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العلم فضل
1

 

 

 :توحيده وهو مشهود أجل على العلم أهَل وتعاىل سبحانه اهلل استشهاد

 اَل ْلِقْسِطٱِب َقاِئَمًا ْلِعْلِمٱ َوُأْوُلوْا ِئَكُةٰ  ْلَمَلـٱَو ُهَو ِإالَّ َهٰ  ِإَلـ ال َأنَُّه للَُّهٱ َشِهَد}: تعاىل اهلل قال

 [.18: عمران آل] {ْلَحِكيُمٱ ْلَعِزيُزٱ ُهَو ِإالَّ َهٰ  ِإَلـ

 ال َأنَُّه للَُّهٱ َشِهَد}: فقال بشهادته العلم وأولي منائكته شهادة قرن: "كثري ابن قال

 ".املقام هذا يف للعلماء عظيمة خصوصية وهذه {ْلِعْلِمٱ َوُأْوُلوْا ِئَكُةٰ  ْلَمَلـٱَو ُهَو ِإالَّ َهٰ  ِإَلـ

 

 :واجلهل العلم بني التسوية نفى تعاىل اهلل أن

 [.9:الزمر] {َيْعَلُموَن اَل لَِّذيَنٱَو َيْعَلُموَن لَِّذيَنٱ َيْسَتِوى َهْل ُقْل}: تعاىل اهلل قال

 :العلم أهل درجات رفعة

 {ٍتٰ  َدَرَجـ ْلِعْلَمٱ ُأوُتوْا لَِّذيَنٱَو ِمنُكْم ءاَمُنوْا لَِّذيَنٱ للَُّهٱ َيْرَفِع}: تعاىل اهلل قال

 [.11:اجملادلة]

 يؤَتوا مل الذين املؤمنني على اإلميان أهل من العلم أوتوا الذين اهلل يرفع: "الطربي قال

 ".به أمروا مبا عملوا إذا درجاٍت علمهم بفضل العلم

                                                             
على طلب العلم واالجتهاد في الحث جماعة،اقتضاء العلم العمل البن عبد البر،البن  انظركتاب:جامع بيان فضل العلم 1

 لعسكريه لجمع
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 :اخلشية أهل هم العلم أهل أن

 [.28:فاطر] {ْلُعَلَماُءٱ ِعَباِدِه ِمْن للََّهٱ َيْخَشى ِإنََّما}: وجل عز اهلل قال

 اهلل خيَشون الذين أن معناه أن ُيْؤذن العلماء وتأخري تعاىل اهلل اسم وتقديم: "النسفي قال

 "غريهم دون العلماء عباده من

 

 :العلم من املزيد بطلب وسلم عليه اهلل صلى نبيه أمر تعاىل اهلل أن

 [.114:طه] {ِعْلمًا ِزْدِنى رَّّب َوُقل}: جناله جل اهلل قال

 "بطلبه تعاىل اهلل أمر ملا فضله لوال إذ فضله, على يدّل العلم زيادة طلب: "الكرماني قال

 

 :القيامة يوم العلم أهل بأقوال االستشهاد

 للَِّهٱ ِبٰ  ِكَتـ ِفى َلِبْثُتْم َلَقْد َنٰ  إِلمَيـٱَو ْلِعْلَمٱ ُأوُتوْا لَِّذيَنٱ َوَقاَل}: وتعاىل سبحانه قال

 [.56:الروم] {َتْعَلُموَن اَل ُكنتْم ِكنَُّكْمٰ  َوَلـ ْلَبْعِثٱ َيْوُم َذاٰ  َفَهـ ْلَبْعِثٱ َيْوِم ٰ  ِإَلى

 يف اهلل حجة عليهم أقاموا كما اآلخرة يف العلماء املؤمنون عليهم فريّد: أي: "كثري ابن قال

 "الدنيا
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 :القرآن بأمثال املنتفعون هم العلم أهل أن

 [.43:العنكبوت] {ِلُموَنٰ  ْلَعـٱ ِإالَّ َيْعِقُلَها َوَما ِللنَّاِس َنْضِرُبَها ألْمَثاُلٱ َوِتْلَك}:تعاىل قال

 "عنه املتعلمون العلم يف الراسخون إال ويتدّبرها يفهمها وما: أي: "كثري ابن وقال

 

 :اجلنة إىل طريق العلم طلب

 طريًقا سلك من: ))وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال عنه اهلل رضي هريرة أبي وعن

 ((.اجلنة إىل طريًقا به له اهلل سّهل علًما فيه يلتمس

 

 :اخلري على احلصول أسباب من سبب الدين يف الفقه أن

 خرًيا به اهلل يرد من: ))وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال عنه اهلل رضي معاوية عن

 ((الدين يف يفقهه

 :النعم أجّل من العلم أن

 َكِثرٍي ٰ  َعَلى َفضََّلَنا لَِّذىٱ ِللَِّه ْلَحْمُدٱ َوَقااَل ِعْلمًا َنٰ  َوُسَلْيَمـ َداُووَد ءاَتْيَنا َوَلَقْد}: تعاىل قال

 [.15:النمل] {ْلُمْؤِمِننَيٱ ِعَباِدِه ّمْن
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 :األمر والة صنفي أحد العلم أهل أن

 {ِمْنُكْم ألْمِرٱ َوُأْوِلى لرَُّسوَلٱ َوَأِطيُعوْا للََّهٱ َأِطيُعوْا ءاَمُنوْا لَِّذيَنٱ َأيَُّهاٰ  َيـ}: تعاىل قال

 [.59:النساء]

 

 :العلم بطالب املنائكة رضا

 من: ))يقول وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مسعت: قال عنه اهلل رضي الدرداء أبي عن

 أجنحتها لتضع املنائكة وإن اجلنة, إىل طريقًا به اهلل سلك علمًا منه يبتغي طريقًا سلك

 ((.العلم لطالب رضا

 

 :يغَبطون العلم أهل أن

 يف إال حسد ال: ))وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال عنه اهلل رضي مسعود ابن عن

 يقضي فهو احلكمة اهلل آتاه ورجل احلق, يف هلكته على فسلِّط مااًل اهلل آتاه رجل: اثنتني

 ((.ويعلِّمها بها

 اجلود, أو العلم: أمرين بأحد إال تكون ال الغبطة أن على احلديث دّل: "حجر ابن وقال

 ".بعلم كان إذا إال حممودًا اجلود يكون وال
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 :بالنضارة العلم ألهل وسلم عليه اهلل صلى النيب دعاء

 مسع امرأ اهلل نّضر: ))قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن عنه اهلل رضي ثابت بن زيد عن

 فقه حامل ورّب منه, أفقه هو من إىل فقه حامل فرّب يبلغه, حتى فحفظه حديثا منا

 ((.بفقيه ليس

 دعا النيب فإن شرفًا؛ به لكفى وحده هذا إال العلم فضل يف يكن مل ولو: "القيم ابن وقال

 ".أهله وبلغه وحفظه ووعاه كنامه مسع ملن

 

 :العلم بطلبة املنائكة مباهاة

 واهلل: قالوا(( ذاك؟ إال أجلسكم ما آهلل:...... ))قال عنه اهلل رضي اخلدري سعيد أبي عن

 جربيل أتاني ولكنه لكم, تهمًة أستحلفكم مل إني أما: ))قال ذاك, إال أجلسنا ما

 ((.املنائكة بكم يباهي وجل عز اهلل أن فأخربني

 ".عندهم عليكم ويثين عملكم, حسن ويريهم هلم, فضلكم يظهر: معناه: "النووي قال

 :الدينية الواليات يف العلم أهل تقديم 

 القوم يؤّم: ))قال وسلم عليه اهلل صلى النيب عن عنه اهلل رضي البدري مسعود أبي عن

 سواء السنة يف كانوا فإن بالسنة, فأعلمهم سواء القراءة يف كانوا فإن اهلل, لكتاب أقرؤهم

 ((.سنًا أو إسنامًا فأقدمهم
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 :النبوة مرياث العلم أن

 إن: ))يقول وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مسعت: قال عنه اهلل رضي الدرداء أبي عن

 فمن العلم, ورَّثوا إمنا درهمًا, وال دينارًا يورِّثوا مل األنبياء وإن األنبياء, ورثة العلماء

 ((.وافر خبّط أخذ أخذه

 

 :العلم لطالب وغريها احليتان استغفار

 إّن: ))يقول وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مسعت: قال عنه اهلل رضي الدرداء أبي عن

 ((.املاء يف احليتان حتى واألرض السماء يف َمن له ليستغفر العلم طالب

 

 :بالعلم إال الّدعوة تنجح ال

 َوُسْبَحاَن تََّبَعِنىٱ َوَمِن َأَنْا َبِصرَيٍة ٰ  َعَلى للَِّهٱ ٰ  ِإَلى َأْدُعو َسِبيِلى ِذِهٰ  َهـ ُقْل}: تعاىل قال

 [.108:يوسف] {ْلُمْشِرِكنَيٱ ِمَن َأَنْا َوَما للَِّهٱ

 ال فهي وأفضلها وأجلها العبد مقامات أشرف اهلل إىل الدعوة كانت وإذا: "القيم ابن قال

 حدٍّ إىل العلم يف البلوغ من الدعوة كمال يف بّد ال بل وإليه, به يدعو الذي بالعلم إال حتصل

 يؤتي واهلل املقام, هذا به حيوز صاحبه أن العلم شرف يف هذا ويكفي السعي, إليه يصل

 ".يشاء من فضله
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 2العلم طالب آداب

 

 :تعاىل هلل النية إخناص 

 علمًا تعّلم من: ))وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال عنه اهلل رضي هريرة أبي عن

 عرف جيد مل الدنيا من عرضًا به ليصيب إال يتعلمه ال وجل عز اهلل وجه به يبتَغى مما

 .رحيها يعين(( القيامة يوم اجلنة

 

 :واخلشية املراقبة ودوام بالعلم العمل

 (.ارحتل وإال أجابه فإن بالعمل, العلم هتف: )عنه اهلل رضي طالب أبي بن علي قال

 ".نفع ما العلم حِفظ, ما العلم ليس: "الشافعي وقال

 

 :العلم صيانة

 أو مال أو جاه من أرضية وأطماع دنيوية أغراض إىل به يتوصل سلما يّتخذه ال بأن وذلك

 .األقران على تقدم أو ِخدمة أو شهرة أو مسعة

 

                                                             
 . رسالن سعيد بن محمد،  جمعه و وتحصيله طلبه وآداب العلم فضل انظر:حلية طالب العلم ألبي زيد، 2
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 :األحكام وظواهر اإلسنام بشعائر القيام

 والعوام, للخواص السنام وإفشاء اجلماعات, مساجد يف الصناة على احملافظة ذلك ومن

 من ذلك وغري البدع, وإمخاد السنن, وإظهار املنكر, عن والنهي باملعروف واألمر

 .املكروهة والظنون الوقيعة عن عرضه وليصون به, التأّسي ليحصل الظاهرة األحكام

 

 :والفعلية القولية الشرعية املندوبات على احملافظة 

 واللسان, بالقلب تعاىل اهلل ذكر من واإلكثار وتدّبر, بتفّكر الكريم القرآن تناوة ذلك ومن

 الصناة من العبادات بنوافل واالعتناء وصدق, بإخناص والتضرع الدعاء يف واإلحلاح

 وغري وسلم, عليه اهلل صلى النيب على والصناة احلرام, اهلل بيت وحج والصدقة والصيام

 .ألجلها العلم يراد اليت واألعمال األقوال فضائل من ذلك

  

 :والكرب اخليناء ونبذ والسكينة التواضع

 والوقار, السكينَة له وتعّلموا العلم, تعّلموا: )عنه اهلل رضي اخلطاب بن عمر قال

 يقوم وال العلماء, جبابرة تكونوا وال تعلِّمون, من لكم وليتواضع تعّلمون, ملن وتواضعوا

 (.جهلكم مع علمكم
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 :والزهادة القناعة

 الناس أعلم ألنه بالدنيا؛ التعلق يستقذر أن العامل درجات أقّل: "الكناني مجاعة ابن قال

 إليها االلتفات بعدم أحّق فهو ونصبها, تعبها وكثرة زواهلا وسرعة وفتنتها خبستها

 ".بهمومها واالشتغال

 

  :واخلنال اخلصال ومجيل األخناق مبكارم التحّلي

 ".العلم يتعلمون كما اهلدي يتعلمون كانوا: "سريين ابن قال

 

 :الرديئة األخناق من والظاهر الباطن تطهري

 والعجب والرياء والكرب والغش تعاىل اهلل لغري والغضب والبغي واحلسد الغّل ذلك فمن

 والتزين واملداهنة واخليناء والفخر والطمع والبطر والشّح والبخل والشهرة والسمعة

 اخللق بعيوب عنها واالشتغال النفس عيوب عن والعمى والثناء املدح وحب للناس

 .الناس واحتقار القول يف والفحش والكذب والبهتان والنميمة والغيبة
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 :األوقات على واحملافظة التفرغ

 بقدر إال والعمل العلم من بصدده هو ما غري يف عمره أوقات من شيئًا يضيع ال بأن وذلك

 لطيف, أمل أو خفيف مرض لعروض بالعلم االشتغاَل يرتك ال بعضهم كان وقد الضرورة,

 .اإلمكان بقدر به ويشتغل بالعلم, يستشفي كان بل

 

 :االزدياد على احلرص ودوام واالجتهاد اجلّد

 والصرب علمه, من االستكثار يف جهدهم غاية بلوغ العلم طلبة على حّق: "الشافعي قال

 ".طلبه دون عارض كّل على

 قد أنه وظن التعلم ترك فإذا تعّلم, ما عاملًا الرجل يزال ال: "جبري بن سعيد وقال

 ".يكون ما أجهل فهو عنده مبا واكتفى استغنى

  

 :الطلب رفقاء اختيار حسن

 يستفيد أو يفيده من إال خيالط ال أن العلم لطالب ينبغي الذي: "الكناني مجاعة ابن قال

 وال منه يستفيد وال يفيده وال معه عمره يضيع من لصحبة تعرض أو شرع فإن... منه

 األمور فإن متّكنها, قبل األمر أول من عشرته قطع يف فليتلّطف بصدده هو ما على يعينه

 ".إزالتها عسرت متّكنت إذا
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 :تقليد غري من واتباعهم تقديس, غري من العلماء احرتام

 تتسع وأن وتقديرهم, العلماء احرتام العلم طلبة على إن: "عثيمني ابن الشيخ قال

 سلك عمن باالعتذار هذا يقابلوا وأن وغريهم, العلماء بني اختناف من حيصل ملا صدورهم

 أخطاء يتتبع الناس بعض ألن جدًا, مهمة نقطة وهذه اعتقادهم, يف خطأ سبينًا

 من وهذا مسعتهم, الناس على ويشّوش حقهم, يف الئقًا ليس ما منها ليتخذ اآلخرين,

 العامل اغتياب فإن الذنوب, كبائر من الناس من العاّمي اغتياب كان وإذا األخطاء, أكرب

 من حيمله ما وعلى عليه بل العامل على ضرره يقتصر ال العامل اغتياب ألن وأكرب, أكرب

 ".الشرعي العلم

 

 :اخلناف مسائل يف الصدر رحابة

 مواطن يف رحبًا صدره يكون أن: "العلم طالب آداب بيان معرض يف عثيمني ابن قال

 ال مما تكون أن إما العلماء بني اخلناف مسائل ألن االجتهاد؛ مصدره الذي اخلناف

 أن وإما مبخالفتها, أحد يعَذر ال فهذه واضحًا, فيها األمر ويكون فيه, لناجتهاد جمال

 خالفها من فيها يعذر فهذه جمال, فيها لناجتهاد مما تكون
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 العلمي البحث مفهوم :- 

 ؛" العلمي البحث" مفهوم على أطلقت اليت التعريفات كل حنصر أن اليسري من ليس

 معظم ولكن ؛ ومناهجه وجماالته ألهدافه تبعا ؛ وتنوعت التعريفات تلك تعددت حيث

 لقواعد وفقا ؛ حلها بقصد ما مشكلة دراسة على التأكيد حول تلتقي التعريفات تلك

 حياديتها اختناف رغم العلمية البحوث بني الوحدة من نوعا يعطي وهذا ؛ دقيقة علمية

 .. أنواعها وتعدد

 وتباينت مداخلهم اختلفت كما,  العلمي البحث مفهوم الباحثني من العديد تناول وقد

 وحسب اخلاصة زاويته من إليه نظر قد منهم واحد فكل,  املفهوم هذا حول اجتاهاتهم

 .. العلمية قناعته أو ميوله

 تعريفات البحث العلمي :ل ومن أمش

من الطرائق واخلطوات املنظمة واملتكاملة تستخدم يف حتليل وفحص  جمموعة أنه

معلومات ؛ بهدف التوصل إىل نتائج جديدة , وهذه الطرائق ختتلف باختناف أهداف 

 .3البحث العلمي ووظائفه وخصائصه وأساليبه

 

 

 

                                                             
  (2/  1) - وتحديات معوقات العربي العلمي البحث 3
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 البحث العلمي :ـ أهمية 

أشد منها يف أي وقت مضى ؛ حيث أصبحت احلاجة إىل البحث العلمي يف وقتنا احلاضر 

أصبح العامل يف سباق حمموم للوصول إىل أكرب قدر ممكن من املعرفة الدقيقة املثمرة اليت 

 تكفل الراحة والرفاهية لإلنسان وتضمن له التفوق على غريه.

وبعد أن أدركت الدوُل املتقدمة أهمية البحث العلمي وعظم الدور الذي يؤيده يف التقدم 

أولته الكثري من االهتمام وقدمت له كل ما حيتاجه من متطلبات سواء كانت  -ة والتنمي

مادية أو معنوية ؛ حيث أن البحث العلمي يعترب الدعامة األساسية لناقتصاد والتطور . 

والبحث العلمي يعد ركنا أساسيا من أركان املعرفة اإلنسانية يف ميادينها كافة كما يعد 

صر احلديث, فأهمية البحث العلمي ترجع إىل أن األمم أدركت أن أيضا السمة البارزة للع

عظمتها وتفوقها ترجع إىل قدرات أبنائها العلمية والفكرية والسلوكية . ومع أن البحوث 

حتتاج إىل وسائل كثرية معقدة وتغطي أكثر من جمال علمي وتتطلب األموال الطائلة ؛ إال 

ترفض أي تقصري حنوه ؛ ألنها تعترب البحوث أن الدول املدركة لقيمة البحث العلمي 

 .4العلمية دعائم أساسية لنموها وتطورها 

وأيضا فإن اإلملام مبناهج البحث العلمي وإجراءاته أصبح من األمور الضرورية ألي حقل 

من حقول املعرفة ؛ بدءًا من حتديد مشكلة البحث ووصفها بشكل إجرائي واختيار 

 وحتليلها واستخناص النتائج .. منهج وأسلوب مجع املعلومات

لبحث العلمي يساعد على إضافة املعلومات اجلديدة ويساعد على إجراء التعدينات وا

 اجلديدة للمعلومات السابقة بهدف استمرار تطورها.

                                                             
 48،  49ص ، انظر: ، البحث العلمي ، مناهجه وتقنياته ، محمد زيان عمر  4
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و يفيد البحث العلمي يف تصحيح بعض املعلومات عن الكون الذي نعيش فيه وعن 

الظواهر اليت حنياها وعن األماكن اهلامة والشخصيات وغريها, ويفيد أيضا يف التغلب 

على الصعوبات اليت قد نواجهها سواء كانت سياسية أو بيئية أو اقتصادية أو اجتماعية 

 وغري ذلك

ي اإلنسان يف تقصي احلقائق اليت يستفيد منها يف التغلب على كما يفيد البحث العلم

بعض مشاكله , كاألمراض واألوبئة , أو يف معرفة األماكن األثرية , أو الشخصيات 

التارخيية , أو يف التفسري النقدي لآلراء واملذاهب واألفكار, ويف حل املشاكل االقتصادية 

وغريها, ويفيد يف تفسري الظواهر الطبيعية والصحية والتعليمية والرتبوية والسياسية 

 والتنبؤ بها عن طريق الوصول إىل تعميمات وقوانني عامة كلية .

وميكن القول: إنه يف وقتنا احلاضر أصبح البحث العلمي واحدًا من اجملاالت اهلامة اليت 

جتعل الدول تتطور بسرعة هائلة وتتغلب على كل املشكنات اليت تواجها بطرق 

  5.علمية
 

 

 

 

 

                                                             
 13ص رشدي فكار،لمحات عن منهجية الحوار والتحدي اإلعجازي لإلسالم في هذا العصر ،  5
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 مناهج البحث العلمي : 

 واًل : مفهوم املنهجأ

طريٌق َنْهج : َبيٌِّن واِضٌح, وهو النَّْهج ,  مأخوذ من نهج , يقال : : املنهج يف اللغة

 واجلمع َنهجات وُنُهج وُنهوج

ِمْنُكْم ِشْرَعًة و َمْنَهج الطريِق : وَضُحه. وامِلنهاج : كامَلْنَهج . ويف التنزيل: ) ِلُكلٍّ َجَعْلَنا  

 (48َوِمْنَهاجًا()املائدة: من اآلية

وَأنَهج الطريُق: وَضَح واْسَتباَن وصار َنْهجا واِضحًا َبيِّنًا , وامِلنهاج : الطريُق الواِضُح. 

 6واْسَتْنَهج الطريُق: صار َنْهجا 

 ملنهج يف االصطناح :ا

" الطريق املؤدي إىل الكشف عن احلقيقة يف العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة , 

 7تهيمن على سري العقل , وحتدد عملياته , حتى يصل إىل نتيجة معلومة " 

 

 املنهج: أهمية ثانيا:

 يسنامالعلمية ولقد زخر التاريخ اإل يالنواح ن قضية املنهج قضية مهمة جدا السيما يفإ

كما واجهت , وضحهم منهجا أ ثرًاأكربهم أعظمهم قدرا وأبكوكبة من العلماء كان 

و أخطرها غياب املنهج الصحيح أساحة العلمية عرب التاريخ مشكنات عديدة كان من لا

 عدم وضوحه للمتلقني .

                                                             
 ( 383 /   2) بن منظور لسان العرب ، ال 6

 

  169ص ، صالح بن حمدالعساف  المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ،  7
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 تية :همية املنهج من خنال النقاط اآلأن نلخص أونستطيع 

 مة بالوضوح والبيان .خبطوات سليمة متس يملالسري الع -1

 ىل الغاية املنشودة واهلدف املرسوم .إاختصار الطريق للوصول  -2

 ىل املقصود .إحتول دون الوصول  ذن اهلل من التعثر والعقبات اليتإانه ضمان ب -3

 ثر املعقود .حتقيق النفع املنشود واأل -4

ال وهو قضية أهم من جمرد املعلومات أحياة العلماء وما هو  هم رصيد يفأالتزود ب -5

 8املنهج القويم لنسري على مسارهم الصحيح .

 

 مناهج البحث العلمي:  ثالثا:

 ميكن تقسيم مناهج البحث باعتبارين اثنني :

 ،  العمليات العقليةاألول : باعتبار  االعتبار

 :من املناهجثناثة أنواع له  وهو بهذا االعتباراليت توجهها , أو تسري على أسسها , 

  النوع األول : املنهج االستداللي أو االستنباطي :

وفيه يربط العقل بني املقدمات والنتائج , أو بني األشياء وعللها , على أساس املنطق 

 العقلي , والتأمل الذهين , فهو يبدأ بالكليات ليصل منها إىل اجلزئيات.

 االستقرائي :والنوع الثاني : هو املنهج 

وهو على عكس سابقه , يبدأ باجلزئيات ليصل منها إىل قوانني عامة , ويعتمد على  

 التحقق باملناحظة املنظمة اخلاضعة للتجريب والتحكم يف املتغريات املختلفة ..

                                                             
8

 الحديث بواسطة المكتبة الشاملة . أهلدروس الشيخ عبد الرازق عفيفي ، ملتقى  
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  :) التارخيي (والنوع الثالث : هو املنهج االسرتدادي 

ليتحقق من جمرى األحداث , ولتحليل ملية اسرتداد ما كان يف املاضي عفيعتمد على 

 القوى واملشكنات اليت صاغت احلاضر ..

 

 

, وأهم الوسائل اليت يستخدمها الباحث ؛  أسلوب اإلجراء الثاني:باعتبار

 من املناهج : ثناثة أنواع لهجند أن 

 : املنهج التجرييبالنوع األول :

 .وهو الذي يعتمد على إجراء التجارب حتت شروط معينة 

 

 :منهج املسح النوع الثاني : 

يعتمد على مجع البيانات ميدانيًا؛ بوسائل متعددة , ويتضمن الدراسة الذي  وهو

الكشفية والوصفية والتحليلية , ومنهج دراسة احلالة , وينصب على دراسة وحدة 

 .معينة , فردًا كان أو وحدة اجتماعية , ويرتبط باختبارات ومقاييس خاصة 

 :ملنهج التارخيي االنوع الثالث: 

 ..9ائق واملخلفات احلضارية املختلفةويعتمد على الوث 

واجلدير بالذكر أن املنهج التارخيي يعد أبسط املناهج استعمااًل كطريقة حبث إن مل يكن 

 . 10أساسها , ويف نفس الوقت أهمها من حيث التطبيق 

                                                             
9
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   واإلمكانيات أيضًا..وهكذا تتعدد مناهج البحث العلمي بتعدد املشارب واملذاهب .. 

 

 علمي :ال مجاالت البحث 

" تتسع ميادين البحث العلمي لتشمل مشكنات احلياة مجيعها ويف خمتلف ميادينها , 

فالبحث العلمي ال يقتصر على دراسة الظواهر الطبيعية فقط بل يشمل دراسة الظواهر 

اإلنسانية املتعلقة مبختلف جماالت احلياة االجتماعية والنفسية والرتبوية واالقتصادية 

 11هي ميدان للبحث العلمي كالظواهر الطبيعية متامًا " , فهذه الظواهر والدينية

 

 : سمات الباحث 

 بصفات يتسم أن العلمي البحث أو اإلسنامية الدعوة ميدان يف باحث كل على غيينب

 :  منها

   خناصاإل-1

  التواضع-2

 :  املنهجي والتأصيل العلمية الرصانة-3

فهم النصوص والربط بينها على أساس علمي  ىالقدرة علبالقراءة اجليدة واملوسعة وذلك و

 الدعاوي وترك الواضح للربهان التجرد,و صول العلم الذي يبحث فيهأمع املعرفة ب,

 الواجب موراأل من غريها إىل املقيتني والتعصب التقليد آفة على واالستعناء, والظنون

 . العلمي التأليف ميدان يف واملشتغل الباحث يف توفرها

                                                             
 . 53، ص ذوقان عبيداتالبحث العلمي ، إشراقات   11
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 األمانة العلمية :   -4

ومن ضرورياتها صحة نقل النصوص , والتجرد يف فهمها , وتوثيقها بنسبتها إىل 

أصحابها , ومن أجل ذلك فإن تدوين املصادر والتعليقات يف البحوث العلمية امر جوهري 

يف تقديرها . وإن اإلهمال أو اإلخنال به  يعترب خدشًا يف أمانة الباحث , وعيبًا يف 

 حث ال ميكن التغاضي عنه  أو التهاون به .الب

  الصبــــر : -5
الباحث حيتاج إىل طول نفس يف البحث , وأن يتحمل املصاعب , وأن يستمر يف حماولة 

فالبحث العلمي ال يسلس قياده إال ملن أعّد له من نفسه الصرب , ختطي العقبات , 

والتأني , ألن البحث أيًا كان له مشاكله وعقباته اليت حتتاج إىل جلد و مصابرة للوصول 

إىل الغاية املرجوة . ومن لوازم املصابرة االستمرار الدائب والتعايش مع املوضوع كنًا 

 12وجزءًا .

 

 العلمي البحث سمات : 

 :اآلتية باخلصائص باجلودة يتميز الذي البحث تصفي

 يف عليه املتعارف العلمي املنهج ملوضوعه دراسته يف الباحث يتبع حيث:  املنهجية -1

 . البحوث كتابة

                                                             
 ، أرشيف ملتقى اهل الحديث بواسطة المكتبة الشاملة د . يوسف بن عبد هللا األحمد مقدمة في البحث العلمي 12
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 عما النظر بغض األصوب, والرأي احلقيقة طلب البحث هم يكون حيث: املوضوعية -2

 ومناقشتها, اآلراء وعرض النصوص نقل يف أميًنا ويكون إليه, ومييل الباحث يراه كان

 .لرأيه التعصب عن بعيًدا

 تبين يف واحلقائق واحلجج الرباهني على البحث يعتمد حيث: والرباهني احلجج -3

 . واهلوى والعادة والعرف الظن جمرد على ال ما, نظرية أو حكم

 حينما هذا إىل العلماء نبه وقد سابق, جلهد تكراًرا البحث يكون ال حيث: االبتكار-4

 . وأنواعه التأليف مقاصد ذكروا

 وحنوًيا, وصرفًيا داللًيا اللغوية األخطاء من سليًما البحث يكون حيث:  الفصاحة -6

 13.غموض وال فيها تعقيد ال مفهومة, واضحة بلغة وُيكتب

 

 : مراحل البحث العلمي 

 

 مراحل البحث العلمي إمجااًل :  -أ 

 .عنوانه وصياغة املوضوع, اختيار-1

 .ومسائله وقضاياه عناصره لتسجيل املوضوع, عن الواسعة األولية القراءة -2

 .البحث خلطة األولي التحديد -3

                                                             
  1ط،  الخطيب عجاج محمد. د،  والمصادر والبحث المكتبة في لمحات 13
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 .املصادر مجع -4

 (.العلمية املادة) املعلومات مجع -5

 .املعلومات تنظيم -6

 .البحث خلطة النهائي التحديد -7

 .البحث كتابة -8

 .وتعديله البحث مراجعة -9

 

 مراحل البحث العلمي تفصينًا : -ب

 بحثوضوع الم اختيار :  

وضوع  قد يبدو مهمة شاقة على الطالب , إذ أنه رمبا ظن أن أهم املوضوعات املاختيار 

اليت تتصل بتخصصه قد حبثت ووضحت , واحلقيقة أن هذه الفكرة ال تتفق مع الواقع 

يدركون أن موضوعات كثرية ال تزال يف  -إن مل يكن كلهم-يف شيء , فأغلب األساتذة 

وكثريون منهم يشغلون أنفسهم بإخراج واحد حاجة إىل من يدرسها وخيرجها للوجود , 

من هذه املوضوعات , ويتمنون لو أتيح أن حيصلوا على من يعمل يف املوضوعات األخرى , 

ولكن األساتذة حيرصون على أن يرتكوا للطالب أن يثابر على حضور حماضرات أستاذه , 

يناقشهم , وسيصل وأن يكون وثيق الصلة بأساتذة املادة اليت ختصص فيها , جيالسهم و
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ار منها ما ينائمه حتما إىل معرفة املوضوعات اليت تستحق دراسة أوسع وأعمق , فيخت

 14. ويوافق ظروفه

 : مهمة عند اختيار املوضوعوصايا 

 :أربعة بأمور املرحلة هذه يف الباحثيوصى 

 .واستخارته وجل عز باهلل االستعانة -1

 .االستعجال وعدم التأني -2

 .فيه يبحث الذي اجملال يف واالطناع القراءة كثرة -3

 .والتخصص اخلربة أهل استشارة -4

 

 .املوضوع اختيار مصادر 

 : منها عديدة, مصادر من موضوعه الباحث يستقي أن ميكن

 .ومشكناته وحاجاته والعلمي االجتماعي الواقع وتأمل املناحظة -1

 .واستشارتهم معهم األفكار وتبادل اآلخرين مع احلوار -2

 .وتوصياتها السابقة البحوث يف النظر -3

 .الباحث عند رغبة فتوافق تهمها موضوعات حبث اجلهات بعض تعرض قد -4
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27 

 

 :املوضوع اختيار يف املؤثرة العوامل

 :أهمها من عديدة, لعوامل املوضوع اختيار خيضع

 .حبثه يف والرغبة املوضوع إىل النفس ميل -1

 .إليه واحلاجة منه الفائدة ومستوى املوضوع أهمية -2

 : السابقة والدراسات املوضوع جدة -3

 .وختصصه الباحث اهتمامات ضمن املوضوع يكون أن -4

 .املوضوع لبحث املادية اإلمكانات توفر -5

 .متشعب وال عام غري حمدًدا املوضوع يكون أن -6

 .الزمن مع متنائًما املوضوع يكون أن -7

 .واملعلومات املصادر وفرة -8

 .للموضوع والشرعي األخناقي القبول -9
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 املعلومات مصادر
15
: 

 :     املصادر ومن البحث, طبيعة حبسب املعلومات مصادر تتنوع

 .واملخطوطة املطبوعة الكتب - 1

 .العلمية الرسائل - 2

 .الدوريات يف العلمية واملقاالت البحوث - 3

 .االستبانات - 4

 .الوثائق - 5

 .األثرية النقوش - 6

 .واملقابنات الشفهية الرواية - 7

 .واملرئية الصوتية التسجينات - 8

 .احلاسوبية الربامج - 9

 (.االنرتنت) العاملية الشبكة مواقع - 10

 .املناحظة -11

 

                                                             
15

 راجع مذكرة بحث ومكتبة ،د/محمد السرحاني . 
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 :.البحث مصادر على احلصول طرق 

 :     يأتي ما خنال من باملوضوع املتعلقة املعلومات مصادر على احلصول ميكن

  الكتب ودور املكتبات يف البحث -1

 والبحوث والرسائل الكتب عنوانني برصد تعنى اليت واألدلة الفهارس يف البحث -2

 .حاسوبية أو ورقية كانت سواء واملقاالت,

 .باملوضوع صلة هلا اليت والرسائل الكتب أواخر يف املصادر ثبت إىل الرجوع -3

 .العاملية الشبكة يف البحث مواقع خنال من البحث -4

 .املوضوع به يتعلق الذي العلم مصادر حتوي اليت احلاسوبية الربامج -5

 .واخلربة العلم وأهل املتخصصني استشارة -6

 

 :يأتي ما مراعاة املصادر إىل الرجوع يف وينبغي

 يف االقتصار العلمية البحوث يف يصح وال املصادر, من ممكن عدد أكرب إىل الرجوع-1

 كثرتها مع حمدودة مصادر أو واحد, مصدر على املسألة حبث

 من ويستفاد بها, والبدء العلم, يف بها املعتد واألصيلة املتقدمة باملصادر العناية -2

 .املوضوع مصادر ومعرفة املسائل, تنظيم ويف املتقدمون, يذكره مل فيما املتأخرين
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 وال ملوضوعه, أهمها املصادر من فيختار لبحثه, الزمنية املدة يراعي أن الباحث على -3

 هذه إىل يرجع أن فله وقت له تيسر وإذا الوقت, عليه يفوت مما دونها هو مبا ينشغل

 .مفيًدا شيًئا جيد لعله املراجع

 .وافيًا علميًا حتقيقًا احملققة الكتب إىل بالرجوع العناية -4 

 ما األخرى الطبعة يف كان إذا إال للمصدر واحدة طبعة على البحث مجيع يف االقتصار -5

 .إليها الرجوع إىل احلاجة تدعو

 بطريقة فيها املخزنة الكتب حتوي اليت احلاسوبية الربامج على االعتماد عدم -6

 يف الربامج هذه من الباحث يستفيد أن وميكن والسقط, اخلطأ فيها يكثر حيث نصية,

 إليها يرجع ثم الربامج, هذه يف املوجودة البحث خاصية خنال من املعلومة موقع معرفة

 الوسائط يف وخمزًنا مصوًَّرا كان أو الكتب, خزائن رفوف على كان سواء املطبوع الكتاب يف

 .احلاسوبية

 ظل ويف((     تارخيها يف البشرية عرفته للمعلومات ناقل أكرب)) العاملية الشبكة تعد-7

 مع بالتعامل مطالب الباحث فإن ولذا املطلوبة, املعلومات على احلصول صعوبة تزداد هذا

 .وسهولة بيسر املعلومات من كثري إىل الوصول عملية له تسهل اليت( البحث حمركات)

 .البحث حمركات

 السرتجاع حمددة كلمات عن البحث للمستخدم تتيح حاسوبية وبرامج مواقع هي

 .     حبثه مبوضوع يتعلق مما العاملية الشبكة صفحات يف املتاحة املعلومات
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 .ومتخصصة عامة, حبث حمركات إىل( البحث حمركات) وتتنوع

 وال شاملة فهي وغريها, واللغات واملواقع املوضوعات مجيع تغطي اليت فهي( العامة) أما

 .حمدد بشيء ختتص

 منطقة أو معني علم يف كتخصصها حمدد, بشيء ختتص اليت فهي( املتخصصة) وأما

 .     حمددة جغرافية

 

  املراجع الدعويةأهم 

 .  الواعي توفيق,  اخلطيب وإعداد اخلطابة -

  غلوش أمحد,  اخلطابة -

 .  اجلوزيه القيم البن, العباد خري هدي يف املعاد زاد -

 السرية املطلب عبد حممود حممد حسني. د,  والواقع املنهج بني الدينية اخلطابة -

 .  العمري ضياء أكرم. د,  النبوية

 ,  حمفوظ علي للشيخ,  املرشدين هداية -

  صقر البديع عبد,  لإلسنام تدعو كيف -

  جاد السميع عبد حممد,  الدعوة طرق -

 . هراس خليل حممد,  الدعوة طرق -
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  العدوي أمحد حممد,  اهلل إىل الرسل دعوة -

  28جـ,  تيمية ابن اإلسنام شيخ فتاوى جمموع -

  احلبيب سيد حممد. د,  الكتاب أهل دعوة يف الرسول منهج -

  اخلولي مجعة,  الدعوة تاريخ -

  العدوي حممد,  اهلل إىل الرسل دعوة -

  األشقر عمر,  والرساالت الرسل -

  للشاطيب,  االعتصام -

  حمفوظ علي للشيخ,  االبتداع مضار يف اإلبداع -

  لأللباني,  املساجد بدع عن الساجد حتذير -

  شامة ألبي,  والبدع احلوادث من التحذير -

  الغامدي سعيد,  وأحكامها البدعة حقيقة -

  عطية عيد علي عزت. د,  منها اإلسنام وموقف حتديدها:  البدعة -

  القيم البن,  السالكني مدارج -

  اخلالق عبد عبدالرمحن,  والسنة الكتاب ضوء يف الصويف الفكر -

 .  طعيمة صابر. د,  وسلوكًا معتقدًا,  الصوفية -
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  اهلنالي سليم,  والسنة الكتاب ضوء يف اإلسنامية اجلماعات -

 عطية أمحد. د,  اإلسنامي العامل يف وأثرها لوهاب عبدا بن حممد الشيخ دعوة -

 ( .  بعد تطبع مل دكتوراه رسالة)  الزهراني

  العبود صاحل,  لوهاب عبدا بن حممد الشيخ عقيدة -

  اللطيف عبد لعزيز عبدا,  الوهاب عبد بن حممد الشيخ لدعوة املناوئني دعاوى -

 لعبد, الدينية االحنرافات مقاومة يف وأثرها اهلندية القارة شبه يف السلفية لدعوةا-

  الرمحن خليل الوهاب

  شاكر حممود,  اإلسنامية الشعوب مواطن -

  املصري مجيل. د,  اإلسنامي العامل حاضر -

  الضماني الدين حمي,  اإلسنامي العامل حاضر يف هامة قضايا -

  أرسنان شكيب,  اإلسنامي العامل حاضر -

 . مجاعة ابن الدين بدر,  وأهله العلم فضل بيان جامع -

 .   للخطيب,  واملتكلم السامع تذكرة -

 ,.  للكنتاني,  املستطرفة الرسائل -

 , .  حجر البن,  اإلصابة -

  للذهيب,  النبناء أعنام سري -
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 . األصبهاني,  الصحابة معرفة -

 . اجلوزي ابن,  الصفوة صفة -

  الندوي احلسن أبو,  اإلسنام يف والدعوة الفكر رجال -

  كثري البن,  العظيم القرآن تفسري -

 ,  املصري مجيل. د,   النيب زمن يف اإلسنامية الدعوة تاريخ -

  هاني يسري. د,  الراشدين اخللفاء عصر يف الدعوة تاريخ -

 . عثمان لكريم عبدا,  املسلمني علماء عند النفسية الدراسات -     

  القيم ابن,  السالكني مدارج -

  القيم ابن,  الروح -

  يللماورد,  والدين الدنيا أدب -

  املطلب عبد حممد حسني. د, اإلسنامية بالدعوة وعناقته النفس علم -

 . مجعه ملوىل عبدا حممد. د,  اهلل إىل بالدعوة وصلتها النفسية الدراسات -

 .  شديد حممد,  الرتبية يف القرآن منهج -

 .  املصري أمني حممد. د,  اإلسنامية الرتبية يف حملات -

 .  النحناوي الرمحن عبد,  اإلسنامية الرتبية أصول -
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 .  القيم ابن,  اهلجرتني طريق -

  تيمية ابن اإلسنام شيخ,  النفس تزكية -

 . دراز حممد. د,  القرآن يف األخناق دستور -

 . امليداني الرمحن عبد الشيخ,  اإلسنامية األخناق -

  األشقر عمر. د,  املكلفني مقاصد -

 . احلسيين الرمحن عبد,  األخناق تهذيب -

  اإلسنام شيخ عند اخللقية النظرية -

 . باجلن مقداد.د,  اإلسنام يف األخناقي االجتاه -

  مفلح ابن,  الشرعية اآلداب -

  القيم البن(  وتهذيبه)  السالكني مدارج -

 . اخلاطر اهلل عبد,  الناس مع التعامل فن -

  زيدان الكريم عبد,  الدعوة أصول -

  غلوش أمحد,  اخلطابة أصول -

  القحطاني سعيد,  الدعوة يف احلكمة -

 . علوان اهلل عبد, الداعية أخناق -
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 .  حممود علي,  الفردية الدعوة فقه -

  القيم البن,  الذمة أهل أحكام -

 .املقطري عقيل,  الفردية الدعوة -

 .املقطري عقيل,  الدعوي القائد صفات -

 .القحطاني سعيد,  الناجح الداعية مقومات -

 

 :القراءة األولية الواسعة 

حبوث أن يقرأ بنهم وعمق , وجيب أن يلم بكل ما كتب عن موضوعه من للباحث ينبغي 

مهمة , والطالب كما سبق حيدد نتائجه بناء على قراءته , وال شك أن موقفه سيكون 

حرجا لو واجهه املمتحنون مبعلومات مل حيصل عليها , ومن شأنها أن حتدث تغيريا 

 فيما وصل إليه من نتائج , أو واجهوه بنتائج أروع من نتائجه , توصل هلا سواه.

االطناع من أهم واجبات الباحث , فإنه يلتزم أن جيعل ذلك وملا كانت القراءة وسعة 

دستوره , وينصح عند القراءة أن يبدأ بأهم املصادر اليت ترتبط مبوضوعه , وبعد األهم 

 16جييء املهم وهكذا.

 )جول(لكن القراءة يف احلقيقة عمل غري يسري إذا أريد بها أن تكون نافعة منظمة ويقول 

ن املقدرة على القراءة وعلى هضم األفكار املكتوبة واالنتفاع بها فن : " إن مما ال شك فيه أ
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ال يعرفه إال القليلون , ومن اجملهود الضائع أن يبذل الطالب وقته ومحاسته يف قراءة 

 غري نقدية وغري مركزة " .

أن يتعلم كيف يقرأ , وليضع أمامه حقيقة هامة , هي أنه يتوقع منه أن  الباحثفعلى 

ا , وأن يطلع على جمموعة كبرية من الكتب , وأال يفوته مرجع ذو أهمية يف يقرأ كثري

موضوعه وعمل كهذا حيتاج إىل أعوام طويلة ال تتوافر غالبا للطالب , وللتغلب على هذه 

 .املشكلة جيب أن يعرف الطالب نظام القراءة لبعض الكتب 

 فالقراءة ثناثة أنواع : 

 القراءة السريعة :  -

اءة الفهرس قراءة فاحصة , وخيتار الطالب من الفهرس ما ميس موضوعه من وتكون بقر

قريب أو من بعيد , ففي هذه املرحلة , يكون حتديد املوضوعات اليت ستقرأ هو اهلدف 

األساسي لناطناع , ويدخل يف هذه املرحلة كذلك التعرف على الكتاب بقراءة بعض 

ب بها قيمة الكتاب على العموم , فقد موضوعاته أو فصوله قراءة سريعة حيدد الطال

تكون املوضوعات بالفهرس جذابة ولكن يكون احلديث عنها يف صلب الكتاب سطحيا أو 

ضحنا , وعلى هذا فالطالب يف هذه املرحلة يستبعد بعض الكتب نهائيا هلبوط مستواها 

 أو لعدم صلتها مبوضوعه , وخيتار من بعض الكتب موضوعات حمددة يؤمل أن تكون

 مفيدة لبحثه.

 

 القراءة العادية :  -2
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ويف هذه املرحلة يقرأ الطالب املوضوعات اليت حددها للقراءة يف بعض الكتب وخيتار 

 . ها االقتباسات اليت تتصل مبوضوعهمن

      القراءة العميقة : -3

وعمق تمهل هناك أحباث ممتازة وثيقة الصلة باملوضوع , وهذه ينبغي أن يقرأها الطالب ب

 طويره , وأن ينتفع باجتاهاتها , وعليه أن يتمثلها ويستفيد بها يف تكوين فكره وت

 17ليه أن يعيد قراءتها وأن يعيش معها , وأن يقتبس ما ينري له السبيل.ع ورمبا كان

 مجع املعلومات وتدوينها : 
يستطيع الباحث بعد قراءة الكتب قراءة أولية أن جيمع كما من املادة العلمية اليت 

ينبغي له أن ينظمها لكي ميكنه االستفادة منها,وهذا التنظيم يكون من خنال 

 و ما عرف قدميا باسم ) التعليقة(.تصنيفها يف بطاقات ,أ

عينة يظفر بها مذكرة لتدوين مناحظات منظمة يف موضوعات م(:هي التعليقة و) 

اإلنسان من مطالعة الكتب أو مساع احملاضرات, أو مقابلة الباحثني, وإجراء 

 18.التجارب, وإعمال الذهن
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 93المرجع السابق ص  
18

 (بواسطة المكتبة الشاملة68/417،أرشيف ملتقى أهل الحديث )د. لطيفة الكندري،  عليقة من ضوابط القراءة المنهجيةتال 
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 :فوائد مذكرة التدوين

حتتوي على إضافات الكاتب  التدوين للمعلومة حيافظ عليها من النسيان,ألن التعليقة-1

على بعض فقراتها لئنا ينساها مع طول الزمان ولكي يراجعها من حني آلخر وينقلها 

 لآلخرين بطريقة موضوعية. 

 

ألنه لسان حال ,من أفضل وسائل املعرفة والتعلم والرتبية  يعديف التعليقة  التدوين-2

 وقلما تنسى.الفرد عندما يكتسب املهارات واملعارف املفيدة فتبقى 

   

تيسر التعليقة املطالعة ألن القارئ سيحرص على اصطياد املعلومات اليت تستحق -3

 _مبعنى تدوين املعلومات اجلوهرية -التدوين خشية من نسيانها السريع بل التعليقة 

من الضوابط العامة النازمة يف منهجية قراءة كتب العلم والتنقل يف أرجاء املصادر 

 .19املعرفية

 

 تسد الثغرات العلمية لدي ,كماتساعد على الرتكيز, والفهم, والتذكر لتعليقةا-4

, مع إثارة لكثري من األسئلة, باإلضافة إىل أن التحليل املنطقي للمذكرات يعترب الباحث

اخلطة األوىل إلجياد معلومات تفصيلية أدق يف البحث فهي اخلطو األوىل لكتابة األحباث 

 واألعمال الطويلة.
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 كيف تستوعب ما تقرأ ؟

،
مبارك عامر بقنه

 (بواسطة المكتبة الشاملة68/422أرشيف ملتقى أهل الحديث ) ،
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كتابة القضايا بل كذلك تستعمل لكتابة النقاط اهلامة؛ يف إطار ال يقتصر دور املذكرات و

 20وتتطلب توضيح أكثر, أو زيادة تفصيل وشرح.الباحث فهمها ياليت مل 

  

بقدر ما تستطيع اكتب كل شيء تراه مفيدًا وهامًا  أيها الباحث وبناء على ما سبق فيا

حتى وإن كنت صاحب ذاكرة قوية فذة فأنت مطالب بكتابة املذكرات لتكون قارئ جيد, 

 .فكتابتك للمذكرات يعين استخدام أكثر من حاسة

 

 :طريقة التدوين

ليس هناك طريقة وحيدة لكتابة املذكرات بل كل شخص له أسلوبه اخلاص يف تدوين 

ذكرات, ولكن األمر املشرتك يف كتابة املذكرات أن املذكرة جيب أن حتتوي على اسم امل

مذكرة عنوان خاص مييزها عن غريها  لاملرجع, ورقم الصفحة, ويشرتط أن تكتب لك

ويدل على حمتوى املذكرة, وكذلك ال بد أن تكتب املذكرة بأسلوبك فنا تنسخ ما هو 

ك وعباراتك ما استخلصته من معلومات هامة, موجود يف الكتاب وإمنا دون بأسلوب

ويفضل يف كتابة املذكرات أن تكون بعد قراءة كل فصل كامنًا حتى تكون قادرًا على الربط 

 .21بني التفاصيل واألحداث اهلامة
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 البحث خطة: 

 :  اخلطة مكونات

 وفيها بيان مايلي:: املقدمة – 1

 .املوضوع أهمية –  أ

 .املوضوع اختيار سبب - ب

 الدراسات السابقة للموضوع – ج

 .البحث منهج-د

 :من ويتكون :املوضوع – 2

 .أبواب –  أ

 .فصول - ب

 .مباحث - ج

 .مطالب -  د

 والتوصيات. البحث نتائج أهم وفيها: اخلامتة – 3

 وأهمها::الفهارس – 4

 .اآلياتفهرس  –  أ
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 .واآلثار األحاديث فهرس - ب

 .ألعـنامفهرس ا -  ج

 .والكلمات الغربية املصطلحات فهرس -  د

 .األشـعار فهرس - هـ

 .األماكـنفهرس  -  و

 .املوضوعات فهرس - ز

 :دونها وما واملباحث والفصول األبواب إىل البحث عناصر تقسيم يف يأتي ما ويراعى

 واعية وقراءة اطناع نتيجة الباحث سيتناوهلا اليت والعناصر القضايا حتديد يكون أن -1

 .العلم ألهل واستشارة

 إطار يف ويدخل املوضوع, صلب من يكون ما كل التقسيمات هذه يف الباحث يتناول أن -2

 له كان وإن البحث بأهداف له عناقة ال ما ويتجنب. البحث أهداف حيقق مما العنوان,

 .باملوضوع صلة

 يتفرع وما املباحث وبني ومباحثها, الفصول وبني وفصوهلا, األبواب بني الرتابط -3

 .منها

 .علمية اعتبارات وفق البحث عناصر بني الرتتيب -4

 .مبحث أو فصل من أكثر يف مسألة أو قضية تناول يف التكرار جتنب -5
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 الفصول, بني املباحث وعدد األبواب, بني الفصول عدد يف -أمكن ما- التوازن مراعاة -6

 .الصفحات عدد يف التوازن وكذلك

 واليت ختصصه, جمال يف سابًقا كتبت اليت اخلطط من يستفيد أن للباحث ميكن -7

 بنا خلطته يستنسخها أن من حيذر أن عليه ولكن موضوعه, تشبه موضوعات تناولت

 .وعي

 :22كتابة البحث 

وتظهر فيها ذاتية الطالب وشخصيته ظهورا واضحا , وتلك هي مرحلة االختيار من 

, وتلك مرحلة شاقة ال ريب , إذ إن املادة اجملموعة , وترتيب ما اختري , ثم كتابته 

 الطالب سيجد

ن غري املمكن ومن غري املرغوب فيه إثبات مجيع ما مجع , وخباصة إذا كان موضوعه م

مطروقا كثرت البحوث عنه , فعلى الطالب حينئذ أن يظهر مقدرته يف تقدير املادة اليت 

تصفية تتوقف قبل كل شيء مجعها ليتمكن من االختيار منها , فعملية االختيار أو قل ال

على مقدرة الطالب على تقدير قيمة بضاعته ومادته ليأخذ بعضها ويدع بعضها اآلخر , 

وبطبيعة احلال سيتدخل يف تقدير قيمة املادة طرافتها , وعدم ذيوعها , ودقة املرجع 

 الذي أخذت منه , وقبل كل شيء فائدتها ملوضع البحث.

وعملية االختيار أو التصفية تستلزم أن يضع الطالب أمامه البطاقات اليت بها مادة عن 

الباب أو الفصل الذي يريد كتابته , ويقوم بقراءتها ثانيا , وبالتفكري فيما احتوته , ثم 
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خيتار منها , ويكون رأيا ينساب يف تسطريه تبعا خلطة ارتسمها ولرتتيب اقرتحه , 

 .تيب الزمين مناحظة دقيقة فيما للزمن دخل فيه وجيب أن يناحظ الرت

يف مقارنة النصوص بعضها ببعض , ويف التقديم  الباحثوجيب كذلك أن تربز شخصية ا 

هلا , والربط بينها , والتعليق عليها , وعليه أن يبدل رأيه بني احلني واحلني ليدل 

, متأثر بها , وحذار أن على حسن تفهمه ملا أمامه من معلومات , وعلى أنه مؤثر فيها 

 يكون متأثرا بها فحسب , فهو إًذا ناقل وليس بباحث ناقد خبري.

 ,كماك املوضوع ويذهب وحدته وانسجامه من االستطراد ؛ فإنه يفك باحثوليحذر ال

 اللغة أوعلى الباحث أن يراعي قواعد البحث العلمي الكتابية سواء من ناحية ينبغي 

 تهميش.الاألسلوب أو االقتباس أو

  لغة البحث وأسلوبه:

يف موضوع علمي أو أدبي ال بد من سنامة قواعد اللغة وقواعد اإلمناء ,  البحثسواء أكان 

واعد وإذا مل يكن الطالب واثقا من صحة ما يكتب فنا بد له أن يرجع إىل من جييد هذه الق

ما مجال األسلوب فليست احلاجة ماسة إليه يف الرسائل أ؛ ليصحح ما قد يكون قد وقع 

أن يكون معجم ينبغي  ولذاخطاء األ فوات أواهلمن  واألهم من ذلك التقليلالعلمية 

الطالب يف اللغة واسعا , حبيث ميده باللفظ اليت يدور معناها يف خلده , ثم ميده بألفاظ 

 سيتكرر عدة مرات يف مكان واحد. متعددة مرتادفة للمعنى الواحد إذا كان هذا املعنى

ألن ر املعاني كري ,وأن ال اضحة السلسة العذبةوستعمل الكلمات الوكذا على الباحث أن ي

 .1احلديث عن نقطة يف أكثر من مكان عيب كبري
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ومن مظاهر األسلوب اجلميل االرتباط بني اجلمل بأن تأخذ كل منها بعجز سابقتها ؛ 

ذلك البساطة , فالتعقيد يقلل من قيمة الرسالة , ثم ومن مظاهر األسلوب اجلميل ك

اإلجياز حبيث حيس القارئ أنه جيد جديدا كلما قرأ , فإذا اتضحت الفكرة اليت 

يشرحها الطالب , فليتوقف عن أن يضيف سطًرا واحدا إليها , وينتقل بالقارئ إىل فكرة 

 أخرى.

ويتحاشى كذلك ,ا يكتب أن يتحاشى املبالغات , وأن يقصد كل م كما على الباحث

جمال ملثل هذا اللون من  البحث العلمياألسلوب التهكمي وعبارات السخرية , فليس يف 

 التعبري.

يتجنب بقدر اإلمكان كل ما سيفتح عليه بابا للخناف , وهنا تبدو على الباحث أيضا أن و

مشكنات  براعة الطالب الذي ال حيذف شيئا مهما وال يتورط يف الوقت نفسه يف إثارة

 ميكنه أن يفلت منها.

 

 القتباس : ا

يعترب االقتباس من أهم املشكنات اليت جيب على الباحث أن يدرسها بكامل العناية 

 واالهتمام , ويدرس كل ما حييط بها من ظروف على ما يلي : 

أن يناحظ الطالب الدقة التامة يف النقل , ويضع ما يقتبس بني شوالت , وإذا كان  -1

االقتباس ألكثر من فقرة جيب أن توضع شولتان قبل بدء كل فقرة , ولكن الفقرة األخرية 

 فقط هي اليت ختتم بشولتني , ويشار يف احلاشية إىل املرجع الذي اقتبس منه.
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وال بد من حسن االنسجام بني ما اقتبس وما قبله وما بعده حبيث ال يبدو أي تنافر  -3

 يف السياق.

 بحثكون اليفي شخصية الباحث بني ثنايا كثرة االقتباسات , وأال وجيب أال ختت -4

  .سلسلة اقتباسات متتالية 

  كيفية االقتباس:

إذا مل يتجاوز االقتباس ستة أسطر فإنه يوضع كجزء من الرسالة ولكن بني شوالت " -1

 " ... . 

يوضع  إذا جتاوز ستة أسطر إىل صفحة فإنه حينئذ ال حيتاج إىل شوالت , ولكنه-2

مميزا بأن يرتك فراغ أوسع بني االقتباس وبني آخر سطر قبله وأول سطر بعده , 

وحبيث يكون اهلامش على ميني االقتباس وعن مشاله أوسع من اهلامش األبيض املتبع 

 .يف بقية الرسالة , وأن يكون الفراغ بني سطوره أضيق من الفراغ بني السطور العادية 

نئذ االقتباس احلريف , بل ياقتباسه عن صفحة فإنه ال جيوز حإذا جتاوز ما يراد -3

ال -يصوغ الكاتب املعنى يف أسلوبه اخلاص ويشري يف احلاشية إىل ما يفيد أن هذا املعنى 

 2قد اقتبس من مرجع كذا , كأن يقول : انظر كتاب معجم البلدان لياقوت جـ -األلفاظ

 وما بعدها. 225ص

الفقرة اليت يقتبسها كلمة أو مجلة ال حيتاج إليها يف  جيوز أن حيذف الطالب من -4

حبثه على أال يضر احلذف باملعنى الذي يريده الكاتب األصلي , ويف حالة احلذف جيب 

أن توضع نقط أفقية متتابعة يف موضع احلذف , مثل... فإذا اقتبس الطالب فقرة كاملة ثم 
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ما حذف تكون بوضع سطر تام ترك فقرة , وعاد يقتبس مرة أخرى , فالداللة على 

 مستقل من النقط.

أن يضيف كلمة أو كلمات يف أثناء االقتباس ؛  باحثالت يضطر اليف بعض احلا -5

ليشرع شيئا أو ليبني مرجع ضمري أو حنو ذلك , وال بد إذن أن توضع هذه الزيادات 

 داخل عنامتني مثل ] [.

 

 عنامات الرتقيم والشكل : 

يتوقف الفهم عليها أحيانا , وهي دائما تعني مواقع الفصل إذ مهمة عنامات الرتقيم 

والوصل , وتنبه على املواضع اليت ينبغي فيها تغيري النربات الصوتية , وتسهل الفهم 

 واإلدراك عند مساع الكنام ملفوظا , أو قراءته مكتوبا.

ديث , وإذا من أجل هذا تعترب عنامات الرتقيم ضرورية يف الكتابة الفنية يف العصر احل

بحوث يف الكتب واملقاالت , فهي يف ال كان بعض الكتاب ال يعطيها األهمية الكافية

 أن يناحظها متاما.الباحث ضرورية , وعلى  العلمية

ومثل عنامات الرتقيم  قواعد اإلمناء , فيجب أن يعرف الباحث هذه القواعد , ومن 

 .خطأ إمنائي  بحثالعيب أن يوجد يف ال

ومبناسبة الكنام عن عنامات الرتقيم جيدر بنا أن نذكر أن الكتابة باللغة العربية حتتاج 

إىل شيء آخر ال يقل أهمية عن عنامات الرتقيم , ذلك هو الشكل , فكثري من الكلمات 

كلمات كثرية الباحث سيجد ,والعربية حتتاج إىل الشكل إلزالة اللبس وتيسري القراءة 
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وجناء مثل : يكون , يكوِّن , والكتاب , الكتَّاب , ُيعني , يعيِّن  يزيدها الشكل وضوحا

 , َيِعنُّ , وُلبس وَلْبس , وَغَزل , غْزل , وغريها 

 

 احلاشية : 

 ثناثة أشياء رئيسية تذكر يف احلاشية , وهي : 

اإلشارة إىل املرجع الذي استقى منه الطالب مادته , سواء أكان ذلك املرجع مطبوعا أو  -1

 .خمطوطا أو حماضرة أو مشافهة 

أو لتحقيق موضع أو حنو  بحثإيضاحات تورد أحيانا لتفصيل جممل ورد يف صلب ال -2

ا , فلو ؛ ألنها غري أسياسية فيهبحثذلك , وال ميكن إثبات هذه اإليضاحات يف صلب ال

وردت بها لقطعت اتساق الرسالة وتسلسلها , فالقاعدة حينئذ أن تبعد هذه اإليضاحات 

 .يف احلاشية وتوضع  بحثعن صلب ال

وضحت به نقطة ما , أو أوردت به تفاصيل  بحثحتيل القارئ إىل مكان آخر من ال أن -3

 ؛ وذلك لتتحاشى إعادتها إذا ورد هلا ذكر مرة ثانية.هاعن

 

 

 :  حلاشيةطرق ثناث للرتقيم باوهناك 

أهم هذه الطرق وأسهلها وأكثرها شيوعا هو وضع أرقام مستقلة لكل صفحة على حدة  -1

" , وتوضع يف أسفل كل صفحة هوامشها , وسهولة هذه الطريقة  1, وهي تبدأ من رقم " 

 واضحة فكل صفحة مستقلة بأرقامها ومراجعها وكل ما يتصل بها , ومن السهل يف هذه
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احلالة أن حتذف رقما أو تضيف بها , ومن السهل يف هذه احلالة أن حتذف رقما أو 

 تضيف آخر بدون احتياج إىل إحداث أي تغيري يف هوامش الصفحات األخرى.

" ويستمر إىل نهاية  1إعطاء رقم مسلسل متصل لكل فصل على حدة ويبدأ أيضا من "  -2

افة يف األرقام يستلزم تغيري ما بعده حتى الفصل , وإحداث أي تغيري باحلذف أو باإلض

نهاية الفصل وتوضع يف أسفل كل صفحة هوامشها أو جتمع اهلوامش كلها لتوضع يف 

 نهاية الفصل.

 لبحث" كذلك ويستمر إىل نهاية ا 1ويبدأ من " ه كل بحثإعطاء رقم مسلسل متصل لل -3

تلزم تغيري ما بعده حتى , وإحداث أي تغيري باحلذف أو باإلضافة يف األرقام هنا يس

وتوضع يف أسفل كل صفحة هوامشها , أو جتمع اهلوامش كلها لتوضع يف  بحثنهاية ال

 نهاية الرسالة.

 

 


