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لمَّ ��ا ك ��انَ الحديثُ النَّ َبوي ال�شَّريف هُ َو َم ْ�ص � َ�در الت َّْ�ش ِريع الثاني ِع ْن � َ�د ال ُم ْ�س ِلمين َوهُ و التَّ ْر َجمة
أحاديث َ
و�ض ْعفهاَ .و َق ِد ْاع َت َمد ال ُم َحدِّ ُثونَ
ال َع َم ِلي ��ة للقر�آن ال َك ِريم ،كانَ ال ُبدَّ ِمنَ التَّحقق ِمنْ ِ�صحَّ ِة ال ِ
ا�ص� �ةً � ُ
الج� � ْر ِح والتَّ ْع ِديل ِم ْن ُهم َع َلى الت ََّحقُّق ِمنْ �أَ ْح� � َو ِال ُروا ِة ال َأحا ِديث ِل ْل ُح ْكم َع َليهاَ ،و�أَ�صَّلوا
أهل َ
َو َخ َ
َّالح ِف ْي ُم َقدِّ َم ِته(((َ ،و ِم ��نْ �أَهَ ِّمها َم ْع ِر َف ُة َ�أ ْح� � َو ِال ال ِّر َجال َ�أو ال ُرواة.
�أُ ُ�ص ��والً ِل َذلكَ ،ذ َك َرها اب ��نُ ال�ص ِ
َو َم ِعرف ��ة ال ِّر َج ��ال َم ُن َ
ا�س ِتخْ � � َر ِاج �أَ ْ�س َما ِء
وط� �ةً ِب َم ْع ِرفة َ�أ ْ�س َماءِهمَ ،و َبع ��د َع َم ِل َنا ال�سَّا ِب � ِ�ق((( ال ُم ْر َت ِب ِط ِب ْ
(م ْثل َحدَّ َث ِني �أَ ِبي)ِ ،ب َما
(م ْث َل ُ�س ْف َيان ِمنْ ُد ْو ِن ت َْح ِد ٍيد)َ ،و ُك َنى ِ
الح ْظ َنا ُو ُجو َد �أَ�س َماءٍ ُم ْه َم َل ٍة ِ
ال ِّر َج ِالَ ،
ُي ْ�ض ِف ��ي ال ُغ ُم َ
�ساع ُد ِف ْي َم ْع ِر َف ِة َحا ِلهَ ،و ِمنْ هُ نا َك ��انَ ِلزاماً َل َنا ِمنَ ال َع َمل َع َلى
و�ض َع َلى ال� �رَّا ِوي ،وال ُي ِ
يث النَّ َب ِو ّية ال�ش َِّر ْي َفة،
و�ص ال َأحا ِد ِ
ال ُم َ�س َاع َدة ِف ْي ت َْح ِد ِيد َو َم ْع ِر َف ِة �أَ ْ�س َما ِء الرُّ َوا ِة ال ُم ْ�ستَخْ َر ِجين ِمنْ ُن ُ�ص ِ
الج ْه ِد والو ْق ِت
واع ِد ال َب َيا َن ِ
ا�سو ِب ّيةَ ،و َق ِ
ات الد اََّل ِليَّ ��ةِ .ب َه َد ِف اخ ِت َ�صار ُ
اال�س ِت َعا َن ِة ِبال ّل َ�سا ِنيات َ
الح ُ
َع ْب� � َر ْ
و�ض َع ْنه(((ِ ،لل ُم َ�س َاع َد ِة ِف ْي التَّ ْر َجمة الآ ِليَّ ِة َل ُه
َوال َم � ِ
�ال للتَّ َعرُّف َع َلى الرَّا ِوي ِب َع ْي ِنه َو ِ�إ َزال ِة اللَّ ْب ِ�س وال ُغ ُم ِ
((( معرفة �أنواع علوم احلديث ،و ُيعرف مبقدمة ابن ال�صالح ،عثمان بن عبد الرحمن� ،أبو عمرو ،تقي الدين املعروف بابن ال�صالح
(املتوفى643 :هـ) ،حتقيق :نور الدين عرت ،دار الفكر� -سوريا ،دار الفكر املعا�صر  -بريوت1406 ،هـ 1986 -م ،عدد الأجزاء1 :
(((خوارزمية ال�ستخراج �أ�سماء رواة احلديث النبوي �آليا اعتمادا على ِ�ص َيغ الإخبار يف ال�سَّ َند ،عمر الكو�سا  -م�صطفى احلج -
�أماين �صربا ،جملة اجلنان العلمية املحكمة ،العدد العا�شر.
(((ف�إن متييز الراوي املهمل الذي يرد يف بع�ض الأ�سانيد� ،أمر لي�س بالي�سري ،وقد ي�ستغرق من الباحث وقتًا طويال لتحديد هذا
باحث لهذا الأمر( .البيان والتبيني ل�ضوابط وو�سائل متييز الرواة املهملني ،د .حممد بن تركي
الراوي وتعيينه ،وقد ال ُي َوفَّق كلُّ ٍ
الرتكي� ،أ�ستاذ احلديث امل�ساعد ،بق�سم الثقافة الإ�سالمية ،كلية الرتبية  -جامعة امللك �سعود)

الجنان

435

Al JINAN

ِف ْي ال َم َر ِاح ِل التَّا ِلية �إنْ �شا َء اهلل تعالى.
ُم َقدِّ َمة

يث النَّ َب ِوي ال�ش َِّريف ِمنْ ُم َك ِو َن ْي ِن � َأ�س ِا�سيين� :ص َي ُغ الإخبار والرُّ َواةَ .و َق ِد
الح ِد ِ
ي َت�أَلَّ � ُ�ف ال�سَّ َن ُد ِف ْي َ
ا�ستَخْ َد ْم َنا هَ َذا التَّ ْع َ
االع ِت َماد َع َليه.
ال�س ِتخْ َراج �أَ�س َما ِء الرُّ َواة ِب ْ
ريف َ�سا ِبقاً((( ْ
الح َم ْي ِد ّي عبد اهلل بن الزبير ،قال :حدثنا �سفيان ،قال :حدثنا يحيى بن �سعيد
ِمث ��الَ :حدَّ َث َنا ُ
الأن�ص ��اري ،ق ��ال� :أخبرني محمد ب ��ن �إبراهيم التيمي� ،أن ��ه �سمع علقمة بن وقا� ��ص الليثي ،يقول:
�سمع ��ت عمر بن الخطاب ر�ضي اهلل عنه على المنبر ق ��ال� :سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
َّاتَ ،و ِ�إنَّ َما ِل ُك ِّل ْام ِرئٍ َما َن َوىَ ،ف َمنْ َكا َن ْت ِه ْج َر ُت ُه ِ�إ َلى ُد ْن َيا ُي ِ�صي ُب َها� ،أَ ْو ِ�إ َلى
يقول�ِ « :إنَّ َما الأَ ْع َم ُال ِبال ِّني ِ
َ (((
اج َر ِ�إل ْي ِه»
ْام َر�أَ ٍة َي ْن ِك ُح َهاَ ،فهِ ْج َر ُت ُه ِ�إ َلى َما هَ َ
وا ِلإ ْ�س َنا ُد هُ َو الط َِّريق ِ�إ َلى َم ْع ِر َفة �أَ ْح َك ِام ال�ش َِّري َعة.
هلل ْب ِن ُق ْهزَ َاذ ِمنْ �أَ ْه ِل َم ْر َوَ ،ق َال�َ :سمِ ْعتُ َع ْب َدانَ ْبنَ ُع ْث َمانَ
قال م�سلم َو َحدَّ َث ِني ُم َحمَّ ُد ْبنُ َع ْب ِد ا ِ
هلل ْب ��نَ ا ْل ُم َبا َر ِكَ ،ي ُق ُ
َي ُق � ُ
ال ْ�س َن ��ا ُد َل َق َال َمنْ َ�شا َء َما
�ول�َ :سمِ ْع ��تُ َع ْب َد ا ِ
«ال ْ�س َنا ُد ِم ��نَ الدِّ ِينَ ،و َل ْو اَل ْ إِ
ول ْ :إِ
َ�شا َء»ل ��م ُتع ��نَ الأمم ال�سابقة في النَّق ��ل والرواية بالإ�سناد؛ قال ابن حزمَ « :ن ْق� � ُل ال ِّثقة عن ال ِّثقة مع
(((
أهل المِ لل كلها».
االت�صال حتى َي ْبلغ النبي ﷺ خ�صَّ اهلل به الم�سلمين دون �سائر � ِ
وق ��ال الخطيب البغ ��دادي� :أَخْ َب َر ِني َ�أ ُبو َب ْك � ٍ�ر ُم َحمَّ ُد ْبنُ ا ْل ُم َظفَّ � ِ�ر الدِّ ي َن َو ِريُّ ،ثن ��ا �إِ ْب َر ِاه ُيم ْبنُ
ُم َحمَّ � ِ�د ْب ِن َي ْح َيى ا ْل ُمزَ ِّكي ،ثنا ِْ إ
ال َم ُام �أَ ُبو َب ْك ٍر ُم َحمَّ ُد ْب ��نُ �إِ ْ�س َح َاق ْب ِن ُخزَ ْي َم َة َ ,ق َال�َ :سمِ ْعتُ �أَ ْح َم َد ْبنَ
ول�َ :سمِ ْعتُ ِ�إ ْب َر ِاه َيم ْبنَ َم ْع َدانَ َ ,ي ُق ُ
َن ْ�ص � ٍ�ر ا ْل ُم ْق � ِ�ر َئ َ ,ي ُق ُ
ولَ :ق َال ا ْبنُ ا ْل ُم َبا َر ِك«َ :م َث ُل ال َِّذي َي ْط ُل ُب َ�أ ْم َر
(((
ِدي ِن ِه ِبلاَ �إِ ْ�س َن ٍاد َك َم َث ِل ال َِّذي َي ْر َت ِقي ال�س َّْط َح ِبلاَ ُ�سل ٍَّم»
(((خوارزمية ال�ستخراج �أ�سماء رواة احلديث النبوي �آليا اعتمادا على ِ�ص َيغ الإخبار يف ال�سَّ َند ،عمر الكو�سا  -م�صطفى احلج -
�أماين �صربا ،جملة اجلنان العلمية املحكمة ،العدد العا�شر.
(((اجلامع امل�سند ال�صحيح املخت�صر من �أمور ر�سول اهلل ﷺ و�سننه و�أيامه �صحيح البخاري امل�ؤلف :حممد بن �إ�سماعيل �أبو
عبداهلل البخاري اجلعفي املحقق :حممد زهري بن نا�صر النا�صر النا�شر :دار طوق النجاة (م�صورة عن ال�سلطانية ب�إ�ضافة
ترقيم ترقيم حممد ف�ؤاد عبد الباقي) الطبعة :الأوىل1422 ،هـ عدد الأجزاء( 9 :ترقيم الكتاب موافق للمطبوع ،وهو �ضمن
خدمة التخريج ،ومنت مرتبط ب�شرحيه فتح الباري البن رجب والبن حجر) مع الكتاب� :شرح وتعليق د .م�صطفى ديب البغا
�أ�ستاذ احلديث وعلومه يف كلية ال�شريعة  -جامعة دم�شق كالتايل :رقم احلديث (واجلزء وال�صفحة) يف ط البغا ،يليه تعليقه،
اب بَدْ ِء ال َو ْح ِي ،رقم .1
ثم �أطرافهَ ،ب ُ
(((امل�سند ال�صحيح املخت�صر بنقل العدل عن العدل �إىل ر�سول اهلل ﷺ امل�ؤلف :م�سلم بن احلجاج �أبو احل�سن الق�شريي
الني�سابوري (املتوفى261 :هـ) املحقق :حممد ف�ؤاد عبد الباقي النا�شر :دار �إحياء الرتاث العربي  -بريوت عدد الأجزاء ،5 :ج
� ،1ص  ،15باب يف �أنَّ الإ�سناد من الدين
(((الكفاية يف علم الرواية امل�ؤلف� :أبو بكر �أحمد بن علي بن ثابت بن �أحمد بن مهدي اخلطيب البغدادي (املتوفى463 :هـ) =
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للهَّ ال�ضَّ ِّبيَُّ ،ق َال:
و�س � َ�ف النَّ ْي َ�سا ُبو ِريَُّ ،ق َال� :أَخْ َب َر َنا ُم َحمَّ ُد ْب ��نُ َع ْب ِد ا ِ
وق ��الَ :حدَّ َث َنا ُم َحمَّ ُد ْبنُ ُي ُ
َّا�سَ ،ق َال:
وب ا ْل ُمق ِْر ُئَ ،ق َالَ :حدَّ َث َنا ُم َحمَّ ُد ْبنُ َع ْب ِد الر َّْح َم � ِ�ن ا ْل َف ِقي ُه �أَ ُبو ا ْل َعب ِ
�أَخْ َب َر ِن ��ي ُم َحمَّ ُد ْب ��نُ َي ْع ُق َ
َحدَّ َث َن ��ا ا ْل ُح َ�س ْينُ ْبنُ ا ْل َف َر ِجَ ،ق َالَ :حدَّ َث َنا َع ْب ُد ال�صَّ َم ِد ْبنُ َح�سَّانَ َ ،ق َال�َ :سمِ ْعتُ ُ�س ْف َيانَ الثَّ ْو ِريََّ ،ي ُق ُ
ول:
َ ُ (((
«ال ْ�س َنا ُد ِ�سلاَ ُح ا ْل ُم�ؤ ِْم ِن َف�إِ َذا َل ْم َي ُكنْ َم َع ُه ِ�سلاَ ٌحَ ،ف ِب َ�أيِّ َ�ش ْيءٍ ُيقا ِتل»
ْ إِ
قال المناوي رحمه اهلل« :وقد �أكرم اهلل هذه الأمة بالإ�سناد وجعله من خ�صو�صياتها من بين
(((
العباد و�ألهمهم �شدة البحث عن ذلك»
وقال رجل لأبي حاتم� :أيا �أبا حاتم ،وربما رووا حديثاً ال �أ�صل له ،وال ي�صح ،فقال« :علما�ؤهم
يعرف ��ون ال�صحي ��ح من ال�سقي ��م ،فروايتهم ذلك للمعرف ��ة ،ليتبين لمن بعدهم �أنه ��م ميزوا الآثار،
وحفظوها»(((.
َف َما ِه َي ال ِّر َوا َي ُة ال ِتي َت ْكت َِ�س ُب ِت ْل َك الأَهَ ِّم َية؟
َت ْع ِر ُ
الر َوا َية
يف ِّ

الح ِديثَ ِّ
ال ِّر َواية ُم�ش َت ٌق ِمنَ ال ِف ِعل « َر َوى»(((ُ ،ي ُ
وال�ش ْع َر َير ِويه رِوايةً و َت َر ّواه ،و ِف ْي َح ِديث
قالَ :ر َوى َ
َعا ِئ َ�شة ر�ضي اهلل عنها� ،أنها قالتَ « :ت َروَّ ْوا ِ�ش ْع َر ُح َجيَّة بن ال ُم َ�ض ِّرب ف�إنه ُي ِعينُ على ال ِب ّر» ،و َقد روَّاني
�إياهَ ،و َر ُج ٌل را ٍو وراوية كذلك �إذا َك ُثرت روايته ،وا ْل َها ُء ِلل ُمبا َلغة في ِ�ص َفته بالروايةَ .و ُي ُ
قال :ر ّوى فال ٌن
فالناً ِ�شعراً �إذا َروا ُه له حتى َح ِف َظ ُه للرواية عنه .قال الجوهري(((َ :ر َو ْيت الحديثَ ِّ
وال�شعر روايةً ف�أنا
را ٍو ،و َروَّيته ِّ
ال�شعر تَر ْوية �أي َح َملتُه على ِر َوا َي ِته و�أر َو َيتُه �أي�ضاً.
=املحقق� :أبو عبد اهلل ال�سورقي� ،إبراهيم حمدي املدين النا�شر :املكتبة العلمية  -املدينة املنورة عدد الأجزاء ،1 :باب ذكر
ما احتج به من ذهب �إىل قبول املرا�سيل و�إيجاب العمل بها والرد عليه قال بع�ض من احتج ب�صحة املرا�سيل :لو كان حكم
املت�صل واملنقطع خمتلفا لبينه علماء ال�سلف  ,ولألزموا �أنف�سهم التحفظ من رواية كل مر�سل عن ر�سول اهلل ﷺ ،و�سنوا ذلك
لأتباعهم� ،ص .393
(((�شرف �أ�صحاب احلديث امل�ؤلف� :أبو بكر �أحمد بن علي بن ثابت بن �أحمد بن مهدي اخلطيب البغدادي (املتوفى463 :هـ)
حتقيق :د .حممد �سعيد خطي اوغلي ،دار �إحياء ال�سنة النبوية � -أنقرة عدد الأجزاء� ،1 :ص 42
(((في�ض القدير �شرح اجلامع ال�صغري امل�ؤلف :زين الدين حممد املدعو بعبد الر�ؤوف بن تاج العارفني بن علي بن زين العابدين
احلدادي ثم املناوي القاهري (املتوفى1031 :هـ) النا�شر :املكتبة التجارية الكربى  -م�صر الطبعة :الأوىل 1356 ،عدد
الأجزاء 6 :مع الكتاب :تعليقات ي�سرية ملاجد احلموي ،ج � ،1ص 433
(((خمت�صر تاريخ دم�شق البن ع�ساكر امل�ؤلف :حممد بن مكرم بن على� ،أبو الف�ضل ،جمال الدين ابن منظور االن�صاري الرويفعى
الإفريقى (املتوفى711 :هـ) املحقق :روحية النحا�س ،ريا�ض عبد احلميد مراد ،حممد مطيع دار الن�شر :دار الفكر للطباعة
والتوزيع والن�شر ،دم�شق � -سوريا الطبعة :الأوىل 1402 ،هـ 1984 -م عدد الأجزاء ،29 :ج � ،15ص 338 - 337
((( ابن منظور :ل�سان العرب ،ج � 14ص  ،348مادة (روى) ،دار �صادر ودار الفكر ،بريوت ،ط  1410 ،1هجرية –  1990م.
(((اجلوهري :ال�صحاح تاج اللغة و�صحاح العربية ،حتقيق �أحمد عبد الغفور ّ
عطار ،دار ال ِع ْل ِم للماليني ،بريوت ،ط1404 ،3
هجرية –  1984م ،ج � 6ص  ،2365 – 2364مادة (روى)
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�أُ ُ�ص ُ
ول الرواية
وا�س ِم
الح ِد ِ
ِع ْن َد ِر َوا َي ِة َ
ا�سمِ ِهْ ،
يثَ ،ي ْج َتهِ د الرَّا ِوي َك ِثيرا ِف ْي �إِ ْ�س َنا ِدهَ ،ف َي ْج َتهِ ُد ال َب ِاحثُ ِف ْي َت ْع ِيين ْ
الح ْك ُم َع َلى ال ْإ�س َناد.
�أَ ِبيه ،وت ِ
الج ْر ِح وال َت ْع ِديل(((؛ ِل َيتمَّ َل ُه ُ
َحديد َمر َت َب ِت ِه ِف ْي َ
يث ِبال َم ْع َن ��ى ِ�إ َذا َكانَ َرا ِوي ِه َعا ِلماً
الح ِد ِ
َو َق � ْ�د َت ُكونُ ِر َوا َيتَه ِبال َم ْع َن ��ى� ،إِ ْذ �أَ َجا َز ال ُم َحدِّ ُثون ِر َوا َي َة َ
ال�ص َح ِاح َو َغ ْي ِرهَ ا ،ف�إنَّ ال َوا ِق َعة
الح ِديث َك َما هُ � � َو ُم َ�شاهَ ٌد ِف ْي الأَ َحا ِد ِ
يث ِّ
ِبم ��ا ُي َحدِّ ُث ِب ِهَ ،و ُي�ؤَدي َم ْع َنى َ
اظ ُم َت َعدِّ َدةَ ،و ِمنْ ُو ُجو ٍه ُمخْ َت ِل َف ٍة ُم َت َبا ِي َنةَ .و ِل َذا َكانَ ابنُ َم ْ�س ُع ٍود و�أَ ُبو الدَّ ْر َدا ِء
َت ُكونُ َو ِاح َدةًَ ،وت َِجي ُء ِب�أَل َف ٍ
الح ِديثَ َي ُقو ُلونَ �َ :أ ْو َن ْح ِو هَ َذا�َ ،أ ْو َ�ش َبهِ ه� ،أو َق ِريباً ِم ْنه(((.
َو�أَ َن ُ�س ابنُ ما ِل ٍك � َإذا َر َووا َ
َر َوى عبد الرزَّاقَ ،عنْ َم ْع َمرَ ،عنْ �أ ُيوب َعنْ ُم َحمد ِبن �سيرينَ َي ُق ُ
الح ِديثَ َعنْ
ولُ »:ك ْنتُ �أَ ْ�س َم ُع َ
َع ْ�ش َر ٍة ،ال َم ْع َنى َو ِاح ٌد واللَّف ُْظ ُمخْ َت ِلف»(((.
(((
ويقول �سفيان الثوري�« :إِنَّما ُن َحدِّ ثكم ِبال َم َعا ِني»
الح ِديث
ُ�ش ُروط َرا ِوي َ

ال َأحا ِدي ��ثُ َك َم ��ا هُ َو َم ْع ُلو ٌم َ�ص ِحيح� � ٌة �أَ ْو َ�ض ِعيف ٌةَ ،قال ابنُ ال�صَّلاَ حُ »:كلُّ َح ِدي � ٍ�ث َل ْم ت َْج َتمِ ع ِف ْي ِه
الح َ�س ِن ال َم ْذ ُك ��و َر ِات ِف ْي َما َت َق� �دَّم(((َ ،ف ُه َو َح ِديثٌ
الح ِدي � ِ�ث ال�ص َِّح ْي � ِ�حَ ،و اَل ِ�ص َفات الحدي � ِ�ث َ
ِ�ص َف ��اتُ َ
َ�ض ِع ٌ
يف»(((َ .و ِل َهذا َو َ�ض ُعوا ُحدُوداً ِل َمنْ ُت ْق َب ُل ِر َوا َيتُه ِمنَ ال ُم َحدِّ ِثينَ َواللُّ َغ ِّويين.
َي ْذ ُكر ال ُم َحدِّ ُثون �أَنَّ ُه ُت ْق َب ُل ِر َوا َي ُة الرَّا ِوي ِب َ�ش ْر َط ْين �أَ َ�س ِا�س َيين((( ،هُ َما:

ألفاظ مخَ �صو�صةَ ،و َعن َم َرا ِت ِب تلك الألفاظ»ُ ،ي ْن َظر �أبو حممد حازم بن حممد
(((«هو ِع ْل ٌم ُيعنى بتوثيق
وجتريح الرواة ب� ٍ
ِ
ْ
َ
ال�شربيني :ا َملدْ َخل �إىل ِعل ِم اجل ْر ِح والتَّعديلَ ،مركز تُراث لل ُبحوث والدِّ َرا�سات ،م�صر ،ط  1436 ،1م� ،ص .22
(((د .حممد �ضياء الرحمن الأعظمي :معجم م�صطلحات احلديث ولطائف الأ�سانيد ،دار الإمام م�سلم ومركز �سطور للبحث
العلمي ،املدينة املنورة (ال�سعودية) ،ط  1438 ،1هجرية� ،ص .145
(((الرامهرمزي :املحدث الفا�صل بني الراوي والواعي ،حتقيق حممد عجاج اخلطيب ،دار الفكر ،بريوت ،ط � ،1ص  534اخلطيب
البغدادي :الكفاية يف علم الرواية ،حيدر �أباد ،الهند 1387 ،هجرية� ،ص .206
((( الرامهرمزي :املحدث الفا�صل� ،ص .534
(((هي �ست �صفات :العدالة ،ال�ضبط ،االت�صالَ ،فقْد ال�شذوذَ ،ف ْق ُد العلة القادحة ،وجود العا�ضد عند االحتجاج �إليه .ينظر،
ال�سيوطي :تدريب الراوي �شرح تقريب النووي� ،ص .105
(((ابن ال�صالح :علوم احلديث ،حتقيق و�شرح نور الدين عرت ،دار الفكر املعا�صر ودار الفكر ،بريوت ودم�شق 1406 ،هجرية –
 1986م� ،ص .41
(((د� .شرف الدين علي الراجحي :م�صطلح احلديث و�أثره على الدر�س اللغوي عند العرب ،دار النه�ضة العربية ،بريوت ،ط ،1
 1983م� ،ص .116
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ال َعدَ ا َل ُة
َّ
ال�ض ْب ُط

�أمَّ ��ا ال َع َدال ��ة َفهِ ��ي �أنْ َي ُكون ال� �رَّاوي ُم ْ�س ِلما َبالغ ��ا َعاقال َ�س ِليما ِم ��نْ �أَ ْ�س َباب ال ِف ْ�س ��ق َو َخ َوارِم
ال ُم ُرو َءة(((.
و�أمَّ ��ا ال�ضَّ ْب � ُ�ط َف�أَنْ َي ُكونَ الراوي ُم َت َي ِّقظاً َحا ِفظاً �إِنْ َحد ََّث ِم ��نْ ِحف ِْظ ِه َ�ضا ِبطاً ِل ِكتَا ِب ِه �إِنْ َحد ََّث
ِم ْن ُه َعارِفاً ِب َما ُي ِح ُيل ِب ِه ال َم ْع َنى �إنْ َروى(((.
يث َو َح َ�س ِن� � ِه َو َ�ض ِع ْي ِف ِه َو ُم ْ�س َن ِد ِه
الح ِد ِ
الح ِديث َو ُع ُل ِوم ِهَ ،كا َن � ِ�ت ال ِع َنا َي ُة ِب َم ْع ِر َف ِة َ�ص ِح ْي ِح َ
َو ِ ألَهَ مي ��ة َ
�اح ال َآخ ِر َوهُ َو ال ُق ْر�آن.
َو ُم ْر َ�س ِل� � ِه َو َ�سا ِئ ِر �أَ ْن َو ِاع ِهَ ،ف ِ�إنَّ ��ه �أَ َح ُد َج َن َاحي ال َعا ِلم ِبال�ش َِّري َعة ِل َك ٍ
ثير ِمنَ َ
الج َن � ِ
يث ِب ُم َج� �رَّ ِد ال�سَّ َما ِعَ ،ب ْل َي ِج � ُ�ب َ�أنْ َي ْع َت ِن َي ِبالدِّ َرا َي ��ة َ�أ َ�شدَّ ِمنْ
الح ِد ِ
َو َي ِج � ُ�ب �ألاَّ َي ْق َن� � َع ال ُم َح ��دِّ ُث َو َرا ِو ِي َ
ْاع ِت َنا ِئه ِبال ِّر َوا َية(((َ .
يث َق ِو َي ْت ُحجَّتُه لأنَّ الدِّ َرا َية
الح ِد ِ
قال ال�شَّا ِف ِعي َر ِح َمه اهلل َت َعالىَ »:منْ َن َظ َر ِف ْي َ
(((
يث َو َت ْب ِلي ِغه»
ْ�صود ِب َنق ِْل ِ
الحد ِ
ِه َي ال َمق ُ
َح ِق ُ
يقة ال َّرا ِوي

لمَّا كانَ الرَّا ِوي ِ�إ ْن َ�ساناً َي ِج ُب �أَنْ َت َت َوفَّ َر ِف ْي ِه ال�شُّ ُر ُ
وط ال َم ْذ ُكو َر ُة َ�سا ِبقاًَ .و َي ْمتَا ُز الرَّا ِوي َع ِن ال َآخ ِر
الذي َي ُكونُ ِف ْي َح ِق ْي َق ِة َو ْ�ض ِع� � ِه ِف ْي اللُّ َغة ِ�س َمةً َل ُه ُت َم ِّيزُه َع ِن ال َآخ ِرينَ ،و َك َذ ِلك ُيع َرف ِب َل َق ِبه َ�أ ْو
ا�سمِ ��هِ ،
ِب ْ
ا�سمِ هِ م َو ِ�ص َفاتِهِ مَ ،وال َع� � ْو َد ِة �إ َلى َم َ�صا ِد ِر التَّ َر ُاج ِم
ِب ُك ْن َي ِت ��ه؛ ِل َذ ِلك ا ْف َت َر َ�ض هَ َذا ال ْأم� � ُر ِت ْب َيانَ الرُّ َوا ِة ِب ْ
ا�سو ِبياً  ...الخ.
لال�س ِت َعا َن ِة ِبالتَّ َعر ُِّف َع َلى �أَ ْ�س َمائِهِ م� ،أَ ْو �أَل َقابِهِ م َح ُ
َو ُك ُت ِبهِ م ْ
�إِ َزا َلة اللَّ ْب ِ�س َع ِن ال ْأ�س َما ِء ال ُم ْل َت ِب َ�سة وال ُمت ََ�شا ِب َهة َوال ُك َنى
ِب َم ��ا �أنَ اال�س � َ�م هُ � � َو ال َو ِ�سيل ُة ِل َم ْع ِر َف ِة ال�شَّخْ � ِ��ص ِب َع ْي ِنهَ ،كانَ ِلزَ ام� �اً َع َل ْي َنا ت َْح ِدي� � ُد الأ�سما ِء َب ْع َد
َعريف ال ُم َكنَّى ،ف َق ْد َل َم ْ�س َنا ِف ْي
ييز ال ُمت ََ�شا ِب ��هَ ،و َن ْ�س ِب ال ُك َنى �إلى � ْأ�ص َحا ِبها ِبت ِ
ا�س ِتخْ َر ِاجه ��اَ ،و َذ ِلك ِب َت ْم ِ
((( اخلطيب البغدادي :الكفاية يف علم الرواية� ،ص 62
(((تعرف عدالة الراوي باال�ستفا�ضة وال�شهرة ،فمن ا�شتهرت عدالته بني �أهل العلم ،و�شاع الثناء عليه مثل الإمام مالك بن �أن�س
والإمام ال�شافعي  ...وغريهم من الرواة الأوائل فال يحتاجون على تعديل واحد لهم� .أما ال�ضبط فق�سموه �إىل نوعني ،وهما:
�ضبط �صدر ،وهو �أن يحفظ الراوي ما �سمعه حفظا ميكنه من ا�ستح�ضاره متى �شاء
�ضبط كتاب :وهو �أن ي�صون كتابه الذي كتب منذ �سمع و�صححه �إىل �أن ي�ؤدي منه ،وميكن �أن يغري ويبدل.
ينظر ال�سيوطي :تدريب الراوي� ،ص  .23-22حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ،مكتبة القاعرة ،ط  1964 ،1م.
(((قال �صاحب مفتاح ال�سعادة وهو علم يبحث فيه عن املعنى املفهوم من �ألفاظ احلديث وعن املعنى املراد منها ،مبتنيا على
قواعد العربية و�ضوابط ال�شريعة ،مطابقا لأحوال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم� .أحمد بن م�صطفى ال�شهري بطا�ش كربى زادة:
مفتاح ال�سعادة وم�صباح ال�سيادة ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ال تا ،جملد � 2ص .113
((( ينظر ،بدر الدين بن جماعة :تذكرة ال�سامع واملتكلم يف �أدب العامل واملتعلم .دار الكتب العلمية ،بريوت� ،ص .133
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ال َأ�سا ِنيد ُو ُجو َد:
كا�سم «�سفيان» �أو «�أبي فالن»
�أ�سماءٍ ل
أ�شخا�ص �أو ُر َوا ٍة ِمنْ د ِ
ٍ
ُون ِن ْ�س َب ِتها ِ
الح ِقي َق ِة َل ْي َ�س ْت ِب�أَ�سماءٍ ِم ْث َل «مرة»
�أ�سماءٍ َع َث َر عليها ال َب ْر َن َامجَ ،و ِه َي ِف ْي َ
«عنْ �أَ ِبيه»َ ،و َن ْ�س َت ْث ِني ال ُك َنى ا ُلأخْ َرى
ُكنىً ل
ٍ
«حدَّ َث ِني َ�أ ِب ْي» �أو َ
أ�شخا�ص َم َع َع َد ِم ِذ ْك ِر �أ�سما ِئهم ِم ْث َل َ
َك�أَ ِب ��ي ُفلاَ ٍن َف ُه� � َو �إنْ َل ْم ُي ْن َ�سب َي ُك ��ونُ ُم ْه َمالً� ،أَمَّا �إذا ُن ِ�س َب َف ُه� � َو َم ْع ٌ
اج� � ٍة ِل َخوا ِر ْز ِمية
روف َو َل ْ�س َنا ِب َح َ
ِللتَّ َعر ُِّف َع َل ْي ِه.
و ِل َح ِّل ِت َ
وات َو ِه َي:
التُ ،ق ْمنا ِب ِعدَّة ُخ ُط ٍ
ع�ض ِ
لك ال ُم ِ
َحد ِيد الأ�سما ِء ال ُمت ََ�شا ِب َهة.
ا�ستَخْ َد ْم َنا ال َب ْحثَ الد اََّلليَّ للت ََّحقُّق ِمنَ ال ْأ�س َما ِء ال ُم ْل َت ِب�سةَ ،و ِلت ِ
ا�سو ِبيَّة ِلت َْح ِد ِيد ال ُك َنى.
ال ِّل َ�سا ِنيَّات َ
الح ُ
الم ْه َم َلة
لي ِل َت ْع ِر ِ
 6.1ا�س ِتخدام ال َب ِ
يف ال ْأ�س َماءِ َوال ُك َنى ُ
حث الدَّ اَل ِّ

يث
الح ِد ِ
ا�سمِ ه الأو ََّل ِم ��نْ ُد ْو ِن ت َْح ِد ِيده ِل َت ْم ِي ِيز ِه َعنْ َغ ْي � ِ�رهُ ،ي َ�سمَّى ِف ْي ُع ُل ِوم َ
� َإذا ُذ ِك� � َر ال� �رَّا ِوي ِب ْ
(((
«الرَّا ِوي ال ُم ْه َمل».
َو ُي ْم ِكنُ َت ْميي ُز الرَّا ِوي ال ُم ْه َم ِل ِف ْي ال�سَّ َند ِمنْ ِخلاَ ل(((:
َم ْع ِرفة ِت ْلمِ يذه.
ف� ��إنْ كانَ َم ْع ُروفاً ِب ِر َوا َي ِته َعنْ را ٍو َماَ ،و اَل َير ِوي َع ��نْ َغ ْي ِرهِ ،مم َِّن ْ
اال�س ِمَ ،ف َه َذا
ا�ش َت َر َك َم َع ُه ِف ْي ْ
الح َم ْي ِديُّ َعنْ ُ�س ْف َيانَ ُم ْه َمالًَ ،ف َم ْع ُلو ٌم �أنَّه َي ْع ِني ابنَ ُع َي ْي َنةَ ،لأنَّه
�أَ ْم� � ُر ُه َو ِ
ا�ض ٌح َو َب ّينَ .و ِم َثاله�ِ « :إ َذا َر َوى ُ
إمام �أَ ْح َم َد َو َغ ْي ُرهُ م ��ا ِممَّنْ ال َي ْر ِوي �إال َع ِن اب � ِ�ن ُع َي ْي َنةَ .و ِلذا كانَ ِمنَ
ال َي� � ْر ِوي َع � ِ�ن الثَّ ْورِيِّ َ ،و َك � َ�ذا ال ُ
(((
َالم ِيذ الرُّ َوا ِة ال ُم ْه َم ِلينِ ،ل َك ْو ِنه �أَ َح ُد الطُّ ُر ِق ِف ْي التَّ ْم ِييز َب ْي َنهم».
ال ُمهِ ِّم َت َتبُّ ُع ت ِ
َم ْع ِرفة َ�ش ْي ِخه
اال�سمَ .ك�أَن َي ْر ِوي
�أنْ َي ُكونَ الرَّاوي َي ْر ِوي َعنْ َ�ش ْي ٍخ ،اَل َي ْروي َع ْن ُه الرَّا ِوي ال َآخ ُر ال ُم َ�شارِك َل ُه ِف ْي ِ
َ (((
ُ�سفيانُ الثَّ ْورِي َعنْ َ�ش ْي ٍخ ال َي ْر ِوي َع ْن ُه ُ�س ْف َيانُ بنُ ُع َي ْينة.
(((البيان والتبيني ل�ضوابط وو�سائل متييز الرواة املهملني ،د .حممد بن تركي الرتكي� ،أ�ستاذ احلديث امل�ساعد ،بق�سم الثقافة
الإ�سالمية ،كلية الرتبية  -جامعة امللك �سعود� ،ص 3
((( امل�صدر ال�سابق� ،ص 12- 4
((( امل�صدر ال�سابق� ،ص .4
((( امل�صدر ال�سابق� ،ص .4

الجنان

440

Al JINAN

الن ََّظ ُر ِف ْي َعلاَ َق ِة الرُّ َوا ِة َم َع هَ ذا الرَّا ِويَ ،و َتت ََجلَّى ِف ْي ِعدَّة �أُ ُمور:
ا�ص الرَّا ِوي ِبال ِّر َوا َي ِة َعنْ �أَ َح ِد ال َرا ِو َي ِين ال ُم ْه َم َل ْي ِن ُد ْونَ ال َآخر
كاخْ ِت َ�ص ِ
َق � َ
ا�س ُم ُه ُم َحمَّ ٌد َو َق ْد َ�صر ََّح ِب ِه �أَ ُبو
�ال الحا ِف � ُ�ظ ابنُ َح َج ٍرَ « :ق ْوله َحدث َنا بن َ�سلاَ ٍم َك َذا ِل ْ أ
لَ ِ�صي ِل ِّي َو ْ
َدا ُو َد َو َغ ْي� � ُر ُه َق ْو ُل� � ُه َعنْ ُ�س ْف َيانَ هُ َو الثَّ ْو ِريُّ ِ ألَنَّ َو ِكيعًا َم ْ�ش ُه ��و ٌر ِبال ِّر َوا َي ِة َع ْن ُه َو َق َال َ�أ ُبو َم ْ�س ُع ٍود الدِّ َم ْ�ش ِقيُّ
اف ُي َق ُال �أَنه بن ُع َي ْي َنة قلت َلو َكانَ بن ُع َي ْي َن َة َل َن َ�س َب ُه ِ ألَنَّ ا ْل َق ِاع َد َة ِفي ُك ِّل َمنْ َر َوى َعنْ ُمتَّ ِف ِقي
ِفي ْ أ
الَ ْط َر ِ
و�صيَّ ٌة ِم ��نْ ِ�إ ْك َثا ٍر َو َن ْح ِو ِه َك َما َقد َّْم َنا ُه َق ْب َل
اِال ْ�س ��م �أَنْ َي ْحمِ � َ�ل َمنْ َ�أ ْه َم َل ِن ْ�س َب َت ُه َع َلى َمنْ َي ُكونُ َل ُه ِب ِه ُخ ُ�ص ِ
َ (((
هَ ذا»
�أو �أنْ َي ُكونَ ِمنْ عا َد ِته ِذ ْك ُر َ�ش ْي ِخه ُم ْه َمال
قال الرامهرمزي�« :إِ َذا َق َال َعا ِر ٌمَ :حدَّ َث َنا َحمَّادٌَ ،ف ُه َو َحمَّا ُد ْبنُ َز ْي ٍد َو َك َذ ِل َك ُ�س َل ْي َمانُ ْبنُ َح ْر ٍب،
(((
َو�إِ َذا َق َال :التَّ ُب َوذ ِكيَُّ :حدَّ َث َنا َحمَّادٌَ ،ف ُه َو َحمَّا ُد ْبنُ َ�س َل َم َةَ ،و َك َذ ِل َك ا ْل َحج َُّاج ْبنُ ِم ْن َه ٍال»
�أَ ْو �أَنْ َت ْر ِب َط ال ِّتلمِ ُيذ والرَّا ِوي ال ُم ْه َم ِل ِ�ص َل ُة َق َرا َب ٍة َو َن َ�س ٍب.
ال ي ُو َج� � ُد م ��ا َي ُن�صُّ على ذلكَ « ،و ِلك ��نْ َعا َدةً ُت ْح َم ُل ِر َوا َية الرَّا ِوي َعنْ َق ِري ِب ��ه �أَك َثر ِمنْ َغ ْي ِره ِل َما
ال�ص َل ِة وال ِتي َعا َدةً َت ُك ��ونُ �أَ ْك َث َر ِمنْ َغ ْي ِره�ِ ،إلاَّ ِ�إنْ ُو ِج َدت َق ِري َنةً َت� � ُدلُّ َعلى ِخلاَ ِفهَ .و ِم َثا ُله
َب ْي َن ُه َم ��ا ِم ��نَ ِّ
ابن ُع َي ْي َنة �أي�ضاً ،فت ُْح َم ُل ِر َوا َيتُه
ِر َوا َي ُة َعمَّا ِر ْب ِن ُم َحم ٍَّد ِبن �أُخْ ِت ُ�س ْف َيانَ الثَّورِيِّ َ ،لو ُو ِج َد َل ُه ِر َوايةً َع ِن ِ
(((
َعنْ ُ�س ْف َيان ُم ْه َمالً �إذا ُع ِد َمت ال ُم َر ِّج َحات الأُخْ َرى على �أَنَّه َي ْع ِني الثَّوري».

(((فتح الباري �شرح �صحيح البخاري امل�ؤلف� :أحمد بن علي بن حجر �أبو الف�ضل الع�سقالين ال�شافعي النا�شر :دار املعرفة -
بريوت 1379 ،رقم كتبه و�أبوابه و�أحاديثه :حممد ف�ؤاد عبد الباقي قام ب�إخراجه و�صححه و�أ�شرف على طبعه :حمب الدين
اخلطيب عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز عدد الأجزاء ،13 :ج � ،1ص 204
(((املحدث الفا�صل بني الراوي والواعي امل�ؤلف� :أبو حممد احل�سن بن عبد الرحمن بن خالد الرامهرمزي الفار�سي (املتوفى:
360هـ) املحقق :د .حممد عجاج اخلطيب النا�شر :دار الفكر  -بريوت الطبعة :الثالثة 1404 ،عدد الأجزاء� ،1 :ص 282
(((البيان والتبيني ل�ضوابط وو�سائل متييز الرواة املهملني ،د .حممد بن تركي الرتكي� ،أ�ستاذ احلديث امل�ساعد ،بق�سم الثقافة
الإ�سالمية ،كلية الرتبية  -جامعة امللك �سعود� ،ص .7
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الر َواة
َم ْع ِر َفة �أَ ْو َطانِ ُّ

لأنَّ ِر َوا َي ��ة �أه � ِ�ل َب َل ِد الرَّا ِوي ال ُم ْه َم ِل َعا َدةً �أَ ْك َثر ِمنْ َغ ْي ِره ��مَ .و ِم َثا ُله�« :إذا َر َوى �أَ َح ُد الرُّ َوا ِة َعنْ
هل َمكَّة َم َثالًَ ،و َلم َي ُكنْ هُ َن َ
اك َثمَّ َة ُم َر ِّج َح ٍات ُ�أخْ َرى َف َي َت َرج َُّح
ُ�س ْف َي ��انَ ُم ْه َم�ل�اًَ ،و َكان هذا الرَّا ِوي ِمنْ �أَ ِ
َ (((
�أنَّ ُه َي ْع ِني ابنَ ُع َي ْينة».
ق ��ال ال�س ََّخ ��ا ِوي ِف ْي ِت ْب َي ِان َط َرا ِئ � ِ�ق التَّ َعرُّف َع َلى ال� �رَّا ِوي ال ُم ْه َمل «�أَ ْو ِب َك ْو ِن ِه َك َم ��ا ُ�أ ِ�شي َر �إِ َل ْي ِه ِفي
َم ْع ِر َف ِة �أَ ْو َط ِان الرُّ َوا ِة َب َل ِديِّ َ�ش ْي ِخ ِه� ،أَ ِو الرَّا ِوي َع ْن ُه �إِنْ َل ْم ُي ْع َر ْف ِبال ِّر ْح َل ِة َف�إِنَّ ِب َذ ِل َك َو ِبال َِّذي َق ْب َل ُه َي ْغ ِل ُب
(((
َع َلى الظَّنِّ َت ْب ِيينُ ا ْل ُم ْه َم ِل»
يخ ِوال َد ِته َو َو َفا ِته
َم ْع ِرفة َط َب َق ِته َو َتا ِر ِ

ق ��ال الذَّهَ ِبيَ « :و َي َق ُع ِم ْث ُل هَ َذا ْ
اب ُ�س ْف َيانَ الثَّ ْورِيِّ ِك َبا ٌر
اال�ش ِت َر ِ
اك َ�س َواءً ِف ��ي ال�سُّ ْف َيا َن ْي ِنَ ،ف�أَ ْ�ص َح ُ
يت ال َق ِد ْي َم َق ْد َر َوى،
اب ا ْب ِن ُع َي ْي َن� � َة ِ�ص َغا ٌرَ ،ل ْم ُي ْد ِر ُكوا الثَّ ْو ِريََّ ،و َذ ِل َك �أَ ْب َي ��نُ َ ،ف َمتَى َر�أَ َ
ُق َد َم ��ا ُءَ ،و�أَ ْ�ص َح ُ
َف َق � َ
�الَ :حدَّ َث َن ��ا ُ�س ْف َيانُ َ ،و�أَ ْب َه َمَ ،ف ُه َو الثَّ ْو ِريَُّ ،وهُ � ْ�م َك َو ِك ْي ٍعَ ،وا ْب ِن َم ْه ِد ٍّيَ ،وال ِف ْر َيا ِب � ِّ�يَ ،و�أَ ِبي ُن َع ْي ٍمَ .ف ِ�إنَّ
َاج �أَنْ
َر َوى َو ِاح� � ٌد ِم ْن ُهم َع ِن ا ْب ِن ُع َي ْي َن َة َبيَّ َنهَُ ،ف�أَمَّا ال َِّذي َل ْم َي ْل َح ِق الثَّ ْو ِريََّ ،و�أَ ْد َر َك ا ْبنَ ُع َي ْي َن َةَ ،ف َال َي ْحت ُ
(((
َّا�س».
ا�سَ ،ف َع َل ْي َك ِب َم ْع ِر َف ِة َط َب َق ِ
ات الن ِ
َي ْن ِ�س َبهُِ ،ل َع َد ِم الإِ ْل َب ِ
ال ْ�س َك ُ
اف َم ْن ُ�صو ُر ْبنُ ا ْل ُم ْع َتمِ � ِ�رَ ،و َم ْن ُ�صو ُر ْبنُ َز َاذانَ َ ،ر َوى
وق ��ال الر ََّام ُه ْر ُم ِز ّيَ « :ف َه َذا ُيو ُن� � ُ�س ْ إِ
َع ْن ُه َم ��ا َجمِ يعً ��ا ُ�ش ْع َب ُةَ ،و ُ�س ْف َيانُ َو َم ��نْ َب ْع ِد ِه َماَ :ط َب َق ُة هُ َ�ش ْي � ٍ�مَ ،و َر َو َيا َجمِ يعًاَ ،ع ��نْ ِ�إ ْب َر ِاه َيم َوال�شَّ ْع ِب ِّي
و�س ��ىَ ،ر َو َيا َجمِ يعًاَ ،عنْ َنا ِف ٍعَ ،ر َوى َع ْن ُه َم ��ا ُ�ش ْع َب ُة َو ُ�س ْف َيانُ
�وب ال�سَّخْ ِت َيا ِنيَُّ ،و�أَي ُ
َو َغ ْي ِر ِه َم ��ا �أَيُّ � ُ
ُّوب ْبنُ ُم َ
ا�ص ٍمَ ،وا ْبنُ ِم ْغ َو ٍل َ�أ ْك َب ُر َو�أَ ْق َد ُمَ ،ماتَ َما ِل ُك
َما ِل ُك ْبنُ ِم ْغ َو ٍلَ ،و َما ِل ُك ْبنُ �أَ َن ٍ�سَ ،ر َوى َع ْن ُه َما َجمِ يعًا �أَ ُبو َع ِ
ْب ��نُ ِم ْغ َو ٍل َ�س َن َة َن ِّي ٍف َو َخ ْم ِ�سينَ َو ِما َئ ٍةَ ،و َماتَ َما ِل ُك ْب ��نُ َ�أ َن ٍ�س َ�س َن َة ِت ْ�س ٍع َو َ�س ْب ِعينَ َو ِما َئ ٍة َحمَّا ُد ْبنُ َ�س َل َم َة
ُّوبَ ،والتَّ ْيمِ يَُّ ،و َر َوى َع ْن ُه َما �أَ ْه ُل َع ْ�ص ِر َ�س َن ِة ثَلاَ ِثينَ َ ،وا ْبنُ
َو َحمَّ ��ا ُد ْبنُ َز ْي ٍدَ ،ر َو َيا َعنْ َثا ِب ٍتَ ،و َدا ُودَُ ،و�أَي ُ
َ�س َل َم� � َة �أَ ْك َب� � ُر َو�أَ ْق َد ُم َماتَ َحمَّا ُد ْبنُ َ�س َل َم َة ِفي ِذي ا ْل ِحجَّ ِة َ�س َن َة َ�س ْب ٍع َو ِ�س ِّتينَ َو ِما َئ ٍةَ ،و َماتَ َحمَّا ُد ْبنُ َز ْي ٍد
(((البيان والتبيني ل�ضوابط وو�سائل متييز الرواة املهملني ،د .حممد بن تركي الرتكي� ،أ�ستاذ احلديث امل�ساعد ،بق�سم الثقافة
الإ�سالمية ،كلية الرتبية  -جامعة امللك �سعود� ،ص .7
(((فتح املغيث ب�شرح الفية احلديث للعراقي امل�ؤلف� :شم�س الدين �أبو اخلري حممد بن عبد الرحمن بن حممد بن �أبي بكر بن
عثمان بن حممد ال�سخاوي (املتوفى902 :هـ) املحقق :علي ح�سني علي النا�شر :مكتبة ال�سنة  -م�صر الطبعة :الأوىل1424 ،هـ
2003 /م عدد الأجزاء ،4:ج � ،4ص 280
(((�سري �أعالم النبالء امل�ؤلف� :شم�س الدين �أبو عبد اهلل حممد بن �أحمد بن عثمان بن َقايمْ از الذهبي (املتوفى748 :هـ) حتقيق:
جمموعة من املحققني ب�إ�شراف ال�شيخ �شعيب الأرنا�ؤوط ،م�ؤ�س�سة الر�سالة الطبعة :الثالثة 1405 ،هـ  1985 /م عدد الأجزاء:
 23( 25وجملدان فهار�س) ،ج � ،7ص .477
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ِفي َ�ش ْه ِر َر َم َ�ضانَ َ�س َن َة ِت ْ�س ٍع َو َ�س ْب ِعينَ َو ِما َئ ٍة»
الن ََّظر ِف ْي َك ْي ِف ّية ت َْح ِدي ِثه َعنْ َ�ش ْي ِخه
َو َق � ِ�د ْ
ا�ش َت َه َر َب ْع ُ�ض الرُّ َوا ِة باق ِت َ�صار ِِهم َع َلى ِ�ص ْي َغ ٍة َو ِاح َد ٍة َف َقطَ ،ف َحمَّا ُد بنُ َ�س َل َمة ُع ِر َف بقوله:
(((
�أخبرنا ،وال َي َكا ُد يقول :حدثنا.
للهَّ ْبنُ ا ْل ُم َبا َر ِك َو َع ْب ُد الرَّز َِّاق ْبنُ
قال الخطيبَ « :و َكانَ َحمَّا ُد ْبنُ َ�س َل َم َة َوهُ َ�ش ْي ُم ْبنُ َب ِ�ش ٍير َو َع ْب ُد ا ِ
هَ م ٍَّام َو َي ِزي ُد ْبنُ هَ ا ُرونَ َو َي ْح َيى ْبنُ َي ْح َيى النَّ ْي َ�سا ُبو ِريُّ َو�إِ ْ�س َح ُاق ْبنُ َراهَ َو ْي ِه َو َع ْم ُرو ْبنُ َع ْو ٍن َو�أَ ُبو َم ْ�س ُع ٍود
ُّوب ْب ِن َي ْح َيى ْب ِن ال�ضُّ َر ْي ِ�س َي ُقو ُلونَ ِفي َغا ِل ِب َح ِديثِهِ ُم ال َِّذي َي ْروو َنهُ:
�أَ ْح َم� � ُد ْبنُ ا ْل ُف� � َر ِات َو ُم َحمَّ ُد ْبنُ �أَي َ
َ َ (((
�أَخْ َب َر َنا َو اَل َي َكادُونَ َي ُقو ُلونَ َحدَّثنا»
«حدَّ َثنا» َو َل ْم َن ِج ْد ُم َر ِّج َح ٍات �أُخْ َرى،
ف�إذا ُو ِج َدت « ِر َواية َ
لحمَّاد ُم ْه َمالًَ ،وكا َنت ِ�ص ْي َغ ُة الت َّْح ِديثَ :
(((
ال�صي َغ َة ِف ْي ال َغا ِل ِب».
َل َت َرج ََّح �أنَّ َحمَّاد هُ َو ابنُ َز ْي ٍد لأنَّ ابنَ َ�س َل َمة ال َي ُقول هذه ِّ
اج ٍة ِل َخوا ِر ْز ِميَّة ت َْج َم ُع ال َق َو ِاع َد ال�سَّا ِب َقةَ ،و َت ْع َم ُل َع َلى ال َب ْح ِث
وم ��ا َن ْ�ستَخْ ِل ُ�صه ِممَّا َ�س َبقَ � ،أنَّ َنا ِب َح َ
الكام ِل الد َِّّال َع َل ْي ِه ِمنْ ُد ْو ِن �أيِّ
الدَّال ِل � ِّ�ي ِف ْي ِ
ا�سم الرا ِو ِ
قواعد الب َيا َنات الخ َ
َّا�ص ِة ِب ُك ِّل را ٍو ،للتَّ َث ُب ِت ِم ِن ِ
ا�س ِم الرَّا ِوي.
َل ْب ٍ�س ،و�أي�ضاً ِل َم ْع ِر َف ِة �إنْ َكانَ َرا ِوياً �أَ ْو َك ِلمةً َتت ََ�شا َب ُه َم َع ْ
(((

 6.2خوارزمية ال َّت َث ُّبت من الأ�سماء

َي ُق ��وم َع َم ُل هَ ِذه َ
قواع ِد ال َب َيا َنات ِلأ�سما ِء الرُّواة،
الخوا ِر ْز ِميَّ ��ة َع َلى ُم َقا َر َن ِة ال ْأ�س َما ِء الوا ِر َد ِة ِف ْي ِ
ات ال�سَّا ِب َقة ال�س ِتخْ ال� ِ��ص النَّتَا ِئ ِج ،ال ُم َت َم ِّث َل ِة ِبت َْح ِديد ال� �رَّا ِوي� ،أَ ِو التَّ َث ُب َت ِم ْنهَ .و َت َت�ألَّف
ِ�ض ْم ��نَ ال ُم ْع َط َي ِ
وات َ
الخ َوا ِر ْز ِميَّة ِمنَ :
ُخ ُط ِ
ا�سم َك ِام ٍل (غي َر ُم ْه َمل �أو ُم ْل َت ِب�س) لرا ٍو ِف ْي ال�سَّ َند.
الب ِ
َّحث َعنْ �أَو َِّل ٍ
ح�س َب َط ِبيع ِة ال ْأ�س َماء
ُم َقا َر َن َت ُه َم َع َما َق ْب َله �أ ْو ما َب ْع َده �أو ِكلاَ هُ ماَ ،
ات َ
الخا�صَّ ِة باال�س � ِ�م ال َك ِام ِل وال ُم ْب َه ِمِ ،لت َْح ِدي � ِ�د اال�سم ال ُم ْه َمل �أو
واع � ِ�د ال َب َيا َن ِ
�وم ِبت َْح ِليل َق ِ
َي ُق � ُ
(((املحدث الفا�صل بني الراوي والواعي امل�ؤلف� :أبو حممد احل�سن بن عبد الرحمن بن خالد الرامهرمزي الفار�سي (املتوفى:
360هـ) املحقق :د .حممد عجاج اخلطيب النا�شر :دار الفكر  -بريوت الطبعة :الثالثة 1404 ،عدد الأجزاء� ،1 :ص 282
(((البيان والتبيني ل�ضوابط وو�سائل متييز الرواة املهملني ،د .حممد بن تركي الرتكي� ،أ�ستاذ احلديث امل�ساعد ،بق�سم الثقافة
الإ�سالمية ،كلية الرتبية  -جامعة امللك �سعود� ،ص .8
(((اجلامع لأخالق الراوي و�آداب ال�سامع امل�ؤلف� :أبو بكر �أحمد بن علي بن ثابت بن �أحمد بن مهدي اخلطيب البغدادي (املتوفى:
463هـ) املحقق :د .حممود الطحان النا�شر :مكتبة املعارف  -الريا�ض عدد الأجزاء ،2 :ج � ،2ص 50
(((البيان والتبيني ل�ضوابط وو�سائل متييز الرواة املهملني ،د .حممد بن تركي الرتكي� ،أ�ستاذ احلديث امل�ساعد ،بق�سم الثقافة
الإ�سالمية ،كلية الرتبية  -جامعة امللك �سعود� ،ص .8
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ال ُم ْب َهم ،و ُي َط ِّبقُ على ال ُم ْه َمل ُ�ش ُر َ
وط ت َْط ِب ِيق َ
الخ ِوا ِر ْز ِميَّة ِب ْدءًا ِمنْ َمعرف ِة:
َالم َذ ِته َح َ�س َب َم َكا َن ِة ال ُم ْه َم ِل ِمنَ ال َك ِام َل َ
(�ش ْي ٌخ �أَ ْو ِت ْلمِ يذ)
ُ�ش ُيوخه �أَ ْو ت ِ
وخه
َمنْ ُيهْمِ ُل ِمنْ ُ�ش ُي ِ
وخه
َط ِب ْي َع ُة ت َْح ِدي ِثه َعنْ ُ�ش ُي ِ
وخه
ال ِع َبا َر ِات التِّي َي ْر ِوي ِب َها َعنْ ُ�ش ُي ِ
َاريخ ال ِو اَل َدة َوال َو َفا ِة
َط َب َق ِته َوت ِ
اطق ِ�إ َق َام ِته و ِل َقا َءا ِته
�أَ ْ�س َفارِه َو َم َن ِ
ِ�ص َل َة ال َق َرابة
َو َي ْع َم ��ل َع َلى َم ْ�س ٍح َ�ش ِام ٍل للأَ�س َماء ِف ْي ال�سَّ َن � ِ�د ُم َط ِبقاً َ
ا�سم ُم ْه َم ٍل �أَ ْو ُم ْب َه ٍم
الخوارِزمي َة َع َلى ُك ِّل ٍ
ا�سم َك ِام ٍل ُت ْع َر ُف ِبا ِقي الأ�س َماء ،كال ِعق ِْد ُت َحلُّ عقدة فت َُحلُّ باقي ال ُع َقد .و ِب َهذا
�إلى نهاي ِة ال�سَّ َندَ ،فمِ نْ ٍ
َت ْك َتمِ ل الأ�سماء ال ُم ْه َملة ،و َي ِتم التَّ َث ُبت ِمنَ ال َك ِل َمة ال ُم ْل َت ِب�سة �إنْ كا َنت ا�سماً �أو َك ِلمة.
َو َت ُكون النَّتَا ِئج على النَّح ِو التالي:
اك ِت َم َال الأ�سما ِء ال ُم ْه َملة
َت ْن ِبي ُه ال ُم ْ�ستَخْ ِدم بر�سال ٍة تب ِّينُ َل ُه �أنَّ هُ َناك اح ِت َماالً كبيراً ِب�أَن ال َت ُكونَ الك ِل َم ُة ا�سماً.
ومات ُم َف�صَّ َلة َعنْ َب ْع ِ�ض الرُّواة َوت َُ�ضمُّ ُ�ش ُي َ
وخ ُهم
ا�ستَخْ َد ْم َنا َق ِاع َدة َب َيا َن ٍات ت َْح َت ِوي َع َلى َم ْع ُل ٍ
َو َق ِد َ
وامع ال َك ِلم»َ ،وال َه َدف ِمنْ هَ َذا اال�س ِتخْ َدام هُ َو التَّ َثبُّت ِمنْ َن َج َاع ِة
«ج ِ
َوت ِ
َالم َذ َت ُهم و  ...الخِ ،منْ َب ْر َن َامج َ
هَ ِذه َ
أحاديث ال ُم َعا َل َجة.
الخ َوا ِر ْز ِمية ،وال ُبدَّ ِمنْ َع َم ٍل ُم ْ�س َت ْق َب ٍلي َع َلى �إِ ْن َ�شا ِء َق ِاع َد ِة َب َيا َن ٍات �آ ِليَّة ِمنَ ال ِ
َو َق ْد َطبَّق َنا هَ ِذ ِه َ
الخ َوا ِر ْز ِميَّة َع َلى ِعدَّة �أحاديثَ َو ِم ْنها:
للهَّ ْب ِن
ي�ص ُة ْبنُ ُع ْق َب َةَ ،ق َالَ :حدَّ َث َنا ُ�س ْف َيانُ َ ،ع � ِ�ن ا َلأ ْع َم ِ�شَ ،عنْ َع ْب ِد ا ِ
ق ��ال البخ ��اريَ :حدَّ َث َنا َق ِب َ
للهَّ ْب ِن َع ْم ٍرو �أَنَّ النَّ ِبيَّ ﷺ َق َال�« :أَ ْر َب ٌع َمنْ ُكنَّ ِفي ِه َكانَ ُم َنا ِفقًا َخا ِل�صًا،
ُمرَّ َةَ ،عنْ َم ْ�س ُروقٍ َ ،عنْ َع ْب ِد ا ِ
َو َم ��نْ َكا َن ْت ِفي ِه َخ ْ�ص َل� � ٌة ِم ْن ُهنَّ َكا َن ْت ِفي ِه َخ ْ�ص َل ٌة ِمنَ ال ِّن َف ِاق َحتَّى َي َد َع َها� :إِ َذا ا�ؤْ ُتمِ نَ َخانَ َ ،و�إِ َذا َحد ََّث
(((
ا�ص َم َف َج َر» تَا َب َع ُه ُ�ش ْع َب ُةَ ،ع ِن ا َلأ ْع َم ِ�ش
َك َذ َبَ ،و�إِ َذا َعاهَ َد َغ َد َرَ ،و ِ�إ َذا َخ َ
(((اجلامع امل�سند ال�صحيح املخت�صر من �أمور ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم و�سننه و�أيامه = �صحيح البخاري ،حممد بن
�إ�سماعيل �أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي ،حتقيق :حممد زهري بن نا�صر النا�صر ،دار طوق النجاة (م�صورة عن ال�سلطانية
ب�إ�ضافة ترقيم ترقيم حممد ف�ؤاد عبد الباقي) ،الطبعة :الأوىل1422 ،هجرية ،عدد الأجزاء ،9 :مع الكتاب� :شرح وتعليق د.
م�صطفى ديب البغا �أ�ستاذ احلديث وعلومه يف كلية ال�شريعة  -جامعة دم�شق ،رقم احلديث (واجلزء وال�صفحة) يف ط البغا،
يليه تعليقه ،ثم �أطرافه ،باب :عالمة املنافق ،رقم .34
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رنام ُج «�سفيان» ب
ف» َق ِب ْي َ�ص ��ة ِب ��نْ ُع ْق َبة» َل ْم َير ِو َع ��نْ ُ�س ْف َيانَ ِبنْ ُع َي ْي َنة((( ،وبذلك ُي َع� � ِّر ُف ال َب َ
ابن ُع َي ْينة َي ْذ ُك ُره ِمنْ ُد ْو ِن �أَنْ َي ُكونَ ُمه َمالِ ،ل ِقلَّ ِة ِر َوا َي ِته َع ْنه.
«�سفيان الثوري»� ،أمَّا �إذا َحدَّث َع ِن ِ
َو ِب َذ ِل ��ك ي َت َع� �ر َُّف ال َب ْر َنام ��ج على «�سفي ��ان» ب�أنَّه «الثوري» َو َل ْي� ��س «ابن عيين ��ة»َ ،ف َي ْن َتهِ ي ال َع َم ُل
ِب َ
ْ�صود.
الخ َوا ِر ْز ِميَّة ِع ْن َد هَ ِذه ال َق ِاع َدة وال ينت ِق ُل �إلى غيرها ،لو�صو ِل ِه �إلى ال َمق ُ

الكبار ،ولي�س له عن
(((قال ابن امللقن يف كتاب التو�ضيح ل�شرح اجلامع ال�صحيح عن قبي�صة بن عقبة« :روى عن الثوري وغريه من ِ
ابن عيينة �شيء» ،التو�ضيح ل�شرح اجلامع ال�صحيح امل�ؤلف :ابن امللقن �سراج الدين �أبو حف�ص عمر بن علي بن �أحمد ال�شافعي
امل�صري (املتوفى804 :هـ) حتقيق :دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث ،دار النوادر ،دم�شق � -سوريا الطبعة :الأوىل،
 1429هـ  2008 -م عدد الأجزاء 33( 36 :و� 3أجزاء للفهار�س) ،ج � ،3ص .48
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اءت النَّ ِت ْي َجة كالتالي:
و ِل َذ ِلك َج ِ

الح ِديث التالي:
�أمَّا ِف ْي َ
للهَّ ْبنُ الزُّ َب ْي ِرَ ،ق � َ
�الَ :حدَّ َث َنا ُ�س ْف َيانُ َ ،ق َالَ :حدَّ َث َنا َي ْح َيى
الح َم ْي ِديُّ َع ْب ُد ا ِ
ق ��ال البخاريَ :حدَّ َث َنا ُ
َّا�ص اللَّ ْي ِثيَّ،
ْب ��نُ َ�س ِعي � ٍ�د الأَ ْن َ�صا ِريَُّ ،ق َال� :أَخْ َب َر ِني ُم َحمَّ ُد ْبنُ ِ�إ ْب َر ِاه َيم التَّ ْيمِ يُّ� ،أَنَّ� � ُه َ�سمِ َع َع ْل َق َم َة ْبنَ َوق ٍ
َّاب َر ِ�ض � َ�ي ُ
للهَّ ﷺ َي ُق ُ
َي ُق � ُ
اللهَّ َع ْن ُه َع َلى المِ ْن َب � ِ�ر َق َال�َ :سمِ ْعتُ َر ُ�س � َ
�ول�َ :سمِ ْع ��تُ ُع َم َر ْبنَ َ
ول:
�ول ا ِ
الخط ِ
َّاتَ ،و ِ�إنَّ َما ِل ُك ِّل ْام ِرئٍ َما َن َوىَ ،ف َمنْ َكا َن ْت ِه ْج َر ُت ُه ِ�إ َلى ُد ْن َيا ُي ِ�صي ُب َها� ،أَ ْو ِ�إ َلى ْام َر�أَ ٍة
« ِ�إنَّ َم ��ا الأَ ْع َم ُال ِبال ِّني ِ
َ (((
اج َر ِ�إل ْي ِه»
َي ْن ِك ُح َهاَ ،فهِ ْج َر ُت ُه ِ�إ َلى َما هَ َ
للهَّ ﷺ؟ ،رقم .1
((( �صحيح البخاري ،كتاب بدء الوحي ،بابَ :ك ْي َف َكانَ بَدْ ُء ال َو ْح ِي ِ�إلىَ َر ُ�س ِول ا ِ
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ا�ستَخْ َل َ�ص ال َبر َن َامج ِب�أَنَّ� � ُه َي ْر ِوي َعنْ
َو ِب َم ��ا �أنَّ ُ
الح َم ْي � ِ�د ّي ال َي ْر ِوي َع ��نْ «�سفيان الثوري»َ ،ف َق � ِ�د ْ
«�سفيان بن عيينة»َ ،ف َكا َن ِت النَّ ِتيجة:

ات ال ُم ْل َت ِب َ�سةَ ،ف َقد َكا َن ِت النَّتَائج �أي�ضاً َم ْر ِ�ضيَّةَ .و ِمنْ َذ ِل َك قال البخاريَ :حدَّ َث َنا
َو ِبال ِّن ْ�س َبة لل َك ِل َم ِ
ُ�س َل ْي َمانُ ْبنُ َح ْر ٍبَ ،ق َالَ :حدَّ َث َنا وُهَ ْي ٌبَ ،ق َالَ :حدَّ َث َنا َع ْم ُرو ْبنُ َي ْح َيىَ ،عنْ �أَ ِبي ِهَ ،ق َال�َ :شهِ ْدتُ َع ْم َرو ْبنَ
للهَّ ْبنَ َز ْي ٍد َعنْ ُو ُ�ضو ِء النَّ ِب ِّي ﷺ « َف َد َعا ِب َت ْو ٍر ِمنْ َماءٍ َف َت َو�ضَّ َ�أ َل ُه ْمَ ،ف َك َف�أَ َع َلى
�أَ ِب ��ي َح َ�س ٍن�َ ،س� � َ�أ َل َع ْب َد ا ِ
ا�س َت ْن َث َر َث َالثًاِ ،ب َث َال ِث َغ َر َف ٍات ِمنْ
ا�س َت ْن َ�شقَ َو ْ
َي َد ْي ِه َف َغ َ�س َل ُه َما َث َالثًاُ ،ثمَّ �أَ ْد َخ َل َي َد ُه ِفي الإِ َنا ِء َف َم ْ�ض َم َ�ض َو ْ
َماءٍ ُ ،ثمَّ �أَ ْد َخ َل َي َد ُه ِفي ا ِلإ َناءَِ ،ف َغ َ�س َل َو ْج َه ُه َث َالثًاُ ،ثمَّ �أَ ْد َخ َل َي َد ُه ِفي ا ِلإ َناءَِ ،ف َغ َ�س َل َي َد ْي ِه ِ�إ َلى المِ ْر َف َق ْي ِن
َمرَّ َت ْي � ِ�ن َمرَّ َت ْي � ِ�نُ ،ثمَّ �أَ ْد َخ َل َي َد ُه ِفي ا ِلإ َن ��ا ِء َف َم َ�س َح ِب َرْ�أ ِ�س ِهَ ،ف َ�أ ْق َب َل ِب َي َد ْي ِه َو�أَ ْد َب� � َر بِهِ َماُ ،ثمَّ �أَ ْد َخ َل َي َد ُه ِفي
(((
و�سى َق َالَ :حدَّ َث َنا وُهَ ْي ٌب َق َالَ :م َ�س َح َر ْ�أ َ�س ُه َمرَّةً
ا ِلإ َنا ِء َف َغ َ�س َل ر ِْج َل ْي ِه» َ
وحدَّ َث َنا ُم َ
((( �صحيح البخاري ،كتاب الو�ضوء ،باب م�سح الر�أ�س مرة ،رقم 192
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َف َب ْع � َ�د َب ْح ِث ال َب ْر َن َام ِج ِف ْي َق َو ِاع ِد ال َب َيا َنات َ
ا�سم «مرة»،
الخا�صَّة ب «وهيب»َ ،ل ْم َي ٍج ْد َ�ش ْيخاً َل ُه ِب ِ
َف�أَ ْظ َه� � َر ال َب ْر َن َام � ُ�ج ر َِ�سا َلةً ِل ْل ُم ْ�ستَخْ � ِ�د ِم ُت َن ِّب ُه ُه ِب�أَنَّ «م ��رة» َذ َ
اك ِمنَ ال ُم َرجَّح �أنْ ال َي ُك ��ونَ ا�سماًَ .و َل ِكنْ
اال�سمَ ،خ ْوفاً ِمنَ َ
الخ َط�أ.
َت َم ِا�شياً َم َع الدِّ َق ِة َو َت َفا ِدياً ِللأَخْ َطاءَِ ،جا َء التَّ ْن ِبيه ِمنْ ُد ْو ِن َح ْذ ِف ِ
الم َع َّر َف��ة (مثل �أبيه� ،أبي،
يد َ�ص ِ
6.3خوارزمي��ة ِل َت ْح ِد ِ
الم ْه َملة وال َغ ِ
��ب ال ُك ْن َية ال َغ ْي ِ
اح ِ
ير ُ
��ر ُ
...الخ)

َت ْك ُث� � ُر ِر َوا َي ��اتٌ ِف ْي َ�ص ِح ِيح ال ُب َخارِي ُي َكنَّى ِف ْي َها الرَّا ِويَ ،ك�أَنْ َي ُق � َ
�ول �أَ َح ُد الرُّ َوا ِة «حدثني �أبي» �أَ ْو
«عنْ �أبيه» ،وما ِت َ
ا�ص ُم َحدَّ ِدينَ ،وال َي ْك ِفي ا�س ِتخْ َراج ال ُك ْن َية َك َما
لك ال ُك َنى �إال لأَ ْ�ش َخ ٍ
«�أنَّ �أباه �أَخْ َب َره» �أو َ
بيانات ُم َحدَّ َدة� ،أَ ْو �أنْ َن ْج َعلها
ِه � َ�يَ ،فهِ � َ�ي ال ُت�ؤَدِّي �إ َلى ال َم ْع ِر َفة ال َم ْط ُلو َبة ،وال َن ْ�ستَطيع َر ْب َطها ِب َق ِاع َدة ٍ
الحا�سو ِبيَّة
�أَ ْ�صلً ��ا َو ُم ْن َط َلقا ِل ِب َنا ِء َم ْع ِر َفة ُم َحدَّ َدة .ما َد َف َعنا ال ْب ِت َك ��ا ِر َخ َوا ِر ْز ِم َي ٍة َت ْع َت ْم ُد َع َلى ال ِّل َ�سا ِنيات
ُ
هذ ِه ال ُك ْن َية َو�أَ ْم َثا ِلها.
ِلت َْح ِد ِيد ِ
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ا�سم َ�أ ِبيه َك� ��أَنْ ُي َقال «عمرو بن
واللاَّ ِف ��تُ �أَنَّ َغا ِل ِبيَّ� � َة تل � َ�ك ال ُك َنى َج ��ا َء َق ْب َلها َ
ا�سم الرَّا ِوي َم� � َع ِ
هذه َ
يحي ��ى»َ ،ومنْ َي�أْ ِتي ُم ْه َمالً ُت َطبَّقُ َع َليه َ
الخوا ِر ْز ِم ّيةَ ،حتَى َي ِ�صي َر
ِزميَّة ال�سَّا ِب َقة َق ْب َل ال ِب ْد ِء ِب ِ
الخ َوار ِ
َم ْع ُروفاِ ،ومنْ َثمَّ ُت َطبَّق ِت َ
لك َ
الخوارِزمية.
وتعتمِ ُد ِت َ
لك َ
الخوارزمية على:
اال�سم ال�سَّا ِب ِق لل ُك ْن َية
ت َْح ِليل ِ
ت َْح ِد ِيد �أَو َِّل َك ِل َم ِة «بن» ُم ْن َف ِ�صلة
اال�سم و َي ُحلُّ َم َحلَّ ال ُك ْن َية.
َيف ِْ�صل َما َب ْع َدهَ ا ِ
عن ِ
ِم َثال ُج ْملة:
«عمرو بن يحيى عن �أبيه» « -عمرو بن يحيى عن يحيى»
«ناف ��ع بن مالك ب ��ن �أبي عامر �أبو �سهيلَ ،عنْ �أبيه» « -نافع بن مالك بن �أبي عامر �أبو �سهيل،
َعنْ مالك بن �أبي عامر �أبو �سهيل»
ول َن�أْ ُخذ ِم َثاالً الحديثَ التالي:
قال البخاريَ :حدَّ َث َنا ُ�س َل ْي َمانُ �أَ ُبو الرَّ ِبي ِعَ ،ق َالَ :حدَّ َث َنا ِ�إ ْ�س َم ِاع ُيل ْبنُ َج ْع َف ٍرَ ،ق َالَ :حدَّ َث َنا َنا ِف ُع ْبنُ
َما ِل � ِ�ك ْب � ِ�ن �أَ ِبي َع ِام ٍر َ�أ ُبو ُ�س َه ْي ٍلَ ،عنْ �أَ ِبي ِهَ ،عنْ �أَ ِبي هُ َر ْي� � َر َةَ ،ع ِن النَّ ِب ِّي ﷺ َق َال�« :آ َي ُة ال ُم َنا ِف ِق َث َال ٌث:
(((
ِ�إ َذا َحد ََّث َك َذ َبَ ،و ِ�إ َذا َو َع َد �أَخْ َل َفَ ،و ِ�إ َذا ا�ؤْ ُتمِ نَ َخانَ »

((( �صحيح البخاري ،باب عالمة املنافق ،رقم .33
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يجة كما هي ُم َو�ضَّحة ِف ْي ال�صُّو َرة التالية:
خال�ص ال َم ْع ِر َفة َجا َء ِت النَّ ِت َ
وا�س ِت َ
َب ْع َد ت َْح ِل ِيل النَّ�صْ ،

َوبِمِ ْث ِله ��ا ُت َح� �لُّ ُك ْن َي َة «جده» ،ال َفار ُِق ال َو ِحي ُد �أنَّ ُه ال َي َت َوق َُّف ِع ْن � َ�د �أَوَّل «بن» َب ْل ِع ْن َد الثانيةَ ،و ُيتَا ِب ُع
َع َم َل َ
الخ َوا ِر ْز ِميَّة.
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ُم َن َ
اق َ�ش َة ال َّن َتا ِئج
هدف هذا ال َع َم ُل �إلى:
َي ِ
�إِ َزا َل ِة الإ ْب َه ِام َواللَّ ْب ِ�س َع ِن ال ْأ�س َماء َوال ُك َنى ال ُم ْه َم َلة ِبت َْح ِد ِيد َ�أ ْ�ص َحا ِب َها
اب ال ُك َنى َغ ْي َر ال ُم ْه َملة َو َغ ْي َر ال ُم َعرَّ َفة (�أبيه� ،أباه ... ،الخ)
ت َْح ِد ِيد �أَ ْ�ص َح ِ
الحاالتَ .و ِمنْ هَ ِذ ِه النَّتَائج:
َو ُع ُموماًَ ،كا َن ِت النَّتَا ِئ ُج َج ِّيدة و َت ِفي ِبال َغ َر�ض ِف ْي �أَ ْغ َلب َ
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يثَ ،ت َعر ََّف ال َب ْر َن َام ُج ع َلى «حم ��اد» �أنَّه «حماد بن زيد»ِ ،منْ َقو ِله «حدثنا» ،ف�إنَّ
الح ِد ِ
ِف � ْ�ي هَ َذا َ
«حماد ابن �سلمة» ال َي َكا ُد َي ُقولها.
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�إنَّ ما َن ْل َح ُظه ِف ْي هَ ِذه الَّن ِتيج َةَ ،ت َع ُد َد َنتَا ِئ ِج التَّ ْر َج َمة ال ُم ْر َت ِب َطة ِب َه ِذه ال ُك ْن َيةِ ،ممَّا َي ْع ِني �أَنَّه َب ِق َي
الك َنا ِل َق ِاع َدة َب َيا َنات َ�ضخْ َمة ُت َ�س ِاع� � ُد ِف ْي ت َْح ِد ِيد َجمِ ي ِع الأ�سما ِء
ُم ْه َم�ل�اً .وال�سَّ َب � ُ�ب ِف ْي َذ ِلك َع َدم ْام ِت ِ
وع َنايةً ،و َل ِكنَّه ِف ْي ال ِّن َها َي ��ة َي ُكون َم ْر َجعاً ُي ْع َت َمد
الحلُّ ِب�إِ ْن َ�شا ِئ َها َوهَ ذا يت ََطلَّ � ُ�ب َوقتاً ِ
ال ُم ْه َمل ��ةَ ،و َي ْك ُم ��نُ َ
الج ْه ِد َلدى
َع َلي� � ِه ِل ْل ُم َ�س َاع َد ِة ِف ْي التَّ َعر ُِّف َع َلى الأ�سما َء وال ُك َنى ال ُم ْه َم َلةِ ،ممَّا ُي َو ِّف ُر ال َك ِث ْي َر ِمنَ ال َو ْق ِت َو ُ
يث النَّ َب ِو ّي ال�ش َِّريف.
الح ِد ِ
ال َب ِاح ِثينَ .و ُي َقدِّ ُم ِخ ْد َمةً َج ِل ْي َلةً ِللدَّار ِِ�سينَ ِف ْي َحق ِْل َ
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الأولى1422 ،هـ عدد الأجزاء( 9 :ترقيم الكتاب موافق للمطبوع ،وهو �ضمن خدمة التخريج ،ومتن
مرتب ��ط ب�شرحيه فتح الباري الب ��ن رجب والبن حجر) مع الكتاب� :ش ��رح وتعليق د .م�صطفى ديب
البغ ��ا �أ�ست ��اذ الحديث وعلومه في كلية ال�شريع ��ة  -جامعة دم�شق كالتالي :رق ��م الحديث (والجزء
وال�صفحة) في ط البغا ،يليه تعليقه ،ثم �أطرافه
الجام ��ع لأخالق الراوي و�آداب ال�سام ��ع الم�ؤلف� :أبو بكر �أحمد بن علي بن ثابت بن �أحمد بن
مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى463 :هـ) المحقق :د .محمود الطحان النا�شر :مكتبة المعارف
 الريا�ض عدد الأجزاء2 :خوارزمي ��ة ال�ستخراج �أ�سم ��اء رواة الحديث النبوي �آليا اعتمادا على ِ�ص َيغ الإخبار في ال�سَّ َند،
عمر الكو�سا  -م�صطفى الحج � -أماني �صبرا ،مجلة الجنان العلمية المحكمة ،العدد العا�شر.
�سي ��ر �أعالم النبالء الم�ؤلف� :شم�س الدين �أبو عبد اهلل محمد بن �أحمد بن عثمان بن َقا ْيماز
الذهب ��ي (المتوفى748 :هـ) المحق ��ق :مجموعة من المحققين ب�إ�شراف ال�شي ��خ �شعيب الأرنا�ؤوط
النا�ش ��ر :م�ؤ�س�س ��ة الر�سالة الطبع ��ة :الثالثة 1405 ،هـ  1985 /م عدد الأج ��زاء 23( 25 :ومجلدان
فهار�س).
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�شرف �أ�صحاب الحديث الم�ؤلف� :أبو بكر �أحمد بن علي بن ثابت بن �أحمد بن مهدي الخطيب
البغ ��دادي (المتوف ��ى463 :هـ) تحقيق :د .محم ��د �سعيد خطي اوغلي ،دار �إحي ��اء ال�سنة النبوية -
�أنقرة عدد الأجزاء1 :
ال�صح ��اح تاج اللغة و�صحاح العربية ،الجوهري ،تحقيق �أحمد عب ��د الغفور ّ
عطار ،دار ال ِع ْل ِم
للماليين ،بيروت ،ط 1404 ،3هجرية –  1984م
فت ��ح الباري �شرح �صحيح البخ ��اري الم�ؤلف� :أحمد بن علي بن حج ��ر �أبو الف�ضل الع�سقالني
ال�شافعي النا�شر :دار المعرفة  -بيروت 1379 ،رقم كتبه و�أبوابه و�أحاديثه :محمد ف�ؤاد عبد الباقي
ق ��ام ب�إخراج ��ه و�صححه و�أ�شرف عل ��ى طبعه :محب الدي ��ن الخطيب عليه تعليق ��ات العالمة :عبد
العزيز بن عبد اهلل بن باز عدد الأجزاء13 :
فت ��ح المغيث ب�شرح الفية الحدي ��ث للعراقي الم�ؤلف� :شم�س الدين �أب ��و الخير محمد بن عبد
الرحم ��ن بن محمد بن �أبي بك ��ر بن عثمان بن محمد ال�سخاوي (المتوف ��ى902 :هـ) المحقق :علي
ح�سين علي النا�شر :مكتبة ال�سنة  -م�صر الطبعة :الأولى1424 ،هـ 2003 /م عدد الأجزاء.4:
في� ��ض القدير �شرح الجامع ال�صغير الم�ؤلف :زين الدين محمد المدعو بعبد الر�ؤوف بن تاج
العارفي ��ن بن علي ب ��ن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاه ��ري (المتوفى1031 :هـ) النا�شر:
المكتب ��ة التجاري ��ة الكب ��رى  -م�صر الطبعة :الأول ��ى 1356 ،عدد الأجزاء 6 :م ��ع الكتاب :تعليقات
ي�سيرة لماجد الحموي
الكفاية في علم الرواية الم�ؤلف� :أبو بكر �أحمد بن علي بن ثابت بن �أحمد بن مهدي الخطيب
البغ ��دادي (المتوف ��ى463 :هـ) المحقق� :أبو عب ��د اهلل ال�سورقي� ،إبراهيم حم ��دي المدني النا�شر:
المكتبة العلمية  -المدينة المنورة عدد الأجزاء1 :
الكفاية في علم الرواية ،الخطيب البغدادي ،حيدر �أباد ،الهند 1387 ،هجرية.
ل�سان العرب ،ابن منظور ،دار �صادر ودار الفكر ،بيروت ،ط  1410 ،1هجرية –  1990م.
المح ��دث الفا�صل بين الراوي والواعي الم�ؤلف� :أبو محمد الح�سن بن عبد الرحمن بن خالد
الرامهرمزي الفار�سي (المتوفى360 :هـ) المحقق :د .محمد عجاج الخطيب النا�شر :دار الفكر -
بيروت الطبعة :الثالثة 1404 ،عدد الأجزاء1 :
مخت�ص ��ر تاريخ دم�ش ��ق البن ع�ساكر الم�ؤل ��ف :محمد بن مكرم بن على� ،أب ��و الف�ضل ،جمال
الدي ��ن ابن منظ ��ور االن�صاري الرويفعى الإفريق ��ى (المتوفى711 :هـ) المحق ��ق :روحية النحا�س،
ريا� ��ض عبد الحميد مراد ،محمد مطيع دار الن�ش ��ر :دار الفكر للطباعة والتوزيع والن�شر ،دم�شق -
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�سوريا الطبعة :الأولى 1402 ،هـ 1984 -م عدد الأجزاء29 :
الج ْر ِح والتَّعديل� ،أبو محمد حازم بن محمد ال�شربينيَ ،مركز ُتراث لل ُبحوث
ال َم ْد َخل �إلى ِع ْل ِم َ
والدِّ َرا�سات ،م�صر ،ط  1436 ،1م
الم�سن ��د ال�صحي ��ح المخت�ص ��ر بنقل العدل عن الع ��دل �إلى ر�سول اهلل �صل ��ى اهلل عليه و�سلم
الم�ؤل ��ف :م�سلم بن الحجاج �أبو الح�س ��ن الق�شيري الني�سابوري (المتوفى261 :هـ) المحقق :محمد
ف�ؤاد عبد الباقي النا�شر :دار �إحياء التراث العربي  -بيروت عدد الأجزاء5 :
م�صطلح الحديث و�أثره على الدر�س اللغوي عند العرب ،د� .شرف الدين علي الراجحي ،دار
النه�ضة العربية ،بيروت ،ط 1983 ،1
معج ��م م�صطلح ��ات الحديث ولطائ ��ف الأ�سانيد ،د .محم ��د �ضياء الرحم ��ن الأعظمي ،دار
الإمام م�سلم ومركز �سطور للبحث العلمي ،المدينة المنورة (ال�سعودية) ،ط  1438 ،1هجرية.
معرفة �أنواع علوم الحديث ،و ُيعرف بمقدمة ابن ال�صالح ،عثمان بن عبد الرحمن� ،أبو عمرو،
تقي الدين المعروف بابن ال�صالح (المتوفى643 :هـ) ،تحقيق :نور الدين عتر ،دار الفكر� -سوريا،
دار الفكر المعا�صر  -بيروت1406 ،هـ 1986 -م ،عدد الأجزاء1 :
مفت ��اح ال�سعادة وم�صباح ال�سيادة� ،أحمد بن م�صطفى ال�شهير بطا�ش كبرى زادة ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ،ال تا.
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