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تتضمن النّتائج والتّوصيات.
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املالحق الالزمة (إن وجدت).
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شجرة اإلسناد يف الربامج احلاسوبية احلديثية
دراسة تقوميية
Chain of Transmission Tree in Hadith Software
)(an Evaluative Research

إعداد:
د .وائل بن فواز دخيل
األتساذ املاشذك بقسم علوم احلديث بكلية احلديث الاشريف ابجلذمعة اإلتسالمية
الربيد اإللكرتوينabodakheel@gmail.com :

- 239 -

شجرة اإلسناد يف الربامج احلاسوبية احلديثية  -دراسة تقوميية ،د .وائل بن فواز دخيل

املستخلص
ياحدث البحث عن شجرة اإلتسنذد يف الربامج احلذتسوبية احلديثية ،وهي دكاتسة تقوميية
ألبرز هذه الربامج ،وكيفية كمسهذ للاشجرة ،وأبرز مميزاهتذ ،واملآخذ عليهذ ،مع املوازنة بينهذ،
وتقدمي مقرتحذت لرتسم الاشجرة اإللكرتونية يف الربامج ،ممذ يسهم يف تطويرهذ يف املساقبل.
وكذن من ناذئج البحث أن الربامج احلذتسوبية قدمت خدمة جليلة للسنة النبوية،
إتقذًن جذمع خذدم احلرمني
وحمذتسنهذ كبريهذ وإن أكثرت عليهذ بعض امللحوظذت ،وأفضلهذ ا
الاشريفني ( امللك عبدهللا بن عبدالعزيز) للسنة املطهرة ،مث موتسوعة الكاب الاسعة ،مث جوامع
مفاوحذ للاطوير.
الكلم ،واجملذل مذزال ا
ومن أهم التوصيات :عقد ندوة أو مؤمتر علمي يبحث مسألة تاشجري األتسذنيد:
الطرق واآلليذت املساخدمة من قبل البذحثني ،وكبط البذحثني يف السنة النبوية مع املربجمني
واملدخلني للنصوص احلديثية ليكون العمل أتقن إبقذمة دوكات ووكش تدكيبية بينهم.
الكلمات املفتاحية:
شجرة ،شجرة اإلتسنذد ،خمطط األتسذنيد ،ماشجرة ،شجرة طرق احلديث ،خريطة
األتسذنيد ،الربامج احلديثية.
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Abstract
The research addresses the chain of transmission tree in Hadith software ،
which is an evaluative research of the most prominent of these programs ،
touching on how to draw the tree ،the most prominent merits and
drawbacks ،with juxtaposition ،and set forth recommendations on how to
draw the electronic chain of transmission tree using software ،which
contributes to its development in the future.
The research findings state that computer software has greatly served
the Prophet's Sunnah. Its advantages are numerous ،although there are also
several observations from people. The most perfect of this software is Jami’
Khadim al-Haramain as-Shareefain software Lis-Sunnah al-Mutahharah
(Custodian of the Two Holy Mosques -King Abdullah bin Abdul Aziz’s
software for the immaculate Sunnah) ،and then Mawsu’at al-Kutub atTis’ah (Encyclopedia of the Nine Canonical Books of Hadith) ،and then
Jawami’ al-Kalim ،and there is still room for further development.
One of the most important recommendations is to hold a symposium
or scientific conference discussing the issue of “Using tree diagram in
representing the chain of transmission: methods and mechanisms used by
researchers” ،and link researchers in the Prophet's Sunnah with
programmers and inputters of hadith texts to render the work more perfect
by conducting training courses and workshops among them.
key words
Tree ،Chain of transmission tree ،Chain of transmission scheme ،
Mushajjarah ،chain of transmission tracks ،Chain of transmission map ،
Hadith software.
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املقدمة
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده .وبعد
فإن خدمة احلديث النبوي من أعظم القرابت إىل هللا تعذىل ،فهو الاشذكح واملبني للقرآن
الكرمي ،وملذ صذكت الاقنية جزءاا ال ياجزأ من حيذة النذس؛ كذن من الطبعي حضوكهذ يف خدمة
العلوم ،ومن ضمنهذ العلوم الاشرعية ،وخبذصة احلديثية منهذ ،وقد انااشرت الربامج احلذتسوبية
كبريا ،حىت إننذ ال نبذلغ لو قلنذ إهنذ أكثر العلوم الاشرعية حظاذ يف هذا اجملذل
احلديثية ا
انااشذكا ا
ومن املهمذت اليت حياذج إليهذ البذحث يف احلديث :شجرة اإلتسنذد؛ إ يدك تصوك طرق
احلديث وتفرع كواايته ،واخاالف تسيذقهذ.
ومع انااشذك هذه الربامج تبقى احلذجة امللحة إىل كتسم شجرة اإلتسنذد ،وبطبيعة احلذل
ليست كل الربامج تقدم هذه اخلدمة ،كمذ أهنذ تافذوت يف اجلودة ،وطريقة الرتسم واالتسايعذب،
وكيفية اإلخراج؛ فجذء هذا املاشروع ليقوم بدكاتسة ألبرز الربامج اليت تايح هذه اخلدمة ،واملوازنة
بينهذ ،وبيذن كيفية إخراجهذ ،ومميزاهتذ ،وامللحوظذت عليهذ ،مع مبذحث تاحدث عن شجرة
اإلتسنذد ،ومذهياهذ ،وفوائدهذ ،ممذ يسهم يف تطوير الربامج احلذتسوبية احلديثية يف جمذل شجرة
اإلتسنذد – بعون هللا .-
واملقصود باشجرة اإلتسنذد :كتسم توضيحي يناظم فيه كواة احلديث حبسب ترتيبهم يف
السند ،مع كر مواضع االلاقذء واالفرتاق فيه.
واملقصود ابلربامج احلذتسوبية احلديثية :الربامج املصدكة للحواتسيب دون األجهزة الذكية
لاخدم السنة النبوية وإن اشرتكت معهذ بعض العلوم الاشرعية األخرى ،تسواء كذنت مدفوعة الثمن
أو جمذنية.
وتكمن ماشكلة البحث يف وجود عدة برامج ترتسم شجرة اإلتسنذد ابعابذكات خمالفة،
حبسب الكاب واملصنفذت اليت حيويهذ الربًنمج ،وتافذوت يف جودهتذ ،ودقاهذ ،ومقصودهذ ،كمذ
أنه وجدت ملحوظذت على بعضهذ ،فذحلذجة قذئمة ملعرفة املوازنة بينهذ ،وتقوميهذ ،وهنذ أييت
السؤال على أيهذ يقدم؟.

- 242 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 191اجلزء األول

أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إىل أموك منهذ:
 -1حصر الربامج احلذتسوبية احلديثية اليت تقوم برتسم الاشجرة ،وبيذن أبرزهذ ،مع كر مميزاهتذ يف
لك
 -2إبراز أمهية شجرة اإلتسنذد يف الربامج احلذتسوبية ،ومذ تقدمه من تكذمل.
 -3كر أهم امللحوظذت على هذه الربامج لاقوميهذ وتطويرهذ.
أسباب اختيار موضوع البحث:
من أهم األموك اليت دفعاين إىل اخايذك هذا البحث:
 أمهية الاقنية يف خدمة العلوم الاشرعية ،وخبذصة احلديثية دوك شجرة اإلتسنذد يف تصوك كواايت احلديث. وجود ملحوظذت على الربامج يف كتسم شجرة اإلتسنذد.وتطويرا للربامج احلديثية.
 الرغبة يف تقدمي مذ ميكن أن يكون تقومياذا
 الافذعل مع توجهذت جذمعانذ الغذلية يف توظيف الاقنية يف مجيع اجملذالت.عالقة البحث باألولوية البحثية:
يرتبط هذا البحث جبوانب تقنية ،وتطويرية.
ففيه لفت ألنظذك البذحثني ،إىل أمهية توظيف الاقنية يف خدمة السنة النبوية ،من خالل
مثل هذه الربامج الاقنية العصرية ،واإلفذدة منهذ ،واإلتسهذم يف دكاتساهذ ،وتطويرهذ باقدمي األحبذث
املقومة هلذ.
تطويرا للبحث العلمي ،ونقله إىل جمذالت جديدة ،ومسذكات
وال شك أن هذا تسيضفي ا
حبثية حديثة؛ طرأت احلذجة هلذ يف عصرًن احلذضر.
وقد تضمنت قذئمة األولوايت البحثية يف كلية احلديث الاشريف توظيف الاقنيذت احلديثة يف
مجع السنة وناشرهذ وتسهيل وصوهلذ إىل املسلمني
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أهمية البحث:
من األموك اليت تدل على أمهية هذا البحث مذ يلي:
 اكتبذطه جبزء مهم يف األحذديث النبوية وهو أتسذنيدهذ اليت حيكم على صحاهذ أوضعفهذ من خالهلذ.
 اكتبذطه ابلاقنية يف السنة النبوية ،واليت قدمت خدمذت علمية جليلة للبذحثني يفجمذالهتذ.
 بيذنه جلذنب من جوانب جهود اململكة العربية السعودية يف خدمة السنة النبوية منخالل برًنمج جذمع خذدم احلرمني الاشريفني امللك عبدهللا بن عبدالعزيز –كمحه هللا –
للسنة النبوية املطهرة.
 إبرازه ألمهية اكتبذط املاشذكيع والبحوث احلديثة مبذ خيدم السنة النبوية وفق الاطوكواالحايذج ،وضروكة االناقذل من املاشذكيع والبحوث -اليت قد يُلحظ على بعضهذ
الاكراك -إىل ماشذكيع وحبوث حيوية اباكذكية.
الدراسات السابقة:
مل أقف على دكاتسة تسذبقة مفردة لاشجرة اإلتسنذد يف الربامج احلديثية.
وهنذ كتسذلة دكاوكاه بعنوان " :خدمة احلذتسب اآليل للسنة النبوية وعلومهذ دكاتسة أتصيلية
ونقدية لبعض الربامج املاداولة" لـ د .عبدالكرمي الربادي ،وجهده ماشكوك ،وكتسذلاه عذمة يف
احدا يف (تاشجري األتسذنيد) ( )1ووقع يف مخس صفحذت ،وملذ
الربامج ،ومل خيصص إال مطلباذ و ا
فصال عن ( اتسااشراف
عرف ابلربامج كر أن من مسذهتذ شجرة اإلتسنذد ،ابإلضذفة إىل أنه كاب ا
ّ
( )1وهو ضمن البذب األول :خدمذت الربامج احلديثية ،الفصل األول خدمذت الربامج احلديثية ونقدهذ
املبحث الثذلث /خدمذت الربامج للاخريج ،املطلب الثذلث :تاشجري األتسذنيد ،كمذ أن برًنمج جذمع
خذدم احلرمني الاشريفني للسنة املطهرة مل يكن خرج بعد لكنه اطلع على نسخاه األولية ،فلم يدكتسه
تفصيال فيمذ خيص تاشجري األتسذنيد ،ومل يدخل ضمن شرط كتسذلاه هذا الربًنمج .وقد أفدت من
ا
خريا.
كتسذلاه جزاه هللا ا
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أدوات تقنية) ،حتدث فيه عن تاشجري األتسذنيد(.)1
وهنذ دكاتساذن تسذبقاذن عن برًنمج موتسوعة احلديث الاشريف للكاب الاسعة
األوىل :برًنمج موتسوعة احلديث الاشريف -شركة حرف -عرض ونقد لـ أ .د إبراهيم
الريس حفظه هللا.
والثذنية :الاقنية احلديثة ودوكهذ يف الصنذعة احلديثية موتسوعة احلديث الاشريف أمنو اجذ لـ أ.
د عبدهللا ُدمفو حفظه هللا
فأمذ األخرية فغرضهذ الصنذعة احلديثية كمذ بني مؤلفهذ؛ وهلذا اقاصرت على اإلشذكة إىل
وجود كتسم شجرة اإلتسنذد
وأمذ األوىل فكذنت دكاتسة تفصيلية عن الربًنمج ،وهي ًنفعة؛ حتدث عن "خريطة
األتسذنيد " ،وقد أفدت منهذ ،ولعل النذظر يف هذا البحث أن جيد إضذفذت ُحتمد إب ن هللا.
خطة البحث:
قسمت البحث إىل مقدمة ،ومتهيد ،ومبحثني ،وخذمتة ،مث ثبت املصذدك واملراجع وفهرس
املوضوعذت.
املقدمة؛ فيهذ أمهية املوضوع ،وأهدافه ،وأتسبذب اخايذكه ،والدكاتسذت السذبقة ،وخطة
البحث ،ومنهجي فيه.
متهيد وفيه :تعريف شجرة اإلتسنذد ،وأمهياهذ ،وطريقة كمسهذ.
املبحث األول :اتساعراض أبرز الربامج اليت ُعنيت باشجرة اإلتسنذد وكيفية اتساخراجهذ منهذ.
املبحث الثذين :املوازنة بني الربامج مع بيذن مذ هلذ ومذ عليهذ.
اخلذمتة :وفيهذ أهم الناذئج والاوصيذت.
( )1ومل أقف على كالمه هنذ حىت أمتمت البحث ،فنبهين إىل هذه اجلزئية بعض الكرام ،فقد فذكر ضمن
البذب الثذين :أتصيل اتساخدامذت جديدة للحذتسب يف السنة وعلومهذ ،الفصل األول :اتسااشراف
أدوات تقنية ،حتدث عن تاشجري األتسذنيد ،وأجذد بذكر فوائد ضمنت بعضهذ فيمذ تسيأيت يف
الاطوير ،وهنذ مزيد يف هذا البحث -إب ن هللا-
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ثبت املصذدك واملراجع وفيهذ الربامج احلذتسوبية.
فهرس املوضوعذت.
-

منهج البحث:
اتساقراء الربامج احلذتسوبية احلديثية لاحديد أيهذ اليت ُعين باشجرة اإلتسنذد؟.
دكاتسة تفصيلية عن أبرز ثالثة برامج تاعلق باشجرة اإلتسنذد.
بيذن اإلجيذبيذت يف كل برًنمج فيمذ خيص املوضوع
بيذن وجه القصوك يف كل برًنمج فيمذ خيص املوضوع
املوازنة بني الربامج يف خدمذت شجرة اإلتسنذد
نقل األدلة والاشواهد وصوك الاشذشذت ملذ أ كره خالل البحث.
اقرتاح مذ أمكن لاقومي وتطوير الربامج يف هذا اجملذل.
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متهيد :تعريف شجرة اإلسناد ،وأهميتها ،وطريقة رمسها (.)1
()2
املقصود باشجرة اإلتسنذد :عبذكة عن كتسم توضيحي يناظم فيه كواة احلديث الواحد
حبسب ترتيبهم يف السند ،مع كر مواضع االلاقذء واالفرتاق فيه.
وتسمى " شجرة" أو "ماشجرة " أو " خمطط " أو " خريطة " أو "خمطط األتسذنيد أو
(.)3
الطرق" ،واشاهر لفظ شجرة اإلتسنذد أو شجرة طرق احلديث
تفسري التعريف
 )1كتسم توضيحي :احرتاز عن الرتسومذت البيذنية الرايضية
 )2يناظم فيه كواة احلديث الواحد :فذالناظذم باشكل تسلسلي كا ٍو عن آخر.
غريهم ممذ ال عالقة هلم هبذا احلديث ،وقصد ابحلديث
وخرج من هذا كر كواة احلديث َ
الواحد احتذد الصحذيب واملعىن ،إال مذ حصل اخاالف يف كر الصحذيب بسبب املداك فيبني.
 )3حبسب ترتيبهم :أي وكودهم يف اإلتسنذد.
وخرج بذلك ترتيبهم حبسب طبقذهتم أو وفيذهتم ،فقد يروي ماقدم الوفذة احلديث
بسند ًنزل ،ويرويه ماأخر الوفذة بسند ٍ
عذل ،وهلذا مل يعارب هذا.
وقد ظهرت شجرة اإلتسنذد بصوكة واضحة يف العصر احلديث ،وأمذ عن املاقدمني
فذلذي وجدته هو كلمة قذهلذ ابن كشيد الفهري يف ترمجة احملب الطربي (ت 694هـ)" :ومن
مسذعه على عم أبويه تسنن أيب داود كواية اللؤلؤي ،وكأيت له صوكة شجرة ُمغَصنة؛ كاب فيهذ
أتسذنيده يف تسنن أيب داود ،أفذدين لك كفيقي الوزير الفذضل أبو عبد هللا شكر هللا إفذدته،
وتسىن يف الداكين تسعذدته" (.)4
( )1جل مذدته من كاذب املدخل إىل ختريج األحذديث واآلاثك للدكاوك عبدالصمد عذبد ص  103ومذ
بعدهذ ،وبعضه من عندي .وهللا املساعذن.
( )2جذء يف الاعريف يف :كاذب املدخل بعد هذه " :أو األحذديث ات املوضوع الواحد" ،ولعل مذ كاب
هو األنسب فإن العربة عندهم ابتسم الصحذيب ،إال مذ كذن فيه خالف بذكر الصحذيب.
( )3ينظر كتسذلة الدكاوكاه خدمة احلذتسب اآليل للسنة النبوية وعلومهذ دكاتسة أتصيلية ونقدية لبعض
الربامج املاداولة ،د .عبدالكرمي الربادي ص .172
( )4ملء العيبة البن كشيد ص  .237فذهلل أعلم عن صوكهتذ.
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أهمية الشجرة:

تكمن يف أموك:
 )1توضيح أوجه املاذبعذت والاشواهد ،ممذ يسذعد على إصداك حكم على احلديث.
 )2معرفة الافرد والغرابة عند اجامذع الطرق يف موضع واحد.
تصوكا أكرب عن األتسذنيد.
 )3تبني االخاالف بني الرواة على املداكين :الرئيس والفرعي؛ ممذ يعطي ا
 )4معرفة السند العذيل والنذزل مبجرد النظر إىل الاشجرة.
 )5يُدك من خالهلذ عدد كواايت احلديث بصوكة دقيقة.
مث إن الاشجرة اإللكرتونية قدمت فوائد عديدة تفوق اليدوية ،فهي ابإلضذفة إىل مشوهلذ
ملذ تقدم فإهنذ تقوم أبموك أخرى من أبرزهذ:
 )6كتسم الاشجرة بوضوح ودقة.
 )7إظهذك صيغ األداء والاحمل بني الرواة.
 )8تصغري الاشجرة واخاصذكهذ حلصر الاصوك.
 )9تعرف ابلراوي املوجود يف الاشجرة ابلافصيل
مثال مذ يعطي تقر ايرا عن األتسذنيد
 )10إعطذء تقرير عن األتسذنيد ،حبسب الربًنمج فمنهذ ا
من حيث العدد والقوة.
 )11إمكذنية حذف بعض املصذدك احلديثية من الاشجرة مع إمكذنية كجعهذ.
 )12خدمة الاكبري والاصغري للاشجرة.
 )13موازنة السند ابملنت.
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طريقة رسم الشجرة:
إن لرتسم الاشجرة طريقاني:
انااشذكا( .شكل )1
 )1الرتسم الرأتسي :يبدأ من أعلى إىل أتسفل ،وهي األكثر
ا
 )2الرتسم األفقي :يبدأ من اليمني إىل الاشمذل( .شكل .)2
وحيث كذن االباداء فإنه يبدأ ابلنيب  ،أو الصحذيب ،أو من إليه ينسب القول.

شكل1

شكل2

وألن موضوعنذ عن كتسم الاشجرة اإللكرتونية فإن مجيع الربامج احلديثية اليت عنيت
تفصيال -بعون هللا.
ابلاشجرة إمنذ اعامدت الرتسم الرأتسي – كمذ تسيأيت
ا
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املبحث األول :استعراض أبرز الربامج اليت عُنيت بشجرة اإلسناد وكيفية استخراجها
منها.
من خالل اتساعراض الربامج احلذتسوبية قدمياذ وحديثاذ إىل وقت كاذبة البحث اطلعت
على تسبعة برامج تُعىن برتسم شجرة اإلتسنذد هي (:)1
 )1موتسوعة احلديث الاشريف (الكاب الاسعة) شركة حرف عذم 1413هـ.
 )2املوتسوعة املذتسية للحديث النبوي الاشريف وعلومه ،عبد اللطيف للمعلومذت عذم 1425هـ.
 )3جوامع الكلم ،إصداك ( )5 .4عذم 1431هـ
 )4موتسوعة احلديث الاشريف( ،للكاب الساة ) مجعية املكنز ،عذم 1431هـ
 )5جذمع احلديث النبوي لاشركة إجييكوم لاكنولوجيذ املعلومذت واالتصذالت عذم 2003م.
 )6إتقذن احلرفة إبكمذل الاحفة ،الاشركة العربية لاقنية املعلومذت عذم 1426هـ.
 )7جذمع خذدم احلرمني الاشريفني ( امللك عبدهللا بن عبدالعزيز –كمحه هللا) للسنة النبوية
املطهرة عذم 2014م (اإلصداك األول).
اختيار أبرز الربامج
وألن الدكاتسة الغرض منهذ تقدمي أفضل النمذ ج يف كتسم الاشجرة ،فقد وضعت
اعابذكات لالخايذك هي:
 )1األقدم؛ ملالحظة مدى الاقدم يف كتسم الاشجرة ،وخبذصة أن األقدم كذنت له جودة
مميزة يف هذا اجملذل(.)2
مصذدكا؛ ملذ يقدم من إضذفة للبذحث عن األتسذنيد.
 )2األكثر
ا
اتساخدامذ من البذحثني.
 )3األكثر
ا
( )1ملعرفة أكثر عن هذه الربامج ينظر كتسذلة خدمة احلذتسب اآليل ص  384ومذ بعدهذ ،وبعض هذه
الربامج ال كبري فذئدة فيهذ ،وكمبذ حبثت عن طريق تسلسلة اإلتسنذد كإتقذن احلرفة.
( )2فربًنمج شركة حرف هو األبرز ،وأعرضت عن املوتسوعة املذتسية إ مل يصبح يعمل يف إصداكات
ويندوز احلذلية.
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اجذ؛ فهو قد اتسافذد ممن تسبقه يف هذا اجملذل ،ليقدم إضذفة مميزة
 )4األحدث إخر ا
فكذنت الربامج الاذلية هي املخاذكة:
()1

تعريف خمتصر ابلربامج الثالثة :
أول :موسوعة احلديث الشريف (الكتب التسعة):
ً
أناشأته شركة حرف لاقنية املعلومذت ،وهو أقدم برًنمج حديثي ماخصص اهام برتسم
مقاصرا على الكاب الاسعة ،كمذ يقدم خدمذت أخرى ماعددة.
شجرة اإلتسنذد ،ومن أجودهذ
ا

اثنيًا :برانمج جوامع الكلم:
من إناذج شركة أفق للربجميذت مث هو اآلن يابع (موقع الاشبكة اإلتسالمية – إتسالم
ويب) ،برًنمج حديثي حوى  1400مصن افذ مذ بني مطبوع وخمطوط يف آخر نسخاه ،5 .4
اتساخدمذ لدى البذحثني.
فهو األكثر كاباذ يف كتسم الاشجرات ،ومن أكثره
ا

اثلثًا :برانمج جامع خادم احلرمني الشريفني ( امللك عبدهللا بن عبدالعزيز –رمحه هللا)
للسنة النبوية املطهرة:
مملو للرائتسة العذمة للبحوث العلمية واإلفاذء ابململكة العربية السعودية ،من إناذج شركة
اتساخدامذ يف جمذل كتسم الاشجرة.
صدوكا (2014م) ،ومن األكثر
ا
حرف ،وهو آخر الربامج ا
ويعد هذا الربًنمج من الربامج الرائدة ،ومياذز إبشراف كوكبة من األتسذتذة األكذدمييني
ال ُـماشذك إليهم ابلبنذن؛ الذين مجعوا بني علم السنّة ،والدكاية ابلاقنية ،ويندك مثل هذا أن يكون
يف برًنمج(.)2
( )1ملعرفة أكثر عن هذه الربامج ينظر :برًنمج موتسوعة احلديث الاشريف -شركة حرف -عرض ونقد،
فيمذ خيص الربًنمج األول ص ،وخدمة احلذتسب اآليل للسنة النبوية فيمذ خيص جوامع الكلم ص 67
ومذ بعدهذ ،وأمذ جذمع امللك عبدهللا للسنة املطهرة فلم يظهر إال الح اقذ ،وهنذ إشذكة له يف كتسذلة
خدمة احلذتسب اآليل ص  399ضمن املاشروعذت املساقبلة املرتقبة.
( )2ينظر الكايب الاعريفي للربًنمج املضمن داخل الربًنمج.
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الربانمج األول :موسوعة احلديث الشريف (الكتب التسعة)

إن برًنمج الكاب الاسعة يُعد األول – فيمذ أعلم – يف كتسم شجرة اإلتسنذد ،ومنه
أفيد بعد لك

عمل الربانمج:
يعمل على إصداكات الويندوز القدمية.
مصذدك الاشجرة هي مصذدك الربًنمج :الكاب الاسعة ( صحيح البخذكي ،صحيح
مسلم ،تسنن أيب داود ،تسنن الرتمذي ،تسنن النسذئي ،تسنن ابن مذجه ،موطأ مذلك ،مسند
أمحد ،تسنن الداكمي).
كيفية الوصول إىل الشجرة واإلفادة منها:
 )1بعد الوصول إىل احلديث ،هنذ شريط على ميني الاشذشة فيه أيقونة امسهذ
(تسند ) ،بعد الضغط عليهذ خترج قذئمة ابألتسفل حتوي (تسند احلديث) على مساوى
األطراف أو على مساوى الكاب الاسعةُ ،خيري بينهمذ ،ويف املربع نفسه طرق الرواية
لعرض املطلوب منهمذ.
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اخرت ما تريد

 )2إ ا اخرتت :على مساوى األطراف تسيخرج اإلتسنذد املاعلق ابلنايجة احملددة من الكاذب
مثال) ،وابعابذك
املعروض ،مبيناذ فيهذ تقسيم احلديث ابعابذك من أتسند إليه (مرفوع ا
االتصذل واالنقطذع ،وهل هو تسند واحد أو أكثر؟  ،مث يف الاشذشة ثالثة أموك مهمة:
أ) لطذئف اإلتسنذد ،كرواية األقران ،كمذ حيوي صيغ األداء فيهذ من عنعنة وحتديث وغريمهذ.
ب) مطذبقة الرواة ،حبيث يذكر السند جبواك احلديث للمطذبقة.
ج) مسذعدة تظهر يف أيقونة عالمة اتسافهذم وهي حتدد نوع السند.
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 )3إ ا اخرتت :على مساوى الكاب الاسعة تساخرج شجرة اإلتسنذد كذملة:
 يف اجلذنب األيسر يظهر تسند الكاذب األصل املؤشر عليه ،وابلضغط على أي كا ٍوفيه تظهر بيذًنته من اتسم كذمل ،وطبقة ،وكنية ،وبلد إقذمة ،واتكيخ وفذة ،كمذ أنه
ابلضغط على السهم بني الرواة خترج صيغ األداء (مسذع ،حتديث ،إخبذك ،عنعنة )
 يف اليمني شجرة اإلتسنذد اباداء من الكاذب األصل ،مث إ ا أكيد معرفة مصدك أي طريقيوضع املؤشر عليه فيظهر مصدكه ابألتسفل ،فهو يبين الاشجرة على املاذبعذت.
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 )4وضع املؤشر على أي اتسم يف اإلتسنذد يف الاشجرة الكربى يظهر امسه كمذ يف الصوكة
ضغط على كاوي اإلتسنذد يف اجلهة اليسرى خرجت معلومذت
الكذملة السذبقة ،وإ ا ُ
املؤشر على إتسنذد احلديث باشيء من الافصيل
 )5يقوم مبطذبقة السند املخاذك مع احلديث الذي وكد به
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معامدا كاذب تقريب الاهذيب.
وتعديال؛
جرحذ
ا
ا
 )6يقوم الربًنمج بالوين حذل الرواة ا

 )7لو كذنت الاشجرة كبرية فإن االناقذل يكون عرب الاشريط املوجود أتسفل الاشجرة وحتريكه
ميينذ ومشذال ،كمذ ميكن حتريك الفذصل بني شجرة األتسذنيد الكذملة وشجرة الكاذب.
 )8يف أتسفل الاشجرة يذكر مصدك احلديث الذي يقف عليه املؤشر ابإلضذفة إىل كقمه ،ونوع
السند (مرفوع أو موقوف ،) . .واتصذل تسنده ( ماصل ،مرتسل ،) . . .ويف أعلى
إمجذال ،وكم عدد املكرك وغري املكرك.
الاشجرة املصدك ،وكقم احلديث ،وعدد األتسذنيد ا
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 )9أيقونة املسذعدة يف شجرة اإلتسنذد على مساوى الكاب الاسعة تعرض املراد ابأللوان
تسهيال.
املاشذك إليهذ تسذب اقذ يف حذل الرواة
ا

 )10لو حصل خالف على أحد الرواة فيجعل له شجرة أخرى خمالفة جبذنب الاشجرة
األصل( .يف الصوكة خالف على حفص بن غيذث ).

مصغرا إلمكذنية الاصوك.
 )11يايح الربًنمج عرض كتسم الاشجرة ا
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 )12يايح نسخ اإلتسنذد ،أو طبذعاه ،فذألول ينقله إىل اكرة اجلهذز ومن َمث يلصق يف
الووكد  wordعلى شكل صوكة ،والثذين جيهزه للطبذعة على  ،OneNoteوُميَ ِّّكن
البذحث من إضذفة تعليقذت على الاشجرة ،كمذ أن الضغط على الطبذعة يطبع
األتسذنيد املوجودة على هذه الاشذشة أبكقذم أحذديثهذ ،ونوع السند ،واتصذل السند.
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الربانمج الثاين :جوامع الكلم

عمل الربانمج:
يعمل على إصداكات ويندوز املانوعة
مصدكا إال أن بعضهذ غري داخل يف
مصادر الشجرة :احاوى الربًنمج على1400
ا
نطذق الاشجرة ،ومع هذا فهو الربًنمج األكثر كاباذ ،وعدد املصذدك املاشمولة للاعرف على
مصدكا.
الرواة 900
ا
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كيفية الوصول إىل الشجرة واإلفادة منها:
 )1بعد الوصول إىل احلديث ،يطلب عرض النايجة املطلوبة من ضمن الناذئج.

 )2ختاذك أيقونة "إىل علم الرواية"
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ماجهذ من
 )3تساخرج شجرة إتسنذد احلديث احملدد ،وُجيعل الرابط بني الرواة خطاذ ا
أتسودا ا
األعلى إىل األتسفل .حسب مراتبهم يف القوة ،وابلضغط على أيقونة األلوان تظهر:

 )4تلوين الرواة حبسب مراتبهم يف القوة ،وابلضغط على أيقونة األلوان تظهر:
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 )5هنذ حكم على اإلتسنذد الظذهر يف الاشجرة حبسب اجاهذد واضعي الربًنمج ،وأي
إتسنذد طلب احلكم عليه من الاشجرة ظهر.

 )6جيعل الربًنمج أتسفل السند اتسم املخرج من األئمة واتسم الكاذب الذي أخرجه منه
بلون كمذدي حوله خط أتسود مقطع للامييز.
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 )7لعرض أتسذنيد احلديث الضغط على أيقونة "أتسذنيد" ،وتسيالحظ أن عرض الاشجرة
يكون من خالل قوة األتسذنيد وضعفهذ ،وابلضغط على األطراف يظهر السند،
وابلضغط على كل األتسذنيد تظهر مجيعهذ.

 )8من خالل الاشذشة ميكن تكبري عرض اإلتسنذد من خالل الاشريط األيسر السفلي ،كمذ
أن حتريك الاشريط السفلي واأليسر يساوعب مجيع طريق أتسذنيد احلديث ،وإ ا أكدت
ظهوك الاشجرة مبلئ الاشذشة فهنذ السهم األزكق فوق األتسذنيد.
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 )9تبني الاشجرة كواية بعض املصنفني من طريق بعضهم.

خماصرا به ،لكن ابلضغط عليه تظهر
 )10وقوف السهم على الراوي يظهر تعري افذ
ا
معلومذت كذملة عنه حيث اجلرح والاعديل وشيوخه وتالميذه ومعلومذت عنه من
هتذيب الكمذل (إن وجدت).
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 )11عند حتديد اإلتسنذد ميكن إظهذك احلديث من مصدكه للموازنة ،كمذ أن الضغط على
املصدك خيرج مجيع بيذًنته
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 )12يقوم بعرض األتسذنيد على الكاب ،وهلذا تصبح كثرية ،فذتسالزم األمر جعل أكقذم
للصفحذت املطلوب عرضهذ.

 )13يايح الربًنمج للمساخدم معرفة شواهد احلديث ويرتسم الاشجرة لكل شذهد
اتساقالال ،كمذ تقدم مميزات للحديث األصل.
 )14إمكذنية حتويل الاشجرة إىل برًنمج  excelمن خالل أيقونة نسخ الاشجرة أو نسخ
كل الاشجرة.
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 )15يسمح الربًنمج مبعرفة عدد األتسذنيد الفعلية هلذا احلديث مع شواهده ،مع إعطذء
إحصذئية للجرح والاعديل ختص كجذل هذه األتسذنيد.
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الربانمج الثالث :جامع خادم احلرمني الشريفني ( امللك عبدهللا بن عبدالعزيز –رمحه هللا)-
للسنة النبوية املطهرة:

عمل الربانمج:
يعمل على إصداكات الويندوز احلديثة.
مصادر الشجرة هي مصذدك الربًنمج :الكاب الاسعة ،مسند الطيذلسي ،مصنف
عبدالرزاق ،السنن الكربى للنسذئي ،مسند احلميدي ،تسنن تسعيد بن منصوك ،مصنف ابن
أيب شيبة ،مسند عبد بن محيد ،املراتسيل أليب داود ،الاشمذئل للرتمذي ،مسند البزاك ،املناقى
البن اجلذكود ،مسند أيب يعلى املوصلي ،صحيح ابن خزمية ،شرح معذين اآلاثك ،وشرح ماشكل
اآلاثك كالمهذ للطحذوي ،املعذجم الثالثة للطرباين ،صحيح ابن حبذن ،تسنن الداكقطين،
املسادك للحذكم ،السنن الكربى للبيهقي ،األحذديث املخاذكة للمقدتسي ،املطذلب العذلية
البن حجر.
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كيفية الوصول إىل الشجرة واإلفادة منها:
 )1بعد الوصول إىل احلديث ،يضغط على أيقونة "اإلتسنذد" يف الاشريط األمين.

 )2خترج الاشجرة جبواك احلديث احملدد ،وهنذ شريط يف اجلذنب األيسر لاكبري الاشجرة
وتصغريهذ ،ابإلضذفة إىل أيقونيت  +و – يف الاشريط العلوي ،مع إمكذنية توتسيع
الفذصل من بني احلديث والاشجرة ،كمذ أن هنذ أيقونة خذصة إلخفذء احلديث
كذمال ابلضغط على أيقونة fill
وإظهذكه ،وميكن جعل الاصوك لإلتسنذد ا
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 )3لعرض شجرة اإلتسنذد بطرقه الضغط على أيقونة " أتسذنيد احلديث على مساوى
الاخريج" ،واليت جبواك تسند احلديث للنص املعروض ،ومن خالل الضغط خترج لك
مصذدك الاخريج الذي أن تريد احنصذك الاشجرة فيهذ.
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 )4حني وضع املؤشر على الراوي يظهر الاعريف به ابخاصذك ،فإ ا أكدت الاعريف به
فيضغط على الراوي مث الضغط على أيقونة "عرض ترمجة الراوي"
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 )5يظهر صيغ األداء بني الراويني حني وضع املؤشر على اخلط بينهمذ

 )6لالطالع على احلديث اخلذص إبتسنذد مذ ،نضع املؤشر على اإلتسنذد ،مث نضغط أيقونة
" عرض أحذديث السند املخاذك" فيظهر لنذ احلديث.
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 )7ميكن حتريك اإلتسنذد من موضعه إىل مكذن آخر وتعيده ابلضغط على أيقونة من
أمذكن إىل مكذن " إعذدة كتسم شجرة اإلتسنذد "
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 )8حلفظ صوكة اإلتسنذد الضغط على أيقونة " حفظ كصوكة "  ،pngمث تُسمى.
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 )9ملعذينة الطبذعة الضغط على أيقوناهذ.

 )10تايح أيقونة "خدمذت األتسذنيد " بيذن مذ يف الاشجرة من تطبيقذت وعلل،
كذلادليس ،واالخاالط ويلون الرواة الذين وصفوا بذلك ابلضغط على األيقونة املرادة.
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 )11ألخذ تقرير عن األتسذنيد يُضغط على أيقوناه ،كذخلالف يف الرواية ،ويذكر
ابألتسفل ،كمذ أنه ينص على عدد األتسذنيد يف األعلى
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 )12طريقة عرض الاشجرة يف الربًنمج على ثالثة طرق ختاذك منهذ:
أ -عرض عذدي :تفرد األتسذنيد مع مجعهذ على املداك.
مع األتسذنيد على املداكات حبيث ال ياكرك املصنف واملداك.
ب -عرض جممعُُ :ت ُ
ج -عرض فردي :جيعل كل إتسنذد مبفرده.
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 )13ميكن عرض الاشجرة بصوكة موضحة أو عذدية عن طريق أيقونة خذصة ،فذلعذدية
فيهذ توتسع ،وأمذ اخلذصة فهي تقرب الرتسم وكمبذ حصل هنذ شيء من تداخل
اخلطوط.
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 )14تايح الاشجرة متييز الراوي األعلى ،أو املصنِّّف أو املداك الرئيس بلون من خالل
ُ
أيقونة خذصة.
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املبحث الثاني :املوازنة بني الربامج مع بيان ما هلا وما عليها.
إن النذظر يف هذه الربامج احلديثية احلذتسوبية يعلم يقيناذ حجم اجلهود املبذولة لبنذئهذ،
فليس األمر ابلسهل ،بل عقبذت ،وصعذب ،وال يقلل من شأن اخلدمذت املقدمة فيهذ إال من مل
علمذ.
حيط هبذ ا
وإن البذحث املنصف ليدك أن وكاء هذه األعمذل أًنس بذلوا أوقذهتم ،وأمواهلم لاقريب
السنة النبوية بني يدي األمة.
وهذه ومضذت لبيذن أبرز املميزات هلذه الربامج فيمذ خيص شجرة اإلتسنذد ،مث أكدفهذ
مبلحوظذت كغبة يف الاحسني ،مث مقرتحذت تطويرية لرتسم شجرة اإلتسنذد.
برانمج موسوعة احلديث الشريف للكتب التسعة
وهو برًنمج شذهد عظيم على تطوك علم احلديث ،وال زلت أ كر أايمه األوىل فقد
أحدث نقلة يف عذمل الربامج احلذتسوبية احلديثية
أبرز مميزات شجرة اإلسناد:
 .1أول برًنمج قذم برتسم شجرة اإلتسنذد فله قدم السبق يف لك
 .2اإلخراج الواضح للاشجرة ،وباشكل منظم.
 .3طبذعة الاشجرة على الوكق.
 .4نسخ الاشجرة باحويلهذ على ملف ووكد.
 .5حفظ وختزين شجرة اإلتسنذد على شكل صوكة كقمية.
 .6يف حذلة تعذكض كفع ووقف يف احلديث املراد تاشجريه ،فإنه ابلضغط على اإلتسنذد
خيرب أن هذا الطريق جذء موقوفذ وهذا جذء مرفوعذ.
 .7إظهذك صيغ األداء والاحمل بني الرواة.
 .8جيعل اإلتسنذد األصل املراد خترجيه على ميني الاشذشة ويبين عليه املاذبعذت إىل جهة اليسذك.
 .9يقوم بالوين حذل الرواة جرحذ وتعديال.
 .10يعرض الاشجرة يف صفحة واحدة يسهل االناقذل فيهذ عن طريق الاشريط وال جيزئهذ إىل
صفحذت.
- 286 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 191اجلزء األول

 .11تصغري الاشجرة واخاصذكهذ حلصر الاصوك.
 .12يبني عدد األتسذنيد الفعلية يف الاشجرة املكركة وغري املكركة.

املالحظات:
 .1يُسمي الرواة حبسب مذ أدخلوا يف قواعد بيذًنته ال مبذ هو يف اإلتسنذد حبيث يسمي
مثال وليس هو كذلك يف األتسذنيد ،نعم كمبذ لو وقع
األوزاعي بـ عبد الرمحن –مهمال -ا
اتكة األوزاعي وعبدالرمحن اقاصر يف لك على األشهر ،كذلك يظهر األمر جلياذ يف
مثل أيب هريرة حني يسميه الربًنمج بـ عبدالرمحن ممذ يضطر البذحث إىل وضع املؤشر
على الراوي ليكااشف أنه أبو هريرة وال خيفى اخلالف يف امسه.
 .2عدم تعيني املداك الرئيس ابإلتسنذد ومتييزه عن غريه ،وكذلك احلذل يف املداك النسيب
 .3عدم وجود أيقونة إلنزال الاشذشة يف حذل عرضت الاشجرة ،فيضطر البذحث أن
يضغط على زك اهلوم أو الويندوز ليخرج من الاشذشة.
 .4عدم وجود كر للنيب صلى هللا عليه وتسلم يف أصل الاشجرة ويُقاصر على الراوي
احلديث
األعلى -الصحذيب -وهذا قد جيعل البذحث يظن -يف بداية األمر -أن
َ
موقوف وهو مرفوع.
 .5ال يسمح ابلاعديل على الاشجرة باغيري ألوان اخلطوط ونوعهذ املساعمل أو أي شيء
داخلهذ.
 .6الاشجرة ال تظهر للنذظر صفة الرواية من وجود شك من قبل بعض الرواة أو القرن بني
الاشيوخ أو وجود تنصيص بعدم مسذع أو كر لعلة وقعت خالل اإلتسنذد أو الانبيه
على كالم اإلمذم املخرج للحديث عقب احلديث.
 .7ال خيرب الربًنمج البذحث بعدد تكراك وجود الراوي املخالف عليه يف الاشجرة.
 .8ال يعطي الربًنمج للبذحث اخلالف احلذصل يف ماون األتسذنيد من حيث كواياهذ مطولة
أو خماصرة أو زايدة ألفذظ وغريهذ.
 .9عدم إمكذنية تاشغيله على األجهزة احلديثة ،فهو ال يعمل إال على إصداكات الويندوز
القدمية.
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برانمج جوامع الكلم
كذن يف وقت مضى املرجع الرئيس يف كتسم شجرة اإلتسنذد إ ا كذن احلديث خذكج الكاب
الاسعة.
أبرز مميزات شجرة اإلسناد:
دكا يف كتسم الاشجرة.
 .1األوتسع مص ا
 .2عدد األتسذنيد املوجودة فعليذ يف الاشجرة مع تصنيفهذ من حيث قوهتذ وضعفهذ.
 .3يقدم خدمة الدخول على الراوي من خالل الاشجرة والنظر يف شيوخه وتالميذه ومذ قيل
فيه من جرح وتعديل.
صنف الذي جذء فيه اإلتسنذد.
 .4يذكر الربًنمج أتسفل الاشجرة اتسم املـُ َ
 .5يعطي تقر ايرا لألتسذنيد من حيث العدد والقوة مع كتسم دائرة نسبية توضح لك.
 .6يقوم بالوين حذل الرواة جرحذ وتعديال.
 .7يقوم بااشجري الاشواهد ،كل صحذيب على حدة.
املالحظات:
ثقيال وبطيئاذ على أغلب األجهزة ،وكثري الاوقف ،ويرجع
 .1يعارب برًنمج جوامع الكلم ا
السبب يف لك إىل أن برجماه متت قبل مدة طويلة من الزمن ،ومل ُحت ّدث.
 .2يعرض الاشجرة الكبرية على عدة صفحذت
 .3عدم متييز املداكات الرئيسة والفرعية.
 .4عدم إاتحة طبذعة الاشجرة على الوكق.
 .5ال يايح حفظ وختزين شجرة االتسنذد على شكل صوكة كقمية.
 .6عدم إمكذنية حذف أتسذنيد موجودة يف الاشجرة ابالقاصذك على بعض الكاب
 .7ال ُميَ ّكن البذحث من تغيري موقع الرواة يف الاشجرة.
 .8ال كر للنيب صلى هللا عليه وتسلم يف أصل الاشجرة ويُقاصر على الراوي األعلى -
احلديث موقوف وهو
الصحذيب -وهذا قد جيعل البذحث يظن -يف بداية األمر -أن
َ
مرفوع.
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 .9ال يسمح ابلاعديل على الاشجرة باغيري ألوان اخلطوط ونوعه املساعمل أو أي شيء
داخلهذ.
 .10ال يايح لك الربًنمج إغالق األتسذنيد النذزلة واملاكركة على املداك من أجل تقليص حجم
الاشجرة.
 .11ال تظهر صفة الرواية من وجود شك من قبل بعض الرواة أو القرن بني الاشيوخ أو وجود
تنصيص بعدم مسذع أو كر لعلة وقعت خالل اإلتسنذد.
 .12ال تاشري الاشجرة إىل صيغ األداء والاحمل بني الرواة.
 .13يف حذلة وجود تعذكض كفع ووقف يف احلديث املراد تاشجريه من خالل الربًنمج فإنه
تسيقاصر لك على املرفوع دون املوقوفذت؛ ألهنذ مل تدخل أصذلة يف الربًنمج بل على تسبيل
الابع؛ وكمبذ اغرت البذحث أبن الرواة مجيعهم كووه مرفوعذ وكذلك قل يف املقذطيع.
عل بعضهذ
 .14وجود خالف على كا ٍو بعدة أوجه ويضعهذ يف الاشواهد ،وكمبذ كذنت ا
أوجهذ يُ ّ
بعضذ.
ا
مثذل:
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 .15ال يبني الربًنمج عدد تكراك وجود الراوي املخالف عليه يف الاشجرة ويزداد األمر تعقيدا
يف حذلة كذن وكود الراوي املخالف عليه يف صفحذت الاشجرة كأن يكون له كر يف
صفحة كقم ( )1وموجود يف صفحة كقم (.)10
 .16يكرك اتسم الراوي يف كل إتسنذد مير به ممذ يؤدي إىل تكبري الاشجرة وكثرة األمسذء مبذ ال
طذئل حتاه وإن كذن يضع الربًنمج لونه خمف افذ.
 .17يُسمي الرواة يف الاشجرة حبسب مذ أدخلوا يف قواعد بيذًنته ال كمذ وكدوا يف اإلتسنذد،
وهذه ملحوظة تقدمت يف برًنمج موتسوعة احلديث.
برانمج خادم احلرمني (امللك عبدهللا بن عبدالعزيز) للسنة النبوية املطهرة
نفعذ للبذحثني ،فغيذب االتسافذدة منه
هذا الربًنمج صذك من أكثر الربامج الاخصصية ا
كبريا عليهم.
يفوت شيئاذ ا
أبرز مميزات شجرة اإلسناد:
جيدا جلميع الطرق
تصوكا ا
 .1كتسم الاشجرة يف صفحة واحدة ولو كذنت كبرية ممذ يعطي ا
ومداكاته.
 .2يايح الربًنمج مجع الطرق الـ ُم َخِّّرج وعدم تكراكه ،كمذ يايح تكراكه.
 .3خيدم الربًنمج  33مصدكا حديثيذ تعد أمذت كاب احلديث النبوي.
 .4إمكذنية حذف بعض املصذدك احلديثية من الاشجرة مع إمكذنية اكجذعهذ.
 .5إمكذنية عرض الاشجرة بثالثة طرق ابعابذكات معينة.
 .6يايح خدمذت إضذفية يف الاشجرة ابلدخول على الراوي من خالهلذ والنظر يف شيوخه
وتالميذه ومذ قيل فيه من جرح وتعديل وغري لك من خدمذت األتسذنيد.
 .7يايح معرفة صيغ األداء بني الرواة
 .8يعطي تقر ايرا يوضح بعض اخلالفذت واللطذئف اإلتسنذدية.
 .9إمكذنية حتريك الرواة يف الاشجرة وتغيري مواقعهم مع القدكة على كجع الاشجرة إىل مذ كذنت
عليه.
 .10يايح الربًنمج ختزين الاشجرة على شكل صوكة كقمية.
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 .11يايح خدمة الطبذعة على الوكق ويف حذلة كذنت الاشجرة كبرية جيزئ الاشجرة على أوكاق
ماعددة من خالل زك الطبذعة ،أو ميكن أن حتفظ على على شكل صوكة فاطبع كمذ هي.
 .12متييز مداك اإلتسنذد بلون خمالف من خالل خدمة متييز كاوي املداك.
 .13إمكذنية مأل شذشة اجلهذز ابلاشجرة وتصغريهذ وتكبريهذ أبكثر من وتسيلة.
 .14متييز الراوي املخالط واملدلس يف الاشجرة من خالل أيقونة "خدمذت األتسذنيد ".
 .15معرفة عدد األتسذنيد املوجودة فعليذ يف الاشجرة.
املالحظات:
 .1ال يظهر يف الاشجرة مذ يفيد الاشك يف اإلتسنذد ،وإمنذ يُرتسم اإلتسنذدان.
 .2طريقة "العرض اجملمع" تكون فيهذ األتسذنيد ماداخلة وخبذصة إ ا كذنت كثرية تصعب
الفهم هلذ.
 .3عدم وجود كر للنيب صلى هللا عليه وتسلم يف أصل الاشجرة ويُقاصر على الراوي األعلى
احلديث موقوف وهو
الصحذيب -وهذا قد جيعل البذحث يظن -يف بداية األمر -أنَ
مرفوع.
 .4بعض اخلدمذت املوجودة يف الربًنمج منفردة عن مثيالهتذ فال يساطيع البذحث أن يسافيد
من إمكذنياني يف آن واحد ،كأن حيدد املداك بلون ،واملصنفني بلون آخر.
 .5املخرجون للحديث من أصحذب الكاب إ ا كوى صذحب مؤلف عن آخر ال يظهر
لك يف الاشجرة ،فمثال يروي البيهقي من طريق احلذكم ،وهو يف املسادك فال يظهر
هذا ،بل يرتسم كل واحد على حدة.
 .6يقاصر كتسم الاشجرة يف الربًنمج على تلوين كل املداكات بلون واحد تسواء كذنت كئيسة أو
فرعية ،واألصل أن لكل مداك لوًنا مييزه عن غريه .ينظر يف الاشكل حيث مجيع املداكات
الثالثة :األوزاعي وحيىي بن أيب كثري وأبو تسلمة بن عبد الرمحن ابللون الربتقذيل .واألوىل
كل مدا ٍك بلون ُمييزه عن غريه مع ترقيمه يف حذلة العرض العذدي.
وأن ُجيعل ُ
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 .7حصول فوت يف حتديد بعض املداكات كمذ يف حديث" :اللهم اغفر حلينذ وميانذ" ،فلم
تذكر يف الاشجرة مثل األوزاعي وإمسذعيل بن عيذش وغريهم فهل الربًنمج ال يعارب لك
خالفذ على الرواة أم مذ ا؟ فذألصل أن تعدد الرواية عن الراوي هو خالف عليه إال مذ
تيقن أنه يرويه من طريقني واألصل تلوين املداك من كال الوجهني للانبيه على هذا األمر.
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 .8ال حيدد الربًنمج عدد مرات وجود الراوي املخالف عليه يف الاشجرة ومع كرب الاشجرة
وكثرة األتسذنيد ُتعل البذحث قد يغفل عن عدد الوجوه عن الراوي املخالف فيه.
 .9ال يسمح الربًنمج ابلاعديل على الاشجرة باغيري ألوان اخلطوط ونوعه املساعمل أو أي
شيء داخلهذ.
 .10ال يقوم بالوين حذل الرواة جرحذ وتعديال.
 .11ال يايح الربًنمج اخاصذك الاشجرة على املداكات حلصر الاصوك.
تبعذ للاخريج .مثذل :حديث "الرامحون يرمحهم الرمحن".
 .12وقوع أخطذء يف كتسم الاشجرة ا
َكتسم يف الاشجرة يُظهر أن البخذكي أخرجه! وليس كذلك.
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ملخص املوازنة بني الربامج
املميزات
مصذدك الاشجرة
من املصنفذت
ظهوك الاشجرة الكبرية على اجلهذز
طريقة الرتسم
إمكذنية إدخذل أتسذنيد خذكجية
إمكذنية حذف بعض املصذدك
احلديثية من الاشجرة
إمكذنية إغالق بعض الطرق الفرعية
وتقليص حجم الاشجرة
موازنة السند ابملنت
أمسذء الرواة يف الاشجرة مبثل وكودهذ
يف األتسذنيد
إعطذء شجرة تصويرية صغرية للاشجرة

جامع خادم احلرمني
للسنة النبوية املطهرة

جوامع الكلم

 1400بعضهذ
33
غري داخل
يقطعهذ يف
صفحة واحدة
صفحة واحدة
صفحذت
عمودي من أعلى إىل أتسفل
ال
9

نعم

ال

ال
ال
نعم
ال

مسامر
ًندك

ماوقف
كثري

نعم
ال ،لكن جيعله يف
شريط تسفلي
ماوقف
ًندك

ال

ماوافق

ماوافق جزئيذ

غري ماوافق

نعم
نعم
نعم ( لون واحد)

ال

ال

كر اتسم املخرج يف الاشجرة
تطوير وحتديث الربًنمج
النذحية الربجمية (تكرك توقف الربًنمج)
موافقة الربًنمج إلصداكات ويندوز
احلديثة
تعيني املداك الرئيس
تعيني املداكات الفرعية
تلوين املداكات
الانبيه على تكرك اتسم الراوي يف
الاشجرة (وجود اخلالف عليه)

جامع الكتب
التسعة

ال
نعم

ال
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اتساعمذل األشكذل اهلندتسية
تعدد طرق عرض الاشجرة
إمكذنية تكبري وتصغري الاشجرة نفسهذ
حفظ الاشجرة على شكل صوكة كقمية
طبذعة الاشجرة
إمكذنية حتريك الرواة وتغيري أمذكنهم
أقدم الربامج يف الااشجري أتكخييذ
متييز الراوي املخالط واملدلس يف الاشجرة
الانبيه على كواية املخرج عن خمرج آخر
كر عدد وجود الراوي املخالف فيه
موضع االتسنذد األصل املراد خترجيه
تلوين حذل الرواة جرحذ وتعديال
عدد األتسذنيد الفعلية يف الاشجرة
اخلدمذت اإلضذفية (اجلرح والاعديل،
الاشيوخ الاالميذ)
أصل الاشجرة ( كر النيب  يف
الاشجرة)
الانبيه على صفة الرواية ( الاشك،
املقرون)
إظهذك صيغ األداء يف الاشجرة
كتسم شجرة الاشذهد
الانبيه على كواية احلديث مطوال وخماصرا
لطذئف اإلتسنذد
احلكم على إتسنذد الاشجرة

الكل يساعمل الاشكل املساطيل جلميع الرواة
طريقة واحدة
 3طرق
ال
نعم
ال
نعم
نعم
ال
نعم
ال
نعم
أقدم
بينهمذ
أحدث
ال
ال
نعم
ال
نعم
ال
ال
ميني الاشجرة
كيفمذ اتفق
نعم
ال
نعم
ال

نعم
ال
ال
نعم
ال
نعم
ال
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مقرتحات لتطوير رسم الشجرة:
إن مكذبدة الاقنية لاطويعهذ يف خدمة العلوم الاشرعية ،وخبذصة احلديث الاشريف من
أمل يف املاخصصني حديثياذ وتقنياذ أن
األموك اليت يُؤجر عليهذ املرء – إب ن هللا ،-وكلنذ ٌ
يقدموا املزيد -بعون هللا تعذىل ،والاحسني كمذ يقذل :ال ح ّد له ،وهذه مقرتحذت أكجو أن
تاحقق بفضل هللا.
 )1كر اتسم النيب  يف أعلى اإلتسنذد لياميز املرفوع من املوقوف ،أو مبجرد الوقوف على
اإلتسنذد تظهر كلمة مرفوع أو موقوف ،واألول أحسن ليفصل بني أتسذنيد الرفع
مرتسال وضع اتسم الاذبعي ويعلوه تسهم إىل النيب  ،ويف
والوقف ،وإ ا كذن احلديث ا
احلديث املقطوع امسه فقط.
 )2حتديد عدد وجود الرواة يف الاشجرة وتكركهم ممذ يسهل يف دكاتسة األحذديث املخالف
على كواهتذ أبكثر من وجه ،فبذلوقوف على الراوي تظهر كتسذلة " تكرك يف الاشجرة".
 )3إمكذنية مجع الراوي املخالف عنه يف صحفة خذصة.
 )4متكني البذحث من حتريك اإلتسنذد الواحد مجلة من مكذن آلخر ليضعه حيث شذء ممذ
ينذتسب حبثه.
 )5إمكذنية االتساعالم اللفظي عن اتسم الراوي يف الاشجرة فكلمذ كربت األشجذك عسر
تابع اتسم كاو معني.
 )6ترقيم الوجوه املاعددة عن الرواة املخالف عليهم مع تلوينهذ أبلوان خمالفة.
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 )7ياذح لاعدد اخلالف على املداك الواحد اتساعمذل خطوط ملونة ملن يرغب الرتسم هبذه
الطريقة:

فمثال:
 )8جيعل الرواة على ألوان حبسب اجلرح والاعديل ،إضذفة إىل أشكذل لصندوق االتسم ،ا
املدلس على شكل معني ،واملخالط على شكل مربع ،وكثري اإلكتسذل على شكل دائرة.
 )9تذكر صيغة األداء حني الوقوف على اخلط بني الراويني ،كمذ ينبه على صفة الرواية يف
الاشجرة من وجود شك من قبل بعض الرواة أو القرن بني الاشيوخ أو كواية الراوي
أبكثر من إتسنذد يف وقت واحد وغري لك.
مثال خيذلف بقية األتسذنيد؛ ممذ يسذعد
 )10تكون األتسذنيد املاشهوكة مرتسومة خبط مسيك ا
البذحث على اكااشذف علّة احلديث.
 )11إ ا كذن بعض الرواة هم من أثبت النذس يف الاشيخ ظهرت عالمة توضح لك ،كأن تظهر
بوضع املؤشر على الالميذ ،وكذلك إ ا كذنت الرواية عنه مضطربة ،أو شديدة الضعف.
 )12إمكذنية كتسم شجرة األتسذنيد أبكثر من طريقة ،فرتسم الاشجرة أمر اجاهذدي هدفه
تصوير األتسذنيد ،فلو أتيحت هيكلاهذ حبسب مراد البذحث :على املداكات أو الوجوه
وتعديال ،أو بلدان الرواة ،أو االتفذق واالفرتاق يف
جرحذ
ا
أو الطبقذت ،أو حذل الرواة ا
املاون وغريهذ ،موتسعة وخماصرة ،وباشكل كأتسي أو أفقي ،فإن األفقي وإن عزف عنه
كثري إال أن له حمذتسن ،وخبذصة إ ا كذن على طريقة كاذبة اإلتسنذد ،أعين من الاشمذل
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إىل اليمني ،أتمل هذا الاشكل ،فإنك تسالحظ أنك متر على اإلتسنذد كمذ هو.

 )13تطوير برًنمج يرتسم األشجذك بطريق ال ) )3Dممذ يسهل تقليب الاشجرة وباشكل
تسلس كأن تكون على شكل كرة أكضية؛ تسهل للبذحث الانقل بني األتسذنيد باشكل
كائق.
 )14إدخذل الرواة ابالتسم نفسه الذي وكد يف اإلتسنذد من غري تصرف مع متكني
البذحث من دمج بعض األتسذنيد مع بعض ،كأن أييت يف اإلتسنذدَ :مرة عن تسفيذن،
ومرة عن الثوكي فإ ا تيقن البذحث أن تسفيذن املهمل هو الثوكي فيايح الربًنمج له
َ
دجمهذ بعدمذ كذنت مفرقة.
 )15تكراك اتسم الراوي يف الاشجرة ينبئ عن وجود خالف عليه ،فيقرتح أن يناشأ زك يقوم
بصف النظري إىل نظريه يف مكذن واحد أو نقل البذحث من الاشجرة العذمة إىل شجرة
ختصصية تظهر الوجوه واخلالفذت على كاو معني.
 )16يفرق يف الالوين بني املداك الرئيس والنسيب.
صنِّّف ،وابلوقوع عليه يظهر امسه.
 )17يذكر اتسم الكاذب يف أتسفل الاشجرة ال ال ُـم َ
 )18إ ا احتد املخرج من نفس اإلتسنذد كابت املصنفذت حتاه حبسب الوفذة ،وإن كذن أحدمهذ
من طريق اآلخر وضع االثنذن فوق بعضهمذ ،وأشري إىل أن الثذين من طريق األول
خماصرا ،مطواال وهكذا.
 )19اإلشذكة إىل كيفية كواية املنت مثل :حنوه ،ا
 )20متكني البذحث من إضذفة أتسذنيد خذكجية ،وقف عليهذ خذكج املصذدك املدخلة يف
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الربًنمج ،وكذلك إاتحة الاعديل والاغيري على الاشجرة مع مذ ياالءم مع احايذجذته البحثية
مع توفري زك حيفظ للبذحث الاشجرة املعدلة ،وتكون خذصة تظهر خمفية إ ا أكادهذ.
صنِّّف احلديث يف أكثر من موطن من كاذبه ظهر هذا حني وضع
 )21إ ا أخرج ال ُـم َ
املؤشر على الكاذب.
 )22ينبغي أن تكون خدمذت الاشجرة املوجودة يف الربًنمج ماذحة يف وقت واحد،
فذأللوان واألشكذل ،واملداكات ،والفوائد ،والطرائف وغريهذ مفعلة من خالل أيقونة
ليكون الاصوك أمشل لإلتسنذد.
 )23الطبذعة ال بد أن تكون مربجمة للاعذمل مع طريقة كتسم الاشجرة العمودية أو األفقية
وكذلك مع كرب وصغر الاشجرة ،فذلبذحث حبذجة إىل آلية تسلسة للطبذعة تاوافق مع
مجيع أنواع الااشجري ،ومتكنه من الطبذعة على مجيع الفئذت الوكقية.
 )24إصداك تقرير للبذحث عن وضع الاشجرة من حيث االتفذق أو االخاالف وعدد األتسذنيد
تصوكا عن احلديث.
الفعلية ابملكرك وغري املكرك ،وتكراك الرواة ،وحنو لك ممذ يعطي ا
 )25حفظ وختزين شجرة اإلتسنذد على شكل صوكة كقمية وملفذت الووكد ( ) word
وال يب دي اف(  )pdfوماشذككاهذ من خالل وتسذئل الاواصل احلديثة.
 )26متكني البذحث من إغالق األتسذنيد أتسفل الراوي املداك من أجل تقليص حجم
الاشجرة ،بوجود أيقونة خذصة .ينظر الاشكالن:

 )27إاتحة إضذفة معلومذت كملحوظة على الراوي املذكوك يف الاشجرة؛ كأن يكون الراوي
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األعلى خمالفذ يف صحباه أو مل يسمع من شيخه ،فاكون على شكل زك يف صلب
الراوي ممكن االطالع على هذه املعلومذت وإخفذئهذ.
 )28وضع خط ماقطع بني كاويني ثبت االنقطذع بينهمذ بال خالف ،ويكفي يف هذا
إدخذل الكاب املاشهوكة يف لك كاحفة الاحصيل يف كر كواة املراتسيل أليب زكعة
العراقي.
 )29إناشذء زك للانبيه على األخطذء الربجمية أو احلديثية احلذصلة أثنذء االتساخدام ممذ يثري
الربًنمج من قبل املساخدمني.
 )30متييز طبقذت األتسذنيد أبلوان ،يسهل من خالهلذ معرفة اإلتسنذد العذيل والنذزل.
 )31وضع آلية عذمة اثباة يف الااشجري يسري عليهذ كل العذملني يف السنة النبوية على
متذمذ املراد من
مساوى العذمل ،فبمجرد أن يراهذ من يف املاشرق أو املغرب يدك ا
الاشجرة ،فذللون األمحر معنذه كذا ،والاشكل اهلندتسي الفالين معنذه كذا ،واخلط
املاقطع كذا ،وهلم جرا ،ممذ يسذعد طالب العلم والبذحثني على إناشذء موتسوعة
ماكذملة ملاشجرات األتسذنيد تفيد يف الاعليم ،والادكيب ،والبحث العلمي.
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اخلامتة ،وفيها أهم النتائج والتوصيات
احلمد هلل الذي بنعماه تام الصذحلذت ،وأتسأل هللا أن يبذك اجلهود يف خدمة السنة
النبوية ،وهذه أبرز النتائج:
 )1إن الربامج احلديثية احلذتسوبية قدمت خدمة عظيمة للسنّة وعلومهذ ممذ جيدك بطالب
عجزا عن اإلفذدة منهذ.
العلم أن يفيدوا منهذ ،وليدعوا قول من يطعن فيهذ ا
 )2إن احملذتسن يف هذه الربامج تفوق بكثري امللحوظذت عليهذ ،ويكفي بذل الوتسع مع
صالح النية.
 )3هنذ ملحوظذ ت على هذه الربامج فيمذ خيص شجرة اإلتسنذد ال بد من االنابذه هلذ
حذل اتساخدامهذ.
 )4أفضل هذه الربامج من حيث اإلتقذن جذمع خذدم احلرمني الاشريفني للسنة املطهرة ،مث
موتسوعة الكاب الاسعة وهو جزء من جذمع خذدم احلرمني مث جوامع الكلم ،ويف
اجلملة ال يغين برًنمج عن آخر؛ كمذ يقذل :ال يغين كاذب عن آخر ،فكل واحد له
مميزات يقدمهذ.
 )5قُدمت مقرتحذت تطويرية لاشجرة اإلتسنذد بعد دكاتسة للربامج أكجو أن تسهم يف كفع
كفذءة الربامج احلديثية احلذتسوبية
أهم التوصيات:
 )1عقد ندوة أو مؤمتر علمي يبحث مسألة تاشجري األتسذنيد :الطرق واآلليذت املساخدمة
من قبل البذحثني.
 )2كبط البذحثني يف السنة النبوية مع املربجمني واملدخلني للنصوص احلديثية ليكون العمل
أتقن إبقذمة دوكات ووكش تدكيبية بينهم.
وصلى هللا وتسلم وابك على نبينذ وتسيدًن حممد وعلى آله وصحبه
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املصادر واملراجع
الريس ،إبراهيم بن محذد السلطذن ،برانمج موسوعة احلديث الشريف حرف عرض ونقد،
جذمعة امللك تسعود1427 ،هـ
ُدمفو ،عبدهللا ،التقنية احلديث ودورها يف الصناعة احلديثية موسوعة احلديث الشريف
مؤخرا ضمن
ً
أمنوذجا ،مؤمتر السنة النبوية وقضذايهذ املعذصرة ،مذليزاي2011 ،م ،وقد طبع ا
حبوث يف علوم احلديث وكجذله للمؤلف ،مكابة اإلمذم البخذكي للناشر والاوزيع 2016م.
عذبد ،عبدالصمد بن بكر ،املدخل إىل ختريج األحاديث واآلاثر واحلكم عليها ،داك الطرفني،
ابلطذئف ،ط1431/2هـ
الفهري السبيت ،حممد بن عمر ابن كشيد ،ملء العيبة مبا مُجع بطول الغَيبة يف الوجهة الوجيهة
إىل احلرمني مكة وطَيبة ، ،حتقيق :حممد احلبيب ابن اخلوجة ،داك الغرب اإلتسالمي،
بريوت ،ط 1408/1هـ.
رسائل علمية
الربادي ،عبدالكرمي ،خدمة احلاسب اآليل للسنة النبوية وعلومها دراسة أتصيلية ونقدية لبعض
الربامج املتداولة ،كتسذلة دكاوكاه يف قسم علوم احلديث ابجلذمعة اإلتسالمية.
الربامج احلاسوبية
إتقذن احلرفة إبكمذل الاحفة ،الاشركة العربية لاقنية املعلومذت.
جذمع احلديث النبوي لاشركة إجييكوم لاكنولوجيذ املعلومذت واالتصذالت
جذمع خذدم احلرمني الاشريفني امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للسنة النبوية املطهرة (اإلصداك األول).
جوامع الكلم ،شركة أفق للربجميذت ،موقع إتسالم ويب.
موتسوعة احلديث الاشريف( ،للكاب الساة ) مجعية املكنز.
موتسوعة احلديث الاشريف (الكاب الاسعة) ،شركة حرف لاقنية املعلومذت.
موتسوعة احلديث الاشريف ،مجعية املكنز.
املوتسوعة املذتسية للحديث النبوي الاشريف وعلومه ،عبد اللطيف للمعلومذت
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