنو داخنل فينا ييلنإل مننا هنو خناري سلنا منأ النندخوم 

ا اجملام يجود فلة مأ امصطلأات ال   ا نة يلّا  الحةا الدار  لعلم ابد ث   هة. فيا
 ننننن  اثنننننّرر  الننننن  قننننندت اربا نننننا   فهنننننم امصنننننطل  يتصنننننّور  سلنننننى يجنننننا دقينننننق، يمنننننأ هنننننة  

 :امصطلأات ميفال
يسننطا بننني الصننأي  «لظنند اختل نن  أاةننار العلّنناء   تعر نن  ابسننأ باستبننار  : ابسننننأ

  سلا ي بطا سلى  يف  مأ أهل هة  يال عي    اةر اللاظر و   ا س اامر، فعسر التعب
ننا تظصننر سبارتننا سلننا ، هتننةا »الصننلاسة، يذلننف ااّننا أمننر اسننّو،  ننرء  لظنند  سلنند ابننافخ رّّ

يقند أيرد ابنأ [. 1]سّلل ابأ  يف  هةا او طراع   التعر      تابا اختصار سلوا ابند ث
يأا [ هنننن383ت] يأا سنننليّان ا طنننااّ [ هنننن272ت] الصنننال  تعنننار    نننّل منننأ اليمنننةّظ 

 نّل ذلنف مسنتبهم و  ان ر «: ي نّر سليهنا  ّلهنا باللظند فظنام[ هنن727ت]ال ري ابأ امو ّظ 
 ّننا أّن [. 2]»الغليننل، يلننيس فيّننا ذ ننر  اليمننةّظ يا طنناّا مننا   صننل ابسننأ مننأ الصننأي 

ة  نعر ّنا   تعر ن  اليمنةّظ منأ ف   ن[ هنن242ت]معاصر  ابافخ أبا سبنداهلل ابنأ امنّوا  
مل  نننننّ  اليمنننننةّظ ابسننننأ بصننننن ة ييّننننن   سنننننأ «: جعلنننن  الصنننننأي   ننننندخل   ابسننننأ فظنننننام

، اّن ما ا ي ا   ريا ة ابسأ مأ اليفظة يسدا الاةيذ يسدا اوهّتاا مانييب  [3]»الصأي 
ت ]،يابنأ فاسنة امصننرّظ [هنن732ت]ياسنيض  نةلف ابنأ دقينق العيند . نةلف   الصنأي 

بلاّننا  صنند  سلننى الصننأي  أ  ننا اّن الصننأي  سننر   رجننا سلننى تعر نن  ا طّنناّا [ هننن733
بل اّن ابأ فاسة  ة ر أّن تعر   ا طّاّا و ّلنإل ال نعي  منأ الندخوم .يا تهر رجالا باليفظة

 .فيا اّن ال عي  سر   رجا  ةلف يا تهر رجالا بال ع 
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 ّ  .حسنننلا لةاتنننا، يحسنننلا لغننن  : يحنننايم ابنننأ الصنننال  تعر ننن  ابسنننأ، فظّسنننّا قسنننّني
سنّر   نال ملهّنا تعر  نا جامعنا مااعنا ن   ظلّنا ن او أّن تعر  ينا هنة أ مل  سنلّا منأ امؤاخنة ، 
فظد اسيض سلنى تعر ن  ابسنأ لةاتنا بلانا  نرد سلينا امرسنل النةظ ا نتهر رجالنا ّنا ذ نر  منأ 

رجالنا الصد  ياامااة،  ّا اسيض سلى ابسأ لغ   بلاا  رد سليا امرسل ياملظطإل النةظ   
 [.4]مستور، ي ريى ميفلا أي حنو  مأ يجا آخر

يباإل افة ا  هة  ال    ة يسدا قر ر سبار  تعر   ابسأ فناّن ميفناو ياحندا للأسنأ 
لةاتا أي للأسأ لغ   و اعيفر سليا سلدهم، اامنر النةظ لعنل تصنّور  سلنى سنني الواقنإل مطلبنا 

 .س    املام
ابسنأ    ن   لّنا، فهنةا ابسنني بنأ مسنعود يهلا  مأ العلّناء منأ اسنت دا مصنطل  

لا  تابننا مننأ » ابسننأ» «مصننابي  السننلة«أ لننق    تابننا [ هننن712ت]البغننوّظ  ّّ سلننى مننا  نن
أحاد ث سلأ أا دايد، ياللسنائر، ياليمنةّظ، يابنام أّن أصنأاع هنةا الانلن عّعنون سلنى 

   صنن  اصننطال  أّن فيهننا الصننأي  يابسننأ بننل يال ننعي ، اامننر الننةظ جعننل ابننأ الصننال
 .»و  عر ، يليس ابسأ سلد أهل ابد ث سبار  سأ ذلف«البغوّظ بظولا 

يلل نننريي منننأ هنننة  اإل القنننات يهنننة  ال    نننة ياوختالفنننات، و بنننّد للنننا منننأ صنننيا ة 
تعر نن  جننامإل مننااإل للأسننأ بظسننّيا مننإل اسننتعراض أميفلننة يا ننأة بّيلننة ّّننا تطّننئّأ ّننا ا ننو  

بتدئني، يقد رأ   استاذاا الاي  مصط ى أمني التا ظ ن  ّيو الدارسني، وسّيّا الطالع ام
اهلل  ننرا  ن تعر  ننا دقيظننا  ننّررا للصننأي  بظسننّيا يللأسننأ بظسننّيا مننإل بيننان ال ننري  بننني هننة  
ااقسنناا، او أّن سنندا ا ننراد  اميفلننة موّ ننأة  افيننة جعننل العّليّننة و ترقننى ا  درجننة مننا اصننبو 

 [.7]اليا مأ التّام
امصننطلأات ابد يفيّننة النن  تعننّددت تعر  اتننا ياختل نن  حننوم قد نند ماهيتننا مننأ : امسننلد

 :»امسلد«: اآلراء
[ هنن437ت]ن فهةا أبو سبنداهلل  ّند بنأ سبنداهلل ابنا م الليسنابورظ امانهور بنابأ البيّنإل 

 ننرى أّن امسننلد هننو ابنند ث امّتصننل السننلد ا  رسننوم اهلل ن أظ أاّننا صصننر امسننلد   امّتصننل 
 . فو  ا  الرسوم سليا الصال  يالسالاامر 
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ا  أّن امسلد سلد أهنل ابند ث [ هن423ت]ن ي ةهو أبوبتر أدد ا طيو البغدادظ 
يبننننةلف  نننندخل   التعر نننن  امرفننننو  ياموقننننو  . هننننو مننننا اّتصننننل اسننننلاد  مننننأ راي ننننا ا  ملتهننننا 

ّتصنل امرفننو  ا  اللننّو يامظطنو ، او أاّننا  ان  ا  أّن أ يفننر مننا  سنت دا مصننطل  امسننلد   ام
 .صلى اهلل سليا يسلم

فيننةهو ا  أّن امسننلد هننو مننا رفننإل ا  [ هننن423ت]ننن أّمننا أبننوسّر  وسنن  ابننأ سبنندالّب 
او أاّننا حتننى سننأ قننوا أّن . اللننّو صننلى اهلل سليننا يسننلم سننواء  ننان السننلد مّتصننال أي ملظطعننا

 .اهلل سليا يسلمامسلد و  ظإل او سلى ما اتصل مرفوسا ا  اللّو صلى 
 

فأسننو منننا تبلّننا  هنننؤوء العلّننناء اليفال ننة يحسنننو مننا حتنننو  سنننأ  نن هم  تنننون للّسنننلد 
 :الدووت التالية

 ن امّتصل اموقو  3. ن املظطإل امرفو  2. ن امّتصل امرفو   1
 [. 2]ن امّتصل امظطو  4

مننا اّتصننل سننلد  يرّجنن  ابننأ حاننر العسننظالّ  مننا ذهننو اليننا ابننا م، مننأ أّن امسننلد هننو 
مرفوسننا ا  اللننّو صننلى اهلل سليننا يسننلم، يهننو اختيننار لصنناحل الو ننو  ي لننق بنناع اوختالفننات 

 .   اجملد ة
ر ننم ي ننو  هننةا امصننطل  الننّداّم سلننى مننا أ نني  ا  رسننوم اهلل صننلى اهلل سليننا :امرفنننو 

لبغنندادّظ ردننا يسننلم سننواء  ننان السننلد مّتصننال أي ملظطعننا ّننا   ذلننف امرسننل، فنناّن ا طيننو ا
اهلل صصننننر امرفنننننو  فيّننننا رفعنننننا الصنننننأاّا ا  الرسننننوم صنننننلى اهلل سلينننننا يسننننلم فنننننلخري مرسنننننل 

، يلعلّنننا فعنننل ذلنننف ا ت ننناء ّنننا  ننندّم سلينننا امرسنننل   اصنننطال  اثنننّد ني منننأ رفنننإل [7]التنننابعرّ 
 .التابعّر  ب ا  ان أي صغ ا ابد ث ا  رسوم اهلل صلى اهلل سليا يسلم

 .  امظطو  بلاّا ما جاء سأ التابعني موقوفا سليهم مأ أقواّم يأفعاّم عرّ : امظطو 
او أّن ابنننأ الصنننال  رصننند تنننداخل هنننةا امصنننطل  منننإل املظطنننإل سلننند بعنننر العلّننناء فهنننو 

يقد يجدت التعب  بامظطو  سأ املظطإل    اموصوم    نالا اإلمناا الانافعّر، يأا «:  ظوم
 .  لا بتر ابّيدّظ يالدارقطنّ [ 8]»الظاسم الطباّ ، ي   ا
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يمعلننوا أّن بننني املظطننإل الننةظ هننو مننا سننظا ملننا رجننل أي أ يفننر بنندين تننوام أي أهبننم قبننل 
الصننأاّا يبننني امظطننو  بننون  اسننإل، فننالتعب  سننأ املظطننإل بننامظطو  صنندت اربا ننا   ام نناهيم 

 .صسأ ت اد ا ااّا  تعارض مإل  ريب ابّد أي التعر  
 : ةا امصطل  ود لا سّد  تعر  ات، تتداخل معها ام اهيميه: املظطإل

ننا سننّر  بننا 1 ّّ مننا مل  ّتصننل اسننلاد  سلننى أّظ يجننا  ننان ااظطاسننا، يأ يفننر مننا «أاّننا : ن فّ
 .» ستعّل   ريا ة مأ دين التابعّر سأ الصأااّ 

ت ننت  البنناع أمننناا امرسننل يامع ننل يامعلّننق،  نننر » سلننى أّظ يجننا  نننان ااظطاسننا«يسبننار  
 .تدخل  ّأ التعر   اّن   فيعها ااظطاسا سلى يجا معنّي 

، يهننو »هننو مننا اختننّل ملننا رجننل قبننل التننابعّر  ننةيفا  ننان أي مبهّننا  رجننل«ن يقيننل  2
سلننى سننلد سننظا ملننا راي » املظطننإل«تعر نن  و  لننو مننأ قصننور، فّننا امننااإل مننأ ا ننال  صنن ة 

 مصطل  الةظ اطلظا سليها؟؟ ياذا يقع  هة  الصور  فعال، فّا ا!ياحد هو التابعر
يهننةا » هننو مننا ريظ سننأ تننابعّر أي مننأ دياننا موقوفننا سليننا مننأ قولننا أي فعلننا«: ن يقيننل 3

،  ّننا  ننعر »يهننةا  ر ننو بعينند«: التعر نن   ننعر ابننأ الصننال  ببعنند  سننأ الصننواع فظننام سلننا
هنو  اّن اموقنو  سلنى التنابعّر اّمنا[ 2]»يهةا  ر و،  نعي «: اللويّظ بغرابتا ي ع ا فظام

امظطننو ، أّمننا مننا يقنن  سلننى مننأ دياننا فهننو موقننو  سلننى هننةا الننرايظ اموقننو  سليننا، دين أن 
 . وص  بلظو معنّي 

 :امع ل
يهنةا امصنطل  االن  ملنا ال    نة انيال  نند دا حنىت  ناد  صنب  م هومناب سائّناب و تبننني 

 .مال ا ا اّصة با
نا سنظا منأ اسن«: فظد سّرفا ابأ الصال  بظولا ّّ [. 13]»لاد  ا لنان فصناسداهو سبار  س

يهننو يصنن   نندخل معننا فيننا املظطننإل اّن مننأ صننور  أن  سننظا مننأ يسننا اسننلاد  ا لننان بنندين 
،  ّننا  نندخل فيننا امعلّننق الننةظ هننو مننا سننظا مننأ أّيم اسننلاد  راي  أي ا لننان أي أ يفننر سلننى  تننوام 

: ة فظننامسظننو تعر ن  امع ننل ّننا   يند هننة  ال    نن» التظر ننو«التنوا  يقنند سننّب اللنويظ   
ّّى مرسالب سلد ال ظهاء« ّّى ملظطعاب، ي  س  . »ي س
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فتنّل مع نل ملظطنإل، «:بل ابأ الصال  جعنل امع نل  تظنا إل منإل املظطنإل يامرسنل فظنام
ّّواا مرسنال ب  ّّر  نّل منا و [ 11]»يلنيس  نّل ملظطنإل مع نال، يقنوا  سن سلنى منةهو منأ  سن

 .  ّتصل مرسالب 
  أصأاع ابد ث ن سلى ملأنخ أا اصنر السنا ّظ ن يالبالغ يهو قوم الرايظ بلغن  ُِعد  

 .مع الب 
قنننام رسنننوم اهلل صنننلى اهلل : ي ريى ابنننأ الصنننال  أّن قنننوم امصنننّل ني منننأ ال ظهننناء ي ننن هم

 .سليا يسلم  ةا ي ةا يحنو ذلف،  ّلا مأ قبيل امع ل
بنل اّن ابنا م ذهنو ا  أ نرع منأ ذلنف حيننث مسّنى ريا نة تنابإل سنأ تنابإل حند يفاب موقوفنناب 
سليننا مع ننال، باستبننار سنندا ذ ننر الصننأاّا يالرسننوم صننلى اهلل سليننا يسننلم معنناب، يقنند ميفّننل لننا 

ننإل «:  ند ث  ري ننا بسننلد  امّتصنل ا  ابسننأ البصننرظّ  أخنة امننؤمأ سننأ اهلل أدبناب حسننلاب اذا ُيس 
 . اا ّا سبق بيا» مظطو «يهو سلد فهور سلّاء ابد ث ...»سليا َيسَّإل ياذا قُنتن َر سليا قَنيَّ 

 :يلتاّلو هةا ا لا وبّد   تعر   امع ل مأ التل يد سلى
 .التوا    سظويب الراي ني أي أ يفر احيا اب مأ املظطإل

يقد د موقإل السنظويب احنيا اب منأ امعلّنق النةظ هنو منا سنظا منأ أّيم اسنلاد  راي  فنل يفر، 
فننناذا ي نننعلا هنننة  . يمنننأ النننبالغ النننةظ هنننو اسنننظايب النننرايظ   أّيم السنننلد لاننني ا فّنننأ فوقنننا

منننننأ » امع نننننل«اوحنننننيا ات منننننإل ا نننننراد ميفنننننام فنننننل يفر للّع نننننل ّعلنننننا  امنننننامإل امنننننااإل أصنننننب  
 .امصطلأات الوا أة اميسور  ال هم يالتطبيق

 :الااذّ 
مننأ أي نن  التعر  ننات للانناذ   اصننطال  اثننّد ني مننا سّرفننا بننا اإلمنناا الاننافعّر ردننا اهلل 

مأ ابد ث أن  ريظ اليفظة ما و  ريظ    ، اّما الااّذ  ليس الااذّ «: فظد قام[ هن234ت ]
او أاّنننا بعننند قنننراني منننأ الننن مأ تظر بنننا صننندت . »أن  نننريظ اليفظنننة حننند يفاب  نننال  منننا ريى اللنننا 

تعر  نا جد ندا للاناّذ  بعنند بنا سنأ معلنا  امتعنار  سلينا يهننو [ هنن437ت]ابنا م الليسنابورّظ 
: ابد ث الةظ  ل نرد بريا تنا  ظنة، يهنة  سبارتنا ردنا اهلل  ال ة اليفظة مأ هو أي ق ملا، يلعلا

، يبننةلف »هننو ابنند ث الننةظ  ل ننرد بننا  ظننة مننأ اليفظننات، يلننيس لننا أصننل ّتننابإل لننةلف اليفظننة«
 ّ  ننلب بعنند  أبننو  علننى ا ليننل بننأ سبننداهلل ا ليلننّر الظنن ي ّن .  صننب  الانناّذ سلنند   عننن الت ننّرد
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النةظ سليننا حّ ناد ابند ث أّن الاناّذ مننا «: ا فيظنوملي  ند تعر ن  الانناّذ  ّو ن[ هنن442ت]
لنننيس لنننا او اسنننلاد ياحننند  انننّة بنننةلف  ننني ،  ظنننة  نننان أي  ننن   ظنننة، فّنننا  نننان سنننأ  ننن   ظنننة 

، يقننند  نننعر الاننني  ابنننأ الصنننال  هبنننةا »فّنننيي  يمنننا  نننان سنننأ  ظنننة  توقّننن  فينننا يو صنننتّج بنننا
يمنا هنو مانوع بننالغّوض التنداخل   امصنطلأات فنلراد حسنم اموقنن  ببينان منا هنو يا نن  

أّمننا مننا حتننم الاننافعّر سليننا بالاننةيذ فننال ا ننتام   أاّننا  نناّذ  نن  مظبننوم، يأّمننا مننا «:فظننام
فياننتل ّننا  ل ننرد بننا العنندم ابننافخ ال ننابا، يهننو [ أظ ابننا م يا ليلننرّ ] حتيلننا  سننأ  نن   

 او أّن هننننةا الو ننننو  الننننةظ اختننننار  ابننننأ الصننننال   [. 12]»الصننننأي  سلنننند أهننننل ابنننند ث
ف ننري مننأ «: حيننث قننام» الانناذّ «تعر نن  الانناّذ مل  لبننث أن اظ ننا   خالصننة مبأيفننا للننو  

 :ذلف أّن الااّذ امرديد قسّان
 .ابد ث ال رد ام ال : ن أحد ا
ال نننرد النننةظ لنننيس   راي نننا منننأ اليفظنننة يال نننبا منننا  ظنننإل جنننابرا منننا  وجبنننا الت نننّرد : نننن ياليفنننا 

 [.13]»يالاةيذ مأ اللتار  يال ع 
 : ة  ا الصة االحخ فيها مأ اإل هاا ما  دسو ا  التوّق يه
 . و توجو ام ال ة،  اما أاّا حد ث فرد  ر و» ابد ث ال رد«ن فعبار   1
ن ياذا سننّلّلا بام ال ننة فلننيس  ننّل مت ننّرد بالريا ننة  نناّذا، فالاننةيذ فظننا  ال ننة اليفظننة  2

يأصننننّ ،  ّننننا  ظننننوم اإلمنننناا لألي ننننق، يحنننند ث اليفظننننة لننننيس  ننننعي ا يلتننننأ مننننأ بنننناع صننننأي  
 [.14]السيو رّ 
ن  ّ اّن الت ننّرد اذا  ننان مننأ  ظننة مل  ننال  أحنندا فهننو صننأي  مظبننوم، ياذا  ننان مننأ  3

 . عي   تون حد يفا  عي ا، يو سالقة لا    ال ابالني بالاةيذ
 

 :املتنر
، [هننن331ت ]اّن منأ أقندا منأ سنّر  املتنر ابنافخ أبننا بتنر أدند بنأ هنارين البدلنّر 

هنو ابند ث النةظ  ل نرد بنا الرجنل، يو  عنر  متلنا منأ  ن  ريا تنا، و منأ «: فظد سّرفا بظولا
 [.17]»الوجا الةظ ريا  ملا يو مأ يجا آخر

This file was downloaded from QuranicThought.com



 13 

فننا ال  : ي االحننخ   هننةا التعر نن  ا القننا و  سننتظيم مننإل الدقّننة امطلوبننة   التعننار  
 :تعر   هالمّيا، ذلف أنّ يسدا قد د درجتا مأ اليفظة لعل ال» الرجل«سبار  

 .ن ت ّرد اليفظة بريا ة ابد ث و  ظّلل مأ قيّتا، فهو حد ث صأي 
 .ن يت ّرد ال عي  با صتم سليا بال ع 

ننن فننالعب    اللتننار   ننلهنا  ننلن الاننةيذ اّمننا هننر   ام ال ننة، مننإل استبننار درجننة ام ننال  
  ال نعي  اليفظنة  نان ملتنرا، يتعر ن  مأ اليفظة فاذا خال  اليفظنة ااي نق  نان  ناّذا ياذا خنال
يهة  اّالمّية يقإل فيها التيف  مأ أهل . البدلر خال مأ هةا امع  فلصب  و  عّب سأ امراد

يا نال  ابتنم «: ، يقنام قبلنا ابنأ الصنال »ي ةا أ لظا  يفن ين«: ابد ث حىت قام اللويظّ 
، يرأى   هنةا » يفن  منأ أهنل ابند ث  سلى الت ّرد بالرّد ياللتنار  أي الانةيذ موجنود    نالا

 .»يالصواع فيا الت صيل الةظ تظّدا   الااذّ «: ردا اهلل بعدا سأ الصواع فظام
ّّى ياحند«او أاّا   ت صيلا خلنا بنني املتنر يالاناّذ اذ  بندي أهّنّنا سلند   ، »امسنان مسن

جعل ابأ الصال   فظد. سلد   ةلف[ 12]»سّيان«يقد  ار ا   هةا ا لا اللويّظ اهنّا 
 :املتر قسّني، يميّفل لألّيم بظولا

يقنند ميفّننل لننا  نند ث  لطبننق سلننى .»هننو امل ننرد ام ننال  مننا ريا  اليفظننات: يميفننام ااّيم«
و  نرت امسنلم التنافر يو التنافر «: الااّذ و سلى املتر يهو حند ث أسنامة بنأ   ند مرفوسنا

سنأ سّنر بنأ سيفّنان سنأ أسنامة بنأ   ند،  ريا  مالف سأ ال هرظ سأ سلّر بأ حسني» امسلم
بنأ سيفّنان فانّة [ ب ت  العنني]يذ ر أّن  ّل مأ ريا  مأ أصأاع ال هرظ اّما ريي  سأ سّري 

 .مالف يهو  ظة  ال ا اليفظات
هننو ال نننرد النننةظ لننيس   ريا تنننا منننأ اليفظننة ياإلتظنننان منننا «: أّمننا الظسنننم اليفننا  فعّرفنننا بظولنننا

النةظ ت نّرد [ 17]».. لنوا النبل  بنالتّر«: يميّفل لا  د ث سائاة مرفوسنا» صتّل معا ت ّرد 
فهنةا ابند ث .بريا تا أبو   ّ  صىي بأ  ّد بأ قيس سأ هااا بأ سري  سأ أبيا سأ سائانة

 .ع  أا   ّ  الةظ ت ّرد بريا تا يليس ملترا عي  ل 
يهتننةا جننري مننأ دراسننة هننةا اللننو  مننأ أاننوا  سلننوا ابنند ث يهننو املتننر، دين أن اة ننر 
بتعر ننن  جنننامإل منننااإل للّلتنننر يو ميفنننام تطبيظنننّر  صننند  سلينننا، يهنننو أمنننر و   نننى آ نننار  سلنننى 

 .أذهان  البلا
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 : التابإل يالااهد

ظرار امصنطلأات ابد يفيّنة   العصنور امتنلّخر  متنداخلني  ان هةان امصطلأان قبل است
فهةا ابأ الصال  ردا اهلل بعد أن  ورد ميفاو سلى التنابإل . لدرجة أن أ لق أحد ا سلى اليفا 

ّّى ذلف بالااهد أ  ا«:  ظوم ي بندي أّن ابنا م الليسنابورّظ قند سنبظا [ 18]»يلو  أن  س
يسنار » امتابعنات  نواهد«ا اهلل   امدخل ا  الصنأي  ا  هةا ا لا بيلهّا، فظد مّسى رد

ّّى امتابعنة  ناهدا«:اللويّظ سلى خطا ا فظنام   التظر نو ،  ّنا أّن أبنا ح ن  [ 12]»يتسن
قنند «:   اسننأ اوصننطال   علّننق سلننى قننوم ابننأ الصننال [ هننن837ت]سننراي النند أ البلظيننّن 

و  ظام سط  اوستاهاد سلى امتابعنة :  فائد«: ، بظولا» دخل   باع امتابعة ياوستاهاد
يسلننى ا ننس املننوام سننار  نني  . فهننو ميفننل سننابظيا  ننرى أهّنّننا  ننرء ياحنند. » ظت ننر تغا ر ننا

ّّى «: اإلسنننالا ابنننأ حانننر العسنننظالّ  فظنننام فيّنننا  ري نننا سلنننا السنننيو ّر   التننندر و يقننند  سننن
 .»الااهد متابعة أ  ا

سننللة مننأ اللاحيننة اللغو ننة، فالانناهد يالتننابإل  يهننةا أمننر  ّننا اننرى قنند  سننتظيم اذا اةراننا للّ
 ننّل ملهّنننا ّعنن  اموافنننق، أّمننا اذا استّنننداا التعر نن  اوصنننطالحّر ياةراننا ا  يظي نننة  ننّل منننأ 
الااهد يالتابإل فاّن خلا الظدامى بنني التنابإل يالاناهد  صنب  مربتنا ي ن  مسنتظيم منإل امنلهج 

 .العلّرّ 
امصنطلأني او أاّنا أيقعلنا   خلنا آخنر و  ظنّل يقد حايم اإلماا السنيو ّر التّيين  بنني 

فظد حصل اختصام امتابعة ّا  ان بالل خ سنواء  نان منأ «: جسامة سأ سابظا، فهو  ظوم
[ 23]»ريا ة ذلف الصأاّا أا و، يالااهد أسنّم، يقينل هنو  صنوم ّنا  نان بنامع   نةلف

. 
مسننللة امتابعننات يالاننواهد يو   ننى مننا ّننة  ال    ننة يهننةا ا لننا يسنندا الو ننو    

منننأ آ نننار سنننلبّية سلنننى سّليّنننة الت نننر ج الظائّنننة سلنننى معرفنننة امتابعنننات يالانننواهد للوصنننوم ا  
ابتننم السنند د سلننى ابنند ث امننراد دراسننتا يابتننم سليننا ّننا هننو أهلننا، يالت ننر ج هننو ا سنن  

 .العلم سلى حّد تعب   ي لا سّيد أدد صظر  ّيو اهلل  را 
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ّن يظي ة امتابعة هر جب ال ع  ا  ي  اثتّنل  يفبنوت السنّا    امتنابإل ياذا سلّلا أ
،ي ريا نة اليفظنة بندم ام نتلا [اسم م عنوم] بدم سلعلة الرايظ امدّلس   امتابإل [ اسم فاسل] 

أي  يف  السهو يا طل ياللسيان، ي تبنّي الوصل بندم اواظطنا  أي  ّعرفنة النرايظ بعند أن  نان 
، ي ننن  ذلنننف منننأ أانننوا  امنننب الننن  قننند ها امتابعنننة فيتظنننر [اسنننم م عنننوم] ابإل مبهّنننا   امتننن

ال ننعي  ا  درجننة الصننأي  لغنن   أي ابسننأ لغنن    سننو [ اسننم م عننوم] بابنند ث امتننابإل 
 .درجة التابإل مأ الظّو 

اسننننننننم ]ياذا سلّلننننننننا  ننننننننةلف أن يظي ننننننننة الانننننننناهد هننننننننر دسننننننننم منننننننن  ابنننننننند ث امتننننننننابإل 
مأ دائر  الغرابة ا  عام الاهر  أي  رجا منأ دائنر  ال نع  ا  فأسو، بلن  رجا [م عوم

 .دائر  الصأة أي ابسأ  سو السلد الةظ ري   با
اذا سلّلا هةا فال بّد مأ الت ر ق بنني امتابعنة يالاناهد يو بنّد منأ ي نإل اصنطال  جنامإل 

لتعر  نات يأملعهنا يلعنّل منأ أفنإل ا. مااإل لتّل ياحد ملهّا سلنى حند  ّيّن  أحند ا سنأ اليفنا 
مظاصننننند ابننننند ث   الظننننند  ي  «تعر ننننن   ننننني لا الاننننني  مصنننننط ى أمنننننني التنننننا ظ    تابنننننا 

 .»ابد ث
أن  وافننق رايظ ابنند ث الننةظ  ننان  ةننّأ ت ننّرد  بننا، راي آخننر «: فظنند سننّر  التننابإل بظولننا

نأ فوقن ّّ ا  صل  حد يفنا لالستبنار   ريا نة ذلنف ابند ث معنا بل ةنا أي ّعلنا  سنأ  ني ا أي س
 .» يث  لتهر ا  صأاّا ياحد

أن  وافق رايظ ابد ث الةظ  ان  ةّأ ت ّرد  با راي آخر  صل  «: يسّر  الااهد بظولا
 [.21]»حد يفا لالستبار   ريا ة ذلف ابد ث بل ةا أي ّعلا  سأ صأاّا آخر

 :سبارات مو ة   امر  يالتعد ل
مو ة ال  أ لظها بعنر العلّناء للدولنة سلنى يلّا لدر التلبيا اليا يجود بعر العبارات ا

، فناّن »ميفالب الةظ هنو منا ريا  ال نعي   ال ناب منا ريا  اليفظنة» املتر«معان  خاّصة هبم  عبار  
اإلمنناا أدنند  طلظهننا سلننى مننأ  ُغننرع سلننى أقرااننا   ابنند ث بننلن  ننلتيهم بالغرائننو فيظننوم سلننا 

فهننو و  عننن بننةلف ت ننعي ا ياّمننا  طلنننق » لننا أحاد ننث ملننا  «أي [ 22]»ملتننر ابنند ث«
املنننا   سلنننى اافنننراد الننن  و متنننابإل ّنننا، أظ ااحاد نننث الغر بنننة  ننن  امعريفنننة، ي لاّنننا ردنننا اهلل 

 .استّد امع  اللغوظ للّلتر يهو اللتر     امعري 
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ّل فاّما  ر ند بنةلف النرايظ النةظ و قن» ملتر ابد ث«بيلّا اإلماا الب ارظ حني  طلق 
 .، فالعبار  ياحد  او أّن  ال ملهّا  ست دمها للتعب  سأ مع   تل [23]الريا ة سلا

للتدليل سلى  »  ريظ املا  «أي » ملتر ابد ث«ي ست دا بعر اثّد ني ا س العبار  
فنناهّنم  ظصنندين أاّننا حنند ث يا  ، ريا  » حنند ث ملتننر« يفننر  ت ننّرد الننرايظ،   حننني اذا قننالوا 

 . اب اليفظة عي   ال
 سننت دمها للتنندليل سلننى قلّننة [ هننن234ت ]فنناّن صننىي بننأ معننني » لننيس باننرء«ي عبننار  

 .حد ث الرايظ و لت عي ا
لنيس «فااّنا اذا أ لنق سلنى راي  سبنار  [ هنن277ت]أّما أبو حامت  ّند بنأ ادر نس النرا ظ 

  ني  ا  سبنار   ف  د أانا  نعي   نع اب  ند داب يأانا منيي  منّتهم، حنىّت أاّنا أحيااناب » بارء
ميفلّا فعل ذلف مإل سليّان بأ دايد الااذ و  فظد » ميي  ابد ث«: قولا» ليس بارء«

 [. 24]»ليس بارء، ميي  ابد ث«: قام سلا
 طلظهنا سلنى اليفظنة فظند قنام [ هنن234ت ]فان صىي بنأ معنني » ليس با بل «أّما سبار  

اإلمناا أبنا حنامت  ّند بنأ ادر نس النرا ظ  بنل فنان. »لنيس بنا بنل ، فيفظنة«: اذا قل : ردا اهلل
 .سأ أسلى درجات التو يق» وبل  با«أي » صدي «: عّب بظولا[ هن277ت ]

فننالوقو  سلننى دووت هننة  امصننطلأات ا اّصننة بننبعر العلّنناء متلّ نند حننىّت اتالّننو 
 .ا طل   فهم مرادهم   تعد ل الريا  أي جترصهم

 :ال    ة  ال  سلاي أ التتو
هننة  ال    ننة   بعننر امصننطلأات  النن  سلنناي أ التتننو حيننث أصننب  سلننوان  يانّ 

 : التتاع و  يجم م ّواا، يمأ أميفلة ذلف
 :مسلد الدارمر

لظد اصطل  سلّناء ابند ث سلنى تسنّية  تناع الريا نة النةظ لّنإل حند ث  نّل صنأاّا 
 .سلى حد  مسلداب 

ر نم أاّنا [ هنن277ت ]الدارمّر  اا  ّد سبداهلل بأ سبدالردأ» السلأ«او أّن  تاع 
مؤّل  سلى اابنواع فظند ا نتهر بامسنلد سلنى  ن  اصنطال  اثنّد ني، حنىت أّن أبنا سّنري ابنأ 

 . الصال  سّد  بني  تو امساايد، أيقعا   هةا ا تهار  سلد العلّاء باسم مسلد الدارمرّ 
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الب نارّظ  تابنا بامننامإل يلعلّنا مسّنر مسنلداب اّن أحاد يفنا مسنلد  مّتصننلة سلنى  نرار تسنّية 
 [. 27]الصأي  امسلد ام تصر مأ أمور رسوم اهلل صلى اهلل سليا يسلم يسللا يأ اما

 [:هن282ت ]مسلد ابارت بأ أا أسامة التيّّر مووهم 
 ّنا أّن هننةا امسننلد يان مسّننر مسننلداب او أاّنا   ابظيظننة معاننم ذلننف أّن مؤّل ننا ردننا اهلل 

 .ملهج التللي  سلى امعاجم رتّبا سلى  يوخا  لن
 .، فالعلوان مسلد يام ّون معام[ 22]يأّيم هةا امسلد مسلد  ي ا    د بأ هارين

 [:هن323ت ]امعام التب  اا الظاسم سليّان بأ أدد الل ّّر الطباّ  
رتّننو اإلمنناا الطننباّ  معاّننا التبنن  سلننى الصننأابة فظنند فننإل حنند ث  ننّل صننأاّا سلننى 

مسننلد أا هر ننر  فتلاّننا اننوى افننراد  فلننم  دخلننا فيننا، فهننو بامسنناايد أي  او أاّنننا حنند  سننوى 
 .ا تهر سلد العلّاء بامعام

 :ُ    التّيفيل يسسر التطبيق
اّن  تننو امصننطل  امتدايلننة بننني أ نندظ  ننالع العلننم تّتسننم بلنندر  التّيفيننل سلننى أاننوا  مننأ 

لطننابإل اللةننرّظ، يابننام أاّننا  لبغننر أن سلننوا ابنند ث امدريسننة   تلننف التتننو فغلننو سليهننا ا
 . ظوا هةا العلم سلى أسا  التطبيق لواقإل ما  در  مأ مو وساتا حىت تتون يا أة امعامل

فهنننةا ابنننأ الصنننال   عنننّر  الصنننأي  ي نننة ر منننا صننني  بتنننل  نننريب منننأ  نننري ا، يسنننبو 
هّننة، دين اخننتال  العلّنناء   صننّأة بعننر ااحاد ننث، ي لتظننل ا  ذ ننر فلننة مننأ ال وائنند ام

 .ليطبق سليا التعر   يملأظاتا مأ ال وائد[ 27]أن  ة ر ميفاوب ياحداب 
يا ننس الصننليإل سننلتا اإلمنناا اللننويّظ   التظر ننو، يحننىّت اإلمنناا السننيو ّر ر ننم توّسننعا   
 ر  التعر   يبيان  ي اتا يذ ر  فلة مأ التلبيهات ام يد  او أاا مل  ورد ميفاوب ياحنداب سلنى 

 .الصأي 
ي  مو نو  ابسنأ ر ننم تلنوّ  ق ننا ا  يمسنائلا فناّن ميفنناوب تطبيظيناب ياحننداب مل  طرحنا أحنند 
لّننأ درسننو  ر ننم  يفننرهتم بدا ننة مننأ اليمننةّظ فا طنناّا فننابأ الصننال ، يحننىت اإلمنناا السننيو ّر 
ردهننم اهلل، ياذا قيننل اّن الصننأي  لةاتننا يابسننأ لةاتننا ّتننأ تعّرفهّننا بلةننر  سننر عة    تننو 

يالسنننلأ، فننناّن الصنننأي  لغننن   يابسنننأ لغننن   صتاجنننان لدراسنننة يتننندبّر معرفنننة منننو أ  الصنننأا 
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ال ننع    الوقننو  سلننى امتابعننات النن  جتننب هننةا ال ننع  حننىت  رتظننر ابنند ث ابسنننأ ا  
 .الصأي  لغ   يال عي  ا  الصأي  لغ   أي ا  ابسأ لغ  
رظ فلنم  نورد ميفناوب ياحنداب سلنى ي  دراسة ال نعي   لنو سلنى ابنأ الصنال  الطنابإل اللةن

أقسنناما التيفنن   النن  يلّنندها بتصننّور اخننتالم  ننريب ياحنند مننأ  ننرييب الصننأي  أي ابسننأ،   
يسنننبيل مننننأ أراد «: فهنننو  ظننننوم..  نننر ني،    نننريب  الننننث مرّ نننو منننأ اايم ياليفننننا  يهتنننةا

،سلى البسننا أن  عّنند ا  صنن ة معّيلننة ملهننا فياعننل مننا سنندم  فيننا مننأ  نن  أن  ل هننا جننابر
حسو ما تظّرر   او  ابسأ، قسّاب ياحداب،   منا سندم  فينا تلنف الصن ة منإل صن ة أخنرى 

يهنننة  . »...معّيلنننة قسنننّاب  اايننناب   منننا سننندم  فينننا منننإل صننن تني معّيلتنننني قسنننّاب  اليفننناب، يهتنننةا
 .التصّورات لّا  عسر الاد أميفلة تطبيظّية ّا

عا  ياللا م، يللة ر هلا  ايلنة الاني  يمأ ااميفلة سلى سسر التطبيق مو و  اإلسلاد ال
ّّد أا  هبة ردنا اهلل ا نراد ميفنام تطبيظنر لنبعر أقسناا العلنو، فبعند أن  عنّر  [ 28] ّد  
يحنىّت اذا منا يصنل ا  الظسنم اليفالنث يهنو العلنو باللسنبة ا  ريا نة [ 22]العلّو،  ة ر أقسناما

 :أقساما ااربعة، يهر أحد التتو الستة أي   ها مأ التتو امعتّد ،  ة ر
 .يامصافأة. يامسايا  د. ياإلبدام ي. اموافظة ع. أ

هر أن  ريظ الرايظ حند يفاب   أحند التتنو السنتة منيفالب باسنلاد «:    عّر  اموافظة بظولا
لل سا مأ     ر ق صاحو التتاع  ينث لتّنإل معنا    ني ا منإل سلنّو هنةا الطر نق سلنى 

 .»صأاع هة  التتوما لو ريا  مأ  ر ق أحد أ
قننام ابننافخ ابننأ «:   صننايم سننرض ميفننام تطبيظننر للّوافظننة اظننالب سننأ ابننأ حاننر فيظننوم

 :ريى الب ارظ سأ قتيبة بأ سعيد سأ مالف حد يفا: ميفالا: حار
 .  ان بيللا يبني قتيبة مثااية[ أظ مأ  ر ق الب ارظ] ن فلو ري لا  مأ  ر ظا 

هنن تلّيننة 313 - 218]ق أا العبّننا  السنرّاي نن يلنو ري لننا ذلنف ابند ث بعيلننا سنأ  ر ن
 . لتان بيللا يبني قتيبة فيا سبعة[ الب ارظ يتلّظى سلا الب ارّظ يمسلم

 .»فظد حصل  للا اموافظة مإل الب ارّظ    ي ا بعيلا مإل سلّو اإلسلاد بدرجة
ن مل  تنننأ فهننةا اميفنننام يلننئأ  نننان مظبننووب اةر ننناب او أّن تطبيظننا سلنننى الواقننإل  بننندي سسنن اب ا

 :متعةراب 
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 فّا هو هةا ابد ث الةظ ريا  الب ارظ سأ قتيبة بأ سعيد سأ مالف؟
يما هو هةا السنلد النةظ لنو ري لنا ابند ث بنا سنأ  ر نق الب نارّظ لتنان بيللنا يبنني قتيبنة 

 بأ سعيد مثااية ؟ يمأ هم هؤوء اليفّااية ؟
ا  السننرّاي  ننان بيللننا يبننني يمننا هننو السننلد الننةظ اذا ري لننا بننا ابنند ث بعيلننا سننأ أا العبّنن

 قتيبة فيا سبعة ؟ يمأ هم هؤوء السبعة ؟
 .أسئلة و  تلّتى فهم اميفام التطبيظر للتعر   او باإلجابة سلها بو و 

 .يما  ظام   اموافظة  ظام   اإلبدام ي  امسايا ، يامصافأة
يبيننننان أاواسهننننا،  يجننننّل أاننننوا  سلننننوا ابنننند ث يان قتلنننن   يفنننناب اةر نننناب مننننأ حيننننث تعر  هننننا

ياسننتعراض أقننوام العلّنناء فيهننا، او أهّنننا تعننا  مننأ  ننّ  ااميفلننة التطبيظيننة يان يجنندت فننالتيف  
 .ملها أميفلة تظد ر ة    قابلة للتطبيق، فل أ  ماوبة بعدا الو و  امطلوع

 :يبعد
فننناّن سلنننم امصنننطل  درا نننة  نننلاا  نننلن أ لنننو سلنننوا الوسنننائل  ظنننوا   ظنننّن سلنننى املطنننق 

لعظنننل، ياّن أسنننالفلا امينننامني منننأ العلّننناء الننننبر  بنننةلوا جهنننوداب م نننلية   بلننناء هنننةا الصننننر  يا
الاننام  يخدمتنننا حننىّت أصنننب  سلّنناب فر نننداب   قّوتننا يأ ّّيتنننا بننني العلنننوا او أّن اخننتال  أاةنننار 
العلّننناء يتننن احم آرائهنننم حنننوم قر نننر مصنننطلأاتا يالتعبننن  سلهنننا بطنننر  متعنننّدد  جعلننن  بعنننر 

تتعننّرض لاننرء مننأ اإلخننالم النن  ت ظنندها الاننريب امننوهرظ للّتعر نن  يهننو أن  تننون  تعر  اتننا
 ّننا أّن توّسننعهم   التأليننل يالتصننّور سّسننر سّليّننة الوصننوم ا  أميفلننة تطبيظيننة . جامعنناب مااعنناب 

ياذا  ننان العلّنناء امتّّرسننون و   ننليهم البأننث سلهننا يالوصننوم ا  . تعننّب سننأ ياقننإل امصننطل 
 لبننة العلننم امبتنندئني خاّصننة لنندين مننأ العسننر   فهّهننا مننا قنند لعلهننم  اننيأون امننراد، فنناّن 

 .سلها
يلتظر و جن مثار هةا العلم الار   لطالبلا يلتأبيبهم فيا وبنّد منأ تيسن  يصنوم هنةا 
العلنننم النننيهم يا نننأاب، بّيلننناب، ّصنننطلأاتا يأميفلتنننا، يص نننر  هلنننا ميفنننام سلنننى التتنننو التعليّيّنننة 

فظند سنلف مؤل نا  سلنّر امنارا، يمصنط ى » البال نة الوا نأة«أة هو  تناع الوا أة ياللاج
 :أمني ردهّا اهلل هنااب تعليّّياب يا أاب فيبدآن سلد دراسة  ّل او  مأ أاوا  سلم البال ة

 .بعرض فلة مأ ااميفلة
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 .   ارسان    ث تلف ااميفلة يدراستها
اسنننند فيصننننو اهنا بعبننننارات  ننننّرر  ي لصننننان مننننأ البأننننث ا  اسننننت الم الظاسنننند  أي الظو 

 .جامعة مااعة
 .   عر ان ماذي لتطبيق الظاسد  سليها
 .   وردان فلة مأ التّر لات التطبيظية

 .فييصب  امو و  سلى درجة  ب   مأ الو و  يامالء
ياّن ي علا لتتاع   سلوا ابد ث سلى  رار هةا التتناع سنيأّوم أانوا  امصنطل  ا  

تظننوا سلننى صننيغ  ننّرر  للّصننطل ،  نندسّها ميفننام فننل يفر  صننّد  اللةر ّننة، مننإل  مسننائل يا ننأة
اإل ننار  دائّننا   اّنناممل ا  امصننطلأات ا اّصننة بننبعر العلّنناء حننىّت ا هننم مننرادهم يا ننّت  

يبنننةلف اسنننهم   خدمنننة هنننةا العلنننم . مغننناليق منننا  واجهلنننا ملهنننا   مسننن   البأنننث يالدراسنننة
 ننرصة ياسنننعة منننأ أبلننناء امسننلّني امتعّطانننني لدراسنننة سنننّلة الاننر  ، ياعّنننل سلنننى تظر بنننا ا  

 .ابّيهم يمعرفة ما  صل  ملها لالحتااي يما و  صل 
 

ّّد يسلى آلا يصأبا يسّلم  .يصّلى اهلل سلى سّيداا  
 
 

 قائّة امصادر يامراجإل
 
 [هن774ت]ن الباسث ابيفيث،  ر  اختصار سلوا ابد ث للأافخ ابأ  يف   1

بنندين بينان سندد الطبعننة يو )نن دار التتننو العلّيّنة ن بن يت . د  ّنند  نا رنن تنللي  أدن
 (.تار ها يو متاهنا

 .ن بستان اثّد ني   بيان  تو ابد ث يأصأاهبا الغّر اميامني 2
ند [هنن1232ت]ن اإلماا سبدالع    بأ اإلماا يّ  اهلل الندهلوّظ  ّّ ، اظلنا سنأ ال ارسنّية،  

 .ن دار الغرع اإلسالمّر ن ب يت 2332ن  1أ را اللديّظ ن يب
 [.هن272ت]ن تدر و الرايظ    ر  تظر و اللوايظ  3
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 [.هن211ت]ن ابافخ جالم الد أ سبدالردأ السيو ّر 
 .ن حّظظا سبدالوهاع سبداللطي  ن دار ال تر ن مطبعة السعاد  ّصر

 .تدر و الرايظن التظر و يالتيس  معرفة سلأ البا  اللة ر لللويّظ ااةر  4
 .ن التظييد ياإل  ا   ر  مظّدمة ابأ الصال  7

 [.هن832ت]ن   أ الد أ سبدالرحيم العراقر 
ا ن امتتبنة السنل ّية بامد لنة 1222/هنن1382ن  1نن حّظظنا سبندالردأ  ّند سيفّنان ن يب

 .املّور 
 .ن امر  يالتعد ل 2

 [.هن327ت]ن أبو  ّد سبدالردأ بأ أا حامت الرا ظ 
 .ا1272/هن1371ن حيدر آباد الد أ ن اّلد  1يب ن
 .ن ال وء الالمإل امبني سأ ملاهج اثّد ني 7

 .أدد  ّرا الاي  ااجر/ن ااستاذ الد تور الاي  
 .ا ن مطبعة اامااة ن مصر1287/هن1437ن  1ن يب
 .ن الت ا ة   سلوا الريا ة 8

 . ّد ابافخ التياا ّ ن تظد  [ هن423ت]ن أبو بتر أدد ا طيو البغدادظ 
 [.بغداد]ن متتبة اميفّ  [ الظاهر ] ن اللا ر دار التتو ابد يفة / 1272ن  2ن يب
 .ن  ا رات   سلوا ابد ث 2

 .ن مصر 1271ن مطبعة دار التللي   3يب. ن مصط ى أمني التا ظ
 . ن معرفة سلوا ابد ث 13

 .ق السّيد معةم حسنين قظي[. هن437ت]ن أبو سبداهلل ابا م الليسابورظ 
 .امتتو التاارّظ للطباسة يالتو  إل ياللار ن ب يت. ا1277ن  2ن يب
 .ن مظاصد ابد ث   الظد  ي  ابد ث 11

 .ن مطبعة دار التللي  بامالية ن مصر 7يب. ن مصط ى أمني التا ظ
 [هن243ت]ن مظدمة ابأ الصال   12

 [هن837ت]اي البلظيّن ي اسأ اوصطال  اا ح   سّر بأ رسالن السر 
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 .ن دار امعار  ن الظاهر [. بل  الاا ئ] ن قظيق سائاة سبدالردأ 
 .ن الوسيا   سلوا يمصطل  ابد ث 13

 .ن ااستاذ الد تور الاي   ّد بأ  ّد أبو  هبة
 .ا ن سامل امعرفة لللار يالتو  إل ن جّد 1283/هن1433ن  1ن يب

 
سلوا ابد ث للأافخ ابأ  يف  ن تنللي  أدند  ّند  الباسث ابيفيث،  ر  اختصار( 1)

 (. بدين تار   يو رقم  بعة.) ا ر ن دار التتو العلّّية ن ب يت
 
قظيق سائاة سبدالردأ  37مظّدمة ابأ الصال  ي اسأ اوصطال  للبلظين ن م ( 2)

النننرايظ   نننن تننندر و ( دين بينننان سننندد الطبعنننة يو تار هننا)بلنن  الانننا ئ، دار امعنننار  مصننر 
حّظظا سبندالوهاع  1/177 ر  تظر و اللوايظ،للأافخ جالم الد أ سبدالردأ السيو ّر ن 

(. بنندين ذ ننر سنندد الطبعننة يو تار هننا)،(مطبعننة السننعاد  ّصننر)سبننداللطي  ن دار ال تننر ن
هو  ّل حد ث  ريى،و  تنون   اسنلاد  منأ  نّتهم بالتنةع، : سّر  اليمةظ ابسأ بظولا]

هننننو مننننا سننننر  :يسّرفننننا ا طنننناا بظولننننا.  نننناّذا ي ننننريى حنننننو ذلننننف مننننأ يجننننا آخننننريو  تننننون 
 رجا،يا ننتهر رجالننا يسليننا منندار أ يفننر ابنند ث، يهننو الننةظ  ظبلننا أ يفننر العلّنناء، ي سننتعّلا 

 [.هو الةظ فيا  ع  قر و  تّل: يسّرفا ابأ امو ظ بظولا. ساّمة ال ظهاء
 
 .1/177تدر و الرايظ ( 3)
 
 .  47 ا  ل  أ الد أ العراقر التظييد ياإل ( 1)
 
ن مطبعننننة دار التننننللي   3يب) 2/721132ااةننننر  ا ننننرات   سلننننوا ابنننند ث ( 2)

ن مطبعنننة دار  7يب) 22، 2/74ننن مظاصنند ابنند ث   الظنند  ي  ابننند ث( مصننر 1271
 ( التللي  بامالية ن مصر
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  ننننن مظدمننننة ابننننأ الصننننال  ي اسننننأ اوصننننطال. 17معرفنننة سلننننوا ابنننند ث للأننننا م ( 1)
دار التتنو ابد يفننة  2ن يب 78ن الت ا نة اا بتننر أدند ا طينو البغنندادظ  123للبلظينن 

 . 1/182تدر و الرايظ . 1272( بغداد)يمتتبة اميف  ( الظاهر )
 
 . 123ااةر مظّدمة ابأ الصال  ي اسأ اوصطال  ( 2)
 
 . 122امصدر السابق ( 3)
 
 . 1/238تدر و الرايظ ( 1)
 
 . 212الصال  ي اسأ اوصطال   مظدمة ابأ( 2)
 
 . 212امظدمة ي اسأ اوصطال  ( 3)
 
 . 238امظّدمة ياثاسأ ( 1)
 
 . 234امصدر السابق ( 2)
 
 . 1/27تدر و الرايظ ( 3)
 
 . 1/238ن يحنو    التدر و  244مظدمة ابأ الصال  ياثاسأ ( 1)
 
 . 1/27التدر و ( 2)
 
 .247ن  244اسأ اوصطال  ااةر مظدمة ابأ الصال  ي ( 3)
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 . 247امظدمة ( 1)
 
 . 1/243التظر و م  التدر و ( 2)
 
 . ا س امصدر السابق( 3)
 
 . 117ن  117( بتصّر  قليل)مظاصد ابد ث ( 1)
 
 . 1/347تدر و الرايظ ( 2)
 
  1/342تدر و الرايظ ( 3)
 
 . 4/117امر  يالتعد ل وبأ أا حامت ( 4)
 
 2/317للد تور أدد  ّرا الاني  اناجر . امبني سأ ملاهج اثّد نيال وء الالمإل ( 1)

 . مطبعة اامااة ن مصر 1287/هن1437 1ن يب
 
، لإلمنننناا 144بسننننتان اثننننّد ني   بيننننان  تننننو ابنننند ث يأصننننأاهبا الغننننّر اميننننامني ( 2)

اللنديّظ ن ، اظلا سأ ال ارسّية  ّد أ نرا [هن1232ت]سبدالع    بأ اإلماا يّ  اهلل الدهلوّظ 
 . ن دار الغرع اإلسالمّر ن ب يت 2332ن  1يب

 
 . 172 - 171مظدمة ابأ الصال  ي اسأ اوصطال  ( 1)
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ا سامل امعرفة لللار 1283/هن1433 - 1الوسيا   سلوا يمصطل  ابد ث يب( 2)
 . جد  -يالتو  إل 

 
 2.اةين  الظرع مأ رسنوم اهلل باسنلاد صنأي : ن يهو أجّلها 1:يهر  سة أقساا( 1)

يان  يفننر بعنند  ..[ ميفنل  ننعبة يمالننف ياليفننورظ يالاننافعرّ ]نن الظننرع مننأ امنناا مننأ أئّننة ابنند ث 
ن العلننّو باللسنبة ا  ريا ننة أحند التتننو السنتة أي   هننا منأ التتننو  3. العندد منأ رسننوم اهلل 

. سنايا  نن ي ن ام. ع ن اإلبندام . أ ن اموافظنة : ]يهنةا الظسنم  ت نرّ  ا .امعتّند   ّسنلد أدند 
ن العلنّو بتظنّدا السنّا   7. ن العلّو بتظّدا يفا  الرايظ يان تسناي ا   العندد  4[ . د ن امصافأة

 .مأ الاي ، فّأ مسعا متظّدما  ان أسلى ّلأ مسإل ملا بعد 
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