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��وط ا���
�� ا����ي   
 

، ثم انتشر عنه إلى التابعين ثم ����لنفترض أن صحابياً ما حدث بحديث عن الرسول 

  . أتباعهم كما هو موضح بالشكلأتباعهم

  

خبر من في الصحابي المعني مستقل في حمله  فواضح من الشكل، أن أي متلقف لل

  . للخبر عن أي سامع آخر له

  .موهذا يصح أيضاً بالنسبة لكل الناقلين عنه بدوره
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 ���:  
  

بحسب ما استقر ،  وألخطاء الذكرةمعرضون لألوهام وبما أن كل الرواة

  :ذي رحمه اهللا في قاعدته المعروفةاإلمام الترمعند 

  

  "إنما تفاضل أهل العلم بالحفظ واإلتقان ولم يسلم أحد كبيرهم من الخطا

  

 قد ألممنا بتفصيل بدرجة احتمالية كل تلك األخطاء لدى كل راو على أنناب فلنفترض جدالً

  : الشكل التاليهاضمن القناة التواصلية، كما يوضححدة، 

  

  
  . عاله أ واردة بحسب توزيعنا لها في الشكل أخطاء الرواةلنفترض اآلن، بأنو

  

 ���:  
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الذي قد (، أ ا��اويفظاهر من الشكل، أننا متى تيقنا من حدوث التحديث من طرف 

 تنقل الخبر منه إلى در�� و����فإنا نعلم  أيضاً ، ) في الخبر قبل تبليغهوه
يكون 

أ،  ط(، )أ ط(: ن خالل معرفتنا لما شاب الخبر من أخطاء في النقلمن بعده، وذلك م

  .  إلخ...،)ت

الرابعة من أتباع  في الطبقة ���ة����� ا�وهذا عام في كل راو على حدة وإلى 

   .أتباع التابعين وهي طبقة التدوين األخير لهذه الرواية الشفهية

التابعين حدث بحديثه للراوي  في طبقة ا��اوي أوظاهر أيضاً، أننا متى حرزنا أن 

 انتقل إليه، ا��اوي أ  �� أنمثالً، في طبقة تبع األتباع، فإننا نعرف لزاماً ت التالي بعده، 

  . وه
 أو  �� من ه� &�%$# مع ما أضافه ���اآ!دون علم منه، 

�)'��ن ���� ��آ� �� : �� ه� ا
	�ل����ل � :  

�� �� أ���ء ��  �ر�( )1�
��  !" �� ���!'، ا�+* أ �� &�ف ، �#( 

�!-,� أ+*ً�( ���	.
  .ور�,� �� ا

� ذا-( دا ,(  و )2�  '� 3�4���ً دون �9ا�، �#�� �� )8 +�67ي 01/

 . �� �!; أو "��ذاآ�-# #$%2

 

�ً� ه�� و
?< ��آ! ا�0��ووا=> أن $& .  
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، أي الخطأ المركب من خطئه أ،تط :  بالرمزا�0�� ا��4آ!وقد عبرنا عن هذا 

 1ا��اوي  إلى ا��اوي توبانتقال الخبر من . ا�+* أ، وهو أ ن حدثه بهوخطأ م ت

، أي الخطأ المركب من خطأ الراوي 1أت، طفي الطبقة الرابعة، أصبح الخطأ المركب هو 

  .قبلهب  وأاألخير، بعد حصول الخطأين المنوه بهما من قبل من طرف كل من الراويين 

 �� 8E ذا4' آ��);، ��6$�و�Cه� أن آ; راو �� هABء ا
�واة 

�' و",� �87�،!( �," ���!
 '!�F G?H?آ ��،;��
  و",� "��I� �� ا

 '
J� �� ;��
  .، "!L �� )���8&�4/8# ا�7�0� &#و+��G?!," K ا

  

�6 وهو ما رمزنا له هنا برموز مختلفة، لنعبر من خاللها بدقة عما هو �$�

 �+�وطلذاتي، وبعضها اآلخر  كآلة نقل وتوصيل قد يعتريها بعض العطب ا&���اوي

، وتعثرات الطريق عوارض مختلفة وغير متوقع بهابطريقة ما اعترى هذا الخبر بالذات من 

قبل وخ الشيوخ، وشيوخ شيوخ الشيوخ، ضمن القناة التواصلية، أثناء تنقله في الشيوخ، وشي

  :اآلتيول الخبر إلى الراوي األخير، بحسب األنموذج التواصلي وص
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هي المستعملة هنا  ا����ز  أنواضحو ا;��4:ت ا�0�� ألعداد نقيس بها �

  .  في نقل مثل هذا الخبر ا����ة ا���ا7,� ا�?�<�=� ضمن هذه راو >�دلدى كل 

 قابلة كونها: <�<�=�ونعني هنا بكون القناة 
د أخطاء عشوائية، بسبب ما يعترض الرواة يلتول

حتراز منها هم االمن سهو، وخطأ، ووهم، ال يمكن
  . التوقع بها بحالاو

  

 ���:  
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ا-$�ق ضمن شروط  ا�A(BC( ا�4@�روبحكم أن لنا مطلق الحرية في هندسة 

E$وبالتالي فهي تكون . ا;��4:تهذه األعداد كلها موجبة وتعبر عن إن ، فا�� �ًF���

ًً��� ا�$�&��في  مشروعا، بحسب مواصفاته النظرية كما شرحناها ا;���4,Cا�.  

  

، بحسب ا���آ!ان حكم اللتان ت17 و16المعادلتين يجب أن تحقق أنها جميعها : أي

  .ما شرحنا في الحلقة السابقة

  : العالقتين واحديجب أن يحقق في آن )س (م أن المقياس االحتمالي وهذا يعني

 16          1 ≤) س (م ≤ 0 )1

G"�,O� ;P
 .+��7 أآ�� أو +#�وي≤ R?E ا
��Q ، س 

2( O� د أي�	ا4  �	ص و س ,�"6?�+ G(J7
 :ا

       17          ،)ص(م) + س(م) = ص Uس (م

��H.!6?�، أي A 4	�6+�ن  صو س ��3 إذا �� آ�TF ا
,O,�"�6ن
  ."!L أي "�.� ��6Wك �?�-,�

  

�B لهاتين القاعدتين على اوبتطبيقن Qهذه االحتماالت الجزئية   اللوح أعاله، نجد أن

�Bةتالية عند كل تحقق المعادالت اليحب أن التركيبية Qكما يوضح  من عقد هذا الشجيرة ،

   .الرسم التالي
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  : عند كل عقدةالعالقات التاليةوهو ما يزودنا ب

  )1(             ، 1 = بط  +أط 

  )2(            ، 1= أ، د ط  + أ، تط 

  )3(          ،1=  2أ ت، ط  + 1أ ت، ط 

  )4(               أدط =   3أد، ط 

  )5(       ،1=   ب، عط  + ب، ص ط  + ب، سط

  )6(          ،1=  5ب ص، ط  + 4ب س، ط 

  )7(            ب ص  ط  = 6ب ص، ط 

  )8(          ،1=   8ب ع، ط  + 7ب ع، ط 
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 ���:  
�Fً� ا;���4ً� أن نعرف بقي لنا اآلن� على مجموعة كل المسارت الخبرية من �

  . خالل الرواة النهائيين في الطبقة الرابعة

�س ا�+R":هذا المقياسسمى نو�، ألنه يقيس درجة االحتمال أثناء "�يا�4

  : في القناة التالية مثالًأ&� ه�)�ة ا�/�C&( وهو ا��اوي اTولاالنتقال من 

  

  

  .بينهماالراويين ، مروراً ب���V &' أU2:  إلى الراوي األخير

  

 ���:  
 �� �,G��fا:;��4:ت �eذا �� ا"6���F هQ�2 ل�� +6	8د )&�+  (���ة  آ; ��e� ،6نأ�

4 �� '6+�-F 8�" '6,?�� ���,6��Cا�� Tا  ���!
 .  

، ولنرمز لها 1ا���)E  نقل الخبر عند آخر راو في درجة وثوقيةذلك أن 

أو  �XY/�ن،  ما هي سوى حاصل ضرب االحتماالت الفرعية الثالثة E�1بالرمز 

�ا�6��Cالمؤدية إلى ا����ات  Tأي أن ا ،:  
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 g1 =  أ طx  أ، ت ط x    9(          1 أ،ت،ط(  

  

 G?(�gو Gi8ر
 G�#�
�� j
���ةا�وآ 
  :، 2R?E ر�

  

 g2  =  أ طx  أ، ت طx   10(           2أ،ت، ط(  

  

8OF �?4�?�l6?� ا
  :و�K,O ا
,�7د

  

 g1+  g 2 =   أ طx  أ، ت طx   أ ط  + 1أ،ت، طx  أ، ت طx    2أ،ت، ط 

 =  

  )11(       )]2أ،ت، ط ( + 1أ،ت، ط [  xأ، ت ط  xأ  ط 

  


,�7د
G ر)o و���  p+�76
  :�� ه� ا
,�7د
8OF G أن) 3(�

  

 g1+  g 2  =  أ طx  12(           أ، تط(  

  

� ا�أي أن و���'-���  Giدر L
7��4�0ً� ��
�6آ?�، أدت إ1 )< �  .ا�����

  

 ���:  
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�� ���

j أن درGi وG?(�g ا  :، ه�3  ر�
ا����ة و�Cه� آ

  

 g 3  =  أ طx  13(              أ، دط(  

  

  : نحصل على اآلتي13 و12 وبجمع المعادلتين 

  

 g1+  g 2 +  g3   =  أ طx  أ ط +  أ، ت طx  أ ط =  أ، د  طx 

    )14(                                                               }أ، د ط +  أ، ت ط {

  

 o(ر G

,�7د�� p+�76
  : 148OF �� 2و��

  

 g1+  g 2 +  g3 =  15(           أط(  

  

�T و�iد وه�f+ �� )��4�;س ا�� ها، و����F �42ذ��� ا�+�Rي �� �

�p7<�ب أ ��ء ا��واة �� ا�6?�ر�F ا"6,�د �/�8ن
�?� �� �7*-� ا(�76,
  .  ا

 ���:  
  

��)� ا
�واة
 G�#�
�� G��" 8ة"�( �  .وه
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 �� o?�

p+�76 "� ا�� '#H�� '�� T�f6

!��رئ ا �P,+ �� اتوه���� )ا
��ق (ا�


6��?G ا��lىا,.  

  


j، أن�س �R1ي ���F�P�e دو�� ه�G98 و+v-� ��=�ح آ�� '� >?�F ، �در�

�  .���2)�� "�8 )&�+  (���ة آ; و���

����
����������
����������
����������
������
 

 

 

 


wEA:  

حالة شجرية خاصة لهذه ، ما هو سوى 1 أن معيارنا في شكل :أوً:

�� ا��@\)، اخترنا أن نصممها على أساس مطلب الخاصية الشجرية العامة< \

�س ا;���4( ��$�وي ا:;���4�، وكذلك من أجل إيجاد آ�ا=\�، بحيث تكون مساهمة كل �

ا�%?�ء ا:;���4( "من تعريف ) 2(و) 1(راو في طبقته وضمن زمرته، محققة للشرطين 

  .، كما مر تعريفه في الحلقة السابقة"ا����4ه(

�ً�ات ا���A)� أننا باختيارنا :و��2R+,افتراضنا لتساوي  كنموذج، وب�

�س ا:;���4(� )��4( في كل طبقة من طبقاته، فقد حققنا فيه أيضاً خاصية كونه ا�4

  ". ا�%?�ءات ا��4$�و)� ا:;���4�"إلى مجموعة 
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 �+8i�6ا,
وه� �� 9?#� 
�� ا
6	!?; و+�#3 ا�iyاG?x، و+�H6PF ��!7O ��3 �87 "8د ا
�واة ا

�

�?�س درGi ا ،G7ا��
��G ا�
G?(�g ا
,7?�ر+l Gي ���، ��K,O� �+�.6 ا
,#�ه,�ت ا
�Hد+G �� ا


P; وا8E L!" o-�� 8Eة.  

�ًAبأن المعيار يحقق :و���  ]� ا�@�4د)� &' ا��^��^��F:ا

  :ذلك أن. ،كما هو مطلوبوا�+�خ

�س ا:;���4(���G ا
Jًf� �?7��6 +	� ا�4& �� :  

  .1=  ب ط +أ ط  =) ص(م +) س(م  =)ص Uس (م

  16  

  

  . كما هو واضح 0) = ص ∩ س(م وبالتالي فإن

 في طبقة من ا��4@��7)' بين ا:%2/��� ا�4@��7ا-�وهو أساس تعريف 

  .الطبقات

   

 ���:  
  

8�� -a8 ا���&@'وها �� +6	�  أ+*ً� �� b�8ع و-Tأ-�8ع ا a8- ��8b.  

 السامع منه، -�&a ا���&@' ت إلى ا���&@( ألكن، بالمقابل فإن انتقال الخبر من 

  .تصميماً وهندسةيخضع للتقاطع بنيوياً كما اخترناه 

  

 من أول ا مثالً الذي يخضع انتقال الخبر فيه1ر�
  )الطريق (ا����ةوهذا واضح في 

  :السند وإلى آخره لالحتماالت التالية

  



 14 

  17    )أ، ت ط(.   )أ ط=  () أ، ت ط ∩ أ ط (احتمال

    ) 1، ت أ ط . ()أ، ت ط(.   )أ ط=  ( ) 1، ت أ ط  ∩ أ، ت ط ∩ أ ط (احتمال

                                                   18  

  


��)� ا
 G�#�
ا ��Pاتوه���.  

  


G?!,7 ا
*�ب K*�+ '�?zو ?,!6
�� �?� ا�
  أي أن ا6EA,�ل ا
,�آ� �� K&��4 ا

� ا�@�4د)� &' ا�+�خوهو ما يحقق �^��F:ا.   

8� ا�4�,! ,-)�B@��1د ا�eا )< )Q�+واةا��,�   

 f;:6نا ال نحتاج عملياً لبلوغ أن� إلى أQ,� در�� �' ا������ >( ا��

&���@\)\ التي حملت لنا الخبر كما وردت في الواقع، وإنما باالكتفاء  تحليل كل الروافد

)�B@فقط في كل طبقة طبقة، كما يوضح الشكل التاليا� :  

  

  



 15 

  

��ل مادامت ا�4��)$� ا:;���4� يحقق وواضح أن هذا المعيار�Tفي كل طبقة ا 

� ا�@�4د)�  مطلبمع تحقيق، %100أو ، ا��;Bةطبقة تجمع إلى �^��F:بين ا 

  .الرواة

من عناصر، هو بحسب "  ا�4@\زلا�@��
 "مجموع ما في هذا وواضح كذلك أن 

 مكون تحديداً واستقصاءاً ل ا�@��
، وبالتالي فإن ا��8�� ا��ا&@�عدد الرواة النهائيين في 

�Q ��F+�ة من Q�< باستثناء المجموعة الفارغة التي ال (، ال غير )أو طريق (���ة

  ). قيمة عملية لها

  

 ���:  
 في هذا ا��Cادث ا��g44� هي بمثابة كل ا�$�� Q+�ة )الطرق(القنوات وهذه 

 
  .  المتناهي اختياراً وتصميماً ا�4@\زلا�@��

  .ا��;Bة هي �# ا��4آ8�ا;���4لذلك كانت 
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بين ) واحد إلى واحد(يحقق في نفس الوقت عالقة تناسب وتناظر  لا�@��
 ثم إن هذا 

  .طريق من طرق ورود الخبرقناة أو عناصره وكل 

  

 قنواتأننا نحصل على درجات السلم المعيار بجمع مساهمة الوواضح جلي أيضاً 

 �,Bر�� اTو��بدءاً بطريق فرد بالنسبة المنفصلة عن بعضها البعض في الطبقة الرابعة، 

2�من السلم، ثم بطريق ثان ينضاف إلى األول بالنسبة �Aر�� ا�B,� من السلم، ثم بطريق 

 من السلم، وهكذا دواليك، برابع، �,Bر�� ا�A��A�ثالث ينضاف إليهما بالنسبة 

ي المعني، أو بحسب عدد هذه الطرق المشاركة في نقل الخبر إلى الصحاب. إلخ...وخامس،

   .����الرسول 

 لوزن مجموع الطرق التي ورد بها الخبر، ���)$�وكل درجة من السلم هي بمثابة 


 آ4@�رمقايسة مع ��@,� ),gر)� وهو األساس الذي تقوم عليه كل . ا��زن ا��ا�@

�  .ا�@,4

  ���:  
  :  ال ثالث لهمابين احتمالينيتأرجح  سمع خبراً، فهو راوبما أن كل و

  :، أوأن )jد)# Q,� ا���# آ4F �4@#إ��   ) أ

#   ) ب< k�0( أو 
�( . 

  

�د)� ا�Q �80,� قد تتبعنا في اللوح التالي هذا النوع من االحتماالت في ف-

أي وقوع ) (ط(وبالرمز ) أي صادق) (ص(حيث رمزنا للتأدية على الوجه بالرمز ، ا���#
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�l ه ال يوجد سوىليتبين أن، )خطأ في التأدية< B;احتمال لتأدية 16بين  من و�# وا 

   . سالماً من أي خطأQ,� ا���#الخبر 

  

  

  حاجز احتمالية تصديق ال تتعدى في ا�4@\زا�42Tذج يتفق مع مطلب وهو ما


 >( ا�/C� ، كما كان يعرفه �X)! >�دفي تنقل خبر  % 6.25(B�ا:7�^ح ا�

اة، ال  على الرو&�;��4ل و��د أ ��ء �bر=�، الذي لم يكن يأخذ  !ا��80)�

  !. اليقيني بوجودهاعلم المحدثين، مع يمكنهم، ال التوقع بها، وال االحتراز منها

  

الذي ساد منذ زمن   ا��pا:7�^حوهو ما جعلنا نقف بيسر على عوار هذا 

تواجد أخبار خاطئة ودللنا على ذلك بصالبته، كفاءته وونقصه وعدم  رحمه اهللا، ا��08ري
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'ومع ذلك وردت في CC/لك في سلسلة ذكما يمكن التيقن من ، ا� q@>

'CC/على هذا الموقعا� .  

 ���:  
من في تحقيق هذين ، ال تك في آلنQ,4( وQ�1( كمعيار ا�4@�روقيمة 

 وهو ما جعلنا . في قيمته العملية لمقايسة كل األخبار مقارنة به، بلالمطلبين المستقلين فحسب

  .ا وليس فحسب بكون الرواة الحوامل ثقات فقطنحكم على صدق األخبار بدرجة وثوقية نقله

  

 � 29ا/��. و-��, ا���


