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هذا البحث هو مساهمة في خدمة علم الحديث عبر توظيف التكنولوجيات الحديثة. ويصف مراحل بناء نظام آلي لعلم الملخص:

والتكنولوجيات  الحاسوب على االعتماد إمكانية ويثبت النبوية السنة ميدان في والطالب لباحثل العون يقدمالجرح والتعديل 

مسائل  وسائر الروايات ونقد وفي الحكم على الرواة ونقلته الحديث رواة وتراجم واآلثار النبوية األحاديث استيعاب في الحديثة

 علمي بمعيار وأسانيده الحديث، متون نقد في يساعدناللحديث الشريف  حاسوبي منطق رساءالجانب إل هذا في العلمي البحث

لعلم الجرح والتعديل لإلحاطة بجميع جوانبه. اعتمدنا في ذلك على بعض الكتب  وصفية لتحقيق هذا الهدف بدأنا بدراسة .دقيق

باستعمال  يثالحد واةلر بيانات قاعدة إعدادالمؤلفة وعلى مناقشات ومشاورات مع خبراء في المجال. هذه الدراسة مكنتنا من 

ماد . تكوين هذه القاعدة كان باالعتطريقة معيارية سهلة التفسير لتبادل المعلوماتتعتبر أفضل  التي  (XML)لغة إكس إم أل 

على كتب تراجم الرواة وكتب الجرح والتعديل مثل كتاب تقرب التهذيب للحافظ بن حجر العسقالني. بعد ذلك، قمنا بإنجاز 

االسم الكامل والبلد وسنة الوفاة وماذا قيل فيه ومن أخرج له... خوارزمية تمكن من استخراج كل البيانات المتعلقة بكل راو مثل 

ثم قمنا بتصميم مكونات النظام والمتمثلة في قاعدة العارف وتمثيلها حاسوبيا باستخدام أسلوب القوانين وبرامج تحليل السند 

كن االستفادة من برامجه وقاعدة دراسة األسانيد ويم مجال في لالستخدام نظاما صالحا البحث أنتجوواجهة المستخدم. وقد 

 البيانات والمعارف الخاصة به في أعمال أخرى.

 محلالت، نظام آلي، إكس إم أل، الجرح والتعديل  ،السند ،علم الحديث الكلمات المفتاحية:

 ةــدمـمق. ال1

صور منذ العالمسلمون أواله ولذا  ,اإلسالمياني من مصادر التشريع ثألنه المصدر ال المسلمين عندلحديث النبوي أهمية بالغة يكتسي ا

خاصة  والتمييز بين الصحيح والضعيف منه والتأكد من صحته والدفاع عنه وحفظه ,فبذلوا جهوداً ضخمة في جمعهكبيرة عناية األولى 

عند المسلمين مبدأ اإلسناد في لذلك اشتهر في األوساط العلمية  .[1]بعد أن طلت الفتن وظهر الكذب في النقل فقالوا "سموا لنا رجالكم" 

ا والمنقول، واعتمده المحدثون كآلية لنقل وحفظ النصوص الشرعية، وانتشرت الرواية باألسانيد في كل البالد، وأينما حل المسلمون أو ارتحل

لموصلة كثرت األسانيد والطرق ا وفي كل بلد فتحوها وأقاموا البناء العلمي فيه معتمدا على التقليد الذي استقر وهو اإلسناد. ومن جراء ذلك

للنصوص، كما كثر في األوساط العلمية الرواة النقلة الذين قد تضعف ملكتهم في رعاية وحفظ تلك النصوص. فانتبه العلماء المحدثون في 

ا ما داخلها من خلل، إذ رأووقت مبكر إلى هذا الخلل الذي بدأ بالظهور في المرويات واألسانيد، فابتكروا آلية أخرى لتنقية هذه األسانيد م

ريف حأن الخلل إنما هو من الرواة الذين ضعفت ملكتهم أو قدح في عدالتهم بما ال يؤمن تأديتهم للرواية على الوجه المأمون من االنتحال والت

ح والتعديل بحيث أصبح . فنشأ منذ ذلك الحين علم الجر[2]إضافة إلى بروز أناس تتعمد الوضع والكذب على النبي صلى هللا عليه وسلم 

 وضع القواعد والضوابط من وسائل تصحيح الحديث وتضعيفه معرفة أحوال الرجال من عدالة وضبط وغيرهما. وقد اجتهد المحدثون في

من  الثقة يزتمي التي تحافظ على سالمة الحديث النبوي، فيما يتعلق باإلسناد وطرقه ومعرفة الرواة ووضع قواعد الجرح والتعديل من أجل

   .والضبط و العدالة،الخ غيره

. ائالويعيش انفجارا معرفيا ه ،مجال التقنيات واالتصاالتكبرى في  وثورة نوعية وتطورات ضخمة تغيرات سريعة، يشهدالعالم واليوم 

معاصر أشد اإلنسان الوقد وظفت أغلب الشعوب هذه التقنيات المعاصرة في تطوير كل أساليب حياتها بما في ذلك الحياة العلمية ، فأصبح 

 ارتباطا بها ، لما لها من أثر كبير في اختزال الزمان والمكان.
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عموما وفي الحديث النبوي خصوصا ال تزال محدودة ومعظم التطبيقات والموسوعات المتوفرة الحوسبة في مجاالت الشريعة اإلسالمية لكن 

من الكتب المطبوعة وتغليب الكم على الكيف. وتقتصر اغلب  البرمجيات في هذا المجال تقتصر على توفير األحاديث بطرق بحث مختلفة 

. [4]و [3]المنتجة  على معالجة البيانات المتمثلة  في نقل الكتاب الورقي إلى كتاب إلكتروني دون معالجة للمعلومات، وتحليل وتفعيل لها

تسخيرها في و مطالبون باالستفادة من تلك الوسائل،والمسلمون   فالفرق شاسع والبون واسع بين ما نحن عليه وبين ما يجب أن نكون عليه.

 اللغة العربية والعلوم اإلسالمية. خدمة

يسهل والباحث في علوم السنة والسيرة النبوية الطالب و حاجةهذا البحث وذلك لخدمة علم الحديث بما يلبي من هذا المنطلق برزت فكرة 

من خالل حوسبة قواعد المعرفة في علم الجرح  معرفة رواتها علىله الوقوف على أحاديث وأخبار النبي صلى هللا عليه وسلم ويعينه 

والتعديل وتكوين قواعد بيانات للرواة تحقق التوافقية بحيث يمكن استخدام المحتوى مع أي برنامج أو أي نظام تشغيل وسهولة إعادة 

أعمال أخرى بدون جهد إضافي يذكر وكذلك تحقق سهولة الوصول واالستمرارية بغض النظر عن استمرارية استخدام االستخدام في 

كما يهدف هذا البحث  (XML).البرامج التي تم إنشاء المحتويات بواسطتها. ولتحقيق هذه األهداف استخدمنا المعيار الدولي إكس إم أل 

ية مستندة على أحدث التكنولوجيات والنظريات المستخدمة في تطبيقات الذكاء االصطناعي ومعالجة إلى تمهيد الطريق إلنشاء برامج حاسوب

 اللغات الطبيعية وتكون جميع هذه البرامج مفتوحة المصدر. 

 ةـيـجـمنه. ال2

لقسم تمهيدا للبحث. بينما يتناول اكانت طبيعة المادة العلمية تقتضي تقسيم البحث إلى مقدمة وخمسة أقسام وخاتمة. فكانت هذه المقدمة  

 األول من هذا البحث نشأة علم الجرح والتعديل وتعريفه وبيان أهميته والغاية منه. ونتناول في القسم الثالث دراسة مسحية ألهم األعمال

المحلل يانات والواجهات الرسومية والمرتبطة بهذا العمل. ثم في القسم الرابع نقدم وصفا ألهم مكونات النظام الذي تم تصميمه مثل قاعدة الب

 الصرفي والنحوي. ثم نختم البحث بإبراز أهم النتائج التي توصلنا إليها والتوصيات واألعمال المستقبلية.

 . نشأة علم الجرح والتعديل وتعريفه وأهميته 3

 نشأة علم الجرح والتعديل 3.1

 صلَّى -مجاهد أنَّه قال: "جاء بشير بن كْعب العدوي إلى بن عباس، فجعل يُحد ِّث، ويقول: قال رسول هللا  عنروى اإلمام مسلم صحيحه 

فجعل ابن عبَّاس ال يأذن لحديثه، وال ينظر إليه، فقال )بشير(: يا ابن عبَّاس، ما لي  -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -قال رسوُل هللا  -هللا عليه وسلَّم 

ثك عن رسول هللا ال أراك تسمع لح وال تسمع! فقال ابن عباس: "إنَّا كنَّا مرة إذا سمْعنا رجالً يقول: قال  -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -ديثي؟ أحد ِّ

ا ركب الناس الصعب والذلول؛ لم نأخْذ من الناس إالَّ  -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -رسول هللا  ا م ابتدرتْه أبصاُرنا، وأصغَْينا إليه بآذاننا، فلمَّ

ف  .[5]"نعرِّ

بَّان: "ثم أخذ مسلَكهم، واستنَّ بُسنتهم، واهتدى بهديهم فيما استنُّوا من التيقظ من الروايات جماعةٌ من أهل المدينة من  سادات قال بُن حِّ

ْفظ ف...التابعين، منهم: سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد بن أبى بكر، وسالم بن عبدهللا بن عمر، وعلى بن الُحسين بن على جدُّوا في حِّ

ين، ودعوة المسلمين موا الد ِّ لم، .السُّنن، والرحلة فيها، والتفتيش عنها، والتفقُّه فيها، ولَزِّ ورحل  وتتبع الطُّرق، وانتقاء الرجال، ثم أخذ عنهم العِّ

براهيم في جماعة معهم من أهل في جْمع السنن جماعةٌ بعدهم، منهم: الزهري، ويحيى بن سعيد األنصاري، وهشام بن ُعْروة، وسعد بن إ

ثم أََخذ عن هؤالء مسلَك  .رحمة هللا عليه -المدينة، إالَّ أنَّ أكثَرهم تيقًظا، وأوسعهم حفًظا، وأدومهم رحلة، وأعالهم همة: الزهري 

ْفظ السُّنن، والقْدح في الضعفاء  الحديث، ري، ين، منهم: سفيان بن سعيد الثوجماعةٌ من أئمة المسلمين، والفقهاء في الد -وانتقاد الرجال، وحِّ

اج  ...ومالك بن أنس، وُشْعبة بن الحجَّ

جال، والتفتيش عن الضعفاء، والبْحث عن أسباب النقل جماعة، منهم: عبدهللا  ثم أخذ عن هؤالء بعدهم الرسم في الحديث، والتنقير عن الر ِّ

اح، وعبدال رحمن بن مهدي، ومحمد بن إدريس المطلبي الشافعي، في جماعة معهم، بن المبارك، ويحيى بن سعيد القطَّان، ووكيع بن الجرَّ

ثين، وأتركهم للضعفاء والمتروكين، حتى جعلوا هذا الشأَن صناعةً لهم لم يتعدوها إلى غي ها، مع رإالَّ أنَّ من أكثرهم تنقيًرا عن شأن المحد ِّ

ين والورع الشديد، والنفقة في السُّنن، رجالن: يحيى بن ذ عن هؤالء مسلُك الحديث  .سعيد القطَّان، وعبدالرحمن بن مهدي لزوم الد ِّ ثم أُخِّ

جال في اآلثار، حتى رحلوا في جْمع السنن إلى األمصار، وفتَّشوا المدن واألقطار، وأطلقوا على المتروكين الَجْرح،  واالختبار، وانتقاء الر ِّ

ةً يَسلك مسلَكهم وعلى الضعفاء القَْدح، وبيَّنوا كيفية أحوال الثقات والمدل ِّ  ة والمتروكين، حتى صاروا يُقتَدى بهم في اآلثار، وأئمَّ سين، واألئمَّ
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م أخذ عن ث ويحيى بن معين، وعلي بن عبدهللا المديني، وأبو بكر بن أبي َشْيبة، -رضي هللا عنه  -في األخبار جماعةٌ، منهم: أحمد بن حنبل 

جال في اآلثار وانتقاء ال هؤالء مسلَك االنتقاد في األخبار، ن الرحم هللا بن عبد جماعةٌ، منهم: محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري، وعبد -ر ِّ

اج النيسابوري، وأبو  هللا بن عبد الدارمي، وأبو ُزْرعة ُعبَيد الكريم بن يزيد الرازي، ومحمد بن إسماعيل الجعفي البخاري، ومسلم بن الحجَّ

ْجستاني  ْحلة، وواظبوا على السُّنة داود سليمان بن األشعث الس ِّ ْفظ، وأكثروا في الكتابة، وأْفَرطو في الر ِّ في جماعة من أقرانهم، أمعنوا في الحِّ

ن عوالمذاكرة، والتصنيف والمدارسة، حتى أخذ عنهم َمن نشأ بعَدهم من شيوخنا هذا المذهب، وَسلَكوا هذا المسلك، حتى إنَّ أحدهم لو ُسئل 

يد فيها أَلِّف أو واو، ألخرجها طوًعا، وألظهرها ديانة، ولوالهم لدرستِّ اآلثار،  عدد األحرف في السُّنن لكل ِّ  ُسنَّة منها، عدَّها عدًّا، ولو زِّ

هذين   [6]" .واْضَمَحلَّتِّ األخبار، وعال أهُل الضاللة والهوى، وارتفع أهُل البِّدع والعمى، فُهم ألهل البدع قامعون، بالسُّنن شأنَهم دامغون

 بن عباس رضي هللا عنهما وبن حبان يبينان سبب نشأة علم الجرح والتعديل وتطوره عبر القرون الثالثة األولى.القولين ال

 حقيقة الجرح والتعديل 2.3

 . [6وصف الراوي في عدالته أوضبطه بما يقتضي تليين روايته أو تضعيفها أو ردَّها]الجرح في االصطالح يعني 

حة لجانب ضبطه لحديث معين.فالموصوف بما يقتضي تليين رواي الموصوف و ته هو )الصدوق سيئ الحفظ( تتقوى روايته بوجود قرينة مرج 

 بما يقتضي تضعيف روايته ال يخلو تضعيفه من ثالث حاالت هي:

ده بها ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله فترتقي  حسن لغيره. إلى األولى: أن يكون تضعيفاً مطلقاً فهذا ال تقبل معه رواية الراوي عند تفر 

 الثانية: أن يكون تضعيفاً مقيداً بالرواية عن بعض الشيوخ أو في بعض البلدان أو في بعض األوقات فيختص الضعف بما قُيد به دون سواه.

لراوي بل يختلف االثالثة: أن يكون تضعيفاً نسبياً وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر فهذا ال يلزم منه ثبوت الضعف المطلق في 

 الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك المفاضلة.

ى بغيره ي غيره وال يَتَقَوَّ ِّ ا الموصوف بما يقتضي ردَّ روايته فهو الضعيف جداً فمن دونه ال يُقَو   [.7] وأم 

 . [8] وصف الراوي في عدالته وضبطه بما يقتضي قبول روايتهفهو  التعديل في االصطالحأما 

و [9اته]مْن تُْقبل روايته وتعتبر في مرتبة الحسن لذ و مْن تُْقبل روايته وتعتبر في مرتبة الصحيح لذاته.  هنا على إطالقه فيشملوالقبول 

 وذلك ألن هؤالء يُْحتَجُّ بمروياتهم وإن تفاوتت مراتبها. [.10]

 أهداف علم الجرح والتعديل 3.3

 في ما يلي :تتمثل أهم أهداف وغايات علم الجرح  والتعديل 

من االنتحال والتزييف والزيادة والنقص والتحريف قال رسول هللا صلى هللا عليه  رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وصونها سنة حفظ  .1 

ر وقد تواترت األخبا. [11] «يرث هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغاليين»وسلم : 

 [.12] واستفاضت عن األئمة في أهمية معرفة رجال اإلسناد جرًحا وتعدياًل والحث على ذلك، حتى جعلوه قربة ودينًا

 معرفة المقبول من المردود من الرواة ومنزلته من مراتب الجرح والتعديل.. 2

  .وة لناحفظ أحوال الرواة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين الذين هم قد. 3 

 . ل حفظ لنا ثروة علمية كثيرة ال تكاد تجمع مثلها بغير هذايعلم الجرح و التعد. 4

وإنما اإلسناد رجال وذوات , منهم الصالح ومنهم الطالح , فيقبل من الصالح خبره ويرد خبر يقول عبد هللا بن مبارك رحمه هللا :"

فإذا خال من أحدهما سقط من قبيل المحتج بهم ,  وصالح القلب بحسن التدين والصالح ال بد فيه من صالح العقل بحسن الحفظ ،الطالح

وضعيف التدين ال يؤتمن أن يكذب على رسول هللا صلى هللا عليه  فضعف الحفظ ينتج عن إدخال ما ليس من الدين في الدين من غير قصد
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 الذي سهر من أجله وجهد في تحصيله أئمتنا الفحول رحمهم هللاوما يميز  ذاك من ذاك إال علم الجرح والتعديل , علم معرفة الرجال  وسلم

[13]". 

علم الجرح والتعديل ميزان رجال الرواية، يثقل بكفته الراوي فيقبل، أو تخف موازينه فيرفض، وبه يعرف الراوي الذي يقبل حديثه، ف

وبذلوا فيه أقصى جهد، وانعقد إجماع العلماء على مشروعيته، ومن هنا اعتنى به علماء الحديث كل العناية،  ويميزه عمن ال يقبل حديثه.

والحاجة ماسة جدًّا إلى علم الجرح والتعديل للحكم على رجال اإلسناد، وبالتالي معرفة مرتبة  [.14] بل على وجوبه للحاجة الملجئة إليه

اعتمدها أئمة هذا الفن، ومعرفة شروط الراوي المقبول، الحديث ألنه ال يمكن دراسة اإلسناد إال بعد معرفة قواعد الجرح والتعديل التي 

 اوكيفية ثبوت عدالته وضبطه وما إلى ذلك من األمور المتعلقة بهذه المباحث، ألنه ال يتصور أن يصل الباحث في اإلسناد إلى نتيجة ما مهم

التعديل، ومعنى ألفاظهما في اصطالح أهل هذا العلم، قرأ في كتب التراجم عن رواة هذا اإلسناد، إذا لم يكن عارفًا من قبل قواعد الجرح و

ونظرا ألهمية هذه  [.16]و[ 15] العلم  ومراتب هذه األلفاظ من أعلى مراتب التعديل إلى أدنى مراتب الجرح إلى غير ذلك مما يتطلبه هذا

لباحث ا ضرورة ملحة حتى يستفيد منها الطالب واالقواعد وقلة الخبراء في هذا العلم في عصر التكنولوجيا أصبح تمثيل هذه القواعد حاسوبي

نظام لفي علوم الحديث الشريف بتوفير الجهد والوقت والمعلومة الدقيقة. ومثلما أشرنا إلى ذلك سابقا فإن الهدف من  هذا العمل هو بناء نواة 

قسم الالحق إلى أهم األعمال الحاسوبية التي حوسبة علم الجرح و التعديل. لكن قبل الشروع في دراسة مكونات هذا النظام سنتطرق في ال

 خدمت علم الحديث عامة.

 . أعمال ذات صلة بهذا العمل4

ن يكنا قد بينا في القسم السابق أهمية علم الحديث عموما والجرح و التعديل خصوصا وحث العلماء منذ القدم عليه. وقد تواصلت عناية المسلم

يعرف بعصر التكنولوجيا والحاسب اآللي ظهر جانب من هذه العناية المتمثل في توظيف  به على مر العصور. وفي هذا العصر الذي

 التقنيات والتكنولوجيات الحديثة في خدمة الحديث النبوي. األمر الذي أد ى إلى بروز برامج حاسوبية ومواقع الكترونية وموسوعات علمي ة

 يخرج يوم كل وفي هنا، يمكن حصرها وال ومتعددة كثيرة النبوية والسنة لشرعيةا بالعلوم المتعلقة الحاسوبية تخدم هذا العلم. البرامج

صعبا. وخالل بحثنا تناولنا العديد من الدراسات التي تتناول بيان  ا البرامج أمر بين الدقيقة المفاضلة يجعل مما جديدة بمزايا جديد برنامج

السنة النبوية المطهرة وتقوم على أساس التتبع واالستقراء والمسح والتي تبرز مدى أثر التقنيات الحديثة على العلوم اإلسالمية وبخاصة 

[ 25االستفادة من التطبيقات التكنولوجية في كل مجاالت العلوم الشرعية وخاصة علوم الحديث. أهم الدراسات التي ننصح بالرجوع إليها: ]

 [ .27[ و]26و]

 . مكونات نظام الجرح والتعديل المقترح 5

 قاعدة البيانات 5.1

مل شقبل تصميم النظام وبناء أهم محتوياته قمنا أوال بإنشاء قاعدة تحتوي جميع البيانات المهمة التي سيعتمد عليها النظام. هذه القاعدة ت

والتعديل  أوال مراتب الجرح والتعديل وأهم األلفاظ في كل مرتبة وقد اعتمدنا على ما رجحه الحافظ بن حجر وغيره من علماء الجرح

 [.23وهذه المراتب هي ست مراتب للتعديل وست مراتب للتجريح ]

كما يبينه الشكل التالي الذي يبرز كل مرتبة من مراتب الجرح والتعديل واأللفاظ  XMLكل هذه المعلومات تم تحويلها إلى ملف 

 المستخدمة  :
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 قاعدة بيانات ألفاظ الجرح والتعديل (: 1)رقــم كل ـش

 

[. 23يجمع جميع المعلومات الخاصة بكل راو باعتماد كتاب تقريب التهذيب للحافظ بن حجر العسقالني ] XMLبعد ذلك قمنا بتكوين ملف 

مع اسم كل راو نضيف المدينة، الصفة حسب بن حجر، المرتبة، سنة الوفاة، الطبقة، والمحدثين الذين أخرجوا له في شكل رموز اعتمدها 

يبرز ملف وصف الرواة  2ترميز كتب المحدثين مثال الرمز خ يعني أخرج له البخاري في كتابه صحيح البخاري. الشكل الحافظ بن حجر ل

 كتب المحدثين. 3والشكل 
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 بيانات الرواة حسب تقريب التهذيب البن حجر (: 2)رقــم كل ـش

 

 كتب المحدثين حسب ترميز بن حجر(: 3)رقــم كل ـش

 

تتمثل في جمع و تمثيل جميع المعلومات الخاصة بكل راو من رواة الحديث حسب الترتيب األبجدي الذي اعتمده الحافظ المرحلة الموالية 

 بن حجر. هذه المعلومات تشمل كل ألفاظ تعديل أو ألفاظ تجريح تمثل حكم علماء الجرح والتعديل المعتبرين في الرواة والتي جمعها الحافظ

  .4[ كما هو مبين بالشكل 13[وشمس الدين الذهبي في كتابه الميزان ]24هذيب  ]بن حجر في كتابه تهذيب الت
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 تعديل وتجريح الرواة حسب تهذيب التهذيب والميزان (: 4)رقــم كل ـش

 :6و5 كما يبينها الشكل  الستخراج معلومات الرواة قمنا بتصميم واجهة المستخدم XMLبعد تكوين هذه الملفات باعتماد لغة 

 

 واجهة البحث عن الرواة أو معلومات الرواة (: 5)رقــم كل ـش 
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أو بإدخال جزء من اسم الراوي  6هذه الواجهة تمكن المستخدم من البحث عن معلومات راو تم إدخال اسمه كامال كما هو مبين بالشكل 

 .7الشكل  ويقوم النظام بإخراج جميع الرواة التي يحوي اسمها هذا الجزء الذي تم إدخاله كما يبينه

 

 من خالل جزء من اسم الراويواجهة البحث عن الرواة  (: 6)رقــم كل ـش

ي بتصميم وإنجاز محلل صرفبعد هذه المرحلة التي تمكن من إيجاد المعلومات الخاصة بكل روا وكل ما قيل حوله من تجريح أو تعديل قمنا 

 ومحلل نحوي ألسانيد األحاديث.

 النحويالمحلل الصرفي و المحلل  5.2

 كل إسناد هو نص مكتوب. تحتاج المعالجة اآللية للنصوص المكتوبة إلى :

بالمفردات الممكن استخدامها، وما يلزم من أمور متعلقة بهذه المفردات تساعد في عملية المعالجة. ومن مدخالت المعجم الخاص  معجم  .1

 أخبرتني، أخبره، أخبرها، أخبرني، أخبرنا، ،ثنا، حدثناه، يحدث حدثتني، حدثني، حدثنا، بتحليل األسانيد نجد أداة اإلخبار مثل :} حدث،

 أنه، جميعا، وغيرهما، ف، على{. أو سابق أداة إخبار مثل }و، قرأت أن، عن، فقال،  يقول، قالوا، قاال، قال، سمعنا، سمعت،  سمع، نا،

 أم{ الخ. أبو، أبا، بن، أباه، أبي، ابن، ابن الراوي مثل }  أبي، اسم هؤالء{. أو سابق كل، كلهم، كالهما،

محلل صرفي: هو برنامج يقوم بتقسيم النص إلى مفردات وتحليل كل مفردة في النص، ويبين نوعها والسوابق واللواحق التي اتصلت   .2

ن يه، عن   عائشة أم  المؤمنيبها. فلو أخذنا مثال االسناد التالي : } حدثنا عبد هللا بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أب

 {، كلمة أبيه تتكون من األصل أب والالحق "ه" يمثل اسم راو.

 .محلل نحوي: هو برنامج يقوم بتحليل بنية اإلسناد، وذلك من حيث ترتيب عناصره، والعالقات التركيبية والوظيفية التي تربط بينها  .3

 .[28]ة اإلعرابية معتمدا في ذلك على المحلل الصرفي والمعجم ويقوم بمعرفة موقع كل مفردة في اإلسناد من الناحي

  نى.معمحلل داللي: يفك اللبس الحاصل بين بعض المفردات في اإلسناد ليصبح موقعها اإلعرابي مقبوالً ومنطقياً من ناحية ال  .4

 في هذا البحث لم نتطرق للمحلل الداللي بل انصب اهتمامنا على األمور اآلتية:

http://www.motasem.net/Master_Thesis/Master_Thesis_wrd.htm#_ftn93
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وتركيباتها المختلفة وذلك من خالل اتصاالت ومناقشات مع مختصين في علوم الحديث واقتراح نموذج  دراسة أسانيد صحيح البخاري  .1

 لهذه األسانيد. نحوي

ما يسمى بقواعد إعادة الكتابة لإلسناد وقع استعملنا نظام قواعد التركيب المتحرر من السياق نظرا لألسانيد وهو   بناء قواعد تركيبية  .2

ألنه يتميز ببساطته وقابليته للبرمجة، وقد نجح في تصميم لغات البرمجة، و يرى بعض الباحثين أن النحو المتحرر من السياق ليس 

اللغة الطبيعية كثيرة التراكيب، حيث تطرأ تغيرات كثيرة داخل السياق  غات الطبيعية، وذلك ألنللتصميم قواعد ال مناسباً 

الي تتالءم محدودة ومضبوطة وبالتولكن تبين لنا إثر دراستنا لألسانيد أن تراكيبها تختلف عن الجمل في اللغة العربية وهي  ، [29] النحوي

 مع قواعد التركيب المتحرر من السياق.

التي يستفاد منها في تمييز التركيبات المختلفة لألسانيد، ومعرفة نوع مختلف أجزاء اإلسناد. من  تعريف مجموعة من قواعد المعرفة  .3

سم راو مثل }أبيه، أبوه، أمه، جده...{ وتعود مباشرة إلى اسم هذه القواعد أن هاء الضمير في نهاية االسم ال تكون إال في استعاضة ال

 الراوي الذي يسبقها. 

 ويقوم بتحقيق اآلتي: يؤدي عمل المحلل النحوي ألسانيد الحديث بناء برنامج  .4

 أ. إمكانية كتابة اإلسناد المراد إجراء التحليل النحوي له وتحريره أو اختياره من قائمة. 

 والعالمات الزائدة مثل الفواصل والتشكيل واألقواس الخ.ب. حذف الرموز 

ج. تفكيك اإلسناد إلى مكوناته األساسية عن طريق محلل صرفي بسيط يحدد في البداية أنواع أجزاء اإلسناد المحدودة والمخزنة في المعجم 

إذا كان اإلسناد نحويا صحيحا أي أن  في اإلسناد.مثل أدوات اإلخبار وغيرها. ثم بعد ذلك يقوم بعزل وتحديد مجموعة الرواة الموجودة 

جميع أجزائه وتتاليها يستجيب لقواعد التركيب المتحرر من السياق التي تمت مناقشتها سابقا فإننا تتحصل في األخير على شجرة إسناد 

 تظهر كيفية تلقي كل راو عن الذي سبقه.

  اتــاجـتـنـتـة و االسـشـالمناق. 6

لى انجاز هذا البحث والذي يهدف إلى تغيير طرق معالجة وتحليل المعلومات والمعارف المتعلقة بالعلوم الشرعية من خالل تم بحمد هللا تعا

تخدم  تطبيقات بناء تطويع علي القدرة البحث أظهرتوظيف أحدث التقنيات والتكنولوجيات التي استفادت منها جميع العلوم والمجاالت. وقد 

علما مهما من علوم الحديث والمتمثل في علم الجرح والتعديل. ولتحقيق هدفنا اتبعنا مجموعة من المراحل، حيث ابتدأنا بمناقشة نشأة 

 وتطوير وأهمية علم الجرح والتعديل ومدى قابلية القواعد والضوابط المتعلقة به والتي وضعها جهابذة العلماء منذ عصور للمعالجة اآللية

لحوسبة. ثم ناقشنا بعد ذلك النظم الخبيرة والتي تعتبر أحد فروع الذكاء الصناعي والتي تعمل على االستفادة من مختلف الخبرات وا

لعلوم اوالمعارف للخبراء في مجال محدد وما توفره من فوائد وكيفية االستفادة منها في علم الجرح و التعديل. ثم بينا قلة األنظمة اآللية في 

ة وخلو الساحة منها رغم انتشارها في كل المجاالت. ثم ناقشنا مراحل تكوين النظام الخبير لعلم الجرح والتعديل الذي نحن بصدد الشرعي

 تطويره.

 . التـوصيـات7

اشات قهذا النظام تمت تجربته على عينة كبيرة من الرواة ونتائجه كانت مشجعة ومحفزة لمواصلة حوسبة قواعد علوم الحديث. وتوسيع الن

 في للنظم اآللية أوسع الستخدام يدعونا النظام هذا بناء في النجاحومد جسور التواصل وإبرام الشراكات مع المختصين في علم الحديث. 

 .  وتغيير سياساتنا في التعامل مع المعارف الشرعية من خالل التوظيف األمثل ألحدث التكنولوجيات العلوم الشرعية عامة مجاالت

 

 المراجع. 6

المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا  أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري " إلمام[ ا1]

 . 2006. دار طيبة، نظر بن محمد الفاريابي أبو قتيبةصلى هللا عليه وسلم المعروف بصحيح مسلم" تحقيق 

http://www.motasem.net/Master_Thesis/Master_Thesis_wrd.htm#_ftn93
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 2010عديل عند المحدثين"" الجرح والت رضا أحمد صمدي[ 2]

يَّة التطبيقات من الترتوري "االستفادة حسين [3]  العدد ،(3) المجلد للبحوث الخليل جامعة الشرعية" مجلة العلوم أبحاث في التكنولوجِّ

  2008. ،(153-128) ،ص(2)

 .2008 "،التقنية الحديثة في خدمة السنة والسيرة النبوية[ إبراهيم بن حماد بن سلطان الريس "4]

http://www.alukah.net/authors/view/home/2827 

لم لى هللا عليه وس[ اإلمام أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا ص5] 

 .2008، دار طيبة وسننه وأيامه المعروف بصحيح البخاري"

 .1952تحقيق أحمد شاكر، دار المعارف، "صحيح بن حبان"،  حبانبن  بن أحمد بن حبان [ محمد6] 

 2010"علم الجرح والتعديل"،  عبدالملك بن ظافر الماجوني الكوسوفي[ 7]

http://www.alukah.net/sharia/0/9750 

ضوابط الجرح والتعديل مع دراسة تحليلية لترجمة إسرائيل بن يونس بن أبي اسحاق " عبد العزيز بن محمد بن ابراهيم العبد اللطيف[ 8]

 .2008مكتبة العبيكان،  "،السبيعي

 .1386" الطبعة الثانية،  علم رجال األثر في المختصر"  عبد الوهاب عبد اللطيف [9]

 .1972الطبعة األولى، مطبعة المالح،  "،جامع األصول في أحاديث الرسول" بن األثير الجزري[ 10]

 .2012صبحي الصالح، "علوم الحديث ومصطلحه : عرض ودراسة"، المكتبة الوقفية،  [11] 

 [حلب العلمية، المطبعة ه، 1350 األولى، ةالطبع ،"الصالح ابن مقدمة" المروزي، الصالح ابن[12]

 .القاهرة الحلبي، البابي عيسى مطبعة ه، 1382 األولى، الطبعة ،"الرجال نقد في االعتدال ميزان" الذهبي،شمس الدين  [13]

 . 2003"،  أهمية اإلسناد وعناية األمة بهموقع المقاالت اسالم ويب "  [14]

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=35717 

  .2008، [ موقع فجر اإلسالم على الشبكة العنكبوتية " نبذه بسيطه عن علم الحديث الشريف"15]

http://fajir-al-islam001.ahlamontada.com/t9-topic 

 هـ.1422[ إبراهيم بن حماد الريس ، علم التراجم : أهميته، فائدته كلية التربية ، جامعة الملك سعود الرياض 16]

 .2001والذكاء االصطناعي بين النظرية والتطبيق", مركز االهرام [ عبد المنعم بالل, " التحكم اآللي 17]

 .1994المبادئ والتطبيقات، اإلسكندرية، مركز التنمية اإلدارية،  –[ علي عبد الهادي مسلم، مذكرات في نظم المعلومات اإلدارية 18]
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