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عمر الكو�سا

جامعة الجنان – طرابل�س  -لبنان

م�صطفى الحاج � /أماني �صبرا

مركز علوم اللغة والتوا�صل ،كلية الآداب  -الجامعة اللبنانية

خوارزمية ال�ستخراج �أ�سماء رواة الحديث النبوي
ال�سنَد
�آليا اعتمادا على ِ�صيَغ الإخبار في َّ
DOI: 10.33986/0522-000-010-012

ُملخ�ص
الوا�ضح في اللغة العربي ��ة؛ آ� َثرنا �أن
النبوي ال�شري ��ف و ِل ِع ِلم الرواية الأث� � ُر
ل َّم ��ا كان للحدي � ِ�ث
ّ
ُ
تطبيق لل َّت َع ُّرف الآ ِل ِّي على �أ�سما ِء الروا ِة عب َر اال�ستعان ِة
مل
ٍ
َن َ�ض ��ع ب�ص َم َت َنا في هذا ال َمجالَ ،ف ُقمنا ِب َع ِ
ا�ستخراج �أ�سما ِء ال ُّروا ِة خدم ًة للدار�سين
ات الحا�سوبيةَ .ت ْك ُمن �أهمية هذا ال َع َمل في ت َْ�سهِ يله
بال ّل�سان َي ِ
َ
أعمال الحقة ف ��ي التَّ�صنيف الآلي للرواة ،طبقا
ف ��ي ِع ْل � ِ�م الحديث ،كذلك �س ُي َ�شك ُل هذا العمل نوا ًة ل ٍ
للت�صانيف المقررة في هذا العلم.
مقدمة
ن�س ُب �إلى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم من َق ٍول �أو ِف ٍعل �أو ِ�ص َفة َخ ْلقي ٍة
الحديثُ النبوي هو كل ما ُي َ
بالقبول �أو النهي �أو الكراهة((( .و َيتَكونُ الحديثُ
أمر �سوا ًء
النبوي ال�شريف
ُّ
ِ
�أو ُخ ُلقي� � ٍة �أو تقري � ٍ�ر لأي � ٍ
ال�س َن ِد وال َم ِتن.
من مكو َن ْي ِن � ِ
أ�سا�س َّي ْينَّ :
ب�ص َي ِغ �إخبار.
ال�س َند :هو �سل�سل ُة ال ُّروا ِة ال ُم ِ
البع�ض ِ
و�صل ُة �إلى ال َمتن((( ال ُمترابط ُة مع ِ
بع�ضها ِ
َّ
فتح املُ ِغيث ب�شرح �أَل ِفي ِة احلديث للعراقي� ،شم�س الدين �أبو اخلري حممد بن عبد الرحمن بن حممد بن �أبي بكر بن عثمان
((( ُ
بن حممد ال�سخاوي (املتوفى902 :هـ) ،حتقيق علي ح�سني علي ،النا�شر :مكتبة ال�سنة  -م�صر ،الطبعة :الأوىل1424 ،هـ /
2003م ،عدد الأجزاء4:
قواعد التحديث من فنون م�صطلح احلديث ،حممد جمال الدين بن حممد �سعيد بن قا�سم احلالق القا�سمي (املتوفى1332 :هـ)،
النا�شر :دار الكتب العلمية -بريوت-لبنان ،عدد الأجزاء1 :
((( تي�سري م�صطلح احلديث ،الطحان� ،ص.18 :
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ال�سن ُد ِمنَ الكالم .وهو كما �أ�سلفنا �إما �أن َيكونَ قوال للنبي �صلى اهلل
ال َمتن :هو ما ينتهي �إليه َّ
عليه و�سلم �أو فعال �أو ِ�صفة �أو تقريرا.
ال�س َن ُد �أَ َّو ًال ُثم َي ْت َبعه المتنَ .
تتكون غالبية الأحاديث من التركيبة التاليةَّ :
الحديث = �سند  +متن.
ال�سن ُد من ِ�صيغ ِة �إخبا ٍر َي ِليها ا�س ٌم ل ��را ٍو (�أو ِل ُمخْ بر) متبوع ًا ِب ِ�صيغ ِة �إخبا ٍر
وغا ِلب� � ًا م ��ا َي َت�أَ َّل ُف َّ
ب�صيغ ِة �إخبا ٍر َي ْت َبعها ر�س � ُ
�ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،ويليه �أحيانا
َي ِل ْي َه ��ا را ٍو وهك ��ذا �إلى �أن َي ْنتَهي ِ
ِ�صيغة �إخبارٍ.
ال�س َند= �أدا ُة �إخبار ُ +مخْ ِبر � +أداة �إخبار ُ +مخْ ِبر � + ... +إلى �أن ينتهي ب�أدا ِة �إِخبا ٍر ثم َي ِل ْي َها
َّ
�ول �صل ��ى اهلل عليه و�سلم �أو َي ْنتَهي ب�أدا ِة �إخبا ٍر ُثم َي ِليها الر�س � ُ
الر�س � َ
�ول �صلى اهلل عليه و�سلم � +أداة
�إخبارٍ.
الح َم ْي ِد ُّي َع ْب� � ُد اللهَّ ِ ْبنُ ال ُّز َب ْي ِرَ ،ق � َ
�الَ :ح َّد َث َنا
ِمث ��ال :قال البخ ��اري َر ِحمه اهلل تعالىَ :ح َّد َث َن ��ا ُ
ُ�س ْف َي ��انُ َ ،ق َالَ :ح َّد َث َنا َي ْح َيى ْبنُ َ�س ِع ٍيد ا َلأ ْن َ�صار ُِّيَ ،ق َال� :أَخْ َب َر ِني ُم َح َّم ُد ْبنُ ِ�إ ْب َر ِاه َيم ال َّت ْيمِ ُّي�َ ،أ َّن ُه َ�سمِ َع
َع ْل َق َم� � َة ْبنَ َو َّقا� ٍ��ص ال َّل ْي ِث َّيَ ،ي ُق ُ
ول�َ :سمِ ْعتُ ُع َم َر ْبنَ َ
اب َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن� � ُه َع َلى المِ ْن َب ِر َق َال�َ :سمِ ْعتُ
الخ َّط ِ
�ول اللهَّ ِ َ�ص َّل ��ى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َي ُق ُ
َر ُ�س � َ
اتَ ،و إِ� َّن َما ِل ُك ِّل ْام ِرئٍ َما َن َوىَ ،ف َمنْ َكا َن ْت
ول�« :إِ َّن َما الأَ ْع َم ُال ِبال ِّن َّي ِ
َ (((
اج َر �إِل ْي ِه»
ِه ْج َر ُت ُه �إِ َلى ُد ْن َيا ُي ِ�صي ُب َها� ،أَ ْو �إِ َلى ْام َر�أَ ٍة َي ْن ِك ُح َهاَ ،فهِ ْج َر ُت ُه �إِ َلى َما هَ َ
َازت الأُ َّم ُة الإ�سالمي ُة
الحديث من �سل�سل ِة
با�ستعمال الإ�سنا ِد((( ،وهو ما ُيذ َك ُر في � ِأول
وقد امت ْ
ِ
ِ
ال�صحيح ِمنَ َّ
لي�س
ال ��رواة ،و ِبه ُيع� � َر ُف
عيفَ ،م ْع ُمراعا ِة قرائنَ �أُخْ � � َرى ،قال ُ�ش ْع َبةُ « :ك ُّل ٍ
ال�ض ِ
ُ
حديث َ
ٌ (((
في ِه «�أنا» و « َثنا» فهو َخ ٌّل و َب ْقل».
ل ��م ُتع ��نَ الأم � ُ�م ال�سابق ُة في ال َّنق � ِ�ل والرواي ِة بالإ�سنا ِد؛ ق ��ال ابن حزمَ « :نق ُْل ال ِّثق� � ِة عن ال ِّثق ِة
أهل المِ َلل
خ�ص اهلل به الم�سلمي ��ن دون �سائر � ِ
َم ��ع االت�ص � ِ
النبي �صلى اهلل علي ��ه و�سلم َّ
�ال حتى َي ْبل َغ َّ
(((
ُك ِّلها».
((( �صحيح البخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نا�صر النا�صر ،النا�شر :دار طوق النجاة (م�صورة عن ال�سلطانية ب�إ�ضافة ترقيم
اب بَدْ ِء ال َو ْح ِي ،رقم .1
حممد ف�ؤاد عبد الباقي) ،الطبعة :الأوىل1422 ،هـَ ،ب ُ
((( د .حممد �ضياء الرحمن الأعظمي :معجم م�صطلحات احلديث ولطائف الأ�سانيد ،دار الإمام م�سلم ومركز �سطور للبحث
العلمي ،اململكة العربية ال�سعودية – املدينة املنورة ،ط  1438 ،1هجرية .قال �أبو علي اجلياينَ :
�ص اهلل هذه الأمة بثالثة
“خ ّ
�أ�شياء مل ُيعطها من قبلها من الأمم :الإ�سناد والأن�ساب والإعراب”.
ُي ْنظر ،حممد عبد الر�ؤوف املناوي� :شرح خ�صائ�ص احلبيب امل�س ّمى ِب “تو�ضيح فتح الر�ؤوف احلبيب” ،حتقيق فتحي عطية بدوي،
مراجعة وتقدمي د .حمدي �إبراهيم النورج ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،القاهرة ،ط 2016 ،1م ،ج� ،1ص .512
((( ذم الكالم و�أهله� ،أبو �إ�سماعيل عبد اهلل بن حممد بن علي الأن�صاري الهروي ،حتقيق :عبد الرحمن عبد العزيز ال�شبل ،مكتبة
العلوم واحلكم  -املدينة املنورة ،الطبعة :الأوىل1418 ،هـ 1998-م ،عدد الأجزاء� ،5 :ص .186
((( ابن حزم :ال َف ْ�صل يف املِلل والأهواء وال ِّنحل ،ج� ،2ص .82
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ُ�س َّلم.

ُون
و ُكت ُُب
إ�سناد ،فك أ� َّنما َ�ص ِعد َ
ُون � ٍ
الحديث ت�شتم ُل على � ٍ
البيت ِمنْ د ِ
إ�سناد َوم ٍتنَ ،ف َمن ح َّد َث ِبد ِ
ِ

ِ�ص َيغ الأداء
ا�ست َ
لل�صف ِة التي ت ََح َّملوا ِبها الحديثَ (((؛ َف َذ َكروا
َعمل ال ُم َحدِّ ثونَ �ألفاظ ًا للأداءِ ،تكونُ ُم َطابق ًة ِّ
مل ثماني ًة ،كان ��ت ِ�ص َي ُغ الأدا ِء
ِل� � ُكل َط ِريق� � ٍة ِمنْ ُط ُر ِق الت ََّحم � ِ�ل لفظ ًا منا�سب ًا ،و َل َّما كان ��ت ُط ُرق الت ََّح ِ
ثماني ًة �أي�ض ًا ،وهي(((:
«ح َّدثنا».
وح َّد َثني :وهي �أر َف ُع ِ�ص َي ِغ الأداءُ ،تن ِبئ عن ال�سما ِع ِمنَ ال ُم َحدِّ ِث ،وكذا َ
َ�سمِ عتُ َ
�أخ َب َرني و َق َر�أتُ عليه :وهي ُت�ستَع َم ُل في حال ِة ال َع ْر ِ�ضِ ،ومثله « ُق ِر َئ على ُفالن و�أنا أَ��س َمع»
ُق ِرئ عليه و�أنا �أَ ْ�س َمع :وهي �أي�ض ًا ُت�ستَع َم ُل في ال َع ْر ِ�ض.
َ
الحديث االقت�صا ُر على ال َرم � ِ�ز في ح َّدثنا و�أخ َبرنا ،و�ش ��ا َع بحيثُ ال َيخْ َفى،
وغ َل � َ�ب على ُكت � ِ�ب
ِ
(((
َف َيكتُبون ِمن «ح َّدثنا»« :ثنا» �أو «نا» �أو «دنا»ِ ،ومنْ «�أخ َبرنا» «�أنا» �أو «�أنبا» �أو «رنا»
مل بالإجاز ِةُ ،
أوزاعي ُي َخ ِّ�ص ُ�ص
وهي ِع َبار ٌة على الت ََّح ِ
�أنب�أَن ��يَ :
يقول�« :أنب أَ�ن ��ي �إجاز ًة» .وكانَ ال ُّ
الإجاز َة بقو ِل ِه« :خ َّبرنا»((( ،و ُت�ست ُ
حد ُه ،ويجو ُز مع الجماع ِة التَّع ِبي ُر
َعمل �إذا َ�سمِ ع الحديثَ ِمنَ
ال�شيخ َو َ
ِ
ال�شيخ َو َم َع ُه غي ُره ،و َي ُجو ُز
به ،كما يجو ُز ا�ستعما ُله في ال َع ْر�ض .ويقول «�أ ْن َب�أنا» �إذا َ�سمِ ع الحديثَ ِمنَ
ِ
ر�ض.
التَّعبي ُر ِب ِه َو َل ْو كانَ ُم ْف َرد ًا ،و َي ُجوز ا�ستعما ُل ُه في ال َع ِ
(((
ال�سما ِع.
نا َو َلني :وهي أ� ْر َف ُع �أنوا ِع الإجاز ِة؛ ِل َما ِفيه ِمنَ ال َّت ْعي ِي ِن والت
ِ
َّ�شخي�ص ،والإجاز ِة دُونَ َّ
�شا َف َهني :وهي �أي�ضا ُت�ست ُ
َعمل ِف ْي حال ِة الإجاز ِة.
َكتَب � َّإليْ � :أي َكت ََب � َّإلي فالنٌ ،قال :ح َّدثنا فالنٌ� ،أَ ْو َي ُقول �أخ َب َرني فال ٌن ُم َكا َت َب ًة.
ال�ص َي� � ِغ الت ��ي ت َْح َتم � ُ�ل الإج ��از َة دونَ َ�سم � ٍ�اع،
«ع ��ن» و «ق ��ال»َ :وهُ َم ��ا ِم ��نَ
ِ
كم ��ا ت َْح َتم � ُ�ل التَّدلي� � َ�س؛ َو ِل ��ذا َي ِج � ُ�ب البح ��ثُ َع � ِ�ن التَّ�صري � ِ�ح م ��ن ال ُم َد ِّل� � ِ�س.
((( قال الإمام الأوزاعي :ما �أجزتُ لك وحدك .فقل فيه َخبرّ َ ين .وما قرئ على يف جماعة �أنت فيهم ،فقل فيه :خربنا .وما قر�أت
علي وحدك .فقل فيه� :أخربين وما �أجزته جلماعة �أنت فيهم .فقل فيه �أخربنا وما قر�أته عليك وحدك فقل فيه :حدثني .وما
َّ
قر�أته على جماعة �أنت فيهم .فقل فيه حدثنا الرامهرمزي  -املحدث الفا�صل /فقرة .)459
أهل الأثر ،حتقيق ال�شيخ حممد ال�صباغ ،ال .تا ،ال .ب ،ط1410 ،2
((( ُي ْن َظر ابن حجر الع�سقالين� :شرح ُنخبة الفكر يف م�صطلح � ِ
ه� ،ص .135
((( الطيبي :اخلال�صة يف �أ�صول احلديث ،حتقيق ال�شيخ �صبحي ال�سامرائي ،مطبوعات �إحياء الرتاث الإ�سالمي ،بغداد1319 ،
هجرية� ،ص .150
((( القا�ضي عيا�ض :الإملاع �إىل معرفة �أ�صول الرواية وتقييد ال�سماع ،حتقيق �سيد �أحمد �صقر ،القاهرة ،ط 8931 ،2هجرية� ،ص
.821
((( ابن حجر الع�سقالين� :شرح نخبة الفكر يف م�صطلح �أهل احلديث والأثر� ،ص .662
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َخدم
تو�سع ال ُم َحدِّ ثونَ في
ِ
ا�ستعمال َ
«عنْ »َ ،ف َع َّمموا ا�ستعما َلها ِفي جمي ِع ُ�ص َو ِر الت ََّح ُم ِل .وهُ َو ُي�ست ُ
وق ��د َّ
اللبيب َن ْذ ُك ُر منها:
أوجه َذ َك َرها ابنُ
�أي�ض ًا على � ٍ
ه�شام((( في ِكتَاب ِه ُم ْغ ِني ِ
ٍ
عن ال َب َلد ،و َر ِغبتُ ع ��ن كذا ،و َر َميتُ
ال ُمج ��اوزةَ :و َل ��م َي ْذ ُكر ال َب ْ�صري ��ون ِ�سوا ُهَ ،ن ْح َو� :سا َف ��رتُ ِ
عن القو�س.
َ
ال�سهم ِ
(((
نف�س َعنْ َنف ٍْ�س �شيئا»
ال َب َدلَ :ن ْح َو« :واتَّقوا يوم ًا ال تَجزي ٌ
ال�س ْع ِد ُّيَ ،ح َّد َث َنا َع ِل ُّي ْبنُ ُم ْ�سهِ ٍر �أَ ُبو
َو َقد َر َوى ُم�س ِل ُم في �صحيحه فقالَ :
وح َّد َث ِني َع ِل ُّي ْبنُ ُح ْج ٍر َّ
هلل ْب ِن ُب َر ْي َد َةَ ،عنْ �أَ ِبي ِه َر ِ�ض َي ُ
اهلل َع ْنهَُ ،ق َالَ :ب ْي َنا �أَ َنا َجا ِل ٌ�س
هلل ْب ِن َع َطاءٍ َ ،عنْ َع ْب ِد ا ِ
ا ْل َح َ�س ِنَ ،عنْ َع ْب ِد ا ِ
هلل َ�ص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم�ِ ،إ ْذ َ�أ َت ْت ُه ْام َر أَ� ٌةَ ،ف َقا َل ْت� :إِ ِّني ت ََ�ص َّد ْقتُ َع َلى أُ� ِّمي ِب َجا ِر َي ٍةَ ،و�إِ َّن َها
�ول ا ِ
ِع ْن � َ�د َر ُ�س � ِ
َ
اث» َقا َل ْتَ :يا َر ُ�س َ
َما َت � ْ�تَ ،ق َالَ :ف َق َالَ « :و َج َب �أ ْج� � ُر ِكَ ،و َردَّهَ ا َع َل ْي ِك ا ْلمِ ي َر ُ
هللِ� ،إ َّن ُه َكانَ َع َل ْي َها َ�ص ْو ُم
ول ا ِ
«ح ِّجي َع ْن َها»(((.
«�ص ِومي َع ْن َها» َقا َل ْت�ِ :إ َّن َها َل ْم ت َُح َّج َق ُّط�َ ،أ َف�أَ ُح ُّج َع ْن َها؟ َق َالُ :
َ�ش ْه ٍر� ،أَ َف�أَ ُ�ص ُ
وم َع ْن َها؟ َق َالُ :
ولكن «ثنا» �أعلى منزلة من «عن»؛ لأ َّنه كثيرا ما ُت�ستَعم ُل في
ب�سماع((( .يقول ِب�ش ُر ِبنُ
ِ
التدلي�س ما َل ْي َ�س َ
(((
الحديث ،يقولون :عن فالن عن فالن ،وال يقولون «ثنا» و «�أخب َرنا»
راق ِب َحال َو ِة
َب ْك ٍرَ :ذهَ َب � ْأه ُل ال ِع ِ
ِ
�أ َّما «قال» :ف ُي�ستَع َم ُل ال َق ُ
ول َعلى �أَ ْو ُج ٍه منها:
 االعتقادَُ ،ن ْح َو :فال ٌن يقول ِب َق ِول �أَ ِبي حنيف َة.قال لل ِع َنا َي ِة ال�صادق ِة بال�شيء ،كقولك :فال ٌن ُ
 ُي ُيقول كذا.
ال َم ُ
قول ِفي ِه ُي َ�س َّمى قو ًال�« :إ َّنكم َل ِفي َق ٍول ُمخ َت ِلف»(((.
(((
ول هو قول ال َّراوي كما هو َق ُ
وال َق ُ
ول المرويِّ عنهُ.
َ
ُ
وكذلك ُيفت ُ
َر�ض مقو َل ًة ِل ْل َق ِول؛
َر�ض �أَنْ يكونَ ِل ِ�صيغ ِة الإخْ َبا ِر قا ِئ ٌل،
وخال�ص� � ُة ِ
القولِ ،منَ ال ُمفت ِ
الفاعل
اال�سم .والحديثُ ُجمل ٌة ِفعلي� � ٌة ُم َر َّك َب ٌة ِمنَ ال ِف ِعل (�صيغة الإخبار)ِ ،
لذل � َ�ك ُيف َت َر ُ�ض �أَنْ َيع ُق َب ُه ُ
(ال ُمخ ِبر �أو ال ُم َحدِّ ث) والمفعول َ
(الخ َبر �أو الحديث).
أهل الحديث وفيما َيلي ُن ْو ِر ُد َب ْع�ض ًا ِمن أ� ْقوالهم:
َو َقد كان هذا َم ْذهَ ُب � ِ
((( مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ،ابن ه�شام ،حققه وع َّلق عليه :د .مازن املبارك  /حممد علي حمد اهلل ،راجعه �سعيد الأفغاين،
دار الفكر  -بريوت ،ط � ،1979 ،5ص 196
((( �سورة البقرة ،الآية  ،48والآية 123
ال�ص َي ِام َع ِن المْ َيِّتِ ،
((( �صحيح م�سلم ،حتقيق :حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،النا�شر :دار �إحياء الرتاث العربي  -بريوتَ ،ب ُ
اب َق َ�ضا ِء ِّ
رقم 1149
((( اخلطيب البغدادي :الكفاية يف ِعلم الرواية ،حيدر �آباد ،الهند 1387 ،هجرية� ،ص .289
((( اخلطيب البغدادي :الكفاية يف علم الرواية� ،ص .289
((( الذاريات ،الآية 8
((( مفردات �ألفاظ القر�آن ،الراغب الأ�صفهاين ،حتقيق �صفوان عدنان داوودي ،دار ال َق َلم ،دم�شق ،ط  1433 ،5هجرية2011 ،
ميالدية
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َق � َ
ي�ص ُّيَ ،ث َنا
و�س ُف ْبنُ ُم ْ�س ِل ٍم ا ْلمِ ِّ�ص ِ
�ال ا ْل َق ِ
ا�ضيَ :فمِ نْ َذ ِل َك َما َح َّد َث َنا ُه َع ْب ُد اللهَّ ِ ْبنُ أَ� ْح َم َدَ ،ث َنا ُي ُ
إِ� ْ�س َح � ُ
طي َو َق َال ِفي َم ْو ِ�ض ٍع � َآخ َرَ :ح َّد َث َنا ُه ُم َح َّم ُد ا ْبنُ َي ِز َيد
�اق ْبنُ ِع َ
ي�سىَ ،ث َنا ُم َح َّم ُد ْب ��نُ ُح َ�ص ْي ٍن ا ْل َو ِا�س ُّ
َ
ا ْل َو ِا�س ِط ُّيَ ،ث َنا َع ْو ٌفَ ،ق َال�َ :سمِ ْعتُ َر ُجلاً َق َال ِل ْل َح َ�س ِنَ :يا �أ َبا َ�س ِع ٍيد ِ ،إ� ِّني َر ُج ٌل َنا ِئي ال َّدارَِ ،و ِإ� َّن ُه َت ْب ُل ُغ َنا
َع ْن َك أَ� َحا ِديثَ اَل �أَ ْ�ست َِطي ُع َ أ�نْ �أَ ْ�س َم َع َهاَ ،ف�إِ َذا َق َر أْ� ُت َها َع َل ْي َك َو َع َر ْف َت َها ُ�أ َحدِّ ُث ِب َها َع ْن َك؟ َق َالَ « :ن َع ْم ُق ْلتُ :
(((
َو أَ� ُق ُ
ول َح َّد َث ِني ا ْل َح َ�سنُ ؟ َق َالَ :ن َع ْمُ ،ق ْلَ :ح َّد َث ِني ا ْل َح َ�سنُ »
�زي َح َّد َث َنا َع ْب ُد اللهَّ ِ ْب ��نُ أَ� ْح َم َد ا ْل َغ� �زَّا ُءَ ،ح َّد َث َنا ُم َح َّم ُد ْبنُ َع ْب � ِ�د اللهَّ ِ ْب ِن ُح َم ْي ٍد
ق ��ال الرامهرم � ُّ
َ
ْ
ا ْل َم ِّك ُّيَ ،ث َنا ِب ْ�ش ُر ْبنُ ُع َب ْي ٍد ال َّدار ِِ�س ُّيَ ،ث َنا َ�صا ِل ُح ْبنُ َع ْم ٍروَ ،ع ِن ا ْل َح َ�س ِن « :أ� َّن ُه َكانَ اَل َي َرى َب�أ ً�سا ِب ِق َرا َء ِة
(((
ا ْل ُكت ُِب َع َلى ا ْل َعا ِل ِمَ ،ف�إِ َذا �أَ َق َّر ِب َها َر َو ْي َت َها َع ْنهَُ ،و ُق ْل َتَ :ح َّد َث ِني ُفلاَ ٌن َعنْ ُفلاَ ٍن»
�اري في كتابه «�صحيح البخاري»
و ُن� � ْو ِر ُد فيما يلي �أمثل� � ًة ِمنْ َب ْع ِ�ض ال ِ
أحاديث التي َر َواهَ ا البخ � ُّ
ال�س َن ُد وال َمتْنُ .
و ُن َحدِّ ُد في ٍ
كل منها َّ
الح َم ْي ِد ُّي َع ْب ُد اللهَّ ِ ْب ��نُ ال ُّز َب ْي ِرَ ،ق َال:
الحدي ��ثُ الأ َّول :قال البخاري رحمه اهلل تعال ��ىَ :ح َّد َث َنا ُ
َح َّد َث َن ��ا ُ�س ْف َيانُ َ ،ق � َ
�الَ :ح َّد َث َنا َي ْح َيى ْبنُ َ�س ِع ٍيد الأَ ْن َ�صار ُِّيَ ،ق َال�َ :أخْ َب َر ِن ��ي ُم َح َّم ُد ْبنُ ِ إ� ْب َر ِاه َيم ال َّت ْيمِ ُّي،
ُ
للهَّ
ا�ص ال َّل ْي ِث َّيَ ،ي ُق ُ
ول�َ :سمِ ْعتُ ُع َم َر ْبنَ َ
اب َر ِ�ض َي ا َع ْن ُه َع َلى المِ ْن َب ِر َق َال:
الخ َّط ِ
�أَ َّن� � ُه َ�سمِ َع َع ْل َق َم� � َة ْبنَ َو َّق ٍ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َي ُق ُ
َ�سمِ ْعتُ َر ُ�س َ
اتَ ،و إِ� َّن َما ِل ُك ِّل ْام ِرئٍ َما َن َوىَ ،ف َمنْ
ول�« :إِ َّن َما الأَ ْع َم ُال ِبال ِّن َّي ِ
َ (((
َ
َ
اج َر ِإ�ل ْي ِه»
َكا َن ْت ِه ْج َر ُت ُه ِإ� َلى ُد ْن َيا ُي ِ�صي ُب َها ،أ� ْو �ِإ َلى ْام َر�أ ٍة َي ْن ِك ُح َهاَ ،فهِ ْج َر ُت ُه ِ�إ َلى َما هَ َ

َ
ر�سول اهلل � -صلى
«�سمِ عتُ
الح َمي � ُّ
ال�سن� � ُد ِفي هذا الحديث يبد أ� ِمنْ «حدثنا ُ
�دي» وينتهي عند َ
َّ
َ
ْ
ُ
ُ
ِّ
يث.
اهلل عليه و�سلم  -يقول� :أما ال َمتنُ َف َيبد�أ ِمن « إِ� َّن َما أ
الح ِد ِ
ال ْع َمال ِبالن َّي ِ
ات» وينتهي عند َت َم ِام َ
َّركيب ِمنْ حي ��ثُ �إنَّ الحديثَ َي ْب َد أُ�
أحاديث
َيغ ُل � ُ�ب َع َل ��ى � ِ
«�صحيح ال ُبخ ��اريِّ » هذا ال َّنو ُع ِم ��نَ الت ِ
ِ
ألف ِمنْ ِ�س ِل�سل ِة ال� � ُّر َوا ِة َي ْر ُ
ا�ش َر ًة المتنُ َ ،
ال�س َن � ِ�د َو َي ِل ْي� � ِه ُم َب َ
ال�س َن َد يت� ُ
بط َب ْي َنها َما
كذلك ِمنَ َحي ��ث �إنَّ َّ
ِب َّ
ال�س َن ُد �أحياناً
ً
ب�ص َي� � ِغ الإخْ َبارِِ .بال ُم َقا ِب ِل ف� ��إنَّ َ
ُي َ�س َّم ��ى ِ
هناك �أنواعا �أخرى ِم ��نَ الت ِ
َّراكيب َح ْيثُ َي � ِ�ر ُد َّ
ي�س � ْ�ت ِب ِ�ص َي ِغ ِ�إخبا ٍر ولكنْ
ال�س َن َد َي ُ�ض ُّم �أحيان ًا ِ�ص َيغ ًا َل َ
َم ْت ُبوع� � ًا بال َمت � ِ�ن الذي َي ْع ُق ُبه َ�س َندٌ ،كذ ِل � َ�ك ف�إنَّ َّ
ال�س َن ِد َ
مثل «ح»
ران ِم ْث َل �أَ َدا ِة
ِ�ص َي َغ ا ْق ِت ٍ
العطف واو «و» �أو ِ�ص َي َغ ُمتَابع ٍة ِم ْث َل «تَا َب َعهُ» �أَ ْو �أَ َد ِ
ِ
وات ت َْح ِو ٍيل ِفي َّ
((( املحدث الفا�صل بني الراوي والواعي� ،أبو حممد احل�سن بن عبد الرحمن بن خالد الرامهرمزي الفار�سي حتقيق :د .حممد
عجاج اخلطيب ،دار الفكر  -بريوت ،الطبعة :الثالثة ،١٤٠٤ ،عدد الأجزاء� ،1 :ص 432
((( امل�صدر ال�سابق نف�سه
((( �صحيح البخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نا�صر النا�صر ،النا�شر :دار طوق النجاة (م�صورة عن ال�سلطانية ب�إ�ضافة ترقيم
اب بَدْ ِء ال َو ْح ِي ،رقم .1
حممد ف�ؤاد عبد الباقي) ،الطبعة :الأوىل1422 ،هـَ ،ب ُ
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َك َما َ�س َن ِج ُد في المِ َثا َل ْي ِن التَّا ِل َي ْين ِمنَ الأحاديث.
ْ�ص ْب ��نُ ُع َم َرَ ،ح َّد َث َنا ُ�ش ْع َب ُةَ ،ق َال:
الحدي ��ث الثاني :قال البخاري رحمه اهلل تعالىَ :ح َّد َث َنا َحف ُ
«�سمِ ْعتُ
�أَخْ َب َر ِن ��ي َع ْم ٌروَ ،ق َال�َ :سمِ ْعتُ َجا ِب َر ْبنَ َز ْي ٍدَ ،ق َال�َ :سمِ ْعتُ ا ْبنَ َع َّب ٍ
ا�سَ ،ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه َما َق َالَ :
ال َّن ِب َّي َ�ص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َيخْ ُط ُب ِب َع َر َف ٍات» تَا َب َع ُه ا ْبنُ ُع َي ْي َن َةَ ،عنْ َع ْم ٍرو(((.
الح ُظ ِف ْي هذا
الحديث ُمتَا َبع ًة ِل َّل�س َن ِد َب ْع َد ال َمت ِْن.
ِ
ُن ِ

النبي عليه ال�صالة وال�سالم هم كالتالي:
ُر َوا ُة هذا
ِ
الحديث ت ََ�س ْل ُ�س ًال ِمنَ ال ُبخاريِّ ُو ُ�صو ًال �إلى ِّ

الحدي ��ث الثالث  :قال البخ ��اري رحمه اهلل تعالىَ :ح َّد َث َنا َع ْب َدانُ َ ،ق َال َ :أ�خْ َب َر َنا َع ْب ُد اللهَّ ِ َق َال:
وح َّد َث َنا ِب ْ�ش ُر ْبنُ ُم َح َّم ٍدَ ،ق َال :أَ�خْ َب َر َنا َع ْب ُد اللهَّ ِ َ ،ق َال�َ :أخْ َب َر َنا ُيو ُن ُ�س،
�أَخْ َب َر َن ��ا ُيو ُن� � ُ�سَ ،ع ِن الز ُّْه ِريِّ  ،ح َ
ا�سَ ،ق َالَ « :كانَ َر ُ�س ُ
ول
َو َم ْع َم� � ٌرَ ،ع � ِ�ن الز ُّْه ِريِّ َ ،ن ْح َو ُه َق َال :أَ�خْ َب َر ِني ُع َب ْي ُد اللهَّ ِ ْبنُ َع ْب ِد اللهَّ ِ َ ،ع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
اللهَّ ِ َ�ص َّل ��ى ُ
ا�سَ ،و َكانَ َ أ� ْج َو َد َما َي ُكونُ ِفي َر َم َ�ض ��انَ ِحينَ َي ْل َقا ُه ِج ْب ِري ُلَ ،و َكانَ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل � َ�م �أَ ْج َو َد ال َّن ِ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى ُ
َي ْل َقا ُه ِفي ُك ِّل َل ْي َل ٍة ِمنْ َر َم َ�ضانَ َف ُي َدار ُِ�س ُه ال ُق ْر�آنَ َ ،ف َل َر ُ�س ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم �أَ ْج َو ُد ِب َ
الخ ْي ِر ِمنَ
َ (((
ال ِّر ِيح ال ُم ْر َ�سل ِة»
وح ْرف الواو «و» الذي َي ُدل على
ُن ِ
الحظ هنا َح ْرف ا ْل َحاء «ح» الذي َي ُدل على ت ٍ
ال�س َندَ ،
َحويل في َّ
الج ْم ِع ...
�أن عبد اهلل َي ْروي َعنْ َرا ِو َي ْي ِن ِفي ال َو ْق ِت َن ِ
ف�س ِهُ « :يو ُن ُ�س» و َ«م ْع َم ٌر»؛ لأنَّ الواو َتحمِ ُل ُمط َلقَ َ
((( �صحيح البخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نا�صر النا�صر ،النا�شر :دار طوق النجاة (م�صورة عن ال�سلطانية ب�إ�ضافة ترقيم
اب بَدْ ِء ال َو ْح ِي ،رقم .1740
حممد ف�ؤاد عبد الباقي) ،الطبعة :الأوىل1422 ،هـَ ،ب ُ
((( �صحيح البخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نا�صر النا�صر ،النا�شر :دار طوق النجاة (م�صورة عن ال�سلطانية ب�إ�ضافة ترقيم
اب َب ْد ِء ال َو ْح ِي ،رقم .6
حممد ف�ؤاد عبد الباقي) ،الطبعة :الأوىل1422 ،هـَ ،ب ُ
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النبي عليه ال�صالة وال�سالم
وع َلي ��ه َي ُكونُ ت ََ�س ْل�س ُل ُر َوا ِة هذا
ِ
َ
الحديث ِم ��نَ ال ُبخاريِّ ُو ُ�صو ًال �إلى ِّ
كالتالي

أحاديث الثالثة .هذا
َّركيب تت�شا َب ُه َم ��ع
تراكيب هذ ِه ال ِ
�إنَّ �أَ ْغ َل ��ب ِ�ص َي� � ِغ ال ِ
ِ
أحاديث ِمنْ حيثُ الت ُ
ا�ستخراج أَ� ْ�س َما ِء روا ِة الأحاديث �آلي ًا.
الل�سانيات الحا�سوبية ِب َهدف
ال�ستخدام
الأمر َ�ش َّك َل َل َنا َدا ِفع ًا
ِ
ِ
ِ
�صات
هي َمج ��ا ٌل ُمتَعد ُد الت ََّخ ُ�ص ِ
ال ِّل َ�سا ِن َّي ��اتُ الحا�سوبية (َ )Computational Linguistics
ُ
الج ِة اللغ ِة بوا�سط ِة
وع ُل َوم الكمبيوت ��ر وال َم ْن ِطق((( ،و َيعم ُل هذا
وت َْ�ش َم� � ُلِ :عل � َ�م اللُّ َغة ُ
المجال عل ��ى ُم َع َ
َفهم وتَتح � ُ
�دث � َّأي ُل َغ ٍة َب َ�شري� � ٍة (و ُت َ�س َّمى �أي�ض ًا اللغ َة
هدف َجع � ِ�ل � ِ
الحوا�سي � ِ�ب(((ِ ،ب ِ
أنظ َم ِة الكمبيوتر ت ُ
الطبيعي� � َة .natural language :اخترن ��ا �أنْ َت ُك ��ونَ ال ُم َد َّو َن� � ُة الت ��ي َ�س َن ُ
�اب “�صحيح
عمل عليها كت � َ
َاب
البخاري(((» � َأح َد �أَ ْ�ش َه ِر ال ُكت ُِب َو أ� َ�ص َّحها في
ِ
الحديث ال َّن َبوي حتى ِقيل عنه �إ َّنه ّ أ� َ�ص ُّح ال ُّكت ُِب َب ْع َد ِكت ِ
الحديث التي ْ
ا�ستخدام
الحق ًا على
اهلل َع� � َّز َو َج� � َّل((( ،و أَ� َح َد ُكت ُِب
ِ
ال�س َن ��د�َ .س َنع َم ُل ِ
ا�ش َت َهرت با ِّت ِ
�صال َّ
ِ
ا�ص� � َر ِة َب ْينَ الرواة،
الل�ساني ��اتُ الحا�سوبي� � ُة والذكا ُء
َّعرف عل ��ى ِ
ال�صناعي ف ��ي َ�س ِب ِيل الت ِ
�شرط ال ُم َع َ
ُ
(1) Computational linguistics: a brief introduction, Anna Espunya , University of Barcelona, 1992
(2) The Oxford Handbook of Computational Linguistics, Edited by Ruslan Mitkov, Oxford University
Press, Published: 10 March 2005

((( �صحيح البخاري ،امل�ؤلف :حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي ،نا�صر ،دار طوق النجاة ،الطبعة :الأوىل1422 ،هـ،
عدد الأجزاء9 :
((( املنهاج �شرح �صحيح م�سلم بن احلجاج� ،أبو زكريا حميي الدين يحيى بن �شرف النووي ،دار �إحياء الرتاث العربي  -بريوت،
الطبعة :الثانية ،1392 ،اجلزء الأول� ،ص 14
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قدمة اب � ِ�ن ال�صالح» في ُع ُل ِوم
دم ِت� � ِه ال َم ْعروف ِة « ِب ُم ِ
� َأح� � ُد ال�ش � ِ
الح ِفي ُم َق َ
�روط التي َذ َك َرها اب ��نُ َّ
ال�ص ِ
الحديث(((.
ِ
ال�شريفَ ،ف َق ْد َع َثرنا على ِعد ِة ُن َ�س ٍخ
من اللاّ ِفت َت َعد ُد ال ُن َ�س ِخ ال َّر ْقمي ِة ِمن ُكت ُِب
الحديث النبويِّ
ِ
ِ
�ات الإلكتروني ِة ال ُمتَو ِفر ِة على الإنترن ��ت :المكتب ِة ال�شامل ِة(((،
�اب
«�صحيح البخاري» في ال َمكتب � ِ
ِلكت � ِ
ِ
مكتب� � ِة ِقرطا� � َ�س((( وجوام ِع ال َك ِل � ِ�م((( .اختَرن ��ا ال َع َم َل على ُن َ
برنامج
وج ��ود ِة في
�سخ� � ِة البخاريِّ ال َم ُ
ِ
ِقرطا�س.
كتاب َ�ص ِح ِيح ال ُب َخارِيِّ الذي ي�ض ُّم ()7563
�إذ ًا ُيعا ِلج هذا البحثُ مو�ضو َع
ا�ستخراج ال ُّروا ِة ِمنْ ِ
ِ
ال�س َن ُد وال َمتْنُ ،
تراكيب
بي عليه ال�صالة وال�سالمَ ،و َي ْط َر ُح �إ�شكالي َة
ِ
ِ
الحديث ِمنْ حيثُ َّ
حديث ًا َع ِن ال َّن ِّ
ال�س َن ِد ِمنْ حيثُ ت ُ
َخدم ِةَ .ن ْن َط ِلقُ ِمنْ َف َر ِ�ض َّي ِة �أنَّ
ال�ص َي ِغ ال ُم ْ�ست َ
َ�سل�سل الروا ِة ِومنْ حيثُ �أنوا ُع ِ
ِ
وتراكيب َّ
و�ص َيغ ًا ُم َع َّين ًة ُت ْ�ستَخْ َد ُم ِلل َّر ْب ِط بينَ الروا ِة ُي ْمكنُ َح ْ�ص ُرها؛ لذا ُي ْم ِك ُن َنا
أحاديث
ِلهذ ِه ال ِ
تراكيب ُمعين ًة ِ
َ
الو�ص � ُ
�ول �إلى
تحديد �أ�سما ِء الروا ِة وا�س ِتخْ َر ُاج ُهم �آلي� � ًا .بنا ًء َع َل ْي ِه ُق ْم َنا ب�إن�شا ِء خوارزمي ٍة وط َّبقناها
ِ
أعمال
بع�ض ال ِ
نتائج َجي ��د ٍة .فيما يلي نتح َّدث ع ��ن ِ
عل ��ى ُلغ� � ِة البرمج ِة جاف ��ا ( )Javaو َت َو َّ�صلنا �إلى َ
النادر ِة في هذا المجالَ ،و ُن َح ُ
اول �أَنْ ُن َب ِّينَ َم َواطنَ ال ُقو ِة َ
عف فيها.
وال�ض ِ

((( الكتاب :معرفة �أنواع علوم احلديث ،و ُيعرف مبقدمة ابن ال�صالح ،امل�ؤلف :عثمان بن عبد الرحمن� ،أبوعمرو ،تقي الدين
املعروف بابن ال�صالح (املتوفى643 :هـ) ،املحقق :نور الدين عرت ،النا�شر :دار الفكر� -سوريا ،دار الفكر املعا�صر  -بريوت،
�سنة الن�شر1406 :هـ 1986 -م� ،ص 12 - 11
((( برنامج جماين �ضخم ،يهدف – كما هو وا�ضح من ا�سمه – ليكون �شامال لكل ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث.
واملكتبة تعمل حاليا على نظام الويندوز ،وهو �صالح ال�ستقبال ملفات الن�صو�ص املختلفة ،وترتيبها يف �إطار واحد مع �إمكانية
البحث فيها �أو يف بع�ضها ،كما يقدم موقع الربنامج الكثري من الكتب يف العلوم ال�شرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة ،وميكن
معرفة املزيد من �صفات الربنامج من �صفحات ال�شرح والربنامج حا�صل على براءة اخرتاع وكافة حقوق امللكية الفكرية
م�سجله ر�سميا با�سم ُمربمجِ ه ،موقع املكتبة ال�شاملةhttp://shamela.ws :
((( مكتبة القرطا�س برنامج جماين مفتوح امل�صدر تعمل على جميع �أنظمة الت�شغيل �سواء لينك�س او ويندوز �أو ماك ،تتيح لك
مطالعة الكتب وحتريرها وتنظيمها كما ميكنك �إ�ضافة كتب جديدة وت�صديرها اىل ملفات معينة ومزايا �أخرى كثرية مثل
الطباعة وغريها ،ميكن لفرد او جماعة ن�سخه او توزيعه كما ميكن التعديل عليه او تطويره مبا ت�سمح به الرخ�صة العمومية
 gpl3املرفقة مع الربنامج .موقع الربنامج http://elkirtasse.sourceforge.net
(((برنامج جوامع الكلم :مو�سوعة حديثية �شاملة ت�ضم بني جنباتها  1400م�صدر ًا حديثي ًا ،منها  543خمطوط ًا مل ي�سبق طبعها
�أو حتقيقها� ،إ�ضافة �إىل تراجم �سبعني �ألف راو للحديث ال�شريف ،يتميز بتحقيق وتدقيق امل�صادر ،وت�شكيلها وو�ضع عالمات
الرتقيم ،وح�صر عدد الأحاديث امل�سندة يف كل م�صدر .من �أهم خ�صائ�ص الربنامج� :ضم احلديث الواحد �إىل مكرراته
وتخريجاته و�شواهده ،وبذلك اجتمع لدينا �ألفاظ احلديث برواياته املختلفة ،وكل طرق رواية احلديث و�أ�سانيده املتعددة.
موقع الربنامج http://gk.islamweb.net:8080
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�أعمال ذات �صلة

�رف ال ِّآلي َع َل ��ى الأ�سما ِء ِمنَ ال ُّن�صو� ِ��ص ِف ْي اللغ ِة
ِ � حوث مو�ضو َع ال َّتع
ِ عا َل َج � ْ�ت العدي ُد ِم ��نَ ال ُب
(((
العربي ِة
َ
: ِم ْنها ما َي َت َعلق،بوي
دان ال ُم َعا َل َج ِة الآلي ِة
ِ
ِ حوث ِف ْي َم ْي
ِ وهناك ال َع ِدي ُد ِمنَ ال ُب
ِ للحديث ال َّن
((( َ
والعالقات بينها
أحاديث
ِ أحداث من ال
ِ
ِ با�ستخراج الأ�سما ِء وال
ِ
(((
تحديد
الباحثُ على
ِ
ِ يف ال
ِ ) حيثُ َعمِ َل في ِهKhitam Jbara،2009( أحاديث َك َما في
ِ ِبت َْ�ص ِن
)Machine Learning( آلي
الحديث �آ ِلي ًا باالعتما ِد �أي�ض ًا على
باب
ِ
ِ
ِّ التعليم ال
ِ
أحاديث النبو َّي� � ِة ولكنْ على َحدِّ ِعلمِ نا
َو ِم ��نَ الباحثين َمنْ َعمِ � َ�ل على
ِ ا�ستخراج الأ�سما ِء ِمنَ ال
ِ
: من ه�ؤالء،هم قليلون جد ًا
) ((( ال ��ذي اع َت َمد فيه علىeNarrators( عقي ��ل محم ��د م�صطفى الأعظم ��ي((( في تطبيق ��ه
)Memory Based Language( ال�صناعي وتَحديد ًا على الذاكرة القائمة على التَّعلم
الذكاء
ِّ
)((( اعتم ��دوا كذلكJad Makhlouta, Fadi Zaraket, and Hamza Harkous،2012(
.على ِت َقني ِة الت َعلُّ ِم الآلي
(1) Ben Mesmia F., Friburger N., Haddar K. and Maurel D. 2015a. Transducer cascade for an automatic
recognition of Arabic Named Entities in order to establish links to free resources. Will appear in
IEEE proceedings issue from CICLING’15.
Ben Mesmia F., Friburger N., Haddar K. and Maurel D. 2015b. Arabic Named Entity Recognition
Process using Transducer Cascade and Arabic Wikipedia. Proceedings of Recent Advances in
Natural Language Processing, pages 48–54, Hissar, Bulgaria.
Arabic Named Entity Recognition from Diverse Text Types, Khaled Shaalan and Hafsa Raza, Faculty
of Informatics, The British University in Dubai, P.O Box 502216, Dubai, UAE, 2008
Arabic Named Entity Recognition Process using Transducer Cascade and Arabic Wikipedia, Conference: Recent Advances in Natural Language Processing (RANLP 2015), At Hissar, Bulgaria,
Fatma Ben Mesmia, Kais Haddar, Denis Maurel, Nathalie Friburger.
Fehri H., Haddar K., Hamadou A. B. 2011. Recognition and Translation of Arabic Named Entities with
NooJ Using a New Representation Model, in M. Constant, A. Maletti, A. Sa-vary (eds), FSMNLP,
9th International Workshop, ACL, Blois, France, 134-142.
(2) Arabic Entity Graph Extraction Using Morphology, Finite State Machines, and Graph
Transformations, Jad Makhlouta, Fadi Zaraket, and Hamza Harkous, American University of
Beirut, 2012
(3) KNOWLEDGE DISCOVERY IN AL-HADITH USING TEXT, CLASSIFICATION ALGORITHM, Khitam Jbara, Jordan University, King Abdullah II School for Information Technology,
2009
(4) Associate Professor of Computer Science, King Saud University
(5) e-Narrator - An application for creating an ontology of Hadiths narration tree semantically and
graphically, Article in ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING · December
2010
(6) Arabic Entity Graph Extraction Using Morphology, Finite State Machines, and Graph
Transformations, Jad Makhlouta, Fadi Zaraket, and Hamza Harkous, American University of
Beirut, 2012
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أعظمي َل � ْ�م َت ُكن �أحيانا ُم ْر�ضي ًةَ ،ف َل ْو اخترنا مث ًال الحديثَ
التالي
َ
النتائ � ُ�ج التي َح َ�ص َل َع َليها ال ُّ
والتمثيل:
للدرا�س ِة
ِ

الحارث ِبن ِه�شام» �إلى
بكر ِبن عبد الرحمن ب � ِ�ن
اال�سم َ
«عبد ِ
ِ
الملك بنَ �أبي ٍ
َق َّ�س ��م البرنام � ُ�ج َ
ق�سمين:
الق�سم الأول «عبد الملك بن �أبي» الذي اعتبره البرنامج ا�سم ًا
والق�سم الثاني «بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ه�شام» والذي لم ُي َ�ص ّنف في البرنامج
البرنامج �إلى ِق ْ�س َم ِين:
زيد الأن�صاريِّ » حيثُ َق َ�سمه
كذلك ال ْأم ُر بالن�سب ِة �إلى
«خارج َة بنَ ٍ
ُ
َ
زيد ال» لم ُي�ص ّنفه
ِق�س ٌم «خارج َة ِبن ٍ
و ِق ْ�س ٌم «�أن» التابعة لكلمة الأن�صاري بعد «ال» التعريف �ص َّنفها على �أنها ِ�صيغ ٌة.
لل�س َن ِد َب ْعد نهاي ِة ال َمت ِْن.
َو ِمنَ الأمو ِر التي َل ْم ُي َع ْ
أعظمي مو�ضو ُع ال ُمتابع ِة َّ
الجها ال ُّ
الل�سانيات
َّعلم الآلي� ،أما نحنُ فقد اع َت َم ْد َنا في َع َم ِلنا على
ِ
اع َت َم � َ�د الأعظم � ُّ�ي ِفي َع َم ِل ِه على الت ِ
و�ص َت ُد ُّل على معن � ً�ى ُم َع َّي ٍن .فيما يلي
الحا�سوبي� � ِة التي َت ْفتَر� �ُ�ض وجو َد ُم� ٍ
ؤ�شرات ُل َغوي ٍة ِ
داخ � َ�ل ال ُّن ُ�ص ِ
َن ِعر� �ُ�ض ِلطريق� � ِة َع َم � ِ�ل
ؤ�شرات ال ُم�ستخدم ��ة في َ�س َن ِد
التطبيق بع � َ�د �أنْ َن ِعر� َ��ض ِلدرا�س ٍة َداللي ��ة لل ُم� ِ
ِ
أحاديث.
ال ِ
طريقة عمل التطبيق

تراكيب الإ�سنا ِد في الأحادي � ِ�ثُ ،ن ُ
الحظ �أنَّ �أ�سما َء ال ��روا ِة تَر ِب ُط بينها
�إذا � ْأم َع َّن ��ا النظ َر ف ��ي
ِ
ُ
َين �أو
«�ص َي ِغ الإخبار» .لذل � َ�ك
رواب � ُ�ط �أَ ْو َم ��ا ُي َ�س َم ��ى ب ِ
نفتر�ض �أنَّ ُمعظ � َ�م الأ�سما ِء ت�أتي بي ��ن ِ�صي َغت ِ
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م�سبوق ًة ِب ِ�صي َغ ٍة على الأَ َق ِّل .مثال:
الح َم ْي � ِ�د ُّي َع ْب ُد اللهَّ ِ ْبنُ ال ُّز َب ْي ِرَ ،ق � َ
�الَ :ح َّد َث َنا ُ�س ْف َيانُ ،
ق ��ال البخ ��اري َر ِحمه اهلل تعالىَ :ح َّد َث َنا ُ
َق � َ
�الَ :ح َّد َث َنا َي ْح َيى ْبنُ َ�س ِع ٍيد الأَ ْن َ�صار ُِّيَ ،ق َال َ :أ�خْ َب َر ِني ُم َح َّم ُد ْب ��نُ ِإ� ْب َر ِاه َيم ال َّت ْيمِ ُّي�َ ،أ َّن ُه َ�سمِ َع َع ْل َق َم َة
ُ
ا�ص ال َّل ْي ِث َّيَ ،ي ُق ُ
اب َر ِ�ض َي اللهَّ َع ْن ُه َع َل ��ى المِ ْن َب ِر َق َال�َ :سمِ ْعتُ َر ُ�س َ
ول�َ :سمِ ْع ��تُ ُع َم َر ْبنَ َ
ول
الخ َّط ِ
ْب ��نَ َو َّق ٍ
ُ
َ
اللهَّ ِ َ�ص َّلى اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َي ُق ُ
اتَ ،و ِ�إ َّن َما ِل ُك ِّل ْام ِرئٍ َما َن َوىَ ،ف َمنْ َكا َن ْت ِه ْج َر ُت ُه
ولِ�« :إ َّن َما الأ ْع َم ُال ِبال ِّن َّي ِ
َ (((
اج َر �إِل ْي ِه»
�إِ َلى ُد ْن َيا ُي ِ�صي ُب َها� ،أَ ْو إِ� َلى ْام َر أَ� ٍة َي ْن ِك ُح َهاَ ،فهِ ْج َر ُت ُه �إِ َلى َما هَ َ
�اف ِع َّد ٍة َح َ�س َب َدالال ِتها ووظا ِئ ِفه ��ا اللغوي ِة في ِع ِل ِم
ال�ص َي َغ �إلى �أ�صن � ٍ
ولتحقي � ِ�ق غا َي ِتن ��ا َق َّ�س ْمنا ِ
الحديث:
ِ�ص َي ِغ الإخبار
ال�ص َيغ
وابق ِ
َ�س ِ
ِ�ص َي ِغ ال ُمتا َبعة
و�أن�ش�أنا كذلك الم�سار َد التالي َة ال ُم ؤَ� َّلف َة ِمن:
الأ�سما ِء الدا َّل ِة على الر�سول
ُ
الأ�سم ��ا ِء التي تبد�أ ِب َح ْر ِف ال ��واو:
اال�سم الذي يبد أ� بالواو
ال�س َن ِد َب ْينَ
الهدف ِم ْنها التميي ُز ِف ْي َّ
ِ
العطف التي َي ْت َب ُعها ا�سم
اال�سم َو َب ْينَ واو
ِ
في � ْأ�ص ِل ِ
ُ
ُ
الهدف منها
أحرف الج ِّر:
التخفيف ِمنَ الأخطا ِء َق ْد َر ال ُم�ستطا ِع حيث ت َِر ُد �أحيان ًا َب ْينَ ِ�صي َغتي
� ِ
الج� � ِّر «على» َعنْ با ِقي
�إخب ��ا ٍر مثل «عم � ِ�ر ِبن
ِ
الخطاب على المِ ْن َبر» ف� ��إذا َف َ�صلنا هنا ما َق ْب َل َح ْر ِف َ
اال�سم
ال َّن�ص َن ُكونُ َق ْد َح َّددنا َ
رط ال ُمعا�صرة
«�ص َي ِغ التحدي � ِ�ث»
الحق ًا على �إ�ضاف ِة ِ�ص ٍ
للتعرف ال ِّآلي على َ�ش ِ
َ�س َنعم � ُ�ل ِ
ِ
نف � َآخ َر ِ
والتحديث التي ت ُ
َربط َب ْينَ الرواة في الأحاديث.
بين الرواة اعتماد ًا على ِ�ص َي ِغ الإخبا ِر
ِ
ب�ص َي� � ِغ الإخب ��ا ِر :
ال�ص َي� � ِغ نب ��د�أُ �أو ًال ِ
�اف ِ
فيم ��ا يل ��ي َن ْ�س� � ُر ُد ُم ْح َت ��وى �أ�صن � ِ
حدثن ��ا – ثن ��ا – حدثن ��ي – حدثتن ��ا – حدثتني – وحدثن ��ا – وحدثتنا – فحدثن ��ا – فحدثتنا –
وحدثن ��ي – وحدثتن ��ي – فحدثن ��ي – فحدثتن ��ي – حدثونا – وحدثون ��ا – فحدثونا – حدثوني –
وحدثوني – فحدثوني – �أنب�أنا  -وثنا – حدثناه – �أخبرنا – �أخبرتنا – �أخبرني – �أخبرتني – نا
– �أخبرون ��ا – و�أخبرون ��ا – و�أخبرني – و�أخبرتن ��ي – ف�أخبرني – ف�أخبرتني – ونا – �أخبروني
– و�أخبروني – ف�أخبروني – ر�أيت – ور�أيت – �سمعت – و�سمعت – �سمع – و�سمع – �سمعنا –
و�سمعن ��ا – يح ��دث – حدثه – �أخب ��ره – قر�أت  -قال – وقال – فقال – قالت – فقالت – وقالت
((( �صحيح البخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نا�صر النا�صر ،النا�شر :دار طوق النجاة (م�صورة عن ال�سلطانية ب�إ�ضافة ترقيم
اب بَدْ ِء ال َو ْح ِي ،رقم .1
حممد ف�ؤاد عبد الباقي) ،الطبعة :الأوىل1422 ،هـَ ،ب ُ
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– قال ��وا – وقال ��وا – فقال ��وا – قاال – وقاال – فقاال – يقول – عن – يروي – روى – وروى –
ويروي – وعن – يرويه – ويرويه – �أن
ال�ص َي ِغ فهي كالتالي:
�أ َّما َ�سوابقُ ِ
�أنه – جميعا – كلهم – وهو – كالهما – كل  -ه�ؤالء
وتت�ألف ِ�ص َيغ ال ُمتابعة من
رواه – تابعه – نحوه
بالن�سب ��ة �إل ��ى الأ�سم ��ا ِء ال َّدال� � ِة عل ��ى الر�س ��ول ،فه ��ي كم ��ا يل ��ي:
الر�سول – ر�سول – النبي – نبي – الم�صطفى – خليلي – ال�صادق
وجزُها كالتالي :وكيع – وهب – واثلة...
�أما الأ�سما ُء التي تبد�أ ِب َح ِ
رف الوا ِو َف ُن ِ
الج� � ِّر الت ��ي ا�ستَخدمناه ��ا ف ��ي التطبي ��ق ه ��ي كالتال ��ي:
وقائم� � ُة � ْأح� � ُرف َ
من – �إلى – على – في
الج ِّر واقت ََ�صرنا على هذه القائمة ِل َعدم ُو ُرودها في الأ�سانيد وتَخْ فيف ًا
َل ْم َن
�ستخدم ك َّل �أَح ُر ِف َ
ْ
َّ
لل�ضج ِة ( )bruitفي النتائج.
الحديث ب�إزال ِة ِّ
كل الرمو ِز ال َّد ِخيل ِة عن ال َّن�صَ .ث َّم ُيحدِّ ُد
رف على ال ُّروا ِة ِف � ْ�ي
ِ
تب ��د أُ� َع َملي ُة ال َّت َع ِ
التطبيقُ
الحديث َعب َر ال َف ْ�ص ِل َب ْي َنها عند الم�سافة البي�ضاء (.)space
كلمات
ِ
ِ
داخ � َ�ل
ال�ص َي ِغ الت ��ي َت ْنتَمي �إلى
بع ��د ذل ��ك تبد أ� ِت َباعا عملي� � ُة
ِ
الحديث عن ِ
�سيم ِ
ِ
التفتي�ش وال َّت ْو ِ
اف ال�سا ِب َقةُ ،كلما ُو ِج َدت ِ�صيغة ُي�ست ُ
ال�صيغة (�أداة �إخبار
ا�سم ِ�ص ْنف ِ
ال ْأ�ص َن ِ
�سم َيحمِ ُل َ
َعا�ض عنها ِب َو ٍ
ال�ص َي ِغ التي َّتم الت ُ
ال�ص َي ُغ
َّعرف عليهاُ ،ي�ستثنى من هذه الحالة ِ
� .)...أ�سما ُء الرواة هي التي َت َق ُع َب ْينَ ِ
ال َم�سبوق ُة بكلم ِة “و�سلم” ،فحينئذ يكونُ َ
ال�س َن ِد و ِبداي ِة َمت ِْن
الحديث حيثُ ال
ِ
ذلك دالل ًة على انتها ِء َّ
ُن ُ
داخ َله.
فت�ش عن �أ�سماءٍ للرواة ِ
حديث:
لنتائج عملي ِة
التطبيق على ِ
ال�صور ُة التالية ُت ِ
ِ
و�ض ُح مثا ًال ِ
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ُ
نف ِل ِ�صيغة
كم ��ا
ال�ص َي� � ِغ و� ْأ�ص َنا ِفها حيث َو َ�ض� � َع ُك َّل ِ�ص ٍ
نالحظ هنا َف َق ْد ت َع� � َّر َف التطبيقُ على ِ
عل ��ى َ�سط ��ر ،و�أف َر َد َ�سطر ًا خا�ص ًا ل � ِّ
أداتين ،هذه الكلم ُة ه ��ي ا�س ٌم لرا ٍو .ال َيخْ لو �أن
�كل كلم ٍة َت َق ُع َبينَ � ِ
يكون َ
هناك �أخطا ٌء ولكن قليل ٌة ويمكنُ َح ْ�ص ُرها ،مث ًال «ر�ضي اهلل عنه» �أف َر َد لها �سطر ًا خا�ص ًا ،هذه
الحديث والتي ُي ْمكن َح ْ�ص ُرها ِومن َّثم َح ْذ ُفها� ،صحي ٌح
�ات
ِ
ارات التي َت ْكث ُر في رواي � ِ
العب ��ار ُة من ال ِع َب ِ
َ
نتائج
التطبيق يتَب َّينُ
�أنَّ «ر�ضي اهلل عنه» َي ُد ُّل على �أنَّ ا�سم ًا ما ي�أتي َق ْب َلها ،ولكنْ ِمن ِخ ِ
ِ
الل ِد َّق ِة ِ

ال�ص َي ِغ ال�سابق ِة كان كافي ًاَ .يتَب َّي ��ن كذلك ال َمتنُ في َ�س ْط ٍر
�أنْ ال حاج� � َة �إليها ،واالعتم ��ا ُد فقط على ِ
ال�ص َيغ ال يبقى
أدوات والأ�سما ِء التي َب ْينهاَ .ب ْعد َح ْذ ِف ِ
خا� ٍ��صُ ،ي ْم ِكنُ لنا َح ْذ ُفه للإبقا ِء فقط على ال ِ
�إال �أ�سماء الرواة كالتالي:
ال�ص ْيغة َو َي ِليه
�أم ��ا في حال ِة احتوا ِء َ�س ْط ِر ال َمت ِْن على ِ�ص َيغ ِة ُمتَا َب َع ٍة ف�إنَّ ال َمتْنَ ينتهي عند تلك ِ
ال�س َن ِد الذي َي ْ�سبقُ ال َمتنَ َي ِتم
ال�س َندِ ،ب َن ْف� � ِ�س الطريق ِة التي ت ََّم فيها
ُ
ا�ستخراج الأ�سما ِء ِمنَ َّ
َن� ٌّ��ص ِمنَ َّ
ال�س ِند الذي َي ِلي ال َمتنَ  .ف َمث ًال في الرواية التالية:
هنا تَحدي ُد الأ�سما ِء ِمنَ َّ
ي�ص ُة ْبنُ ُع ْق َب َةَ ،ق َالَ :ح َّد َث َنا ُ�س ْف َيانُ َ ،ع � ِ�ن الأَ ْع َم ِ�شَ ،عنْ َع ْب ِد اللهَّ ِ ْب ِن
ق ��ال البخ � ُّ
�اريَ ،ح َّد َث َنا َق ِب َ
ُ
للهَّ
ُم َّر َةَ ،عنْ َم ْ�س ُروقٍ َ ،عنْ َع ْب ِد ا ِ ْب ِن َع ْم ٍرو �أَنَّ ال َّن ِب َّي َ�ص َّلى اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َق َال « :أَ� ْر َب ٌع َمنْ ُكنَّ ِفي ِه َكانَ
ُم َنا ِف ًق ��ا َخا ِل ً�صاَ ،و َمنْ َكا َن ْت ِفي ِه َخ ْ�ص َل ٌة ِم ْنهُنَّ َكا َن ْت ِفي� � ِه َخ ْ�ص َل ٌة ِمنَ ال ِّن َف ِاق َحتَّى َي َد َع َها ِ :إ� َذا ا�ؤْ ُتمِ نَ
(((
ا�ص َم َف َج َر» تَا َب َع ُه ُ�ش ْع َب ُةَ ،ع ِن ا َلأ ْع َم ِ�ش
َخانَ َ ،و�إِ َذا َح َّد َث َك َذ َبَ ،و�إِ َذا َعاهَ َد َغ َد َرَ ،و ِ إ� َذا َخ َ
((( �صحيح البخاري ،رقم 34
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ُي ْع ِطينا التطبيق النتيجة التالية:

أحاديث ا�س ٌم لراو َي ْي ِن َب ْينَ ِ�صي َغت َْي �إخبارٍَ ،ي ُ
ربط َب ْينَ اال�س َم ْي ِن
بع�ض ال ِ
بالت ��وازي َي ِر ُد في َ�س َن ِد ِ
َ
ُ
باال�س ِم الذي َب ْع َده ،فال�س� ُؤال هل َح ْر ِف الواو هو ِمنْ أ� ْ�ص ِل
حرف
ِ
العطف الواو «و» الذي ي�أتي َم ُ
و�صو ًال ْ
الكلمات
ال َك ِلمة �أَ ْم �أ َّن ُه واو ال َع ْط ِف؟ هذه الإ�شكالية ت ََّم حلُّها ِب ُمقارنة الكلمة التي تبد�أ بواو مع َم ْ�سر ِد
ِ
الت ��ي تب ��د�أ بالواو ،ففي حال
حال
ْ
تطابقت َم ْع ِ�إ ْح َدى ال َك ِل ِ
مات فحينئ � ٍ�ذ َت ُكونُ الكلم ُة ا�سم ًا لرا ٍو ،وفي ِ
َل � ْ�م َتتَطاب ��قُ َت ُكونُ الواو َ
حرف َع ْط � ٍ�ف َي ْر ِب ُط َب ْينَ ا�س َم ْين ِل َراويين .ه ��ذه الإ�شكالي ُة ال ت َِرد في اللغات
مث � َ�ل الفرن�سي ِة والإنكليزي ِة حيثُ ي�أتي َح ُ
اال�س ِم ،و�أي�ض ًا تتمي ُز هذه اللغاتُ
رف ال َع ِ
طف ُمن َف ِ�ص ًال َع ِن ْ
اللغات
كبير لكتاب ِة أَ� َّو ِل َح ْر ٍف ِمنْ �أ�سم ��ا ِء ال َع َلم .لذا يبدو �أَنَّ
َ
تحديد الأ�سما ِء ِف ْي ِ
�دام َح ْر ٍف ٍ
با�ستخ � ِ
الأجنبي� � ِة �أَ ْ�سه � ُ�ل ِم ْن ُه ف ��ي اللغ ِة العربي ِة .فمثال ف ��ي اللغة الفرن�سي ��ة ( )Ahmad et Omarوباللغة
ُ
اال�سم وح � ُ
نالحظ
�رف ال َع ْط ِف كما
الإنكليزي ��ة  Ahmad and Omarنالح � ُ�ظ وج ��و َد م�ساف ٍة بينَ
ِ
اال�س ِم.
كبير لكتاب ِة
ا�ستخدام َح ٍ
ِ
رف ٍ
َ
الحرف الأ َّو ِل ِمنَ ْ
حديث َو َر َد ِف ْي ِه َح ْر ُف ال ��واو بين ا�سمين «�أبو
َّطبيق عل ��ى ٍ
ال�ص ��ور ُة التالي ��ة َت ْع ِر ُ�ض لنتيج ِة الت ِ
نعيم» و «مو�سى بن �إ�سماعيل».

ُ
اال�س َمين
نالحظ في
النتيج ِة �أنَّ
َ
َ
البرنامج قد قام ِبت َْح ِديد ْ
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مناق�شة النتائج
هد ُف هذا ُ
العمل �إلى:
َي ِ
لل�ص َيغ
الدرا�س ِة الداللي ِة ِّ
�راج � ْأ�سما ِء ُرواة الحدي ��ث ال َّن َبوي،
اال�ستف ��اد ِة ِم ��نَ ال ِّل َ�ساني � ِ
�ات الحا�سوبي ِة في َم َج � ِ
�ال ْ
ا�س ِتخ � ِ
حديث
َّعرف على ال ْأ�س َماء .لتقييم البرنامج ،ت ََّم اختيا ُر ٍ 100
ال�س َن ِد ِللت ِ
اع َت َمدنا فيه على ِ�ص َي ٍغ ِ
داخل َّ
أحاديث «�صحيح البخاري» ،ثم ُق ْمنا َي َدويا ِبتَحديد �أ�سماء الرواة في هذه
كل َع�شوا ِئ ٍي ِمنْ َم ْج ُمو ِع � ِ
ِب َ�ش ٍ
ؤ�شرات
النتائج التي َح َ�ص َل َنا َع َل ْيها
بهدف مقارن ِة
�ساب ُم� ِ
الأحاديث ِ
بالنتائج ال�صحيح ِةَ ،ف ُق ْمنا باح ِت ِ
ِ
ِ
النتائج كالتَّالي:
فجاءت
الد َّقة ( )precisionوالإرجا ِع ( )recallوال (،)F-score
ِ
ِ
ُ

ُن ُ
البرنامج َق ْد َت َع َّر َف على ُم ْع َظم �أ�سما ِء
الحظ �أنَّ ِن�سب َة الإرجا ِع جاءت جيدة جد ًا ،ما َي ْعني �أنَّ
َ
الغير
ال ��رواةُ ،نالحظ �أي�ضا �أنَّ ن�سب َة الدِّ َق ِة ( )precisionج ��اءت جيدة جد ًا كذلك ون�سب َة الأ�سما ِء ِ
ال�ص َي ِغ
�صحيح� � ٍة كان ��ت قليل ًةَ ،ي ُعو ُد َ�س َب � ُ�ب
النتائج ال َغ ِير �صحيح ٍة إ�ل ��ى �أننا َح َ�ص ْر َن ��ا اع ِت َما َد َنا على ِ
ِ
حديث َل ْم َت ُكنْ �أ�سما ُء الروا ِة ال ُم َت َع َّر ِف عليها �آليا �صحيح ًة
المذك ��ور ِة �أعالهُ .ن ْورِد هنا مثا ًال لنتيج� � ِة ٍ
ال�س ِند:
وال�س َب � ُ�ب في ذلك َي ُعود �إلى ُو ُرو ِد َو ْ�ص � ٍ�ف ِل َح ِال ال َّراوي بين ِ�صي َغ َت � ِ�ي الت َْح ِد ِ
ِ
يث ِف ْي َّ
بالكام � ِ�لَّ ،
«جابر بن عبد اهلل ي�صلي في ثوب واحد».
والحدي ��ث هو :قال البخ ��اري َح َّد َث َنا ُم َط ِّر ٌف َ�أ ُب ��و ُم ْ�ص َع ٍبَ ،ق َالَ :ح َّد َث َنا َع ْب� � ُد ال َّر ْح َم ِن ْبنُ أَ� ِبي
ال َم َوا ِل ��يَ ،ع ��نْ ُم َح َّم ِد ْب ِن ال ُم ْن َك ِدرَِ ،ق َالَ :ر َ أ� ْيتُ َجا ِب َر ْبنَ َع ْب ِد اللهَّ ِ ُي َ�ص ِّلي ِفي َث ْو ٍب َو ِاح ٍدَ ،و َق َالَ « :ر أَ� ْيتُ
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ال َّن ِب َّي َ�ص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ُي َ�ص ِّلي ِفي َث ْو ٍب»
جاءت ال َّن ِتيجة كالتالي:

(((

التفكير ِب ُط ُرقٍ ُي ْم ِكن ِمنْ ِخال ِلها الت ُ
َّخفيف ِمنَ َّ
جيج
َن ْع َم ُل حالي ًا على تَح�سين النتائج َع ْب َر
ِ
ال�ض ِ
وم
ِف � ْ�ي ال َّنتَائ � ِ�ج ( .)bruitفال َع َم ُل َج ��ا ٍر حالي ًا ِ -ع ْن َد كتاب ِة ه ��ذا ال َم َقال  -على �إن�ش ��ا ِء خوارزمي ٍة َت ُق ُ
الت ال َقراب ِة
ب ُم َقارن� � ِة
النتائج ال�سابق ِة م ��ع َم�سا ِر َد جديد ٍة َتتَ�ضمنُ �أ�سما َء ال َع َل ِم و أُ�خ ��رى َتتَ�ضمنُ ِ�ص ِ
ِ
ا�س ِم الراوي،
َب ْي ��نَ الأ�سماءِ ،بالت ��وازي َ�س َي ُكونُ االعتما ُد �أي�ض� � ًا على ِ�صي َغتَي «هو» و «يعن ��ي» ِلت ِ
َحديد ْ
ا�سم «عباد هو ابن عباد» ،وبذلك يكون اال�سم «عباد بن عباد».
فمث ًالَ :ي ِرد ُ

((( �صحيح البخاري رقم 353
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المراجع والم�صادر
تي�سي ��ر م�صطلح الحديث ،الطحان ،مكتب ��ة المعارف للن�شر والتوزيع ،الطبع ��ة العا�شرة 1425هـ-
2004م ،عدد الأجزاء1 :
�صحي ��ح البخاري ،تحقيق :محمد زهير بن نا�ص ��ر النا�صر ،النا�شر :دار طوق النجاة (م�صورة عن
ال�سلطانية ب�إ�ضافة ترقيم محمد ف�ؤاد عبد الباقي) ،الطبعة :الأولى1422 ،هـ.
مفردات �ألفاظ القر�آن ،الراغب الأ�صفهاني ،تحقيق �صفوان عدنان داوودي ،دار ال َق َلم ،دم�شق ،ط
 1433 ،5هجرية 2011 ،ميالدية
معرف ��ة �أنواع علوم الحدي ��ث ،و ُيعرف بمقدمة ابن ال�صالح ،الم�ؤلف :عثم ��ان بن عبد الرحمن� ،أبو
عم ��رو ،تقي الدين المعروف بابن ال�صالح (المتوف ��ى643 :هـ) ،المحقق :نور الدين عتر ،النا�شر:
دار الفكر� -سوريا ،دار الفكر المعا�صر  -بيروت� ،سنة الن�شر1406 :هـ 1986 -م
المنهاج �شرح �صحيح م�سلم بن الحجاج� ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن �شرف النووي ،دار �إحياء
التراث العربي  -بيروت ،الطبعة :الثانية1392 ،
مغن ��ي اللبي ��ب عن كتب الأعاريب ،اب ��ن ه�شام ،حققه وع َّلق عليه :د .م ��ازن المبارك  /محمد علي
حمد اهلل ،راجعه �سعيد الأفغاني ،دار الفكر  -بيروت ،ط ١٩٧٩ ،5
�صحيح م�سلم ،تحقيق :محمد ف�ؤاد عبد الباقي ،النا�شر :دار �إحياء التراث العربي  -بيروت
فت ��ح المغي ��ث ب�شرح الفية الحدي ��ث للعراقي� ،شم�س الدي ��ن �أبو الخير محمد ب ��ن عبد الرحمن بن
محم ��د ب ��ن �أبي بكر بن عثمان بن محم ��د ال�سخاوي (المتوفى902 :ه� �ـ) ،تحقيق علي ح�سين علي،
النا�شر :مكتبة ال�سنة  -م�صر ،الطبعة :الأولى1424 ،هـ 2003 /م ،عدد الأجزاء4:
قواعد التحديث من فنون م�صطلح الحديث ،محمد جمال الدين بن محمد �سعيد بن قا�سم الحالق
القا�سمي (المتوفى1332 :هـ) ،النا�شر :دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان ،عدد الأجزاء1:
المنظومة البيقونية ،عمر (�أو طه) بن محمد بن فتوح البيقوني الدم�شقي ال�شافعي (المتوفى :نحو
1080هـ) ،دار المغني للن�شر والتوزيع ،الطبعة :الطبعة الأولى 1420هـ 1999 -م ،عدد الأجزاء1 :
�ش ��رح خ�صائ�ص الحبيب الم�س ّمى ِب «تو�ضيح فتح الر�ؤوف الحبيب» ،محمد عبد الر�ؤوف المناوي،
تحقي ��ق فتح ��ي عطية بدوي ،مراجعة وتقدي ��م د .حمدي �إبراهيم النورج ،الهيئ ��ة الم�صرية العامة
للكتاب ،القاهرة ،ط 2016 ،1م
معج ��م م�صطلحات الحدي ��ث ولطائف الأ�سانيد ،د .محم ��د �ضياء الرحمن الأعظم ��ي ،دار الإمام
م�سل ��م ومرك ��ز �سطور للبحث العلم ��ي ،المملكة العربية ال�سعودية – المدين ��ة المنورة ،ط 1438 ،1
هجرية
ذم الكالم و�أهله� ،أبو �إ�سماعيل عبد اهلل بن محمد بن علي الأن�صاري الهروي ،تحقيق :عبد الرحمن
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،م1998- هـ1418 ، الأولى: الطبعة، المدينة المن ��ورة-  مكتبة العلوم والحكم،عب ��د العزيز ال�شبل
5 :عدد الأجزاء
. القاهرة-  مكتبة الخانجي، ابن حزم،ال َف ْ�صل في المِ لل والأهواء وال ِّنحل
. ال، تحقيق ال�شيخ محمد ال�صباغ، ابن حجر الع�سقالني،أهل الأثر
ِ � �ش ��رح ُنخبة الفكر في م�صطلح
. ه1410 ،2 ط، ب. ال،تا
 مطبوعات �إحياء التراث، تحقيق ال�شيخ �صبحي ال�سامرائي، الطيبي،الخال�صة في �أ�صول الحديث
. هجرية1319 ، بغداد،الإ�سالمي
، تحقيق �سي ��د �أحمد �صقر، القا�ضي عيا� ��ض،الإلم ��اع �إل ��ى معرفة �أ�ص ��ول الرواية وتقييد ال�سم ��اع
. هجرية1398 ،2 ط،القاهرة
 هجرية1387 ، الهند، حيدر �آباد، الخطيب البغدادي،الكفاية في ِعلم الرواية
 �أبو محمد الح�سن بن عبد الرحمن بن خالد الرامهرمزي،المح ��دث الفا�صل بين الراوي والواعي
 عدد،١٤٠٤ ، الثالثة: الطبع ��ة، بيروت-  دار الفك ��ر، محم ��د عجاج الخطيب. د:الفار�س ��ي تحقي ��ق
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