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أن يكون البحث جديدا؛ مل يسبق نشره.
أن يتّسم باألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستال من ٍ
أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرها للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّته.
أن تراعى فيه قواعد البحث
ّ
أال يتجاوز البحث عن ( )12000ألف كلمة ،وكذلك ال يتجاوز ( )70صفحة.
يلتزم الباحث مبراجعة حبثه وسالمته من األخطاء اللغوية والطباعية.
يف حال نشر البحث ورقيا مينح الباحث ( )10مستالت من حبثه.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا إعادة
وحيق هلا إدراجه يف قواعد البيانات احمللّيّة والعاملية -
نشره ورقيّا أو إلكرتونيّاّ ،
مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago
أن يكون البحث يف ملف واحد ويكون مشتمال على:
صفحة العنوان مشتملة على بيانات الباحث باللغة العربية واإلجنليزية.
مستخلص البحث باللغة العربيّة ،و باللغة اإلجنليزيّة.
مق ّدمة ،مع ضرورة تضمنها لبيان الدراسات السابقة واإلضافة العلمية يف البحث.
صلب البحث.
تتضمن النّتائج والتّوصيات.
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع باللغة العربية.
رومنة املصادر العربية باحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).

رسل الباحث على بريد اجمللة املرفقات التالية:
يُ ُ
البحث بصيغة  WORDو  ،PDFمنوذج التعهد ،سرية ذاتية خمتصرة،
خطاب طلب النشر باسم رئيس التحرير.

( )يرجع يف تفصيل هذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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العناية بالرواة املهملني
يف برنامج جامع خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن
عبد العزيز – رمحه اهلل  -للسنة النبوية املطهرة
The Attention Given to Al-Muhmaluun (the
Unspecified) Narrators in the Program of the
Custodian of the Two Holy Mosques
for the Prophetic Sunnah

إعداد:
أ.د .عمر بن إبراهيم سيف
أستاذ بقسم علوم احلديث بكلية احلديث الشريف باجلامعة اإلسالمية
الربيد اإللكرتوينomrsaif@gmail.com :

العناية بالرواة المهملين في برنامج جامع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز للسنة النبوية المطهرة ،أ.د .عمر بن إبراهيم سيف

املستخلص
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وبعد؛
فإن هذا البحث يتعلق جبانب مهم من جوانب دراسة األحاديث النبوية ورواهتا ،وهو املهملون
من الرواة ،ويهتم بإبراز هذا اجلانب يف برنامج عظيم خيدم السنة النبوية وهو "برنامج خادم احلرمني
الشريفني للسنة النبوية املطهرة" ،وقد تطرق ملزايا الربنامج يف هذا اجلانب ،وكيفية اإلفادة منه يف تعيني
املهملني من الرواة ،وبني بعض املالحظات اليت حتتاج إىل تسديد واليت ال تقلل من شأن الربنامج
وقيمته العلمية الرفيعة ،وكان من أبرز النتائج اليت توصل إليها:
 أوىل الربنامج جانب تعيني الرواة املهملني عناية كبرية تستحق اإلشادة هبا ،وحث
الباحثني على اإلفادة منها.
 التطوير املستمر واملراجعة الدائمة هلذا الربنامج وغريه من الربامج احلاسوبية أصبح
ضرورة ملحة ملواكبة التطور الكبري والتسارع التقين يف عصرنا احلاضر.
 ينبغي على الباحث الذي يستخدم هذا الربنامج فيما يتعلق بتعيني املهمل أو غريه
أن يكون متحريا حمتاطا لبعض النتائج اليت تصدر عنه ملا قد يكون خطأ مطبعيا يف
املصادر اليت استقى الربنامج منها ،وملا يتم ترجيحه أو اعتماده يف الربنامج دون
ذكر مرجحات علمية واضحة.
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Abstract
Praise be to Allaah, peace and blessing be upon the Messenger of
Allah;
This research has to do with an important aspect of the study of the
prophetic traditions and their narrators, which is al-muhmaluun (the
unspecified ones) among the narrators, and it focuses on highlighting this
aspect in a great Program that serves the Prophet’s Sunnah, which is the
“Program of the Custodian of the Two Holy Mosques for the Prophetic
Sunnah”, and it discussed the advantages of the Program in this aspect, and
how to benefit from it In identifying al-muhmaluun among the narrators,
and it also pointed out some of the observations that need to be rectified
which do not in any way underestimate the Program and its high scientific
value. Among the most prominent findings reached include:





That the Program paid great attention to identifying al-muhmaluun
among the narrators, which is praise-worthy; hence, researchers are
urged to benefit from this.
That continuous development and incessant review of this Program
and other computer programs has become an urgent necessity, to
keep pace with the great development and technical acceleration of
our time.
That the researcher who uses this Program in connection with the
identification of al-muhmal (the unspecified narrator) or others
should be wary and cautious of some of the results given by the
Program, because of what may be a typographical error in the sources
from which the program draws its results, and regarding what may be
regarded preponderant or approved in the Program without
mentioning clear scientific explanations for such.
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني ،وعلى آله
وصحبه والتابعني ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وبعد؛
فقد عُنيت حكومة اململكة العربية السعودية خبدمة كتاب اهلل تعاىل وسنة نبيه حممد
صلى اهلل عليه وسلم ،وكانت جهودها يف هذا اجملال بصمة واضحة يف تاريخ خدمة اإلسالم
واملسلمني ،وتوالت جهود ملوكها على ذلك ،ومن صور تلك اجلهود جممع امللك فهد رمحه
اهلل لطباعة املصحف الشريف ،مث جامع خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل رمحه اهلل للسنة
النبوي ة ،مث جممع خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث
النبوي الشريف والذي صدر األمر امللكي بإنشائه يف 1439/1/27ه.
ومن يتأمل يف ثنايا برنامج جامع خادم احلرمني الشريفني للسنة النبوية يدرك اجلهد
الكبري املشكور الذي بُذل يف اإلعداد العلمي والربجمة والتطوير حىت صدر هذا الربنامج هبذا
املستوى املرموق الذي يتواكب مع تطورات هذا العصر ومتطلباته.
وخدمة سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم ال تتوقف عند ح ّد ،لذا رأيت من خالل
استخدامي هلذا الربنامج الكبري أن أسهم يف بيان جانب من جوانبه وهو عنايته باملهملني من
الرواة ،وكيف تعامل الربنامج معهم ،وما هي امليزات اليت متيز هبا ،وكيف ميكن للباحث أن
يفيد منه ،وما هي امللحوظات ،مث ما هي األمور املقرتحة اليت ميكن أن تطور يف هذا اجلانب
من الربنامج يف إصداراته القادمة.
وال أنسى أن أشكر عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية على دعمها هلذا
البحث ولغريه من األحباث العلمية وإسهامها يف االرتقاء بالبحث العلمي.
أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إىل أمور منها:
 -1إبراز جهود اململكة العربية السعودية يف خدمة السنة النبوية املطهرة.
 -2بيان مدى عناية الربنامج احلاسويب :جامع خادم احلرمني الشريفني يف خدمة جانب
مهم يتعلق بالسنة النبوية ورواهتا ،وهو الرواة املهملون.
 -3بيان كيفية اإلفادة من الربنامج يف تعيني الرواة املهملني.
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 -4بيان ميزات الربنامج يف خدمة الرواة املهملني وامللحوظات عليه واملقرتحات لتطويره.
 -5فتح آفاق لدراسات جديدة موسعة؛ تتسم باجلدة واالبتكار ترتبط هبذه الربنامج،
وتنطلق منه ،هبدف اإلضافة العلمية والتطوير.
أسباب اختيار موضوع البحث:
من أهم األمور اليت دفعتين إىل اختيار هذا البحث:
 ما ملسته من احلاجة إىل ارتباط البحوث العلمية باملشاريع العصرية يف خدمة السنة النبوية. احلاجة إىل إبراز أمهية برنامج عظيم؛ هو جامع خادم احلرمني الشريفني امللكعبداهلل بن عبدالعزيز رمحه اهلل للسنة النبوية املطهرة ،وضرورة استعانة الباحثني به ملا
فيه من نفع كبري وأثر بالغ يف خدمة السنة النبوية.
 احلاجة إىل إبراز جانب من جوانب الربنامج ،وهو خدمته للرواة املهملني ،وما متيزبه الربنامج يف هذا الربنامج واملقرتحات لتطويره يف اإلصدارات القادمة.
 عظيم النفع ،وكبري األثر هلذا الربنامج يف خدمة الباحثني الذي أصبح متاحاومشاعا جلميع الباحثني.
 املقارنة املرجعية بني هذا الربنامج وطبعات الكتب اليت اعتمدها الربنامج ،وطريقةتعامله معها ومع غريها من الطبعات عند تعددها للكتاب الواحد.
أهمية البحث:
من األمور اليت تدل على أمهية هذا البحث ما يلي:
 بيانه جلانب من جوانب جهود حكومة اململكة العربية السعودية يف خدمة السنةالنبوية مبا يواكب متطلبات العصر.
وعم ،وانتشر يف أحناء العامل عرب
 ارتباطه بربنامج تقين يف السنة النبوية ،عظم نفعهّ ،الشبكة ،وذاع صيته وشاع استخدامه لدى الباحثني.
 إبرازه ألمهية ارتباط املشاريع والبحوث احلديثة مبا خيدم السنة النبوية وفق التطورواالحتياج ،وضرورة االنتقال من املشاريع والبحوث -اليت قد يُلحظ على بعضها
التكرار -إىل مشاريع وحبوث حيوية ابتكارية.
 النظر يف مدى دقة الربنامج يف التعامل مع النصوص والطبعات املعتمدة.- 383 -
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الدراسات السابقة:
جتدر اإل شارة هنا إىل قاعدة عامة ،وهي أن البحوث املتعلقة بالتقنية هي حبوث
متجددة تبعا لتجدد التقنية؛ مبعىن أنه ما ألف قبل عشر سنوات مما له عالقة بالتقنية؛ ُُيتاج
إىل إعادة التأليف فيه وفقا ملا استجد يف هذا اجملال املتسارع.
ومل أقف على دراسة سابقة فيما يتعلق بالعناية بالرواة املهملني يف جامع خادم احلرمني
الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز رمحه اهلل للسنة النبوية املطهرة ،مع األخذ يف االعتبار أن
الربنامج صدر -مؤخرا -قبل ست سنوات عام 1435ه.
حدود البحث:
من مقاصد هذا البحث املوجز :لفت نظر الباحثني إىل اإلفادة من مزايا الربنامج،
وإىل كيفية اإلفادة منه يف تعيني املهمل مما ورد من أمساء الرواة مهمال يف اإلسناد دون من
ذُكرت أمساؤهم مهملة يف املنت من األعالم.
ومن مقاصد البحث اإلشارة إىل بعض امللحوظات على الربنامج؛ واملتعلقة بتعيني
الرواة املهملني.
وليس من مقاصد البحث استقراء تلك امللحوظات أو التفصيل يف اجلواب عنها
وتصحيحها.
ولعل يف هذه اإلشارات فتحا آلفاق مشاريع حبثية جديدة للمراكز أو لطالب
الدراسات العليا بتخصيص رسائل علمية تقوم باالستقراء مع دراسة تفصيلية دقيقة هتدف -يف
خمرجاهتا -إىل تطوير الربنامج باإلضافات العلمية عليه؛ كما سيأيت تفصيله داخل البحث.
خطة البحث:
قسمت البحث إىل مقدمة ،وثالثة مباحث ،وخامتة ،مث الفهارس العلمية.
المقدمة؛ فيها أمهية املوضوع ،وأهدافه ،وأسباب اختياره ،والدراسات السابقة ،وخطة
البحث ،ومنهجي فيه.
المبحث األول :يف تعريف عام بربنامج جامع خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز للسنة املطهرة ،والتعريف بالراوي املهمل.
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المبحث الثاني :شاشات الربنامج املتعلقة بتعيني الرواة املهملني ،وكيفية اإلفادة منها يف
تعيني املهمل ،ومناذج لذلك.
المبحث الثالث :مميزات الربنامج يف تعيني املهمل ،وامللحوظات عليه ،واملقرتحات
لتطويره.
الخاتمة :وفيها أهم النتائج والتوصيات.
ثبت املصادر واملراجع.
الفهارس.
منهج البحث:
قمت بإعداد هذا البحث وفق املنهج التايل:
 مجعت مادة هذا البحث من مظاهنا يف الربنامج مع مراجعة ما ُيتاج إىل توثيقه منكتب السنة النبوية ،ومن كتب علوم احلديث ،وكتب الرتاجم.
 نقلت األدلة والشواهد وصور الشاشات ملا أذكره خالل البحث. ترمجت لبعض الرواة عند احلاجة من تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر ،أو من غريهمن كتب الرتاجم.
 -وثقت مجيع النصوص اليت أنقلها من مصادرها األصيلة.
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املبحث األول :يف تعريف عام بربنامج جامع خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز للسنة املطهرة ،والتعريف بالراوي املهمل.
أوال :تعريف عام بالبرنامج(:)1
إطالق البرنامج:
مت إطالق الربنامج بإصداره األول عام 1435ه2014-م ،على نسختني؛ نسخة
على أسطوانة مدجمة( ،)2ونسخة مباشرة على شبكة اإلنرتنت ،وذكر معدو الربنامج أهنم
يقومون بتجهيز الربنامج ليعمل بغالب خدماته على اهلواتف الذكية؛ بنظامي Mac
و. Android
ومجيع حقوق الربنامج للجهة املشرفة على الربنامج وهي الرئاسة العامة للبحوث
العلمية واإلفتاء ،ومت تطويره بواسطة شركة حرف لتقنية املعلومات اليت تأسست قبل 25
عاما.
وهذه صورة الشاشة الرئيسية للربنامج يف األسطوانة املدجمة:

( )1حاول تتت االختص تتار يف التعري تتف بالربن تتامج مب تتا يب تتني مالحم تتة واجله تتد ال تتذي ب تتذل في تته ،وملراجع تتة مجي تتع
التفاصيل تُراجع األيقونات املتعلقة بذلك يف الشاشة الرئيسية للربنامج؛ حيث أحسن معدُّوه يف عمل
أيقونة منسدلة بعنوان مساعدة حتتها عدة عناصر تعريفية مهمة ،كما يف الصورة التالية:

.

( )2وأشتتري إىل أن هنتتاك نستتخة مفتوحتتة متتن الربنتتامج انتشتترت بتتني املختصتتني يتتتم حتميلهتتا علتتى جهتتاز
احلاسب اآليل مباشرة دون احلاجة إىل األسطوانة املدجمة ودون احلاجة إىل شبكة اإلنرتنت.
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صورة الشاشة الرئيسية ملوقع الربنامج على شبكة اإلنرتنت:
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نبذة عن أصل البرنامج:
أشري هنا باختصار إىل أصل الربنامج ،حيث قامت شركة حرف بإعداد أصل هذا
الربنامج ونشرته حتت اسم "موسوعة احلديث الشريف" والذي مت إطالقه يف عام 1998م
على أسطوانة مدجمة ( ،)CDوقد تضمن الكتب التسعة مع شروحها.
و"موسوعة احلديث الشريف" مبين أيضا على جهود سابقة للشركة؛ حيث إن أصل
برنامج "موسوعة احلديث الشريف" كان عبارة عن إصدارات متفرقة لبعض الكتب التسعة؛
ومن تلك اإلصدارات "صحيح البخاري" يف برنامج مستقل ،و "موطأ اإلمام مالك"،
كل كتاب
وكانت تلك اإلصدارات على أقراص ممغنطة تسمى " ،"floppy diskأصدر ُّ
على عدة أقراص؛ نظرا الخنفاض السعة التخزينية للقرص املمغنط حيث كانت تبلغ يف أعلى
سعة هلا  2.88ميجا بايت.
مث ملا انتشر استخدام األسطوانات املدجمة ) (CDواليت تتميز بسعتها التخزينية الكبرية،
وأصبح املشغّل هلا " "CD Driveمتوفرا وشائعا يف أجهزة احلاسب اآليل ،قامت الشركة
بإصدار الربنامج على أسطوانة مدجمة ) (CDوضم مشروعاهتا السابقة اليت كانت على
األقراص املمغنطة " "floppy diskوتطويرها عليه ،ويُ ُّ
عد إصداره يف ذلك الوقت نقلة نوعية
يف خدمة السنة النبوية.
من اهلل علي باقتناء تلك الربامج على األقراص املمغنطة واالسطوانات املدجمة يف
وقد َّ
أوقات صدورها وممارسة العمل عليها ،وكان ذلك بتوفيق اهلل تعاىل مث بدعم وتشجيع من
والدي الكرمي أطال اهلل يف عمره ،ومتعه بالصحة والعافية ،وجزاه عين خري اجلزاء.
وما ذكرته هنا هو من ذاكريت كممارس ومتابع لتلك الربامج يف خمتلف مراحلها ،ألين
حاولت الوقوف على تلك التفاصيل يف موقع شركة حرف؛ فلم أظفر هبا.
ومما حلظته يف ذاك الوقت -املبكر نسبيا؛ عام 1998م -اجلودة واإلتقان اليت متيزت
هبا إصدارات شركة حرف ،ال سيما برنامج "موسوعة احلديث الشريف" وهي كلمة حق ال
بد أن تُذكر فتُشكر الشركة على هذا اإلسهام الكبري يف خدمة سنة النيب . 
وليس هذا جمال التفصيل يف ذلك؛ فاملقصود هنا اإلشارة إىل األسس القوية اليت بُين
عليها برنامج جامع خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للسنة النبوية املطهرة،
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والذي نقل الربنامج إىل مرحلة جديدة تتناسب مع مستجدات التقنية بإتاحة نسخة منه على
شبكة اإلنرتنت؛ فأصبح متاحا بشكل جماين -على نفقة خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز  -رمحه اهلل  -لكل أحد يف أي مكان يف العامل ،بعد أن كان احلصول على
شح النسخ وتكلفتها املادية.
إسطوانة الربنامج يف نسخته القدمية يف غاية الصعوبة بسبب ّ

مميزات البرنامج(:)1
مما يتميز به الربنامج ما يلي:
ُ يتوي هذا الربنامج على )90( :كتابا من أمهات كتب السنة الشريفة ،منها ()33
كتابا من كتب املتون ،ويصحبها ( )57كتابا من الكتب اخلدمية املتعلقة بعلوم
السنة النبوية ،وغريها ،مبا يتجاوز ( 367ألف) صفحة ورقية .مع ضبط النصوص
املعروضة بالتشكيل الكامل)2(.
 خدمة عرض شروح األحاديث ،واحلكم على كل حديث ،ومقارنة املتون ،وعرض
املنت اجملمع.
 ختريج األحاديث على أكثر من مستوى :خترجيا إمجاليا بذكر اجلزء والصفحة والرقم،
ومتوسطا يزيد على اإلمجايل بذكر الكتاب والباب ومدار احلديث ،وتفصيليا يزيد
على املتوسط بذكر االختالفات الواقعة يف إسناد ومنت احلديث ،وأوجه اإلعالل
املتعلقة به على طريقة أهل احلديث.
 تتَُرتَّب املصادر يف التخريج املتوسط والتفصيلي طبقا للمتابعات التامة فالقاصرة ،أو
ألصحية الكتب ،أو ملطابقة لفظ الرواية األصل ،أو لوفيات املصنفني ،أو ألي مدار
خيتاره الباحث من مدارات احلديث إذا تعددت.
 خدمات متكاملة لألسانيد (أكثر من  250ألف سند) ،مع الرسم والتوضيح بطرق

( )1مميزات الربنامج منقولة بنصها من املوقع.
( )2هكتذا ذُكتر يف املوقتع ،لكتتن املالحتظ أن التشتكيل الكامتتل إمنتا هتو لغالتب كتتتب الربنتامج؛ مثتل كتتتب
املتون؛ وبعض الكتب اخلدمية؛ دون كتب الرتاجم ،وال شك أن ضبط أمساء الرواة من أوىل متا ينبغتي
العناية به كما نص عليه احملدثون ،ولعل ذلك يتم يف إصدارات الربنامج القادمة.
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خمتلفة ،وعرض تقرير آيل إلسناد كل حديث.
عرض الشواهد لألحاديث اليت هلا شواهد.
يقدم خدمة متكاملة شاملة لرواة كتب الربنامج يف مليون و  750ألف موضع من
مواضع الرواة ،من خالل قاعدة بيانات شاملة للرواة حتتوي على تراجم ملا يقرب من
 19،000راو ،مع نسبتها إىل مصادر ترمجتها ،بإمكانيات مذهلة يتفرد هبا هذا
الربنامج ،مثل :بناء األسانيد وعرض أحاديثها ،والفوائد العلمية املتعلقة بكل راو،
وعالقات الرواة بعضهم ببعض ونتائجها ،والتصنيفات اخلاصة بالراوي ،وغري ذلك.
ربط ما يزيد على  261،000حديث ربطا موضوعيا ،بشجرة موضوعات تزيد
عناوينها على  19،000عنوان ،خلدمة الباحثني الراغبني يف الوصول إىل األحاديث
بداللة املوضوعات املرتبطة هبا.
إضافة تطبيقات علل السند (إرسال – تدليس  -اختالط) على سند احلديث،
وذلك ملا يزيد على  181.000سند.
عرض خدمة املتون اجملمعة ملا يزيد على  16.600منت جممع مستخلصة من
 19.000جمموعة ختريج.

مميزات أخرى:
 -1عرض األحاديث بداللة اجلزء والصفحة.
 -2حبث بأكثر من نوع:
 oحبث يف النصوص بواسطة تقنية التحليل اللغوي لكلمات البحث ،ما جيعل نتائج
البحث أكثر دقة ومشوال.
 oحبث بالرواة.
 oحبث مبوضوعات احلديث.
 oحبث بالفهارس العلمية
 oحبث متعدد :جيمع أنواع البحث يف الرواة واملوضوعات والنصوص معا.
 -3شجرة الربط املوضوعي :شجرة موضوعات شاملة مرتبة موضوعيا ،ميكن من خالهلا
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البحث عن كل املوضوعات املتعلقة بالسنة النبوية املشرفة.
 -4فهارس :مت استخراجها من نصوص األحاديث .مثل( :فهرس اآليات -فهرس
األعالم).
 -5خدمات معجمية :معجم غريب احلديث -معجم األماكن والبلدان.
 -6بطاقات للرواة :تبني معلومات كل راو ودرجته وتاريخ مولده ووفاته وشيوخه
وتالميذه ...إخل.
 -7بيان احلكم على األحاديث.
 -8عرض الكتب اخلدمية :خدمة تتيح عرض مجيع الكتب اليت استفاد منها الربنامج
(مراجع الربنامج).
كيفية إعداد البرنامج:
ذُكر يف موقع الربنامج على الشبكة كيفية إعداد الربنامج ،وفرق العمل ،والضوابط اليت
اتبعت يف إعداده ،بشكل تفصيلي على ملف  pdfيف ( )74صفحة ميكن الدخول عليه من
الصفحة الرئيسية للربنامج؛ أذكر هنا أهم النقاط اليت اشتملت عليها:
مع ّدو البرنامج:
نظرا لضخامة هذا العمل فإنه كما ذكر يف املعلومات عنه أنه شكلت له جمموعات
عمل كبرية من باحثني ومتخصصني يف شىت اجملاالت اليت يتطلبها إعداد الربنامج؛ ومن
اجملموعات اليت شكلت:
 جمموعة اللغة العربية. جمموعة اهليكلة وأعمال النشر. جمموعة الرتميز. جمموعة الرواة. جمموعة التخريج. جمموعة الربط املوضوعي. جمموعة تطبيقات علوم احلديث.- 391 -
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 جمموعة التطوير. جمموعة اجلودة. ضوابط علمية إلعداد املشروعضوابط علمية إلنجاز هذا العمل:
نظرا لضخامة العمل وتعدد العاملني فيه كان لزاما أن توضع ضوابط ومعامل تسري
عليها مجيع فرق العمل للوصول إىل اهلدف املنشود ،وسأكتفي باإلشارة إىل عناوين هذه
الضوابط لبيان دقة العمل فيه ،وهي كما يلي:
 آلية حتديد الراوي الذي عليه املدار. ضوابط كتابة تقرير اإلسناد بشكل آيل. ضوابط مقارنة املتون. ضوابط ذكر االختالفات. آلية تنفيذ املنت اجملمع. العمل يف مراحل ختريج احلديث ومراجعاته. زوائد الرواة عن املصنفني واليت مت تفعيلها يف الربنامج.ثانيا :التعريف بالراوي المهمل:
املهمل هو :من مل يتميَّز عن غريه ،سواء ذُكر بامسه أو كنيته أو لقبه؛ وذلك لوجود
()1
من يشاركه يف هذا االسم أو الكنية أو اللَّقب.
( )1أ.د .حممد بن تركي الرتكي" ،متييز املهمل من الستفيانني"( .ط ،1الريتاض :دار العاصتمة1431،ه-
2010م) ،ص11؛ وانظر :أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين" ،نزهتة
النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر" .حتقيق :عبد اهلل بن ضتيف اهلل الرحيلتي( .ط،1
الرياض :مطبعة سفري1422 ،هت) ،ص153؛ ومشس الدين أبتو اخلتري حممتد بتن عبتد الترمحن بتن حممتد
بن أيب بكر بن عثمان بن حممد السخاوي" ،فتح املغيث بشرح الفية احلديث للعراقي" .حتقيتق :علتي
حسني علي( .ط ،1مصتر :مكتبتة الستنة1424 ،ه ت 2003 /م)189 :1 ،؛ وحممتد بتن إبتراهيم بتن
يوستف احللتيب القتتادري التتاذيف ،احلنفتي رضتتي التدين ابتن احلنبلتتي" ،قفتو األثتر يف صتتفوة علتوم األثتتر".
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كأن يرد يف السند "سفيان" غري منسوب؛ فإننا ابتداء ال نعلم هل هو ابن عيينة أو
الثوري.
وهو خيالف املبهم يف أن املبهم ال يُذكر امسه؛ كأن يقول أحد الرواة :حدثين رجل من
أهل املدينة.
ويظهر أثر العناية بالرواة املهملني يف احلكم على األحاديث؛ كأن يكون هناك راويان؛
اشرتكا يف االسم والطبقة واألخذ عن نفس الشيو ،،لكن أحدمها ثقة واآلخر ضعيف؛
فتعيني الراوي الوارد يف اإلسناد يؤثر تأثريا مباشرا يف احلكم على احلديث صحة وضعفا؛ أما
إذا كانا ثقتني أو ضعيفني؛ فاألمر أسهل؛ إال أنه قد ُُيتاج إىل التعيني يف كثري من األحوال؛
ال سيما عند اإلعالل ومعارضة املرويات والرتجيح بينها.

=

حتقيتتق :عبتتد الفتتتاح أبتتو غتتدة( .ط ،2حلتتب :مكتبتتة املطبوعتتات اإلستتالمية1408 ،هت ت) ،ص104؛
وزين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بتن علتي بتن زيتن العابتدين احلتدادي مث املنتاوي
القتتاهري" ،اليواقيتتت والتتدرر يف شتترح خنبتتة ابتتن حجتتر" .حتقيتتق :املرتضتتي التزين أمحتتد( .ط ،1الريتتاض:
مكتبة الرشد1999 ،م).267 :2 ،
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املبحث الثاني :شاشات الربنامج املتعلقة بتعيني الرواة املهملني ،وكيفية اإلفادة منها
يف تعيني املهمل ،ومناذج لذلك.
ذكر مع ّدو الربنامج عند ذكر ما يتعلق خبدمتهم للراوة املهملني يف أثناء كالمهم على
خدمة الرواة واألسانيد؛ ونصوا على أن من األعمال اليت قاموا هبا" :تعيني الرواة ورسم
األسانيد يف كتب املتون؛ وذلك بتعيني كل راو جاء ذكره يف سند من أسانيد املوسوعة؛ جاء
()1
ذكره مصرحا به ،أو على جهة اإلمهال".
ومما جتدر اإلشارة إليه هنا أن مع ّدي الربنامج قاموا بعمل علمي وهو تعيني املهمل يف
الربنامج بناء على معرفة طرائق العلماء يف تعيني املهمل؛ فما ُرصد يف الربنامج هو نتيجة
ملعرفة تلك الطرائق ،ومن أشهر تلك الطرائق معرفة شيو ،املهمل وتالميذه.
وتكرار الطرائق املعروفة لتعيني املهمل ليست من مقصد البحث؛ فمقصده هو التنبيه
على ما أضافته التقنية من وسائل وطرق تعني على تعيني املهمل ،وأما ما يتعلق مثال مبعرفته
عن طريق معرفة شيوخه وتالميذه فهذا معروف ومتداول ومشهور لدى املختصني؛ ويستعملون
هذا الطريق من خالل الرجوع إىل كتب تراجم الرواة والوقوف على شيو ،املرتجم له وتالميذه.
إال أن هناك فائدة تقنية تتعلق هبذا اجلانب ،وهي أن شيو ،املرتجم له وتالميذه قد ال
تستوعبهم كتب الرتاجم؛ بينما يقوم الربنامج بسرد شيو ،املهمل وتالميذه باالعتماد على
قاعدة البيانات املوجودة فيه واليت مت استقاؤها آليا من األسانيد مباشرة؛ فنجد أن بعض
الشيو ،والتالميذ مل يذكروا يف كتب الرتاجم وذكرهم الربنامج ،وهذا مما يفيد يف تعيينه؛ مع
األخذ يف االعتبار األسلوب اآليل الذي اعتمده الربنامج؛ فال يشرتط يف كون الراوي ذُكر يف
السند بعد راو آخر أن يكون شيخا له؛ إذ إن احتمال التدليس واإلرسال قائم ،فمن مل
يُذكر يف كتب الرتاجم يف شيو ،املرتجم له؛ وذُكر يف الربنامج ضمن الشيو،؛ فإنه ال جيزم
بذلك وال يتابع الربنامج على ذلك إال بعد التأكد والتوثق.
ولعل من املناسب اإلشارة هنا إىل احلاجة إىل دراسة استقرائية تفصيلية مطولة تبني
مدى تط بيق معدي الربنامج ملناهج العلماء يف تعيني املهمل؛ وتوضح دقتهم يف ذلك ،وأرى
( )1الكتيب التعريفي للربنامج حتت أيقونة "مساعدة" ص.28
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فاد من خمرجاته يف تطوير الربنامج.
أنه موضوع يستحق أن يُدرس يف رسالة علمية ،ويُ ُ
ومما ميكن اإلفادة من الربنامج فيه :البحث يف الربنامج عن اسم الراوي املهمل؛ أو
عن مواضع وروده مهمال ،أو عن مدى كثرة وروده مهمال ،بعدة اعتبارات؛ وكل اعتبار منها
يتضمن فوائد علمية قيمة:
االعتبار األول :البحث عنه بالنظر إلى وروده في اإلسناد:
يورد الربنامج األحاديث بأسانيدها كما هي يف املطبوع ،مث يتيح إمكانية النقر على اسم
كل راو يف اإلسناد واالطالع على املعلومات املتعلقة بكل راو؛ املهمل وغريه؛ وهذا منوذج لراو
ورد امسه مهمال يف اإلسناد ،وقبله سرد للخطوات اليت يبدأ هبا الباحث عن احلديث مث النظر
يف رواة إسناده ،مث البحث عن تعيني الراوي الذي ورد امسه مهمال يف اإلسناد:
منوذج لذلك :البحث عن حديث" :إمنا األعمال بالنيات" ،وورود اسم "سفيان"
مهمال يف إسناده.
من شاشة الربنامج الرئيسية ،اختيار "حبث نصي":
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مث إدخال كلمة البحث أو مجلة البحث من احلديث "إمنا األعمال":

تظهر بعدها النتيجة هكذا:
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تظهر أطراف احلديث يف مجيع املصادر اليت ورد فيها احلديث ،واسم الكتاب الذي
ورد فيه ،ورقم احلديث.
ويتم عرض النتيجة األوىل يف النصف األعلى من الشاشة بشكل افرتاضي يف
الربنامج ،وهي هنا لورود احلديث يف صحيح البخاري.
ويف ميني الشاشة عدة خدمات ،ومنها "الرواة" ،وعند النقر عليها تعرض الشاشة هبذا
الشكل:

ويتم عرض املعلومات املتعلقة بالراوي األول يف النصف األسفل من الشاشة بشكل
افرتاضي ،وهي هنا للحميدي عبداهلل بن الزبري.
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ونالحظ ورود اسم شيخه "سفيان" ولتعيني هذا الراوي وعرض املعلومات عنه :يتم
النقر عليه؛ فتظهر الشاشة بالشكل التايل:

فبعد النقر عليه مت تعيني املهمل هنا "سفيان" بأنه "سفيان بن عيينة" وليس الثوري،
مع استعراض مجيع املعلومات املتعلقة به ،واليت حتتوي على:
" .1بطاقة" وتشمل :االسم-اللقب-الكنية...إخل كما هو ظاهر يف الشاشة" .روى عن"
وفيها عرض لشيوخه.
" .2روى عن" وفيها عرض لشيوخه.
" .3روى عنه" وفيها عرض لتالميذه ،وهذا األمران من وسائل تعيني املهمل.
" .4جرح وتعديل" وفيها أقوال العلماء يف الراوي جرحا وتعديال.
" .5تصنيفات خاصة وفوائد" تتعلق بالراوي مثل املفاضلة بينه وبني غريه من الرواة
كقوهلم يف سفيان بن عيينة" :وقال هرمي  :مسعت عبد الرمحن وُيىي يقوالن :ابن عيينة
()1
أعلم بتفسري القرآن واحلديث من الثوري".
( )1مغلطاي بن قليج بن عبد اهلل البكجري املصري احلكري احلنفي ،أبو عبد اهلل ،عالء الدين" ،إكمتال
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" .6صور الورود" ومعناها مجيع الصور اليت ورد هبا هذا االسم يف مصادر الربنامج ،وهذه مزية
عظيمة متيز هبا الربنامج ،ختدم موضوع تعيني املهمل؛ حيث يتم سرد مجيع الصور اليت ورد
هبا االسم ومواطن كل صورة ،وعدد مرات تكرارها ،وال خيفى ما يف هذا من مزيد فائدة يف
تعيني املهمل ال تكاد توجد يف شيء من املؤلفات؛ كما تبني صورة الشاشة التالية:

فعدد صور الورود هنا للراوي "سفيان بن عيينة" عشرون صورة؛ مع التنبّه إىل بعض
صور الورود جاءت خطأ بسبب خطأ مطبعي كما سيأيت بيانه يف املبحث التايل؛ فنجد مثال
أنه ورد هنا بصورة "أبو عيينة" مرة واحدة؛ ولالطالع على املوضع الذي ورد فيه هبذه الكيفية
وعلّق مع ّدو الربنامج عليه بأنه خطأ مطبعي -وهذا من فوائد الربنامج -لكن دون ذكر سبب
=

هتتتذيب الكمتتال يف أمستتاء الرجتتال" .حتقيتتق :أبتتو عبتتد التترمحن عتتادل بتتن حممتتد  -أبتتو حممتتد أستتامة بتتن
إبراهيم( .ط ،1الفاروق احلديثة للطباعة والنشر 1422 ،هت 2001 -م).411 : 5 ،
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التصويب ،والسبب الذي ظهر يل ابتداء أن املنهج الذي اتبعه معدو الربنامج هو اعتماد
النص املطبوع يف الكتب دون تصرف ،وال شك أن حتقيق ذلك بذكر سبب التصويب فيه
فائدة جليلة ()1؛ فلعل ذلك يتم يف اإلصدارات القادمة ،ويتضح باملثال يف الصورة التالية:

لكن ظهر يل بعد مراجعة النص يف طبعة املكتب اإلسالمي أنه على الصواب "ابن
عيينة" ،وأن التعليق الذي يف الربنامج ليس بصحيح؛ وحصل اخلطأ بسبب االعتماد على
املكتبة الشاملة يف هذا املوضع ،فقد حصل يف الشاملة خطأ مطبعي يف اإلدخال أدى إىل
هذا؛ بدليل أن نسخة  PDFللكتاب "طبعة املكتب اإلسالمي" واملرتبطة باملكتبة الشاملة؛
جاء فيها النص على الصواب؛ كما يظهر يف الصورة التالية من برنامج املكتبة الشاملة ،واليت
يظهر فيها النص يف الشاملة والنص يف الكتاب املطبوع املرتبط بالشاملة:

( )1ومما ميكن أن يُذكر من أستباب التصتويب يف هتذا املثتال :أن ستعيد بتن منصتور رواه يف "ستنن ستعيد
بتن منصتتور" .حتقيتتق :د .ستتعد بتن عبتتداهلل آل محيتتد( .ط ،4الريتتاض :دار الصتتميعي2012 ،م):6 ،
 ،388حديث رقم ( -)1477عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة.
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وورد بصورة "ابن عيينة"  2471مرة.
وورد مهمال بصورة "سفيان"  7634مرة ،وهي أكثرها ورودا.
ومن مزايا البرنامج إتاحة استعراض المواضع التي وردت بها كل صورة.
فعلى سبيل املثال ورد بصورة "سفيان بن عيينة اهلاليل"  3مرات؛ مرة يف املستدرك
للحاكم ،ومرتني يف سنن البيهقي الكربى وعند طلب عرضها تظهر الشاشة على هذا
النحو:
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" .7مروياته في كتب المتون" وتذكر حتتها مجيع املصادر اليت روت من طريقه مع ذكر
عدد مروياته يف كل مصدر مع إمكان استعراض هذه املرويات.
" .8مصادر الترجمة" ويذكر فيها ما اشتمل عليه كل مصدر من معلومات عن الراوي
املرتجم له.
تنبيه متعلق باستعراض صور الورود:
هناك بعض االختالفات بني نسخة الربنامج على األسطوانة املدجمة ونسخته على
شبكة اإلنرتنت ،فيما يتعلق بطريقة استعراض األحاديث اليت ورد فيها االسم بصورة معينة
من صور الورود؛ وألمهية ذلك وعظيم فائدته للباحثني رأيت أن أفصل يف طريقة الوصول
إليها واستعراضها من خالل الربنامج:
أوال :طريقة استعراض األحاديث المتعلقة بصورة من صور الورود في البرنامج على
شبكة اإلنترنت:
عند استعراض احلديث وترمجة الراوي ،يتم اختيار املربع اجملاور للصورة اليت ورد هبا
االسم بوضع عالمة "صح" يف املربع جبواره من جهة اليمني ،مث النقر على "عرض أحاديث"،
كما يف الصورة التالية ،وفيها مثال على ورود اسم "سليمان بن مهران األعمش" مهمال
هكذا "سليمان" يف  563موضعا ،مع توضيح كيفية استعراض هذه املواضع:
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وعند النقر على "عرض أحاديث" تعرض الشاشة هبذا الشكل:

كما ميكن الدخول على هذه الشاشة عن طريق أيقونة الرواة يف األعلى بالبحث عن
الرتمجة.
ثانيا :طريقة استعراض األحاديث المتعلقة بصورة من صور الورود في البرنامج على
األسطوانة المدمجة:
من املالحظات على الربنامج يف األسطوانة املدجمة :عدم إمكانية عرض األحاديث
املتعلقة بصورة من صور الورود عند استعراض احلديث بسنده من خالل كتاب من كتب
املتون؛ وميكن عرضها فقط من خالل الدخول على أيقونة الرواة يف أعلى الشاشة ،مث البحث
عن اسم الراوي مث النقر على "صور الورود"  ،مث استعراض األحاديث املتعلقة بالصورة ،كما
يف الشاشات اليت سيأيت ذكرها بعد أسطر حتت االعتبار الثاين.
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مث البحث عن االسم ،مث النقر عليه ،مث النقر على "صور الورود" ،مث "عرض أحاديث"
يف ميني الشاشة:
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ويالحظ يف الشاشة التالية عدم إمكانية عرض األحاديث عند استعراض صور الورود
يف شاشة البحث عن األحاديث ،كما يف الشاشة التالية ،حيث ال توجد أيقونة "عرض
أحاديث" املوجود على ميني الشاشة السابقة:

ولعل هذا يُستدرك يف اإلصدارات القادمة للربنامج.
االعتبار الثاني :الوقوف على مواطن ورود اسم الراوي مهمال:
مبعىن أننا لو أردنا البحث عن املواطن اليت ورد فيها اسم "ثابت بن أسلم البناين"
مهمال مثال باسم "ثابت" فقط ،والصور اليت ورد هبا االسم؛ ويستفاد من البحث هبذا
االعتبار يف مثل مجع مرويات الراوي ،ومعرفة عدد مروياته يف مصادر الربنامج؛ وللبحث عن
الراوي هبذا االعتبار فإننا نتبع اخلطوات التالية:
من الشاشة الرئيسية يتم النقر على أيقونة "رواة" يف أعلى الشاشة:
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فإذا ظهرت الشاشة التالية يكتب فيها اسم الراوي املراد البحث عنه بكتابة امسه واسم
أبيه مثال ،أو امسه ولقبه ،أو امسه مهمال ،فيظهر الربنامج مجيع النتائج اعتمادا على
املدخالت ،فمثال لو كتبنا "ثابت البناين" تظهر لنا النتيجة هبذه الصورة:
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ظهرت يف هذا املثال ثالث نتائج؛ األولى" :ثابت بن أسلم" املقصود بالبحث هنا،
وأظهر كنيته "أبو حممد" ،ونسبه "البناين ،البصري" ،وتاريخ وفاته 122" :ه ،أو 123ه،
أو 126ه  ،"...وعدد مروياته "."3650
()1
والثانية البنه حممد وأن وفاته "بني 151ه إىل 160ه" ...إخل.
()2
والثالثة لراو امسه "عبداهلل بن عبدالرمحن بن حممد بن إبراهيم بن أمحد بن محدويه" ،
وأن وفاته سنة "419ه" ،لكن يلحظ يف هذا الراوي أنه مل يرد يف امسه األمساء املدخلة يف
البحث؛ وورد فقط يف نسبته "البناين" ،لكن عند النظر يف بطاقة الراوي أسفل الشاشة يُعرف
سبب إيراده هنا ،وهو أنه من أحفاد أحفاد ثابت بن أسلم البناين؛ كما يظهر يف الشاشة التالية:

( )1حممتد بتتن ثابتتت بتن أستتلم البنتتاين ،البصتتري ،تترجم لتته التتذهيب يف "الكاشتتف يف معرفتة متتن لتته روايتتة يف
الكت تتب الس تتتة" .حتقي تتق :حمم تتد عوام تتة أمح تتد حمم تتد من تتر اخلطي تتب( .ط ،1ج تتدة :دار القبل تتة للثقاف تتة
اإلستتالمية  -مؤسستتة علتتوم القتترآن1413 ،ه ت 1992 -م) ،160 :2 ،وقتتال" :قتتال البختتاري :فيتته
نظر" ،وقال احلافظ يف تقريب التهذيب (ص" : )470ضعيف من السابعة".
( )2تتترجم لتته التتذهيب يف مشتتس التتدين أبتتو عبتتد اهلل حممتتد بتتن أمحتتد بتتن عثمتتان بتتن قَ ماميتتاز" ،تتتاريخ اإلستتالم
ووفيات املشاهري واألعالم" .حتقيق :عمر عبتد الستالم التتدمري( .ط ،2بتريوت :دار الكتتاب العتريب،
 1413هت 1993 -م) ،462 :28 ،فقال :عبد اهلل بن عبتد الترمحن بتن حممتد بتن إبتراهيم بتن أمحتد
بن محدويه  ،أبو حممد بن أيب القاستم البُنتاين الثتابيت  ،متن ولتد ثابتت بتن أستلم التتابعي ،نيستابوري ،
حنفي ،من جماوري اجلامع  ،كثري احلديث.
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حيث ُكتب أمام "عالقات الراوي"" :من ولد ثابت بن أسلم التابعي" ،وهذا من
الفوائد اجلليلة يف الربنامج ،وذلك أن مروياته الستة -كما يف الشاشة -مل يذكر فيها بأن
نسبه "الثابيت" ،وكلها عند البيهقي يف السنن الكربى ،وهو شيخه فيها ،وما كنا لنعرف ذلك
إال من خالل الربنامج.
ونعود إىل مثالنا األول "ثابت البناين" املقصود بالبحث هنا؛ فعند النقر على امسه ،مث
النقر على صور الورود أسفل الشاشة؛ تظهر النتيجة بالصورة التالية:
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فنرى يف النتائج أنه ورد مهمال "ثابت" يف  2791موضعا.
وورد بكنيته "أبو حممد" يف موضع واحد.
وورد بلفظ "أبيه" يف  19موضعا؛ وذلك عند حتديث ابنه عنه.
وورد بصورة "ثابت بن البناين" يف  3مواضع.
لكن ذُكر يف الربنامج يف رقم  14أنه ورد باسم "سامل البناين" يف موضع واحد،
وسيأيت يف املبحث التايل التعليق عليه يف املالحظات على الربنامج.
االعتبار الثالث :االستئناس بعدد مرات ورود اسم الراوي مهمال لتحديد من هو األرجح
عند االشتباه.
مبعىن أنه إذا كان هناك راويان يكثر ورودمها مهملني ،وُيصل الشك عند ورود
امسيهما مهمال؛ هل هو فالن أو فالن؛ فينظر يف اإلحصاءات الفورية اليت يوفرها الربنامج
ملعرفة من يرد امسه مهمال أكثر من اآلخر.
()2
وللتوضيح؛ أذكر مثاال هنا لراويني؛ ومها" :محاد بن سلمة" ( )1؛ و "محاد بن زيد"
على النحو التايل:
أوال :اإلحصاءات المتعلقة بحماد بن سلمة:
عند البحث يف الربنامج جند أن عدد املواضع اليت ورد فيها محاد بن سلمة مهمال -
"محاد" -هي 1862 :موضعا؛ كما يظهر يف الشاشة التالية:

( )1محاد بن سلمة ابن دينار البصري ،أبو سلمة ،ثقه عابد ،أثبت الناس يف ثابت ،وتغري حفظته بتأخرة،
من كبار الثامنة ،مات سنة سبع وستني خت م  .4تقريب التهذيب (ص.)178
( )2محاد بن زيد ابن درهم األزدي اجلهضمي ،أبو إمساعيل البصري ،ثقة ثبت فقيه ،قيل إنه كان ضتريرا،
ولعلتته ط ترأ عليتته؛ ألنتته صتتح أنتته كتتان يكتتتب ،متتن كبتتار الثامنتتة متتات ستتنة تستتع وستتبعني ولتته إحتتدى
ومثانون سنة ع .تقريب التهذيب (ص.)178

409

العناية بالرواة المهملين في برنامج جامع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز للسنة النبوية المطهرة ،أ.د .عمر بن إبراهيم سيف

ثانيا :اإلحصاءات المتعلقة بحماد بن زيد:
وعند البحث عن "محاد بن زيد" جند أنه ورد مهمال "-محاد" -يف 730 :موضعا؛
كما يظهر يف الشاشة التالية:
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ثالثاً :المقارنة بين اإلحصاءات واالستئناس بنتائجها:
بالنظر يف اإلحصاءات نصل إىل النتيجة املعروضة يف اجلدول التايل:
عدد مرات ورود "محاد" مهمال واملقصود به محاد بن سلمة
عدد مرات ورود "محاد" مهمال واملقصود به محاد بن زيد
للحمادين
إمجايل عدد مرات ورود "محاد" مهمال
َ

عدد المواضع
1862
730
2592

النسبة
71.83
28.16
%100

فنستأنس هبذه النتيجة بأنه إذا ورد اسم "محاد" مهمال؛ فإنه غالبا ما يكون لت"محاد
بن سلمة".
ويزيد هذا االستئناس قوة وضعفا تبعا لزيادة النسبة املئوية ونقصها ،مع األخذ يف
االعتبار أن هذا اإلحصاء جزئي وليس دقيقا؛ نظرا إىل أن الربنامج اعتىن ببعض كتب السنة
دون استيعاب.
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املبحث الثالث :مميزات الربنامج يف تعيني املهمل ،وامللحوظات عليه،
واملقرتحات لتطويره.
أوال :المميزات:
تقدم يف املبحث األول مميزات الربنامج بشكل عام؛ وهنا أذكر بعض املزايات املتعلقة
بتعيني املهمل حسبما ملسته من خالل استخدامه؛ ومنها:
 سرعة تعيني املهمل؛ باستعراض معلومات الراوي وبطاقته.
 نتيجة فورية لصور ورود اسم الراوي؛ مما يعطي تصورا عاما عن الراوي.
 حصر عدد املرات اليت ورد فيها االسم مهمال يف مصادر الربنامج كما يف مثل
سفيان بن عيينة؛ أفاد الربنامج بأنه ورد مهمال "سفيان"  7634مرة.
 الوقوف السريع على مرويات الراوي يف مجيع مصادر الربنامج.
 فتح آفاق جديدة للبحث وللباحثني؛ بإعطائهم نتائج فورية وإحصاءات جيدة
ميكن أن تكون نواة لبحوث علمية جديدة.
ثانياً :الملحوظات على البرنامج:
هذا الربنامج يفوق الوصف يف خدماته وميزاته اليت قدمها يف خدمة السنة النبوية،
وليس املقصود بذكر امللحوظات عليه االنتقاص منه؛ وإمنا من باب قول الشاعر:
()1
َكف ت ت ت تتى التم ت ت ت تَرءَ نُت ت ت تتبال أَن تتُ َع ت ت ت ت َّتد َمعايبُت ت ت ت ت ت مته
َوَمت ت ت تتن ذا الَّت ت ت تتذي تُرضت ت ت تتى َست ت ت تتجاياهُ ُكلُّهت ت ت تتا
ومن باب الرغبة يف اإلسهام يف طرح بعض األفكار التطويرية؛ واليت يظهر من إعداد
الربنامج أنه قابل لتطبيقها واألخذ هبا؛ إذ يشكر مع ّدوه على إتاحة ذلك داخل الربنامج
لإلفادة من ملحوظات املستخدمني حتت عنوان "استدراكات املستخدم" كما يظهر يف
الشاشة التالية:

( )1هذا البيت من قصيدة لبشار بن بترد ،انظتر :الشتيخ حممتد الطتاهر ابتن عاشتور (مجتع وشترح)" ،ديتوان
بشتتار بتتن بتترد"( .صتتدر متتن وزارة الثقافتتة-اجلزائتتر ،مبناستتبة اجلزائتتر عاصتتمة الثقافتتة العربيتتة 2007م)،
ص.142
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وهذه صورة الشاشة بعد الدخول عليها:
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ومن الملحوظات المتعلقة بتعيين المهمل:
عند التأمل يف صور ورود االسم يف املثال السابق لسفيان نالحظ أن معدي الربنامج
كانت هلم عدة مناهج يف التعامل معها ،وهي كما يلي:
 أن بعض الرواة املهملني قد اختُلف يف تعيينهم ،وذكروا أنه ُيتمل أن يكون فالن أو فالن
دون ترجيح ،ومن اختلف يف تعيينه؛ فإن الربنامج جيزم بأحد االحتمالني دون اإلشارة إىل
االحتمال الوارد يف تعيني هذا املبهم ،ومن ذلك ما رواه أبو يعلى املوصلي يف مسنده من
طريق أيب معشر ،عن سعيد ،عن أيب هريرة  قال :جاء رجل إىل رسول اهلل  فقال:
وجزم يف الربنامج
ما إسباغ الوضوء؟  ...احلديث؛ فورد اسم "سعيد" يف السند مهمالُ ،
بأنه سعيد بن أيب سعيد املقربي ،كما يظهر يف الشاشة التالية:

وجزم بذلك مع وجود احتمال أن يكون املقربي أو سعيد بن املسيب؛ حيث علق حمقق
ُ
()1
املطالب العالية -عند إيراد احلافظ هلذا احلديث من رواية سعيد-بقوله" :سعيد :هكذا جاء
( )1أبتتو الفضتتل أمحتتد بتتن علتتي بتتن حممتتد بتتن أمحتتد بتتن حجتتر العستتقالين" ،املطالتتب العاليتتة بزوائتتد املستتانيد
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مهمال ،بدون تقييد ،ومل أجده مقيدا يف مصدر آخر مما ذكر فيها احلديث ،وأليب معشر شيخان
هبذا االسم :أوهلما :ابن املسيب ،وهو ثقة حجة .والثاين :ابن أيب سعيد املقربي ،وكالمها يف
عصر واحد وبلد واحد ،ومن املكثرين يف الرواية عن أيب هريرة ،ولست حبمد اهلل بدعا يف هذا
االستشكال واحلرية ،فقد سبقين من األئمة من استشكل هذا األمر ،والعجب من بعض احملققني
الذين عيّنوه ،ومل يذكروا برهان هذا التخصيص ،فقد جعله حمقق املقصد العلي (ابن املسيب) وأما
حمقق زوائد مسند البزار ،وحمقق إحتاف اخلرية فذهبا إىل أنه (املقربي) .انظر :املقصد العلي (ص
)138 :221؛ وزوائد مسند البزار (ص )265 :454؛ وإحتاف اخلرية (ص .")126 :186
 التعليق بأنه هكذا يف املطبوع واجلزم بأن الصواب "سفيان" دون ذكر سبب الرتجيح.
نموذج لذلك:

 التعليق بأن "يف الطبعة كذا ،ولعل الصواب سفيان" دون جزم ،مع عدم اإلشارة إىل
سبب امليل إىل هذا.
نموذج لذلك:
=

الثمانية" .حتقيق :جمموعة من الباحثني يف  17رسالة جامعية ،تنسيق :د .سعد بن ناصر بن عبد العزيتز
الشَّثري( .ط ،1دار العاصمة للنشر والتوزيع  -دار الغيث للنشر والتوزيع2000 ،م).343 :2 ،
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 اإلشارة إىل اختالف الطبعات دون ترجيح؛ وذكر أنه يف طبعة أخرى "ابن عيينة" يف
احلاشية؛ مث اعتبار أن ما أثبت يف األصل وهو "ابن علية" من صور ورود اسم
"سفيان بن عيينة".
وهذه صورته:
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وهنا التعليق:

 اإلشارة إىل تعليق حمقق طبعة من الطبعات برتجيح معني ،وهو صنيع حسن ،مع إدخال
"سفيان بن عبداهلل" من صور ورود الرواي "سفيان بن عيينة".
نموذج لذلك:

فتمت اإلشارة إىل أن حمقق طبعة دار احلرمني ذكر أهنا كذلك يف األصول اخلطية،
()1
وأن الصواب( :سفيان بن عيينة).
( )1انظتر تعليتتق احملقتتق علتتى "املعجتتم األوستط" .حتقيتتق :طتتارق بتتن عتتوض اهلل بتن حممتتد ،عبتتد احملستتن بتتن
إب ت تراهيم احلس تتيين( .الق تتاهرة :دار احل تترمني)28 :9 ،؛ حي تتث عل تتق احملق تتق بقول تته" :ك تتذا باألص تتلني؛
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 من امللحوظات أيضا :أنه باعتبار أن العمل آيل فإنه يعترب اخلطأ املطبعي -عند
اإلدخال -صورة جديدة من صورة االسم؛ ومن ذلك اخلطأ يف إدخال كلمة "عيينة"
فأصبحت "عيبنة" بباء بدل الياء الثانية؛ وهذه صورهتا:

=

واملعروف بالرواية عن مالك ،وعنه خالد بن نزار؛ هو :سفيان بن عيينة".
أقتتول :ومتتن املرجحتتات أيضتتا أن هتتذا احلتتديث قتتد رواه عتتن ستتفيان بتتن عيينتتة عتتن مالتتك؛ كتتل متتن-1 :
حامتتد بتتن ُيتتىي البلختتي؛ عنتتد ابتتن حبتتان" ،صتتحيح ابتتن حبتتان برتتيتتب ابتتن بلبتتان" .حتقيتتق :شتتعيب
األرن ت ت تتاؤوط( .ط ،2ب ت ت تتريوت :مؤسس ت ت تتة الرس ت ت تتالة1993 – 1414 ،م) 115 :9 ،رق ت ت تتم -2 .3806
َّاراينّ( ،ط،1
احلميدي؛ وهو يف "مسند احلميدي" .حقق نصوصه وخرج أحاديثه :حسن سليم أستد التد َ
دمشق – سوريا :دار السقا1996 ،م) 314 :2 ،رقم ،1246ومن طريقته أخرجته النستائي يف "اجملتتى
من السنن = السنن الصغرى للنسائي" .حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة( .ط ،2حلب :مكتب املطبوعتات
اإلست ت تتالمية1986 – 1406 ،م) 201 :5 ،رق ت ت تتم  ،2868ويف "الست ت تتنن الك ت ت تتربى" .حققت ت تته وخ ت ت تترج
أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أشترف عليته :شتعيب األرنتاؤوط ،قتدم لته :د.عبتد اهلل بتن عبتد احملستن
الرتكي( .ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1421 ،هت 2001 -م) 97 :4 ،رقم .3837
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 ومن امللحوظات :ورود الراوي بغري امسه املعروف يف املصدر ،والرتمجة له يف بطاقة الراوي
على أنه فالن باسم آخر ،مع عدم التعليق على ذلك.
وذلك يف مثل املثال السابق يف املبحث املتقدم لت"ثابت بن أسلم البناين" حيث ذكر يف
الربنامج من صور الورود "سامل البناين" ،وعند عرض هذه الصورة يف الربنامج وعرض
بطاقة الراوي؛ تظهر الشاشة التالية:
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فتدل على أنه ورد يف املعجم األوسط للطرباين "سامل البناين" ،ويف بطاقته ذكروا ما
خيالف ذلك وهو أنه "ثابت بن أسلم البناين" ،ومل يُعلق يف الربنامج على هذا االختالف،
وعند مراجعة املطبوع من املعجم األوسط( )1جند أنه ورد هبذه الصورة وال يوجد خطأ يف
اإلدخال ،بل إنه ورد أيضا هبذه الصورة عند الطرباين يف كتابه الدعاء( ،)2وهذا احلديث مما
تفرد به الطرباين ،وهذا مما يستدعي مراجعة النسخ اخلطية للتأكد ما إذا كان قد ورد هبذه
الصورة فيها ،أو هو من راوي احلديث.
وعند مراجعة بطاقة تلميذه جويرية -الراوي عنه -وشيخه أيب هاين -الذي روى
عنه -يف الربنامج؛ جند أنه ُكتب يف بطاقة جويرية" :راو مل نقف على ترمجته" ،ويف بطاقة أيب
هاين" :راو مل هنتد إىل تعيينه"؛ كما يظهر يف الشاشتني التاليتني:

( )1الطرباين" ،املعجم األوسط".288 :4 ،
( )2ستتليمان بتتن أمحتتد بتتن أيتتوب بتتن مطتتري اللخمتتي الشتتامي ،أبتتو القاستتم الط ترباين" ،التتدعاء" .حتقيتتق:
مصطفى عبد القادر عطا( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1413 ،ه) ،ص.124
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وكان األوىل يف مثل هذا واهلل أعلم :أن ال يكتب يف بطاقة "سامل البناين" إنه "ثابت
البناين"؛ بل يكتب يف بطاقته مثل ما كتب يف شيخه وتلميذه وأهنم مل يقفوا له على ترمجة ،ومل
يهتدوا إىل تعيينه.
ثالثاً :المقترحات لتطويره:
من املقرتحات اليت أرى أهنا تسهم يف تطوير الربنامج:
 -1توجيه طالب الدراسات العليا (املاجستري والدكتوراه) والباحثني املتخصصني إىل
خدمة هذا النوع من الربامج؛ واالنطالق من حيث انتهوا؛ ومراجعة ما قدموا بغية
املزيد من االرتقاء به وبغريه؛ ملا يف ذلك من عموم النفع؛ وعظم الفائدة ،وأن تكون
هناك آلية لتسكني النتائج -اليت تصل إليها هذه البحوث داخل الربنامج -بعد
مراجعتها والتأكد من صحة نتائجها.
 -2تتبع التعليقات اليت قام بإضافتها مع ّدو الربنامج واحلاجة إىل إضافة بعض التفاصيل
املهمة مثل أسباب الرتجيح ملا رجحوه وفق منهجية معينة.
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 -3تتبع املعلومات املذكورة حتت بعض األيقونات واليت فيها شيء من املخالفة للنص
املثبت وخدمتها علميا ،مثل ما تقدم يف "سامل البناين".
 -4احلاجة -يف بعض املواضع -إىل مراجعة النسخ اخلطية اليت اعتمدت عليها املصادر
للوصول إىل مرجح ،والتأكد إذا ما كانت بعض األخطاء مطبعية أو أهنا كذلك يف
األصول اخلطية.
 -5مقرتح فين متعلق بنسخة الربنامج على األسطوانة :حتت "صور الورود" وهو إتاحة
استعراض املواضع اليت وردت فيها الصورة مبجرد النقر عليها ،كما هو حاصل يف
نسخة الربنامج على موقع االنرتنت حيث ميكن االستعراض بالنقر املباشر على
الصورة ،وعدم احلاجة إىل االنتقال إىل شاشة جديدة.
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اخلامتة
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد؛
فقد توصلت هذه الدراسة إىل بعض النتائج؛ من أمهها:
 حرص حكومة اململكة العربية السعودية على خدمة اإلسالم واملسلمني خبدمة
الكتاب والسنة وإتاحة اإلفادة منها لكل طالب وباحث ومستفيد.
 حسن التخطيط وقوة إدارة الفرق العلمية والفنية اليت قامت بإعداد هذا العمل
الضخم ،فإن األعمال الضخمة واملوسوعات التقنية الشاملة يف خدمة السنة
النبوية ال ميكن أن يطيق فرد القيام هبا ،أو اإلحاطة مبتطلباهتا املتعددة واملتشعبة،
وال ميكن أن تتم -بعد توفيق اهلل -إال بدعم كبري ،وإدارة نافذة ،وإرادة قوية،
وفرق علمية وفنية مؤهلة.
 ضرورة اإلفادة مما يقدمه هذا الربنامج وغريه من الربامج اإللكرتونية املوثوقة؛ مما
يقلل اجلهد وُيفظ الوقت؛ ويوقف على نتائج حبثية قد ال يتمكن الباحث من
الوقوف عليها أو على بعضها من خالل البحث اليدوي يف الفهارس أو بتصفح
الكتب.
 أصبح التطوير املستمر واملراجعة الدائمة هلذا الربامج وغريه من الربامج احلاسوبية
ضرورة ملحة ملواكبة التطور الكبري والتسارع التقين يف عصرنا احلاضر.
 أوىل الربنامج جانب تعيني الرواة املهملني عناية كبرية تستحق اإلشادة هبا ،وحث
الباحثني على اإلفادة منها.
 ينبغي على الباحث الذي يستخدم هذا الربنامج فيما يتعلق بتعيني املهمل أو غريه
أن يكون متحريا حمتاطا لبعض النتائج اليت تصدر من الربنامج ملا قد يكون خطأ
مطبعيا يف املصادر اليت استقى الربنامج منها ،وملا يتم ترجيحه أو اعتماده يف
الربنامج دون ذكر مرجحات علمية واضحة.
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ومن أهم التوصيات التي أرى مناسبة ذكرها في نهاية هذه الدراسة:
حث املستخدمني على تزويد معدي الربنامج بامللحوظات عليه يف سبيل تطويره
ُّ

من خالل الشاشة اليت خصصت لذلك بعنوان "استدراكات املستخدم".
 أن تكون هناك آلية للتطوير الدوري للربنامج بناء على مراجعة فريق خمتص ،وبناء
على مراجعات املستخدمني.
حث املشتغلني بالسنة على اإلفادة من هذا الربنامج والربامج التقنية األخرى واليت
ُّ

توفر الوقت واجلهد؛ وتوصل إىل نتائج قد ال يتمكنون من الوصول إليها أو إىل
بعضها من خالل البحث اليدوي.
 توجيه طالب الدراسات العليا (املاجستري والدكتوراه) والباحثني املتخصصني إىل
خدمة هذا النوع من الربامج؛ واالنطالق من حيث انتهت.
 إجياد سبل تعاون وشراكات بني اجلامعات -والكليات واألقسام العلمية املتخصة
يف خدمة السنة -مع اجلهات واللجان القائمة على إعداد هذه الربامج.
ويف ختام هذا البحث؛ أسأل اهلل تبارك وتعاىل أن جيزي حكومة اململكة العربية
السعودية خري اجلزاء على ما تقوم به من خدمة عظيمة للسنة النبوية ،كما أشكر القائمني
على هذا الربنامج العظيم على جهودهم الكبرية اليت قدموها يف سبيل إخراجه على هذا
املستوى الرفيع.
وأصلي وأسلم على املبعوث رمحة للعاملني سيدنا ونبينا حممد النيب األمني؛ وعلى آله
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،واحلمد هلل رب العاملني.
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املصادر واملراجع
ابن احلنبلي ،حممد بن إبراهيم بن يوسف احلليب القادري التاذيف ،احلنفي رضي التدين (املتتو :
971هت تت)" ،قف تتو األث تتر يف ص تتفوة عل تتوم األث تتر" .حتقي تتق :عب تتد الفت تتاح أب تتو غ تتدة( .ط،2
حلب :مكتبة املطبوعات اإلسالمية1408 ،هت).
ابتتن حبتتان ،حممتتد بتتن حبتتان بتتن أمحتتد بتتن حبتتان بتتن معتتاذ بتتن َم معبت َتد ،التميمتتي ،أبتتو حتتامت،
التتدارمي ،البُستتيت (املتتتو 354 :ه تت)" ،صتتحيح ابتتن حب تتان برتتي تتب ابتتن بلب تتان" .حتقيتتق:
شعيب األرنؤوط( .ط ،2بريوت :مؤسسة الرسالة1993 – 1414 ،م).
ابتتن عاشتتور ،الشتتيخ حممتتد الطتتاهر (مجتتع وشتترح)" ،دي توان بشتتار بتتن بتترد"( .صتتدر متتن وزارة
الثقافة-اجلزائر ،مبناسبة اجلزائر عاصمة الثقافة العربية 2007م).
الرتك ت ت تتي ،أ.د .حمم ت ت تتد ب ت ت تتن ترك ت ت تتي" ،متيي ت ت تتز املهم ت ت تتل م ت ت تتن الس ت ت تتفيانني"( .ط ،1الري ت ت تتاض :دار
العاصمة1431،ه2010-م).
احلميدي ،أبو بكر عبد اهلل بن الزبري بن عيسى بن عبيد اهلل القرشي األستدي املكتي (املتتو :
َّاراينّ،
219هت)" ،مسند احلميدي" .حقق نصوصه وخرج أحاديثته :حستن ستليم أستد التد َ
(ط ،1دمشق – سوريا :دار السقا1996 ،م).
التتذهيب ،مشتتس التتدين أبتتو عبتتد اهلل حممتتد بتتن أمحتتد بتتن عثمتتان بتتن قَ ماميتتاز (املتتتو 748 :ه تت)،
"تاريخ اإلسالم ووفيتات املشتاهري واألعتالم" .حتقيتق :عمتر عبتد الستالم التتدمري( .ط،2
بريوت :دار الكتاب العريب 1413 ،هت 1993 -م).
التتذهيب ،مشتتس التتدين أبتتو عبتتد اهلل حممتتد بتتن أمحتتد بتتن عثمتتان بتتن قَ ماميتتاز (املتتتو 748 :ه تت)،
"الكاشف يف معرفة من لته روايتة يف الكتتب الستتة" .حتقيتق :حممتد عوامتة أمحتد حممتد منتر
اخلطيتب( .ط ،1جتتدة :دار القبلتة للثقافتتة اإلستالمية  -مؤسستتة علتوم القتترآن1413 ،ه ت
 1992م)الستخاوي ،مشتس التدين أبتو اخلتري حممتد بتن عبتتد الترمحن بتن حممتد بتن أيب بكتر بتن عثمتان بتتن
حمم تتد (املت تتو 902 :هت تت)" ،ف تتتح املغي تتث بش تترح الفي تتة احل تتديث للعراق تتي" .حتقي تتق :عل تتي
حسني علي( .ط ،1مصر :مكتبة السنة1424 ،هت 2003 /م).
املروزي ،سعيد بن منصور اخلراساين (املتو 227 :ه)" ،سنن سعيد بتن منصتور" .حتقيتق :د.
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سعد بن عبداهلل آل محيد( .ط ،4الرياض :دار الصميعي2012 ،م).
الطت ترباين ،س تتليمان ب تتن أمح تتد ب تتن أي تتوب ب تتن مط تتري اللخم تتي الش تتامي ،أب تتو القاس تتم (املت تتو :
360ه تت)" ،املعجتتم األوستتط" .حتقيتتق :طتتارق بتتن عتتوض اهلل بتتن حممتتد ،عبتتد احملستتن بتتن
إبراهيم احلسيين( .القاهرة :دار احلرمني).
العستتقالين ،أبتتو الفضتتل أمحتتد بتتن علتتي بتتن حممتتد بتتن أمحتتد بتتن حجتتر (املتتتو 852 :هتت)" ،تقريتتب
التهذيب" .حتقيق :حممد عوامة( .ط ،1سوريا :دار الرشيد.)1986 – 1406 ،
العس تتقالين ،أب تتو الفض تتل أمح تتد ب تتن عل تتي ب تتن حمم تتد ب تتن أمح تتد ب تتن حج تتر (املت تتو 852 :هت تت)،
"املطالتتب العاليتتة بزوائتتد املستتانيد الثمانيتتة" .حتقيتتق :جمموعتتة متتن البتتاحثني يف  17رستتالة
الشتثري( .ط ،1دار العاصتمة للنشتر
جامعية ،تنسيق :د .سعد بتن ناصتر بتن عبتد العزيتز َّ
والتوزيع  -دار الغيث للنشر والتوزيع2000 ،م)
العسقالين ،أبو الفضل أمحد بتن علتي بتن حممتد بتن أمحتد بتن حجتر (املتتو 852 :هتت)" ،نزهتة
النظتتر يف توضتتيح خنبتتة الفكتتر يف مصتتطلح أهتتل األثتتر" .حتقيتتق :عبتتد اهلل بتتن ضتتيف اهلل
الرحيلي( .ط ،1الرياض :مطبعة سفري1422 ،هت).
مغلطاي ،أبو عبد اهلل ،عالء الدين بن قلتيج بتن عبتد اهلل البكجتري املصتري احلكتري احلنفتي (املتتو :
762هت)" ،إكمال هتذيب الكمال يف أمساء الرجال" .حتقيق :أبو عبد الرمحن عادل بن حممد -
أبو حممد أسامة بن إبراهيم( .ط ،1الفاروق احلديثة للطباعة والنشر1422 ،هت 2001 -م).
املنتتاوي ،زيتتن التتدين حممتتد املتتدعو بعبتتد التترؤوف بتتن تتتاج العتتارفني بتتن علتتي بتتن زيتتن العابتتدين
احلتتدادي مث القتتاهري (املتتتو 1031 :ه تت)" ،اليواقيتتت والتتدرر يف شتترح خنبتتة ابتتن حجتتر".
حتقيق :املرتضي الزين أمحد( .ط ،1الرياض :مكتبة الرشد1999 ،م).
النستائي ،أبتتو عبتد التترمحن أمحتتد بتن شتتعيب بتتن علتي اخلراستتاين (املتتتو 303 :هتت)" ،الستتنن الكتتربى".
حققتته وختترج أحاديثتته :حستتن عب تتد املتتنعم شتتليب ،أشتترف علي تته :شتتعيب األرنتتاؤوط ،قتتدم ل تته:
د.عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي( .ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1421 ،هت 2001 -م).
النسائي ،أبو عبتد الترمحن أمحتد بتن شتعيب بتن علتي اخلراستاين (املتتو 303 :هتت)" ،اجملتتى متن
السنن = السنن الصغرى للنسائي" .حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة( .ط ،2حلتب :مكتتب
املطبوعات اإلسالمية1986 – 1406 ،م).
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