
 الخالصة

 الحدٌث فإنّ .. وبعد. أجمعٌن أعدائهم على الدائم واللعن الطاهرٌن وآله دمحم على الصالة وأفضل العالمٌن رب هلل الحمد

 وتعّمد, تدوٌنه َمنعُ  فٌها األشد كانت وآله علٌه هللا صلى الكرٌم الرسول وفاة تلت بنكبات   ُمنً ومكانته أهمٌته على الشرٌف

 وتحّولت, النقلة ذواكر من كتابته فً مصراعٌه على الباب فُتِح الزمن من قرن على ٌزٌد ما علٌه مضى إذا حتى, هجرانه

, اآلالف مئات إلى تصل الرواٌات من تركة ورثنا حتى, والترغٌب الحث إلى والترهٌب المنع من الحدٌث كتابة أخبار

, الكم بهذا التحّدث ٌسعه أن ِمن أقل هً به مّرت التً والظروف وآله علٌه هللا صلى النًب فٌه كان الذي الزمان أنّ  على

 نجدها والتصنٌف التدوٌن مراحل على اطلعنا ولو. رحٌله بعد علٌه والتقّول والكذب والوضع الدسّ  كثرة على ٌدل مما

ثٌن الرواة من جملة لعب وقد, عروشهم على المحافظة أسالٌب انتهجوا الذٌن الُحكام ورعاٌة بمباركة تتم ما غالبا    والمحّدِ

ٌات فً الرواة وجد وقد, وأهدافها المرحلة سٌاسات مع منسجمة المروٌات فجاءت, سلطاتهم بتدعٌم بارزا   دورا    أداة   الفالن

 فحٌن, الذم فً تُستعمل كما المدح فً تُستعمل, عدٌدة وبواعثها, أوجه حّمالة كلمة أنها وذلك, الشخصٌات إلبهام طٌعة

, تقٌة   تَِردُ  كما العموم منها وٌُراد وتُطلق, فالن ٌقول ولضعته, فالن عنه ٌقول ولشهرته, بفالن ٌبدله اسما   الراوي ٌنسى

هت وبها, فضائلها عن أسماء ُحِجبتْ  فبها, التحرٌف أسالٌب مع منسجمة   فجاءت  تحقٌق وألهمٌة. رذائلها عن أخرى نُِزّ

 ما وفق وإٌراده, به ألحق عّما الشرٌف الحدٌث وتنزٌه, نصابها إلى األمور إرجاع إلى بالسعً علٌه هً ما على األشٌاء

 ودراسة الفالنٌات بٌان بمحاَولة" الشرٌف الحدٌث فً الفالنٌات" بعنوان البحث هذا جاء, السالم علٌه المعصوم أراده

 ٌعود جلّها, مشاكل من التأسٌسً العمل ٌُرافق ما ٌخفى وال, الشرٌف الحدٌث فً تأثٌرها ومدى استعمالها ودواعً حقائقها

 المنظومة حٌز إلى طرٌقها تشق أن لها ٌُراد التً الجدٌدة المفاهٌم صٌاغة وصعوبة, الُمِعٌنة المصادر وجود عدم إلى

 بها ٌمر ممن ترجو العلمً البحث جادة على محاولة هً بل اكتماله وال العمل كمال أدعً وال. الحدٌث لعلوم المعرفٌة

 .التوفٌق ومنه الُمستعان وهللا, وأتم أفضل نتائج إلى وصوال  , وتوجٌه تقوٌم ِمن علٌها ٌجود بما إتحافها


