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نَّةُالنَّبويِ ِة" اممِةُفيُِخْدَمِةُالدُّ ُاستخداِمُالمكتبِةُالذَّ ُ"أَثر 

ُ ُالم َمخَّص 

َدت   اراي    فا  ددةا  العماؾ   الحديثي ا    والسؾساؾادت   اإللكتروني ا    السراددر   تعد  فا  أبارز الراراة   ولعا    ،الذ 
اااراي    لمعمااااؾ  الخددةااا  و ، اسااااتخداة دوأكثرهاااد  العرااار الحد اااار ااااش     الذ   وةجدالتهااااد السختم اااا ، الش رؾي  ااا    ولمدُّ

دةم    السكتر   "  ".الذ 
ؼ  فعمى    اش    زاتهد ف  ددة  اماؾ  وةي   وكثرة فؾائدهد  ،هدأهسي ت  ةؽ  الرُّغ  هاد تحتادج إلاى  ا   ةاؽ أن  ، إال الدُّ

ااؾاب   وو ااا القيااؾد  ،الت قااؾيؼ   اا   والز  ااريع   لبلساات ددة القرااؾه ةشهااد ةااا الح اادر امااى ةرااددر  السهس   الذ 
د الت  تشدولتهد بدلخدة  والعشدي ،  والكتب ر  هد ألن  إنتدجَ وأيز  وفريا  ةاؽ الرادحثيؽ والخظأ فيهد وارد   ،ة ر ه 
طريق  اسمهد ودورهد فا  ددةا  اماؾ  الحاديث،  ةتشدوال    سأارض لمسؾ ؾع ةؽ جؾانره السختم    العس 

د ااح  السهساا  التاا  يشرلاا  العشدياا  بهااد، ومبرازهااد لمسدااتخدةيؽ. ةااا بياادن  اإلساابلة لاارعض األسااس  وةؾ   
مري  عؾبدت الرُّ   .هدوتحديش   هدلعبلج    وو ا السقترحدتدت السؾجؾدة فيهد، والد 

 (.Sunnahالشرؾي  )(، الدش   Science of Hadithامؾ  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 :

ةحسااادع واماااى  لاااه شاااد نري    بل  اماااى أ اااري األنرياااد  والسرساااميؽ العااادلسيؽ، والرااابلة والدااا رب   هلل  الحساااد   

 .وةؽ سدر امى هديهؼ إلى يؾ  الديؽ، وأصحدبه أجسعيؽ

 بعد  د أة  

ش    اراي    ه  األص  الثدن ، بعد القر ن الكريؼ، ةؽ أصؾل األحكد   فدلدُّ التا  أجساا السدامسؾن  الذ 

،امى ااتردرهد   هلسجسما السري  شا   ، فها  اآلدر  أحدهسد اؽ  يش ػُّ والقر ن والدش  ةتبلزةدن ال  أصبل  ةدتقبلا

َرا   لسظمقاه  السقي  دة   العسؾةاه، اادل تعادلى:  السخر   ؼ  َوَلَعم ه  َر ل ت َراي  َؽ ل مش ادس  َةاد ن از  َل إ َلاي ه  ك  َشاد إ َلي اَػ الاك   ؼ  }َوَأن َزل 

ونَ    (1){َيَتَ ك ر 

اااش   بساااد أن  ااا   هاااكل السكدنااا  فااا  التذاااريا اإلسااابلة ، فساااؽ واجاااب  الش رؾي  ااا   لمدُّ السدااامس  ح غهاااد  األة 

واااد بااكل األئساا  امااى ةاادار ، دئ  واإلةكدناادت السذااروا  الستدحاا والعساا  بهااد ونذاارهد وداادةتهد بكاا  الؾساا

ا  ااش   فاا  ذلااػ كرواياا   اغيساا   التاادريم ةشااك اراار الشراا    جهااؾد  لهااد،  والتقعيااد  هد، وترااشي   هااد، وجسع   الدُّ

 .كم  ه   ف  ذلػ والت أليف  هد، وتؾ يح  هد و رح  

اااد العماااؾ  الذاااراي وفااا  هاااكا العرااار نذاااظ  حركااا  ددةااا   اااد ونذااار ا بسختماااف  تعمُّس  اااد، وح غ  وتعميس 

العماااؾ  فااا  ددةااا   والسؾساااؾادت الحديثيااا  اإللكترونيااا السراااددر  وتعاااددت ،والتقشيااادت الحديثااا  الؾسااادئ 

وةجدالتهاد  لمداش  الشرؾيا الخددةا  و  ،اساتخداة دوأكثرهاد  ف  العرر الحد ار الرراة أبرز  ، ولع   الذراي 

 استخداةهد.، ةا وجؾد بعض الرعؾبدت والدمريدت ف  "الذدةم    السكتر   " السختم  ،

 

 

 

                                                 

 . 44 ةاآلي النحل:سورة  :.(1) 
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راسةُُِم ْذِكمةُ  ُ:الدِ 

نغاارا  ألهسياا  السكتراا  الذاادةم  فاا  ددةاا  الدااش  الشرؾياا  وألرهااد امااى الرحااث العمساا ، واالسااتخدا  

 األسئم  التدلي :الرحيح لهد  جد ت هكل الدراس  لئلجدب  امى 

ةااد دور السكتراا  الذاادةم  فاا  ددةاا  الدااش  الشرؾياا   وةااد هاا  أهااداي السكتراا  وةسيزاتهااد ، وكي ياا   

وساامريدتهد، وكي ياا   الذادةم  اساتخداةهد فاا  ددةا  الحااديث الذااريف وامؾةاه   ةااد ها  صااعؾبدت السكتراا 

 ابلجهد ، وةد ه  السقترحدت لتحديؽ السكتر  الذدةم  .

ُ:الَبْحثُُِأهميَّةُ   

الرحااث ةسااد لسدااته ةااؽ حدجاا  الراادحثيؽ وطمراا  العمااؼ لمظريقاا  الرااحيح  فاا  اسااتخدا   أهسي  اا    تشرااا  

وتشرايههؼ إلاى بأارار واا ،  الشتادئ محراؾل اماى ل  وتؾ ايح بعاض السهادرات التقشيا السكتر  الذدةم ، 

بادلعؾدة إلاى الكتادب  العمسا    ، لاؼ ل ا  األنغادر إلاى الساشه  فا  اساتخداةهد براؾرة ددطئا  سمريدتع وجؾد 

 األصم  والكتب السظرؾا ، وااتردر التقشيدت الحديث  وسدئ  ةددادة لمرحث.    

ُ:الَبْحثُُِأْهَدافُ 

ة لخدةاا  العمااؾ  الذااراي  السَعاا. تعريااف الراادحثيؽ بدلسكتراا  الذاادةم  1 اادد  ودورهااد فاا  ددةاا   ،اسؾة 

 ، والتؾلي  ةشهد.الرحيح لهدوةددادتهؼ  ف  طريق  االستخدا   الدش  الشرؾي ،

والسحاادذير السترتراا  امااى  ،تررااير الراادحثيؽ ببيجدبياادت السكتراا  الذاادةم ، وساامريدت اسااتخداةهد .2

 .وابلجهد ذلػ

لده طمر  العمؼ  فممؾسدئ  السيدرة ف  الحراؾل اماى السعمؾةا   األلار  العمس    . تذجيا الرحث 3

 .العمس    الكرير ف  االهتسد  بدلرحث 

بذك  اد  والسكتر  الذادةم  بذاك  داد  ال تلشا  ااؽ العاؾدة  الحديثي  َ  السؾسؾادت   أن  . بيدن 4

 لمكتب الؾراي  األصمي . 
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  .. بيدن أيدر الظرق اآللي  ف  تخري  األحدديث الشرؾي  ودراس  األسدنيد5

 لتحديؽ السكتر  الذدةم  برؾرة أفز .  ةقترحدتع . الؾصؾل إلى 6

ُالدابقة:الدراساتُ

إباراهيؼ باؽ حسادد  د. -"التقنيةُالحديثةُفيُخدمةُالدنةُوالديرةُالنبويـة ُيـياُالواقـاُوالمـ"مو "

ط/  –الداامظدن الااريس، بحااث ةااؽ داابلل ناادوة اشدياا  السسمكاا  العربياا  الدااعؾدي  بدلدااش  والداايرة الشرؾياا  

 ةجسا السمػ فهد.

فا  ددةا  الداش  الشرؾيا ، إال أنهاد تحادل   تعترر هكل الدراس  امى أهسيتهد ف  بيادن أهسيا  التقشيا 

اؽ أغمب السؾساؾادت فا  العماؾ  الذاراي ، وتشدولا  سامريدت التقشيادت الحديثا ، بذاك  ااد  ولاؼ تتظارق 

 لمحديث اؽ السكتر  الذدةم ، وهكا ةحؾر دراست .

ُُُُُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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طَّةُ  ُ:الَبْحثُُِخ 

 :فيه بعد السقدة  تشدول 

ُ.بدلسكتر  الذدةم ، وهدفهد، وطريق  استخداةهدالتعريف :ُالمبحثُاألو ُ

 .دور السكتر  الذدةم  ف  ددة  الدش  وأبرز ةسيزاتهدالمبحثُالثاني:ُ

ُأهسيتهد ف  ددة  امؾ  الحديث.المبحثُالثالث:ُ

 . السظمب األول: أهسيتهد ف  التخري  ودراس  األسدنيد

 .السؾ ؾا    السظمب الثدن : أهسيتهد ف  ددة  الحديث 

 السظمب الثدلث: أهسيتهد ف   رح الحديث وةقدرن  الستؾن.

ــــا:ُ الكتاااادب -السااااشه  األكاااادديس  فاااا  اسااااتخدا  السكتراااا  الذاااادةم  )الكتاااادب الااااؾرا المبحــــثُالراب

 .اإللكترون (

ُالرعؾبدت ف  استخدا  السكتر  الذدةم  وسمريدتهد، وابلجهد.المبحثُالخامس:ُُ

ُُالسكتر  الذدةم  وتظؾيرهد.ااتراحدت لتحديؽ المبحثُالدادس:ُ

ُُ.وفيهد أبرز الشتدئ الخاتمة:ُ

ُمنهجُالبحث:ُ

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  

 القؾااد والسسيزات ف  استخداةهد.بعض 

التخاااري  اآللاااا  لمحااااديث الذاااريف: بيشاااا  فيااااه الساااشه  العسماااا  فاااا  التخاااري  ودراساااا  األساااادنيد، وكي ياااا  

 استخبل  الحكؼ امى الحديث.
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ُالمبحثُاألو :ُالتعريفُبالمكتبةُالذاممة ُوهدفها ُوطريقةُاستخدامها.

ُ:ُتعريفُالمكتبةُالذاممة:المطمبُاألو 

)كتب( الكدي والتد  والرد  أصا   صاحيح واحاد يادلُّ اماى جساا  ا  ع إلاى ةؽ : ف  المُّل   السكتر  

. ةؽ ذلػ الك َتدب  والكتدب  تَ . (1)   ع غه الكدتب،َر   : ةكدن  بيا الَسك   .ا(2)أو ةكدن  جسعهد وح   

. الذدةم :   ؼ  ( َاس ه  س ؾال  ر  )   ر  ب دل َكد  َة  ( األ  ؼ  َمه  ؾهؼ ، ةجتسعهؼ، َوي َقدل:َ س   ويقدل:)َ س   ال َقؾ   َوَنح 

 .(3)ةؽ َأةرهؼ وت ر قَ  تَذت  َ َأي َةد  ،جسا هللا  سمهؼ

  اادةبل     ليكااؾن –كسااد هااؾ وا ااح ةااؽ اسااسه  –، يهاادي  ااخؼ ةجاادن   برناادة  السكتراا  الذاادةم : 

 ةد يحتدجه طدلب العمؼ ةؽ كتب وبحؾث. لك    

الساااتقردل ةم ااادت الشراااؾ  السختم ااا ،  الؾيشااادوز، وهاااؾ صااادلحد اماااى نغاااد  حدليااااوالسكترااا  تعسااا  

ةؽ الكتب  كثير اوترتيرهد ف  إطدر واحد ةا إةكدني  الرحث فيهد أو ف  بعزهد، كسد يقد  ةؾاا الررندة  

، ويسكااؽ ةعرفاا  السزيااد ةااؽ صاا دت الررناادة  ةااؽ  وةااد يتعماا  بهااد ةااؽ امااؾ  اآللاا  ،فاا  العمااؾ  الذااراي 

بدساؼ  رساسياد  حدص  اماى بارا ة ادتاراع وكدفا  حقاؾق السمكيا  ال كريا  ةداجمه والررندة .ص حدت الذرح

 .(4)ةررةجه

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

                                                 

 .(128/ 5)أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكراي  :معجم مقاييس اللغة . (1)
 .(775/ 2ادلعجم الوسيط، ). (2)
/ 1(، . ادلعجم الوسيط )169)ص:  ىـ(666: تزين الدين أبو عبد هللا دمحم بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي )، سلتار الصحاح. (3)

495). 
)  14452جريدة الرايض، العدد  ،  shamela-http://shamela.ws/index.php/page/about. موقع ادلكتبة الشاملة:(4)

 . ه 1429/  1/  9اجلمعة 
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داااش  الشرؾيااا ، فهااا  ةتعاااددة هاااكل السكترااا  ةاااؽ أفزااا  السكترااادت التااا  صااادرت فااا  ةجااادل ددةااا  ال

 وغير ذلػ. ،واألدب، وال قه وأصؾله، ، والعقيدة ، والحديثفيؾجد بهد كتب لمت ديرالجؾانب، 

 :الذاممةُهدفُالمكتبةُ:المطمبُالثاني

دنيا  ةاؽ جساا بعاض الكتاب السج* والهدي ةؽ هكل السكتر  )كسد يقؾل ةؽ أصدرهد( ليس ةجرد 

لتكاااؾن السكترااا    بااا  األهاااؼ ةاااؽ ذلاااػ هاااؾ إةكدنيااا  إ ااادف  الكتاااب وتعاااديمهداإلنترنااا  فااا  ةكترااا  واحااادة، 

 الذخري  لظدلب العمؼ.

 ال يجؾز التربح ةؽ بيعهد. ةجدني    والسكتر   *

 لشذر ةد يخدلف ةشه  أه  الدش  والجسدا .  كسد ال يجؾز استخداةهد *

ةااؽ  اارط جااؾاز اسااتخدا  هااكل  فاابن  أةااد نذاار هااكل الكتااب  .اميهااد أو نحااؾ ذلااػ لياارد    الراادع ةااثبل 

 السكتر  اد  استعسدلهد ف  ذلػ.

 . (1)أو ف  السشتديدت أو امى ةؾااا اإلنترن  أسظؾاندتنذر السكتر  امى  -ب  يذجا-يجؾز 

ُ:(2)الذاممةُالمكتبةُاستخدامطريقةُ:ُالمطمبُالثالث

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

 : ديدرات الرحث هؾ ةد يهسشد ف  ةجدل بحثشد  ولع   ، الررندة أيقؾندت ةؽ 

 -ةماف أو ةاؽ ادئسا    ، كتادب األولى اماى صاؾرةالرحث بدلكتب، وه  األيقؾن  ديدرات : أولًُ

 .F10[، أو بدلشقر امى أي ةكدن ف  الذد   الرئيد  ،أو بس تدح ادتيدر كتدب

وهشاد  لبللا  أنغسا   .وترا حه ويسكاؽ فاتح الكتادبندتظيا ادتيدر كتدب ةاؽ كتاب السؾساؾا ،   حيث 

 [.سدب  -تر ي   - ةجسؾادت  الدتيدر الكتب وه 

                                                 

  shamela.ws. ادلوقع الرئيسي للمكتبة الشاملة، (1)
 ىـ موقع:7/2/1437جامعة اإلمام دمحم بن سعود،  ،يفالسماعيل بن عبد هللا ادلكتبة الشاملة، د. إبراىيمالتعامل مع دورة مهارات وانظر:  .موقع الشاملة(2)

https://www.youtube.com/watch?v=LTjZWusiAmQ. 
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 :مجموعات

  : تكساا َ  أن  ليرحااث اشااه فاا  القدئساا  حتااى اراا    كتدباا  اسااؼ أي ةجسؾااا يسكشااَػ الذااري  العمااؾي 

 . كتدب  اسؼ السجسؾا 

   كتدب  تكسَ   أن  ليرحث اشه ف  القدئس  حتى ار    كتدب  اسؼ أي كتدب يسكشػَ :  الد م    الذري

 . اسؼ الكتدب

 لتحراا  امااى بظدااا  دب ةعاايؽ والزاال  امااى زر الرظدااا   امااى اليداادر[  ويسكشااػ تحديااد كتاا

 . الكتدب

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

ُترفية

 بددتيدر حري أبجدي تحر  امى جسيا الكتب الت  تردأ بهكا الحري 

  أساسدههدبكتدب  جاز  ةاؽ اساؼ الكتادب تحرا  اماى ادئسا  )ةرا دة( بجسياا الكتاب التا  تحتاؾي 

 . امى هكا الجز 

ُسايق

  اشاد فاتح كتادب ، األحدث يكؾن فا  أاماى القدئسا سدبق دتهد بدلكتب الت  فتح ادئس   يعرض لػ ..

.. سااتجد أن ح  كشاا  فيهااد اشااد تراا ح هااكا الكتاادبةااؽ هااكل القدئساا ، فبنااه ي ااتح امااى  داار صاا 

اهااكل الخدةاا  ة ياادة  ؼَ ةااد يااد فلدلر ااد، جاادا ةااد،  بحث ااد ور الردحااث فاا  نظاادق ةعاايؽ ةااؽ الكتااب  ليااتس  

فاا  هااكل  كثياار اةااؽ التشقيااب اااؽ هااكل الكتااب داداا  السؾسااؾا ، تجااد الكتااب التاا  تدااتعسمهد  فراادال  

 القدئس .

امااى  السكتراا  الذادةم ، وهاا  ةرتكاز الرحااث فيهاد، لاب، وهاا  الرئيدا   الرحااث   د اا  ديادرات: ثانًيـا 

 .، ف  الشرؾ  أو العشدويؽ أو التعميقدتةؽ دبللهد يسكشػ الرحث   ك  ةشغدر
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  بدلشرؾ :الرحث 

  

 
 

 : يتؼ تحديد السجسؾا  السظمؾب . أوال  

اايااتؼ تحديااد الكتاادب السظمااؾب باادلشقر اميااه، لااؼ نقمااه إلااى ةجاادل الرحااث، وبدإلةكاادن  لدني ااد:   أو الت َشقُّ

 الرحث ف  جسيا كتب السؾسؾا  إلى ةجدل الرحث.

 يكؾن اؽ طري : وطريق  الرحث ف  الشرؾ 

 )أ( كمس .

نااص ةااؽ ااادة ة ااردات، ويعشااى بهااد أن تكااؾن جسماا  ةح ؾعاا  ةااؽ الحااديث  )ب( كمساادت ةتتدلياا  أو

 وةرتر .

، ويعشااى بهااد أن نح اا  أكثاار ةااؽ كمساا  ةااؽ الااشص السااراد وهااكل الكمساادت تكااؾن )ت( كمساادت ةتردااادة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





01 

 

 غير ةرتر .

ارادرات  ودساسارادرات )و(،  دساس ،ةع داردرات  اذرامى  الرحث يكؾن : البحثُيتعددُالعبارات

ادو( و )أو( ) ا)أو( . والرحث ب والخدنا  التا  تكتاب بهاد كمسادت الرحاث ارادرة ااؽ ، الرادحثؾن يحتدجاه  ةع 

 ادة ةربعدت.

إ ن  الَعر َد َلَياَتَكم ؼ  »َأب   ه َري َرَة، َاؽ  الش ر     َصم ى هللا  َاَمي ه  َوَسم َؼ َادَل:  اؽ: التدل بدلسثدل ويتزح ذلػ 

ااَد َلَيااَتَكم   ، َوم ن  الَعر  َ   ب َهااد َدَرَجاادتع ااه   َفع  ، َير  َ  ، اَل ي م ق اا  َلَهااد َباادال  ااَؾان   ااؽ  ر    ااؽ  َسااخَ ب دلَكم َساا   ة     ؼ  ب دلَكم َساا   ة 

ؾ ي ب َهد ف   َجَهش ؼَ  ، َيه   .(1)«َ  ، اَل ي م ق   َلَهد َبدال 

اااااادوفاااااا  رواياااااا  "  "سااااااخ  "يااااااتكمؼ بدلكمساااااا " و -: فقااااااد تريااااااد أن ترحااااااث اااااااؽ (2)"اَل َيااااااَره ب َهااااااد َبأ س 

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

 د" بسعدة  )أو( أي ال بد ةؽ وجؾد أي ةؽ الجسمتيؽ ف  الشتيج .بأس  

لاااؼ ، وتكتاااب الجسمتااايؽ األديااارتيؽ، فتكتاااب هااادتيؽ الجسمتااايؽ فااا  ةعدةااا  )و( ، وتشتقااا  لترؾياااب )أو(

 . تزل  زر الرحث

ا ولش تااارض أنااا  أرياااد الرحاااث الرداااي  بسعدةااا  )و( أو )أو(  اكتاااب ةاااد ترياااد فااا   -بل باااأسفااا-ةش ااارد 

،)و(   ةعدة   .فدرغ د ال تمت   له أو العكسواتر  الردا   ةثبل 

"فا  ساري  هللا" دون أيا  ةعادةبلت، اكتاب ااؽ جسما   ةاثبل  ب  حتى لؾ بحثػ أبد  ةؽ ذلاػ ترحاث 

 .الجسم  ف  أي ةربا، وا ل  بحث

 -ةرترا    يسكشػ أن ترحث اؽ الجس  اشدةد ترحث بدستعسدل ةعدة  )و(: البحثُبالجملُالمرتبة

أ  ال ، إذا و ع  ابلة  )صح( أةد  كمس  ةرتر  فبن الررنادة  يرحاث ااؽ الجسا  بدلترتياب الاكي ها  

 ومال يرحث اشهد كيف كدن . ،اميه
                                                 

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

ااد بحث اادفسعشاادل أنااػ تريااد أن ترحااث اااؽ هااكل الكمساا   ،هااكل الساايؼ و ااع  ابلة )صااح( أةااد  ، ومن ةظدبق 

اد،وبهاكا يسكشاػ أن تخراص الرحاث  سعشدل أنػ تريد الرحث بدلمؾاص .حكف  ابلة  )صح( ف أو  ةظدبق 

يعظياػ نتادئ  ةثا   ةاثبل  بدلمؾاص  لك  اردرة ةؽ العذرة امى حدة. الرحاث السظادب  ااؽ كمسا  "صابلة" 

 إذا كتر  "صبلة" الرحث بدلمؾاص أةد  التظؾع أو غير ذلػ،صبلة ال رد، أو صبلة سؾا   ،فق "صبلة" 

ااا"صااابلتهؼصااابلة أو "الرااابلة"  يغهااار بدلشتااادئ فبناااه  الرااابلة الرااابلة وةاااد ةمكااا  "د، صااابلتكؼ، و"، وأيز 

مؾاصا ، إذا لؼ تكؽ تحتدج الرحاث بدل". وتردي    ةكد   وةد كدن صبلتهؼ اشد الري  إال د "أيسدنكؼ"، وأيز  

 .اميبل  ألنه أسرع  السظدبق  فدستعس  

 

 :تختاادر الرحاث بدلعشاادويؽ، لاؼ تكتااب العشاؾان السااراد الرحاث اشااه باش س طريقاا   البحـثُبالعنــاويا

فقاااا  داداااا   الشتاااادئ  السظمؾباااا  فااا  ال رااااؾل والسردحااااث والعشااادويؽالرحاااث بدلشرااااؾ ، فتخااارج 

 .)الررر(،فمؾ بحثشد بعشؾان الكتب

 

 
ُودقته:تحدياُالبحثُ

لكاا  ال ت قااد  جدهاا  ال ااروق باايؽ الهساازات ونحؾهااد( تامااى دياادر ) * يشرااح بببقااد  ابلةاا  )صااح(

ادولاؾ كشا  نتدئ  هدةا . حتاى  فابل تثا  بكي يا  كتدبتهاد فا   ،تكتاب ارادرة الرحاث ساميس  ودايقا بأناػ  والق 
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 .هكل ةيزة هدة الكتدب الكي ترحث فيه فقد تكؾن دظأ. وهكا الخيدر يددوي بيؽ ةد يم  بدلتحديد، و 

ااهشااد  ةياازة هدةاا  *  ، وهااكل صاا   لدبتاا  فاا   د ، وهاا  تجدهاا  جسيااا ابلةاادت التاارايؼ والتذااكي أيز 

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

رة أو ااح وأدق: ياتؼ الرحااث . وبعرادكمهادهاا  ال ؾاصا  وابلةادت التاارايؼ . با  ياتؼ تجدالكتادب "اادلؾا: نعااؼ"

، ا ذلػ يتؼ تجدهمه كأنه غير ةؾجاؾدةد اد وك ُّ ... اؽ الحروي العربي ، والحروي اإلنجميزي ، واألراد 

، ، فهاؾ كأنااه غيار ةؾجااؾدكادن فاا  الكتادب الااكي ترحاث فيااه أ كترتااه أنا  فاا  ارادرة الرحااث أكش اَ   ساؾا   

 .وهكا يعظ  دا  كريرة لمرحث

 

نادة  باه إةكدنيا  فاتح ، وها  أن الرر كثيار ااالسات ددة ةشهاد  حادول  ، نقظ  هدةا أود هشد التشريه امى * 

 :فسثبل  ، لعمؾي  تعس  امى الذد   الس تؾح ، وككا القؾائؼ، واألزرار ا د دت كثيرة

يسكشااػ  -ب السعااروض اآلن هااؾ الكتاادب الحاادل فدلكتااد-لااؾ أنااػ اآلن فاا   د اا  ااارض كتاادب  -

، أو الرحاث أو  نرا  ع أو إدراج هكا الكتدب لسمف  ،لعمؾي  ةظدلع  بظدا  هكا الكتدببدألزرار ا إلكترونا  ع

، ارض -. أيد كدن  الذد   الحدلي  ، أو فتح غرف  التحكؼ امى هكا الكتدب ...ف  هكا الكتدب الحدل 

 الذد دت. ، .... ك  الخدةدت ةتدح  امى ك ير، رب  ةتؽ بذرح، تحرير تراجؼ،  د   السؤل يؽتحر 

 وهككا... فهؾ يرحث ف  الشص والتعمي  ،لؾ أن  ف   د   ارض أو تحرير كتدب*  

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُدورُالمكتبةُالذاممةُفيُخدمةُالدنةُوأيرزُمميزاتها:ُ:الثانيُالمبحثا

ُ:ُدورُالمكتبةُالذاممةُفيُخدمةُالدنةالمطمبُاألو 

ااش   كاادن  حاا  وافاار فاا  ةجاادل الحدسااؾب، فؾساا  هااكا الخزااؼ الهدئاا  ةااؽ السعمؾةاادت الش رؾي  اا    لمدُّ

وتعسااا  اماااى نذااار كتاااب الداااش ،  ،والسداااسؾا  والسرئيااا  عهااارت السؾاااااا التااا  ت ياااد الرااادحثيؽ السقااارو ة

وتيدر امى الردحثيؽ الؾصؾل إلى بليتهؼ ةؽ أارب طري ، فتؾافرت السؾااا الت  تخد  الدش  الشرؾي ، 

، وتتشدول امؼ الرجدل وجسا ودراي    رواي   سؾاي  الت  تتشدول جسيا امؾ  الحديث وعهرت الرراة  السؾ 

السرش دت ف  براة  تيدر سر  الؾاؾي امى ةتؽ الخرر، وأاؾال األئس  ف  حدله، وككا الؾاؾي امى 

 وةعرف  أاؾال أئس  الجرح والتعدي  فيهؼ. ،الدش  الشرؾي  َنَقَم   

وت داايرل وامؾةااه،  القاار ن الكااريؼةااؽ  تحااؾي كدفاا  امااؾ  الااديؽذاادةم  التاا  واااد عهاارت السكتراا  ال

والحااديث الذااريف وامؾةااه وفشؾنااه السختم اا ، وال قااه وأصااؾله، والداايرة الشرؾياا ، وتاادريم األةااؼ والسمااؾ  

هاااد وببلغت  فهد وصااار  هاااد نحؾ    زيؽ والرجااادل، والزهاااد، واماااؾ  العربيااا السرااار   والحزااادرات، وساااير األاااابل  

 ب  اش  أنؾاع ةشهد بجسا ةرش دت إةد  أو أكثر ف  برنادة  واحاد. ،هد وغير ذلػثر  ونهد و عر  هد وأدب  

 .(1)أفددت ةؽ الرراة  والسؾسؾادت الحديثي  األدره فقد  وبدإل دف  لكلػ،

سارب ذلاػ ةاد  ولع   به غيرهد ةؽ امؾ  اإلسبل  األدره،  يح َ بسد لؼ   واد حغي  الدش  الشرؾي 

وتشااؾع فاا  امؾةهااد الاادائرة باايؽ امااؾ  الحااديث رواياا  وامااؾ   ،تذااسمه امااؾ  الدااش  ةااؽ غاازارة فاا  ةددتهااد

 عيؽ الكي ال يشزب، والكي يدق  كدف  فروع العمؼ الديش . السالحديث دراي ، وألنهد 

فيهاد ةاد يداه  اماى  باأن  وتغهر أهسي  السكتر  الذدةم  ف  امؾ  الحديث والدش  والديرة الشرؾي   

  رواتهاااد. وكاااؼ كااادن ويعيشاااه فااا  ةعرفااا ،الردحاااث الؾااااؾي اماااى أحددياااث وأدرااادر الشرااا  السراااظ ى  

ويتتراا طارق الخرار وروايدتاه   ،ااؽ الخرار الؾاحاد فا  دواوياؽ الداش  -األياد  والميادل  -الردحث ي تش 
                                                 

 ، د. إبراىيم الريس، ني الواقع وادلأمولب ،خدمة السنة والسرية النبويةلتقنية احلديثة يف ا( انظر: 1)
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أهاااؼ ةاااد يحتااادج إلياااه الردحاااث هاااؾ  ومن   ق أداااره لمحاااديث أو روايااادت أداااره لاااه.لعم اااه يقاااف اماااى طااار 

 ، باا  وتزيااد امااى ذلااػ"الذاادةم "الحرااؾل امااى السعمؾةاا  وادتراادر الؾااا  فاا  ذلااػ، وكاا  هااكا تحققااه 

 .(1)أةرا   در هؾ اسميدت الترتيب والتشدي  والسؾازن 

فتزا بيؽ  ت حق  لمردحث نتدئ  ةد كدن بدستظداته تحقيقهد بدلؾسدئ  الرحثي  التقميدي   كسد أنهد 

ياادي الردحااث أو طدلااب العمااؼ كسااد هاادئبل  ةااؽ الكتااب يدااتظيا أن يتراا حهد دون تعااب أو اشااد ، ودون 

 .ن إلى ةكدن ، ةا تؾافر ادد ةؽكدأن يشتق  ةؽ ة

يشرلا  امااى أبشااد  األةاا   فبن ااه ،ومذا كدنا  هااكل السكتراا  بهاكل الكي ياا  وبتمااػ األهسياا  وبهاكل ال دئاادة

ا   أن يؾاكراؾا هاكا التقاد  الحزادري الردحثيؽ ف  العمؾ  الذاراي   ، وامىادة    اإلسبلةي   لئلفاددة  ددص 

يداتعيشؾا  أن  ةشهد بدلظريق  العمسيا  الراحيح ، ويشرلا  اماى الرادحثيؽ فا  تخررادت الحاديث وغيارل 

ابهد كؾسيم  ةؽ وسدئ  التخري ، وةؽ الزروري  ةعاه  ايؾاكرؾا هاكا التظاؾر ويداديرول ويتعديذاؾ  أن   جدا

 .(2)ويررزوا لهؼ ادرتهؼ امى االبتكدر إبدااه،ويترجسؾا لآلدريؽ  ،

للير الستخرريؽ بعمؼ الحديث، كادن ي ش ا  فا  الرحاث  كرير ا وات د السكتر  الذدةم  دأيز  وتؾفر  

يد ال ؾائاد ةاؽ إلى استشردط السعدن ، وتقيكمياد السختم  ، ويتيح لهؼ االنرراي  السغدن   اؽ الحديث ف  

ش  لسد جد  ف  والسري   السردر الثدن  لمتذريا اإلسبلة ،  -الت  ه  بدإلجسدع -الرحيح   األحدديث

 . (3) القر ن ةؽ الشرؾ  العدة  والسظمق  والسجسم ، والهددي  إلى طرق تظريقه" 

 

ُزاتُالمكتبةُالذاممة:ي ُِمَُ:ُالمطمبُالثاني

                                                 

 17، صني الواقع وادلأمولب ،لتقنية احلديثة يف خدمة السنة والسرية النبويةا( انظر: 1)
 8، صني الواقع وادلأمولب ،لتقنية احلديثة يف خدمة السنة والسرية النبويةا( انظر: 2)
 .www.offok.com( انظر: موقع  أفق : 3)
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َعااؼع بعاد أن أنعااؼ هللا امااى الرذااري  بسااد أةادهد ةااؽ  وةااشؽ اغيساا  واماى رأسااهد هااكل الشعساا  العغيساا   ن 

لبلسات ددة ةاؽ هاكل التقشيا    تدادبق  بعاض الذاركدت اإلسابلةي والثاؾرة السعمؾةدتيا  اآللا   الحدسار نعسا  

عهرت ف  الدشؾات السد ي  ةذروادت و الؾاادة، ب  وسدرا  إلى تظؾيعهد ف  ددة  العمؾ  الذراي ، 

 الذدةم .  السكتر    هدأبرزَ  ولع    راي العمؾ  الذف  ةجدل  كريرةةؾسؾاي  

، ولعم  أ ير ف  هاكل العجدلا  ألعهرهاد  وذلاػ لمسكتر  الذدةم هشدلػ ةزايد كثيرة وعدهرة  أن   ال ػ  

 اآلتي :ف  الشقدط 

هاكا الشااؾع ةااؽ التقشياا  اإللكترونياا  ةظمااب ةااؽ ةظدلااب العراار، وحتسياا  ت ر ااهد التقشياادت  أن  : أولًُ 

ومتدحا  اادر كريار ةاؽ السعمؾةادت الدارا  الهدئما  فا  نذار العماؾ ، واساترجداهد،  ، حياثالعمسي  الحديثا 

 .(1)لمردحثيؽ بدهؾل  ويدر

وجااؾد كتااب  ااخس ، وااادد كرياار ةااؽ الكتااب ةح ؾعاا  امااى ةداادح  صااليرة، ال تحتاادج إلااى : ثانًيــا

ا، فايسكؽ ح ا  كسيادت  اخس  الاؾرا    ةكادن واساا لاكلػ كساد هاؾ الحادل ةاا الكتادب  ةاؽ السعمؾةاادت  جادا

 .حدب السؾاا كتدب د(15999 بمغ كترهد حؾال  ) ف  حيز صلير  إذ

 أن   نغاؽُّ د كش اوجؾد بعض الكتب امى هاكل السكترادت التا  يراعب الؾصاؾل إليهاد، با  إنشاد : ثالًثا

 دهد أصحدبهد. سس  بعزهد غير ةظرؾع، أو ة قؾد، فه   دةم  كسد 

، إ اادف  الكتااب وتحريرهااد وغياار ذلااػ إةكدني اا   السروناا  فاا  ، و السجدنياا  وة تؾحاا  السراادر: رابًعــا

 .أارى اليددروذلػ بب دف  الكتب ةؽ دبلل أيقؾن  التراي  الحي  

  .والكتب السؾجؾدة فيهد الؾرا    التؾفير السددي لمردحث  وذلػ بدلسقدرن  بيؽ سعر الكتدب : خامًدا

ومجارا  أيا   ،وو اعهد فا  ةم ادت الرحاثإةكدنيا  ندام صا ح  أو أكثار ةاؽ هاكل الراراة  : سادًسا

فدلردحث يتعدة  ةا هكا  ،تعديبلت امى هكل الر ح  السشدؾد  ةؽ ادتردر أو إ دف  أو ةد إلى ذلػ

                                                 

 8، صني الواقع وادلأمولب ،لتقنية احلديثة يف خدمة السنة والسرية النبويةا( انظر: 1)
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 ةؽ الؾا  والجهد. كثير االجز  السشدؾخ كي سد يذد ، وهكا بدلظرا يخترر امى الردحث 

 : وأنؾااه الذدةم كتر  سأةد اؽ كي ي  الشدم ةؽ ال 

 .الشدم العددي ةا اد  عهؾر السردر :أولًُ

 بؾاساظ  األيقؾنا  بعد تغمي  الاشص   إذ نشدم  ةا عهؾر السردر أو السرجا  العدديُّ الشدم : ثانًيا

 . امى  ك  وراتيؽ )الددبع  ةؽ اليددر(

( ف  ةككرات)إلى  نكهبَ  أن  وطريقته ددصي  ةستدزة ف  السكتر  الذدةم ،  :التراكس    دم الش   :ثالًثا

 : قدن فيغهر ،أامى الذد  

 :وهؾ ،السشدؾخ ف  الذ  الثدن  ك    : واشدةد نختدرهد يردأ الجهدز ف  ح   التراكس    الشدم 

ااار  :  د ااا  الحدفغااا  الخدصااا  ه  ااامع  كااا    وت غ  ،جدياااد كسؾ اااؾع  َند   ،التعااادي  امياااه وببةكدنشاااد ةداااتق  ع

لمرجؾع   ةؾ ؾع واحد، ودون الحدج ، فيسكؽ لمردحث جسا ادة ةؾا يا ف   دبهوتليير العشدويؽ وةد 

 رد.الؾو ف  ك  ةرة لسمف 

تحتااؾي  إذ السؾ اؾاي  ث ؾ رادت السؾجاؾدة بهااكل السكترا  ةسااد ي ياد فا  الرحااالت خرُّ د تعاادُّ  :سـابًعا

 كتب الحديث والت دير والعقيدة وال قه واألصؾل والمل  وغيرهد ةؽ العمؾ .

 الشتدئ  وتشؾع الرحث.الرحث الدريا وسهؾل  ارض وندم : ثامًنا

لرا حدت ةراحف  ةظدبق اد، صا ح  صا ح   ن الكاريؼ بدلرساؼ العاددي ةذاكؾال  اارض القار  :تاسـًعا

 –تادل   –سادب  –السديش  السشؾرة ةا إةكدني  االنتقدل براؼ الر ح  أو راؼ الدؾرة واآلي ، والتشق    أول 

  در[.

وجؾد بعض الكتب ةزرؾط  بدلذاك ، وهاكل الكتاب ةاأدؾذة فا  اللدلاب ةاؽ "جادةا ال قاه  :عاشًرا

"  .اإلسبلة   

لعسمياادت اميااه ةااؽ ااارض واسااتداد  غدلااب ا ،كتاادب فاا  السكتراا  ألي   الؾصااؾل  :عذــرة الحاديــة
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، ةاؽ دابلل األيقؾنا  األولاى التا  اماى  اك  كتاادب وترا حه ،وتحريار وبحاث، ويسكاؽ فاتح الكتادب

ةااا الؾصااؾل إلااى .(1) الداادب ، تراا ي ، السجسؾااادت ح لمرحااث:ة اادتيكل األيقؾناا  امااى لبللاا  وتحتااؾي هاا

 ةكدن الكتدب.

 ةعشدل أن الكتدب ةؽ كتب السؾاا الرسس  لمسكتر  الذدةم   ةؾاا[ 

 pdf] ةعشدل أن الكتدب ةرتر  بشدخ  ةرؾرة 

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

 لؼ يتؼ ارتردطهد ف  هكل الشدخ .

ــــةُعذــــرة تتااااؾفر فاااا  الذاااادة  دياااادرات رباااا  الكتااااب بدلكتاااادب األصاااام ، واسااااتراد الكتااااب  :الثاني

 وترديرهد.

بحيااث يسكشااػ وأناا   لترايسااهةؾافاا    pdfالذاادةم  بكتاادب ةرااؾر   (2) إةكدنياا  رباا  كتاادب: أولًُ 

وتدتعر ه ةؽ داد  الذدةم .  ،لش س السؾ ا ةؽ الكتدب السرؾر تر َ  أن  تتعدة  ةا كتدب الذدةم  

 وكتب السؾاا الرسس  يسكؽ ربظهد بشدم ةرؾرة حتى ةا ادتبلي الترايؼ.

إلاى  الشرا    ةاؽ الكتادب  ةرد ارة  ه يسكاؽ االنتقادل بأن اتتسياز  ،الذدةم  السربؾط  بدلسراؾرة فدلسكتر 

 .اشدةد يكؾن بدلمؾن األحسر ف  أامى الذد    امى أيقؾن  بدلزل  الكتدب السرؾر،

 ةربؾط د بدلذدةم .الكتدب السرؾر ليس  أن  ه يعش  فبن   رةددياد،وحيشسد يكؾن 

ويعشا  اساتراد أي ةماف ةاؽ الحدساب أو االنترنا  ، وم ادفته إلاى السكترا   :السم ادت: اساتراد ثانياًُ

 الذدةم ، بحيث ترشا ادسد  جديدا  وتزيف إليه ةد تريد ةؽ ةم دت وكتب.

                                                 

 .6ص .انظر: (1)
من رقم اجلزء والصفحة ادلوجودة يف الشاملة إىل نظريىا يف الكتاب ادلصور؛ وىذا يعين االنتقال  علىفكرة الربط: تقوم فكرة الربط يف األساس . (2)

الكتب قد ، غري أن الكتب على اختالف طبعتها وكثرهتا يف بعض دتون قد تكون صفحاتو مواقفة دلا يف ادلصور كمًّا وكيًفا، وقد ال أن الكتاب
بني الطبعة اليت ربطت هبا، على الكتاب يف الشاملة و  قوبلتوالسبب يف ذلك يرجع إىل الفرق بني الطبعة اليت ، ال يسعفها ىذا الربانمج

 . وىكذا
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 ويكااؾن ذلااػ ةااؽ لؾحاا  الااتحكؼ لااؼ تحااد السمااف السااراد اسااتيرادل لااؼ نختاادر زر اسااتيراد السم اادت 

فا  أساا   الذد ا  الس تؾحاا    ل تختادر زر االسااتراد ، وبعاادأو ةاؽ ادئسا  داادةدت، لاؼ اسااتراد ةم ادت.
(1)، 

تردير كتدب ةؽ داد  السكتر  الذدةم  إلى ةكدن  در: ناكهب إلاى أيقؾنا  ترادير الكتاب لدلثد : 

 . أو ةؽ ادئس  ددةدت تردير كتدب.نحدد الكتدب لؼ زر تردير

وحجساااه واااارض األ اااكدل التشاااؾع الكريااار والخيااادرات الستعاااددة فااا  نؾايااا  الخااا  :  الثالثـــةُعذـــرة

االسات ددة ةاؽ دابلل أيقؾنا  دادةدت، الثدنيا  اماى ةاؽ كاؽ يس  )وهاكا برؾر ةتعددة حداب ادتيادر الردحث

إةكاادن نداام جسماا  أو  ، ةااا، وكااكلػ تعاادد الخياادرات فاا  تحديااد لااؾن السااددة اشااد الظردااا يداادر الذد اا (

ا َ واإل ادف  امياه  التعدي ومجرا  االدتردر و  ةرد رة ،ولرقه ف  ةم دت الرحث  ،ص ح  أو أكثر ةاد  َوف 

، وهاااكا يخاااد  الردحاااث ةرد ااارة   السكترااا يريااادل الردحاااث، ةاااا إةكدنيااا  الظرداااا  لرااا ح  أو أكثااار ةاااؽ كتاااب 

 .(2)ةؽ الؾا  والجهد كثير اويخترر اميه 

أبجادياد، أو حداب الؾفيادت،  ةرترا   وةاؽ ةيزاتهاد  اارض أساسد  الساؤل يؽ بدلسؾساؾا  الرابع  اذارة: 

 ويؾجد تعريف بدلسؤل يؽ وكترهؼ ونركة يديرة اشهؼ. ،ك  ةشهؼ وتر ُّحهد وحرر كتب

 يكااؾنَ  أن    اارط د. لاايس والتحرياار والحااكي كسااد تذااد  تسك  ش ااػ ةااؽ إ اادف  السااؤل يؽ وتااراجسهؼ،كسااد  

ى لاؾ لاؼ يكاؽ ، حتا دف  السؤل يؽ وتراجسهؼ كساد تريادلمسؤلف كتب ف  السؾسؾا  حتى تزي ه. يسكشػ إ

د لتراجؼ الساؤل يؽد ةرجع  ، فتجع  ةؽ هكل الذد   السؾسؾا لهؼ كتب ف   . وتجادر اإل ادرة إلاى أن جدةع 

االرحث ف  تراجؼ هكل الذد   ةسكؽ بخدصي  الرحث )ف  بيدندت الكتب والسؤل يؽ( ،  د الرحاث فا  وأيز 

                                                 

طريقة استرياد كتب وملفات إىل انظر: ، و http://shamela.ws/help.php/page/21وللتوضيح أكثر راجع:  موقع الشاملة .(1)
 رhttps://www.youtube.com/watch?v=b9GSwof2uBMعبد هللا بن سعد ابفضل  :ادلكتبة الشاملة

 .http://www.alukah.net/sharia/0/19212/#ixzz4XBpXayY6انظر: موقع   .(2)
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 د ااا   ونحرااا  اميهاااد ةاااؽ زر.(1) الترجسااا  الحدليااا  ةسكاااؽ بخدصاااي  )بحاااث فااا  الرااا ح  الحدليااا (

 السؤل يؽ يددر الذد  .

 ، واللرض ةشهد:(2)التعريف برظدا  الكتدب: الخامدةُعذرة

 وةؤل ه. ارض ةعمؾةدت اؽ الكتدب  -

كاادن ةااؽ كتااب  إن  ، وراباا  صاا ح  الكتادب كتاادب ةاؽ كتااب السؾاااا الرساس    أ  التريايؽ إذا كاادن ال -

 .(3)، ورواب  تمػ الشدم امى ةؾاا السكتر ةرترظ د بشدم ةرؾرة أ  الترييؽ إذا كدن  - الرسس    السؾاا 

ف  األزرار العمؾيا  لمذد ا  الرئيدا ، أو فا   د ا  ادتيادر كتادب، أو  ةؽ زر  ونحر  اميهد 

 .ف   د   الرحث أو  ف   د   تردير الكتب

ولكاؽ اماى  ،وةؽ ةسيزات اإلصدار األدير لمسكترا  الذادةم  هاؾ الجساا بايؽ الشدامالدددس  اذرة: 

 نظدق  ي ، وةؽ األةثم  امى ذلػ:

وأدره ةؾافق  لمسظرؾع السعتساد )تارايؼ أحددياث اراد الرادا  صحيح الرخدري: ةشه ندخ  ةذكؾل ،  •

وددةدا   ،، ورابعا  ةرترظا  بدلذارحتعميا  وجياز لاا د ةراظ ى دياب الرلادولدلث  ب، وص حدت الدمظدني (

 اد  دمؾ األةر ةؽ الدمريدت.  سؽ ددة  التخري ، فجسع  بشدخ  واحدة" ةا

ببزا  ك  حديث ةؽ ط الرسدل ، راسه السقدب  له ةؽ ط الذايم األلرادن  )ط باد  ،صحيح ابؽ حردن •

 .ةؽ حكؼ الذيم األرنؤوط وايع  وةمخص  ، كبل  الذيم األلردن  وةزدي إليهوزير( 

 

                                                 

 http://shamela.ws/help.php/page/10انظر: موقع الشاملة .(1)
بطاقة الكتاب : يف ىذا ادلكان تعرض بطاقة الكتاب وادلراد هبا : اسم الكتاب ومؤلفو ، وأي معلومات تتعلق هبذه النسخة بعينها من  .(2)

 .وما إىل ذلك شلا يتعلق ابلنسخةالكتاب ىل ىي مدققة ، مشكولة ، موافقة للمطبوع ، أو ما مصدر الكتاب ، 
 http://shamela.ws/help.php/page/8( انظر: موقع الشاملة3)
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اماااى  الاااكهر    :  تمخااايص فساااثبل  ذكااار أحكاااد  وتعقيرااادت السحققااايؽ اماااى الكتاااب، : الدـــابعةُعذـــرة

وأحكاااد  حدااايؽ أساااد اماااى ةداااشد أبااا  يعماااى  ،السداااتدر ، وأحكاااد  الذااايم األلرااادن  اماااى الداااشؽ األربعااا 

 والدكتؾر بذدر ةعروي، ونحؾل. والدارة ، وأحكد  الذيم  عيب األرنؤوط،

، يعساا  امااى الكتاادب دياادر العبلةاا  السرجعياا   : ةااؽ السسياازات السهساا  لمراادحثيؽالثامنــةُعذــرة

لتدااج  السؾ ااؾع الحاادل  ةااؽ الكتاادب، بحيااث يسكشااه   العبلةاادت السرجعياا  في ااتح الردحااث  د اا  ،الشذا 

، وهااؾ أ ااره ةااد يكااؾن بعساا  الرظدااادت فاا  الرحااث ولااؾ درجاا  ةااؽ الررناادة  الرجااؾع إليهااد فاا  أي وااا 

 .العمس    

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



http://shamela.ws/help.php/page/bkmrks.htm
http://shamela.ws/help.php/page/bkmrks.htm


20 

 

ُالمبحثُالثالث:ُأهميتهاُفيُخدمةُعمومُالحديث.

ُ.:ُأهميتهاُفيُالتخريجُودراسةُاألسانيدالمطمبُاألو 

ُأوًل:ُتخريجُالحديث:

فدلسكترا  درا  فدئقا ، بيدتظيا الردحث الؾصؾل إلى الحديث أو األلر  فسؽ دبلل السكتر  الذدةم  

ساهؾل  ويدار، با  تؾجاد بهاد اادة طارق لمتخاري   بكا    امى ةؾ ا الحديث ف  كتب الداش   تدلُّ  الذدةم 

، ال تتااؾافر فااا  السؾساااؾادت الؾرايااا ، فااايسكؽ التخاااري  بعااادة كمسااادت أو كمسااا  واحااادة أو جاااز  ةاااؽ الكمسااا 

 وككلػ تتؾفر فيهد ددة  التخري  اآلل .

بسظمااا الحااديث أو  ةااثبل   ت َخاار جَ  أن  ، فاايسكؽ السعروفاا طاارق التخااري   كاا    تدااتخد َ  أن  )وةااؽ السسكااؽ 

 .األلر، أو بسؾ ؾع الحديث أو األلر، أو بدلراوي األامى، أو بر   الحديث أو األلر

 يؾجد ادة طرق لمتخري  ةؽ السكتر  الذدةم :و 

فاا  السكترااا  الذاادةم  ةربؾطااا  بخدةاا  التخاااري   كتاادبع (444: التخااري  اآللاا : يؾجاااد أكثاار ةاااؽ )أوال  

ةؽ غيرل ةاؽ دابلل التعاري اماى بظداا  الكتادب، حياث ياككر  الس َخر جالكتدب  نسي  زَ  أن  اآلل ، وندتظيا 

 ، وهكل الخدة  فق  ف  كتب ةتؾن الحديث.دج  ة َخر  فيه إذا كدن الكتدب 

ةاااؽ -أو[  د ااادت ... تخاااري ةاااؽ ادئسااا    ، أو يكااؾن ذلاااػ ةاااؽ دااابلل أيقؾنااا  التخاااري  اآللااا   

 ،إال إذا كادن هشاد  كتادب نذا  تدحا   ة    هاكل الخدصاي  ال تكاؾن  بأن  د امس  ، Ctr – Jة تدح االدتردر 

ر    .اميه ددة  التخري   حديث د ة َظر ق د ض  وَيع 

اماى  يادلُّ وهاكا  األيقؾنا ،فيتليار  اك  حديث د، وطريقته: ن تح أحد الكتب ةؽ كتب الستؾن، ونختدر 

  ةرددر الحديث.، وتغهر تترا ك  طرق الحديث فيتؼُّ  ،فشزل  اميهد  تعس أنهد 
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 ، وها فا  ةرباا ناص، وةاؽ لاؼ نظرا  امياه بكتدبا  الاشص ااؽ طريا  الرحاث العاد ، د: التخري لدني  

 . (1)ن دهد طريق  الرحث الت  ذكرندهد ف  ةرحث استخدا  السكتر  الذدةم 

الحاديث لدلثد : التخري  بدستخدا  الخدندت الخسس: تغهر أهسيا  هاكل الظريقا  فا  حادل ترياد تخاري  

 وأنته ال تعمؼ كدة  ةتشه، ولكؽ تعمؼ ةعشدل أو بعض أل دعه.

:  : فسااثبل :  اارع َب اا  َبك  َ   َاَمي ااه  َوَساام َؼ َااادَل أل  ااَرأ  »َاااؽ  َأب اا  َاتَاادَدَة، َأن  الش ر اا   َصاام ى  ت  ب ااَػ َوَأن ااَ  َتق  َةااَرر 

ت ػَ  ، َاادَل: ، َفَقادَل: إ ن  ا  «َوَأن َ  َتخ   ض  ة ؽ  َصاؾ  اَسع    َةاؽ  َندَجي ا   َفاا  َام ايبل  »َأس  َساَر: «ار  َةاَرر ت  »، َوَاادَل ل ع 

َتػَ  َفا  َصؾ  َرأ  َوَأن َ  َتر  ي َظدَن، َادَل: «ب َػ َوَأن َ  َتق  َشدَن، َوَأط ر د  الذ   (2) «اد   ض  َام يبل  »، َادَل: إ ن    أ وا    الَؾس 

 ث: بكر  /  اسر  /  د ض  / رفا / الذيظدنفسسد ورد ف  الحديطريق  التخري : 

بحااث بدلمؾاصاا ، لااؼ نختاادر ةجسؾااا   ةتااؾن  ونختاادرنااؾزع هااكل الكمساادت امااى الخدناادت الخسااس، 

 .(3)األحدديث

ُاألسانيد:الترجمةُلمرواةُودراسةُثانيًا:ُ

                                                 

 .انظر: ادلبحث الثاين يف البحث  نفسو، ص. (1)
للَّْيلي سنن الرتمذي، واللفظ لو، أبواب الصالة،  . (2) ُب ماا جااءا يفي اْلقيرااءاةي ابي ابب يف رفع أبواب قيام الليل،  ، سنن أيب داود(، 477، رقم)ابا

 (.1329رقم) (37/ 2)الصوت ابلقراءة يف صالة الليل 
 .انظر: ادلبحث الثاين يف البحث  نفسو، ص. (3)
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ةاؽ ة تادح  -[ أوتاراجؼ...  بحاث، أو ةاؽ ادئسا      اآلليا الترجسا يكؾن ذلاػ ةاؽ دابلل أيقؾنا  

 بسجرد فتح الررندة .هكل الخدصي  تكؾن  بأن  د امس  ، Ctr – Tاالدتردر 

 لمترجس : أكثر ةؽ طري ويؾجد 

 الااراوي، ترجساا تغهاار ف والزاال  امااى أيقؾناا  الترجساا ،لااى: ةااؽ داابلل تغمياا  أي اسااؼ بدلدااشد، األو 

 .(1)هكا الراوي هؾ ايؽ ةؽ ترحث اشهةؽ أن  ةؽ التأكد  ب د  وبعدهد يتؼ تحديد الراوي السظمؾب، وهشد ال 

، فبنه يككر ه اسؼ الراوي تعظيَ  أن  ، فرسجرد الثدن : كتدب  اسؼ الراوي ف  ةربا الشص وةؽ لؼ الرحث

أو التا  تعر ا  لاككرل، ويسكاؽ ةاؽ دابلل هاكل الكتاب ةعرفا  حادل الاراوي ةاؽ الكتب الت  ترجسا  لاه، 

 .والتجريح   التعدي   حيث 

، وذلاػ بؾ اا إ ادرة صاح فا  ةرباا بحاث ةركاب ااؽ (2)الرحث السركب ف  رواة التهكيريؽالثدلث: 

ااا   رواة التهاااكيريؽ  ، فيخااارج ةرباااا بحاااث يزاااا فياااه الردحاااث االساااؼ أو المقاااب أو الكشيااا  أو الذااايؾخ ددص 

 ويظر  اميه اؾااد بحث الذدةم .الجرح والتعدي ،  أل درتبلةيك، أو وال

 
 ةا ةبلحغ :

                                                 

مث الضغط على زر ، على اسم أي علم "ادلاوسبـي" لالتظلي ميكنك ي شاشة من شاشات الربانمج(  : عند استعراض أي كتاب )يف أملحوظة( 1)
دأ البحث ويب خانة ،منها يف  ُكل   ووضع   -إن وجد ذلك  -ا إىل اسم وكنية ولقب آليًّ  مقسًَّمافيظهر االسم ادلظلل  ،ابلشاشة الرئيسةالرتاجم 

 عن ىذا االسم .
 ( للحافظ ابن حجر واإلمام الذىيب.2)
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 ،لاؾ كادن الكابل  فا  الجارح والتعادي  أو الذايؾخ والتبلةياك طاؾيبل (1)اشد ارض رواة التهاكيريؽ - 1

فاابن ددةاا  الرحااث فااا  الذد اا  الحدلياا  السؾجااؾدة بدلذد ااا   ،واحتجاا  أن ترحااث داداا  هااكل الشراااؾ 

، وتمؾيشاااااه فااااا  ددنااااا  الرحاااااث اساااااد ترياااااد فياااااتؼُّ  ، جااااادهزة لبلساااااتخدا . الرئيدااااا  

د. ، والذيؾخ والتبلةيك والتعدي جرح ، والالسمخص  جسيع 

 أن  فيحداااؽ الكشاااؾد، أبااؾ  الكاااؾف     األزدي   : ارااد هللا باااؽ ااادةر ااااؽ -ةااثبل  -إذا كشاا  ساااترحث  - 2

 :وارب  بيشهد بسعدة  )و( كسد يم  ،االسؼ امى ادة ددندت تقدؼَ 

الكشي  أو المقب بعد ار  وال يهؼ الترتيب االسؼ . أبؾ الكشؾد -الكؾف  -األزدي-ادةر ارد هللا بؽ -

لؾ كتر  ألنػ   االسؼ امى الخدندت ت رقَ  أن  السهؼ  فرا د ف  نتدئ  الرحث، بَ يدر   هكا بدلظرا لؽ  االسؼ،

واااد ت قااد الشتاادئ  ألي تقااديؼ أو تااأدير فاا  ، شص واحااداالسااؼ كمااه فاا  ددناا  واحاادة، فأناا  ترحااث اشااه كااا

 شي . الك  االسؼ أو 

، الحاااا ( باااايؽ التااااراجؼ -تااادل   -ساااادب   -)فاااا  رواة التهااااكيريؽ( التشقااا  باااادألزرار )أول  يسكاااؽ -3

ويسكشااػ اساا  كاا  ذلااػ لتشتقاا  إليهااد.    اال  زر االنتقاادلويسكشااػ كتدباا  راااؼ الترجساا  فاا  ددناا  الااراؼ و 

د  . ف   د   تترا الرواة  أيز 

، )دون افتح  د   التراجؼ(. فق  أصبل  يريؽ ككتدب اددي )دون بحث يسكشػ تر ح رواة التهك -4

 . لتردأ ف  التر ح راوع ةؽ رواة التهكيب ، فيغهر لػ أول إجرا  أي اسمي  بحث(

د( ةااؽ  ليااارج  )، سااتجد اسااتدراكدت امااى الحاادف  الساازي ةدااتخوتبلةيااكهؼالاارواة  اشااد ساارد  اايؾخ -

 رجاادال  ، اااد يتاار  بلةيااكل، وياككر ت(ةااثبل  ) لمذااعر    اشاادةد يتاارجؼ  -رحساه هللا-فاادلسزي  كابل  الساازي ن دااه.

                                                 

موسوعة رواة احلديث اجملانية ، وىي من إنتاج مركز نور  ( معلومات رواة التهذيبني كلها وربط الرتاجم وتتبعها من الشيوخ والتالميذ مأخوذة من1)
  .اإلسالم ألحباث القرآن والسنة ابإلسكندرية
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هؼ السشدسار  ، ويداردهؼ فا  أةادكشةؽ  يؾدهؼ، فهشد يدتدركهؼ الررندة  الذعر    أن  ف  تراجسهؼ ذكر هؾ 

 بعد كبل  السزي. 

أو تبلةياكل يتحاؾل السؤ ار  راوع والسراد بهد أنػ اشد اارض  ايؾخ أي  :(1)ويتيح الررندة  تترا الرواة 

، ويسكشاػ أن تشتق  إلى ترجسا  هاكا الاراوي  ، وبدلزل  امى هكا الرةزتذعر  ع إلى رةز يد إ درة الرتردط 

 .تترا  يؾخ أو تبلةيك هكا اآلدر بدورل ، وهككا

ُالحكمُعمىُاألحاديثُوبيانُدرجتها.ثالثًا:ُ

إلصااادار الحكاااؼ الشهااادئ  امااااى   تحزاااير الساااؾاد التااا  يحتااادج إليهاااد  داااداد الردحاااث فااات فدلسكترااا 

ةث  تخري  أكرر اادر ةسكاؽ ةاؽ طراهاد، والترجسا  لمرجادل ةاؽ أكرار اادر ةسكاؽ ةاؽ األحدديث واآللدر، 

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 .

، ومنساد هاؾ وسايم  ةاؽ الؾسادئ   لياادشاه ةاؽ الحكاؼ اماى الحاديث ي سك   ةاد  الذادةم لكؽ ليس ف  براة  

 السددادة امى الحكؼ.

ُ:ُأهميتهاُفيُخدمةُالحديثُالموضوعي.المطمبُالثاني

فكرة التقديؼ السؾ ؾا  فكرة اديس ، ةؾجؾدة اشد األئس  ف  السرش دت الت  ا ش ي  بهكا السؾ ؾع 

ر  كدلرخدري، والترةكي، وابؽ  دن، وغيرهؼ، تقؾ  هكل ال كرة امى تقديؼ الكتدب حدب السؾ ؾادت إلى: ح 

: يشادرج تحتهاد ةجسؾاا  ةاؽ األباؾاب:) ةاثبل  الكتب: ) الظهدرة _ الربلة _ الزكادة _...إلام (  والظهادرة 

يشااادرج تحتاااه ةجسؾاااا  ةاااؽ التاااراجؼ:  ةاااثبل  السيااادل _ تظهيااار الشجدسااا  _ األوانااا  ...إلااام ( وبااادب السيااادل 

بسد  الرحر _ الؾ اؾ  بدلساد  السداخؽ _ الؾ اؾ  بدلشرياك... إلام ( ويشادرج تحا  هاكل التاراجؼ )الؾ ؾ  

 األحدديث السشدسر  لهد.

                                                 

 ( تتبع الرواة من أىم خدمات الربانمج اجملاين "موسوعة رواة احلديث" دلركز نور اإلسالم .1)
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، ويسكااؽ ةااؽ دبللااه رباا  األبااؾاب بسااد وسااهؾل ع  بيداارع اااؽ السؾ ااؾع الؾاحااد  ترحااث فدلسكتراا  الذاادةم 

 .(1)، ويكؾن ذلػ ةؽ دبلل ادتيدر العشدويؽيشدسرهد ةؽ أحدديث

ُ:ُأهميتهاُفيُشرحُالحديثُومقارنةُالمتون.الثالثالمطمبُ

افيااه أن األحدديااث الشرؾياا  تحتااؾي امااى كثياار وكثياار   ااػ  ةسااد ال  ةااؽ األل اادر التاا  تحتاادج إلااى  جاادا

م  ةجسؾااا  ددصااا  لذااروح كتاااب الحااديث بحياااث ويتاااؾفر فاا  السكترااا  الذاادة ،وبيااادنع لهااد لسعدنيهااد  اارحع 

 . وغيرهد  المل و السعدجؼو غريب الحديث، كتب يدتظيا الردحث االست ددة ةشهد، ك

فرسجارد أن  ت اتَح الكتادب، ، ربا  كتاب الحاديث بذاروحهداألدير لمسكترا  الذادةم   اإلصدارف   تؼ و 

َر  الكتاب  وةاؽ يدتظيا الردحث ال تح امى  رح الحديث. امى أيقؾن   رح  ف  أامى الذد   وتؤ   

 :السربؾط  بذروحهد

ةارتر  بذارح   صاحيح ةدامؼ، والبؽ حجر ،ةرتر  بذرحيه فتح الردري البؽ رجب  صحيح الرخدري 

  ساااشؽ الترةاااكي، بذااارحه ااااؾن السعراااؾد وحد اااي  اباااؽ القااايؼ  ساااشؽ أبااا  داود ةااارتر  والدااايؾط .الشاااؾوي 

ةاااارتر  بذاااارح   سااااشؽ الشداااادئ ، والعااااري الذااااكيالسلتااااكي، وتح اااا  األحااااؾذي، بذااااروحه: اااااؾت  ةاااارتر 

 والهشدي. الديؾط  

ةااارتر    ةذاااكدة السرااادبيح، ةااارتر  بذااارح )الدااايؾط  و داااريؽ( وبذااارح الداااشدي ةدجااا  ساااشؽ اباااؽ 

 ، وهككا.ةرتر  بذرحه فيض القدير وايددته صحيح و عيف الجدةا الرلير ، بذرحه ةرادة الس دتيح

 ،تغهار أةدةاه جسياا الستاؾن إذ  ستاؾن ةاؽ دابلل ددةا  تخاري  الحاديث ويدتظيا الردحاث ةقدرنا  ال

 .بش ده، ةا ةبلحغ  أن السكتر  ال تؾفر ددة  ةقدرن  الستؾن بكاتهد فيدتظيا ةقدرنتهد

 

 

                                                 

 .7. انظر: ص( 1)
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اآللي ُِالباحثياُفيُالتخريجُُمناهج
(1):ُ

،امااى أادااد  فاا  التخااري  ادتمااف الراادحثؾن   واالاتساادد امااى السؾسااؾادت الحديثياا  باايؽ اإلفااراط  اآللاا   

 والت ري :

كثااارة التراااحيف ةشهاااد  لساااد فياااه ةاااؽ سااامريدت ذكاااروا  اآللااا    اداااؼ ال يحراااك التعدةااا  ةاااا الحدساااب • 

ال يتعااده نغاارل وطمرتااه فاا   اآللاا    الستعدةاا  ةااا الحدسااب  فاابن  والدااق  واألدظااد  فاا  اإلدداادل، كااكلػ 

دَ وأن ااه  ،الرحااث الكداا  والخسااؾل، وهااكا الاارأي ترش اادل بعااض طمراا  العمااؼ وهااؼ اماا  فاا  الحقيقاا ، وغدلااب  يعااؾ 

ر   ، فماايس اشاادهؼ أصاابل  ترش ااؾا هااكا الاارأي ال يتعاادةمؾن ةااا الحدسااب هااؤال  ال زاابل  الااكيؽ  كدةاا   ترااؾُّ

 لئلةكدنيدت الهدئم  لمحدسب اآلل  ف  التخري .

فماؼ يرجاا إلاى كميااد، فا  التخاري  ااتساددا  اآلل    يقدب  القدؼ األول  ااتسد امى الحدسب  لدنع ادؼ • 

 رراة . األصؾل الؾراي  ولؼ يت ظؽ لمعيؾب الت  ف  هكل ال

وةد فيهاد  ،التقشي  ف  هكاو الحدسب اآلل   والجسا بيؽةعتدل فرأه أنه يشرل  االست ددة  ادؼ لدلث• 

والسكترا   ،هاد كأنهاد فهارسةعدةمت الش َدام  الؾرايا ، أيةؽ إةكدنيدت رائع  وةدهذ  ةا أهسيا  الرجاؾع إلاى 

    الذدةم  تحق  هكا.

 

 

 

 

 

 
                                                 

. احلديث ابلطرق احلاسوبيةفوائد استخراج ،  الشيخ علي صياح ": احلديث "صناعة.(1)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=68147   موقع ملتقى أىل احلديث 
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ــاالمبحــثُ ــاالراب ــنهجُاألك ــةُالذــاممةديميُ:ُالم ــيُاســتخدامُالمكتب ــااُالــورقي)ُف ــااُ-الكت الكت

ُاإللكتروني(

ةااشهؼ ةااؽ ااتسااد امااى  أن  د ةشااده  الراادحثيؽ فاا  التعدةاا  ةااا الحدااب اآللاا  ، وذكرنااد ساادبق  ذكرنااد 

، وذكرنااد ال رياا  السعتاادل الااكي جسااا باايؽ التكشمؾجيااد الحديثاا  سااب باابفراط وةااشهؼ ةااؽ تركهااد بدلك مي  اا   الحد

فااا  التعدةااا  ةاااا السؾساااؾادت  العمسااا ُّ  ، وهاااكا هاااؾ الساااشه التقميديااا  فااا  التعدةااا  ةاااا الكتااادبوالظريقااا  

وندااات يد ةشهاااد  اااريظ  ةراجعااا  الكتااادب الاااؾرا  والشدااام األصااامي  لمكتاااب  بدلتكشؾلؾجياااد،الحديثااا   فشأداااك 

 واد  االبتعدد اشهد. ،السظرؾا 

ن دااه الؾااا   وفاا وتقشيدتهااد الحديثاا  الذاادةم  أنهااد تجسااا باايؽ التكشمؾجيااد  السكتراا وةسااد تتسيااز فيااه 

اإللكترون    ولكشه ال يخرج اؽ ةدسى الكتدب  كتدب،أن تتعدة  ةعهد  يسكشػ
(1). 

إلااى  ااكمه  الااؾرا    ، تحااؾل الكتاادب ةااؽ  ااكمه التاا  يذااهدهد العاادلؼ فاا  هااكا القاارن ف ا  عاا  الثااؾرة الراسياا  

د انتذدر ا، وانتذر اإللكترون     لهاكل الكتاب ت زاده    د ادتع ةاا ابتكادر وددص    ، والك ت دب   الق ر ا   بيؽ  واسع 

 .الر حدت الؾراي  لمكتب التقميدي 

َعااؼ  وةااؽ  فراادر بدإلةكاادن ااارا ة " ، اإللكتروناا    هللا اميشااد فاا  هااكا العراار عهااؾر ةااد يدااسى بااا " الكتاادب  ن 

، أو بدساااتخدا  أجهااازة لكتااادب اماااى أجهااازة الحدساااب السكتريااا ، والسحسؾلااا ، أو األجهااازة الك يااا ةحتؾيااادت ا

 وغيرهد.، ةث  : " ي فؾن" ، و" ي بدد"، و"أندرويد"ةخرر  لكلػ ، 

 .واإللكترون    فدئدته، ودورل وةزايدل الؾرا    لكبل الشؾايؽ ةؽ الكتدب  أن    ػ  وال 

 

                                                 

بررليات( يف حتويل احملتوى ادلنشور بطريقة تقليدية  أمملحقاهتا و أجهزًة  سواًء أكانت) احلاسوب: استخدام كافة إمكاانت اإللكرتويني (الكتاب 1)
 أيًضاكما ميكن عرضو العنكبوتيَّةي.   الش بكةكما ميكن ختزينو ونشره من خالل أقراص الليزر  أو من خالل  ،ىل زلتوى منشور بطريقة إلكرتونيةإ

 ،شبو يف حجمو حجم الكتاب ادلطبوعوي .اإللكرتوين ي من خالل أجهزه اذلاتف النقال احلديثة، اليت أصبحت تدعم اآلن معظم أشكال النشر 
 3ادل دمحم أمحد خليفو.صعأحد أنواع ىذا الكتاب وأبسطها. انظر: التحول إىل النشر اإللكرتوين، حلول واقعيــة:  PDFملفات وتـُعادي 
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الورقي ُِعاُالكتااُُاإللكترونيُُّفماُالمزاياُوالفوائدُالتيُيتميزُيهاُالكتااُ
(1):ُ

، ، والحرر، والؾرق، وةردريف الشق  والذاحؽتؾفر الكتب اإللكتروني  تكدليف الظردا  إذ التكم   * ام  

 .ل السبلييؽ ةؽ الشدس بأسه  الظرق ويكؾن ف  ةتشدو 

تداسح العدياد ةاؽ السكترادت العدةا  إذ  ةجدنيا  ، وبعزاهد فهؾ أرداص فا  اإلنتادج، وأرداص فا  الذارا 

 .وتحسيمهدالكتب  لمق ر ا   بقرا ةامى اإلنترن  

ا، وتخاازيؽ اآلالي ةشااه فاا  حيااز صاالير رتحاادلونقمااه اشااد الداا ر واال * سااهؾل  حسمااه  ةااا ةقدرناا   ، جاادا

، دون التقيااد ه بدااهؾل  وساارا  فدئقاا  حااؾل العاادلؼ، ةااا إةكدنياا  تداولااالحجااؼ الااكي يذاالمه الكتاادب الااؾرا ُّ 

 . الرادبي  الت  ت ر هد بعض الدول بدلحدود

 ت ر اَكل  الاكي ااد  الاؾرا    ، بخابلي الكتادب ةكادنع ةاؽ العادلؼ أي   فا   لل ع  بأي    كتدبع  ي   أل* سهؾل  الؾصؾل 

 د ف  بمد  در.ةظرؾا  السذدق الكثيرة لمؾصؾل إليه إذا كدن 

، بخاابلي لااؾانع ةعاادودةع أو  دااادئ َ فاا   إلكتروناا  ع  كتاادبع يسكااؽ نقاا   إذ * سااهؾل  الرحااث والشقاا  والشدااد  

م    .الؾرا    والشق  ةؽ الكتدب  الَشد 

... وكا  هاكا ي  الزايدع والتسازق واإلهسادلةاؽ دذا كثير  ةؽ اإل كدالت  الؾرا    تكتش ه* إادرة الكتدب 

،ااااد  نداااخ   ةاااؽ ذلاااػ زةبلئاااػ  كااا    يتااايح لاااػ إاظاااد   اإللكترونااا ُّ دلكتااادب ف َسااام َؼ ةشاااه الكتااادب اإللكترونااا ُّ

 .الكتدب

 الرئيسير  السؾ ؾادت ةؽ دبلل ال هرس  برةج  ع ةؽ دبلل ةتر ح  إلكترونيادالتر ح  إةكدني *   

نااص  فاا  إةكدنيااه الرحااث لمؾصااؾل أله كمساا  ةؾجااؾدة أو ةعمؾةاا  ةؾجااؾدة .لمكتاادب ال راياا وال هاادرس 

 الكتدب.

                                                 

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

ت ه  ادت التقميدي   وهكا األةر اد امى السظرؾ  ادله  أن  لهكل التقشي ، ةا  ةيزة   اَدد   دار، ولكششا   سامرياد وجه 

  ااد ، دون ةاد تتزاسشه ةاؽ أارد بدلسيزة هشد، ةد تؾفرل هكل التقشي  ةؽ سهؾل  الؾصاؾل لمسعمؾةا  بذاك

ااد  ةحتااؾه. التؾزيااا غياار الذاارا   نتيجاا َ ، ، فهاا :  اايدع حقااؾق السااؤل يؽ، ودور الشذاارأباارز الداامريدتأة 

اإللكترون    لشدم الكتدب 
(1). 

ُ:ُ(2)اُأهمهامرونية ُلمكتبُالورقيةُمزاياُعمىُالكتبُاإللكتُفإنَُّ ُوفيُمقايلُذلك

ر بهااد ةااؽ يقاارأ ال يذااع ةتعاا    الااؾرا    ، ف اا  ااارا ة الكتاادب راحاا   بذااك  اااد أكثاار  الااؾرا    * ااارا ة الكتاادب 

 .الكتدب اإللكترون   

، وهااكا ةااد ال يااؾفرل الكتاادب وصاام   وليقاا  ، باايؽ القاادرب والكتاادب، الااؾرا ُّ يرشاا  ابلااا   حسيساا   * الكتاادب 

!!  اإللكترون ُّ

 ، أو االتردل بدإلنترن .ى تؾفر الكهربد  أو أجهزة الحدسبال يتؾاف ام الؾرا ُّ * الكتدب 

تدارب  إلكترونا  ع  جهادزع ةاؽ  طؾيما ع  لدادادتع ، فدلقرا ة اإللكترون    لمعيؽ ةؽ  راح   أكثر  الؾرا ُّ * الكتدب 

ا لمعيؽ  .إجهدد 

ه ةااد ياازال أن اا، إال الااؾرا    امااى سااؾق الكتاادب  كرياارع  حااد ع والكتااب اإللكترونياا  ومن كدناا  اااد ألاارت إلااى * 

ااابل   اااد اماااى أساااؾاق الكتاااب، وةعااادرض الكتااادب الاااؾرا ُّ ، وةاااد يااازال الكتااادب اشاااد الكثياااريؽ ة  ز  ، فااا  ة ترب  ع 

 هد.ةذدرق األرض وةلدرب

زَ " اإللكتروناا   "الكتاادب  إن  باا   بحث ااد ، واساا  امااى زيااددة زوار ةعاادرض الكتاادب الااؾرا    وجااؾد الكتاادب  اااز 

 .اشه

                                                 

 مرجع سابق. 27، ص التقنية احلديثة يف خدمة السنة والسرية النبوية. انظر: (1)
 . ادلرجع السابق.(2)
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كاااادن الكتاااادب  ومن  ، فمكاااا  ع ةشهسااااد ةزاياااادل وايؾبااااه، د فاااا  صاااادد ت زااااي  أحاااادهسد امااااى اآلداااارولدااااشد هشاااا

 .ال ترة األديرة بقؾة امى الددح  ف  ن َده  اد فرض  اإللكترون ُّ 

 

لتداااهي   وسااايم   ، ةاااد هاااؾ إال اإللكترونااا   ، أو التخااازيؽ أن  الظرداااا  الؾرايااا  نااادرَ : أن  األهاااؼ ةاااؽ ذلاااػ و 

 .والرحثه : القرا ة اؽ اللدي ، و  شد الؾسيم تذلمَ ، فيشرل  أن ال را ة امى الظدلب والردحث والقدرب الق

طرداا  ورايا   ةظرؾاا   كدنا  أ ساؾا   ، قرا ة ف  الكتب الشدفع  والس يادةامى الاإلنددن  يحرَ   أن   فدلسهؼ

 تخزيش د راسياد. أ  ةخزن  

ااا  بعزا واإللكترونا ُّ  الاؾرا ُّ ، فدلكتادب ا  بيؽ كبل الكتدبيؽ ابلا  تكدة ، ال ابلا  تشدفسفدلعبل هسد يكس 

 .وميجدبيدت ةشهسد ةيزات واحدع  فمك    د، بعز  

 بداهؾل  ، فه  تعظ  السجادلوالرحث الشدفاهكل التقشي  الحديث  لمقرا ة  ندتثسرَ  أن  ولكلػ فدلؾاجب اميشد 

 .(1)ف  جسيا األوادت والحدالت لمرحث

 

ُ.وعالجها ُوسمبياتهاُالذاممةُالمكتبةاستخدامُُفيالرعوباتُُ:الخامسالمبحثُُ

ةااد لهااد ةااؽ فزاا  فاا  تيدااير السعرفاا   وامااى، والسياازاتةااؽ السحدسااؽ  لمسؾسااؾا  الذاادةم ةااد امااى 

تحتااادج إلاااى السرااااادة  التااا  ال تخماااؾ ةاااؽ بعاااض الدااامريدت والراااعؾبدت ، إال أنهااادالرحاااث فيهااادوتداااهي  

 ، وةؽ أهسهد:ن دهد سكتر زهد لم، بعزهد يعؾد لمردحث وبعواالست ددة ةشهدفيهد  الرحثوالحكر، اشد 

ا  السكتراا  الذاادةم يعتسااد الردحااث امااى : أحيدن ااد أولًُ يعااري طريقاا  ترؾيااب الكتاادب إذ ال  كمياااد ااتساادد 

الاكي  الاؾرا    ببلدة اشد الردحث، بخبلي الكتدب  تتؾل د  بكلػ ه، فبل يدري اؽ الكتدب إال اسسه، و وتقديس

   ذهؽ الردحث.ي شذ   

                                                 

 . ادلرجع السابق.(1)
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ددةا  ربا  لتؾليا  السعمؾةا ، أو التقمياب فا  الكتادب ةاؽ دابلل  الؾرا    بدلرجؾع إلى الكتدب  وتعدل 

 .الكتدب

اماى نحاؾ ااد ، وذلاػ بدارب  الذدةم   ف  السكتر والملؾي  واإلةبلئي  األدظد  السظرعي كثرة : ثانًيا

 وأحيدن ادفا  األدظاد ،  سارر دالتذاكي  )الحركادت( تكاؾن  وأحيدن اد، وجاه الدارا اماى  عاض الكتاببإدددل 

 يكؾن بدلشدخ  األصمي  لمكتدب.

والتاااأن  فااا  ادتيااادر الشدااام السزااارؾط   ،السشقاااؾل الكتااادببتراااحيح األدظاااد  فااا  ويسكاااؽ ابلجاااه 

 ن دهد. التعدي  والحكي ف  السكتر  ةا إةكدني    وددص    والستقش ، 

ا أو الاااشص يكاااؾن الحاااديث أحيدن اااد: ثالًثـــا لؤلدظاااد  السظرعيااا  أو دظاااأ بكتاااب الداااش ، ونغااار ا  ةؾجاااؾد 

الردحث ف  كتدب  الكمس  السظمؾب ، أو غما  السادد  لمساددة العمسيا  فا  الررنادة  فا  طرداتهاد، أو لخما  

الحاديث غيار  باأن  فايحكؼ ال يدتظيا الردحث العثؾر امى الحديث فا  ةؾ اعه الراحيح، ف  الررندة ، 

ايكؾن و ، ةؾجؾد  ف  كتدب دون  در. ةؾجؾد 

 غيار السظدبقا .، أو الرحاث بتشؾيا طريق  الرحاث واساتخدا  الرحاث باأكثر ةاؽ كمسا  ابلجهديسكؽ و 

 تجده  ال روق بيؽ الهسزات وغيرهد.  امى ديدر ؾ ا صحبديدر ف  السكتر   إلى تؾف رونذير هشد 

وسيم  ةؽ وسدئ  التخري ، لؼ يرجاا بعاد ذلاػ أن هد فيشرل  أن يتعدة  الردحث ةا هكل السكتر  امى 

إلى الكتب األصامي  )الؾرايا (، وأن يداتعيؽ بظارق التخاري  األداره وها  طارق ال غشاى لمردحاث اشهاد، 

د  أ  الظرق )االستقرا (. ودرؾص 

فابذا إلاى اقا  اإلندادن وفهساه ودرايتاه بدلسعادن  واألل ادر، أجهزة جدةادة تحتادج   هكل األجهزة :رابعاًُ

ةعشى الحديث، والردحاث  لي  ر  ت  واا ف  ةذدك  كثيرة، فقد تدق  كمس  ن ده الجسؾد  اإلنددن ةعهد تعدة 

 .اقمه نق  بدون فهؼ فؾاا ف  السحغؾر ي عس    لؼ  إن  
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، وةحدولاا  ال هااؼ لكاا  ةااد يشقمااه الردحااث فاا  الرحااث فاا  الذاادةم بباساادل العقاا  ألشااد   ابلجااهيسكااؽ  

 بحثه.

فابن ذلاػ سايؤدي إلاى ااد   ،الردحاث ا َرا   ة ف  إدددل كمس  الرحث ةاؽ أي غمظ  ولؾ يدير : خامًدا

ومن تعااددت –لااكلػ فماايس الرحااث ، ةسااد اااد يترتااب اميااه ن اا  الردحااث لؾجؾدهااد، و ةااد يرياادل امااىالؾاااؾي 

د دليبل  ف  السكتر   –طراه  .(1)امى اد  وجؾد السعمؾة  ادطع 

والحااكر فاا  طريقاا  الرحااث ةااؽ حيااث االنتراادل ، بكتدباا  أكثاار ةااؽ كمساا  ألشااد  الرحااث ابلجااهيسكااؽ  و

 لمرحث السظدب  أو بدلمؾاص  أو بدونهد.

ــا ااد، الخماا  باايؽ األحدديااث الستحاادة الم اا  السختم اا  السعشااى، فاابذا لااؼ يكااؽ الردحااث : سادًس فبنااه َيق غ 

 يجسا بيؽ تمػ التراكيب الستحدة الم   السختم   السعشى.

ا.  فهس ددول  فهؼ السعشى بدلؾاؾي أةد  األحدديث وةح ابلجهيسكؽ و   جي د 

د فا  تكدسا  بعاض الرادحثيؽ، الاكيؽ  سارر دةاد يكاؾن  كثيار ا السكترا  الذادةم التخري  ةاؽ دابلل  :سدبع 

 ويعتسدون اميهد. الؾرا   تركؾن الكتدب يتركؾن طرق التخري  األدره، وككلػ ي

ا امى الذدةم التخري ، واد  االاتسدد بسسدرس  طرق التخري  السعروف  ف   ابلجهيسكؽ و    ااتسدد 

 .كمياد

السااتؽ وال تجااد السراجااا  تجاادف ،بعااض الكتااب السؾجااؾدة فاا  الذاادةم  ال يغهاار فيهااد الحؾا اا  :ثامنــاًُ

اوهااكل األةااؾر ندفعاا   ،والسرااددر ، فخمااؾ لتؾصاامه إلااى بليتااه  ةعمؾةاا لمردحااث الااكي يحتاادج إلااى أااا   جاادا

 .يؤدي إلى تزييا ال دئدة امى السدتخد السؾسؾادت ةؽ هكل األةؾر 

 .أو ربظهد ةا السكتر  ،بدلرجؾع إلى الكتب األصمي  السحقق  ابلجهديسكؽ و 

                                                 

 .31،  صد. إبراىيم الريس، الواقع وادلأمولني ب ،لتقنية احلديثة يف خدمة السنة والسرية النبويةا( انظر: 1)
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  ةسااااد يااااؤدي إلااااى دماااا  بتاااارايؼ ر السؾافقاااا  لمسظرااااؾع وغياااار السرااااحح إ اااادف  الكتااااب غياااا: تاســــعاًُ

فااا  الرسااادئ  وددصااا   –الردحاااث  أحااادلفااابذا  الظرعااادت، أرااااد ودمااا  فااا   األحددياااث، وأرااااد  الرااا حدت،

 غير صحيح. إحدلتهكؾن ت –واألبحدث العمسي 

، والسحقاا ، فاابل يأدااك إال ةااؽ الشداام امااى بظدااا  الكتاادب، وطرعاا  الكتاادب ويسكااؽ ابلجااه باادالطبلع

 السؾافق  لمسظرؾع.

فااا  يحااادث ف ،فااا  كثيااار ةاااؽ األحيااادنوالستكاااررة  ثااارة السعمؾةااادت والشتااادئ  السؾجاااؾدةلك نغااار ا: عاشـــًرا

 بدلتركيز والتأن . ابلجهيسكؽ ، و تذت  لكهؽ الردحثاللدلب 

ال يسكااؽ حراارهد باا  هشااد  ةااؽ يجعاا  لااه ااادة نداام إذ  ن َداام  الذاادةم  واااددهد كثارة : عذــرُالحــاد    

تختمااف اااؽ بعزااهد، وبعااض الشداام فيهااد إ اادفدت باادون  ااؾاب  وبعذااؾائي ، وبعزااهؼ أصاادبه هااؾس 

ر ا صادر ، حتاى وال ةراجعا  تارو ع تجسيا الكتب ف  الذدةم  حتى صدر أي كتادب يجادل يزاعه بادون  ةكار 

االرديئ   الشَُّدم   وةشهد ،ةرات وةرات ف  الذدةم   ال يعمؼ.الردحث  ولكؽ   ،ب  بعض الشدم ه  ن دهد جدا

ألناه أي   نداخ   األديار ةشهاد، وااد  تشزيا   اإلصداروتشزي   ،ويسكؽ ابلجهد بدلعؾدة إلى ةؾاا الذدةم 

 كي والزيددة والتليير.لمحالذدةم  ه  اردرة اؽ ندخ  ة رغ  ادبم   أن  أصرح ةؽ السعروي 

غياااار  جااار أت  السكترااادت اإللكترونيااا  بذااااك  ااااد  والسكتراااا  الذااادةم  بذاااك  دااااد ، : عذــــرُالثـــاني

اشااديتهؼ بعمااؾ  الذااريع ، امااى دااؾض  َ ااع َ    ، أو ةااؽ الذاارا    وةااؽ ااا   حغهااؼ ةااؽ العمااؼ  ،السخترايؽ

م ع،والحكؼ امى الشرؾ  الشرؾي  بدلقرؾل أو الرد، ونذأ اؽ ذلػ كتدبدت غير  ،غسدر التحقي  وال  ةؤص 

والعسا   ،امى ادادة امسي  صحيح   ةسد أواا ةاؽ يأداك باأاؾال أولئاػ، ويقارأ كتدبادتهؼ فا  الخظاأ ادئس 

ه.   تديُّش د هلل تعدلى ببل هد 

َكر  بظداا  الكتادب فدرغا ، أو  أن   أحيدن ادهشاد  دما  برظداا  الكتاب، فتجاد : عذرُالثالث فيهاد اساؼ  ي اك 

َكر  الكتدب فق  وال   .والظرع سؼ السؤلف والتعريف بدلكتدب ا ي ك 
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 وم دف  السعمؾةدت وهكل تؾفرهد السكتر . ،ويسكؽ ابلجهد، بدل تح امى بظدا  الكتدب

دبق الت  ذكرتهد  جؾانب القرؾرةؽ السؾسؾا  ةد ف  وامى  نعس  اغيسا  ترقى ، إال أنهد ف  الش قدط الد 

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

لزارورة ااترادر هاكل  التشرُّاه  ةاؽ الؾاجاب  ولعا   فا  اماؾ  الذاريع ،  العمسا    واأللر العغيؼ لهاد فا  الرحاث 

دالرراة  برؾرتهد الحدلي   الظري  إلاى جساا الساددة العمسيا ،  وي َده      ،عمؾة الؾاؾي امى الس ي َقر  ب   فهرس 

  فتجساا الاؾرا    لمردحاث فا  بحثاه  يلشياه ااؽ الؾااؾي اماى الكتادب  نهادئ  ع دون االاتسدد اميهد كسرجاا 

السااددة العمسياا  ةااؽ داابلل اإلةكدناادت الهدئماا  لهااكل الرااراة ، لااؼ يااتؼ الرجااؾع إلااى األصااؾل السظرؾااا  ةااؽ 

 .(1)  والتحق السراجا العمسي  لمسظدبق

  .وتطويرهاُالذاممةُالمكتبةاقتراحاتُلتحدياُُ:الدادسُالمبحث

ةاؽ  تحتادج إلاى  ا   امى الرغؼ ةؽ السيزات الكريرة والتقشيدت الحديث  ف  السكتر  الذدةم  إال أنهاد

ةاااا ؾاب  السهسااا  لبلسااات ددة القراااؾه ةشهاااد وو اااا القياااؾد والزااا ،السداااتسر التقاااؾيؼو  التحدااايؽ والتظاااؾير

ااد   الكتااب والسرااددر األصاامي .الح اادر امااى  ، والخظااأ فيااه ةتحقاا ، ةرهاار السؾسااؾادتإنتاادج  ألن  وأيز 

  ياااا  بهااااد ومبرازهاااادوالزااااؾاب  السهساااا  التاااا  يشرلاااا  العشدالسقترحاااادت والتحداااايشدت لاااارعض  سأ اااايرفمهااااكا 

 . الذريف بذك  دد  امؾ  الحديث د لخدة  العمؾ  الذراي  بذك  اد ،لتدخيره

هاد الررنادة ، وتؾ اح طريقا  الجساا امي ب ش  َ و ا ةقدة  لمررندة  تريؽ السشه  والظريق  الت  : أولًُ

ر الكتاادب الااكي ؽ ةراادت رااي  باايؽ الكتااب فاا  الررناادة ، وفاا  حاادل إ اادف  بعااض السعمؾةاادت فاا  التااكيي  

 ، وددص  الحكؼ امى الحديث.أدكت ةشه السعمؾة 

 : ن ده دلقدلبب الذدةم  إلى ادسيؽ السكتر تقديؼ : ثانًيا

                                                 

 . 7، صد. إبراىيم الريس، ني الواقع وادلأمولب ،لتقنية احلديثة يف خدمة السنة والسرية النبويةا( انظر: 1)
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الشدااخ  الكتااب السرااؾرة ةرترظاا  بشرؾصااهد فاا  وي زاا  أن تكااؾن فقاا  لمسظرااؾع، ااألولااى تكااؾن ةؾ 

األصاامي  ةااا ةراااادة الظرعاا  والتحقياا ، وغياار ادبماا  لتحرياار الكتااب أو اإل اادف  اميهااد إال ةااؽ اراا  فرياا  

   العس .

ادبما  لمتلييار واإل ادف  والحاكي، وأن   -ن داه دلقدلابب أو جاز  -ددصا  " ادةم ةؾساؾا  " وم دف 

 فقاد ةجادل الرحاث، ونحاكي ةشهاد السقادالت السحسما  ةاؽ اإلنترنا  األصايم " اماىالذدةم  "نقرر ةجدل 

الرحاث، فحاكفهد أو االساتلشد  اشهاد، أو تؾ ا ف   دةم  ددص  بهد  ألنهاد تداتلرق ةاؽ واا   ،ال ت يد

 الرحث.اسمي    ي َدر  ع  ةسد  ثببد دئهد ةؽ الرحأو  ،إةد بؾ عهد ف  ةكدن  در

 : التسيز بيؽ الستؽ األصم  لمكتدب والحؾا   وال ر  بيشهد برؾرة ةشدسر .ثالًثا

.  وبخ  ع  ةذكؾل   : أن تكؾن جسيا الكتب رابًعا  واحدع

ةاؽ  الار غؼ اماى ،اآلن حتاى دإلكترونياا تادد  لاؼ التا  الهدةا  الكتاب ةاؽ العدياد اساتكسدل :خامدـاًُ

 أن بعض الشدم فيهد إسقدط وتحتدج إلى تكسمه.إلى ، بدإل دف  أهسيتهد

 ةاؽ العدياد وم دف  ،ةد يتعم  بعمؼ الحديث الذريف جسيا لتذس َ   الخدةدت فيهد تؾسيا : سادًسا

  ، ةث  بدلتخري الخدص   األدره  الخدةدت

بحيث تكؾن ترجس  الراوي ه  ايؽ الراوي، فبل يحتادج   التراجؼ ددة  وتظؾير، رسؼ  جرة اإلسشدد

 ، وأيزد  ذكر  ؾاهد الحديث.األسسد  الستذدبه  حتى يحر  امى ةرادة لتتراالردحث 

والحكااؼ امااى الحااديث  بحيااث يجسااا أاااؾال العمسااد  الستقاادةيؽ والستااأدريؽ فاا  ةكاادن واحااد، بحيااث 

 يدتظيا الردحث السقدرن  بيشهد.

ويريؽ الكمسدت والس ردات السختم   ااؽ الساتؽ ,،بحيث يذير لمستؽ بسثمه أو نحؾل: الستؾن  وةقدرن   

 األصم .
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 .(1)وتؾ يح اللريب والسعدن   بحيث يغهر ةعشى الكمس  بسجرد و ا السؤ ر اميهد

برةجيا  بسداتؾه  الرُّاا    ش . ةا الحر  اماى السزس  والكيف ةؽ جه  الكتب  بدلكؼ   االهتسد   :سابًعا

 .(2)الررةج  ومتقدنهد وحدؽ   ،الؾصؾل إلى السعمؾة  سهؾل   ةؽ حيث  السكتر 

ــا لسعرفاا  ةااد ياادور فاا  أذهاادنهؼ، وةااد لااديهؼ ةااؽ   التؾاصاا  ةااا ادةاا  السدااتخدةيؽ والراادحثيؽ :ثامًن

وتؾساايا دائاارة الدراساا  لتتشاادول  را  السختراايؽ ةقترحاادت وةمحؾعاادت، وغياار ذلااػ ةااؽ األةااؾر السهساا ، 

وةاده  ،م  اؽ هكل التقشيا ة  ر  ستسدرة بحثي  دايق ، تؾص  إلى نتدئ  استظبلاي  والردحثيؽ ةؽ دبلل ا

تحقيقهد لؤلهداي السرجؾة، ويكذف اؽ وااا هكل التقشي  ف  ددة  الدش  والديرة الشرؾي ، ويررز جؾاناب 

لت دديهااد والعساا  امااى تحداايشهد. و يؤدااك فيهااد رأي الراادحثيؽ وأساادتكة الجدةعاادت وطاابلب العمااؼ،   الااشقص

 .(3)والعدةميؽ ف  ةجدل التخري 

بااايؽ  والتكدةااا  التشداااي  الك يمااا  بتعزيااازو اااا الزاااؾاب  واألساااس اماااى فريااا  العسااا  حاااث : تاســـًعا

الجهدت القدئس  امى هكا السذروع الكريار، ةاؽ العمساد  والرادحثيؽ فا  العماؾ  الذاراي ، وةاؽ السخترايؽ 

 .ف  امؾ  الحدسب اآلل 

ليد  ف  إدددل الشراؾ  وتخزيشهاد  ولكاؽ األهاؼ بدلشدار  لمسدات يد ةاؽ  السدأل َ  أن  إدرا  : عاشًرا

يؾلاؾا اشاديتهؼ برفاا  أن  ماى ةظاؾ  ري هاكل الراراة  هكل الشرؾ ، هؾ  ليدت الرحث الستدح  وتظؾيرهد، فع

ك اد ة طاارق االسااترجدع والرحااث فاا  هااكل الكتاب، واالساات ددة ةااؽ اإلةكدنياادت الهدئماا  لمررةجاا  الحدسااؾبي  

 ف  التحمي  والجسا والسؾازن  وغير ذلػ.

 

ُ

                                                 

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

والداش  الشرؾيا  بذاك   ،ااد  ةم  ف  ددة  العماؾ  الذاراي  بذاك الذدالسكتر   أهسي  -1

ُُ.  لهكا يجب العشدي  بهد واستخداةهد بدلذك  الرحيحدد 

 دظيااارة   ةدااأل   فاا  إااااداد الرحااؾث  السكتراا  الذاادةم اماااى  الكماا    االاتسااددَ أن  بياادن -2

َ  ع تحتدج ةؽ أه  العمؼ إلى  ا  ةع  و   ف  التشريه اميهد، وو ا  لي  سميس  لهد. جدد 

ف  السكتر   الؾرا    ةكدن  الكتدب امى  الذدةم  والتقشيدت الحديث السكتر  أال تظلى  -3

ةااا  ددصاا   فهاا  األولاا  واألن ااا   ،بدألصااؾلاهتسااد  الردحااث  يقاا   اإلساابلةي ، وأال 

 الؾااا الحدل .

ةاؽ الاشقص والزاعف والخما ،  جؾاناب تعتريهدبأن  هكل السكتردت الردحث  يدر َ  أن   -4

هد الردح أن  ولهكا فيشرل    .األصم    ، ال تلشيه اؽ الرجؾع لمكتدب ث فهدرسيعد 

أباااارز الرحااااث دور السكتراااا  الذاااادةم  فاااا  ددةاااا  امااااؾ  الحااااديث والتخااااري  وساااارا   -5

 الؾصؾل إلى الحديث.

أبرز الرحث بعض الرعؾبدت والدمريدت ف  استخدا  السكتر  الذدةم  ةا تؾ ايح  -6

 طريق  ابلجهد.

األداااك بهاااد وتظاااؾير السكترااا  و اااا الرحاااث ةجسؾاااا  ةاااؽ السقترحااادت ةاااؽ السسكاااؽ  -7

 الذدةم .

بيؽ أهسي  االست ددة ةؽ السؾسؾادت األدره فا  ددةا  الحاديث الذاريف وامؾةاه،  -8
وددصااا  أن السكترااا  الذااادةم  اسااا  دياااري وهشاااد  الكثيااار ةاااؽ السؾساااؾادت هااادفهد 

 ددة  الدش  بعيدا  اؽ التكدب والربح.
لسؾجؾدة ف  السكتر ، والعشديا  ل   أنغدر الردحثيؽ إلى أهسي  االنتردل لظرا الكتب ا -9

 الداي  ةؽ السكتر .  العمس  بدلتؾلي 
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  :المراجا

إااااداد الااادكتؾر/  -التقشيااا  الحديثااا  فااا  ددةااا  الداااش  والدااايرة الشرؾيااا  بااايؽ الؾاااااا والساااأةؾل  (1)

إبااراهيؼ بااؽ حساادد الداامظدن الااريس، بحااث ةااؽ داابلل ناادوة اشدياا  السسمكاا  العربياا  الدااعؾدي  

 ط/ ةجسا السمػ فهد. –ؾي  بدلدش  والديرة الشر

الجاااادةا السدااااشد الرااااحيح السختراااار ةااااؽ أةااااؾر رسااااؾل هللا   وسااااششه وأيدةااااه   صااااحيح  (2)

الرخااادري،ن باااؽ إساااسداي  أباااؾ ارااادهللا الرخااادري الجع ااا ، تحقيااا : ن زهيااار باااؽ ندصااار 

ن فااااؤاد ارااااد  الشدصاااار، دار طااااؾق الشجاااادة )ةرااااؾرة اااااؽ الداااامظدني  بب اااادف  تاااارايؼ تاااارايؼ

 ها1422الردا (، الظرع : األولى، 

رة بؽ ةؾسى بؽ الزحد ، الترةكي، أبؾ ايداى )ت:  (3) سشؽ الترةكي، ن بؽ ايدى بؽ َسؾ 

هاا(، تحقياا  وتعمي :أحسااد ن  اادكر ،  ن فااؤاد ارااد الراادا  ،  اارك  ةكتراا  وةظرعاا  279

   1975 -ها  1395، 2ةرر، ط:  –ةرظ ى الردب  الحمر  

جؼ ةقدييس المل ، أبؾ الحديؽ أحسد بؽ فدرس بؽ زكريد، تحق  : ارد الدبل  ن ةع (4)

  .1979 -ها 1399هدرون، دار ال كر، الظرع  : 

 السعجؼ الؾسي ، ةجسا المل  العربي  بدلقدهرة،  دار الداؾة. (5)

ةختاادر الرااحدح، زيااؽ الااديؽ أبااؾ ارااد هللا ن بااؽ أباا  بكاار بااؽ ارااد القااددر الحش اا  الاارازي  (6)

الاااادار الشسؾذجياااا ،  -هااااا(، تحقاااا : يؾسااااف الذاااايم ن، السكتراااا  العرااااري  666الستااااؾفى: )

  .1999ها / 1424صيدا، ط: الخدةد ،  –بيروت 

السدشد الرحيح السخترر بشق  العدل اؽ العدل إلى رسؾل هللا  ، ةدمؼ بؽ الحجدج أبؾ  (7)

حقاا : ن فااؤاد ارااد الراادا ، دار إحيااد  هااا(، ت261الحدااؽ القذاايري الشيداادبؾري )الستااؾفى: 

 بيروت. -التراث العرب  
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 السؾااا اإللكتروني :

 

دورة ةهدرات التعدة  ةا السكتر  الذدةم ، د. إبراهيؼ بؽ ارد هللا الدسداي ،ف  جدةع  اإلةد  .  (1)

ها ةؾاا: 7/2/1437ن بؽ سعؾد، 

https://www.youtube.com/watch?v=LTjZWusiAmQ 

 

 /http://www.alukah.net    :  رك  األلؾك  (2)

 

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

 

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