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امللخـــ�ص:
يف  وتطبيقاته  التكنولوجي  التقدم  وا�ستخدام  العلم،  توظيف  وهو  مهمًا،  مو�سوعًا  البحث  هذا  يعالج 

اأبحاث العلوم ال�رشعية.
 Google يبني هذا البحث اأهمية ا�ستخدام التطبيقات التكنولوجية يف البحث، وُيعرِّف مبحركي البحث
ف البحث بال�سبكة العنكبوتية »الإنرتنت«،  Yahoo ، وباخلدمات التي ميكن اأن ي�ستفيدها الباحث منهما. وُيعرِّ
واأهم مواقع البحث العربية وحمركاتها التي ميكن للباحثني يف العلوم ال�رشعية ال�ستفادة منها. وُيبني البحث 
�سالمية، والعربية، والتاريخية، وفهار�س الكتب،  حمتويات املكتبة ال�ساملة التي تت�سمن عددًا كبريًا من الكتب الإ

واإيجابيات املكتبة ال�ساملة و�سلبياتها.  
العلوم  يف  للباحثني  ميكن  التي   ،»CD-ROM« املدجمة  قرا�س  الأ باأهم  تعريفًا  البحث  ويت�سمن 

يجابيات وال�سلبيات.  قرا�س ببيان الإ ال�رشعية ال�ستفادة منها، وتقييمًا لهذه الأ
يحقق الباحث من خالل ُح�سن ا�ستخدام التطبيقات التكنولوِجيَّة املتطورة يف البحث اأداًء متميزًا، ويوفر 

جهدًا ووقتًا، وهذا مطلب مهم للباحث.

Husaint@hebron.edu   * بريد الباحــث اإللكرتوني : 

Abstract :

The study  emphasizes the importance of utilizing  electronic technology 
in Islamic studies research; it shows the usage of Google and Yahoo and 
their facilities and resources which can be used. Furthermore,  the research  
explores the Arabic internet sites that can be used by researchers in developii
ing and enhancing the quality of Islamic studies.  In addition, the researcher 
magnifies the importance of virtual library on the web and its advantage for 
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researches as a place of limitless resources, which include multi resources 
in  Islamic jurisprudence, history, Arabic Language and bibliographies. The 
research also examines and offers a thorough discussion on the positive and 
negative aspects of the usage of the CDiROMs that specialized in Islamic 
studies. Finally, the study aims to provide recommendations, solutions and 
suggestions which may save time and effort to the researcher.

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على املبعوث 
اآله و�سحبه ومن  رحمة للعاملني �سيدنا حممد وعلى 

�سار على دربه اإىل يوم الدين، وبعد:
اأحد التقدم العلمي الهائل يف كافة  فلي�س خافيا على 
وتطبيقاتها  التكنولوجيا  ويف  ن�سانية،  الإ ن�سطة  الأ
ميتاز  الذي  العوملة  ع�رش  ظل  يف  خا�س،  ب�سكل 
�رشعة  عنه  نتج  مما  والتاأثِر،  والتاأثرِي،  بالنفتاِح، 
ومن  منها.  ال�ستفادة  واإمكانية  املعلومة،  و�سول 
املفيد اأن ي�ستثمر الباحثون هذه التقنية العلمية اإيجابا 
�سع بني  يف اأبحاثهم. وقد جاءت فكرة هذا البحث؛ لأ
اأيدي املهتمني بالبحث العلمي، جتربتي يف ال�ستفادة 
من التقنية احلديثة يف اأبحاث العلوم ال�رشعية، لتكون 
ا�ستثمارها يف  ثم  املعلومات، ومن  لهم يف جمع  عونا 
اأبحاثهم، لتحقيق اأهدافها، والو�سول اإىل نتائجها يف 

وقت قيا�سي.
التطبيقات  من  ال�ستفادة  البحث:  عنوان 

التكنولوِجيَّة يف اأبحاث العلوم ال�رشعية.
حتقيق  اإىل  البحث  هذا  يهدف  البحث:  اأهداف 

التطلعات التالية:
1( بيان اأهمية ا�ستخدام التطبيقات التكنولوجية يف 

البحث.
»الإنرتنت«،  العنكبوتية  بال�سبكة  التعريف   )2
ومبحركي البحث Google ،Yahoo ، واخلدمات 

التي ميكن اأن ُت�ستفاد منها للباحث.
العربية على  البحث  اأهم مواقع وحمركات  بيان   )3

ال�رشعية  العلوم  يف  للباحثني  ميكن  التي  الإنرتنت 
ال�ستفادة منها. 

 ،»CD-ROM« املدجمة  قرا�س  بالأ التعريف   )4
ال�ستفادة  ال�رشعية  العلوم  يف  للباحثني  ميكن  التي 

منها.
الوجه  على  البحث  اأهداف  لتحقيق  البحث:  منهج 
كمل، اتبعت املنهج الو�سف، م�ستفيدا من املنهجني  الأ
ال�ستنباطي، وال�ستقرائي، كما هو حال ُجل البحوث 

ن�سانية. يف الدرا�سات ال�رشعية والإ
م�صطلحات البحث:

خلدمة  وا�ستخدامه  العلم  توظيف  التكنولوجيا: 
ن�سان. ولها تطبيقات متعددة، كالتعليم والو�سول  الإ
لكرتونية، واحلكومة  اإىل املعرفة عن ُبعد، والتجارة الإ
اخلبرية.  والنظم  ال�سناعي  والذكاء  لكرتونية،  الإ
العنكبوتية  وال�سبكة  احلا�سوب  من  ال�ستفادُة  وُتعدُّ 
التعليم  �سور  من  �سورة  البحث  يف  »الإنرتنت« 

والو�سول اإىل املعرفة عن ُبعد.
حمتوى البحث:

مباحث،  وخم�سة  ومتهيد،  مقدمة،  البحث  ت�سمن 
وخامتة.

ومنهج  واأهدافه،  البحث،  عنوان  ت�سمنت   : املقدمــة 
البحث، وم�سطلحاته.   

التمهيــد: اأهمية ا�ستخدام التقنية احلديثة يف البحث.
ول: ال�سبكة العنكبوتية »الإنرتنت«. املبحث الأ

.Google، Yahoo املبحث الثاين: حمركا البحث

املقدمة:  
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املبحث الثالث: املكتبة ال�ساملة.
املبحث الرابع: مواقع وحمركات بحث عربية مفيدة 

على الإنرتنت.
املدجمة  قرا�س  الأ من  ال�ستفادة  اخلام�س:  املبحث 

.»CD-ROM«
اخلامتــــة: وفيها النتائج والتو�سيات.

التمهيــد:
احلديثَة  التقنيَة  ي�ستخدُم  الذي  الباحُث  ي�ستطيع 
الذي  واجُلهد  والوقت  اأهميتها،  يدرك  اأن  البحث  يف 
التقنية  ا�ستخدام  اأهمية  اإيجاز  وميكنني  توفره. 

احلديثة يف البحث يف النقاط التالية1 : 
ل الإنرتنت التوا�سل بني العلماء وطلبة العلم،  1( �سهَّ
لكرتوين، اأو عن طريق اإن�ساء جمموعات2  بالربيد الإ
اأحد  على  املجموعة  ملن�سئ  وميكن  بينهم،  بريدية 
واملجموعات،  لكرتوين  الإ الربيد  ا�ست�سافة  مواقع 
اإ�سافة  إمكانه  وبا مفيدة،  علمية  معلومات  ير�سل  اأن 
�سخا�س يف �سندوق املجموعة، ويتم  عدٍد كبرٍي من الأ
الرتا�سل بني اأع�ساء املجموعة بحيث ت�سل اأي ر�سالة 

ع�ساء لكل امل�سرتكني فيها.  من الأ
الباحثني  بني  التوا�سل  احلديثُة  التقنيُة  تتيح   )2
وتتيح  اجلهود،  تتكرر  ل  حتى  ُين�رش  ما  ومعرفة 
التقنيُة احلديثُة للباحث الوقوف على جهد من �سبقه، 
فيبداأ من حيث انتهى غريه، ويتجنب تكرار العمل، ول 
يخفى ما لهذه الفائدة من توفري للجهود والطاقات، 
واإ�سهام يف التقدم العلمي، يقول الدكتور عماد ح�سني: 
»اإننا يف اأثناء عملنا وجدنا اأن هناك تكرارًا يف البحث 
العلمي يف العامل العربي داخل الدولة الواحدة بن�سبة 
حتقيقها  مت  واحدة  خمطوطة  وجدنا  فمثاًل   ،10%
يف  تكرارها  مت  وخمتلفة  متنوعة  واأبحاثًا  مرة،   12

دول خمتلفة وداخل الدولة الواحدة« 3. 
البحث  يف  املتخ�س�سة  املواقع  بع�س  اأتاحت   )3
اأمام  فر�سة  اإ�سالم«،  »ببليو  كموقع  العلمي، 
البحث  جديد  على  والطالع  للتوا�سل  الباحثني4 

عبد  ح�سام  �ستاذ  الأ يقول  و�سهولة،  بي�رش  جمانًا 
اأكرث  يف  البحث  يتيح  اإ�سالم  ببليو  اأن  »كما  القادر: 
يف  البحث  للباحث  ويتيح  بحثية،  مادة  األف   75 من 
جامعية  ر�سالة  األف   35 يف  الببليوجرافية  البيانات 
تغطي 70 جامعة عربية واإ�سالمية، و21 األف كتاب 
مقال  األف  و16  عربيًا،  نا�رشًا   120 يغطي  بحثي 
بحث  اآلف  و3  علمية،  ودوريات  جمالت  يف  من�سور 
ولقاءات  وملتقيات  وندوات  موؤمترات  يف  من�سور 
 15000 من  اأكرث  ت�سفح  ويتيح  وحملية،  دولية 
األف م�ستخل�س، وت�سفح حوايل 1500 ن�س كامل، 
�سل�سلة كتب تغطي خمتلف   170 اأكرث من  وت�سفح 
دولية  وندوة  موؤمترًا   80 من  واأكرث  املعرفة،  فروع 
متخ�س�سة  علمية  ودورية  جملة  و50  وحملية، 
باأعدادها الكاملة. وهو متوا�سل مع 26 األف باحث 

م�سجل من 164 دولة«.
بني  التوا�سل  �رشعة  احلديثُة  التقنيُة  تتيح   )4
اإىل  للو�سول  احلكومي  الروتني  نُّب  وجَتَ الباحثني، 
للعمل  اأ�سا�سًا  ُتعدُّ  والتي  ال�سهلة،  املعلومات  بع�س 
يف  الباحث  »اإن  ح�سني:  عماد  الدكتور  يقول  اأحيانًا، 
جامعة   14 على  باملرور  يقوم  امل�رشية  اجلامعات 
حتى يتم التاأكد من عدم تكراره للبحث املزمع عمله 
اأن هذا املو�سوع يتم ب�سكل روتيني  اإل  يف درا�سته، 
بحيث ي�سمن راحة بال املوظف بدل من بذل املجهود 
بحاث  الأ تكرار  يتم  وبالتايل  بحاث،  الأ عن  للك�سف 
يتم  مب�رش  مريكية  الأ اجلامعة  يف  ولكن  ذكرنا،  كما 
�ساملة  اإجابة  توفري  دقائق، ويتم  املعلومة يف  معرفة 
عن وجود اأي �سبيه لهذا البحث لي�س يف العامل العربي 

فقط بل يف العامل كله«5 .
واملدار�س،  اجلامعات،  يف  املحا�رشون  ا�ستفاد   )5
تخلو  ول  املعلومة،  عر�س  يف  احلديثِة  التقنيِة  من 
كلِّية تربية يف اأية جامعة من تدري�س مواد يف تخ�س�س 

تكنولوجيا التعليم.
لية )الكمبيوترات( بو�سفها  لت احلا�سبات الآ 6( �سهَّ

حسني الرتتوري، التطبيقات التكنولوِجيَّة، جملة جامعة اخلليل للبحوث، اجمللد )3(، العدد )2(، ص )153-128(، 2008



131

اإحداث  يف  املتعددة  الت�سالت  و�سائط  اأدوات  من 
البحث،  يف  امل�ستخدمة  البيانية  الر�سوم  بني  تكامل 
واملطبوعات،  وال�سورة،  وال�سوت  وال�سوت، 
اأنواع  رابطة بني خمتلف  اإحداث  للحا�سوب  وميكن 

التطبيقات التكنولوجية.   
التجارب،  ت�سميم  يف  احلديثُة  التقنيُة  لت  �سهَّ  )7
والو�سول اإىل نتائج علمية �رشيعة ودقيقة، يف اأبحاث 

العلوم البحتة، والتجريبية، والتطبيقية.  
لت التقنيُة احلديثُة يف حل كثري من امل�سكالت  �سهَّ  )8
لغات  ا�ستخدام  طريق  عن  الباحثني،  تواجه  التي 
العلوم  اأبحاث  يف  جليًا  هذا  ويظهر  معينة،  برجمة 

البحتة، والتجريبية، والتطبيقية. 
املعلومة  اإىل  الو�سوَل  احلديثُة  التقنيُة  لت  �سهَّ  )9
الباحث  كان  فقد  قيا�سي،  وقت  يف  الكتب  بطون  من 
يق�سي وقتًا طوياًل للو�سول اإىل معلومة معينة �سواء 
اأم  اأكانت عامة، ي�سعب عليه معرفة مظنة وجودها، 
معلومة تخ�س�سية، كتخريج حديث، اأم ترجمة راو، 
ئمة، اأم ن�س فقهي، ونحو ذلك،  اأم م�سطلح لبع�س الأ
مما كان ي�ستلزم من الباحث اأحيانًا ا�ستعرا�س كتاب 
اأنني  واأذكر  املعلومة،  على  للح�سول  اأكرث  اأو  كامل 
كتاب  وُجلَّ  مرتني،  لل�سافعي  »الر�سالة«  ت�سفحت 
وهي  له  ن�سبتها  ا�ستهرت  عبارة  عن  للبحث  م«  »الأ
وقتًا  ذلك  مني  واأخذ  ع«،  �رشَّ فقد  ا�ستح�سن  »من 
على  احل�سول  فيمكن  ن  الآ اأما  اأجدها،  ومل  طوياًل، 
دقائق معدودة -وهلل احلمد-،  البحث يف  نتيجة هذا 
يف  اأو  البحث  مبحركات  الإنرتنت  يف  بالبحث  �سواء 
لكرتونية، اأو البحث  املواقع، اأو البحث يف املكتبات الإ
ي�سم  التي   »CD-ROM« املدجمة  قرا�س  الأ يف 

بع�سها مئات الكتب املتخ�س�سة. 
لت التقنيُة احلديثُة الو�سوَل اإىل نتائَج مل يكن  10( �سهَّ
بالو�سائل  �سابقًا  اإليها  الو�سول  الباحث  با�ستطاعة 
معني  راو  وكرواية  ونحوها،  كالفهار�س  التقليدية، 
اأو  الراوي،  �سيوخ  ا�ستق�ساء  اأو  معني،  �سيخ  عن 

إ�سناد  با جاءت  التي  الروايات  جمع  اأو  تالميذه، 
التي تتحدث عن  الفقهية  الن�سو�س  اأو جمع  واحد، 

جزئية معينة، ونحو ذلك.
ت بع�س الربامج احلديثية و�سع ت�سجري  ي�رشَّ  )11

لطرق احلديث ور�سم ذلك ب�سورة تقرب املعلومة.
كبرية  مكتبة  يحمل  اأن  الباحث  ي�ستطيع   )12
و�سخمة ت�سم اآلف امل�سادر يف تخ�س�سات خمتلفة 
يف »احلا�سوب النقال«، ل يزيد حجمه عن حجم كتاب، 
ن  وينقلها معه اإىل عمله، ويف �سفره، وميكنه اأن ُيخزِّ
معلومات �سخمة على »فال�سة« ل تتجاوز م�ساحتها 
خم�سة �سنتمرتات مربعة، ول يتعدى وزنها غرامات 

قليلة. 
مل  واإن  املعلومات  اإىل  ي�سل  اأن  للباحث  ميكن   )13
يكن قريبا من حا�سوبه ال�سخ�سي، فيدخل اإىل كثري 
مقهى  اأي  طريق  عن  البحث  وحمركات  املواقع  من 

نرتنت. لالإ
التي  املهمة  املعلومات  تخزين  للباحث  ميكن   )14
لكرتوين،  الأ بريده  يف  �سفره  اأثناء  عنها  ي�ستغني  ل 
التي  الوثائق  كل  فقد  واإن  عليها  احل�سول  وميكنه 

نرتنت.  بني يديه، وذلك عن طريق اأي مقهى لالإ
15( ي�ستطيع الباحث نقل الن�س من مكان وجوده، 
�سواء اأكان يف موقع، اأم مكتبة على الإنرتنت، اأم قر�س 

مدمج، وذلك من غري حاجة اإىل عناء اإدخاله.
بخط  القراآنية  يات  الآ نقل  الباحث  ي�ستطيع   )16
على  احلديثة  التقنية  في�رشت  العثماين،  امل�سحف 
يات بال�سكل، وجنبته الوقوع يف  الباحث عناء �سبط الآ

حاديث النبوية ال�رشيفة. اخلطاأ يف كتابتها، وكذا الأ
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ول املبحث الأ
نرتنت«6  ال�شبكة العنكبوتية »الإ

من  لف  الآ على  للدللة  الإنرتنت  كلمة  ت�ستخدم 
اأنحاء  يف  واملتناثرة  املرتابطة  الكمبيوتر  اأجهزة 
العامل، يف �سكل �سبكة تربط بني كثري من املوؤ�س�سات 
ويقدر  العامل.  حول  فراد  والأ واملعاهد  واجلامعات 
عدد الدول املت�سلة بالإنرتنت يف �سنة 2007م بـ 65 

دولة.
م�ستخدمي  متكن  املعرفة،  م�سادر  من  والإنرتنت   
إر�سال  احلا�سوب من ال�ستفادة من خدمات كثرية كا
باأ�سكالها  املعلومات  وتبادل  وا�ستقبالها،  الر�سائل 

خرين.  املختلفة، والتخاطب مع الآ
ماليني  على  حتتوي  كبرية  مكتبة  الإنرتنت  ت�سبه   
الكتب، املتجددة واملتنوعة، التي تت�سمن قدرًا كبريًا 
فيها  املعلومات  وتتوفر  كل جوانبها.  املعرفة يف  من 
باأ�سكال عديدة ترتاوح بني امللفات التي حتتوي على 
ن�سو�س فقط وملفات الو�سائط املتعددة التي ت�سم 
الن�سو�س، وال�سور والر�سوم املتحركة اأو الفيديو، 

وبرامج احلا�سوب وال�سوت.
 ا�ستطاع الإنرتنت اأن ي�سل العامل بع�سه ببع�س، واأن 
يجعله مثل قرية �سغرية، بل قل مثل اأنا�س متجمعني 
ب�رشعة  التجمع  هذا  ا�ستثمار  ميكن  واحد  مكان  يف 
ب  للح�سول على املعلومة، وال�ستفادة منها، فقد قرَّ
الإنرتنت البعيد، واخت�رش الزمن يف وقت �سعفت فيه 
إنك جتد  همم كثري من النا�س مبن فيهم الباحثون. فا
يام على الإنرتنت اأخبار العامل ال�سيا�سية،  يف هذه الأ
ملن  فيمكن  واملناخية،  والريا�سية،  والقت�سادية، 
اأح�سن ال�ستفادة من الإنرتنت اأن يعو�س ما ي�سيع 
من وقته يف امللهيات واملعيقات وما ي�سيبه من فتور، 
واأن يح�سل على كم هائل من املعرفة بي�رش و�سهولة 
خا�سة بعد تزايد حجم موارد الإنرتنت وما حتتويه 
يام  من معلومات يومًا بعد يوم. ول تخلو يف هذه الأ

حمطة اإذاعية اأو تلفزيونية، اأو �رشكة، اأو موؤ�س�سة اإل 
وجتد لها موقعًا على الإنرتنت يزودك باملعرفة بي�رش 

و�سهولة. 
ميكن ملن ي�سرتك بالإنرتنت )اأي ميكن جلهاز العميل( 

اأن ي�ستفيد من عدة خدمات، اأهمها:
 :E-mail لكرتوين وا�ستقباله  اإر�سال الربيد الإ  )1
اإىل  اإلكرتونية  ر�سالة  كتابة  الإنرتنت  بوا�سطة  ميكن 
اإليه.  واإر�سالها  بريد  برنامج  با�ستخدام  ما  �سخ�س 
لكرتوين ب�رشعة،  وت�سل الر�سالة عن طريق الربيد الإ
و�رشعان ما ت�سل الر�سالة املر�سلة من جهاز املر�سل 
عدد  عرب  الر�سالة  متر  ثم  اخلدمة،  مزود  خادم  اإىل 
املر�سلة  اإىل  ت�سل  اأن  اإىل  امل�سيفة  جهزة  الأ من 
الر�سالة  لنتقال  امل�ستغرق  الوقت  ويختلف  اإليه. 
وقت  ال�سبكة  ان�سغال  ح�سب  اآخر  اإىل  م�سيف  من 
الإنرتنت  على  لكرتوين  الإ الربيد  وخلدمة  اإر�سالها. 

مزايا تتمثل يف النقاط التالية:
اأن تر�سل نف�س الر�سالة اإىل عدة عناوين يف  اأ ( ميكن 

نف�س الوقت.
اأو  ورد  ملف  �سكل  على  الر�سالة  اإر�سال  ميكن  ب ( 
ملفات  اأو  ملف  اإرفاق  وميكن  �سورة،  اأو  �سوت 

معها.
ت ( ل ُيحتاج لو�سول الر�سالة اأن يكون املر�سل اإليه 
يف انتظارها على الإنرتنت، فيمكن و�سول الر�سالة يف 
لكرتوين وهو مغلق، وحينما يفتح �ساحب  الربيد الإ

الربيد بريده يجد الر�سالة موجودة.
ث ( ميكن للمر�سل اإليه فتح ما و�سل اإىل بريده من اأي 
اأي مكان يف العامل، وحتى عن  جهاز كمبيوتر، ومن 
خالل  من  وذلك  املحمولة،  الكمبيوتر  اأجهزة  طريق 

لكرتوين.  الدخول على بريده الإ
املر�سلة  الر�سائل  حفظ  لكرتوين  الإ الربيد  يتيح  ج ( 

وامل�ستقبلة، وهذا اأمر مهم.
لكرتوين  ح ( ي�ستطيع م�ستقبل الر�سالة عرب الربيد الإ
ن عنوان املر�سل  الرد عليها، واإن مل يعرف املر�سل؛ لأ
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يظهر مع ر�سالته.
خ ( لكل عنوان بريد اإلكرتوين رقم �رشي ل ي�ستطيع 
اأحد الدخول اإليه اإل �ساحبه عن طريق الرقم ال�رشي، 

وهذا ُيعطي �رشية للمعلومات املر�سلة وامل�ستقبلة.  
امل�سرتك  يتمتع  وحتميلها:  امللفات  اإر�سال   )2
اإىل  نرتنت بنقل امللفات �سواء من جهاز امل�سيف  بالإ
جهاز العميل اخلا�س بك، اأو من جهازك العميل اإىل 

جهاز امل�سيف7 .
تزايدت  اأن  بعد  الإنرتنت:  مواقع  ت�سفح   )3
الت�سعينات،  اأوائل  يف  الإنرتنت  على  املعلومات 
الة  وفعَّ �سهلة  لو�سيلة  ما�سة  احلاجة  اأ�سبحت 
بطريقة  ن�رشها  املراد  املعلومات  جتهيز  يف  ت�ساعد 
ت�ساعد على ترابط الن�سو�س، وت�سهل على املت�سفح 
وقد  خر.  لآ موقع  ومن  اأخرى  اإىل  وثيقة  من  التنقل 
بداأ يف هذه الفرتة ظهور نظام تطبيقي ي�سمى ال�سبكة 
والتي  العاملية(  العنكبوتية  ال�سبكة  الن�سيجية)اأو 
التقنيات  اأحدث  تقدم   www اخت�سارًا  لها  ُيرمز 
على  الطالع  للمت�سفح  تتيح  فهي  الفروع  كافة  يف 
كم هائل من املعلومات، اإىل جانب اإمكانات ر�سومية 
الويب.  مواقع  طريق  عن  وذلك  هائلة؛  وت�سويرية 
مو�سوع  اأي  ال�سبكة  على  يجد  اأن  للباحث  وميكن 

ميكن اأن يت�سوره. 
: هو جمموعة مرتابطة   Web Site  وموقع ويب 
من ملفات �سبكة الويب العاملية www التي تت�سمن 

ملفًا يعمل يف البداية ي�سمى ال�سفحة الرئي�سية. 
ل  اخت�سار  هو    www العاملية   ال�سبكة  ونظام 
 : اخت�سارا  وُت�سمى   World Wide Web
كمبيوتر  اأجهزة  عن  عبارة  وهي   .web ال�سبكة 

منت�رشة يف �ستى اأرجاء العامل ومت�سلة ببع�سها.
 ،Internet Explorer حال البدء على املت�سفح
تكون  اأن  اخرتت  التي  الرئي�سة  ال�سفحة  تاأتيك 
واإذا  الإنرتنت،  فتح  عند  لك  تظهر  التي  ال�سفحة 
�سوى  مر  الأ يتطلب  فال  موقع  اأي  اإىل  الدخول  اأرت 

كتابة عنوان املوقع، ثم النقر على كلمة بحث، وعندما 
يفتح املوقع املراد وميكن الت�سفح فيه، ثم اإغالقه، اأو 
الحتفاظ به يف القائمة املف�سلة، اإن كان للباحث فيه 

حاجة فيما بعد.
)حمركات  الإنرتنت  �سبكة  على  البحث  اأدوات   )4
على  املعرفة  من  ومت�سعب  هائل  كم  يوجد  البحث(: 
يريد  ما  على  يعرث  اأن  للباحث  وي�سعب  الإنرتنت، 
بي�رش و�سهولة اإذا مل ي�ستعن باأدوات للبحث، وهناك 

عدة اأدوات بحث اأ�سهرها:
 www.Google.com : وعنوانه : Google  )اأ
وكرثة   Googleالبحث حمرك  ل�سهرة  ونظرًا 
ول من  ا�ستخدامه يف البحث، ف�ساأخ�س�س املطلب الأ

املبحث التايل للتعريف به.
www.Yahoo.   : وعنوانه   :  Yahoo ب(  
com ونظرًا ل�سهرة حمرك البحث Yahoo وكرثة 
ا�ستخدامه يف البحث، ف�ساأخ�س�س املطلب الثاين من 

املبحث التايل للتعريف به. 

املبحث الثاين 
:Google ، Yahoo حمركا البحث

وفيه مطلبان:
Google ول: موقع وحمرك البحث املطلب الأ
Yahoo املطلب الثاين: موقع وحمرك البحث

ول املطلب الأ
  8Google موقع وحمرك البحث

للبحث عن  امل�ستخدم  ي�ساعد  البحث: برنامج  حمرك 
نرتنت.  املعلومة يف ماليني املواقع، فهو كالبوابة لالإ

حمركات  اأهم  من   ،9Google البحث  حمرك  ُيعدُّ 
البحث، حيث اإن مائتي مليون م�ستخدم ي�ستفيد منه 
هذا  من  ال�ستفادة  للباحث  يت�سنى  ولكي  يوميًا10. 
عدة  تت�سمن  عبارة  عن  البحث  عند  بكفاءة،  املحرك 
كلمات، وحتى يكون البحث من�سبطا ودقيقا، ُين�سح 
اأن يراعي الباحث عالمات من خاللها ي�ستطيع �سبط 
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هذه  واإليك  يريد،  الذي  البحث  واختيار  البحث، 
العالمات:  

جميع  عن  البحث  للم�ستخدم  تتيح   :  + العالمة   )1
املواقع التي حتتوي الكلمتني اللتني تتو�سطهما تلك 
اأم  متتاليتني  وجودهما  عن  النظر  ب�رشف  العالمة، 
إذا اأردنا البحث عن املواقع التي حتتوي  متباعدتني. فا
إننا نكتب الكلمتني كما  الكلمتني: )منهج، البحث( ، فا

هو بني قو�سني: )منهج+البحث(.   
جميع  عن  البحث  للم�ستخدم  تتيح   :  - العالمة   )2
وىل ول حتتوي الكلمة  املواقع التي حتتوي الكلمة الأ
حتتوي  التي  املواقع  عن  البحث  اأردنا  إذا  فا الثانية. 
إننا  فا )البحث(،  كلمة  حتتوي  ول  )منهج(،  كلمة: 

نكتب الكلمتني كما هو مبني: )منهج-البحث(.
البحث  للم�ستخدم  تتيح   :  »« التن�سي�س  عالمتا   )3
املو�سوعة  الكلمات  حتتوي  التي  املواقع  جميع  عن 
إذا  داخل اإ�سارتي التن�سي�س كما هما مو�سوعتان. فا
اأردنا البحث عن املواقع التي حتتوي عبارة: »منهج 
إننا نكتب العبارة كما هو بني  البحث عند امل�سلمني«، فا

قو�سني: )منهج البحث عند امل�سلمني(. 
جميع  عن  البحث  للم�ستخدم  تتيح  اأو:  كلمة   )4
املواقع التي حتتوي على الكلمتني اللتني تتو�سطهما 
إذا اأردنا البحث عن املواقع  كلمة اأو، اأو اإحداهما. فا
التي حتتوي الكلمتني: )منهج، البحث( اأو اإحداهما، 
إننا نكتب الكلمتني كما هو بني قو�سني: )منهج اأو  فا
البحث(. واإذا كان البحث باللغة الإجنليزية ن�ستخدم 
بدل من كلمة »اأو« كلمة OR، وميكن ا�ستخدام كلمة 

بدًل من كلمة »اأو«  يف البحث العربي اأي�سًا.  OR
جميع  عن  البحث  للم�ستخدم  يتيح   :  intitle  )5
املخ�س�س  العنوان  يف  كلمة  حتتوي  التي  املواقع 
عن  البحث  اأردنا  إذا  فا  ،Google على  للمواقع 
إننا  املواقع التي حتتوي يف عنوانها على كلمة منهج، فا
ونتبعها بكتابة كلمة منهج، كما   intitle نكتب كلمة
اأو  منهج(،   :intitle( هكذا  قو�سني  بني  مبني  هو 

.)intitle :(، اأو هكذا )منهجintitle هكذا )منهج
allintitle  )6 : تتيح للم�ستخدم نف�س الفائدة من 
عن  تبحث  اأن  هنا  إمكانك  با اأنه  الفرق  لكن  و   5 رقم 

اأكرث من كلمة يف العنوان.
inurl )7 : تتيح للم�ستخدم البحث عن جميع املواقع 

التي حتتوي كلمة يف عنوان املوقع على الإنرتنت .
allinurl )8 : تتيح للم�ستخدم نف�س الفائدة من رقم 
إمكانك هنا اأن تبحث عن اأكرث من  7 و لكن الفرق اأنه با
إذا اأردت  كلمة يف عناوين املواقع التي تبحث عنها. فا
)مناهج  كلمتي  حتتوي  التي  املواقع  عن  تبحث  اأن 
 allinurl كلمة  تكتب  إنك  فا عناوينها،  يف  البحث( 
بني  مبني  هو  كما  املذكورتني  بالكلمتني  وتتبعها 
قو�سني )allinurl: مناهج البحث( ، اأو تكتبها كما 

 )Allinurl هو مبني بني قو�سني )مناهج البحث
related : الفائدة منه هي اإيجاد الروابط التي   )9
فلو  الرئي�سية،  ال�سفحة  املذكور  املوقع  فيها  يكون 
املوقع  يف  املوجودة  الروابط  عن  نبحث  اأن  اأردنا  
بهذه  البحث  ن�سع   WWW.Yahoo.COM
 related:WWW.Yahoo.COM : ال�سورة
الذي  املوقع  عن  معلومات  يعطيك   :  info  )10
WWW. املوقع  عن  معلومات  اأردنا  فلو  تريده. 
C4ARAB.COM ن�سع البحث بهذه ال�سورة: 

.info:WWW.C4ARAB.COM
http://www. اأردنا معلومات عن املوقع:  واإذا 
ن�سع البحث بهذه ال�سورة:   islamonline.net

http://www.islamonline.net info
لكرتوين املجاين  الإ الربيد  يقدم موقع جوجل خدمة 
 .MB2708 و�سعته mail.google.com/mail
ب�سعته  جوجل  موقع  يف  لكرتوين  الإ الربيد  وميتاز 
طول  لأ بالر�سائل  بالحتفاظ  متكنك  التي  الكبرية 
لغاء بع�سها لتفريغ �سعة  فرتة ممكنة من غري حاجة لإ
�ستقبال ر�سائل جديدة. كما اأنه يتيح اإر�سال  الإمييل لإ

وا�ستقبال امللفات امللحقة ب�سعة 10 ميجا بايت11.

حسني الرتتوري، التطبيقات التكنولوِجيَّة، جملة جامعة اخلليل للبحوث، اجمللد )3(، العدد )2(، ص )153-128(، 2008



135

املطلب الثاين 
Yahoo موقع وحمرك البحث

ُيعدُّ موقع »ياهو« من اأ�سهر واأكرب مواقع وحمركات 
نه يحتوي على خدمات كثرية  البحث العاملية؛ وذلك لأ
يوميًا،  امل�ستخدمني  ماليني  منه  وي�ستفيد  ومهمة، 
من  املوقع  هذا  من  امل�ستخدمني  ا�ستفادة  واأكرث 
إن %50 من  ، فا  E-mail  لكرتوين خدمة الربيد الإ
م�ستخدمي هذا املوقع لهذا الغر�س، حيث يتوا�سل 
لكرتوين  كثري من النا�س يف العامل عن طريق الربيد الإ
زهيدة  وبتكلفة  �رشيع  ب�سكل  الر�سائل  فري�سلون 
مع  مرفقة  ملفات  اإر�سال  اإمكانية  مع  ُتذكر،  تكاد  ل 
ذلك  ويلي  كثرية12.  معلومات  حتتوي  الر�سائل 
ا�ستفادة %11 من م�ستخدمي هذا املوقع من خدمات 
البحث، وا�ستفادة %3 من م�ستخدمي هذا املوقع من 
خبار، اإىل غري ذلك من اخلدمات التي يوفرها13.    الأ

املجاين  لكرتوين  الإ الربيد  خدمة  ياهو  موقع  يقدم 
اأنه  1جيجا ، كما  mail.Yahoo.com ، و�سعته 
يتيح اإر�سال وا�ستقبال امللفات امللحقة ب�سعة 5 ميجا 

بايت14.   

والرقائق،  خالق  والأ الفقه،  واأ�سول  املختلفة، 
وال�سرية، والرتاجم والطبقات، والتاريخ، والبلدان، 
ن�ساب، وفهار�س  دب، وعلوم اللغة واملعاجم، والأ والأ

الكتب. 
املطلب الثاين

اإيجابيات املكتبة ال�ساملة 
ال�سبكة  على  مكتبة  اأكرب  ال�ساملة  املكتبة   )1

العنكبوتية »الإنرتنت«.
من  تنزيلها  ميكن  جمانية  ال�ساملة  املكتبة   )2
على  �سديق  اأي  من  عليها  احل�سول  اأو  »الإنرتنت«، 

 .»CD-ROM« اأقرا�س مدجمة م�سغوطة
يف  ال�سلب  القر�س  على  ال�ساملة  املكتبة  تخزن   )3
احلا�سوب ال�سخ�سي، وُي�ستفاد منها من غري حاجة 

اإىل و�سل اجلهاز بالإنرتنت.
إ�سافة  با با�ستمرار  ال�ساملة  املكتبة  4( ميكن تطوير 
مواقع  بع�س  على  املوجودة  �سواء  اإليهما،  الكتب 
قرا�س  الأ على  الباحث  لدى  املحفوظة  اأو  الإنرتنت، 

. »CD-ROM« املدجمة
بحثية  ميزات  ال�ساملة  املكتبة  برنامج  يت�سمن   )5
يتيح ال�ستفادة  وميزات حتكم كثرية ومتقدمة، مما 
اإليها  والو�سول  املعلومة  عن  البحث  يف  كثريًا  منها 

ب�رشعة. 
ال�رشعية  الكتب  على  ال�ساملة  املكتبة  تقت�رش  ل   )6
كبريًا  عددًا  تت�سمن  بل  املختلفة،  تخ�س�ساتها  يف 
�سالمية والعربية والتاريخية، وفهار�س  من الكتب الإ

الكتب، مما يحقق خدمة اأكرب للباحثني. 
املطلب الثالث 

�سلبيات املكتبة ال�ساملة
موافق  غري  ال�ساملة  املكتبة  كتب  اأكرث  ترقيم   )1
حتى  اأو  القراء،  كل  ولي�س  املطبوعة.  الكتب  لرتقيم 
يجعل  مما  املكتبة،  هذه  ي�ستخدم  منهم،  الباحثني 

�سعوبة يف الرجوع اإىل الن�س املنقول.
ثر،  2( من خالل ت�سفحي يف ملتقى اأهل احلديث والأ

املبحث الثالث15 
املكتبة ال�شاملة:

وفيه ثالثة مطالب:
ول: حمتويات املكتبة ال�ساملة. املطلب الأ
املطلب الثاين: اإيجابيات املكتبة ال�ساملة.
املطلب الثالث: �سلبيات املكتبة ال�ساملة.

ول املطلب الأ
حمتويات املكتبة ال�ساملة

www.waqfeya.net/ ال�ساملة«  »املكتبة   )1
الإنرتنت،  على  خريي  جماين  موقع    shamela
كبريًا  عددًا  تت�سمن  نافع16.  الدكتور  برجمة  من 
من الكتب17، يف التف�سري، وعلوم القراآن، والعقيدة، 
مذاهبه  يف  والفقه  املختلفة،  فروعه  يف  حاديث  والأ
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وقفت على م�ساركة ُتنبه اإىل خطاأ يف م�سحف املكتبة 
فقد  الزمر،  �سورة  من  التا�سعة  ية  الآ يف  ال�ساملة 
- مكانها  وو�سع  اأولها،  من  ن«  »اأمَّ كلمة  �سقطت 
َقاِنٌت  ُهَو  {ِدَياِرِهْم  هكذا:  »ِدَياِرِهْم«،  كلمة  خطاأ- 
َوَيْرُجو  ِخَرَة  اْلآَ َيْحَذُر  َوَقاِئًما  �َساِجًدا  اللَّْيِل  اآََناَء 
اآََناَء  َقاِنٌت  ُهَو  ْن  {اأمَّ ية:  الآ و�سواب  َربِِّه}،  َرْحَمَة 
َرْحَمَة  َوَيْرُجو  ِخَرَة  اْلآَ َيْحَذُر  َوَقاِئًما  �َساِجًدا  اللَّْيِل 
يتوجب  لذا  بنف�سي،  اخلطاأ  على  ووقفت   .{ ِه  َربِّ
على من ي�ستعمل م�سحف املكتبة ال�ساملة التاأكد من 
ية، بالرجوع اإىل امل�سحف، اأو الرجوع اإىل  �سحة الآ
ال�سادر  احلا�سوبي،  للن�رش  املنورة  املدينة  م�سحف 

عن جممع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�رشيف.  
3( توجد كتب كثرية يف املكتبة ال�ساملة غري مفهر�سة، 
فهر�ست  نها  لأ فهر�سة؛  اإعادة  الكتب حتتاج  وبع�س 

بطريقة غري �سليمة.
4( توجد اأخطاء مطبعية يف املكتبة ال�ساملة اأكرث منها 
يف الكتب املطبوعة، بع�سها ي�سهل اكت�سافه، وبع�سها 

ُيَغريِّ املعنى، وي�سعب اكت�سافه.
الرتاث  كتب  اأكرث  من  ال�ساملة  املكتبة  خلت   )5
الكتاب  فتجد  ون�رش،  طبع  حقوق  لها  ن  لأ املحققة؛ 
مع  املحققة،  غري  الكتب  من  املكتبة  هذه  يف  املُدخل 

�سواق حمققا. وجوده يف الأ
علمية  ور�سائل  كتب  من  ال�ساملة  املكتبة  خلت   )6

ن لها حقوق طبع ون�رش. قيِّمة؛ لأ
7( توجد اأخطاء يف ت�سمية بع�س الكتب، فتجد عنوان 
ؤلفه �سحيحة،  الكتاب �سحيحًا ون�سبة العنوان اإىل مو
التي  مثلة  الأ ومن  اآخر.  كتابًا  العنوان  حتت  وجتد 

وقفت عليها: 
قناع ل�رشف  اأ ( بحثت يف املكتبة ال�ساملة عن كتاب »الإ
احلجاوي«،  اأحمد  بن  مو�سى  النجا  اأبي  الدين 
فوجدته �سمن الفقه احلنبلي، -وهذا �سحيح-. وملا 
قناع يف حل األفاظ  بداأت اأت�سفح الكتاب، وجدته »الإ
اأبى �سجاع ل�سم�س الدين حممد بن اأحمد ال�رشبيني 

اخلطيب ال�سافعي«.
ب ( ورد �سمن كتب علوم القراآن كتاب »الإحكام يف 
اأ�سول القراآن لبن حزم«. ول يوجد لبن حزم كتاب 
اأنه خمالف ملنهج ابن حزم،  بهذا ال�سم، ف�ساًل عن 
واأ�سلوبه يف الكتابة، وفيه ذكر لبع�س العلماء الذين 
يف  ُذكر  الذي  اجلويني  احلرمني  إمام  كا بعده،  ُتوفوا 
اجلزء  يف  ُذكر  والغزايل  مرات،  ثماين  ول  الأ اجلزء 
ول اأربع وع�رشون مرة. وملا بداأت اأت�سفح الكتاب  الأ

مدي«. حكام لالآ إذا هو كتاب »الإحكام يف اأ�سول الأ فا
تق�سيمًا  �سالمية  الإ املكتبة  يف  الكتب  مت  ُق�سِّ  )8
القراآن  فعلوم  التف�سري  كتب  من  بداية  مو�سوعيًا، 
التق�سيم  وهذا  الكتب،  بفهار�س  ونهاية  فالعقيدة، 
ل البحث ويخت�رش الوقت، اإل اأنه مل  نه ي�سهِّ مفيد؛ لأ
تراع الدقة يف هذا الت�سنيف، فال يخلو مو�سوع من 
املو�سوعات من وجود كتب من مو�سوع اآخر حتته، 

ولذلك اأمثلة كثرية، اأذكر منها:
الفقه  كتب  حتت  وردت  لل�سافعي«  »الر�سالة  اأ ( 
طالب  من  املبتدئني  لدى  البدهيات  ومن  ال�سافعي. 
اأول موؤلف  اأنها كتاب يف اأ�سول الفقه، بل هي  العلم 

و�سلنا كامال يف علم اأ�سول الفقه.
و«�سبل  لل�سوكاين«،  وطار  الأ »نيل  كتابا  ورد  ب ( 
ال�سالم لل�سنعاين« �سمن كتب الفقه العام والفتاوى، 

حكام. وهما كتابان يف �رشح اأحاديث الأ
عبد  بن  حممد  مام  لالإ املعاد  زاد  »خمت�رش  ورد  ت ( 
الوهاب« �سمن م�سائل فقهية، وهو كتاب يف ال�سرية 

النبوية. 
يف  كتبًا  والرقائق  خالق  الأ جمموعة  ت�سمنت  ث ( 
احلديث مثل »ريا�س ال�ساحلني«، وكتبا يف الرتاجم 
ال�سفوة  و»�سفة  نعيم«،  بي  لأ ولياء  الأ »حلية  مثل 

لبن اجلوزي«.
يف  كتبًا  الفقه  اأ�سول  كتب  جمموعة  ت�سمنت  ج ( 

�سل اأن تو�سع يف جمموعة م�ستقلة. املنطق، والأ
يف  كتبًا  الفقه  اأ�سول  كتب  جمموعة  ت�سمنت  ح ( 
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يف  وكتبًا  للقرايف«،  »الفروق  مثل  الفقهية  الفروق 
�سباه والنظائر لل�سيوطي«،  �سباه والنظائر مثل »الأ الأ

�سل اأن تو�سع يف كتب الفقه العام. والأ
الفقه  العام كتبا يف  الفقه  خ ( ت�سمنت جمموعة كتب 
يف  وكتبا  للعاملي«،  البهية  »الرو�سة  مثل  مامي  الإ
حمد ال�سنعاين«،  الفقه الزيدي مثل »البحر الزخار لأ
حزم«،  لبن  »املحلى  مثل  الظاهري  الفقه  يف  وكتبا 
حتت  ربعة  الأ املذاهب  كتب  بعد  تو�سع  اأن  �سل  والأ

عنوان »مذاهب اأخرى«.
د ( ورد كتاب »تهذيب �سرية ابن ه�سام« �سمن كتب 
التاريخ، مع وجود جمموعة لكتب ال�سرية التي ُذكر 

منها »�سرية ابن ه�سام«. 

ق�سام. ويجد الباحث يف  للغة العربية، وغريها من الأ
اإمكانية  املوقع  هذا  يوفر  امل�سادر.  اأمهات  ق�سم  كل 
البحث عن معلومات عن الكتب التي حتتويها، وهي: 
وميكن  الكل،  اأو  املحقق،  اأو  املوؤلف،  اأو  العنوان، 
حتميل الكتب التي حتتويها هذه املكتبة جمانًا، وقد 
لحظت اأنَّ كثريًا من م�سادر املكتبة ال�ساملة ماأخوذة 

من املكتبة الوقفية19. 
www.alm- �سالمية«   الإ م�سكاة  »مكتبة   )3
تعر�س   ،  eshkat.net/books/index.php
�سالمية، جلُّها باللغة العربية،  عددًا كبريًا من الكتب الإ
للمخطوطات،  ق�سم  وفيها  بالإجنليزية،  وبع�سها 

واآخر للمحا�رشات. 
www.al- »سالمية والعربية� 4( »املكتبة للكتب الإ
جماين،  موقع   ،maktba.com/about.php
�سالمية والعربية على �سبكة  ُيعدُّ اأكرب دليل للكتب الإ

الإنرتنت.
لل�سيخ  ال�رشيف  النبوي  احلديث  تخريج  كتب   )5
arabic.islamicweb. لباين،  الأ الدين  نا�رش 
وهو موقع مفيد    com/books/albani.asp
ال�سيخ  اأعمال  اأيديهم كل  للباحثني، ي�سع بني  ومهم 

لباين يف التخريج . الأ
www.islam- لين«  اأون  »اإ�سالم  موقع   )6
اإعالمي،  مرجعي،  اإ�سالمي  موقع   online.net
وثائقي، فهر�سي، و ا�ست�ساري. ويحتوي هذا املوقع 
لهذا  معلومات.  من  يعر�س  فيما  للبحث  نافذة  على 
املوقع مزايا كثرية منها: اأنه ين�رش ملفات مفيدة جدًا 
تتعلق باملنا�سبات التي تطل علينا، كاملنا�سبات الدينية 

والجتماعية وال�سيا�سية...اإلخ.
www.ahlalhdeeth. »7( »ملتقى اأهل احلديث
طالب  َت�َسفُّح  جدًا.  ومفيد  رائع  موقع  وهو    com
يف  بو�سعه  يقتنع  باأن  كفيلة  واحدة  مرة  له  العلم 
هذا  يحتوي  يوميًا.  ليت�سفحه  املف�سلة،  القائمة 
املوقع على نافذة للبحث فيما يعر�س من معلومات. 

املبحث الرابع
مواقع وحمركات بحث عربية مفيدة على 

نرتنت الإ
املواقع على �سبكة الإنرتنت املفيدة كثرية، و�ساأعر�س 
التي  البحث  وحمركات  املواقع  اأهم  املبحث  هذا  يف 
حا�سوبي  جهاز  يف  املف�سلة  القائمة  يف  و�سْعُتها 
ال�سخ�سي، لكرثة ا�ستفادتي منها يف البحث، و�رشعة 
ح�سويل على املعلومة ال�رشعية، والعلمية، والدعوية، 

والثقافية: 
www.al-mostafa. امل�سطفى«  »مكتبة   )1
يف  البحث  اإمكانية  تتيح  مكتبة �سخمة جدا،   ،com

الكتب، وحتتوي على بع�س املخطوطات.
www.waqfeya. الوقفية«18  »املكتبة   )2
com/index.php  موقع �سخم، ورائع، ي�سم 
اأق�سامًا متعددة يف العلوم ال�رشعية، واللغة العربية، 
والرتاجم  دارة،  والإ النف�س،  وعلم  الرتاث،  وحتقيق 
باللغة  اإ�سالمية  وكتب  واجلغرافيا،  والتاريخ 
الإجنليزية، وبرناجمًا ل�سغط امللفات وفكها ب�سيغ : 
رار Rar ، زيب Zip، )عربي(، واآخر )اإجنليزي(، 
PDF، وهي ن�سخة داعمة  وبرناجمًا لقراءة ملفات 
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اأن ي�ستفيد وُيفيد من خالل ما يقدم  للدار�س  وميكن 
يف  منتديات  املوقع  هذا  وي�سمل  م�ساركات.  من 
بالكتب  التعريف  العلوم ال�رشعية املختلفة، ومنتدى 
بحاث،  وطبعاتها وحتقيق الرتاث، وخزانة الكتب والأ

وق�سم املخطوطات.
موقع   www.saaid.net الفوائد«  »�سيد   )8
نافذة  على  املوقع  هذا  ويحتوي  مرجعي،  اإ�سالمي 
على  ويحتوي  معلومات.  من  يعر�س  فيما  للبحث 
مكتبة �سيد الفوائد، وهي مكتبة �سخمة ت�سمل على 

املراجع يف التخ�س�سات ال�رشعية واللغوية. 
www.alm- �سالمية«  الإ م�سكاة  »�سبكة   )9
ويحتوي  مرجعي،  اإ�سالمي  موقع   .  eshkat.net
معلومات.  من  يعر�س  فيما  للبحث  نافذة  على 
www. �سالمية«  الإ م�سكاة  »مكتبة  على  ويحتوي 
 .  almeshkat.net/books/index.php
الإ�سدار  ال�ساملة/  »املو�سوعة  املكتبة  هذه  ت�سم 
الثاين« وهي اأو�سع واأجمع مو�سوعة �رشعية ولغوية 
وتاريخية على �سبكة الإنرتنت، جمموع �سفحات هذه 

املكتبة اأكرث من اأربعة ماليني �سفحة.  
ال�رشيف«  امل�سحف  لطباعة  فهد  امللك  »جممع   )10
هذا  يحتوي   ،  www.qurancomplex.com
املوقع على قوائم رئي�سة مهمة، هي: القراآن الكرمي، 
معاين  وترجمات  القراآن،  وتفا�سري  القراآن،  وعلوم 
وتاريخ  بالقراآن،  تتعلق  وفتاوى  الكرمي،  القراآن 
التف�سري،  م�سنفات  وفهر�ست  ال�رشيف،  امل�سحف 
ومناذج من اخلط العربي، وجملة البحوث، وحتميل 
خطوط امل�سحف، وم�سحف الن�رش احلا�سوبي، ومن 
خالله ميكن حتميل امل�سحف بي�رش و�سهولة، وميكن 
الرابط:  هذا  من  مبا�رشة  امل�سحف  حتميل  اأي�سا 
www.qurancomplex.com/Down-

loads/Fonts/AllApp.zip
www.pdf- امل�سورة«   الكتب  »منتديات   )111
الكتب  يف  متخ�س�سة  منتديات    books.net/vb

والعربية.  ال�رشعية  العلوم  من  عدد  يف  امل�سورة 
الكتب  منتدى  على  لكرتونية  الإ ق�سام  الأ وت�سمل 
 ،pdf ل�سيغة  املحولة  الكتب  ومنتدى  لكرتونية،  الإ

ومنتدى كتب وبرامج احلا�سب والإنرتنت.
www.ma- املخطوطات«   »منتديات   )122
khtoot.com/vb  يتيح هذا املنتدى البحث من 
ع�ساء، وحتميل  الأ خالله، والطالع على م�ساركات 
ال�رشعية  التخ�س�سات  يف  املتاحة  املخطوطات 

املختلفة، وهو يحتوي عدة منتديات.
www.wadod.  »13( »مركز ودود للمخطوطات
com، موقع �سيخة املّري -رحمها اهلل تعاىل، مركٌز 
متخ�س�ٌس يف خدمة الباحثني واملهتمني باملخطوطات 
جميع  خدمة  هدفه  �سالمي،  الإ العربي  والرتاث 
ما  وتوفري  واملحّققني،  العلم  وطلبة  الباحثني 
يحتاجونه من خمطوطات يف درا�ساتهم وحتقيقاتهم، 
دون مقابل ماّدي. ويحتوي موقع املركز جل -اإن مل 
يكن كل- ما ُكتب حول حتقيق املخطوطات، وميكن 
على  وتنزيلها  بحاث  والأ الكتب  تلك  حتميل  للباحث 

حا�سوبه ال�سخ�سي.
www.ma- العلمية«   ال�سلفية  »املحجة   )144
haja.com/forum ، موقع يحتوي على مكتبة 
للكتب املطبوعة، ومكتبة خمطوطات، ميكن حتميلها 

ب�سهولة، ويحتوي املوقع عدة منتديات. 
لوكة« www.alukah.net ، موقع  15( »موقع الأ
، ي�سارك  ، واأدبيٌّ ، وثقايفٌّ، وعلميٌّ غنيٌّ �سامل؛ اإعالميُّ
عوة، يتفرع عن  فيه نخبٌة من اأهل العلم والفكر والدَّ
هذا املوقع موقعان، وميكن من خاللها حتميل الكتب 

واملخطوطات، وهما:
www.alukah.net/ma- »ااأ ( »املجل�س العلمي
الرئي�سية  القائمة  حتتوي   ،  jles/index.php
للمجل�س العلمي على مكتبة للكتب املطبوعة، ومكتبة 

خمطوطات، ميكن حتميلها ب�سهولة. 
www.alukah.net/Library. املكتبة  ب ( 
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الكتب  من  كثري  حتميل  خاللها  من  ميكن   ،aspx
بحاث العلمية.  والأ

 www.jmosque. »مرية اجلوهرة 16( »جامع الأ
املوقع  هذا  يحتوي   ،  org/html.php?id=10

على مكتبة، وحما�رشات، ومقالت.
�سالم اليوم« 17( »الإ

www .islamtoday .net/maps-m/
اأخبار،  على  املوقع  هذا  يحتوي   ،map.cfm
وحتليالت، وحوارات، وتقارير، وقراءات �سحفية، 
وبحوث  وا�ست�سارات،  وفتاوى،   ومنتديات، 

ودرا�سات، وملفات ملوا�سيع مهمة.   
 www.al-eman.com الإميان«  »نداء   )18
يعر�س  فيما  للبحث  نافذة  يت�سمن  اإ�سالمي،  موقع 
القراآن  على  املوقع  هذا  ويحتوي  معلومات.  من 
املكتبة  الفقه،  جامع  ال�رشيف،  احلديث  الكرمي، 
�سالم،  الإ نداء  جملة  الفتاوى،  اأر�سيف  �سالمية،  الإ

املكتبة ال�سوتية، منوعات، كتب جمانية. 
 www.islamway.com »سالم� 19( »طريق الإ
موقع اإ�سالمي، يت�سمن نافذة للبحث فيما يعر�س من 
الكرمي،  القراآن  املوقع على  معلومات. ويحتوي هذا 

ودرو�س وخطب، ومكتبة اإ�سالمية. 
www.  »لباين مام حممد نا�رش الدين الأ 20( »الإ
alalbany.net ، وهو موقع يتناول اأعمال ال�سيخ 
لباين، من كتب واأ�رشطة وفتاوى، وميكن حتميل  الأ

�رشطة وحتميلها. كتبه من هذا املوقع، و�سماع الأ
21( »الدكتور يو�سف زيدان للرتاث واملخطوطات« 
 ،  www.ziedan.com/index_o.asp
حماولة  )يف  فقال:  مبوقعه،  زيدان  الدكتور  ف  عرَّ
ل�سدِّ الفراغ املوجود على �سبكة الإنرتنت، فيما يتعلق 
�سالمية.  الإ العربية  بالرتاث واملخطوطات والذاكرة 
ياأتي هذا املوقع جامعًا بني اأ�سالة مو�سوعه وحداثة 

العر�س والتعريف بجوانب الرتاث(. 
العربية«   �سالمية  الإ للمواقع  �سلطان  »دليل   )22

www.sultan.org/a  وهو حمرك بحث وموقع 
مفيد جدًا يف بابه. 

www.sultan. البواحث«20    »�سفحة   )23
org/b  وتت�سمن: حمركات بحث م�ستخل�سة من 
ُل البحث يف اأف�سل امل�سادر  العديد من املواقع ، ُت�َسهِّ

�سالمية. واملو�سوعات الإ
www.raddadi. العربية«  املواقع  »دليل   )24
com ، »الردادي«. حمرك بحث وموقع مفيد جدًا. 
بحث  حمرك   .www.ayna.com »اأين«   )25
عربي  دليل  على  حتتوي  عربية  بوابة  وهو  وموقع، 

وخدمات الربيد املجاين ومنتديات حوار.

املبحث اخلام�ص
21CD-« قرا�ص املدجمة ال�شتفادة من الأ

  »ROM
وفيه اأربعة مطالب:

ول: اأقرا�س مدجمة ين�سح ا�ستعمالها.   املطلب الأ
�سالمي.  املطلب الثاين: جامع الفقه الإ

»الكتب  ال�رشيف  احلديث  مو�سوعة  الثالث:  املطلب   
الت�سعة مع �رشوحها«.

لفية لل�سنة النبوية. املطلب الرابع: املكتبة الأ
ول  املطلب الأ

اأقرا�س مدجمة ين�سح ا�ستعمالها
CD-« املدجمة  قرا�س  الأ من  جمموعة  ظهرت 
على  لت  �سهَّ حا�سوبية  برامج  احتوت   ،»ROM
املعلومة.  على  احل�سول  كبري  ب�سكل  الباحثني 
الدقة،  من  امل�ستوى  بنف�س  قرا�س  الأ هذه  ولي�ست 
الباحثني،  ُتفيد  التي  قرا�س  الأ تلك  عر�س  وميكن 
ويف  واأ�سوله،  الفقه  يف  البحث  يف  خا�س  وب�سكل 
اأن�سح  ما  اإىل  التنبيه  مع  ال�رشيف،  النبوي  احلديث 
الباحثني با�ستعماله منها نظرًا لدقته مقارنة بغريه. 

قرا�س هي: وهذه الأ
»جامع  ا�سمه:   »CD-ROM« مدمج  قر�س   )1
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لتقنية  »حرف  �رشكة  عن  �سادر  �سالمي«،  الإ الفقه 
جدًا  عالية  القر�س  هذا  ودقة  مب�رش22.  املعلومات« 
عنه  احلديث  و�سياأتي  املطبوعة23.  الكتب  كاأح�سن 
ب�سيء من التف�سيل يف املطلب الثاين من هذا املبحث.

2( قر�س مدمج »CD-ROM« ا�سمه: »مو�سوعة 
احلديث ال�رشيف« اأو »الكتب الت�سعة مع �رشوحها«، 
املعلومات« مب�رش.  لتقنية  �سادر عن �رشكة »حرف 
الكتب  كاأح�سن  جدا  عالية  القر�س  هذا  ودقة 
املطبوعة24. و�سياأتي احلديث عنه ب�سيء من التف�سيل 

يف املطلب الثالث من هذا املبحث.
3( قر�س مدمج »CD-ROM« ا�سمه: »مو�سوعة 
لتقنية  »حرف  �رشكة  عن  �سادر  النبوية«،  ال�سرية 
جدًا  عالية  القر�س  هذا  ودقة  مب�رش.  املعلومات« 
القر�س،  هذا  املطبوعة. متت برجمة  الكتب  كاأح�سن 
واأدخلت فيه اأحداث ال�سرية اعتمادًا على اأهم م�سادر 
هذا  من  ال�ستفادة  وميكن  اأيدينا.  بني  التي  ال�سرية 
القر�س يف عر�س اأحداث ال�سرية ح�سب املو�سوعات، 
اأحداث  عر�س  فيمكن  الزمني،  الرتتيب  ح�سب  اأو 

ال�سرية يف اأي �سهر من ال�سهور.
4( قر�س مدمج »CD-ROM« ا�سمه: »املو�سوعة 
�سادر  وعلومه«،  ال�رشيف  النبوي  للحديث  الذهبية 
ردن25.  بالأ يل  الآ بحاث احلا�سب  الرتاث لأ عن مركز 

ي�سمل الإ�سدار الثاين منها �ستمائة كتاب.
املكتبة  ا�سمه:   »CD-ROM« مدمج  قر�س   )5
بحاث  لفية لل�سنة النبوية. �سادر عن مركز الرتاث لأ الأ
يل. و�سياأتي احلديث عنه يف املطلب الرابع  احلا�سب الآ

من هذا املبحث. 
»مكتبة  ا�سمه:   »CD-ROM« مدمج  قر�س   )6
العري�س26،  �رشكة  عن  �سادر  ال�رشيف«،  احلديث 
ومائة  األفي  من  اأكرث  اخلام�س  »الإ�سدار  يت�سمن 
جملد وكتاب من كتب احلديث ال�رشيف، و�رشوحه، 
الرجال  كتب  بع�س  اإىل  اإ�سافة  خرى،  الأ وعلومه 

والرتاجم، واللغة واملعاجم.

»م�رشوع  ا�سمه   »CD-ROM« مدمج  قر�س   )7
جمانية  اإ�سالمية  مكتبة  يحتوي  املحدِّث«27:  برنامج 
ت�سم اأكرث من مائة و�سبعني مرجعا من اأهم املراجع 
على  ي�سهل  قوي  بحث  برنامج  مع  �سالمية28،  الإ
قيد  وامل�رشوع  الكتب.  تلك  من  ال�ستفادة  املت�سفح 
كتبه  الباحث  ي�سيف  اأن  ميكن  والتطوير.  الإ�سافة 
لهذا الربنامج )ب�سيغة TXT(، في�ستطيع الربنامج 
الربنامج  واأ�سحاب  �سمنها.  والبحث  فهر�ستها 
www.mu-    سوفية كما يبدو من خالل موقعهم��
haddith.org  واأكرث الكتب العقدية يف الربنامج 

ذات �سبغة اأ�سعرية �سوفية. 
هذا  يف  -املذكورة  قرا�س  الأ هذه  اأكرث  ن  لأ ونظرًا   
�سالمي،  املطلب- اإفادة للباحثني، هما: جامع الفقه الإ
�سهرة  واأكرثها  ال�رشيف،  احلديث  ومو�سوعة 
لفية لل�سنة النبوية، ف�ساأقت�رش على  وتداوًل املكتبة الأ

التعريف بها يف املطالب الثالثة التالية: 

املطلب الثاين
�سالمي  جامع الفقه الإ

مب�رش،  املعلومات«  لتقنية  حرف  »�رشكة  اأ�سدرت   
ا�سمه:   »CD-ROM« برناجمًا على قر�س مدمج 
عالية  الربنامج  هذا  ودقة  �سالمي.  الإ الفقه  جامع 
جدًا كاأح�سن الكتب املطبوعة29. ا�ستغرق العمل فيه 
�رشعي  باحث  اأربعمائة  من  متوا�سلة  �سنوات  اأربع 
عربي  برنامج  اأف�سل  جائزة  على  وحاز  ولغوي30. 
من  املقدمة   99 دبي  جيتك�س  معر�س  يف  ثقايف  ديني 

جمموعة الدباغ لتقنية املعلومات31.
عند ت�سغيل الربنامج تظهر ال�سا�سة الرئي�سة، ويظهر 
�سبع  ويت�سمن  الرئي�سة،  القوائم  �رشيط  اأعالها 
الربنامج،  مل�ستخدم  خدمة  قائمة  كل  تتيح  قوائم، 

وهذه القوائم هي:
على  �سالمي  الإ الفقه  جامع  يحتوي  مراجع:   )1
واأ�سوله  الفقه  يف  للباحث  املهمة  املراجع  من  مائة 
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وتقع  عمومًا.  �سالمية  الإ الدرا�سات  ويف  خ�سو�سا، 
على  ا�ستملت   جملدا،   568 يف  املائة  املراجع  تلك 
ن�سها  و�ُسبط  -تقريبًا-،  �سفحة  مليون  ربع 
بال�سكل. وميكن عر�س جميع املراجع باختيار قائمة 
و�ستظهر  املراجع«،  »قائمة  اختيار  ثم  »خدمات«، 
املراجع املائة مرتبة هجائيًا يف قائمة حتمل الت�سل�سل 
الرقمي لكل مرجع، وا�سمه، وا�سم املوؤلف، ومذهبه، 
وميكن  ونا�رشه.  اأجزائه،  وعدد  املرجع،  ومو�سوع 

اختيار اأي مرجع منها ليتم عر�سه.
2( عر�س: ي�ستفاد من هذه القائمة بعد البحث عن ن�س 
يف املراجع وظهور نتائج البحث، فتتيح هذه القائمة 
ٍل اإىل  اًل اأو غري ُم�َسكَّ للم�ستخدم اأن ين�سخ الن�س ُم�َسكَّ
اأي ملف يريده، وتتيح له ا�ستعرا�س م�ساألة �سابقة اأو 
تالية، وتكبري عر�س الن�س بحيث ي�ستوعب ال�سفحة 

كلها. 
يف  البحث  يف  القائمة  هذه  من  ي�ستفاد  فهار�س:   )3
وفهار�س  دلة32،  الأ فهار�س  هي:  فهار�س،  ثمانية 
عالم35،  املذاهب33، وفهار�س امل�سائل34، وفهار�س الأ
وفهار�س  الكتب37،  وفهار�س  الفقهاء36،   وفهار�س 
هذه  وتتيح  العلمية39.  الفوائد  القواعد38، وفهار�س 

الفهار�س فوائد متعددة للباحثني، منها:
الفقهاء،  بها  ا�ستدل  التي  دلة  الأ على  الوقوف  اأ ( 
مر الذي  دلة يف امل�ساألة الواحدة، الأ وح�رش جميع الأ

يتيح للباحث معرفة قوة و�سعف ال�ستدلل بها.
ب ( الوقوف على املذاهب الفقهية املختلفة، واملقارنة 

بينها.
�سولية،  والأ الفقهية،  امل�سائل  على  الوقوف  ت ( 

والعقدية، غريها. 
ال�سحابة،  من  الفقهاء  اآراء  على  الوقوف  ث ( 
بلغ  والذين  واأتباعهم،  ربعة،  الأ ئمة  والأ والتابعني، 

عددهم 6500 فقيه.
التي  �سولية  والأ الفقهية  القواعد  على  الوقوف  ج ( 
حوايل  بلغت  والتي  الربنامج،  م�سادر  ت�سمنتها 

4200 قاعدة.
اإليها  يحتاج  التي  القراآنية  يات  الآ تف�سري  ح ( 

الباحث.
كتب  يف  املذكورة  النبوية  حاديث  الأ تخريج  خ ( 

التخريج التي ت�سمنها الربنامج.
لفاظ  لفاظ امل�سطلحات والأ د ( الوقوف على معاين الأ

الغريبة.
يف  الفقهاء  �سمنها  علمية  فوائد  على  الوقوف  ذ ( 
واأدلة  امل�سائل،  يف  اخلالف  اأ�سباب  كبيان  ؤلفاتهم،  مو
�سعار  والأ مثال  والأ املذهب،  يف  الراجح  الراأي 

واحِلَكم.   
من  جمموعة  البحث  عملية  اأثناء  تظهر  بحث:   )4
التي  للموا�سيع  رقم  اآخر  ت�سجيل  اأهمها  اخلدمات، 
ميثل  �رشيط  وظهور  البحث،  اأثناء  عليها  العثور  مت 
ن�سبة البحث املوؤوي التي متت. وتظهر نتائج البحث 

ممثلة يف اأربعة عناوين، هي: 
اأ ( م�سل�سل: تظهر حتت هذا العنوان النتائج مرقمة 

ت�سل�سليًا ابتداء من رقم 1. 
ب ( امل�ساألة: تظهر حتت هذا العنوان راأ�س امل�ساألة اأو 

روؤو�س امل�سائل الفقهية الواردة بها نتيجة البحث. 
ت ( املق�سم: يظهر حتت هذا العنوان الف�سل اأو الباب 
جملة  على  ا�ستملت  التي  امل�ساألة  حتته  تندرج  الذي 

البحث.
املرجع  ا�سم  العنوان  هذا  حتت  يظهر  املرجع:  ث ( 
احل�سول  وميكن  البحث.  نتيجة  فيه  ظهرت  الذي 
مين  على معلومات عن املرجع بال�سغط على الزر الأ
للم�سرية )الفاأرة(، اأو بال�سغط على عالمة ال�ستفهام 

التي تظهر فوق عنوان امل�ساألة.
من  جمموعة  البحث  نتيجة  �سا�سة  اأ�سفل  وتظهر 
دوات تو�سل اإىل معلومات مفيدة يف هذا املجال40.  الأ
�سالمي  الإ الفقه  جامع  قر�س  ا�ستخدام  وثمرة 
طرق  ولذلك  املطلوبة،  البحث  نتائج  اإىل  الو�سول 
خمتلفة41،  ب�سور  الن�سي  البحث  منها:  متعددة، 
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بامل�سطلحات43،  والبحث  الفقهي42،  والبحث 
هذا  م�ستخدم  يتمكن  وحتى  املو�سوعي44.  والبحث 
دليل  بقراءة  اأن�سح  بكفاءة  فيه  البحث  من  القر�س 
�سالمي، املرفق مع الن�سخة  م�ستخدم جامع الفقه الإ
من  القر�س  هذا  ا�ستخدام  كرثة  باأن  علما  �سلية،  الأ
اأح�سن ما يفيد يف تنمية كفاءة امل�ستخدم يف البحث.    

غريب  معجم  القائمة  هذه  تت�سمن  خدمات:   )5
بالكتب،  وتعريفًا  املعرفة،  لفاظ  الأ ومعجم  لفاظ،  الأ

وتعريفًا باملوؤلفني، وتعريفًا باملراجع.
خدمات،  عدة  النوافذ  قائمة  تت�سمن  نوافذ:   )6

منها45:
هذه  خالل  من  التحكم  ميكن  دوات:  الأ �رشيط  اأ ( 
دوات الرئي�سة. النافذة يف اإظهار اأو اإخفاء �رشيط الأ

ب ( �رشيط احلالة: ميكن التحكم من خالل هذه النافذة 
يقع  وهو �رشيط  احلالة،  اإخفاء �رشيط  اأو  اإظهار  يف 
اأ�سفل ال�سا�سة الرئي�سة للربنامج من اجلهة الي�رشى، 
دوات،  الأ اأداة من  نتعرف بوا�سطته على وظيفة كل 
كما يو�سح عدد املوا�سع التي مت العثور عليها اأثناء 

اإجراء البحث46.
يفتح  عندما  النافذة  هذه  تفيد  مرتاكبة:  نوافذ  ت ( 
اأو  مطلقًا،  للعر�س  �سواء  نافذة  من  اأكرث  الباحث 

لعر�س نتائج البحث .
هذه  الباحث  اختار  اإذا  اأفقية:  متجاورة  نوافذ  ث ( 
ب�سكل  متجاورة  املفتوحة  النوافذ  تظهر  النافذة، 

اأفقي47.
اإر�ساديًا  دلياًل  القائمة  هذه  تت�سمن  م�ساعدة:   )7
من  ابتداء  الربنامج  ا�ستعمال  كيفية  يو�سح  مف�ساًل 
يو�سح  اإر�ساديًا  دلياًل  وتت�سمن  الت�سغيل،  بداية 
قائمة  )وهي:  املذكورة  الرئي�سة  القوائم  فوائد 
املراجع، وقائمة العر�س، وقائمة الفهار�س، وقائمة 

البحث، وقائمة اخلدمات، وقائمة النوافذ.  
�سالمي« �رشعة البحث، ويوفر  يتيح »جامع الفقه الإ
بني  املقارنة  عليه  ويي�رش  الباحث،  على  كبريًا  وقتًا 

املذاهب، والوقوف على م�سائل فقهية كثرية مذكورة 
�سولية  يف غري مظانها، ويح�رش القواعد الفقهية والأ
التي  بامل�سادر  تعريف  وفيه  املذكورة يف م�سادرها، 

ؤلفيها...اإلخ. ت�سمنها، وتعريف مبو
طريق؛  من  باأكرث  الربنامج  هذا  يف  البحث  وميكن 
اأو  الن�سي،  البحث  يختار  اأن  الباحث  إمكان  فبا
البحث الفقهي، اأو البحث يف امل�سطلحات، اأو البحث 
املو�سوعي، اأو البحث املتعدد، فيختار اأن�سب طريقة 
واأهم  اإليها.  يطمح  التي  النتائج  له  حتقق  اأن  ميكن 
الن�سي،  البحث  هما:  املو�سوعة  يف  للبحث  طريقني 
ما  اأكرث  �سخ�سيًا  كنت  واإن  املو�سوعي،  والبحث 
فاأح�سل  الن�سي  البحث  يف  املو�سوعة  هذه  اأ�ستخدم 

على نتائج �رشيعة ومذهلة. 
وميكن ت�سفح كل كتاب على حدة، اأو ت�سفح م�ساألة 

منه، بي�رش و�سهولة فائقة.
املذاهب  يف  املهمة  الفقه  م�سادر  املو�سوعة  ت�سمنت 
ربعة، فت�سمنت ع�رشة م�سادر يف املذهب احلنفي،  الأ
املالكي، وع�رشة م�سادر  املذهب  وع�رشة م�سادر يف 
املذهب  يف  م�سادر  وخم�سة  ال�سافعي،  املذهب  يف 
احلنبلي، واملحلى يف املذهب الظاهري، وم�سدرين يف 
مامي،و�رشح  املذهب الزيدي، وم�سدرين يف املذهب الإ

با�سي.  النيل و�سفاء العليل يف املذهب الإ
بل  الفقهية،  امل�سادر  على  املو�سوعة  تقت�رش  مل 
وت�سعة  حكام،  الأ اآيات  يف  م�سادر  ثالثة  ت�سمنت 
حاديث،  الأ تخريج  ويف  حكام  الأ اأحاديث  يف  م�سادر 
م�سادر  و�ستة  الفقه،  اأ�سول  يف  م�سادر  وثمانية 
ال�سيا�سة  يف  م�سادر  وخم�سة  ال�رشعية،  داب  الآ يف 
وم�سدرين  الفتاوى،  يف  م�سادر  و�سبعة  ال�رشعية، 
و�سبعة  الق�ساء،  يف  م�سادر  و�ستة  املقارن،  الفقه  يف 
الفقهية  واملو�سوعة  الفقهية،  القواعد  يف  م�سادر 

الكويتية، واأربعة م�سادر يف لغة الفقهاء. 
قرا�س  لالأ ا�ستخدامي  خالل  من  تو�سلت  اأنني  ومع 
�سالمي«  املدجمة وبحثي فيها اإىل اأن »جامع الفقه الإ
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قرا�س، اإل اأن حاله كحال الكتب املطبوعة  اأدق تلك الأ
خطاء املطبعية التي تغري املعنى  ل يخلو من بع�س الأ

اأحيانًا. ومن اأمثلة ذلك:
ِجيِح يِف  ْ اأَ�ْسَباِب الرتَّ ِمْن  ْبُق  1( قال الكا�ساين: )َوال�سَّ
ْمَلِة َقاَل النَِّبيُّ عليه ال�سالة وال�سالم: )ِمنِّي ُمَباُح  اجْلُ
َمْن �َسَبَق((48. وال�سواب: )ِمنًى ُمناُخ من �سبق(49.

َمُة  اْلَعالَّ َماُم  اْلإِ َقاَل   ] َتْنِبيٌه   [( عابدين:  ابن  قال   )2
َماِم  اْلإِ اأُ�ُسوِل  َعَلى  ِحِه  �رَشْ يِف  اِريُّ  النَّجَّ اْلَعِزيِز  َعْبُد 
اِفِعيِّ  ال�سَّ َعْن  اْلُبَوْيِطيُّ  َرَوى   : ُه  َن�سُّ َما  اْلَبْزَدِويِّ 
ُه َقاَل َلُه : اإينِّ �َسنَّْفت َهِذِه اْلُكُتَب  اأَنَّ ر�سي اهلل عنهما 
 : خط  حتته  ما  و�سواب  َواَب(50.  ال�سَّ ِفيَها  اآُل  َفَلْم 

»البخاري«.
�َساَر  )اإَذا  التالية:  امل�ساألة  احلموي:  اأحمد  قال   )3
جاء  وقد  َمْذَهِبِه...(51.  اإىَل  َعاَد  ُثمَّ  ا  َحَنِفيًّ اِفِعيُّ  ال�سَّ
اِفِعيُّ  عنوان هذه امل�ساألة يف القر�س املدمج: )�َساَر ال�سَّ
ا ُثمَّ َعاَد اإىَل َمْذَهِبِه(. ولحظ كيف تغري املدلول  َحَنِفيًّ
اإىل  انتقل  ال�سافعي  باأن  الإخبار  منه  ُيفهم  بحيث 

املذهب احلنفي، ثم عاد اإىل مذهبه. 
َتْخِفيَفاُت   : اِنَيُة  الثَّ )اْلَفاِئَدُة  اأحمد احلموي:  قال   )4
إِ�ْسَقاِط  َكا اإ�ْسَقاٍط  َتْخِفيُف   : ُل  وَّ اْلأَ  : اأَْنَواٌع  ِع  ْ ال�رشَّ
كلمة  و�ُسحفت  اأَْعَذاِرَها(52.  ُوُجوِد  ِعْنَد  اْلَعاَداِت 

)اْلَعاَداِت(، و�سوابها: )العبادات(.
ِ الَِّذي  اِلُف ِباَهللَّ ا َيْحِلُف احْلَ َ 5( قال ابن فرحون: )اإمنَّ
َماِء  ُقوِق َوالدِّ إَلَه اإلَّ ُهَو َل َياأُْمُر ِباأَْكرَثَ ِمْن َذِلَك يِف احْلُ َل ا
امْلُ�ْسِلِمنَي  َعَلى  اْلَيِمنُي  ِفيِه  َكاَن  َوُكلََّما   ، َواللَِّعاِن 
َوالنَّ�َساَرى َواْلَيُهوِد َوامْلَُجو�س(53، و�سواب ما حتته 

خط » َوُكلُّ َما «.
علمه  اإن  اأنه  على  )لإجماعهم  فرحون:  ابن  قال   )6
قبول  له  يجوز  ل  اأنه  ر�سا  ول  عدل  غري  القا�سي 

.) يٍّ �سهادته(54. و�سواب ما حتته خط: )ر�سِ
ِ الَِّذي َل  7( قال ال�سيخ خليل: )َواْلَيِمنُي يِف ُكلِّ َحقٍّ ِباَهللَّ
إَلَه اإلَّ ُهَو(55. وقال احلطاب يف �رشحه لقول ال�سيخ  ا
إَلَه  ِ الَِّذي َل ا ْن َحَلَف َفَقاَل: َوَاهللَّ إِ خليل: )َقاَل اأَ�ْسَهُب َوا

ِ. َفَقْط َفاَل ُيْجِزُئُه  اإلَّ ُهَو مَلْ ُيْقَبْل ِمْنُه َوَكَذا اإَذا َقاَل: َوَاهللَّ
إَلَه اإلَّ ُهَو(56. و�سواب ما  ِ الَِّذي َل ا َحتَّى َيُقوَل: َوَاهللَّ
ؤيد هذا قول  َوَالَِّذي«، يو حتته خط من قول اأ�سهب » 
ِمْن  ُيْجِزُئ  الَِّذي  اأَنَّ  َعَلى  اأَ�ْسَحاُبَنا  َفَق  )َواتَّ الباجي: 
َقاَل  إِْن  َفا ُهَو  اإلَّ  إَلَه  ا َل  الَِّذي   ِ َوَاهللَّ ِباْلَيِمنِي  ْغِليِظ  التَّ
ِ َفَقْط َفَقْد َقاَل اأَ�ْسَهُب :  إَلَه اإلَّ ُهَو اأَْو َقاَل َوَاهللَّ َوَالَِّذي َل ا

إَلَه اإلَّ ُهَو(57.  ِ الَِّذي َل ا َل َيُجوُز َذِلَك َحتَّى َيُقوَل َوَاهللَّ
8( قال ابن القيم: ))َنَهى النَِّبيُّ �سلى اهلل عليه و�سلم 
اأَْن َيِبيَع َحا�رِشٌ ِلَباٍد( اأَْي اأَْن َيُكوَن َلُه �ِسْم�َساٌر. َوَقاَل 
َفَنَهى  َبْع�ٍس(  ِمْن  َبْع�َسُهْم   ُ اهللَّ َيْرُزُق  النَّا�َس  )َدُعوا   :
اِلِب  اجْلَ ِللَْباِدي  َل  َيَتَوكَّ اأَْن  ْعِر  ِبال�سِّ اْلَعامَلَ  ا�رِشَ  احْلَ
ِتِه ِبَحاَجِة النَّا�ِس  َل َلُه - َمَع ِخرْبَ ُه اإَذا َتَوكَّ نَّ لَْعِة ، ِلأَ ِلل�سِّ
ِل َلُه ، َمَع  َوكُّ ي َفَنَهاُه َعْن التَّ َمَن َعَلى امْلُ�ْسرَتِ - اأَْغَلى الثَّ
ْعِر  ِزَياَدِة ال�سِّ ِمْن  َذِلَك  يِف  مِلَا   ، ُمَباٌح  اْلَوَكاَلِة  ِجْن�َس  اأَنَّ 
ا�رِشَ اْلَعامِلَ  َعَلى النَّا�ِس(58. و�سوابها: )...َفَنَهى احْلَ

ْعِر ...(. ِبال�سِّ
َقاَل  َرُجٌل  امْلِاَئَة:  امْلَُويفِّ  )امْلَِثاُل  القيم:  ابن  قال   )9
لَْعَة ِمْن ُفاَلٍن  اَر - اأَْو َهِذِه ال�سِّ ِه : » ا�ْسرَتِ َهِذِه الدَّ ِلَغرْيِ
َفَخاَف   « َوَكَذا  َكَذا  ِفيَها  ُْرِبُحك  اأ َواأََنا   ، َوَكَذا  ِبَكَذا   -
ُن  َيَتَمكَّ َوَل   ، ُيِريُدَها  َفاَل  ِمِر  ِلاْلآ َيْبُدَو  اأَْن  اَها  ا�ْسرَتَ اإْن 
َياِر َثاَلَثَة  ُه ِباخْلِ َيَها َعَلى اأَنَّ يَلُة اأَْن َي�ْسرَتِ دِّ ، َفاحْلِ ِمْن الرَّ
ا َذَكْرت  ْيتَها مِبَ ِمِر : َقْد ا�ْسرَتَ اٍم اأَْو اأَْكرَثَ ، ُثمَّ َيُقوَل ِلاْلآ اأَيَّ
اْلَباِئِع  َعَلى  َها  َردِّ ِمْن  َن  كَّ مَتَ إِلَّ  َوا  ، ِمْنُه  اأََخَذَها  إِْن  َفا  ،
يَلُة  َفاحْلِ َياِر  ِباخْلِ اإلَّ  ِمُر  اْلآ َها  َي�ْسرَتِ مَلْ  إِْن  َفا  ، َياِر  ِباخْلِ
الَِّتي  َياِر  اخْلِ ِة  ُمدَّ ِمْن  َنَق�َس  اأَْو  ِخَياًرا  َلُه  َط  َي�ْسرَتِ اأَْن 
اإْن  دِّ  الرَّ َزَمُن  َلُه  �ِسَع  ; ِلَيتَّ اْلَباِئِع  َعَلى  ُهَو  َطَها  ا�ْسرَتَ
ْت َعَلْيِه(59. و�سواب ما حتته خط )خيارا اأنق�س(.  ُردَّ
وهناك مالحظة ثانية على هذا الن�س اأن �سواب رقم 

املثال: مائة وواحد، ولي�س مائة.
امْلَُكلَِّف  قرار بقوله: )اإْظَهاُر  ف ابن مفلح الإ 10( عرَّ
ْقَي�ِس،  اْلأَ يِف  ِكَناَيًة  اأَْو  َلْفًظا  َعَلْيِه  َما  امْلُْخَتاِر  �ِسيِد  الرَّ
)ِكَتاَبًة(،  خط  حتته  ما  و�سواب  اإ�َساَرًة(60.  اأَْو 
امْلَُكلَِّف  )اإْظَهاُر  باأنه:  قرار  الإ املرداوي  ف  عرَّ حيث 
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ْقَي�ِس ، اأَْو  �ِسيِد امْلُْخَتاِر َما َعَلْيِه َلْفًظا اأَْو ِكَتاَبًة يِف اْلأَ الرَّ
اإ�َساَرًة(61. 

 
املطلب الثالث

مو�سوعة احلديث ال�رشيف
»الكتب الت�سعة مع �رشوحها«

مب�رش  املعلومات«  لتقنية  حرف  »�رشكة  اأ�سدرت   
مو�سوعة  ا�سمه:   »CD-ROM« مدجما  قر�سا 
�رشوحها«.  مع  الت�سعة  »الكتب  ال�رشيف  احلديث 
الكتب  كاأح�سن  جدا  عالية  القر�س  هذا  ودقة 
اثنني  من  اأكرث  على  املو�سوعة  حتتوي  املطبوعة62. 
وع�رشين  خم�س  من  اأكرث  يف  حديث،  األف  و�ستني 
األف �سفحة. منحت جائزة خيار املحررين لربنامج 
�رشكة  اأ�سدرته  الذي  ال�رشيف  احلديث  مو�سوعة 

حرف لتقنية املعلومات )جيتك�س96(63.
البحث  خدمات  للباحثني  املو�سوعة  هذه  تتيح   
اأكانت  �سواء  واجلذر،  بالكلمة  املتنوع  ال�رشيف 
الكلمات مرتبة، اأم غري مرتبة، متتالية، اأم متباعدة، 
مطابقة. يكتب الباحث الكلمة اأو الكلمات التي يريد 
يتبني  قائمة  يف  فورا  النتائج  فتظهر  عنها،  البحث 
البحث،  كلمات  اأو  كلمة  فيه  املذكورة  امل�سدر  فيها 
ال�رشوح،  اأم  الت�سعة  الكتب  من  امل�سدر  اأكان  �سواء 
وعدد املوا�سع التي وجدت فيها كلمة البحث، وميكن 
إذا عر�سه، ظهر يف  فا املراد،  املو�سع  للباحث عر�س 
ال�سفحة التي ُيعر�س فيها امل�سدر الذي رواه، ورقم 
احلديث وا�سم الباب والكتاب الذي روي فيه. ويظهر 
على ميني ال�سفحة نف�سها قائمة حتتوي ثالث ع�رشة 

خدمة، هي: 
كلمة  فيه  املذكورة  احلديث  عر�س  اأَْي  عر�س،   )1

البحث كاماًل، كما ورد يف امل�سدر الذي رواه. 
2( القراآن، اأَْي اإذا كان يف احلديث اأو الباب املعرو�س 
وا�سم  ية  الآ رقم  معرفة  ميكن  إنه  فا قراآنية،  اآية  ذكر 

يقونة.  ال�سورة من خالل هذه الأ

لفاظ الغريبة -اإن  3( معاين، وميكن عر�س معاين الأ
وجدت-.

يف  قائمة  تظهر  اخلدمة  هذه  وباختيار  الرواة،   )4
اأ�سفل ال�سفحة تعر�س اخلدمات املتوفرة عن الرواة، 
والرتبة،  والتالميذ،  وال�سيوخ،  الرتجمة،  وهي: 

واجلرح والتعديل.
5( حتليل: باختيار هذه اخلدمة، تظهر لنا نتيجة تبني 
اإىل  اأم هو حديث مرفوع  باب،  عنوان  املعرو�س  هل 
الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم اأو غري ذلك كاأن تظهر 
مام اأحمد  نتيجة التحليل اإذا كان احلديث يف م�سند الإ

مام اأحمد على امل�سند.  اأنه من زيادات عبد اهلل بن الإ
6( مو�سوع: باختيار هذه اخلدمة يظهر لنا مو�سوع 
اأم املعامالت،  اأم العبادات،  احلديث هل هو الإميان، 

اأم الق�ساء...اإلخ.  
7( اأطراف: باختيار هذه اخلدمة يظهر لنا موا�سع 
احلديث يف نف�س املرجع املذكور، وُيحدد رقمه، وا�سم 
الباب الذي ُذكر فيه. واإذا مل يكن للحديث اأطراف يف 

املرجع، تظهر ر�سالة »ل يوجد للحديث مكررات«.
8( تخريج: باختيار هذه اخلدمة يظهر لنا املوا�سع 
إذا  التي ُروي فيها احلديث يف غري امل�سدر املعرو�س، فا
كان احلديث الذي اأمامي مرويًا يف �سحيح البخاري، 
التي  املوا�سع  يل  يظهر  إنه  فا اخلدمة،  هذه  واخرتت 
طرف  بيان  مع  الت�سعة،  الكتب  باقي  يف  فيها  روي 

احلديث، ورقمه، ورقم الكتاب. 
9( جامع املنت: حتقق هذه اخلدمة نف�س اخلدمة التي 

حتققها �سابقتها.
لنا معلومات  10( �سند: باختيار هذه اخلدمة يظهر 
رتبة  على  يدل  معني  بلون  خلفية  لها  راو،  كل  عن 
الراوي يف اجلرح والتعديل، ويظهر مقابل كل رجل 
من ال�سند رقم من 12-1 ، اأعطي رقم 1 للدللة على 
رتبة ال�سحابي، ورقم 2 للدللة على الثقة الثقة، اإىل 

رقم 12 الذي يدل على كذاب.
�رشح  لنا  يظهر  اخلدمة  هذه  باختيار  �رشح:   )11
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احلديث اإن كان م�رشوحًا يف كتب ال�رشوح املربجمة 
�سمن القر�س. 

إمكان الباحث  12( نقل الن�س: باختيار هذه اخلدمة با
اإىل  �رشحه-  اأو  حديثًا،  اأكان  -�سواء  الن�س،  نقل 
ثم  م�سبوط،  غري  اأو  بال�سكل،  م�سبوطا  احلافظة 

ل�سقه يف اأي ملف من ملفات »وورد«.
الباحث  إمكان  با اخلدمة  هذه  باختيار  طباعة:   )13
م�ستقلة،  ورقة  على  احلديث-  -ن�س  الن�س  طباعة 
الذي  امل�سدر  املطبوعة  ال�سفحة  اأعلى  يف  ويظهر 
�سحيح  اأو  البخاري  ك�سحيح  احلديث  منه  طبع 
م�سلم اأو غريهما من الكتب الت�سعة، ويظهر يف اأعلى 
ال�سحيفة اأي�سًا ا�سم الكتاب الذي ُذكر فيه احلديث، 
مكان اأن يظهر يف الورقة  ورقمه، ورقم احلديث. وبالإ
اأي�سًا -اإن رغب الباحث- تخريج احلديث  املطبوعة 
منه،  نطبع  الذي  امل�سدر  غري  اأخرجه  من  فيظهر 
لفاظ  الأ معاين  واختيار  احلديث،  اأطراف  واختيار 
الغريبة، ويظهر كل هذا مطبوعًا يف نف�س الورقة بعد 

طباعة ن�س احلديث. 
 وتتيح مو�سوعة احلديث ال�رشيف البحث عن طريق 
مت اإىل اأربعة ع�رش مو�سوعًا رئي�سا،  املو�سوع؛ فُق�سِّ
مم ال�سابقة، ال�سرية، القراآن،  هي: الإميان، العلم، الأ
�رشبة،  والأ طعمة  الأ العبادات،  داب،  والآ خالق  الأ
املعامالت،  ال�سخ�سية،  حوال  الأ والزينة،  اللبا�س 
كل  َم  وُق�سِّ اجلهاد.  اجلنايات،  حكام،  والأ ق�سية  الأ
مو�سوع من هذه املو�سوعات اإىل مو�سوعات فرعية 
اإىل  الفرعية  املو�سوعات  وق�سمت  حتته،  داخلة 
مو�سوعات اأخ�س منها داخلة حتتها. ويجد الباحث 
هذه  من  مو�سوع  كل  حتت  تندرج  التي  حاديث  الأ
مع  ت�سل�سليًا  مرقمة  اخلا�سة  اجلزئية  املو�سوعات 
جها، وراوي احلديث، وطرفه،  بيان امل�سدر الذي خرَّ
مكان عر�س احلديث كاماًل ون�سخه يف اأي ملف  وبالإ

يريده الباحث.
الكتب  على  ال�رشيف  احلديث  مو�سوعة  ت�ستمل 

مالك،  مام  الإ وموطاأ  ال�ستة،  الكتب  وهي:  الت�سعة، 
مام اأحمد، و�سنن الدارمي. وم�سند الإ

�رشح  على  ال�رشيف  احلديث  مو�سوعة  وت�ستمل 
حاديث من اأ�سهر كتب ال�رشوح، وهي: فتح الباري  لالأ
�سحيح  و�رشح  حجر،  لبن  البخاري  �سحيح  �رشح 
م�سلم ليحيى بن �رشف النووي، وعون املعبود �رشح 
احلافظ  وتعليقات  اأبادي،  للعظيم  داود  اأبي  �سنن 
حوذي  الأ وحتفة  داود،  اأبي  �سنن  على  القيم  ابن 
�سنن  و�رشح  للمباركفوري،  الرتمذي  جامع  ب�رشح 
الن�سائي لل�سندي، و�رشح �سنن الن�سائي لل�سيوطي، 
و�رشح �سنن ابن ماجة لل�سندي، املنتقى �رشح املوطاأ 

للباجي.
ومو�سوعة احلديث م�سبوطة بال�سكل، وتتيح للباحث 
اإمكانية البحث ب�سكل متقدم، واإمكانية الن�سخ اإىل ملف 
الوورد، واإمكانية ال�ستماع -يف اإ�سدارها اجلديد-. 
اأن حالها كحال  اإل  قرا�س يف احلديث،  الأ اأدق  وهي 
خطاء املطبعية  الكتب املطبوعة ل تخلو من بع�س الأ

التي تغري املعنى اأحيانًا. ومن اأمثلة ذلك:
نادرًة،  اأخطاًء  فيه  اأن  اإل  القر�س  هذا  دقة  مع   )1
ل َما َرَزْيَناُكْم  ...�َساَلَلَة مَنَ َ َل ُيِحبُّ منها: )َلْوَل اأَنَّ اهللَّ
... ُيِحبُّ َل   َ اهللَّ اأَنَّ  )َلْوَل  وال�سواب:   .64)... ِعَقاًل 

�َساَلَلَة الَعَمل َما َرَزْيَناُكْم ِعَقاًل(.
2( و�سعت يف البحث ال�رشيف جملة: )ع�رش ي�رشين( 
املوطاأ.  �رشح  املنتقى  يف  واحدة  نتيجة  اإل  تاأت  فلم 
�سل اأن تاأتي نتائج يف مراجع اأخرى مثل �سحيح  والأ
جملة:  ال�رشيف  البحث  يف  و�سعت  وملا  البخاري، 
البخاري  �سحيح  يف  نتيجة  جاءتني  يغلب(.  )لن 
يِف  ِوْزَرَك  اِهٌد  جُمَ َوَقاَل  َلَك  ْح  َن�رْشَ اأَمَلْ  )�ُسوَرُة  هي: 
ا َقاَل اْبُن ُعَيْيَنَة  ِة اأَْنَق�َس اأَْثَقَل َمَع اْلُع�رْشِ ُي�رْشً اِهِليَّ اجْلَ
�ُسوَن  َتَربَّ َهْل  َكَقْوِلِه  اآَخَر  ا  ُي�رْشً اْلُع�رْشِ  َذِلَك  َمَع  اأَْي 
ْيِن  ُي�رْشَ ُع�رْشٌ  َيْغِلَب  َوَلْن  �ْسَنَينْيِ  احْلُ إِْحَدى  ا إِلَّ  ا ِبَنا 
َعْن  َوُيْذَكُر  َك  َربِّ ىَل  إِ ا َحاَجِتَك  يِف  َفاْن�َسْب  اِهٌد  جُمَ َوَقاَل 
�َسْدَرُه   ُ اهللَّ َح  �رَشَ �َسْدَرَك  َلَك  ْح  َن�رْشَ اأَمَلْ  ا�ٍس  َعبَّ اْبِن 
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عندما  النتيجة  هذه  تاأتي  اأن  �سل  والأ �ْساَلِم(.  ِلاْلإِ
و�سعت جملة: )ع�رش ي�رشين(.

داود  اأبو  الكلمات،  لبع�س  3( وجدت �سبطًا خاطئًا 
َيِزيَد  ْبِن  َيْحَيى  َعْن  �ُسْعَبُة  َثَنا  )َحدَّ  :1015 برقم 
اَلِة  ال�سَّ َق�رْشِ  َعْن  َماِلٍك  ْبَن  اأََن�َس  �َساأَْلُت  َقاَل  اْلُهَناِئيِّ 
َذا  إِ ا و�سلم  عليه  اهلل  �سلى   ِ اهللَّ َر�ُسوُل  َكاَن  اأََن�ٌس  َفَقاَل 
َخَرَج َم�ِسرَيَة َثاَلَثِة اأَْمَياٍل اأَْو َثاَلَثِة َفَرا�ِسَخ �َسكَّ �ُسْعَبُة 
(. قال العظيم اأبادي يف �رشح احلديث:  ُي�َسلِّي َرْكَعَتنْيِ
اْلَباب  يِف  امْلَْذُكور  اأََن�س  َحِديث  ِبَظاِهِر  اأََخَذ  َوَقْد   ...(
ىَل اأَنَّ اأََقّل َم�َساَفة  إِ ة َكَما َقاَل النََّوِوّي َفَذَهُبوا ا اِهِريَّ الظَّ
اْلَق�رْش َثاَلَثة اأَْمَيال . َقاَل يِف اْلَفْتح َوُهَو اأَ�َسّح َحِديث 
حُه . َوَقْد َحَمَلُه َمْن َخاَلَفُه َعَلى اأَنَّ  َوَرَد يِف َذِلَك َواأَ�رْشَ
َفر .  امْلَُراد امْلَ�َساَفة الَِّتي ُيْبَتَداأ ِمْنَها اْلَق�رْش َل َغاَية ال�سَّ
ْمل َمَع اأَنَّ اْلَبْيَهِقيَّ َذَكَر يِف  َقاَل َوَل َيْخَفى َبْعد َهَذا احْلَ
ِرَواَيته ِمْن َهَذا اْلَوْجه اأَنَّ َيْحَيى ْبن َيِزيد َراِويه َعْن اأََن�س 
اَلة(. و�سواب كلمة »  َقاَل �َساأَْلت اأََن�ًسا َعْن َق�رْش ال�سَّ

َبْعد «، » ُبعد«، ب�سم الباء ل بفتحها.
4( ل بد من مالحظة الدقة يف ر�سم الكلمات، فاخلطاأ 
اإعطاء  اإىل  يوؤدي  يتغري  ل  املعنى  كان  واإن  حرف  يف 
غري النتائج احلقيقية، فمثاًل بحثت عن عبارة: )خريا 
يفقه(، )يفقه يف الدين(، فوجدتها معزوة اإىل خم�سة 
يف  احلديث  اأن  مع  اأحمد.  م�سند  يف  مو�سعًا  ع�رش 

البخاري يف خم�سة مواطن بلفظ: )...يفقهه...(.
5( بحثت عن لفظ: )من كتم علمًا(، فعزاه لبن ماجة 
حمد. وعندما دخلت على ن�س ابن ماجة، وبحثت  ولأ
يف »تخريج« اأعطاين نتيجة: )انفرد به ابن ماجة(. مع 
اأنه يف البحث عزاه ملو�سعني يف م�سند اأحمد. وعندما 
اأعطاين  »تخريج«  يف  وبحثت  اأحمد  ن�س  على  دخلت 
نتيجة اأن احلديث رواه: ابن ماجة، والرتمذي واأبي 

داود. 
 ملطلب الرابع

لفية لل�سنة النبوية املكتبة الأ
ردن  بالأ يل  الآ بحاث احلا�سب  لأ الرتاث  اأ�سدر مركز 

ا�سمه:   »CD-ROM« برناجمًا على قر�س مدمج 
الربامج  اأ�سمل  وهو  النبوية.  لل�سنة  لفية  الأ املكتبة 
ال�سادرة عن مركز الرتاث وغريه من املراكز يف جمع 
اآلف  اأكرث من ثالثة  ال�سنة، حيث يحتوي على  كتب 
على  ل�ستماله  اإ�سافة  حا�سوبي،  جملد  وخم�سمائة 
بع�س الكتب امل�ساندة كالقوامي�س اللغوية، وفهار�س 

الكتب.
لفية لل�سنة النبوية: مالحظات حول املكتبة الأ

هذا القر�س غري دقيق، واأخطاوؤه كثرية، ول اأن�سح 
خطاء فيه، منها: به، وهناك بع�س الأ

1( تكرار ذكر الكتاب الواحد حتت عنوانني خمتلفني، 
فيتوهم الباحث اأن بني يديه كتابني. مثال ذلك تكرر 
ذكر كتاب »املنار املنيف يف ال�سحيح وال�سعيف لبن 
با�سم »نقد  ال�سحيح، ومرة  القيم« مرة بهذا ال�سم 

املقول«. 
املكتبة  يف  ن�سب  فقد  ؤلفه،  مو غري  اإىل  كتاب  ن�سبة   )2
مام اأحمد بن حنبل« اإىل ابن  لفية كتاب »الزهد لالإ الأ
ويف  والثاين،  ول  الأ الإ�سدار  يف  وهذا  عا�سم،  اأبي 
الإ�سدار الثالث تكرر اخلطاأ ب�سكل ا�سد فاأ�سيف اإىل 
لفية كتاب »الزهد لبن اأبي عا�سم«، وبقي  املكتبة الأ
ن�سبته  على  حنبل«  بن  اأحمد  مام  لالإ »الزهد  كتاب 

ال�سابقة لبن اأبي عا�سم.
3( ح�سل خطاأ يف ت�سنيف الكتب -خا�سة يف الإ�سدار 

الثالث، ومن اأمثلة ذلك:
احلديث«  »طرق  جمموعة  حتت  كتب  ت�سنيف  مت  اأ ( 

خالق«. لي�ست منها، ككتاب »مكارم الأ
»تراجم  جمموعة  حتت  كتب  ت�سنيف  مت  ب ( 
عامة« لي�ست منها، ككتاب »عون املعبود«، و »في�س 

القدير«.
والتاريخ«  »ال�سرية  كتٌب حتت جمموعة  �ُسنفت  ت ( 

وطار«، »�سبل ال�سالم«. لي�ست منها، ككتاب »نيل الأ
ث ( �ُسنفت كتٌب حتت جمموعة »كتب البلدان« لي�ست 
منها، ككتاب »رجال م�سلم«، »من روى عنهم البخاري 
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يف ال�سحيح«. 
عبد  رواه  ما  مثالها:  املعنى،   ُ ُتَغريِّ اأخطاء  هناك   )4
�سريين  ابن  )...عن   :8/59 م�سنفه  يف  الرزاق 
اكرتى من رجل ظهره،  اإىل �رشيح يف رجل  اخُت�سم 
فقال: اإن مل اأخرج يوم كذا وكذا فلك زيادة كذا وكذا، 
فلم يخرج يومئذ وحب�سه. فقال �رشيح: من �رشط على 
نف�سه �رشطا طائعا غري مكره اأجزناه عليه(، ووجدت 
خطاأ يف الن�س يف القر�س غريَّ املعنى متاما، على النحو 
التايل: )...عن ابن �سريين اخُت�سم اإىل �رشيح يف رجل 
اأخرج يوم كذا  اإن مل  اكرتى من رجل ظهره، فقال: 
وكذا فلك زيادة كذا وكذا، فلم يخرج يومئذ وحب�سه. 
مكره  �رشطا   نف�سه  على  �رشط  من  �رشيح:  فقال 
اأجزناه عليه(. وقد لحظت ب�سكل عام يف اإ�سدارات 
دار الرتاث �سقوط كلمة »غري« اأينما وجدت، وقد اأدى 
يف  ما جاء  مثل  �سنيعة،  علمية  اأخطاء  اإىل  اخلطاأ  هذا 
و�سف القراآن يف مقدمة تف�سري القرطبي: »كالم رب  

خملوق«، و�سوابها: »كالم رب غري خملوق«.  
ب�سكل  فيه  تكررت  التي  خطاء  الأ بع�س  هناك   )5
خطاء جتعلني ل اأن�سح الباحثني  مطرد، ومثل هذه الأ
»عند«  كلمة  مثل:  الربنامج،  هذا  على  العتماد  يف 
ذلك  مثال  »ثم«.   مكتوبة:  القر�س  هذا  يف  جتدها 
الدعاء  تردان  ل  )ثنتان  البيهقي:  رواه  فيما  البحث 
القر�س:  يف  مكتوبة  عند  فكلمة  النداء...(،  عند 
»ثم«65. ومثل هذا ل يعطي النتائج املطلوبة، ويغري 
ملَّا  املذكور،  احلديث  معنى  تغريَّ  كيف  لحظ  املعنى، 
تغريت كلمة »عند« فوجد مكانها خطاأ »ثم«. وغريها 
الإ�سدارات  يف  خطاء  الأ ُجلَّ  تفادوا  اأنهم  اإل  كثري، 

الالحقة، فلم اأذكرها.

نتائج البحث:

م�سادر  من  »الإنرتنت«  العنكبوتية  ال�سبكة   )2
املعرفة املهمة، فهي ت�سل العامل بع�سه ببع�س، تتيح 
E- لكرتوين وا�ستقباله مل�ستخدمها اإر�سال الربيد الإ
mail ، واإر�سال امللفات وحتميلها، وت�سفح مواقع 

الإنرتنت. 
3( اأ�سهر واأهم حمركات البحث، ومواقعه 

.Google، Yahoo
www.waqfeya.net/ ال�ساملة«  »املكتبة   )4
مكتبة  حتتوي  الإنرتنت،  على  موقع    shamela
�سالمية  الإ الكتب  من  كبريًا  عددًا  تت�سمن  جمانية، 
وللمكتبة  الكتب.  وفهار�س  والتاريخية،  والعربية 

مزايا كثرية، وعليها بع�س املاآخذ.
على  مفيدة  بحث  وحمركات  مواقع  توجد   )5
www. الوقفية  املكتبة  اأهمها:  الإنرتنت، 
»كتب  ، وموقع   waqfeya.com/index.php
نا�رش  لل�سيخ  ال�رشيف  النبوي  احلديث  تخريج 
arabic.islamicweb.com/ لباين«،  الأ الدين 
books/albani.asp  www. ، وموقع »اإ�سالم 
، وموقع   www.islamonline.net اأون لين« 
www.ahlalhdeeth. احلديث«  اأهل  »ملتقى 
www.saaid.»الفوائد »�سيد  وموقع   ،  com
www. �سالمية«  الإ م�سكاة  »�سبكة  وموقع   ،  net
فهد  امللك  »جممع  وموقع   ،  almeshkat.net
www.quran- ال�رشيف«  امل�سحف  للطباعة 
للمخطوطات   ودود  ومركز   ،  complex.com
املحجة  »مكتبة  وموقع   ،  www.wadod.com
www.mahaja.com/  »ال�سلفية/املخطوطات
»املجل�س  وموقع   ،  library/manuscripts
www.alukah.net/majles/in- االعلمي« 
www. امل�سطفى«  »مكتبة  وموقع   ،  dex.php
مرية  الأ »جامع  وموقع   ،  al-mostafa.com
www.jmosque.org/html. اجلوهرة« 
www. اليوم«  �سالم  »الإ وموقع   ،  php?id=10
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 islamtoday.net/maps_m/map.cfm
 www.al-eman.com »وموقع »نداء الإميان ،
www.islamway. �سالم«  الإ »طريق  وموقع   ،
لباين«   مام حممد نا�رش الدين الأ com ، وموقع »الإ
www.alalbany.net ، وموقع الدكتور يو�سف 
www.ziedan. واملخطوطات  للرتاث  زيدان 
وموقع  بحث  وحمرك   ،  com/index_o.asp
www.  »سالمية العربية� »دليل �سلطان للمواقع الإ
www. البواحث   و�سفحة   ،  sultan.org/a
»دليل  وموقع  بحث  وحمرك   ،   sultan.org/b
 ،  www.raddadi.com العربية«  املواقع 
»اأين«  وموقع  بحث  وحمرك   ، »الردادي«  امل�سمى 

  .www.ayna.com
CD-« املدجمة  قرا�س  الأ من  ال�ستفادة  ميكن   )6
ROM« يف �رشعة الو�سول للمعلومة، وهي تتفاوت 

يف مزاياها.

تو�شيات البحث:
انتهى هذا البحث اإىل التو�سيات التالية:

من  لال�ستفادة  اهتماما  اجلامعات  تعطي  اأن   )1
بحاث. التطبيقات التكنولوجية يف الأ

التقنية  دعم  يف  دور  املدين  للمجتمع  يكون  اأن   )2
ل�رشاء  ال�رشعية،  العلوم  بحاث  لأ خدمة  احلديثة 
الرتاث  وم�سادر  اجلامعية،  الر�سائل  ن�رش  حقوق 
ومراجعه التي بذل العلماء جهودا يف حتقيقها، حتى 
قرا�س  لالأ احلقيقي  املحتوى  هي  الكتب  هذه  تكون 
التي  ال�ساملة، بدل من املراجع  للمكتبة  اأو  املدجمة، 

مل ُتخدم.
اأن تقوم ال�رشكات واملوؤ�س�سات مبراجعة دورية   )3
اأخطاء  لتجنب  اأ�سدرتها،  التي  املدجمة  قرا�س  لالأ

اإدخال البيانات التي وقعت فيها.
يف  الدرا�سات  من  مزيدًا  اجلامعات  ُتخ�ِس�س  اأن   )4

هذا امليدان، خدمة للباحثني.

الهوام�ص:
1. ا�ستفدت بع�س هذه النقاط من بحث: اأهم برامج 
حممد  د.  اإعداد:  ونقد،  عر�س  احلديثية  احلا�سوب 
الدكتور  يل  اأر�سل  وقد  �س3-4،  الرتكي،  تركي  بن 
فجزاه  لكرتوين،  الإ بريدي  على  البحث  هذا  الرتكي 
forums.ikhwan.net/t/ وانظر:  خريًا،  اهلل 

 showthread.php?t=42434
امل�سهورة  املواقع  على  جمموعات  تكوين  ميكن   .2
h t t p : / /g r o u p s . بطه ا ر و ، » جل جو « مثل
http:// و»ياهو« ورابطه ،google.com/.eg
ورابطه    »msn« و   ،   groups.Yahoo.com

http://groups. msn.com
حترير  مدير  ح�سني  عماد  للدكتور  حما�رشة    .3
عرب  العلمي  »البحث  عنوانها:  اإ�سالم  ببليو  موقع 
islamonline. :الإنرتنت العرب متعرثون«، انظر
net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C
&cid=1177156133637&pagename=
Zone-Arabic-HealthScience%2FH

.  SALayout
4. حما�رشة للدكتور عماد ح�سني مدير حترير موقع 
العلمي عرب الإنرتنت  اإ�سالم عنوانها: »البحث  ببليو 
islamonline.net/ انظر:  متعرثون«،  العرب 
servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid
=1177156133637&pagename=Zone
-Arabic-HealthScience%2FHSALa

. yout
5. حما�رشة للدكتور عماد ح�سني مدير حترير موقع 
العلمي عرب الإنرتنت  اإ�سالم عنوانها: »البحث  ببليو 
islamonline.net/ انظر:  متعرثون«،  العرب 
servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid
=1177156133637&pagename=Zone
-Arabic-HealthScience%2FHSALa

.  yout
www.c4arab.com/showlesson. .6

php?lesid=1314
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هي:  نرتنت،   لالإ رئي�سة  مكونات  اأربعة  هناك   .7
والعميل   )Router( روتر  و   )Host( )امل�سيف 

)Client( والت�سال.
فئة  حتت  ال�سخ�سي  الكمبيوتر  جهاز  ويندرج 

العميل.
ويتم اإر�سال البيانات من جهاز امل�ستخدم على �سكل 
الهدف  عنوان  يحمل  مظروف  وكاأنها  جمموعات 

وعنوان الرجوع مرة اأخرى.
ويقوم اجلهاز بالتعامل مع هذه املجموعات بدون علم 
 )Router( املر�سل وبدون تدخل منه. جهاز روتر
املواقع  يف  املرور  ك�رشطي  يعمل  خا�س  جهاز  هو 
جهزة.  نرتنت لينظم الت�سال بني الأ احليوية على الإ
يف  املوجود  الهدف  عنوان  بقراءة  اجلهاز  هذا  يقوم 
جمموعة البيانات املر�سلة من جهاز املر�سل ثم يقوم 
بتمريرها اإىل الغاية اأو الهدف املق�سود، قد يحدث يف 
العديد  على  املر�سلة  البيانات  اأن متر  حيان  الأ بع�س 
خري.  الأ هدفها  اإىل  ت�سل  اأن  قبل  روتر  اأجهزة  من 
التوا�سل  اإقامة  كيفية  هو  بالت�سال  املق�سود  اأما 
على  جهزة  الأ نوعان من  اأخرى. هناك  اإىل  نقطة  من 
Cli-( وعميل   )Host( م�سيف  الإنرتنت  ��سبكة 
دائمًا  بالإنرتنت  مت�ساًل  جهازك  دام  ما   .)ent
التالية:  مكانات  بالإ يتمتع  إنه  فا وبالتايل  عميل.  إنه  فا
امللفات،  وحتميل  واإر�سال  اإلكرتوين،  بريد  اإر�سال 
لكرتوين:  الإ والربيد  الإنرتنت،  مواقع  وت�سفح 
www.c4arab.com/showlesson.:انظر

php?lesid=1314
www.c4arab.com/showlesson. .8

مثلة املذكورة  php?lesid=1314 ، ويالحظ اأن الأ
بالإجنليزية،  كلمات  عن  لبحث  كلها  املوقع  هذا  يف 
وقد ا�ستفدت من هذا املوقع للبحث عن كلمات باللغة 

العربية، وهي كما تراها مثبته يف هذا املبحث. 
9. وهو موقع يف الوقت ذاته، انظر ال�سفحة الرئي�سة 
www.google.com/intl/:  Googleيف

ar/help/refinesearch.html  "كل ما حتب 
معرفته عن Google  هنا".

w w w .r i n f .c o m /n e w s / : نظر ا .1 0
فيه  جاء  حيث   ،nov05/googlefacts.html
 million searches 200( :ما ن�سه بالإجنليزية

.  )per day
w w w . a m w a g u e . c o m / .1 1

 amwague/29/derasat.asp
لكرتوين املذكورة يف املبحث  12. انظر مزايا الربيد الإ

ول من هذا الف�سل. الأ
www.alexa.com/data/details/.13

traffic_details?q=&url=Yahoo.com
w w w . a m w a g u e . c o m / .1 4

amwague/29/derasat.asp
اأنني  اإل  التايل،  املبحث  من  جزء  املبحث  هذا   .15

هميته. اأفردته بالذكر لأ
www .ahlalhdeeth .com/vb/ .16

showthread.php?t=93884
17. موقع املكتبة ال�ساملة يتجدد ويتطور با�ستمرار، 

من حيث زيادة عدد الكتب، و�رشعة البحث. 
القيمة  املكتبة  لهذه  جديدة  كتب  اإ�سافة  يتم   .18
وما  املكتبة  هذه  عن  املثبتة  واملعلومات  با�ستمرار، 
حتديث  واآخر   ،10/10/2007 كتب  من  فيها 

لإ�سافة الكتب يف املكتبة الوقفية يف 5/2007م.
من  غر�سهم  املوقع  هذا  على  القائمون  حدد   .19
اإن�سائه، بقولهم: »الغر�س من موقع املكتبه الوقفيه 
العلوم  برامج  و  واملخطوطات  الكتب  بع�س  عر�س 
ومنتديات  مواقع  يف  املنثورة  املجانية  ال�رشعية 
لطلبة  الفائدة  ن�رش  لتعميم  واحد؛  مكان  فى  خمتلفة 
العلم يف كل اأرجاء العامل، وذلك بعيدًا عن اأي غر�س 

جتاري اأو نفعي«.
بحث  حمرك  من  جزء  البواحث«:  »�سفحة   .20
العربية«  �سالمية  الإ للمواقع  �سلطان  »دليل  وموقع 
املذكور يف الفقرة ال�سابقة، واأفردت هذه ال�سفحة يف 
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هميتها، حيث حتتوي على حمركات  فقرة م�ستقلة لأ
ت�سهل   ، املواقع  من  العديد  من  م�ستخل�سة  بحث 

�سالمية والإنرتنت. البحث يف اأف�سل امل�سادر الإ
  Compact Disk لكلمة  اخت�سار   :DC  .21
 ROM  ، املدجمة  قرا�س  الأ بالعربية:  تعني  وهي 
 ،Read Only Memory لكلمة  اخت�سار   :

ومعناها بالعربية: ذاكرة للقراءة فقط.
�سنة  املعلومات  لتقنية  حرف  �رشكة  اأُن�سئت   .22
�سالمية، واأنتجت  إنتاج الربامج الإ 1985، لالعتناء با
عدة برامج حا�سوبية، ُتعد من اأدق واأف�سل ما اأُنتج يف 
www. :بابه. ولل�رشكة موقع على الإنرتنت عنوانه

harf.com
23. با�ستثناء الكتب املحققة علميًا.
24. با�ستثناء الكتب املحققة علميًا.

يف  يل  الآ احلا�سب  بحاث  لأ الرتاث  مركز  اأُن�سئ   .25
احلديث  يف  برامج  عدة  واأنتج  1993م،  عام  ردن  الأ
القراآن،  وعلوم  التف�سري  ويف  واأ�سوله،  الفقه  ويف 
الإنرتنت  ال�سرية، وغريها. وللمركز موقع على  ويف 

 www.turath.com/ar :عنوانه
لبنانية  �رشكة  للكمبيوتر  العري�س  �رشكة   .26
ومركزها  بريوت.  يف  للتطوير  الرئي�سي  مركزها 
يف  الريا�س  مدينة  يف  نتاج  والإ للت�سويق  الرئي�سي 
اأن�سئت ال�رشكة عام  ال�سعودية. وقد  اململكة العربية 
اخلا�سة  الربامج  إنتاج  با بداياتها  وكانت   ،1986
والربامج  لكرتونية  الإ واملعاجم  املكتبي  بالن�رش 
ال�سابقة  عوام  الأ خالل  ال�رشكة  اأنتجت  �سالمية.  الإ
�سالمية. وقد و�سل  املئات من الربامج التعليمية والإ
عدد الربامج احلالية اإىل ما يزيد عن اأربعمائة برنامج 
www.  :يتم ت�سويقها حاليا يف العامل العربي، انظر

elariss.com/ar/about.html
www. الإنرتنت  27. عنوان موقع »املحدث« على 

muhaddith.org/a_index.html
فتاريخ  م�ستمر،  تطور  يف  الربنامج  ن  لأ نظرًا   .28

اإثبات هذه املعلومة 4/7/2007م.
29. با�ستثناء الكتب املحققة علميًا.

مبيعات  مدير  ف�سل  اإ�سالم  �ستاذ  الأ ذلك  اأفاد   .30
يف  حوار  �ساعة  برنامج  مع  ات�سال  يف  حرف  �رشكة 

قناة املجد الف�سائية.
 www.harf.com  .31

�سالمي �س  32. انظر: دليل ا�ستخدام جامع الفقه الإ
34 وما بعدها. 

�سالمي �س  33. انظر: دليل ا�ستخدام جامع الفقه الإ
41 وما بعدها. 

�سالمي �س  34. انظر: دليل ا�ستخدام جامع الفقه الإ
 .43-44

�سالمي �س  35. انظر: دليل ا�ستخدام جامع الفقه الإ
 .44-45

�سالمي �س  36. انظر: دليل ا�ستخدام جامع الفقه الإ
 .47-48

�سالمي �س  37. انظر: دليل ا�ستخدام جامع الفقه الإ
 .49-50

�سالمي �س  38. انظر: دليل ا�ستخدام جامع الفقه الإ
 .51-52

�سالمي �س  39. انظر: دليل ا�ستخدام جامع الفقه الإ
34 وما بعدها. 

�سالمي �س  40. انظر: دليل ا�ستخدام جامع الفقه الإ
 .57-65

�سالمي �س  41. انظر: دليل ا�ستخدام جامع الفقه الإ
41 وما بعدها. 

�سالمي �س  42. انظر: دليل ا�ستخدام جامع الفقه الإ
 .66

�سالمي �س  43. انظر: دليل ا�ستخدام جامع الفقه الإ
.66-71

�سالمي �س  44. انظر: دليل ا�ستخدام جامع الفقه الإ
 .72-77

انظر:  عليها،  للوقوف  اأخرى  خدمات  هناك   .45
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قائمة »م�ساعدة« يف �رشيط القوائم الرئي�سة – كيفية 
ا�ستخدام الربنامج. 

القوائم  �رشيط  يف  »م�ساعدة«  قائمة  انظر:   .46
نوافذ  الربنامج-  ا�ستخدام  كيفية   – الرئي�سة 

مرتاكبة.
القوائم  �رشيط  يف  »م�ساعدة«  قائمة  انظر:   .47
نوافذ  الربنامج-  ا�ستخدام  كيفية   – الرئي�سة 

متجاورة اأفقية.
48. الكا�ساين، بدائع ال�سنائع 6/194.

49. رواه الرتمذي برقم 807، وقال ح�سن �سحيح، 
و«املناخ«: مو�سع النزول. 

50. ابن عابدين، رد املحتار 1/27.
51. احلموي، غمز عيون الب�سائر 2/180.

52. امل�سدر نف�سه 1/270
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