البحث العلمي
خطته وأصالته ونتائجه
أ.د .حسني مطاوع الرتتوري
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ملخص:
البحث العلمي :درا�سة تت�سم بالدقة ملو�ضوع وفق مناهج معتربة ،غايتها حتقيق
�أهداف حددها الباحث .يبني هذا البحث العنا�رص الأ�سا�سية التي يجب �أن ت�شتمل عليها خطة
البحث ا ُ
مل َق َّدمة من الباحث قبل �رشوعه يف بحثه ،وهي :عنوان البحث ،ومو�ضوعه ،وحدوده،
و�أهدافه و�أ�سئلته ،و�أهميته ،و�أ�سباب اختياره ،و�أدواته ،وم�صطلحاته ،والدرا�سات ال�سابقة،
ومنهج البحث و�إجراءاته (خطواته).
ويبني البحث العنا�رص الأ�سا�سية التي يجب �أن ُت�ضاف خلطة البحث بعد �إمتامه ،وهي:
الإهداء ،وال�شكر والتقدير ،والعقبات التي واجهت الباحث ،وملخ�ص البحث .وت�ضمن البحث
التعريف بالأ�صالة والإبداع يف البحث ،وبيان جماالت الإبداع يف الدرا�سات الفقهية يف
هذا الع�رص .ويظهر البحث � َّأن مناق�شة الباحث خمالفيه ب�أ�سلوب علمي من �أ�سا�سيات البحث
تو�صل الباحث
العلمي .و�أظهر البحث � َّأن ثمرة البحث نتائجه ،وهي :احلقائق �أو املعارف التي َّ
�إليها ،بعد عر�ض الآراء والأدلة ،ومناق�شتها ،ودرا�ستها مبو�ضوعية.
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Abstract:
Scientific research is a precise investigation of the research questions,
defined by the researcher, following concrete methodologies. Itaims to
achieve certain objectives defined by the researcher. This study presents and
discusses the ideal structure of a scientific research proposal consisting of
several items. These items are the title, field, scope, objectives, questions,
importance, motivating reasons, tools, materials, terminologies, previous
studies, and methodologies of the study.
The paper also presents the additional items to be added to the research
proposal once the previous items are achieved, including the dedication,
acknowledgment, limitations, and abstract. In addition, this study provides
the readers with discussion about the research originality and new findings
in the field of Jurisprudence studies. Moreover, this paper emphasizes the
importance of discussing others’ counterpart opinions in a scientific manner
and base. Finally, the study points out that the achieved results and findings
are very vital in terms of research value.
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مقدمة:
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على املبعوث رحمة للعاملني �سيدنا حممد
وعلى �آله و�صحبه ومن �سار على دربه �إىل يوم الدين ،وبعد:
ف�إن �أهم �أغرا�ض البحث العلمي حتقيق نتائجه التي ُت�سهم يف تقدم العلوم والأمم.
وحتى يحقق البحث نتائجه ال بد من ات�صافه بالأ�صالة والإبداع ،وال يكون البحث �أ�صيال �إال
�إذا متت مناق�شة املخالف ب�أ�سلوب علمي ،وال بد �أن ُي ِع َّد الباحث � -إن كان دار�سا يف برنامج
درا�سات عليا -خطته �إعدادا وافيا كي حتظى باملوافقة عليها.
وقد وجدت من خالل جتربتي يف الإ�رشاف على ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه
ومناق�شتها ،ق�صوراً عند بع�ض الباحثني يف فهمهم ملا تت�ضمنه خطة البحث ،ولنتائج
البحث وتو�صياته ،وبعداً عن مناق�شة خمالفيهم ب�أ�سلوب علمي .فكانت فكرة كتابة هذا
البحث «البحث العلمي خطته و�أ�صالته ونتائجه» .

أهداف البحث:
يهدف هذا البحث �إىل حتقيق التطلعات التالية:
1 .1بيان العنا�رص الأ�سا�سية التي يجب �أن ت�شمل عليها خطة البحث ا ُ
مل َق َّدمة من
الباحث قبل �رشوعه يف البحث.
2 .2بيان العنا�رص الأ�سا�سية التي يجب �أن ُت�ضاف خلطة البحث بعد �إمتامه.
3 .3التعريف بالأ�صالة والإبداع يف البحث ،وبيان جماالت الإبداع يف الدرا�سات
الفقهية يف هذا الع�رص.
4 .4بيان � َّأن مناق�شة الباحث خمالفيه ب�أ�سلوب علمي من �أ�سا�سيات البحث العلمي.
5 .5بيان معنى نتائج البحث وتو�صياته.
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أهمية البحث:
تظهر �أهمية هذا البحث من خالل النقاط التالية:
1 .1حتقيق �أهدافه املذكورة.
2 .2يلقي ال�ضوء على العنا�رص الأ�سا�سية خلطة البحث ،فيعني الباحثني على �إعداد
خطط �أبحاثهم.
3 .3يحقق للدار�سني يف برامج الدرا�سات العليا املوافقة على �أبحاثهم من ِق َبل اللجان
العلمية املخت�صة؛ ال�ستكمال خططهم عنا�رصها الأ�سا�سية.

منهج البحث:
لتحقيق �أهداف هذا البحث على الوجه الأكمل ،اتبعت املنهج الو�صفي ،م�ستفيدا
من املنهجني اال�ستنباطي ،واال�ستقرائي ،كما هو حال ُجل �أبحاث الدرا�سات ال�رشعية
والإن�سانية.

حدود البحث:
�سيقت�رص احلديث على ما يخدم الدرا�سات ال�رشعية عموما ،والفقهية خ�صو�صا.

مصطلحات البحث:
البحث :درا�سة دقيقة ملو�ضوع وفق مناهج معتربة لتحقيق �أهداف حمدد.
البحث العلمي :درا�سة تت�سم بالدقة ملو�ضوع ،وفق مناهج معتربة ،غايتها حتقيق
�أهداف حددها الباحث.
خطة البحث :الإطار العام للبحث ،وعنا�رصه الرئي�سة .ولي�س املراد بخطة البحث
خ�صو�ص حمتوى البحث من �أبواب وف�صول ومباحث ،و�إن كانت جزءاً مهم ًا من اخلطة،
فخطة البحث :هيكله وعنا�رصه الرئي�سة.
�أ�صالة البحث :ا�ستق�صاء مادته العلمية من م�صادرها ،وبنا�ؤها على �أ�س�س �صحيحة
متيز وا�شتمل على �إ�ضافة
قوية ،وقواعد �سليمة ،ومناق�شة املخالف ب�أ�سلوب علمي .ف�إن َّ
علمية جديدة ،كان �إبداعا.
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تو�صل الباحث �إليها ،بعد عر�ض
نتيجة البحث :ثمرته ،وهي احلقائق �أو املعارف التي َّ
الآراء والأدلة ،ومناق�شتها ،ودرا�ستها مبو�ضوعية.

حمتوى البحث:
ق�سمت هذا البحث �إىل مقدمة ،وخم�سة مباحث.
املقدمــة :ت�ضمنت عنوان البحث ،و�أهدافه ،و�أهميته ،ومنهج البحث ،وحدوده،
وم�صطلحاته ،وحمتواه.

•املبحث الأول :خطة البحث وحمتواه.
•املبحث الثاين :ما ي�ضاف (خلطة البحث) بعد �إمتامه.
•املبحث الثالث :الأ�صالة والإبداع يف البحث.
•املبحث الرابع :مناق�شة املخالف ب�أ�سلوب علمي.
•املبحث اخلام�س :نتائج البحث وتو�صياته.
املبحث األول :خطة البحث وحمتواه:

وفيه مطلبان:
•املطلب الأول :خطة البحث.
•املطلب الثاين :العنا�رص الأ�سا�سية التي ت�شتمل عليها خطة البحث.

املطلب األول :خطة البحث:
ا ُ
خلطَّ ة :جمع خطط ومعناها :الكتابة باليد ،ومنه قول اهلل عز وجل} :وما كنت تتلوا
من قبله من كتاب وال تخطه بيمينك �إذاً الرتاب املبطلون{ ( )1ومنه كتاب خمطوط� :أي
الكتاب بيده خطاً� ،أي كتبه .واخلِطة :املكان املختط
مكتوب بخط اليدُ ،يقال :خط الرجلُ
َ
لعمارة ،واجلمع خِ طَ ط.
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والبحث لغة :طلب ال�شيء وال�س�ؤال عنه(� ،)2أو اال�ستق�صاء ،يقال بحث عن الأمر:
ا�ستق�صى.
والبحث يف اال�صطالح :درا�سة دقيقة ملو�ضوع وفق مناهج معتربة لتحقيق �أهداف
حمددة.
وهذا التعريف ي�صدق على حقيقة البحث العلمي ،فهو درا�سة تت�سم بالدقة ملو�ضوع،
وفق مناهج البحث العلمي ،الغاية منه حتقيق �أهداف حددها الباحث وو�ضعها ن�صب
عينيه.

وملَّا كان البحث و�سيلة لتحقيق �أهداف معينة ،ع َّرفه بع�ض الباحثني ب�أنه:

(و�سيلة للدرا�سة ميكن بوا�سطتها الو�صول �إىل حل مل�شكلة حمددة عن طريق التق�صي ال�شامل
والدقيق جلميع ال�شواهد والأدلة التي ميكن التحقق منها ،والتي تت�صل بهذه امل�شكلة
املحددة)( .)3وعرفه �أي�ضا ب�أنه( :ا�ستق�صاء منظم يهدف �إىل �إ�ضافة معارف ميكن تو�صيلها
والتحقق من �صحتها عن طريق االختبار العلمي)( .)4وكما يالحظ ف�إن هذين التعريفني مل
ي�شريا �إىل املنهج الو�صفي ،واقت�رص الأول على الإ�شارة للمنهج اال�ستقرائي والثاين على
الإ�شارة للمنهجني اال�ستقرائي واال�ستنباطي .فهذان التعريفان ،و�أمثالهما على و�ضوحها
�إال �أنها غري جامعة لأفراد املعرف؛ لعدم ذكرها املنهج الو�صفي ،وهو املنهج الغالب يف
الدرا�سات ال�رشعية والإن�سانية والرتبوية.
ومعنى خطة البحث :الإطار العام للبحث ،وعنا�رصه الرئي�سة .ولي�س املراد بخطة
البحث االقت�صار على حمتوى البحث من �أبواب وف�صول ومباحث ،و�إن كان حمتوى البحث
جزءاً مهم ًا من اخلطة ،و�إمنا خطة البحث :هيكل البحث وعنا�رصه الرئي�سة(.)5

املطلب الثاني :العنا�رص الأ�سا�سية التي ت�شتمل عليها خطة البحث:
ت�شتمل خطة البحث العنا�رص الرئي�سة التالية:
•�أوال :عنوان البحث.
•ثانيا :مو�ضوع البحث (م�شكلة البحث) وحدوده.
•ثالثا� :أهداف البحث و�أ�سئلته.
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•رابعا� :أهمية البحث و�أ�سباب اختياره.
•خام�سا� :أدوات البحث وم�صطلحاته.
•�ساد�سا :الدرا�سات ال�سابقة.
•�سابعا :منهج البحث و�إجراءاته (خطواته).

وفيما ي�أتي تعريف بكل واحد من هذه العنا�رص:

�أوال :عنوان البحث:
عنوان البحث :هو الكالم الذي ُيكتب على واجهته يدل على م�ضمونه و ُيظهر حمتواه،
ان كُ ِّل َ�ش ْي ِء َما ُي ْ�س َت َدلُّ ِب ِه َعل َْي ِه
(و ُع ْن َو ُ
فهو كالعالمة التي متيز البحث عن غريه ،قال الفيوميَ :
َو ُيظْ ِه ُر ُه)(.)6
والباحث الناجح هو الذي ُيح�سن �صياغة العنوان ،وقدمي ًا قالوا( :الكاتب من �أجاد
املطلع واملقطع)( .)7وملا كان العنوان هو الدال على م�ضمون ما حتته فيجب �أن ُي�صاغ
ب�شكل جيد� ،سواء �أكان عنوان البحث الرئي�س �أو عنوان الأبواب �أو الف�صول �أو املباحث ،و�أن

تراعى عند �صياغته النقاط التالية:
.

أ�أن ي�صاغ ب�أ�سلوب علمي ،بعيداً عن ال�سجع والألفاظ املثرية التي ت�ستعمل غالب ًا
يف ال�صحافة.
 .ب�أن يكون دقيقا مف�صحا عن حمتواه من �أبواب وف�صول ومباحث.
 .ت�أن يكون عنوان الف�صل �أو املبحث ُمبيناً ،بحيث ال يتوقف فهمه على العنوان الذي
قبله.
 .ث�أن يكون بعبارة موجزة ما �أمكن .من غري اخت�صار مخُ ِ لٍّ؛ لأن حذف كلمة واحدة
من العنوان �-أحياناُ -يغيرِّ ُ معناه ،مثاله ما جاء يف (غمز عيون الب�صائر لأحمد
ال�شا ِفع ُِّي َح َنف ًِّيا ث َُّم َعا َد �إلىَ َم ْذ َه ِبهِ ،)8()...وقد �سقطت كلمة
ار َّ
احلموي)�( :إذَا َ�ص َ
«�إذا» من القر�ص املدمج « ، »CD-ROMامل�سمى «جامع الفقه الإ�سالمي» ،فجاء
ال�شا ِفع ُِّي َح َنف ًِّيا ث َُّم َعا َد �إلىَ َم ْذ َه ِبهِ» .والحظ كيف تغريت داللة
ار َّ
العنوان َ
«�ص َ
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العنوان بحيث ُيفهم منه الإخبار ب�أن ال�شافعي انتقل �إىل املذهب احلنفي ،ثم عاد
�إىل مذهبه.
 .ج�أن ال يكون وا�سع ًا بحيث يوهم ما لي�س من عنا�رصه فيه .و�إذا تعذر �ضبطه بعبارات
دقيقة وبقي وا�سعاً ،ف�إنه ميكن �ضبطه بحدود الدرا�سة.
 .ح�أن ال يكون مت�ضمن ًا حكم ًا �أو نتيجة متوقعة .وي�ستثنى من ذلك العناوين التي
تكون حمل اتفاق� ،أو عناوين الأمور املعلومة من الدين بال�رضورة .فال ب�أ�س �أن
يكون عنوان بحث �أو باب �أو ف�صل �أو مبحث :وحدانية اهلل عز وجل � ،أو وجوب
ال�صالة� ،أو حترمي الزنا� ،أو م�ضار الربا االجتماعية واالقت�صادية� ،أو ح�سن ال�صدق
وقبح الكذب.
 .خ�أن تتحد �ألفاظ العنوان يف ك ِّل مكان َي ِر ُد ذِكره يف البحث.
و�أ�رضب مثا ًال العتناء علمائنا باختيار �أ�سماء(عناوين) كتبهم ،وهو ُح ْ�س ُن اختيار
البخاري ال�سم (عنوان) كتابه( ،)9فا�سم الكتاب الذي �ألفه البخاري ،امل�شهور بني النا�س
«�صحيح البخاري» ،هو« :اجلامع امل�سند ال�صحيح املخت�رص من �أمور ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم و�سننه و�أيامه»(.)10
وقد �أغنى العنوان الذي اختاره البخاري لكتابه عن الكالم املهم الذي ُيثبته امل�ؤلفون
ني منهجه .فنجد يف
يف مقدمة كتبهم ،خا�صة �إذا علمنا خلو �صحيح البخاري من مقدمة ُتب ُ
()11
هذا العنوان الإف�صاح عن الأ�س�س العظمى التي بنى عليها البخاري �صحيحه ،وبيانه :
.

أقوله «اجلامع» ،بيان ل�شمول الكتاب لأبواب العلم ،و�أنه غري مقت�رص لأحاديث
الأحكام ككتب «ال�سنن».
 .بو «امل�سند» ،هو مرفوع �صحابي ب�سند ظاهر االت�صال ،ولهذا اللفظ فوائد كثرية
منها� :أن ما ذكره البخاري يف كتابه من تعليقات ال ُت َع ُّد من �صحيحه؛ لأنه �سماه
«امل�سند» ،ويرتتب على هذا �أن البخاري �أول من �ص َّنف يف ال�صحيح املجرد ،و�أن
رجال تعاليق البخاري ال يلزم �أن يكونوا على �رشط رجال ال�صحيح امل�سند يف
كتابه.
 .ت«ال�صحيح»  ،بيان ا�شرتاط البخاري ال�صحة يف الأحاديث التي جمعها يف كتابه.
 .ث«املخت�رص»  ،بيان ب�أن البخاري مل يجمع يف كتابه كل كل الأحاديث ال�صحيحة،
و�أنه مل يجمع فيه كل ما �صح عنده من �أحاديث.
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ثانيا :مو�ضوع البحث (م�شكلة البحث) وحدوده:
اختيار البحث وحتديد مو�ضوعه� ،أو �صياغة م�شكلته من خالل �أ�سئلة وا�ضحة حمددة،
وبيان �أهدافه� ،أول اخلطوات و�أهمها.
ومو�ضوع البحث� ،أو حتديد م�شكلته هي املفتاح احلقيقي له؛ لأَ َّن حتديد املو�ضوع
يقود الباحث �إىل �أمرين مهمني يف بحثه(:)12
 -الأول :حتديد منهج الدرا�سة واجتاهها. -الثاين :تكثيف اجلهود والدرا�سات املعمقة فيه.ويجب �أن يت�صف الباحث بالأناة يف اختيار بحثه ،وكتابته .فالعجلة يف البحث
العلمي ال ت�أتي بخري� ،سواء يف اختيار املو�ضوع� ،أو �أثناء كتابته .فعلى الطالب �أن يكون
اع ث َُّم الحْ ِ ْفظُ ث َُّم ا ْل َع َملُ
ال�ص ْم ُت ث َُّم الاِ ْ�ست َِم ُ
منتبه ًا م�صغي ًا ملا ي�سمع �أوال ،لذا قيل�( :أَ َّولُ ا ْل ِع ْل ِم َّ
ث َُّم ال َّن�شرْ ُ )(.)13
ويحتاج الباحث �إىل �إثبات «حدود البحث»� ،إذا كان العنوان الذي ي�صلح للإف�صاح
عن حمتوى البحث طويالً ،عندها ميكن �أن ُيخت�رص و ُي�ستغنى عن بع�ض كلماته ،وتو�ضع
هذه الكلمات قيوداً يف «حدود البحث»� .سواء �أكانت هذه القيود مو�ضوعية� ،أو مكانية� ،أو
زمانية.

ثالثا� :أهداف البحث و�أ�سئلته:
�أهداف البحث :طموحات غري موجودة ،تنبع من الفل�سفة ،ي�سعى الباحث �إىل حتقيقها،
من خالل و�سائل معينة(.)14
و�أما الفل�سفة فهي :مبادئ وقواعد ومعتقدات عامة مقررة توجه العمل �أو الن�شاط.
و�أما الو�سائل :فهي الإجراءات واخلطوات املتبعة لتنفيذ الأهداف.
ف�أهداف �أي ن�شاط �إن�ساين تتو�سط بني فل�سفته ،وبني و�سائل تنفيذه.
أهداف معينة لتحقيق
فالأ�صل �أن يتم االتفاق على حتديد الفل�سفة لأي عمل ،ثم تو�ضع � ٌ
تلك الفل�سفة ،ثم تو�ضع الو�سائل على اختالف �أنواعها لتحقيق تلك الأهداف يف �ضوء الفل�سفة
املقررة.
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فكل باحث يهدف من بحثه حتقيق هدف �أو �أكرث من الأهداف التالية:
1 .1اكت�شاف �شيء جديد �أو فكرة جديدة ،مل ُي�سبق �إليها.
�2 .2إثبات �صحة بع�ض املعتقدات �أو الأفكار.
�3 .3إبطال بع�ض النظريات� ،أو الآراء.
4 .4ت�صحيح بع�ض املفاهيم والأفكار.
�5 .5إ�ضافة بع�ض املعارف التي ت�ؤدي �إىل تقدم املعرفة.
�6 .6رشح بع�ض الق�ضايا ال�صعبة� ،أو الغام�ضة ،وحتليلها.
7 .7تنظيم بع�ض امل�سائل ال�شائكة ،وتبويبها ،بحيث ي�سهل اال�ستفادة منها.
8 .8حلُّ م�شكالت يعاين منها النا�س.
9 .9اخت�صار بع�ض الكتابات ،التي مينع �إ�سهاب م�ؤلفيها من ا�ستفادة كثري من النا�س
منها ،مع عدم الإخالل يف ذلك.
وقد حدد م�صطفى بن عبد اهلل -ال�شهري بحاجي خليفة -الأهداف التي يجب �أن تراعى
يف الت�أليف فقال( :الت�أليف على �سبعة �أق�سام ال ي�ؤلف عامل عاقل �إال فيها وهي� :إما �شيء مل
ي�سبق �إليه فيخرتعه� ،أو �شيء ناق�ص يتممه� ،أو �شيء مغلق ي�رشحه� ،أو �شيء طويل يخت�رصه
دون �أن يخل ب�شيء من معانيه� ،أو �شيء متفرق يجمعه� ،أو �شيء خمتلط يرتبه� ،أو �شيء �أخط�أ
فيه م�صنفه في�صلحه) (.)15
والباحث الناجح هو الذي يتقيد بتحقيق �أهداف بحثه من غري زيادة وال نق�ص بلغة
وا�ضحة �سليمة قال حاجي خليفة( :و�رشط يف الت�أليف� :إمتام الغر�ض الذي و�ضع الكتاب
لأجله من غري زيادة وال نق�ص ،وهجر اللفظ الغريب ... ،وزاد املت�أخرون ا�شرتاط :ح�سن
الرتتيب ،ووجازة اللفظ ،وو�ضوح الداللة ،وينبغي �أن يكون م�سوقا على ح�سب �إدراك �أهل
الزمان ومبقت�ضى ما تدعوهم �إليه احلاجة) (.)16
و ُت�صاغ �أهداف البحث ب�أ�سلوب تقريري ،بخالف �أ�سئلته ف�إنها ُت�صاغ ب�أ�سلوب
ا�ستفهامي.
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رابعا :أهمية البحث وأسباب اختياره
ت�أتي �أهمية البحث العلمي بقدر ما يقدم للإن�سانية من فوائد جديدة؛ تعينهم على
طاعة ربهم ،وت�سهم يف الإجابة عن �أ�سئلتهم� ،أو حتقق يف حياتهم تقدماً� ،أو حتل �إ�شكاالً� ،أو
تزيد �أحد جوانب املعرفة.
وتزداد �أهمية البحث العلمي �إذا كان يعالج مو�ضوع ًا مهم ًا يف حياة النا�س ،هم بحاجة
لل�س�ؤال عنه .فيدر�س الباحث املو�ضوع بعد �أن يحدد م�شكلته (مو�ضوعه) لي�صل �إىل نتائج
منطقية تقدم فائدة للب�رشية عموما �أو ل�رشيحة منها.
وتظهر �أهمية البحث العلمي يف �أنه يقدم للنا�س خال�صة جهد متوا�صل وجاد من ذوي
االخت�صا�ص واخلربة ،مما ي�ساعد على تقدم املجتمعات الإن�سانية يف جوانبها املختلفة.
وتقدمي معلومات �صحيحة مبنية على �أ�س�س علمية ت�ساعدهم يف ن�رش الفكر ال�صحيح بني
النا�س ،وت�سهم يف تطوير املجتمع وتقدمه.
والأ�صل �أن يذكر الباحث الأ�سباب احلقيقية التي دعته الختيار مو�ضوع بحثه
مبو�ضوعية و�صدق و�أمانة ،بعبارات وا�ضحة ،بعيداً عن املبالغة .وي�شري عند �أ�سباب اختيار
املو�ضوع �إىل �أهميته و�أهدافه .فيقول :ومن الأ�سباب التي دعتني للكتابة يف هذا البحث
�أهميته التي �سبق ذكرها ،وحتقيق الأهداف التي �سبق ذكرها �أي�ضاً.
والباحث املوفق يبني �أهمية بحثه الأ�سباب التي دعته الختياره من خالل نقاط
ويتجنب ذِكْ َر النقاط ال�ضعيفة؛ لأنها ت�ضعف النقاط القوية التي ُتذكر
منطقية ومو�ضوعية.
ُ
معها.
خامسا :أدوات البحث ومصطلحاته
�أداة البحث :هي الو�سيلة التي يجمع بها الباحث مادته العلمية .وقد عبرَّ بع�ض
الباحثني عن املادة العلمية بالبيانات ،فعرف �أداة البحث ب�أنها :الو�سيلة التي يجمع بها
الباحث بياناته(.)17
والأداة الرئي�سة التي ُت�ستخدم يف الأبحاث ال�رشعية هي نظرية مكتبية.
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و�أدوات البحث العلمي التي تُ�ستخدم يف الأبحاث هي:
1 .1النظرية املكتبية :وت�شمل يف �أبحاث العلوم ال�رشعية على :القر�آن الكرمي ،وال�سنة
املطهرة ،وبقية م�صادر الت�رشيع ،والكتابات العلمية يف كل التخ�ص�صات ال�رشعية
من عقيدة ومذاهب فكرية وملل ونحل ،وتف�سري و�أ�صوله ،وحديث وم�صطلحه ،وفقه
و�أ�صوله.
2 .2الوثائق.
3 .3الإح�صاء.
4 .4املالحظة ب�أنواعها.
5 .5املقابالت.
6 .6اال�ستبانات.
وعلى كل باحث �أن يختار من هذه الأدوات ما ينا�سب بحثه ليتمكن من جتميع
بياناته(.)18
ويحتاج الباحث �إىل �إثبات عنوان «م�صطلحات البحث» �إذا ت�ضمن عنوان بحثه بع�ض
الكلمات �أو امل�صطلحات التي ميكن �أن تخفى �أو ت�شتبه على القارئ.
سادسا :الدراسات السابقة
َيغفُل بع�ض الباحثني ذكر الدرا�سات ال�سابقة .والأ�صل �أن ال يخلو بحث علمي جاد
من عنوان (الدرا�سات ال�سابقة)َ ،يذكر الباحث حتته الأبحاث والر�سائل والدرا�سات اجلادة
التي كُ تبت يف املو�ضوع الذي قرر درا�سته .ويبني الإ�ضافات� ،أو التعديالت التي يتوقع
�أن يت�ضمنها بحثه وميتاز بها على من �سبقه .ويبني �سبب تكرار البحث يف املو�ضوع مرة
ثانية ،كظهور معطيات جديدة� ،أو �أن النتائج التي تو�صل �إليها َم ْن َقبله غري �صحيحة.

وت�أتي �أهمية ذكر الدرا�سات ال�سابقة يف النقاط التالية:
1 .1تقود الباحث �إىل الأ�صالة والإبداع املطلوبني يف الر�سائل اجلامعية.
2 .2توقف الباحث على ما تو�صل �إليه الباحثون قبله ،في�ستفيد من جهد من �سبقوه.
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3 .3جتعل الباحث يبد�أ من حيث انتهى غريه ،فيتجنب التكرار ويخت�رص الوقت
واجلهد.
4 .4تعطي امل�سوغات املقنعة للِّجان العلمية التي ُي َق َّد ُم لها البحث للموافقة عليه.
ف�إذا ظهر للباحث �أن من �سبقه ق�صرَّ يف جمع املعلومات� ،أو �أخط�أ يف فهم بع�ضها،
امل�سوغات لأن تعاد
�أو بنى بع�ض نتائجه على مقدمات غري �صحيحة ،ف�إن هذا من �أقوى
ِّ
الكتابة يف املو�ضوع الذي �سبق �أن كُ تب فيه.
وقد ال يكون عند من �سبق �أخطاء �أو ق�صور ،ولكن الباحث يهدف �إىل تنظيم املادة
العلمية وعر�ضها يف �صورة نظرية� ،أو ب�شكل متكامل يتيح فائدة �أكرب ،وهذا غر�ض معترب
من �أغرا�ض الت�أليف .وقد حدد حاجي خليفة الأهداف التي يجب �أن تراعى يف الت�أليف �إذا
كان امل�ؤلف قد ُ�سبق يف الت�أليف فيما يكتب فقال( :وينبغي لكل م�ؤلف كتاب يف فن قد ُ�سبِق
�إليه �أن ال يخلو كتابه من خم�س فوائد :ا�ستنباط �شيء كان مع�ضالً� ،أو جمعه �إن كان مفرقاً،
�أو �رشحه �إن كان غام�ضاً� ،أو ح�سن نظم وت�أليف ،و�إ�سقاط ح�شو وتطويل)(.)19
ِكر الدرا�سات ال�سابقة مهماً ،فالأهم �أن ال يقلل الباحث من �ش�أن الأبحاث
و�إذا كان ذ ُ
التي ُ�سبق �إليها ،و�أن يعر�ضها ب�أمانة .فالهدف من عر�ض الباحث درا�سة من �سبقه �إفادته
منها ،وبيان احلاجة ملزيد من الدرا�سات يف املو�ضوع ،فيكون هذا العر�ض م�سوغا للكتابة
فيه مرة ثانية.
سابعا :منهج البحث وإجراءاته (خطواته)
املنهج :هو ما ي�ؤدي للك�شف عن احلقيقة� ،أو الو�صول �إليها ،بطرق عقلية منطقية.
ومنهج البحث يف العلوم واملعارف :جمع الأفكار املتعلقة باملو�ضوع ،ودرا�ستها
وحتليلها ،وفق طرق علمية منطقية ،وح�سن عر�ض تلك الأفكار وتنظيمها ،للك�شف عن
احلقيقة �أو الو�صول �إليها� ،أو �إثباتها.
بعد �أن يحدد الباحث منهج البحث  -يف الدرا�سات ال�رشعية ،والإن�سانية -ب�أنه و�صفي
مع اال�ستفادة من املنهجني اال�ستنباطي ،واال�ستقرائي ،ف�إنه يحدد اخلطوات والإجراءات التي
ت�ساعده على �إجناز بحثه ،وفق املنهج الذي حدده .فيقول و�س�أحقق ما �أريد وفق اخلطوات
والإجراءات التالية:
1 .1عزو الآيات القر�آنية �إىل موا�ضعها يف ال�سور القر�آنية(.)20
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خرجتها ب�سندها( ،)21واحلكم
2 .2تخريج الأحاديث النبوية ،من امل�صادر احلديثية التي َّ
عليها �إذا كانت مروية يف غري ال�صحيحني� ،أو �أحدهما.
خرجتها ب�سندها ،واحلكم عليها،
3 .3تخريج الآثار من امل�صادر احلديثية التي َّ
كتخريجها من :امل�صنفات ،كامل�صنف لعبد الرزاق ،وامل�صنف البن �أبي �شيبة،
واملوط�آت كموط�أ مالك ،وموط�أ ابن �أبي ذئب ،وم�صادر التف�سري بامل�أثور ،كجامع
البيان للطربي ،وتف�سري القر�آن العظيم البن كثري ،وكتب الرتاجم والرجال،
كتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ،والكامل يف الرجال البن عدي ،وبع�ض كتب
الفقه كاملحلى البن حزم ،وبع�ض كتب �أ�صول الفقه ،كالفقيه واملتفقه للخطيب
البغدادي ،وجامع بيان العلم وف�ضله البن عبد الرب.
4 .4الرجوع �إىل امل�صادر املعتمدة يف كل مذهب من املذاهب.
5 .5ذِكْ ُر �أدلة كل مذهب مع بيان وجه اال�ستدالل بها ،ومناق�شتها ،وترجيح ما ي�ؤيده
الدليل ،من غري تع�صب لأي منها.
6 .6الرجوع �إىل امل�صادر احلديثة التي ميكن اال�ستفادة منها يف مو�ضوع البحث.
7 .7الرجوع �إىل كتب القانون ،و�رشوحها ،لأخذ موقف القانون.
8 .8مقارنة الراجح من �أقوال الفقهاء مع ما �أخذ به وا�ضعو القانون.
9 .9الرجوع �إىل املعاجم اللغوية وللم�صادر املتخ�ص�صة يف امل�صطلحات لبيان معاين
امل�صطلحات ،والألفاظ الغريبة.
�إثبات النتائج والتو�صيات التي ُيتو�صل �إليها ،ومراعاة املو�ضوعية والأمانة العلمية.
املبحث الثاني :ما يضاف “خلطة البحث” بعد إمتامه:
وفيه �أربعة مطالب(:)22
•املطلب الأول :الإهداء.
•املطلب الثاين :ال�شكر والتقدير.
•املطلب الثالث :العقبات التي واجهت الباحث.
•املطلب الرابع :ملخ�ص البحث.
95

البحث العلمي  -خطته وأصالته ونتائجه

أ.د .حسني مطاوع الترتوري

املطلب األول :الإهداء:
�صفحة الإهداء خم�ص�صة للباحث ،وله �أن يعرب فيها عن �أحا�سي�سه وم�شاعره ،وما يدور
يف نف�سه من م�شاعر طيبة جتاه �أنا�س لهم عليه حق� ،أو يحبهم ويقدرهم ،فيهديهم بحثه،
تعبرياً عن حبهم وتقديرهم ،وما لهم عليه من ف�ضل� ،أو حق.
و�أوىل النا�س بالإهداء الوالدان ،والزوج والأبناء ،ملا رواه �أبو هريرة قال( :قَالَ َر ُج ٌل
ال�ص ْح َب ِة قَالَ �أُ ُّمكَ ث َُّم �أُ ُّمكَ ث َُّم �أُ ُّمكَ ث َُّم �أَ ُبوكَ ث َُّم �أَ ْد َناكَ
َيا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ َم ْن �أَ َح ُّق ال َّن ِ
ا�س ب ُِح ْ�س ِن ُّ
�أَ ْد َناكَ (.)23
وللباحث �أن يهدي بحثه ملن �أحب من النا�س ،كمن كان لهم ت�أثري عليه يف �سلوك هذا
الطريق� ،سواء �أكان ت�أثرياً مبا�رشاً� ،أم غري مبا�رش.
ويراعى �أن تكون �ألفاظ الباحث يف الإهداء بعيدة عن املبالغات ،فنحن �أمة و�صفها اهلل
ً
عز وجل بالو�سطية يف قوله} :وكذلك جعلناكم �أمة
و�سطا{(� ،)24أي عدوالً.

املطلب الثاني :ال�شكر والتقدير:
�صفحة ال�شكر والتقدير خم�ص�صة ملن �أ�سهم �إ�سهام ًا علمي ًا يف الر�سالة ،وعلى
الباحث �أن يتجنب الإفراط والتفريط ،فال يبالغ وال ُيق�صرِّ يف هذه ال�صفحة - ،بل ويف كل
�أموره -؛ لأنهما مذمومان ،وقد �أمرنا اهلل بالعدل يف القول ،فقال اهلل عز وجل} :و�إذا قلتم
فاعدلوا{(.)25
من املنا�سب �أن يبد�أ الباحث ال�شكر والتقدير ب�آيات قر�آنية حتث على ال�شكر والإح�سان
�إىل املح�سنني ،كقول اهلل عز وجل} :و�إذ ت�أذن ربكم لئن �شكرمت لأزيدنكم{( ،)26و ُي ْتب ُِع ذلك
ا�س لاَ َي ْ�شك ُُر اللهَّ َ)(.)27
بقول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلمَ :
(م ْن لاَ َي ْ�شك ُُر ال َّن َ
واحلديث املذكورين بحمد اهلل عز وجل ،والثناء عليه ب�أن
الباحث الآي َة
ويف�ضل �أن ُي ْتبع
ُ
َ
ي�شكر �أ�ستاذه امل�رشف على الر�سالة
ي�شكر اجلامع َة التي احت�ضنته ،ثم
ي�رس له �إكمال بحثه ،ثم
ُ
ُ
بكلمات �صادقة ،ال �إفراط فيها وال تفريط ،ثم ي�شكر �أ�ساتذته الذين در�سوه ،واملناق َِ�شني على
وت�صو ُب ما
َب ْذلِهما اجلهد والوقت لتقييم الر�سالة ،و�إفادته بالتوجيهات التي ترفع قدرها،
ِّ
فيها من �أخطاء �أو تق�صري.
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وي�شكر الباحث كل من ق َّدم له عون ًا علمي ًا �أ�سهم يف �إخراج ر�سالته ،كمن دله على
ُ
مراجع نادرة �أو �أعاره �إياها ،وله � ْأن ي�شكر القائمني على املكتبات التي قدم له موظفوها
العون ،وا�ستفاد من مراجعها .وال �أرى حم ًال يف �صفحة «ال�شكر والتقدير» ل�شكر الوالدين
�أو بع�ض الأقارب على م�ساعدتهم للباحث مادياً� ،أو �شكر الطابع على طباعته� ،أو الأهل
مر بها.
والأقارب على حتملهم له يف الظروف ال�صعبة التي َّ

املطلب الثالث :العقبات التي واجهت الباحث:
البحث العلمي اجلاد ال بد �أن تواجهه بع�ض ال�صعوبات والعقبات ،ولي�س من املنا�سب
�أن يذكر الباحث ما واجهه من �صعوبات وعقبات من الطبيعي �أن يواجهها الباحثون ،ولكن
يذكر ما واجهه من �صعوبات وعقبات غري متوقعة� ،أو زائدة عما توقعة .ولي�س من الأمانة
�ضخ َم الباحث العقبات التي واجهته قا�صداً التنويه بجهده ،و�صربه.
العلمية �أن ُي ِّ

الباحث ال�صعوبات والعقبات التي واجهته يف كتابة البحث ل�سببني:
ُ
و َيذكرُ
 -الأول� :إ�شعار القارئ باجلهد الذي بذله؛ ف�إن هذا يكون حمل تقدير. -الثاين :التما�س العذر للباحث �إذا ظهر بع�ض ق�صور يف بحثه ب�سبب العقبات التيواجهته.

ملخ�ص البحث:
املطلب الرابع:
ُ
ملخ�صات الأبحاث نوعان:
ُ
ت�صور
ملخ�ص البحث الأويل ،ويكون قبل كتابته ،وهو �أ�شبه ب�إعطا ِء
•النوع الأول:
ٍ
ُ
عام عن الأفكار التي تدور يف ذهن الباحث ،وعن منهج البحث وحمتواه ،ونتائجه
ٍ
املتوقعة � -إن �أمكن . -وامللخ�ص الأويل �أ�شبه مب�سودة مللخ�ص البحث النهائي،
فهو قابل للتعديل حذف ًا و�إ�ضاف ًة ح�سب ما تقت�ضيه كتابة البحث ،وما يو�صل �إىل
نتائج .ولي�س هذا امللخ�ص الذي �أحتدث عنه هو املطلوب من طالب املاج�ستري �أو
الدكتوراه.
و�أكرث ما ُتطلب امللخ�صات الأولية ممن يرغب يف اال�شرتاك يف م�ؤمتر علمي ،ف�إن الهيئة
العلمية للم�ؤمتر حتدد موعداً مبكراً ال�ستالم ملخ�صات الأبحاث الأولية ،لتقرر مدى �صالحية
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ما عر�ضه الباحث من ُبنية البحث الأولية للقبول يف امل�ؤمتر ؟ و ُتطلب امللخ�صات الأولية
�أي�ض ًا ممن يرغب يف احل�صول على �إجازةٍ علميةٍ من امل�ؤ�س�سة التي يتبعها ،فيقدم ملخ�ص ًا
لبيان ما �سيقوم فيه ،والتزام ًا منه لإجناز ذلك العمل يف نهاية املدة التي يحددها.
•النوع الثاين :ملخ�ص البحث الذي يكتبه الباحث بعد االنتهاء من �إعداد البحث كلياً.
وهذا امللخ�ص الذي يعني طالب املاج�ستري �أو الدكتوراه؛ لأنه جزء من الر�سالة
ُيثبته الباحث يف �أولها .وهذا امللخ�ص هو الذي ُيكتب مع الأبحاث العلمية ،التي
يرغب الباحثون يف ن�رشها.
ُ
ملخ�ص للر�سالة �أمر مهم؛ لأنه يعطي القارئ فكرة عن هدف البحث ،ومنهجه،
وكتاب ُة
ٍ
ومو�ضوعه ،وحمتواه ،و�أهم نتائجه ،فهو يف احلقيقة عر�ض جلهد الباحث.
وميكن للباحث �أن ُيعطي قارئ املُلخ�ص �صورة عن بحثه ،مما ُيعطي للمهتمني يف
مو�ضوعه رغبة يف متابعته وقراءته ،واحل�صول على نتائجه ،وبالتايل تتحقق الإفادة مما
فيه.
ملخ�ص البحث مبثابة �إعالن عنه ،وتنويه مبحتواه ،وباجلهد املثبت
و�أ�ستطيع القول �إن
َ
ور الإعالن يف ترويج املعلن عنه و�إ�شهاره.
فيه .وال يخفى على �أحد َد ُ
و�إذا كان التكرار يف �أفكار البحث� ،أو �ألفاظه غري مقبول ،فال ُيقبلُ التكرار يف ملخ�ص
البحث من باب �أوىل؛ لأن �أهم ما مييز ملخ�ص البحث :االخت�صار مع الوفاء بالأفكار
املذكورة فيه املطلوب �إي�صالها للقارئ ،فهو �ألفاظ قليلة تدل على املراد .و�أ�شبه ما يكون
ملخ�ص البحث باملج�سم ال�صغري لعمل �ضخم كبري ،كاملج�سمات التي ُتعمل للأ�سواق
التجارية الكبرية� ،أو للمطارات� ،أو للمدن النموذجية .فلو �أراد �شخ�ص �أن يزور مدينة جامعية
كبرية َيجد لها جم�سم ًا خمت�رصاً ،من خالله ي�ستطيع �أن يتعرف على ما حوته من كليات،
وخمتربات ،ومراكز �أبحاث ،و�إدارة ،ومكتبة ،و�سكن لأع�ضاء هيئة التدري�س ،و�سكن للطالب،
ومرافق عامة كاملالعب ،وامل�سبح ،واحلدائق ،ومواقف ال�سيارات ،واملطاعم.
واملطلوب �أن يكون ملخ�ص البحث خمت�رصاً ،ما بني مائة وخم�سني �إىل مائتي كلمة،
مع الوفاء مبا حواه ،فال ي�صح �أن يكون ملخ�ص البحث مقت�رصاً على بع�ض الأفكار التي
حواها بدعوى �أنه ملخ�ص  ،ف�إن هذه من ال�سلبيات التي يجب �أن ال يقع فيها الباحث.
وقد ذكر بع�ض العلماء الفرق بني االخت�صار والإيجاز ،وبني االخت�صار واالقت�صار ،قال
ُون فيِ ال َّلفْظِ ،
(و ِل َب ْع ِ
�ض ال َّت ْف ِر َق ِة َبينْ َ الاِ ْخت َِ�صا ِر َو ْ إِ
ار َيك ُ
ال َ
النفراويَ :
يجا ِز َوهِ َي �أَ َّن الاِ ْخت َِ�ص َ
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ان
َو ْ إِ
ار ُه َو ْ إِ
يجا َز َيك ُ
ال ْت َي ُ
ال َ
ُون فيِ المْ َ ْع َنى ,كَ َما ف ََّر ُقوا َبينْ َ الاِ ْقت َِ�صا ِر َوالاِ ْخت َِ�صا ِر ِب�أَ َّن الاِ ْقت َِ�ص َ
ري َم َع َب َقا ِء المْ َ ْع َنى
ِب َب ْع ِ
�ض َّ
ري مِ ْن ا ْل َك ِث ِ
ار تجَ ْ ِري ُد ال َّلفْظِ ا ْل َي�سِ ِ
ال�ش ْي ِء َو َت ْركُ َب ْع ِ�ض ِه َوالاِ ْخت َِ�ص ُ
()28
الَ ْ�صل ِِّي) .
ْأ

املبحث الثالث :األصالة واإلبداع يف البحث:
وفيه مطلبان:
•املطلب الأول :الأ�صالة والإبداع.
•املطلب الثاين :جماالت للإبداع يف الدرا�سات الفقهية يف ع�رصنا.

املطلب األول :الأ�صالة والإبداع:
يجب �أن يت�صف البحث العلمي بالأ�صالة والإبداع� ،أو على الأقل ب�أحدهما .فيكفي
�أن يتوفر يف ر�سالة املاج�ستري :الأ�صالة ،يف حني ُي�شرتط �أن يتوفر يف ر�سالة الدكتوراه
الأ�صالة والإبداع.
عرفه بع�ض الباحثني ب�أنه( :و�سيلة
وملَّا كان البحث و�سيلة لتحقيق �أهداف معينةَّ ،
للدرا�سة ميكن بوا�سطتها الو�صول �إىل حل مل�شكلة حمددة عن طريق التق�صي ال�شامل والدقيق
جلميع ال�شواهد والأدلة التي ميكن التحقق منها ،والتي تت�صل بهذه امل�شكلة املحددة)(.)29
وعرفه �أي�ضا ب�أنه( :ا�ستق�صاء منظم يهدف �إىل �إ�ضافة معارف ميكن تو�صيلها والتحقق
من �صحتها عن طريق االختبار العلمي)( .)30وكما يالحظ ف�إن هذين التعريفني مل ي�شريا
�إىل املنهج الو�صفي ،واقت�رص الأول على الإ�شارة للمنهج اال�ستقرائي والثاين على الإ�شارة
للمنهجني اال�ستقرائي واال�ستنباطي .فهذان التعريفان ،و�أمثالهما على و�ضوحها �إال �أنها
غري جامعة لأفراد املعرف؛ لعدم ذكرها املنهج الو�صفي ،وهو املنهج الغالب يف الدرا�سات
ال�رشعية والإن�سانية والرتبوية.
و�أ�صالة البحث :ا�ستق�صاء مادته العلمية من م�صادرها ،وبنا�ؤها على �أ�س�س �صحيحة
قوية ،وقواعد �سليمة ،ومناق�شة املخالف ب�أ�سلوب علمي .وهذا املعنى يلتقي مع املعنى
اللغوي للأ�صالة ،جاء يف املعجم الو�سيطِ �( :أ�صلَ ال�شيء �أ�صال :ا�ستق�صى بحثه حتى عرف
ا�س الحْ َائِطِ :
�أ�صله�...أَ ُ�صلَ �أ�صالة :ثبت وقوي)( ،)31وقال الفيومي�( :أَ ْ�صلُ َّ
ال�ش ْيءِ� :أَ ْ�س َف ُل ُهَ ،و�أَ َ�س ُ
...و�أَ َّ�صلْته َ ْت�أ ِ�صيلاً َج َعلْت َل ُه �أَ ْ�صلاً ثَا ِب ًتا ُي ْب َنى
ا�س َت ْ�أ َ�صلَ َّ
ال�ش ْي َءَ :ث َب َت �أَ ْ�ص ُل ُه َو َق ِو َي َ
�أَ ْ�ص ُل ُهَ .و ْ
َعل َْيهِ)(.)32
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والإبداع يف البحث العلمي :متيزه و�شموله على �إ�ضافة علمية جديدة ،وهذا املعنى
َال.
م�أخوذ من املعنى اللغوي ،قال الفيومي�( :أَ ْب َد َع اللهَّ ُ َت َعالىَ الخْ َ ل َْق � ْإب َد ًاعا َخ َل َق ُه ْم لاَ َعلَى مِ ث ٍ
ال ْم ِر� :أَ ْي ُه َو َ�أ َّولُ َم ْن
ته...،وفُلاَ ٌن ِب ْد ٌع فيِ َهذَا َْ أ
ا�س َت ْخ َر ْجته َو�أَ ْح َد ْث
َو�أَ ْب َد ْعت َّ
َ
ال�ش ْي َء َو ْاب َت َد ْعتهْ :
َف َع َل ُه)( ،)33وجاء يف املعجم الو�سيطَ (( :ب ُد َع) ُبداعة و ُبدوعا� :صار غاية يف �صفته...ويقال
هذا من البدائع :مما بلغ الغاية يف بابه)(.)34
وقد ُيعرت�ض ف ُيقال :الأ�صالة يف البحوث الفقهية ميكن حتقيقها؛ لأن احلكم الفقهي
ال�صحيح ي�صدر بعد ا�ستق�صاء الأدلة اجلزئية ذات ال�صلة ،و ُيبنى على دليله اجلزئي الذي ُيع ُّد
�أ�صال له ،وهذا معنى الأ�صالة .لكن كيف ميكن ات�صاف البحوث الفقهية بالإبداع ب�أَ ْن تتحقق
العلم غا َي َت ُه ،كما قال عالء الدين احل�صكفي:
الإ�ضاف ُة العلمية اجلديدة فيها ،وقد بلغ هذا ُ
احترَ َ َق ,
احترَ َ َق َ ,و ُه َو عِ ل ُْم ال َّن ْح ِو َو ْ أ
(ا ْل ُعل ُ
الُ ُ�صولِ َ .وعِ ل ٌْم لاَ َن ِ�ض َج َولاَ ْ
ُوم ثَلاَ َث ٌة  :عِ ل ٌْم َن ِ�ض َج َو َما ْ
احترَ َ َق َ ,و ُه َو عِ ل ُْم الحْ َ دِيثِ َوا ْل ِف ْقهِ)( .)35ومعنى ُن ْ�ض ُج
َو ُه َو عِ ل ُْم ا ْل َب َي ِ
ان َوال َّتفْ�سِ ِ
ري َ .وعِ ل ٌْم َن ِ�ض َج َو ْ
()36
يح َم َ�سا ِئ ِلهِ)  .فقول عالء الدين احل�صكفي
العِل ِمَ ( :ت َق ُّر ُر َق َواعِ ِد ِه َو َت ْف ِر ُ
يع ف ُُروعِ َها َو َت ْو ِ�ض ُ
()37
يقت�ضي �أنه ال جمال للإبداع يف الفقه .ومعنى احرتاقهُ ( :ب ُلوغُ ُه ال ِّن َها َي َة فيِ َذلِكَ ) َ ( ،ب ْل َق ْد
ور لاَ َت َق ُع �أَ ْ�صلاً �أَ ْو َت َق ُع َناد ًِرا)(.)38
َت َكل ََّم ا ْل ُف َق َه ُاء َعلَى �أُ ُم ٍ

والرد على هذا االعرتا�ض من ثالثة وجوه:
•الوجه الأول :عبارات الفقهاء ال ُقدامى تن�ص على �أَ َّن جمال الإبداع يف الفقه مازال
قائماً ،فرتاهم يف مقدمة م�ؤلفاتهم الفقهية� ،أو يف خامتتها ،يذكرون عبارة (كَ ْم
الَ َّولُ ل ِْلآخِ ِر) ،ومعناها كما قال البجريمي يف حا�شيته على حتفة املحتاج
َت َركَ ْ أ
ري  ...المْ َ ْع َنى �أَ َّن ْ أ
الَ َوائِلَ لمَ ْ ُت ْد ِركْ
(وكَ ْم « َ ...خبرَ ِ َّي ٌة لِل َّت ْك ِث ِ
امل�سماة حتفة احلبيبَ :
()39
ون)  .وهذا ت�رصيح منهم على �أن علم الفقه
ري ًة ظَ ف َِر ِب َب ْع ِ�ض َها المْ ُ َت َ�أ ِّخ ُر َ
اء كَ ِث َ
�أَ ْ�ش َي َ
مل يبلغ نهايته ،وقد ذكر عبارة (كَ ْم َت َركَ ْ أَ
ال َّولُ ل ِْلآخِ ِر) ،الرملي يف مقدمة نهاية
املحتاج( ،)40وال�رشبيني يف مقدمة مغني املحتاج( ، )41ومرعي بن يو�سف يف مقدمة
غاية املنتهى( ،)42وابن عابدين يف العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية(.)43
ومل يقت�رص ذكر عبارة( :كَ ْم َت َركَ ْ أَ
ال َّولُ ل ِْلآخِ ِر) على الفقهاء ،بل ذكرها العطار يف
حا�شيته على �رشح اجلالل املحلي على جمع اجلوامع( ،)44وذكر معناها ابن مالك،
ا�ص َّي ًة َف َغيرْ ُ ُم ْ�س َت ْب َع ٍد َ�أ ْن ُي َّد َخ َر
اخت َِ�ص ِ
ُوم مِ َن ًحا �إ َل ِه َّي ًة َ ,و َم َواهِ َب ْ
(و�إِذَا كَ ا َن ْت ا ْل ُعل ُ
فقالَ :
()45
ني) .
ِل َب ْع ِ
ينَ ,ما َع�سرِ َ َعلَى كَ ِث ٍري مِ ْن المْ ُ َت َق ِّدمِ َ
�ض المْ ُ َت�أَ ِّخ ِر َ
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وال يعني َت ْركُ املتقدمني للمت�أخرين جما ًال للإبداع �أن املتقدمني مل يوفوا الأمر حقه،
بل معناه �أنهم اجتهدوا فبذلوا و�سعهم يف وقتهم ،وبذَل املت�أخرون و�سعهم يف وقتهم ،في�رس
اهلل عز وجل لهم من املعارف وفتح عليهم فتوحات جديدة(.)46
•الوجه الثاين :هناك م�سائل  -غري قليلة -ثبت حكمها بالدليل ال�رشعي ،ت�ستلزم
�إعادة النظر فيها لتحقيق مناطها ،كامل�سائل التي ُبني حكمها على ُع ْر ٍف تغيرَّ �أو
على م�صلحة تغيرَّ ت �أو على �رضورة �أو علة زالت� ،أو العك�س� ،أو حتتاج �إىل حتقيق
مناط خا�ص ،وكل هذه امل�سائل حتتاج �إىل نظرة عميقة فاح�صة من املجتهد،
لذلك جند الإمام ال�شاطبي َي ُع ُّد من �أق�سام االجتهاد ما ال ينقطع حتى ينقطع �أ�صل
مبدركه
التكليف ،وهو :االجتهاد املتعلق بتحقيق املناط ،وهو� :أن يثبت احلكم ُ
ال�رشعي � -أي بدليله ، -ولكن يبقى النظر يف تعيني حمله( .)47فلو قال قائل ال
�أحد يخالف �أن م�صارف الزكاة ثمانية ،وهي املذكورة يف قول اهلل عز وجل} :
الرقاب
ني عليها وامل�ؤلف ِة قلوبهم ويف
�إمنا ال�صدقات للفقرا ِء وامل�ساك ِ
ني والعامل َ
ِ
()48
هلل وا ُ
عليم
هلل
حكيم{ ،
ني ويف �سبيل اهلل وابن ال�سبيل فري�ضة من ا ِ
والغارم َ
ٌ
ٌ
فما جمال االجتهاد يف هذه امل�س�ألة .فاجلواب :يبقى باب االجتهاد وا�سع ًا فيها،
فيبقى النظر يف حتقيق مناط كل م�س�ألة ُي�س�أل عنها الفقيه مما َي�ستدِل له بالآية.
فال �أحد يخالف �أن الفقري من م�صارف الزكاة ،لكن ح�صل خالف بني الفقهاء
يف حتديد �ضابط الفقر .وترتب على هذا اخلالف االختالف يف احلكم على من
ُي�س�أل عنه الفقيه ،هل ُيعطى من �أموال الزكاة �أم ال ؟ �أي هل َيت�صف امل�س�ؤول عنه
بالفقر فيكون من م�صارف الزكاة� ،أم �أنه غني ال ُيعطى من الزكاة ؟ كما �أن م�سمى
الفقر يختلف باختالف الأزمان والأماكن ،فمن ي�سمى فقرياً يف البالد الغنية قد
ال ي�سمى فقرياً يف البالد الفقرية ،وهكذا يف م�سائل كثرية .لذا ع َّد ال�شاطبي هذا
االجتهاد ب�أنه ال ينقطع حتى ينقطع �أ�صل التكليف ،وذلك عند قيام ال�ساعة.
وقد ظهرت كثري من الإبداعات االجتهادية عند ال�صحابة والأئمة الأربعة من بعدهم
من خالل مراعاتهم الواقع يف اجتهادهم ،فقد جمع �أبو بكر ر�ضي اهلل عنه القر�آن يف عهده،
وجمعه عثمان ر�ضي اهلل عنه ،و�أمر عمر ر�ضي اهلل عنه بقتل اجلماعة بالواحد ،وذهب عمر
ووافقه ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم ،ووافقهم الأئمة الأربعة على �أن طالق الثالث بفم واحد
ثالثا بعد �أن كان يف زمن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ويف زمن �أبي بكر و�سنتني من
خالفته واحدة ،وجمع عمر ر�ضي اهلل عنه ال�صحابة على �إمام واحد يف �صالة الرتاويح مع
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�أن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم مل ي�صلها بال�صحابة جماعة ،و�أمر عثمان ر�ضي اهلل عنه
بالتقاط �ضالة الإبل مع �أن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم مل ي�أمر بذلك ،واجتهادات كثرية
من هذا الباب.
•الوجه الثالث :ا�ستجدت م�سائلُ كثري ٌة يف ع�رصنا هذا مل ُتعر�ض للفقهاء قدمي ًا
فكان ال بد من اجتهادات املت�أخرين و�إبداعاتهم للإجابة عليها ،ببيان وجه
م�رشوعيتها� ،أو عدمه.

املطلب الثاني :جماالت الإبداع يف الدرا�سات الفقهية يف ع�رصنا:
تظهر جماالت الإبداع يف الدرا�سات الفقهية يف ع�رصنا ،يف اجلوانب التالية:
1 .1درا�سة امل�سائل الفقهية امل�ستجدة يف هذا الع�رص لبيان حكمها ال�رشعي .فقد
ا�ستجدت م�سائل فقهية يف جماالت متعددة اقت�صادية ،وطبية ،و�سيا�سية،
واجتماعية ،وجب على العلماء درا�ستها لبيان حكمها ال�رشعي.
2 .2درا�سة النظريات والأفكار الرتبوية والفل�سفية ،وبيان �أحكام كل نظرية �أو فكرة
ملعرفة مدى موافقتها للإ�سالم لال�ستفادة منها� ،أو مدى خمالفتها للإ�سالم
لتجنبها.
3 .3درا�سة امل�سائل الفقهية املختلف فيها بني العلماء درا�سة علمية مو�ضوعية
منهجية بعيدة عن التع�صب ملعرفة الر�أي الراجح والعمل به وبيانه للنا�س.
4 .4درا�سة الفقه الإ�سالمي مقاب ًال بالقانون الو�ضعي ،وبيان عظمة الإ�سالم
الت�رشيعية.
5 .5اال�ستفادة من فكرة تقنني القانون الو�ضعي ،وتقنني �أحكام الفقه الإ�سالمي
وعر�ضها وفق مواد قانونية؛ لي�سهل تطبيقها والرجوع �إليها ،ولتحقيق العدل
وامل�ساواة يف التطبيق.
6 .6عر�ض الفقه وفق نظريات ،وجمع الأحكام الفقهية املتناثرة يف نظرية لي�سهل
الرجوع �إليها.
7 .7عر�ض الفقه وفق احلروف الهجائية ،ب�رصف النظر عن مو�ضوعه ،وهذا ما ي�سمى
بالعر�ض املو�سوعي للفقه ،كما يف املو�سوعة الفقهية ال�صادرة عن وزارة الأوقاف
الكويتية.
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8 .8عر�ض الأحكام الفقهية على مواقع متخ�ص�صة على الإنرتنت ،كموقع جامع الفقه
الإ�سالمي ل�رشكة حرف لتقنية املعلومات ،وموقع الوراق ،واملكتبة ال�شاملة على
موقع امل�شكاة.
9 .9عر�ض الأحكام الفقهية على �أقرا�ص مدجمة ( ، )CD-ROMكجامع الفقه الإ�سالمي،
ال�صادر عن �رشكة حرف لتقنية املعلومات.
املبحث الرابع :مناقشة املخالف بأسلوب علمي(:)49
�أهم ما مييز الباحث عموماً ،والباحث امل�سلم خ�صو�صاً� ،أنه م�أمور بح�سن عر�ض ما
عنده ،ومناق�شة املخالفني بالتي هي �أح�سن.

وحتى تتحقق الأ�صالة يف البحث يجب مناق�شة �أفكار املخالفني ب�أ�سلوب علمي
وفق القواعد التالية(:)50
•القاعدة الأوىل� :أن يكون هدف الباحث الو�صول �إىل احلقيقة ،ويقت�ضي ذلك �أن ال
يتع�صب ملذهبه ،و�أن يعتمد ما رجحه الدليل ب�رصف النظر عن قائله .وقد �أر�شدنا
القر�آن الكرمي �إىل ذلك ملا خاطب الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،و�أمته �أن يقولوا
للم�رشكني يف مناظرتهم لهم يف �أعظم ق�ضية �إ�سالمية ،وهي توحيد اهلل عز وجل
وعدم الإ�رشاك به} :قل من يرزقكم من ال�سماوات والأر�ض قل اهلل و�إنا �أو �إياكم
لعلى هدى �أو يف �ضالل مبني{(( ،)51ويف هذا غاية التخلي عن التع�صب لأمر �سابق،
وكمال �إعالن الرغبة بن�شدان احلقيقة �أنى كانت .وملا كان مو�ضوع املناظرة الذي
وردت هذه الآية يف �صدده توحي َد اخلالق �أو الإ�رشاك به ،وهما �أمران على طريف
نقي�ض ،ال لقاء بينهما بحال من الأحوال ،وهما يدوران حول �أ�صل عظيم من �أ�صول
العقيدة الدينية ،كان من الأمور البدهية �أن الهداية يف �أحدهما �إذ هو احلق ،و�أن
ال�ضالل املبني يف الآخر �إذ هو الباطل ،ومن �أجل ذلك كانت عبارة �إعالن التخلي
عن التع�صب لأمر �سابق ،تت�ضمن االعرتاف بهذه احلقيقة)(.)52
وقد �أ�صبح من موروثنا العلمي والثقايف القول «ر�أيي �صواب يحتمل اخلط�أ ،ور�أي
غريي خط�أ يحتمل ال�صواب»(.)53
•القاعدة الثانية� :أن يتقيد الباحث بالعبارات املهذبة يف عر�ض الر�أي املخالف
ومناق�شته ،و�أن يتجنب الطعن� ،أو التجريح� ،أو اال�ستهزاء� ،أو ال�سخرية ،من الر�أي
املخالف �أو حتقريه .وقد �أمرنا الإ�سالم بذلك و�أر�شدنا �إليه ،قال اهلل عز وجل:
}ادع �إىل �سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احل�سنة وجادلهم بالَّتي هي �أح�سن{(،)54
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وقال اهلل عز وجل} :وال جتادلوا �أهل الكتاب �إال بالَّتي هي �أح�سن{( ،)55وبينَّ
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �أن امل�سلم ال يت�صف بتلك ال�صفات القبيحة يف كل
�أمور حياته مبا فيها التعامل مع املخالف وعر�ض ر�أيه ومناق�شته فقال( :ل َْي َ�س
ان َولاَ ا ْلفَاحِ ِ�ش َولاَ ا ْل َبذِيءِ)(.)56
ان َولاَ ال َّل َّع ِ
المْ ُ �ؤْمِ ُن بِالطَّ َّع ِ
•القاعدة الثالثة :التزام الباحث بتقدمي الأدلة املثبتة �أو املرجحة ملا يدعيه.
والتزامه ب�إثبات �صحة النقل عن الآخرين فيما ينقل ،وقد تقرر عند �أهل العلم
قولهم �« :إذا كنت ناقال فال�صحة ،و�إذا كنت مدعيا فالدليل».
وي�شهد لهذه القاعدة عموم الأدلة التي ت�أمر مبجادلة املخالفني بالتي هي �أح�سن.
•القاعدة الرابعة� :أن ال يكون الباحث ملتزم ًا يف �أمر من �أموره ب�ضد الدعوى التي
يحاول �إثباتها ،فال يدعي دعوى ويعتقد �ضدها ،لأن ال�ضدين ال يجتمعان ،وكل
من يدعي دعوى ويكون معتقدا �ضدها ،ت�سقط دعواه .ومن �أمثلة ذلك ا�ستدالل
بع�ض من �أنكر ر�سالة حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ب�أنه ب�رش ،وزعمهم �أن اال�صطفاء
بالر�سالة ال يكون �إال لمِ َ لِكٍ �أو َملَك� ،أو �أن يكون مع الر�سول من الب�رش ملَكٌ ُيرى،
وقد ذكر ربنا عز وجل دعواهم يف قوله} :وقالوا مالِ هذا الر�سول ي�أكل الطعام
ومي�شي يف الأ�سواق لوال �أُنزل �إليه ملك فيكون معه نذيراً{(.)57
•القاعدة اخلام�سة� :أن ال ينق�ض بع�ض كالم الباحث بع�ضه الآخر .ومثال ذلك
قول الكافرين حينما كانوا يروا الآيات الباهرات تنزل على ر�سول اهلل }�سحر
م�ستمر{ ،كما حكى اهلل عز وجل عنهم ذلك يف قوله} :و�إن يروا �آية ُيعر�ضوا
ويقولوا �سحر م�ستمر{( .)58فكالم الكفار ينق�ض بع�ضه بع�ضاً؛ لأنهم ادعوا �أن
معجزة ان�شقاق القمر �سحر ،وو�صفهم لهذا ال�سحر �أنه م�ستمر ،يناق�ض ادعاءهم
ب�أن معجزة ان�شقاق القمر �سحر ؛ لأن من �ش�أن الأمور امل�ستمرة �أن ال تكون �سحراً،
وال ُيت�صور �أن يكون ال�شيء الواحد �سحراً وم�ستمراً يف �آن واحد.
•القاعدة ال�ساد�سة� :أن ال يكون دليل الباحث على دعواه ترديداً لأ�صل الدعوى
مقرتن ًا برباعة يف التالعب بالألفاظ.
•القاعدة ال�سابعة� :أن ال يلج�أ الباحث �إىل الطعن يف �أدلة املخالف من غري حجة،
كما قال اهلل عز وجل حكاية عن امل�رشكني ملا �أعجزهم القر�آن} :وقال الذين
كفروا ال ت�سمعوا لهذا القر�آن والغوا فيه لعلكم تغلبون{(.)59
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•القاعدة الثامنة :الت�سليم بالق�ضايا امل�سلَّمة واملتفق عليها ،وعدم املكابرة
والإ�رصار على �إنكارها ،ف�إن طالب احلق ال يكابر يف �إنكار الثوابت ،و�إن مل ُيقِم
مدعيها �أدلة على �صدق دعواه؛ لأن �إقامة الأدلة على امل�سلمات والثوابت �إ�ضاعة
الوقت ،وقدمي ًا قال ال�شاعر :ولي�س ي�صح يف الإفهام �شيء� ...إذا احتاج النهار �إىل
دليل.
•القاعدة التا�سعةَ :قبول النتائج التي ُي َتو�صل �إليها بالأدلة ال�صحيحة� ،سواء
كانت �أدلة قطعية� ،أو تفيد ظن ًا غالباً .وعدم رد النتائج التي تو�صل �إليها غريه �إن
كانت مبنية على ظن غالب بدعوى �أنها نتائج غري قطعية .وكثرياً ما �أكنت ا�سمع
�أن�صاف املتعلمني يتناق�شون مع غريهم يف م�س�ألة فقهية ،ف�إذا �أراد التهرب من
خمالفه قال له �أريد دلي ًال قطعي ًا لإثبات ما تقول ،مع �أن الدليل الذي ُيثبت ظن ًا
غالب ًا يكفي لإثبات املدعى يف تلك امل�س�ألة.
املبحث اخلامس :نتائج البحث وتوصياته:
يقع بع�ض الباحثني يف ق�صور �أو �أخطاء ،تقلل من قيمة نتائج بحثهم .وملا كانت
نتائج البحث ثمرته املرجوة منه ،ف�إن �أي خلل فيها يجعل جهد الباحث �ضائع ًا ك�أن مل
يكن ،و ُتوقع من ي�أتي بعده من الباحثني ممن بنوا �أبحاثهم على نتائج بحثه يف �أخطاء،
في�ؤدي اخلط�أ يف نتائج �أي بحث �إىل �أخطاء متكررة يف م�سرية البحث العلمي .وتتفاوت هذه
الأخطاء بح�سب ج�سامة التق�صري �أو اخلط�أ يف النتائج التي يعتمد عليها الباحثون ومدى
ثقتهم بنتائج من �سبقهم.
والأ�صل �أن ال يبد�أ الباحث من نقطة ال�صفر ،و�أن ي�ستفيد من جهود من �سبقه ،ويكفيه
الختبار نتائجهم بعر�ضها على الثوابت وامل�سلمات ،للت�أكد من �صحتها.
تو�صل الباحث �إليها،
واملراد بنتيجة البحث :ثمرته ،وهي احلقائق �أو املعارف التي َّ
بعد عر�ض الآراء والأدلة ،ومناق�شتها ،ودرا�ستها مبو�ضوعية.
وال بد لأي بحث جاد �أن يو�صل �إىل نتائج ،والبحث الذي ال يو�صل �إىل �أية نتيجة يكون
جهداً �ضائعاً .وقد يكون �سبب ذلك �أخطاء وقع فيها الباحث ،كتق�صري يف اختيار مو�ضوع
بحثه� ،أو يف منهجه� ،أو يف و�سائل البحث و�إجراءاته.
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و�إذا اتبع الباحث منهج ًا علمي ًا منا�سب ًا لبحثه ،وخطوات �سليمة ف�إنه �سي�صل �إىل نتائج
�صحيحة .وعدم �صحة النتائج �أو عدم و�ضوحها� ،أو عدم ن�ضجها ،يرجع �إىل �أ�سباب متعددة،
ميكن للباحث �إذا تنبه لها �أن يتجنب الوقوع فيها.
و�أول ما ُيطلب من الباحث �أن يحدد مو�ضوع (م�شكلة) بحثه ،ثم املنهج العلمي الذي
ينا�سب هذا البحث ،ثم يجمع املادة العلمية للبحث من غري تق�صري ،فريجع ملا يحتاج �إليه،
حتى لو كان خمطوطاً� ،أو جتارب علمية� ،أو مقابالت وا�ستطالعات ،ثم يدر�س املادة العلمية
التي بني يديه ،ويحللها ،وي�ستدل للآراء مبو�ضوعية ،ثم يخل�ص �إىل النتائج.

ويرجع �سبب عدم �صحة النتائج �أو عدم و�ضوحها� ،أو عدم ن�ضجها �إىل النقاط
التالية:
�1 .1ضعف الباحث العلمي ،فالأ�صل �أن ال ي�سلك طريق الدرا�سات العليا التي ال بد
فيها من الأبحاث العلمية �إال الطلبة املتميزون؛ لأن �ضعف الباحث ينعك�س على
بحثه عموم ًا ونتائجه خ�صو�صاً ،وال ي�ستطيع الباحث ال�ضعيف التو�صل �إىل نتائج
�صحيحة.
2 .2عدم مو�ضوعية الباحث وتع�صبه ،بحيث تكون يف ذهنه نتائج م�سبقة ي�سعى
لإثباتها ،ويف هذه احلالة جند الباحث يتحم�س لر�أي معني قبل بحثه �أو ا�ستكمال
بحثه ،في�ستدل ب�آيات �أو �أحاديث �ضعيفة الداللة� ،أو ب�أحاديث �ضعيفة� ،أو يتجاهل
الأدلة القوية التي ت�ؤيد الر�أي الآخر.
3 .3ا�ستعمال العبارات العاطفية واملرنة يف �صياغة وعر�ض نتائج البحث جتعلها غري
وا�ضحة ،فنتائج البحث يجب �أن تكون نقاط ًا وا�ضحة حمددة �أدى البحث اجلاد
�إليها.
4 .4عدم فهم الباحث للمراد بنتائج البحث! فالأ�صل �أن يكتب الباحث نتائج حقيقية
تو�صل �إليها من خالل بحثه .فال يكتب م�سلمات ونتائج ال يخالف فيها �أحد �إذا مل
تعر�ض لها �أثناء بحثه لكنه مل
يكن بحثه قد �أو�صله �إليها .وال يكتب نتائج لق�ضايا َّ
يبحثها بحث ًا علمياً .وال يجعل نتائج البحث خال�صة وملخ�ص ًا لبحثه .فالنتيجة ال
ُتعد نتيجة علمية �إال �إذا تو�صل �إليها الباحث بعد عر�ض الآراء والأدلة ومناق�شتها
ودرا�ستها مبو�ضوعية.
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5 .5العجلة يف البحث ،وعدم ا�ستق�صاء الأدلة� ،أو عدم فهم داللتها� ،أو عدم الوقوف
على �صحة الأحاديث والآثار التي ا�ستدل بها .وهذه العجلة ت�ؤدي �إىل خط�أ يف عزو
الآراء لأ�صحابها� ،أو خط�أ يف فهم مذهب عامل من العلماء .ف�أحيانا يكون العامل
متوقفاً� ،أو ال ُي�رصح مبذهبه يف امل�س�ألة ،و ُيحتاج ملعرفة ر�أيه �إىل ت�أمل فيما
كتب؛ لأن النظرة الأوىل ال�رسيعة يف كالمه قد توحي بخالف مذهبه احلقيقي.
6 .6عدم تفريق الباحث بني النتائج والتو�صيات ،فيجعل التو�صيات �أو بع�ضها �ضمن
النتائج ،وفرق بينها؛ فالنتيجة كل ما تو�صل له الباحث بعد درا�سة وعر�ض �أدلة
ومناق�شة وترجيح� .أما التو�صيات فلها �صور:
•الأوىل� :أن تكون التو�صية مبنية على �إحدى نتائج البحث ،وحمققة لثمرته املرجوة
منه ،وتقود �إىل ا�ستثمار عملي تطبيقي للنتيجة.
•الثانية� :أن تكون التو�صية تتعلق مب�س�ألة ذات �صلة بالبحث ،ر�أى الباحث �أنها
مهمة ،وبحاجة �إىل درا�سة وحتقيق ،لكنه مل يدر�سها؛ لأنها خارجة عن مو�ضوع
بحثه� ،أو لأن �صلتها به �ضعيفة.
•الثالثة� :أن تتعلق التو�صية مب�س�ألة َق�صرُ البحث عن الو�صول �إليها لعدم توفر
بع�ض البيانات �أو لعدم وجود الأدوات الالزمة ،فيو�صي الباحث �إعادة درا�سة
امل�س�ألة يف حال ظهور بيانات جديدة ُتعني على الو�صول للنتائج املرجوة.
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اخلامتة :يف نتائج البحث:
1 .1البحث العلمي :درا�سة تت�سم بالدقة ملو�ضوع ،وفق مناهج معتربة ،غايتها حتقيق
�أهداف حددها الباحث.
ابتداء العنا�رص الأ�سا�سية التالية :عنوان البحث ،ومو�ضوعه،
2 .2ت�شتمل خطة البحث
ً
وحدوده ،و�أهدافه و�أ�سئلته ،و�أهميته ،و�أ�سباب اختياره ،و�أدواته ،وم�صطلحاته،
والدرا�سات ال�سابقة ،ومنهج البحث و�إجراءاته (خطواته).
3 .3ي�ضاف للخطة بعد انتهاء البحث :الإهداء ،وال�شكر والتقدير ،والعقبات التي واجهت
الباحث ،وملخ�ص البحث.
4 .4الأ�صالة والإبداع �صفتان للبحث اجلاد ،و�أقل ما ُيقبل يف البحث ات�صافه
بالأ�صالة.
�5 .5أ�صالة البحث :ا�ستق�صاء مادته العلمية من م�صادرها ،وبنا�ؤها على �أ�س�س
�صحيحة قوية ،وقواعد �سليمة ،ومناق�شة املخالف ب�أ�سلوب علمي.
6 .6الإبداع يف البحث العلمي :متيزه وا�شتماله على �إ�ضافة علمية جديدة.
تو�صل الباحث �إليها ،بعد
7 .7نتيجة البحث :ثمرته ،وهي احلقائق �أو املعارف التي َّ
عر�ض الآراء والأدلة ،ومناق�شتها ،ودرا�ستها مبو�ضوعية.
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اهلوامش:
�1 .1سورة العنكبوت� ،آية .48
2 .2معجم تهذيب اللغة للأزهري .278/1
�3 .3أ�صول البحث العلمي ومناهجه لأحمد بدر �ص .20
�4 .4أ�صول البحث العلمي ومناهجه لأحمد بدر �ص .20
5 .5منهج البحث يف الفقه الإ�سالمي خ�صائ�صه ونقائ�صه لعبد الوهاب (�أبو �سليمان) �ص
.216
6 .6امل�صباح املنري للفيومي �ص  ،434وانظر :العنوان ال�صحيح للكتاب لل�رشيف حامت
العوين� ،ص.17-15
7 .7فاملطلع هو :العنوان .واملقطع هو� :آخر البحث �أي :خامتته .قال الفيومي يف امل�صباح
ِ�صي َغ ِة ا ْل ِب َنا ِء ِلل َْم ْف ُعولِ َح ْي ُث َي ْن َت ِهي �إل َْي ِه طَ َر ُف ُه) ،وجاء
ال�ش ْي ِء ب ِ
(و ُم ْن َقطَ ُع َّ
املنري �ص َ :509
يف املعجم الو�سيط �ص( :746املقطع من كل �شيء �آخره حيث ينقطع وينتهي).
8 .8غمز عيون الب�صائر لأحمد احلموي .180/2
9 .9ال فرق بني ا�سم الكتاب وبني عنوانه -غالباً-؛ لأن العنوان هو الكالم الذي ُيكتب
على واجهة الكتاب يدل على م�ضمونه و ُيظهر حمتواه ،و�أغلب امل�ؤلفني ي�ضعون �أ�سماء
م�ؤلفاتهم على �أبرز مكان يف الكتاب ،وهو غالفه ،فيكون ما و�ضعه امل�ؤلف على غالف
كتابه هو عنوان الكتاب ،وهو ا�سمه �أي�ضاً .انظر :العنوان ال�صحيح للكتاب لل�رشيف حامت
العوين �ص .17
1010حتقيق ا�سمي ال�صحيحني ،وا�سم جامع الرتمذي ،عبد الفتاح �أبو غدة� ،ص ،32-9
العنوان ال�صحيح للكتاب لل�رشيف حامت العوين �ص  .50وا�سم جامع الرتمذي كما حققه
ال�شيخ �أبو غده �ص “ :79 ،55اجلامع املخت�رص من ال�سنن عن ر�سول اهلل  rومعرفة
ال�صحيح واملعلول وما عليه العمل”.
1111العنوان ال�صحيح للكتاب لل�رشيف حامت العوين �ص .52-50
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1212كتابة البحث العلمي �صياغة جديدة لعبد الوهاب (�أبو �سليمان) �ص .59
�1313رشح النيل و�شفاء العليل ملحمد بن يو�سف �أطفي�ش .415/17
1414والأهداف الرتبوية :جمموعة من العبارات التي ت�صف ال�سلوك املتوقع القيام به بعد
مرور املتعلم بخربة تعليمية معينة.
1515ك�شف الظنون عن �أ�سامي الكتب والفنون حلاجي خليفة .35/1
1616ك�شف الظنون عن �أ�سامي الكتب والفنون حلاجي خليفة .36/1
�1717أ�صول البحث العلمي ومناهجه د� .أحمد بدر �ص .35
�1818أ�صول البحث العلمي ومناهجه د� .أحمد بدر �ص .35
1919ك�شف الظنون عن �أ�سامي الكتب والفنون حلاجي خليفة .35 /1
�2020أحيانا يخطئ الباحث يف كتابة بع�ض الآيات القر�آنية ،وهذا �شنيع .وحتى ال يقع يف
مثل هذا اخلط�أ  ،فالأ�صل �أن يكون امل�صحف العثماين محُ َّم ًال على جهاز كمبيوتره،
وما عليه �إال ن�سخ الآيات املطلوبة ،ثم ل�صقها يف املكان املراد يف البحث .وهذا يريح
الباحث من عناء طباعة الآيات و�ضبطها ،ويخل�صه من الوقوع يف اخلط�أ� ،إ�ضافة �إىل
�أنه يحقق مزية �إثباته الآية بالر�سم العثماين ال بالر�سم املتعارف عليه.
2121يالحظ �أنه ال ُيقبل حديثيا تخريج احلديث من م�صدر حديثي مل يرو احلديث ب�سنده ،فال
ي�صح تخريج احلديث من نيل الأوطار� ،أو �سبل ال�سالم �أو ريا�ض ال�صاحلني� ،أو الرتغيب
والرتهيب ،وما �أ�شبهها.
ُ 2222يكتب الإهداء ،وال�شكر والتقدير ،يف ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه ،وال ُيكتب يف غريهما
من الأبحاث.
2323رواه م�سلم برقم .4622
�2424سورة البقرة �آية .143
�2525سورة الأنعام .152
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�2626سورة �إبراهيم .7
يح.
2727رواه الرتمذي برقم  ،1877وقَالَ َ :هذَا َحد ٌ
ِيث َح َ�س ٌن َ�صحِ ٌ
2828الفواكه الدواين لأحمد النفراوي .20 /1
�2929أ�صول البحث العلمي ومناهجه لأحمد بدر �ص .20
�3030أ�صول البحث العلمي ومناهجه لأحمد بدر �ص .20
3131املعجم الو�سيط �ص .20
3232امل�صباح املنري للفيومي �ص .16
3333امل�صباح املنري للفيومي �ص .38
3434املعجم الو�سيط �ص .44 -43
3535الدر املختار للح�صكفي –ومعه �رشحه رد املحتار البن عابدين.49 /1 -
3636رد املحتار البن عابدين .49 /1
3737رد املحتار البن عابدين .49 /1
3838رد املحتار البن عابدين .50 /1
3939حتفة احلبيب (حا�شية البجريمي على اخلطيب) .20 /1
4040نهاية املحتاج للرملي .11 /1
4141مغني املحتاج لل�رشبيني – ومعه حا�شية البجريمي على اخلطيب.19 /1 -
4242مطالب �أويل النهى يف �رشح غاية املنتهى للرحيباين .21 /1
4343العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية البن عابدين .336 /2
4444حا�شيته العطار على �رشح اجلالل املحلي على جمع اجلوامع .272 /1
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4545امل�ساعد على ت�سهيل الفوائد البن عقيل .3 /1
4646انظر :رد املحتار البن عابدين .28 -27 /1
4747املوافقات لل�شاطبي .12 -11 /5
�4848سورة التوبة �آية .60
4949ميكن �أن ن�سمي هذا العنوان :جمادلة املخالف بالتي هي �أح�سن.
5050ذكر هذه القواعد الأ�ستاذ عبد الرحمن امليداين يف �ضوابط املعرفة �ص ،379 -373
حتت عنوان( :توجيهات �إ�سالمية �إىل القواعد العامة للجدال بالتي هي �أح�سن).
�5151سورة �سب�أ �آية .24
�5252ضوابط املعرفة للميداين �ص .363
�5353رصح بذلك عدد من الفقهاء ،انظر :الدر املختار للح�صكفي  ،48 /1رد املحتار البن
عابدين  ،93 /3غمز عيون الب�صائر للحموي  ،128 -127 /4الفتاوى الفقهية الكربى
للهيتمي .313 /4
�5454سورة النحل �آية .125
�5555سورة العنكبوت.
يب).
(هذَا َحد ٌ
5656رواه الرتمذي برقم  ،1900وقالَ :
ِيث َح َ�س ٌن َغ ِر ٌ
�5757سورة الفرقان �آية .7
�5858سورة القمر �آية .2
�5959سورة ف�صلت �آية .26
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املصادر واملراجع:
1 .1القر�آن الكرمي.
�2 .2أ�صول البحث العلمي ومناهجه� ،أحمد بدر ،الكويت ،ط1978 ،4م.
3 .3حتفة احلبيب (حا�شية البجريمي على اخلطيب)= انظر :مغني املحتاج.
4 .4حتفة املحتاج يف �رشح املنهاج :لأحمد بن علي بن حجر الهيتمي ،بريوت ،دار �إحياء
الرتاث العربي.
5 .5حتقيق ا�سمي ال�صحيحني ،وا�سم جامع الرتمذي :عبد الفتاح �أبو غدة ،حلب ،مكتبة
املطبوعات الإ�سالمية ،ط1414 ،1هـ.
6 .6تهذيب اللغة :لأبي من�صور حممد بن �أحمد بن الأزهر الهروي ملحمد بن �أحمد بن الأزهر
الهروي ،حققه :عبد ال�سالم هارون ،القاهرة ،مكتبة اخلاجني1976 ،م.
7 .7اجلامع املخت�رص من ال�سنن عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ومعرفة ال�صحيح
واملعلول وما عليه العمل ،حممد بن عي�سى بن �سورة .قر�ص مدمج  ،مو�سوعة احلديث
ال�رشيف ،القاهرة� ،رشكة حرف لتقنية املعلومات ،الإ�صدار 1998 ،2‚1م.
8 .8اجلامع امل�سند ال�صحيح املخت�رص من �أمور ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم و�سننه
و�أيامه ،حممد بن �إ�سماعيل بن �إبراهيم البخاري .قر�ص مدمج ،مو�سوعة احلديث
ال�رشيف ،القاهرة� ،رشكة حرف لتقنية املعلومات ،الإ�صدار 1998 ،2‚1م.
9 .9حا�شية العطار على �رشح جالل الدين املحلي على جمع اجلوامع البن ال�سبكي :حل�سن
بن حممد العطار .بريوت ،دار الكتب العلمية.
1010الدر املختار �رشح تنوير الأب�صار ،حممد عالء الدين بن ال�شيخ علي احل�صكفي .القاهرة،
مطبعة م�صطفى احللبي ،ط 1966 ،2م.
1111رد املحتار -حا�شية على الدر املختار �رشح تنوير الأب�صار : -ملحمد �أمني بن عمر بن
عابدين .القاهرة ،مطبعة م�صطفى احللبي ،ط 1966 ،2م.
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�1212سنن الرتمذي = انظر :اجلامع املخت�رص.
�1313رشح النيل و�شفاء العليل :ملحمد بن يو�سف بن عي�سى �إطفي�ش .بغداد ،مكتبة الإر�شاد.
�1414صحيح البخاري= انظر :اجلامع امل�سند.
�1515صحيح م�سلم= انظر :امل�سند ال�صحيح.
�1616ضوابط املعرفة و�أ�صول اال�ستدالل واملناظرة :لعبد الرحمن حبنكة امليداين ،دم�شق ،دار
القلم ،ط.1993 ،4
1717العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية ،حممد �أمني بن عمر بن عابدين ،بريوت ،دار
املعرفة.
1818العنوان ال�صحيح للكتاب  ،ال�رشيف حامت بن عارف العوين ،مكة املكرمة ،دار عامل
الفوائد ،الطبعة الأوىل1419 ،هـ.
1919غمز عيون الب�صائر (الغرر البهية) :لأحمد بن حممد احلموي .بريوت ،دار الكتب
العلمية.
2020الفواكه الدواين� :،أحمد بن غنيم النفراوي .دم�شق ،دار الفكر.
2121قواعد �أ�سا�سية يف البحث العلمي :للدكتور �سعيد �إ�سماعيل �صيني ،بريوت ،م�ؤ�س�سة
الر�سالة ،ط1415 ،1هـ.
2222كتابة البحث العلمي �صياغة جديدة ،عبد الوهاب �أبو �سليمان ،مكة املكرمة ،املكتبة
املكية ،ط1416 ،1هـ.
2323ك�شف الظنون عن �أ�سامي الكتب والفنون :مل�صطفى بن عبد اهلل ال�شهري ب(حاجي خليفة)،
بغداد ،مكتبة املثنى.
2424امل�ساعد على ت�سهيل الفوائد ،عبد اهلل بهاء الدين بن عقيل العقيلي ،حتقيق :الدكتور
حممد كامل بركات ،ن�رش مركز �إحياء الرتاث الإ�سالمي ،جامعة �أم القرى مبكة املكرمة،
ط1402 ،1هـ.
2525امل�سند ال�صحيح املخت�رص من ال�سنن بنقل العدل عن العدل عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
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احلجاج الق�شريي الني�سابوري .قر�ص مدمج ،مو�سوعة احلديث ال�رشيف،
و�سلم ،م�سلم بن َّ
القاهرة� ،رشكة حرف لتقنية املعلومات ،الإ�صدار 1998 ،2‚1م.
2626امل�صباح املنري يف غريب ال�رشح الكبري للرافعي :لأحمد بن حممد بن مقري الفيومي.
حققه� :أحمد م�صطفى ال�سقا .القاهرة ،مطبعة م�صطفى احللبي.
الرحيباين ،دم�شق ،املكتب
2727مطالب �أويل ال ُنهى يف �رشح غاية املُنتهى ،م�صطفى بن �سعد ُ
الإ�سالمي.
2828املعجم الو�سيط� ،إبراهيم �أني�س ،ورفاقه .ط.2
2929مغني املحتاج �إىل معرفة �ألفاظ املنهاج -،مطبوع بهام�شه حتفة احلبيب للبجريمي، -
حممد بن �أحمد اخلطيب ال�رشبيني .بريوت ،دار الفكر 1978 ،م.
3030منهج البحث يف الفقه الإ�سالمي خ�صائ�صه ونقائ�صه ،عبد الوهاب �أبو �سليمان ،جدة،
دار ال�رشوق ،ط1416 ،6هـ.
3131املوافقات يف �أ�صول ال�رشيعة� ،إبراهيم بن مو�سى اللخمي الغرناطي ال�شاطبي .حققه:
م�شهور ح�سن �سلمان ،القاهرة ،دار ابن عفان ،ط.1417 ،1
3232نهاية املحتاج �إىل �رشح املنهاج ،حممد بن �أحمد الرملي ال�شهري بال�شافعي ال�صغري.
بريوت ،دار �إحياء الرتاث العربي.
3333ك�شف الأ�رسار عن �أ�صول فخر الإ�سالم البزدوي ،عبد العزيز بن �أحمد بن حممد البخاري،
بريوت ،دار الكتاب العربي1974 ،م .
3434البحر املحيط ،حممد بن بهادر بن عبد اهلل .حرره :عبد القادر العاين ،وعمر الأ�شقر ،وعبد
ال�ستار �أبو غدة ،الكويت ،وزارة الأوقاف ،ط1413 ،2هـ .
3535املغني ،عبد اهلل بن �أحمد بن حممد بن قدامة املقد�سي .حققه :عبد اهلل بن عبد املح�سن
الرتكي ،وعبد الفتاح حممد احللو ،القاهرة ،هجر للطباعة والن�رش والتوزيع ،ط،2
1413هـ.
3636الفتاوى الفقهية الكربى� ،أحمد بن حممد بن علي بن حجر الهيتمي ،بريوت ،املكتبة
الإ�سالمية.
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