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ملخص:

بالدقة ملو�سوع وفق مناهج معتربة، غايتها حتقيق  تت�سم  درا�سة  العلمي:  البحث 
اأهداف حددها الباحث. يبني هذا البحث العنا�رش االأ�سا�سية التي يجب اأن ت�ستمل عليها خطة 
البحث امُلَقدَّمة من الباحث قبل �رشوعه يف بحثه، وهي: عنوان البحث، ومو�سوعه، وحدوده، 
واأهدافه واأ�سئلته، واأهميته، واأ�سباب اختياره، واأدواته، وم�سطلحاته، والدرا�سات ال�سابقة، 

ومنهج البحث واإجراءاته )خطواته(. 

ويبني البحث العنا�رش االأ�سا�سية التي يجب اأن ُت�ساف خلطة البحث بعد اإمتامه، وهي: 
االإهداء، وال�سكر والتقدير، والعقبات التي واجهت الباحث، وملخ�س البحث. وت�سمن البحث 
الفقهية يف  الدرا�سات  االإبداع يف  البحث، وبيان جماالت  التعريف باالأ�سالة واالإبداع يف 
هذا الع�رش. ويظهر البحث اأنَّ مناق�سة الباحث خمالفيه باأ�سلوب علمي من اأ�سا�سيات البحث 
ل الباحث  العلمي. واأظهر البحث اأنَّ ثمرة البحث نتائجه، وهي: احلقائق اأو املعارف التي تو�سَّ

اإليها، بعد عر�س االآراء واالأدلة، ومناق�ستها، ودرا�ستها مبو�سوعية.
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Abstract:

Scientific research is a precise investigation of the research questions, 
defined by the researcher, following concrete methodologies. Itaims to 
achieve certain objectives defined by the researcher. This study presents and 
discusses the ideal structure of a scientific research proposal consisting of 
several items. These items are the title, field, scope, objectives, questions, 
importance, motivating reasons, tools, materials, terminologies, previous 
studies, and methodologies of the study.

The paper also presents the additional items to be added to the research 
proposal once the previous items are achieved, including the dedication, 
acknowledgment, limitations, and abstract. In addition, this study provides 
the readers with discussion about the research originality and new findings 
in the field of Jurisprudence studies. Moreover, this paper emphasizes the 
importance of discussing others’ counterpart opinions in a scientific manner 
and base. Finally, the study points out that the achieved results and findings 
are very vital in terms of research value.  
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مقدمة: 

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على املبعوث رحمة للعاملني �سيدنا حممد 
وعلى اآله و�سحبه ومن �سار على دربه اإىل يوم الدين، وبعد: 

واالأمم.  العلوم  تقدم  يف  ُت�سهم  التي  نتائجه  حتقيق  العلمي  البحث  اأغرا�س  اأهم  فاإن 
وحتى يحقق البحث نتائجه ال بد من ات�سافه باالأ�سالة واالإبداع، وال يكون البحث اأ�سيال اإال 
اإذا متت مناق�سة املخالف باأ�سلوب علمي، وال بد اأن ُيِعدَّ الباحث - اإن كان دار�سا يف برنامج 

درا�سات عليا- خطته اإعدادا وافيا كي حتظى باملوافقة عليها.

والدكتوراه  املاج�ستري  ر�سائل  على  االإ�رشاف  يف  جتربتي  خالل  من  وجدت  وقد 
ولنتائج  البحث،  خطة  تت�سمنه  ملا  فهمهم  يف  الباحثني  بع�س  عند  ق�سوراً  ومناق�ستها، 
هذا  كتابة  فكرة  فكانت  علمي.  باأ�سلوب  خمالفيهم  مناق�سة  عن  وبعداً  وتو�سياته،  البحث 

البحث »البحث العلمي خطته واأ�سالته ونتائجه« .

أهداف البحث:

يهدف هذا البحث اإىل حتقيق التطلعات التالية:

من  امُلَقدَّمة  البحث  خطة  عليها  ت�سمل  اأن  يجب  التي  االأ�سا�سية  العنا�رش  بيان  1 .
الباحث قبل �رشوعه يف البحث.

بيان العنا�رش االأ�سا�سية التي يجب اأن ُت�ساف خلطة البحث بعد اإمتامه. 2 .

الدرا�سات  يف  االإبداع  جماالت  وبيان  البحث،  يف  واالإبداع  باالأ�سالة  التعريف  3 .
الفقهية يف هذا الع�رش.

بيان اأنَّ مناق�سة الباحث خمالفيه باأ�سلوب علمي من اأ�سا�سيات البحث العلمي. 4 .

بيان معنى نتائج البحث وتو�سياته. 5 .
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أهمية البحث:

تظهر اأهمية هذا البحث من خلل النقاط التالية:

حتقيق اأهدافه املذكورة. 1 .

اإعداد  على  الباحثني  فيعني  البحث،  االأ�سا�سية خلطة  العنا�رش  على  ال�سوء  يلقي  2 .
خطط اأبحاثهم.

يحقق للدار�سني يف برامج الدرا�سات العليا املوافقة على اأبحاثهم من ِقَبل اللجان  3 .
العلمية املخت�سة؛ ال�ستكمال خططهم عنا�رشها االأ�سا�سية.

منهج البحث:

م�ستفيدا  الو�سفي،  املنهج  اتبعت  االأكمل،  الوجه  على  البحث  هذا  اأهداف  لتحقيق 
ال�رشعية  الدرا�سات  اأبحاث  ُجل  حال  هو  كما  واال�ستقرائي،  اال�ستنباطي،  املنهجني  من 

واالإن�سانية.

حدود البحث:

�سيقت�رش احلديث على ما يخدم الدرا�سات ال�رشعية عموما، والفقهية خ�سو�سا.

مصطلحات البحث:

البحث: درا�سة دقيقة ملو�سوع وفق مناهج معتربة لتحقيق اأهداف حمدد. 

العلمي: درا�سة تت�سم بالدقة ملو�سوع، وفق مناهج معتربة، غايتها حتقيق  البحث 
اأهداف حددها الباحث.

البحث  بخطة  املراد  ولي�س  الرئي�سة.  وعنا�رشه  للبحث،  العام  االإطار  البحث:  خطة 
اخلطة،  من  مهمًا  جزءاً  كانت  واإن  ومباحث،  وف�سول  اأبواب  من  البحث  خ�سو�س حمتوى 

فخطة البحث: هيكله وعنا�رشه الرئي�سة. 

اأ�سالة البحث: ا�ستق�ساء مادته العلمية من م�سادرها، وبناوؤها على اأ�س�س �سحيحة 
اإ�سافة  على  وا�ستمل  ز  متيَّ فاإن  علمي.  باأ�سلوب  املخالف  ومناق�سة  �سليمة،  وقواعد  قوية، 

علمية جديدة، كان اإبداعا. 
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ل الباحث اإليها، بعد عر�س  نتيجة البحث: ثمرته، وهي احلقائق اأو املعارف التي تو�سَّ
االآراء واالأدلة، ومناق�ستها، ودرا�ستها مبو�سوعية. 

حمتوى البحث:

ق�سمت هذا البحث اإىل مقدمة، وخم�سة مباحث.

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

•املبحث الأول: خطة البحث وحمتواه. 	

•املبحث الثاين: ما ي�ساف )خلطة البحث( بعد اإمتامه. 	

•املبحث الثالث: الأ�سالة والإبداع يف البحث.  	

•املبحث الرابع: مناق�سة املخالف باأ�سلوب علمي. 	

•املبحث اخلام�س: نتائج البحث وتو�سياته. 	

املبحث األول: خطة البحث وحمتواه: 

وفيه مطلبان:

•املطلب االأول: خطة البحث. 	

•املطلب الثاين: العنا�رش االأ�سا�سية التي ت�ستمل عليها خطة البحث. 	

املطلب األول: خطة البحث:  

ة: جمع خطط ومعناها: الكتابة باليد، ومنه قول اهلل عز وجل: {وما كنت تتلوا  اخُلطَّ
اأي  )1( ومنه كتاب خمطوط:  اإذاً الرتاب املبطلون}  من قبله من كتاب وال تخطه بيمينك 
املختط  املكان  واخِلطة:  اأي كتبه.  بيده خطًا،  الكتاَب  الرجُل  ُيقال: خط  اليد،  مكتوب بخط 

لعمارة، واجلمع ِخَطط.
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االأمر:  عن  بحث  يقال  اال�ستق�ساء،  اأو  عنه)2(،  وال�سوؤال  ال�سيء  طلب  لغة:  والبحث 
ا�ستق�سى. 

والبحث يف ال�سطلح: درا�سة دقيقة ملو�سوع وفق مناهج معتربة لتحقيق اأهداف 
حمددة.

وهذا التعريف ي�سدق على حقيقة البحث العلمي، فهو درا�سة تت�سم بالدقة ملو�سوع، 
ن�سب  وو�سعها  الباحث  حددها  اأهداف  حتقيق  منه  الغاية  العلمي،  البحث  مناهج  وفق 

عينيه. 

باأنه:  الباحثني  بع�س  عرَّفه  معينة،  اأهداف  لتحقيق  و�سيلة  البحث  كان  ا  وملَّ
)و�سيلة للدرا�سة ميكن بوا�سطتها الو�سول اإىل حل مل�سكلة حمددة عن طريق التق�سي ال�سامل 
امل�سكلة  بهذه  تت�سل  والتي  منها،  التحقق  ميكن  التي  واالأدلة  ال�سواهد  جلميع  والدقيق 
املحددة()3(. وعرفه اأي�سا باأنه: )ا�ستق�ساء منظم يهدف اإىل اإ�سافة معارف ميكن تو�سيلها 
والتحقق من �سحتها عن طريق االختبار العلمي()4(. وكما يالحظ فاإن هذين التعريفني مل 
على  والثاين  اال�ستقرائي  للمنهج  االإ�سارة  على  االأول  واقت�رش  الو�سفي،  املنهج  اإىل  ي�سريا 
واأمثالهما على و�سوحها  التعريفان،  اال�ستقرائي واال�ستنباطي. فهذان  للمنهجني  االإ�سارة 
اأنها غري جامعة الأفراد املعرف؛ لعدم ذكرها املنهج الو�سفي، وهو املنهج الغالب يف  اإال 

الدرا�سات ال�رشعية واالإن�سانية والرتبوية. 

االإطار العام للبحث، وعنا�رشه الرئي�سة. ولي�س املراد بخطة  البحث:  ومعنى خطة 
البحث االقت�سار على حمتوى البحث من اأبواب وف�سول ومباحث، واإن كان حمتوى البحث 

جزءاً مهمًا من اخلطة، واإمنا خطة البحث: هيكل البحث وعنا�رشه الرئي�سة)5(.  

املطلب الثاني: العنا�رش الأ�سا�سية التي ت�ستمل عليها خطة البحث:

ت�ستمل خطة البحث العنا�رش الرئي�سة التالية:  

•اأوال: عنوان البحث. 	

•ثانيا: مو�سوع البحث )م�سكلة البحث( وحدوده. 	

•ثالثا: اأهداف البحث واأ�سئلته.  	
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•رابعا: اأهمية البحث واأ�سباب اختياره. 	

•خام�سا: اأدوات البحث وم�سطلحاته. 	

•�ساد�سا: الدرا�سات ال�سابقة. 	

•�سابعا: منهج البحث واإجراءاته )خطواته(. 	

وفيما ياأتي تعريف بكل واحد من هذه العنا�رش:  

اأول: عنوان البحث:
عنوان البحث: هو الكالم الذي ُيكتب على واجهته يدل على م�سمونه وُيظهر حمتواه، 
فهو كالعالمة التي متيز البحث عن غريه، قال الفيومي: )َوُعْنَواُن ُكلِّ �َسْيِء َما ُي�ْسَتَدلُّ ِبِه َعَلْيِه 

َوُيْظِهُرُه()6(. 

اأجاد  من  )الكاتب  قالوا:  وقدميًا  العنوان،  �سياغة  ُيح�سن  الذي  هو  الناجح  والباحث 
ُي�ساغ  اأن  فيجب  حتته  ما  م�سمون  على  الدال  هو  العنوان  كان  وملا  واملقطع()7(.  املطلع 
ب�سكل جيد، �سواء اأكان عنوان البحث الرئي�س اأو عنوان االأبواب اأو الف�سول اأو املباحث، واأن 

تراعى عند �سياغته النقاط التالية: 

أ. اأن ي�ساغ باأ�سلوب علمي، بعيداً عن ال�سجع واالألفاظ املثرية التي ت�ستعمل غالبًا 
يف ال�سحافة.

	. اأن يكون دقيقا مف�سحا عن حمتواه من اأبواب وف�سول ومباحث.

ت. اأن يكون عنوان الف�سل اأو املبحث ُمبينًا، بحيث ال يتوقف فهمه على العنوان الذي 
قبله.

؛ الأن حذف كلمة واحدة  لٍّ 	. اأن يكون بعبارة موجزة ما اأمكن. من غري اخت�سار خُمِ
ُ معناه، مثاله ما جاء يف )غمز عيون الب�سائر الأحمد  من العنوان -اأحيانا- ُيغريِّ
كلمة  �سقطت  وقد  َمْذَهِبِه...()8(،  اإىَل  َعاَد  ُثمَّ  ا  َحَنِفيًّ اِفِعيُّ  ال�سَّ اَر  �سَ )اإَذا  احلموي(: 
»اإذا« من القر�س املدمج »CD-ROM« ، امل�سمى »جامع الفقه االإ�سالمي«، فجاء 
داللة  تغريت  كيف  والحظ  َمْذَهِبِه«.  اإىَل  َعاَد  ُثمَّ  ا  َحَنِفيًّ اِفِعيُّ  ال�سَّ اَر  »�سَ العنوان 
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العنوان بحيث ُيفهم منه االإخبار باأن ال�سافعي انتقل اإىل املذهب احلنفي، ثم عاد 
اإىل مذهبه.  

	. اأن ال يكون وا�سعًا بحيث يوهم ما لي�س من عنا�رشه فيه. واإذا تعذر �سبطه بعبارات 
دقيقة وبقي وا�سعًا، فاإنه ميكن �سبطه بحدود الدرا�سة.

التي  العناوين  ذلك  وي�ستثنى من  نتيجة متوقعة.  اأو  يكون مت�سمنًا حكمًا  	. اأن ال 
تكون حمل اتفاق، اأو عناوين االأمور املعلومة من الدين بال�رشورة. فال باأ�س اأن 
اأو وجوب   ، اأو مبحث: وحدانية اهلل عز وجل  اأو ف�سل  اأو باب  يكون عنوان بحث 
ال�سالة، اأو حترمي الزنا، اأو م�سار الربا االجتماعية واالقت�سادية، اأو ح�سن ال�سدق 

وقبح الكذب.  

	. اأن تتحد األفاظ العنوان يف كلِّ مكان َيِرُد ِذكره يف البحث.  

اختيار  ُح�ْسُن  وهو  كتبهم،  اأ�سماء)عناوين(  باختيار  علمائنا  العتناء  مثااًل  واأ�رشب 
النا�س  بني  امل�سهور  البخاري،  األفه  الذي  الكتاب  فا�سم  كتابه)9(،  )عنوان(  ال�سم  البخاري 
»�سحيح البخاري«، هو: »اجلامع امل�سند ال�سحيح املخت�رش من اأمور ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم و�سننه واأيامه«)10(. 

وقد اأغنى العنوان الذي اختاره البخاري لكتابه عن الكالم املهم الذي ُيثبته املوؤلفون 
يف مقدمة كتبهم، خا�سة اإذا علمنا خلو �سحيح البخاري من مقدمة ُتبنُي منهجه. فنجد يف 

هذا العنوان االإف�ساح عن االأ�س�س العظمى التي بنى عليها البخاري �سحيحه، وبيانه)11(:

الأحاديث  مقت�رش  غري  واأنه  العلم،  الأبواب  الكتاب  ل�سمول  بيان  »اجلامع«،  أ. قوله 
االأحكام ككتب »ال�سنن«.

اللفظ فوائد كثرية  االت�سال، ولهذا  ب�سند ظاهر  	. و »امل�سند«، هو مرفوع �سحابي 
منها: اأن ما ذكره البخاري يف كتابه من تعليقات ال ُتَعدُّ من �سحيحه؛ الأنه �سماه 
»امل�سند«، ويرتتب على هذا اأن البخاري اأول من �سنَّف يف ال�سحيح املجرد، واأن 
اأن يكونوا على �رشط رجال ال�سحيح امل�سند يف  البخاري ال يلزم  رجال تعاليق 

كتابه. 

ت. »ال�سحيح« ، بيان ا�سرتاط البخاري ال�سحة يف االأحاديث التي جمعها يف كتابه.

	. »املخت�رش« ، بيان باأن البخاري مل يجمع يف كتابه كل كل االأحاديث ال�سحيحة، 
واأنه مل يجمع فيه كل ما �سح عنده من اأحاديث.
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ثانيا: مو�سوع البحث )م�سكلة البحث( وحدوده:
اختيار البحث وحتديد مو�سوعه، اأو �سياغة م�سكلته من خالل اأ�سئلة وا�سحة حمددة، 

وبيان اأهدافه، اأول اخلطوات واأهمها. 

املو�سوع  حتديد  الأَنَّ  له؛  احلقيقي  املفتاح  هي  م�سكلته  حتديد  اأو  البحث،  ومو�سوع 
يقود الباحث اإىل اأمرين مهمني يف بحثه)12(:  

االأول: حتديد منهج الدرا�سة واجتاهها. - 

الثاين: تكثيف اجلهود والدرا�سات املعمقة فيه. - 

البحث  يف  فالعجلة  وكتابته.  بحثه،  اختيار  يف  باالأناة  الباحث  يت�سف  اأن  ويجب 
اأثناء كتابته. فعلى الطالب اأن يكون  اأو  العلمي ال تاأتي بخري، �سواء يف اختيار املو�سوع، 
ْفُظ ُثمَّ اْلَعَمُل  ْمُت ُثمَّ ااِل�ْسِتَماُع ُثمَّ احْلِ ُل اْلِعْلِم ال�سَّ منتبهًا م�سغيًا ملا ي�سمع اأوال، لذا قيل: )اأَوَّ

 .)13() �رْشُ ُثمَّ النَّ

لالإف�ساح  ي�سلح  الذي  العنوان  كان  اإذا  البحث«،  »حدود  اإثبات  اإىل  الباحث  ويحتاج 
اأن ُيخت�رش وُي�ستغنى عن بع�س كلماته، وتو�سع  البحث طوياًل، عندها ميكن  عن حمتوى 
هذه الكلمات قيوداً يف »حدود البحث«. �سواء اأكانت هذه القيود مو�سوعية، اأو مكانية، اأو 

زمانية. 

ثالثا: اأهداف البحث واأ�سئلته:
اأهداف البحث: طموحات غري موجودة، تنبع من الفل�سفة، ي�سعى الباحث اإىل حتقيقها، 

من خالل و�سائل معينة)14(.

واأما الفل�سفة فهي: مبادئ وقواعد ومعتقدات عامة مقررة توجه العمل اأو الن�ساط.

واأما الو�سائل: فهي االإجراءات واخلطوات املتبعة لتنفيذ االأهداف.

فاأهداف اأي ن�ساط اإن�ساين تتو�سط بني فل�سفته، وبني و�سائل تنفيذه.   

فاالأ�سل اأن يتم االتفاق على حتديد الفل�سفة الأي عمل، ثم تو�سع اأهداٌف معينة لتحقيق 
تلك الفل�سفة، ثم تو�سع الو�سائل على اختالف اأنواعها لتحقيق تلك االأهداف يف �سوء الفل�سفة 

املقررة.



91

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد العشرون - حزيران 2010

فكل باحث يهدف من بحثه حتقيق هدف اأو اأكرث من الأهداف التالية:

اكت�ساف �سيء جديد اأو فكرة جديدة، مل ُي�سبق اإليها. 1 .

اإثبات �سحة بع�س املعتقدات اأو االأفكار. 2 .

اإبطال بع�س النظريات، اأو االآراء. 3 .

ت�سحيح بع�س املفاهيم واالأفكار. 4 .

اإ�سافة بع�س املعارف التي توؤدي اإىل تقدم املعرفة. 5 .

�رشح بع�س الق�سايا ال�سعبة، اأو الغام�سة، وحتليلها. 6 .

تنظيم بع�س امل�سائل ال�سائكة، وتبويبها، بحيث ي�سهل اال�ستفادة منها.  7 .

حلُّ م�سكالت يعاين منها النا�س. 8 .

اخت�سار بع�س الكتابات، التي مينع اإ�سهاب موؤلفيها من ا�ستفادة كثري من النا�س  9 .
منها، مع عدم االإخالل يف ذلك. 

وقد حدد م�سطفى بن عبد اهلل -ال�سهري بحاجي خليفة- االأهداف التي  يجب اأن تراعى 
يف التاأليف فقال: )التاأليف على �سبعة اأق�سام ال يوؤلف عامل عاقل اإال فيها وهي: اإما �سيء مل 
ي�سبق اإليه فيخرتعه، اأو �سيء ناق�س يتممه، اأو �سيء مغلق ي�رشحه، اأو �سيء طويل يخت�رشه 
دون اأن يخل ب�سيء من معانيه، اأو �سيء متفرق يجمعه، اأو �سيء خمتلط يرتبه، اأو �سيء اأخطاأ 

فيه م�سنفه في�سلحه( )15(. 

والباحث الناجح هو الذي يتقيد بتحقيق اأهداف بحثه من غري زيادة وال نق�س بلغة 
وا�سحة �سليمة قال حاجي خليفة: )و�رشط يف التاأليف: اإمتام الغر�س الذي و�سع الكتاب 
ح�سن  ا�سرتاط:  املتاأخرون  وزاد   ... الغريب،  اللفظ  وهجر  نق�س،  وال  زيادة  غري  من  الأجله 
اأهل  اإدراك  اأن يكون م�سوقا على ح�سب  الداللة، وينبغي  اللفظ، وو�سوح  الرتتيب، ووجازة 

الزمان ومبقت�سى ما تدعوهم اإليه احلاجة( )16(.

باأ�سلوب  ُت�ساغ  فاإنها  اأ�سئلته  بخالف  تقريري،  باأ�سلوب  البحث  اأهداف  وُت�ساغ 
ا�ستفهامي.
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رابعا: أهمية البحث وأسباب اختياره

على  تعينهم  جديدة؛  فوائد  من  لالإن�سانية  يقدم  ما  بقدر  العلمي  البحث  اأهمية  تاأتي 
طاعة ربهم، وت�سهم يف االإجابة عن اأ�سئلتهم، اأو حتقق يف حياتهم تقدمًا، اأو حتل اإ�سكااًل، اأو 

تزيد اأحد جوانب املعرفة.

وتزداد اأهمية البحث العلمي اإذا كان يعالج مو�سوعًا مهمًا يف حياة النا�س، هم بحاجة 
لل�سوؤال عنه. فيدر�س الباحث املو�سوع بعد اأن يحدد م�سكلته )مو�سوعه( لي�سل اإىل نتائج 

منطقية تقدم فائدة للب�رشية عموما اأو ل�رشيحة منها.

وتظهر اأهمية البحث العلمي يف اأنه يقدم للنا�س خال�سة جهد متوا�سل وجاد من ذوي 
االإن�سانية يف جوانبها املختلفة.  ي�ساعد على تقدم املجتمعات  االخت�سا�س واخلربة، مما 
اأ�س�س علمية ت�ساعدهم يف ن�رش الفكر ال�سحيح بني  وتقدمي معلومات �سحيحة مبنية على 

النا�س، وت�سهم يف تطوير املجتمع وتقدمه.

بحثه  مو�سوع  الختيار  دعته  التي  احلقيقية  االأ�سباب  الباحث  يذكر  اأن  واالأ�سل 
مبو�سوعية و�سدق واأمانة، بعبارات وا�سحة، بعيداً عن املبالغة. وي�سري عند اأ�سباب اختيار 
البحث  للكتابة يف هذا  التي دعتني  االأ�سباب  فيقول: ومن  واأهدافه.  اأهميته  اإىل  املو�سوع 

اأهميته التي �سبق ذكرها، وحتقيق االأهداف التي �سبق ذكرها اأي�سًا.

نقاط  خالل  من  الختياره  دعته  التي  االأ�سباب  بحثه  اأهمية  يبني  املوفق  والباحث 
منطقية ومو�سوعية. ويتجنُب ِذْكَر النقاط ال�سعيفة؛ الأنها ت�سعف النقاط القوية التي ُتذكر 

معها. 

خامسا: أدوات البحث ومصطلحاته

بع�س  عربَّ  وقد  العلمية.  مادته  الباحث  بها  يجمع  التي  الو�سيلة  هي  البحث:  اأداة 
الباحثني عن املادة العلمية بالبيانات، فعرف اأداة البحث باأنها: الو�سيلة التي يجمع بها 

الباحث بياناته)17(.

واالأداة الرئي�سة التي ُت�ستخدم يف االأبحاث ال�رشعية هي نظرية مكتبية.
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واأدوات البحث العلمي التي ُت�ستخدم يف الأبحاث هي:  

النظرية املكتبية: وت�سمل يف اأبحاث العلوم ال�رشعية على: القراآن الكرمي، وال�سنة  1 .
املطهرة، وبقية م�سادر الت�رشيع، والكتابات العلمية يف كل التخ�س�سات ال�رشعية 
من عقيدة ومذاهب فكرية وملل ونحل، وتف�سري واأ�سوله، وحديث وم�سطلحه، وفقه 

واأ�سوله.

الوثائق. 2 .

االإح�ساء. 3 .

املالحظة باأنواعها. 4 .

املقابالت. 5 .

اال�ستبانات. 6 .

جتميع  من  ليتمكن  بحثه  ينا�سب  ما  االأدوات  هذه  من  يختار  اأن  باحث  كل  وعلى 
بياناته)18(. 

ويحتاج الباحث اإىل اإثبات عنوان »م�سطلحات البحث« اإذا ت�سمن عنوان بحثه بع�س 
الكلمات اأو امل�سطلحات التي ميكن اأن تخفى اأو ت�ستبه على القارئ. 

سادسا: الدراسات السابقة

علمي جاد  يخلو بحث  ال  اأن  واالأ�سل  ال�سابقة.  الدرا�سات  ذكر  الباحثني  بع�س  َيغُفل 
من عنوان )الدرا�سات ال�سابقة(، َيذكر الباحث حتته االأبحاث والر�سائل والدرا�سات اجلادة 
يتوقع  التي  التعديالت  اأو  االإ�سافات،  ويبني  درا�سته.  قرر  الذي  املو�سوع  يف  ُكتبت  التي 
اأن يت�سمنها بحثه وميتاز بها على من �سبقه. ويبني �سبب تكرار البحث يف املو�سوع مرة 

ثانية، كظهور معطيات جديدة، اأو اأن النتائج التي تو�سل اإليها َمْن َقبله غري �سحيحة.

وتاأتي اأهمية ذكر الدرا�سات ال�سابقة يف النقاط التالية: 

تقود الباحث اإىل االأ�سالة واالإبداع املطلوبني يف الر�سائل اجلامعية. 1 .

توقف الباحث على ما تو�سل اإليه الباحثون قبله، في�ستفيد من جهد من �سبقوه.  2 .
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الوقت  ويخت�رش  التكرار  فيتجنب  غريه،  انتهى  حيث  من  يبداأ  الباحث  جتعل  3 .
واجلهد. 

ُم لها البحث للموافقة عليه.  تعطي امل�سوغات املقنعة للِّجان العلمية التي ُيَقدَّ 4 .

اأو اأخطاأ يف فهم بع�سها،  اأن من �سبقه ق�رشَّ يف جمع املعلومات،  فاإذا ظهر للباحث 
اأو بنى بع�س نتائجه على مقدمات غري �سحيحة، فاإن هذا من اأقوى امل�سوِّغات الأن تعاد 

الكتابة يف املو�سوع الذي �سبق اأن ُكتب فيه. 

املادة  تنظيم  اإىل  الباحث يهدف  ولكن  اأو ق�سور،  اأخطاء  �سبق  يكون عند من  وقد ال 
العلمية وعر�سها يف �سورة نظرية، اأو ب�سكل متكامل يتيح فائدة اأكرب، وهذا غر�س معترب 
من اأغرا�س التاأليف. وقد حدد حاجي خليفة االأهداف التي يجب اأن تراعى يف التاأليف اإذا 
كان املوؤلف قد �ُسبق يف التاأليف فيما يكتب فقال: )وينبغي لكل موؤلف كتاب يف فن قد �ُسِبق 
اإليه اأن ال يخلو كتابه من خم�س فوائد: ا�ستنباط �سيء كان مع�ساًل، اأو جمعه اإن كان مفرقًا، 

اأو �رشحه اإن كان غام�سًا، اأو ح�سن نظم وتاأليف، واإ�سقاط ح�سو وتطويل()19(.

واإذا كان ِذكُر الدرا�سات ال�سابقة مهمًا، فاالأهم اأن ال يقلل الباحث من �ساأن االأبحاث 
التي �ُسبق اإليها، واأن يعر�سها باأمانة. فالهدف من عر�س الباحث درا�سة من �سبقه اإفادته 
منها، وبيان احلاجة ملزيد من الدرا�سات يف املو�سوع، فيكون هذا العر�س م�سوغا للكتابة 

فيه مرة ثانية.

سابعا: منهج البحث وإجراءاته )خطواته(

املنهج: هو ما يوؤدي للك�سف عن احلقيقة، اأو الو�سول اإليها، بطرق عقلية منطقية.

ومنهج البحث يف العلوم واملعارف: جمع االأفكار املتعلقة باملو�سوع، ودرا�ستها 
عن  للك�سف  وتنظيمها،  االأفكار  تلك  عر�س  وح�سن  منطقية،  علمية  طرق  وفق  وحتليلها، 

احلقيقة اأو الو�سول اإليها، اأو اإثباتها.

بعد اأن يحدد الباحث منهج البحث - يف الدرا�سات ال�رشعية، واالإن�سانية- باأنه و�سفي 
مع اال�ستفادة من املنهجني اال�ستنباطي، واال�ستقرائي، فاإنه يحدد اخلطوات واالإجراءات التي 
ت�ساعده على اإجناز بحثه، وفق املنهج الذي حدده. فيقول و�ساأحقق ما اأريد وفق اخلطوات 

واالإجراءات التالية:

عزو االآيات القراآنية اإىل موا�سعها يف ال�سور القراآنية)20(. . 1
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، واحلكم  تخريج االأحاديث النبوية، من امل�سادر احلديثية التي خرَّجتها ب�سندها)21(. 2
عليها اإذا كانت مروية يف غري ال�سحيحني، اأو اأحدهما. 

عليها،  واحلكم  ب�سندها،  خرَّجتها  التي  احلديثية  امل�سادر  من  االآثار  تخريج  3 .
�سيبة،  اأبي  البن  وامل�سنف  الرزاق،  لعبد  كامل�سنف  امل�سنفات،  من:  كتخريجها 
واملوطاآت كموطاأ مالك، وموطاأ ابن اأبي ذئب، وم�سادر التف�سري باملاأثور، كجامع 
والرجال،  الرتاجم  وكتب  كثري،  البن  العظيم  القراآن  وتف�سري  للطربي،  البيان 
كتب  وبع�س  عدي،  البن  الرجال  يف  والكامل  البغدادي،  للخطيب  بغداد  كتاريخ 
اأ�سول الفقه، كالفقيه واملتفقه للخطيب  الفقه كاملحلى البن حزم، وبع�س كتب 

البغدادي، وجامع بيان العلم وف�سله البن عبد الرب. 

الرجوع اإىل امل�سادر املعتمدة يف كل مذهب من املذاهب. 4 .

ِذْكُر اأدلة كل مذهب مع بيان وجه اال�ستدالل بها، ومناق�ستها، وترجيح ما يوؤيده  5 .
الدليل، من غري تع�سب الأي منها.

الرجوع اإىل امل�سادر احلديثة التي ميكن اال�ستفادة منها يف مو�سوع البحث. 6 .

الرجوع اإىل كتب القانون، و�رشوحها، الأخذ موقف القانون. 7 .

مقارنة الراجح من اأقوال الفقهاء مع ما اأخذ به وا�سعو القانون. 8 .

الرجوع اإىل املعاجم اللغوية وللم�سادر املتخ�س�سة يف امل�سطلحات لبيان معاين  9 .
امل�سطلحات، واالألفاظ الغريبة. 

اإثبات النتائج والتو�سيات التي ُيتو�سل اإليها، ومراعاة املو�سوعية واالأمانة العلمية. 

املبحث الثاني: ما يضاف “خلطة البحث” بعد إمتامه:

وفيه اأربعة مطالب)22(:

•املطلب االأول: االإهداء. 	

•املطلب الثاين: ال�سكر والتقدير. 	

•املطلب الثالث: العقبات التي واجهت الباحث. 	

• املطلب الرابع: ملخ�س البحث.	
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املطلب األول: الإهداء:

�سفحة االإهداء خم�س�سة للباحث، وله اأن يعرب فيها عن اأحا�سي�سه وم�ساعره، وما يدور 
يف نف�سه من م�ساعر طيبة جتاه اأنا�س لهم عليه حق، اأو يحبهم ويقدرهم، فيهديهم بحثه، 

تعبرياً عن حبهم وتقديرهم، وما لهم عليه من ف�سل، اأو حق.

واأوىل النا�س باالإهداء الوالدان، والزوج واالأبناء، ملا رواه اأبو هريرة قال: )َقاَل َرُجٌل 
اأَْدَناَك  ُثمَّ  اأَُبوَك  ُثمَّ  َك  اأُمُّ ُثمَّ  َك  اأُمُّ ُثمَّ  َك  اأُمُّ َقاَل  ْحَبِة  ال�سُّ ِبُح�ْسِن  ا�ِس  النَّ اأََحقُّ  َمْن   ِ اهللَّ َر�ُسوَل  َيا 

اأَْدَناَك)23(. 

وللباحث اأن يهدي بحثه ملن اأحب من النا�س، كمن كان لهم تاأثري عليه يف �سلوك هذا 
الطريق، �سواء اأكان تاأثرياً مبا�رشاً، اأم غري مبا�رش. 

ويراعى اأن تكون األفاظ الباحث يف االإهداء بعيدة عن املبالغات، فنحن اأمة و�سفها اهلل 
عز وجل بالو�سطية يف قوله: {وكذلك جعلناكم اأمة و�سطاً})24(، اأي عدواًل. 

املطلب الثاني: ال�سكر والتقدير:

وعلى  الر�سالة،  يف  علميًا  اإ�سهامًا  اأ�سهم  ملن  خم�س�سة  والتقدير  ال�سكر  �سفحة 
الباحث اأن يتجنب االإفراط والتفريط، فال يبالغ وال ُيق�رشِّ يف هذه ال�سفحة، - بل ويف كل 
اأموره- ؛ الأنهما مذمومان، وقد اأمرنا اهلل بالعدل يف القول، فقال اهلل عز وجل: {واإذا قلتم 

فاعدلوا})25(. 

من املنا�سب اأن يبداأ الباحث ال�سكر والتقدير باآيات قراآنية حتث على ال�سكر واالإح�سان 
اإىل املح�سنني، كقول اهلل عز وجل: {واإذ تاأذن ربكم لئن �سكرمت الأزيدنكم})26(، وُيْتِبُع ذلك 

 .)27()َ بقول الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: )َمْن اَل َي�ْسُكُر النَّا�َس اَل َي�ْسُكُر اهللَّ

ويف�سل اأن ُيْتبع الباحُث االآيَة واحلديَث املذكورين بحمد اهلل عز وجل، والثناء عليه باأن 
ي�رش له اإكمال بحثه، ثم ي�سكُر اجلامعَة التي احت�سنته، ثم ي�سكُر اأ�ستاذه امل�رشف على الر�سالة 
بكلمات �سادقة، ال اإفراط فيها وال تفريط، ثم ي�سكر اأ�ساتذته الذين در�سوه، واملناِق�َسني على 
َبْذِلهما اجلهد والوقت لتقييم الر�سالة، واإفادته بالتوجيهات التي ترفع قدرها، وت�سوُِّب ما 

فيها من اأخطاء اأو تق�سري. 
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على  دله  كمن  ر�سالته،  اإخراج  يف  اأ�سهم  علميًا  عونًا  له  قدَّم  من  كل  الباحث  وي�سكُر 
مراجع نادرة اأو اأعاره اإياها، وله اأْن ي�سكر القائمني على املكتبات التي قدم له موظفوها 
الوالدين  ل�سكر  والتقدير«  »ال�سكر  اأرى حماًل يف �سفحة  وال  مراجعها.  وا�ستفاد من  العون، 
االأهل  اأو  على طباعته،  الطابع  �سكر  اأو  ماديًا،  للباحث  م�ساعدتهم  على  االأقارب  بع�س  اأو 

واالأقارب على حتملهم له يف الظروف ال�سعبة التي مرَّ بها. 

املطلب الثالث: العقبات التي واجهت الباحث:

البحث العلمي اجلاد ال بد اأن تواجهه بع�س ال�سعوبات والعقبات، ولي�س من املنا�سب 
اأن يذكر الباحث ما واجهه من �سعوبات وعقبات من الطبيعي اأن يواجهها الباحثون، ولكن 
يذكر ما واجهه من �سعوبات وعقبات غري متوقعة، اأو زائدة عما توقعة. ولي�س من االأمانة 

َم الباحث العقبات التي واجهته قا�سداً التنويه بجهده، و�سربه. العلمية اأن ُي�سخِّ

وَيذكرُ الباحُث ال�سعوبات والعقبات التي واجهته يف كتابة البحث ل�سببني:

االأول: اإ�سعار القارئ باجلهد الذي بذله؛ فاإن هذا يكون حمل تقدير. - 

الثاين: التما�س العذر للباحث اإذا ظهر بع�س ق�سور يف بحثه ب�سبب العقبات التي  - 
واجهته.

املطلب الرابع: ملخ�ُس البحث:

ملخ�ساُت الأبحاث نوعان:

•النوع االأول: ملخ�ُس البحث االأويل، ويكون قبل كتابته، وهو اأ�سبه باإعطاِء ت�سوٍر  	
عاٍم عن االأفكار التي تدور يف ذهن الباحث، وعن منهج البحث وحمتواه، ونتائجه 
املتوقعة - اإن اأمكن- . وامللخ�س االأويل اأ�سبه مب�سودة مللخ�س البحث النهائي، 
فهو قابل للتعديل حذفًا واإ�سافًة ح�سب ما تقت�سيه كتابة البحث، وما يو�سل اإىل 
نتائج. ولي�س هذا امللخ�س الذي اأحتدث عنه هو املطلوب من طالب املاج�ستري اأو 

الدكتوراه. 

واأكرث ما ُتطلب امللخ�سات االأولية ممن يرغب يف اال�سرتاك يف موؤمتر علمي، فاإن الهيئة 
العلمية للموؤمتر حتدد موعداً مبكراً ال�ستالم ملخ�سات االأبحاث االأولية، لتقرر مدى �سالحية 
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ما عر�سه الباحث من ُبنية البحث االأولية للقبول يف املوؤمتر ؟ وُتطلب امللخ�سات االأولية 
اأي�سًا ممن يرغب يف احل�سول على اإجازٍة علميٍة من املوؤ�س�سة التي يتبعها، فيقدم ملخ�سًا 

لبيان ما �سيقوم فيه، والتزامًا منه الإجناز ذلك العمل يف نهاية املدة التي يحددها. 

•النوع الثاين: ملخ�س البحث الذي يكتبه الباحث بعد االنتهاء من اإعداد البحث كليًا.  	
الر�سالة  الدكتوراه؛ الأنه جزء من  اأو  الذي يعني طالب املاج�ستري  وهذا امللخ�س 
ُيثبته الباحث يف اأولها. وهذا امللخ�س هو الذي ُيكتب مع االأبحاث العلمية، التي 

يرغُب الباحثون يف ن�رشها.

وكتابُة ملخ�ٍس للر�سالة اأمر مهم؛ الأنه يعطي القارئ فكرة عن هدف البحث، ومنهجه، 
ومو�سوعه، وحمتواه، واأهم نتائجه، فهو يف احلقيقة عر�س جلهد الباحث.

امُللخ�س �سورة عن بحثه، مما ُيعطي للمهتمني يف  اأن ُيعطي قارئ  وميكن للباحث 
مو�سوعه رغبة يف متابعته وقراءته، واحل�سول على نتائجه، وبالتايل تتحقق االإفادة مما 

فيه. 

واأ�ستطيع القول اإن ملخ�َس البحث مبثابة اإعالن عنه، وتنويه مبحتواه، وباجلهد املثبت 
فيه. وال يخفى على اأحد َدوُر االإعالن يف ترويج املعلن عنه واإ�سهاره.

واإذا كان التكرار يف اأفكار البحث، اأو األفاظه غري مقبول، فال ُيقبُل التكرار يف ملخ�س 
باالأفكار  الوفاء  مع  االخت�سار  البحث:  ملخ�س  مييز  ما  اأهم  الأن  اأوىل؛  باب  من  البحث 
املذكورة فيه املطلوب اإي�سالها للقارئ، فهو األفاظ قليلة تدل على املراد. واأ�سبه ما يكون 
لالأ�سواق  ُتعمل  التي  كاملج�سمات  كبري،  �سخم  لعمل  ال�سغري  باملج�سم  البحث  ملخ�س 
التجارية الكبرية، اأو للمطارات، اأو للمدن النموذجية. فلو اأراد �سخ�س اأن يزور مدينة جامعية 
كبرية َيجد لها جم�سمًا خمت�رشاً، من خالله ي�ستطيع اأن يتعرف على ما حوته من كليات، 
وخمتربات، ومراكز اأبحاث، واإدارة، ومكتبة، و�سكن الأع�ساء هيئة التدري�س، و�سكن للطالب، 

ومرافق عامة كاملالعب، وامل�سبح، واحلدائق، ومواقف ال�سيارات، واملطاعم.

واملطلوب اأن يكون ملخ�س البحث خمت�رشاً، ما بني مائة وخم�سني اإىل مائتي كلمة، 
اأن يكون ملخ�س البحث مقت�رشاً على بع�س االأفكار التي  مع الوفاء مبا حواه، فال ي�سح 
الباحث.  فيها  يقع  ال  اأن  يجب  التي  ال�سلبيات  من  هذه  فاإن   ، ملخ�س  اأنه  بدعوى  حواها 
قال  واالقت�سار،  االخت�سار  واالإيجاز، وبني  االخت�سار  الفرق بني  العلماء  بع�س  ذكر  وقد 
اللَّْفِظ،  يِف  َيُكوُن  اَر  ااِلْخِت�سَ اأَنَّ  َوِهَي  َوااْلإِيَجاِز  اِر  ااِلْخِت�سَ َبنْيَ  ْفِرَقِة  التَّ )َوِلَبْع�ِس  النفراوي: 
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اَر ُهَو ااْلإِْتَياُن  اِر ِباأَنَّ ااِلْقِت�سَ اِر َوااِلْخِت�سَ ُقوا َبنْيَ ااِلْقِت�سَ ْعَنى، َكَما َفرَّ َوااْلإِيَجاَز َيُكوُن يِف امْلَ
ْعَنى  امْلَ َبَقاِء  َمَع  اْلَكِثرِي  ِمْن  اْلَي�ِسرِي  اللَّْفِظ  ِريُد  جَتْ اُر  َوااِلْخِت�سَ ِه  َبْع�سِ َوَتْرُك  ْيِء  ال�سَّ ِبَبْع�ِس 

.)28() ِليِّ ااْلأَ�سْ

املبحث الثالث: األصالة واإلبداع يف البحث:

وفيه مطلبان:

•املطلب االأول: االأ�سالة واالإبداع. 	

•املطلب الثاين: جماالت لالإبداع يف الدرا�سات الفقهية يف ع�رشنا. 	

املطلب األول: الأ�سالة والإبداع:

فيكفي  باأحدهما.  االأقل  على  اأو  واالإبداع،  باالأ�سالة  العلمي  البحث  يت�سف  اأن  يجب 
الدكتوراه  ر�سالة  اأن يتوفر يف  ُي�سرتط  االأ�سالة، يف حني  ر�سالة املاج�ستري:  اأن يتوفر يف 

االأ�سالة واالإبداع. 

باأنه: )و�سيلة  الباحثني  اأهداف معينة، عرَّفه بع�س  البحث و�سيلة لتحقيق  ا كان  وملَّ
للدرا�سة ميكن بوا�سطتها الو�سول اإىل حل مل�سكلة حمددة عن طريق التق�سي ال�سامل والدقيق 
جلميع ال�سواهد واالأدلة التي ميكن التحقق منها، والتي تت�سل بهذه امل�سكلة املحددة()29(. 
والتحقق  تو�سيلها  ميكن  معارف  اإ�سافة  اإىل  يهدف  منظم  )ا�ستق�ساء  باأنه:  اأي�سا  وعرفه 
ي�سريا  التعريفني مل  فاإن هذين  وكما يالحظ  العلمي()30(.  االختبار  من �سحتها عن طريق 
اإىل املنهج الو�سفي، واقت�رش االأول على االإ�سارة للمنهج اال�ستقرائي والثاين على االإ�سارة 
اأنها  اإال  واأمثالهما على و�سوحها  التعريفان،  فهذان  واال�ستنباطي.  اال�ستقرائي  للمنهجني 
غري جامعة الأفراد املعرف؛ لعدم ذكرها املنهج الو�سفي، وهو املنهج الغالب يف الدرا�سات 

ال�رشعية واالإن�سانية والرتبوية. 

واأ�سالة البحث: ا�ستق�ساء مادته العلمية من م�سادرها، وبناوؤها على اأ�س�س �سحيحة 
املعنى  مع  يلتقي  املعنى  وهذا  علمي.  باأ�سلوب  املخالف  ومناق�سة  �سليمة،  وقواعد  قوية، 
َل ال�سيء اأ�سال: ا�ستق�سى بحثه حتى عرف  اللغوي لالأ�سالة، جاء يف املعجم الو�سيط: )اأ�سِ
اِئِط:  اأَ�ْسَفُلُه، َواأَ�َسا�ُس احْلَ ْيِء:  ُل ال�سَّ َل اأ�سالة: ثبت وقوي()31(، وقال الفيومي: )اأَ�سْ اأ�سله...اأَ�سُ
ُيْبَنى  َثاِبًتا  اًل  اأَ�سْ َلُه  َجَعْلت  ياًل  �سِ َتاأْ ْلته  َوَقِوَي...َواأَ�سَّ ُلُه  اأَ�سْ َثَبَت  ْيَء:  ال�سَّ َل  �سَ َوا�ْسَتاأْ ُلُه.  اأَ�سْ

َعَلْيِه()32(.
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املعنى  وهذا  علمية جديدة،  اإ�سافة  على  و�سموله  العلمي: متيزه  البحث  واالإبداع يف 
ْلَق اإْبَداًعا َخَلَقُهْم اَل َعَلى ِمَثاٍل.  ُ َتَعاىَل اخْلَ ماأخوذ من املعنى اللغوي، قال الفيومي: )اأَْبَدَع اهللَّ
َمْن  ُل  وَّ اأَ ُهَو  اأَْي  ْمِر:  ااْلأَ َهَذا  ِبْدٌع يِف  َواأَْحَدْثته،...َوُفاَلٌن  ا�ْسَتْخَرْجته  َواْبَتَدْعته:  ْيَء  ال�سَّ َواأَْبَدْعت 
وُبدوعا: �سار غاية يف �سفته...ويقال  ُبداعة  ))َبُدَع(  الو�سيط:  َفَعَلُه()33(، وجاء يف املعجم 

هذا من البدائع: مما بلغ الغاية يف بابه()34(. 

وقد ُيعرت�س فُيقال: االأ�سالة يف البحوث الفقهية ميكن حتقيقها؛ الأن احلكم الفقهي 
ال�سحيح ي�سدر بعد ا�ستق�ساء االأدلة اجلزئية ذات ال�سلة، وُيبنى على دليله اجلزئي الذي ُيعدُّ 
اأ�سال له، وهذا معنى االأ�سالة. لكن كيف ميكن ات�ساف البحوث الفقهية باالإبداع باأَْن تتحقق 
العلُم غاَيَتُه، كما قال عالء الدين احل�سكفي:  االإ�سافُة العلمية اجلديدة فيها، وقد بلغ هذا 
َق ،  َج َواَل اْحرَتَ وِل . َوِعْلٌم اَل َن�سِ ْحِو َوااْلأُ�سُ َق ، َوُهَو ِعْلُم النَّ َج َوَما اْحرَتَ )اْلُعُلوُم َثاَلَثٌة : ِعْلٌم َن�سِ
ُج  ِديِث َواْلِفْقِه()35(. ومعنى ُن�سْ َق ، َوُهَو ِعْلُم احْلَ َج َواْحرَتَ ْف�ِسرِي . َوِعْلٌم َن�سِ َوُهَو ِعْلُم اْلَبَياِن َوالتَّ
احل�سكفي  الدين  عالء  فقول  َم�َساِئِلِه()36(.  يُح  َوَتْو�سِ ُفُروِعَها  َوَتْفِريُع  َقَواِعِدِه  ُر  )َتَقرُّ الِعلِم: 
يقت�سي اأنه ال جمال لالإبداع يف الفقه. ومعنى احرتاقه: )ُبُلوُغُه النَِّهاَيَة يِف َذِلَك()37(، )َبْل َقْد 

اًل اأَْو َتَقُع َناِدًرا()38(.  َتَكلََّم اْلُفَقَهاُء َعَلى اأُُموٍر اَل َتَقُع اأَ�سْ

والرد على هذا العرتا�س من ثلثة وجوه:

عبارات الفقهاء الُقدامى تن�س على اأَنَّ جمال االإبداع يف الفقه مازال  • الوجه الأول: 	
قائمًا، فرتاهم يف مقدمة موؤلفاتهم الفقهية، اأو يف خامتتها، يذكرون عبارة )َكْم 
ُل ِلاْلآِخِر(، ومعناها كما قال البجريمي يف حا�سيته على حتفة املحتاج  َتَرَك ااْلأَوَّ
ُتْدِرْك  مَلْ  ااْلأََواِئَل  اأَنَّ  ْعَنى  امْلَ  ... ْكِثرِي  ِللتَّ ٌة  يَّ َخرَبِ  ...  « )َوَكْم  احلبيب:  حتفة  امل�سماة 
ُروَن()39(. وهذا ت�رشيح منهم على اأن علم الفقه  َتاأَخِّ َها امْلُ اأَ�ْسَياَء َكِثرَيًة َظِفَر ِبَبْع�سِ
ُل ِلاْلآِخِر(، الرملي يف مقدمة نهاية  مل يبلغ نهايته، وقد ذكر عبارة )َكْم َتَرَك ااْلأَوَّ
املحتاج)40(، وال�رشبيني يف مقدمة مغني املحتاج)41( ، ومرعي بن يو�سف يف مقدمة 
غاية املنتهى)42(، وابن عابدين يف العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية)43(. 
ُل ِلاْلآِخِر( على الفقهاء، بل ذكرها العطار يف  ومل يقت�رش ذكر عبارة: )َكْم َتَرَك ااْلأَوَّ
حا�سيته على �رشح اجلالل املحلي على جمع اجلوامع)44(، وذكر معناها ابن مالك، 
َخَر  ْن ُيدَّ ًة َفَغرْيُ ُم�ْسَتْبَعٍد اأَ يَّ ا�سِ ًة ، َوَمَواِهَب اْخِت�سَ فقال: )َواإَِذا َكاَنْت اْلُعُلوُم ِمَنًحا اإَلِهيَّ

َتَقدِِّمنَي()45(.  ِريَن، َما َع�رِشَ َعَلى َكِثرٍي ِمْن امْلُ َتاأَخِّ ِلَبْع�ِس امْلُ
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وال يعني َتْرُك املتقدمني للمتاأخرين جمااًل لالإبداع اأن املتقدمني مل يوفوا االأمر حقه، 
بل معناه اأنهم اجتهدوا فبذلوا و�سعهم يف وقتهم، وبَذل املتاأخرون و�سعهم يف وقتهم، في�رش 

اهلل عز وجل لهم من املعارف وفتح عليهم فتوحات جديدة)46(. 

• هناك م�سائل - غري قليلة- ثبت حكمها بالدليل ال�رشعي، ت�ستلزم  الوجه الثاين:	
اإعادة النظر فيها لتحقيق مناطها، كامل�سائل التي ُبني حكمها على ُعْرٍف تغريَّ اأو 
ت اأو على �رشورة اأو علة زالت، اأو العك�س، اأو حتتاج اإىل حتقيق  على م�سلحة تغريَّ
املجتهد،  فاح�سة من  نظرة عميقة  اإىل  امل�سائل حتتاج  وكل هذه  مناط خا�س، 
لذلك جند االإمام ال�ساطبي َيُعدُّ من اأق�سام االجتهاد ما ال ينقطع حتى ينقطع اأ�سل 
مُبدركه  احلكم  يثبت  اأن  وهو:  املناط،  بتحقيق  املتعلق  االجتهاد  وهو:  التكليف، 
اأي بدليله- ، ولكن يبقى النظر يف تعيني حمله)47(. فلو قال قائل ال  ال�رشعي - 
اأحد يخالف اأن م�سارف الزكاة ثمانية، وهي املذكورة يف قول اهلل عز وجل: {

اإمنا ال�سدقات للفقراِء وامل�ساكنِي والعاملنَي عليها واملوؤلفِة قلوبهم ويف الرقاِب 
حكيٌم})48(،  عليٌم  واهلُل  اهلِل  من  فري�سة  ال�سبيل  وابن  اهلل  �سبيل  ويف  والغارمنَي 
فما جمال االجتهاد يف هذه امل�ساألة. فاجلواب: يبقى باب االجتهاد وا�سعًا فيها، 
فيبقى النظر يف حتقيق مناط كل م�ساألة ُي�ساأل عنها الفقيه مما َي�ستِدل له باالآية. 
الفقهاء  بني  خالف  ح�سل  لكن  الزكاة،  م�سارف  من  الفقري  اأن  يخالف  اأحد  فال 
من  على  احلكم  يف  االختالف  اخلالف  هذا  على  وترتب  الفقر.  �سابط  حتديد  يف 
ُي�ساأل عنه الفقيه، هل ُيعطى من اأموال الزكاة اأم ال ؟ اأي هل َيت�سف امل�سوؤول عنه 
بالفقر فيكون من م�سارف الزكاة، اأم اأنه غني ال ُيعطى من الزكاة ؟ كما اأن م�سمى 
الفقر يختلف باختالف االأزمان واالأماكن، فمن ي�سمى فقرياً يف البالد الغنية قد 
ال�ساطبي هذا  لذا عدَّ  الفقرية، وهكذا يف م�سائل كثرية.  البالد  ال ي�سمى فقرياً يف 

االجتهاد باأنه ال ينقطع حتى ينقطع اأ�سل التكليف، وذلك عند قيام ال�ساعة. 

وقد ظهرت كثري من االإبداعات االجتهادية عند ال�سحابة واالأئمة االأربعة من بعدهم 
من خالل مراعاتهم الواقع يف اجتهادهم، فقد جمع اأبو بكر ر�سي اهلل عنه القراآن يف عهده، 
وجمعه عثمان ر�سي اهلل عنه، واأمر عمر ر�سي اهلل عنه بقتل اجلماعة بالواحد، وذهب عمر 
ووافقه ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم، ووافقهم االأئمة االأربعة على اأن طالق الثالث بفم واحد 
من  و�سنتني  بكر  اأبي  زمن  و�سلم ويف  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  زمن  كان يف  اأن  بعد  ثالثا 
خالفته واحدة، وجمع عمر ر�سي اهلل عنه ال�سحابة على اإمام واحد يف �سالة الرتاويح مع 
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اأن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم مل ي�سلها بال�سحابة جماعة، واأمر عثمان ر�سي اهلل عنه 
بالتقاط �سالة االإبل مع اأن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم مل ياأمر بذلك، واجتهادات كثرية 

من هذا الباب. 

• ا�ستجدت م�سائُل كثريٌة يف ع�رشنا هذا مل ُتعر�س للفقهاء قدميًا  الوجه الثالث:	
وجه  ببيان  عليها،  لالإجابة  واإبداعاتهم  املتاأخرين  اجتهادات  من  بد  ال  فكان 

م�رشوعيتها، اأو عدمه. 

املطلب الثاني: جمالت الإبداع يف الدرا�سات الفقهية يف ع�رشنا:

تظهر جمالت الإبداع يف الدرا�سات الفقهية يف ع�رشنا، يف اجلوانب التالية:

فقد  ال�رشعي.  حكمها  لبيان  الع�رش  هذا  يف  امل�ستجدة  الفقهية  امل�سائل  درا�سة  1 .
و�سيا�سية،  وطبية،  اقت�سادية،  متعددة  جماالت  يف  فقهية  م�سائل  ا�ستجدت 

واجتماعية، وجب على العلماء درا�ستها لبيان حكمها ال�رشعي.  

اأو فكرة  اأحكام كل نظرية  درا�سة النظريات واالأفكار الرتبوية والفل�سفية، وبيان  2 .
لالإ�سالم  خمالفتها  مدى  اأو  منها،  لال�ستفادة  لالإ�سالم  موافقتها  مدى  ملعرفة 

لتجنبها.

مو�سوعية  علمية  درا�سة  العلماء  بني  فيها  املختلف  الفقهية  امل�سائل  درا�سة  3 .
منهجية بعيدة عن التع�سب ملعرفة الراأي الراجح والعمل به وبيانه للنا�س.

االإ�سالم  عظمة  وبيان  الو�سعي،  بالقانون  مقاباًل  االإ�سالمي  الفقه  درا�سة  4 .
الت�رشيعية.

االإ�سالمي  الفقه  اأحكام  وتقنني  الو�سعي،  القانون  تقنني  فكرة  من  اال�ستفادة  5 .
العدل  ولتحقيق  اإليها،  والرجوع  تطبيقها  لي�سهل  قانونية؛  مواد  وفق  وعر�سها 

وامل�ساواة يف التطبيق.

لي�سهل  نظرية  يف  املتناثرة  الفقهية  االأحكام  وجمع  نظريات،  وفق  الفقه  عر�س  6 .
الرجوع اإليها.

عر�س الفقه وفق احلروف الهجائية، ب�رشف النظر عن مو�سوعه، وهذا ما ي�سمى  7 .
بالعر�س املو�سوعي للفقه، كما يف املو�سوعة الفقهية ال�سادرة عن وزارة االأوقاف 

الكويتية.
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عر�س االأحكام الفقهية على مواقع متخ�س�سة على االإنرتنت، كموقع جامع الفقه  8 .
االإ�سالمي ل�رشكة حرف لتقنية املعلومات، وموقع الوراق، واملكتبة ال�ساملة على 

موقع امل�سكاة.

عر�س االأحكام الفقهية على اأقرا�س مدجمة (CD-ROM). 9 ، كجامع الفقه االإ�سالمي، 
ال�سادر عن �رشكة حرف لتقنية املعلومات.

املبحث الرابع: مناقشة املخالف بأسلوب علمي)49(:

اأهم ما مييز الباحث عمومًا، والباحث امل�سلم خ�سو�سًا، اأنه ماأمور بح�سن عر�س ما 
عنده، ومناق�سة املخالفني بالتي هي اأح�سن.

وحتى تتحقق الأ�سالة يف البحث يجب مناق�سة اأفكار املخالفني باأ�سلوب علمي 
وفق القواعد التالية)50(:

• اأن يكون هدف الباحث الو�سول اإىل احلقيقة، ويقت�سي ذلك اأن ال  القاعدة الأوىل:	
يتع�سب ملذهبه، واأن يعتمد ما رجحه الدليل ب�رشف النظر عن قائله. وقد اأر�سدنا 
القراآن الكرمي اإىل ذلك ملا خاطب الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، واأمته اأن يقولوا 
للم�رشكني يف مناظرتهم لهم يف اأعظم ق�سية اإ�سالمية، وهي توحيد اهلل عز وجل 
وعدم االإ�رشاك به: {قل من يرزقكم من ال�سماوات واالأر�س قل اهلل واإنا اأو اإياكم 
لعلى هدى اأو يف �سالل مبني})51(، )ويف هذا غاية التخلي عن التع�سب الأمر �سابق، 
وكمال اإعالن الرغبة بن�سدان احلقيقة اأنى كانت. وملا كان مو�سوع املناظرة الذي 
وردت هذه االآية يف �سدده توحيَد اخلالق اأو االإ�رشاك به، وهما اأمران على طريف 
نقي�س، ال لقاء بينهما بحال من االأحوال، وهما يدوران حول اأ�سل عظيم من اأ�سول 
العقيدة الدينية، كان من االأمور البدهية اأن الهداية يف اأحدهما اإذ هو احلق، واأن 
ال�سالل املبني يف االآخر اإذ هو الباطل، ومن اأجل ذلك كانت عبارة اإعالن التخلي 

عن التع�سب الأمر �سابق، تت�سمن االعرتاف بهذه احلقيقة()52(. 

وراأي  اخلطاأ،  يحتمل  �سواب  »راأيي  القول  والثقايف  العلمي  موروثنا  من  اأ�سبح  وقد 
غريي خطاأ يحتمل ال�سواب«)53(. 

• اأن يتقيد الباحث بالعبارات املهذبة يف عر�س الراأي املخالف  القاعدة الثانية:	
اأو ال�سخرية، من الراأي  اأو اال�ستهزاء،  اأو التجريح،  ومناق�سته، واأن يتجنب الطعن، 
وجل:           عز  اهلل  قال  اإليه،  واأر�سدنا  بذلك  االإ�سالم  اأمرنا  وقد  حتقريه.  اأو  املخالف 
{ادع اإىل �سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احل�سنة وجادلهم بالَّتي هي اأح�سن})54(، 



104

أ.د. حسني مطاوع الترتوريالبحث العلمي - خطته وأصالته ونتائجه

وبنيَّ  اأح�سن})55(،  بالَّتي هي  اإال  الكتاب  اأهل  عز وجل: {وال جتادلوا  اهلل  وقال 
الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم اأن امل�سلم ال يت�سف بتلك ال�سفات القبيحة يف كل 
اأمور حياته مبا فيها التعامل مع املخالف وعر�س راأيه ومناق�سته فقال: )َلْي�َس 

اِن َواَل اْلَفاِح�ِس َواَل اْلَبِذيِء()56(. اِن َواَل اللَّعَّ عَّ وؤِْمُن ِبالطَّ امْلُ

يدعيه.  ملا  املرجحة  اأو  املثبتة  االأدلة  بتقدمي  الباحث  التزام   • الثالثة:	 القاعدة 
العلم  اأهل  عند  تقرر  وقد  ينقل،  فيما  االآخرين  عن  النقل  �سحة  باإثبات  والتزامه 

قولهم : »اإذا كنت ناقال فال�سحة، واإذا كنت مدعيا فالدليل«.

وي�سهد لهذه القاعدة عموم االأدلة التي تاأمر مبجادلة املخالفني بالتي هي اأح�سن.   

• اأن ال يكون الباحث ملتزمًا يف اأمر من اأموره ب�سد الدعوى التي  القاعدة الرابعة:	
يحاول اإثباتها، فال يدعي دعوى ويعتقد �سدها، الأن ال�سدين ال يجتمعان، وكل 
ا�ستدالل  ذلك  اأمثلة  ومن  دعواه.  ت�سقط  �سدها،  معتقدا  ويكون  دعوى  يدعي  من 
بع�س من اأنكر ر�سالة حممد �سلى اهلل عليه و�سلم باأنه ب�رش، وزعمهم اأن اال�سطفاء 
اأن يكون مع الر�سول من الب�رش مَلٌك ُيرى،  اأو  َمَلك،  اأو  ِلٍك  مِلَ اإال  بالر�سالة ال يكون 
وقد ذكر ربنا عز وجل دعواهم يف قوله: {وقالوا ماِل هذا الر�سول ياأكل الطعام 

ومي�سي يف االأ�سواق لوال اأُنزل اإليه ملك فيكون معه نذيراً})57(. 

ذلك  ومثال  االآخر.  بع�سه  الباحث  كالم  بع�س  ينق�س  ال  اأن   • اخلام�سة:	 القاعدة 
{�سحر  اهلل  ر�سول  على  تنزل  الباهرات  االآيات  يروا  كانوا  حينما  الكافرين  قول 
ُيعر�سوا  اآية  يروا  {واإن  قوله:  يف  ذلك  عنهم  وجل  عز  اهلل  حكى  كما  م�ستمر}، 
اأن  ادعوا  الأنهم  بع�سًا؛  بع�سه  ينق�س  الكفار  فكالم  م�ستمر})58(.  �سحر  ويقولوا 
ادعاءهم  يناق�س  م�ستمر،  اأنه  ال�سحر  لهذا  �سحر، وو�سفهم  القمر  ان�سقاق  معجزة 
باأن معجزة ان�سقاق القمر �سحر ؛ الأن من �ساأن االأمور امل�ستمرة اأن ال تكون �سحراً، 

وال ُيت�سور اأن يكون ال�سيء الواحد �سحراً وم�ستمراً يف اآن واحد. 

الدعوى  الأ�سل  ترديداً  دعواه  على  الباحث  دليل  يكون  ال  اأن   • ال�ساد�سة:	 القاعدة 
مقرتنًا برباعة يف التالعب باالألفاظ.

• اأن ال يلجاأ الباحث اإىل الطعن يف اأدلة املخالف من غري حجة،  القاعدة ال�سابعة:	
الذين  {وقال  القراآن:  اأعجزهم  ملا  امل�رشكني  عن  حكاية  وجل  عز  اهلل  قال  كما 

كفروا ال ت�سمعوا لهذا القراآن والغوا فيه لعلكم تغلبون})59(.
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املكابرة  وعدم  عليها،  واملتفق  امل�سلَّمة  بالق�سايا  الت�سليم   • الثامنة:	 القاعدة 
واالإ�رشار على اإنكارها، فاإن طالب احلق ال يكابر يف اإنكار الثوابت، واإن مل ُيِقم 
مدعيها اأدلة على �سدق دعواه؛ الأن اإقامة االأدلة على امل�سلمات والثوابت اإ�ساعة 
الوقت، وقدميًا قال ال�ساعر: ولي�س ي�سح يف االإفهام �سيء... اإذا احتاج النهار اإىل 

دليل.

�سواء  ال�سحيحة،  باالأدلة  اإليها  ُيَتو�سل  التي  النتائج  َقبول   • التا�سعة:	 القاعدة 
كانت اأدلة قطعية، اأو تفيد ظنًا غالبًا. وعدم رد النتائج التي تو�سل اإليها غريه اإن 
كانت مبنية على ظن غالب بدعوى اأنها نتائج غري قطعية. وكثرياً ما اأكنت ا�سمع 
اأراد التهرب من  اأن�ساف املتعلمني يتناق�سون مع غريهم يف م�ساألة فقهية، فاإذا 
خمالفه قال له اأريد دلياًل قطعيًا الإثبات ما تقول، مع اأن الدليل الذي ُيثبت ظنًا 

غالبًا يكفي الإثبات املدعى يف تلك امل�ساألة.

املبحث اخلامس: نتائج البحث وتوصياته:

كانت  بحثهم. وملا  نتائج  قيمة  تقلل من  اأخطاء،  اأو  الباحثني يف ق�سور  بع�س  يقع 
كاأن مل  الباحث �سائعًا  اأي خلل فيها يجعل جهد  فاإن  املرجوة منه،  ثمرته  البحث  نتائج 
اأخطاء،  اأبحاثهم على نتائج بحثه يف  يكن، وُتوقع من ياأتي بعده من الباحثني ممن بنوا 
فيوؤدي اخلطاأ يف نتائج اأي بحث اإىل اأخطاء متكررة يف م�سرية البحث العلمي. وتتفاوت هذه 
اأو اخلطاأ يف النتائج التي يعتمد عليها الباحثون ومدى  االأخطاء بح�سب ج�سامة التق�سري 

ثقتهم بنتائج من �سبقهم. 

واالأ�سل اأن ال يبداأ الباحث من نقطة ال�سفر، واأن ي�ستفيد من جهود من �سبقه، ويكفيه 
الختبار نتائجهم بعر�سها على الثوابت وامل�سلمات، للتاأكد من �سحتها.

اإليها،  ل الباحث  اأو املعارف التي تو�سَّ واملراد بنتيجة البحث: ثمرته، وهي احلقائق 
بعد عر�س االآراء واالأدلة، ومناق�ستها، ودرا�ستها مبو�سوعية. 

وال بد الأي بحث جاد اأن يو�سل اإىل نتائج، والبحث الذي ال يو�سل اإىل اأية نتيجة يكون 
جهداً �سائعًا. وقد يكون �سبب ذلك اأخطاء وقع فيها الباحث، كتق�سري يف اختيار مو�سوع 

بحثه، اأو يف منهجه، اأو يف و�سائل البحث واإجراءاته. 
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واإذا اتبع الباحث منهجًا علميًا منا�سبًا لبحثه، وخطوات �سليمة فاإنه �سي�سل اإىل نتائج 
�سحيحة. وعدم �سحة النتائج اأو عدم و�سوحها، اأو عدم ن�سجها، يرجع اإىل اأ�سباب متعددة، 

ميكن للباحث اإذا تنبه لها اأن يتجنب الوقوع فيها. 

واأول ما ُيطلب من الباحث اأن يحدد مو�سوع )م�سكلة( بحثه، ثم املنهج العلمي الذي 
ينا�سب هذا البحث، ثم يجمع املادة العلمية للبحث من غري تق�سري، فريجع ملا يحتاج اإليه، 
حتى لو كان خمطوطًا، اأو جتارب علمية، اأو مقابالت وا�ستطالعات، ثم يدر�س املادة العلمية 

التي بني يديه، ويحللها، وي�ستدل لالآراء مبو�سوعية، ثم يخل�س اإىل النتائج. 

ويرجع �سبب عدم �سحة النتائج اأو عدم و�سوحها، اأو عدم ن�سجها اإىل النقاط 
التالية: 

بد  ال  التي  العليا  الدرا�سات  طريق  ي�سلك  ال  اأن  فاالأ�سل  العلمي،  الباحث  �سعف  1 .
فيها من االأبحاث العلمية اإال الطلبة املتميزون؛ الأن �سعف الباحث ينعك�س على 
بحثه عمومًا ونتائجه خ�سو�سًا، وال ي�ستطيع الباحث ال�سعيف التو�سل اإىل نتائج 

�سحيحة. 

ي�سعى  م�سبقة  نتائج  ذهنه  يف  تكون  بحيث  وتع�سبه،  الباحث  مو�سوعية  عدم  2 .
الإثباتها، ويف هذه احلالة جند الباحث يتحم�س لراأي معني قبل بحثه اأو ا�ستكمال 
بحثه، في�ستدل باآيات اأو اأحاديث �سعيفة الداللة، اأو باأحاديث �سعيفة، اأو يتجاهل 

االأدلة القوية التي توؤيد الراأي االآخر. 

ا�ستعمال العبارات العاطفية واملرنة يف �سياغة وعر�س نتائج البحث جتعلها غري  3 .
اأدى البحث اجلاد  اأن تكون نقاطًا وا�سحة حمددة  وا�سحة، فنتائج البحث يجب 

اإليها. 

عدم فهم الباحث للمراد بنتائج البحث! فاالأ�سل اأن يكتب الباحث نتائج حقيقية  4 .
تو�سل اإليها من خالل بحثه. فال يكتب م�سلمات ونتائج ال يخالف فيها اأحد اإذا مل 
يكن بحثه قد اأو�سله اإليها. وال يكتب نتائج لق�سايا تعرَّ�س لها اأثناء بحثه لكنه مل 
يبحثها بحثًا علميًا. وال يجعل نتائج البحث خال�سة وملخ�سًا لبحثه. فالنتيجة ال 
ُتعد نتيجة علمية اإال اإذا تو�سل اإليها الباحث بعد عر�س االآراء واالأدلة ومناق�ستها 

ودرا�ستها مبو�سوعية.
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الوقوف  اأو عدم  اأو عدم فهم داللتها،  االأدلة،  ا�ستق�ساء  البحث، وعدم  العجلة يف  5 .
على �سحة االأحاديث واالآثار التي ا�ستدل بها. وهذه العجلة توؤدي اإىل خطاأ يف عزو 
االآراء الأ�سحابها، اأو خطاأ يف فهم مذهب عامل من العلماء. فاأحيانا يكون العامل 
فيما  تاأمل  اإىل  راأيه  ملعرفة  وُيحتاج  امل�ساألة،  يف  مبذهبه  ُي�رشح  ال  اأو  متوقفًا، 

كتب؛ الأن النظرة االأوىل ال�رشيعة يف كالمه قد توحي بخالف مذهبه احلقيقي.

عدم تفريق الباحث بني النتائج والتو�سيات، فيجعل التو�سيات اأو بع�سها �سمن  6 .
النتائج، وفرق بينها؛ فالنتيجة كل ما تو�سل له الباحث بعد درا�سة وعر�س اأدلة 

ومناق�سة وترجيح. اأما التو�سيات فلها �سور:

اأن تكون التو�سية مبنية على اإحدى نتائج البحث، وحمققة لثمرته املرجوة  • الأوىل: 	
منه، وتقود اإىل ا�ستثمار عملي تطبيقي للنتيجة.

اأنها  الباحث  راأى  بالبحث،  ذات �سلة  تتعلق مب�ساألة  التو�سية  تكون  اأن   • الثانية:	
مهمة، وبحاجة اإىل درا�سة وحتقيق، لكنه مل يدر�سها؛ الأنها خارجة عن مو�سوع 

بحثه، اأو الأن �سلتها به �سعيفة.

توفر  لعدم  اإليها  الو�سول  عن  البحث  َق�رُش  مب�ساألة  التو�سية  تتعلق  اأن  • الثالثة: 	
درا�سة  اإعادة  الباحث  فيو�سي  الالزمة،  االأدوات  وجود  لعدم  اأو  البيانات  بع�س 

امل�ساألة يف حال ظهور بيانات جديدة ُتعني على الو�سول للنتائج املرجوة. 
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اخلامتة: يف نتائج البحث:

البحث العلمي: درا�سة تت�سم بالدقة ملو�سوع، وفق مناهج معتربة، غايتها حتقيق  1 .
اأهداف حددها الباحث.

ت�ستمل خطة البحث ابتداًء العنا�رش االأ�سا�سية التالية: عنوان البحث، ومو�سوعه،  2 .
وم�سطلحاته،  واأدواته،  اختياره،  واأ�سباب  واأهميته،  واأ�سئلته،  واأهدافه  وحدوده، 

والدرا�سات ال�سابقة، ومنهج البحث واإجراءاته )خطواته(.

ي�ساف للخطة بعد انتهاء البحث: االإهداء، وال�سكر والتقدير، والعقبات التي واجهت  3 .
الباحث، وملخ�س البحث.

ات�سافه  البحث  يف  ُيقبل  ما  واأقل  اجلاد،  للبحث  �سفتان  واالإبداع  االأ�سالة  4 .
باالأ�سالة.

اأ�س�س  على  وبناوؤها  م�سادرها،  من  العلمية  مادته  ا�ستق�ساء  البحث:  اأ�سالة  5 .
�سحيحة قوية، وقواعد �سليمة، ومناق�سة املخالف باأ�سلوب علمي. 

االإبداع يف البحث العلمي: متيزه وا�ستماله على اإ�سافة علمية جديدة.  6 .

اإليها، بعد  الباحث  ل  التي تو�سَّ اأو املعارف  البحث: ثمرته، وهي احلقائق  نتيجة  7 .
عر�س االآراء واالأدلة، ومناق�ستها، ودرا�ستها مبو�سوعية.
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اهلوامش:

. �سورة العنكبوت، اآية 48. 1

. معجم تهذيب اللغة لالأزهري 278/1. 2

. اأ�سول البحث العلمي ومناهجه الأحمد بدر �س 20. 3

. اأ�سول البحث العلمي ومناهجه الأحمد بدر �س 20. 4

منهج البحث يف الفقه االإ�سالمي خ�سائ�سه ونقائ�سه لعبد الوهاب )اأبو �سليمان( �س  5 .
.216

حامت  لل�رشيف  للكتاب  ال�سحيح  العنوان  وانظر:   ، 6 .434 �س  للفيومي  املنري  امل�سباح 
العوين، �س17-15.

فاملطلع هو: العنوان. واملقطع هو: اآخر البحث اأي: خامتته. قال الفيومي يف امل�سباح  7 .
يَغِة اْلِبَناِء ِلْلَمْفُعوِل َحْيُث َيْنَتِهي اإَلْيِه َطَرُفُه(، وجاء  ْيِء ِب�سِ املنري �س 509: )َوُمْنَقَطُع ال�سَّ

يف املعجم الو�سيط �س746: )املقطع من كل �سيء اآخره حيث ينقطع وينتهي(. 

. غمز عيون الب�سائر الأحمد احلموي 180/2. 8

ُيكتب  الذي  الكالم  هو  العنوان  الأن  -غالبًا-؛  عنوانه  وبني  الكتاب  ا�سم  بني  فرق  ال  9 .
على واجهة الكتاب يدل على م�سمونه وُيظهر حمتواه، واأغلب املوؤلفني ي�سعون اأ�سماء 
موؤلفاتهم على اأبرز مكان يف الكتاب، وهو غالفه، فيكون ما و�سعه املوؤلف على غالف 
كتابه هو عنوان الكتاب، وهو ا�سمه اأي�سًا. انظر: العنوان ال�سحيح للكتاب لل�رشيف حامت 

العوين �س 17.

 ، 10 .32-9 �س  غدة،  اأبو  الفتاح  عبد  الرتمذي،  جامع  وا�سم  ال�سحيحني،  ا�سمي  حتقيق 
العنوان ال�سحيح للكتاب لل�رشيف حامت العوين �س 50. وا�سم جامع الرتمذي كما حققه 
ومعرفة   r اهلل  ر�سول  ال�سنن عن  من  املخت�رش  “اجلامع   :79 غده �س 55،  اأبو  ال�سيخ 

ال�سحيح واملعلول وما عليه العمل”.

. العنوان ال�سحيح للكتاب لل�رشيف حامت العوين �س 52-50. 11
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. كتابة البحث العلمي �سياغة جديدة لعبد الوهاب )اأبو �سليمان( �س 59. 12

. �رشح النيل و�سفاء العليل ملحمد بن يو�سف اأطفي�س 415/17. 13

القيام به بعد  ال�سلوك املتوقع  التي ت�سف  العبارات  الرتبوية: جمموعة من  واالأهداف  14 .
مرور املتعلم بخربة تعليمية معينة.

. ك�سف الظنون عن اأ�سامي الكتب والفنون حلاجي خليفة 35/1. 15

. ك�سف الظنون عن اأ�سامي الكتب والفنون حلاجي خليفة 36/1. 16

. اأ�سول البحث العلمي ومناهجه د. اأحمد بدر �س 35. 17

. اأ�سول البحث العلمي ومناهجه د. اأحمد بدر �س 35. 18

. ك�سف الظنون عن اأ�سامي الكتب والفنون حلاجي خليفة 1/ 35. 19

اأحيانا يخطئ الباحث يف كتابة بع�س االآيات القراآنية، وهذا �سنيع. وحتى ال يقع يف  20 .
كمبيوتره،  جهاز  على  اًل  حُممَّ العثماين  امل�سحف  يكون  اأن  فاالأ�سل   ، اخلطاأ  هذا  مثل 
وما عليه اإال ن�سخ االآيات املطلوبة، ثم ل�سقها يف املكان املراد يف البحث. وهذا يريح 
الباحث من عناء طباعة االآيات و�سبطها، ويخل�سه من الوقوع يف اخلطاأ، اإ�سافة اإىل 

اأنه يحقق مزية اإثباته االآية بالر�سم العثماين ال بالر�سم املتعارف عليه. 

يالحظ اأنه ال ُيقبل حديثيا تخريج احلديث من م�سدر حديثي مل يرو احلديث ب�سنده، فال  21 .
ي�سح تخريج احلديث من نيل االأوطار، اأو �سبل ال�سالم اأو ريا�س ال�ساحلني، اأو الرتغيب 

والرتهيب، وما اأ�سبهها.

. 22 ُيكتب االإهداء، وال�سكر والتقدير، يف ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه، وال ُيكتب يف غريهما 
من االأبحاث. 

. رواه م�سلم برقم 4622. 23

. �سورة البقرة اآية 143. 24

. �سورة االأنعام 152. 25
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. �سورة اإبراهيم 7. 26

ِحيٌح. ، وَقاَل: َهَذا َحِديٌث َح�َسٌن �سَ رواه الرتمذي برقم 1877. 27

. الفواكه الدواين الأحمد النفراوي 1/ 20. 28

. اأ�سول البحث العلمي ومناهجه الأحمد بدر �س 20. 29

. اأ�سول البحث العلمي ومناهجه الأحمد بدر �س 20. 30

. املعجم الو�سيط �س 20. 31

. امل�سباح املنري للفيومي �س 16. 32

. امل�سباح املنري للفيومي �س 38. 33

. املعجم الو�سيط �س 43- 44. 34

. الدر املختار للح�سكفي –ومعه �رشحه رد املحتار البن عابدين- 1/ 49. 35

. رد املحتار البن عابدين 1/ 49. 36

. رد املحتار البن عابدين 1/ 49. 37

. رد املحتار البن عابدين 1/ 50. 38

. حتفة احلبيب )حا�سية البجريمي على اخلطيب( 1/ 20. 39

. نهاية املحتاج للرملي 1/ 11. 40

. مغني املحتاج لل�رشبيني – ومعه حا�سية البجريمي على اخلطيب- 1/ 19. 41

. مطالب اأويل النهى يف �رشح غاية املنتهى للرحيباين 1/ 21. 42

. العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية البن عابدين 2/ 336. 43

. حا�سيته العطار على �رشح اجلالل املحلي على جمع اجلوامع 1/ 272. 44
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 . امل�ساعد على ت�سهيل الفوائد البن عقيل 1/ 3. 45

. انظر: رد املحتار البن عابدين 1/ 27- 28. 46

. املوافقات لل�ساطبي 5/ 11- 12. 47

. �سورة التوبة اآية 60. 48

ميكن اأن ن�سمي هذا العنوان: جمادلة املخالف بالتي هي اأح�سن. 49 .

 ، االأ�ستاذ عبد الرحمن امليداين يف �سوابط املعرفة �س 373- 379. 50 القواعد  ذكر هذه 
حتت عنوان: )توجيهات اإ�سالمية اإىل القواعد العامة للجدال بالتي هي اأح�سن(.

 . �سورة �سباأ اآية 24. 51

. �سوابط املعرفة للميداين �س 363. 52

، رد املحتار البن  �رشح بذلك عدد من الفقهاء، انظر: الدر املختار للح�سكفي 1/ 48. 53
عابدين 3/ 93، غمز عيون الب�سائر للحموي 4/ 127- 128، الفتاوى الفقهية الكربى 

للهيتمي 4/ 313.

. �سورة النحل اآية 125. 54

�سورة العنكبوت. 55 .

، وقال: )َهَذا َحِديٌث َح�َسٌن َغِريٌب(.  رواه الرتمذي برقم 1900. 56

. �سورة الفرقان اآية 7. 57

. �سورة القمر اآية 2. 58

. �سورة ف�سلت اآية 26. 59
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املصادر واملراجع:

القراآن الكرمي. 1 .

م. اأ�سول البحث العلمي ومناهجه، اأحمد بدر، الكويت، ط4، 1978. 2

حتفة احلبيب )حا�سية البجريمي على اخلطيب(= انظر: مغني املحتاج.  3 .

حتفة املحتاج يف �رشح املنهاج: الأحمد بن علي بن حجر الهيتمي، بريوت، دار اإحياء  4 .
الرتاث العربي.

مكتبة  حلب،  غدة،  اأبو  الفتاح  عبد  الرتمذي:  جامع  وا�سم  ال�سحيحني،  ا�سمي  حتقيق  5 .
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