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 (902)حبث ومكتبة  :مادة مفردات 

 

 :األهداف
 .تعريف الطالب بفضل العلم وآداب طلبه وأهمية البحث واستخداماته .1
ُيعرررراف الطالرررب بملرررادر البحرررث وتدريبررره للررر   يفيرررة الحلرررول للررر   .2

 .المعلومات
 تلررررنيفها وطررررر  ومحتوياتهررررا وأنوالهررررا الم تبررررات بأهميررررة الطالررررب تعريررررف .3

 .لليها والمحافظة منها االستفادة و يفية وفهرستها
 .تعريف الطالب بالمخطوطات وتحقي  التراث وتوثيقه .4
 .تدريب الطالب لل  ممارسة البحث العلمي بجوانبه النظرية والعملية .5

 :مفردات المنهج
 :تنقسم الدراسة إل  مقدمة وقسمين

 :وتشمل: المقدمة: ولا أ
 .فضل العلم .1
 .آداب طلب العلم وطر  تحليله .2
 .القسم النظري: ثانياا 

 .البحث العلمي ومجالته وأهدافه وأدواته وأنواعه -1
 .التعريف بقالة البحث لغة والطالحا   . أ

 .أهداف الدراسة من قالة البحث في العقيدة  . ب
 .مجاالت البحث العلمي  . ج
 .أدوات البحث العلمي. د
 .واع البحوثأن. ه

 .األسس العامة للبحث العلمي -2
 .المادة العلمية و يفية تحضيرها . أ

 .المنهج في التحضير  . ب



 2 

 .موضولية البحث والباحث. ج
 .مناهج البحث في العقيدة -3

 .المنهج لند أهل السنة والجمالة . أ
 .لند الفالسفة –المنهج لند المت لمين   . ب

 .مجالت البحث في العقيدة -4
 .هتحقيق التراث والعمل في -5
 .المكتبة والمصادر -6

 .دور الم تبة في البحث العلمي . أ
 . يفية البحث في الم تبات  . ب
 :المصادر العامة. ج

التفسير وللوم القرآن، الحديث وللومه، الفقه وألوله، التاريخ والسيرة، 
 .اللغة وآدابها، حاضر العالم اإلسالمي التربية اإلسالمية وألولها

 :المصادر الخاصة. د
المعتزلة، األشالرة، : )لسنة والجمالة، لقائد المت لمينلقيدة أهل ا
لقائد الفالسفة، الفر  اإلسالمية والمنتسبة، األديان ( الماتريدية

 .السماوية والوضعية
 .الجانب التطبيقي: ثالثاا 
ي لررررف الطالررررب بواجبررررات تعرفرررره بملررررادر مرررر هب السررررلف والمت لمررررين  .1

يتره فري المر هب، ومنهجره فري أسبوليا  تبيان فيها التعريف برالمللف، وأهم
 .ال تابة

ي لرف الطالرب باختيرار بحرث تطبيقرري و تابتره بسشرراف أسرتا  المرادة فرري  .2
 .موضولات العقيدة

 :أهم المصادر والمراجع
 .بدر الدين ابن جمالة :ت  رة السامع والمت لم .1
محمرررد برررن سرررعيد  :فضرررل العلرررم وآداب طلبتررره وطرررر  تحلررريله وجمعررره .2

 .رسالن
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 .ب ر بن لبد اهلل أبو زيد :حلية طالب العلم .3
 .ب ر بن لبد اهلل أبو زيد :التعالم وأثره لل  الف ر وال تاب .4
 .محمد لجاج الخطيب :لمحات في البحث والم تبة والملادر .5
 .لبد الوهاب أبو سليمان :منهج البحث وتطبيقه .6
 .محمود قاسم. د :المنط  الحديث ومناهج البحث .7
 .ترجمة أنيس فريحة :لعلميمناهج العلماء المسلمين في البحث ا .8
 .لزة حسن. د :الم تبة العربية .9

 .قدري طوقان :العلم لند العرب .11
 .محمد ريان لمر. د :البحث العلمي ومناهجه وتقنياته .11
 .لثمان للي حسن. د :منهج االستدالل لل  مسائل االلتقاد .12
 .لبد السالم هارون :تحقي  النلوص ونشرها .13
 :لمفقود من ال ترب واألجرزاء التراثيرةالقوالد المنهجية في التنقيب لن ا .14
 .ح مت بشير ياسين. د
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 وأهميته لعلمفضل ا

لهرررم  م أهلررره وأجرررزلمنحررره اهلل ومدحررره و ررررا اهلل للينرررا   العلرررم مرررن أجرررل نعرررم
 .  ، وسمو ورفعةر وللمة، فهو هداية ورحمة ونو العطاء، ورفع لهم الدرجات

َيْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن ُأوتُووا اْلِعْلوَم َدَرَجواَت َواللَّوُه } : قال تعرال 
 (.11:اآلية. سورة المجادلة ){ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبير  
َيتَوَذكَُّر ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن ل َيْعَلُموَن ِإنََّما  } :وقال تعال 

 .( 9:سورة الزمر اآلية) {ُأْوُلوا اأَلْلَبابِ 
م وأدواتره ووسررائله  ومرن البررراهين القاطعرة والحجررج السراطعة للرر  فضرل العلرر

َخَلوَق اننسوان ِموْن *اْسِم َربَِّك الَّوِذي َخَلوقَ اْقَرْأ بِ } : تابه ال ريمفي  تعال اهلل  قول
سورة العل  ) {َم اننسان َما َلْم َيْعَلمْ َعلَّ *ي َعلََّم ِباْلَقَلمِ الَّذِ *ْقَرْأ َوَربَُّك اأَلْكَرمُ ا*َعَلقَ 

                             (.5-1اآليات من
ف مررا أنعررم اهلل لرررز وجررل للرر  اإلنسرررانية بنقلهررا مررن ظلمرررة العرردم إلرر  نرررور 

  لك أنعم لليها بنعمة العلم ال ي ُيخررج  النراس بره مرن ظلمرات الجهرل  ،الوجود
 .ر المعرفة إل  نو 
لل  اهلل لليه  وأمر ب لك نبيه العلم لل  االستزادة من اهلل تعال  حثقد و 
 (. 114 سورة طه ) { وقل ربِّ ِزدني ِعلَماا } :فقال تعال وسلم 

لو  ان : وفضيلة االستزادة منه قال قتادة وفي ه ا ما يدل لل  شرف العلم
لليره  ول نره قرال للخضرر أحد ي تفي من العلم بشئ ال تفي موس  لليره السرالم،

 ( 66:اآلية:سورة ال هف){هل أتبُعَك على أن تعلَمني مماُعلِّمَت ُرشداا }:السالم
 : منها  ،فضل العلم ومكانة العلماءوفي السنة أحاديث كثيرة في 

  :يقرول  سرمعت رسرول اهلل":قرال  لرن معاويرةمرا رواه البخراري ومسرلم 
 .(  هلُل به خيراا يفقهه في الدينمن ُيِرِد ا) 
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وموون سوولك ): قررال   أن رسررول اهلل  واه مسررلم لررن أبرري هريرررةومررا ر 
طريقاا يلتمس فيه علماا سهل اهلل له به طريقاا إلوى الجنوة وموا اجتموع قووم فوي 
بيووت موون بيوووت اهلل، يتلووون كتوواب اهلل، ويتدارسووونه بيوونهم، إل نزلووت علوويهم 

 .    . (..رهم اهلل فيمن عندهالسكينة، وغشيتهم الرحمة وحفتهم المالئكة، وذك
مررن خرررج فرري )  قررال  : قررال   السررنن لررن أنررس وروى الترمرر ي  فرري

 . (علم فهو في سبيل اهلل حت  يرجع طلب ال
لررن السررلف فرري فضررل العلررم مررا أخرجرره ابررن لبررد البررر فرري  تابرره مررا ورد وم

:" جررامع بيرران العلررم وفضررله مررن حررديث معررا  بررن جبررل رضرري اهلل لنرره أنرره قررال
ه هلل خشرية، وطلبره لبرادة، وم ا رتره تسربيل، والبحرث لنره تعلموا العلرم فرسن تعلمر

  وهو األنس في الوحشرة، جهاد، وتعليمه لمن ال يعلمه لدقة، وب له ألهله قربة
واللررراحب فررري الغربرررة، والمحررردث فررري الخلررروة، والررردليل للررر  السرررراء والضرررراء، 

ع اهلل ، يرفرد األخرالء، ومنرار سربيل أهرل الجنرةوالسالح لل  األلرداء، والرزين لنر
به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وأئمة يقتصا آثارهم، ويحت ى بأفعرالهم، وينتهر  
إلررر  رأيهرررم، ترالرررب المالئ رررة فررري ظلهرررم، وبأجنحتهرررا تمسرررحهم، يسرررتغفر لهرررم  رررل 
رطرررب ويرررابس، وحيتررران البحرررر وهوامررره، وسرررباع البرررر وأنعامررره، ألن العلرررم حيررراة 

م، يبلرررل العبرررد برررالعلم منرررازل القلررروب مرررن الجهرررل، وملرررابيل األبلرررار مرررن الظلررر
األخيار والدرجات العل  في الدنيا واآلخرة، والتف ر فيره يعردل اللريام، ومداومتره 
تعدل القيام، به تولل األرحام، وبه يعرف الحالل مرن الحررام، هرو إمرام العمرل، 

 " .مه السعداء ويحرمه األشقياء والعمل تابعه، يله
 أقسام العلم الشرعي من حيث الحكم

 :لعلم الشرلي ثالثة أقساما
الر ي يتعرين -وهرو تعلرم الم لرف مرا ال يترأدى الواجرب : فرر  العرين: أولها
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 .إال به،  أر ان اإلسالم واإليمان ونحوهما -لليه فعله
وهرو تحلريل مرا ال برد للنراس منره فري إقامرة أمرور : فرر  ال فايرة: ثانيهما

 .دينهم ودنياهم، فس ا قام به بعضهم سقط لن الباقين
وهو التبحر في ألول األدلة، واإلمعان فيمرا وراء القردر : المستحب: ثالثها

ال ي يحلل به فر  ال فاية، ومن تخلرص فري للرم وجوبرا ، ألربل اليرره مرن 
 .العلوم له نفال  

 :ما يلي فضل العلمومن 
: فيان برن ليينرة لرن فضرل العلرم فقرالسرئل سر .العلم مهوذب للنفووس - 1

َفاْعَلْم َأنَُّه َل ِإَلَه ِإلَّ اللَُّه َواْسَتْغِفْر ِلَذْنِبَك َوِلْلُمْؤِمِنيَن  } ألم تسمع قوله حين بدأ به
 .فأمر بالعمل بعد العلم  (9:محمد اآلية){َواْلُمْؤِمَناِت َواللَُّه َيْعَلُم ُمَتَقلََّبُكْم َوَمْثَواُكمْ 

 ." عملباب العلم قبل القول وال: "ب اإلمام البخاري باب ا فقالوقد بو  
، ولرريس نررور يبلررر برره المرررء حقررائ  األمررور إنرره. العلووم نووور البصوويرة - 2

َفِإنََّهوا َل َتْعَموى اأْلَْبَصواُر  }:ول رن بلرر القلروب، قرال تعرال ، بلر بلر العينال
ُدورِ   (46:سورة الحج اآلية){ َوَلِكْن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي الصُّ

رررا لررا:ولرر لك جعرررل اهلل النرراس للررر  قسررمين     :لم أو ألمررر  فقررال اهلل تعرررال إم 
َأَفَمْن َيْعَلوُم َأنََّموا أُْنوِزَل ِإَلْيوَك ِموْن َربِّوَك اْلَحوقُّ َكَموْن ُهوَو َأْعَموى ِإنََّموا َيتَوَذكَُّر ُأولُوو  }

 (.19:سورة الرلد اآلية){اأْلَْلَبابِ 
َيْخَشى اللَّوَه ِإنََّما  }:قال اهلل تعال  .رث الخشية من اهلل تعالىالعلم يو  - 3

 (.28اآلية :سورة فاطر){ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ 
وَن }: وقررال تعررال   ِإنَّ الَّووِذيَن ُأوتُوووْا اْلِعْلووَم ِموون َقْبِلووِه ِإَذا ُيْتَلووى َعَلووْيِهْم َيِخوورُّ

داا َوَيُقوُلوَن ُسْبَحاَن َربَِّنا ِإن َكاَن َوْعُد َربَِّنا َلَمْفُعولا  وَن ِلأَلْذَقاِن  ِلأَلْذَقاِن ُسجَّ َوَيِخرُّ
اَيْبُكوَن   (.119-117اإلسراء اآليات  سورة){ َوَيِزيُدُهْم ُخُشوعا
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 ا ، وهررإ  مررن الجهرراد، الجهرراد بالحجررة والبيرران .العلووم أفضوول الجهوواد - 4
، لشردة م منفعة من الجهاد باليد واللسران، وهو ألظجهاد األئمة من ورثة األنبياء

َفواَل  *َوَلْو ِشْئَنا َلَبَعْثَنا ِفوي ُكولِّ َقْرَيوَة َنوِذيراا }: قال تعرال  .ه، و ثرة العدو فيهملنت
  (. 52-51:الفرقان اآليات) {ُتِطِع اْلَكاِفِريَن َوَجاِهْدُهْم ِبِه ِجَهاداا َكِبيراا

فهر ا جهراد لهرم برالقرآن، وهرو أ برر الجهرادين، وهرو جهراد : " يقول ابن القريم
ررا انوا معهررم فرري ، بررل  ررقين لررم ي ونرروا يقرراتلون المسررلمينف، فررسن المنرراالمنررافقين أيض 

َياَأيَُّهووا  }:وربمررا  ررانوا يقرراتلون لرردوهم معهررم، ومررع هرر ا فقررد قررال تعررال  ،الظرراهر
النَِّبووووويُّ َجاِهوووووِد اْلُكفَّووووواَر َواْلُمَنووووواِفِقيَن َواْغلُوووووْظ َعَلوووووْيِهْم َوَموووووْ َواُهْم َجَهووووونَُّم َوِبوووووْئَس 

 .ومعلوم أن  جهاد المنافقين بالحجة والقرآن  (9:التحريم اآلية){اْلَمِصير
 فضل العلماء

َشووِهَد اللَّووُه َأنَّووُه َل ِإَلووَه ِإلَّ ُهووَو  }:قررال اهلل تعررال   .العلموواء هووم الثقووات - 1
ووا ِباْلِقْسووِط َل ِإَلووَه ِإلَّ ُهووَو اْلَعِزيووُز اْلَحِكوويمُ  سررورة آل ){ َواْلَماَلِئَكووُة َوُأولُووو اْلِعْلووِم َقاِئما

 .(18:مران اآليةل
فأهل العلم هم الثقات العدول ال ين استشهد اهلل بهرم للر  ألظرم مشرهود ،  

 . وهو توحيده جل ولال 
قرررد مررردح اهلل أهرررل العلرررم وأثنررر  للررريهم ، ف .موووديهلل اهلل تعوووالى للعلمووواء - 2

 .فجعل  تابه آيات بينات في لدورهم ، به تنشرح وتفرح وتسعد 
آَيوات  َبيَِّنوات  ِفوي ُصوُدوِر الَّوِذيَن ُأوتُووا اْلِعْلوَم َوَموا  َبْل ُهووَ  }: قال اهلل تعال  

 . (49:سورة العن بوت اآلية){َيْجَحُد ِبآَياِتَنا ِإلَّ الظَّاِلُمونَ 
سرررننه لرررن أبررري الررردرداء الترمررر ي فررري روى . العلمووواء ورثوووة األنبيووواء - 3

ِإنَّ الُعَلَمووواَء َوَرثَوووُة ): أن رسرررول اهلل لرررل  اهلل لليررره وسرررلم قرررال  رضررري اهلل لنررره
ْنِبَياَء َلْم ُيَورُِّثوا ِديَناراا َوَل ِدْرَهماا ِإنََّموا َورَّثُوو  ْنِبَياِء، ِإنَّ اأَل ا الِعْلوَم، َفَموْن َأَخوَذ ِبوِه اأَل
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 .(َأَخَذ ِبَحظٍّ َواِفرَ 
َيْرَفووِع اللَّووُه }  :قررال تعررال  .درجووات أهوول العلووم وانيمووان خاصووة رفووع - 4

سررورة  ){الَّووِذيَن آَمُنوووا ِموونُكْم َوالَّووِذيَن ُأوتُوووا اْلِعْلووَم َدَرَجوواَت َواللَّووُه ِبَمووا َتْعَملُوووَن َخِبيوور  
  (.11:اآلية. المجادلة

بخررالف اليررره ممررن يعرري، ويمرروت ،  .ل ينقطووع عموول العووالم بموتووه - 5 
و أن ه من سقط المتاع ، أم ا أهرل العلرم الربرانيون الر ين ينتفرع بعلمهرم مرن بعردهم 

 .فهلالء يضالف لهم في الجزاء واألجر شريطة اإلخالص
 لل  اهلل لليره لن أبي هريرة أن رسول اهللمسلم في لحيحه  اإلمامروى 
إل مون صودقة : ل مون ثالثوةإذا مات اننسان انقطع عنوه عملوه إ)  :وسلم قال

 . ( ، أو ولد صالهلل يدعو له، أو علم ينتفع بهجارية
ِإنََّموا  }: قرال اهلل تعرال  .م أكثر الناس خشية من اهلل تعالىالعلماء ه - 6

  (.28اآلية :سورة فاطر){َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ 
 :العالم والمتعلم أخالقومن جملة 

، واإلخالص هلل تعال  فالعلم طالة ولبادة .وجل عز هلل النية إخالص -1
َوَمووا ُأِمووُروا ِإلَّ ِلَيْعُبووُدوا }:واجررب فرري جميررع العبررادات وسررائر الطالررات قررال تعررال 

ووواَلَة َوُيْؤتُووووا الزََّكووواَة َوَذِلوووَك ِديوووُن اللَّوووَه ُمْخِلِصووويَن َلوووُه الووودِّ  يَن ُحَنَفووواء َوُيِقيُمووووا الصَّ
 ( 5:سورة البينة اآلية){اْلَقيَِّمةِ 

فس ا  ان هم طالب العلم  اهلل تعال ، يبتغي به وجه واإلخالص في العلم أن
فسنه ال ي ن مخللا : تحليل شهادة أو تبوء منلب ل سب منافع مادية فحسب

 .في طلب العلم
: َقراَل َرُسرول الل ره َلرل  الل ره َلَلْيرِه َوَسرلمْ : ْيَرَة رضي اهلل لنه َقالَ َلن َأِبي ُهرَ 

من تعلم علما مما يبتغي ِبوِه وجوه اللَّوه، َل يتعلموه ِإلَّ ليصويب ِبوِه عرضوا مون )
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مرام احمرد فري إلخرجره اأ.يعنري ريحهرا (لجنوة َيوْوم القياموةالدنيا، لم يجود عورف ا
 .وأبي داوود في سننه ،مسنده

هلل وأتقررراهم  لررره فالعلمررراء هرررم ألررررف النررراس برررا .تقووووهلل اهلل عوووز وجووول -2
َواتَّقُوووْا الَلووَه } :وبرالتقوى يررزداد العررالم للمررا ، وبررالعلم يررزداد التقرري تقرروى قررال تعررال 

 (.282سورة البقرة اآلية ){َوُيَعلُِّمُكُم الَلُه َوالَلُه ِبُكلِّ َشْيَء َعِليم  
ِإنََّمووووا َيْخَشووووى اللَّووووَه ِمووووْن ِعَبوووواِدِه اْلُعَلَموووواء ِإنَّ اللَّووووَه َعِزيووووز  }:تعررررال  وقررررال

 (28:سورة فاطر اآلية){َغُفور  
ِيوا }:قرال تعرال  واآلخررين لألولرين اهلل وولرية، هي جماع  ل خيوالتقوى  

ُكْم َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َإن َتتَُّقوْا الَلَه َيْجَعل لَُّكْم ُفْرَقاناا َوُيَكفِّْر َعنُكْم َسيَِّئاِتُكْم َوَيْغِفْر لَ 
 (29:سورة األنفال اآلية){َوالَلُه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم 

اللرحيل والسرقيم،  وبرين والباطرل، الحر  ينبر بره تٌفرقرون مرا ل رم يجعرل أي
 .وبين الغث والسمين 

إ  ال برد مرن  لرك لطالرب العلرم ألنره إن  .استحضار القلب عند الطلوب -3
ررل شرريئاطلبرره دون استحضرر ، وللرر  المعلررم أن ار قلررب وحضررور  هررن فلررن يحلا

قبررال يسررتعين بالوسررائل المفيرردة الترري تعررين للرر  االنتبرراه وااللتفررات إلرر  العلررم واإل
لليرره،  األسررئلة والمحرراورات مررع الطلبررة وتنبيرره الغافررل مررنهم والثنرراء الحسررن للرر  

 النابهين المجتهدين ورلد الجوائز والحوافز لهم وت  يرهم دوما بفضائل العلم 
فالوقررت نعمررة إلهيررة تسررتوجب منررا الشرر ر، ولقررد  .الحوورص علووى الوقووت -4

َر َلُكووُم اللَّْيووَل َواْلنََّهوواَر } :عررال خلرر  اهلل الليررل والنهررار لتسررتقيم الحيرراة، قررال ت َوَسووخَّ
َرات  ِبَ ْمرِِه ِإنَّ ِفي َذِلَك ََلَياَت لَِّقْوَم َيْعِقلُوونَ  سرورة ){َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َواْلنُُّجوُم ُمَسخَّ

 .(12:النحل اآلية
البخاري في لحيحه لن ابن لباس رضي اهلل لنهمرا أن رسرول اهلل روى و 
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ا كثيوور موون النوواس الصووحة فيهموو نعمتووان مغبووون) :قرراللررل  اهلل لليرره وسررلم 
 .(والفراغ 

لعاقل أن يجدا في ش ر المرنعم للر  نعمرة الوقرت وأن يوظفره فعل  الملمن ا
 .في  ل مفيد نافع

شرررررأنه فررررري  لرررررك شرررررأن سرررررائر األمانرررررات و افرررررة : والوقرررررت أمانرررررة ومسرررررئولية
روى المسرررئوليات التررري سيسرررأل لنهرررا اإلنسررران يررروم العرررر  للررر  الملرررك الرررديان،

هلل ان رسررول اهلل لرررل  ا الترمرر ي فرري سرررننه لررن ابرررن مسررعود رضرري اهلل لنهمرررا
ل تووزول قوودما عبوود حتووى يسوو ل عوون أربووع عوون عمووره فوويم )  :قررال لليرره وسررلم 
م أنفقووه، وعوون ، وعوون مالووه موون أيوون أكتسووبه وفووييم أبووالهشووبابه فوو أفنوواه، وعوون

 .(علمه ماذا عمل به 
السررلف والتررابعون ومررن بعرردهم مررن اللررحابة رضرروان اهلل للرريهم  رران لهرر ا و 

 .، وخلد   رهم وسما شأنهملال قدرهم حت  لل  أوقاتهم  ونحرلياللالل 
اج إلررر  لررربر ويقرررين ولزيمرررة ال يحتررر فطريررر  العلرررم .الصوووبر والتحمووول -5

، وخلر   رريم اد ال يسرتغني لنره، وهرو ز فاللبر يضئ لطالب العلرم طريقره، تلين
وطول الم ث لندهم   ، لبره لل  مشقة الترحال إل  الشيوخال بد وأن يتحل  به

  .، ولبره لل  الم ا رة والتحليلوالتأدب معهم
والخضرررر دار هررر ا الحررروار برررين نبررري اهلل موسررر  وبرررين  وفررري قلرررة موسررر 

َقواَل َلوُه ُموَسوى َهوْل َأتَِّبُعوَك َعَلوى َأن ُتَعلَِّموِن  }:الخضر لليهما السالم قرال تعرال 
َوَكْيوَف َتْصوِبُر َعَلوى َموا َلوْم  *َقاَل ِإنََّك َلن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصوْبراا *ْمَت ُرْشدااِممَّا ُعلِّ 

سرورة ){َقواَل َسوَتِجُدِني ِإن َشواء اللَّوُه َصواِبراا َول َأْعِصوي َلوَك َأْموراا *ُتِحْط ِبوِه ُخْبوراا 
  (.69-66:اآلياتال هف 
، فعل  طالرب فائدة منهال م يترجم إل  لمل ففالعلم إن ل .بالعلم العمل -6
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مررا  يجرردا فرري العمررل فسنرره أولرر  النرراس بقطررف ثمرررات ،العلررم  مررا يجررد فرري الطلررب
  .يتعلمه

حيحين لرن أسرامة برن زيرد رضري اهلل لنره قرال سرمعت رسرول اهلل ففي اللر
 يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقوى فوي النوار، فتنودلق أقتابوه فوي النوار، ):يقول

أي فالنوا موا : فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون
نووت آمووركم ك: شوو نكأ ألوويس كنووت ت مرننووا بووالمعروف وتنهانووا عوون المنكوورأ قووال

  (.تيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيهبالمعروف ول آ
أن  فعلر  طالرب العلرم .ي نشر العلمتعالى والجتهاد ف الدعوة إلى اهلل -7
  .العلم في الدلوة إل  اهلل تعال  لل  هدى وبليرةيوظف 

ْا َوَموِن اتََّبَعِنوي ُقْل َهوِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى الَلِه َعَلى َبِصيَرَة َأَنو } :قال تعرال 
   .(118 :اآلية سورة يوسف){َما َأَنْا ِمَن اْلُمْشِرِكينَ َوُسْبَحاَن الَلِه وَ 

فالدالية ال بد وأن يستغل  ل مناسبة ويدلو إلر  تعرال  فري شرت  الميرادين 
 .والمجاالت

 آفات العلم
 :أهم آفات العلم لي ون طالب العلم لل  ح ر منها هيها 
فهررري آفرررة اآلفرررات، وتقضررري للررر  العلرررم  مرررا تأ رررل النرررار  .المعاصوووي -1

الحطرب، و رم مررن نظررة محرمررة أدت إلر  فقررد  ثيرر مررن العلرم، أو لقمررة مرن مررال 
 . مشتبه أو محرم حولت العلم إل  سراب

مررن تواضررع هلل رفعرره، ومررا زاد لبررد هلل  ال  إال زاده اهلل  .الكبوور والغوورور -2
وال بر مهلك للاحبه، مفن لعلمه، وال يجتمع ال بر والعلم في قلرب رجرل،  رفعة،

ن حمل ألل    .الشهادات وحفظ من ال تب أثقاال   وا 
روى البخاري في األدب، وأحمد في المسند  لن أبي سعيد الخدري  رضي 



 12 

تعلموووا العلووم، وتعلموووا لووه ):هلل  لررل  اهلل لليرره وسررلم  قررالاهلل لنرره  أن رسررول ا
 . ( منه، ول تكونوا جبابرة العلماءينة والوقار، وتواضعوا لمن تتعلمون السك

اود، لررن أبرري روى اإلمررام أحمررد، وأبررو د .المووراء والمخاصوومة والجوودل -3
المررراء فرري :)سررول اهلل  لررل  اهلل لليرره وسررلمقررال ر : قررال هريرررة  رضرري اهلل لنرره

 .  (القرآن  فر
بعبرد خيررا  فرتل لره براب العمرل وأاللر  لليره إ ا أراد اهلل : وقال بع  السلف

 .باب الجدل، وا  ا أراد اهلل بعبد شرا  أالل  لليه باب العمل، وفتل له باب الجدل
 من الجهل بعد العلم، والضاللة بعد الهدى، والمجادلة الشررلية هريح ر فال

العن بروت ){ِإلَّ ِبوالَِّتي ِهوَي َأْحَسونُ  َول ُتَجواِدُلوا َأْهوَل اْلِكتَوابِ }: ما لناهرا اهلل بقولره
 .(46:من اآلية

من سئل عن علوم )يزيد باإلنفا   ما يزيد العلم، وال شيء  .كتم العلم -4
 . حديث حسن : رواه الترم ي، وقال (ه ألجم يوم القيامة بلجام من نارثم كتم

العلم إ ا  تم  هب، وه ا أمر مشاهد فبه، نسيانه و هاو تم العلم يلدي إل  
 . محسوس

لررل  اهلل  لعلررم، ولرر لك امررتن اهلل للرر  رسررولهألظررم آفررات ا .النسوويان -5
  .(6:اآلية األلل سورة ) {َسُنْقِرُئَك َفال َتْنَسى }: له فقال ه وسلمللي

 . هترك أسباب  هابو  وب ل العلم، ،ج النسيان بالم ا رةولال
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 .فهوم مناهج البحث العلميالتعريف بم
 .جمع منهج أو منهاجهي .  المناهج: أول 
ِلُكووولٍّ َجَعْلَنوووا ِموووْنُكْم ِشوووْرَعةا ) :قرررال تعرررال  الطريررر  الواضرررل، :تعنررري .لغرررةالففررري 

 .(48من اآلية: المائدة() َوِمْنَهاجاا 
فالمنهررراج  شررررلة ومنهاجرررا سررربيال وسرررنة، :يقرررول ابرررن لبررراس رضررري اهلل لنهمرررا

 .السبيل أي الطري  الواضل
فقيل هرو الطرير  المرلدي لل شرف لرن الحقيقرة فري العلروم،  .في الصطالح وأما

بواسررررررررطة طائفررررررررة مررررررررن القوالررررررررد العامررررررررة،التي تهرررررررريمن للرررررررر  سررررررررير العقل،وتحرررررررردد 
 .لملياته،للولول إل  نتيجة معلومة

هو فنا التنظيم اللحيل لسلسلة من األف ار العديدة،إما من أجل ال شرف  :وقيل
 .أجل البرهنة لل  حقيقة ال يعرفها اآلخرون لن حقيقة مجهولة لدينا،أو من

لمنرراهج مررن حيررث نسررتطيع أن نلحررظ أن هنرراك اتجرراهين لومررن هرر ين التعررريفين 
 : الهدف

 .يبحث لن الحقيقة ويسم  منهج االختراع :  أحدهما
 .يبرهن أو يعدال من مفاهيم سائدة ويسم  منهج التلنيف : والثاني

َفَبَعَث اللَُّه ُغَراباا َيْبَحُث ) :ب،ومنه قوله تعال الحفر والتنقي :لغة .البحث : ثانيا 
 .(31من اآلية: المائدة() ِفي اأْلَْرضِ 

 .ويأتي بمعن  ب ل الجهد في موضوع ما،وجمع المسائل التي تتلل به
فتشرت لرن  ألنهراالبحوث،ب" برراءة"سرميت سرورة  نراومرن ه :يقول اإلمرام القرطبري

 .و شفت ما يدور في قلوبهمالمنافقين،
فهنرراك تعريفررات  ثيرة،ترردور معظمهررا حررول  ونرره وسرريلة  :وأمووا فووي الصووطالح

لالسررررتعالم واالستقلرررراء المنظم،الرررر ي يقرررروم برررره الباحررررث بغررررر  ا تشرررراف معلومررررات 
 .جديدة،أو تطوير وتلحيل، أو تحقي  معلومات موجودة بالفعل 
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استقلرراء دقيرر  يهرردف إلرر  ا تشرراف حقررائ  وقوالررد لامررة :ولرر ا فررسن البحررث هررو
م ررن التحقرر  منهررا مسررتقبال،وهو وسرريلة للدراسررة يم ررن بواسررطتها الولررول إلرر  حررل ي

 .مش لة محددة بالتقلي الشامل لجميع األدلة التي تتلل به ه المش لة
البحث لبرارة لرن إضرافة جديردة للعلرم تقروم للر  :ويم ن أن نختلر  لك فنقول

 .الدليل والبرهان
منرررررررراهج )العررررررررام لل لمتررررررررين وا  ا أضررررررررفنا المررررررررنهج إلرررررررر  البحررررررررث  رررررررران المعنرررررررر 

 .القانون ال ي يح م أي محاولة للدراسة أو التقييم لل  أسس سليمة:هو(البحث
نسربة إلر  العلرم ، وهرو المعرفرة المنظمرة التري تتلرف باللرحة  .العلموي: ثالثا 

 .واللد  والثبات
  :والفرق بين العلم والمعرفة

 ريررة الترري تت ررون لرردى أن المعرفررة مجمولررة مررن المفرراهيم،واآلراء والتلررورات الف
 .لقدراته لفهم الظواهر واألشياء المحيطة به ةالفرد  نتيج

 .أسلوب تحقي  ه ه المعارف وتمحيص الح  من الباطل :فهو أما العلم
وليسرررت جميرررع أنرررواع  ومعنررر   لرررك أنررره ليسرررت  رررل معرفرررة تعرررد معرفرررة للميرررة،

نمرررا تختلرررف بررراختالف مرررا تتمترررع بررره مرررن د المعرررارف للررر  درجرررة واحررردة، ودقرررة  قرررة،وا 
وقوالد المنهج التي اتبعرت  المعرفة تنبعث من مدى ما تتميز به من أساليب التف ير،

 .للولول إليها
فالمعرفة هي مجرد المعلومات التي تلل إلر  اإلنسران بردون تمحريص أو دليرل 
وبرهان،أمررا العلررم فهررو المعرفررة المنظمررة الملرراالة بشرر ل قوالررد وقرروانين تررما التولررل 

سلوب العلمي السليم ال ي يجعل اإلنسان لل  يقين من مردى لرد  إليها بواسطة األ
 .مهما ي ن ملدره  معارفه،

ل المعارف مهما  ان ملدرها إل  للوم  .وه  ا فسن التنظيم العقلي يحوا
الطرررر  :ونخلرررص مرررن هررر ا  لاررره إلررر  أن مرررنهج البحرررث العلمررري هرررو لبرررارة لرررن
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مشرر الت المعرفررة  شرررفا  المنظمررة الترري يسررل ها الباحررث فرري معالجررة أيررة مشرر لة مررن
 .واخترالا ،أو تدليال وبرهانا متفقا مع األسلوب األمثل واألسس السليمة

 :أهداف العلم 
 :للعلم أهداف  ثيرة ومتنولة ،وهي إما 

 :أهداف قريبة ويمكن حصرها في  -أ
ومعنررراه حلرررر لرررفات الظررراهرة موضررروع البحث،مثرررل مالحظرررة  :الولرررف -1

ال،فيقوم بحلرر وولرف الخلرائص الظاهريرة لعمليرة المعادن التي تتمدد بالحرارة مث
 .التمدد

وهرو لبرارة لرن  شرف العالقرات التري تقروم برين الظرواهر  :الفهرم أو التفسرير -2
 .المختلفة ولالقة ه ه الظواهر بنتائجها

وهو تلوار انطبا  القانون أو القالدة العامة في مواقف أخرى الير  :التنبل -3
رررل إلررر  معلومرررات أو فرررالعل تلرررك التررري نشرررأت لنهرررا أساسرررا، م ال يقرررف لنرررد حرررد التولا

بررررل يتعررررداها إلرررر  مررررا يم ررررن أن يحرررردث لررررو طبقنررررا هرررر ه  تفسرررريرات نظريررررة للحرررروادث،
 .التعليمات والنظريات لل  مواقف أخرى جديدة

ومعنررراه تنررراول الظرررروف التررري تحررردد حررردوث الظررراهرة بشررر ل يحقررر   :الرررتح م -4
 .هدفا معينا

 :أهداف بعيدة،وتتمثل في -ب
الولررول إلرر  السرربب األول الرر ي يفسررر  ررل الظررواهر المبعثرررة فرري محاولررة  -1
 .ال ون

تسخير ال ون ب ل ما فيه لخدمة اإلنسان وت ريمره وتحقير  سرعادته ووقايتره  -2
 .من أسباب الشقاء والدمار

 .أهمية البحث العلمي وفوائده
 :تبدو أهمية البحث العلمي وفائدته من النواحي التالية
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األمررم وتقرردمهم،ألن الباحررث يسررير فرري أبحاثرره للرر   إنرره يسررالد للرر  رقرري -1
الطريقررة العلميررة التررري تم نرره مررن اختلرررار الوقت،والولررول إلرر  النترررائج مررن أقلرررر 

 .طري  حت  ال يضل في متاهات العلم وأروقته
إنرررره وسررررريلة الخلرررر  واالبت ار، مرررررا أنررررره وسرررريلة ل شرررررف األخطاء،فبواسرررررطته  -2

يرررا مررن النظريررات العلميررة فرري  ررل مجرراالت اسررتطاع للمرراء المسررلمين أن ي تشررفوا  ث
 .المعرفة، ما استطالوا أن ي شفوا األخطاء التي وقع فيها اليرهم

إنه وسيلة مرن وسرائل الرتعلم الر اتي،فمن خاللره يتعررف الباحرث للر   يفيرة  -3
 .الولول إل  المعلومات بنفسه مما يسالد لل  تحقي  فهم أفضل لمجاالت العمل

حث يم ان اإلنسان من امتالك مهارات خالة تجعله قادرا وه  ا فعلم مناهج الب
 .لل  العطاء،ولل  إضافة الجديد إل  الف ر

 .صور البحث العلمي ومجالته
 :للبحث العلمي لور ومجاالت  ثيرة ،وأهمها

 و لرررك برررأن يتنررراول الباحرررث لرررددا مرررن المقررردمات، :الوصوووول إلوووى مجهوووول -1
ي إطار ف ري متناس  ليلل إلر  أمرر والدراسات والقضايا،يضم بعضها إل  بع  ف

ثباتررره نظررررة اإلسرررالم إلررر  السررريل :"مثرررال  لرررك  تابرررة بحرررث لرررن.مجهرررول يريرررد  شرررفه وا 
 ".األموال

". الملالل المرسلة وتوظيفها في معالجة القضايا المستجدة:"أو  تابة بحث لن
 .والير  لك من الموضولات

ب موزلرة فري قرد توجرد مسرائل للميرة متفرقرة فري بطرون ال تر :جمع متفرق -2
ملررادر التراث،وتحترراج إلرر  اسررتقراء دقيرر  ، ليلررل الباحررث إلرر  تلررور دقيرر  شررامل 
لمرررررا تفررررررا ، فررررري لرررررورة قضرررررية واحررررردة مت املرررررة العنالرررررر،و لك مثرررررل  تابرررررة بحرررررث 

 ".قضية الخيار في الفقه اإلسالمي:"في
وهرو نروع مرن معالجرة قضرايا فري للرور سرابقة لرم تسرت مل  :إكمال ناقص -3
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تفسرررير :"فيررردرس الموضررروع ليسرررتوفي مرررا  ررران ناقلرررا منررره،و لك مثرررللسررربب أو آلخر،
 ".الجاللين
وهرر ا نرروع يرردفع بالباحررث إلرر  الغرروص فرري بطررون ال ترررب  :تفصوويل مجموول -4

 ".شرح المتون:"الستخراج المسائل التي بها يفلال ما أجمله اليره،مثل
 وه ا نوع يعمد فيره الباحرث إلر  البحروث المطولة،فيسرتبعد :تهذيب المطَول -5

: منهررررا  ررررل حشررررو يم ررررن أن يسررررتغن  لنرررره للمبتدئين،وهرررر ا مررررا يسررررم  بالتهرررر يب،مثل
 .،واليره"ته يب سيرة بن هشام"

وهرررررو نررررروع يعتمرررررد للررررر  التعقيرررررب للررررر  البحررررروث  :التعقيبوووووات والنقوووووائض -6
السررابقة،أو نقرر  مررا فيهررا مررن قضايا،وال شررف لررن زيفهررا،أو تخطئررة مررا ورد فيهررا مررن 

 ".حامد الغزالي تهافت الفالسفة ألبي:"آراء،مثل
وه ا نوع يعمد فيه الباحرث إلر  دراسرة للرم مرن األلرالم،أو  :دراسة األعالم -7

شخلررررية مررررن الشخلررررريات الترررري لهررررا دور فررررري العلم،فيبحررررث  ررررل مرررررا يتعلرررر  بهررررر ه 
براز  ل ما خفري منره، ما يسرتخرج مرن  تبره اآلراء الجديردة  الشخلية،ويحاول تتبع وا 

 ".ي الف ر اإلسالمياإلمام مالك وأثره ف:"والمفيدة،مثل
وهرر ا نرروع يعمررد فيرره الباحررث إلرر  مخطرروط لررم ينشررر،أو  :تحقيووق النصوووص -8

نشر الير محق  ،فيقروم بتحقيقه،وضربط نلولره وتحريرهرا والتعررف للر  المبهمرات 
 ".تحقي  الموطأ لإلمام مالك:"فيه،و لك مثل

 وهررر ه المجررراالت المتعرررددة للبحرررث العلمررري تختلرررف مرررن حيرررث القيمرررة،ول ن قررردرة
 .الباحث تم نه من جمع المادة العلمية التي تجعل لبحثه قيمة لالية

 .أنواع مناهج البحث العلمي
تتعررردد منررراهج البحرررث العلمي،وللررر  الباحرررث أن يخترررار المرررنهج الررر ي يتفررر  مرررع 

 :طبيعة المش لة التي يريد بحثها ومعالجة قضاياها،وأهم مناهج هي
يرررر فررري الماضررري،و تابة األحرررداث ويهرررتم بسلرررادة التف :  المووونهج التووواريخي -1



 18 

التاريخيرررة برررولي،وال ي تمرررل البحرررث العلمررري إال برررالوقوف للررر  حقرررائ  التاريخ،فتررراريخ 
اإلنسانية يربط الماضي بالحاضر والمستقبل،ومن ثما فمالحظة الماضي تسرالد للر  
ررل إلرر  أبعرراد المسررتقبل،وه ا يسررالد للرر  لررنع المسررتقبل،وتفادي  فهررم الحاضر،وتولا

 .ضيخطأ الما
ويعتمررد الباحررث فرري هرر ا المررنهج للرر  المقارنررة بررين مررا : الموونهج المقووارن  -2

يتناوله من موضوع في البحث،سواء  ان  لرك للر  وجره العمروم أو الخلروص،ويعد 
هررررر ا المرررررنهج أحرررررد المنررررراهج المسرررررتخدمة فررررري العلررررروم اإلنسرررررانية والدينيرررررة للررررر  وجررررره 

القلرررور الررر ي يتعرررر  لررره الخلوص،وسرررائر العلررروم للررر  وجررره العموم،وهرررو يعرررالج 
 .المنهج التجريبي

والمقلررود بره سرو  العقرل لف رررة أو أف رار ترلدي إلرر  : المونهج السوتقرائي  -3
الولول إل  قانون  لي يح م الجزئيرات،أو بمعنر  آلخرر االنتقرال مرن الجزئيرات إلر  
ال ليررررات،وفي هرررر ا المررررنهج يبرررردأ الباحررررث بمالحظررررة الظررررواهر،ثم وضررررع الفرررررو ،ثم 

 .من لدقها،حت  يلبل الفر  قانونا مع استخدام التجربة والمقارنةالتحق  
وهررو المررنهج الرر ي ينتقررل فيرره الباحررث بررالتف ير مررن : الموونهج السووتنباطي  -4

ح رم لرام إلرر  ح رم خراص،أو االنتقررال مرن الحقرائ  ال ليررة إلر  الحقرائ  الجزئية،وفيرره 
لررر  مسرررلمات،وينتهي إلررر  يم رررن تفسرررير القوالرررد العامرررة وال لية،وهررر ا المرررنهج يقررروم ل

استخالص النتائج التي يم ن تطبيقها لل  حاالت أخرى مشابهة،ويسم  ه ا المنهج 
 .بالمنهج التحليلي

وفيه يقوم الباحث باستعرا  المسائل موضوع البحرث،ثم : المنهج النقدي  -5
وضعها في المعيار أو الميزان،لل  حسب التخللات المختلفة،سواء  ان  لك مرن 

ة الدينيرررة،أو اإلنسرررانية،أو القانونيرررة،أو العمليرررة والتطبيقيرررة،أو مرررا إلررر   لرررك مرررن الناحيررر
 .نواحي العلم،وف  ما تقتضيه طبيعة البحث

وفيرره يعمررد الباحررث إلرر  تجميررع المررادة العلميررة تجميعررا : المهووج انحصووائي  -6
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 مايررا،أي التعبيررر لررن ظرراهرة معينررة باألرقام،حيررث يسررتخدم الباحررث فرري هرر ا المررنهج 
وهررر ا المرررنهج يح رررم للررر  الظرررواهر  األرقرررام بررردال مرررن العبرررارات الولرررفية أو ال يفيرررة،

ممررا يجعررل النتررائج الترري يتولررل إليهررا الباحررث أقرررب إلرر  الدقررة العلميررة  بموضررولية،
 .منها إل  اليرها

ويعرررد هررر ا المرررنهج لنرررد  ثيرررر مرررن العلمررراء منهجرررا : مووونهج بحوووث الحالوووة  -7
وقد استخدم في مجراالت مختلفرة مرن مجراالت  ة،لل شف وتحليل الموضوع قيد الدراس

العلوم ، وفيه يعتمد الباحث لل  المقابلة الشخلية ، والمالحظرة المتعمقرة ، ودراسرة 
الوثررائ  والسررجالت الم توبررة ، ومعررايير ترراريخ الحيرراة ،والوقررت الرر ي تسررتغرقه دراسررة 

ة الترراريخ الحالررة، وتسررجيل المعلومررات لررن الحالررة ، سررواء  رران  لررك لررن طريرر  دراسرر
 .الشخلي للحالة،أو دراسة تاريخ الحالة

 . أنواع البحوث العلمية
 :  لمية إل ع البحوث العتتنو 

  . ناقلة بحوث -أ 
 . حوث  املةب -ب 

وهرررري المقرررراالت العلميررررة والتقررررارير والمستخللررررات  :البحوووووث الناقصووووة - لأو 
 .العلمية

 .، والبحوث الناقصةالفرق بين البحوث الكاملة
مشررررر لة، وال  أومجررررررد دراسرررررة وتلخررررريص لموضررررروع بحررررروث الناقلرررررة هررررري ال (1
جديدا لمعرفة اإلنسانية وليس أ ثر من التمررين للر  بعر  األلمرال العلميرة  فتضي

 .بينما البحوث ال املة الير  لك
البحوث الناقلة قد ت تب لمجرد التيسير لل  الراالبين فري المعرفرة بطريقرة  (2
المستوى الف رري ألنهرا نتراج ال املة فهي تتسم بارتفاع  ثأما البحو ، ومختلرةمباشرة 

 .لقلي وف ري
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البحرروث الناقلررة اليلتررزم فيهررا الباحررث بالقوالررد الترري يلتررزم بهررا فرري البحرروث  (3
 .ال املة

 ،معرفرررة جديررردة إلرر وهررري الترري يلرررل فيهررا الباحرررث  : البحووووث الكاملوووة -ثانيووا
ضافة حقيقية  :ةيلامن الخلائص الت ووال تخل ،وا 

ا تشاف حقيقة جديدة بمعن  أن ي ون البحث جديدا في موضوله سواء  ران  (أ
 .يبحث لل  أساس خاطئ أولم يبحث من قبل 

االسرررتفادة مرررن الحقرررائ  الجديررردة فررري الحيررراة وفررري معالجرررة بعررر  القضرررايا ( ب
 .والمش الت الف رية التي تسود المجتمع

هررا يإلتررائج الترري يتولررل واألدلررة الملديررة إلرر  الن ،للبررراهينالتمحرريص النقرردي ( ج
 .الباحث

 :لل  سبيل اإلجمال مايلي ويشترط في البحوث الكاملة    
 .أن ت ون هناك مش لة تستدلي الحل (1
 .لر  المش لة ووضع الفرو  واالحتماالت لحلها (2

االهتمرررررام بالتعررررراريف وتحديرررررد الملرررررطلحات المسرررررتح مة فررررري حرررررل  (3
 .المش لة

 .م اثباثهاالتي تاالستدالل والبرهنة لل  الحقائ   (4

 .لياالة األف ار بطريقة منطقية وواضحة (5

 .إلدار األح ام واستخالص النتائج (6

 .أقسام البحوث الكاملة 
 : تنقسم البحوث ال املة إل  ثالثة أقسام

 .حوث الكاملة من حيث طبيعة الباحث الب:لوالقسم األ 
 : نلل  نوليوهي 
شر لة مرن المشر الت وهي التي يختار الباحث فيهرا م: أبحاث الموضوع -األول
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التي تحتاج إلر  البحرث ثرم يحرددها ويضرع لهرا العنروان المالئرم ويجمرع مادتهرا وي رون 
 .الباحث الموضوع بنفسه

الباحررث فيهررا إحيرراء  تررب التررراث  يحرراولوهرري الترري : أبحرراث التحقيرر  - الثوواني
ا ما نسميه أوالتي تر ها العلماء ومازالت مخزونة في دور ال تب وخطوطها األللية 

الباحرررث أن يخررررج ال تررراب مطابقرررا أللرررل  ويحررراول، بالمنقولرررة لرررن الخرررط األلرررلي 
 .األلل اللحيل الموثو  به أوالمللف 

ويشررررترط لمررررن يقرررروم بالبحررررث للرررر  وجرررره العمرررروم وأبحرررراث التحقيرررر  للرررر  وجرررره 
 :الخلوص لدة شروط

 .الزارة العلم وسعة المعرفة واإللمام باللغة العربية (1
 .لل  الموضولية ن ي ون جهد الباحث منلباالموضولية بمعن  أ( 2
 .أن ي ون لل  للم بأنواع الخطوط العربية وأطوارها التاريخية ( 3
 .أن ي ون لل  دراية  افية بعلم الم تبات والفهارس ( 4
  .أن ي ون لارفا بقوالد تحقي  المخطوطات( 5

  .تحقيق منهج ال
 :ةيلايعتمد منهج التحقي  لل  الخطوات الت

 .قبلالمخطوط لم يحق  من  أوتأ د من أن ال تاب ال( 1
 .البحث لن نسخ المخطوط ( 2

 .الموازنة بين النسخ والمفاضلة ثم المقابلة بينها ( 3
 .مللفهالمخطوط إل   أوتحقي  نسبة ال تاب ( 4

 .ضبط لنوان ال تاب ( 5 
 .ال تابتخريج اآليات واألحاديث والنلوص الواردة في ( 6
 . .المخطوط أوسماء الواردة في ال تاب الترجمة لأل( 7
 .التعلي  و لك بشرح ال لمات واألف ار الغامضة ( 8
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 .التقديم وهو  تابة مقدمة تحتوي لل  البرنامج( 9
 .قيمة أبحاث التحقيق 

ففريررر  يررررى أنهرررا مطلرررب حيررروي  ،اختلرررف البررراحثون حرررول قيمرررة أبحررراث التحقيررر 
 . لكوفري  يرى ل س  ،وهام

 .البحوث الكاملة من حيث المنهج : يالقسم الثان
 :تتنوع البحوث ال املة من حيث منهج البحث إل  نولين

اليرهرا مشر الت ف ريرة واجتماليرة ولقديرة و وهي تعرالج : البحوث النظرية-لواأل 
 :مما يعاني منها المجتمع وتحتاج إل  حل واضل وهي أنواع  ثيرة منها

 .أبحاث في الدراسات اإلسالمية ( 1
 .في مجال األديانأبحاث ( 2
 .أبحاث فلسفية وف رية( 3
 .ث لغوية وأدبيةأبحا( 4
 .أبحاث اجتمالية( 5
دارية( 6  .أبحاث اقتلادية وا 
 .أبحاث تاريخية وجغرافية( 7
 .أبحاث تربوية ونفسية( 8

ومنهج البحث في العلوم النظرية يعتمرد بلرفة لامرة للر  مرنهج لقلري للمنطر  
 .أخرى وقد تستعمل مناهج ،االستقرائي

الظرررواهر  التررري يح مهررراوهررري األبحررراث : األبحررراث العلميرررة التجريبيرررة - الثووواني
 .علوم الطبية وال يميائية والير  لك من العلوم المعمليةالطبيعية وتشمل ال

والمرررنهج الررر ي يعتمرررد لليررره الباحرررث فررري هررر ه العلررروم الالبرررا هرررو مرررنهج البحرررث 
 .ولل  االستنباط الرياضي ،وقد يعتمد الباحث لل  المنهج المنطقي ،التجريبي
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 .ته يلال البحوث الكاملة من حيث طبيعة الباحث واستق:القسم الثالث
 : نولينقسم لل  وه ا ال
معتمردا  ،وهري األلمرال العلميرة التري يقروم بهرا الباحرث:  البحوث الحرة - األول

ويفتررر  فرري هرر ا النرروع مررن البحرروث أن ي ررون  ،قدراترره وخبراترره للرر  نفسرره فرري حرردود
 .موجه أووال يشترط وجود مشرف  ،البحثاحث خبرات سابقة في مجال للب

، الوقوف للر  معلومرات سرريعة أو ،والغر  من ه ا النوع تحقي   ات الباحث
وقرد  ،الورقرة البحثيرة أو ،المقالرة أو ،ويندرج تحت ه ا النوع ما يسم  بالتقرير العلمري

 .يندرج ال تاب
التررري ترررتم لرررادة فررري إطرررار جهرررات  وهررري البحررروث:الموجهرررةالبحررروث  - الثووواني

 :وتتمثل في ،جامعات للحلول لل  درجة للمية أم ،سواء  انت معاهد ،أ اديمية
 أوويقلد به تدريب الطالب أثنراء الدراسرة فري الجامعرات : البحث التدريبي( 1

وتنظريم  ،وتوسريع مردار هم ،و ر الك تنميرة مرواهبهم، المعاهد العليرا للر   يفيرة البحرث
م انية التعبير لما يدور في دهنهمو  ،أف ارهم  .ا 

و يفيررررة  ،ولنالررررر البحررررث ،وتحديررررد العنرررروان ،ويشررررترط فيرررره اختيررررار الموضرررروع
 ،و يفيرررة االسرررتخدام اللرررحيل لل تررراب ،و يفيرررة االقتبررراس ،الحلرررول للررر  المعلومرررات

 .و يفية التعامل مع األستا  المشرف ،والم تبات
 :هي والقيمة العلمية له ا النوع من البحوث

 .تعويد الطالب لل  التف ير والنقد الحر -أ 
ترررردريب الطالررررب للرررر  حسررررن التعبيررررر للرررر  أف رررراره وأف ررررار اآلخرررررين  - ب

 .بطريقة منظمة وواضحة

 .إظهار  فاءة الطالب وتنمية قدراته -ج 
 .إلداد الطالب إلدادا جيدا -د 
 ويعتبر ه ا النوع من البحروث أللر  درجرة مرن البحرث :الماجستير  ثحب( 2  
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 .التدريبي من حيث التخلص
و رر الك الدراسررات ويشررترط فرري إلررداده حلررول الباحررث للرر  الشررهادة الجامعيررة 

 .وقد ي تفي بالدراسات العليا  معادلة للماجستير، العليا 
تبراع األلرول ، ل ا يجب فيره اوه ا النوع من البحوث يعد بحثا تخلليا لميقا

تيار مدى قردرة الطالرب للر  موالرلة و  لك يشترط فيه اخ ،العلمية التخللية بدقة
ال سرررقط حررر   ،وبعررر  الررردول تشرررترط وقترررا معينرررا إلنجررراز البحرررث، البحرررث العلمررري  وا 

البحرروث ب بررر حجمرره  سررم هرر ا النرروع مررنويت، الرسررالة أو ،الطالررب فرري تسررجيل البحررث
 .البحث التدريبيوقوة مادته، ون ثم فهو يفو  

وربمررا  ،صأللرر  فرري التخلررث ويعررد هرر ا النرروع مررن البحررو : الوودكتوراه بحووث( 3
وه ا ،وألررالة،واأل ثر لمقا،والرضرره إضررافة الجديررد، البحرروث العلميررةيررأتي للرر  قمررة 

 .النوع من البحوث ي ون له األثر الواضل في إثراء الم تبة العلمية لألف ار الجديدة
 :ويقاس ه ا النوع بعدة أمور

 .مقدار ما يضيفه الباحث من المعرفة ( أ
 .حث من تأهيل الشخليةمقدار ما يحققه الب  ( ب

 .أال ي ون التنافس في حجم البحث بل في لمقه وابت اره ( ج

وهر ا النروع مرن البحروث يقروم بره الباحرث للحلرول للر  درجرة :أخرهللبحوث ( 4
 (.أستا ، أستا  مشارك، أستا  مسالد)ألل  

  :ويشترط في ه ا النوع 
  .األ اديمي العمل-1
  .الموضولية-2
  .الدقي التخلص -3
  .بت اراال-4
 :مثل جامعات التي تحددها في ه ا الشأن،الخضوع لقرارات ال-5
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 .المدة الزمنية بين  ل درجة وأخرى( أ
سررواء  رران  لررك فرري  ،ة للنشرررقابلرر أو ،أن ت ررون األبحرراث مح مررة ومنشررورة( ب

ترط شرري نل رر، ال تررب العامررة أوفرري وقررائع مررلتمرات ونرردوات للميررة، أممجرراالت للميررة 
 .دوليا أملدار ال تب سواء  ان محليا  م إيداعفيها أن تأخ  رق

 .اث موزلة لل  لدد معين من السنواتأن ت ون األبح(ج
 .كتابوجه المقارنة بين البحث العلمي والتقرير والمقالة وال

 .البحث العلمي والتقرير  :لأو 
 .جمالة أوالتقرير لر   تابي منهجي مر ز لموضوع معين يقدمه فرد  (1
 .ويطلع لليها ،  مجمولة من المعلومات التي يعرفها القائم بهالتقرير لر ( 2
 .وش له ،التقرير أقل من البحث العلمي في لدد لفحاته( 3

 .البحث العلمي والمقالة :ثانيا
 ،حيررث يقرروم بترردوين مالحظررات ،تعررد المقالررة مجرررد تعبيررر لررن رأي ال اتررب( 1 

 .بوج ا ،بأسلوب مشو  ،وتحليالت شخلية ،ويضع استفسارات
 .المقالة ال تحتاج إل  وقت طويل( 2
 .الير  لك أو ،أسبولية أو ،المقالة قد ت ون يومية( 3

 .البحث العلمي والكتاب  -ثالثا
قرررررد يتفررررر  البحرررررث العلمررررري وال تررررراب فررررري الهي رررررل العرررررام والمقدمرررررة واألبرررررواب ( 1

 ،الخرررررررط} و ررررررر لك الهي رررررررل التنظيمررررررري ،والفلرررررررول والمراجرررررررع والخاتمرررررررة والملرررررررادر
 .{والنقول،والحواشي،والهوام،
ن البحررث العلمرري يعررالج البحررث العلمرري لررن ال تررب مررن حيررت إقررد يختلررف  (2
ألريل هر ه المشر لة وتحديرد يلتزم الباحرث فيهرا بتموضولا له أبعاد محرددة، أومش لة 

اليرررر  بأبعرررادلررردة موضرررولات  تنررراولال تررراب فربمرررا أمرررا ،وأضررررارهاأبعادها،ولنالرها،
الحلررر وربمررا شررأنه شررأن البحررث العلمرري فرري الوحرردة محررددة وال لالقررة بينهمررا سرروى 
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 .  أ اديميقام به  إ اوالموضولية وخالة 
وضررررب  األدلرررةالعلمررري القرررائم للررر   األسرررلوبالبحرررث العلمررري يعتمرررد للررر  ( 3
 لررك مررن  إلرر ال ترراب فقررد ال يحترراج أمررا  واألرقرراموالتجررارب مدلمررة بالبيانررات  األمثلررة
 .الحالحسب مقتضيات  أسلوبه  ال اتب يعتمد لل أوالمللف  إنحيث 
لجنة الترقية  أولجنة معينة قد ت ون لجنة المناقشة  إل البحث العلمي يوجه ( 4

 .القراءلامة  إل فهو يوجه  بأما ال تا،التخليصفي  لاوهي لجان لل  مستوى ل
وأمرا  ،الجامعة أوالبحث العلمي يقتضي االتلال المباشر بالمشرف وال لية ( 5

  . لكقتضي فال ي بال تا
نمرافغير مقيرد بوقت، بأما ال تامقيد بوقت له بداية ونهاية،البحث العلمي ( 6  وا 
 ظروف المللفلل  

 :مفترضات البحث العلمي
  :وأهمهاتوجد مفترضات يجب توفرها لند إلداد البحت العلمي 

 . وجود مش لة  -أ
 .وجود باحث  -ب
 .مشرفوجود  -ج
  .وجود مشكلة : لأو 

أو تفسرير ظراهرة أو إضرافة حرث للمري إيجراد حرل لمشر لة معينرة أي بيستهدف 
معرفررة جديرردة تفيررد المجتمررع مررن اجررل العمررل للرر  تطرروير وحررل المشررا ل الترري لقبرره 

 .تقدمهأمام 
وليسرررت  رررل مشررر لة لرررالحة ألن ت رررون موضرررولا لبحرررث للمررري إ  يشرررترط فررري 

 اختيار موضوع البحث 
بت ررررا موافقرررا لرالبرررات الباحرررث أن ي رررون لررره أهميرررة للمجتمرررع وان ي رررون جديررردا م

م انياته   .وا 



 27 

  .وجود الباحث : ثانيا
يقررررع لررررب ء البحررررث للرررر  لررررات  الباحررررث فهررررو الرررر ي يف ررررر ويمحررررص ويرررردق  
ويتقلرر   مشرر لة البحررث ويختررار أفضررل المنرراهج الترري تسررالده للرر  انجرراز موضرروع 

ل تابرة من البحث وهو ال ي يتول  لملية االمرجوة  واألهدافالنتائج  إل بحث ليلل 
الر ي يتحمرل  رل الرردود للر  مرا يوجره إليره مرن مالحظرات  ووه، والتنسي والمراجعة 

 .المناقشةأثناء 
 :اب أن تتوفر في الباحث صفات معينة أهمهويج
 ررران الباحرررث ملمنرررا بقيمرررة البحرررث العلمررري  افرررس ، اإليمررران بالعمليرررة البحثيرررة( 1

 .فسي ون لديه إقبال نفسي  بير وشغف للبحث والدراسة والتحليل
اللبر والجلد و لرك ألن لمليرة البحرث شراقة ومجهردة  هنيرا وجسرديا وماديرا ( 2

ولررر ا فرررسن للررر  الباحرررث أن يتحلررر  باللررربر وسرررعة اللررردر حتررر  يلرررل إلررر  النترررائج 
 .المرجوة من بحثه

يعني أن ي ون الباحث موضوليا في  اوه ، واإلنلافزام بالموضولية االلت( 3
أراد مخرررالفتهم  اوا  ، وأن ينلرررف اليرررره فرررال يحقرررر آراء الغيررررالح رررم للررر  آراء الغيرررر 

 .في ون  لك بلطف ولدل ولين
األمانررة العلميررة وهرري تتحقرر  بسسررناد  ررل ف رررة أو رأي إلرر  ملرردره األلررلي ( 4

 .ينسب جهد الغير إل  نفسه وال، اجعفال يتجاهل الملادر أو المر 
أن ي رون لردى الباحرث قردر مرن الر  اء والموهبرة فري  بيجر، والموهبرةالر  اء ( 5

 .لبحثهاختبار األف ار واأللفاظ والمدلوالت التي تسالده لل  التنظيم الدقي  
فري ثقتره بنفسره بعيردا لرن   للر  الباحرث أال يتبراه بفيج، العلميالتواضع ( 6

بنسربية مرا ينتهري إليره مرن نترائج ألن العلرم  موالتسرلي، براآلخرينالسرخرية  الغرور ولدم
 .ال يعرف الحد
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   .وجود مشرف : ثالثا
إن وجررود المشرررف أمررر مفتررر  فرري البحرروث الموجهررة الترري تجررري فرري الجهررات 

وقد جرت العادة لل  قلرر اإلشرراف للر  ألضراء  ،والمعاهد الجامعات األ اديمية 
 :يلزم فيها األمور التالية يوالت، الد توراهلة ما فو  هيئة التدريس من حم

 .أن ي ون متخللا في موضوع البحث( 1
 .أن ي ون مشهودا له بال فاءة( 2
 .أن ي ون مدققا في تحري الحقيقة العلمية( 3
 .أن يتمتع بسعة اللبر( 4
 .أن ي ون مخللا( 5
 .أن ي ون مشهودا له باألمانة والحياد( 6

 ....انشراف العلمي عدة تساؤلت  وقد أثارت مس لة
هل ينعدم دور المشرف ؟ ولدم التدخل بلورة مباشرة مع الباحث ويو ل األمر 

 ... له للباحث 
هل ينبغي أن يقوم المشرف بالتوجيه ال امل والمباشر للباحث في  ل التفاليل 

 ويسلك الباحث حقه؟ 
 .هاتان وجهتا نظر معروضة ومفروضة في بعض األحايين

لعل اللواب هو ضرورة إتباع نظام وسرط بحيرث يتراح للباحرث أفضرل وأنسرب و 
فرص للبحث والنجاح في ون ل ل من الباحث والمشرف الدور ال ي يقوم به بحيرث ال 
يطغرر  أحرردهما للرر  األخررر بررل بهمررا معررا يم ررن الولررول إلرر  النتيجررة المرجرروة مررن 

 .البحث العلمي
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 :خطوات البحث العلمي
 :مي بخطوات لديدة يجب لل  الباحث إتبالها بدقة وأهمهايمر البحث العل   
     .موضوع البحث (1  
 .إلداد خطة البحث (2 

 .اختيار موضوع البحث : أول
يعتبر اختيار لنوان البحث العلمي من أهم خطوات إلداد البحث وألعبها ألن 

أو تطبيقيررررة قررررد لولجرررررت أو ألن معظررررم الموضررررولات العلميررررة سررررواء  انررررت نظريررررة 
 .لنالره الير واضحة ومتشعبة بل ربما ت ون معقدة

 : ويلزم في اختيار موضوع البحث الوقوف لل  أمرين
   .طرق اختيار الموضوع: األول

 :ويم ن حلرها في طريقتين
 :اختيار الموضوع من قبل الباحث :الطريقة األولى

لررعبة بالنسربة للباحررث بالتبرراره باحثررا مبترردئا إال أنرره  مهمررةوهر ه الطريقررة تعتبررر 
يم ررررن أن يسررررتعين باألسررررتا  المشرررررف فرررري تحديررررد إطررررار الموضرررروع ويفضررررل أن يعررررد 

 .الباحث لددا من الموضولات ليتم اختيار موضولا منها
 :  اختيار الموضوع من قبل المشرف :الطريقة الثانية

ثين الرررر ين ال يسررررعفهم الوقررررت أو وهرررر ه الطريقررررة دائمررررا مررررا ت ررررون بالنسرررربة للبرررراح
إ ا ثرم إم انياتهم العملية في اختيار الموضوع وي ون االختيار في ه ه الطريقة موقفا 

تبرررادل اآلراء برررين الطررررفين وت رررون هررر ه الطريقرررة شررراقة وتعبرررة إ ا فرررر  فيهرررا فرررر  
 . الموضوع فو  قدرات الباحث و إم انياته ودون استعداده وميوله

   أفضل أ  لكن أي الطريقتين
تعتبر الطريقة األول  أسلم لما فيها من حرية الباحث في اختيرار موضروع بحرث  

وتعتبررر الطريقررة الثانيررة ،دون أن ي ررون مجبرررا للرر  إلررداد بحثرره فرري موضرروع معررين 
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وهر ا يحردث ،أن يأخ  األستا  انطبالا جيدا لرن الباحرث أوف  وربما يتطلب لنجاحها 
م ي رن المشررف يعررف الطالرب وللر  الطالرب الر ي ال في الغالرب لنرد أول لقراء إ ا لر

يعرفرررره المشرررررف أن يتحلررررن برررراألخال  الحسررررنة قبررررل مقابلررررة المشرررررف حترررر  يعطرررري 
انطبالا حسنا لنه و  لك لل  الطالب أن يحافظ لل  الحدود الواجبرة بينره المشرف 

ير فيجرب للر  الطالرب االحتررام والترروق، وبرين أسرتا ه مهمرا تبسرط األسرتا  مرع الطالرب
   .    وحسن االستماع والطالة

 .شروط اختيار الموضوع :الثاني
شررروط  انررت الطريقررة الترري يررتم بهررا اختيررار الموضرروع فالبررد مررن ترروفر لرردة  أيررا
 :وأهمها

أن ي ون لموضوع البحث أهمية وتتحق  ه ه األهمية من النظر إلر   (1
 يبررالنظر و ، اجتماليررةتتحقرر  أهررداف  يفبررالعمل، والنظررريبعرردي الموضرروع العملرري 

 .تتحق  أهداف قيمة  قيمة البحوث الفقهية أو اللغوية أو ما إل   لك
، جديدالموضوع البحث أي أن ي ون موضوع البحث الجدة واالبت ار  (2
و رر ا الحلررول ال أن ي ررون الموضرروع ترديرردا أو تقليرردا ،جديرردةالمثررارة فيرره  لوالمشررا 

 .دستطيع أن يبدأ بجديحيث ما انته  اليره من الباحثين  ي ي نفالباحث يبدأ م

م انيرررات الباحرررث  (3 ، وتخللرررهأن ي رررون الموضررروع موافقرررا لرالبرررات وا 
بعيدا لن الملل وضياع الوقت فمرن يرالرب فري  تابرة بحرث فرال برد أن ي رون لديره 

 .إم انيات البحث العلمي من القدرة لل  البحث والوقت والمال

يررررب ة ويجولرررر ا ال بررررد للباحررررث قبررررل تسررررجيل بحثرررره أن يسررررأل نفسرررره لرررردة أسررررئل
 .....لليها

 ليه حقا أإهل أحب هذا الموضوع وأميل 
 ل فيه من جهد أذهل يستحق ما يب

 هل في إمكاني أن أغطي البحث تغطية شاملة أ
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 انمكانيات الذهنية والفكرية والمادية والمراجع أ هل لديَ 
 الوقت الكافي ننجاز هذا البحث في زمن معقول أ هل لديَ 

 .ةإلى غير ذلك من األسئل
تررروفير ملرررادر ومراجرررع الموضررروع وهررر ا يعتبرررر شررررطا ضرررروريا فررري اختيرررار  (4

موضرروع البحررث بعيرردا لررن الموضررولات  ات المراجررع النررادرة الترري ت ررون لائقررا فرري 
 .سبيل إنجاز البحث والتي تعد مهمة في تقييم البحث

 :كيفية اختيار عنوان البحث
ي يريرررد الباحرررث أن إن اختيرررار لنررروان البحرررث يرررأتي بعرررد اختيرررار الموضررروع الررر 

برد و  راء الباحرث بمشرار ة المشررف والويرجع اختيار العنوان إلر  مهرارة ، يبحث فيه 
ه بينمرا العنروان يقررل ،ثير من الناس ه  باحث في التباره أن البحث ال يقرل يضع ال نأ

ولرر ا يفضررل لنررد ،والعنرروان هررو الرر ي يرردفع القررارض إلرر  الموضرروع ، ثيررر مررن النرراس 
 :أن يرالي اآلتي للعنوان اختيار الباحث 

 .أن ي ون العنوان دقيقا وواضحا فال ي ون الامضا أو محيرا( 1
 . أن ي ون العنوان جديدا ومبت را فال ي ون بعث قبل  لك( 2
 .أن ي ون العنوان قليرا فال ي ون مخال وممال( 3

 .إعداد خطة البحث :ثانيا
ر لنرروان مناسررب لررره بعررد أن ينتهرري الباحررث مررن اختيررار موضررروع لبحثرره واختيررا

وتحتررروي ، لليررره أن يقررروم بوضرررع خطرررة لبحثررره تم نررره مرررن تحديرررد أهرررم أهرررداف البحرررث
 :الخطة لل  األمور التالية

 .المقدمة  :األمر األول
 :التاليةوهي أداة التعريف لموضوع البحث ويجب أن تشتمل لل  العنالر 

الباحرررث أن يقررردم تعريفرررا لموضررروع   فعلررر، البحرررثالتعريرررف بموضررروع  (1
 .ه في  ر العنالر واألف ار التي يدور حولها جوهر البحث و لك بسيجازبحث



 32 

التمييرررز برررين موضررروع البحرررث والموضرررولات المشرررابهة أو الدراسرررات  (2
للرر  الباحررث أن يبررين  لررك فرري محاولررة لتحديررد  بفيجرر، السررابقة فرري هرر ا المجررال

 .اإلطار العام لبحثه حت  تتضل األمور للقارض

فيعررر  الباحررث لترراريخ المشرر لة ، لبحررثالتطررور الترراريخي لمشرر لة ا (3
 .والتطور التاريخي لها

يوضررررل الباحررررث الضرررروابط واألهررررداف الترررري دفعترررره : أهررررداف البحررررث (4
 .لل تابة في ه ا الموضوع بسيجاز

يعرررر  الباحرررث ألهميرررة البحرررث فررري حرررل المشررر الت : أهميرررة البحرررث (5
 .لميةسواء  ان  لك من الناحية العملية أو النظرية مما يثري الم تبة الع

ويشمل األساليب والطر  التي يسرتخدمها الباحرث فري : منهج الدراسة (6
 .والمنهج ال ي يتبعه من المناهج التي أشرنا إليها سابقا، إلداد بحث

يعرررررر  الباحرررررث لنررررراوين البحرررررث الرئيسرررررية : خطرررررة سرررررير الباحرررررث (7
 . األبواب والفلول والمباحث والمطالب وما إل   لك

      التمهيد: األمر الثاني
مرا يجرب أن وز اقد يلجأ الباحث إل  التمهيرد لنردما يجرد برين يديره لنالرر تتجر

                                                                                تشتمل لليه            
المقدمررة وقررد ال ت ررون فرري الوقررت نفسرره جررزءا مررن جرروهر البحررث فيعرضررها فرري 

 .التمهيد
             ( .المحتوهلل)البحث  مضمون: مر الثالثاأل

ويقلد بالمحتوى المادة العلميرة التري هري أسراس البحرث والتري تتضرمن األف رار 
 والحلول التي                  

تعررالج مشرر لة البحررث ويررتم لررر  محترروى البحررث بشرر ل منررتظم إمررا إلرر  أبررواب 
 ....ومباحث وه  ا
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ن  انرت الطريقرة الث، أو إل  لنراوين البحرث العلمري الثرة اليرر مجديرة فري فقرط وا 
يتجنرررب التضرررارب أو الترررداخل برررين األقسرررام ولررر ا ال برررد مرررن  ويجرررب للررر  الباحرررث أن

 :مرالاة التالي
فعل  الباحث أن يرالري أن ت رون أقسرام البحرث ،التوازن بين أقسام البحث  (1

فرررالتوازن ال مررري يعنررري أال ي رررون قسرررما قرررد احتررروى للررر  خمسرررين ،متوازنرررة  مرررا و يفرررا 
التروازن ال يفري فيعنري أن أمرا ،حة واحتوى قسما آخر لل  ثالث لرفحات وه ر ا لف

يشرررتمل  رررل قسرررم للررر  ف ررررة مسرررتقلة تعرررادل فررري أهميتهرررا وضررررورتها الف ررررة التررري فررري 
األقسررام األخررررى وال يتحقرر  للباحرررث  لرررك إال ب ثرررة القرررراءة والتف يررر والتحليرررل والخبررررة 

 .واالستعانة بخبرات اآلخرين

بمرالراة تسلسرل موضروع البحرث و لمرا انتقرل مرن  كو ل، منطقيالتسلسل ال (2
باب إل  فلل إل  مبحث فعليه أن يمهد للعنوان ال ي سيعالجه بحيث ت ون األف ار 

 .مترابطة دون انقطاع بينها

أن  بفيجر، والفلرول ولنروان البحرثالتناس  والترابط بين لناوين األبرواب  (3
ومررا ينرردرج تحترره مررن لنرراوين تضررم أقسررام يوجررد تناسرر  بررين العنرروان الرئيسرري للبحررث 

 .البحث

 :وهي آخر ما ي تب في البحث.الخاتمة : األمر الرابع
وتتضرررمن اآلراء والنترررائج التررري تولرررل إليهرررا الباحرررث فررري موضررروع بحثررره وفيهرررا 

ربمرا ت رون بدايرة لموضررولات المبت رر والتولريات المقترحررة التري  اإلشرارة إلر  الجديرد
 .وتأتي لل  ش ل فقرات متتاليةأخرى ويجب أن ت ون الخاتمة قليرة 

 :ملحوظة
 :تعديل خطة البحث

قد يجد الباحث من خالل االطرالع والقرراءة أن هنراك لنالرر ال أهميرة لهرا فري 
األمررر الرر ي يحررتم تعررديل ،البحررث فرري الوقررت الرر ي توجررد لنالررر أخرررى ال بررد منهررا 
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مقتضريات ول ا ت ون الخطرة قابلرة للتعرديل حسرب ،الخطة بعيدا لن جوهر الموضوع 
 .البحث

 :جمع وتدوين المصادر والمراجع والمادة العلمية
 .راجع جمع المصادر والم:أول
 .يوجد من ال يفر  بينهما بالتبار أن  ال منهما يرجع لغيره ( أ

  :يوجد من يقول بالفر  بينهما بالتبار  ( ب

أو  ،فهرو ال تراب ،هو أقدم ما يحوي المادة العلميرة لرن موضروع مرا أن المصدر
أو هررو الولرراء الرر ي ينشررر موضررولا  ،ب الحرردث فرري وقررت وقولررهاحي لرراألثررر الرر 

والوثرررائ  ومررر  رات القرررادة والساسرررة  ،ألول مررررة  المخطوطرررات التررري لرررم يسرررب  نشررررها
واليوميرررات والدراسرررة الشخلرررية لألم نرررة  ،والخطابرررات الخالرررة  ات األهميرررة العامرررة

 .واللوحات التاريخية وه  ا 
قراة مرن مراجرع متعرددة فري ثروب جديرد أو هو ما يحوي مادة ألرلية منت والمرجع

هرو ال تراب الر ي ينراق، قضرية أو ي تررب لرن معلومرة اسرتقاها مرن الملردر وأضرراف 
إليهررا نقرردا أو تحلرريال أو ألرراد ترتيبهررا أو تلررنيفها معتمرردا للرر  الملرردر الرر ي وردت 

 .فيه المعلومة ألول مرة

 تراب للر  الوجره ويجب لل  الباحث أن يعرف  يفية التعامل مرع الم تبرة أو ال
 :التالي

فعلر  الباحرث أن يقروم بزيرارة ميدانيرة للم تبرات العامرة ،التعامل مع الم تبرة  (1
 .والخالة ويعرف  القائمين لليها ويستعين بخبراتهم

ال ترراب فعلرر  الباحررث مرالرراة األدب فرري التعامررل مررع ،التعامررل مررع ال تررب  (2
 .وقوالد االستعارة

 باحرث للر  اختيرار مرا هرو  ات قيمرةاختبار الملادر والمراجع فيحررص ال (3
 :ويجب لليه مرالاة األتي
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 .اإلطالع أوال لل  لنوان ال تاب -أ
 .اإلطالع لل  تاريخ النشر -ب

 .اإلطالع لل  قائمة الفهرس -ج
 .اإلطالع لل  قائمة المراجع -د

 .اإلطالع لل  قائمة ال تابهر ر 
 .اإلطالع السريع لل  لنالر ال تاب األساسية -و

 .أنواع المصادر والمراجع : اثاني
تتنوع الملادر والمراجع فمنها العام ومنها الخاص ويم رن حلررها للر  الوجره 

 :التالي
 .الملادر األللية  المخطوطات وال تب القديمة (1

 .القواميس والمعاجم اللغوية (2

 .الدوريات وهي المطبولات التي تلدر في حلقات متتالية (3

 .الرسائل العلمية (4

 .ائر المعارفالموسولات ودو  (5

 .الجرائد الرسمية (6

 .......إل  الير  لك
 .وين المصادر والمراجعتد :ثالثا

 :لتدوين الملادر والمراجع طريقتان
 .الطريقة المستقلة وهي تدوين  ل ملدر أو مرجع لل  بطاقة مستقلة :األولى
 .الطريقة القائمة وهي تدوين الملادر والمراجع في قائمة بتسلسل :الثانية
 .لباحث أن يختار ما يريده ف ل من الطريقتين لحيلولل  ا

 :ويجب أن يشتمل التدوين لل 
فرري ال ترراب ال بررد مررن   ررر رقررم ال ترراب واسررم الم تبررة واسررم المللررف  (1
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ولنرررروان ال ترررراب ولرررردد األجررررزاء وم رررران النشررررر واسررررم النشررررر والطبعررررة وتاريخهررررا 
 .واللفحات

الررة واسررم المجلررة فرري المقالررة ال بررد مررن   ررر اسررم ال اتررب ولنرروان المق (2
 .ورقمها ورقم العدد وتاريخ النشر ولدد اللفحات

فررري الرسرررائل الجامعيرررة ال برررد مرررن   رررر رقرررم التلرررنيف واسرررم الباحرررث  (3
 .ولنوان الرسالة والجامعة التي قدمت لليها

فرري األبحرراث والتقررارير المقدمررة للمررلتمرات والنرردوات العلميررة البررد مررن  (4
 .  ر لنوان الملتمر وم ان انعقاده

المللفرررات المترجمرررة أو المحققرررة يررر  ر اسرررم المللرررف ولنررروان ال تررراب  (5
واسرررم المتررررجم أو المحقررر  مسررربوقا ب لمرررة ترجمرررة أو تحقيررر  جهرررة النشرررر وتررراريخ 

 .النشر ولدد اللفحات

فري حالررة تعردد المررللفين إ ا  ررانوا اثنرين يررتم   ررهم بالترتيررب الموجررود  (6
 .ويجاوره  لمة وآخرونلل  الغالف و أ ثرهم من  لك ي تب االسم األول 

 .واحدة مما سب   اسم المللففي حالة خلو الملدر والمرجع من  (7

  .جمع المادة العلمية  :رابعا
 :يتم جمع المادة العلمية بعدة طر  لل  الوجه التالي

    .القراءة  :الطريقة األولى
 :وفيها يحدد الباحث مسار البحث وي ون  لك

 .ي تلورا سريعا لما يم ن أن يفعله الباحثإما بالقراءة السريعة التي تعط( 1
ما بالقراءة العميقة المتأنية( 2  .وا 

 :وحت  ت ون القراءة مفيدة ومتميزة ال بد من
 .لدم االستطراد في قراءة أجزاء ال لالقة لها بالبحث(1
 .اختيار الوقت المناسب والم ان المناسب للقراءة(2
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 .القتباس  :الطريقة الثانية
 :و االستشهاد بآراء اآلخرين وهو لل  نولينوه: ساالقتبا
 .أي النقل الحرفي للنص: االقتباس الحرفي:األول
 .أي التلخيص المنقول للف رة: االقتباس التلخيلي:الثاني

                                                                                             :ولالقتباس لدة شروط وهي
 .ألمانة العلميةا (1
 .االقتباس من الملدر أو المرجع نفسه (2

 .اإلشارة إل  الملدر ولاحبه  (3

 .أن ي ون لالقتباس أهمية  (4

 .أن ي ون مسموحا به  (5

 .الستبيان  :الطريقة الثالثة
 :وهو استطالع الرأي حول موضوع ما وهو لل  أنواع

 .وهو ما ال يطلب فيه إجابات معددة: االستبيان الحر:األول
 .ه للشخص إجابات محددة ليختار منهاوهو ما يقدم في: االستبيان المقيد:انيالث

 .وهو ما يجمع بين النولين السابقين: االستبيان المختلط:الثالث
 :شروط الستبيان

 .أن ت ون األسئلة بسيطة وواضحة( 1
 .أن تدور حول موضوع واحد( 2
 .ةأن تحتوي االستمارة لل   يفية اإلجابة لل  األسئل( 3
 .جهاتأن يوجه االستبيان إل  أشخاص أو ( 4
 .االستبيان سواء للمللحة العامة أو األشخاصاإلشارة إل  بيان أهمية ( 5

   .المقابلة  :الطريقة الرابعة
أن ي رون الباحرث للر  درجرة  بيررة مرن  بويج، وهي نوع من االستبيان الشفوي
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 .الحوار والمناظرة ما يجب أن ي ون لل  معرفة تامة بقوالد ، االستعداد
    .تدوين المادة العلمية :خامسا

 لتدوين المادة العلمية يستلزم  لك لدة طر  وهي  األتي
سم أو 12-14و لك باستخدام ور  مقوى سميك مقاس :طريقة البطاقات:األول 

 .أ ثر حسب مقتضيات البحث
ة وهي مقسمة حسرب تقسريم البحرث وي ترب البحرث  رل نقطر:طريقة الملف:الثانية

 .ويضعها في القسم المخلص لها  لل  ورقةمن محاور بحثية 
وي تررب الباحررث النقرراط للرر  لررفحات متتاليررة :طريقررة الرردفاتر وال راسررات:الثالثررة

فررري ال راسرررة ول رررل طريقرررة ليوبهرررا ومزاياهرررا إال أن طريقرررة الملفرررات ربمرررا ت رررون أ ثرررر 
 .الطر  انتشارا ونجاحا لسهولة تفادي ليوبها

 .حث العلمي صياغة الب:سادسا
 :تتم لياالة البحث العلمي لل  مرحلتين 

   .مرحلة الكتابة :المرحلة األولى
 :وتتم لل  الوجه التالي 

برررأن يهيرررئ الباحررررث نفسررره و هنررره لهررر ه الخطرررروة وال ،االسرررتعداد  لل تابرررة (1
بجمعها  ويضع نلب لينيه المادة التي قام. يتسرع رالبة في اإلنجاز  في أقل وقت 

يتعراي، معهرا ويحللهرا بطريقرة موضرولية ويسرتبعد الحشرو  لهرا ثرم لل  حسب تقسيمه
 .الير المفيد

ويبدأ الباحث في ال تابة واللياالة ملتزما بخطرة بحثره ،البدء في ال تابة (2
 :اآلتيمراليا 
 .أن ي تب بحثه بأسلوبه وتعبيره - أ

 .أن يستخدم اللغة العربية الفلح  القريبة من ال هن - ب

 .سلوب وسالستهمرالاة جمال األ - ج
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 .تجنب الت رار في التعبير بقدر اإلم ان - د

غررة فرري االلتررزاز ولرردم المبالبناء،تجنررب المبالغررة والشرردة فرري النقررد اليررر الهررر ر 
 .من لبارات اإللجاب بالنفس هاوالير ،(ال أواف  ه ا ال اتب،نرى،نحن،قلنا)بالنفس

 .االلتزام بالموضولية ولدم اإل ثار من النقل  -و

 . التر يز لل  الحقائ  والبديهيات تجنب -ز

 .يبدأ  ل فلل أو باب بمقدمة أو تمهيد إ ا لزم األمر -ح 

 .أن ي تب لل  وجه واحد من الورقة -ط 

 .تقديم األدلة لند تدليم اآلراء وتقويتها -ي 

بحثرررره مراجعررررة دقيقررررة حترررر  للرررر  الباحررررث أن يقرررروم بمراجعررررة ،المراجعررررة (3
 .يتدارك ما وقع فيه من خطأ

 (عالمات الترقيم. )القواعد التنظيمية للكتابة :حلة الثانيةالمر 
 .النقاط  :أول

 :قد ت ون النقطة مفرد أو مثن  أو جمع
 ).(النقطة المفردة ( 1

 .وت ون لند نهاية المعن  أو الفقرة أو ال الم
 ):( النقطتان الرأسيتان( 2

ول وجملرة القرول وتستعمالن بين الشيء وأقسامه وبعد العناوين الفرلية وبرين القر
 .وقبل المثال

 )...(ثالث نقاط (4
ال توضرع  وتستعمل لند ح ف بع  ال رالم المقتربس بحيرث ال يتجراوز سرطر وا 

 .نقاط أ ثر من ثالث أو بمقدار سطر
 . الفاصلة:ثانيا

 :وهي لل  نولين 
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مررع ألفرراظ المنررادى وبررين جملررة الشرررط  لوتسررتعم(،)إمررا فالررلة مفررردة (1
 (أ رمتك ،جئتنيإن )وابه مثلوجواب الشرط وبين القسم وج

ما فاللة منقوطة (2 وتستعمل بين جملتين الثانية سبب لألولر  مثرل ( )وا 
 .و  الك بين األسماء والعناوين( نال للي الجائزة  ألنه نجل بتفو )

 ( أ)عالمة الستفهام:ثالثا
 (هل أنت مستعد لالمتحان؟)وتوضع في نهاية الجملة االستفهامية مثل 

 )!(لنفعال والتعجبعالمات ا:رابعا
وتستعمل في نهايرة الجملرة التري يعبرر لنهرا بالتعجرب وتوضرع بعرد الجملرة التري 

 !(سبحان اهلل أأنت تفعل   ا)يعبر لنها بالفرح أو الحزن مثل
     (-).الشرطة :خامسا

 :وهي لل  نولين
وتسرررتعمل برررين العررردد والمعرررردود إ ا وقرررع لنوانرررا فررري أول السررررطر :مفرررردة (1

 (جالر  - ةثالث)مثل
معترضة،فتلرل  أو  لمرةة،وتسرتعمالن لفلرل جملرة لرن جملر:الشررطتان (2

 .بعدها ما قبلها بما

 :القوسان:سادسا
 :ولهما لدة أش ال

   القوسان المزهران   -أ
 .ويستعمالن لآليات القرآنية واألحاديث النبوية

     ( )القوسان المفردان   -ب
ضرراحات والرردلاء وحررول األرقررام ويسررتعمالن بررين لبررارات التفسررير المضررافة واإلي

 .في المتن والهام، الالبا
 " "     القوسان المزدوجان اللغيران المسميان بعالمات التنليص  -ج
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ويسررررتخدمان حررررول مررررا يقتبسرررره الباحررررث حرفيررررا و رررر لك حررررول لنرررراوين التقررررارير 
 .والمقاالت وفي تمييز   بع  الملطلحات وال لمات

 ] [القوسان المر بان  -د
 .ة حرفيان حول  ل إضافة يدخلها الباحث في جملة مقتبسويستخدما

    .التشكيل: سابعا
 .ويستعمل في العادة لل لمة التي تحمل أ ثر من معن 

 .األرقام :ناثام
 : وتستعمل وفقا للقوالد التالية

حردى ) إ ا لم يزد العدد لرن ثرالث  لمرات ي ترب برالحروف مثرل (1 مائرة وا 
 ( وخمسون 
ث  لمررررات ي تررررب باألرقررررام إال إ ا وقررررع فرررري أول إ ا زاد العرررردد لررررن ثررررال (2

 .الجملة في تب بالحروف

إ ا  رررران العرررردد رقررررم هرررراتف أو منررررزل أو شررررارع أو مبررررالل نقديررررة ي تررررب  (3
 .باألرقام للتسهيل

   :الختصارات:تاسعا
 .إفرنجي ف ج جزء،م مجلد،،لفحة ص ، سنة س ، و لك مثل ميالدية م 

 .الفقرات :عاشرا
بينها اتلال وثي ،وتردور حرول ف ررة واحردة،ويجب أن  جمولة من الجملوهي م

وفقررررة فررررا  أوسرررع ممرررا برررين  بأن يتررررك الباحرررث برررين  رررل فقررررةتظهرررر الفقررررة مسرررتقلة،
 .وأن يترك فراالا في بداية  ل فقرةالسطور،

 .التقسيم والتفريع :حادي عشر
واضرررحة ومنظمرررة  فالباحرررث المررراهر هرررو الررر ي يسرررتطيع أن يقسرررم بحثررره بطريقرررة

 .المسائل الش لية المهمة في البحث م يعتبر منوالتقسي
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  .حجم الخط :ثاني عشر
فيجرررب للررر  الباحرررث أن يسرررتعمل حجمرررا معينرررا للخرررط ويفرررر  برررين خرررط العنررروان 

 .والفلول وللب الرسالة والهوام، والحواشي واألبواب
 :أسس وقواعد تشييد البحث

إلشرررارة أو هرررو مرررا يخررررج لرررن الرررنص الررروارد فررري المرررتن بقلرررد ا:هررروم الهررروام،مف
 .التعلي  الشرح أو
 :ق بين الهامش والحاشيةالفر

 هب بع  العلماء إل  أن الحاشية هي الفرا  ال ي يتر ه الباحرث حرول المرتن 
والهررام، أسررفل اللررفحة مفلررول ، سررواء  رران مررن اليمررين أو اليسررار أو أللرر  المررتن

 .ولبينهما وبعضهم ل س واللواب األ لن المتن بخط أفقي وبعضهم لم يفر 
والهرروام، خطرروة مهمررة فرري البحررث فهرري خطرروة توثيقيررة يشررير بهررا الباحررث إلرر  

 .المراجع
 : الغرض من المراجع

 .تدوين الملادر والمراجع (1
 .إضافة إيضاحات للجمل (2

 .التعريف باأللالم (3

 .اإلحالة إل  م ان ما في البحث (4

 .إل  الير  لك
  :طرق تدوين الهوامش

 :لتدوين الهوام، طر  متعددة وهي
 .م، ل ل لفحةها (1

 .وهي أسهل الطر  وأ ثرها انتشارا
 . ل الهوام، في نهاية الفلل أو الباب (2
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 .وهي ال يفضلها الباحثون
 . ل الهوام، في نهاية البحث (3

 .وه ه يفضلها ألحاب المجاالت الدورية
 :ترقيم الهوام،

وهررر ا يرررتم للررر  حسرررب الطريقرررة التررري يسرررتخدمها الباحرررث فالطريقرررة األولررر  لهرررا 
 : أسلوبان
 .ل ل لفحة أرقام مستقلة ( أ

 . رقم مسلسل لام ( ب

 .أما في الطريقة الثانية والثالثة فال بديل لن استخدام رقم مسلسل لام
 :كيفية تدوين رقم الهامش

يرردون الرررقم مرررة فرري المررتن ومرررة فرري الهررام، بشرررط أن ي ررون الرررقم فرري المررتن 
ام، فت رون األرقرام فري الهر اأمر، برين قوسرين أو بردون أقرواس ألل  قليال فري السرطر 

 .مرتبة بمحا اة أول السطر
 :كيفية انشارة إلى المرجع بالهامش

 :التالي هناك خلوليات ل يفية اإلشارة إل  المراجع بالهام، وهي 
إ ا  انررت اإلشررارة للمرجررع ألول مرة،ترردون المعلومررات  املررة،ثم يحررال إليهررا  (1
 .يشترط  لك وبع  العلماء ال،بعد  لك
 .ي  ر رقم الجزءيتضمن أ ثر من جزء،ف ا  ان المرجع إ (2
وا  ا  ران ،ي تف  ب لمرة المرجرع السراب إ ا  ان المرجرع سرب    رره مباشررة،ف (3

 (.سب  ص   ا)الير الساب  يقول 

 .ي  ر لنوان ال تابالمرجع من اسم المللف،إ ا خال  (4

وا  ا لررررم يوجررررد يشررررير إلرررر   لررررك ب لمررررة يرررر  ر اسررررم الناشررررر،وتاريخ النشررررر، (5
 (.بدون)
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 .تعانة بالقرآن ال ريم ي  ر اسم السورة ورقم اآلية لند االس (6

 هيئة البحث العلمي 
 :حت  يظهر البحث العلمي بالش ل المناسب يجب إتباع اآلتي

 .صفحة الغالف الخارجي :أول
ن لليها البيانات  ويجب أن ت ون من الور  السم  :التالييك المقوى ويدوا

 .قبوللنوان البحث وي تب بخط  بير وواضل وبش ل م (1
 .اسم الباحث (2

 .بيان الدرجة العلمية المراد الحلول لليها (3

 .بيان اسم المشرف (4

 .بيان تاريخ إلداد البحث (5

 .صفحة الغالف الداخلي :ثانيا
وت ون مرن الرور  نرات الموجرودة للر  الغرالف الخرارجي،وتشتمل لل  نفس البيا

 .العادي
 .ملخص البحث :ثالثا

 .العربية واننجليزية أو الفرنسية تينباللغويكون 
يجعل القارض يفهم في لجالة ما يحتروي لليره هر ا  بحثلل  ملخص للويحتوي 

 .واهم ما يريده الباحث من بحثه البحث
 .صفحة الشكر والتقدير :رابعا

  .لة أو مبالغةوت ون لمن قدم العون دون إطا
 .صفحة انهداء  :خامسا

 .وهو ليس أمرا إلزاميا وي ون إل  شخص طبيعي أو معنوي
 .المقدمة  :سادسا

وأسرررئلة الدراسرررة، والدراسرررات  ،وأسرررباب اختيررراره ،للررر  أهميرررة الموضررروعتشرررتمل و 
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 .ة البحثالسابقة، ومنهج البحث، وطريقة الباحث في بحثه،وخط
 .الفصل التمهيدي  :سابعا

هناك موضوع مرتبط بالبحث بش ل الير مباشر ويجد الباحث من فعندما ي ون 
ال فال التعرف للي األهمية في  .ه وهنا ي ون التمهيد ضروري وا 
 .صلب الرسالة أو المحتوهلل : ثامنا

 .   ويشمل  ل األبواب والفلول وما بينهما من المسائل الفرلية
 .خاتمة البحث والتوضيحات :  تاسعا

وهررري إجمرررال المسرررائل المستخللرررة مرررن البحرررث وت رررون فررري نقررراط وترررأتي بعررردها 
 .التوليات 
  .مالحق البحث  :عاشرا

 انت مباحث البحث تتضمن  لك وهي تتنوع للر  حسرب  إ اوتعد من األهمية 
 .طبيعة الباحث

 .قائمة المصادر والمراجع : شرعحادي 
وتشررررتمل للرررر   افررررة مررررا التمررررد لليرررره الباحررررث مررررن ملررررادر ومراجررررع ويختلررررف 

 .المللفين  أسماءبحسب  أوال تب  أسماءبحسب   إماالباحثون في ترتيبها 
  .وضوعات فهرس الم: عشر ثاني

    .ويشمل  ل موضولات البحث دون إسهاب فيها 
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 منهج أهل السنة والجماعة في الستدلل على مسائل العقيدة
أن نت بررع سرربيل المررلمنين، وحرر  ر مررن اُتبرراع السفررُبل الترري َتفررر    تعررال أمَرَنررا اهلل  

ْسَتِقيماا َفواتَِّبُعوُه َوَل ِصَراِطي مُ ا َهذَ وأن }:تعال  بألحابها لن اللراط المستقيم  فقال
اُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتتَُّقونَ  َق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصَّ   .[153: األنعام]{َتتَِّبُعوا السُُّبَل َفَتَفرَّ

َوَمووْن ُيَشوواِقِق الرَُّسوووَل ِمووْن َبْعووِد َمووا َتَبوويََّن َلووُه اْلُهووَدهلل َوَيتَِّبووْع َغْيووَر }: قررال تعررال و 
 [.115: النساء]{يِل اْلُمْؤِمِنيَن ُنَولِِّه َما َتَولَّى َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصيرااَسبِ 

ولما  ثرِت الفرتن، وظهررِت الِفرَر ، واتفخر ت األدلرة مر ب را لألهرواء والبردع،  انرت 
، راية أهل السفنة والجمالة خفاقة ، يتناولها قرن بعد قرن، ينفُرون لنهرا تحريرف الغرالين

    .وانتحاَل المبطلين، وتأويَل الجاهلين
ومن  يتميزون لن اليرهم بمنهج في التلُقي واالستدالل له قوالده المح مة،إنهم 
 :ه ه القوالد

 .اقتلارهم في ملدر التلُقي لل  الوحي  تاب ا وسنة :القاعدة األولى  
ة في  الم فأهل السفنة يلمنون بجميع نلوص ال تاب والسنة اللحيحة، فالُحج  

اهلل تعال  في إثبات ما أثبته اهلل، ونفي ما نفاه، وفيما لل مرن سرنة النبري لرل  اهلل 
لليه وسلم وهما ي فيان لجميرع متطلبرات الحيراة فري جميرع شرلونها وجوانبهرا إلر  قيرام 

 .   السالة
 :وقد تمثلت هذه القاعدة في عدة ركائز

ل اهلل الرر  اليررره مررن منرراهج البشررر  قررأن هرر ا الررُديَن  امررٌل، ال يحترراج معرره إ -أ 
ْسووواَلَم } : تعرررال  اْلَيوووْوَم َأْكَمْلوووُت َلُكوووْم ِديوووَنُكْم َوَأْتَمْموووُت َعَلوووْيُكْم ِنْعَمِتوووي َوَرِضووويُت َلُكوووُم انِْ

 [.   3: المائدة]{ِديناا
وِمثُل هر ا فري القررآن  ثيرٌر، ممرا يبرُين اهلل فيره أن  تاَبره : "ابن تيميةاإلمام يقول 

للررُدين  لرره، موضررٌل لسرربيل الهرردى،  رراف  لمررن اتبعرره، ال يحترراج معرره إلرر  اليررره، مبرريٌن 
 .   "تباع اليره من السفبليجب اُتباُله دون ا
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االلتقاد الجازم أنه ال يتحق   رضرا اهلل، والفروُز بجنتره، والنجراُة مرن ل ابره،  -ب
ب للرر  هرر ا مررن ، ومررا يترت ررفيهمررا إال باإليمرران بنلرروص ال ترراب والسررنة، والعمررل بمررا

مستمسررررر  ا  -التقررررراد ا، ولمرررررال ، وسرررررلو  ا  -وجررررروب أن يعررررري، المسرررررلم حياتررررره  لهرررررا 
ومعتلم ا بهما، ال يزيل لنهما، وال يتعد ى حدودهما، ومن مستلزمات ه ا أن يتحا م 

 .إليهما لند التنازع واالختالف
وَزن فنلرروُص ال ترراب والسررنة هرري األلررل والميررزان والح ررم لنررد النررزاع، وبهررا تُرر 

َيووا َأيَُّهووا الَّووِذيَن آَمُنوووا َأِطيُعوووا اللَّووَه َوَأِطيُعوووا الرَُّسوووَل }:األقرروال واآلراء   مررا قررال تعررال 
َوُأوِلي اأْلَْمِر ِمْنُكْم َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيَء َفُردُّوُه ِإَلوى اللَّوِه َوالرَُّسووِل ِإْن ُكْنوُتْم ُتْؤِمُنووَن 

 [.59: النساء] {اَْلِخِر َذِلَك َخْير  َوَأْحَسُن تَْ ِويالا ِباللَِّه َواْلَيْوِم 
  اُتبرراع  ترراب اهلل وسررنة فررِديُن المسررلمين مبنرري  للرر: "رحمرره اهلل يقررول ابررن تيميررة

فهرررر ه الثالثررررة هرررري ألررررول  ومررررا ات فقررررْت لليرررره األمررررُة، ،رسرررروله لررررل  اهلل لليرررره وسررررلم
 .   "معلومة
ال ففررري الحقيقرررة وجررروب تقرررديم الشررررع للررر  العقرررل لنرررد  -ج تررروهفم التعرررار ، وا 

 .   والواقع ال يم ن أن يتعار  النقُل اللحيل مع العقل اللريل
ن : "يقررول ابررن تيميررة إن األدلررة العقليررة اللررريحة ُتواِفرر  مررا جرراءْت برره الرسررُل، وا 

نمررا يقررع التنرراق  بررين مررا يرردخل فرري  لررريل المعقررول ال ينرراق  لررحيَل المنقررول، وا 
 .   "ا يدخل في العقل وليس منه، ومالسمع وليس منه

األدب مرررع نلررروص ال تررراب والسرررنة و لرررك برررأن ُترالررر  ألفاظهرررا لنرررد بيررران  -د
 .   العقيدة، وأال  تستخدم األلفاظ والملطلحات الموهمة الير الشرلية

إن السررلف  ررانوا يرالررون لفررظ القرررآن والحررديث، فيمررا يثبتونرره : "يقررول ابررن تيميررة
أفعالرره، فررال يررأتون بلفررظ محررَدث  مبتررَدع فرري النفرري واإلثبررات  وينفونرره فرري اهلل ولررفاته و 

 ."سنه داخل فيما أخبر به الرسولبل  ل معن  لحيل ف
ومما ينبغي أن ُيعَلم أن األلفاظ الموجودة في القرآن والحديث، إ ا : "أيضاويقول 
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لرك ُلِرف تفسيُرها، وما ُأريرد بهرا مرن جهرة النبري لرل  اهلل لليره وسرلم لرم يحرتْج فري  
 .   "ل بأقوال أهل اللغة، وال اليرهمإل  االستدال

لرردم الخررو  فرري للررم ال ررالم والفلسررفة، واالقتلررار فرري بيرران  :القاعوودة الثانيووة
    .وفهم العقيدة لل  ما في ال تاب والسنة

 : وقد تجل   ه ا في منهج السلف من خالل لدة أمور
للرررم : فرررالعلم للمرررانحررررص السرررلف للررر  الِعلرررم النرررافع مرررع العمرررل اللرررالل   -أ

نافع، يوُلد لمال ، وينفع لاحَبه في الردنيا واآلخررة، وللرٌم اليرر نرافع، ال ينفرع لراحَبه 
 .   في الدنيا وال في اآلخرة
ضرربُط نلرروص ال ترراب : فررالعلم النررافع مررن هرر ه العلرروم  لهررا: "يقررول ابررن رجررب

لترابعين وترابعيهم، فري والسنة، وفهُم معانيها، والتقيُد في  لك بالمأثور لن اللحابة وا
معاني القرآن والحديث، وفيما ورد لنهم من ال الم في مسائل الحالل والحرام، والزهرد 
والرقررائ  والمعررارف، واليررر  لررك، واالجتهرراد للرر  تمييررز لررحيحه مررن سررقيمه أوال ، ثررم 
االجتهاد لل  الوقروف للر  معانيره وتفهمره ثاني را، وفري  لرك  فايرة لمرن لَقرل، وشرغٌل 

 .   "لعلم النافع ُلني واشتغلمن بال
 .نهي السلف لن سائر البدع، ومن  لك الخو  في للم ال الم -ب
 ألْن يلق  اهلَل العبُد ب ل  نب  ما خال الشررَك، أحربف إلري  : "الشافعي يقول اإلمام 

 .   "من أن يلقاه بشيء من األهواء
للمررراء : "وقررال ،"مررا ارترردى أحررد بررال الم فررأفلل: "أحمررد بررن حنبررلاإلمررام  يقررولو 

 .   "ال الم زنادقة
  .الرد لل  المنحرفين وألحاب األهواء بمنهج متميز، -ج

لمررا حرر روا مررن المنطرر  ومررن للررم ال ررالم، لررم  اللررالل رضرري اهلل لررنهمفالسررلف 
ي تفوا به ا  بل ردفوا لل  ألحاب البدع باألدلرة النقليرة والعقليرة المبني رة للر  ال تراب 

ينهروا لرن جرنس النظرر واالسرتدالل  ول رن معارضرتهم لهرا تر رزت والسنة، فالسلف لم 
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 .   لل  األساليب ال المية المبنية لل  الير ال تاب والسنة
    .حجية السنة في العقيدة، ومن  لك خبر اآلحاد :القاعدة الثالثة

تمي رزوا بهرا لرن  ثيرر مرن أهررل  التريوهر ه مرن القوالرد ال بررى فري مرنهج السررلف 
 . دعاألهواء والب

لرل  اهلل -أهل الح  والسنة ال ي رون متبروُلهم إال رسروَل اهلل : "يقول ابن تيمية
فهررو الرر ي يجررب تلررديُقه فرري  ررل مررا أخبررر، وطالتُرره فرري  ررل مررا أمررر،  -لليرره وسررلم

 .   "ه ه المنزلة لغيره من األئمةوليست 
 :وقد  ان التمادهم لل  السنة، وتعظيمهم لها، مبنيًّا لل  أمور، منها

: أن من مقتضيات شهادة أن محمد ا رسول اهلل، التي ال يتم اإليماُن إال بهرا -أ 
وجررروَب تلرررديِقه فيمرررا أخبرررر، سرررواء  ررران لرررن اهلل، أو لرررفاته، أو مخلوقاتررره، أو مرررا 

 .   يستقبل من أمور اآلخرة، واليرها من الغيبيات
 -لررل  اهلل لليرره وسررلم-أن ألرررف العبرراد بمررا يلررلل لهررم هررو رسرروُل اهلل  -ب

 .   وهو أرحم بهم من أنفسهم
أن الرسررول بل ررل جميررَع مررا ُأنررزل إليرره مررن ربرره، لررم ي ررتم شرريئ ا مررن  لررك، وأنرره  -ج

لليرره اللررالة والسررالم قررد بل ررل  لررك أتررم  بررال   وأبَيَنرره، حترر  ترررك أم تَرره للرر  المحجرررة 
ه لليرره، البيضرراء، ليلهررا  نهارهررا، ال يزيررل لنهررا إال هالررك، فمررا مررن خيررر إال ودل  أمتَرر

 .   وما من شر إال وح  رها منه
وقررد تمث لررت هرر ه األمرروُر السررابقة فرري موقررف السررلف مررن السررنة، وتعظرريمهم لهررا، 

وب ونه لل  اهلل لليره وسرلم ال ينطر  لرن الهروى،  ،و لك ب ونها وحي ا من اهلل تعال 
ا من خالل  :   وبدا ه ا واضح 

، وتعظيمرره، ولرردم الخضرروع لحررديث الرسررول لررل  اهلل لليرره وسررلم  -1 إ ا لررل 
 ، االلترا  لليه برأي نروع مرن أنرواع االلتررا ، فرال تحرلف معارضرُته بر و  ، أو وْجرد 

 .   أو رأي، أو قياس، ونحوه
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 -أو نسرب نفسره  -لم أسرمع أحرد ا نسربه النراُس : "-رحمه اهلل  -يقول الشافعي 
 لررل  اهلل لليرره إلرر  للررم  يخررالف فرري أن فررر  اهلل لررز وجررل اُتبرراع أمررر رسررول اهلل

والتسليم لح مه، بأن اهلل لز وجل لم يجعل ألحد بعده إال اتباله، وأنه ال يلرزم  ،وسلم
قررول ب ررل حررال، إال ب ترراب اهلل، أو سررنة رسرروله لررل  اهلل لليرره وسررلم وأن مررا سررواهما 
تبررٌع لهمررا، وأن  فررْرَ  اهلل تعررال  للينررا، وللرر  مررن بعرردنا وقبلنررا، فرري قبررول الخبررر لررن 

 .   "هلل لل  اهلل لليه وسلم واحدا رسول
التمادهم لل  األحاديث اللحيحة، ونب  األحاديث الضعيفة والموضرولة،  -2

فأوجبوا التحق  من األحاديث قبل االحتجاج بها  حت  ال ُينسب إل  دين اهلل ما ليس 
 .   منه

 .مة بالقبولحجية خبر اآلحاد في العقيدة، إ ا لل  وتلقْته األ -3
والقررول بررأن أخبررار  ،مررن المعررالم الرئيسررة لمررنهج السررلف رضرروان اهلل للرريهموهرر ا 

اآلحررراد ال تفيرررد العلرررم، ومرررن ثَرررم فرررال ُيحرررَتجف بهرررا فررري العقيررردة، بدلرررٌة أحررردثْتها المعتزلرررُة، 
دون بحث أو تمحيص لمآالت ه ه  -وتلق فها بع  العلماء من المنتسبين إل  السنة 

ول الفقرره فرري مباحررث أدلررة األح ررام، بينمررا لررو وخالررة فرري  ترربهم فرري ألرر -المقالررة 
تتبعنررا نلرروص السررلف مررن اللررحابة والتررابعين وتررابعيهم، لوجرردنا شرربه إجمرراع مررنهم 

 .   لل  لدم التفري  في أخبار اآلحاد بين األح ام والعقائد
فرررالخبر الررر ي تلق ررراه األئمرررُة برررالقبول، تلرررديق ا لررره، أو لمرررال  : "يقرررول ابرررن تيميرررة

 .   "لسلف، وه ا في معن  المتواترالعلم لند جماهير الخلف وا بموجبه، يفيد
وخبرر الواحرد إ ا تلقتْره األمرة برالقبول، لمرال  بره، وتلرديق ا : "يقول ابرن أبري العرز

لرره، يفيررد العلررم اليقينرري لنررد جمرراهير األمررة، وهررو أحررد قسررمي المتررواتر، ولررم ي ررن بررين 
 .   "اعٌ سلف األمة في  لك نز 
لرن رسررول اهلل لررل  اهلل وردا  وآخررر لررالل يفُرقرون بررين خبرر  فلرم ي ررن السرلف ال

  .لليه وسلم، تفريق ا يلُثر في العمل والعلم وااللتقاد
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أهررل الحرديث واألثررر، و أهرل السررنة والجمالرة  :السرلف اللرراللهرر ا للر  واسرتمر  
يرردلف للرر  تخررريج أئمررة أهررل السررنة  مالررك وأحمررد، والبخرراري ومسررلم، وأبرري داود وهرر ا 

لترم ي، والنسائي والدارمي، واليرهم، لألحاديث المثِبتة للعقائرد فري مردوناتهم، فمتر  وا
 .   لل الحديث، وُتُلُقي بالقبول، وجب العمُل وااللتقاد به ولزم

 .االلتماد لل  فهم اللحابة والتابعين للعقيدة :القاعدة الرابعة
عقيردة  لر لك فرأقواُلهم فاللحابة أللم الناس بعد الرسول لل  اهلل لليه وسرلم بال

وتفاسيرهم للنلوص حجرٌة  ألنهرم قرد ا تمرل فريهم الفهرُم والمعرفرة أللرول الرُدين التري 
 .   دل لليها  تاب اهلل المنزل، وسنة رسوله لل  اهلل لليه وسلم المطهرة

التمسررُك بمررا لليرره ألررحاب : ألررول السررنة لنرردنا: "أحمررد بررن حنبررلاإلمررام قررال 
 .   "البدع، و ل بدلة فهي ضاللة واالقتداُء بهم، وتركُ  ليه وسلمرسول اهلل لل  اهلل ل

الرربر نفسررك للرر  السررنة، وِقررْف حيررث وقررف القرروم، وُقررْل : "األوزالررياإلمررام قررال 
 .   "اللالل  فسنه يسعك ما وسعهم بما قالوا، وُ ف  لما  ففوا لنه، واسُلْك سبيل سلفك

ن س وتهم لم ا سر توا لنره مرن فَمن لَرف قدر السلف، لرف أ: "قال ابن رجب
ضررروب ال ررالم، و ثرررِة الجرردل والخلررام، والزيررادِة فرري البيرران للرر  مقرردار الحاجررة، لررم 

ررا، وخشررية هلل، واشرر نمررا  رران ورل  تغاال  لمررا ال ينفررع ي ررن ليًّررا، وال جهررال ، وال قلررور ا  وا 
 .   "بما ينفع

 : هاولقد تمي ز اللحابة في العقيدة وفهمها بعدة مميزات، أهم
أنهم شاَهُدوا التنزيل، ولاشوا مع النبي لل  اهلل لليره وسرلم وهرو يتلق ر  هر ا  -أ

 .الوحي من رُبه، ال ي ينزل لليه مفر ق ا حسب الوقائع واألحداث
ررا لرسررالته لررل  اهلل لليرره وسررلم ومررا يتعل رر  بهررا مررن  -ب أنهررم أ ثررُر النرراس فهم 

لعارفون بردقائقها، المردر ون لحقائقهرا، وهرم أح ام، سواء في العقيدة أو الشريعة، فهم ا
 .   أ مل الناس للم ا ولمال  

لم ي ن بيرنهم خرالف فري ألرول االلتقراد التري تلق وهرا لرن النبري لرل  اهلل  -ج
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  .لليه وسلم
رضري اهلل  - ان اللرحابة َيسرألون لمرا ُيْشرِ ل للريهم، وهر ا مشرهور لرنهم  -د
 انررت ال تسررمع "روي لنهررا أنهررا  - لنهررا رضرري اهلل -فررأمف المررلمنين لائشررة  -لررنهم 

 .   "، إال راجعْت فيه  حت  تعرفهشيئ ا ال تعرفه
    .التسليم لما جاء به الوحي، مع إلطاء العقل دوره الحقيقي: القاعدة الخامسة

و لك بعدم الخو  في األمور الغيبي ة التي ال مجال للعقرل فري معرفتهرا، فرنحن 
نررراط الت ليرررف، ول رررن نضرررعه مرررن الم انرررة حيرررث وَضرررَعه ال نن رررر دور العقرررل  فهرررو م

 .   الشرعُ 
شررررٌط فررري معرفرررة العلررروم، و مررراِل ولرررالح : "- مرررا قرررال ابرررن تيميرررة  - العقرررلف

األلمررال، وبرره ي مررل العلررم والعمررل  ل نرره لرريس مسررتقالًّ برر لك، ل نرره الريررزة فرري الررنفس، 
نور اإليمان والقرآن،  ان  وقوة فيها، بمنزلة قوة البلر التي في العين، فسِن ات لل به

ن انفرد بنفسه، لم يبلر األمور التي   نور العين إ ا اتلل به نور الشمس والنار، وا 
ن ُلررزل بال ليررة،  انررت األقرروال واألفعررال مررع لدمرره أمررور ا  يعِجررز وحررده لررن در هررا، وا 
حيوانيررررة، قررررد ي ررررون فيهررررا محبررررة ووجررررد و و ،  مررررا قررررد يحلررررل للبهيمررررة، فرررراألحواُل 

مرع لردم العقرل ناقلرة، واألقروال المخالفرة للعقرل باطلرة، والرسرل جراءت بمرا  الحاللة
 .   "بما ُيعلم بالعقل امتناُله َيعِجز العقُل لن در ه، لم تأتِ 

لدم تقديم مقاالت مبتدلة، ومقدمات لقليرة، وجعلهرا حا مرة : القاعدة السادسة
    .لل  النص

لقليررة يحررا مون النلرروَص لررم ي ررن السررلف يتلق ررون النلرروص ومعهررم مقرردماٌت 
، وولرررفوها بأنهررا ألرررول  إليهررا،  مررا فعلرررت المعتزلررة واليرررهم، الررر ين وضررعوا مقرراالت 
لقليررة، ثررم جررالوا إلرر  القرررآن والسررنة ومررا فيهمررا مررن دالالت فرري االلتقرراد، فمررا وجرردوه 
لررروه أو أن رررروا االحتجررراج بررره، وقرررد موا لليررره مقررراالِتهم  مخالف رررا لشررريء مرررن مقررراالتهم، أو 

 .   واَل أئمتهم، وجعلوا  تاَب اهلل وسنة رسوله لل  اهلل لليه وسلم وراءهم ِظْهِريًّاوأق
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وال ينلرون مقالرة  ويجعلونهرا مرن : "يقول ابن تيمية والف ا أهَل السنة والجمالة
ألول دينهم، وجمل  المهرم، إن لرم ت رن ثابترة  فيمرا جراء بره الرسرول لرل  اهلل لليره 

به الرسوُل لل  اهلل لليره وسرلم مرن ال تراب والح مرة، هرو وسلم بل يجعلون ما ُبعث 
 ."لَل ال ي يعتقدونه ويعتمدونهاأل

هم أهل ال تاب والسنة  ألنهم يلِثرون  الَم اهلل للر   رالم اليرره مرن : "ويقول   
 ،  الم ألناف الناس، ويقُدمون هْدَي محمد  لل  اهلل لليه وسلم لل  هدي  ُل أحرد 

 ." لليه وسلم باطن ا وظاهر ا  اهللويت بعون آثاره لل
    .الجمع بين أطراف األدلة: القاعدة السابعة

فرررال برررد مرررن الرجررروع إلررر  النلررروص الرررواردة فررري مسرررألة معي نرررة وجمعهرررا، ولررردم 
يفُلرررل المجَمرررَل، ويبرررُين المررربَهَم، ويرفرررع : االقتلرررار للررر  بعضرررها، فجمرررُع النلررروص

راد اهلل ومرررراد رسرروله لرررل  اهلل لليررره التشررابه، ويح رررم الررنص، ويفسرررر الرررنص للرر  مررر
 .   وسلم ال لل  أهواء البشر وآرائهم

ه، والحررديث الحررديث إ ا لررم تجمررع طرقرره، لررم تفهمرر: "أحمررد بررن حنبررلاإلمررام قررال 
ا  .   "يفسر بعُضه بعض 

ومدار الغلط في ه ا الفلل إنما هو للر  حررف واحرد، : "الشاطبياإلمام ل اقو 
لدم ضُم أطرافها بعضها لبع   فسن مأخَ  األدلرة لنرد وهو الجهل بمقالد الشرع، و 

األئمررة الراسررخين إنمررا هررو أن تلخرر  الشررريعُة  اللررورة الواحرردة، بحسررب مررا ثبررت مررن 
 .   "تها وجزئياتها المرتبة لليها ليا

    .ردف المتشابه للمحَ م وليس الع س  ما هو لادة أهل البدع: القاعدة الثامنة
ما  ان لليه اللحابة والترابعين مرن نهرج النبري  جمالة لل ات ف  أهل السنة وال

ردف المتشرابه إلرر  المح رم، وأنهرم يأخر ون مرن المح رم مررا :" لرل  اهلل لليره وسرلم مرن 
يفُسررر لهررم المتشررابَه ويبُيُنرره لهررم، فتتفرر  داللررتهم مررع داللررة المح ررم، وتوافرر  النلرروُص 

ررا  فسنهررا  ل ررا، ويلررُد  بعُضررها بعض  هررا مررن لنررد اهلل، ومررا  رران مررن لنررد بعُضررها بعض 
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نما االختالف وا  .   "لتناق  فيما  ان من لند اليرهاهلل، فال اختالف فيه وال تناُق   وا 
فالمعيررار لمررن أراد لررحة االنتسرراب لمررنهج أهررل السررنة والجمالررة، والسررير للرر  

أن يتبرررع مرررنهجهم، سرررواء فررري ألرررول االلتقررراد، أو ألرررول : دربهرررم، واالقترررداء بهرررديهم
سررررتدالل، وال يخرررررج لررررن نهجهررررم بألررررول فرررري االلتقرررراد مبتدلررررة، أو ألررررول فرررري اال

 .   االستدالل منحرفة
 
 
 
  


