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ِ ُالذ
ِ
ِ
َّ ُالدَّن
َّ ُِالمكتبة
ُ "ةُالنبويِ ِة
اممة
"أ َثرُاستخدام
ُّ ُفيُخ ْد َم ِة
ُ ُالمَم َّخص
 ولعا أبارز الراراة فا، تعد َدت السراددر اإللكترونيا والسؾساؾادت الحديثيا فا ددةا العماؾ الذاراي
، ولمد ااش الشرؾيا ا وةجدالته ااد السختم ا ا
 والخددةا ا لمعم ااؾ الذ ااراي،العر اار الحد اار وأكثره ااد اس ااتخداةد
ُّ
ةاؽ

." "السكتر الذدةم

 إال أنهاد تحتادج إلاى ا، الداش
ُّ فعمى
ُّ  وكثرة فؾائدهد وةيزاتهد ف ددة اماؾ،الرغؼ ةؽ أهسيتهد

لبلساات ددة القرااؾه ةشهااد ةااا الح اادر امااى ةرااددر الذ اريع

 وو ااا القيااؾد والز اؾاب السهس ا،التقااؾيؼ

 والخظأ فيهد وارد ةاؽ الرادحثيؽ وفريا،إنتدجهد ةرهر
َ  وأيزد ألن، والكتب الت تشدولتهد بدلخدة والعشدي
،العس سأارض لمسؾ ؾع ةؽ جؾانره السختم ةتشدوال طريق اسمهد ودورهد فا ددةا اماؾ الحاديث
 ةااا بياادن. ومبرازهااد لمسدااتخدةيؽ،وةؾ ااحد لاارعض األسااس اإلساابلة السهس ا الت ا يشرل ا العشدي ا بهااد

. وو ا السقترحدت لعبلجهد وتحديشهد،الرعؾبدت والدمريدت السؾجؾدة فيهد
ُّ
.)Sunnah(  الدش الشرؾي،) Science of Hadith(امؾ الحديث ريف

Abstract

The e-sources and modern encyclopedias varied in serving the Sharia
Sciences where the prominent program and the most used in the modern
time, which serves the Sharia Sciences and Sunnah, is the "Comprehensive
Library".

Despite its importance, benefits, and traits in serving Sunnah sciences, it
needs to be updated setting new standards for the sake of having the
maximum benefit taking into account keeping Sharia resources and books

which offered a lot of care and interest. As its production is important and

there are mistakes made by researchers and teamwork, I will study the topic
in terms of the way it works and its role in serving Hadith sciences stating

the principles and important criteria which must be considered and be clear
for all. I will also demonstrate the difficulties and cons existed offering some
recommendations for improvement purposes.
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السقدة :
الحس ااد هلل رب الع اادلسيؽ ،والر اابلة والدا ابل ام ااى أ ااري األنري ااد والسرس ااميؽ نريش ااد ةحس ا عاد وام ااى ل ااه
وأصحدبه أجسعيؽ ،وةؽ سدر امى هديهؼ إلى يؾ الديؽ.
أةد بعد
فدلدش ه األص الثدن  ،بعد القرن الكريؼ ،ةؽ أصؾل األحكد الذاراي التا أجساا السدامسؾن
ُّ
ا
امى ااتردرهد أصبل
ةدتقبل ،والقرن والدش ةتبلزةدن ال يش ُّػ أحدهسد اؽ اآلدر ،فها السريشا لسجسماه
اػ الاكك َر لت َراي َؽ لمشادس َةاد نازَل إَلايهؼ َوَل َعمهاؼ
{وأَن َزل َشاد إَلي َ
را لعسؾةاه ،اادل تعادلىَ :
السقيدة لسظمقاه السخر َ
َيتََ كرو َن}

()1

لمدااش الشرؾي ا هااكل السكدن ا ف ا التذ اريا اإلساابلة  ،فسااؽ واجااب األة ا السداامس ح غهااد
بسااد أن ُّ
والعسا بهااد ونذاارهد وداادةتهد بكا الؾسادئ واإلةكدناادت السذااروا الستدحا  ،واااد بااكل األئسا امااى ةاادار
التاادريم ةشااك اراار الشرا

الدااش وجسعهااد ،وترااشي هد ،والتقعيااد لهااد،
جهااؾدا اغيسا فا ذلااػ كروايا ُّ

و رحهد وتؾ يحهد ،والتأليف ف ذلػ كمه.
وف ا هااكا العراار نذااظ

حرك ا ددة ا العمااؾ الذااراي ُّ
ار بسختمااف
تعمسااد وتعميسااد ،وح غااد ونذا ا

الؾس اادئ والتقشي اادت الحديثا ا  ،وتع ااددت السر ااددر اإللكترونيا ا والسؾس ااؾادت الحديثيا ا فا ا ددةا ا العم ااؾ
الذراي  ،ولع أبرز الرراة ف العرر الحد ار وأكثرهاد اساتخداةد ،والخددةا لمداش الشرؾيا وةجدالتهاد
السختم " ،السكتر الذدةم " ،ةا وجؾد بعض الرعؾبدت والدمريدت ف استخداةهد.

( :.)1سورة النحل :اآلية . 44
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الدر ِ
م ْذ ِكمةُُ ِ
اسةُُ :
نغ ا ار ألهسي ا السكتر ا الذاادةم ف ا ددة ا الدااش الشرؾي ا وألرهااد امااى الرحااث العمس ا  ،واالسااتخدا
الرحيح لهد جد ت هكل الدراس لئلجدب امى األسئم التدلي :
ةااد دور السكترا الذاادةم فا ددةا الدااش الشرؾي ا

وةااد ها أهااداي السكترا وةسيزاتهااد  ،وكي ي ا

اساتخداةهد فا ددةا الحااديث الذاريف وامؾةاه ةااد ها صااعؾبدت السكترا الذادةم وساامريدتهد ،وكي يا
ابلجهد  ،وةد ه السقترحدت لتحديؽ السكتر الذدةم .
ثُ :
الب ْح ُِ
َّ
أهميةُُ َ
تشرااا أهسيا الرحااث ةسااد لسدااته ةااؽ حدجا الراادحثيؽ وطمرا العمااؼ لمظريقا الرااحيح فا اسااتخدا
لمحراؾل اماى الشتادئ بأارار واا  ،وتشرايههؼ إلاى

السكتر الذدةم  ،وتؾ ايح بعاض السهادرات التقشيا
ع
سمريدت فا اساتخداةهد براؾرة ددطئا  ،لاؼ ل ا
وجؾد

األنغادر إلاى الساشه العمسا بادلعؾدة إلاى الكتادب

األصم والكتب السظرؾا  ،وااتردر التقشيدت الحديث وسدئ ةددادة لمرحث.
الب ْح ِثُُ :
ْ
أه َدافُُ َ
السع ادة لخدة ا العمااؾ الذااراي اسؾةااد ،ودورهااد ف ا ددة ا
 .1تعريااف الراادحثيؽ بدلسكتر ا الذاادةم
َ
الدش الشرؾي  ،وةددادتهؼ ف طريق االستخدا الرحيح لهد ،والتؾلي ةشهد.
 .2تررااير الراادحثيؽ ببيجدبياادت السكترا الذاادةم  ،وساامريدت اسااتخداةهد ،والسحاادذير السترترا امااى
ذلػ وابلجهد.
 .3تذجيا الرحث العمس لده طمر العمؼ فممؾسدئ السيدرة ف الحراؾل اماى السعمؾةا

األلار

الكرير ف االهتسد بدلرحث العمس .
 .4بيدن أن السؾسؾادت الحديثي َ بذك اد والسكتر الذادةم بذاك داد
لمكتب الؾراي األصمي .
3
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 .5بيدن أيدر الظرق اآللي ف تخري األحدديث الشرؾي ودراس األسدنيد.
ع
ةقترحدت لتحديؽ السكتر الذدةم برؾرة أفز .
 .6الؾصؾل إلى
الدراساتُالدابقةُ :
"التقنيةُالحديثةُفيُخدمةُالدنةُوالديرةُالنبويـة ُيـياُالواقـاُوالمـ"مو " -د .إباراهيؼ باؽ حسادد
الداامظدن ال اريس ،بحااث ةااؽ داابلل ناادوة اشدي ا السسمك ا العربي ا الدااعؾدي بدلدااش والداايرة الشرؾي ا – ط/
ةجسا السمػ فهد.
تعترر هكل الدراس امى أهسيتهد ف بيادن أهسيا التقشيا فا ددةا الداش الشرؾيا  ،إال أنهاد تحادل
سامريدت التقشيادت الحديثا  ،بذاك ااد ولاؼ تتظارق

اؽ أغمب السؾساؾادت فا العماؾ الذاراي  ،وتشدولا
لمحديث اؽ السكتر الذدةم  ،وهكا ةحؾر دراست .
ُُُُ ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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َّ
الب ْح ِثُُ :
خطةُُ َ
فيه بعد السقدة :

تشدول

ُالمبحثُاألو ُ:التعريف بدلسكتر الذدةم  ،وهدفهد ،وطريق استخداةهدُ .
المبحثُالثانيُ:دور السكتر الذدةم ف ددة الدش وأبرز ةسيزاتهد.
المبحثُالثالثُ:أهسيتهد ف ددة امؾ الحديثُ .
السظمب األول :أهسيتهد ف التخري ودراس األسدنيد.
السظمب الثدن  :أهسيتهد ف ددة الحديث السؾ ؾا .
السظمب الثدلث :أهسيتهد ف

رح الحديث وةقدرن الستؾن.

المبحــــثُالرابــــاُ:السا ااشه األكا اادديس ف ا ا اسا ااتخدا السكتر ا ا الذا اادةم (الكتا اادب الا ااؾرا -الكتا اادب
اإللكترون ).
ُالمبحثُالخامسُ:الرعؾبدت ف استخدا السكتر الذدةم وسمريدتهد ،وابلجهدُ .
المبحثُالدادسُ:ااتراحدت لتحديؽ السكتر الذدةم وتظؾيرهدُ ُ.
الخاتمةُ:وفيهد أبرز الشتدئ ُ ُ.
منهجُالبحثُ ُ:
التظري والسسدرس العسمي لررندة السكترا الذادةم  :أعهار التظريا العسما ةجسؾاا ةاؽ السهادرات فا
طريق استخدا السكتر  ،بدإل دف لسد كتب امى ةؾاا الذدةم الرساس  ،تسكاؽ الردحاث ةاؽ اساتخبل
بعض القؾااد والسسيزات ف استخداةهد.
التخا اري اآللا ا لمح ااديث الذا اريف :بيشا ا
استخبل

في ااه الس ااشه العسما ا فا ا التخا اري ود ارسا ا األس اادنيد ،وكي يا ا

الحكؼ امى الحديث.
5
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المبحثُاألو ُ:التعريفُبالمكتبةُالذاممة ُوهدفها ُوطريقةُاستخدامهاُ .
المطمبُاألو ُ:تعريفُالمكتبةُالذاممةُ :
السكتر ف ُّ
ادل اماى جساا ا ع إلاى
المل  :ةؽ (كتب) الكدي والتد والرد أصا صاحيح واحاد ي ُّ
()1
ع
السكتََر  :ةكدن بيا الكدتب ،أو ةكدن جسعهد وح غه()2ا.
 .ةؽ ذلػ الكتَدب والكتدب َ .

الذدةم  َ ( :سَمهؼ) األَةر بدل َكدر ( سؾال) َاسهؼ .ويقدل َ :س الَقؾ َوَنحؾهؼ  ،ةجتسعهؼَ ،ويَقدل:
تذت َ وت ر َق ةؽ أَةرهؼ(.)3
جسا هللا سمهؼ ،أَي َةد َ
السكترا الذاادةم  :برناادة ةجاادن

ااخؼ ،يهاادي – كسااد هااؾ وا ااح ةااؽ اسااسه – ليكااؾن اادةبل

لك ةد يحتدجه طدلب العمؼ ةؽ كتب وبحؾث.
والسكتر ا تعس ا حدلاي اد امااى نغااد الؾيشاادوز ،وهااؾ صاادلح السااتقردل ةم اادت الشرااؾ

السختم ا ،

كثير ةؽ الكتب
ا
وترتيرهد ف إطدر واحد ةا إةكدني الرحث فيهد أو ف بعزهد ،كسد يقد ةؾاا الررندة
ف ا العمااؾ الذااراي  ،وةااد يتعم ا بهااد ةااؽ امااؾ اآلل ا  ،ويسكااؽ ةعرف ا السزيااد ةااؽ ص ا دت الررناادة ةااؽ
ص حدت الذرح .والررندة حدص اماى با ار ة ادتاراع وكدفا حقاؾق السمكيا ال كريا ةداجمه رساسياد بدساؼ
ةررةجه(.)4
أو تعري :بأنهد ةؾسؾا تحتؾي امى ةجسؾاا ةاؽ الكتاب السخترا فا العماؾ الذاراي  ،يسكاؽ
لمردحث أو طدلب العمؼ الرجؾع إليهد  ،والؾص لهد وةظدلعتهد بأاا جهاد ااؽ طيا برةجيا دايقا ةعادة
لكلػ

( .)1معجم مقاييس اللغة  :أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكراي (.)128 /5
( .)2ادلعجم الوسيط.)775 /2( ،
( .)3سلتار الصحاح ،زين الدين أبو عبد هللا دمحم بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي (ت666 :ىـ) (ص . ،)169 :ادلعجم الوسيط (/1
.)495
( .)4موقع ادلكتبة الشاملة ، http://shamela.ws/index.php/page/about-shamela:جريدة الرايض ،العدد ( 14452
اجلمعة  1429 / 1 / 9ه .
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هااكل السكتر ا ةااؽ أفز ا السكتراادت الت ا صاادرت ف ا ةجاادل ددة ا الدااش الشرؾي ا  ،فه ا ةتعااددة
الجؾانب ،فيؾجد بهد كتب لمت دير ،والحديث ،والعقيدة  ،وال قه وأصؾله ،واألدب ،وغير ذلػ.
المطمبُالثانيُ:هدفُالمكتبةُالذاممة:
* والهدي ةؽ هكل السكتر (كسد يقؾل ةؽ أصدرهد) ليس ةجرد جساا بعاض الكتاب السجدنيا ةاؽ
ف ا ةكتر ا واحاادة ،ب ا األهااؼ ةااؽ ذلااػ هااؾ إةكدني ا إ اادف الكتااب وتعااديمهد لتكااؾن السكتر ا

اإلنترن ا

الذخري لظدلب العمؼ.
* والسكتر ةجدني ال يجؾز التربح ةؽ بيعهد.
* كسد ال يجؾز استخداةهد لشذر ةد يخدلف ةشه أه الدش والجسدا .
الراادع ةااثبل لياارد اميهااد أو نحااؾ ذلااػ .أةااد نذاار هااكل الكتااب فاابن ةااؽ اارط جاؾاز اسااتخدا هااكل
السكتر اد استعسدلهد ف ذلػ.
يجؾز -ب يذجا -نذر السكتر امى أسظؾاندت أو ف السشتديدت أو امى ةؾااا اإلنترن (.)1
المطمبُالثالثُ:طريقةُاستخدامُالمكتبةُالذاممة(ُ :)2
بداي

ار التعدة ةا الررندة بعد تشزيمه ال بد ةؽ ةعرف اس األزرار والقؾائؼ ،واس ك أيقؾن

ةؽ أيقؾندت الررندة  ،ولع ةد يهسشد ف ةجدل بحثشد هؾ ديدرات الرحث:
أول :ديدرات الرحث بدلكتب ،وه األيقؾن األولى اماى صاؾرة كتادب
ًُ
ادتيدر كتدب] ،أو بدلشقر امى أي ةكدن ف الذد

 ،أو ةاؽ ادئسا ةماف -

الرئيد ،أو بس تدح .F10

حيث ندتظيا ادتيدر كتدب ةاؽ كتاب السؾساؾا  ،ويسكاؽ فاتح الكتادب وترا حه .وهشاد لبللا أنغسا
الدتيدر الكتب وه

ةجسؾادت  -تر ي  -سدب ].

( )1ادلوقع الرئيسي للمكتبة الشاملة.shamela.ws ،

()2موقع الشاملة .وانظر :دورة مهارات التعامل مع ادلكتبة الشاملة ،د .إبراىيم بن عبد هللا السماعيل،يف جامعة اإلمام دمحم بن سعود1437/2/7 ،ىـ موقع:
.https://www.youtube.com/watch?v=LTjZWusiAmQ
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مجموعات:
اػ كتدبا اسااؼ أي ةجسؾاا
الذاري العمااؾي  :يسكشا َ



ليرحااث اشااه فا القدئسا حتااى ارا أن تكسا َ

كتدب اسؼ السجسؾا .
يسكشػ كتدب اسؼ أي كتدب ليرحث اشه ف القدئس حتى ار أن تكس َ كتدب
الذري الد م :
َ



اسؼ الكتدب.
ويسكشااػ تحديااد كت ادب ةعاايؽ والزاال امااى زر الرظدا ا امااى اليداادر] لتحر ا امااى بظدا ا



الكتدب.
زر



لزل الذجرة أي تقميرهد بحيث ال يغهر ةشهد إال السدتؾه األول فق .

ترفية ُ


بددتيدر حري أبجدي تحر امى جسيا الكتب الت تردأ بهكا الحري



بكتدب جاز ةاؽ اساؼ الكتادب تحرا اماى ادئسا (ةرا دة) بجسياا الكتاب التا تحتاؾي أساسدههد
امى هكا الجز .

سايق ُ


يعرض لػ ادئس بدلكتب الت فتحتهد سدبقد ،األحدث يكؾن فا أاماى القدئسا  ..اشاد فاتح كتادب
ةااؽ هااكل القدئسا  ،فبنااه ي ااتح امااى داار صا ح كشا

فيهااد اشااد ترا ح هااكا الكتاادب ..سااتجد أن

هااكل الخدةا ة ياادة ج اادا ،فلدلرااد ةااد ياادور الردحااث فا نظاادق ةعاايؽ ةااؽ الكتااب ليااتس َؼ بحثااد ةااد،
ار فا هااكل
فراادال ةااؽ التشقيااب اااؽ هااكل الكتااب دادا السؾسااؾا  ،تجااد الكتااب التا تدااتعسمهد كثيا ا
القدئس .
ثانيـا :د ا ديادرات الرحااث الرئيدا  ،وها لاب السكترا الذادةم  ،وها ةرتكاز الرحااث فيهاد ،امااى
ً
ك ةشغدر

يسكشػ الرحث ةؽ دبللهد ،ف الشرؾ

أو العشدويؽ أو التعميقدت.

8



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net



الرحث بدلشرؾ

:

أوال :يتؼ تحديد السجسؾا السظمؾب .
لدنيااد :يااتؼ تحديااد الكتاادب السظمااؾب باادلشقر اميااه ،لااؼ نقمااه إلااى ةجاادل الرحااث ،وبدإلةكاادن الت َشُّق ا أو
الرحث ف جسيا كتب السؾسؾا إلى ةجدل الرحث.
وطريق الرحث ف الشرؾ

يكؾن اؽ طري :

(أ) كمس .
(ب) كمساادت ةتتدليا أو نااص ةااؽ ااادة ة ااردات ،ويعشااى بهااد أن تكااؾن جسما ةح ؾعا ةااؽ الحااديث
وةرتر .
(ت) كمساادت ةتردااادة ،ويعشااى بهااد أن نح ا أكثاار ةااؽ كمسا ةااؽ الااشص الساراد وهااكل الكمساادت تكااؾن

9
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غير ةرتر .
البحثُيتعددُالعبارات :يكؾن الرحث امى اذر اردرات ةعد ،دساس ارادرات (و) ،ودساس ارادرات
(أو)  .والرحث با (و) و (أو) ةعاد يحتدجاه الرادحثؾن ،والخدنا التا تكتاب بهاد كمسادت الرحاث ارادرة ااؽ
ادة ةربعدت.
العر َد َل َياتَ َكمؼ
دل« :إن َ
صمى هللا َاَميه َو َسم َؼ َا َ
ويتزح ذلػ بدلسثدل التدل  :اؽ أَب ه َري َرَةَ ،اؽ الشر َ
ع
دلكم َسا ةااؽ َسا َاخ
العرا َاد َل َيااتَ َكمؼ ب َ
ب َ
دلكم َسا ةااؽ ر ا َاؾان َ ،الَ يمقا َل َهااد َباادالَ ،يرَفعااه َ ب َهااد َد َر َجاادتَ ،ومن َ
َ ،الَ يمق َل َهد َبدالَ ،يهؾي ب َهد ف َج َهش َؼ»(.)1
وف ا ا ا رواي ا ا ا "الَ َيا ا ا َاره ب َها ا ااد َبأسا ا ااد"
هللا" بسعدة

()2

فقا ا ااد تريا ا ااد أن ترحا ا ااث اا ا ااؽ" - :يا ا ااتكمؼ بدلكمس ا ا ا " و"سا ا ااخ

(و)  .أي ال بد ةؽ تؾفر كبل الجسمتايؽ فا الشتيجا " -ال يمقا لهاد بادال" أو "ال ياره بهاد

بأسد" بسعدة (أو) أي ال بد ةؽ وجؾد أي ةؽ الجسمتيؽ ف الشتيج .
فتكتااب هاادتيؽ الجسمتاايؽ ف ا ةعدة ا (و)  ،وتشتق ا لترؾيااب (أو) ،وتكتااب الجسمتاايؽ األدي ارتيؽ ،لااؼ
تزل زر الرحث.
ولش تاارض أن ا أريااد الرحااث الردااي بسعدة ا (و) أو (أو) ةش ااردا -ف ابل بااأس -اكتااب ةااد تريااد ف ا
ةعدة

(و) ةثبل ،واتر الردا فدرغد ال تمت

له أو العكس.

ب حتى لؾ بحثػ أبد ةؽ ذلاػ ترحاث ةاثبل ااؽ جسما "فا ساري هللا" دون أيا ةعادةبلت ،اكتاب
الجسم ف أي ةربا ،وا ل بحث.
البحثُبالجملُالمرتبة :اشدةد ترحث بدستعسدل ةعدة (و) يسكشػ أن ترحث اؽ الجس
أ ال  ،إذا و ع

ةرترا -

ابلة (صح) أةد كمس ةرتر فبن الررنادة يرحاث ااؽ الجسا بدلترتياب الاكي ها

اميه ،ومال يرحث اشهد كيف كدن .
()1صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،ابب حفظ اللسان(.)6478
(.)2سنن الرتمذي  ،أبواب الزىد ،ابب فيمن تكلم بكلمة يضحك هبا الناس ( )575/4رقم(.)2314
01
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البحثُبالمطابقاتُوالبحثُبالمواصق :يكؾن أةد ك ةربا ةؽ ةربعدت الرحاث هشاد رةاز ( ) إذا
و ااع

ابلة (صااح) أةااد هااكل الساايؼ ،فسعشاادل أنااػ تريااد أن ترحااث اااؽ هااكل الكمس ا بحثااد ةظدبقااد ،ومن

حكف

ابلة (صح) فسعشدل أنػ تريد الرحث بدلمؾاص  .وبهاكا يسكشاػ أن تخراص الرحاث ةظدبقاد ،أو

بدلمؾاص لك اردرة ةؽ العذرة امى حدة .الرحاث السظادب ااؽ كمسا "صابلة" ةاثبل يعظياػ نتادئ ةثا
"صبلة" فق  ،سؾا صبلة ال رد ،أو صبلة التظؾع أو غير ذلػ ،أةد الرحث بدلمؾاص إذا كتر

"صبلة"

فبنااه يغهاار بدلشتاادئ صاابلة أو "الراابلة" "صاابلتهؼ" ،وأيز اد ،صاابلتكؼ ،و"الراابلة الراابلة وةااد ةمك ا
أيسدنكؼ" ،وأيزد "وةد كدن صبلتهؼ اشد الري
فدستعس السظدبق



إال ةكد وتردي " .إذا لؼ تكؽ تحتدج الرحاث بدلمؾاصا ،

ألنه أسرع اميبل.

البحـثُبالعنــاويا :تختاادر الرحاث بدلعشاادويؽ ،لاؼ تكتااب العشاؾان الساراد الرحاث اشااه باش س طريقا
الرح ااث بدلشر ااؾ

 ،فتخ اارج الشت اادئ السظمؾبا ا فا ا ال ر ااؾل والسردح ااث والعش اادويؽ فقا ا دادا ا

الكتب،فمؾ بحثشد بعشؾان (الررر).

تحدياُالبحثُودقتهُ :
* يشرااح بببقااد ابلة ا (صااح) امااى دياادر (تجده ا ال ااروق باايؽ الهس ازات ونحؾهااد) لك ا ال ت قااد
نتدئ هدةا  .حتاى ولاؾ كشا

والقاد بأناػ تكتاب ارادرة الرحاث ساميس ودايقا  ،فابل تثا بكي يا كتدبتهاد فا
00
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الكتدب الكي ترحث فيه فقد تكؾن دظأ .وهكا الخيدر يددوي بيؽ ةد يم بدلتحديد ،وهكل ةيزة هدة .
* هشااد ةيازة هدةا أيزاد  ،وها تجدها جسيااا ابلةاادت التارايؼ والتذااكي  ،وهااكل صا لدبتا فا
بشي الرحث ،وليد

ديدر  ،فبل أاتقد أنػ تريد أن ترحث اؽ "ادلؾا نعاؼ" فابل تجادهد ألنهاد ةكتؾبا فا
ا

الكتادب "اادلؾا :نعااؼ" .با ياتؼ تجدها ال ؾاصا وابلةادت التارايؼ كمهاد .وبعرادرة أو ااح وأدق :ياتؼ الرحااث
اؽ الحروي العربي  ،والحروي اإلنجميزي  ،واألراد  ...وك ُّ ةد ادا ذلػ يتؼ تجدهمه كأنه غير ةؾجاؾد،
فا ارادرة الرحااث أ كادن فا الكتادب الااكي ترحاث فيااه ،فهاؾ كأنااه غيار ةؾجااؾد،

ساؾا أكشا َ كترتااه أنا

وهكا يعظ دا كريرة لمرحث.

ار ،وها أن الررنادة باه إةكدنيا فاتح
* أود هشد التشريه امى نقظ هدةا  ،حادول االسات ددة ةشهاد كثي ا
د دت كثيرة ،واألزرار العمؾي تعس امى الذد
 -لااؾ أنااػ اآلن ف ا

الس تؾح  ،وككا القؾائؼ ،فسثبل:

د ا ااارض كتاادب -فدلكتاادب السعااروض اآلن هااؾ الكتاادب الحاادل  -يسكشااػ

بدألزرار العمؾي ةظدلع بظدا هكا الكتدب ،أو إدراج هكا الكتدب لسمف نرا ع أو إلكترونا ع  ،أو الرحاث
ف هكا الكتدب الحدل  ،أو فتح غرف التحكؼ امى هكا الكتدب  ....أيد كدن
تحرير ،رب ةتؽ بذرح ،تحرير تراجؼ ،د
* لؾ أن

ف

د

الذد

الحدلي  -ارض،

السؤل يؽ .... ،ك الخدةدت ةتدح امى ك الذد دت.

ارض أو تحرير كتدب ،فهؾ يرحث ف الشص والتعمي وهككا...

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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االمبحثُالثانيُ:دورُالمكتبةُالذاممةُفيُخدمةُالدنةُوأيرزُمميزاتهاُ :
المطمبُاألو ُ:دورُالمكتبةُالذاممةُفيُخدمةُالدنة ُ
لمدااش الشرؾي ا ح ا وافاار ف ا ةجاادل الحدسااؾب ،فؾس ا هااكا الخزااؼ الهدئ ا ةااؽ السعمؾةاادت
كاادن ُّ
السقاارو ة والسدااسؾا والسرئي ا عهاارت السؾااااا الت ا ت يااد الراادحثيؽ ،وتعس ا امااى نذاار كتااب الدااش ،
وتيدر امى الردحثيؽ الؾصؾل إلى بليتهؼ ةؽ أارب طري  ،فتؾافرت السؾااا الت تخد الدش الشرؾي ،
وعهرت الرراة السؾسؾاي الت تتشدول جسيا امؾ الحديث رواي ودراي  ،وتتشدول امؼ الرجدل وجسا
السرش دت ف براة تيدر سر الؾاؾي امى ةتؽ الخرر ،وأاؾال األئس ف حدله ،وككا الؾاؾي امى
َنَقَم الدش الشرؾي  ،وةعرف أاؾال أئس الجرح والتعدي فيهؼ.
واااد عهاارت السكتر ا الذاادةم الت ا تحااؾي كدف ا امااؾ الااديؽ ةااؽ القاارن الك اريؼ وت داايرل وامؾةااه،
والحااديث الذ اريف وامؾةااه وفشؾنااه السختم ا  ،وال قااه وأصااؾله ،والداايرة الشرؾي ا  ،وتاادريم األةااؼ والسمااؾ
والحزاادرات ،وس ااير األا اابل السر اارزيؽ والرج اادل ،والزه ااد ،وام ااؾ العربيا ا

نحؾه ااد وص اارفهد وببلغته ااد

وأدبهد و عرهد ونثرهد وغير ذلػ ،ب اش أنؾاع ةشهد بجسا ةرش دت إةد أو أكثر ف برنادة واحاد.
وبدإل دف لكلػ ،فقد أفددت ةؽ الرراة والسؾسؾادت الحديثي األدره(.)1
واد حغي

الدش الشرؾي

بسد لؼ يح َ به غيرهد ةؽ امؾ اإلسبل األدره ،ولع سارب ذلاػ ةاد

تذااسمه امااؾ الدااش ةااؽ غا ازرة فا ةددتهااد ،وتشااؾع فا امؾةهااد الاادائرة باايؽ امااؾ الحااديث روايا وامااؾ
الحديث دراي  ،وألنهد السعيؽ الكي ال يشزب ،والكي يدق كدف فروع العمؼ الديش .
وتغهر أهسي السكتر الذدةم ف امؾ الحديث والدش والديرة الشرؾي
الردحااث الؾا ااؾي ام ااى أحددي ااث وأدراادر الشرا ا السر ااظ ى

باأن فيهاد ةاد يداه اماى

 ،ويعيش ااه ف ا ةعرفا ا رواته ااد .وك ااؼ ك اادن

الردحث ي تش  -األياد والميادل  -ااؽ الخرار الؾاحاد فا دواوياؽ الداش  ،ويتتراا طارق الخرار وروايدتاه
( )1انظر :التقنية احلديثة يف خدمة السنة والسرية النبوية ،بني الواقع وادلأمول ،د .إبراىيم الريس،
03
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لعم ااه يق ااف ام ااى ط اارق أد ااره لمح ااديث أو رواي اادت أد ااره ل ااه .ومن أه ااؼ ة ااد يحت اادج إلي ااه الردح ااث ه ااؾ
الحرااؾل امااى السعمؾةا وادتراادر الؾاا

فا ذلااػ ،وكا هااكا تحققااه "الذاادةم " ،با وتزيااد امااى ذلااػ

أة ار در هؾ اسميدت الترتيب والتشدي والسؾازن (.)1
كسد أنهد تحق لمردحث نتدئ ةد كدن بدستظداته تحقيقهد بدلؾسدئ الرحثي التقميدي

فتزا بيؽ

ياادي الردحااث أو طدلااب العمااؼ كسااد هاادئبل ةااؽ الكتااب يدااتظيا أن يترا حهد دون تعااب أو اشااد  ،ودون
أن يشتق ةؽ ةكدن إلى ةكدن  ،ةا تؾافر ادد ةؽ.
ومذا كدنا

هااكل السكترا بهاكل الكي يا وبتمااػ األهسيا وبهاكل ال دئاادة ،فبنااه يشرلا امااى أبشااد األةا

اإلسبلةي ادة  ،وامى الردحثيؽ ف العمؾ الذاراي ددصا أن يؾاكراؾا هاكا التقاد الحزادري لئلفاددة
ةشهد بدلظريق العمسيا الراحيح  ،ويشرلا اماى الرادحثيؽ فا تخررادت الحاديث وغيارل أن يداتعيشؾا
بهد كؾسيم ةؽ وسدئ التخري  ،وةؽ الزروري جادا أن يؾاكرؾا هاكا التظاؾر ويداديرول ويتعديذاؾا ةعاه
 ،ويترجسؾا لآلدريؽ إبدااه ،ويررزوا لهؼ ادرتهؼ امى االبتكدر(.)2
كرير للير الستخرريؽ بعمؼ الحديث ،كادن يش ا فا الرحاث
وتؾفر أيزد السكتر الذدةم واتد ا
اؽ الحديث ف السغدن السختم  ،ويتيح لهؼ االنرراي كمياد إلى استشردط السعدن  ،وتقييد ال ؾائاد ةاؽ
األحدديث الرحيح  -الت ه بدإلجسدع -السردر الثدن لمتذريا اإلسبلة  ،والسريش لسد جد ف
القرن ةؽ الشرؾ

العدة والسظمق والسجسم  ،والهددي إلى طرق تظريقه" (.)3

المطمبُالثانيَُ ُ:مِيُزاتُالمكتبةُالذاممةُ :

( )1انظر :التقنية احلديثة يف خدمة السنة والسرية النبوية ،بني الواقع وادلأمول ،ص17
( )2انظر :التقنية احلديثة يف خدمة السنة والسرية النبوية ،بني الواقع وادلأمول ،ص8
( )3انظر :موقع أفق .www.offok.com :
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بعاد أن أنعااؼ هللا امااى الرذاري بسااد أةادهد ةااؽ ن َعا عؼ وةااشؽ اغيسا واماى أرسااهد هااكل الشعسا العغيسا
نعسا الحدسار اآللا والثاؾرة السعمؾةدتيا تدادبق
الؾاادة ،ب وسدرا

بعاض الذاركدت اإلسابلةي

لبلسات ددة ةاؽ هاكل التقشيا

إلى تظؾيعهد ف ددة العمؾ الذراي  ،وعهرت ف الدشؾات السد ي ةذروادت

أبرزهد السكتر الذدةم .
ةؾسؾاي كريرة ف ةجدل العمؾ الذراي ولع
َ
ال ػ أن هشدلػ ةزايد كثيرة وعدهرة لمسكتر الذدةم  ،ولعم أ ير ف هاكل العجدلا ألعهرهاد وذلاػ
ف الشقدط اآلتي :
أول :أن هاكا الشااؾع ةااؽ التقشيا اإللكترونيا ةظمااب ةااؽ ةظدلااب العراار ،وحتسيا ت ر ااهد التقشياادت
ًُ
العمسي الحديثا  ،حياث الدارا الهدئما فا نذار العماؾ  ،واساترجداهد ،ومتدحا اادر كريار ةاؽ السعمؾةادت
لمردحثيؽ بدهؾل ويدر(.)1
ثانيــا :وجااؾد كتااب
ً

ااخس  ،وااادد كرياار ةااؽ الكتااب ةح ؾعا امااى ةداادح صااليرة ،ال تحتاادج إلااى

ةكادن واساا لاكلػ كساد هاؾ الحادل ةاا الكتادب الاؾرا  ،فايسكؽ ح ا كسيادت

اخس جاادا ةاؽ السعمؾةاادت

ف حيز صلير إذ بمغ كترهد حؾال ( )15999كتدبد حدب السؾاا.
ثال ًثا :وجؾد بعض الكتب امى هاكل السكترادت التا يراعب الؾصاؾل إليهاد ،با إنشاد كشاد نغ ُّاؽ أن
بعزهد غير ةظرؾع ،أو ة قؾد ،فه

دةم كسد سسدهد أصحدبهد.

ابعــا :السجدني ا وة تؾح ا السراادر ،والسرون ا ف ا إةكدني ا إ اادف الكتااب وتحريرهااد وغياار ذلااػ،
رً
وذلػ بب دف الكتب ةؽ دبلل أيقؾن التراي الحي أارى اليددر

.

خامدا :التؾفير السددي لمردحث وذلػ بدلسقدرن بيؽ سعر الكتدب الؾرا والكتب السؾجؾدة فيهد.
ً
سادسا :إةكدنيا ندام صا ح أو أكثار ةاؽ هاكل الراراة وو اعهد فا ةم ادت الرحاث ،ومجا ار أيا
ً
تعديبلت امى هكل الر ح السشدؾد ةؽ ادتردر أو إ دف أو ةد إلى ذلػ ،فدلردحث يتعدة ةا هكا
( )1انظر :التقنية احلديثة يف خدمة السنة والسرية النبوية ،بني الواقع وادلأمول ،ص8
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كثير ةؽ الؾا
الجز السشدؾخ كي سد يذد  ،وهكا بدلظرا يخترر امى الردحث ا

والجهد.

أةد اؽ كي ي الشدم ةؽ السكتر الذدةم وأنؾااه:
أول :الشدم العددي ةا اد عهؾر السردر.
ًُ
العددي ةا عهؾر السردر أو السرجا إذ نشدم بعد تغمي الاشص بؾاساظ األيقؾنا
ثانيا :الشدم
ُّ
ً
امى ك وراتيؽ (الددبع ةؽ اليددر).
نكهب إلى (ةككرات) ف
ثال ًثا :الشدم التراكس  :ددصي ةستدزة ف السكتر الذدةم  ،وطريقته أن
َ
أامى الذد  ،فيغهر قدن:
الشدم التراكس  :واشدةد نختدرهد يردأ الجهدز ف ح

ك السشدؾخ ف الذ الثدن  ،وهؾ:

د ا الحدفغ ا الخدص ا  :وتغهاار ك ا َندا عام جديااد كسؾ ااؾع ةدااتق ع  ،وببةكدنشااد التعاادي اميااه،
وتليير العشدويؽ وةد دبه ،فيسكؽ لمردحث جسا ادة ةؾا يا ف ةؾ ؾع واحد ،ودون الحدج

لمرجؾع

ف ك ةرة لسمف الؾورد.
خررادت السؾجاؾدة بهااكل السكترا ةسااد ي ياد فا الرحاؾث السؾ اؾاي
سـابعا :تعا ُّادد الت ُّ
ً

إذ تحتااؾي

كتب الحديث والت دير والعقيدة وال قه واألصؾل والمل وغيرهد ةؽ العمؾ .
ثامًنا :الرحث الدريا وسهؾل ارض وندم الشتدئ وتشؾع الرحث.
تاسـعا :اارض القارن الكاريؼ بدلرساؼ العاددي ةذاكؾال ،صا ح صا ح ةظدبقاد لرا حدت ةراحف
ً
السديش السشؾرة ةا إةكدني االنتقدل براؼ الر ح أو راؼ الدؾرة واآلي  ،والتشق

أول – سادب – تادل –

در].
عاشر :وجؾد بعض الكتب ةزرؾط بدلذاك  ،وهاكل الكتاب ةاأدؾذة فا اللدلاب ةاؽ "جادةا ال قاه
ًا
اإلسبلة ".
الحاديــة عذــرة :الؾصااؾل ألي كتاادب ف ا السكتر ا  ،واسااتداد غدلااب العسمياادت اميااه ةااؽ ااارض
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وتحريار وبحاث ،ويسكاؽ فاتح الكتادب ،وترا حه ةاؽ دابلل األيقؾنا األولاى التا اماى اك كتاادب

،

وتحتااؾي ه اكل األيقؾن ا امااى لبلل ا ة اادتيح لمرحااث :السجسؾااادت ،تر ا ي  ،الداادب (.)1ةااا الؾصااؾل إلااى
ةكدن الكتدب.
ةؾاا]

ةعشدل أن الكتدب ةؽ كتب السؾاا الرسس لمسكتر الذدةم

]pdf

ةعشدل أن الكتدب ةرتر بشدخ ةرؾرة

]

ةعشدل أن الكتدب ةؽ كتب السؾاا الرسس  ،وله ندام ةراؾرة جادهزة لبلرترادط باه ،لكاؽ

لؼ يتؼ ارتردطهد ف هكل الشدخ .
الثانيــــةُعذــــرة :تتا ااؾفر ف ا ا الذا اادة ديا اادرات رب ا ا الكتا ااب بدلكتا اادب األصا اام  ،واسا ااتراد الكتا ااب
وترديرهد.
أوُلً :إةكدني ا رب ا كتاادب

()2

الذاادةم بكتاادب ةرااؾر  pdfةؾاف ا

لترايسااه بحيااث يسكشااػ وأن ا

تتعدة ةا كتدب الذدةم أن تر َ لش س السؾ ا ةؽ الكتدب السرؾر ،وتدتعر ه ةؽ داد الذدةم .
وكتب السؾاا الرسس يسكؽ ربظهد بشدم ةرؾرة حتى ةا ادتبلي الترايؼ.
فدلسكتر الذدةم السربؾط بدلسراؾرة ،تتسياز بأناه يسكاؽ االنتقادل ةرد ارة ةاؽ الكتادب الشرا إلاى
الكتدب السرؾر ،بدلزل امى أيقؾن

ف أامى الذد

اشدةد يكؾن بدلمؾن األحسر.

وحيشسد يكؾن رةددياد ،فبنه يعش أن الكتدب السرؾر ليس ةربؾطد بدلذدةم .
ثانيُاً :اساتراد السم ادت :ويعشا اساتراد أي ةماف ةاؽ الحدساب أو االنترنا

 ،وم ادفته إلاى السكترا

الذدةم  ،بحيث ترشا ادسد جديدا وتزيف إليه ةد تريد ةؽ ةم دت وكتب.
(. )1انظر :ص.6
(. )2فكرة الربط :تقوم فكرة الربط يف األساس على االنتقال من رقم اجلزء والصفحة ادلوجودة يف الشاملة إىل نظريىا يف الكتاب ادلصور؛ وىذا يعين
كما وكي ًفا ،وقد ال دتون ،غري أن الكتب على اختالف طبعتها وكثرهتا يف بعض الكتب قد
أن الكتاب قد تكون صفحاتو مواقفة دلا يف ادلصور ًّ
ال يسعفها ىذا الربانمج ،والسبب يف ذلك يرجع إىل الفرق بني الطبعة اليت قوبلت على الكتاب يف الشاملة وبني الطبعة اليت ربطت هبا،
وىكذا.
07



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
ويكااؾن ذلااػ ةااؽ لؾحا الااتحكؼ لااؼ تحااد السمااف الساراد اسااتيرادل لااؼ نختاادر زر اسااتيراد السم اادت
.أو ةاؽ ادئسا داادةدت ،لاؼ اسااتراد ةم ادت ،وبعاادل تختادر زر االسااتراد

فا أسا

الذد ا الس تؾحا

(،)1
لدلثد :تردير كتدب ةؽ داد السكتر الذدةم إلى ةكدن در :ناكهب إلاى أيقؾنا ترادير الكتاب
نحدد الكتدب لؼ زر تردير

 .أو ةؽ ادئس ددةدت تردير كتدب.

الثالثـــةُعذـــرة  :التشااؾع الكرياار والخياادرات الستعااددة ف ا نؾاي ا الخ ا وحجسااه وااارض األ ااكدل
برؾر ةتعددة حداب ادتيادر الردحث(وهاكا يسكاؽ ةاؽ االسات ددة ةاؽ دابلل أيقؾنا دادةدت ،الثدنيا اماى
يداادر الذد ا ) ،وكااكلػ تعاادد الخياادرات فا تحديااد لااؾن السااددة اشااد الظرداا  ،ةااا إةكاادن نداام جسما أو
ص ح أو أكثر ،ولرقه ف ةم دت الرحث ةرد رة ،ومج ار االدتردر والتعدي واإل ادف امياه َوفا َ ةاد
يرياادل الردحااث ،ةااا إةكدني ا الظردا ا لر ا ح أو أكثاار ةااؽ كتااب السكتر ا ةرد ارة ،وهااكا يخااد الردحااث
كثير ةؽ الؾا
ويخترر اميه ا

والجهد(.)2

الرابع اذارة :وةاؽ ةيزاتهاد اارض أساسد الساؤل يؽ بدلسؾساؾا ةرترا أبجادياد ،أو حداب الؾفيادت،
وحرر كتب ك ةشهؼ وترُّ حهد ،ويؾجد تعريف بدلسؤل يؽ وكترهؼ ونركة يديرة اشهؼ.
كسااد تسكشااػ ةااؽ إ اادف السااؤل يؽ وت اراجسهؼ ،والتحرياار والحااكي كسااد تذااد  .لاايس اارطد أن يكااؾ َن
لمسؤلف كتب ف السؾسؾا حتى تزي ه .يسكشػ إ دف السؤل يؽ وتراجسهؼ كساد ترياد ،حتاى لاؾ لاؼ يكاؽ
لهؼ كتب ف السؾسؾا  ،فتجع ةؽ هكل الذد
الرحث ف تراجؼ هكل الذد

ةرجعد جدةعد لتراجؼ الساؤل يؽ .وتجادر اإل ادرة إلاى أن

ةسكؽ بخدصي الرحث (ف بيدندت الكتب والسؤل يؽ)  ،وأيزاد الرحاث فا

( .)1وللتوضيح أكثر راجع :موقع الشاملة ،http://shamela.ws/help.php/page/21وانظر :طريقة استرياد كتب وملفات إىل
ادلكتبة الشاملة :عبد هللا بن سعد ابفضل https://www.youtube.com/watch?v=b9GSwof2uBMر
( .)2انظر :موقع .http://www.alukah.net/sharia/0/19212/#ixzz4XBpXayY6
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الترجس ا الحدلي ا ةسكااؽ بخدصااي (بحااث ف ا الر ا ح الحدلي ا ) (.)1ونحر ا اميهااد ةااؽ زر

د ا

السؤل يؽ يددر الذد .
الخامدةُعذرة :التعريف برظدا الكتدب( ،)2واللرض ةشهد:
 ارض ةعمؾةدت اؽ الكتدب وةؤل ه. تريايؽ إذا كاادن الكتاادب ةاؽ كتااب السؾاااا الرساس أ ال ،و اربا صا ح الكتادب إن كاادن ةااؽ كتاابالسؾاا الرسس  -ترييؽ إذا كدن ةرترظد بشدم ةرؾرة أ ال ،ورواب تمػ الشدم امى ةؾاا السكتر (.)3
ونحر اميهد ةؽ زر
د

ف

الرحث أو ف

ف األزرار العمؾيا لمذد ا الرئيدا  ،أو فا
د

د ا ادتيادر كتادب ،أو

تردير الكتب.

الدددس اذرة :وةؽ ةسيزات اإلصدار األدير لمسكترا الذادةم هاؾ الجساا بايؽ الشدام ،ولكاؽ اماى
نظدق

ي  ،وةؽ األةثم امى ذلػ:

• صحيح الرخدري :ةشه ندخ ةذكؾل  ،وأدره ةؾافق لمسظرؾع السعتساد (تارايؼ أحددياث اراد الرادا
وص حدت الدمظدني ) ،ولدلث بتعميا وجياز ل ا د ةراظ ى دياب الرلاد ،ورابعا ةرترظا بدلذارح ،وددةدا
سؽ ددة التخري  ،فجسع

بشدخ واحدة" ةا اد دمؾ األةر ةؽ الدمريدت.

• صحيح ابؽ حردن ،بب از ك حديث ةؽ ط الرسدل  ،راسه السقدب له ةؽ ط الذايم األلرادن (ط باد
وزير) وةزدي إليه كبل الذيم األلردن  ،وةمخص و ع
اي ةؽ حكؼ الذيم األرنؤوط.

( .)1انظر :موقع الشاملةhttp://shamela.ws/help.php/page/10
( .)2بطاقة الكتاب  :يف ىذا ادلكان تعرض بطاقة الكتاب وادلراد هبا  :اسم الكتاب ومؤلفو  ،وأي معلومات تتعلق هبذه النسخة بعينها من
الكتاب ىل ىي مدققة  ،مشكولة  ،موافقة للمطبوع  ،أو ما مصدر الكتاب  ،وما إىل ذلك شلا يتعلق ابلنسخة.
( )3انظر :موقع الشاملةhttp://shamela.ws/help.php/page/8
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الدـــابعةُعذـــرة :ذك اار أحك ااد وتعقير اادت السحقق اايؽ ام ااى الكت ااب ،فس ااثبل :تمخ اايص ال ااكهر ام ااى
السد ااتدر  ،وأحك ااد الذ اايم األلر اادن ام ااى الد ااشؽ األربعا ا  ،وأحك ااد حد اايؽ أس ااد ام ااى ةد ااشد أبا ا يعم ااى
والدارة  ،وأحكد الذيم عيب األرنؤوط ،والدكتؾر بذدر ةعروي ،ونحؾل.
الثامنــةُعذــرة :ةااؽ السسي ازات السهس ا لمراادحثيؽ دياادر العبلة ا السرجعيا
الشذا  ،في ااتح الردحااث د ا العبلةاادت السرجعيا
الرجااؾع إليهااد فا أي وا ا

ولااؾ درج ا

 ،يعس ا امااى الكتاادب

لتدااج السؾ ااؾع الحاادل ةااؽ الكتاادب ،بحيااث يسكشااه

ةااؽ الررناادة  ،وهااؾ أ ااره ةااد يكااؾن بعسا الرظدااادت فا الرحااث

العمس .
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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المبحثُالثالثُ:أهميتهاُفيُخدمةُعمومُالحديثُ .
المطمبُاألو ُ:أهميتهاُفيُالتخريجُودراسةُاألسانيدُ .
أولًُ:تخريجُالحديثُ :
فسؽ دبلل السكتر الذدةم يدتظيا الردحث الؾصؾل إلى الحديث أو األلر بدرا فدئقا  ،فدلسكترا
تدل امى ةؾ ا الحديث ف كتب الداش بكا ساهؾل ويدار ،با تؾجاد بهاد اادة طارق لمتخاري
الذدةم ُّ
ال تت اؾافر ف ا السؾسااؾادت الؾراي ا  ،فاايسكؽ التخ اري بعاادة كمساادت أو كمس ا واحاادة أو جااز ةااؽ الكمس ا ،
وككلػ تتؾفر فيهد ددة التخري اآلل .
(وةااؽ السسكااؽ أن تدااتخد َ كا طاارق التخاري السعروفا  ،فاايسكؽ أن ت َخاارَج ةااثبل بسظمااا الحااديث أو
األلر ،أو بسؾ ؾع الحديث أو األلر ،أو بدلراوي األامى ،أو بر الحديث أو األلر.
ويؾجد ادة طرق لمتخري ةؽ السكتر الذدةم :
أوال :التخ اري اآلل ا  :يؾجااد أكثاار ةااؽ ()444كتا ع
ادب ف ا السكتر ا الذاادةم ةربؾط ا بخدة ا التخ اري
اآلل  ،وندتظيا أن نسي َز الكتدب الس َخرج ةؽ غيرل ةاؽ دابلل التعاري اماى بظداا الكتادب ،حياث ياككر
فيه إذا كدن الكتدب ة َخرجد ،وهكل الخدة فق ف كتب ةتؾن الحديث.
يكااؾن ذلااػ ةااؽ داابلل أيقؾن ا التخ اري اآلل ا

 ،أو ةااؽ ادئس ا

د اادت  ...تخ اري ] أو-ةااؽ

ة تدح االدتردر  ،Ctr – Jامسد بأن هاكل الخدصاي ال تكاؾن ةتدحا إال إذا كادن هشاد كتادب نذا ،
ظرقد اميه ددة التخري .
ويعرض حديثد ة َ
َ
ادل اماى
وطريقته :ن تح أحد الكتب ةؽ كتب الستؾن ،ونختدر حديثد ،فيتليار اك األيقؾنا  ،وهاكا ي ُّ
أنهد تعس

فيتؼ تترا ك طرق الحديث ،وتغهر ةرددر الحديث.
فشزل اميهدُّ ،
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لدنيد :التخري ااؽ طريا الرحاث العاد  ،بكتدبا الاشص فا ةرباا ناص ،وةاؽ لاؼ نظرا امياه ،وها
طريق الرحث الت ذكرندهد ف ةرحث استخدا السكتر الذدةم ن دهد(.)1
لدلثد :التخري بدستخدا الخدندت الخسس :تغهر أهسيا هاكل الظريقا فا حادل ترياد تخاري الحاديث
وأنته ال تعمؼ كدة ةتشه ،ولكؽ تعمؼ ةعشدل أو بعض أل دعه.
ار
اػ َوأَنا َ تَقا َأ
فسااثبلَ : :اااؽ أَب ا َاتَا َ
ادل ألَبا َبكا عارَ « :ةا َاررت با َ
صاامى َ َاَميااه َو َساام َؼ َاا َ
ادد َة ،أَن الشرا َ
ادل :إنا أَس َاسع
صاؾت َػ»َ ،فَق َ
َوأَن َ تَخ ض ةؽ َ

ادل لع َس َارَ « :ة َاررت
َةاؽ َن َ
ادل« :ارَفاا َامايبل»َ ،وَا َ
دجيا َ ،ا َ

دل« :اد ض َاميبل»
دنَ ،وأَطرد الذي َ
ظَ
الؾس َش َ
صؾتَ َػ»َ ،ا َ
دنَ ،ا َ
دل :إن أوا َ
ب َػ َوأَن َ تَق َأر َوأَن َ تَرَفا َ

()2

طريق التخري  :فسسد ورد ف الحديث :بكر  /اسر  /د ض  /رفا  /الذيظدن
نااؾزع هااكل الكمساادت امااى الخدناادت الخسااس ،ونختاادر بحااث بدلمؾاص ا  ،لااؼ نختاادر ةجسؾا ا

ةتااؾن

األحدديث(.)3
ثانياًُ:الترجمةُلمرواةُودراسةُاألسانيدُ :

(. )1انظر :ادلبحث الثاين يف البحث نفسو ،ص.
ب اما اجاءا ييف الْ يقاراءاةي يابللَّْي يل ،رقم( ،)477سنن أيب داود ،أبواب قيام الليل ،ابب يف رفع
( . )2سنن الرتمذي ،واللفظ لو ،أبواب الصالة ،ااب ُ
الصوت ابلقراءة يف صالة الليل ( )37 /2رقم(.)1329
(. )3انظر :ادلبحث الثاين يف البحث نفسو ،ص.
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يكؾن ذلاػ ةاؽ دابلل أيقؾنا الترجسا اآلليا

 ،أو ةاؽ ادئسا بحاث  ...تاراجؼ] أو -ةاؽ ة تادح

االدتردر  ،Ctr – Tامسد بأن هكل الخدصي تكؾن بسجرد فتح الررندة .
ويؾجد أكثر ةؽ طري لمترجس :
األولااى :ةااؽ داابلل تغميا أي اسااؼ بدلدااشد ،والزاال امااى أيقؾنا الترجسا  ،فتغهاار ترجسا الاراوي،
وبعدهد يتؼ تحديد الراوي السظمؾب ،وهشد ال بد ةؽ التأكد ةؽ أن هكا الراوي هؾ ايؽ ةؽ ترحث اشه(.)1
تعظيه اسؼ الراوي ،فبنه يككر
الثدن  :كتدب اسؼ الراوي ف ةربا الشص وةؽ لؼ الرحث ،فرسجرد أن
َ
الكتب الت ترجسا

لاه ،أو التا تعر ا

لاككرل ،ويسكاؽ ةاؽ دابلل هاكل الكتاب ةعرفا حادل الاراوي ةاؽ

حيث التعدي والتجريح.
الثدلث :الرحث السركب ف رواة التهكيريؽ( ،)2وذلاػ بؾ اا إ ادرة صاح فا ةرباا بحاث ةركاب ااؽ
رواة الته ااكيريؽ ددصا ا  ،فيخ اارج ةرب ااا بح ااث يز ااا في ااه الردح ااث االس ااؼ أو المق ااب أو الكشيا ا أو الذ اايؾخ
والتبلةيك ،أو أل در الجرح والتعدي  ،ويظر اميه اؾااد بحث الذدةم .

ةا ةبلحغ :

( )1ملحوظة :عند استعراض أي كتاب (يف أي شاشة من شاشات الربانمج) ميكنك التظليل بـي"ادلاوس" على اسم أي علم ،مث الضغط على زر
مقس ًما آليًّا إىل اسم وكنية ولقب  -إن وجد ذلك  -ووضع ُكل منها يف خانة ،ويبدأ البحث
الرتاجم ابلشاشة الرئيسة ،فيظهر االسم ادلظلل َّ
عن ىذا االسم .
( )2للحافظ ابن حجر واإلمام الذىيب.
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 - 1اشد ارض رواة التهاكيريؽ
واحتج ا

()1

أن ترحااث داد ا هااكل الشرااؾ

الرئيد ا ا

لاؾ كادن الكابل فا الجارح والتعادي أو الذايؾخ والتبلةياك طاؾيبل،
 ،فاابن ددة ا الرحااث ف ا الذد ا الحدلي ا السؾجااؾدة بدلذد ا

اتؼ الرحا ااث اسا ااد تريا ااد ،وتمؾيشا ااه ف ا ا ددن ا ا
جا اادهزة لبلسا ااتخدا  ، .فيا ا ُّ

السمخص ،والجرح والتعدي  ،والذيؾخ والتبلةيك جسيعد.
 - 2إذا كش ا

سااترحث -ةااثبل -اااؽ :ارااد هللا بااؽ ااادةر األزدي الكااؾف أبااؾ الكشااؾد ،فيحدااؽ أن

تقدؼ االسؼ امى ادة ددندت ،وارب بيشهد بسعدة (و) كسد يم :
َ
ارد هللا بؽ ادةر -األزدي -الكؾف  -أبؾ الكشؾد .وال يهؼ الترتيب االسؼ ار الكشي أو المقب بعداالسؼ ،هكا بدلظرا لؽ يدر َب فراد ف نتدئ الرحث ،السهؼ أن ت ر َق االسؼ امى الخدندت ألنػ لؾ كتر
االسااؼ كمااه فا ددنا واحاادة ،فأنا

ترحااث اشااه ك اشص واحااد ،واااد ت قااد الشتاادئ ألي تقااديؼ أو تااأدير فا

االسؼ أو الكشي .
 -3يسك ااؽ (فا ا رواة الته ااكيريؽ) التشقا ا ب اادألزرار (أول  -س اادب  -ت اادل  -الحا ا ) ب اايؽ التا اراجؼ،
ويسكشااػ كتدبا راااؼ الترجسا فا ددنا الاراؼ و اال زر االنتقاادل لتشتقا إليهااد .ويسكشااػ اسا كا ذلااػ
أيزد ف

د

تترا الرواة.

 -4يسكشػ تر ح رواة التهكيريؽ ككتدب اددي (دون بحث أصبل) .فق افتح د

التراجؼ( ،دون

إج ار أي اسمي بحث) ،فيغهر لػ أول رعاو ةؽ رواة التهكيب لتردأ ف التر ح.
 اشااد ساارد اايؾخ الاارواة وتبلةيااكهؼ ،سااتجد اسااتدراكدت امااى الحاادف الساازي ةدااتخرج ( لاي اد) ةااؽكابل الساازي ن دااه .فاادلسزي -رحساه هللا -اشاادةد يتاارجؼ لمذااعر (ةااثبل) ،وياككر تبلةيااكل ،اااد يتاار رجاادال

( )1معلومات رواة التهذيبني كلها وربط الرتاجم وتتبعها من الشيوخ والتالميذ مأخوذة من موسوعة رواة احلديث اجملانية  ،وىي من إنتاج مركز نور
اإلسالم ألحباث القرآن والسنة ابإلسكندرية .
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ذكر هؾ ف تراجسهؼ أن الذعر ةؽ يؾدهؼ ،فهشد يدتدركهؼ الررندة  ،ويداردهؼ فا أةادكشهؼ السشدسار
بعد كبل السزي.
ويتيح الررندة تترا الرواة( :)1والسراد بهد أنػ اشد اارض ايؾخ أي رعاو أو تبلةياكل يتحاؾل السؤ ار
إلى رةز يد إ درة الرتردط تذعر ع  ،وبدلزل امى هكا الرةز تشتق إلى ترجسا هاكا الاراوي ،ويسكشاػ أن
تترا يؾخ أو تبلةيك هكا اآلدر بدورل  ،وهككا.
ثالثاًُ:الحكمُعمىُاألحاديثُوبيانُدرجتهاُ .
فدلسكترا ا تد ااداد الردح ااث فا ا تحز ااير السا اؾاد التا ا يحت اادج إليه ااد إلص اادار الحك ااؼ الشه اادئ ام ااى
األحدديث واآللدر ،ةث تخري أكرر اادر ةسكاؽ ةاؽ طراهاد ،والترجسا لمرجادل ةاؽ أكرار اادر ةسكاؽ ةاؽ
السرددر ،وغير ذلػ ةؽ ةظدلب دراس اإلسشدد والستؽ ،كسد يدداد امى نقا أحكاد األئسا  ،لاؼ يكاؾن
الحكؼ الشهدئ ةؽ الردحث ،ةؽ دبلل ةراادته لقؾااد الجرح والتعدي .
لكؽ ليس ف براة الذادةم ةاد يسكشاه ةاؽ الحكاؼ اماى الحاديث لاياد ،ومنساد هاؾ وسايم ةاؽ الؾسادئ
السددادة امى الحكؼ.
المطمبُالثانيُ:أهميتهاُفيُخدمةُالحديثُالموضوعيُ .
فكرة التقديؼ السؾ ؾا فكرة اديس  ،ةؾجؾدة اشد األئس ف السرش دت الت اشي

بهكا السؾ ؾع

كدلرخدري ،والترةكي ،وابؽ حردن ،وغيرهؼ ،تقؾ هكل ال كرة امى تقديؼ الكتدب حدب السؾ ؾادت إلى:
الكتب ( :الظهدرة _ الربلة _ الزكادة _...إلام ) والظهادرة ةاثبل :يشادرج تحتهاد ةجسؾاا ةاؽ األباؾاب(:
السي اادل _ تظهي اار الشجدسا ا _ األوانا ا ...إل اام ) وب اادب السي اادل ة ااثبل يش اادرج تحت ااه ةجسؾاا ا ة ااؽ التا اراجؼ:
(الؾ ؾ بسد الرحر _ الؾ اؾ بدلساد السداخؽ _ الؾ اؾ بدلشرياك ...إلام ) ويشادرج تحا
األحدديث السشدسر لهد.
( )1تتبع الرواة من أىم خدمات الربانمج اجملاين "موسوعة رواة احلديث" دلركز نور اإلسالم .
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فدلسكترا الذاادةم ترحااث اااؽ السؾ ااؾع الؾاحااد بيدا عار وسااهؾل ع  ،ويسكااؽ ةااؽ دبللااه ربا األباؾاب بسااد
يشدسرهد ةؽ أحدديث ،ويكؾن ذلػ ةؽ دبلل ادتيدر العشدويؽ(.)1
المطمبُالثالثُ:أهميتهاُفيُشرحُالحديثُومقارنةُالمتونُ .
ةسااد ال ااػ فيااه أن األحدديااث الشرؾيا تحتااؾي امااى كثياار وكثياار جاادا ةااؽ األل اادر التا تحتاادج إلااى
اارعح لسعدنيهااد وبيا ع
ادن لهااد ،ويتااؾفر ف ا السكتر ا الذاادةم ةجسؾا ا ددص ا لذااروح كتااب الحااديث بحيااث
يدتظيا الردحث االست ددة ةشهد ،ككتب غريب الحديث ،والسعدجؼ و المل وغيرهد.
اتح الكتادب،
وتؼ ف اإلصدار األدير لمسكترا الذادةم ربا كتاب الحاديث بذاروحهد ،فرسجارد أن ت َ
وتؤ َر امى أيقؾن

رح ف أامى الذد

يدتظيا الردحث ال تح امى رح الحديث .وةاؽ الكتاب

السربؾط بذروحهد:
صحيح الرخدري ةرتر بذرحيه فتح الردري البؽ رجب ،والبؽ حجر ،صاحيح ةدامؼ ةارتر بذارح
الشااؾوي والداايؾط  .سااشؽ أب ا داود ة ارتر

بذاارحه اااؾن السعرااؾد وحد ااي ابااؽ القاايؼ ،سااشؽ الترةااكي

ةا ارتر بذا ااروحه :ا ااؾت السلت ااكي ،وتح ا ا األح ااؾذي ،والعا ااري الذ ااكي ،س ااشؽ الشدا اادئ

ة ا ارتر بذا اارح

الديؾط والهشدي.
س ااشؽ اب ااؽ ةدجا ا

ةا ارتر بذ اارح (الد اايؾط و دا اريؽ) وبذ اارح الد ااشدي ،ةذ ااكدة السر اادبيح ةا ارتر

بذرحه ةرادة الس دتيح ،صحيح و عيف الجدةا الرلير وايددته ةرتر بذرحه فيض القدير ،وهككا.
ويدتظيا الردحاث ةقدرنا الستاؾن ةاؽ دابلل ددةا تخاري الحاديث إذ تغهار أةدةاه جسياا الستاؾن،
فيدتظيا ةقدرنتهد بش ده ،ةا ةبلحغ أن السكتر ال تؾفر ددة ةقدرن الستؾن بكاتهد.

( . )1انظر :ص.7
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اآللي(ُ :)1
مناهجُالباحثياُفيُالتخريجُ ُِ
ادتمااف الراادحثؾن امااى أادااد ف ا التخ اري اآلل ا  ،واالاتساادد امااى السؾسااؾادت الحديثي ا باايؽ اإلف اراط
والت ري :
• ادااؼ ال يحرااك التعدة ا ةااا الحدسااب اآلل ا

لسااد فيااه ةااؽ ساامريدت ذكااروا ةشهااد كث ارة الترااحيف

والدااق واألدظااد ف ا اإلدداادل ،كااكلػ فاابن الستعدة ا ةااا الحدسااب اآلل ا ال يتعااده نغ ارل وطمرتااه ف ا
الرحااث ،وأنااه يعااؾَد الكدا والخسااؾل ،وهااكا الارأي ترشاادل بعااض طمرا العمااؼ وهااؼ اما فا الحقيقا  ،وغدلااب
ه اؤال ال زاابل الااكيؽ ترش اؾا هااكا ال ارأي ال يتعاادةمؾن ةااا الحدسااب أصاابل  ،فماايس اشاادهؼ ترا ُّاؾر كدة ا
لئلةكدنيدت الهدئم لمحدسب اآلل ف التخري .
• ادؼ ع
لدن يقدب القدؼ األول ااتسد امى الحدسب اآلل فا التخاري ااتساددا كماياد ،فماؼ يرجاا إلاى
األصؾل الؾراي ولؼ يت ظؽ لمعيؾب الت ف هكل الرراة .
• ادؼ لدلث ةعتدل فرأه أنه يشرل االست ددة والجسا بيؽ الحدسب اآلل والتقشي ف هكا ،وةد فيهاد
ةؽ إةكدنيدت رائع وةدهذ ةا أهسيا الرجاؾع إلاى الش َدام الؾرايا  ،أي ةعدةمتهاد كأنهاد فهارس ،والسكترا
الذدةم تحق هكا.

(".)1صناعة احلديث" :الشيخ علي صياح  ،فوائد استخراج احلديث ابلطرق احلاسوبية.
 http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=68147موقع ملتقى أىل احلديث
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المبحــثُالرابــاُ:المــنهجُاألكــاديميُفــيُاســتخدامُالمكتبــةُالذــاممةُ(الكتــااُالــورقي-الكتــااُ
اإللكتروني) ُ
ذكرنااد ساادبقد ةشااده الراادحثيؽ فا التعدة ا ةااا الحدااب اآلل ا  ،وذكرنااد أن ةااشهؼ ةااؽ ااتسااد امااى
الحدسااب باابفراط وةااشهؼ ةااؽ تركهااد بدلكمي ا  ،وذكرنااد ال ري ا السعتاادل الااكي جسااا باايؽ التكشمؾجيااد الحديث ا
والظريقا ا التقميديا ا فا ا التعدةا ا ة ااا الكت اادب ،وه ااكا ه ااؾ الس ااشه العمسا ا ُّ فا ا التعدةا ا ة ااا السؾس ااؾادت
الحديثا ا

فشأد ااك بدلتكشؾلؾجي ااد ،وند اات يد ةشه ااد ا اريظ ةراجعا ا الكت اادب ال ااؾرا والشد اام األص اامي لمكت ااب

السظرؾا  ،واد االبتعدد اشهد.
وةسااد تتسيااز فيااه السكتر ا الذاادةم أنهااد تجسااا باايؽ التكشمؾجيااد وتقشيدتهااد الحديث ا وف ا الؾا ا

ن دااه

يسكشػ أن تتعدة ةعهد كتدب ،ولكشه ال يخرج اؽ ةدسى الكتدب اإللكترون (.)1
ف ا عا الثااؾرة الراسيا التا يذااهدهد العاادلؼ فا هااكا القاارن ،تحااؾل الكتاادب ةااؽ ااكمه الااؾرا إلااى ااكمه
انتذدر واسعد بيؽ الق ار والكتدب ،وددص ةاا ابتكادر د ع
ادت لهاكل الكتاب تزاده
ا
اإللكترون  ،وانتذر
الر حدت الؾراي لمكتب التقميدي .
وةااؽ ن َعااؼ هللا اميشااد فا هااكا العراار عهااؾر ةااد يدااسى ب ا " الكتاادب اإللكترونا "  ،فراادر بدإلةكاادن اا ار ة
ةحتؾياادت الكتاادب امااى أجه ازة الحدسااب السكتري ا  ،والسحسؾل ا  ،أو األجه ازة الك ي ا  ،أو بدسااتخدا أجه ازة
ةخرر لكلػ  ،ةث  " :ي فؾن"  ،و" ي بدد" ،و"أندرويد" ،وغيرهد.
وال ػ أن لكبل الشؾايؽ ةؽ الكتدب الؾرا واإللكترون فدئدته ،ودورل وةزايدل.

()1الكتاب اإللكرتويني :استخدام كافة إمكاانت احلاسوب (سواءً أكانت أجهزًة وملحقاهتا أم بررليات) يف حتويل احملتوى ادلنشور بطريقة تقليدية
ي
أيضا
إىل زلتوى منشور بطريقة إلكرتونية ،كما ميكن ختزينو ونشره من خالل أقراص الليزر أو من خالل الشبكة العنكبوتيَّة .كما ميكن عرضو ً
ي
اإللكرتوين .ويشبو يف حجمو حجم الكتاب ادلطبوع،
من خالل أجهزه اذلاتف النقال احلديثة ،اليت أصبحت تدعم اآلن معظم أشكال النشر
وتـُ اع يد ملفات  PDFأحد أنواع ىذا الكتاب وأبسطها .انظر :التحول إىل النشر اإللكرتوين ،حلول واقعيــة :عادل دمحم أمحد خليفو.ص3
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الورقي(ُ :)1
ُِ
اإللكترونيُعاُالكتااُ
ُُّ
فماُالمزاياُوالفوائدُالتيُيتميزُيهاُالكتااُ
* ام التكم

إذ تؾفر الكتب اإللكتروني تكدليف الظردا  ،والحرر ،والؾرق ،وةردريف الشق والذاحؽ،

ويكؾن ف ةتشدول السبلييؽ ةؽ الشدس بأسه الظرق.
فهؾ أرداص فا اإلنتادج ،وأرداص فا الذا ار  ،وبعزاهد ةجدنيا
امى اإلنترن

إذ تداسح العدياد ةاؽ السكترادت العدةا

لمق ار بق ار ة الكتب وتحسيمهد.

* سااهؾل حسمااه ونقمااه اشااد الد ا ر واالرتحاادل ،وتخ ازيؽ اآلالي ةشااه ف ا حيااز صاالير ج اادا ،ةقدرن ا ةااا
الحجااؼ الااكي يذاالمه الكتاادب الااؾرا ُّ  ،ةااا إةكدني ا تداول اه بدااهؾل وساارا فدئق ا حااؾل العاادلؼ ،دون التقيااد
بدلحدود الرادبي الت ت ر هد بعض الدول.
* سهؾل الؾصؾل ألي ع
كتدب بأي لل ع فا أي ةك ع
ادن ةاؽ العادلؼ ،بخابلي الكتادب الاؾرا الاكي ااد ترا َكل
السذدق الكثيرة لمؾصؾل إليه إذا كدن ةظرؾاد ف بمد در.
* سااهؾل الرحااث والشق ا والشدااد

ان ةعا ع
إذ يسكااؽ نق ا كتا ع
ادب إلكترون ا ع ف ا دااادئ َ أو ل اؾ ع
ادودة ،بخاابلي

الشدم والشق ةؽ الكتدب الؾرا .
َ
* إادرة الكتدب الؾرا تكتش ه كثير ةؽ اإل كدالت ةاؽ دذاي الزايدع والتسازق واإلهسادل ...وكا هاكا
اااد َساام َؼ ةشااه الكتاادب اإللكترون ا ُّ  ،فدلكتاادب اإللكترون ا ُّ يتاايح لااػ إاظااد ك ا زةبلئااػ ندااخ ةااؽ ذل ااػ
الكتدب.
* إةكدني التر ح إلكترونياد ةؽ دبلل ةتر ح برةج ع ير السؾ ؾادت ةؽ دبلل ال هرس الرئيس
وال هاادرس ال راي ا لمكتاادب .إةكدنيااه الرحااث لمؾصااؾل أله كمس ا ةؾجااؾدة أو ةعمؾة ا ةؾجااؾدة ف ا نااص
الكتدب.

( .)1انظر :موقع اإلسالم سؤال وجواب :دمحم صاحل ادلنجد .https://islamqa.info/ar/237284 ،
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* السشذؾرات والكتب اإللكتروني تتجدوز الحدود األةشي والرادب الردرة الت ت ر هد بعاض األنغسا
امى السظرؾادت التقميدي

اددته ةيزة لهكل التقشي  ،ةا أن له وجهاد سامرياد دار ،ولكششا
وهكا األةر اد َ

أارد بدلسيزة هشد ،ةد تؾفرل هكل التقشي ةؽ سهؾل الؾصاؾل لمسعمؾةا بذاك ااد  ،دون ةاد تتزاسشه ةاؽ
ةحتااؾه .أةااد أباارز الداامريدت ،فها :

اايدع حقااؾق السااؤل يؽ ،ودور الشذاار ،نتيجا َ التؾزيااا غياار الذاارا

لشدم الكتدب اإللكترون (.)1
وفيُمقايلُذلك ُفإنَُُّلمكتبُالورقيةُمزاياُعمىُالكتبُاإللكترونية ُماُأهمها(ُ ُ:)2
* اا ار ة الكتاادب الااؾرا أكثاار ارحا بذااك اااد  ،ف ا اا ار ة الكتاادب الااؾرا ةتعا ال يذااعر بهااد ةااؽ يقا أر
الكتدب اإللكترون .
* الكتاادب الااؾرا ُّ يرش ا ابلا ا حسيس ا  ،وصاام وليق ا  ،باايؽ القاادرب والكتاادب ،وهااكا ةااد ال يااؾفرل الكتاادب
اإللكترون ُّ !!
* الكتدب الؾرا ُّ ال يتؾاف امى تؾفر الكهربد أو أجهزة الحدسب ،أو االتردل بدإلنترن .
* الكتدب الؾرا ُّ أكثر راح لمعيؽ ةؽ اإللكترون  ،فدلق ار ة لد ع
ادادت طؾيما ع ةاؽ جه ع
ادز إلكترونا ع تدارب
إجهددا لمعيؽ.
* والكتااب اإللكتروني ا ومن كدن ا

اااد ألاارت إلااى حا عاد كريا عار امااى سااؾق الكتاادب الااؾرا  ،إال أن اه ةااد ي ازال

ة زاابل اشااد الكثي اريؽ ،وةااد ي ازال الكتاادب الااؾرا ُّ ةتربعااد امااى أس اؾاق الكتااب ،وةعاادرض الكتاادب ،ف ا
ةذدرق األرض وةلدربهد.
با إن "الكتاادب اإللكترونا " ااازَز وجااؾد الكتاادب الااؾرا  ،واسا امااى زيااددة زوار ةعاادرض الكتاادب بحثااد
اشه.

( .)1انظر :التقنية احلديثة يف خدمة السنة والسرية النبوية  ،ص 27مرجع سابق.
( .)2ادلرجع السابق.
31



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
ولد ااشد هشا اد فا ا ص اادد ت ز ااي أح اادهسد ام ااى اآلد اار ،فمكا ا ع ةشهس ااد ة ازي اادل وايؾب ااه ،ومن ك اادن الكت اادب
اإللكترون ُّ اد فرض ن َده ف ال ترة األديرة بقؾة امى الددح .

واألهااؼ ةااؽ ذلااػ أن ناادر َ  :أن الظردا ا الؾراي ا  ،أو التخ ازيؽ اإللكترون ا  ،ةااد هااؾ إال وساايم

لتدااهي

الق ار ة امى الظدلب والردحث والقدرب ،فيشرل أن ال تذلَمشد الؾسيم اؽ اللدي  ،وه  :الق ار ة والرحث.
فدلسهؼ أن يحر َ اإلنددن امى الق ار ة ف الكتب الشدفع والس يادة ،ساؾا أكدنا

ةظرؾاا طرداا ورايا

أ ةخزن تخزيشد راسياد.
فدلعبلا بيؽ كبل الكتدبيؽ ابلا تكدة  ،ال ابلا تشدفس ،فدلكتادب الاؾرا ُّ واإللكترونا ُّ يكسا ا بعزاهسد
بعزد ،فمك و ع
احد ةشهسد ةيزات وميجدبيدت.
ندتثسر هكل التقشي الحديث لمق ار ة والرحث الشدفا ،فه تعظ السجادل بداهؾل
ولكلػ فدلؾاجب اميشد أن
َ
لمرحث ف جسيا األوادت والحدالت

(.)1

ُالمبحثُالخامسُ:الرعوباتُفيُاستخدامُالمكتبةُالذاممةُوسمبياتها ُوعالجهاُ .
امااى ةااد لمسؾسااؾا الذاادةم ةااؽ السحدسااؽ والسي ازات ،وامااى ةااد لهااد ةااؽ فز ا ف ا تيدااير السعرف ا
وتد ااهي الرح ااث فيه ااد ،إال أنه ااد ال تخم ااؾ ة ااؽ بع ااض الد اامريدت والر ااعؾبدت التا ا تحت اادج إل ااى الس ارا اادة
والحكر ،اشد الرحث فيهد واالست ددة ةشهد ،بعزهد يعؾد لمردحث وبعزهد لمسكتر ن دهد ،وةؽ أهسهد:
أول :أحيدنااد يعتسااد الردحااث امااى السكتر ا الذاادةم ااتسااددا كمايااد إذ ال يعااري طريق ا ترؾيااب الكتاادب
ًُ
وتقديسه ،فبل يدري اؽ الكتدب إال اسسه ،وبكلػ تتؾلد ببلدة اشد الردحث ،بخبلي الكتدب الاؾرا الاكي
يشذ ذهؽ الردحث.
( .)1ادلرجع السابق.
30



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
وتعدل بدلرجؾع إلى الكتدب الؾرا لتؾليا السعمؾةا  ،أو التقمياب فا الكتادب ةاؽ دابلل ددةا ربا
الكتدب.
ثانيا :كثرة األدظد السظرعي والملؾي واإلةبلئي ف السكتر الذدةم اماى نحاؾ ااد  ،وذلاػ بدارب
ً
إدددل بعاض الكتاب اماى وجاه الدارا  ،وأحيدناد التذاكي (الحركادت) تكاؾن ساررد فا األدظاد  ،وأحيدناد
يكؾن بدلشدخ األصمي لمكتدب.
ويسك ااؽ ابلج ااه بتر ااحيح األدظ ااد فا ا الكت اادب السشق ااؾل ،والت ااأن فا ا ادتي اادر الشد اام السز اارؾط
والستقش  ،وددص ةا إةكدني التعدي والحكي ف السكتر ن دهد.
ار لؤلدظااد السظرعي ا أو دظااأ
ثال ًثـــا :أحيدنااد يكااؾن الحااديث أو الااشص ةؾجااؾدا بكتااب الدااش  ،ونغا ا
الردحث ف كتدب الكمس السظمؾب  ،أو غما السادد لمساددة العمسيا فا الررنادة فا طرداتهاد ،أو لخما
ف الررندة  ،ال يدتظيا الردحث العثؾر امى الحديث فا ةؾ اعه الراحيح ،فايحكؼ باأن الحاديث غيار
ةؾجؾد ،ويكؾن ةؾجؾدا ف كتدب دون در.
ويسكؽ ابلجهد بتشؾيا طريق الرحاث واساتخدا الرحاث باأكثر ةاؽ كمسا  ،أو الرحاث غيار السظدبقا .
ونذير هشد إلى تؾفر ديدر ف السكتر بؾ ا صح امى ديدر تجده ال روق بيؽ الهسزات وغيرهد.
فيشرل أن يتعدة الردحث ةا هكل السكتر امى أنهد وسيم ةؽ وسدئ التخري  ،لؼ يرجاا بعاد ذلاػ
إلى الكتب األصامي (الؾرايا ) ،وأن يداتعيؽ بظارق التخاري األداره وها طارق ال غشاى لمردحاث اشهاد،
ودرؾصد أ الظرق (االستق ار ).
رابعُاً :هكل األجهزة أجهزة جدةادة تحتادج إلاى اقا اإلندادن وفهساه ودرايتاه بدلسعادن واألل ادر ،فابذا
تعدة ةعهد اإلنددن الجسؾد ن ده واا ف ةذدك كثيرة ،فقد تدق كمس تلير ةعشى الحديث ،والردحاث
إن لؼ يعس اقمه نق بدون فهؼ فؾاا ف السحغؾر.

32



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
يسكااؽ ابلجااه بباساادل العقا ألشااد الرحااث فا الذاادةم  ،وةحدولا ال هااؼ لكا ةااد يشقمااه الردحااث فا
بحثه.
خامدا :أي غمظ ولؾ يديرة ف إدددل كمس الرحث ةاؽ اَرا الردحاث ،فابن ذلاػ سايؤدي إلاى ااد
ً
الؾاااؾي امااى ةااد يرياادل ،ةسااد اااد يترتااب اميااه ن ا الردحااث لؾجؾدهااد ،ولااكلػ فماايس الرحااث –ومن تعااددت
طراه– ف السكتر دليبل ادطعد امى اد وجؾد السعمؾة (.)1
و يسكااؽ ابلجااه بكتدبا أكثاار ةااؽ كمسا ألشااد الرحااث ،والحااكر فا طريقا الرحااث ةااؽ حيااث االنتراادل
لمرحث السظدب أو بدلمؾاص أو بدونهد.
سادســا :الخم ا باايؽ األحدديااث الستحاادة الم ا السختم ا السعشااى ،فاابذا لااؼ يكااؽ الردحااث َيقغااد ،فبنااه
ً
يجسا بيؽ تمػ التراكيب الستحدة الم

السختم السعشى.

ويسكؽ ابلجه بدلؾاؾي أةد األحدديث وةحدول فهؼ السعشى فهسد جيدا.
ار ةاد يكاؾن ساررد فا تكدسا بعاض الرادحثيؽ ،الاكيؽ
سدبعد :التخري ةاؽ دابلل السكترا الذادةم كثي ا
يتركؾن طرق التخري األدره ،وككلػ يتركؾن الكتدب الؾرا ويعتسدون اميهد.
ويسكؽ ابلجه بسسدرس طرق التخري السعروف ف التخري  ،واد االاتسدد امى الذدةم ااتسددا
كمياد.
ثامن ـُاً :بعااض الكتااب السؾجااؾدة فا الذاادةم ال يغهاار فيهااد الحؾا ا  ،فتجااد السااتؽ وال تجااد الس ارجااا
والسرااددر ،وهااكل األةااؾر ندفعا جاادا لمردحااث الااكي يحتاادج إلااى أاا ةعمؾةا

لتؾصاامه إلااى بليتااه ،فخمااؾ

السؾسؾادت ةؽ هكل األةؾر يؤدي إلى تزييا ال دئدة امى السدتخد .
ويسكؽ ابلجهد بدلرجؾع إلى الكتب األصمي السحقق  ،أو ربظهد ةا السكتر .

( )1انظر :التقنية احلديثة يف خدمة السنة والسرية النبوية ،بني الواقع وادلأمول ،د .إبراىيم الريس ،ص.31
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تاســــعُاً :إ اادف الكت ااب غيا ار السؾافقا ا لمسظر ااؾع وغي اار السر ااحح

ةس ااد ي ااؤدي إل ااى دما ا بتا ارايؼ

األحددي ااث ،وأرا ااد الرا ا حدت ،ودم ا فا ا أرا ااد الظرع اادت ،ف اابذا أح اادل الردح ااث –وددصا ا فاا الرس اادئ
واألبحدث العمسي – تكؾن إحدلته غير صحيح.
ويسكااؽ ابلجااه باادالطبلع امااى بظداا الكتاادب ،وطرعا الكتاادب ،والسحقا  ،فاابل يأدااك إال ةااؽ الشداام
السؾافق لمسظرؾع.
ار لكث ارة السعمؾةاادت والشتاادئ السؾجااؾدة والستكااررة ف ا كثياار ةااؽ األحياادن ،فيحاادث ف ا
ــر :نغا ا
عاشـ ًا
اللدلب تذت

لكهؽ الردحث ،ويسكؽ ابلجه بدلتركيز والتأن .

الحــاد ُعذــر :كثارة ن َداام الذاادةم واااددهد إذ ال يسكااؽ حراارهد با هشااد ةااؽ يجعا لااه ااادة نداام
تختمااف اااؽ بعزااهد ،وبعااض الشداام فيهااد إ اادفدت باادون

اؾاب وبعذ اؾائي  ،وبعزااهؼ أصاادبه هااؾس

تجسيا الكتب ف الذدةم حتى صدر أي كتادب يجادل يزاعه بادون ت ع
ارو وال ةراجعا  ،حتاى صادر ةكار ار
ف الذدةم ةرات وةرات ،وةشهد ُّ
الش َدم الرديئ جادا ب بعض الشدم ه ن دهد ،ولكؽ الردحث ال يعمؼ.
ويسكؽ ابلجهد بدلعؾدة إلى ةؾاا الذدةم  ،وتشزي اإلصدار األديار ةشهاد ،وااد تشزيا أي نداخ

ألناه

أصرح ةؽ السعروي أن الذدةم ه اردرة اؽ ندخ ة رغ ادبم لمحكي والزيددة والتليير.
الثـــانيُعذــــر :السكتر اادت اإللكترونيا ا بذ ااك ا ااد والسكترا ا الذ اادةم بذ ااك د ااد
السخترايؽ ،وةااؽ اا حغهااؼ ةااؽ العمااؼ الذاارا  ،أو ةااؽ َ ااعَ
غسدر التحقي  ،والحكؼ امى الشرؾ
ادئس امى ادادة امسي صحيح

 ،ج اارأت غي اار

اشااديتهؼ بعمااؾ الذاريع  ،امااى دااؾض

الشرؾي بدلقرؾل أو الرد ،ونذأ اؽ ذلػ كتدبدت غير ةؤصم ع  ،وال

ةسد أواا ةاؽ يأداك باأاؾال أولئاػ ،ويقا أر كتدبادتهؼ فا الخظاأ ،والعسا

تديُّشد هلل تعدلى ببل هده.
الثالثُعذر :هشاد دما برظداا الكتاب ،فتجاد أحيدناد أن بظداا الكتادب فدرغا  ،أو ياك َكر فيهاد اساؼ
الكتدب فق وال يك َكر اسؼ السؤلف والتعريف بدلكتدب والظرع .
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ويسكؽ ابلجهد ،بدل تح امى بظدا الكتدب ،وم دف السعمؾةدت وهكل تؾفرهد السكتر .
وامى ةد ف السؾسؾا ةؽ جؾانب القرؾر الت ذكرتهد ف الشقدط الددبق  ،إال أنهد ترقى نعس اغيسا
يشرلا زيااددة الحاار

امااى االساات ددة ةشهااد ،وتدااديد تمكااؼ الجؾانااب ،واااد إغ اادل اإلةكدناادت الجراادرة لهااد

التشراه لزارورة ااترادر هاكل
واأللر العغيؼ لهاد فا الرحاث العمسا فا اماؾ الذاريع  ،ولعا ةاؽ الؾاجاب ُّ
الرراة برؾرتهد الحدلي فهرسد يَقرب الؾاؾي امى السعمؾة  ،وي َده الظري إلاى جساا الساددة العمسيا ،
دون االاتسدد اميهد كسرجاا نهادئ ع لمردحاث فا بحثاه يلشياه ااؽ الؾااؾي اماى الكتادب الاؾرا

فتجساا

السااددة العمسي ا ةااؽ داابلل اإلةكدناادت الهدئم ا لهااكل الر اراة  ،لااؼ يااتؼ الرجااؾع إلااى األصااؾل السظرؾا ا ةااؽ
السراجا العمسي لمسظدبق والتحق (.)1
المبحثُالدادسُ:اقتراحاتُلتحدياُالمكتبةُالذاممةُوتطويرها.
امى الرغؼ ةؽ السيزات الكريرة والتقشيدت الحديث ف السكتر الذدةم إال أنهاد تحتادج إلاى ا

ةاؽ

التحداايؽ والتظ ااؾير والتق ااؾيؼ السد ااتسر ،وو ااا القي ااؾد والزا اؾاب السهسا ا لبلس اات ددة القر ااؾه ةشه ااد ة ااا
الح اادر امااى الكتااب والسرااددر األصاامي  .وأيزااد ألن إنتاادج السؾسااؾادت ةرهاار ،والخظااأ فيااه ةتحق ا ،
فمه ااكا سأ ا ااير لا اارعض السقترحا اادت والتحد اايشدت والز ا اؾاب السهس ا ا الت ا ا يشرل ا ا العشدي ا ا به ااد ومبرازها ااد
لتدخيرهد لخدة العمؾ الذراي بذك اد  ،امؾ الحديث الذريف بذك دد

.

أول :و ا ةقدة لمررندة تريؽ السشه والظريق الت بش اميهاد الررنادة  ،وتؾ اح طريقا الجساا
ًُ
َ
باايؽ الكتااب ف ا الررناادة  ،وف ا حاادل إ اادف بعااض السعمؾةاادت ف ا التااكيي تراايؽ ةراادر الكتاادب الااكي
أدكت ةشه السعمؾة  ،وددص الحكؼ امى الحديث.
ثانيا :تقديؼ السكتر الذدةم إلى ادسيؽ بدلقدلب ن ده:
ً

( )1انظر :التقنية احلديثة يف خدمة السنة والسرية النبوية ،بني الواقع وادلأمول ،د .إبراىيم الريس ،ص. 7
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األولااى تكااؾن ةؾافقا لمسظرااؾع ،وي زا أن تكااؾن الكتااب السرااؾرة ةرترظا بشرؾصااهد فا الشدااخ
األصاامي ةااا ة ارااادة الظرعا والتحقيا  ،وغياار ادبما لتحرياار الكتااب أو اإل اادف اميهااد إال ةااؽ ارا فريا
العس .
وم دف "ةؾساؾا

ادةم " ددصا  -أو جاز بدلقدلاب ن داه -ادبما لمتلييار واإل ادف والحاكي ،وأن

نقرر ةجدل "الذدةم األصايم " اماى ةجادل الرحاث ،ونحاكي ةشهاد السقادالت السحسما ةاؽ اإلنترنا
ال ت يد ،أو تؾ ا ف

دةم ددص بهد ألنهاد تداتلرق ةاؽ واا

فقاد

الرحاث ،فحاكفهد أو االساتلشد اشهاد،

إةد بؾ عهد ف ةكدن در ،أو ببد دئهد ةؽ الرحث ةسد ي َدرع اسمي الرحث.
ثال ًثا :التسيز بيؽ الستؽ األصم لمكتدب والحؾا

وال ر بيشهد برؾرة ةشدسر .

رابعا :أن تكؾن جسيا الكتب ةذكؾل وبخ ع و ع
احد.
ً
خامدـُاً :اساتكسدل العدياد ةاؽ الكتاب الهدةا التا لاؼ تادد إلكتروناياد حتاى اآلن ،اماى الارغؼ ةاؽ
أهسيتهد ،بدإل دف إلى أن بعض الشدم فيهد إسقدط وتحتدج إلى تكسمه.
سادسا :تؾسيا الخدةدت فيهد لتذس َ جسيا ةد يتعم بعمؼ الحديث الذريف ،وم دف العدياد ةاؽ
ً
الخدةدت األدره الخدص بدلتخري  ،ةث
رسؼ جرة اإلسشدد ،وتظؾير ددة التراجؼ بحيث تكؾن ترجس الراوي ه ايؽ الراوي ،فبل يحتادج
الردحث لتترا األسسد الستذدبه حتى يحر امى ةرادة ،وأيزد ذكر ؾاهد الحديث.
والحكااؼ امااى الحااديث بحيااث يجسااا أا اؾال العمسااد الستقاادةيؽ والستااأدريؽ ف ا ةكاادن واحااد ،بحيااث
يدتظيا الردحث السقدرن بيشهد.
وةقدرن الستؾن :بحيث يذير لمستؽ بسثمه أو نحؾل,،ويريؽ الكمسدت والس ردات السختم ااؽ الساتؽ
األصم .
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وتؾ يح اللريب والسعدن

بحيث يغهر ةعشى الكمس بسجرد و ا السؤ ر اميهد(.)1

سابعا :االهتسد بدلكؼ والكيف ةؽ جه الكتب السزسش  .ةا الحر
ً

الراا بسداتؾه برةجيا
اماى ُّ

السكتر ةؽ حيث سهؾل الؾصؾل إلى السعمؾة  ،وحدؽ الررةج ومتقدنهد(.)2
ثامًنــا :التؾاص ا ةااا ادة ا السدااتخدةيؽ والراادحثيؽ لسعرف ا ةااد ياادور ف ا أذهاادنهؼ ،وةااد لااديهؼ ةااؽ
ةقترحاادت وةمحؾعاادت ،وغياار ذلااػ ةااؽ األةااؾر السهس ا  ،وتؾساايا دائ ارة الد ارس ا لتتشاادول ار السختراايؽ
والردحثيؽ ةؽ دبلل استسدرة بحثي دايق  ،تؾص إلى نتدئ استظبلاي ة رم اؽ هكل التقشيا  ،وةاده
تحقيقهد لؤلهداي السرجؾة ،ويكذف اؽ وااا هكل التقشي ف ددة الدش والديرة الشرؾي  ،ويررز جؾاناب
الااشقص لت دديهااد والعس ا امااى تحداايشهد .و يؤدااك فيهااد رأي الراادحثيؽ وأساادتكة الجدةعاادت وطاابلب العمااؼ،
والعدةميؽ ف ةجدل التخري (.)3
ــعا :حااث فري ا العس ا امااى و ااا الز اؾاب واألسااس الك يم ا بتعزيااز التشدااي والتكدة ا باايؽ
تاسـ ً
الجهدت القدئس امى هكا السذروع الكريار ،ةاؽ العمساد والرادحثيؽ فا العماؾ الذاراي  ،وةاؽ السخترايؽ
ف امؾ الحدسب اآلل .
عاشر :إد ار أن السدأل َ ليد
ًا
هكل الشرؾ

ف إدددل الشراؾ

وتخزيشهاد ولكاؽ األهاؼ بدلشدار لمسدات يد ةاؽ

 ،هؾ ليدت الرحث الستدح وتظؾيرهد ،فعماى ةظاؾري هاكل الراراة أن يؾلاؾا اشاديتهؼ برفاا

ك اد ة طاارق االسااترجدع والرحااث فا هااكل الكتاب ،واالساات ددة ةااؽ اإلةكدنياادت الهدئما لمررةجا الحدسااؾبي
ف التحمي والجسا والسؾازن وغير ذلػ.

ُ
( . )1وىذه اخلدمات توفرىا موسوعة (جامع خادم احلرمني الشريفني ادللك عبد هللا بن عبد العزيز للسنة النبوية ادلطهرة.)،
( .)2التقنية احلديثية يف خدمة السنة والسرية النبوية ،ص.34
( .)3التقنية احلديثية يف خدمة السنة والسرية النبوية ،ص.34
37



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
الخاتمةُ:وفيهاُأيرزُالنتائجُ :
-1

أهسي السكتر الذدةم ف ددة العماؾ الذاراي بذاك ااد  ،والداش الشرؾيا بذاك
دد

-2

لهكا يجب العشدي بهد واستخداةهد بدلذك الرحيحُ ُ.

ادد الكم ا امااى السكتر ا الذاادةم ف ا إاااداد الرحااؾث ةدااأل دظي ارة
بياادن أن االاتسا َ
تحتدج ةؽ أه العمؼ إلى واَ ع جدد عة ف التشريه اميهد ،وو ا لي سميس لهد.

-3

أال تظلى السكتر الذدةم والتقشيدت الحديث امى ةكدن الكتدب الؾرا ف السكتر
اإلساابلةي  ،وأال يق ا اهتسااد الردحااث بدألصااؾل ،فه ا األول ا واألن ااا ددص ا ةااا
الؾااا الحدل .

-4

أن يدر َ الردحث بأن هكل السكتردت تعتريهد جؾاناب ةاؽ الاشقص والزاعف والخما ،
ولهكا فيشرل أن يعدهد الردحث فهدرس ،ال تلشيه اؽ الرجؾع لمكتدب األصم .

-5

أب اارز الرح ااث دور السكترا ا الذا اادةم فا ا ددةا ا اماااؾ الح ااديث والتخا اري وسا اارا
الؾصؾل إلى الحديث.

-6

أبرز الرحث بعض الرعؾبدت والدمريدت ف استخدا السكتر الذدةم ةا تؾ ايح
طريق ابلجهد.

-7

و ااا الرحااث ةجسؾا ا ةااؽ السقترحاادت ةااؽ السسكااؽ األدااك بهااد وتظااؾير السكتر ا
الذدةم .

-8

بيؽ أهسي االست ددة ةؽ السؾسؾادت األدره فا ددةا الحاديث الذاريف وامؾةاه،
وددص ا أن السكترا ا الذ اادةم اسا ا دي ااري وهشااد الكثي اار ة ااؽ السؾس ااؾادت ه اادفهد
ددة الدش بعيدا اؽ التكدب والربح.

-9

ل

أنغدر الردحثيؽ إلى أهسي االنتردل لظرا الكتب السؾجؾدة ف السكتر  ،والعشديا

بدلتؾلي العمس الداي ةؽ السكتر .
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المراجا:
()1

التقشي ا الحديث ا ف ا ددة ا الدااش والداايرة الشرؾي ا باايؽ الؾااااا والسااأةؾل  -إاااداد الاادكتؾر/
إباراهيؼ بااؽ حساادد الداامظدن ال اريس ،بحااث ةااؽ داابلل ناادوة اشديا السسمك ا العربيا الدااعؾدي
بدلدش والديرة الشرؾي – ط /ةجسا السمػ فهد.

()2

الجا اادةا السدا ااشد الرا ااحيح السخترا اار ةا ااؽ أة ااؾر رسا ااؾل هللا

وسا ااششه وأيدةا ااه

صا ااحيح

الرخ اادري،ن ب ااؽ إس ااسداي أب ااؾ ار اادهللا الرخ اادري الجع ا ا  ،تحقيا ا  :ن زهي اار ب ااؽ ندص اار
الشدص اار ،دار ط ااؾق الشج اادة (ةر ااؾرة ا ااؽ الد اامظدني بب اادف تا ارايؼ تا ارايؼ ن فا اؤاد ار ااد
الردا ) ،الظرع  :األولى1422 ،ها
()3

سشؽ الترةكي ،ن بؽ ايدى بؽ َسؾرة بؽ ةؾسى بؽ الزحد  ،الترةكي ،أبؾ ايداى (ت:
279هاا) ،تحقيا وتعمي :أحسااد ن اادكر  ،ن فاؤاد ارااد الراادا  ،اارك ةكترا وةظرعا
ةرظ ى الردب الحمر – ةرر ،ط 1395 ،2 :ها 1975 -

()4

ةعجؼ ةقدييس المل  ،أبؾ الحديؽ أحسد بؽ فدرس بؽ زكريد ،تحق  :ارد الدبل ن
هدرون ،دار ال كر ،الظرع 1399 :ها . 1979 -

()5

السعجؼ الؾسي  ،ةجسا المل العربي بدلقدهرة ،دار الداؾة.

()6

ةختاادر الرااحدح ،زيااؽ الااديؽ أبااؾ ارااد هللا ن بااؽ أبا بكاار بااؽ ارااد القااددر الحش ا الارازي
(الست ااؾفى666 :ها اا) ،تحقا ا  :يؾس ااف الذ اايم ن ،السكترا ا العرا اري  -ال اادار الشسؾذجيا ا ،
بيروت – صيدا ،ط :الخدةد 1424 ،ها . 1999 /

()7

السدشد الرحيح السخترر بشق العدل اؽ العدل إلى رسؾل هللا

 ،ةدمؼ بؽ الحجدج أبؾ

الحدااؽ القذاايري الشيداادبؾري (الستااؾفى261 :ه اا) ،تحق ا  :ن ف اؤاد ارااد الراادا  ،دار إحيااد
التراث العرب  -بيروت.
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السؾااا اإللكتروني :

( . )1دورة ةهدرات التعدة ةا السكتر الذدةم  ،د .إبراهيؼ بؽ ارد هللا الدسداي ،ف جدةع اإلةد
ن بؽ سعؾد1437/2/7 ،ها ةؾاا:
https://www.youtube.com/watch?v=LTjZWusiAmQ

( )2رك األلؾك :

/http://www.alukah.net

( )3ةؾاا اإلسبل سؤال وجؾاب :ن صدلح السشجد .https://islamqa.info/ar/237284 ،

( )4ةؾاا السكتر الذدةم .http://shamela.ws/index.php/main :
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