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Cا�ذكرات تم تفريغها سما 
ً
Cا�ذكرات تم تفريغها سما 
ً
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ً
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 مطور تعليم عن بعد انتسابهذه a الطبعة ا`هائية �ذكرات *ية ال(يعة 
 بعد أن تم تدقيقها أكe من مرة  وقد اعتمدت بتوفيق من اهللا

 من قبل طالب وطا4ات *ية ال(يعة انتساب مطور 
 تلوينها وتنسيقها �كون a الطبعة ا`هائية واخiنا أفضلها تدقيقاً وتم 

 يصل للكمال qلو من اpطأ وال وألنها جهد ب(ي ال 
 فuجو عند وجود خطأ أو مالحظة 

 كتابة تنبيه w ا�وضوع ا�خصص yلك w منتدى ا�ستوى اpاص با�ذكرة    
 com.w : www.imam٨ منتدى مكتبة *ية ال(يعة 

  
 وسوف يتم تصحيح األخطاء بعد ا�نبيه عليها من قبل القائم� Z إعداد ا�ذكرات     

  
  ونسأل اهللا جزيل ا;واب ل� من يع� Z ذلك ويشار�نا فيه

  
                          

    )(يعة انتساب مطور�موعة إعداد مذكرات *ية ال (                         
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 :ا�خطوطات حول -د 

 .القيمة العلمية للمخطوطة -/
W- ا�خطوطة w خطوات العمل. 

 .�قيق ا`ص -1
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 .الصفات ال� �ب توافرها w ا4احث -د 

    ::::ا�صادر وا�راجعا�صادر وا�راجعا�صادر وا�راجعا�صادر وا�راجع: : : : القسم الرابعالقسم الرابعالقسم الرابعالقسم الرابع
 .qتار أستاذ ا�قرر ع(ة مصادر ويرشد الطالب إ� طريقة االستفادة منها -/
W- صادر واالطالع عليها بإ�اف أستاذهم و�تابة تقرير مفصل عن \ كتاب و�بداء تكليف الطالب باختيار ع(ة م

 .رأيه

 .تكليف الطالب w نهاية العام اإلجابة Z أسئلة االمتحان ال� تتضمن استيعاب الطالب  ذه ا�صادر وا�راجع -1

 
V- وتدور هذه ا�صادر وا�راجع حول العلوم اآلتية: 

 
 

 

 

 

 

 قرآنيةا�عاجم ال W القرآن الكريم /
 معاجم كتب السنة V السنة وعلوم ا�ديث 1
 العقيدة اإلٍسالمية ¤ الس£ة ا`بوية 0
 أصول الفقه § الفقه اإلسال� ¦
 ا�ضارة اإلسالمية ª/ ا�اريخ اإلسال� ¨
 اللغة العربية W/ ا�وسوعة العلمية //
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 ))))////((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
اإلسالم والعلم، : قات، نمر من خال ا Z أقسام ا�نهج اpمسة، القسم األولهذا ا�قرر سيتم بإذن اهللا تناوw Y عدة حل

عن ا�صادر وا�راجع : عن ا4حث و�يفية إعداده، والقسم الرابع: ا�كتبة وا�خطوطات، والقسم ا;الث: والقسم ا;ا:
 .ث، وهو توجيه w ا¯انب ا�طبي®هو توجيه w �ال ا�دريب Z كتابة ا4ح: و�يفية ا�عامل معها، القسم اpامس

 ::::فيه عدة فقراتفيه عدة فقراتفيه عدة فقراتفيه عدة فقرات: : : : اإلسالم والعلماإلسالم والعلماإلسالم والعلماإلسالم والعلم �

 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 :العلمالعلمالعلمالعلمببببعريف عريف عريف عريف ا�ا�ا�ا�: : : : أوال

 .، فيقال أعلمه وأخ²هخبارZ ا�عرفة واإلدراك واإلتقان، ويطلق Z اإلالعلم يطلق  ما ا�راد بالعلم؟

 ،مسائل وأصول *ية �معها وحدة واحدة موع� :علم قائم بذاته بأنه باعتباره    ويعرفويعرفويعرفويعرفإدراك ال³ء �قيقته،  :ويعرف بأنهويعرف بأنهويعرف بأنهويعرف بأنه
عدة مسائل µمعها أصول *ية  Y و´ علم ،وعلم ا�وحيد، علم أصول الفقه ،علم الفقه :لامث ، فنقولوتعالج بمنهج مع�

 .ةهج خاصاوينتهج فيه من
 .�ين أو �االت ا�ياةw �ال مع� من �االت ا اختصاصاً اختصاصاً اختصاصاً اختصاصاً     ، وتعريف بوصفهإدراكإدراكإدراكإدراكفهناك إذاً تعريف للعلم بوصفه 

 ،وZ أنه ا¯زم ا�طابق للحق ،تاماً  نه صفة ينكشف بها ا�طلوب انكشافاً أو ،معرفة ا�علوم Z ما هو به :ويعرف بأنهويعرف بأنهويعرف بأنهويعرف بأنه
 .ال ·تمل ا`قيض وصفة توجب تمي¶اً 

وانكشاف �ا هو مأمول  \ تعريف من هذه ا�عريفات نظر إ� العلم من زاوية معينة، بعضها نظر للعلم كإدراك للحقائق
أو �ا هو مطلوب، وبعضهم نظر إ� العلم بوصفه اختصاصاً w �ال مع�، وبعضهم نظر إ� العلم بوصفه نتيجة، جزم 

 : مطابق للحق، أو انكشاف أو إدراك �ا ينت¼ إ«ه أو بوظيفته
 .من حيث وظيفته -/

W-  من حيث نتيجته. 

 .من حيث اختصاصه بمجال مع�  -1

ته يعÀ �اذا ¿ن العلم وماذا يؤدي من وظيفة، ومن حيث ما يف½ إ«ه أو نتيجته ال� يتوصل إ«ها، ومن من حيث وظيف
 .حيث كونه Áتصاً بمجال من �االت ا�ين أو ا�ياة

 ::::أقسام العلمأقسام العلمأقسام العلمأقسام العلم �

هناك من : فمثالً  ،الف�ك منه واpروج عنه دون اختيار أو قصد هال يمكن لزوماً  وهو ما لزم نفس ا�خلوق :LوريLوريLوريLوري....////
ن علم اإلنسان أو، وأن ال� أك² من ا¯زء )/(ك² من أ )W(ن أ علم اإلنسان مثل فطريا العلوم ما ُجبل اإلنسان عليها

 .، هذه من العلوم ال� جبل عليهاا`قيض� ال �تمعان

WWWW.... ًأو السمعيكو ، سواء أراده أو لم يرد ذلك، مثل ماأو ·صل تلقائياأو ·صل تلقائياأو ·صل تلقائياأو ·صل تلقائيا    هناك من العلم ما يقع تلقائياً هناك من العلم ما يقع تلقائياً هناك من العلم ما يقع تلقائياً هناك من العلم ما يقع تلقائيا Ä4حينما ،ن مصدره ا 
اÄ4 أشبه ألن إ� ا�ماغ فيعلمه اإلنسان مبا�ة حÆ ولو لم يرد العلم بال³ء،  صورة عنه يقع اÅ Z Ä4ء ينقل

ولكن األذن تلتقطه ألنها مفتوحة  السماعبال�م£ا ال� تصور ما أمامها، كذلك ما تسمعه األذن من أصوات وهو ال يريد 
، فكون اإلنسان يسمع األشياء هذا Lوري ال يمتنع إال إذا أغلق وyلك فرقوا ب� االستماع والسماع ،ألصواتلسماع ا

 .سمعه، و�ال فهو سيسمع \ ما يكون w حدود سماعه، أما االستماع فهو اإلنصات و�رخاء السمع

 .ال� وا`قيض� ال �تمعا وهكذا وهو مثل أن يعلم أن ا¯زء أصغر من :ة، وبعضهم سماها Lوريةة، وبعضهم سماها Lوريةة، وبعضهم سماها Lوريةة، وبعضهم سماها Lوريةا4ديهيا4ديهيا4ديهيا4ديهيعلوم علوم علوم علوم ....1111
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VVVV....يصل إ� ما ا :العلم ا`ظريالعلم ا`ظريالعلم ا`ظريالعلم ا`ظري Æتيجةا`حتاج إ� نظر واستدالل وتفكر ح. 

0000....Êجري�العلم اÊجري�العلم اÊجري�العلم اÊجري�جربة للوصول إ� العلم، : العلم ا�جربة واسطة إ� العلم ليستكون وهو ما تتوسطه ا�ا`ظر  فقط �رد ا
 .العق�

¤¤¤¤....Ìالعلم ا�دÌالعلم ا�دÌالعلم ا�دÌالقلب دون تفكر أو تدبروهو ما �د اإلنسان أثره : العلم ا�د w. 

 ::::العلم w اإلسالمالعلم w اإلسالمالعلم w اإلسالمالعلم w اإلسالم�

ويطلق Z العلم النسÊ اyي هو علم ا�خلوق، وعلم ا�خلوق  ،يطلق العلم Z الشامل ا�حيط اyي هو علم اهللا عز وجل
ومنه  ا�نضبطة يسÍ العلم ا�جريÊ، علم qضع للتجربةمنه و ،علم مصدره ا�واسمنه ، وجب� يتفرع منه علم Lوري

 .علم نظري استدالÎ عق� ويسÍ علوم عقلية

�Ïا�فهوم ا�عا w العلمÏا�فهوم ا�عا w العلمÏا�فهوم ا�عا w العلمÏا�فهوم ا�عا w العلم:::: 

وحددوه  ،لعلم الÒوري وÑوه من العلوم¿ علماً  w ا;قافة الغربية ضيقوا مفهوم العلم وأخرج منه العديد Ðا يطلق عليه
 ال³ءا لم qضع إذف ،ال³ء ا�دروس وأصوYة طبيعب �حديد يوا�جروا�راسة بأنه ا�عرفة ا�نسقة ا`اµة عن ا�الحظة 

: انب الغيب فمثالً ا¯ب لوبذلك qرجون من نطاق العلم ما يتص ،وا�جريب ال يعت² علماً والقياس واإلحصاء لكم ل
 ينماح ،أحدث بلبلةفاإلش�ل اyي دخل Z ا�سلم� w نطاق وعيهم  ناوه ،وال يعiفون به الوÓ وÑوه ال يعت²ونه علماً 

ن والسنة رآال يقبل االستدالل بالق -و�ن ¿ن ا4عض مسلماً  -قبل يفال  ،بطريقة علمية Î تب� يقول: يطلب ا4عض
  ،وهكذا

Õ
هذا األثر ف، م بهاو�نما يطالب اآلخر بأن يأتيه بمعرفة أو شواهد من معرفة µريبية أو معرفة عقلية يمكن أن يسل

وقÄته  ،وأخرجت منه الوÓ ،جة اال�قاء مع ا;قافة الغربية ال� ضيقت مفهوم العلماyي حصل w بالد ا�سلم� هو نتي
أو ا�نهج  Øنهج االستقرا¿ن ا�سواء  ،االستنباط واالستدالل وفق ا�نطق ا�حدد علمياً  وأ بةZ ما qضع �نهج ا�جر

 .االستنباÙ أو Ñو ذلك
وب� غ£هم، أو ب� ا;قافة اإلسالمية وا;قافة ا�سلم� ب� مفهوم صل w ا�الفرق حÆ ينتبه إ� هذا انبيه ا�وهذا 

 الغربية، 
Ú
و�ن  ،)أي القطعية يقينية( العلم ¿�تمية من ناحيةمات معينة البد من مراCتها وهناك w ا;قافة الغربية مسل

 .الحتما«ة وا�جريبية والعموميةا�تمية إ� ا واµاوز¿ن اآلن 
ّرفنا العلم وبينا اتساع مفهوم العلم w اإلسالم، وتضييقه w ا;قافة الغربية بما qرج الوÓ؛ فال يكون مصدراً بعد أن ع

للعلم �سب ا;قافة الغربية، و�نما هو �سب ا;قافة اإلسالمية هو ا�صدر األساس للعلم؛ ألنه من �ن عليم خب£، أحاط 
 .بكل Åء علماً 

    {: يقول سبحانه وتعا� ،نه ا�قبأن آسيكون شاهدا للقر إلنسان w اآلفاق وÝ األنفسن ما يظهره لأوقد ب� اهللا عز و جل 
يِهمْ  ِuُيِهمْ َس ِuُيِهمْ َس ِuُيِهمْ َس ِuُهُ  َسÚن

َ
َ لَُهْم ك Ú�َيَتَب ÚÆْغُفِسِهْم َح

َ
َفَاِق َوÝِ أ

ْ
نÚهُ آَيَاتِنَا wِ اآل

َ
َ لَُهْم ك Ú�َيَتَب ÚÆْغُفِسِهْم َح

َ
َفَاِق َوÝِ أ

ْ
نÚهُ آَيَاتِنَا wِ اآل

َ
َ لَُهْم ك Ú�َيَتَب ÚÆْغُفِسِهْم َح

َ
َفَاِق َوÝِ أ

ْ
نÚهُ آَيَاتِنَا wِ اآل

َ
َ لَُهْم ك Ú�َيَتَب ÚÆْغُفِسِهْم َح

َ
َفَاِق َوÝِ أ

ْ
َقå  آَيَاتِنَا wِ اآل

ْ
َقå ا�
ْ
َقå ا�
ْ
َقå ا�
ْ
وينكشف  اهللا يوجه وينبه بأن العلم منه ما يظهر تدر�ياً  } ا�

اY وما وححقيقة اإلنسان  w هفنظروا�جال اإلنسا:، ا�جال الكوè  نظره w �شفه ww تدخله وçهود اإلنسان  يئاً فش شيئاً 
زال العلم يكتشف ين حق، فما آن القرأZ  ن هذا ا`ظر سيكون شاهداً أنظره w الكون Ý و ،·تويه هذا الكيان

ن آمن القر ا�جال الكوè *ما ¿ن ذلك مقرباً Ý اإلنسا: و ساحة االكتشاف w ا�جالم اتسعتوéما  ،ويكتشف
حÆ إن بعض علماء الفلك  ،ن الكريمآحقائق أرشد أو أشار إ«ها القر ات أنها تكتشفالكريم، ونالحظ من هذه الكشوف

من  حينما يسمعون أو علماء الطب أو Ñوهم يذهلون أحياناً  ،اإلنسان من ا`احية العضويةبدراسة  ا�ختص� علماءال وأ
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�ا  وبعضهم يرى w ذلك عجباً  ،بعضهم يسلمو ،علماء ا�سلم� آيات عن ظواهر لم يكتشفوها إال w هذا العÄ ا�ديث
والكون نتيجة  ،ألن الوë Óم اهللا عز وجل ،وهذا ليس بمستغرب ،العلم القرآن ومنطق منطق ب�يراه من هذا ا�طابق 

 .وال يمكن أن يناقض قوY فعله سبحانه وتعا� ،ا�خلقه سبحانه وتعهو و ،فعله
فالعلم و�ن ¿ن بهذا ا�فهوم الضيق فم¶ته أنه ينضبط، وبا�اÎ سيكون من حيث ال يريد أهله شاهداً للقرآن الكريم، وقد 

 .بدت بوادر كث£ة، والسيما w هذا العÄ مع تقدم العلوم تب� هذا ا�طابق

    ::::إلسالميةإلسالميةإلسالميةإلسالميةم�نة العلم w ال(يعة ام�نة العلم w ال(يعة ام�نة العلم w ال(يعة ام�نة العلم w ال(يعة ا�
w عندما نتíم عن ال(يعة اإلسالمية نتناول ذلك من خالل كتاب اهللا وسنة رسوY صì اهللا عليه وآY وسلم، فإذا نظرنا 

يؤدي بهم إ� اyي أوحاه اهللا عز و جل إ� نبيه «بلغ ا`اس ويضعهم w ا�سار الصحيح  ،ن الكريم هو بذاته علمآالقر
علمه اهللا لñ يفð ويوضح ويب� هذا الكتاب اyي أنزY اهللا عز  ،علم _صì اهللا عليه وسلم _ Êوïم ا` ،سعادة ا�ارين

بما يراó  ،والسالم w ا�نيا واآلخرة ،واألمن ،وال² ،علم السعادة اyي يوصل اإلنسان إ� هذا اp£: العلموòن فيهما  ،وجل
 ،وشقاء ،w تعب جعلهوجود اإلنسان Z األرض سيا اهللا ب� أن إنم !جبلة اإلنسان، لن تكون هناك جنة Z األرض

ومن الغفلة واpطأ أن يتصور اإلنسان أنه ·صل Z السعادة ال�ملة w هذه ا�ار،  ،ألن هذه طبيعتها ،وألم، وعناء ،وبالء
ُوَع ِفيَها وال {  :يل Yالسعادة w دار أخرى، ف�ن آدم عليه السالم قبل أن يهبط إ� األرض قأن yلك ب� اهللا 

َ
µ 

ّ
ال

َ
ُوَع ِفيَها وال إنÚ لََك أ

َ
µ 

ّ
ال

َ
ُوَع ِفيَها وال إنÚ لََك أ

َ
µ 

ّ
ال

َ
ُوَع ِفيَها وال إنÚ لََك أ

َ
µ 

ّ
ال

َ
إنÚ لََك أ

ِقيهِ {  :األرض Z اإلنسان �wا نزل قيل لكن ، } وَكنÚَك ال َيْظَمؤا ِفيَها وال تَْضøَ وَكنÚَك ال َيْظَمؤا ِفيَها وال تَْضøَ وَكنÚَك ال َيْظَمؤا ِفيَها وال تَْضøَ وَكنÚَك ال َيْظَمؤا ِفيَها وال تَْضøَ * * * * َيْعَرى َيْعَرى َيْعَرى َيْعَرى 
َ

 َربÕَك َكْدحاً َفُمال
َ

ِقيهِ إِنÚَك َ¿ِدٌح إِ�
َ

 َربÕَك َكْدحاً َفُمال
َ

ِقيهِ إِنÚَك َ¿ِدٌح إِ�
َ

 َربÕَك َكْدحاً َفُمال
َ

ِقيهِ إِنÚَك َ¿ِدٌح إِ�
َ

 َربÕَك َكْدحاً َفُمال
َ

 }إِنÚَك َ¿ِدٌح إِ�
َقدْ {  ،

َ
َقدْ ل
َ
َقدْ ل
َ
َقدْ ل
َ
 ،اإلنسان فيها باp£ وال( فتنة ووابتالء وامتحان واهللا يبلبدة �ممعاناة وفا�نيا دار  ،    }َكبَدٍ َكبَدٍ َكبَدٍ َكبَدٍ     wِ wِ wِ wِ     األِنَْسانَ األِنَْسانَ األِنَْسانَ األِنَْسانَ     َخلَْقنَاَخلَْقنَاَخلَْقنَاَخلَْقنَا    ل

 .ومرجعه إ� اهللا سبحانه وتعا�
وبا�اü Îل  ،هاخرأw دنياه و هما علم أنزY اهللا لñ يكون اإلنسان سعيداً ) السنةو نآالقر(ن هذا العلم ا�تضمن أ: الشاهد

 .تعلمه وا�سارعة إ«همن ا�وجيهات العظيمة Z ا�ث Z العلم و

جاءت  يوالعلم ا`افع لإلنسان w معاشه اy ،معرفة اهللا ومعرفة أح�مه ا�وصلة إ«ه        ::::هوهوهوهوووووالسعادة السعادة السعادة السعادة     األص� وهو علماألص� وهو علماألص� وهو علماألص� وهو علم    علمعلمعلمعلمالالالال

فكما أنه حث Z علم السعادة كذلك Z ما ينتفع  ،وفيه �صيل �عاشه ،فيه سعادة Y ألن أن يتعلمهباإلشارات لإلنسان 
 .اإلنسان Z ا�علم، و�ذلك w السنة ال(يفة، وحسبنا أن نستعرض هنا بعض هذه اآلياتث كث£ة � آيات، فنجد به

 Z آيات تدل Z آيات تدل Z آيات تدل Z ع اهللا    العلمالعلمالعلمالعلمعظم م�نة عظم م�نة عظم م�نة عظم م�نة آيات تدل� wع اهللا� wع اهللا� wع اهللا� w:::: 

نÚهُ     اهللاÚُ اهللاÚُ اهللاÚُ اهللاÚُ     َشِهدَ َشِهدَ َشِهدَ َشِهدَ {    :قال تعا�
َ
نÚهُ ك
َ
نÚهُ ك
َ
نÚهُ ك
َ
     ك

َ
 ال
َ

 ال
َ

 ال
َ

َ     ال
َ
Yِإ َ
َ
Yِإ َ
َ
Yِإ َ
َ
Yِإ     

Ú
 إِال
Ú

 إِال
Ú

 إِال
Ú

ئَِكةُ     ُهوَ ُهوَ ُهوَ ُهوَ     إِال
َ

َمال
ْ
ئَِكةُ َوال

َ
َمال

ْ
ئَِكةُ َوال

َ
َمال

ْ
ئَِكةُ َوال

َ
َمال

ْ
ولُو    َوال

ُ
ولُوَوأ
ُ
ولُوَوأ
ُ
ولُوَوأ
ُ
مِ     َوأ

ْ
ِعل

ْ
مِ ال

ْ
ِعل

ْ
مِ ال

ْ
ِعل

ْ
مِ ال

ْ
ِعل

ْ
ِقْسِط     قَائًِماقَائًِماقَائًِماقَائًِما    ال

ْ
ِقْسِط بِال
ْ
ِقْسِط بِال
ْ
ِقْسِط بِال
ْ
     بِال

َ
 ال
َ

 ال
َ

 ال
َ

َ     ال
َ
Yِإ َ
َ
Yِإ َ
َ
Yِإ َ
َ
Yِإ     

Ú
 إِال
Ú

 إِال
Ú

 إِال
Ú

َعِزيزُ     ُهوَ ُهوَ ُهوَ ُهوَ     إِال
ْ
َعِزيزُ ال
ْ
َعِزيزُ ال
ْ
َعِزيزُ ال
ْ
َِكيمُ     ال

ْ
َِكيمُ ا�
ْ
َِكيمُ ا�
ْ
َِكيمُ ا�
ْ
ف�ن أولو العلم  } ا�

لعلم لعلم لعلم لعلم رأس ارأس ارأس ارأس األن  ،ثم شهادة أولو العلم ،ثم شهادة ا�الئكة w ا�رتبة ا;انية ،شهادة اهللا w ا�رتبة األوwý ا�رتبة ا;ا;ة، 
    يَْرفَعِ يَْرفَعِ يَْرفَعِ يَْرفَعِ {: ل تعا�اق، إلنسان w ا�رجات العالويرفع ا ،وهو اyي يثمر اw £p القلب ،ه هو العلم باهللا سبحانه وتعا�ه هو العلم باهللا سبحانه وتعا�ه هو العلم باهللا سبحانه وتعا�ه هو العلم باهللا سبحانه وتعا�صلصلصلصلوأوأوأوأ

 ُÚاهللا ُÚاهللا ُÚاهللا ُÚينَ     اهللا ِ
Ú

yينَ ا ِ
Ú

yينَ ا ِ
Ú

yينَ ا ِ
Ú

yينَ     ِمنُْكمْ ِمنُْكمْ ِمنُْكمْ ِمنُْكمْ     آَمنُواآَمنُواآَمنُواآَمنُوا    ا ِ
Ú

yينَ َوا ِ
Ú

yينَ َوا ِ
Ú

yينَ َوا ِ
Ú

yوتُوا    َوا
ُ
وتُواأ
ُ
وتُواأ
ُ
وتُواأ
ُ
مَ     أ

ْ
ِعل

ْ
مَ ال

ْ
ِعل

ْ
مَ ال

ْ
ِعل

ْ
مَ ال

ْ
ِعل

ْ
 االعلم وجه سبحانه وتعا� أن اإلنسان يرتفع فيه درجات، � Æ wفح ،}َدرََجاٍت َدرََجاٍت َدرََجاٍت َدرََجاٍت     ال

ْمنَاَها{ :داوود عنقال Z سليمان عليه السالم و Úْمنَاَهاَفَفه Úْمنَاَهاَفَفه Úْمنَاَهاَفَفه Úوَ وَ وَ وَ     ُسلَيَْمانَ ُسلَيَْمانَ ُسلَيَْمانَ ُسلَيَْمانَ     َفَفه 
þ

ïُ 
þ

ïُ 
þ

ïُ 
þ

ïُ    ماً     آتَيْنَاآتَيْنَاآتَيْنَاآتَيْنَا
ْ
ماً ُحك
ْ
ماً ُحك
ْ
ماً ُحك
ْ
ماً     ُحك

ْ
ماً وَِعل
ْ
ماً وَِعل
ْ
ماً وَِعل
ْ
االثن� وزيد w  �ىالعلم موجود ف، }وَِعل

وهذا  ،وعلم يفهم فهما، ا�راد من سماعه بهالفهم لسليمان عليه السالم، فالعلم منه علم يؤخذ مبا�ة، يسمع ويتضح 
لك وجه اهللا yان إ� هذه العلوم، تصل به األذهف، الفهم فيه جانب إل¼ وتوجيه وتيس£ إل¼ ولطف من اهللا سبحانه وتعا�

Yنبيه بقو :} Õرَب Õرَب Õرَب Õماً     زِْدِ: زِْدِ: زِْدِ: زِْدِ:     رَب
ْ
ماً ِعل
ْ
ماً ِعل
ْ
ماً ِعل
ْ
ا`Ê �مد صì اهللا عليه وسلم �ا عرضت عليه ا�نيا  ،وجه إ� طلب الزيادة من Åءولم يُ  }ِعل
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يشطح به  ا4عض قد لغ�،لفهم من ذلك أنه ذم وال يُ  ،اختار أن يب� w حال الفقر وليس w حال الغ�و�ذاف£ها رفضها 
 منهم w مع� الزهد

ً
 .اyهن ويظن أن اإلسالم ذم ا�ال واالµار وÑو ذلك وأو� بالزهد، خطأ

و�ن ¿ن Cمًال w دنياه بما ير� اهللا  ن ¿ن تاجراً �و ،فيما سوى اهللاهو الزهد فيما سوى اهللا، زهد القلب  ::::::::الزهد ا�قي®الزهد ا�قي®الزهد ا�قي®الزهد ا�قي®الزهد ا�قي®الزهد ا�قي®الزهد ا�قي®الزهد ا�قي®وووووووو
ولو  ة،�رك قلبه شعر ا��ظة لو زالت ا�نيا من يده ( :قال بعض السلف سبحانه وتعا� لكن قلبه ال يتحرك شعرة، كما

، وyلك ¿ن صì اهللا عليه هد ا�قي®اهذا هو الزف) ألن قلبه مع اهللا سبحانه وتعا� ة،أتته ا�نيا �ظة لم يتحرك قلبه شعر
 تشغل قلبه هذه ا�نيا، هذا هو الزاهد وسلم تأتيه األموال فيقسمها قبل أن يقوم من مقامه ال يهتم من ذلك ب³ء، فال

يغضب  ا وير�  ا، و�ن خرج منها  القلب بها، �طر w Y \ �ظة،مهموم اyي يiك ا�نيا وهو وليس الزاهد  ا�قي®،
 .وقلباً  ولكن ا�هم اpروج منها جوهراً  ؛ش�ً 

���َ� َ َ َ     إِغÚَماإِغÚَماإِغÚَماإِغÚَما{: قال تعا�ف ،شية w العلماءوحÄ اp ،رجاتان w ا�نسإن اهللا ب� أن العلم يرفع اإل: الشاهد ْqَْqََْqْqَ     َÚاهللا َÚاهللا َÚاهللا َÚِعبَاِدهِ ِعبَاِدهِ ِعبَاِدهِ ِعبَاِدهِ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     اهللا    
ُعلََماءُ 

ْ
ُعلََماءُ ال
ْ
ُعلََماءُ ال
ْ
ُعلََماءُ ال
ْ
لك 	د أن العلماء yأكe خشية هللا، و¿ن الشخص *ما ازداد العلم  ،ومعرفة أكe ألن العلم يثمر w القلب نوراً  }ال

اهللا واإليمان به و�جالY من غ£هم، كما نرى iاف باالعقرب إ� أهم وغ£ه 	د أن w الطبيعة والفلكw �ال مع� السيما 
، ال 	د هذا ا¯فاف عند العلماء با�جال الطبي
 وا�جال الفلñ وÑوه من األمور �ا يرون القلوب عند الفالسفة فجفا
اpالق ويعiف بذلك، بما تراه ، وا4عض منهم قد يقول بالشهادة هللا بأنه قلوبهم وتنبهر  ترقلك yوالعظيمة،  آيات اهللامن 

w ح� أن العناد وا¯حود وغ£ه يظهر عند من يتفلسف نظرياً دون أن يماس هذا الوجود بنظامه وتناسقه و�بداع اpالق 
 .عز وجل فيه

���َ� َ َ َ     إِغÚَماإِغÚَماإِغÚَماإِغÚَما{: فهنا إنما قال اهللا تعا� ْqَْqََْqْqَ     َÚاهللا َÚاهللا َÚاهللا َÚُعلََماءُ     ِعبَاِدهِ ِعبَاِدهِ ِعبَاِدهِ ِعبَاِدهِ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     اهللا
ْ
ُعلََماءُ ال
ْ
ُعلََماءُ ال
ْ
ُعلََماءُ ال
ْ
ورد  وخ� Y، وyلك قيل أفíما ¿ن اإلنسان أعلم باهللا ¿ن أ }ال

أو ضعف قلت  اإليمانوéما قل  ،تعاظمهبألن اpشوع ال يكون إال بتوافر اإليمان و ،هو علم اpشوع أن أول علم يرفع
اyين من  تكاثر هذا ا`وعأن اpشوع واpشية هللا سبحانه وتعا�، و ذا نرى  هنورانية القلب وبا�اÎ ارتفع من قلب

إن ( :لته يiافق مع ا�جال االجتماó وا�ال االجتماعية من اإلقبال واإلدبار كما قال عليه الصالة و السالمqشون اهللا أو ق
 ،حال اإليمان وا�قوى وا�سارعة إ� اهللا عز وجلأو األكe ا�ال السائدة أن تكون فمن إقباY ) و�دبار ذا ا�ين إقباال 

 .لظاهر وصاحب اp£ وا�ق واإليمان مقموعومن إدباره أن يكون الفسق والفجور هو ا
راث القلب اpشية هللا يإ: ن من خصائص هذا العلمأو ،yين qشونه ويراقبونهان اهللا تعا� أث� Z العلماء أ: الشاهد

Y قوى�وا. 

  ))))))))WWWWWWWW((((((((        ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقةا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
 {: قال تعا� w قصة سيدنا سليمان �ا طلب من األبالسة أن يأتوه بعرش بلقيس إ«ه فقال
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 èِتُو
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ْ
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��        َعلَيْهِ َعلَيْهِ َعلَيْهِ َعلَيْهِ     َو�ِ: َقِوي��
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ِي    قَاَل قَاَل قَاَل قَاَل     ****أ
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yِيا
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yمٌ     ِعنَْدهُ ِعنَْدهُ ِعنَْدهُ ِعنَْدهُ     ا
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مٌ ِعل
ْ
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مٌ ِعل
ْ
    ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمنَ     ِعل

ِكتَاِب 
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َ
نْ     َل َل َل َل َقبْ َقبْ َقبْ َقبْ     بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ     آِييَك آِييَك آِييَك آِييَك     أ

َ
نْ أ
َ
نْ أ
َ
نْ أ
َ
َْك     يَْرتَدÚ يَْرتَدÚ يَْرتَدÚ يَْرتَدÚ     أ

َ
َْك إِ«
َ
َْك إِ«
َ
َْك إِ«
َ
ا    َطْرفَُك َطْرفَُك َطْرفَُك َطْرفَُك     إِ« Úافَلَم Úافَلَم Úافَلَم Úفَْضلِ فَْضلِ فَْضلِ فَْضلِ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     َهَذاَهَذاَهَذاَهَذا    قَاَل قَاَل قَاَل قَاَل     ِعنَْدهُ ِعنَْدهُ ِعنَْدهُ ِعنَْدهُ     ُمْستَِقّراً ُمْستَِقّراً ُمْستَِقّراً ُمْستَِقّراً     َرآهُ َرآهُ َرآهُ َرآهُ     فَلَم     Õ Õ Õ Õ        .}رَرَرََر

هذا حÒ أيستحÒ به األشياء w �ح اÄ4، استعمله و اyي عرف هذا العلم مافحين ،أن اهللا أمده بقوة العلم: الشاهد
جانب Åء  ،األشياءهذه w استحضار ¿ن سبباً  ذا الشخص كيف  من اهللا حة العلمنالعرش w �ح اÄ4، هذا بيان �

 فضل أهله اyين يدفعون عن ا`اس الÒ ويبينون  م اp£ و·ذرونه من ال(بكذلك بيان فضل العلم  ،عجز عنه غ£ه
ينَ     َوقَاَل َوقَاَل َوقَاَل َوقَاَل { ِ
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ْ
ِعل
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مَ ال

ْ
ِعل

ْ
Z ا`اس وردعهم عما قد يÒهم  أثرهفضل العلم ول فهذا بيان }...َخْ£ٌ َخْ£ٌ َخْ£ٌ َخْ£ٌ     اهللاÚِ اهللاÚِ اهللاÚِ اهللاÚِ     ثََواُب ثََواُب ثََواُب ثََواُب     َويْلَُكمْ َويْلَُكمْ َويْلَُكمْ َويْلَُكمْ     ال
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£pوتوجيههم إ� ما فيه ا. 
     رَدåوهُ رَدåوهُ رَدåوهُ رَدåوهُ     َولَوْ َولَوْ َولَوْ َولَوْ {كذلك آية أخرى 
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َعِلَمهُ ل
َ
ا�ياة تصحيح هنا دور العلم w  }منهممنهممنهممنهم    يستَنْبطونهُ يستَنْبطونهُ يستَنْبطونهُ يستَنْبطونهُ     اyينَ اyينَ اyينَ اyينَ     ل

أهل العلم  �إاألمر  رد هذا w ح� أن ،ئ أو إشاعة أمر Ìء قد يÒ با`اسفهم خاط ةاعإشإظهار أو  مها وعدقامتواست
من أخبار وهم لم يمحصوها بعد ولم  Z ا`اس �سارعة لن( Z ما يردبا�فع هذه ا�ضار ال� �دث  سبباً سيكون 

 .وسليماً  صحيحاً  توجيهاً دور ا�ختص� w توجيه ا�جتمع هنا يرجعوا فيها إ� أهل االختصاص، 
َك { :و�ذلك فضل العلم w ا�عقل واإلدراك العميق حيث قال عز وجل

ْ
َك َوتِل
ْ
َك َوتِل
ْ
َك َوتِل
ْ
ْمثَاُل     َوتِل

َ ْ
ْمثَاُل األ
َ ْ
ْمثَاُل األ
َ ْ
ْمثَاُل األ
َ ْ
بَُها    األ ِÒَْبَُهان ِÒَْبَُهان ِÒَْبَُهان ِÒَْاِس     نÚاِس لِلنÚاِس لِلنÚاِس لِلنÚْعِقلَُها    َوَماَوَماَوَماَوَما    لِلن ْعِقلَُهاَ ْعِقلَُهاَ      فففَفْعِقلَُهاَ
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َعالُِمونَ ال
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َعالُِمونَ ال
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هللا من نها مع ما أعطاهم ايضوثم يفو ،اكتساب الع²ةو ،�نما يتعمقون �عرفة ا�كمةو ؛ألنهم ال يقفون عند ظواهر ال³ء
 £pتنت( ا�كمة وينت( ا ñغ£هم ل Z دفع ال(وعلم. 

َْسانَ َْسانَ َْسانَ َْسانَ     َخلََق َخلََق َخلََق َخلََق {كذلك فضل العلم w تمي¶ اإلنسان بهذا ا4يان  �� ْن�� ِ
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َيَانَ ا4
ْ
أن بومن فضل اهللا عز وجل Z ا`اس  ،}ا4

 ،أيدي بعضهم بعضاً بواألخذ  يه بعضهم بعضاً لقدرة ا`اس Z توج وسبباً  ،ور ا�ياة وتصاعدها�َط  جعل هذا ا4يان سبباً 
 ،وال أن ينقل ا²pات السابقة إ� األجيال الالحقة ،سليماً  لم يكن �ى اإلنسان بيان �ا استطاع أن يوجه حياته توجيهاً  فلو

 .yلك ام� اهللا به Z هذا اإلنسان ،توجيه وسبيل `قل ا²pات والiاثلوهذا ا4يان هو سبيل ل
ل اقاألمر بالقراءة،  أول ما نزل Z ا`Ê صì اهللا عليه وسلم من مور ا�لفتة ا�همة إ� أهمية العلم والقراءة أنومن األ

 { : تعا�
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ْ

ِنَْسانَ األ
ْ

ِنَْسانَ األ
ْ

ْعلَمْ     لَمْ لَمْ لَمْ لَمْ     َماَماَماَما    األ ْعلَمْ َ ْعلَمْ َ لعلم هنا امتنان  ذا وتوجيه للقراءة وا } فففَفْعلَمْ َ
 .و�صل السعادة ا�نيوية واألخروية ،نب االÑرافاتتµ ،طور ا�ياةتتو ،ألن بالعلم يزهو اإلنسان ،وا�حصيل

 {  ومنها آية أخرى، هذه طائفة من آيات كريمة حثت Z العلم وبينت فضل العلماء الثين ·ملونه
َ
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ُهم    إ«ِهمإ«ِهمإ«ِهمإ«ِهم    رََجُعوارََجُعوارََجُعوارََجُعوا    إَذاإَذاإَذاإَذا    قَْوَمُهمقَْوَمُهمقَْوَمُهمقَْوَمُهم    َوِ«ُنِْذُرواَوِ«ُنِْذُرواَوِ«ُنِْذُرواَوِ«ُنِْذُروا    اِ�يِن اِ�يِن اِ�يِن اِ�يِن     wwww    ّقُهواّقُهواّقُهواّقُهواِ«َتَفَ ِ«َتَفَ ِ«َتَفَ ِ«َتَفَ     َطائَِفةٌ َطائَِفةٌ َطائَِفةٌ َطائَِفةٌ     ِمنُْهمِمنُْهمِمنُْهمِمنُْهم
ّ
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َ
ُهمل

ّ
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َ
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ّ
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َ
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ّ
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َ
طبيعة ف جانب مهم، هذه اآلية ترشد إ� }َ·َْذُرونَ َ·َْذُرونَ َ·َْذُرونَ َ·َْذُرونَ     ل

وبناء Z هذه  ،الب(ية إذا استعرضناها 	د فيها �ب واعية متعلمة C aدة تتوý زمام ا�وجيه w ا�جتمعا�جتمعات 
 åه اهللا نة االجتماعية وجالس w ا�جتمعات والقرى  وأا`اس إ� أن يكون wاأل Ýا�ين و w قوام من يقوم وينهض للتفقه

فإذا دخل �تمع مع� إ� اإلسالم  ،ا`اس ويعلمهم ا�ين ئقروòن ا`Ê يرسل من يُ  ،للبقية ومفقهاً  حÆ يكون معلماً 
 .صحيحاً  ة توجيهاً أرسل معهم من يعلمهم ومن يقرؤهم هذا األمر �وجيه ا�يا

    ::::العلمالعلمالعلمالعلمالعلمالعلمالعلمالعلمعظم م�نة عظم م�نة عظم م�نة عظم م�نة عظم م�نة عظم م�نة عظم م�نة عظم م�نة تدل Z تدل Z تدل Z تدل Z تدل Z تدل Z تدل Z تدل Z ال� ال� ال� ال�     ومن األحاديث ال(يفةومن األحاديث ال(يفةومن األحاديث ال(يفةومن األحاديث ال(يفة
 ،فمن تفقه w ا�ين حصل Z خ£ كب£ وأجر عظيم) يفقهه w ا�ينيفقهه w ا�ينيفقهه w ا�ينيفقهه w ا�ين    من يرد اهللا به خ£اً من يرد اهللا به خ£اً من يرد اهللا به خ£اً من يرد اهللا به خ£اً ( :قول ا`Ê صì اهللا عليه وسلم

هداه ون إال من ارتضاه اهللا سبحانه تعا� فال يمكن أن ·صل Z الفقه w ا�ي، بل وفضل ومرتبة عند اهللا سبحانه وتعا�
 ،ومعرفة أح�مه ،وأعظم الفقه w ا�ين معرفة اهللا سبحانه وتعا� ،والفقه w ا�ين أوسع من فقه األح�م فقط ،ووفقه

ول صì اهللا قال الرس ،فهذا من خيار ا`اس ،�ن فقيها w دينهف�ع اهللا Y الفقه *ه  من أراد اهللا به خ£اً ف ،سننهمعرفة و
خ£ية مصدرها معدن اإلنسان عندنا ف، )إذا فقهواإذا فقهواإذا فقهواإذا فقهوا    اإلسالماإلسالماإلسالماإلسالما`اس معادن، خيارهم w ا¯اهلية خيارهم w ا`اس معادن، خيارهم w ا¯اهلية خيارهم w ا`اس معادن، خيارهم w ا¯اهلية خيارهم w ا`اس معادن، خيارهم w ا¯اهلية خيارهم w ( :عليه وسلم

لم يكتسب  هوأخالقه C«ة ولكن اً ، فالعلم وا�عدن، بعض ا`اس قد يكون معدنه طيبنسانوخ£ية مصدرها فقه اإل
لك قال عليه الصالة y ،لك حينما يكون �ع اpصلت� معا يكون فائقاً y ،ب نقصفيب� عنده جان ،همنالعلم ولم ي�ود 

ألن اإلسالم ال يكت� فقط با�عدن أو ا¯بلة، بل البد أن ) خيارهم w اإلسالم إذا فقهواخيارهم w اإلسالم إذا فقهواخيارهم w اإلسالم إذا فقهواخيارهم w اإلسالم إذا فقهوا    خيارهم w ا¯اهليةخيارهم w ا¯اهليةخيارهم w ا¯اهليةخيارهم w ا¯اهلية: (والسالم
 .يضاف إ«ه صقل ا¯بلة بالعلم وا�فقه w ا�ين
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األنبياء لم يورثوا دينارا وال درهما و�نما ورثوا ( أن ب�Ú  ،)العلماء ورثة األنبياءالعلماء ورثة األنبياءالعلماء ورثة األنبياءالعلماء ورثة األنبياء: (هللا عليه وسلمقول الرسول صì ا: ومنها
العالم خليفة للنÊ صì اهللا عليه وسلم w هذا العلم من هذا الوجه اyي أخذه، فمن ف ،)العلم فمن أخذه أخذ �ظ وافر

يأخذ ويرث من علم ف ،ذلك، فبحسب اختصاصهكالق والسلوك ذلك، وعلم باألخكبالعقائد  علم ذلككعلم باألح�م ف
Ê`اهللا عليه وسلم ا ìاهللا عليه وسلم ما يأخذ من تراثه ربقد ص ìص. 

قد فاهللا عز وجل ذم ا�نافق�، فب� أن أقوا م  )حسن سمت، وفقه w ا�ينحسن سمت، وفقه w ا�ينحسن سمت، وفقه w ا�ينحسن سمت، وفقه w ا�ين(: وجاء w ا�ديث خصلتان ال تكون w منافق
{ : وقد قال ،ن قلوبهم خا«ة من الفقه w ا�ين ومن اpشية هللا عز وجلأ م، ولكن بّ� قو لتعجب ا`اس، يقول تسمع 

َسنÚَدةٌ َ·َْسبُو{ }،خشب مسندة كأنهم åُهْم ُخُشٌب مÚغ
َ

َسنÚَدةٌ َ·َْسبُو åُهْم ُخُشٌب مÚغ
َ

َسنÚَدةٌ َ·َْسبُو åُهْم ُخُشٌب مÚغ
َ

َسنÚَدةٌ َ·َْسبُو åُهْم ُخُشٌب مÚغ
َ
ُقولُوا تَْسَمْع لَِقْولِِهْم َككككك ُقولُوا تَْسَمْع لَِقْولِِهْم َكَ ُقولُوا تَْسَمْع لَِقْولِِهْم َكَ ْجَساُمُهْم َو�ِن فففَفُقولُوا تَْسَمْع لَِقْولِِهْم َكَ

َ
تَُهْم ُيْعِجبَُك أ ْجَساُمُهْم َو�ِن ْ
َ
تَُهْم ُيْعِجبَُك أ ْجَساُمُهْم َو�ِن ْ
َ
تَُهْم ُيْعِجبَُك أ ْجَساُمُهْم َو�ِن ْ
َ
فففْفتَُهْم ُيْعِجبَُك أ

َ
َو�َِذا َرأ
َ
َو�َِذا َرأ
َ
َو�َِذا َرأ
َ
َن ُ\Ú َصيَْحٍة َن ُ\Ú َصيَْحٍة َن ُ\Ú َصيَْحٍة َن ُ\Ú َصيَْحٍة َو�َِذا َرأ

َعُدوå فَاْحَذرُْهمْ َعلَيِْهْم هُ َعلَيِْهْم هُ َعلَيِْهْم هُ َعلَيِْهْم هُ 
ْ
َعُدوå فَاْحَذرُْهمْ ُم ال
ْ
َعُدوå فَاْحَذرُْهمْ ُم ال
ْ
َعُدوå فَاْحَذرُْهمْ ُم ال
ْ
 .}ُم ال

كون إال w اإلنسان اyي منحه اهللا ا�قوى ألنها داللة خ£ وداللة �بة اهللا عز وجل للعبد، يمكن أن ي الفقه w ا�ين ال
 .واهللا ال ·ب ا�نافق�

� رجل من أصحا رجل من أصحا رجل من أصحا رجل من أصحا����كفض� Z كفض� Z كفض� Z كفض� Z فضل العالم Z العابد فضل العالم Z العابد فضل العالم Z العابد فضل العالم Z العابد (من ذلك  أيضاً ���بل  ؛أصحابهواحد من  ليس Z أيفضل ا`Ê ف )أدأدأدأد
ال يَْستَِوي ال يَْستَِوي ال يَْستَِوي ال يَْستَِوي { : لك قال تعا�yفمنهم السابقون ومنهم األقل واألقل وهكذا، و ،معلوم أن الصحابة متفاوتونوZ أد� رجل، 

نَفُقوا ِمن ننننَْعُد َوقَ َْعُد َوقَ َْعُد َوقَ َْعُد َوقَ 
َ
يَن أ ِ

Ú
yَن ا Õَظُم َدرََجًة م نَفُقوا ِمن ْ

َ
يَن أ ِ

Ú
yَن ا Õَظُم َدرََجًة م نَفُقوا ِمن ْ

َ
يَن أ ِ

Ú
yَن ا Õَظُم َدرََجًة م نَفُقوا ِمن ْ

َ
يَن أ ِ

Ú
yَن ا Õقققْقَظُم َدرََجًة م

َ
َِك أ

ََ
َِك أ

ََ
َِك أ

ََ
َِك أ

َ
ْو����

ُ
َفتِْح َوقَاتََل أ

ْ
نَفَق ِمن َقبِْل ال

َ
ْن أ Úْوِمنُكم م

ُ
َفتِْح َوقَاتََل أ

ْ
نَفَق ِمن َقبِْل ال

َ
ْن أ Úْوِمنُكم م

ُ
َفتِْح َوقَاتََل أ

ْ
نَفَق ِمن َقبِْل ال

َ
ْن أ Úْوِمنُكم م

ُ
َفتِْح َوقَاتََل أ

ْ
نَفَق ِمن َقبِْل ال

َ
ْن أ Úُْس���َ� َ َ َ ِمنُكم م

ْ
 وََعَد اهللاÚُ ا�

þ
ïُُْساتَلُوا َو

ْ
 وََعَد اهللاÚُ ا�

þ
ïُُْساتَلُوا َو

ْ
 وََعَد اهللاÚُ ا�

þ
ïُُْساتَلُوا َو

ْ
 وََعَد اهللاÚُ ا�

þ
ïُاتَلُوا َو{  Yوقو

نُْهْم وَ { : تعا� نُْهْم وَ َ نُْهْم وَ َ َ اهللاå قققَقنُْهْم وَ َ ِ åاهللا َ ِ åاهللا َ ِ åاهللا َ�ِ���Úبَُعوُهم بِإِْحَساٍن رÚيَن اي ِ
Ú

yنَصاِر َوا
َ
ُمَهاِجِريَن َواأل

ْ
لُوَن ِمَن ال Úو

َ
ابُِقوَن األ ÚَوالسÚبَُعوُهم بِإِْحَساٍن رÚيَن اي ِ

Ú
yنَصاِر َوا

َ
ُمَهاِجِريَن َواأل

ْ
لُوَن ِمَن ال Úو

َ
ابُِقوَن األ ÚَوالسÚبَُعوُهم بِإِْحَساٍن رÚيَن اي ِ

Ú
yنَصاِر َوا

َ
ُمَهاِجِريَن َواأل

ْ
لُوَن ِمَن ال Úو

َ
ابُِقوَن األ ÚَوالسÚبَُعوُهم بِإِْحَساٍن رÚيَن اي ِ

Ú
yنَصاِر َوا

َ
ُمَهاِجِريَن َواأل

ْ
لُوَن ِمَن ال Úو

َ
ابُِقوَن األ Úنْهُ َوالس نْهُ َ نْهُ َ  قققَقنْهُ َ

ْ
 رَُضوا
ْ
 رَُضوا
ْ
 رَُضوا
ْ
 الصحابةف }،رَُضوا

صì اهللا عليه كفضل ا`Ê  فضل العالم Z العابدأن ليه وسلم يب� هنا لك ا`Ê صì اهللا عyو ،Z مستوى واحد واليس
 .به ختصاÐا يدل Z هذه ا��نة الرفيعة للعالم وما  ،Z أد� أصحابهوسلم 

إ� إ� إ� إ�     سهل اهللا Y طريقاً سهل اهللا Y طريقاً سهل اهللا Y طريقاً سهل اهللا Y طريقاً     يلتمس فيه علماً يلتمس فيه علماً يلتمس فيه علماً يلتمس فيه علماً     من سلك طريقاً من سلك طريقاً من سلك طريقاً من سلك طريقاً : (و�ذلك من األحاديث ال(يفة قول ا`Ê صì اهللا عليه وسلم
وطريق ا`ار طريق  ،وطريق ا¯نة طريق نور ،إ� السعادة وòشف للظلمة ألن العلم هادٍ  �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟فالعلم طريق ا¯نة، ) ةةةةا¯نا¯نا¯نا¯ن

ن تنكشف عن بص£ته الغشاوة، وÑن هنا نقصد العلم ا`افع w اآلخرة ألوéما تعلم اإلنسان *ما ¿ن أحرى  ،ظلمة
Åن ¿ن�و ،وليس العلم ا�عا Åا�سلم� و بل وواجباً  ومفيداً  مهماً  العلم ا�عا Z من فروض الكفايات كما قال هو

من العلوم ا�عاشية وهو فرض  ،وا ندÌ ،الطÊ ؛من فروض الكفايات Z ا�سلم� أن يتعلموا علم ا�عاÅ: العلماء
ئفة من ا�سلم� بما يسد حاجة حد منهم أو طاأولكن ال بد أن يقوم به  ،كفاية، وا�ع� إذا أهمله ا�سلمون *هم أثموا

ن يفضله اإلنسان ويراه أyاته و�نما ا�ذموم  إذن فعلم ا�عاÅ ليس مذموماً  ،ولو تر�وه وحصل نقص w األمة أثموا ،األمة
 ،خطأفحينما ينظر ا�رء إ«ه من هذه ا`احية فرؤيته فيها نقص وفيها  ،رفع م لة من العلم با�ين والعلم باهللا وأح�م اهللاأ

أنه من فروض الكفايات Z  واالعلماء رüهم اهللا بين وأن، قلت وجه إ«ه كما ال(عو ،والبد منه فهذا أساس أما كونه مهماً 
للهالك إذا اغi ا`اس بعلمهم  بل قد يكون سبباً  ،علم ا�عاÅ وحده ال يوصل إ� السعادةالا�جتمعات وZ األمة، و

ْعلَُمونَ  {: فمثًال قوY تعا� ،ل `ا عن هذه األموروقد ح! اهللا عز وج ،بالظاهر ْعلَُمونَ َ ْعلَُمونَ َ َيَاةِ     ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمنَ     َظاِهراً َظاِهراً َظاِهراً َظاِهراً     فففَفْعلَُمونَ َ
ْ
َيَاةِ ا�
ْ
َيَاةِ ا�
ْ
َيَاةِ ا�
ْ
ْغيَا    ا� åْغيَاا� åْغيَاا� åْغيَاا� åِخَرةِ     َعِن َعِن َعِن َعِن     وَُهمْ وَُهمْ وَُهمْ وَُهمْ     ا�

ْ
ِخَرةِ اآل
ْ

ِخَرةِ اآل
ْ

ِخَرةِ اآل
ْ

    ُهمْ ُهمْ ُهمْ ُهمْ     اآل
فِلُونَ  فِلُونَ َ فِلُونَ َ تصبح العلوم ا�عاشية ترت®  ،نهماكها w ا�نيا وا�نافس فيها وطلبهااعة ا�جتمعات ا�ضارية من يهذه طب }، """َ"فِلُونَ َ

ا�ادة وال وع  سيطرةتضائل علوم اآلخرة بقدر تو ،�طلوبة وa األساس وا�فضلة وa ا�رغوبةلترجة العليا وتكون a ا
 اً ¿نت سبب قوة بواسطة هذه العلوممن مصادر بما عرفوه غi بها أصحابها اإ«ها وا�نافس فيها، كذلك ¿نت العلوم حينما 

َشدå     َمنْ َمنْ َمنْ َمنْ     قَالُواقَالُواقَالُواقَالُوا{ قوم Cد مثالً فالقوة ال� عرفوها، �� الكهم �ا أختوا إ� ا�نيا و 
َ
َشدå أ
َ
َشدå أ
َ
َشدå أ
َ
ةً     ِمنÚاِمنÚاِمنÚاِمنÚا    أ Úةً قُو Úةً قُو Úةً قُو Úوا بما توصلوا إ«ه من } قُوiفاغ ،
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Ñتوا  أو عملوا w ا¯انب ا�جاري، أو انب الصناóا¯اكتشفوا  ن األمم األخرى اyينوغ£هم م ،مصادر القوة وا¯²وت
فمن ا�ستحيل أن يصل اإلنسان إ� هذه القدرات وهذه   ،ال تكون إال بعلم ، و´ هذه األموراألشياء العظيمة اا¯بال أو بنو

حÆ قال اهللا عن  ،وهذه الصناCت ى�نوا Z مستوى من العلوم أوصلهم إ� هذه القوف ا�هارات وهذه القوة إال بعلوم،
ثَاُروا{ : قريش يب� أنهم لم يصلوا إ� ما وصل إ«ه السابقون قال

َ
ثَاُرواَوأ
َ
ثَاُرواَوأ
َ
ثَاُرواَوأ
َ
رَْض     َوأ

َ ْ
رَْض األ
َ ْ
رَْض األ
َ ْ
رَْض األ
َ ْ
َمُروَها    األ َمُروَهاَ َمُروَهاَ      وَوَوََوقققَقَمُروَهاَ

ْ
ك
َ
 أ

ْ
ك
َ
 أ

ْ
ك
َ
 أ

ْ
ك
َ
ا    eَ َeَ َeَ َeََ أ Úاِمم Úاِمم Úاِمم Úَمُروَها    ِمم َمُروَهاَ َمُروَهاَ يب� اهللا سبحانه ف }قققَقَمُروَهاَ

عندما  لك، وyyاته لكن العلم ا�عاÅ ليس مذموماً  ،ا ¿نÐوتعا� عن هذه األمم وج²وتها Ñ wت ا¯بال وغ£ ذلك 
 خداماً ألنهم استخدموه است ،امتدحهم اهللا بهذا األمر وب� أنه من نعمه تعا� عليهم عليهم السالم مه سليمان وداودعلِ 

َاِريَب َوَيَماععععِيَل وَِجَفاٍن ِيَل وَِجَفاٍن ِيَل وَِجَفاٍن ِيَل وَِجَفاٍن {وòن نعمة  وòن براً  Äة ا�ق، ف�ن خ£اً `و ،نطاق ا�ق ؛w نطاقه صحيحاً  Ú� َما يََشاُء ِمن ُ
َ
Y ْعَملُوَن َاِريَب َوَيَماَ Ú� َما يََشاُء ِمن ُ
َ
Y ْعَملُوَن َاِريَب َوَيَماَ Ú� َما يََشاُء ِمن ُ
َ
Y ْعَملُوَن َاِريَب َوَيَماَ Ú� َما يََشاُء ِمن ُ
َ
Y فففَفْعَملُوَن

ُكورُ  Úْن ِعبَاِدَي الش Õراً َوقَِليٌل م
ْ
َملُوا آَل َداُووَد ُشك ُكورُ ْ Úْن ِعبَاِدَي الش Õراً َوقَِليٌل م
ْ
َملُوا آَل َداُووَد ُشك ُكورُ ْ Úْن ِعبَاِدَي الش Õراً َوقَِليٌل م
ْ
َملُوا آَل َداُووَد ُشك ُكورُ ْ Úْن ِعبَاِدَي الش Õراً َوقَِليٌل م
ْ
ََواِب َوقُُدوٍر رÚاِسيَاٍت اقققْقَملُوا آَل َداُووَد ُشك

ْ
ََواِب َوقُُدوٍر رÚاِسيَاٍت اَ¿¯
ْ
ََواِب َوقُُدوٍر رÚاِسيَاٍت اَ¿¯
ْ
ََواِب َوقُُدوٍر رÚاِسيَاٍت اَ¿¯
ْ
إذا ا�هارات وهذه العلوم أن اهللا عز وجل  فب� }َ¿¯

 .استعملت w ا�ق ¿نت سبب خ£ وسبب ظهور للحق
علم ا�عاÅ هو الو ،ي هو العلم األساw Ì السعادةدي، والعلم ا�عادن العلم منه علم معاÅ ومنه علم معاأ: الشاهد

w يدعلم ا�عاال مع معهتث الشقاء إذا لم �رِ وْ وقد يُ  ة،السعادة ا�نيوي أساس 
 : منهج اإلسالم w ا�عوة إ� العلممنهج اإلسالم w ا�عوة إ� العلممنهج اإلسالم w ا�عوة إ� العلممنهج اإلسالم w ا�عوة إ� العلممنهج اإلسالم w ا�عوة إ� العلممنهج اإلسالم w ا�عوة إ� العلممنهج اإلسالم w ا�عوة إ� العلممنهج اإلسالم w ا�عوة إ� العلم

قد يكون w حديثنا السابق  ،�د أن هناك عدة أسا«ب �ث ا`اس Z العلم ن الكريم والسنة ا�طهرة،آإن القارئ للقر
 :إشارات  ذه األشياء أو  ذه األسا«ب

ا�ث ا�با� Z تل® العلم وا`هوض إ«ه وZ ا�ث ا�با� Z تل® العلم وا`هوض إ«ه وZ ا�ث ا�با� Z تل® العلم وا`هوض إ«ه وZ ا�ث ا�با� Z تل® العلم وا`هوض إ«ه وZ ريقة سبب من أسباب التشم£ إ«ه، فهناك ط بيان العلم ا`افعبيان العلم ا`افعبيان العلم ا`افعبيان العلم ا`افعفمثًال 
 .السنة ا�طهرةÝ ن الكريم وآ	دها w القر ال�هذا أسلوب من األسا«ب  ،ا�سارعة إ«ها�سارعة إ«ها�سارعة إ«ها�سارعة إ«ه

 إلنسان من حواس و�م�نات ليستخدمها w �صيل العلمإلنسان من حواس و�م�نات ليستخدمها w �صيل العلمإلنسان من حواس و�م�نات ليستخدمها w �صيل العلمإلنسان من حواس و�م�نات ليستخدمها w �صيل العلمللللما أعطاه اهللا ما أعطاه اهللا ما أعطاه اهللا ما أعطاه اهللا ووووسبيل استثارة اyهن سبيل استثارة اyهن سبيل استثارة اyهن سبيل استثارة اyهن وهناك سبيل آخر وهو 
} ُÚَواهللا ُÚَواهللا ُÚَواهللا ُÚْخرَجَ     َواهللا

َ
ْخرَجَ أ
َ
ْخرَجَ أ
َ
ْخرَجَ أ
َ
َهاتُِكمْ     ننننُُطونِ ُُطونِ ُُطونِ ُُطونِ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     ُكمْ ُكمْ ُكمْ ُكمْ أ Úم

ُ
َهاتُِكمْ أ Úم
ُ
َهاتُِكمْ أ Úم
ُ
َهاتُِكمْ أ Úم
ُ
ُكمُ     وََجَعَل وََجَعَل وََجَعَل وََجَعَل     َشيْئاً َشيْئاً َشيْئاً َشيْئاً     َيْعلَُمونَ َيْعلَُمونَ َيْعلَُمونَ َيْعلَُمونَ     الالالال    أ

َ
ُكمُ ل
َ
ُكمُ ل
َ
ُكمُ ل
َ
ْمعَ     ل Úْمعَ الس Úْمعَ الس Úْمعَ الس Úبَْصارَ     الس

َ ْ
بَْصارَ َواأل
َ ْ
بَْصارَ َواأل
َ ْ
بَْصارَ َواأل
َ ْ
فْئَِدةَ     َواأل

َ ْ
فْئَِدةَ َواأل
َ ْ
فْئَِدةَ َواأل
َ ْ
فْئَِدةَ َواأل
َ ْ
ُكمْ     َواأل

Ú
َعل

َ
ُكمْ ل

Ú
َعل

َ
ُكمْ ل

Ú
َعل

َ
ُكمْ ل

Ú
َعل

َ
فهذا  ،}تَْشُكُرونَ تَْشُكُرونَ تَْشُكُرونَ تَْشُكُرونَ     ل

نك أيها اإلنسان �يك طاقات وأدوات تستطيع من خال ا أن تكتسب ثروة لم تكن �يك من قبل أتوجيه لإلنسان 
إن الطفل يعلم بعض فالعلم، وهنا نفرق ب� أمرين، w خرجت من بطن أمك ال رأس مال عندك  فأنت) ميةالeوة العل(

ن اإلنسان إذا أل ،ن العلم ا�كتسبعو�نما يب� اهللا `ا  ،األشياء، نقول إن هناك علم غريزي جب� وليس ا�ديث عنه هنا
yء من العلم ا�كتسب اÅ وعن طريق  هي يردخرج من بطن أمه ال يكون عنده Ä4عن طريق السمع وعن طريق ا

 فهو ·تاج إ� توظيفها توظيفاً  ،يكتسب بعد علم ح� خروجه من بطن أمه مل ، يرث العلم منها�فهذه ا�نافذ ال ،الفؤاد
 .لñ يصل من خالل ذلك إ� العلم وسليماً  صحيحاً 

ْمَع { �حصيل العلم�حصيل العلم�حصيل العلم�حصيل العلم    أعطيت Yأعطيت Yأعطيت Yأعطيت Yاألدوات ال� األدوات ال� األدوات ال� األدوات ال�     ةةةة�سؤو«�سؤو«�سؤو«�سؤو«�ميل اإلنسان �ميل اإلنسان �ميل اإلنسان �ميل اإلنسان ن الكريم آومن األسا«ب ال� وجدت w القر Úالس Úْمَع إِن Úالس Úْمَع إِن Úالس Úْمَع إِن Úالس Úإِن
 
ً
نُْه َمْسُؤوال َ 
ً
نُْه َمْسُؤوال َ 
ً
نُْه َمْسُؤوال َ 
ً
و����َِك َ¿َن َِك َ¿َن َِك َ¿َن َِك َ¿َن قققَقنُْه َمْسُؤوال

ُ
ُفَؤاَد ُ\å أ

ْ
Äَََ َوال

ْ
وَوا4

ُ
ُفَؤاَد ُ\å أ

ْ
Äَََ َوال

ْ
وَوا4

ُ
ُفَؤاَد ُ\å أ

ْ
Äَََ َوال

ْ
وَوا4

ُ
ُفَؤاَد ُ\å أ

ْ
Äَََ َوال

ْ
عبد يوم عبد يوم عبد يوم عبد يوم     اااالن تزول قدملن تزول قدملن تزول قدملن تزول قدم ( :w ا�ديث ال(يف yا جاءفهنا مسؤو«ة اإلنسان  }َوا4

فهل طبقت، هل أديت األمانة  أنت تعلمت علماً  ،)عن علمه ماذا عمل بهعن علمه ماذا عمل بهعن علمه ماذا عمل بهعن علمه ماذا عمل بهوووو(وذكر منها  )القيامة حÆ يسأل عن أربعالقيامة حÆ يسأل عن أربعالقيامة حÆ يسأل عن أربعالقيامة حÆ يسأل عن أربع
ُ إ..... با4الغ  .العلم ألنه مسؤو«ةهذا سأل اإلنسان عن لخ، ي

 w إبالغهكذلك Z إبالغها�ث Z إبالغها�ث Z إبالغها�ث Z ولو آية( ا�ث Àولو آيةبلغوا ع Àولو آيةبلغوا ع Àولو آيةبلغوا ع Àبلغوا ع () َ ÚÒَن َ ÚÒَن َ ÚÒَن َ ÚÒَن     ُÚاهللا ُÚاهللا ُÚاهللا ُÚَسِمعَ َسِمعَ َسِمعَ َسِمعَ     اْمرًَءااْمرًَءااْمرًَءااْمرًَءا    اهللا     �ِ
َ
ِ� َمَقال
َ
ِ� َمَقال
َ
ِ� َمَقال
َ
َغهَ     َمَقال

Ú
َغهَ َفبَل
Ú
َغهَ َفبَل
Ú
َغهَ َفبَل
Ú
فرب مبلغ فرب مبلغ فرب مبلغ فرب مبلغ (كما قال عليه السالم  أو) َفبَل

 أياألمر  ما  ذاومعلوم  ،بعد جيل، فهذه من الوسائل Z نقل العلم وا�عرفة العلمية جيالً  نواعفهنا ا�) أوأوأوأو'''' من سامع من سامع من سامع من سامع
 أجل نقل العلم وا�فاظ عليه وتلقيه و�مله وأدائه من أثر عظيم من ا�ضارة اإلسالمية، حÆ إن بعض العلوم قامت من
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 .لتثبت من ا`ص ونقله صحيحا سليماللعلوم ال� جاءت وÑوه من ا ،ومصطلح ا�ديث ،اإلسنادمثًال علم  ،هذا ال³ء
صì اهللا عليه yلك يقول الرسول  ،Lورة ا�دقيق w العلم وأال ينقل إال الصحيحLورة ا�دقيق w العلم وأال ينقل إال الصحيحLورة ا�دقيق w العلم وأال ينقل إال الصحيحLورة ا�دقيق w العلم وأال ينقل إال الصحيحال� جاءت  الطرق واألسا«بوأيضا من 

ال تنقل العلم إال  �يث ،ا�حذير من ا�وسع w ا`قل والتساهل فيه ،)فليبوأ مقعده من ا`ارفليبوأ مقعده من ا`ارفليبوأ مقعده من ا`ارفليبوأ مقعده من ا`ار    من كذب ع� متعمداً من كذب ع� متعمداً من كذب ع� متعمداً من كذب ع� متعمداً :(وسلم 
ألن العبارة إذا اختلفت قد qتلف ا�ع�، و�ذلك  ،وأن القول بهذا الش� ،بدقة متناهية، يثبت عندك معناها علم صحيح

العبارة إذا ¿نت خاطئة يتطرق اpطأ إ� ا�نقول إ«ه وهذا من األسا«ب، أسلوب ا�ثبت w ا`قل با`ص العل( �يث 
 .صحيحا يكون نصاً 

 {  ون( العلمون( العلمون( العلمون( العلم ا�ث Z ا�علما�ث Z ا�علما�ث Z ا�علما�ث Z ا�علم�ذلك من األسا«ب w ا�عوة و
َ
ْوال

ّ
 فَل

َ
ْوال

ّ
 فَل

َ
ْوال

ّ
 فَل

َ
ْوال

ّ
    اِ�يِن اِ�يِن اِ�يِن اِ�يِن     wwww    ِ«َتََفّقُهواِ«َتََفّقُهواِ«َتََفّقُهواِ«َتََفّقُهوا    َطائَِفةٌ َطائَِفةٌ َطائَِفةٌ َطائَِفةٌ     ِمنُْهمِمنُْهمِمنُْهمِمنُْهم    فِْرقَةٍ فِْرقَةٍ فِْرقَةٍ فِْرقَةٍ     ُ\ِ ُ\ِ ُ\ِ ُ\ِ     ِمنِمنِمنِمن    َغَفرَ َغَفرَ َغَفرَ َغَفرَ     فَل

 .} قَْوَمُهمقَْوَمُهمقَْوَمُهمقَْوَمُهم    َوِ«ُنِْذُرواَوِ«ُنِْذُرواَوِ«ُنِْذُرواَوِ«ُنِْذُروا
 .عند اهللا عز وجل  م من األجر العظيم م من األجر العظيم م من األجر العظيم م من األجر العظيمما ما ما ما بيان فضل العلماء وم�نتهم وبيان فضل العلماء وم�نتهم وبيان فضل العلماء وم�نتهم وبيان فضل العلماء وم�نتهم وكذلك من األسا«ب 

 سنةن والآالقر إ«ها وجهال� سا«ب األمن عدة أسا«ب هذه ف ،ن العلم طريق إ� السعادة والرضا واp£ن العلم طريق إ� السعادة والرضا واp£ن العلم طريق إ� السعادة والرضا واp£ن العلم طريق إ� السعادة والرضا واp£أأأأنبيه نبيه نبيه نبيه ا�ا�ا�ا�و�ذلك 
وقد أنتج هذا ا�ث وهذه ا�عوة آثار عظيمة من العلوم ال� خلفها  ،�حصيل العلم والتشجيع Z ذلك "ية التشجيع

حÆ ¿ن العلم ا`ظري فيها أو العلم ال(ó "لب Z العلوم  ،إلسالميةw ا�ضارة ا الفنونالعلماء ا�ت�ثرون Á wتلف 
 .وا�جال ا�يÀ أكe من ا�جال الطبي
 ،�نت حضارة فائقة w هذا ا�جال، ا�جال اإلنسا:ف ،الطبيعية فيها

  ))))))))11111111((((((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
 ))))))))أن ا�ين والعلم متعارضانأن ا�ين والعلم متعارضانأن ا�ين والعلم متعارضانأن ا�ين والعلم متعارضانأن ا�ين والعلم متعارضانأن ا�ين والعلم متعارضانأن ا�ين والعلم متعارضانأن ا�ين والعلم متعارضان        إش�لإش�لإش�لإش�لإش�لإش�لإش�لإش�ل((((((((

 متعارض� ولكن ل� �اY، ولكن ال دخل لتين w �ال العلم، وال دخل وهناك أطروحة تقول أنهما غ£! وهذه أطروحة 
ويأ* w مقابل ذلك من يقول ال يمكن حسم  ،وا�ين خارج إطار العلم، ك �ال Á Yتصون فيهاذف ،للعلم w �ال ا�ين

 وأتصوير هذه اإلش�«ة وعلتها  Ñن لÑاو ،ا�قاء وافiاق w �ال العلم وÝ �ال ا�ين نقاطفهناك  ،هذا الش�بالقضية 
 .اول معا¯تها، ثم Ñمصدرها ا�اري+

وÝ أي وÝ أي وÝ أي وÝ أي وÝ أي وÝ أي وÝ أي وÝ أي         ؟؟؟؟؟؟؟؟أين نشأتأين نشأتأين نشأتأين نشأتأين نشأتأين نشأتأين نشأتأين نشأت ،وأن أحدهم نقيض اآلخر ،ال� تقول أن ا�ين والعلم متعارضان ال ا�قاء بينهم ش�«ة األساسيةاإل •
 هل ظهرت w �يط ا;قافة اإلسالمية أم w �يط آخر؟هل ظهرت w �يط ا;قافة اإلسالمية أم w �يط آخر؟هل ظهرت w �يط ا;قافة اإلسالمية أم w �يط آخر؟هل ظهرت w �يط ا;قافة اإلسالمية أم w �يط آخر؟هل ظهرت w �يط ا;قافة اإلسالمية أم w �يط آخر؟هل ظهرت w �يط ا;قافة اإلسالمية أم w �يط آخر؟هل ظهرت w �يط ا;قافة اإلسالمية أم w �يط آخر؟هل ظهرت w �يط ا;قافة اإلسالمية أم w �يط آخر؟        ؟؟؟؟؟؟؟؟�يط ظهرت�يط ظهرت�يط ظهرت�يط ظهرت�يط ظهرت�يط ظهرت�يط ظهرت�يط ظهرت

السائد w �يط ا;قافة الغربية حينما بدأت أوروبا w نهضتها ا�ديثة، فقد ¿ن الوضع  ظهرتالواقع نرى أنها  wإذا نظرنا 
ا�علوم من و، ا�ين �يهم w علماءالا�وجود بأيدي  ،الiاث الكن= أو العلم ا�يÀ ا`Äا: w ا�جال العل( هو w أوروبا

العلوم  ؛واكتشف األوربيون ،آنذاك ا`اهضة باالتصال با�ضارة اإلسالمية أا بدالسائد آنذاك هو ال�ثو«ك، حينم
ن أهج العلوم وا�نهج ا�جريZ Ê وجه اpصوص، وخاصة اوال سيما من ،�والفلسفات والعلوم ا�ختلفة �ى ا�سلم

ية ¿لشك ا�نه, اyي طرحه ديكارتيو أو ا�ناهج العقل ،الرياضية أو ا�جريبية سواء  قد برزوا w هذه ا�ناهج�ا�سلم
 .w Y أوروبا رونّظ 

 ؛Ý تدارس الواقع الطبي
 والكوè واإلنسا: w ضوء هذه ا�نهجياتووا w تطبيقها ؤهؤالء �ا اكتشفوا هذه العلوم وبد
اختالف فصو ا با وما يتعلق بكروية األرض وبدورانه: ومن ذلك مثالً  ،اكتشفوا أشياء جديدة �الف ما عليه الكنيسة

ت ¿نوا بهذه ا`تائج لقا او� ،وÑو ذلك من العلوم ال� اكتشفها أو�ك الغربيون ،وأيامها و«ا«ها �سب هذا ا�وران
فقامت ا�عر�ة ب�  ،من الطرف� وأوجد �دياً  ،فهذا ا�عارض أوجد تناقضاً  ،ا�ين ا`Äا:رجال تعارض اجتهادات 
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وصل و = وب� ا�ختص� بالعلوم الطبيعية واإلنسانية اyين ¿نوا هم الفالسفة، فظهر الÄاع قوياً نَ ا�ختص� با�ين الكَ 
 ،الكنيسةما �ى الفلكية ال� تعارض  تائجمن ا` ها�ريق بعض هؤالء العلماء اyين قالوا بدوران األرض وÑو حد إ�

وòنت ا`تيجة w ا`هاية  ،واشتد الÄاع ب� الطرف� ،ذلكفاستعملت معهم ا�عذيب وا�حريق والقتل والت(يد وÑو 
 الÄاعخذوا أصلها من ا�ضارة اإلسالمية، فهذا أاyين طبقوا هذه ا�نهجيات ال�  ،ألصحاب العلم ا�ديث هو وا�سم

 .)إن العلم وا�ين متعارضان( من ا�ين وأفرز هذه ا�قولة أوجد نفوراً 
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أو Z أنه Y �اY  ،ونوع من العوائد واألشياء الالعلمية ،رافةنه نوع من اpأ أساس Z *ياً  استبعاداً  إما تستبعد ا�ين
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من علماء  مية من شبه توقف ومن �ود w الغالب، �يث وجد بعض أو�ك نفوراً ذلك ما ¿نت تعيشه العلوم اإلسال
روج اpدون أن يكون هنالك �ال للمناقشة وا`ظر واستقصاء مصدر اإلش�ل و�اولة  ،ا يقولونه� ا�سلم� ورفضاً 

 .منهما من �ال ل�من تالق وما  وما بينهماالعل( ا�جال طريقة علمية عقلية تراó ا�جال ا�يÀ وب
ن أيات ال� تريد بهذدولوجيات وا�يطبيعة اإلa وهذه األف�ر ا�طلقة  ،�ب أن ال نكون أصحاب مطلقات: : : : : : : : اpالصةاpالصةاpالصةاpالصةاpالصةاpالصةاpالصةاpالصة        ••

س£ بطريقة علمية عقلية توصلنا إ� نن تصل إ� ا�قيقة، واهللا عز وجل قد أمرنا w �كم كتابه أن أتسقط اآلخر دون 
وْ     َو�ِنÚاَو�ِنÚاَو�ِنÚاَو�ِنÚا{ :ن الكريمآرw الق: فمثالً  ،ا�قيقة
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 .a مش�iة ب� الب( ال� ،واألدلة العقلية ،األدلة الفطرية
        .نرد القضية إ� واقعها نادون د«ل، أن اً وال حكمنا متح¶ ،Z اآلخرين ن ننتبه حÆ ال يكون حكمنا جائراً أهنا �ب 

 �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟مشíة اجتماعية تارqية معينة w �تمع مع� نتيجة القضية  ::::::::أوالأوالأوالأوالأوالأوالأوالأوال
ْطنَا    ماماماما{: وyلك قال تعا� ،يط وشاملألن ا�ين أشمل من الفكر وأوسع من الفكر، فا�ين ا�ق � Úْطنَافَر Úْطنَافَر Úْطنَافَر Úفَر    wwww     ء    ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     الِكتَاِب الِكتَاِب الِكتَاِب الِكتَاِبÅَءÅَءÅَءÅَ{ 

ءٍ     لÕ�ُِ لÕ�ُِ لÕ�ُِ لÕ�ُِ     تِبْيَاناً تِبْيَاناً تِبْيَاناً تِبْيَاناً  {:وقال أيضا ْÅَ ٍء ْÅَ ٍء ْÅَ ٍء ْÅَ{  w لكن العجز يتطرق إ� اإلنسان، فالعجز هوÊا�ين، فا�ين حق وشامل  النس w وليس



            ))))))))  ثا:ثا:ثا:ثا:ثا:ثا:ثا:ثا:مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                         مناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر         

- ١٣ - 

 

فقه أإ� تصحيح وتصويب نظره، ويتسع لك ·تاج ثتائج، فÝ ا`و نظرها`قص w  من طبيعتهواإلنسان ناقص و ،و�يط
ب� جانب اpلق وجانب ال(ع، وحينما �تل قاعدة من هذه  ت�مالً موالبد أن يكون w علمه  ،بقدر اتساع علمه

فا�عارض وا�ضاد  ،وبا�اÎ يظهر هذا ا�ضاد أو ا�عارض ا�وهوم ،القواعد أو �ال من هذه ا�جاالت ينعكس Z ا`تيجة
و�نما هو تعارض ب� الفهم اإلنسا: لتين وب� مستوى الفهم أو ، ا�ق وب� العلم هأو مصادرw أصله ا�ين  ب�ليس 

 .أو�كالعلم اyي وصل إ«ه 
وتفصيال ورفضوه،  �لةا�يÀ  هملم الغر w وقت من األوقات �لوا عن تراثان الع	د أالواقع  خالل ونب� هذا من

لة وجود اهللا عز وجل أف�نوا قد أبقوا Z مس ،ثم زاد األمر حÆ وصلوا إ� اإل�اد ،نتائج االجتماع ن هذه منأونظروا إ� 
يهم واتسعت �تطورت العلوم  ا�وقيود ا`فس اإلنسانية وبعض القضايا العÄية ال� لم �دوا منها مهرباً، الكون إ«ه،  وردّ 

 .ل Åءظنوا أنهم أحاطوا بك ،مساحة الرؤيا إ� حد ما
ن الكون عبارة عن مكينة تدير نفسها بنفسها فال أا نانتهينا من فكرة اإلY، واكتشف: نيوتن نظريته قالوا طرحوyلك �ا 

Yطور، قالوا انتهينا من مسبداروين  همجاء اثم � ،حاجة لإل�لق، أنظرية اpإطار هذه  ،0ال خلق وال فلة ا w a و�نما
نتائج  فوظفواالالشعور إ� فهو من الشعور  ،األنبياءمن �لصنا من الوÓ و :يد بالشعور والالشعور قالواجاء فرو اثم � ،ا�ادة

 .علم مع� مع عدم ا¯زم
 مساحته تو فرويد أم أن العلم سيتطور، العلم يتطور وأعند داروين  أوهل ¿ن العلم سيتوقف عند نيوتن 

ً
Cما  ،زداد اتساéو

¿ن القرن ا;امن ع( وا�اسع  �ا فإذاً  ،قيح وا`ظرنCد اإلنسان Z أصوY الفلسفية للعلم با� زادت مساحة العلم *ما
، فشيئاً  لكن العلم ما زال يتسع شيئاً  ،فيه �لة وتفصيال واعت² من Áلفات القرون فاإليمان ن� ،ع( ¿ن عÄ اإل�اد

أن ا�ادة  نثم جاءت نظرية الكوانتوم الف¶يائية �كشف ع ،وتنا�طلقات عند نينظرية فجاءت ا`ظرية النسبية �نتقد 
 ،ا�اديون ذهبمتناهية كما يالال اتw اyر اً ولم يعد الوجود �صور ،تتموج �صبح طاقة والطاقة تتجسد وتصبح مادة

 Æارج وأن هناك مصدر آخر للروح خ ،مصدرها ا¯سد تن الروح ليسأا`اس  اكتشفوتقدمت جراحة األعصاب ح
 و،ليس ما �زم به ويقول به دار تكتشف شيئاً ف ،اإلنسان والعلم باألحياءبو�ذلك ا�طورات w �ال علم  ،ا`طاق ا�ادي

بلغتنا  �اداً  طبيعياً  مع� الطور األول للخلق ¿ن مادياً ، فرق ب� األطوار وا�طوروهناك أطوار وليس تطور، �نما و
طور إ� طور حÆ  ينتقل الكون منوهكذا  ،ثم جاء طور ا�ياة واألحياء ،حياة تليق بهاإلنسانية و�ن ¿ن \ Åء Ó ثم 

 .اإلنسان: ا�خلوقاتآخر أZ أو ا�ين هو اyي يقول يأ* طور اإلنسان 
ا�ين أن يكون من ن� نم ع² أطوار، ولكن ت\ خلق أن  لم ينِف عز وجل تب� القضية قضية اpلق وقضية ا�طور، اهللا 

 ،اهللا عز وجل هيريدw وقته اyي  ية إ و�رادةٍ  ةٍ و�نما \ خلق هو �كم ،تلقائياً  \ Åء انبثق من اآلخر انبثاقاً أن دفة وص
 أطوار و�ما w ،خلق اإلنسانأطوار بأطوار يعلمها اهللا سبحانه وتعا� أشار إ� بعضها كما w  فشيئاً  يظهر شيئاً ووينتقل 

 .هناك نقاط ا�قاء وافiاقإذاً ف، ذلكخلق السموات واألرض وغ£ 
وأنه موجود  ،العلماء يرون أن الكون Y خالق ،ظهر نظرية إيمانية جديدةت هذه ا�طورات العلمية بدأتالغربيون بعد إذاً 

اكتشفوا ما يسÍ  �اوال سيما  ،نهايتهعن بداية اpلق وعن نفجار األعظم واالوا يتحدثون عن �ظة ؤوبدمن خارجه، 
وقد أعطى هذا  ،وما فقد ال يعوض فشيئاً  الكون يفقد حرارته شيئاً  ية اyي يق½ بأنّ ارالقانون ا;ا: لتيناميكة ا�رب

ية ا4اهرة ال� علمكشوفات الغ£ ذلك من الإ�  ،ن لم يكنأوأنه موجود بعد  ،ن الكون Y بداية ونهايةأZ  حاسماً  د«الً 
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ن ا`ظرية أ، ال يعÀ هذا ، ويعود إ� أن هناك خالق للخلق ويعود بنظرية اpلق وÑوهاجعلت اإلنسان يiاجع عن اإل�اد
 تنا� بقدر 2تب� هذه نظرية قائمة وبقوة تتنا ، لكنإ� آخره و ا ا�نتفعون منها  ا قيمتهاكن األوý اندثرت تماما، ل

 تالعلم، قد كتب علماء الغرب w هذا ال³ء كتابافلسفة ل إ� تطوير ف3العلم ا�ديث وتطوره، والعلم *ما تطور أ
ور العلم، وéما اتسعت مساحة االكتشاف وا`ظر *ما أعيد ا`ظر w فلسفة العلم طفيه تطور فلسفة العلوم بت يبينون

        .وأقيم Z فلسفة جديدة
 .قوى معينة w �تمع مع�قوى معينة w �تمع مع�قوى معينة w �تمع مع�قوى معينة w �تمع مع�قوى معينة w �تمع مع�قوى معينة w �تمع مع�قوى معينة w �تمع مع�قوى معينة w �تمع مع�        ممممممممددددددددااااااااصصصصصصصصتتتتتتتتفإذن مصدر اإلش�ل مصدر تاريفإذن مصدر اإلش�ل مصدر تاريفإذن مصدر اإلش�ل مصدر تاريفإذن مصدر اإلش�ل مصدر تاري++++ w مرحلة معينة  w مرحلة معينة  w مرحلة معينة  w مرحلة معينة فإذن مصدر اإلش�ل مصدر تاريفإذن مصدر اإلش�ل مصدر تاريفإذن مصدر اإلش�ل مصدر تاريفإذن مصدر اإلش�ل مصدر تاري++++ w مرحلة معينة  w مرحلة معينة  w مرحلة معينة  w مرحلة معينة 

 .صور ا�عرفة أو نقص ا�عرفة، فíما اتسعت ا�عرفة *ما اÑل اإلش�لق: صدر اآلخر لإلش�ل هوصدر اآلخر لإلش�ل هوصدر اآلخر لإلش�ل هوصدر اآلخر لإلش�ل هوصدر اآلخر لإلش�ل هوصدر اآلخر لإلش�ل هوصدر اآلخر لإلش�ل هوصدر اآلخر لإلش�ل هوا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�        ••
 .اpلط ب� العلم من ا`احية الفنية والعلم من ا`احية ال(عية: ا�صدر ا;الث هوا�صدر ا;الث هوا�صدر ا;الث هوا�صدر ا;الث هوا�صدر ا;الث هوا�صدر ا;الث هوا�صدر ا;الث هوا�صدر ا;الث هو        ••

العلوم Z ا¯انب بناء ا  عليهÀوينب ،السننية ال� تكشف قوان� األشياء و�يف تشتغل أو فالعلم من ا`احية الفنيةفالعلم من ا`احية الفنيةفالعلم من ا`احية الفنيةفالعلم من ا`احية الفنية
Àالعلوم بناء ال يمكن أن يتعارض مع  ،السنZ تلط ا�جال  ،ا`احية ال(عيةq ال Æاهللا عليه وسلم ح ìص Ê`لك اyو

Àبا¯انب ا�ي Åا�عا Êجري�عنن¼ ا�سلم�  ؛ا Àا¯انب الف w Àألنه سيؤدي إ� �ريب  ،أن يأخذوا با¯انب ا�ي
وجود هذا ا�ناقض، ا`Ê صì اهللا عليه وسلم ¿ن ذات يوم با�دينة ورأى رجل يلقح من الغرب  إ«ه w ما أدىو��  ا�ياة

ن يشد القلوب من ا�وقف مع األسباب إ� خالق األسباب ومسببها أا`Ê يريد  ،)ححححلللللو لم يفعل هذا لصلو لم يفعل هذا لصلو لم يفعل هذا لصلو لم يفعل هذا لص(: ا`خل فقال
 اإلنسان إذا لقح ا`خل خرج ا;مر طيباً  أندة وينسوا ما وراء العادة، فالعادة يلتفت ا`اس إ� العا سبحانه وتعا�، حÆ ال

 ،با;مر ا¯يدة، وهكذا سنة اهللا Å \ wء تو�ذا لم تصلحه تلف ولم يؤ ،الزرع يموت إذا لم تسِق فوهذه حكمة اهللا، 
Z عرف�هذا  فا Z جربة، األمر مبناه�يستطيع اإلنسان ع² هذا االنتظام ن يكون الكون منتظأألن اهللا أراد ا Æما ح

من  ولكن �عجازيةولو شاء سبحانه وتعا� ¯عله بطريقة مفاجئة و ،أن يقيم حياته ا�عاشية وأن يتدبر أمره w هذا الكون
ن رسله ماهللا عز وجل يصط� من ال يطيقون الغيب، و*هم  جعله منتظما حÆ يستفيد منه ال�، ألن ا`اس حكمة اهللا أن

، وهذا )صلحصلحصلحصلحلللللو لم يفعل هذا لو لم يفعل هذا لو لم يفعل هذا لو لم يفعل هذا (: قال ؛العادة والر�ون إ«ها ةمن رابط هايشاء، فا`Ê حÆ يشد القلوب إ� اهللا عز وجل وqرج
 .يرها من الوقوف مع األسبابذبل هو لفت االنتباه والقلوب إ� اهللا عز وجل و� ،ب£ ا`خلأمن ا`Ê من ت ليس نهياً 

فلما سأ م ا`Ê عن  _غ£ صالح لألكل_ ب£ ا`خل فجاء ا�مر شيصاً أف�iوا ت خاطئاً  ماً ت فههمَ هذه الíمة من ا`Ê فُ 
فهام اpاطئة ال� �لط ب� ا¯انب ا`Ê حÆ يقطع الطريق Z األف، )لو لم يفعل هذا لصلحلو لم يفعل هذا لصلحلو لم يفعل هذا لصلحلو لم يفعل هذا لصلح( :أنت قلت: قالوا ،السبب

ما حدثتكم عن ما حدثتكم عن ما حدثتكم عن ما حدثتكم عن (: كما قال الرسول وأ )شؤون دنياشؤون دنياشؤون دنياشؤون دنياككككممممأنتم أعلم بأنتم أعلم بأنتم أعلم بأنتم أعلم ب(: ا¯انب ا�يÀ االعتقادي قالب� السنÀ ا�جريÊ و
هنا ابتدأ اpلط w وقت مبكر w وقت ا`بوة ب� ا¯انب االعتقادي وا¯انب ف) نتم أعلم بشؤون دنيانتم أعلم بشؤون دنيانتم أعلم بشؤون دنيانتم أعلم بشؤون دنياككككممممأأأأاهللا فخذوه واهللا فخذوه واهللا فخذوه واهللا فخذوه و

ó)وا¯انب ال Àا¯انب الف ،Êجري�لق ،العم� اpال بد أن يعط ،فهذا مصدر ثالث من مصادر ا Îا�حظه  ٌ\  ىوبا
ا`احية الفنية ال qوض w ب³ء من األمور الفنية إال بعد أن يتبÄ به من أصحابه، والعالم بفالعالم با�ين ال يتíم  ،وحقه

 .مسك ورجع إ� ا�ختص� فيهألم يكن عنده علم  نإإال بعلم، فال(ع 

) ال كهنوت w اإلسالم(ما يقول بعض ا`اس فل ،تنبيه Z *مة هنا تقال وتطلق وa *مة حق قد يتطرق من خال ا ا4اطل
w �تاج كما �تاج ا`صارى w الصالة إ� ¿هن «توسط لك حÆ تتوب، فهنا  فال ،حد يتوسط ب� العبد وب� ربهأال نعم 

 
ُ
µ ا¯انب العل( با`ص رّ ا�جال السلو5 العبادي �ب أن ال Z، ءÅ وسط ب� ا`ص و ،فالعلم با`ص�اهللا عز � بوا

: يقولون ،)ال ترجعون إال إ«نا( :w فهم ا`ص ب� اهللا وب� عباده فيقولون ونتوسطي أنهم وجل Åء آخر، العلماء ال يزعمون
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w  وأw الفقه  w هذا العلم كما يكون Áتصاً  هناك أدوات ومناهج µعل اإلنسان Áتصاً  ،إن ال(ع علم كسائر العلوم
العالم w الفقه ال qوض كما أن فثلك  ،w الف¶ياء والطب والكيمياء وا ندسة وÑوها كون Áتصاً االعتقاد وÑوه كما ي

ن �لس إ� أما إ ،ن qوض w الفقه بغ£ علمأال �وز لعالم الطب  ،w الف¶ياء وال w الكيمياء وال w الطب وغ£ ذلك
، ما دام تعلم ض� Y ال فال أحد يقول ،ا ال إش�ل فيه حينهاهنف ،ه بعلم وعدلفيأهله ويتعلم العلم ال(ó ثم qوض 

ن ا�تخصص w الطب أو أ�يث نرى  ،ل� أحد يكون ال(ع مباحاً أن لكن ا�ن¼ عنه أن يتíم اإلنسان w ال(ع و
مصادر األخطاء وهذا من  ،فهذا مذموم من¼ عنه ،Z أصوY م يتعلمهqوض w ا�ين وÝ ال(ع وهو ل أو غ£ه الكيمياء

واألصل أن \ علم قائم بذاته وال بد  ،أو من يتíم w العلوم ا�عاشية من لم ·سنها ،·سنه حينما يتíم w ال(ع من ال
ا�ديث  ال(ع من وال �ال هنا لالحتجاج ال كهنوت w اإلسالم �نع غ£ ا�تخصص w ،أن يتعلمه ويدخل إ«ه من بابه

        .فيه

  ))))))))VVVVVVVV((((((((        ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقةا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
وبينت أن هذه الشبهة مردها إ� واقع تاري+، ف¼ w  !ت w ا�لقة السابقة عن شبهة ا�عارض ب� ا�ين والعلم�دث

حقيقتها ليست تناقضاً ب� العلم وا�ين ا�ق، إنما a تناقض ب� واقع مع� وفهم مع� وتطبيق مع� لتين، وب� علم 
ك ا`اس w ا�ين أو w الواقع، ويكتشف تصادم نتائج العلم مع يتطور ويكتشف هذه األخطاء ا�iاكمة �ى أو�

 .أنها نصوص حق مع أن ذلك ا�ين دخل فيه ا�حريف: نصوص دين يقال

 كما قلت
ً
ا`ص ا�حرف، اyي دخلته : فإذن السبب ا�قي®  ذا اyي بدا ألو�ك ا`اس تعارضا ب� العلم وا�ين هو أوال

Ñن هنا نتحدث عن مشíة ا�عارض ب� العلم وا�ين w أوروبا قبل أن تنتقل ، هو غضاً طرياً  آراء الب( ولم يبَق كما
الفهم ا�عوج وغ£ ا�ستقيم، : ثم ا¯انب اآلخر هو فإذن ¿ن ا`ص ا�حرف سبباً من األسباب،، آثارها إ� العالم اإلسال�

 .ا�سألة ا;ا;ة ا�طبيق اpاطئ
هر من خالل هذه العناÏ أن ما أف3 إ«ه العلم ا�ديث آنذاك هو 6الف ما يقوY أو�ك ثالثة عناÏ اجتمعت، وظ

ا`اس من ناحية ا�ين ومن ناحية تطبيقه، فثلك حدث هذا ا�عارض، بل ا�ناقض، بل الÄاع اyي أدى إ� إحراق بعض 
 . م وقتلهم، إ� غ£ ذلك من ا�سائلالعلماء w ا�جال الفلñ وÝ ا�جال الطبي
 وÑوه و�يذائهم ومطاردته

هو تعارض ب� واقع مع� ودين �رف وب� علم لم تثبت \ معطياته إنما هو w تطور فإذن يتجì `ا أن هذا ا�عارض 
 .دائم، yلك ال يمكن ا¯زم بنتا7ه ال� أدت إ� ا�عارض جزما مطلقا

 للخرافة واألسطورة وال سيما ب� هذا الواقع أطل Z العالم اإلسال� w حالة ضعف و
ً
Cن هناك شيوòطاط، وÑحالة ا Ý

 .العوام w العالم اإلسال�
 .�ود الفكر آنذاك: األمر ا;ا:

فلم يكن ا¯انب الشمو� w الفهم والفكر حاLا كما ¿ن w عصور اإلسالم األوý،  اإلغراق w ا�خصص،: األمر ا;الث
من ا�عارض الظاهر ب� بعض ما يقول به العلم وب� ما يمارسه ا`اس، سواء من فهم أو تطبيق هذه األمور أدت إ� نوع 

 .خاطئ لتين w العالم اإلسال�، Ðا أوجب إربا¿ �ى بعض من درس من شباب العالم اإلسال� w العالم الغر

تصادم واقع تاري+ مع� مع نتائج علم تتطور  :إذن لم يكن منشأ الشبهة هو ا�صادم ب� ا�ين ا�ق وب� العلم، بل هو
 :وتظهر شيئا فشيئا وتزيل الغشاوة شيئا فشيئا، و�ال فالعلم سيف½ إ� الشهادة بأن القرآن هو ا�ق، وذلك قوY تعا�
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يِهمْ { ِuُيِهمْ َس ِuُيِهمْ َس ِuُيِهمْ َس ِuُآيَاتِنَاآيَاتِنَاآيَاتِنَاآيَاتِنَا    َس     wِ wِ wِ wِ     ِفَاق
ْ

فَاقِ اآل
ْ

فَاقِ اآل
ْ

فَاقِ اآل
ْ

ْغُفِسِهمْ     َوÝِ َوÝِ َوÝِ َوÝِ     اآل
َ
ْغُفِسِهمْ أ
َ
ْغُفِسِهمْ أ
َ
ْغُفِسِهمْ أ
َ
َ     َحÚÆ َحÚÆ َحÚÆ َحÚÆ     أ Ú�َيَتَب َ Ú�َيَتَب َ Ú�َيَتَب َ Ú�َهُ     لَُهمْ لَُهمْ لَُهمْ لَُهمْ     يَتَبÚن

َ
نÚهُ ك
َ
نÚهُ ك
َ
نÚهُ ك
َ
َقå     ك

ْ
َقå ا�
ْ
َقå ا�
ْ
َقå ا�
ْ
ذن نتائج العلم تف½ شيئاً فشيئاً إ� إثبات وحدانية اهللا فإ }ا�

سواء w �ال األنفس أو w �ال األكوان، ف� هذه الكشوفات تؤدي إ� ، تعا�، و�� إثبات أن ما جاء به القرآن هو ا�ق
رآن والسنة ا�طهرة أذهلت هذا السبيل، وقد ظهرت بوادرها w أشياء كث£ة وÝ اكتشاف أمور عديدة ¿ن  ا إشارات w الق

 .الكث£ من العلماء ا�تخصص� عندما اكتشفوا هذا ا�طابق ب� ا�قائق العلمية وب� ما w القرآن الكريم
ْطنَا    ماماماما{: واyي قال اهللا عنه وا�ق أنه ليس بمستغرب ألن القرآن وÓ اهللا وïمه ا�حيط علمه بكل Åء، Úْطنَافَر Úْطنَافَر Úْطنَافَر Úفَر    wwww     الِكتَاِب الِكتَاِب الِكتَاِب الِكتَاِب    

ءٍ {{{{: ال تعا�وق }ÅَءÅَءÅَءÅَء    ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ  ْÅَ Õ�ُِءٍ تِبْيَانًا ل ْÅَ Õ�ُِءٍ تِبْيَانًا ل ْÅَ Õ�ُِءٍ تِبْيَانًا ل ْÅَ Õ�ُِتِبْيَانًا ل{  لق فعله وهو العليمpوا} وَِسْعَت وَِسْعَت وَِسْعَت وَِسْعَت     َّ\ُ َّ\ُ َّ\ُ 
ءٍ     ُ\َّ ْÅَ ٍء ْÅَ ٍء ْÅَ ٍء ْÅَ     ًَةüََّْةً رüََّْةً رüََّْةً رüَّْماً     ر

ْ
ماً وَِعل
ْ
ماً وَِعل
ْ
ماً وَِعل
ْ
ما يزال العلم يكشف و }وَِعل

وقد ب� بعض العلماء من الغرب اyين كتبوا w هذا الشأن ومنهم الطبيب موريس  حÆ يب� ويشهد أن القرآن هو ا�ق،
وثبت Y من خالل دراسته أن القرآن يتطابق مع نتائج  ا�قدسة w ضوء ا�عارف ا�ديثة،موòي اyي كتب عن الكتب 

العلم w ح� أن ا�وراة واإل	يل فيها اختالف كث£، وذلك �ا دخل فيهما من �ريف، و�ال فأصلهما من عند اهللا كما قال 
  .اهللا تعا�، لكن األمر أنها دخلها ا�حريف

 ::::::::ا�سلم� w ا�ضارة اإلنسانيةا�سلم� w ا�ضارة اإلنسانيةا�سلم� w ا�ضارة اإلنسانيةا�سلم� w ا�ضارة اإلنسانيةا�سلم� w ا�ضارة اإلنسانيةا�سلم� w ا�ضارة اإلنسانيةا�سلم� w ا�ضارة اإلنسانيةا�سلم� w ا�ضارة اإلنسانيةأثر العلم والعلماء أثر العلم والعلماء أثر العلم والعلماء أثر العلم والعلماء أثر العلم والعلماء أثر العلم والعلماء أثر العلم والعلماء أثر العلم والعلماء 

تعددت ا�جتمعات ال� أسهمت w ر8 ا�ضارة اإلنسانية وتطورها، ف� �تمع وال شك يسهم إسهاما معينا يتوافق مع 
مزاج هذه ا�ضارة ومع مبادئها ومع ما تؤمن به، yلك 	د اختالف ا�ضارات ما ب� حضارات تهتم با¯انب ا�نيوي من 

ألرض وتصنيعها واالستفادة منها ماديا، دون أن ترفع رأسا با¯انب الغيÊ، و	د حضارات تؤسس Z ا¯انب حيث إثارة ا
  .ويكون هو األساس واألصل وا�نطلق، فا�ضارة اإلسالمية حضارة قامت Z ا�ين اإلسال�، الغيÊ وتهتم به

 ؟؟؟؟؟؟؟؟ما اyي جعل ا�سلم� يسهمون وبقوة w ا�ضارة اإلنسانيةما اyي جعل ا�سلم� يسهمون وبقوة w ا�ضارة اإلنسانيةما اyي جعل ا�سلم� يسهمون وبقوة w ا�ضارة اإلنسانيةما اyي جعل ا�سلم� يسهمون وبقوة w ا�ضارة اإلنسانية

 أأأأ
ً
 وال
ً
 وال
ً
 وال
ً
القرآن الكريم كتاب يدعو للعلم وللتفكر وا�دبر وا`ظر، و�� األح�م ا�تجردة العادلة ال� ال �ا� w نظرها وÝ  :وال

ِقْسَطاِس     َوِزنُواَوِزنُواَوِزنُواَوِزنُوا{: �ليلها وÝ استقرائها لألمور، yلك يقول اهللا تعا�
ْ
ِقْسَطاِس بِال
ْ
ِقْسَطاِس بِال
ْ
ِقْسَطاِس بِال
ْ
ُمْستَِقيمِ     بِال

ْ
ُمْستَِقيمِ ال
ْ
ُمْستَِقيمِ ال
ْ
ُمْستَِقيمِ ال
ْ
ِف�َ {: وقوY تعا� ،}ال ُمَطِفّ

ْ
ِف�َ َويٌْل لِل ُمَطِفّ
ْ
ِف�َ َويٌْل لِل ُمَطِفّ
ْ
ِف�َ َويٌْل لِل ُمَطِفّ
ْ
 وقوY }،َويٌْل لِل

 {تعا� 
ْ
تُْم فَاْعِدلُوا

ْ
 َو�َِذا قُل

ْ
تُْم فَاْعِدلُوا

ْ
 َو�َِذا قُل

ْ
تُْم فَاْعِدلُوا

ْ
 َو�َِذا قُل

ْ
تُْم فَاْعِدلُوا

ْ
هذه  فأمر سبحانه وتعا� بهذا ا�جرد وبهذه ا�قة w ا`ظر وا�حليل واالستقراء وا�صور، إلخ، }َو�َِذا قُل

  باإلضافة إ� األوامر اإل ية ال� أمرت بهذا ا¯انب

w األرض واالعتبار وا�فك£ وا�سؤو«ة عن  ا�نبيهات وا�أكيدات ا�تعددة w القرآن والسنة للنظر وا�دبر والس£ :ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 
  .السمع واÄ4 والفؤاد، إلخ من األمور

 w و العلم واستثارة األرض و�ريك الفكر وا`ظرÑ إ�اد بيئة علمية تدفع w هذا األمران ¿نا من األمور ال� أسهمت
قوية w العالم اإلسال�، ومناخا للتفك£ العل( ا�جتمعات وÝ الس£ وÑوها، ف�ن من نتا7ها أن وُجدت حر�ة علمية 

  .أنتج ما أنتج من األمور الكث£ة

 ا¯انب اآلخر اyي أثّر w إ�اد نتائج دفعت با�ضارة اإلنسانية شوطا كب£ا
رْ {: هو االنطالق من اإلسالم وهو خطاب لإلنسانية، فاإلسالم خطاب للب( *هم قال اهللا تعا� :ثا;اً ثا;اً ثا;اً ثا;اً 

َ
رْ َوَما أ
َ
رْ َوَما أ
َ
رْ َوَما أ
َ
 رüًََْة َوَما أ

َّ
نَاَك إِال

ْ
 رüًََْة َسل

َّ
نَاَك إِال

ْ
 رüًََْة َسل

َّ
نَاَك إِال

ْ
 رüًََْة َسل

َّ
نَاَك إِال

ْ
َسل

َعالَِم�َ 
ْ
ل
ّ
َعالَِم�َ لِ

ْ
ل
ّ
َعالَِم�َ لِ

ْ
ل
ّ
َعالَِم�َ لِ

ْ
ل
ّ
هذا اpطاب اyي للناس أ�ع را' هذه الب(ية w اجتماCتها وافiاقها وÝ  }لِلنÚاِس لِلنÚاِس لِلنÚاِس لِلنÚاِس     ننننَيَانٌ َيَانٌ َيَانٌ َيَانٌ     َهَذاَهَذاَهَذاَهَذا{: وقوY تعا�}، لِ

نطالق من هذه جبلتها، وفيما �تاجه L wورياتها، وفيما �تاجه w سلمها وÝ حربها وÝ حياتها وÝ \ أمورها، ف�ن اال
ا�بادئ الشاملة ال� تستوعب ا�ياة اإلنسانية *ها وتوجهها الوجهة ال� فيها السعادة؛ من أعظم األسباب w إثراء ا�ضارة 

نتيجة دراسة هذا ا�ين واكتشاف نصوصه وتوجيهاته العظيمة فيما يتعلق با�عامل اإلنسا: w ، اإلنسانية باألف�ر ا`افعة
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سلمة 6اصة، وÝ ا�جتمع اإلنسا: Cمة، ف�ن Y أثر عظيم w توجيه أف�ر العلماء أو نتائج �وثهم Ñو ما ا�جتمعات ا�
 .ينفع اإلنسانية

فالقيم اإلسالمية قيم تع� باإلنسان، �افظ ليس فقط Z اإلنسان بل ا4يئة ا�أكيد Z القيم اإلسالمية، : األمر اآلخر
 ُ شعر اإلنسان بأنه Cبد وأن الكون أيضا Cبد، وأن العالقة ب� اإلنسان وب� الكون عالقة �بة ¿ملة وبكل ما فيها، وت

حد 
ُ
، )جبل ·بنا وÑبهجبل ·بنا وÑبهجبل ·بنا وÑبهجبل ·بنا وÑبه(ومودة ومواءمة، وليس عالقة Ïاع وعنف وÑو ذلك، فا`Ê صì اهللا عليه وسلم ¿ن يقول عن أ

ال� تب� هذا ا�واُؤم ب� اإلنسان ا�ؤمن وب� الكون، هنا مبادلة للحب ب� ا¯بل وب� اإلنسان، كذلك اآليات األخرى 
�يث ال تغدو ا�سألة ÏاC وتنافسا يؤدي إ� العنف وزيادته، بل إ� ا��مل و�� الرüة و�� اإلنتاج الفاعل ا�فيد و�� 

ارة اإلنسانية عن طريق العلماء تقليل الفاسد وا�فسد إ� حد أك²، فهذه القيم ال� تعمل بهذا الش� أدت إ� إثراء ا�ض
بهذه القيم، وتأكيدها تأكيدا كب£ا، سواء ¿نت هذه القيم من ا`احية ا�نهجية أم من ا`احية ا�عرفية أم من ا`احية 

  .ا�طبيقية

�نهج ا�جريÊ، ومن ا�علوم أن هذه ا�وجيهات w �ال استقراء الكون وا`ظر فيه ¿ن  ا أثرا عظيما w اهتمام ا�سلم� با
ومعلوم أنه قبل ا�ضارة اإلسالمية ¿ن هناك نوع اهتمام با�طبيقات عند ا«ونان، لكنه منهج يعت²ونه أضعف من ا�نطق 
اyي ينطلقون فيه من األZ إ� األسفل أو من القواعد الíية إ� ا¯زئيات، w ح� أن القواعد الíية لم تأِت إال نتيجة 

يات، ومن هنا اهتم العلماء ا�سلم� باالستقراء اهتماما كب£ا وطبقوه w عدة �االت، سواء w ا�جال استقراء ا¯زئ
ال(ó الستنباط علل األح�م أو �عرفة مقاصد الت(يع، وطبقوه w ا�جال اإلنسا: أو ا�اري+ وسبقوا w ذلك، ¿ن ابن 

w اريخ دراسة سنني ختون سابقا للغرب�ا أذهل الغربيون كيف اكتشف هذا العبقريدراسة اÐ ة ! w ،وما أسباب ظهوره
ح� أن ظهوره ¿ن �تمال وÐكنا w إطار ا�وجهات اإلسالمية وا�وجهات القرآنية للنظر واالستقراء وا�دبر ومعرفة 

w أثر Y إطار ا�ضارة اإلسالمية، ف�ن w إثراء ا�ضارة اإلنسانية من  الس9، فلم يكن غريبا أن يظهر مثل هذا الشخص
  .هذا ا¯انب

طبقوه أيضا w ا�جال اyي يسمح با�جربة، وأنتجوا أشياء كث£ة سواء w �ال الطب و�االت أخرى ¿لصيدلة وÑوها، 
ولم  وقد ¿ن الغرب w إبان نهضتهم يكاد يعتمد Z ما وُجد w ا�ضارة اإلسالمية، فانطلق من تلك ا�رحلة وسار وتطور

يقف عند تلك ا�رحلة، ولكنها ¿نت a ا4داية وا�نطلق Y، فاعتمد Z هذه ا`تائج واستفاد من ا�نهج ا�جريÊ فائدة 
 w تطوير هذه ا�ضارة الغربية ال� نعيش أثارها ونلمسها بقوة، هذا من ثمرات علماء ا�سلم� w أثر Y عظيمة، ف�ن

 .إثراء ا�ضارة اإلنسانية
الت ا�أث£ ليست فقط w الطب والصيدلة بل تعدتها إ� أمور أخرى ¿لعمارة وòلفنون ا�ربية ال� طورها ا�سلمون �ا

تطويرا كب£ا �اجتهم إ«ها، و�ذلك w �ال الصناCت األخرى، وظهر أيضا ا`تائج w ا�جال الت(ي
، ومن الeوة 
 .ا وأدخلوا الكث£ w قوانينهم نتيجة الوó وا�عرفة بالفقه اإلسال�عية أو الفقهية استفاد الغربيون كث£يالت(

منها ما يتعلق بالقيم، ومنها ما يتعلق w �ال الت(يع، ومنها w �ال الفكر ، ا�أث£ w ا�ضارة اإلسالمية متعددةفمجاالت 
£pفل وا�ؤسسات ا��ال ا� w ت، ومنهاCالصنا w العالم اإلسال�  ا ومناهج ا`ظر، ومنها w ية، فا�ؤسسات الوقفية ¿نت

 Z ن ا�سلمون قد توسعوا فيها توسعا كب£ا إ� درجة أن يكون هناك أوقافاòنهضة العالم اإلسال� وبناء �تمعه، و w £دور كب
  .اكإلخ من األوقاف ا�تعددة ال� تغطي أوجه ا�ضارة آنذ....ال�ب الضالة، وأوقافا لإلنارة
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 ¿ن أيضا من ثمرات ا�ضارة 
ً
فإذن هذا االهتمام با¯انب اp£ي والعناية به وتوظيف األوقاف توظيفاً اجتماعياً فعاال

اإلسالمية ال� استفاد منها الغربيون كث£اً وطوروها وساروا بها شوطا كب£اً، فاآلن العجيب مثًال من ا¯امعات الغربية 
Z هذه األوقافو�ث£ا من ا�ؤسسات تقوم . 

هذه �حة عن تأث£ العلم والعلماء ا�سلم� w ا�ضارة اإلنسانية، وقد ُكتب w ذلك كث£اً سواء ما كتبه ا�سلمون أو ما 
 ،،،،،،،،]]]]]]]]شمس العرب تسطع Z الغربشمس العرب تسطع Z الغربشمس العرب تسطع Z الغربشمس العرب تسطع Z الغربشمس العرب تسطع Z الغربشمس العرب تسطع Z الغربشمس العرب تسطع Z الغربشمس العرب تسطع Z الغرب: [ كتبه غ£هم، وÐا ُكتب من الكتب ال� تب� هذا األثر العظيم كتاب لـ زغريد هونكة

أوضحت فيه جوانب كب£ة من أثر العلم والعلماء Z ا�ضارة اإلنسانية، و�ث£ من الغربي� ا�نصف�  هذا الكتاب ا�ؤلفة
أشاروا إ� ذلك و�تبوا فيه، وÝ �االت ا�ضارة ا�تعددة، بعضهم ¿ن Áصصا w �ال من ا�جاالت كمجال الفكر فكتب 

االت ا�تعددة، فا4عض كتب w �ال وبعضهم كتب w �االت فيه، وبعضهم w �ال ا�ناهج فكتب فيه، وغ£ها من ا�ج
 .متعددة، بهذا نكون انتهينا من القسم األول قسم اإلسالم والعلم
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        :نبدأ w تعريف ا�كتبة

ية معرفية متنوعة تلÊ بها حاجة ا�جتمع أو فئة من فئاته w ا�جال ية معرفية متنوعة تلÊ بها حاجة ا�جتمع أو فئة من فئاته w ا�جال ية معرفية متنوعة تلÊ بها حاجة ا�جتمع أو فئة من فئاته w ا�جال ية معرفية متنوعة تلÊ بها حاجة ا�جتمع أو فئة من فئاته w ا�جال ية معرفية متنوعة تلÊ بها حاجة ا�جتمع أو فئة من فئاته w ا�جال ية معرفية متنوعة تلÊ بها حاجة ا�جتمع أو فئة من فئاته w ا�جال ية معرفية متنوعة تلÊ بها حاجة ا�جتمع أو فئة من فئاته w ا�جال ية معرفية متنوعة تلÊ بها حاجة ا�جتمع أو فئة من فئاته w ا�جال a مؤسسة ثقافية معرفية تنشأ w ا�جتمع و�وي أوعa مؤسسة ثقافية معرفية تنشأ w ا�جتمع و�وي أوعa مؤسسة ثقافية معرفية تنشأ w ا�جتمع و�وي أوعa مؤسسة ثقافية معرفية تنشأ w ا�جتمع و�وي أوعa مؤسسة ثقافية معرفية تنشأ w ا�جتمع و�وي أوعa مؤسسة ثقافية معرفية تنشأ w ا�جتمع و�وي أوعa مؤسسة ثقافية معرفية تنشأ w ا�جتمع و�وي أوعa مؤسسة ثقافية معرفية تنشأ w ا�جتمع و�وي أوع
wوا;قا Ýا�عرwوا;قا Ýا�عرwوا;قا Ýا�عرwوا;قا Ýا�عرwوا;قا Ýا�عرwوا;قا Ýا�عرwوا;قا Ýا�عرwوا;قا Ýا�عر. 

ف¼ إذن تنشأ w ا�جتمع بفعل فاعل، إما أن تكون بفعل جهة رسمية، أو أن تكون بفعل فئة أو �·ة من ا�جتمع 
  .اهتمت بإنشاء هذه ا�ؤسسة ال� a ا�كتبة

متعددة ومستوياتها Áتلفة، و´ نمط وY وضعه وY منشأه وÑو ذلك، لكن Ñن نتíم عنها ا�كتبات كما سيأ* متنوعة و
سواء أنشأها شخص أو أنشأتها ا�ولة أو أي شخص، ف¼ تنشأ w : فنقول أنها مؤسسة ثقافية معرفية تنشأ w ا�جتمع

 .ا�جتمع

، w السابق ربما ¿نت ا�كتبات ليس فيها إال الكتب، قلنا أوعية معرفية حÆ ال نقول كتب: و�وي أوعية معرفية متنوعة
لكن اآلن ا�كتبات أصبح وضعها آخر، فأوعية ا�عرفة متنوعة، لم تعد الكتب وحدها، قد تكون كتاب، قد تكون 
صحيفة، قد تكون �يطا سمعيا، قد تكون قرصا Ðغنطا أو مد�ا، قد تكون مفتوحة Z اإلنiنت شب�ت، قد تكون 

أوعية معرفية متنوعة ومتعددة بتعدد ا�طور العل( w هذا ا¯انب، فإذن األوعية ا�عرفية ال نستطيع حÄها، yلك �وي 
لم نقل كتبا و�نما قلنا أوعية معرفية متنوعة �سب ما يستجد من هذه األوعية ا�عرفية ال� ال يتوقف اإلنتاج فيها، فما 

  .ا�عرفة نفتأ نالحظ µددا دائما w �ال أوعية

ال يقتÄ الوCء ا�عرZ Ý الكتاب وZ القرص ا�دمج وZ ما ينقل ا�عرفة، بل قد يكون وهذا ما : األمر اآلخر أيضاً 
تفعله بعض ا�كتبات يكون فيها متحفا ·وي إما وثائق أو ما هو أك² من الوثائق، كبعض ا�حف ال� فيها توثيق ¯انب 

ا�كتبات، مثل مكتبة اإلسكندرية ال� a قامت Z أنقاض مكتبة اإلسكندرية القديمة   معرÝ، كما تالحظ w بعض
ومن ضمن ما �ويه ا�تحف، هذا ا�تحف فيه لوحات أثرية، فيه لوحات تب� نمط ا�البس مثًال، تب� ا`قود، تب� 

 .علق با�حنيط عند الفراعنة وÑو ذلكاألسلحة، وتب� تطور هذه األشياء w ا�ضارات ا�ختلفة، بل إن فيها ما يت

فإذن ا�كتبات �تلف، قد تكون متوسعة و�وي شيئاً كب£اً إذا ¿نت مكتبة Cمة أو وطنية أو Ñوها، وقد تكون ا�كتبة 
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صغ£ة وقد تكون �سب وضعها، فنحن طرحنا تعريفا Cما يشمل أو يستوعب ا�كتبة مهما ¿ن وضعها صغ£اً أو كب£اً أو 
توسطاً أو Ñو ذلك، فقلنا إنها إذن مؤسسة ثقافية معرفية µمع ب� ا;قافة وا�عرفة، وتنشأ w ا�جتمع، و�وي أوعية م

wوا;قا Ýا�جال ا�عر w لبية حاجة ا�جتمع أو فئة من فئاته�معرفية متنوعة مهما ¿نت هذه األوعية .  

w م، يندرج كما قلتC عريف ما ¿ن منها متوسعا وما ¿ن منها متوسطاً، وما ¿ن منها  هذا تعريف ا�كتبة بش��هذا ا
 .صغ£اً 

 ::::أما عن نشأة ا�كتبة w اإلسالمأما عن نشأة ا�كتبة w اإلسالمأما عن نشأة ا�كتبة w اإلسالمأما عن نشأة ا�كتبة w اإلسالم
ا�جتمعات اإلنسانية ما من �تمع من ا�جتمعات ال� أصبح  ا نصيب من ا�ضارة إال وجدنا أن ا�كتبة جزء ال : أوالأوالأوالأوالأوالأوالأوالأوال

عات القديمة لوجدنا أن ا�كتبة قد ¿ن  ا نصيب w حياة ذلك ا�جتمع، و�ن يتجزأ من حياتها، ولو نظرنا w بعض ا�جتم
 .¿نت بش� �دود ويس£

أقدم ا�كتبات ال� اكتشف أنها فيها ألواحا طينية �فوظة w م�ن مع�، وهذه األلواح الطينية عليها كتابات سواء كتاب 
  .عقود أو وثائق أو معارف أو Ñو ذلك

ن ببيت الكتب أو ا�كتبة آنذاك عند أو�ك األقوام، ومازالت ا�جتمعات كما قلت ال�  ا نصيب من ف�نت أشبه إذ
 w ما اتسع نطاقها ا�ضاري *ما ظهر االهتمام �يها با�كتبة و�نشائها، �ا  ا من فوائدéا�ضارة يكون عندها ا�كتبة، و

ت ل با`اس ·تاجون فيها إ� اللجوء إ� ا�كتبة، إلدراك أو �اولة حل تطوير ا�ياة وتلبية ما يستجد من إش�الت ونوازل 
 Äهذا الع w ا ترصده ا�كتبات، وقد اتضحتÐ ا هو مطروح ومكتوب، سواء ¿ن قديما أو حديثاÐ ة باالستفادةíا�ش

وأصبح هناك عناية با¯انب ا�عرÝ  ا�ديث ما يسÍ بسلطة ا�عرفة وأهميتها w ا�ياة االجتماعية، بل ا�ياة اإلنسانية،
ألن ا�عرفة أصبح  ا األولوية أو قفزت w ا�قدمة باعتبارها !! وبتسويق ا�عرفة وباقتصاد ا�عرفة وÑو ذلك Ðا نسمعه اآلن 

فنشاط ديÀ ال بد من علم لñ يكون النشاط صحيحا، نشاط دنيوي ، ا ادية للمجتمع أو للنشاط الب(ي بكل صنوفه
 بد من علم لñ يكون النشاط صحيحا ومثمرا، نشاط اجتماó البد أن يكون العلم يهديه لñ يكون صحيحا، ال

وهكذا أي نشاط يمارسه اإلنسان البد أن يسبقه العلم حÆ تكون ثمراته فاعلة ومنتجة، فهذه a مسألة االهتمام بالعلم 
من أجل ذلك ¿نت نشأة ا�كتبات كما قلت �حقيق هذا األمر وهو  أو ا�عرفة ودروها الكب£ w قيادة ا�جتمع اإلنسا:،

هداية ا�جتمع، وتسديد نشاط اإلنسان w \ ما يأتيه ويذره، سواء ¿ن فردا أو �موC، ال بد أن يكون نشاطه مؤثÚرا 
ها بالعلم وا�عرفة Úوموج........        

  ))))))))00000000((((((((        ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقةا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
 .عن نشأة ا�كتبة w اإلسالم�ا بدأناه عن ا�ديث  w هذه ا�لقة سيكون تكميالً 

ا�وضوع با�ديث عن نشأة ا�كتبة بعامة واهتمام الب(ية بتحصيل ا�عرفة ألنها  اذو�نت قد قدمت w حلقة سابقة  
 :�قق أمرين

 .وتفيد w توجيه حياته ونشاطه وتسديده ،�قق قوة وسلطة للمجتمع
خر أن اإلنسان متدين بغريزته فيحتاج �عرفة توجهه فيما يتعلق اآلاألمر و ،فإذن هذه ا�اجة للمعرفة قائمة �ى ا`اس

 .بمص£ه ومستقبله األخروي
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األساس هو ¿ن نشأة ا�كتبة Y دوافع، ا�افع  ؟ا�كتبة فيه تبالنسبة للحضارة اإلسالمية وا�جتمع اإلسال� و�يف نشأ
و·تاج  ،وبالغه ·تاج إ� بيان و�يضاح ،هذا ا`ص ا� ل للعا��تبلغ  ،ألن األمة اإلسالمية أمة رسالة �اذا ؟؟�اذا ؟؟�اذا ؟؟�اذا ؟؟�اذا ؟؟�اذا ؟؟�اذا ؟؟�اذا ؟؟ل ا`ص ا� ّ 

ما وبالعلوم ا�وثقة أو علوم ا�وثيق ال� توثق ا`ص وتب� صحته ، حول ا`ص عدة علوم تإ� أمور أخرى وyلك نشأ
 .لعظيملخ Ðا يتعلق بتوثيق هذا ا`ص اإ.. .ن وبكتابته و�عه إ�آن وتعتÀ بالقرآيتعلق بعلوم القر

وتب� الصحيح وما حاول  ،�موعة من العلوم ال� توثق هذا ا`ص ،ونشأ حول ا`ص ا`بوي ،خر w السنة أيضااألمر اآلو
عدة علوم كمصطلح  تفنشأ ،قدت األحاديث وبينت ا�زيف وأثبت الصحيحنف ،ا4عض إدخاY من األحاديث ا�وضوعة

علوم علوم علوم علوم وهناك  ،للنصللنصللنصللنص    ةةةةققققعلوم ُموثÕ علوم ُموثÕ علوم ُموثÕ علوم ُموثÕ هذه  ،لعلوم ا�تعددة ا�عروفة بعلوم ا�ديثا�ديث وعلم الرجال وعلم العلل وÑوها من ا
كعلم الفقه وا�فس£ اyي يكشف عن معا: ا`صوص وفقه ا�ديث وÑو  ،ال� ت(ح وتب� ا�راد �سب الطاقة ةةةةشارحشارحشارحشارح

 .ذلك من العلوم ال� تتحدث عن هذه ا¯وانب وت(ح من خال ا وتب� ا`ص
يكون Cرف بها ومنضبطا  أن بمع� العلوم ال� ال بد �ن �تهد w �ح ا`ص وبيانه ،علوم منهجية تكذلك نشأ
 .ال يكون ا`ص خاضعا للتش¼ وا وى w �حه وÝ بيانهو، بقواعدها

w ا�جال هذه ا4دايات  ،ف�نت بدايات لنشأة ا�كتبة w اإلسالم ،w إطار ا`ص أو w خدمة ا`ص تفهذه *ها علوم نشأ
كعلم  علوم وسائلعلوم وسائلعلوم وسائلعلوم وسائلw خدمة ا`ص  تكذلك من العلوم ال� نشأ، كب£ العل( أو ا�يÀ توسعت ومازالت تتوسع إ� Åءٍ 

أيضا ¿ن  ،ال� تع� Z فهم ا`ص واالقiاب من روحه ،اللغة وما يتصل بعلوم اللغة واألدب وا4الغة وا4يان وÑوها
فإذن هذا  ،تب من علوم ومعارف w هذا الشأنw تطور ا�كتبة w اإلسالم وتكاثر ما كُ للمستجدات وا`وازل أثرا كب£ا 

 .جانب من ا¯وانب اyي ¿ن سببا w نشأة ا�كتبة w اإلسالم

فمعلوم أن العرب ¿نوا w ا¯زيرة العربية و ا عوائدها و ا وضعها من  ،ما فيه من تطورات وتغ£اتبخر هو الواقع آجانب 
ثم �ا توسع ا�سلمون وانت(وا w األرض تالقوا مع �تمعات قطعت شوطا  ،ا�طور ا�ادي وتطور الوسائل وغ£ ذلكحيث 

¿�جتمع الفارÌ وا�جتمع الروما: وا�جتمع ا�Äي وÑو ذلك من ا�جتمعات األخرى  ،w ا�ضارة وا�قدم والصناعة
تاج إ«ها w ُ·  ةوÝ استحداث علوم معاشي ،أثرا آخر w تطوير ا�عرفةف�ن yلك أيضا  ،ال� انفتح ا�سلمون عليها

ا�سلمون من خالل ا�ال=  واستفادةو�نما ¿ن �ى اآلخرين  ،هذه العلوم بعضها لم يكن Ðا استحدثه ا�سلمون ،ا�طبيق
  .رة اإلسالميةفأسهمت هذه ا�عارف w تطوير ا�كتبة w ا�ضا ،وا�ثاقف مع هذه ا�جتمعات األخرى

ا¯انب ا¯انب ا¯انب ا¯انب ا¯انب ا¯انب ا¯انب ا¯انب و، اتساع نطاق األمة جغرافيا واتساع حاجتها زمنيا :ا;ا:ا;ا:ا;ا:ا;ا:ا;ا:ا;ا:ا;ا:ا;ا:        انبانبانبانبانبانبانبانبا¯ا¯ا¯ا¯ا¯ا¯ا¯ا¯وا`ص والرسالة رسالة األمة :األولاألولاألولاألولاألولاألولاألولاألولانب انب انب انب انب انب انب انب ا¯ا¯ا¯ا¯ا¯ا¯ا¯ا¯فإذن 
 .تالقيها مع األمم ا�تقدمة معاشياً وماديا واالستفادة من هذه ا�جارب و�دماجها w ا�ضارة اإلسالمية :ا;الثا;الثا;الثا;الثا;الثا;الثا;الثا;الث

هذه الروافد أسهمت w ا�وسع الكب£ w مكتبات العالم اإلسال�،  ،¿نت روافد للمكتبة w اإلسالم هذه األمور ا;الثة \
شخاص أو أن تكون األطبعا w ا4داية ¿نت ا�كتبات أقرب من أن تكون عند  ،فما زالت تتسع حÆ انتقلت نقلة أخرى

ر هذا األمر فأصبح هناك مكتبات ضخمة ت و�نشائها طوّ لكن اهتمام ا�ول اإلسالمية بمسألة ا�كتبا ،w دور ا�عليم
òنت فيها و ،دار بيت ا�كمة w بغداد أنشأها هارون الرشيد ثم طورها من بعده ا�أمون أشهرها من ،ومعروفة w ا�اريخ

بل  ،w بغدادكذلك من ا�كتبات دار ا�كمة w القاهرة وòنت تضاa بيت ا�كمة  ،ا�صنفات من Áتلف العلوم والفنون
 .¿ن بينهما تنافس شديد w أن �صل \ مكتبة Z الكتاب قبل األخرى

ال� ¿نت a األخرى تنافس و�اول و ا  w األندلس كذلك من ا�كتبات مكتبة قرطبة w األندلس أيام ا�ولة األموية
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�ن هناك تنافس ب� هذه ا�كتبات أدى ف ،رواد يشiون الكتاب من ا�(ق قبل أن qرج هناك لñ يدخل مكتبة قرطبة
من ا�علوم أن ا�عليم فيها ¿ن حيا وقويا ومازال ا�عليم ينسب و ،çانب ذلك ¿ن هناك مكتبات w ا�ساجد ،إ� ظهورها

م إ� هذه ا¯وامع و�ن ¿ن استقل عنها وأصبح w أماكن أخرى يدرس مثل األزهر والزيتونة والقروي� وغ£ها ¿ن ا�علي
سواء ¿نت لعلماء أو وجهاء من ا�كتبات الشه£ة ويشار  ،باإلضافة إ� مكتبات أخرى متعددة ،وòنت �وي ا�كتبات ،فيها

وéما زاد ازدهاره آنذاك *ما اتسع نطاق ا�كتبات فيه مثل مكتبات ا�ساجد وا�كتبات  ،إ«ها با4نان w العالم اإلسال�
 لخإ.....ك مكتبات Cمة ومكتبات مدارساpاصة ومكتبات اpلفاء وهنا

وهناك من ا�كتبات ما اندثر وانت¼  ،وبعض هذه ا�كتبات القديمة w العالم اإلسال� تم إحيائها ¿�كتبة الظاهرية وÑوها
 Z فعمل Äم w مثل مكتبة دار ا�كمة بالقاهرة ال� انتهت ح� أصبح صالح ا�ين حاكم Y بسبب ظروف عرضت

 .ء هذه ا�كتبةإنها
 ألهداف ال� تiياها ا�كتبات؟ أو �اذا تنشأ ا�كتبات ؟؟ألهداف ال� تiياها ا�كتبات؟ أو �اذا تنشأ ا�كتبات ؟؟ألهداف ال� تiياها ا�كتبات؟ أو �اذا تنشأ ا�كتبات ؟؟ألهداف ال� تiياها ا�كتبات؟ أو �اذا تنشأ ا�كتبات ؟؟ألهداف ال� تiياها ا�كتبات؟ أو �اذا تنشأ ا�كتبات ؟؟ألهداف ال� تiياها ا�كتبات؟ أو �اذا تنشأ ا�كتبات ؟؟ألهداف ال� تiياها ا�كتبات؟ أو �اذا تنشأ ا�كتبات ؟؟ألهداف ال� تiياها ا�كتبات؟ أو �اذا تنشأ ا�كتبات ؟؟ااااااااما ما ما ما ما ما ما ما 

 ،إذن قد تكون األهداف Z مستوى Cم للمجتمع ،w ا�عريف أ�ت إ� أنها تلÊ حاجات ا�جتمع أو فئة من الفئات
مكتبات األطفال ومكتبات  فئة من الفئاتدمة p ةوجه، فمن ا�كتبات ا�فئة من الفئاتدمة p ةوقد تكون موجه

الشباب مثًال وا�كتبات اpاصة وÑو ذلك، بعض ا¯هات ا�عينة قد �تاج �كتبة �لÊ حاجاتها وقد يغلب عليها اهتمامها 
 Ìأو العسكري أو ا¯انب السيا èوه وأ¿¯انب القانوÑهذه اإلدارة تع�  ،ا¯انب اإلداري و w فنجد أن ا�كتبة ال�

إذن ا�كتبة تتعدد أهدافها بتعدد أنواعها، لكن حسبنا أن نش£ إ� بعض  ،ذه اإلدارة أو هذه الفئة من ا`اس�اجة ه
 .األهداف العامة ال� قد تصدق Z بعض ا�كتبات بعامة وتصدق Z بعضها دون بعض

 ::::        ا�كتباتا�كتباتا�كتباتا�كتباتا�كتباتا�كتباتا�كتباتا�كتبات        أهدافأهدافأهدافأهدافأهدافأهدافأهدافأهداف        منمنمنمنمنمنمنمن
فما من أمة من األمم إال وتهدف إ�  ،ة إلنشاء ا�كتبةفال شك أن هذا هدف من األهداف األساسية السامي ::::::::تثقيف األمةتثقيف األمةتثقيف األمةتثقيف األمةتثقيف األمةتثقيف األمةتثقيف األمةتثقيف األمة........////////

ومن أهم الطرق للر8 �ستوى الوó أن يتم  ،وتس< جاهدة للحصول Z ذلك ،الر8 بذاتها والوصول إ� مصاف األمم
ة وبقدر بقدر وجود ا�كتبات الeي ،والشك أن ا�كتبات تسهم w ذلك إسهاما كب£ا ،رهايتثقيف األمة وتعليمها وتطو

óلك يقال عن شعب مع�  ،اإلقبال عليها والقراءة فيها واستثمارها يكون مستوى الوyأنه شعب قارئ وعن شعب بو
 ،د القراءجوال فائدة من ا�كتبة إذا لم يو ،دونوقد تكون ا�كتبات متوفرة جدا لكن القراء ال يُوجَ  ،خر أنه ليس بقارئآ

تثقيف األمة يأ* w  ئذفحين ،رات وأوقفها دون أن يستعملها حÆ تفسد أو تهلكوهو كمن اشiى سيارة من أفخر السيا
  .ها أن تكون Cمال w هذا األمرأأولوية األهداف ال� يس< إ«ها واضعو ا�كتبات أو منش

WWWWWWWW........اثااااااااiاث;ا: حفظ الiاث;ا: حفظ الiاث;ا: حفظ الiاث;ا: حفظ الiاث;ا: حفظ الiاث;ا: حفظ الiاث;ا: حفظ الiثاوقد تكون تكونت حدي ،جذور قديمةواألمة قد يكون  ا امتداد قديم  ،حفظ تراث األمة ::::::::;ا: حفظ ال، 
بالنسبة ف ،يتعلق بإنتاج أو توثيق تراث وطن من األوطانيكون فيما وقد  ،ما يتعلق باألمة بعامةفيوحفظ الiاث يكون 

ومنه ما هو  ،ولألسف أيضا مشتت w العالم أ�ع وليس w العالم اإلسال� وحده ،لألمة اإلسالمية تراثها واسع ومتنوع
w هذه ا`قاط بعد ا�ديث عن األهداف- حكم ا�فقود موجود ومنه ما هو مفقود ومنه ما هو Z *فثلك من  -ولعلنا نأ

األهداف ال� تنشأ من أجلها ا�كتبات ا�فاظ Z تراث األمة كمخطوطاتها ا�وزعة w العالم و�ع هذه ا�خطوطات 
يمكن أن �فظ تراث األمة سواء من  ،وال شك أن ا�كتبات تؤدي دورا مهما w هذا ا¯انب ،والعناية بها و�حياء تراثها

فعدة قنوات يمكن أن تعمل من  ،خالل رصده أو �عه أو من خالل إخراجه ون(ه أو من خالل إذاعته وبيانه وÑو ذلك
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 .سواء ¿ن تراث األمة بعامة أو تراث جهة وطن من األوطان ،خال ا ا�كتبات Z العناية بالiاث وحفظه
علوم ومن أوعية من ليس \ باحث قادر Z أن يكون �يه ما ·تاجه w �ثه من وثائق و هأنال شك  ::::::::تيس£ ا4حثتيس£ ا4حثتيس£ ا4حثتيس£ ا4حثتيس£ ا4حثتيس£ ا4حثتيس£ ا4حثتيس£ ا4حث        ........11111111

معرفية وÑو ذلك، فهذه ا�كتبات تيZ ð ا4احث� وتقرب  م ا4عيد وتيð الصعب وتوفر ا¯و ا ادئ وا�ناخ ا�ناسب 
 :فتيس£ها للبحث يكون من عدة أوجه ،للبحث العل(

 ،ن خالل ا�ناخ ا ادئ اyي يتيح للباحث ا`ظر وا�فكر واالستيعابم االمر األولاالمر األولاالمر األولاالمر األول

 ،ما توفره من قنوات معرفية ا:ا:ا:ا:واألمر ا;واألمر ا;واألمر ا;واألمر ا;

 ،كونها Z قدرة أو قدرتها C«ة Z ا�واصل مع مراكز ا4حوث األمر ا;الثاألمر ا;الثاألمر ا;الثاألمر ا;الث

 ،أنها قد تع� ا4احث w أمور مادية بأن تمول �ثه األمر الرابعاألمر الرابعاألمر الرابعاألمر الرابع

قد تعينه w ن( �ثه وهكذا فتيس£ ا4حث w ا�كتبة Y عدة أوجه �سب قدرة ا�كتبة و�سب  أنها pامسpامسpامسpامساألمر ااألمر ااألمر ااألمر ا
 .سiاتيجيتهاا

VVVVVVVV........        ال ا�عرفة� w ال ا�عرفةمتابعة ا�ستجدات� w ال ا�عرفةمتابعة ا�ستجدات� w ال ا�عرفةمتابعة ا�ستجدات� w ال ا�عرفةمتابعة ا�ستجدات� w ال ا�عرفةمتابعة ا�ستجدات� w ال ا�عرفةمتابعة ا�ستجدات� w ال ا�عرفةمتابعة ا�ستجدات� w ا;ورة ا�علوماتية وانفجار         ::::::::متابعة ا�ستجدات Äع w نÑألن ا�عرفة والعلوم الشك والسيما و
أن األفراد أصبحوا  ، والشكتابعة جادة ل� ما يطرح �سب اإلم�نا�علومات هذا العÄ ·تاج إ� مالحقة @يعة وم

فهنا دور ا�كتبات وال سيما الك²ى  ،Cجزين عن أن ·يطوا بهذا ا�وسع أو أن ·يطوا çزء منه فضال أن ·يطوا به
ا�علومات ا�ستخدمة  وتكون ،وا�دعومة أن تيð وتتابع \ جديد حÆ يكون أمام ا4احث� �يها ما يستجد من ا�عرفة

وهنا ت²ز ا�كتبة w  ،قدر عليه ا�ؤسسات وليس األفرادأمتابعة ا�ستجدات وهو هذا ا�جال ، w ا4حوث جديدة وحديثة
 .كون a ا�هيأة أو ا�ؤهلة �تابعة ا�ستجدات وتيس£ها للباحث��ا�قدمة 

أو مكتبة وطنية توثق ا`تاج  وطنياً  لك 	د ل� دولة w الغالب مر�زاً فث ::::::::توثيق الiاث الوطw À �ال ا�عرفة وا;قافةتوثيق الiاث الوطw À �ال ا�عرفة وا;قافةتوثيق الiاث الوطw À �ال ا�عرفة وا;قافةتوثيق الiاث الوطw À �ال ا�عرفة وا;قافةتوثيق الiاث الوطw À �ال ا�عرفة وا;قافةتوثيق الiاث الوطw À �ال ا�عرفة وا;قافةتوثيق الiاث الوطw À �ال ا�عرفة وا;قافةتوثيق الiاث الوطw À �ال ا�عرفة وا;قافة        ........00000000
وZ سبيل ا�ثال w ا�ملكة العربية السعودية مكتبة ا�لك فهد الوطنية a ا�كتبة  ،العل( والفكري w هذا ا4ت أو ذاك

هو رقم ا�وثيق  ذه ا�ادة ا�عرفية ال� أذنت  اyلك ·مل الكتاب رقما معين ،عل( هنا w ا�ملكةالتاج ا`ال� تع� بتوثيق 
فهذا هو مر�ز ا�وثيق الوطÀ، وهو w الغالب مكتبة مهمتها األوý  ، ا ا�كتبة ورخصت  ا ووثقتها وأصبحت موثقة �يها

Àواألساسية توثيق ا`تاج العل( الوط.  
فتكون ا�كتبات �اال الستثمار  ،حة من الفراغ w أوقاتهمالسيما �ى الشباب 	د أن هناك مسا ::::::::تغطية أوقات الفراغتغطية أوقات الفراغتغطية أوقات الفراغتغطية أوقات الفراغتغطية أوقات الفراغتغطية أوقات الفراغتغطية أوقات الفراغتغطية أوقات الفراغ        ........¤¤¤¤¤¤¤¤

م يكون هذا أثره الشك ليس وفبقدر ما يستفيدون من معارف وعل ،هذا الفراغ فيما ينفعهم بذواتهم وما ينفع أمتهم
 .لألفراد بذواتهم و�نما أيضا ألÐهم

�نما �وي �يع العلوم وا�عارف واألوعية ليس فقط و ،فا�كتبة ال �تص بعلم من العلوم        ::::::::�قيق ا��مل ب� العلوم�قيق ا��مل ب� العلوم�قيق ا��مل ب� العلوم�قيق ا��مل ب� العلوم�قيق ا��مل ب� العلوم�قيق ا��مل ب� العلوم�قيق ا��مل ب� العلوم�قيق ا��مل ب� العلوم        ........¦¦¦¦¦¦¦¦
بل األوعية ا;قافية كما أ�ت w حلقة سابقة، فإذا ¿نت بهذا الش� فإن مناخها يوÓ بهذه ا��ملية ويعطي  ،ا�عرفية

يسد \ صنف و ،�يث يشعر من يأ* إ� ا�كتبة أنه أمام معارف متنوعة يكمل بعضها بعضا ،هذه ا��ملية ب� العلوم
ف¼ إذن توÓ بهذا  ،�يث أنها بمجموعها تؤدي إ� االستجابة �ا تتطلبه ا�ياة بمجموعها ،منها ثغرا من ثغرات ا�ياة

 .ا��مل ب� العلوم وتقربه إ� األذهان واقعا �سوسا
اد ا�كتبة ترامن أن الشك  ،كعادة حب القراءة واإلطالع وا4حث وا`ظر وا�دقيق :إكساب اإلنسان العادات ا�ميدةإكساب اإلنسان العادات ا�ميدةإكساب اإلنسان العادات ا�ميدةإكساب اإلنسان العادات ا�ميدةإكساب اإلنسان العادات ا�ميدةإكساب اإلنسان العادات ا�ميدةإكساب اإلنسان العادات ا�ميدةإكساب اإلنسان العادات ا�ميدة        ........§§§§§§§§

الزمان تكسبه Cدات ومهارات قد ال ·سن  ا لو لم يكن من ا�رتادين وا�iددين Z  وأوتكرر منه ذلك فإن ا�دة 
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 .والقراءة اإلطالعغرس حب و وا4حث لقراءةل�نا إ«ها كتنمية ا�يول أومنها هذه ال�  ،ا�كتبات
 .ا�عرفة وا4حث وا�حليل وÐارسة ذلك تطبيقياً بفيما يتعلق  ::::::::تنمية القدراتتنمية القدراتتنمية القدراتتنمية القدراتتنمية القدراتتنمية القدراتتنمية القدراتتنمية القدرات ........̈̈̈̈̈̈̈¨
/ª/ª/ª/ª/ª/ª/ª/ª........ فن من الفنون أو علم من العلومفي ::::::::الكشف عن ميول الطالبالكشف عن ميول الطالبالكشف عن ميول الطالبالكشف عن ميول الطالبالكشف عن ميول الطالبالكشف عن ميول الطالبالكشف عن ميول الطالبالكشف عن ميول الطالب w رغباتهم w فبما أن ا�كتبة بها \ هذه  ،ما يتعلق

رتاد وقد يكون �ى م ،وباكتشاف ما يوافق ميول اإلنسان ،األصناف ا�تعددة ف¼ تتيح خيارات تسمح باالختيار بينها
وÑو  ،وآخر w ا¯انب ا¯غراw ،�يه مثًال ميول w ا¯انب ا�اري+ -وهو لم يكتشف من نفسه هذا ال³ء-ا�كتبة 

فما يزال به هذا ال³ء حÆ  ،نه سيجذبه ما يتوافق مع ميوYأالشك  اإلطالع شيئاً فشيئاً w حينما يرتاد ا�كتبة ويبدأ  ،ذلك
Z ما يهدف إ«ه وأما يهمه  يكون قد تعرف. 

بعامة، وليست األهداف بمجموعها  جلها ا�كتبات w ا�جتمعات اإلنسانيةأمن  أهذه a �موعة من األهداف ال� تنش
 ،قد يتحقق جزء من هذه األهداف w مستوى مع� من هذه ا�كتبات ل� ا�كتبات بمجموعها، و�نما a أهداف متنوعة

 اهتماماتالك²ى ال� µمع ا�كتبات تتحقق �يعها w مكتبة بعينها ال سيما  وقد ،وقد يتحقق جزء منها w مستوى آخر
 ،وقسم للمخطوطات ،وآخر لألشياء الiاثية ،للوثائق اوقسم ،للشباب اوقسم ،لألطفال ام قسمضمثًال تف ا�جتمع، أطياف
، االحتياجات متنوعة ومتعددة تلÊ \ فيكون �يها قاCت ،وÑو ذلك ،لألشياء السمعية واÄ4ية للكتب، وقسم وقسم

 .إذن فاألهداف �تلف وتتسع �سب اختالف ا�كتبات و�سب اختالف أنواعها
 ::::::::الiاث اإلسال�الiاث اإلسال�الiاث اإلسال�الiاث اإلسال�الiاث اإلسال�الiاث اإلسال�الiاث اإلسال�الiاث اإلسال�

من تراث  وسبب فقد كث£ٍ  ،الزال Áطوطاً  وهذا ا�وجود منه ا�نشور ومنه ما ،موجود ومنه مفقود الiاث اإلسال� منه
ومن جهة أخرى مشíة ا�خلف  ،عود إ� ا`كبات ال� تعرض إ«ها العالم اإلسال� من جهةا�ضارة اإلسالمية و�تبها ي

أما من ناحية ما تعرض إ«ه العالم اإلسال� من نكبات فقد تعرض `كبت� كب£ت� جداً باإلضافة  ،واالÑطاط
 :للمش�ت األخرى

ýا`كبة األوýا`كبة األوýا`كبة األوýا`كبة األوýا`كبة األوýا`كبة األوýا`كبة األوýتار ا�غول :ا`كبة األو�أيدي ا Z ما حدث للمسلم� a  حينما غزو ا�ضارة اإلسالمية وا�ولة العباسية وأسقطوها
فقد ¿ن أو�ك الغزاة  ،هذه الغزوة ا�دمرة دمرت الكث£ من تراث ا�سلم� وحضاراتهم ،ولم يقفوا إال w الشامC¤0¤Aم 

 .ن  ذا الiاث قيمةلم يكونوا يرو ،وقد رموا w نهر دجله الكث£ من الiاث اإلسال� ،·رقون ما يقع �ت أيديهم
حرقوا الكث£ من أفقد  ،سقطوا ا�ولة اإلسالميةأZ يد ا`صارى حينما دخلوا األندلس و        ::::::::نكبة أخرىنكبة أخرىنكبة أخرىنكبة أخرىنكبة أخرىنكبة أخرىنكبة أخرىنكبة أخرىكذلك جاءت 

واستئصال ا�ين اإلسال� w ديار عليهم وحاولوا تنص£هم والقضاء  ،وتتبعوا ا�سلم� تتبعاً شديداً  ،تراث ا�سلم� هناك
 .األندلس

  ))))))))¤¤¤¤¤¤¤¤((((((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
 w اث اإلسال� ا�خطوطiهذه ا�لقة سنكمل ما توقفنا عنده عند ا�ديث عن نكبات ا�كتبات أو ما حدث لل w

 .وهو ما سنكمله w هذه ا�لقة ،w العÄ ا�ديث اyي لم ن( إ«هأيضا ا�ا� و

ين اكتسحوا العالم اإلسال� من أو�ك اy ،كنا قد أسلفنا ا�ديث عن دور ا�تار w إتالف الكث£ من حضارة ا�سلم�
ر بمائة ألف �عت w ميدان وأحرقت بعد أن دّ حرق فيها ما قُ أو�ذلك ما حدث w األندلس حيث  ،�قه إ� حدود الشام

 .آنذاك أخرج ا�سلمون من األندلس
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 ::::::::العوامل ال� أLت بالiاث اإلسال�العوامل ال� أLت بالiاث اإلسال�العوامل ال� أLت بالiاث اإلسال�العوامل ال� أLت بالiاث اإلسال�العوامل ال� أLت بالiاث اإلسال�العوامل ال� أLت بالiاث اإلسال�العوامل ال� أLت بالiاث اإلسال�العوامل ال� أLت بالiاث اإلسال�
 ........ما ¿ن من ÏاCت w العالم اإلسال� نفسهما ¿ن من ÏاCت w العالم اإلسال� نفسهما ¿ن من ÏاCت w العالم اإلسال� نفسهما ¿ن من ÏاCت w العالم اإلسال� نفسهما ¿ن من ÏاCت w العالم اإلسال� نفسهما ¿ن من ÏاCت w العالم اإلسال� نفسهما ¿ن من ÏاCت w العالم اإلسال� نفسهما ¿ن من ÏاCت w العالم اإلسال� نفسه........////////
WWWWWWWW........وات العلمية        الضعفالضعفالضعفالضعفالضعفالضعفالضعفالضعفeوات العلمية وانتشار ا¯هل وعدم االهتمام بهذه الeوات العلمية وانتشار ا¯هل وعدم االهتمام بهذه الeوات العلمية وانتشار ا¯هل وعدم االهتمام بهذه الeوات العلميةالعلالعلالعلالعل(((( وانتشار ا¯هل وعدم االهتمام بهذه الeوات العلمية وانتشار ا¯هل وعدم االهتمام بهذه الeوات العلمية وانتشار ا¯هل وعدم االهتمام بهذه الeوات العلمية وانتشار ا¯هل وعدم االهتمام بهذه الeالغربي�  أفقدها قيمتهاأفقدها قيمتهاأفقدها قيمتهاأفقدها قيمتهاأفقدها قيمتهاأفقدها قيمتهاأفقدها قيمتهاأفقدها قيمتها العلالعلالعلالعل(((( وانتشار ا¯هل وعدم االهتمام بهذه ال Z £يث بيع منها الكث�

 .ونقلوها إ� بالدهم
با ووقد ¿نت أور ،حيث اكتشف أو�ك أهمية هذه العلوم w نهضة ا�سلم� وتقدمهما�روب الصليبية ا�روب الصليبية ا�روب الصليبية ا�روب الصليبية ا�روب الصليبية ا�روب الصليبية ا�روب الصليبية ا�روب الصليبية         ننننننننباباباباباباباباإإإإإإإإما حدث ما حدث ما حدث ما حدث ما حدث ما حدث ما حدث ما حدث         ........11111111

وقناة ا�عرفة ¿نت عن طريق  ،)قناة ا�رب -قناة ا�جارة  -قناة ا�عرفة (ية من ثالث قنوات تتعرف Z ا�ضارة اإلسالم
 .األندلس وòن أبناء الغرب يدرسون w تلك ا¯امعات وينقلون معهم ما استطاعوا من الiاث اإلسال�

¿نت عن طريق صقلية وجنوب ايطا«ا حيث با ووالقناة ا;انية ال� انتقلت أو ع²ت من خال ا ا�ضارة اإلسالمية إ� أور
حيث ¿ن تقليد اإلم²اطور ا4¶نطي  ،اإلم²اطورية ا4¶نطية با�ولة اإلسالمية توحيث تأثر ،ا�جارة ا�زدهرة آنذاك

 .للخليفة العباw Ì بغداد w تشجيع العلم وÝ استئصاY وا4ذل فيه
ا�روب الصليبية ال� امتدت لقرن� من الزمان  نباإالغربية وبتوسع w  وòنت القناة ا;ا;ة ال� ع²ت منها ا�ضارة

 .با هذه ا�ضارة اإلسالمية ونقلوا الكث£ من تراثها ومن عطائها ومن إنتاجها ومصنوCتهاوواكتشف من خال ا Cمة أور
أن ا�لوك الصليبي� اكتشفوا هذا والشاهد هنا  ا�ضارة الغربية،ا�ضارة اإلسالمية إ�  منهاهذه ا;الث قنوات ع²ت 

ثم �ا جاء العÄ ا�ديث  ،حرصوا Z نقله واالستفادة منه فأخذوا ما استطاعوا من تلك ا�خطوطات ،الiاث اإلسال�
ودعت w ا4تان الغربية

ُ
والزالت تتðب ا�خطوطات إ�  ،عÄ االستعمار نُهب الكث£ من Áطوطات العالم اإلسال� وأ

و�ذا مات العالم فقد تباع w ا�كتبة وتتðب  ،من العلماء ·رصون Z اقتناء ا�خطوطات اً ومعروف أن كث£ ،ذايومنا ه
 .وتنقل إ� خارج ا4تان اإلسالمية إ� ا4تان الغربية

 ،لكث£ومع ذلك فالزال يوجد منها االكث£ة، ا�خطوطات اإلسالمية  و�تالف واغiاب عوامل أسهمت w تبدد عدةهذه 
ومنه ما  ،للنور وظهر وهذا ا�وجود منه ما ن( وحقق ،ومنها ما هو w حوزة غ£ها ،ومنها ا�وجود w حوزة األمة ،منها ا�فقود

 .لم ين( وهو كث£ جداً 
تتوزع w و ،با وأمريكا بمائة ألف Áطوط عدا مكتبات ا�ست(ق� واألفراد وÑوهموتُقدر ا�خطوطات w مكتبات أور

هذه أشهر ا4تان  ،يطا«ا وا`مسا والسويد�سبانيا وأوروسيا و وهو`دا من أهمها ا	لiا وفرنسا وأ�انياأوروبية دة دول ع
خذ من ا4تان اإلسالمية w العÄ ا�ديث، ها Áطوطات إسالميةفيال� توجد 

ُ
ذه  رصد جراء �اوالت إلهناك اآلن و Ðا أ

�مد عجاج اpطيب هذا  ـل "�حات w ا�كتبة وا4حث وا�صادر"تنت بذلك كتاب ومن الكتب ال� اع ،ا�خطوطات
نه أحيث أشار إ�  ،فرد فقرة w كتابه �دث فيهاأم Áطوطات عربية w أوروبا وأمريكا ضفرد للمكتبات ال� تأال�تب 

ما ت ا�ست(ق� وأساتذة ا¯امعات وقل تقدير سوى ما w مكتباأئة ألف Áطوط عر Z ايوجد w تلك ا�كتبات Ñو م
 .w أيدي ا`اس Ðن Y عناية با�خطوطات العربية واآلثار ال(قية

حيث اهتموا بهذه العلوم  ،وبداية االهتمام با�خطوط العر ¿نت w القرن العا� ا�يالدي إبان ا�روب الصليبية
Z م يش£ ال�تب إ� ،نقل الكث£ منهاو اقتنائها وحرصواC اسع ملك فرنسا�أن لويس ا /WW¤ م-/W¦ª م aة وجودهوiف ،

واحتذى  ،�ا Cد من ا�روب الصليبية نقل معه من مدينة دمياط Áطوطات عربية وقبطية زين بها خزائن قÄه يقول
لألندلس الفضل وقد ¿ن  ،حذوه كث£ من أمراء الفرنسي� واألغنياء اyين رافقوا ا�لك w زيارته األماكن ا�قدسة
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 .باوالكب£ w نقل العلوم اإلسالمية إ� أور
 ::::::::معهد ا�خطوطات العربيةمعهد ا�خطوطات العربيةمعهد ا�خطوطات العربيةمعهد ا�خطوطات العربيةمعهد ا�خطوطات العربيةمعهد ا�خطوطات العربيةمعهد ا�خطوطات العربيةمعهد ا�خطوطات العربية

نظراً ألهمية هذا الiاث فقد انتبه العرب وا�سئولون w األمة العربية إ� أهمية استعادة هذا الiاث وصيانته وحفظه 
هذا ا�عهد يس< Z  "معهد إحياء ا�خطوطات"تد'  امعة ا�ول العربية¯وا من أجل ذلك مؤسسة تابعة ؤفأنش ،والعناية به

 .عدة مستويات �فظ هذه ا�خطوطات والعناية بها وا�عريف بها وÑو ذلك
        :::::::: ومن آ«ات ا�عهدومن آ«ات ا�عهدومن آ«ات ا�عهدومن آ«ات ا�عهد

 عن طريق ا�صويرعن طريق ا�صويرعن طريق ا�صويرعن طريق ا�صويرعن طريق ا�صويرعن طريق ا�صويرعن طريق ا�صويرعن طريق ا�صويرفال يمكن استعادة ا�خطوطات ألن أهلها يمتلكونها اآلن، و�نما تستعاد فال يمكن استعادة ا�خطوطات ألن أهلها يمتلكونها اآلن، و�نما تستعاد   ،،،،،،،،����ع ا�خطوطات من العالمع ا�خطوطات من العالمع ا�خطوطات من العالمع ا�خطوطات من العالم����ع ا�خطوطات من العالمع ا�خطوطات من العالمع ا�خطوطات من العالمع ا�خطوطات من العالم
a إصدار ن(ات a إصدار ن(ات a إصدار ن(ات a إصدار ن(ات a إصدار ن(ات a إصدار ن(ات a إصدار ن(ات a إصدار ن(ات واآل«ة ا;انية ور8 أو ا�صوير Z ا�كروفيلم وا�صول Z هذه الصور من ا�خطوطات، إما ا�صوير ال

a �قيق بعض a �قيق بعض a �قيق بعض a �قيق بعض a �قيق بعض a �قيق بعض a �قيق بعض a �قيق بعض اآل«ة ا;ا;ة  ،يب� فيها ما يستجد C wلم ا�خطوطات وما ·صل منها وما يكتشف منها متتابعةمتتابعةمتتابعةمتتابعةمتتابعةمتتابعةمتتابعةمتتابعة
عن طريق مثًال إمدادهم بصور  ةمعين ةغب� w �قيق Áطوطكمساعدة ا4احث� الرا ا�خطوطات أو ا�ساعدة Z �قيقهاا�خطوطات أو ا�ساعدة Z �قيقهاا�خطوطات أو ا�ساعدة Z �قيقهاا�خطوطات أو ا�ساعدة Z �قيقهاا�خطوطات أو ا�ساعدة Z �قيقهاا�خطوطات أو ا�ساعدة Z �قيقهاا�خطوطات أو ا�ساعدة Z �قيقهاا�خطوطات أو ا�ساعدة Z �قيقها

 .ا�خطوطة أو Ñو ذلك
مراكز ا4حوث  وأفبعض ا�ول اعتنت بهذا ا¯انب السيما ا�جامع العلمية  ،ومعهد ا�خطوطات ليس هو الوحيد

مر�ز ا�لك فيصل لتراسات "ل فمثًال w ا�ملكة العربية السعودية نالحظ عناية كب£ة جداً با�خطوطات مث ،وا¯امعات
 ا�يه قسم خاص با�خطوطات �معها من أÑاء العالم وتفهرس وتصنف، و�يه قسم للعناية با�خطوطات µليد" اإلسالمية

ويمكن  كب£ة، �ا �ى ا�ر�ز من إم�نات ،من ا�لف ومعا¯ة ما تلف منها بآ«ة متطورة ومتجددة دائماً  ة  اووقاي
 .االتصال با�ر�زعن طريق ستفادة للباحث� اال

 ا جهد  "جامعة اإلمام �مد بن سعود"با�خطوطات w ا�ملكة العربية السعودية  يةعناللكذلك من ا�ؤسسات ال� سبقت 
 من هذا ا¯انب، فقد �عت الكث£سواء Áطوط مصور أو كتابة أو مكروفيلم، w حرصها Z اقتناء ا�خطوطات بأنواعها 

نشئت  ةجامع تكونت ثم �او ة،هتمامها منذ القدم من قبل أن تصبح جامعة عندما ¿نت *يات ومعاهد علميوòن ا
ُ
أ

كما أن �يها  ،فتيها Áطوطات نادرة ،ا�خطوطاتهذه ب يةللعنا w ا�كتبة ا�ر�زية خصص قسمعمادة شؤون ا�كتبات و
� إ �ويل هذه ا�كتبات مشكورة w Z اآلونة األخ£ةكتبات عمادة شؤون ا�ت لوقد عم ،من هذه ا�خطوطات هائال اكم

 .الطريقة الرقمية �يث يسهل إيصا ا إ� ا4احث� ويسهل عليهم اإلطالع عليها
وقد أسهمت هذه  ،وأيضاً من ضمن هذه ا¯امعات جامعة ا�لك عبد العزيز وجامعة أم القرى وا¯امعة اإلسالمية وغ£ها

فتسجيل  ،عن طريق الرسائل العلمية Z وجه اpصوص إسهاماً كب£اً  اإلسال� العالم ا�خطوط i wاثلاا¯امعات w ن( 
خراج كنوزه بش� مدقق �ووÝ إCدة ن(ه ا4احث� w رسائلهم w موضوCت أو Á wطوطات أسهم w �ريك الiاث 

وهذا أساء إ�  ،ش� µاري ليس بش� �قيق عل( دقيقوقد ¿ن w فiة من الفiات ا�خطوطات �رج ب ،و�قق علمياً 
ضمن  ودخوY ،لكن مع إخضاع ا�حقيق لألصول العلمية ،فقد qرج منقوصاً وقد qرج مشوهاً وبه أخطاء كث£ة ،الiاث

أن هذه فائدة كب£ة، وyلك أقول  ومفيدة للباحث� و�ققة مدققة وبطريقة الرسائل العلمية وا4حوث أصبح qرج بصفة
ا¯امعات اإلسالمية أسهمت إسهاماً كب£اً w ن( الiاث والوó به واالستفادة منه واستثماره من جديد بعد أن ¿ن w هذه 

 .األرض �فوظاً 
وتع� ا4احث� Z اإلطالع Z ا�خطوطة  ،با�خطوطات إضافة إ� هذه ا�ؤسسات يوجد Z شبكة اإلنiنت مواقع تع�
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w واصل�نسخ منها ، هذا ا�جالوا Z نت ،بل وا�صولiاإلن Z وعن طريق موقع هذا باإلضافة أن ا¯امعات  ا مواقع ،
 .د من هذه ا�خطوطاتاوا�صول Z ما يربعمادة شؤون ا�كتبات  لاتصيمكن اال ا¯امعة

 ::::::::القيمة العلمية للمخطوطالقيمة العلمية للمخطوطالقيمة العلمية للمخطوطالقيمة العلمية للمخطوطالقيمة العلمية للمخطوطالقيمة العلمية للمخطوطالقيمة العلمية للمخطوطالقيمة العلمية للمخطوط
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ا اإلسال� ف¼ نتاج أو�ك العلماء اyين اجتهدوا وبذلوا و�عوا a مهمة ألنها حفظت تراثن ::::::::ا�خطوطات بش� Cما�خطوطات بش� Cما�خطوطات بش� Cما�خطوطات بش� Cما�خطوطات بش� Cما�خطوطات بش� Cما�خطوطات بش� Cما�خطوطات بش� Cمأوال

فهذه a أهمية ا�خطوطات  ،مية ال� رصد فيها \ عطاء أو�ك العلماءعلف¼ ال شك مفيدة ألنها ذاكرة األمة ال ،و�تبوا
مؤسساتها وجامعاتها ومكتباتها  ا االهتمام والعناية الك²ى من قبل األمة اإلسالمية بمختلف  توa ال� وجه ،بش� Cم

 .ومازالت العناية تبذل
ف¼  ،فيمكن ا`ظر إ«ها من عدة جوانب ،ا�خطوطات ليست Z حد سواء w األهمية: ))))))))بذاتهبذاتهبذاتهبذاتهبذاتهبذاتهبذاتهبذاته((((((((        ا�خطوط بعينه أوا�خطوط بعينه أوا�خطوط بعينه أوا�خطوط بعينه أوا�خطوط بعينه أوا�خطوط بعينه أوا�خطوط بعينه أوا�خطوط بعينه أوثانياً ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 

�خطوطات وبعض ا ،من ا�خطوطات ما يكون ثميناً جداً بما فيه من معلومات ال تتوفر w غ£ه ،تتفاوت �سب ا�وضوع
فال تب� أهمية هذه ا�خطوطة إ� مثل تلك ا�خطوطة ال� تقل نسخها وتعظم قيمتها، بل قد ال £ة جداً بيوجد منه نسخ ك

 ؛من حيث توافرها اا�وضوع من جهة أخرى قد ال يكون أهميته منها، األمر اآلخر أنواحدة  ةنسخيكون w العالم إال 
 مهماً قلة أهميتها من حيث أن ا�و لكن

ً
Cي كتبت فيه ليس موضوyقد يكون تكراراً  ،ضوع ا، Cوقد يكون موضو 

 :، إذن ترتبط أهمية ا�خطوطة با�اÎجداً  قليل األهمية اهامشي
 بالقيمة العلمية  ذ

ً
 .ا�خطوط فíما ¿نت القيمة العلمية أعظم *ما ¿نت قيمة ا�خطوط أك² اأوال

 .قيمة ا�خطوطة ا�توفرة ليست كقيمة ا�خطوطة ا`ادرةثانياً بالنسبة لوجود ا�خطوطة ف
فíما توفرت  ،ثا;اً من حيث ا�اريخ من ا�علوم أن ا�تقدم تارqياً أي ما كتبه ا�ؤلف w عÄه أو قريباً من عÄه تتفاوت

 .وéما نزلت زمنياً *ما نزلت قيمتها w الغالب ،òنت القيمة أZونسخة ا�ؤلف ¿ن أفضل 
 .ابعاً من ا`احية الكتابية قد يكون w ا�خطوطة سقط كب£ أو رداءة w اpط وقد تكون أخرى مكتوبة بدقة ووضوحر

خامساً من ناحية توثيق العلماء  ا فقد تكون هذه ا�خطوطة قرأت Z �موعة من العلماء فوثقوها وأدلوا بشهاداتهم 
 .عليها

 .خرآفقد يكون مهماً من هذا ا¯انب w ح� أن غ£ه أهم من جانب  ،إذن قيمة ا�خطوط تتفاوت من عدة أوجه
لفت و�تبت كتب الa  ::::::::ا�قصود با�خطوطةا�قصود با�خطوطةا�قصود با�خطوطةا�قصود با�خطوطةا�قصود با�خطوطةا�قصود با�خطوطةا�قصود با�خطوطةا�قصود با�خطوطة

ُ
ألن  ،كتب 6ط ا«د مهما ¿نما وليس ما خط أو  ،قبل عÄ الطباعةال� أ

لكن ما يراد  ،6ط ا«د ابمع� مكتوب اما كتب 6ط ا«د قد يكتب w هذا ا«وم أو w هذا العÄ ويعتÁ ²طوط
 ُ  .س< �حقيقه ون(ه هو ما ¿ن قبل عÄ الطباعةبا�خطوط اyي ي

ألن ا�ؤلف إذا كتب كتاباً يستهدف بيان معلومات  هخراج ا`ص سليماً كما كتبه مؤلفإهو  ا دف من �قيق ا�خطوطةا دف من �قيق ا�خطوطةا دف من �قيق ا�خطوطةا دف من �قيق ا�خطوطةا دف من �قيق ا�خطوطةا دف من �قيق ا�خطوطةا دف من �قيق ا�خطوطةا دف من �قيق ا�خطوطة
 تطاعة، وهذا يتطلب أن qرج ا`صسليماً كما كتبه مؤلفه بقدر االس خراج ا`صإحقيق فهدف ا� ة،معينة بطريقة معين

 .علق عليهأن يو
 ::::::::خطوات العمل w ا�خطوطةخطوات العمل w ا�خطوطةخطوات العمل w ا�خطوطةخطوات العمل w ا�خطوطةخطوات العمل w ا�خطوطةخطوات العمل w ا�خطوطةخطوات العمل w ا�خطوطةخطوات العمل w ا�خطوطة        ••
، فسيكون عليه اختيار Áطوطة من البد أن يكون من أهل االختصاص ةالبد �ن يريد اختيار Áطوط: : : : : : : : اختيار ا�خطوطةاختيار ا�خطوطةاختيار ا�خطوطةاختيار ا�خطوطةاختيار ا�خطوطةاختيار ا�خطوطةاختيار ا�خطوطةاختيار ا�خطوطة........////////

 ،و أي فن من فنون ا�ضارة اإلسالميةفإن ¿ن من أهل ا�ديث أو الفقه أو ا�فس£ أو ¿ن من األدب أو ا`حو أ اختصاصه،
، وا�حقيق ليس فقط ألن ا�تخصص حينما ·قق ا`ص يكون �قيقه w الغالب جيداً ألنه Cرف أو من أهل العلم
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،óصا`فالبد أن يتوفر فيمن يريد أن ·قق  إخراج نص بدون و: óخصص الو�والعلم بموضوع أو �ال هذا الكتاب وا 
 .أو ا�خطوط

WWWWWWWW........رفاً يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون         أنأنأنأنأنأنأنأنCرفاً ملماً وCرفاً ملماً وCرفاً ملماً وCرفاً ملماً وCرفاً ملماً وCرفاً ملماً وCرفاً ملماً وCحقيق        ملماً و�حقيقبقواعد ا�حقيقبقواعد ا�حقيقبقواعد ا�حقيقبقواعد ا�حقيقبقواعد ا�حقيقبقواعد ا�حقيقبقواعد ا�رف ::::::::بقواعد اC عمله وفق األصول لم يأِت  افإن لم يكن. 
 اً اً اً أن يكون Cرفأن يكون Cرفأن يكون Cرفأن يكون Cرفأن يكون Cرفأن يكون Cرفأن يكون Cرفأن يكون Cرف........11111111

 اً
 اً اً اً
w العÄ ا�اL  ةفكما أن �ينا مناهج �ث واصطالحات معين ::::::::باصطالحات ا�تقدم� w ا�حقيقباصطالحات ا�تقدم� w ا�حقيقباصطالحات ا�تقدم� w ا�حقيقباصطالحات ا�تقدم� w ا�حقيقباصطالحات ا�تقدم� w ا�حقيقباصطالحات ا�تقدم� w ا�حقيقباصطالحات ا�تقدم� w ا�حقيقباصطالحات ا�تقدم� w ا�حقيق        اً

اك عالمات معينة تقابل عالمات الiقيم فقد ¿ن هن ،خره من عالمات الiقيمآ¿لفاصلة والفاصلة ا�نقوطة وال(طة إ� 
 .كا�ديثة يستعملها اyين يكتبون آنذا

VVVVVVVV........طوطÁ طوطبت منÁ طوطبت منÁ طوطبت منÁ ثثثثبت من�ا w أما األمور األخرى ال� قد ·تاجها ا�حقق�ا w أما األمور األخرى ال� قد ·تاجها ا�حقق�ا w أما األمور األخرى ال� قد ·تاجها ا�حقق�ا w طوطأما األمور األخرى ال� قد ·تاجها ا�حققÁ طوطبت منÁ طوطبت منÁ طوطبت منÁ ثثثثبت من�ا w أما األمور األخرى ال� قد ·تاجها ا�حقق�ا w أما األمور األخرى ال� قد ·تاجها ا�حقق�ا w أما األمور األخرى ال� قد ·تاجها ا�حقق�ا w فقد يستع� بغ£ه من ا�ختص�فقد يستع� بغ£ه من ا�ختص�فقد يستع� بغ£ه من ا�ختص�فقد يستع� بغ£ه من ا�ختص�فقد يستع� بغ£ه من ا�ختص�فقد يستع� بغ£ه من ا�ختص�فقد يستع� بغ£ه من ا�ختص�فقد يستع� بغ£ه من ا�ختص�        ةةةةةةةةأما األمور األخرى ال� قد ·تاجها ا�حقق  w ختص��¿
فقد يكتب  ،عليه كتوبريخ ا�اpطوط والورق واألحبار وÑوها للتحقق من مدى وجود هذا ا�خطوط بالفعل �سب ا�ا

ن األمور يعرفون مالورق وÑوه بفاyين �يهم علم باpطوط وا�² و ،وليس من ذلك ا�اريخ اعليه تاريخ ويكون متأخر
 .إن ¿ن بالفعل من ذلك ا�اريخ أو أن ا�اريخ غ£ صحيح

و`فiض  ،توفرت فيه فسينتقل نقلة أخرىثم إذا ¿نت هذه ال(وط قد  ،هذه بعض ال(وط ال� تلزم من يريد ا�حقيق
مثًال من �وط ا�ادة ا�حققة أال يتكرر  ،ختيار Áطوط مناسب لñ ·ققهالأنه �صص w فن من الفنون عليه أن يس< 

فال فائدة من تكرار العمل و�ضاعة ا¯هود فا�فiض أن يبدأ اإلنسان عمًال جديداً يستفيد منه هو يستفيد  ،�قيقها
 .رون بدل ا�كراراآلخ

  ))))))))¦¦¦¦¦¦¦¦((((((((        ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقةا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
 ):):):):):):):):w األكاديميات وا¯امعات وما إ� ذلكw األكاديميات وا¯امعات وما إ� ذلكw األكاديميات وا¯امعات وما إ� ذلكw األكاديميات وا¯امعات وما إ� ذلكw األكاديميات وا¯امعات وما إ� ذلكw األكاديميات وا¯امعات وما إ� ذلكw األكاديميات وا¯امعات وما إ� ذلكw األكاديميات وا¯امعات وما إ� ذلك((((((((        ا�خطوطةا�خطوطةا�خطوطةا�خطوطةا�خطوطةا�خطوطةا�خطوطةا�خطوطة        قبولقبولقبولقبولقبولقبولقبولقبول        من �وطمن �وطمن �وطمن �وطمن �وطمن �وطمن �وطمن �وط

ا ألن العمل ال بد أن يكون مفيدً  ،، أن ال يكون سبق إخراج أو �قيق هذه ا�خطوطةأن ال يكون العمل مكرراأن ال يكون العمل مكرراأن ال يكون العمل مكرراأن ال يكون العمل مكرراأن ال يكون العمل مكرراأن ال يكون العمل مكرراأن ال يكون العمل مكرراأن ال يكون العمل مكررا        ••
ألن  ،تنت� الفائدة هنا أو تكاد تنت�فالعمل، إخراجها إخراجا علميا فمن العبث إCدة تكرار  سبق و�ذا ¿ن ،اومثمرً 

قد يضيف أشياء قليلة ال تستحق \ هذا العناء وا¯هد، أما إذا ¿ن ا�حقيق السابق ضعيفا أو ¿ن µاريا اآلخر ا�حقق 
 .فهذه قضية أخرى، فنحن نتحدث عن ا�حقيق العل( ا�قيق ا¯يد

العلمية C«ة فيحسن االهتمام  ا�خطوط قيمةíما ¿نت ف ،لتخصصلسيما  وال أن يكون هذا ا�خطوط فيه فائدة كب£ةأن يكون هذا ا�خطوط فيه فائدة كب£ةأن يكون هذا ا�خطوط فيه فائدة كب£ةأن يكون هذا ا�خطوط فيه فائدة كب£ةأن يكون هذا ا�خطوط فيه فائدة كب£ةأن يكون هذا ا�خطوط فيه فائدة كب£ةأن يكون هذا ا�خطوط فيه فائدة كب£ةأن يكون هذا ا�خطوط فيه فائدة كب£ة        ••
 .به و�خراجه

 ،وللعلماء �وط w �قيقها، وخاصة إن بعض ا�خطوطات ال يوجد منها إال نسخة واحدة أن تكون النسخ متوفرةأن تكون النسخ متوفرةأن تكون النسخ متوفرةأن تكون النسخ متوفرةأن تكون النسخ متوفرةأن تكون النسخ متوفرةأن تكون النسخ متوفرةأن تكون النسخ متوفرة        ••
يد ومقارب أو Ðاثل �ا وضعه إذا ¿نت النسخ متوفرة فإنها تتيح للباحث الفرصة إلخراج ا`ص بش� دقيق وجلكن و

 .ا�ؤلف
كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف ، ، ، ، ، ، ، ، اآلن هو بصدد اختيار ا�خطوطةاآلن هو بصدد اختيار ا�خطوطةاآلن هو بصدد اختيار ا�خطوطةاآلن هو بصدد اختيار ا�خطوطةاآلن هو بصدد اختيار ا�خطوطةاآلن هو بصدد اختيار ا�خطوطةاآلن هو بصدد اختيار ا�خطوطةاآلن هو بصدد اختيار ا�خطوطة        ؟؟؟؟؟؟؟؟كيف يعملكيف يعملكيف يعملكيف يعملكيف يعملكيف يعملكيف يعملكيف يعمل ، ثم العمل،الكتاب قق والُمحقÚ إذا توفر �ينا الُمحقÕ  ::::::::مسألة االختيارمسألة االختيارمسألة االختيارمسألة االختيارمسألة االختيارمسألة االختيارمسألة االختيارمسألة االختيار        ••

  يتعرف Z ا�خطوطات؟يتعرف Z ا�خطوطات؟يتعرف Z ا�خطوطات؟يتعرف Z ا�خطوطات؟يتعرف Z ا�خطوطات؟يتعرف Z ا�خطوطات؟يتعرف Z ا�خطوطات؟يتعرف Z ا�خطوطات؟
 :تبومن هذه الك ،Cتها وأماكنها w العالم وÑو ذلكضوهناك كتب اعتنت با�خطوطات وبينت مو

وقد ترجم  ،أ�ا: كتب كتاب يتكون من ستة أجزاء رصد فيه الiاث العر مان برو´ل كتاب تاريخ األدب العر ل�ر ./
 .وطبع باللغة العربية

W.C لفؤاد  ،ان فوجد أنه ترك الكث£م ´وبر¿رل  Z كتكملة أو استدراكعمله  بدأوقد  ��كتاب تاريخ الiاث العر
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 تولت وأوقد ترجم بما يتعلق با¯انب ا`ظري  ،مستقل مؤلفن يكون ملحقا أو استكماال إ� أن افرده بحول Z أتف
وتر�ت أجزاء كث£ة وطبعتها  من كتابه، مع ا�ؤلف ب�iة ما يتعلق با�راسات اإلسالمية والعربيةا�عاقد جامعة اإلمام 
w الفقه يذهب إ� القسم  امتخصصمثًال العالم، فإذا ¿ن اإلنسان ا�خطوطات w  يب� مواضعوهذا الكتاب  ،جامعة اإلمام

هذا  wثم يبحث  ،باختصاصه ع�ي يو ا�ديث وÑوه يذهب إ� القسم اyأ أو أصول الفقه،، اyي يتحدث عن الفقه
 .هذا الشأن خاللZ ا�خطوطة من  ويتعرف ا�عرف األو� ،ا�خطوطات عنالقسم 

ويمكن للباحث أن يدخل إ� هذه ا�واقع  ،هاوبيان خطوطاتا�نiنت مواقع عرض اإل Z شبكة ترا¯انب اآلخر توف .1
 .ا�خطوطات ا�وجودة ال� لم تطبع بعد �سب اختصاصه w ا�عرف Zويستفيد 

V.تصة ببت معينة كمخطوطات ا�كتبة الظاهرية بدمشق،  قد تكون ن كتبي ا�ذكور�هنالك كتب غ£ الكتابÁ
وÁطوطات ا�كتبة ال�iية لششن، وÁطوطات دار الكتب ا�Äية، وÁطوطات الزيتونة، والقروي�، وقد تكون Áطوطات 

حكمة، وجامعة اإلمام  ا جهود w طباعة فهرس للمخطوطات وا�صورات Cرف Áتصة بمكتبة بعينها مثل Áطوطات 
 .¯امعةبا

ثم بعد  ،تعرف Z ا�خطوطات ا�وجودة w �صصهأن ييمكن من خال ا  ةا�خطوط �قيق أمام من يريدهذه عدة سبل 
سبق يرى نوع هذا ا�حقيق إن ¿ن جيدا أو ¿ن فإن ، �قيقها أم لم يسبق�قيقها  يبحث هل سبق أن qتارها  بعدذلك 
ينÄف عن اجب عليه أن فالو¿ن جيدا  ذاو� ²ير و�اذا يطلب ا�حقيق،يقدم ا�فبإم�نه أن فإن ¿ن رديئا  ،رديئا

لكن ال يعيد العمل  ،ويفيد اآلخرين بملحوظاتهw مقال  اكتبها�حقيق يمكن أن ي و�ن ¿ن Y ملحوظات Z ،ا�حقيق
 .ويهدر الوقت وا¯هد

الكتاب w ذلك ا�خصص ا�ع�، تأ* ا�رحلة ا;انية وa ا4حث عن  اذهأنه سيحقق ب ،`فiض أنه وقع Z كتاب بعينه
هو وبعد أن يرصد أماكن وجود النسخ ويتعرف عليها يطلب هذه النسخ،  ،نسخ هذا الكتاب w أماكن وجودها w العالم

استبعد ما ¿ن �ققا وما ¿ن مكررا، اختار هذه النسخة، يبحث عن أماكن وجودها ثم يطلب  أن اختار نسخة بعد أوال
ترتيب النسخ �سب قربها من ا�ؤلف، فالنسخة األساس : تليها مصورات  ا، إذا وصلته هذه ا�صورات، اpطوة ال�

بعض ا�ؤلف� قد يكتب أكe من نسخة مسودة ثم ألن نقحة، فا� ¿ن قد نقحها ال� كتبها ا�ؤلف 6ط يده و�نستكون 
، اyي ينطلق منهنسخة نهائية للمؤلف a ا�فiض أن يهتم بها ا4احث و�علها األصل فما ¿نت يعود عليها با�نقيح، 

يعت²ها أصل إن لم تتوفر يمكن أن هنا ف ،�ؤلف وأجازهاZ ات أرِ وقد ال تتوفر نسخة للمؤلف و�نما قد تتوفر نسخة قُ 
ýنسخة ا�ؤلف، ثم قدف ،وقد ال تتوفر إحدى هات� النسخت� ،األو Z ه وقوبلتÄع w أرِ قُ  نسخة تكون نسخة w ت

بعد  ثم بعد ذلك ما كتب،w ا�حقيق مفيدةتعت² نسخة مهمة و أيضا هذهف العÄ، ات لعلماءعÄه وعليها سماCت وتوثيق
سب االكتمال، قد تكون النسخة � سب ا�وثيق و� سب القرب الزما: و� هكذامنه، و هو قريبعÄ ا�ؤلف وما 

¿ملة و لكنها نسخة متأخرة و ن ¿نت مكتملة تكون أوý، ثم يأ* بعد ذلكفإ ،£بمكتملة وقد يكون فيها سقط ك
 .الكتاب، ألنها قد �عت الكتاب ¿مال و6ط واضح �قيق هذه تفيد wفمشكولة وجيدة 

 ،النسخة األصلية) أ(قد تكون نسخة  ،� نسخة اسما معينالعد أن qتار النسخ ال� سيضعها ضمن هذا العمل، سيعطي ب
) أ(، فمثًال نسخة لنسخلد ا�حقق مشíة أخرى، قد �د تكرار Z حسب عدد النسخ، وقد �) ج( ونسخة) ب(ونسخة 

فيعتمد نسخة من هذه ) ب(وفئة ) أ(، فئة يعمل فئات للنسخ كذلك فماذا يعمل؟) ب(قد �د منها Dس أو ست نسخ، و
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 .هذه طريقة لiتيب تكرار النسخ الفئة ومن هذه الفئة ومن هذه الفئة،
هذه w  ا حÆ يثبت الفروق  أو حاشية ويكون هناك هامشا ،أو يطبعها طباعة بهايكت النسخة األساس نسخثم يعود وي

 .ا�اشية
أمور أخرى، ليست ) ا امش( ويثبت الفوارق ب� هذه النسخ، كما إن من وظائف ا�اشية ،ثم تتم ا�قابلة ب� النسخ

تلفون، فمنهم من يثقل qحقق، وا�حققون و�نما هناك أمور يعتÀ بها ا� ،w إثبات الفوارق ب� النسخ فقط القضية
با`ص والفوارق ب� فقط وبعضهم يكت�  ،ا`قول بمناسبة أو غ£ مناسبة Ýو ا�واÅ ويتوسع w ذكر الiاجمبحقيق ا�

، بقدر اإلم�ن رق ب� النسخ إل�اد النسخة ¿ملةوافبال ه يهتمبمع� أن ،وا4عض يراوح ب� الطريقت� باعتدال ،النسخ
قد يكون ا�ؤلف نقل نصا من كتاب  ،مثًال اإلشارة إ� مصادر ا`ص ،يعلق Z ا`ص w األشياء ا�همة: ا�سألة ا;انية

يب� بعض ا�فردات الغامضة  ،ديثاحرج األqيب� مواضع اآليات و ا�ؤلف،مع� ·يل Z هذا ا`ص اyي نقل منه 
ا`ص ا�حقق باب Cدة ل� �دم ا`ص وتوضحه وتقربه للفهم، ويلحق الكتّ األشياء ا�همة ا ،وبعض ا�صطلحات ا�همة

وفهرس للمواضع  ،عالمألفهرس لو ،ديثاحوفهرس لأل ،فهرس لآليات: فمنها والفهارس متنوعة، ،ذا ا`ص فهارس 
لواردة عن ، فهرس لآلثار اw ا`ص واألماكن، وفهرس لألشعار إذا فيه شواهد شعرية، فهرس للمصطلحات الواردة

 .وفهرس للموضوCت ال� احتواها هذا الكتاب ،السلف، فهرس للمصادر وا�راجع ال� رجع إ«ها
 ،ومن حيث موضوع الكتاب ،ف ا4احث بالكتاب ا�حقق من حيث منهج ا�ؤلف فيهيسبقه دراسة، فيعرّ  ا�حققوالعمل 

وأيضا  ،ا�ؤلف منهج ومن حيث ،ادر ا�ؤلف فيهمصمن حيث ومن حيث موضوعه، و ،ومن حيث أهمية هذا العمل ا�حقق
عل(  نتاجلعلم وتالمذته و�ذا ¿ن Y لا�ؤلف w س£ته من حيث ا�عريف باسمه وبنشأته وميالده وشيوخه وتلقيه بف يعرّ 

م قيمة وتب�  ت½ء لقارئ هذا ا`ص وا4احث�  ألنها وa مهمة ،هذه ا�راسة تسبق ا�حقيقف ،كتبه من الكتبما اyي 
ته Ðا أو قيم ،تبدو قيمة الكتاب من منهجهقد و ،فمنهج ا�ؤلف مهم جدا ،وأيضا منهجية ا�ؤلف w سلو�ه ،هذا العمل

�نا من أوقد تكون قيمته من �يع ا`واÓ كما  ،فيها أبدعأو قيمته من ا`احية الiتيبية ال�  ،علمية ةماد منحتواه ا
وأيضا  ،بقدر ما يقدم للباحث� خدمة ؛هذا العمل ا�خطوط اyي يعمل فيهبw ا�عريف فíما ¿ن ا�حقق �تهدا  ،قبل

وليس ا�قام  ،يفيدنا w ا�حقيقيمكن أن اyي  صاحب الكتاب يسدي Y خدمة، هذا ما يتعلق بتحقيق ا`ص بش� Cمل
w �ال ا�حقيق، موضوCت وليست ا4حوث ال� تطرح لطالب ا¯امعات a �وث فمقام تفصيل w �قيق ا�خطوطات، 
ف� *ية ال(يعة ا�وضوCت ال� تطرح a موضوCت w أصول الفقه وموضوCت w  ،ف� جامعة Z حسب �صصاتها

اإلسالمية، أما �ال ا�حقيق فهو Cدة w ا�راسات العليا، والطالب w ا�راسات العليا يتوسعون ع² قاعة ا4حث  ا;قافة
 .علق بالعمل w ا�خطوطات ألنها من جوهر عملهمw ما يت

 ::::::::مسألة االستفادة من ا�كتبةمسألة االستفادة من ا�كتبةمسألة االستفادة من ا�كتبةمسألة االستفادة من ا�كتبةمسألة االستفادة من ا�كتبةمسألة االستفادة من ا�كتبةمسألة االستفادة من ا�كتبةمسألة االستفادة من ا�كتبة
تفادة من لكن بالنسبة لالسالسمعية والرسائل العلمية وغ£ها،  وعيةالكتب واأل من ضمنها ،متعددةأقسام �وي ا�كتبة 
ريد االستفادة منها يبحث w ا4طاقات ، فاyي يزور ا�كتبة ي¿نت الفهرسة عن طريق ا4طاقات هناك w السابق ا�كتبة

 :ا�وجودة وZ a ثالثة أنواع
، فمثًال من يريد أن يبحث عن كتاب ا¯امع ألح�م القرآن للقرطÊ، وa مرتبة هجائيا ،فهرسة �سب عنوان الكتاب

 .فيذهب �رف ا¯يم w فهرس العنوان�، فيجد ا¯امع w ا¯يم بعدها ألف وهكذا
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فيبحث w حرف ا�ؤلف، فيذهب إ� اللقب وqتار ا�رف اyي بعد أل ا�عريف،  ،)لقب ا�ؤلف(�ؤلف فهرسة باسم ا
حنبل فيبحث w *مة تيمية أو  ابنقد يسبق اللقب *مة ابن أو أبو مثل ابن تيمية أو فيجد أن ا�ؤلف مدرجا هناك بلقبه، و

 .حنبل
، سيذهب إ� حرف الصاد ويبحث فيه سيجد \ ما كتب عن مثًال موضوع الصالة، فهرسة Z حسب موضوع الكتاب

 .الصالة
 �يع هذه ا�قسيمات مرتبة هجائيا، وقَ 

Ú
، فالفهرس بسبب وجود الفهرس اآلÎ) ا4طاقاتطريقة (هذه الطريقة  ةأهمي ْت ل

اد ا4احث الوصول إ� كتاب فمثًال إذا أر اآلÎ يZ ð ا`اس كث£ا سواء w اختصار الوقت أو w ا�قة w ا4حث وÑوها،
و�ذا أراد اسم ا�ؤلف ستظهر Y �يع الكتب ال� ·توي w عنوانها *مة القيامة،  يدخل *مة القيامة فإنهعن القيامة، 

يدخل w ا4حث اسم ا�ؤلف، وا4حث باسم الكتاب، ا4حث بكلمة w العنوان، حسب ا�داخل ا�وجودة w هذا الفهرس 
ا�اسب يستخدمها ا4احث w  فعند دخول ا�كتبة 	د �موعة من أجهزة  ،مزودة بها ا�كتبات رسالفها ههذاآلÎ، و

ا4حث عما يريده قبل دخوY إ� خزائن الكتب أو ا�وريات أو Ñوها، فإذا توصل للمعلومات وسجلها �يه يذهب ثم 
عمل Z  وهذاالع(ي هو ا�عمول به،  ترتيب ديوياً "4ترتيبا معينا ومرتبة ا�كتبات يدخل إ� خزانة الكتب، وطبعا 

وهذه ، األصول أصل منيدخل �ت يمكن أن وزاد أصال �ا ال  ،لمعارف الب(ية وصنفها Z تسعة أصوللإ�اد تصنيف 
a األصول: 

 ).¨¨(إ� ) ª( منيبدأ األصل العام سماه ا�عارف العامة  -/
W-  والفلسفة وعلم ا`فس من)/ªª( إ� )/¨¨.( 
 ).¨¨W( إ�) Wªª(ا�يانات من  -1
V-  1(العلوم االجتماعية منªª ( إ�)1¨¨.( 
 ).¨¨V(إ� ) Vªª(اللغات من  -0
 ).¨¨0(إ� ) 0ªª(العلوم ا4حتة من  -¤
 ).¨¨¤(إ� ) ªª¤(العلوم ا�طبيقية من  -¦
 ).¨¨¦(إ� ) ªª¦(الفنون ا¯ميلة من  -§
 ).¨¨§(إ� ) ªª§(األدب من  -¨
/ª-  اجم منiاريخ وال�ا¯غرافيا وا)¨ªª ( إ�)¨¨¨(. 
، فمثًال عندما تريد أن تبحث w اإلسالم ستبحث w و´ أصل يندرج �ته �موعة من األصول ع(ة أصول، هذه 

به ا�يانات ، وµد أن اإلسالم فّرع �ت ا�يانات، وهكذا \ علم ينطوي �ته �موعة من ا�خصصات، فهذا ا�صنيف أش
باألعداد من صفر إ� تسعة، فاألعداد من صفر إ� تسعة تستوعب \ األعداد مهما ¿نت قيمتها، فكذلك هذا ا�قسيم 
وهذه األصول الع(ة تستوعب \ ما يمكن أن يستجد w �ال ا�عرفة الب(ية بإCدة التشقيق وا�صنيف �ت هذه 

ا ا�صنيف تصنيف ديوي، لكن "لب ا�كتبات تعتمد هذا األصناف ا�تعددة، قد توجد مكتبات مصنفة بغ£ هذ
ا�صنيف، وyلك ا4احث عندما يذهب إ� ا4احث اآلÎ ويكتشف ما يريد قد ال يستطيع الوصول مبا�ة إ� مراده إن 

بات حÆ ¿ن نقل الرقم ا;الF ا�كتوب، ألن هناك رقم خاص ورقم Cم، فربما يهتدي إ«ها، فيبحث w ا��ن w ا�كت
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سيذهب إ� أين؟ إ� قسم العلوم ا�طبيقية، ويبحث عن الكتاب فيه، واأل@ع ªª  Y¤يصل إ� الرقم، فمثًال إذا ¿ن الرقم 
االستعانة با²pاء w ا�كتبة فسيدلونه Z ما يريده من نسخ �سب أرقامها، هذا بالنسبة للمكتبات ال� يتاح للباحث 

ها، وهناك بعض ا�كتبات ال يتاح للباحث مبا�ة الكتب و�نما يكون هناك قاعة للباحث� مبا�ة مستودCت الكتب في
وتطل Z مستودع الكتب ويكون فيه متخصص� يطلب منهم ا4احث ما يريده ثم هم ·Òون Y النسخ، بعد أن يقرأ 

 .فيها ي�iها w م�نها وهم يعيدونها إ� م�نها مرة أخرى
كتبة وترتيبها يمكن أن يستفيد ا4احث منها، لكن ·سن با4احث أن يكون Z علم بهذه فإذاً �سب نظام ا�

اإل�امات األو«ة بطريقة تصنيف ا�كتبات، ألنه قد يكون من يعمل w ا�كتبة قلة وا4احثون كeة فال يستطيعون 
ع أن ·ل مشíته ويصل للكتاب بأيð اإلجابة Z \ طلبات ا4احث�، فعندما يكون ا4احث عنده نوع إ�ام يستطي

 .طريق Ðكن

  ))))))))§§§§§§§§((((((((        ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقةا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
 :أهمية ا4حثأهمية ا4حثأهمية ا4حثأهمية ا4حثأهمية ا4حثأهمية ا4حثأهمية ا4حثأهمية ا4حث

ا4حوث  ا أهمية w حياة الب(، yلك اهتمت ا�ضارات اإلنسانية واعتنت بها �ا  ا من ثمرة w تطوير األمم، وتعاظم 
لعل( جانب كب£ w �قيقه، yا تتفاوت إنتاجها، و�قيق هيبتها، وسالمة س£ها، وصحة أسا«بها، ف� هذه األمور للبحث ا

العناية با4حث العل( �فاوت وضع األمم w ا�ضارة، فuى أن أشد األمم w ا�ضارة وأقواها عمرانا وتقدما نرى أنها 
ترصد للبحث العل( الكث£، ونرى أن األمم الضعيفة اpاملة ال تهتم به وال ترفع به رأسا، و�ن اهتمت به جعلته من 
ا امشيات، فاالهتمام با4حث العل( مؤ� كب£ Z م�نة األمة وZ استثمارها لطاقتها، وZ قدرتها Z تصحيح 
µاربها وأسلوب حياتها وا`هوض بمجتمعها، وقدرتها Z االستمرار وا4قاء، ألن ا4حث العل( يفتّح  ا �االت ال حدود 

 .ة األسا«ب ودقتها بقدر ما تهتم به وتكتشف به ا من القوة ومن صحة الس£، ومن سالم
 Z ت تتهافتò)ا ¯أت بعض األمم ليس فقط إ� ا4حث العل( �ردا عمن يقوم به وهو ا4احث، بل أصبحت الyو

�لك ا�خiع� وا�بدع�، وتهيئ  م ا�جال وتبذل  م ا4ذل العاÎ «صلوا إ� ا�لول وا�بتكرات ا¯ديدة ال� تفتح 
ال(òت أبوابا من االستثمار ÎC القيمة، وألن نتائج هذه العقول تتحول إ� عمل إ� سلعة تباع وتشiى، وبا�اÎ تهتم 

هذا من ا`احية هذا من ا`احية هذا من ا`احية هذا من ا`احية ال(òت بهذا ا¯انب اهتماما كب£ا، وتس< �حصيله، وتتنافس ال(òت العا�ية فيه تنافسا كب£ا، 
    ....ا�عاشية أو ا�اديةا�عاشية أو ا�اديةا�عاشية أو ا�اديةا�عاشية أو ا�ادية

فمن ا�هم االهتمام با�وجيهات ا�ينية والفهم السليم  ا، وا�رص Z االستجابة ل� نازلة  ا`احية األخرويةا`احية األخرويةا`احية األخرويةا`احية األخرويةو�ذلك من و�ذلك من و�ذلك من و�ذلك من 
جديدة، والس
 للتوصل إ� حكم اهللا عز وجل فيه، لتسديد ا�ياة فيها وتوجيهها وضبطها ضبطا يتوافق مع مرضاة اهللا 

لرشيد إال ببذل ا�زيد والعناية با4حوث واستثمارها استثمارا جيدا w سبحانه وتعا�، وال يمكن أن يتحقق هذا الفهم ا
 .هذا ا�جال

 w اية ا�جال اإلنسا:ا�جال اإلنسا:ا�جال اإلنسا:ا�جال اإلنسا:كذلك إذا ال حظناü ال� w كذلك،Åطبي® وا�جال ا�عا�ا�جال ا w فكما أن ا4حث مهم ،
`فس واالجتماع واالقتصاد والسياسة واإلدارة اإلنسان وتوجيهه وضبط سلو�ه، وهذا ما تقوم به العلوم اإلنسانية كعلوم ا

وÑوها، هذه العلوم مهمة بقدر ما تكون األمور خاضعة �عاي£ العلم ولتراسة وا4حث ا�تقدم وا�قيق والصارم 
ث وا�نه,، بقدر ما تكون ثمرتها C«ة الفائدة ونافعة  ذا ا�جتمع اyي يُع� بها، ومن هذا ا4اب يتضح أهمية ا4ح
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العل( بعامة ومسارعة ا�جتمعات ا`اهضة w قديم الزمان وحاLه للعناية با4حث العل( ورصد الكث£ من ا�بالغ من 
 .أجله، والعناية با�بدع� وا�تفوق�، وتوظيف أف�رهم ا�وظيف السليم ا�نظم ا�²مج

 :ميادين ا4حثميادين ا4حثميادين ا4حثميادين ا4حثميادين ا4حثميادين ا4حثميادين ا4حثميادين ا4حث
 :4حث باعتباره ال يعدو عدة أمورميادينه متنوعة، ويمكن ا`ظر إ«ه من ناحية مادة ا

، أي اكتشاف جديد لم يكن موجودا w حياة الب(، فس( اخiاع و·صل Y براءة اخiاع، فتخرج اخiاع معدوماخiاع معدوماخiاع معدوماخiاع معدومإما 
نْتج فاخiاع معدومفاخiاع معدومفاخiاع معدومفاخiاع معدومنتا7ه w ناحية عملية مفيدة للحياة، 

ُ
 .أي اكتشاف ما لم يكن ُعِمل وأ

ث عن موضوع مع�، هذا ا�وضوع اعت� به العلماء لكن ضمن موضوCتهم قد يس< ا4احث لكتابة � أو أو أو أو ����ع متفرقع متفرقع متفرقع متفرق
بش� متفرق وليس بش� متجمع w كتاب واحد ·ويه أو �ث واحد ·ويه، مثًال موضوع صالة ا�سافر، تأ* w كتب 

ماء w ا�ذاهب ا�ختلفة الفقه، وقد يتصل بها بأح�م أخرى، لكن كون اإلنسان qصص  ا كتابا معينا فيجمع ما قاY العل
 .و·قق األدلة ويتíم فيها ويناقشها ويرجح ويصل إ� موسوعة أو إ� كتاب �ث مت�مل w هذا ا¯انب

فقد يكون ال³ء موجودا ولكن بطريقة غ£ مرتبة وغ£ منظمة، فيعيد ترتيبه ونسقه بطريقة تيðّ  أو ترتيب Áتلطأو ترتيب Áتلطأو ترتيب Áتلطأو ترتيب Áتلط
تب فهرسة لكتب أخرى، مثًال كتب األطراف w ا�ديث فهرست �موعة من الوصول إ«ه، منها بعض الكتب أشبه بك

الكتب w كتاب واحد يوصل إ� ما w هذه ا`صوص، مثل كتاب ك  العمال، �ع من كتب متعددة هذا الكتاب، وحكم 
األحاديث حسب  Z األحاديث ا�وجودة فيه، فهو موسوعة w علم ا�ديث رتبه ترتيبا معينا، وأيضا ا�سانيد رتبت

 .األصحاب أو حسب الرواة، أو �سب ا�وضوCت
قد يبحث باحث الكتشاف أو �قيق الواقعة ا�ارqية ال� فيها نوع من اإلبهام، أو ا�حقيق عن شخصية  أو تعي� مبهمأو تعي� مبهمأو تعي� مبهمأو تعي� مبهم

    .معينة فيها نوع من اإلبهام، أو حدث مع� أو غ£ ذلك
اس فيأ* ا4احث «حقق ما مدى صحة هذه ا�علومة، فافiض أنها قد يكون هناك خطأ اشتهر عند ا` أو تب� خطأأو تب� خطأأو تب� خطأأو تب� خطأ

 .خاطئة وابتدأ با4حث وا�دقيق وا`ظر حÆ وصل إ� تصحيح اpطأ
وا4عض قد يرى أن هذه a أصول أو أنواع ا4حث باعتبار موضوعه اyي يع� به ا4احث و�ن تعددت وتنوعت ا4حوث، 

 .ن يعيده إ� هذه األنواع ا�حددة، هكذا ننظر للبحث من ناحية موضوعه�يث يمكن  ذا ا�نوع ا�تعدد أ
فقد ننظر للبحث من ناحية أخرى غ£ ا�وضوع، كأن ننظر للبحث من زاوية ا�نهج، أو من زاوية االختصاص، نقول �ث 

ث ماجست£، �ث مكمل، تاري+، �ث جغراw، وقد ننظر إ«ه من ناحية ا�رحلة ال� كتب فيها فنقول �ث دكتوراة، �
فقد ينظر إ� ا4حوث من عدة زوايا وبا�اÎ يتضح معناها من الوجه ال� قسمناه منه، فال يمكن أن نقول أنواع ا4حوث 
a هذه األنواع ال� ذكرناها باعتبار ا�وضوع إال إذا قيدناها باعتبار ا�وضوع، ولكن لو قلنا أنواع ا4حوث فالبد أن 

حوث من اعتبارات متعددة، من ناحية االختصاص، ومن ناحية ا�وضوع، ومن ناحية الزمن، ومن ناحية ا�رحلة ننظر إ� ا4
 .ال� كتب من أجلها، وهكذا نرى وجوها متعددة يمكن أن نقسم Z أساسها ا4حوث

ا�جاالت نرى ال يوجد تعريف واحد للبحث، ألن هناك اختالف w �االت ا4حوث، و´ �ال من  :تعريف ا4حثتعريف ا4حثتعريف ا4حثتعريف ا4حثتعريف ا4حثتعريف ا4حثتعريف ا4حثتعريف ا4حث
اختالف w مناهجه، فمثًال ما يطبق من مناهج w العلوم اإلنسانية �تلف فيما يطبق w العلوم ال(عية واللغوية، وما 
يطبق w العلوم ا4حتة qتلف w العلوم االجتماعية، وما يطبق w �ال الفلك والرياضيات �تلف عنها w ا�ناهج 

 .د qتلفون w تعريف ا4حث Z أÑاء متعددة ومتنوعةاألخرى، وبا�اÎ ا4احثون ق
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، هنا نُِظر إ� ا�شíة ونوع ا�شíة، العمل اyي يتم االعمل اyي يتم االعمل اyي يتم االعمل اyي يتم ا				ازه �ل مشíة قائمة ذات حقيقة ماديةازه �ل مشíة قائمة ذات حقيقة ماديةازه �ل مشíة قائمة ذات حقيقة ماديةازه �ل مشíة قائمة ذات حقيقة ماديةالعمل اyي يتم االعمل اyي يتم االعمل اyي يتم االعمل اyي يتم ا				ازه �ل مشíة قائمة ذات حقيقة ماديةازه �ل مشíة قائمة ذات حقيقة ماديةازه �ل مشíة قائمة ذات حقيقة ماديةازه �ل مشíة قائمة ذات حقيقة مادية: فمثًال Ðا عرف ا4حث أنه
ه �ل مشíة، فا�شíة وهنا �رج ا�قيقة الغيبية، فهذا ا�عريف ال يصدق Z \ ا4حوث، أيضا العمل اyي يتم إ	از

: ذات ا�قيقة ا�ادية ليست �صورة w ا�جال ا�عرÝ، فقد يعمل إنسان Z حل مشíة قائمة مادية w �ال عمله، فمثالً 
، فهذا يصدق Z ا4حث وغ£ه فال يكون اختالف ب� ا�وظف�، فهو يعمل Z حل هذه ا�شíة ال�  ا حقيقة مادية

 .تعريفا دقيقا

هو الفحص وا�قهو الفحص وا�قهو الفحص وا�قهو الفحص وا�قGGGG ا�نظم �ادة موضوع ما من أجل إضافة ا�علومات ا`اµة إ� ا�عرفة اإلنسانية وا�عرفة  ا�نظم �ادة موضوع ما من أجل إضافة ا�علومات ا`اµة إ� ا�عرفة اإلنسانية وا�عرفة  ا�نظم �ادة موضوع ما من أجل إضافة ا�علومات ا`اµة إ� ا�عرفة اإلنسانية وا�عرفة  ا�نظم �ادة موضوع ما من أجل إضافة ا�علومات ا`اµة إ� ا�عرفة اإلنسانية وا�عرفة هو الفحص وا�قهو الفحص وا�قهو الفحص وا�قهو الفحص وا�قGGGG ا�نظم �ادة موضوع ما من أجل إضافة ا�علومات ا`اµة إ� ا�عرفة اإلنسانية وا�عرفة  ا�نظم �ادة موضوع ما من أجل إضافة ا�علومات ا`اµة إ� ا�عرفة اإلنسانية وا�عرفة  ا�نظم �ادة موضوع ما من أجل إضافة ا�علومات ا`اµة إ� ا�عرفة اإلنسانية وا�عرفة  ا�نظم �ادة موضوع ما من أجل إضافة ا�علومات ا`اµة إ� ا�عرفة اإلنسانية وا�عرفة : عريف آخرت
لو أردنا أن ننتقد هذا، نقول الفحص وا�قG قد يكون نظريا، أنا أريد أن أ�ث عن حل  ذه ا�شíة لكÀ ال  الشخصية،الشخصية،الشخصية،الشخصية،الشخصية،الشخصية،الشخصية،الشخصية،

�نما أنا أنظر وأدرس الكث£ من ا�صادر وأنظر فيها نظرا مدققا للوصول إ� ا�عرفة، وقد أ�ثها �ثا عمليا أكتبها وأنفذها، و
أصل إ«ها w رأÌ وأحفظها، ولكن ليس من الÒوري أن أكون عملت وأ	زت �ثاً معيناً، فنجد هنا نوC من ا`قص، 

 .بمع� أنه يشمل وقد يدخل فيه ا4حث وغ£ه

ا�عرفة وا�نقيب عنها وتنميتها وفهمها و�قيقها بتقٍص دقيق ونقد عميق، ثم عرضها عرضا ا�عرفة وا�نقيب عنها وتنميتها وفهمها و�قيقها بتقٍص دقيق ونقد عميق، ثم عرضها عرضا ا�عرفة وا�نقيب عنها وتنميتها وفهمها و�قيقها بتقٍص دقيق ونقد عميق، ثم عرضها عرضا ا�عرفة وا�نقيب عنها وتنميتها وفهمها و�قيقها بتقٍص دقيق ونقد عميق، ثم عرضها عرضا ا�عرفة وا�نقيب عنها وتنميتها وفهمها و�قيقها بتقٍص دقيق ونقد عميق، ثم عرضها عرضا ا�عرفة وا�نقيب عنها وتنميتها وفهمها و�قيقها بتقٍص دقيق ونقد عميق، ثم عرضها عرضا ا�عرفة وا�نقيب عنها وتنميتها وفهمها و�قيقها بتقٍص دقيق ونقد عميق، ثم عرضها عرضا ا�عرفة وا�نقيب عنها وتنميتها وفهمها و�قيقها بتقٍص دقيق ونقد عميق، ثم عرضها عرضا �اولة الكتشاف �اولة الكتشاف �اولة الكتشاف �اولة الكتشاف �اولة الكتشاف �اولة الكتشاف �اولة الكتشاف �اولة الكتشاف : تعريف آخر
ما قلته w ذاك أقوw Y هذا، فنالحظ أن هناك جانب مع� يفتقده هذا ا�عريف، فمحاولة اكتشاف  مت�مال بذ¿ء و�دراك،مت�مال بذ¿ء و�دراك،مت�مال بذ¿ء و�دراك،مت�مال بذ¿ء و�دراك،مت�مال بذ¿ء و�دراك،مت�مال بذ¿ء و�دراك،مت�مال بذ¿ء و�دراك،مت�مال بذ¿ء و�دراك،

عن طريق األستاذ اyي يؤدي ا�حاLة، وهذا �ث ا�عرفة وا�نقيب عنها وتنميتها وفهمها قد يكون نظريا، وقد يكون 
 .جزH وليس �ثا تعورف عليه علمياً 

فإذاً البد أن نضيف w ا�عريف ما يقودنا إ� �صيص ا4حث اyي هو عمل عل( مع� منجز وفق أصول فنية، فثلك 
 .ما ا4حث؟ ما عناÏه؟: نقول

، فال بد أن تتوفر w تعريفنا للبحث أرòن ا4حث حÆ يعطينا وهدفوهدفوهدفوهدفوهدفوهدفوهدفوهدفباحث، و�ث، ومنهج، ومادة، باحث، و�ث، ومنهج، ومادة، باحث، و�ث، ومنهج، ومادة، باحث، و�ث، ومنهج، ومادة، باحث، و�ث، ومنهج، ومادة، باحث، و�ث، ومنهج، ومادة، باحث، و�ث، ومنهج، ومادة، باحث، و�ث، ومنهج، ومادة،         �ينا :عناÏ ا4حثعناÏ ا4حثعناÏ ا4حثعناÏ ا4حثعناÏ ا4حثعناÏ ا4حثعناÏ ا4حثعناÏ ا4حث
 .تعريفا دقيقا

عمل علعمل علعمل علعمل عل(((( ينجزه فرد أو مؤسسة w موضوع عل ينجزه فرد أو مؤسسة w موضوع عل ينجزه فرد أو مؤسسة w موضوع عل ينجزه فرد أو مؤسسة w موضوع عل(((( ما وفق األصول ا�نهجية، إلضافة معرفة، أو �ل مشíة أو  ما وفق األصول ا�نهجية، إلضافة معرفة، أو �ل مشíة أو  ما وفق األصول ا�نهجية، إلضافة معرفة، أو �ل مشíة أو  ما وفق األصول ا�نهجية، إلضافة معرفة، أو �ل مشíة أو عمل علعمل علعمل علعمل عل(((( ينجزه فرد أو مؤسسة w موضوع عل ينجزه فرد أو مؤسسة w موضوع عل ينجزه فرد أو مؤسسة w موضوع عل ينجزه فرد أو مؤسسة w موضوع عل(((( ما وفق األصول ا�نهجية، إلضافة معرفة، أو �ل مشíة أو  ما وفق األصول ا�نهجية، إلضافة معرفة، أو �ل مشíة أو  ما وفق األصول ا�نهجية، إلضافة معرفة، أو �ل مشíة أو  ما وفق األصول ا�نهجية، إلضافة معرفة، أو �ل مشíة أو : فمثًال نقول
فهنا حاو`ا بقدر ما أن ندرج هذه  ،،،،،،،،عالجها عالجا شمو«ا متسقا مت�مال و�خراجه إخراجا متسقا مت�مال ومiابطاعالجها عالجا شمو«ا متسقا مت�مال و�خراجه إخراجا متسقا مت�مال ومiابطاعالجها عالجا شمو«ا متسقا مت�مال و�خراجه إخراجا متسقا مت�مال ومiابطاعالجها عالجا شمو«ا متسقا مت�مال و�خراجه إخراجا متسقا مت�مال ومiابطاعالجها عالجا شمو«ا متسقا مت�مال و�خراجه إخراجا متسقا مت�مال ومiابطاعالجها عالجا شمو«ا متسقا مت�مال و�خراجه إخراجا متسقا مت�مال ومiابطاعالجها عالجا شمو«ا متسقا مت�مال و�خراجه إخراجا متسقا مت�مال ومiابطاعالجها عالجا شمو«ا متسقا مت�مال و�خراجه إخراجا متسقا مت�مال ومiابطا

فقلنا هو عمل عل(، وأي عمل  ا4حثا4حثا4حثا4حثا4حثا4حثا4حثا4حثفقلنا فرد أو مؤسسة، وأدخلنا  ا4احثا4احثا4احثا4احثا4احثا4احثا4احثا4احثاألرòن ال� يقوم عليها ا4حث، فأدخلنا 
ا�تعارف عليها w ا4حث العل(، �حقيق "ية  ا�ادة ا�عينة وفق األصول ا�نهجيةا�ادة ا�عينة وفق األصول ا�نهجيةا�ادة ا�عينة وفق األصول ا�نهجيةا�ادة ا�عينة وفق األصول ا�نهجيةا�ادة ا�عينة وفق األصول ا�نهجيةا�ادة ا�عينة وفق األصول ا�نهجيةا�ادة ا�عينة وفق األصول ا�نهجيةا�ادة ا�عينة وفق األصول ا�نهجيةغ£ عل( أخرجناه، w اختصاص ما هو 

 .ويب� \ تعريف يقدم سيكون فيه ثغرات إذا أخضع للتحليل وا`ظر إخراج العمل بش� مiابط ومتسق،إخراج العمل بش� مiابط ومتسق،إخراج العمل بش� مiابط ومتسق،إخراج العمل بش� مiابط ومتسق،إخراج العمل بش� مiابط ومتسق،إخراج العمل بش� مiابط ومتسق،إخراج العمل بش� مiابط ومتسق،إخراج العمل بش� مiابط ومتسق،ينة هو مع

  :أنواع ا4حوثأنواع ا4حوثأنواع ا4حوثأنواع ا4حوثأنواع ا4حوثأنواع ا4حوثأنواع ا4حوثأنواع ا4حوث

قد يكون ا�وضوع متعلقا با�ين، وقد يكون �ث w األمور ا�نيوية، وهذا ال يعÀ أن األمور  من ناحية ا�وضوعمن ناحية ا�وضوعمن ناحية ا�وضوعمن ناحية ا�وضوعمن ناحية ا�وضوعمن ناحية ا�وضوعمن ناحية ا�وضوعمن ناحية ا�وضوع........////////
ما عندما نقول �ث w ا�ين يعÀ ينطلق من ا�ين لعالج ما يقع w ا�ياة االجتماعية، ا�ينية ال تتطرق لألمور ا�نيوية، إن

 Àسيبحث واقعة الربا «بحث عن حكم اهللا فيها، فإذاً ا4حث ا�ي Àتقع واقعة الربا، ا4حث ا�ي óمثًال الواقع االجتما
w الوقائع الب(ية، وا4حث ا�نيوي يبحث w أح�م اهللا w ا�جتمع الب(ي؟ يبحث w الوقائع ذاتها، فيبحث كيف تظهر 

وما أسبابها؟ �اذا تظهر؟ ما ال�من منها؟ هل ا�رد إ� العالقات؟ أم إ� جبلة اإلنسان وأطماعه؟ فإذاً هو يبحث w هذه 
، وال يعÀ هذا الظاهرة ذاتها وأسبابها كواقعة ب(ية معاشة، هذا ا4حث ا�نيوي، ا4حث ا�يÀ سيبحث w حكم اهللا

فصل ا�ين عن ا�ياة، و�نما ا�ين هو ا�وجه وهو ا�هيمن Z ا�ياة، yلك نبحث فيه عن أح�م اهللا w هذه الوقائع 
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 .االجتماعية
عمل علعمل علعمل علعمل عل(((( ينجزه فرد أو مؤسسة w موضوع عل ينجزه فرد أو مؤسسة w موضوع عل ينجزه فرد أو مؤسسة w موضوع عل ينجزه فرد أو مؤسسة w موضوع عل(((( ما وفق األصول  ما وفق األصول  ما وفق األصول  ما وفق األصول عمل علعمل علعمل علعمل عل(((( ينجزه فرد أو مؤسسة w موضوع عل ينجزه فرد أو مؤسسة w موضوع عل ينجزه فرد أو مؤسسة w موضوع عل ينجزه فرد أو مؤسسة w موضوع عل(((( ما وفق األصول  ما وفق األصول  ما وفق األصول  ما وفق األصول فعندما نقول ما هو ا4حث ا�يÀ؟ نضيف بعداً جديد 

فة معرفة، أو �ل مشíة أو عالجها عالجا شمو«ا متسقا مت�مال و�خراجه إخراجا متسقا مت�مال فة معرفة، أو �ل مشíة أو عالجها عالجا شمو«ا متسقا مت�مال و�خراجه إخراجا متسقا مت�مال فة معرفة، أو �ل مشíة أو عالجها عالجا شمو«ا متسقا مت�مال و�خراجه إخراجا متسقا مت�مال فة معرفة، أو �ل مشíة أو عالجها عالجا شمو«ا متسقا مت�مال و�خراجه إخراجا متسقا مت�مال فة معرفة، أو �ل مشíة أو عالجها عالجا شمو«ا متسقا مت�مال و�خراجه إخراجا متسقا مت�مال فة معرفة، أو �ل مشíة أو عالجها عالجا شمو«ا متسقا مت�مال و�خراجه إخراجا متسقا مت�مال فة معرفة، أو �ل مشíة أو عالجها عالجا شمو«ا متسقا مت�مال و�خراجه إخراجا متسقا مت�مال فة معرفة، أو �ل مشíة أو عالجها عالجا شمو«ا متسقا مت�مال و�خراجه إخراجا متسقا مت�مال ا�نهجية، إلضاا�نهجية، إلضاا�نهجية، إلضاا�نهجية، إلضاا�نهجية، إلضاا�نهجية، إلضاا�نهجية، إلضاا�نهجية، إلضا
 .انطالقا من كتاب اهللا وسنة نبيه واألصول العلمية ال(عية ال� وضعها العلماءانطالقا من كتاب اهللا وسنة نبيه واألصول العلمية ال(عية ال� وضعها العلماءانطالقا من كتاب اهللا وسنة نبيه واألصول العلمية ال(عية ال� وضعها العلماءانطالقا من كتاب اهللا وسنة نبيه واألصول العلمية ال(عية ال� وضعها العلماء ومiابطاومiابطاومiابطاومiابطاومiابطاومiابطاومiابطاومiابطا

 .أوال للنص، ·كمه سواء كتاب أو سنةأوال للنص، ·كمه سواء كتاب أو سنةأوال للنص، ·كمه سواء كتاب أو سنةأوال للنص، ·كمه سواء كتاب أو سنةأوال للنص، ·كمه سواء كتاب أو سنةأوال للنص، ·كمه سواء كتاب أو سنةأوال للنص، ·كمه سواء كتاب أو سنةأوال للنص، ·كمه سواء كتاب أو سنةألن ا4حث w ا�جال ال(q óضع 
أخذا من كتاب اهللا أو من سنة رسوY أو من فهم سلف األمة اyين فهموا كتاب  � قعدها العلماء وأصلوها� قعدها العلماء وأصلوها� قعدها العلماء وأصلوها� قعدها العلماء وأصلوها� قعدها العلماء وأصلوها� قعدها العلماء وأصلوها� قعدها العلماء وأصلوها� قعدها العلماء وأصلوهاثانيا القواعد الثانيا القواعد الثانيا القواعد الثانيا القواعد الثانيا القواعد الثانيا القواعد الثانيا القواعد الثانيا القواعد ال

اهللا وسنة رسوY وأشاروا إ� القواعد ال� �ب أن يراعيها ا4احثون، كما اهتموا با�قاصد وساروا وفقها w فتواهم مثًال، أو 
هللا ومن سنة نبيه، و�ن ¿ن عملهم بها w بدايتها ¿نت القاعدة تكون مع w قواعد ال(يعة ال� استنبطوها من كتاب ا

الفتوى، وربما تستنبط من طريقته w اإلفتاء وطريقته w ا`ظر و طريقته w ال�م، وهؤالء السلف ا�ابعون تعلموها من 
ها و�ن ¿نت قعدت وبذل فيها ا¯هد الصحابة رضوان اهللا عليهم، والصحابة أخذوها من الرسول صì اهللا عليه وسلم، فأصل

وال(يعة ليست �اال أن يدخلها ا وى w فهمها أو ، العل(، فأصلها من الوÓ ومأخوذة منه ألنها تع² منطق ال(يعة
العبث بها، وهذه القواعد تضبط طريقة ا�فك£ w ا`ص ال(ó، فال يتدخل فيها األهواء، و�ذا أراد إنسان ما أن يفهم 

ألن ال(يعة �مية بكتاب اهللا وسنة رسوY صì اهللا ، ال(ó بهواه الفردي يُكتشف ويُسقط وُيرد عليه العلماء ا`ص
عليه وسلم وبوجود ا`ص، ثم إن اهللا حفظه `ا وقد تكفل �فظه، وòن بقاءه w األمة، وبا�اÎ هذه القواعد a أيضا سبل 

هؤالء العلماء �فظ معا: ا`ص من ا�حريف وا�أويل الفاسد، Ðا قد  أساسية للمحافظة Z مع� ا`ص،و�ذلك هيأ
 .·دث خلال w ا�ين

، وهيأ من يعتÀ بنصوصه و·فظها ويوثقها وهيأ من يعتÀ بمعانيه لفظا ومعلفظا ومعلفظا ومعلفظا ومع����فاهللا حÍ هذا ا�ين بفضله و�رمه 
مكن أن تفهم ال(يعة إال من خالY، وال �ال فيستخرج من كتاب اهللا وسنة رسوY القواعد ال� تش� منطقا أساسيا ال ي

للحرية ا�طلقة لفهمها Z هوى اإلنسان، بل رده إ� هذه ا`صوص، فا�قصود أن ا4حث ال(ó يل�م أصول منهجية �ثية 
ا�جال  فنية ويل�م أصوال �عية علمية فنية مقننة وموضوعة، وهنا فرقنا ب� ال(ó وا�نيوي، ألن ا�نيوي ينطلق من

 w ،مع األمرين معا� ó)هذا األمر، فا4حث ال w ويدرس و·لل وينظر إ«ه بغض ا`ظر عن حكم ال(يعة 
الواق
ح� أن ا4حث العادي أو ا�نيوي يبحث w الواقع نفسه و·اول الوصول إ� قانونه من خالل وصفه و�ليله واستقرائه، 

ا`اس و�ياتهم وبالكون وÑوه، وبا�اÎ أفلح الغربيون كث£ا w مقاربة حقيقة األشياء فهذا Ðدوح ألنه يسدد ا�عرفة بواقع 
وحقيقة الكون بقدر تدقيقهم وحرصهم w هذه األمور، وبا�اÎ استطاعوا االستفادة Ðا سخره اهللا w أÑاء الكون بقدر 

مثًال عندما يكتشف العلم الطبي
 ظاهرة معينة إخضاعهم  ذه األمور ودراستهم  ا وفق ا�ناهج العلمية الصارمة، ف
Ñتاج إ� أن Ñكم w كيف نستخدمها، ألن استخدامها قد يتدخل فيه ا وى فيÒ الب(، مثًال السالح ا`ووي موجود 

( وين¼ w الكون، فالبد من بيان حكم اهللا فيها، فإن ¿ن توجيهها Ñو ما ينفع الب( فدائما ا�ين يوجه Ñو ما ينفع الب
عما يÒ بالب(، وهذه قاعدة أساسية، ويقلل ا�فاسد ويكe ا�صالح، وyلك نرى أن الغربيون �ا يكتشفوا مثل ذلك فهم 
يوجهونها w نطاق ا وى w نطاق ا�صالح اpاصة، وبا�اÎ يÒون بأنفسهم ويÒون بالب(ية، ونعلم مقدار الرعب ال� 

 .ة ا`وويةتعيشها الب(ية من هذه الطاق
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    ))))̈̈̈¨((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
        :تعريف منهج ا4حثتعريف منهج ا4حثتعريف منهج ا4حثتعريف منهج ا4حثتعريف منهج ا4حثتعريف منهج ا4حثتعريف منهج ا4حثتعريف منهج ا4حث

نَا    لُِ� لُِ� لُِ� لُِ� {: هو الطريق ا�4، قال تعا�: ا�نهج w اللغةا�نهج w اللغةا�نهج w اللغةا�نهج w اللغةا�نهج w اللغةا�نهج w اللغةا�نهج w اللغةا�نهج w اللغة
ْ
نَاَجَعل
ْ
نَاَجَعل
ْ
نَاَجَعل
ْ
 ....}وِمنَْهاجاً وِمنَْهاجاً وِمنَْهاجاً وِمنَْهاجاً     ِ�َْعةً ِ�َْعةً ِ�َْعةً ِ�َْعةً     ِمنُْكمِمنُْكمِمنُْكمِمنُْكم    َجَعل

هو الطريق ا�ؤدي للكشف عن ا�قيقة w العلوم بواسطة القواعد العامة ال� تضبط س£ العقل : ا�نهج w االصطالحا�نهج w االصطالحا�نهج w االصطالحا�نهج w االصطالحا�نهج w االصطالحا�نهج w االصطالحا�نهج w االصطالحا�نهج w االصطالح
 .ج معلومةحÆ يصل إ� نتائ

وس( العلم ا4احث  ذه الطريقة أو موضوعه هذه الطرق بمناهج ا4حث، ألنه لم يكن منهجا واحدا، و�نما عدة مناهج، 
ألن ل� علم ما يالئمه، هناك عناÏ مش�iة يستخدمها �يع ا4احثون، ولكن هناك مناهج متنوعة ومتعددة تتناسب 

مية يطبق مناهج تتناسب مع العلوم ا�عيارية، وا4احث w العلوم اإلنسانية مع ا�خصصات، فا4احث w العلوم اإلسال
يطبق مناهج تتناسب معها، ألنها دراسة لواقع إنسا: وليس ل³ء معياري، شيئا واقعيا سواء ¿ن معاشا أو ¿ن ماضيا 

العلوم تستعمل ا�نهج الريا�،  كدراسة ا�اريخ، وهناك علوم تستخدم مناهج تتناسب معها مثل ا�نهج ا�جريÊ، وبعض
وهذا هو ا�عريف العام للمناهج، وا�ادة أو ا�قرر اyي موضوعه هذا الفن يسÍ مناهج ا4حث، ألنه يدرس هذه الطرق 
ويبينها للباحث� 5 تأ* أ�اثهم وفق الطرق العلمية، وتكون نتا7ها �صنة بإذن اهللا قدر اإلم�ن من الوقوع w ا وى أو 

 .أو w الضالل pطأا

 .هو إيضاح الطريق والسبيل، أو هو الطريق اyي ينبI أن يسلك للوصول إ� ا�قيقة أو ا`تيجة :مهمة ا�نهجمهمة ا�نهجمهمة ا�نهجمهمة ا�نهجمهمة ا�نهجمهمة ا�نهجمهمة ا�نهجمهمة ا�نهج

سنعرف ا4احث بصفاته، فينبI عليه أن يتصف بصفات معينة حÆ يصدق عليه وصف باحث،  كيف نعرف ا4احث؟كيف نعرف ا4احث؟كيف نعرف ا4احث؟كيف نعرف ا4احث؟كيف نعرف ا4احث؟كيف نعرف ا4احث؟كيف نعرف ا4احث؟كيف نعرف ا4احث؟
 .ية يمكن أن يكتسبها اإلنسانهذه الصفات بعضها صفات أخالقية، وبعضها مهار

 ::::فمن هذه األخالق األساسيةفمن هذه األخالق األساسيةفمن هذه األخالق األساسيةفمن هذه األخالق األساسية

، أن يكون w �ثه Áلصا صادق ا`ية w الوصول إ� ا�قيقة العلمية، ومن األخطاء ال� يقع فيها اإلخالصاإلخالصاإلخالصاإلخالصاإلخالصاإلخالصاإلخالصاإلخالص: ال(ط األول
ثبات هذه القضية بعض ا4احث� أنه تكون نتيجة �ثه موجودة w رأسه قبل أن يبحث، ويكون ا4حث بمثابة �ع أدلة إل

ال� w رأسه، وهذا Áالف لقواعد ا4حث، فا4حث يقت½ أن هذه القضية ال� �ى ا4احث a بمثابة فرض قابل 
لإلثبات وا`�، ويطرحها Z أنها إش�ل أو سؤال ·تاج إ� إجابة، ويكون Áلصا w الوصول إ� اإلجابة الصحيحة ال� 

هواه أو لم توافق مراده، فهذا هو ا�راد باإلخالص عند ا4احث، أن يكون عند ابتدائه تقتضيها األدلة، سواء وافقت 
للبحث قد جعل موضوع ا4حث بمثابة سؤال قابل لإلثبات أو قابل للن� و�ل تساؤل، فإن ¿ن ا4احث دخل ا4حث وهو 

، و�نما أراد أن يفرض Z ا�قيقة العلمية ما يراه يريد أن يثبت ما w رأسه فهذا ال يعت² �ثا علميا، و�نما يعت² إديولوجيا
هو مسبقا، وقد حكم Y قبل أن يبحث w أد�ه، وòن دوره هو ا4حث عن ما يثبت هذا ا�وضوع، وبا�اÎ سيكون 
متجاهال ومتغافال ل� د«ل يمكن أن يناقض رأيه أو يمكن أن يقدح w رأيه، فسيكون انتقائيا w ا4حث، ينت® ما 

الئمه ويعiض عما ال يريده، وهذا من أسوأ أنواع ا4حوث، ألن فيه خيانة للحقيقة العلمية، إذاً البد بادئ ذي بدء أن ال ي
يدخل Z ا4حث �كم، إنما يكون داخال Z أساس التساؤل والفرض، وÁلصا w الوصول للحقيقة العلمية، وهو أول 

 .وهو �ط نف=وهو �ط نف=وهو �ط نف=وهو �ط نف=�ط من ال(وط 

، ألنه إن لم يكن �با 4حثه فلن يستطيع أن يبحثه أن يكون Y الرغبة w هذا ا4حث وميول Y وحب Yأن يكون Y الرغبة w هذا ا4حث وميول Y وحب Yأن يكون Y الرغبة w هذا ا4حث وميول Y وحب Yأن يكون Y الرغبة w هذا ا4حث وميول Y وحب Yأن يكون Y الرغبة w هذا ا4حث وميول Y وحب Yأن يكون Y الرغبة w هذا ا4حث وميول Y وحب Yأن يكون Y الرغبة w هذا ا4حث وميول Y وحب Yأن يكون Y الرغبة w هذا ا4حث وميول Y وحب Y: ال(ط ا;ا:
�ثا جيدا، يتصور نفسه اإلنسان أنه �Z ² ا¯لوس مع من يكره، فسيكون ا4حث عليه ثقيال، ولن يس£ فيه كما 
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وسيعيش معه معاناة �ب �حبوبه، وبا�اÎ سيخرج ينبI، بعكس من جاء راغبا و�با وشغوفا سيق½ معه ساCت، 
، و ذا �ب أن ·ذر ا4احثون من االستسالم ألخذ أي �ث �جرد وهذا �ط نف=وهذا �ط نف=وهذا �ط نف=وهذا �ط نف=با`تائج القوية وا�رµية بإذن اهللا، 

ات الوقت ا4حث، لñ ين¼ دون أن يكون Y رغبة فيه أو إقباال عليه، فذلك سيؤدي به إ� أLار أكÐ ²ا يتوقع من فو
 .أوÑوه

، فا4حث ولو ¿ن �بوبا سيحتاج إ� معاناة، ألنه يتطلب �ليال واستقصاءا ونظرا و�ريرا، فثلك الص²الص²الص²الص²الص²الص²الص²الص²: ال(ط ا;الث
قد يلجأ صاحبه للسفر حسب ا4حث، وقد ·تاج إ� بذل بعض ماY، وبذل وقته w أول Åء، فهذه األمور ·تاج إ«ها 

ه  ا، فما لم يكن صبورا فلن يصل إ� نتيجة جيدة، وسيضطر إ� اإل	از بأي صورة ¿نت، ا4احث فيجب أن يهيأ نفس
واالستعجال أسوأ األمور وقعا Z ا4حث، ألن من صفات ا4حث ا¯يد أن يكون فيه استقصاء و�ليل ونظر وترجيح 

ابر Y أجره بغ£ حساب، فالص² أساس w وشمول w مسح ا�راجع ومناقشة ا�ادة العلمية، وهذه تتطلب ص²ا كب£ا، والص
أخلق بذي الص² أن ·ظى \ عمل سواء دنيويا أو أخرويا، فمن لم يتحì بالص² لم يستطع أن يصل إ� هدفه ومبتغاه، 

 .ان يلجأبواب ومدمن القرع لأل***�اجته

 .)تؤجل(وهذه ترجع إ� ا�هارات  القدرة Z ا�حقيقالقدرة Z ا�حقيقالقدرة Z ا�حقيقالقدرة Z ا�حقيقالقدرة Z ا�حقيقالقدرة Z ا�حقيقالقدرة Z ا�حقيقالقدرة Z ا�حقيق: ال(ط الرابع

pة أخذ ا4حوث ¿ملة من باحث� األمانة العلميةاألمانة العلميةاألمانة العلميةاألمانة العلميةاألمانة العلميةاألمانة العلميةاألمانة العلميةاألمانة العلمية: امسال(ط اiهذه الف w فبعضهم ال يهتم بتوثيق �وثه، بل ظهرت ،
سابق� ووضع االسم عليها، وهذا من أسوأ ما ظهر w هذا العÄ وهو @قة ا4حوث العلمية، ومنها اللجوء لآلخرين لكتابة 

 .ا4حوث وهذه صفة منافية لألمانة العلمية

، فبعض ا4احث� �يه نوع من االستكبار، هو قد ال يكون من ا4احث� الكبار بل باحث صغ£ ا�واضعا�واضعا�واضعا�واضعا�واضعا�واضعا�واضعا�واضع: السادس ال(ط
ومع هذا µده يتíم عن نفسه بنون ا¯مع، فيقول w �ثنا هذا ¯أنا إ� كذا وعملنا كذا، بمع� يضخم نفسه وذاته بش� 

إلخ األلفاظ ال� توÓ با�واضع وليس با�ك² ألن من .....Î، أو Z ما أذكركب£ مناw للتواضع، والبد أن يقول فيما يبدو 
ال يدخل ا¯نة من ¿ن w قلبه مثقال ذرة من ال يدخل ا¯نة من ¿ن w قلبه مثقال ذرة من ال يدخل ا¯نة من ¿ن w قلبه مثقال ذرة من ال يدخل ا¯نة من ¿ن w قلبه مثقال ذرة من (صفات ا�سلم ا�واضع بصفة Cمة، وا�تك² مذموم عند اهللا وال ينظر إ«هم 

 .)الك²الك²الك²الك²

علمية ويكون اإلنسان Z مستوى Cل من ا�واضع أن ا�واضع سمة ا�سلم بش� Cم، وهو أساس w ا4حوث ال: الشاهد
واألدب، فالعلم �ر ال ساحل Y، فال يمكن لإلنسان أن يقول أنه أحاط بالعلم وأحJ مسائله وأنه وصل إ� ما لم يصل 

ق أو إ«ه أحد قبله، فقد يكون هناك من سبب ولكنه لم يعرف، واألصل أن سمة اإلنسان ا�واضع واألدب، سواء مع ا�خلو
 .مع اpالق

وليس ا�قصود با¯رأة ا�ذمومة ال� يتقدم فيها ب� يدي اهللا ورسوY، أو ب� يدي ما قرره العلماء  ا¯رأةا¯رأةا¯رأةا¯رأةا¯رأةا¯رأةا¯رأةا¯رأة: ال(ط السابع
أنه إذا توصل إ� ا�ق أو إ� ما يبدو Y أنه ا�ق w : بتدقيق و�قيق دون أن يكون عنده ما ينقضه، وا�قصود با¯رأة

م ما توصل إ«ه، و�نما يبينه w "ية األدب وبما ظهر Y �سب جهده، وا�ديث عن ا�قائق العلمية دون ا�سألة ال يكت
االستناد إ� ا�ناهج أو دون بص£ة باألدلة، فتلك جرأة مذمومة، وصاحبها مذموم عند اهللا وظالم `فسه إليراد اpلق موارد 

حق بأن يبحث ا�سائل وفق األدلة ال(عية والقواعد ا�رعية، وظهر Y بعد ا الك، ولكن ا�قصود با¯رأة ا¯رأة با�ق ولل
ا�ناقشة وا�راجعة واالستدالل ظهر Y أن ا�ق كذا فيكون عنده من ا¯رأة أن ا�ق كذا وال يكتمه، هذا هو ا�قصود 

 .با¯رأة وليس االجiاء
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وضوعية وعندنا ا�جرد، وa ال تناw اإلخالص وهذا Y مسار ، فتسÍ عند الغربيون ا�أو ا�وضوعيةأو ا�وضوعيةأو ا�وضوعيةأو ا�وضوعيةأو ا�وضوعيةأو ا�وضوعيةأو ا�وضوعيةأو ا�وضوعية ا�جردا�جردا�جردا�جردا�جردا�جردا�جردا�جرد: ال(ط ا;امن
واإلخالص Y مسار، فعند بداية ا4حث وأثناء س£ه يكون Áلصا w الوصول إ� ا�ق، أما ا�جرد فهو العمل ا�با�، 

لة يكون موضوعيا w بمع� أنه حينما يناقش األدلة ا�وضوعية وحينما ·شد اآلراء وحينما يوجهها وحينما يبحث عن األد
ذلك أو متجردا w ذلك، أي إذا اتضح Y د«ل w ذلك حÆ و�ن ¿ن 6الف ما يذهب إ«ه يثبت هذا ا�«ل، ويتجنب 
االنتقائية w �ثه، فيورد �يع األدلة ال� للخصم واألدلة ال� Y، ويناقشها بموضوعية وحيادية تامة، ال يدخل هواه ورغباته 

و�نما يبحث فيه �ثا متجردا يصور ا�سائل ويورد األدلة كما a، ويناقشها د«ًال د«ًال بكل وضوح وبكل w هذا األمر، 
حيادية، حÆ يصل إ� تلك ا�قيقة ال� تعطيها تلك األدلة، وليس يعطيها ما w ضم£ه أو ما يرغبه هو، فكأن ا�جرد هو 

 w ا4حث أو عقد العزم Z ا4حث عن ا�قيقة ا�طلقة دون الشق اآلخر لإلخالص، فاإلخالص شق قلÊ وصدق مع اهللا
�¶، وطرح بداية ا4حث Z أساس أنه سؤال أو استش�ل و·تاج إ� إجابة، ا�جرد هو عند Ðارسة ا4حث العملية وليس 

·يد عن السطر فيكون  w القلب، عند ا�مارسة يكون متجردا من ا وى، يعمل �يادية ودقة كمن معه ا�سطرة والقلم ال
صارما µ wرده أو فيما يسميه اآلخرون ا�وضوعية، ألنهم يقولون إنك تست® أد�ك وشواهدك و�ليلك من هذا ا�وضوع 

 .اyي أمامك فال تتدخل ذاتك w ا�وضوع

أن يصل إ� مستوى  ، أنه يصعب Z اإلنسان أن يتجرد µردا ¿مال، ولكن ·اول إ�إش�الت حول اyاتية وا�وضوعيةإش�الت حول اyاتية وا�وضوعيةإش�الت حول اyاتية وا�وضوعيةإش�الت حول اyاتية وا�وضوعية
 .مع� من ا�جرد فيدفع هواه ما أمكن ويستحÒ ا�ق ما أمكن

، ألن ا4حث يستند إ� هذه ا�صادر ال� يست® منها شواهده وأد�ه سعة اطالع ومعرفة �صادر ا�علوماتسعة اطالع ومعرفة �صادر ا�علوماتسعة اطالع ومعرفة �صادر ا�علوماتسعة اطالع ومعرفة �صادر ا�علوماتسعة اطالع ومعرفة �صادر ا�علوماتسعة اطالع ومعرفة �صادر ا�علوماتسعة اطالع ومعرفة �صادر ا�علوماتسعة اطالع ومعرفة �صادر ا�علومات: ال(ط ا�اسع
االطالع عليها فكيف يستفيد منها؟ مثًال وما يتصل ببحثه من �يع ا¯وانب، فهذه ا�صادر إن لم يكن �Cا بها وواسع 

يعرف ا�عامل مع كتب ا�صطلحات بفنه، يعرف مصادر الفقه اإلسال� ومدارسها ومشاqها، يعرف مصادر أصول الفقه، 
ويعرف أدلة األح�م من القرآن الكريم وأدلة السنة، ويعرف كيف يتعامل مع كتب ا�فس£ فيما يتعلق بآيات األح�م، 

ود السعة w االطالع وا�عرفة للمصادر فسيعود هذا األمر با`قص Z �ثه، فيالحظ الضعف w �ثه �سب فعدم وج
 .ضعف علمه

تاج w تصميم  امتالك مهارات ا4حثامتالك مهارات ا4حثامتالك مهارات ا4حثامتالك مهارات ا4حثامتالك مهارات ا4حثامتالك مهارات ا4حثامتالك مهارات ا4حثامتالك مهارات ا4حث: ال(ط العا�
ُ
وa متنوعة، فهناك مهارات عقلية، ومهارات عملية، ومهارات �

ثًال من ال ·سن تصميم االستمارة و�يف يبحث w علم وÝ �ث يقوم بعض األعمال ال� يتطلبها �ع ا4حث العل(، م
Z االستمارة و�ليلها واpروج با`تائج، فإذاً ا�هارات متنوعة ومتعددة، وبعضها Ðا يكتسب اكتسابا، وبعضها موجودة 

ستنباط، والقدرة Z االستقراء وÑو يطور تطويرا، هذه ا�هارات منها القدرة Z ا`قد وا�حليل وا�قارنة، والقدرة Z اال
 .ذلك

  ))))ª/ª/ª/ª/((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
نستكمل موضوع ا�هارات، فامتالك ا�هارة ا�راد بها ا�هارات ا�تنوعة، منها مهارات عملية ومنها مهارات ذهنية، من 

د والقدرة Z االستنباط، ا�هارات اyهنية القدرة Z ا�حليل، والقدرة Z الوصف، والقدرة Z ا�قارنة، القدرة Z ا`ق
هذه قدرات مهمة، فالبد أن يكون ا4احث �يه تمرس بها، فاإلنسان موهوب Z الوó با�حليل والوó بال�iيب، 
و�ذلك مسألة االستنباط وا�قارنة، هذه أشياء w أصو ا فطرية، ويعÀ ما منا إال ومن يقارن، وليست w حد ذاتها صعبة 

ارنة وسلوك األصول الصحيحة العلمية w ا�قارنة، كذلك ا�حليل w أصله \ إنسان يستطيع ا�حليل، لكن ا�قة w ا�ق
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كذلك الوصف واالستنباط وÑوها،  ما مدى دقة ا�حليل؟ وما مدى س£ه وفق القواعد العلمية؟ما مدى دقة ا�حليل؟ وما مدى س£ه وفق القواعد العلمية؟ما مدى دقة ا�حليل؟ وما مدى س£ه وفق القواعد العلمية؟ما مدى دقة ا�حليل؟ وما مدى س£ه وفق القواعد العلمية؟ما مدى دقة ا�حليل؟ وما مدى س£ه وفق القواعد العلمية؟ما مدى دقة ا�حليل؟ وما مدى س£ه وفق القواعد العلمية؟ما مدى دقة ا�حليل؟ وما مدى س£ه وفق القواعد العلمية؟ما مدى دقة ا�حليل؟ وما مدى س£ه وفق القواعد العلمية؟ولكن أيضاً تب� القضية 
  :*ها قواعد عقلية فطرية أساسية عند ا`اس لكنهم

 
ً
 .تفاوتون فيها فطرةً من حيث القوة والضعف w مالحظة هذه األمور وÝ استخدامهاي: أوال

  .أنها تنمو با�دريب والعمل وا�مارسة وتكون أكe دقة: ثانيا

أو كيف أو كيف أو كيف أو كيف أو كيف أو كيف أو كيف أو كيف  كيف ·لل ا�وضوع؟كيف ·لل ا�وضوع؟كيف ·لل ا�وضوع؟كيف ·لل ا�وضوع؟كيف ·لل ا�وضوع؟كيف ·لل ا�وضوع؟كيف ·لل ا�وضوع؟كيف ·لل ا�وضوع؟أن اإلنسان البد أن يسلك w هذه العمليات العقلية ا�سلك العل( الصحيح، فيعرف : ثا;اً 
حÆ يصل إ� حÆ يصل إ� حÆ يصل إ� حÆ يصل إ� حÆ يصل إ� حÆ يصل إ� حÆ يصل إ� حÆ يصل إ�  Ïه األساسية وجزئياته، متدرجاً من العناÏ الك²ى إ� العناÏ األصغر إ� العناÏ األدق،Ïه األساسية وجزئياته، متدرجاً من العناÏ الك²ى إ� العناÏ األصغر إ� العناÏ األدق،Ïه األساسية وجزئياته، متدرجاً من العناÏ الك²ى إ� العناÏ األصغر إ� العناÏ األدق،Ïه األساسية وجزئياته، متدرجاً من العناÏ الك²ى إ� العناÏ األصغر إ� العناÏ األدق،Ïه األساسية وجزئياته، متدرجاً من العناÏ الك²ى إ� العناÏ األصغر إ� العناÏ األدق،Ïه األساسية وجزئياته، متدرجاً من العناÏ الك²ى إ� العناÏ األصغر إ� العناÏ األدق،Ïه األساسية وجزئياته، متدرجاً من العناÏ الك²ى إ� العناÏ األصغر إ� العناÏ األدق،Ïه األساسية وجزئياته، متدرجاً من العناÏ الك²ى إ� العناÏ األصغر إ� العناÏ األدق،يرده إ� عنايرده إ� عنايرده إ� عنايرده إ� عنايرده إ� عنايرده إ� عنايرده إ� عنايرده إ� عنا

أدقها، ثم يعود بال�iيب دون أن يهمل أي عنÄ من هذه العناÏ، فيكون تر�يبه صحيحاً �يث يكتشف القانون هذا أدقها، ثم يعود بال�iيب دون أن يهمل أي عنÄ من هذه العناÏ، فيكون تر�يبه صحيحاً �يث يكتشف القانون هذا أدقها، ثم يعود بال�iيب دون أن يهمل أي عنÄ من هذه العناÏ، فيكون تر�يبه صحيحاً �يث يكتشف القانون هذا أدقها، ثم يعود بال�iيب دون أن يهمل أي عنÄ من هذه العناÏ، فيكون تر�يبه صحيحاً �يث يكتشف القانون هذا أدقها، ثم يعود بال�iيب دون أن يهمل أي عنÄ من هذه العناÏ، فيكون تر�يبه صحيحاً �يث يكتشف القانون هذا أدقها، ثم يعود بال�iيب دون أن يهمل أي عنÄ من هذه العناÏ، فيكون تر�يبه صحيحاً �يث يكتشف القانون هذا أدقها، ثم يعود بال�iيب دون أن يهمل أي عنÄ من هذه العناÏ، فيكون تر�يبه صحيحاً �يث يكتشف القانون هذا أدقها، ثم يعود بال�iيب دون أن يهمل أي عنÄ من هذه العناÏ، فيكون تر�يبه صحيحاً �يث يكتشف القانون هذا 
تام ومن استقراء ناقص، لكن حÆ االستقراء ا`اقص ال  كذلك w العمليات األخرى ¿الستقراء من استقراء ال�iيب،ال�iيب،ال�iيب،ال�iيب،ال�iيب،ال�iيب،ال�iيب،ال�iيب،

االستقراء اyي يمكن أن ·قق ثقة نطمK إ«ها أو نستند إ«ها، وما االستقراء ا`اقص ولكنه ال يعت² استقراءاً حقيقيا أو 
ا ثم وجدها أن نتا7ها حاكما، بمع� لو عندنا أفراد موضوع تصل ألف، لو قام باستقراء مثًال سبعمائة إ� ثمانمائة منه

متطابقة، فخرج بقانون أن األشياء إذا µمعت بهذا الش� خرجت ا`تيجة كذا، فهنا استقراء ناقص لكنه استقراء األعم 
 .األغلب، w ح� واحد نظر إ� فرد أو فردين من أفراد هذا ال³ء وأعطى قانونا  ا، هذا االستقراء غ£ صحيح وغ£ عل(

�ا يقارن اإلنسان من وجه واحد ويغفل بقية األوجه، هنا ليست مقارنة علمية صحيحة، ألنها نظرت من  كذلك ا�قارنة،
وجه واحد فقط، وا�وضوع Y أوجه متعددة ولñ تقارن بينهم مقارنة صحيحة البد أن تستغرق هذه األوجه، فهنا هذه مهارة 

يف تطور وفق القواعد العلمية؟ فمن يمتلك ا�هارة بمع� أخرى و�يف تفعل ا�هارات الفطرية ا¯بلية عند ا`اس؟ و�
�يه ا�دريب Z هذه العمليات العقلية يستطيع أن يستعملها w ا4حث بمهارة؛ وبا�اÎ ستنعكس Z �ثه بقوة 

ÎC )ومستوى عل. 
اعد العرض واألسلوب أو قواعد كذلك ا�هارات األخرى ال� تتصل با¯انب العم� ¿�عرفة بقواعد كتابة ا4حث سواء قو

الش� وا`واÓ الفنية، فإذا ¿ن �يه ا�هارة بهذا الش� خرج �ثه مكتمال فنيا وأسلوبيا ومنهجيا ومعرفيا، و�ذا ¿ن �يه 
مهارة ا�عامل مع مصادر، كيف يتعامل مع ا�صادر؟ كيف يقرأ كتب الiاث؟ ألن كتب الiاث �تاج إ� تعرف إ� 

 .ومصطلحاتها ومناهجها حÆ يستطيع اإلنسان الوصول إ� مقاصدها بطريقة علمية صحيحةأسا«بها 
ال� يقرأ لكن من اyي يستطيع االستيعاب أو الوó با�عا: واستخالصها واستثمارها، ال� يقرأ كتاب، لكن لو يقرأ 

علم وبمصطلحاته وبمصطلحات الكتاب إنسان غ£ متخصص لن يكون كقراءة اإلنسان ا�تخصص العارف بقواعد ال
أهله، فهذا القارئ qتلف عن ذاك القارئ، فالبد أن يكون �ى اإلنسان ا�هارات العلمية، فهناك مهارات كما قلت 
ذهنية، وهناك مهارات منهجية، وهناك مهارات عملية، وهناك مهارات علمية، فا�هارات متعددة ومتنوعة ال نستطيع 

ا`قد : ش£ إ� بعض منها، وa ما ذكرته من أمثلة Z هذه ا�هارات، كأمثلة Z اyهنيةحÄها هنا، لكن حسÊ أن أ
وا�حليل واالستقراء واالستنباط وا�قارنة والوصف وÑو ذلك، ا�هارة فيما يتعلق çمع ا�ادة العلمية، مهارة ا�عامل مع 

كتب الiاث وا�عامل معها، مهارة تصميم االستبيان ا�صادر وا�عرف Z تقنيات ا4حث، مهارة القدرة Z قراءة 
وا�حليل اإلحصاØ، وÑو ذلك، فهناك إذاً مهارات متنوعة وُ·تاج إ«ها �سب اختالف ا4حوث، هذه بش� Cم صفات 

 .ا4احث العل(

نسان Cزما وجاداً ال، حينما يكون اإل: وينبI أن ال يقول هذه صفات �تاج إ� وقت لñ تتوفر w الشخصية، فنقول
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 .ومريداً �زم Z نفسه Ðارسة هذه األشياء ويتدرب عليها فإنه يصل بإذن اهللا إ� إح�مها
، ا�مارسة مع الص²، واإلرادة، فíما ¿ن اإلنسان صاحب إرادة قوية وعزم اإلرادة والص² وا�مارسةاإلرادة والص² وا�مارسةاإلرادة والص² وا�مارسةاإلرادة والص² وا�مارسةاإلرادة والص² وا�مارسةاإلرادة والص² وا�مارسةاإلرادة والص² وا�مارسةاإلرادة والص² وا�مارسةا�هم توفر ال(طان معاً 

ما يريد تعلمه، والصZ ² هذا ا�علم، واستمرار ا�طبيق �ا يتعلمه حÆ يصبح مثل  وتصميم، وéما ¿ن جاداً Ð wارسة
العوائد عنده، بهذا الش� يكتسب هذه ا�هارات وتiسخ فيه هذه الصفات ويغدوا باحثا من ا4احث� w عداد ا4احث�، 

  .ا عندنا �ث وباحث ومادة ومنهج وهدفهنا ننتقل إ� ا�وضوع، Ñن قلن وقد يشار إ«ه w �ال ا4حث با4نان،

ننتقل إ� ا4حث ا�وضوع اyي سيختاره ا4احث، كنا عرفنا ا4حث، واآلن نريد أن ندخل إ� ا¯انب العم� w مسألة 
 w فن من الفنون، أو طلب األستاذ w £ا4حث، وهو كيف �تار ا4حث؟ اآلن باحث مع� طلب منه أن يعد رسالة ماجست

لم يقiح هو ا�وضوCت و�نما و´ إ«هم األمر (توى ا¯ام
 من طالبه أن يعدوا �ثا، وقال اقiحوا علينا موضوCت ا�س
وقال ا�ثوا و´ منكم يقiح موضوع مع� حÆ نكلفه بأن يكتب ا4حث فيه، وقال األستاذ Ñن ال نريد أن 	�²م 

ن يكون مرغوبا و�بوبا، ومن أجل ذلك قال األستاذ لطالبه اذهبوا Z �ث موضوCت ال ترغبونها، فمن أصول ا4حث أ
هات حÆ يعرفوا كيف qتارون،  Õواحد منكم موضوعه ثم «أ* به، فهنا الطالب ·تاجون إ� موج \ iبأنفسكم و«خ

 فما a األمور ال� البد أن يستحÒها ا4احث عند اختيار ا�وضوع؟فما a األمور ال� البد أن يستحÒها ا4احث عند اختيار ا�وضوع؟فما a األمور ال� البد أن يستحÒها ا4احث عند اختيار ا�وضوع؟فما a األمور ال� البد أن يستحÒها ا4احث عند اختيار ا�وضوع؟
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خصص العل( للباحث هذا ال(ط األول، إنسان مثًال متخصص w الفقه ال يذهب ويبحث w البد أن ا4حث w ا�: : : : : : : : أوال

العقيدة، إنسان متخصص w العقيدة ال يبحث w أصول الفقه، وهكذا، فاألصل أن موضوع ا4حث يكون w �ال 
  .�صص ا4احث حÆ يمهر فيه ويبدع فيه

أن : لكن قبل أن نقول هذا نأ* للموضوع نفسه فنقول  �ث ا�وضوعأن يكون قادراً Z -وY صلة با4احث - ::::::::ا;ا:ا;ا:ا;ا:ا;ا:ا;ا:ا;ا:ا;ا:ا;ا:
يكون ا�وضوع مهماً وجديراً با4حث، فا�وضوCت كث£ة، لكن من ا�وضوCت ما يمس حياة ا`اس ويستفيدون منه 

ا�وضوع، وyا ينص فائدة عظيمة، فثلك *ما ¿ن ا�وضوع مهما ¿ن جديراً با4حث، فثا من أساسيات االختيار أهمية 
عليه w ا�(وع، �ا يتقدم اإلنسان بم(وع �ثه اyي يطلب تسجيله يُطلب منه أن يب� أهمية ا�وضوع وأسباب اختياره 
وأهداف ا4احث، �اذا اخiت هذا ا�وضوع؟ هل هو مهم؟ نعم قال مهم، نقول إذن ائتنا بما ي²ر ëمك، ائتنا ببيان أهمية 

سباب ال� تدعو إ� �ثه، وأهدافك من �ثك، فهنا أهمية ا�وضوع �ط من �وط االختيار البد أن هذا ا4حث، واأل
 .يستحÒها ا4احث اyي يريد أن يبحث عن موضوع

جدة ا�وضوع، فا�وضوع ا�كرر وا�وضوع ا�ستهلك با4حث ال قيمة Y، ألنه أCد ما ¿ن موجوداً فقط دون أد�  ::::::::أيضاً أيضاً أيضاً أيضاً أيضاً أيضاً أيضاً أيضاً 
بتغي£ طفيف، فهذا ال فائدة من عمله ترL، وفيه إهدار للوقت و�هدار للجهد، فأوý باإلنسان أال يبحث إال تغي£، أو 

 .ب³ء فيه فائدة، وyا يشiط جدة ا�وضوع وال سيما w الرسائل ا�تقدمة
ليها إش�ل، ألن ا�طلوب قابلية ا�وضوع للبحث وبعضهم يسميها وفرة ا�صادر، لكن وفرة ا�صادر يرد ع ::::::::ا�سألة األخرىا�سألة األخرىا�سألة األخرىا�سألة األخرىا�سألة األخرىا�سألة األخرىا�سألة األخرىا�سألة األخرى

أن تكون مصادر ا4حث w حدود ا�عقول، فإن ¿نت كث£ة جًدا أLّت با�وضوع، ألن ا4احث لن يستطيع مالحقة هذا 
 Òي �ثه من ا`قص بقدر عجزه عن متابعة هذه ا�صادر، و�ن ¿نت ا�صادر شحيحة فتiيع Îا�الكم ا ائل، وبا

�ادة ال�فية 4حثه، وyلك االعتدال w توفر ا�صادر يعÀ أن تكون مصادره متوفرة �دود با4حث، ليس �ى ا4احث ا
 .معقولة بدرجة متوسطة

قابلية ا�وضوع للبحث، هذه غ£ وفرة ا�صادر، يعÀ أن يكون ا�وضوع ا4حث فيه Ðكنا، وقد يكون  ::::::::ا�سألة ا;انيةا�سألة ا;انيةا�سألة ا;انيةا�سألة ا;انيةا�سألة ا;انيةا�سألة ا;انيةا�سألة ا;انيةا�سألة ا;انية
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وي�iه، وقد يكون سهال جدا �يث يتطرق ا4احث إ� االستخفاف به  صعبا ليس w طوق ا4احث، وبا�اÎ سيعجز عنه
ومعاملة بمنطق السهولة، وأفضل ا4حوث اyي يكون ا�حدي فيه دافعا لالستجابة ا�ناسبة ال� �رج عمًال علميا 

 .جيدا، فهذا من األمور ا�طلوبة
، إما لظروف اجتماعية أو لظروف أخرى، أو لعدم توفر أحيانا يتعرض اإلنسان 4حث ال يستطيع إ	ازه ::::::::أيضاً من األمورأيضاً من األمورأيضاً من األمورأيضاً من األمورأيضاً من األمورأيضاً من األمورأيضاً من األمورأيضاً من األمور

ا�صادر، فهنا أن يكون ا�وضوع Ðا يستطاع �ثه لعلل، إما أن يكون لصعوبة ا�وضوع، و�ما أن يكون من عدم وفرته، 
 .فالبد أن يراó ا4احث هذه األمور... 

ا قلنا من صفات ا4احث، و�ذلك a صفة أن يكون �يه رغبة وحب للموضوع، وهذه كم ::::::::ا�همةا�همةا�همةا�همةا�همةا�همةا�همةا�همة أيضاً من األمورأيضاً من األمورأيضاً من األمورأيضاً من األمورأيضاً من األمورأيضاً من األمورأيضاً من األمورأيضاً من األمور
 w طت الرغبة كصفةiة، ألن �ينا هنا �ب و�بوب، فا�حبوب هو ا4حث، وا�حب هو ا4احث، و�ما أنها اش�iمش
ا4احث، هناك الرغبة w ا4حث وليس w �ث مع�، والصفة هناك الرغبة w عملية ا4حث أن يكون �با �سألة 

لقراءة واالطالع، هنا صفة Cمة، أما هاهنا w ا�وضوع نريد صفة خاصة بمع� �بة ورغبة هذا ا4حوث وا4حث وا
 .ا�وضوع ا�ع�، فهذا من األمور ا�همة

فهذه �موعة من األمور ا�همة البد أن يستحÒها عند اختيار ا�وضوع، بعد أن ينت¼ من هذه اpطوة ويرى توفر هذه 
لية االختيار كيف تتم عملية االختيار إذا ¿نت متوفرة هذه الصفات w ا�وضوع ا�بحوث عنه؟ األمور *ها، ثم تأ* عم

 هذا ا�وضوع توفرت فيه w ظاهر األمر هذه 
ً
البد أن يكون هناك �اولة فقد يكون طرأ عليه موضوع مع�، فابتدأ

لوهلة األوý أن هذا األمر w �صصه أو ال، كذلك األشياء، فيحتاج ا�أكد منها ومن بعضها، يعÀ مثًال يعرف ا4احث من ا
أهمية ا�وضوع قد يعرفها من حاجة ا�جتمع وغ£ه، وميل ا4احث ورغبته من حيث إقباZ Y هذا ا�وضوع ا�طروح، هناك 

اج بعض األمور البد من استكشافها مثل وفرة ا�صادر، مثل القدرة Z �ث ا�وضوع، مثل جدة ا�وضوع، هذه ·ت
ا4احث أن يعمل Z ا�فر عنها وZ اكتشافها هل a بالفعل متوفرة؟ فيقبل Z االختيار أو غ£ متوفرة فينÄف عن 

 .االختيار
فال يك� توفر بعض الصفات األو«ة أو بعض صفات �وط االختيار، البد وأن تكون متوفرة، وتوفرها �يعها ·تاج 

ر أو أن يمارس بعض األمور، وw a نفس الوقت قد تكشف للباحث عن من ا4احث إ� أن يرجع 4عض األمو
 :منها) القراءات األو«ة ا�عينة Z اختيار ا�وضوع(موضوCت أخرى، 

وa تفيده من ناحيت� من ناحية اكتشاف موضوع جديد لالختيار، ومن ناحية  اإلطالع Z فهارس الكتب وا�كتباتاإلطالع Z فهارس الكتب وا�كتباتاإلطالع Z فهارس الكتب وا�كتباتاإلطالع Z فهارس الكتب وا�كتباتاإلطالع Z فهارس الكتب وا�كتباتاإلطالع Z فهارس الكتب وا�كتباتاإلطالع Z فهارس الكتب وا�كتباتاإلطالع Z فهارس الكتب وا�كتبات. . . . . . . . ////////
 .داً أو غ£ جديد، مكرراً كث£ا أو غ£ مكرر فهذه من األمور ا�همةمعرفة إن ¿ن ا�وضوع جدي

 WWWWWWWW--------        لة ا�راسات الفقهية  ا�جالت العلمية ال� تن( �وث علمية ُ�َّكمةا�جالت العلمية ال� تن( �وث علمية ُ�َّكمةا�جالت العلمية ال� تن( �وث علمية ُ�َّكمةا�جالت العلمية ال� تن( �وث علمية ُ�َّكمةا�جالت العلمية ال� تن( �وث علمية ُ�َّكمةا�جالت العلمية ال� تن( �وث علمية ُ�َّكمةا�جالت العلمية ال� تن( �وث علمية ُ�َّكمةا�جالت العلمية ال� تن( �وث علمية ُ�َّكمة� ó)مثًال من ا�جالت ذات ا4عد ال
فتاء، �الت كث£ة، ولو استقJ ا�عاÏة، �لة جامعة اإلمام، �لة جامعة أم القرى، �لة العدل، �لة ا4حوث العلمية واإل

اإلنسان لوجد �الت كث£ة �تص با4حوث العلمية ال(عية، هذه ا�جاالت العلمية من فوائدها أنها تفتح أمام ا4احث� 
فرص الختيار موضوCت 4حوثهم، فقد يكون باحثاً قد كتب عن موضوع �ث �كما ع(ين أو ثالث� أو Dس� 

 ،eلكن هذه الكتابة لم تستوِف جوانب ا�وضوع، و�نما أعطت إ�احًة عنه أو إ�اماً عنه، فيكون أمام صفحة تقل أو تك
 .ا4احث فرصة لñ يستفيد من هذا ا�وضوع أو يطوره بصفته �ثا مت�مال

فمثًال يريد  وضوعوضوعوضوعوضوعوضوعوضوعوضوعوضوعاالطالع Z الرسائل العلمية ال� تناولت هذا ا�االطالع Z الرسائل العلمية ال� تناولت هذا ا�االطالع Z الرسائل العلمية ال� تناولت هذا ا�االطالع Z الرسائل العلمية ال� تناولت هذا ا�االطالع Z الرسائل العلمية ال� تناولت هذا ا�االطالع Z الرسائل العلمية ال� تناولت هذا ا�االطالع Z الرسائل العلمية ال� تناولت هذا ا�االطالع Z الرسائل العلمية ال� تناولت هذا ا�: كذلك من األمور ا�عينة ال� ينبZ I ا4احث� --------11111111
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اإلنسان أن يسجل w �ث، من ا�ستحسن أن يذهب إ� مراكز ا4حوث أو إ� مواقع هذه ا�راكز وُيدخل استمارة فيها اسم 
ا4حث اyي يرغب، إذا ¿ن هناك رسائل علمية باسم ا4حث أو قريبة منه اتضحت Y فيطلع عليها، فإن ¿نت ¿فية 

Cف إ� غ£ه من ا�وضوÄيوفر جهده؛ و�ن ¿نت غ£ ¿فية وفيها خلل كب£ يمكنه أن يطرح آن ذاك رأيه، أو فين Æت ح
 .أن يقدم ا�وضوع ويعلل سبب ا�كرار وسبب إCدة ا4حث çوانب ا`ص الواضحة w ا4حث السابق

VVVVVVVV--------        قوائم دور الن( واالستفادة من مراكز األ�اث Z ا يفيد االطالعÐقوائم دور الن( واالستفادة من مراكز األ�اث Z ا يفيد االطالعÐقوائم دور الن( واالستفادة من مراكز األ�اث Z ا يفيد االطالعÐقوائم دور الن( واالستفادة من مراكز األ�اث Z ا يفيد االطالعÐقوائم دور الن( واالستفادة من مراكز األ�اث Z ا يفيد االطالعÐقوائم دور الن( واالستفادة من مراكز األ�اث Z ا يفيد االطالعÐقوائم دور الن( واالستفادة من مراكز األ�اث Z ا يفيد االطالعÐقوائم دور الن( واالستفادة من مراكز األ�اث Z ا يفيد االطالعÐ هناك Äمراكز متخصصة لأل�اث  ف� هذا الع
مر�ز ا�لك فيصل "العلمية أو لتراسات، والسيما ا�راسات اإلسالمية، مثًال من أك² ا�راكز w ا�ملكة العربية السعودية 

هذا ا�ر�ز يوفر للباحث� خدمات كب£ة جدا w �ال ا4حوث واستثمارها، يمكن للباحث أن يزور " لتراسات اإلسالمية
لب استمارة ا4حث ويسجل �ثه، ثم يطلب من أصحاب ا�ر�ز من ا�وظف� يبحثوا Y ويعطونه ا`تائج ا�ت�ملة ا�ر�ز ويط

مطبوعة، وقد يستطيع اإلنسان مراسلة ا�ر�ز إ«كiونيا وطلب ما يريده من ا�ر�ز، فيجيبونه بهذا ال³ء عن طريق 
أيضا " مكتبة ا�لك عبدالعزيز"تؤدي الغرض نفسه، و�ذلك " يةمكتبة ا�لك فهد الوطن"االستمارة اإللكiونية، كذلك 

تؤدي نفس القضية، فا�كتبات وهللا ا�مد متوفرة، وا�كتبات w ا¯امعات مثل جامعة اإلمام وا�لك سعود وÑوها فíها 
الت وصحف �يها مكتبات ك²ى وخدمات للباحث� Á Zتلف األوعية ا�عرفية، كما قلت كتب أ�اث ومؤتمرات �

 .ورسائل علمية إ� آخره Ðا هو موجود w هذه ا�كتبات من األوعية العلمية ال� يمكن أن تع� ا4احث�
فمن األمور ال� ينبI للباحث� أن يعنوا بها أن يستفيدوا Ðن سبقهم w هذا ا�جال  أيضا سؤال أهل ا²pة واستشارتهمأيضا سؤال أهل ا²pة واستشارتهمأيضا سؤال أهل ا²pة واستشارتهمأيضا سؤال أهل ا²pة واستشارتهمأيضا سؤال أهل ا²pة واستشارتهمأيضا سؤال أهل ا²pة واستشارتهمأيضا سؤال أهل ا²pة واستشارتهمأيضا سؤال أهل ا²pة واستشارتهم        --------00000000

مهم w الفن، فهؤالء w الغالب يكون �يهم موضوCت يودون لو تبحث، وال يكون والسيما w ا�تخصص� الراسخة أقدا
�يهم الوقت 4حثها، فثلك حينما يأتونهم الطلبة يوجهونهم �ثل هذه ا�وضوCت ا�همة وا¯ديرة با4حث �سب خ²ات 

  .الفن أو�ك األساتذة الكبار، فيستفيد اإلنسان حينما يعود إ� ا�تخصص� ويسأ م عن

سواء عن طريق الشب�ت الشبكة  ؛ االستفادة من ا�اسب اآلÎ؛ االستفادة من ا�اسب اآلÎ؛ االستفادة من ا�اسب اآلÎ؛ االستفادة من ا�اسب اآلÎ؛ االستفادة من ا�اسب اآلÎ؛ االستفادة من ا�اسب اآلÎ؛ االستفادة من ا�اسب اآلÎ؛ االستفادة من ا�اسب اآلÎالعنÄ اyي يمكن من خالY أيضا االستفادة        --------¤¤¤¤¤¤¤¤
العنكبوتية اإلنiنت باستخدام �رòت ا4حث وا4حث فيها عن ا�وضوع، أو عن طريق األقراص ا�د�ة ال� �وي 

اإللكiونية مفيدة جدا w ا�عرف Z ا�وضوCت وÝ االستقصاء حو ا، الكث£ من ا�عارف والعلوم والكتب، هذه األوعية 
فعن طريق �رك ا4حث يدخل اإلنسان ويضع ا�علومة ال� يريدها ثم يبحث عنها، فيظهر أمامه أماكن توفرها، والسيما 

قع معينة، مثًال ا�ختص w ا�واقع ا�تخصصة yلك، قد ال ·تاج إ� �رك ا4حث ابتداء، و�نما قد يكون عرف موا
با�ديث مواقع ا�ديث، وا�ختص با�فس£ مواقع ا�فس£، والفقه كذلك، واألصول كذلك، وأيضا �كم ا��ملية ب� 

فس£ العلوم اإلسالمية يمكن أن يستفيد صاحب فن واحد من \ الفنون صاحب الفقه يستفيد من ا�ديث ومن ا�
واللغة ومن األصول وهكذا، وأيضا اyي w ا�خصصات األخرى، ألن العلوم اإلسالمية تكاملية يكمل بعضها بعضا، 
وبينها جانب اتصال وبينها جانب انفصال، فانفصا ا للتشخص وا�خصص بموضوع مع�، واتصا ا �ا ب� موضوCتها من 

�ر�ب اyي وجدت هذه العلوم �وجيهه ل� جوانب حياته، ف�ن فيها اتصال االتصال، ألنها متعلقة باإلنسان هذا ال�ئن ا
 ........وانفصال �سب ا�وضوع ا�وجه، هذا واهللا أعلم

  ))))////////((((�لقة �لقة �لقة �لقة اااا
فقد تكون ا�راسات السابقة رسائل علمية، وقد تكون كتبا، وقد تكون  ا�راسات السابقةا�راسات السابقةا�راسات السابقةا�راسات السابقةا�راسات السابقةا�راسات السابقةا�راسات السابقةا�راسات السابقةب® عنÄ أخ£ وهو  --------¦¦¦¦¦¦¦¦

ولكنها تعد دراسات سابقة ألنها تطرقت إ� موضوع ا4احث، وتناو�ه إما أن يكون  أ�اثا �كمة، وa أنواع Áتلفة
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تالفيا  �اذا ؟�اذا ؟�اذا ؟�اذا ؟�اذا ؟�اذا ؟�اذا ؟�اذا ؟تناو ا Y تناوال شامال أو تناوال جزئيا w جانب من ا�وضوع، فهذه ا�راسات السابقة ·سن االطالع عليها 
بI للباحث إعطاءها أهمية خاصة عند اختيار للتكرار وللتداخل مع هذه ا�راسات، فهذه من العناÏ ا�همة ال� ين

 .ا�وضوCت
 :بعد أن يمسح ا4احث هذه األوعية ا�تنوعة ويصل إ� قرار بأنه سوف qتار �ثاً w هذا ا�وضوع سيأ* إ�

ýا�رحلة األوýا�رحلة األوýا�رحلة األوýا�رحلة األوýا�رحلة األوýا�رحلة األوýا�رحلة األوýفيه عدة أمور ::::::::ا�رحلة األو óفيه عدة أمورأن ·رر عنوان �ثه، البد أن يصيغ عنوان �ثه وأن يرا óفيه عدة أمورأن ·رر عنوان �ثه، البد أن يصيغ عنوان �ثه وأن يرا óفيه عدة أمورأن ·رر عنوان �ثه، البد أن يصيغ عنوان �ثه وأن يرا óفيه عدة أمورأن ·رر عنوان �ثه، البد أن يصيغ عنوان �ثه وأن يرا óفيه عدة أمورأن ·رر عنوان �ثه، البد أن يصيغ عنوان �ثه وأن يرا óفيه عدة أمورأن ·رر عنوان �ثه، البد أن يصيغ عنوان �ثه وأن يرا óفيه عدة أمورأن ·رر عنوان �ثه، البد أن يصيغ عنوان �ثه وأن يرا óأن ·رر عنوان �ثه، البد أن يصيغ عنوان �ثه وأن يرا:::::::: 

وان دقيقا w دال�ه �يث ال يقZ Ä ا�وضوع وال يزيد عنه، ال يقZ Ä اpطة وال يزيد عليها، أن يكون هذا العن -/
ستكون اpطة متوافقة مع العنوان، من قرأ العنوان أدرك �سه العل( ما يمكن أن يندرج �ت هذا العنوان وما ال 

 .يمكن أن يندرج �ته
W-  اً قدر اإلم�ن، لكن الÄتÁ ًال، فبعض العناوين تكون طويلة بش� أن يكونÐ ًال وال تطويًالÁ ًيكون اختصارا

 .عجيب، وبعضها تكون ÁتÄة فتقÄ عن ا�عب£

أن يكون العنوان علمياً، ال يكون عنواناً صحفياً يطلب اإلثارة أو يكون بطريق سؤال أو Ñو ذلك البد أن يصاغ  -1
 .العنوان صياغة علمية دقيقة

 .أن يكون �كما، أن يكون موجزا دون إخالل: أن يكون علميا: الثةفهذه �وط ث
فالبد بعد أن يصوغ العنوان ستأ* صياغة اpطة، ألن هذا العنوان للبحث هو الíية الك²ى اyي ستفتت إ� *يات 

قسم هذه الíية إ� أصغر، و´ *ية ستتفتت إ� *يات أصغر حÆ يستغرق أجزاء ا4حث Z ما سيأ* رسمه w الش�، سي
أبواب، واألبواب تقسم إ� فصول، والفصول إ� مباحث، وا�باحث إ� مطالب، وا�طالب إ� مسائل، وا�سائل إ� فروع، 

  .فهكذا يبدأ من الíية الك²ى إ� ا¯زئية الصغرى بش� مiابط ومتماسك

  إذاً كأن هذا يوÓ `ا بأهمية اpطة، �اذا a مهمة ؟إذاً كأن هذا يوÓ `ا بأهمية اpطة، �اذا a مهمة ؟إذاً كأن هذا يوÓ `ا بأهمية اpطة، �اذا a مهمة ؟إذاً كأن هذا يوÓ `ا بأهمية اpطة، �اذا a مهمة ؟إذاً كأن هذا يوÓ `ا بأهمية اpطة، �اذا a مهمة ؟إذاً كأن هذا يوÓ `ا بأهمية اpطة، �اذا a مهمة ؟إذاً كأن هذا يوÓ `ا بأهمية اpطة، �اذا a مهمة ؟إذاً كأن هذا يوÓ `ا بأهمية اpطة، �اذا a مهمة ؟

شمو ا لعناÏ ا�وضوع واستيعاب جوانبه �يث وضحت شمو ا لعناÏ ا�وضوع واستيعاب جوانبه �يث وضحت شمو ا لعناÏ ا�وضوع واستيعاب جوانبه �يث وضحت شمو ا لعناÏ ا�وضوع واستيعاب جوانبه �يث وضحت شمو ا لعناÏ ا�وضوع واستيعاب جوانبه �يث وضحت شمو ا لعناÏ ا�وضوع واستيعاب جوانبه �يث وضحت شمو ا لعناÏ ا�وضوع واستيعاب جوانبه �يث وضحت شمو ا لعناÏ ا�وضوع واستيعاب جوانبه �يث وضحت ((((((((نها تعطنها تعطنها تعطنها تعطيييي ا4احث السيطرة Z �ثه، والوó �دوده  ا4احث السيطرة Z �ثه، والوó �دوده  ا4احث السيطرة Z �ثه، والوó �دوده  ا4احث السيطرة Z �ثه، والوó �دوده نها تعطنها تعطنها تعطنها تعطيييي ا4احث السيطرة Z �ثه، والوó �دوده  ا4احث السيطرة Z �ثه، والوó �دوده  ا4احث السيطرة Z �ثه، والوó �دوده  ا4احث السيطرة Z �ثه، والوó �دوده أأأأأأأأ ::::::::أوالأوالأوالأوالأوالأوالأوالأوال
فتتضح Y حدود ا�وضوع فال qرج يمنة ويðة، و�نما يس£ وفق هذه اpطة جزئية جزئية حÆ ينت¼ منه،  حدود ا4حث،حدود ا4حث،حدود ا4حث،حدود ا4حث،حدود ا4حث،حدود ا4حث،حدود ا4حث،حدود ا4حث،

 .ريقة غ£ صحيحةفأول فوائدها أنها �دد إطار ا4حث فال يس£ ا4احث بط

، فهو لن ينساح وهو يبحث w ا�صادر العلمية، و�نما يكون كمن تيZ ð ا4احث تيZ ð ا4احث تيZ ð ا4احث تيZ ð ا4احث ����ع مادته العلمية وضبطهاع مادته العلمية وضبطهاع مادته العلمية وضبطهاع مادته العلمية وضبطهاتيZ ð ا4احث تيZ ð ا4احث تيZ ð ا4احث تيZ ð ا4احث ����ع مادته العلمية وضبطهاع مادته العلمية وضبطهاع مادته العلمية وضبطهاع مادته العلمية وضبطها ::::::::ثانياثانياثانياثانياثانياثانياثانياثانيا
عرف قصده، كمن ذهب إ� السوق ليشiي شيئا معينا، فهو ذهب إ� هذا ا�صدر لñ يأخذ مادة معينة تتطابق مع هذه 

a طةpا�صادر ا�ختلفة، فال �مع ما هب ودب  ا¯زئية أو تلك، فتكون ا w أثناء �ثه عن مادته العلمية w Y ا�اكمة
  .و�نما �مع ما ·تاج إ«ه w جزئيات �ثه

سواء ا�كرار واالزدواجية Z مستوى ا�ادة العلمية أو ا�كرار واالزدواجية Z مستوى  منع ا�كرار واالزدواجيةمنع ا�كرار واالزدواجيةمنع ا�كرار واالزدواجيةمنع ا�كرار واالزدواجيةمنع ا�كرار واالزدواجيةمنع ا�كرار واالزدواجيةمنع ا�كرار واالزدواجيةمنع ا�كرار واالزدواجية ::::::::ثا;اثا;اثا;اثا;اثا;اثا;اثا;اثا;ا
وضعت موضوC معينا �ت جزئية معينة لن تعيده وتكرره �ت جزئية أخرى، ولو فرضنا ا4احث ما ا4حث نفسه، فإذا 

  .وضع Y خطة فربما وقع w هذا ا�كرار وÝ هذه االزدواجية، يبحث ا�وضوع ثم يعود ويبحثه مرة أخرى وهكذا

ب فصول، والفصول مباحث، وهكذا، فال بد أن ، ا�وضوع مكون من أبواب، واألبوا�قيق ا�وازن w دراسة ا�وضوع�قيق ا�وازن w دراسة ا�وضوع�قيق ا�وازن w دراسة ا�وضوع�قيق ا�وازن w دراسة ا�وضوع�قيق ا�وازن w دراسة ا�وضوع�قيق ا�وازن w دراسة ا�وضوع�قيق ا�وازن w دراسة ا�وضوع�قيق ا�وازن w دراسة ا�وضوع ::::::::رابعارابعارابعارابعارابعارابعارابعارابعا
يكون بينها توازن w العرض وا4حث والكتابة، يكون هناك اتساق وتوازن فيها، لو لم يكن هناك تقسيم للبحث �ا 

  .حصل هذا ا�وازن واالتساق
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ما يريد أن يبحث موضوع ، فا�وضوع سيأ* مرتبا، لن يأ* جزافا هكذا، حينترتيب ا�وضوع �سب *ياته وتفرعهترتيب ا�وضوع �سب *ياته وتفرعهترتيب ا�وضوع �سب *ياته وتفرعهترتيب ا�وضوع �سب *ياته وتفرعهترتيب ا�وضوع �سب *ياته وتفرعهترتيب ا�وضوع �سب *ياته وتفرعهترتيب ا�وضوع �سب *ياته وتفرعهترتيب ا�وضوع �سب *ياته وتفرعه: : : : : : : : خامساخامساخامساخامساخامساخامساخامساخامسا
ما سيبدأ بمفهوم هذا ا�وضوع ثم أساسياته ثم ينتقل إ� جزئياته وهكذا شيئا فشيئا وسيدخل \ جزئية �ت *ية مناسبة 
 ا يأ* ا�وضوع مرتبا، هذه من مهمات اpطة، إذاً هذا الiتيب سيعطي للبحث تماس� �يث ال يلحظ فيه شذوذا أو 

أو تضادات وÑو ذلك، و�نما سيلحظ أن بعضه آخذ برقاب بعض من بدايته إ� نهايته بطريقة  اضطرابا أو تناقضات
  .إنسيابية متماسكة

ْعiَى ا4احث مشقة كب£ة w إ	از �ثه ألنه سيشق عليه w �ع توف£ ا¯هد والوقتتوف£ ا¯هد والوقتتوف£ ا¯هد والوقتتوف£ ا¯هد والوقتتوف£ ا¯هد والوقتتوف£ ا¯هد والوقتتوف£ ا¯هد والوقتتوف£ ا¯هد والوقت ::::::::سادساسادساسادساسادساسادساسادساسادساسادسا
َ
، لو لم يكن للبحث خطة ل

ا�ادة العلمية كيف سيصنفها، ثم كيف سيستفيد منها، وهكذا ستبدو Y ا�ادة العلمية أي مادة سيجمع، ثم حينما �مع 
صعوبات كث£ة جدا لو لم تكن 4حثه خطة، لكن إذا ¿ن 4حثه خطة تزول هذه الصعوبات ويتوفر ا¯هد ويتوفر �يه 

 . الوقت

 .بناء Z ما سبق من أهمية اpطة كأننا أ�نا أو أ�حنا إ� ضوابط اpطة
 ::::w اpططw اpططw اpططw اpططفمن ال(وط فمن ال(وط فمن ال(وط فمن ال(وط 

يعÀ نستبعد الزائد وال تأ* ناقصة، فالبد من  أن تكون مستوعبة وشاملة ¯ميع عناÏ ا�وضوع دون زيادة أو نقصان،
فكما قلت عنوان ا4حث هو عبارة عن *ية، هذه الíية ستقسم إ� جزئيات ك²ى، ثم هذه ا¯زئيات  االستيعاب والشمول،

غر واألصغر وهكذا حÆ ينت¼ إ� أصغر وحدة، \ وحدات منضودة �ت بعض، الك²ى تندرج �تها األصغر واألص
للوحدة الك²ى عنوان جامع لل� ال� a ا�راسة، ثم �ا تقسم إ� *يات أصغر سيكون ل� *ية عنوان مناسب  ا، ثم 

يكون  ا عناوين مستوعبة  بعد ذلك جزئيات، ل� عنوان جزئية، فمثًال كما أن هناك عنوان ا4حث، األبواب البد أن
للفصول ال� �تها، الفصول البد أن يكون ل� فصل عنوانا مستوعبا للمباحث ال� �ته، وا�بحث يكون Y عنوان 
مستوعب للمطالب ال� �ته، وا�طلب يكون Y عنوان مستوعب للمسائل ال� �ته، وا�سألة  ا عنوان يستوعب 

  .ناك استيعاب وشمول w \ جزئيات ا4حثفروعها، فهكذا البد أن يكون ه

القصور، فحينما ا4احث ينطلق من عنوان مع� ولكن يالحظ أنه لم : أيضا ا�سألة األخرى ال� ضد االستيعاب والشمول
يشمل \ الíيات ا�ندرجة �ت هذا العنوان، أخذ جانبا وترك جانبا، مثًال لو باحث يبحث عن الصالة، فجاء و�ث بعض 

íيات ال� تندرج �ت الصالة، فبحث عن أرòن الصالة وترك �وطها وواجباتها، ثم �دث عن س9 الصالة، وأخ£ا ال
ختم ا�وضوع، فهنا أخل ببحثه ولم يأِت بكل ما يندرج �ت الصالة، مع أن ا�فiض فيه أن يبحث ما اyي يمكن أن 

ة، حكمة �ع الصالة، الصلوات ا�فروضة والصلوات ا`افلة، أرòن يأ* �ت الصالة، ما ا�راد بالصالة، مÆ �عت الصال
الصالة، �وط الصالة، واجبات الصالة، أوقات الصالة، وهكذا يفرع فروC كث£ة w هذه الíية، البد أن يستوعب �يع ما 

 .�ت الíية الك²ى استيعابا شامال دون قصور
 .من عيوبها األخرى أن تكون أدخلت أمور ال تندرج �ت عنوان ا4حثأنها تكون أحيانا قاÏة، و من عيوب اpططمن عيوب اpططمن عيوب اpططمن عيوب اpططمن عيوب اpططمن عيوب اpططمن عيوب اpططمن عيوب اpطط        

ا�سألة ا;انية الiابط ا�نط® ب� عناÏ اpطة، البد أن يكون بينها ترابط، ال أن يكون بعضها يضاد بعض، أو ·س 
 .pطةالقارئ بأن هناك فجوات ب� عناÏ اpطة، البد وأن يكون هناك ترتيب منط® مت�مل لعناÏ ا

ا�سألة األخرى وقد أ�ت إ«ها من قبل القسمة ا�نطقية السليمة أنه ينطلق من الíية الك²ى إ� الíيات األصغر إ� 
ا¯زئيات ال� تندرج �ت *ية منها، وهكذا، يبدأ من األبواب إ� الفروع، قد ال ·تاج، بعض اpطط �تاج إ� أبواب 
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ومطالب ومسائل وفروع، حسب ا�وضوع وما يندرج �ته من فرعيات تدق وتدق وفصول، وبعضها إ� فصول ومباحث 
وتدق ·تاج معها ا4احث إ� وضع تقسيمات �ت تقسيمات �ت تقسيمات حÆ نهاية ا�وضوع، فليس \ موضوع قد 

وهكذا، طبيعة ا4حث  واب وفصول فقط،·تاج إ� هذه ا�قسيمات *ها، ال ·تاج \ �ث إ� هذه، بل قد يكت� فيه بأب
a ال� �كم ا�قسيم، لكن ا�هم أن يكون ا�قسيم سائرا بهذه الطريقة ال� يندرج فيها من الM إ� ا¯زH ثم إ� 

 .الفروع ال� تندرج �ت هذا الM األصغر واألصغر إ� أن ينت¼ إ� ا¯زئية ال� a أصغر جزئيات ا4حث

ا�درج من الM إ� ا¯زH فال يمكن أن يضع جزئية ثم يضع *ية : وابط وضع اpطة وaوهذه a ا`قطة األخ£ة من ض
�تها، أو أن يقفز قفزات فيكون هناك فجوات، يذكر *ية ثم يذكر جزئية تندرج �تها، ولكن هذه ا¯زئية �معها 

 .جزئيات أخرى ¿ن بإم�نه أن يضعها w ا�بحث ثم قسمتها وهكذا

 حث خطة �ثه؟حث خطة �ثه؟حث خطة �ثه؟حث خطة �ثه؟حث خطة �ثه؟حث خطة �ثه؟حث خطة �ثه؟حث خطة �ثه؟كيف يضع ا4اكيف يضع ا4اكيف يضع ا4اكيف يضع ا4اكيف يضع ا4اكيف يضع ا4اكيف يضع ا4اكيف يضع ا4ا

من أهم الطرق لوضع خطة ا4حث هو طرح األسئلة Z ا�وضوع، مع� يكن ا�وضوع عندك مشíة، بش� سؤال، لو -
جئنا �وضوع الصالة اyي ذكرناه سابقا، السؤال األك² عندك ما الصالة؟ ماذا �توي الصالة؟ ما �توياتها؟ ما مضمونها؟ 

الصالة؟ ما حكمة الصالة؟ مÆ �عت الصالة؟ �اذا �عت الصالة ال� a ا�كمة؟ هل تبدأ w طرح األسئلة، ما مفهوم 
الصالة  ا أساسات أو أرòن؟ هل يشiط  ا �وطا؟ ما اyي يلزم  ا من أمور ال� a الواجبات؟ هل الصالة فيها جوانب 

ة أو �وط سابقة؟ ما عالقة الصالة مكملة وجوانب أساسية؟ تأتيك ا�كمالت أو اآلداب، هل هناك مقدمات للصال
باإلسالم نفسه؟ ما موقعها منه وأهميتها؟ فهنا يأ* ا4احث ويضع ورقة أمامه ويبدأ w طرح األسئلة Z موضوعه، طرح 
األسئلة \ ما خطر Y من سؤال w باY يضع السؤال، سؤال سؤال� ثالثة، وبعد أن يضع األسئلة ·اول أن �يب عليها، 

 . إلخ.. هل للصالة أساسات؟ قال أرòن الصالة، واجبات الصالة، �وط الصالة مثالً 

ثم بعد ذلك ينضد هذه الíيات ويأ* بكل *ية ويتسائل، مثًال �وط الصالة ما �وط الصالة؟ يأ* با¯زئيات ال� 
يطرح أسئلة Z الطهارة، من �وطها  �تها، ثم *ية جزيئة �د أنها �تاج إ� عمل، مثًال من �وطها الطهارة، ثم يبدأ

 .مثًال استقبال القبلة يطرح أسئلة Z استقبال القبلة، وهكذا، وسيجد أن هناك جزئيات �رج Y �ت هذه الíية، وهكذا

ب؟ ثم يبدأ بعد ذلك w ترتيب هذه الíيات ماذا يأ* أوال، هل يقدم باألرòن؟ هل يقدم بال(وط؟ هل يقدم بالس9 واآلدا-
هل يقدم بتاريخ ت(يعها ومÆ �عت؟ و�يف �عت وهكذا؟ ثم يبدأ بiتيب هذه الíيات ويضع  ذه الíيات ال� 
ابتدأت بموضوعه يضع  ا أبوابا أو فصوال، ثم يسأل Z \ جزئية ويضع ل� جزئية مباحث، ثم هذه ا�باحث �تاج إ� 

  .انطالقا من السؤال ثم إCدة الiتيب شيئا فشيئا مطالب، وهكذا يبدأ ا4احث يضع خطته بهذا الش�

ýفإًذا ا`قطة األو : Z م عن طريق السؤال أو األسئلة ال� يلقيهاC ا�وضوع بش� Ïنقطة التساؤل وتسجيل عنا
 .ا�وضوع بعصف ذه� وانفتاح ¿مل

سئلة أساسية، لو فرضنا أن ما عنده بعد ذلك ·تاج إ� ضبط موضوعه، ألنه عنده معارف سابقة عن الصالة وعنده أ
معلومات سيبدأ w ا�رحلة األو«ة حÆ ولو ¿ن Cٍر عن ا�علومات w الصالة لو فرضنا، ألنه سيأخذ الصالة بناء، هذا 
ا4ناء Y أساسيات، Y مقدمات وتهيئة، Y مكمالت، Y أشياء الزمة، و�ن ¿نت ليست من األساسات البد منها، فلو 

 .كبناء ولو لم يكن عنده علم بها وطرح األسئلة سيجد أنه يظهر Y *يات معينةتصورها 
بعد ذلك يرجع إ� ا�صادر ال� �دد Y بالفعل، فمثًال يرجع إ� ما كتبه الفقهاء عن الصالة، وينظر كيف رتبوا هذه 
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ات الصغرى، ويبدأ w هذا ا�صميم، الصالة، و�يف تعاملوا مع جزئياتها ال� a *يات وجزئيات تندرج �ت هذه الíي
بمع� أنه حينما يدرس ا¯انب ال(ó سيعيد ا`ظر w تسمياته ويسميها بأسمائها ال(عية بعد أن ¿ن أخذها بعصف 
ذهÀ باعتبار الصالة بناء، وما اyي يلزم ا4ناء من أشياء أساسية وLورية ومكملة إلخ، بعد ذلك يطبق من ا`احية 

ْ�َلَها ُهو بمع� آخر، ويسميها ال(عية وير
َ
جع إ� ا�راجع فيما يتعلق بهذا ا�وضوع ويستخرج ما قاY العلماء من *يات أ

بأسمائها ال(عية ويبدأ w تصميم اpطة، قد يتضح Y ح� الرجوع للمصادر أموراً أخرى "بت عن باY من خالل 
وع وردت عنده، ألن ا�صادر w الفن هادية �قيقة ا�وضوع و�ا التساؤل، وقد يستبعد أسئلة أخرى ال دخل  ا با�وض

 .يمكن أن يدخل �ته وما ال يمكن أن يدخل �ته، فقد يستبعد أموراً ويضيف أموراً أخرى
 w يات كما قلنا، مثًالíت *ية فيدرج ا¯زئيات �ت الCهذا ال³ء يعود إ� تصنيف ا�وضوع إ� �مو Y بعد أن يتضح

ة سيس( أرòن الصالة، و�وط الصالة، واجبات الصالة، وآداب الصالة، وحكمة الصالة، وقت ت(يع الصالة، الصال
 .....وهكذا، سيحدد أموراً بأسمائها العلمية، ويضع ëً منها w فصول ثم

فÀ الشM أن اpطة البد أن أن �ينا جانبا ش� فنيا و�ينا جانبا علميا، فا¯انب ال: فهنا �ينا w اpطة خالصة ال�م
تس£ بنسق مع� تبدأ بالíية الك²ى ال� a العنوان ثم يكون  ا مقدمة وخاتمة وبينهما تقسيمات ا�وضوع، أبواب 

 .هذا جانب فÀ.. فصول مباحث
�وضوع ا¯انب العل( إعطاء \ باب من األبواب أو´ فصل من الفصول أو \ مبحث إعطاؤه عنوان علميا يتصل با

 . �يث تأ* خطته مت�ملة ومتناسقة بهذا الش�

إًذا أن وضع اpطة يستلزم أن يكون فيها مقدمة وخاتمة، ويستلزم أن يتبعها فهارس �اللة ا4احث� Z  خالصة األمرخالصة األمرخالصة األمرخالصة األمر
لعلمية، ال� مضام� هذه الرسالة و�م�ن االستفادة منها، ويكون ب� ا�قدمة واpاتمة لب ا4حث أو تقسيمات ا4حث ا

Mأن \ باب أو فصل أو مبحث أو : وتقسيم منها عل(.. أبواب، ا4اب األول الفصل األول إلخ: قلنا عنها أن جانب منها ش
مطلب سيعطى عنوان علميا مالئما مندرجا �ت ما قبله، �يث تأ* اpطة بش� متسق ومنط® وجاهزة �قديم ا�(وع، 

ادر، وسنتíم عن األمور ا�فصيلية w حلقات قادمة، أما ما يتعلق بالوضع العام أو بالش� طبعا يلزم إرفاق اpطة بمص
العام للخطة فهو ما ذكرته، طبعا ا�قدمة �توي Z عدة عناÏ البد من إيرادها w ا�قدمة، وهذا ما سنبدأ به w ا�لقة 

 .ا;انية ع( القادمة

    ))))W/W/W/W/((((    ةةةةا�لقا�لقا�لقا�لق
ومن حيث ما يع�  ،االختيارعند  لسابقة عن خطة ا4حث من حيث ما ينبI أن يرا' فيهاكنا قد وصلنا w ا�لقة ا

مثل الصالة والزòة  ،بأن يورد أسئلة Z موضوع مع� ،و�يف يضع هذه اpطة عن طريق األسئلة ،ا4احث Z خطته
 ،ضع خطة تفصيلية  ذا ا�وضوعيريد أن ي ،أو مشíة من ا�ش�ت أو قضية من القضايا ،واألضحية والصوم وا�ج

وبا�اÎ  ،بالنسبة للعنوان كما سبق أن أسلفت يعت² هو الíية األساسية ال� ينبI أن يتفرع منها \ جزيئات ا4حثف
ة الك²ى يقسم هذه الíية األساسية الشاملة إ� أجزاء a عبارة عن *يات صغرى تندرج *ها �ت هذه الíتالبد أن 

 حسب طريق ا�قسيم احث أبواباw4 تس( 
ً
 .أو تس( فصوال

نا لقومثلنا  ،صغر تندرج أو تتفرع من العنوان األك²أثم بعد ذلك يضع من هذه الíيات ال� a عبارة عن عناوين 
ات صلوالثم سيتíم عن الصلوات ا`افلة و ،الصالة مثلنا �ا يتíم اإلنسان عن الصالة سيتíم مثًال عن أنواع الصلوات
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ثم  ،ثم الصلوات ا�فروضة صلوات Dس فجر وظهر وعÄ ومغرب وعشاء وهكذا ،ويقسمها إ� قسم� ،ا�فروضة
 وهكذا آثار الصالة Z ،آداب الصالة ،�وط الصالة ،ثم مثًال واجبات الصالة ،سيقسمها إ� جانب آخر أرòن الصالة

 ةا�قيم وصال ةا�سافر وصال ةا�نفرد وصال ةالة ا¯ماعة وصالأح�م الصالة وما يتعلق بص ،ا�جتمع الفرد وZ ةنفسي
وa الصالة سيتقسم إ� *يات  ىك² ة�ب أن �ثه و�ن ¿ن *م ،هكذا ،حينما تكون w حال حيض أو نفساء أةا�ر

w  ةك² وحدأ وقد جرى ا4احثون Z أن ،هذه الíيات ستنقسم إ� أقل منها وأقل وأقل حÆ يصل إ� أدق تفصيل ،أخرى
 .ا4ابا4ابا4ابا4ابا4ابا4ابا4ابا4اب: ا�فصيل يسمونها

مبحث  ،ا�باحثا�باحثا�باحثا�باحثا�باحثا�باحثا�باحثا�باحثثم الفصول Cدة يقسمونها إ� ما يسمونه  ،تدخل �ته الفصولالفصولالفصولالفصولالفصولالفصولالفصولالفصولفصول وبعد ا4اب  ةوا4اب يدخل �ته عد
أو فصل أول بدون  ،ال يأ* مبحث أول بدون عنوان ،و´ مبحث ال بد Y من عنوان ،أول ومبحث ثا: ومبحث ثالث

حÆ يتضح انفراد العناوين  ،ن يكون  ا عنوان يم¶هاأال بد للباب والفصل وا�بحث ال بد  ،بدون عنوانباب  ،عنوان
القسم   أنمع�ب ،لقسم األZ وهكذال ةومستوعب ةن ا�قسيمات شاملأو ا،منطقي وأنها متفرعة عنه تفرC ،ك²أ�ت ما هو 

 رجخاو ان زاد عنه فيعت² استطرادإف ،قسيم عنه وال يقل عنهال يزيد ا� هاألZ يشمل ما �ته من تقسيم ويستوعب
w  اً واستطراداً وحشو اً ا�بحث أو إ� آخره ما ليس منه فيعت² زائد إذا أدخلنا �ت ا4اب أو �ت الفصل أو ،�وضوعا

�وط هذه ا�قسيمات  من إذاً ف ،الíية بكاملها هألنه لم يتíم عن هذ ،ن نقص يعت² خلالً �و ،ا�وضوع ينبI أن ·ذف
ا�قسيم عن ا4اب وال يزيد  ال يقÄ ،�ا �ته من تقسيم اومستوعب فالعنوان يكون شامال ة،وشامل ةأن تكون مستوعب

  .و�ذلك الفصل وغ£ه ،عنه
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الفصل يتكون من  ،بمعÀ ا4اب يتكون من فصول ،مبحثمبحثمبحثمبحثمبحثمبحثمبحثمبحثثم  فصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلثم  باببابباببابباببابباببابهناك تقسيم إ�  من ا`احية الفنيةمن ا`احية الفنيةمن ا`احية الفنيةمن ا`احية الفنيةمن ا`احية الفنيةمن ا`احية الفنيةمن ا`احية الفنيةمن ا`احية الفنية        فأوال

قلها اثنان وأكeها إ� ما يستوعب ما أا�طالب ، ا�طلب األول ا�طلب ا;ا: إ� آخره مطالبمطالبمطالبمطالبمطالبمطالبمطالبمطالبا�بحث يتكون من  ،حثمبا
فإذن بهذا الش� نضمن الشمول واالستيعاب  ،وا�سائل تتفرع إ� فروع ،مسائلمسائلمسائلمسائلمسائلمسائلمسائلمسائلثم ا�طلب يتفرع إ�  ،�ت هذا ا�بحث

�ت الM دخل الصغ£  Hبمع� أن ا¯ز ان يكون مرتبأو ،ات ا�وضوعل� جزيئ أن يكون ا�قسيم شامال ة،وا�نطقي
 . ل� ما دخل �ته الM حÆ نصل إ� استيعاب ا�ع� �ت الM �ت الM منه األك²

iثانياً ا�نطقية بهذه الiثانياً ا�نطقية بهذه الiثانياً ا�نطقية بهذه الiثانياً ا�نطقية بهذه الiثانياً ا�نطقية بهذه الiثانياً ا�نطقية بهذه الiثانياً ا�نطقية بهذه الiء هذا ال³ أن و�نما نالحظ ،�يث ال نالحظ فجوات وال نالحظ قصور وال زيادات وال فجوات يةيةيةيةيةيةيةيةتبتبتبتبتبتبتبتبثانياً ا�نطقية بهذه ال
�يث يكون تقسيماً  ةما يتطلبه ا�وضوع وما يقتضيه العقل من قسم ،ما يتطلبه ا�وضوع نفسهوما يقتضيه العقل 
 شامًال مiا

ً
 . باً إ� آخر ذلكتمتماس�

ما w ا`قص أو w عدم استيعاب �الزيادة و إما wوحينما يكون خلل w أي جانب من ا¯وانب  ،فهذه a اpطة ا�حكمة
 .w هذه اpطة أعنه w أي حال من األحوال أو w أي وجه من الوجوه هنا يكون خط اpروجوع أو ا�وض
وأما من ا`احية العلمية فينبI أن  ،هذا من ا`احية الفنية أن تكون مقسمه إ� أبواب وفصول ومباحث إ� آخره فإذاً 

مثًال أن تكون عنوان ا�طالب متفرعة عن  مع�ب ،تكون عناوين ا¯زئية الصغرى مندرجة �ت العنوان الشامل  ا
تكون عناوين الفصل متفرعة عن عنوان أن و ،ن تكون عناوين ا�باحث متفرعة عن عنوان الفصلأو ،عنوان ا4حث

 قسيمw اpطة جانب ا� را'ين أذن البد إف ،عنوان األص� للبحثالاب متفرعة عن بون تكون عناوين األأو ،ا4اب
 .قسيم الفÀ مع بعض البد من األمرين معاً ا�وض
 وا�

ثم األبواب أو  ،�سب ا�اجة مهيدا4حث تتكون من مقدمة وقد يكون هناك ت ةخط 	د أنCدة w العلوم ال(عية 
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 .ثم الفهرس ،ثم اpاتمة ،الفصول ال� يسمونها لب ا4حث أو موضوع ا4حث تقسيمات موضوع ا4حث نفسه
    ::::::::توي Z عده عناÏتوي Z عده عناÏتوي Z عده عناÏتوي Z عده عناÏتوي Z عده عناÏتوي Z عده عناÏتوي Z عده عناÏتوي Z عده عنا��������Ïفعادة فعادة فعادة فعادة     ا�قدمةا�قدمةا�قدمةا�قدمةأما أما أما أما 
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ثم بعد  ،ا�وضوععن  نإلعاللقديم لتخول أو ا�اهللا عليه وسلم و ا`Ê صì مد اهللا والصالة �Z ، طبعاً االستهاللاالستهاللاالستهاللاالستهاللاالستهاللاالستهاللاالستهاللاالستهالل    ::::::::أوال

 ةأن يعلن عن موضوع �ثه يذكر أهمي بعد ،ا�اÎفيقول اخiت أن يكون عنوان �N ذلك يب� موضوعه أو عنوان �ثه 
نه �رد تكرار ال أأم  ؟مهمة ·تاجها ا`اس ةهل يعالج قضي ؟هل هو جديد مهم؟هل هذا ا4حث  ،ختيارها4حث وأسباب ا

ا�وضوع اختيار  وأسباب ،ثم يذكر األسباب ال� دعته الختيار هذا ا�وضوع من هذه ا`احية،فهنا األهمية بينها  ؟جديد فيه
ن أ ة،أن ا�وضوع ال توجد فيه دراسات سابق ،عناية ا`اس من حيث أن ا�وضوع �ل ،با�وضوع نفسه ة ا صل ةCد

 .يستدó �ث هذا ا�وضوع هذه a األسبابو\ سبب يتصل با�وضوع  ،وهكذا ،ا�وضوع يعالج مش�ت مهمة
أهداف ا4احث يعÀ أنها متعلقة بذات  ،w a ا�قيقة أهداف ا4احث نفسه ،أهداف ا4حثأهداف ا4حثأهداف ا4حثأهداف ا4حثأهداف ا4حثأهداف ا4حثأهداف ا4حثأهداف ا4حثثم ا`قطة ال� تليها 

كأن  ،هذا ا�وضوع وحل هذه ا�شíة عرف wZ ا�ن يقول مثًال رغب� أك ؟�اذا أنت باyات �ثت هذا ا�وضوع ،ثا4اح
ستهدف ا�عمق w دراسة هذا أإنÀ مثًال  ،يقول إنÀ استهدف إ�اد دراسة مت�ملة  ذا ا�وضوع مثًال w الفقه اإلسال�

w ح� أن األسباب a ذات الصلة  ،بذات ا4احث نفسه ةاألهداف  ا صلف ،لألهداف ةهذه أمثل.. وهكذا ،ا�وضوع
        .حÆ يتم¶ األمر ويتضح ويعرف أن ليس هناك تداخل ب� األسباب واألهداف ،با�وضوع
w  ةف¼ عوامل قائم ،سواء �ثها هذا الشخص أو �ثها غ£ه ،يتصل أو العوامل ا4احثة Z �ث ا�وضوع إذن ما فاألسبابفاألسبابفاألسبابفاألسبابفاألسبابفاألسبابفاألسبابفاألسباب

  . ا با4احث ةسواء �ثها الشخص أو ذاك ال صل ،با�وضوع نفسه ة�وضوع نفسه أو ذات صلا
 .؟ فيب� أهدافه من �ثهأقدمت Z �ث هذا ا�وضوع باyات �اذا أنت ،با4احث نفسه ةف¼ ذات صل أهداف ا4حثأهداف ا4حثأهداف ا4حثأهداف ا4حثأهداف ا4حثأهداف ا4حثأهداف ا4حثأهداف ا4حثأما 

العقلية ال� سيسلكها  ما الطرقما ا�ناهج  ؟كيف سيعالج �ثه ،من نقاط ا�قدمة ةهذه نقط ،ثم بعد ذلك منهج ا4احثثم بعد ذلك منهج ا4احثثم بعد ذلك منهج ا4احثثم بعد ذلك منهج ا4احثثم بعد ذلك منهج ا4احثثم بعد ذلك منهج ا4احثثم بعد ذلك منهج ا4احثثم بعد ذلك منهج ا4احث
خاصة بتخصص  اأو طرق ،أو ¿نت طرقاً خاصة w �ث مع� ،يسلكها \ ا4احثون ةسواء ¿نت طرقاً Cم ،�ثه ةw معا¯

 ههذ ،هكذاو ،ا�نهج االستنباÙ ،ا�نهج االستقراØ ،�ليحا�نهج ا� ،ص��نهج الو¿ Cمهناك من ا�ناهج ما هو ف ،مع�
وهناك طرق أحيانا فيها نوع من  أ�اثهم وا�وصل إ� نتا7ه، ةيسلكها \ ا4احثون w الوصول �عا¯ ةا�ناهج Cم

 اا�سألة أوال ثم أورد اآلراء مبين رفيقول أصو ة،أو مسألة فقهي ةيعالج مسألة أصو« أنك ،اpصوصية باختصاص مع�
فهنا �ال معلًال الiجيح، وا�وصل إ� الراجح  ،ا بينهافيميح جiالاألدلة وأقوم بمناقشتها وثم أورد  ،هذه ا�سألةw  ذاهبا�
 .�صص مع� مثل ا�خصص الفق¼ واألصولأو 
 ،هذا ا�وضوع ئهضوw باختالف الفن اyي ينطلق منه أو يعالج و هqتلف منهج ا4احث باختالف �ال �ث ذاً إهكذا و

وقد يسلك فيها مسلك ما يسمونه دراسة  ،واستبيان وÑو ذلك ةلوم ال� �تاج إ� �وث ميدانييكون مثًال من العوقد 
قد للعلوم ال(عية Cدًة  ةنسبالحسب الفن اyي أنت تنطلق منه ولكن ب فإذاً  ،أو Ñوها من ا�ناهج األخرى ةا�ال

لل ·ويستخدم فيها ا�نهج ا�حلي� اyي  ،سا`صوص حول ا�وضوع ا�درو Ø الستقراءنهج االستقراا�يستخدم فيها 
سواء ¿ن فكراً عقدياً أو فكراً ة، القواعد ا�اكمة للفكر اإلسال� Cم ها، ال� aينطلق من ةضوء قواعد معينw ا`صوص 

 ةفعاد ةائل معينكما قلت w مس ة¿نت األمور جزئي ذاو� ،نسب ا�ناهجأ Cدةهذه فإذاً  ، أو فكرا أصو«ا أو Ñو ذلك،فقهياً 
Z ي يقومyي أ�ت إ«ه منهج الفقهاء واألصو«� اyاألدلة وتصوير ا�سألة ثم إيراد ا�ذاهب  يستخدم فيها ا�نهج ا

 . منها�نه, نبهذا ا¯ا ، وينت¼ إ� الiجيح w ا�سألة،واالعiاضات وا�ناقشة
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لكن ا¯انب الفÀ ما يل�مه ا4احث من أمور  ،لسنتحدث عنه با�فصي ،ولكن هناك جانب فÀ متصل با�نهج
وال�ام  ،وÝ ال�ام عالمات الiقيم ،بيان مواضع اآليات ته wوطريق ،�ريج األحاديث ته wوطريق ته w ا�وثيقكطريق

ثل ا�عريف م ،احية الفنية w ا4حثا`وÑو ذلك من ا¯وانب ذات الصلة ب ،وال�ام رجوع ا�صادر األصلية ،قواعد اللغة
 .يذكرها ضمن ا�نهج ، هذه أيضاذلكÑو ا�صطلحات وبوا�عريف بالíمات الغريبة و ،عالم غ£ ا�شهورينباأل

، حد عناÏ ا�قدمة وال ز`ا w ا�ديث عن عناÏهاأوهو كما قلت  ،بعد أن ين¼ ا4احث من ا�ديث عن منهج ا4حث
حد ا4احث� إما دراسة أقد يكون ا�وضوع سبق أن درسه  ؟�راسات السابقةماذا يراد با ،نتقل إ� ا�راسات السابقةي

قد  ؟�اذا أCد �ثه إال بعد أن يب�أخرى  ةوضوع مرا�ال ·ق للباحث أن يعود إ� �ث  ة،و�ما دراسة جزئي ةشامل
مت w هذا ت�راسة ال� قد تكون ا ،يكتشف أن ا�راسة السابقة لم توف ا�وضوع حقه من ناحية كذا ومن ناحية كذا

رؤية جديد w ضوء ا�عطيات با�وضوع سابقاً حدث يعدها تطورات وتغ£ات و�حصائيات جديدة فيلزم إCدة ا4حث 
 ،ةغ£ن األمور متجددة ومتأخرى أل ةال يبحث مر أنيكون ا�وضوع مبحوثاً ال يعÀ ا`هاية ال يعÀ  أن ذنإف ،ا¯ديدة

فا�ديث عن ا�راسات  ،ظر من جديدا`فبا�اÎ ·تاج ا4احث إ�  ،انب لم تسعف ا4احث األولجوما ي½ء ودائماً يطرأ 
 ،w ا4حث ةن من ضمن ما قلنا أن يكون هناك جدأل ا،جديدبه السابقة أمر مهم حÆ يب� ا4احث ما اyي سيأ* 

         .اعنه ةالسابقة يعطينا نبذ هذه ا�راسات بهجل أن يكون ا4احث أO ب³ء جديد يتجاوز أاÎ من ا�وب
        ؟؟؟؟؟؟؟؟ماذا يكتب w ا�راسات السابقةماذا يكتب w ا�راسات السابقةماذا يكتب w ا�راسات السابقةماذا يكتب w ا�راسات السابقةماذا يكتب w ا�راسات السابقةماذا يكتب w ا�راسات السابقةماذا يكتب w ا�راسات السابقةماذا يكتب w ا�راسات السابقة
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أو �ث  ؟ماجست£ ةدكتورا ةثم نوع ا4حث هل هو رسالة علمي ،اسم ا�راسة ثم اسم ا4احث اyي قام بهذه ا�راسة أوال

 ؟نه كتابأأو  ؟نه �ث �كمأأو  ؟أو أنه �ث Cدي متمم؟
و�ذلك لو ¿ن أ�اث  ،ما ا�ؤسسة ال� أ	زته ،	ازهإة أو �ث مكمًال فيب� أين تم ن ¿ن رسالإ ،هذه ا�راسة ةما حال 

اÎ سيب� ا�ؤسسة ا�فب ،سيكون من أ�اث ا�ؤتمر الفال: ،ا�جلة ا�حكمة الفالنيةw مؤتمرات أو �ث �كم سيكون 
 .ال� أنتجته

 يب� ا`ا� وم�ن الن( إريخ ثم يب� تا ،عريف من حيث حجم هذا ا4حثا�بعد ذلك يأ* ب
ً
Cازه و�ن ¿ن مطبو	

يأ*  ،وهكذا ،نوع ا�حقيق يب� من حققه سابقاً هل حقق أم لم ·قق a منن ¿نت دراسة و� ، وهكذا،وتاريخ الن(
 .أوال عن ا�راسة السابقة ةمل�البا�علومات 

ن ¿ن هناك ما هو جدير إ ؟ا�راسة ما ا¯ديد اyي سيأ* به بعد أن يأ* بهذه ا�علومات يب� ما الفرق ب� دراسته وهذه
جراء ا�راسة من إس£فض ا4حث ولن يقبل  حينذاكجديد  ةو�ن لم يكن ثم ،هذا ا4حث قرÚ با4حث ¿ن أحرى أن يُ 

 ااحث أن يكون أمينا4 ا Zوy ،فهذه ا�راسات السابقة ستكون بمثابة ا�عيار بأحقية هذه اpطة باإلجازة أو ا�نع ،جديد
 wولللتدليس  أبعض ا4احث� يلج ،عرض ا�راسات السابقةZ ا�ديث w فيلف ال�م  ،ا�راسات السابقة عدم الوضوح

وال تستحق هذا  ةقليل الفiاقوجوانب ا ،ك²أمع أنها ربما تكون  ،ويغفل جوانب االتفاق ،لفاً أو يذكر جوانب من االفiاق
از ا4حث ألنه سقطت إ	عليه  يسهلإ� هذا األسلوب لñ يمرر �ثه ولñ �از ثم  أعض ا�ارس� يلجفنجد أن ب ،العناء

 .يادة ذلك ا4احث السابقرب ىعنه ا�همة الك²
�وث  ةصحيح قد ال يكون فيها �ث ¿مل واحد لكن فيها عد يغÀ، اأيضاً بعض ا4حوث تكون قد �ثت �ثاً كث£

 .جديدة ث أغنت عن دراسة أخرىي� هحث *تناولت جوانب هذا ا4
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    ....ذن عنÄ من عناÏ ا�قدمةذن عنÄ من عناÏ ا�قدمةذن عنÄ من عناÏ ا�قدمةذن عنÄ من عناÏ ا�قدمةإإإإا�راسات السابقة ا�راسات السابقة ا�راسات السابقة ا�راسات السابقة 
اpطة اإل�ا«ة  :يأ* ويقول ،ا4حث نفس اpطة هذه يأ* بعد أن يذكر ا�راسات السابقة ةال� هو خط أخرىأخرىأخرىأخرىÏ Ï Ï Ï ااااعنعنعنعن

ن ¿ن هناك �و ،ثالثة أبواب وخاتمه وفهارس ومثًال باب� أو وتمهيد �ا«ة من مقدمةاإل ةطاpتتكون  :ويذكر ،للبحث
ثم األبواب ثم يذكرها  ه،عنوانيذكر ا�مهيد و :يقولنه بعد أن يذكر عناÏ ا�قدمة ينتقل ثم أقلت  إذاً  ،مالحق يذكرها

 ر ا�الحق، ثم يذكاآليات واألحاديث إ� آخره :الفهارسوفيها الفهارس وفيها كذا و�ذا  ،تفصيًال إ� أن ينت¼ من الفهارس
 .وهكذا

بعد ذلك يأ* بالشكر �ن أسهم معه w هذا  اعنÄ من عناÏهك تهعرض اpطة اإل�ا«ة w مقدمن عد أن ينت¼ مب
( ثم  ،	از هذا ا4حثإب يبدأ ا4احثون �مد اهللا وشكره وفضله وجوده و�رمه اyي منÚ  ةCد ،ا4حث أو ساعده w ا4حث

ثم يذكر بعد ذلك ا�(ف اyي  ،فيها ا4حث أ	زبعد ذلك شكر ا�ؤسسة ال�  ذكروي ،)اهللامن ال يشكر ا`اس ال يشكر 
وأفادوه 6الصة حث ا4وا ؤيناقشون �ثه ألنهم قرسبعد ذلك األشخاص اyين ثم  ،�ثه ةليخذ بيده ووقف معه طأ

 .هذا فذكر خ²اتهم وآرائهم حول هذا ا4حث، و�ذا ¿ن يريد أن يشكر أحدا آخر أCنه
 .ا�قدمة عناÏ ضمنا وY أن يضعها ذY ه ،w ا4داية قبل ا�قدمة ةيقدم الشكر يضعه صفحا4عض 

ذكر هذه يضمن ا�قدمة وهو الصعوبات ال� واجهها ا4احث لñ يب� مقدار �ثه ومعاناته  ههناك عنÄ آخر ا4عض يذكر
 .ها ا�كتملةاÏعنبا4حث  ةa مقدمه هذ ،الصعوبات ال� واجهها w �ثه

هم أو ،ا4حث ةتتضمن ثالث نقاط خالص ةCد واpاتمةواpاتمةواpاتمةواpاتمةواpاتمةواpاتمةواpاتمةواpاتمة ،واpاتمة ال� فيها، ذكر األبوابيعداد ا�قدمة إبعد أن ينت¼ من 
، فمثًال مقiحات أن �ثه إ� أمور يود أن يوP بها من بعدهw ن ¿ن توصل إ ،ن وجد �يه توصياتإوا�وصيات  ،ا`تائج

نقاط تستحق ا4حث، أو توصل إ� أطروحات جديدة أو نتائج جديدة يود أن تنفذ عمليا، أو غ£  يكون وجد w ا4حث
ذلك من ا�وصيات ال� يراها جديرة بأن تذكر w خاتمة ا4حث لñ يستفيد منها ا`اس، و�ن لم يكن ثمة توصيات فيذكر 

 .خالصة ا4حث وأهم ا`تائج ال� توصل إ«ها
فهرس  ،فهرس ا�صطلحات ،فهرس اآلثار ،فهرس األحاديث ا`بوية ،أنواع فهرس اآليات القرآنية والفهارس ،الفهارسالفهارسالفهارسالفهارسالفهارسالفهارسالفهارسالفهارسثم 

 ،فهرس ا�راجع ،فهرس األماكن ،األعالم الفرق وا�ذاهب، فهرس فهرس ،فهرس األبيات الشعريةالíمات الغريبة، 
 .وهكذا ،فهرس ا�وضوCت

w  حوثليس �سب ا4و ،رضت �سب ا4حوث ال(عيةه العناÏ عُ وهذ ،ا4حث ةعناÏ خط أتينا Z نوكبهذا ن إذاً 
�ال العلوم الطبيعية qتلف و�تلف وÝ نسانية اإلعلوم ال�ال � ف ،وال w �ال العلوم الطبيعية �ال العلوم اإلنسانية،

علوم ال(عية علوم أن ح�  w ،تنطلق من الواقع وتعالج إش�«ته ةواقعي مولن تلك عأل ،لبحث ومعا¯تهل�طيط  ةطريق
ñ تتوصل من خالY إ� لوجيه ا�ياة تستثمره �¼ تستثمر ا`ص اyي جاء ف ،م هذا الواقعت ل من األZ لñ تقوّ  ة،معياري

 هذا أن قد يكون مع� ،ن العلوم الواقعيةعفلها منهجيتها ال� �تلف  ةإذن بما أنها علوم معياريف فتوجهها، أح�م الوقائع
أن العلوم ال(عية �كم بما هناك �ال ارتقاء  ،ال ،الطبيعيةوب� العلوم ال(عية والعلوم اإلنسانية  تام فصلوهناك حسم 

 wبعض ا�واضع كمنهج ذن قد تضطر ا4حوث ال(عية الستثمار إالعلوم الواقعية ف w ن يكون أمامنا أوأالعلوم اإلنسانية 
ثم ا4اب  ،ب� فيه الواقعة وتعرضتالبد أن يكون هناك جانب وص�  ،نب� أح�مها ةمعين ةنريد أن ندرس واقع كأن

 .ان أح�م هذه الظاهرةي4 ااآلخر أو ا¯زء اآلخر من ا�راسة سيكون معياري
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 ةبطريق Áتصاأما ا¯انب اآلخر سيكون هو ، ا¯انب األول سيشiك فيه دارس العلوم ال(عية مع دارس العلوم اإلنسانيةف 
 w ó)تنصبراسة ال� ا�العالم ال a Z ت ذاً إهكذا  ،ا¯انب ا�عياري Iال� ينب Ïا4حث  ةخط أن �ويهاتضح العنا

wال العلوم ال(عية� . 

        ))))))))1/1/1/1/1/1/1/1/((((((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
 كيف تعد ا4حث؟كيف تعد ا4حث؟كيف تعد ا4حث؟كيف تعد ا4حث؟كيف تعد ا4حث؟كيف تعد ا4حث؟كيف تعد ا4حث؟كيف تعد ا4حث؟

من �ث عل(  ماألنه  ،تبدأ با�عرف Z ا�صادر ،ا4حثينبZ I ا4احث أن يسلكها 5 ينجز  هناك عدة خطوات
� إا4حث w حقيقته بناء ·تاج إن ف ،ها �ثهمنيبÀ  رصينة يةلمن يستع� ا4احث بمادة عأدون إنشاًء يكتب هكذا 

  .، وتعينه w �ثه اpطةمواد خام
ك اpطة ، فكما أن ا4ناء ·تاج إ� Áطط  ذا ا4ناء، يب� فيه \ Åء تفصيال، فكذلول للم(وعول للم(وعول للم(وعول للم(وعول للم(وعول للم(وعول للم(وعول للم(وعa ا�صور األa ا�صور األa ا�صور األa ا�صور األa ا�صور األa ا�صور األa ا�صور األa ا�صور األ ::::::::اpطةاpطةاpطةاpطةاpطةاpطةاpطةاpطةفففففففف

ولكنهما  ،هناك بناء ح=أرشدتك إ� هذا ا4اب بهذا الش�، وهذا الفصل بهذا الش� وهكذا،فا4ناء هنا معنوي، و
، فجودة ا�واد تنتج بناء جيد هناك، ورداءتها تنتج بناء رديء، و�ذلك w ا4ناء ا�عنوي، فإن اخiت ورأميشòiن w عدة 

  .قويا، و�ن اخiت مادة هامشية سطحية ضعيفة جاء �ثك ضعيفا مادة علمية قوية رصينة جاء �ثك
ب ل� سوق ا�عرفة لñ �تإن ي ل أ :ا�وافقة عليه هو تعداد اpطة للبحث وصدرإول عمل يقوم به ا4احث بعد فإذاً أ •

  .سوق ا�عرفة سوق واسع ومفتوحو، ا�واد ا�ناسبة 4حثه
دوائر ، الوثائق الرسمية ،الصحف ،ا�جالت ،و مطبوعةأÁطوطة  ثة،ديحو أديمة ق ، سواء ¿نتنواعهاأكتب بالفهناك 
مام ا4احث أوهكذا  ،و ن(اتأو صحف أو رسائل أكتب قواعد سواء ¿نت  Cمة ناتايا4قواعد و ،وا�عاجم ،ا�عارف

قراص أو ، أالصوت والصورة�طة ا�سجلة بألمصادر سمعية بÄية ¿ ،ا�سجلة ة�طمصادر سمعية مثل األ، مصادر عدة
نواع ا�واد أسوق معرفة متنوع من Áتلف  وأل ئكم ها ى ا4احث ا«ومفت ،و صوت فقطأل� صوت وصورة ت مد�ة

لكن *ما ¿ن  ،ة قد تربك ا4احث لكeتهاعهذه ا�صادر ا�تنو ،qتار منها ما يناسب �ثه لñ ،وعية ا4يانات وا�عرفةأو
 .ما ¿ن ذلك qتÄ ا¯هد والوقتيð سبيل *أ منتوصله  الðيعة ال�ا4احث يسلك الطرق 

� إ بالوصول ان يكون ا4احث مهتمأريد منها ننواع ا�صادر ألشارة هذه اإل ،بعض الطرق ال� �مع فيها مادته العلميةبعض الطرق ال� �مع فيها مادته العلميةبعض الطرق ال� �مع فيها مادته العلميةبعض الطرق ال� �مع فيها مادته العلميةبعض الطرق ال� �مع فيها مادته العلميةبعض الطرق ال� �مع فيها مادته العلميةبعض الطرق ال� �مع فيها مادته العلميةبعض الطرق ال� �مع فيها مادته العلمية
 ةسالميهناك من العلوم اإل ،ميةسالهناك معلومة مهمة بالنسبة للعلوم اإل ،عرفة الصحيحة ا`اضجة ال� �دمه w �ثها�
يكاد سالمية ا;قافة اإل يه wاyي يقع ا4احثون ف أ	د من اpط ،سالميةعلوم حديثة وجديدة مثل ا;قافة اإل a ما

  :مورألعدة  القديمةالقديمةالقديمةالقديمةالقديمةالقديمةالقديمةالقديمة        ا�صادرا�صادرا�صادرا�صادرا�صادرا�صادرا�صادرا�صادرالبد من االستفادة من  ،فادح أوهذا خط ،يعتمد Z ا�علومات وا�صادر ا�ديثة
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WWWWWWWW........اثلللللللل        نها تكون مدخالنها تكون مدخالنها تكون مدخالنها تكون مدخالنها تكون مدخالنها تكون مدخالنها تكون مدخالنها تكون مدخالأأأأأأأأiكتب ال ðاث وتيiاثلiكتب ال ðاث وتيiاثلiكتب ال ðاث وتيiاثلiكتب ال ðاث وتيiاثلiكتب ال ðاث وتيiاثلiكتب ال ðاث وتيiاثلiكتب ال ðاث وتيiاثلiكتب ال ðاث وتيiل........  
         ........ال تكون حدثت من قبلال تكون حدثت من قبلال تكون حدثت من قبلال تكون حدثت من قبلال تكون حدثت من قبلال تكون حدثت من قبلال تكون حدثت من قبلال تكون حدثت من قبلربما ربما ربما ربما ربما ربما ربما ربما نها تناقنها تناقنها تناقنها تناقشششش قضايا معاÏة  قضايا معاÏة  قضايا معاÏة  قضايا معاÏة نها تناقنها تناقنها تناقنها تناقشششش قضايا معاÏة  قضايا معاÏة  قضايا معاÏة  قضايا معاÏة أأأأأأأأ........11111111

 طبعاً ، قعيد وا�أصيل االستفادة من ا�صادر القديمةا� ينبw Iلكن  ،فهذه جوانب مهمة ومفيدة w ا�راسات ا�ديثة
     ....منها ما Á aطوطة وما a مطبوعة ا�صادر القديمة وا�فيدة w ا�راسات

وا�خطوطات جديدة w �ثه،  فائدةخ²ة جديدة ووa مهمة جداً لو اطلع عليها ا4احث الستفادة منها  اتطوطÁبعضها 
ليس  ،رفكمام الأقد يكون فيها مفاتيح كث£ة 4عض ا�نغلقات  فيها مع أنهاا «ها يستفيد Ðإيرجع  قليل من ا`اس من

  أصبحقصد ا�خطوط اyي أqرج للنور وال لم نما ا�قصود ا�خطوط اyي إ ،ن يكون ا�خطوط مطبوCأبالÒورة 
ً
Cمطبو ،

Cي أصبح مطبوyيأ�دث عنما إ ،يدخل �ت الكتب ا�طبوعة اyطوطا  ن ا�خطوط اÁ رج الزالq بعض ، � ا`ورإلم
 .� هذه ا�خطوطات ويقتبسون منها الفوائدإا4احث� اyين  م ص² وجت يرجعون 

ن إف ،نه �عل اإلنسان غ£ متوازنإخر فحد ا`وع� واحدة دون اآلأن االعتماد Z أ إ�هذه لفتة أردت ا�نبيه عليها 
نقصه جانب االتصال بالعÄ فسين اعتمد Z القديم وحده ، و�نقصه اp£ الكث£فسي�ديثة وحدها اعتمد Z ا�صادر ا

 .سالميةعن طالب العلوم اإل هنا تحدثونما السي ،ن �مع ب� األمرين معاأالبد إذن ف ،هابصل تي ماوا�ديث 
ن يكون �ثه w األنظمة هنا أك ،ائق رسميةقد يكون �ثه Y صلة بوث يرجع إ«ها،خرى فبحسب ا�اجة ما ا�صادر األأ

و أ ةجغرافي وأسواء ¿نت تارqية  ،بعض القضايابw �ثه ا�عرف  يكون ·تاجقد  ،ع إ«هاونظمة والرج� األإسيحتاج 
ت إ� معرفة مصطلحاتاج ·ن ¿نت و� و�تب ا�عاجم ا¯غرافية،  كتب ا�اريخ والiاجمإ�فهذا ·تاج الرجوع  ،إعالمية

وهكذا إذن �سب ما يعرض w Y �ثه ·تاج إ� نوع من ا�صادر اyي يغطي هذه  اللغة، جمامعغريبة سيحتاج إ� 
 .ا�اجة
w هو حسب ما يرد  ،ه بطريقة أو«ةإ«وهنا من ا�صادر ما ·تاج  ،و مبدئياأ«ه أو«ا إهناك من ا�صادر قد ال ·تاج لكن 

  .هذا ا4حث ها wوافقة عليها سيبحث عن ا�ادة ويتعرف Z ا�صادر ال� ·تاجثه w ضوء خطته ال� تمت ا��
من  ، �د فيه طلباته�ان الظن يتوقع ا�أحاول يبمع� س ،و �التأ كتبسواء  و العناوينو العناوينو العناوينو العناوينو العناوينو العناوينو العناوينو العناوينأأأأأأأأمسح الكتب مسح الكتب مسح الكتب مسح الكتب مسح الكتب مسح الكتب مسح الكتب مسح الكتب  ::::::::األوýاألوýاألوýاألوýاألوýاألوýاألوýاألوý        رحلةرحلةرحلةرحلةرحلةرحلةرحلةرحلةا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�

 يبحث w ا�حرك عن عنوان �أ) w العنوان(ن يبحث عن طريق *مة أذلك 
ً
 ،سيظهر \ ما Y صلة بعنوان �ثه ،ثهوال

الطريقة ، إذاً متاحا هذا ذا ¿نإw قواعد ا4يانات مواقعها ويبحث و يدخل w أمراكز ا4حث العل(  يذهب إ�كذلك 
 ýن يرصد هذه ا�صادر و�مع ما يراه مناسب �ثهن يرصد هذه ا�صادر و�مع ما يراه مناسب �ثهن يرصد هذه ا�صادر و�مع ما يراه مناسب �ثهن يرصد هذه ا�صادر و�مع ما يراه مناسب �ثهن يرصد هذه ا�صادر و�مع ما يراه مناسب �ثهن يرصد هذه ا�صادر و�مع ما يراه مناسب �ثهن يرصد هذه ا�صادر و�مع ما يراه مناسب �ثهن يرصد هذه ا�صادر و�مع ما يراه مناسب �ثهأأأأأأأأاألو.  

  فرز ا�صادر؟فرز ا�صادر؟فرز ا�صادر؟فرز ا�صادر؟فرز ا�صادر؟فرز ا�صادر؟فرز ا�صادر؟فرز ا�صادر؟ ::::::::ةةةةةةةةا�رحلة ا;انيا�رحلة ا;انيا�رحلة ا;انيا�رحلة ا;انيا�رحلة ا;انيا�رحلة ا;انيا�رحلة ا;انيا�رحلة ا;اني
عن طريق استعراض ا`صوص w فهرس يعرف ذلك         ؟؟؟؟؟؟؟؟ن يفيدن يفيدن يفيدن يفيدن يفيدن يفيدن يفيدن يفيدأأأأأأأأيمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن         واyي الواyي الواyي الواyي الواyي الواyي الواyي الواyي ال        ا؟ا؟ا؟ا؟ا؟ا؟ا؟ا؟مفيدمفيدمفيدمفيدمفيدمفيدمفيدمفيد        ن يكونن يكونن يكونن يكونن يكونن يكونن يكونن يكونأأأأأأأأ�صدر اyي يمكن �صدر اyي يمكن �صدر اyي يمكن �صدر اyي يمكن �صدر اyي يمكن �صدر اyي يمكن �صدر اyي يمكن �صدر اyي يمكن اااااااا        ماماماماماماماما

  .Z جزء منها ب®رحلة قد يستبعد بعض ا�صادر ويُ فقط w هذه ا� ،يب� عن موضوCته ، فالفهرسالكتاب
ن Y أب عنوان يوwÓ الفهرس ، فليكن w هذا الكتاب ورد لموضوع نفسهلموضوع نفسهلموضوع نفسهلموضوع نفسهلموضوع نفسهلموضوع نفسهلموضوع نفسهلموضوع نفسهللللللللوa االنتقال من الفهرس وa االنتقال من الفهرس وa االنتقال من الفهرس وa االنتقال من الفهرس وa االنتقال من الفهرس وa االنتقال من الفهرس وa االنتقال من الفهرس وa االنتقال من الفهرس  ::::::::ا�رحلة ا;ا;ةا�رحلة ا;ا;ةا�رحلة ا;ا;ةا�رحلة ا;ا;ةا�رحلة ا;ا;ةا�رحلة ا;ا;ةا�رحلة ا;ا;ةا�رحلة ا;ا;ة

 ويصح اقتباسه ان ¿ن العنوان مناسبإف ،� هذا العنوانإ� داخل هذا الكتاب وينظر إينتقل ا4احث  ،صلة w ا4حث
 ، بعد ا�صدرأن لم يكن مفيدا �و اقتبس هذا ا`ص،

 وهكذا مرحلة تصنيف ا�صادروهكذا مرحلة تصنيف ا�صادروهكذا مرحلة تصنيف ا�صادروهكذا مرحلة تصنيف ا�صادروهكذا مرحلة تصنيف ا�صادروهكذا مرحلة تصنيف ا�صادروهكذا مرحلة تصنيف ا�صادروهكذا مرحلة تصنيف ا�صادر

  ........و«ة با4حثو«ة با4حثو«ة با4حثو«ة با4حثو«ة با4حثو«ة با4حثو«ة با4حثو«ة با4حثأأأأأأأألفظية لفظية لفظية لفظية لفظية لفظية لفظية لفظية         سماء ال�  ا عالقةسماء ال�  ا عالقةسماء ال�  ا عالقةسماء ال�  ا عالقةسماء ال�  ا عالقةسماء ال�  ا عالقةسماء ال�  ا عالقةسماء ال�  ا عالقةمرحلة ا�عرف فقط Z األمرحلة ا�عرف فقط Z األمرحلة ا�عرف فقط Z األمرحلة ا�عرف فقط Z األمرحلة ا�عرف فقط Z األمرحلة ا�عرف فقط Z األمرحلة ا�عرف فقط Z األمرحلة ا�عرف فقط Z األ ::::::::وýوýوýوýوýوýوýوýا�رحلة األا�رحلة األا�رحلة األا�رحلة األا�رحلة األا�رحلة األا�رحلة األا�رحلة األ
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- ٥٢ - 

 

ن ن ن ن ن ن ن ن ��������وووووووو        ،،،،،،،،بعدهابعدهابعدهابعدهابعدهابعدهابعدهابعدهاأأأأأأأأد  ا صلة با4حث د  ا صلة با4حث د  ا صلة با4حث د  ا صلة با4حث د  ا صلة با4حث د  ا صلة با4حث د  ا صلة با4حث د  ا صلة با4حث ذا لم �ذا لم �ذا لم �ذا لم �ذا لم �ذا لم �ذا لم �ذا لم �إإإإإإإإ        ،،،،،،،،Y صلة با4حثY صلة با4حثY صلة با4حثY صلة با4حثY صلة با4حثY صلة با4حثY صلة با4حثY صلة با4حث        ءءءءءءءءها Åها Åها Åها Åها Åها Åها Åها Åئئئئئئئئا�عرف Z فهارس هذه ومدى احتواا�عرف Z فهارس هذه ومدى احتواا�عرف Z فهارس هذه ومدى احتواا�عرف Z فهارس هذه ومدى احتواا�عرف Z فهارس هذه ومدى احتواا�عرف Z فهارس هذه ومدى احتواا�عرف Z فهارس هذه ومدى احتواا�عرف Z فهارس هذه ومدى احتوا ::::::::ا�رحلة ا;انيةا�رحلة ا;انيةا�رحلة ا;انيةا�رحلة ا;انيةا�رحلة ا;انيةا�رحلة ا;انيةا�رحلة ا;انيةا�رحلة ا;انية
  ........¿ن  ا صلة انتقل للمرحلة ا;ا;ة¿ن  ا صلة انتقل للمرحلة ا;ا;ة¿ن  ا صلة انتقل للمرحلة ا;ا;ة¿ن  ا صلة انتقل للمرحلة ا;ا;ة¿ن  ا صلة انتقل للمرحلة ا;ا;ة¿ن  ا صلة انتقل للمرحلة ا;ا;ة¿ن  ا صلة انتقل للمرحلة ا;ا;ة¿ن  ا صلة انتقل للمرحلة ا;ا;ة

� هذه إحينما يصل         ،،،،،،،،متها بالفعل w �ثهمتها بالفعل w �ثهمتها بالفعل w �ثهمتها بالفعل w �ثهمتها بالفعل w �ثهمتها بالفعل w �ثهمتها بالفعل w �ثهمتها بالفعل w �ثهئئئئئئئئمدى مالمدى مالمدى مالمدى مالمدى مالمدى مالمدى مالمدى مال        وعنوعنوعنوعنوعنوعنوعنوعناالنتقال داخل ا4حث وا�عرف عن هذه ا�ادة االنتقال داخل ا4حث وا�عرف عن هذه ا�ادة االنتقال داخل ا4حث وا�عرف عن هذه ا�ادة االنتقال داخل ا4حث وا�عرف عن هذه ا�ادة االنتقال داخل ا4حث وا�عرف عن هذه ا�ادة االنتقال داخل ا4حث وا�عرف عن هذه ا�ادة االنتقال داخل ا4حث وا�عرف عن هذه ا�ادة االنتقال داخل ا4حث وا�عرف عن هذه ا�ادة  ::::::::ا�رحلة ا;ا;ةا�رحلة ا;ا;ةا�رحلة ا;ا;ةا�رحلة ا;ا;ةا�رحلة ا;ا;ةا�رحلة ا;ا;ةا�رحلة ا;ا;ةا�رحلة ا;ا;ة
 a أي أنه سيأخذ هذه ا�ادة و�معها نقطة االقتباسنقطة االقتباسنقطة االقتباسنقطة االقتباسنقطة االقتباسنقطة االقتباسنقطة االقتباسنقطة االقتباسا`قطة هنا هذه.  

وهنا جاء دور كيف وهنا جاء دور كيف وهنا جاء دور كيف وهنا جاء دور كيف وهنا جاء دور كيف وهنا جاء دور كيف وهنا جاء دور كيف وهنا جاء دور كيف  ،ن يقطفهاأو ا;مرة ال� يريد أوجد ا4ضاعة و�ث ووصل إ� ا�حل ودخل سوق ا�عرفة اآلن 
        ؟؟؟؟؟؟؟؟))))))))ا�حصول العلا�حصول العلا�حصول العلا�حصول العل((((ا�حصول العلا�حصول العلا�حصول العلا�حصول العل((((((((((((و كيف �معها و كيف �معها و كيف �معها و كيف �معها و كيف �معها و كيف �معها و كيف �معها و كيف �معها أأأأأأأأ        ؟؟؟؟؟؟؟؟·فظها·فظها·فظها·فظها·فظها·فظها·فظها·فظها

  ::::::::لكون عدة طرقلكون عدة طرقلكون عدة طرقلكون عدة طرقلكون عدة طرقلكون عدة طرقلكون عدة طرقلكون عدة طرقسسسسسسسسا4احثون يا4احثون يا4احثون يا4احثون يا4احثون يا4احثون يا4احثون يا4احثون ي 
ما �يه من  فيه فواصل �سب ضعيكون �يه ملف وي ::::::::، ا�لفات، ا�لفات، ا�لفات، ا�لفات، ا�لفات، ا�لفات، ا�لفات، ا�لفاتو ا4طاقاتو ا4طاقاتو ا4طاقاتو ا4طاقاتو ا4طاقاتو ا4طاقاتو ا4طاقاتو ا4طاقاتأأأأأأأأ¿نت طريقة ا�لفات ¿نت طريقة ا�لفات ¿نت طريقة ا�لفات ¿نت طريقة ا�لفات ¿نت طريقة ا�لفات ¿نت طريقة ا�لفات ¿نت طريقة ا�لفات ¿نت طريقة ا�لفات  ::::لطريقة القديمةلطريقة القديمةلطريقة القديمةلطريقة القديمةاااا
ذا حصل مادة �وهكذا، و ا�بحث ا;ا: فاصل، ولبحث األا� ،ول فاصلالفصل األ ،ول فاصلا4اب األ، مثًال بواب وفصولأ

يناسب وهكذا  خر ماآوجد w مبحث ونه سار أنفiض  ،اyي يالئمها و نقلها w الورقة جاء ووضعها w ا��نأعلمية 
 ىن يرأ� إالكتابة  عنده إ«يستقطف و�مع من هذه ا;مار من سوق ا�عرفة ما تيY ð \ مادة w موضعها اyي سيحتاج 

 .و الفصلأ�ع ا�ادة ال�فية لكتابة ا�بحث قد ه أن
 ؟؟؟؟؟؟؟؟ويتعبويتعبويتعبويتعبويتعبويتعبويتعبويتعب        ىىىىىىىىخرخرخرخرخرخرخرخرأأأأأأأأمرة مرة مرة مرة مرة مرة مرة مرة         هاهاهاهاهاهاهاهاهل ينقلهل ينقلهل ينقلهل ينقلهل ينقلهل ينقلهل ينقلهل ينقل        ،،،،،،،،خ£خ£خ£خ£خ£خ£خ£خ£ا�بحث األا�بحث األا�بحث األا�بحث األا�بحث األا�بحث األا�بحث األا�بحث األw w w w w w w w «ها «ها «ها «ها «ها «ها «ها «ها إإإإإإإإول قد ·تاج ول قد ·تاج ول قد ·تاج ول قد ·تاج ول قد ·تاج ول قد ·تاج ول قد ·تاج ول قد ·تاج ل� w ا�بحث األل� w ا�بحث األل� w ا�بحث األل� w ا�بحث األل� w ا�بحث األل� w ا�بحث األل� w ا�بحث األل� w ا�بحث األهذه ا�ادة العلمية اهذه ا�ادة العلمية اهذه ا�ادة العلمية اهذه ا�ادة العلمية اهذه ا�ادة العلمية اهذه ا�ادة العلمية اهذه ا�ادة العلمية اهذه ا�ادة العلمية ا        :قد يقول قائل

حينما يأ* إ� هناك و مثًال، وليضع ورقة هناك مكتوب انظر ا4طاقة رقم كذا w ا�بحث ا;ا: من الفصل األ ،ال :نقول
 .qرج هذا ويستفيد بما فيها
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ýا4طاقة األوýا4طاقة األوýا4طاقة األوýا4طاقة األوýا4طاقة األوýا4طاقة األوýا4طاقة األوýمصادرك ت تنوأ تستعمل للمصادرتستعمل للمصادرتستعمل للمصادرتستعمل للمصادرتستعمل للمصادرتستعمل للمصادرتستعمل للمصادرتستعمل للمصادر ::::::::ا4طاقة األو Z و ابن القيم أالسالك�  دارجا�صدر كتاب مثًال م: تكتبتعرف
هنا قد ، خره و�تفظ با4طاقةآ إ� ،م�ن الن( ،تاريخ الن( ،ا`ا� كذا ،ذاجزاء كعدد األ ،حققه فالن ا،الطبعة كذ

 .وقد ال �تاجها حسب فرزك �صادرك ها�تاج
ة ب£العلمية كب£ة يفضل ا4طاقات الك ا�ادة ذا ¿نتإفحسب مادتك العلمية  ال� تنقل فيها ا�ادة العلميةال� تنقل فيها ا�ادة العلميةال� تنقل فيها ا�ادة العلميةال� تنقل فيها ا�ادة العلميةال� تنقل فيها ا�ادة العلميةال� تنقل فيها ا�ادة العلميةال� تنقل فيها ا�ادة العلميةال� تنقل فيها ا�ادة العلمية ::::::::ا4طاقة ا;انيةا4طاقة ا;انيةا4طاقة ا;انيةا4طاقة ا;انيةا4طاقة ا;انيةا4طاقة ا;انيةا4طاقة ا;انيةا4طاقة ا;انية

 .ةحسن من ا4طاقات الصغ£أ
يمكن فتحه وغلقه ووضع ا4طاقات �يث  ،نصف ا�لف اإلفرن, ،شبه با�لف الصغ£أثم يوضع  ا حافظة  ذه ا4طاقة 

 .تكون متحر�ة
، فيقول انظر ا4طاقة ذات الرقم كذا، حاالت Z ا4طاقات مستقبالإيساعد لوضع سوهذا  Ðا يهم هنا هو ترقيم ا4طاقاتÐا يهم هنا هو ترقيم ا4طاقاتÐا يهم هنا هو ترقيم ا4طاقاتÐا يهم هنا هو ترقيم ا4طاقات

هذه طريقة  ،� أي بطاقةإا4احث الرجوع  هل Zنه يسم مهم جداً أليقiفال ،ت الرقم كذالبطاقة ذالذا رجع إمثًال 
  .، وأيضا هنا يضع فصول ومباحث بنفس الطريقة ال� سلكها w ا�لفاتا�لفاتتلك ا4طاقات و

قائمة  لطريقة األوýلطريقة األوýلطريقة األوýلطريقة األوýلطريقة األوýلطريقة األوýلطريقة األوýلطريقة األوýاااااااا، وý@ع من الطريقة األأاستخدموا طريقة  ،م�ئن ا�صوير تودخلجديد عند ا`اس  ن جدّ أبعد 
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  .Z الكتابة 6ط ا«د وa بطيئة
صور هذه الصفحة ثم يسجل ما ؟ يماذا يصنع ،هذه الصفحة ويريد هذه ا�ادة إ�يأ* مثًال  ،طريقة ا�صويرطريقة ا�صويرطريقة ا�صويرطريقة ا�صوير الطريقة األخرىالطريقة األخرىالطريقة األخرىالطريقة األخرىالطريقة األخرىالطريقة األخرىالطريقة األخرىالطريقة األخرى

الن( وم�ن الن( اسم الكتاب اyي صور منه واسم ا�ؤلف والطبعة وا`ا� وتاريخ  :أZ الورقة يريده من ا�علومات
، ألنه قد يأخذ هذا الكتاب من مكتبة Cمة أو مكتبة خاصة أو مكتبة ا¯امعة، خرىأالكتاب مرة  ا� هذإحÆ ال يعود 

، ألنه إن معلومة فهذا أ@ع أي ثيقألنه سوف يطالب بتو فحÆ ال يضطر إ� العودة وا4حث من جديد، فيجب أن يوثقها
 .w ا4حث لم يوثق سيكون ملحوظة عليه

w ا�صوير قد يصور الصفحة ¿ملة، فماذا يفعل؟ بعد أن يصور الصفحة يضع تقويسة مثًال باpط األüر Z ا�ادة ال� 
يريدها، فيعرف أن ما قبلها وما بعدها مثًال ال ·تاج Y، وقد ·تاج أن يقوس مقطع أو اثن� أو ثالث، فيضع ما يريد من 

ال w األZ و·فظها w ا�لفات مثل ما حفظ ا�لفات األوý، هذه الطريقة ¿نت بعد خروج تقويس، ويضع ا�وثيق ¿م
 .م�ئن ا�صوير ألنها توفر وقت وتوفر جهد وأيضاً a دقيقة، ألنك وأنت تنقل قد تنقص *مات، أما هنا فال

فتح �ت جديد ي ،يضع ل� باب �ت ،تبا¯هاز Z سطح ا�كw إنسان يضع عنده �تات  ::::لكiونيةلكiونيةلكiونيةلكiونيةطريقة ا4طاقات اإلطريقة ا4طاقات اإلطريقة ا4طاقات اإلطريقة ا4طاقات اإل
iتيب ¿مل بيرتب وثم يفتح ما يشاء  ،وله الفصل األيخر يسمآضع داخل هذا ا�جت �ت يول ثم ضع ا4اب األيثم 

و أ ،طريق �رòت ا4حثعن  Y عنّ  \ ما ،�مع w هذه ال� وضعها Z سطح ا�كتب يبدأ ثم ،ويضعها Z سطح ا�كتب
� هذه إا ه� ا¯هاز ونقلإو عن طريق إدخال معلومات أ ،فيها مادة علميةو يشiيهاقراص ا�د�ة ال� األ عن طريق
مور اكتملت األ ذاإثم  ،و فصل مع�أو w مطلب مع� أبحث مع� محÆ تكتمل عنده ا�ادة العلمية w  وهكذا ا�جتات

 .صياغةالب أيبد
  Iا ل عنها ا4احثن ال يغفأهناك بعض ا�هارات ينبÐ aةيثناء �ع ا�ادة العلمأيعرض للباحث  وY ن �د أ ، يعرض

� إ ل ي� سوق ا�عرفة مثله مثل من إنه يشiك أمثًال من يبحث w ا�ادة العلمية w ا4داية ب ،وهذا مهم ،أشياء مفيدة
نت سوف أشياء مفيدة بالنسبة لك فأ ن هناك �الت منهاأنت نزلت السوق لتشiي حاجة واكتشفت أالسوق قد تكون 

  :تكون w أمام أمرين
  .يئاش ت لم تشiِ أن� \ ا�حالت ويذهب عليك الوقت وإن تذهب أما إ./
W.جيبكأما �و w ن يكون �يك مفكرة تسجل �يع ا�اجات وتضعها.  

من ا�عارف، فإن سار معه  ف يلفت انتباههسو ،� السوق ا�جاريةإنسان ا`ازل ا4احث هنا ا`ازل w سوق ا�عرفة مثل اإل
� إن يفعل مثل ما فعل من ذهب أفعليه  ،وسيفه مسلط Z ا4احث ،ن \ �ث �دد بوقتويذهب الوقت أل أضاع وقتا،

 .السوق يكون �يه مفكرة

    ))))V/V/V/V/((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
د تغري ا4احث بالوقوف معها، كنت قد أ�ت إ� بعض ما يعرض للباحث، وهو مسألة العثور Z معلومات ثمينة وجيدة ق

وa ال صلة  ا با4حث و�نما لفتت انتباهه أو شدته، ومّثلت Y بمن دخل سوقاً ووجد بضاعة �يلة أغرته فوقف معها 
ون= ا دف اyي جاء من أجله، yلك قلت أنه من أجل أن ·صل Z ا�سني� عليه أن يسجل معلومة بهذا ال³ء وأن 

ت آخر يكون الوقت معه أرحب وأسع، لكن يكون قد حدد هدفه قبل ا�خول إ� سوق ا�عرفة، وقد يعود إ«ها w وق
انطلق إ� ا دف نفسه، وحينما يعرض Å Yء من هذا يسجله ويدعه جانبا ويس£  دفه وا�صول عليه مبا�ة، حÆ ال 
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سائل العلمية وا4حوث ا¯امعية وÑوها، ال بد أن يضيع عليه الوقت، ألن الوقت �دود w ا4حوث ا�حددة سلفاً، مثل الر
 .ينجزها ا4احث w وقت �دد، yلك عليه أن ·ذر من هذا ا� لق، هذا أحد ا� لقات ال� يقع فيها بعض ا4احث�

بعد أن بعد أن بعد أن بعد أن بعد أن بعد أن بعد أن بعد أن أن بعض ا4احث� ال سيما w بداية �ثه �مع مادة علمية كث£ة \ Åء يرى أن Y صلة ببحثه، لكن أن بعض ا4احث� ال سيما w بداية �ثه �مع مادة علمية كث£ة \ Åء يرى أن Y صلة ببحثه، لكن أن بعض ا4احث� ال سيما w بداية �ثه �مع مادة علمية كث£ة \ Åء يرى أن Y صلة ببحثه، لكن أن بعض ا4احث� ال سيما w بداية �ثه �مع مادة علمية كث£ة \ Åء يرى أن Y صلة ببحثه، لكن أن بعض ا4احث� ال سيما w بداية �ثه �مع مادة علمية كث£ة \ Åء يرى أن Y صلة ببحثه، لكن أن بعض ا4احث� ال سيما w بداية �ثه �مع مادة علمية كث£ة \ Åء يرى أن Y صلة ببحثه، لكن أن بعض ا4احث� ال سيما w بداية �ثه �مع مادة علمية كث£ة \ Åء يرى أن Y صلة ببحثه، لكن أن بعض ا4احث� ال سيما w بداية �ثه �مع مادة علمية كث£ة \ Åء يرى أن Y صلة ببحثه، لكن  مممم    لق آخرلق آخرلق آخرلق آخرمممم    لق آخرلق آخرلق آخرلق آخر
يتعمق ويقرأ يكتشف أن أشياء كث£ة Ðا قرأها أو يتعمق ويقرأ يكتشف أن أشياء كث£ة Ðا قرأها أو يتعمق ويقرأ يكتشف أن أشياء كث£ة Ðا قرأها أو يتعمق ويقرأ يكتشف أن أشياء كث£ة Ðا قرأها أو ����عها ليست ذات صلة قوية  ا وجه صلة ببحثه، فيُضّن فيحاول أن عها ليست ذات صلة قوية  ا وجه صلة ببحثه، فيُضّن فيحاول أن عها ليست ذات صلة قوية  ا وجه صلة ببحثه، فيُضّن فيحاول أن عها ليست ذات صلة قوية  ا وجه صلة ببحثه، فيُضّن فيحاول أن يتعمق ويقرأ يكتشف أن أشياء كث£ة Ðا قرأها أو يتعمق ويقرأ يكتشف أن أشياء كث£ة Ðا قرأها أو يتعمق ويقرأ يكتشف أن أشياء كث£ة Ðا قرأها أو يتعمق ويقرأ يكتشف أن أشياء كث£ة Ðا قرأها أو ����عها ليست ذات صلة قوية  ا وجه صلة ببحثه، فيُضّن فيحاول أن عها ليست ذات صلة قوية  ا وجه صلة ببحثه، فيُضّن فيحاول أن عها ليست ذات صلة قوية  ا وجه صلة ببحثه، فيُضّن فيحاول أن عها ليست ذات صلة قوية  ا وجه صلة ببحثه، فيُضّن فيحاول أن 

وهذا خطأ، عليك أن �تفظ بها فقد تستفيد منها w �ث آخر أو w قضية أكe صلة يدخلها w ا4حث بطريقة أو أخرى، يدخلها w ا4حث بطريقة أو أخرى، يدخلها w ا4حث بطريقة أو أخرى، يدخلها w ا4حث بطريقة أو أخرى، يدخلها w ا4حث بطريقة أو أخرى، يدخلها w ا4حث بطريقة أو أخرى، يدخلها w ا4حث بطريقة أو أخرى، يدخلها w ا4حث بطريقة أو أخرى، 
بما ال فائدة فيه، و�نما اجعلها من ا�خزون اyي يمكن أن تعيد ا`ظر فيه مرة  بهذا ا�وضوع، ولكن إياك أن �شو �ثك

أخرى، فإذن هذه ال بد وأن يكون اإلنسان عند فرز ا4حث دقيقا وحازما بما ال صلة Y قوية با4حث عليه أن �نبه وأن 
 .يتجنب عواطفه w هذا األمر ويكون قويا مع نفسه ال يستسلم  واها ولرغباتها

يغفل عنه ا4احثون ويضيعون به خ£اً كث£اً، ا4احث مع معاناة �ثه يغفل عنه ا4احثون ويضيعون به خ£اً كث£اً، ا4احث مع معاناة �ثه يغفل عنه ا4احثون ويضيعون به خ£اً كث£اً، ا4احث مع معاناة �ثه يغفل عنه ا4احثون ويضيعون به خ£اً كث£اً، ا4احث مع معاناة �ثه ����طر Y أف�ر وملحوظات وخواطر واpاطرة طر Y أف�ر وملحوظات وخواطر واpاطرة طر Y أف�ر وملحوظات وخواطر واpاطرة طر Y أف�ر وملحوظات وخواطر واpاطرة يغفل عنه ا4احثون ويضيعون به خ£اً كث£اً، ا4احث مع معاناة �ثه يغفل عنه ا4احثون ويضيعون به خ£اً كث£اً، ا4احث مع معاناة �ثه يغفل عنه ا4احثون ويضيعون به خ£اً كث£اً، ا4احث مع معاناة �ثه يغفل عنه ا4احثون ويضيعون به خ£اً كث£اً، ا4احث مع معاناة �ثه ����طر Y أف�ر وملحوظات وخواطر واpاطرة طر Y أف�ر وملحوظات وخواطر واpاطرة طر Y أف�ر وملحوظات وخواطر واpاطرة طر Y أف�ر وملحوظات وخواطر واpاطرة  أمر آخرأمر آخرأمر آخرأمر آخرأمر آخرأمر آخرأمر آخرأمر آخر
، فثلك من ا�ستحسن أن يكون مع اإلنسان مفكرة سواء الكiونية أو Cدية، يكتب فيها ما يعرض Y إن لم تقيد تذهبإن لم تقيد تذهبإن لم تقيد تذهبإن لم تقيد تذهبإن لم تقيد تذهبإن لم تقيد تذهبإن لم تقيد تذهبإن لم تقيد تذهب

بعضها يأ* بش� : إذا ذهبت ال تعود أبدا، وثانياً : طر ثمينة جدا ألنها األمر األولمن خواطر بعناوين معينة، ألن هذه اpوا
حدÌ بمع� أنها تأ* كأنما a إمالء إ ام بلحظة ثم تذهب، فإن لم تكتبها خðت هذه الفكرة، وربما تمنيتها ولم 

 .تستطع استعادتها مرة أخرى، سجل ما يرد عليك

�ب مراCتها السيما w مرحلة االقتباس واالستعداد ل�ب مراCتها السيما w مرحلة االقتباس واالستعداد ل�ب مراCتها السيما w مرحلة االقتباس واالستعداد ل�ب مراCتها السيما w مرحلة االقتباس واالستعداد لتتتتخول w مرحلة الصياغة للبحث خول w مرحلة الصياغة للبحث خول w مرحلة الصياغة للبحث خول w مرحلة الصياغة للبحث �ب مراCتها السيما w مرحلة االقتباس واالستعداد ل�ب مراCتها السيما w مرحلة االقتباس واالستعداد ل�ب مراCتها السيما w مرحلة االقتباس واالستعداد ل�ب مراCتها السيما w مرحلة االقتباس واالستعداد لتتتتخول w مرحلة الصياغة للبحث خول w مرحلة الصياغة للبحث خول w مرحلة الصياغة للبحث خول w مرحلة الصياغة للبحث         األمور والقواعد ا�همة ال�األمور والقواعد ا�همة ال�األمور والقواعد ا�همة ال�األمور والقواعد ا�همة ال�األمور والقواعد ا�همة ال�األمور والقواعد ا�همة ال�األمور والقواعد ا�همة ال�األمور والقواعد ا�همة ال�
         ::::::::و�تابتهو�تابتهو�تابتهو�تابتهو�تابتهو�تابتهو�تابتهو�تابته
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VVVVVVVV........موضوعك Zنفسك و Zثك و� Z موضوعكاطرح األسئلة Zنفسك و Zثك و� Z موضوعكاطرح األسئلة Zنفسك و Zثك و� Z موضوعكاطرح األسئلة Zنفسك و Zثك و� Z موضوعكاطرح األسئلة Zنفسك و Zثك و� Z موضوعكاطرح األسئلة Zنفسك و Zثك و� Z موضوعكاطرح األسئلة Zنفسك و Zثك و� Z موضوعكاطرح األسئلة Zنفسك و Zثك و� Z واهتم دائماً بذلك، و´ استش�ل أو سؤال سيقودك إ� معرفة اطرح األسئلة ،

جديدة، سواء كنت أنت من جاوب عليه، أو استفدت من µارب اآلخرين w طرح االستش�ل عليهم واالستفادة ²6اتهم 
 .وµاربهم

ه *ما أثريت �ثك فíما ¿نت صلتك قوية با�ختص� بموضوعك ومن  م اهتمام ب اقiب من ا�ختص� ما أمكناقiب من ا�ختص� ما أمكناقiب من ا�ختص� ما أمكناقiب من ا�ختص� ما أمكناقiب من ا�ختص� ما أمكناقiب من ا�ختص� ما أمكناقiب من ا�ختص� ما أمكناقiب من ا�ختص� ما أمكن. . . . . . . . 00000000
eأك. 

 a صنيف،بعد أن يكون ا4احث قد �ع مادته العلمية ينتقل إ� خطوة أخرى�صنيف،خطوة ا�صنيف،خطوة ا�صنيف،خطوة ا�صنيف،خطوة ا�صنيف،خطوة ا�صنيف،خطوة ا�صنيف،خطوة ا�قد يكون ا4احث قد عمل  خطوة ا
وا�قصود به هو فرز ا�ادة وا�قصود به هو فرز ا�ادة وا�قصود به هو فرز ا�ادة وا�قصود به هو فرز ا�ادة وا�قصود به هو فرز ا�ادة وا�قصود به هو فرز ا�ادة وا�قصود به هو فرز ا�ادة وا�قصود به هو فرز ا�ادة ا�صنيف مع االقتباس للمادة العلمية، لكن ا4عض قد ال يعمل ذلك فهنا ينتقل إ� ا�صنيف، 

، فبعض ا4احث� قد يعمل األمرين w وقت واحد، وقد يشق عليه فيقول أوال أ�ع ا�ادة ثم �باحث�باحث�باحث�باحث�باحث�باحث�باحث�باحثZ األبواب والفصول واZ األبواب والفصول واZ األبواب والفصول واZ األبواب والفصول واZ األبواب والفصول واZ األبواب والفصول واZ األبواب والفصول واZ األبواب والفصول وا
مرة أخرى  يعيد ا�صنيفيعيد ا�صنيفيعيد ا�صنيفيعيد ا�صنيفيعيد ا�صنيفيعيد ا�صنيفيعيد ا�صنيفيعيد ا�صنيفأفرزها، فإن ¿ن Ðن يصنف أوال مع االقتباس انتهينا، و�ن لم يكن Ðن يصنف فال بد أن 

y ،قيم ابتداءiيسهل عليه �ريك �سب األبواب والفصول وا�باحث، لكن ال يغفل عن ال Æا ال بد أن يرقم ما �عه ح
 .ا4طاقات ا�جموعة سواء ¿نت بطاقات أو أوراق أو مصورات أو Ñوها

èوiأما بالنسبة لإللكèوiأما بالنسبة لإللكèوiأما بالنسبة لإللكèوiأما بالنسبة لإللكèوiأما بالنسبة لإللكèوiأما بالنسبة لإللكèوiأما بالنسبة لإللكèوiفا�سألة سهلة، \ ما عليه هو النسخ واللصق، فلن ·تاج إ� �ريك أو �ع أوراق، فا�اسب سهل  أما بالنسبة لإللك
 .األمر جدا
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 ::::::::فا4احث أمامه طريقانفا4احث أمامه طريقانفا4احث أمامه طريقانفا4احث أمامه طريقانفا4احث أمامه طريقانفا4احث أمامه طريقانفا4احث أمامه طريقانفا4احث أمامه طريقان رحلة الكتابة، كيف سيمارس الكتابة؟رحلة الكتابة، كيف سيمارس الكتابة؟رحلة الكتابة، كيف سيمارس الكتابة؟رحلة الكتابة، كيف سيمارس الكتابة؟رحلة الكتابة، كيف سيمارس الكتابة؟رحلة الكتابة، كيف سيمارس الكتابة؟رحلة الكتابة، كيف سيمارس الكتابة؟رحلة الكتابة، كيف سيمارس الكتابة؟ممممممممبعد مرحلة ا�صنيف تأ* 

، طبعا هو قرأ مادته أثناء ا¯مع لكنها قراءة أو«ة، فعليه أن يعيد قراءة أن يقرأ مادته العلميةأن يقرأ مادته العلميةأن يقرأ مادته العلميةأن يقرأ مادته العلميةأن يقرأ مادته العلميةأن يقرأ مادته العلميةأن يقرأ مادته العلميةأن يقرأ مادته العلمية ::::::::الطريق األول وهو األساسالطريق األول وهو األساسالطريق األول وهو األساسالطريق األول وهو األساسالطريق األول وهو األساسالطريق األول وهو األساسالطريق األول وهو األساسالطريق األول وهو األساس
Æم�نها ا�الئم، ح w يالحظ ترتيبها من ا�بحث، ووضع \ مادة Æيبدو متناسقا هذا ا4ناء، مادة \ مبحث أو فصل ح 

و`فiض أنه بدأ كتابة ا�بحث بمقدمة يس£ة ووصل إ� تصوير ا�سألة، ال بد وأن يعود للمادة ال� فيها صورة ا�سألة 
فينقل صورة ا�سألة، وقد ينقل صورة ا�سألة من أكe من مرجع و·يل Z \ جزئية من تصوير ا�سألة Z ا�رجع اyي 

 .حÆ يالحظ أن صورة ا�سألة اكتملت وأصبحت واضحة ال لبس فيها أخذ منه،
سيكون أمامه نصوص �تاج إ� �ريج، س£د عليه أعالم، س£د مصطلحات، w هذه ا�رحلة ال ينشغل بهذا ال³ء ألنها 

 .لية وا�حسينيةمرحلة ما يسمونه كتابة ا�سودة، فيكتب إذن ا�ادة أو ا ي� األساÌ للبحث دون األشياء ا�كمي
وقد يكتب بطريقة فقط يعرف بها أنه سوف ينقل من هذه ا4طاقة، فيبدأ بذكر السطر األول Ðا w ا4طاقة ثم يضع نقاط 
إ� كذا ويضع الíمة األخ£ة ويضع عالمة ا�نصيص، ويذكر اسم ا�رجع çواره، بعد ذلك سيأ* ويوضحه w ا�اشية 

قد تصور ا�سألة ¿مال بهذا الش�، وينتقل لعرض األدلة وا�ناقشات والiجيح و�� آخره، وينسق فيما بعد، فيكون بذلك 
و´ موضع يش£ فيه إ� رقم ا4طاقة، بعد أن يكون وضع هذا ا ي� �بحث من ا�باحث يعود ويصوغه ¿مال ويكتبه 

w األصل فيه، ف£د \ Åء إ� م�نه، ويكتب كتابة ¿ملة، ويفصل ب� األصل وا�اشية، ويضع ما w ا�اشية فيها، وما 
كتابة ¿ملة، ويضع األرقام w نهاية ا`صوص، فإذا نقل مثًال آية قرآنية يضعها ب� القوس�، ويستحسن بالنسبة لآليات 

من ال²نامج القرآنية أن يأخذها من ال²نامج ا�عروف ويلصقها كما a حÆ ال يقع w أخطاء w اآليات القرآنية، فيأخذها 
        .ا�صدر للقرآن الكريم سواء من صخر أو غ£ه
أن يذكر رقم السورة ثم �طة ورقم اآلية جنب بعض çانب  الطريقة األوýالطريقة األوýالطريقة األوýالطريقة األوýالطريقة األوýالطريقة األوýالطريقة األوýالطريقة األوý ولñ ·يل Z اآلية القرآنية أمامه طريقتانولñ ·يل Z اآلية القرآنية أمامه طريقتانولñ ·يل Z اآلية القرآنية أمامه طريقتانولñ ·يل Z اآلية القرآنية أمامه طريقتانولñ ·يل Z اآلية القرآنية أمامه طريقتانولñ ·يل Z اآلية القرآنية أمامه طريقتانولñ ·يل Z اآلية القرآنية أمامه طريقتانولñ ·يل Z اآلية القرآنية أمامه طريقتان

 .اآلية
ال بد أن يلال بد أن يلال بد أن يلال بد أن يل����م أحدهما م أحدهما م أحدهما م أحدهما ال بد أن يلال بد أن يلال بد أن يلال بد أن يل����م أحدهما م أحدهما م أحدهما م أحدهما         لكنلكنلكنلكنلكنلكنلكنلكنأن يضعها w ا�اشية أسفل الصفحة سورة كذا آية كذا، فأمامه طريقتان  والطريقة ا;انيةوالطريقة ا;انيةوالطريقة ا;انيةوالطريقة ا;انيةوالطريقة ا;انيةوالطريقة ا;انيةوالطريقة ا;انيةوالطريقة ا;انية

، ألن بعض ا4احث� يكتب أحيانا رقم اآلية واسم السورة çانب اآلية، وأحيانا يكتبها w ا�اشية، ¿مال w طيلة ا4حث¿مال w طيلة ا4حث¿مال w طيلة ا4حث¿مال w طيلة ا4حث¿مال w طيلة ا4حث¿مال w طيلة ا4حث¿مال w طيلة ا4حث¿مال w طيلة ا4حث
وهذا خطأ، فالبد أوال w ا4حث أن تل�م طريقة واحدة، سواء w ا�وثيق أو w اإلحالة، أو طريقة �ريج األحاديث، أو 

الم، وغ£ ذلك فال بد أن يكون للباحث طريقة موحدة وهذه أساسية w ا�نهج وستذكرها w منهجك w ا4حث تر�ة األع
 .اyي ذكرته w ا�قدمة

اyي ينبI حينما يكتب ا�بييض بمع� ينتقل من مسودة ا4حث إ� كتابة ا4حث مبيضا بالصورة ا`هائية ا¯انب اآلخر ا¯انب اآلخر ا¯انب اآلخر ا¯انب اآلخر ا¯انب اآلخر ا¯انب اآلخر ا¯انب اآلخر ا¯انب اآلخر 
ا قلنا يفرق ب� ا�اشية وب� األصل ثم يضع اإلحاالت w ا�اشية، ما يستث� من ذلك ال� سيقدم ا4حث عليها، فكم

القرآن الكريم، فلك أن تضع اإلحالة çوار اآلية أو w ا�اشية، أما ا�خريج فال تضعه w األصل، و�نما w ا�اشية أسفل 
 ::::::::فا�خريج يتضمن أمرينفا�خريج يتضمن أمرينفا�خريج يتضمن أمرينفا�خريج يتضمن أمرينفا�خريج يتضمن أمرينفا�خريج يتضمن أمرينفا�خريج يتضمن أمرينفا�خريج يتضمن أمرينالصفحة، ويكون لك طريقة واحدة w ا�خريج 

  ........بيان من خّرج هذا ا�ديث من أصحاب الكتب وا�سانيد والصحاحبيان من خّرج هذا ا�ديث من أصحاب الكتب وا�سانيد والصحاحبيان من خّرج هذا ا�ديث من أصحاب الكتب وا�سانيد والصحاحبيان من خّرج هذا ا�ديث من أصحاب الكتب وا�سانيد والصحاحبيان من خّرج هذا ا�ديث من أصحاب الكتب وا�سانيد والصحاحبيان من خّرج هذا ا�ديث من أصحاب الكتب وا�سانيد والصحاحبيان من خّرج هذا ا�ديث من أصحاب الكتب وا�سانيد والصحاحبيان من خّرج هذا ا�ديث من أصحاب الكتب وا�سانيد والصحاح........////////
WWWWWWWW........ا�ديث وبيان درجته Z ا�ديث وبيان درجتها�كم Z ا�ديث وبيان درجتها�كم Z ا�ديث وبيان درجتها�كم Z ا�ديث وبيان درجتها�كم Z ا�ديث وبيان درجتها�كم Z ا�ديث وبيان درجتها�كم Z ا�ديث وبيان درجتها�كم Z ا�كم........ 

كما أنه ال ينبI للباحث أن يعتمد w ا�خريج Z غ£ه، فا4عض ينقل من كتاب ويرى ا�ديث Áرج فيذهب ينقل 
يكون أخطأ w ا�خريج فتخطئ وراءه، وأنت لم تكن �ر�ه، فهذا مناف لألمانة العلمية، ال تنقل �ريج غ£ك ألنه قد 
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أمينا حينما تكون تنقل من اآلخرين، وما يدريك أن اآلخرين أيضا نقلوا من غ£هم وخدعت القارئ بهذا ال³ء، وذكرت 
طرق شيئا غ£ صحيح، فهذه من األخطاء ال� يقع فيها ا4احثون أنهم ينقلون ما يرد أمامهم، yلك µده أحيانا qرج ب

متعددة والسبب أنه ينقل من الكتب وينقل �ر�اتهم، فذاك qرج بطريقة ÁتÄة، وهذا qرج بطريقة موسعة، فتستغرب 
أن بعض ا4احث� ليس Y طريقة w ا�خريج، مرة موسع ومرة ÁتÄ، ومرة يذكر ا�كم ومرة ال يذكره، والسبب أنه ينقل 

ادح ومناف لألمانة العلمية، والسيما ما يتعلق باألحاديث ا`بوية، ألنك �كم ما كتبه اآلخرون w �وثهم، وهذا خطأ ف
Z هذا ا�ديث، وتب� من خرجه، وقد ال تكون دقيقا w هذا ال³ء خدعت األمة فيه وخالفت األمانة العلمية، 

 .فا�خريج ال بد أن تكون أجريته بنفسك و�ققت منه

و�ذلك Ðا يوضع w ا�اشية ا�عريف باألعالم، وينبI أن ال يكون متوسعا يذكر  أيضا �ريج اآلثار يكون w ا�اشية،
اسم العلم وميالده إن وجد ووفاته وما اشتهر به w حياته مع ذكر بعض مؤلفاته إن ¿ن مؤلفا، و�ن ¿ن قائدا فيذكر أشهر 

 .بالكث£ فال يطيل الiاجمانتصاراته، وهكذا فيذكر أكe ما اشتهر به w حدود سطرين إ� ثالثة أسطر 

كذلك Ðا يوضع w ا�اشية أسفل ا�عريف با�صطلحات وا�عريف بالíمات الغريبة وا�عريف باألماكن وا�وثيق 
 . وا�صادر ال� رجع إ«ها ا4احث

 ، ، ، ، ، ، ، ، صيصصيصصيصصيصصيصصيصصيصصيصفيجب أن يكون ا`قل ب� قوÌ تنفيجب أن يكون ا`قل ب� قوÌ تنفيجب أن يكون ا`قل ب� قوÌ تنفيجب أن يكون ا`قل ب� قوÌ تنفيجب أن يكون ا`قل ب� قوÌ تنفيجب أن يكون ا`قل ب� قوÌ تنفيجب أن يكون ا`قل ب� قوÌ تنفيجب أن يكون ا`قل ب� قوÌ تن فإن ¿ن با`صفإن ¿ن با`صفإن ¿ن با`صفإن ¿ن با`صفإن ¿ن با`صفإن ¿ن با`صفإن ¿ن با`صفإن ¿ن با`صوا�وثيق إما أن يكون با`ص و�ما أن يكون مع ا�Äف، 
، هكذا يعلم أنه نقل هذا ال³ء نصا من الكتاب، فإذا ¿ن ا`قل """"، ويضع w نهايته عالمة """"يضع w بداية ا`ص عالمة 

 .با`ص يضع w نهايته الرقم ثم يضع أسفل ويقول فالن الفال: w كتاب كذا صفحة كذا، فيحيل عليه إحالة مبا�ة
فتحيل فتحيل فتحيل فتحيل فتحيل فتحيل فتحيل فتحيل  فإذا تÄفت w ا`صفإذا تÄفت w ا`صفإذا تÄفت w ا`صفإذا تÄفت w ا`صفإذا تÄفت w ا`صفإذا تÄفت w ا`صفإذا تÄفت w ا`صفإذا تÄفت w ا`صسيتÄف فيه ويأخذ جانبا منه با�ع� فتÄف، لكن لو فرضنا أن هذا ا`ص وجده طويال و

ولكن تقول انظر فالن الفال: كتاب كذا صفحة كذا، فبهذه الطريقة يعرف أنك تÄفت w  عليه بدون عالمة تنصيصعليه بدون عالمة تنصيصعليه بدون عالمة تنصيصعليه بدون عالمة تنصيصعليه بدون عالمة تنصيصعليه بدون عالمة تنصيصعليه بدون عالمة تنصيصعليه بدون عالمة تنصيص
يكون ا�ؤلف قصد ذلك  ا`ص وأن هذا ليس نص ا�ؤلف ولم تنسب Y سوى ا�ع�، أما اللفظ لم تنسبه Y، وبا�اÎ قد ال

ا�ع� اyي قصدته، لكن تكون أمينا بأنك تقول أنÀ فهمت معناه بهذا ال³ء، أو فهمت ëمه بهذا ال³ء، فإن ¿ن 
 .صحيحا فنعم، و�ن لم يكن صحيحا فتكون أنت اyي تتحمل ا�سؤو«ة
يستشهد به اإلنسان، لكن Ðا ينبZ I ا4احث�  وCدة ما ينقل با`ص إما آية قرآنية أو حديثا أو وثيقة أو نصا مهما جدا

أن ال يستغرقوا w اإلكثار من نقل ا`صوص حÆ تضيع شخصياتهم، بل ال بد أن يكون قدر االستطاعة حضور الشخصية 
واضح w �ليل ا`صوص وÝ نقلها وÝ طريقة استثمار ا`ص، أما �ع نصوص ا�ؤلف� والكّتاب هكذا وأن يكون 

ن ّ�اC فليس مؤلفا حقيقيا وليس باحثا حقيقيا، و�نما هو أشبه �اطب «ٍل �مع ما أمامه وليس Y منه نصيب، اإلنسا
م بعضه إ� بعض، فهذا د«ل ضعف w ا4احث، فإذن هذه a طريقة ا�وثيق إن ¿ن با`ص و�ن 

ْ
و�نما نصيبه ا¯مع وَر�

 .¿ن با�ع�
يُعرف أن هنا حذف من  (...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...) فيضع ثالث نقاط w ا��ن ا�حذوففيضع ثالث نقاط w ا��ن ا�حذوففيضع ثالث نقاط w ا��ن ا�حذوففيضع ثالث نقاط w ا��ن ا�حذوففيضع ثالث نقاط w ا��ن ا�حذوففيضع ثالث نقاط w ا��ن ا�حذوففيضع ثالث نقاط w ا��ن ا�حذوففيضع ثالث نقاط w ا��ن ا�حذوف ما w ا`صما w ا`صما w ا`صما w ا`صما w ا`صما w ا`صما w ا`صما w ا`ص        قد ينقل نصا ·تاج إ� أن ·ذف بعضقد ينقل نصا ·تاج إ� أن ·ذف بعضقد ينقل نصا ·تاج إ� أن ·ذف بعضقد ينقل نصا ·تاج إ� أن ·ذف بعضقد ينقل نصا ·تاج إ� أن ·ذف بعضقد ينقل نصا ·تاج إ� أن ·ذف بعضقد ينقل نصا ·تاج إ� أن ·ذف بعضقد ينقل نصا ·تاج إ� أن ·ذف بعض

ال�م وهكذا، وعالمة ا�ذف a إحدى عالمات الiقيم ال� إن شاء اهللا سنتناو ا w ا�ستقبل، فإذن ا�اشية  ا وظيفة 
وهكذا، وتكون 6ط دقيق أدق من توضيح الغامض، ا�عريف بمجهول، بيان مواضع ا`صوص، ا�وثيق، : معينة تؤديها

 .األصل، �ن يكتب باآللة، أما من يكتب با«د فيصعب أن يتحكم w حجم اpط

بعد أن يفرغ ا4احث من كتابة ا4حث مسودا، يبدأ w �ريره مبيضا وصياغته الصياغة ا`هائية بالطريقة ال� قلناها، 



            ))))))))  ثا:ثا:ثا:ثا:ثا:ثا:ثا:ثا:مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                         مناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر         

- ٥٧ - 

 

 ::::::::جيةجيةجيةجيةجيةجيةجيةجيةوعليه أن يراw ó الصياغة عدة أمور منها أمور منهوعليه أن يراw ó الصياغة عدة أمور منها أمور منهوعليه أن يراw ó الصياغة عدة أمور منها أمور منهوعليه أن يراw ó الصياغة عدة أمور منها أمور منهوعليه أن يراw ó الصياغة عدة أمور منها أمور منهوعليه أن يراw ó الصياغة عدة أمور منها أمور منهوعليه أن يراw ó الصياغة عدة أمور منها أمور منهوعليه أن يراw ó الصياغة عدة أمور منها أمور منه

فإن ¿نت أمور �تاج إ� وصف يراó قواعد االستدالل وا�ناقشة والiجيح وا�وثيق وÑوها وا�قة وÑو هذا من األمور، يراó قواعد االستدالل وا�ناقشة والiجيح وا�وثيق وÑوها وا�قة وÑو هذا من األمور، يراó قواعد االستدالل وا�ناقشة والiجيح وا�وثيق وÑوها وا�قة وÑو هذا من األمور، يراó قواعد االستدالل وا�ناقشة والiجيح وا�وثيق وÑوها وا�قة وÑو هذا من األمور، يراó قواعد االستدالل وا�ناقشة والiجيح وا�وثيق وÑوها وا�قة وÑو هذا من األمور، يراó قواعد االستدالل وا�ناقشة والiجيح وا�وثيق وÑوها وا�قة وÑو هذا من األمور، يراó قواعد االستدالل وا�ناقشة والiجيح وا�وثيق وÑوها وا�قة وÑو هذا من األمور، يراó قواعد االستدالل وا�ناقشة والiجيح وا�وثيق وÑوها وا�قة وÑو هذا من األمور، ........////////
يسلك منهجا وصفيا، و�ن ¿نت أمورا �تاج إ� استنباط قاعدة يسلك منهجا استقرائيا، و�ن ¿نت أمورا تستدó استدالال 

 .ستدالل منه وهكذا، يكون مل�ما با`احية ا�نهجية بدقةيأ* با�«ل 4يان موضع اال

WWWWWWWW........عدة أمور منها من ا`احية الفنيةمن ا`احية الفنيةمن ا`احية الفنيةمن ا`احية الفنيةمن ا`احية الفنيةمن ا`احية الفنيةمن ا`احية الفنيةمن ا`احية الفنية óعدة أمور منهاال بد أن يرا óعدة أمور منهاال بد أن يرا óعدة أمور منهاال بد أن يرا óعدة أمور منهاال بد أن يرا óعدة أمور منهاال بد أن يرا óعدة أمور منهاال بد أن يرا óعدة أمور منهاال بد أن يرا óال بد أن يرا:  

 وa بالنسبة للبحوث صفحة العنوانصفحة العنوانصفحة العنوانصفحة العنوانصفحة العنوانصفحة العنوانصفحة العنوانصفحة العنوان. . . . . . . . أأأأأأأأ
اسم ا�ولة، واسم الوزارة، وا¯امعة، والíية اسم ا�ولة، واسم الوزارة، وا¯امعة، والíية اسم ا�ولة، واسم الوزارة، وا¯امعة، والíية اسم ا�ولة، واسم الوزارة، وا¯امعة، والíية اسم ا�ولة، واسم الوزارة، وا¯امعة، والíية اسم ا�ولة، واسم الوزارة، وا¯امعة، والíية اسم ا�ولة، واسم الوزارة، وا¯امعة، والíية اسم ا�ولة، واسم الوزارة، وا¯امعة، والíية Cدة ا4حوث تكون w الزاوية ا«م� يكتب فيها  ::::::::يرايرايرايرا'''' فيها عدة أمور منها فيها عدة أمور منها فيها عدة أمور منها فيها عدة أمور منهايرايرايرايرا'''' فيها عدة أمور منها فيها عدة أمور منها فيها عدة أمور منها فيها عدة أمور منها

 :مثالً  ل� ينتسب إ«ها، والقسم اyي ينتسب إ«هل� ينتسب إ«ها، والقسم اyي ينتسب إ«هل� ينتسب إ«ها، والقسم اyي ينتسب إ«هل� ينتسب إ«ها، والقسم اyي ينتسب إ«هل� ينتسب إ«ها، والقسم اyي ينتسب إ«هل� ينتسب إ«ها، والقسم اyي ينتسب إ«هل� ينتسب إ«ها، والقسم اyي ينتسب إ«هل� ينتسب إ«ها، والقسم اyي ينتسب إ«هاااااااا

  ا�ملكة العربية السعودية

Îعليم العا�وزارة ا  

 جامعة اإلمام �مد بن سعود اإلسالمية

  *ية ال(يعة بالرياض

  قسم ال(يعة

 .فيكتب هذه *ها w ا¯هة ا«م�، وا4عض قد يضع شعار ا¯امعة Z اليسار

الزòة (ال يكتب �ث بعنوان، إنما يكتب عنوان ا4حث نفسه، كما قلنا مثًال  w وسط الصفحةw وسط الصفحةw وسط الصفحةw وسط الصفحةw وسط الصفحةw وسط الصفحةw وسط الصفحةw وسط الصفحة        ثم يكتب عنوان ا4حثثم يكتب عنوان ا4حثثم يكتب عنوان ا4حثثم يكتب عنوان ا4حثثم يكتب عنوان ا4حثثم يكتب عنوان ا4حثثم يكتب عنوان ا4حثثم يكتب عنوان ا4حث
�ث ص�ث ص�ث ص�ث ص���� w ا�ستوى الرابع أو  w ا�ستوى الرابع أو  w ا�ستوى الرابع أو  w ا�ستوى الرابع أو �ث ص�ث ص�ث ص�ث ص���� w ا�ستوى الرابع أو  w ا�ستوى الرابع أو  w ا�ستوى الرابع أو  w ا�ستوى الرابع أو ((((((((يكتب �تها يكتب �تها يكتب �تها يكتب �تها يكتب �تها يكتب �تها يكتب �تها يكتب �تها فيكتبه هنا w وسط الصفحة 6ط عريض، ثم ) وأثرها w بناء ا�جتمع ا�سلم

ثم يكتب اسم ثم يكتب اسم ثم يكتب اسم ثم يكتب اسم ثم يكتب اسم ثم يكتب اسم ثم يكتب اسم ثم يكتب اسم ((((((((ثم إ�اف ثم إ�اف ثم إ�اف ثم إ�اف ثم إ�اف ثم إ�اف ثم إ�اف ثم إ�اف ويكتب اسمه،  لطا4ةلطا4ةلطا4ةلطا4ةلطا4ةلطا4ةلطا4ةلطا4ةثم يكتب إعداد الطالب أو اثم يكتب إعداد الطالب أو اثم يكتب إعداد الطالب أو اثم يكتب إعداد الطالب أو اثم يكتب إعداد الطالب أو اثم يكتب إعداد الطالب أو اثم يكتب إعداد الطالب أو اثم يكتب إعداد الطالب أو ااyي هو فيه،  فيحدد ا�ستوىفيحدد ا�ستوىفيحدد ا�ستوىفيحدد ا�ستوىفيحدد ا�ستوىفيحدد ا�ستوىفيحدد ا�ستوىفيحدد ا�ستوى) ) ) ) ) ) ) ) اpامساpامساpامساpامساpامساpامساpامساpامس

    �ت *مة إ�اف،  ))))))))م(فه مع لقبه العلم(فه مع لقبه العلم(فه مع لقبه العلم(فه مع لقبه العل((((م(فه مع لقبه العلم(فه مع لقبه العلم(فه مع لقبه العلم(فه مع لقبه العل((((



    ثم يكتب العام ا¯امثم يكتب العام ا¯امثم يكتب العام ا¯امثم يكتب العام ا¯ام


مثًال، وهكذا بهذا الش� هذه صفحة  هههههههه        ¨VW§/VW§/VW§/VW§/VW§/VW§/VW§/VW§--------/VW¨/VW¨/VW¨/VW¨/VW¨/VW¨/VW¨/VW/ثم يكتب العام ا¯امثم يكتب العام ا¯امثم يكتب العام ا¯امثم يكتب العام ا¯ام

العنوان ال بد من استكمال هذه ا�علومات فيها، ا4عض يكتب بسم اهللا الرüن الرحيم فهذا غ£ صحيح، فالبسملة 
w صفحة العنوان وال ·سن تكتب w هذه الصفحة يؤاخذ به ا4احث فهو w داخل ا4حث وليست هنا، وا`قص 

 . با4احث أن ي=ء w صفحة عنوانه

فيكون بينهما خط، وأن تكون ا�اشية أدق خطاً من األصل، وأن يكون ب� فيكون بينهما خط، وأن تكون ا�اشية أدق خطاً من األصل، وأن يكون ب� فيكون بينهما خط، وأن تكون ا�اشية أدق خطاً من األصل، وأن يكون ب� فيكون بينهما خط، وأن تكون ا�اشية أدق خطاً من األصل، وأن يكون ب� فيكون بينهما خط، وأن تكون ا�اشية أدق خطاً من األصل، وأن يكون ب� فيكون بينهما خط، وأن تكون ا�اشية أدق خطاً من األصل، وأن يكون ب� فيكون بينهما خط، وأن تكون ا�اشية أدق خطاً من األصل، وأن يكون ب� فيكون بينهما خط، وأن تكون ا�اشية أدق خطاً من األصل، وأن يكون ب� ، أن يراó الفصل ب� األصل وا�اشيةأن يراó الفصل ب� األصل وا�اشيةأن يراó الفصل ب� األصل وا�اشيةأن يراó الفصل ب� األصل وا�اشيةأن يراó الفصل ب� األصل وا�اشيةأن يراó الفصل ب� األصل وا�اشيةأن يراó الفصل ب� األصل وا�اشيةأن يراó الفصل ب� األصل وا�اشية. . . . . . . . بببببببب
، مثًال ا�قدمة فتكون w بيضاء ومكتوب فيها بيضاء ومكتوب فيها بيضاء ومكتوب فيها بيضاء ومكتوب فيها 6666ط عريض ا¯زئية ال� ستأط عريض ا¯زئية ال� ستأط عريض ا¯زئية ال� ستأط عريض ا¯زئية ال� ستأ****بيضاء ومكتوب فيها بيضاء ومكتوب فيها بيضاء ومكتوب فيها بيضاء ومكتوب فيها 6666ط عريض ا¯زئية ال� ستأط عريض ا¯زئية ال� ستأط عريض ا¯زئية ال� ستأط عريض ا¯زئية ال� ستأ****        \ جزئية من جزئيات ا4حث صفحة\ جزئية من جزئيات ا4حث صفحة\ جزئية من جزئيات ا4حث صفحة\ جزئية من جزئيات ا4حث صفحة\ جزئية من جزئيات ا4حث صفحة\ جزئية من جزئيات ا4حث صفحة\ جزئية من جزئيات ا4حث صفحة\ جزئية من جزئيات ا4حث صفحة

صفحة بيضاء مستقلة فاصلة ب� عنوان ا4حث وب� ما بعده وما ب� ا�قدمة، ثم بعد أن ينت¼ من ا�قدمة يأ* مثًال 
الفصل األول وفيه مبحثان مثًال ا4اب األول ويكتب عنوانه وفيه مثًال ثالثة فصول ويكتب الفصول، يفتح يأ* بصفحة 

ا�بحث األول كذا ويكتب عنوانه وا�بحث ا;ا: كذا ويكتب عنوانه ثم يأ* با�بحث األول، وقد يكون فيه ثالثة 
 .مطالب ثم يذكر تلك ا�طالب وهكذا

إ� أن يصل إ� نهاية وهذه الصفحات يضعها Å \ wء حÆ يأ* صفحة اpاتمة وصفحة للفهارس إ� أن يأ* Z ا�الحق 
 .�ثه

وينبI أن يصوغها صياغة فنية دقيقة، واآلن w برامج تع� Z  الفهارسالفهارسالفهارسالفهارسالفهارسالفهارسالفهارسالفهارس: : : : : : : : من األشياء ال� ينبمن األشياء ال� ينبمن األشياء ال� ينبمن األشياء ال� ينبIIII أن تلحق ا4حث أن تلحق ا4حث أن تلحق ا4حث أن تلحق ا4حثمن األشياء ال� ينبمن األشياء ال� ينبمن األشياء ال� ينبمن األشياء ال� ينبIIII أن تلحق ا4حث أن تلحق ا4حث أن تلحق ا4حث أن تلحق ا4حث. . . . . . . . جججججججج
الفهرسة يمكن للباحث االستفادة منها وفهرسة �ثه فهرسة دقيقة آ«ة، دون أن ·تاج إ� بذل جهد عق� w الفهرسة كما 
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 .بقا يعملون¿ن ا`اس سا

فا�غليف جزء من العناية با4حث، كما أنك �ب أن يكون مظهر بيتك �يل ومظهرك �يل  العناية بغالف ا4حثالعناية بغالف ا4حثالعناية بغالف ا4حثالعناية بغالف ا4حثالعناية بغالف ا4حثالعناية بغالف ا4حثالعناية بغالف ا4حثالعناية بغالف ا4حث. . . . . . . . دددددددد
 .فكذلك ال بد أن يكون �ثك �يال وأنيقا وأنت تقدمه، yلك ال بد أن تعمل Z تغليفه قبل تقديمه

  ))))0/0/0/0/((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
 ::::::::كتابة، أذكر شيئاً منهاكتابة، أذكر شيئاً منهاكتابة، أذكر شيئاً منهاكتابة، أذكر شيئاً منهاكتابة، أذكر شيئاً منهاكتابة، أذكر شيئاً منهاكتابة، أذكر شيئاً منهاكتابة، أذكر شيئاً منهاهناك بعض القواعد ينبهناك بعض القواعد ينبهناك بعض القواعد ينبهناك بعض القواعد ينبIIII مراCتها عند ال مراCتها عند ال مراCتها عند ال مراCتها عند الهناك بعض القواعد ينبهناك بعض القواعد ينبهناك بعض القواعد ينبهناك بعض القواعد ينبIIII مراCتها عند ال مراCتها عند ال مراCتها عند ال مراCتها عند ال

ألن نقص ا�ادة العلمية سيؤثر w اإلخالل بمرحلة الكتابة بقدر ما w تلك ا�ادة العلمية  أن تكون ا�ادة العلمية مكتملةأن تكون ا�ادة العلمية مكتملةأن تكون ا�ادة العلمية مكتملةأن تكون ا�ادة العلمية مكتملةأن تكون ا�ادة العلمية مكتملةأن تكون ا�ادة العلمية مكتملةأن تكون ا�ادة العلمية مكتملةأن تكون ا�ادة العلمية مكتملة........////////
 .من نقص

WWWWWWWW . . . . . . . .ا�ذف والزيادة واالختصار فيما يكتب Z ا�ذف والزيادة واالختصار فيما يكتبأن يروض نفسه Z ا�ذف والزيادة واالختصار فيما يكتبأن يروض نفسه Z ا�ذف والزيادة واالختصار فيما يكتبأن يروض نفسه Z ا�ذف والزيادة واالختصار فيما يكتبأن يروض نفسه Z ا�ذف والزيادة واالختصار فيما يكتبأن يروض نفسه Z ا�ذف والزيادة واالختصار فيما يكتبأن يروض نفسه Z ا�ذف والزيادة واالختصار فيما يكتبأن يروض نفسه Z أن يروض نفسه ìفاالقتباسات قد تكون طويلة وقد تكون كث£ة، فع ،
حث أن يكون حازما مع نفسه كما ذكرنا سابقا فال يدخل w �ثه \ ما �عه من مادة علمية، قد يكون إدخا ا ا4ا

 .حشوا واستطرادا ومÒا بمس£ة ا4حث، yا ينبI للباحث ا�هذيب و�Cدة الصياغة مرة وأخرى

 .االهتمام بسالمة األسلوب وقوته وسهو�ه وعدم تعقيدهاالهتمام بسالمة األسلوب وقوته وسهو�ه وعدم تعقيدهاالهتمام بسالمة األسلوب وقوته وسهو�ه وعدم تعقيدهاالهتمام بسالمة األسلوب وقوته وسهو�ه وعدم تعقيدهاالهتمام بسالمة األسلوب وقوته وسهو�ه وعدم تعقيدهاالهتمام بسالمة األسلوب وقوته وسهو�ه وعدم تعقيدهاالهتمام بسالمة األسلوب وقوته وسهو�ه وعدم تعقيدهاالهتمام بسالمة األسلوب وقوته وسهو�ه وعدم تعقيده........11111111 

VVVVVVVV........ما ¿نت ا�قائق فيها وضوح وتر�¶ واكتمال ¿ن أقرب إ� ا`احية العلمية، ألن ق واضحة ومر�زةق واضحة ومر�زةق واضحة ومر�زةق واضحة ومر�زةق واضحة ومر�زةق واضحة ومر�زةق واضحة ومر�زةق واضحة ومر�زةأن يقدم ا�قائأن يقدم ا�قائأن يقدم ا�قائأن يقدم ا�قائأن يقدم ا�قائأن يقدم ا�قائأن يقدم ا�قائأن يقدم ا�قائ* ،
العلم يفiق عن األدب ويفiق عن الفلسفة، فالعلم سمته الوضوح وا�قة، أما الفلسفة فتجمع ب� الوضوح والرمز، 

 .د� و�اYواألدب شأنه رمزي w الغالب، وéما ¿ن فيه وضوح فسد اyوق األ

 .أن يفتتح الفصل بمقدمة أو ملخص يس£ قبل ا�خول w صلب ا�وضوع، «هيأن يفتتح الفصل بمقدمة أو ملخص يس£ قبل ا�خول w صلب ا�وضوع، «هيأن يفتتح الفصل بمقدمة أو ملخص يس£ قبل ا�خول w صلب ا�وضوع، «هيأن يفتتح الفصل بمقدمة أو ملخص يس£ قبل ا�خول w صلب ا�وضوع، «هيئئئئ ا4احث ل ا4احث ل ا4احث ل ا4احث لتتتتخول w �ال ا4حثخول w �ال ا4حثخول w �ال ا4حثخول w �ال ا4حثأن يفتتح الفصل بمقدمة أو ملخص يس£ قبل ا�خول w صلب ا�وضوع، «هيأن يفتتح الفصل بمقدمة أو ملخص يس£ قبل ا�خول w صلب ا�وضوع، «هيأن يفتتح الفصل بمقدمة أو ملخص يس£ قبل ا�خول w صلب ا�وضوع، «هيأن يفتتح الفصل بمقدمة أو ملخص يس£ قبل ا�خول w صلب ا�وضوع، «هيئئئئ ا4احث ل ا4احث ل ا4احث ل ا4احث لتتتتخول w �ال ا4حثخول w �ال ا4حثخول w �ال ا4حثخول w �ال ا4حث. . . . . . . . 00000000

  .اختتام الفصل بفقرة تب� أهم ما وصل إ«ه من نتائج، ألنها تلخص للقاراختتام الفصل بفقرة تب� أهم ما وصل إ«ه من نتائج، ألنها تلخص للقاراختتام الفصل بفقرة تب� أهم ما وصل إ«ه من نتائج، ألنها تلخص للقاراختتام الفصل بفقرة تب� أهم ما وصل إ«ه من نتائج، ألنها تلخص للقارئئئئ نتائج هذا ا�بحث وÑو ذلك نتائج هذا ا�بحث وÑو ذلك نتائج هذا ا�بحث وÑو ذلك نتائج هذا ا�بحث وÑو ذلكاختتام الفصل بفقرة تب� أهم ما وصل إ«ه من نتائج، ألنها تلخص للقاراختتام الفصل بفقرة تب� أهم ما وصل إ«ه من نتائج، ألنها تلخص للقاراختتام الفصل بفقرة تب� أهم ما وصل إ«ه من نتائج، ألنها تلخص للقاراختتام الفصل بفقرة تب� أهم ما وصل إ«ه من نتائج، ألنها تلخص للقارئئئئ نتائج هذا ا�بحث وÑو ذلك نتائج هذا ا�بحث وÑو ذلك نتائج هذا ا�بحث وÑو ذلك نتائج هذا ا�بحث وÑو ذلك........¤¤¤¤¤¤¤¤

 يكون االقتباس نصيا إال إذا ¿ن آية قرآنية أو حديثاً أو أثرا أو بيت �ً فاألصل أن الأن ال يكون ا`ص ا�قتبس طويالأن ال يكون ا`ص ا�قتبس طويالأن ال يكون ا`ص ا�قتبس طويالأن ال يكون ا`ص ا�قتبس طويالأن ال يكون ا`ص ا�قتبس طويالأن ال يكون ا`ص ا�قتبس طويالأن ال يكون ا`ص ا�قتبس طويالأن ال يكون ا`ص ا�قتبس طويال. . . . . . . . ¦¦¦¦¦¦¦¦
شعر أو وثيقة رسمية، لكن أحيانا قد ·تاج ا4احث إ� نقل ëم ا�ؤلف �ذاف£ه حÆ ال يساء فهمه، أو حÆ ال يشوه 

Ì تنصيص و·يل عليه إحالة تب� ا�ع�، أو ال ينقله ع² فهمه هو Y، فعند ذلك Y أن ينقل با`ص ولكن يضعه ب� قو
 .أنه نقله با`ص، كذلك �ب أن ال يكون ا`ص ا�نقول طويال فينقل w حدود ستة إ� سبعة أسطر وال يطيل w ذلك

ألن وضوح الشخصية من األمور ا�طلوبة w ا4حث، فمن  أن تكون شخصية ا4احث واضحة فيما يقول ويدÎ بهأن تكون شخصية ا4احث واضحة فيما يقول ويدÎ بهأن تكون شخصية ا4احث واضحة فيما يقول ويدÎ بهأن تكون شخصية ا4احث واضحة فيما يقول ويدÎ بهأن تكون شخصية ا4احث واضحة فيما يقول ويدÎ بهأن تكون شخصية ا4احث واضحة فيما يقول ويدÎ بهأن تكون شخصية ا4احث واضحة فيما يقول ويدÎ بهأن تكون شخصية ا4احث واضحة فيما يقول ويدÎ به........§§§§§§§§
ئه �ادته العلمية ولشواهده، فهذا يدل Z تمي¶ه ب� ا`صوص وانتقاء ا¯يد منها، كذلك من وضوح شخصية ا4احث انتقا

 Z ها داللةíوترجيحاته، ف Yحليل وا`قد وبيان الصواب، كذلك مناقشاته واستدال�ا Z وضوح شخصيته قدرته
أو أكe لكن دون أن يتدخل بتحليل هذه  الشخصية، 	د بعض ا4احث� يعّرف شيئاً معيناً فيðد `ا ع(ين تعريفاً 

ا�عاريف وبيان الرابط وما ا¯امع بينها وما ا¯انب الزائد وما ا¯انب ا`اقص وما ا�آخذ عليها و�يف ينبI أن نصوغ 
ا كذا تعريفا  ذا ا�وضوع اyي يعانيه، ال 	د هذا ا¯انب، فهنا ال تظهر شخصية ا4احث، و�نما هو ناقل، قيل w تعريفه

وقيل كذا دون تبي� ما الرابط ب� ا�عريفات، فال ·للها وال يب� هذه ا¯وانب، وليس ظهور الشخصية أن يقول قلنا 
وفعلنا، هذا سيعالج �ت ا¯انب األخال=،وأ�ت أنه أثناء الكتابة �ب أن يراó ا`احية ا�نهجية وا`احية الفنية، 

الصياغة، وا`احية األخالقية، فمثًال من ا`احية األخالقية احiام آراء اآلخرين، وناحية الكتابة واألسلوب والعرض و
وتقدير وجهات ا`ظر، وعدم ا�عصب لرأي مع� أو وجهة نظر معينة، وأن ال يكون اإلنسان مغرورا ويتحدث عن نفسه 

االل�ام بالعدل w تقويم اآلراء بنون العظمة قلنا وعملنا وفعلنا، االبتعاد عن ا�هكم والسخرية باآلخرين، فيجب 
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 ومناقشتها، وعدم تبÀ حكم سابق للبحث قبل أن يبحث، فما قيمة ا4حث إذا لم يكن ا4حث يتوصل إ� نتائج جديدة؟
فاألخالق منها ما هو w ذات الشخص، ومنها ما هو w عالقته مع اآلخرين، ففرق ب� أن يقول �ثنا، فهنا يكون تعا� 

 Îأحد من ا`اس مثالً ولكنه تعا Z ²ذا*، وفرق ب� أن يتك. 

فما w �ثه هو �ت مسؤو«ته وهو اyي يتحمله حÆ و�ن ¿ن متابعا فيه، ما دمت نقلت  أن يتحمل مسؤو«ة ما w �ثهأن يتحمل مسؤو«ة ما w �ثهأن يتحمل مسؤو«ة ما w �ثهأن يتحمل مسؤو«ة ما w �ثهأن يتحمل مسؤو«ة ما w �ثهأن يتحمل مسؤو«ة ما w �ثهأن يتحمل مسؤو«ة ما w �ثهأن يتحمل مسؤو«ة ما w �ثه. . . . . . . . ̈̈̈̈̈̈̈¨
نقدت هذا هذا ا`ص فأنت ا�سؤول عنه، ألنك أقحمته w �ثك ونقلته، فبا�اÎ يكون نقلك Y نقل إقرار ما لم تكن 

 .الرأي أو هذا القول اyي نقلته، فاألصل أن اإلنسان يكون متحمال مسؤو«ة �ثه

/ª/ª/ª/ª/ª/ª/ª/ª........كرار�كرارأن يتجنب ا�كرارأن يتجنب ا�كرارأن يتجنب ا�كرارأن يتجنب ا�كرارأن يتجنب ا�كرارأن يتجنب ا�كرارأن يتجنب ا�صفحة  أن يتجنب ا w د ال�م	د بعض ا4حوث 	مقاطع معينة،  w األلفاظ w كرار�سواء تكرار ا�عا: أو ا
نه ¿ن بإم�نه أن يستغÀ بأن ·يل Z ا�وضع األول وبعد أن نس£ 	د ا`ص w صفحة أخرى دون داع  ذا ا�كرار، مع أ

 .ويكت� بذلك فال يكرر ا`قل مرة أخرى

فهناك *مات أجنبية دخلت، فاألصل فيها أن يضعها ب� قوس� حÆ  ا�رص Z مطابقة الíمات ا�عاÏة لقواعد اللغةا�رص Z مطابقة الíمات ا�عاÏة لقواعد اللغةا�رص Z مطابقة الíمات ا�عاÏة لقواعد اللغةا�رص Z مطابقة الíمات ا�عاÏة لقواعد اللغةا�رص Z مطابقة الíمات ا�عاÏة لقواعد اللغةا�رص Z مطابقة الíمات ا�عاÏة لقواعد اللغةا�رص Z مطابقة الíمات ا�عاÏة لقواعد اللغةا�رص Z مطابقة الíمات ا�عاÏة لقواعد اللغة........////////////////
ن تر�ة للíمة األجنبية أو يذكر أنه لم �د تر�ة  ا، تم¶ها وخاصة أعالم األجانب فيضع األسماء ب� قوس�، ويبحث ع

أحيانا قد يكون  ا مقابل معرب لكن هذا ا�عرب لم يكتسب االصطالح، فيضطر ا4احث أن يضع �طة ويكتب 
ألن çوارها الíمة األجنبية çوار هذا ا�صطلح باللغة األجنبية حÆ يتضح ا�راد من معرفة ا�ع� االصطالÓ اآلخر، 

 .الíمة العربية اكتسب معناها االصطالÓ من الíمة األجنبية

/W/W/W/W/W/W/W/W........و ذلكÑ ات أوyو ذلكاجتناب ا¯دال بغ£ ا�ق أو إلظهار اÑ ات أوyو ذلكاجتناب ا¯دال بغ£ ا�ق أو إلظهار اÑ ات أوyو ذلكاجتناب ا¯دال بغ£ ا�ق أو إلظهار اÑ ات أوyو ذلكاجتناب ا¯دال بغ£ ا�ق أو إلظهار اÑ ات أوyو ذلكاجتناب ا¯دال بغ£ ا�ق أو إلظهار اÑ ات أوyو ذلكاجتناب ا¯دال بغ£ ا�ق أو إلظهار اÑ ات أوyو ذلكاجتناب ا¯دال بغ£ ا�ق أو إلظهار اÑ ات أوyا أمر اهللا به، وال يز�و العلم إال با�ناقشة  اجتناب ا¯دال بغ£ ا�ق أو إلظهار اÐ ولكن ا¯دل با�س�
وفرق ب� ا¯دل ا�²ز لثات اyي يستهدف وبا�وار وبنحوها، ففرق ب� ا�ناقشة العلمية ا¯ادة وا ادفة وا�وار ا�فيد 

ا�فوق Z األقران، فهنا µنب ا¯دال غ£ ا�ثمر أو ا�Ò أمر أساÌ ال بد منه، وحينما يتناول ا4احث اآلراء يتناو ا 
قد ينتقد هذه بأدب وأخالق C«ة، مثًال يذكر آراء األئمة أو ا�ؤلف� باحiام لشخصياتهم وألف�رهم ومقاماتهم، و�ن ¿ن 

األف�ر، فيجب أن ال �لط ب� ا`قد وب� االستهزاء، فالسخرية واالستهزاء باآلخرين والسب وا�جريح  م Åء، ونقد 
األف�ر نقدا علميا Åء آخر، فا`قد العل( هو اyي ينبZ I ا4احث أن يمارسه بش� دائم، ألن نقد األف�ر يؤدي إ� 

�ر جديدة وÑو ذلك، فإذن ا�شíة a أن اإلنسان قد qلط أحيانا ب� ا`قد وب� السب وا�جريح، تطويرها و�� تو«د أف
 .فالسب وا�جريح Åء، وا`قد العل( Åء آخر، فا`قد العل( مطلوب، والسب وا�جريح مذموم

تاج عند اقتباس نص مع� أن فا4احث قد · ينبينبينبينبIIII للباحث إذا أراد ا�ذف من ا`ص ا�قتبس أن يضع عالمة ا�ذف للباحث إذا أراد ا�ذف من ا`ص ا�قتبس أن يضع عالمة ا�ذف للباحث إذا أراد ا�ذف من ا`ص ا�قتبس أن يضع عالمة ا�ذف للباحث إذا أراد ا�ذف من ا`ص ا�قتبس أن يضع عالمة ا�ذفينبينبينبينبIIII للباحث إذا أراد ا�ذف من ا`ص ا�قتبس أن يضع عالمة ا�ذف للباحث إذا أراد ا�ذف من ا`ص ا�قتبس أن يضع عالمة ا�ذف للباحث إذا أراد ا�ذف من ا`ص ا�قتبس أن يضع عالمة ا�ذف للباحث إذا أراد ا�ذف من ا`ص ا�قتبس أن يضع عالمة ا�ذف........1/1/1/1/1/1/1/1/
يقتبس أول ا`ص وآخره لكن قد يكون w وسط ا`ص أمورا ليس �اجة  ا فيحذفها ويضع عالمة ا�ذف وa ثالث 

وقد يزيد w ا`ص عبارات كأن يكون ا`ص فيه *مات ليست مستقيمة لغويا ف£يد أن يصححها يضعها ب� (...) نقاط 
ويب� w منهجه أن من اصطالحه أنه إذا أراد أن يعدل w اللفظ مثًال فإنه سيضعه ب� ])  ([قوس� معقوف� أو مر�ن� 

 .قوس� مر�ن� وأنه عند ا�ذف يستخدم عالمة ا�ذف وهكذا

/V/V/V/V/V/V/V/V . . . . . . . .ماتíا4احث أن يتجنب ال Z ماتíا4احث أن يتجنب ال Z ماتíا4احث أن يتجنب ال Z ماتíا4احث أن يتجنب ال Z IIIIماتينبينبينبينبíا4احث أن يتجنب ال Z ماتíا4احث أن يتجنب ال Z ماتíا4احث أن يتجنب ال Z ماتíا4احث أن يتجنب ال Z IIIIهناك بعض ا4احث�  الغريبة ال� �تاج من القارالغريبة ال� �تاج من القارالغريبة ال� �تاج من القارالغريبة ال� �تاج من القارئئئئ أن يرجع إ� معاجم اللغة أن يرجع إ� معاجم اللغة أن يرجع إ� معاجم اللغة أن يرجع إ� معاجم اللغةالغريبة ال� �تاج من القارالغريبة ال� �تاج من القارالغريبة ال� �تاج من القارالغريبة ال� �تاج من القارئئئئ أن يرجع إ� معاجم اللغة أن يرجع إ� معاجم اللغة أن يرجع إ� معاجم اللغة أن يرجع إ� معاجم اللغة ينبينبينبينب
غرم� بكتابة *مات غريبة ميتة ال تستعمل، وهذا w ا�قيقة أسلوب Ìء غ£ مفيد، ألن منهج اإلسالم منهج والكتاب م

 ðما ¿نت األمور إ� السهالة و�� اليíف ،Y قعر ويذم تصعيب األمور بش� ال حاجة�ما يفيد، ويذم ا Z عم�، ·رص
فالعلم Y وظيفة a تفقيه ا`اس وتفهيمهم ) وا، وب(وا وال تنفرواوا، وب(وا وال تنفرواوا، وب(وا وال تنفرواوا، وب(وا وال تنفروايðوا وال تعðيðوا وال تعðيðوا وال تعðيðوا وال تعð(و�� القرب من األفهام ¿ن أفضل 



            ))))))))  ثا:ثا:ثا:ثا:ثا:ثا:ثا:ثا:مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                         مناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر         
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و�فادتهم ونفعهم، فإذا ¿ن اإلنسان يضع w �ثه من األغالق واألقفال ما يصعب �ثه حÆ يطرد منه ا`اس أمر غريب، 
 .لواضحة ما أمكن ذلكفعì ا4احث أن يبتعد عن الíمات الغريبة أو غ£ ا�ستعملة والوحشية، ويستعمل الíمات ا

/0/0/0/0/0/0/0/0........Z ا4احث استعمال ا¯مل القص£ة ألنها تساعد Z Z ا4احث استعمال ا¯مل القص£ة ألنها تساعد Z Z ا4احث استعمال ا¯مل القص£ة ألنها تساعد Z Z ا4احث استعمال ا¯مل القص£ة ألنها تساعد Z IIIIينبينبينبينبZ ا4احث استعمال ا¯مل القص£ة ألنها تساعد Z Z ا4احث استعمال ا¯مل القص£ة ألنها تساعد Z Z ا4احث استعمال ا¯مل القص£ة ألنها تساعد Z Z ا4احث استعمال ا¯مل القص£ة ألنها تساعد Z IIIIالفهم، كما  الفهمالفهمالفهمالفهمالفهمالفهمالفهمالفهم ينبينبينبينب w نت أ@ع¿ Äما ¿نت ا¯ملة أقíف
أن عليه أن يبتعد عن الفصل ب� ا�تالزم�، فبعض ا`اس يكتب جزء من ال�م جوابه أو اكتماY يفصل بينه وب� 

 .يعود ويصل، فيحتاج القارئ إ� وقت حÆ يدرك ا�ع� ا4داية بفصل طويل، ثم

فال يقول Ñن كذلك ال يقول أنا فعلت كذا، لكن  ينبينبينبينبIIII للباحث وهذه من األخالقيات أن ال يستعمل ضم£ العظمة للباحث وهذه من األخالقيات أن ال يستعمل ضم£ العظمة للباحث وهذه من األخالقيات أن ال يستعمل ضم£ العظمة للباحث وهذه من األخالقيات أن ال يستعمل ضم£ العظمةينبينبينبينبIIII للباحث وهذه من األخالقيات أن ال يستعمل ضم£ العظمة للباحث وهذه من األخالقيات أن ال يستعمل ضم£ العظمة للباحث وهذه من األخالقيات أن ال يستعمل ضم£ العظمة للباحث وهذه من األخالقيات أن ال يستعمل ضم£ العظمة........¤/¤/¤/¤/¤/¤/¤/¤/
ف وأدب ال واهللا أعلم، وÑو هذه العبارات ال� فيها لط" هكذا يبدو Î"أو " هذا ما ظهر Î:"من اyوق واألدب أن يقول 

 .سيما بالنسبة للباحث� اyين w أول الطلب

، فíما مراCة مكونات الفقرات، �يث تكون مستوفية للعناÏ وتؤدي إ� نتيجة واحدة حÆ ال يشتت فهم القارمراCة مكونات الفقرات، �يث تكون مستوفية للعناÏ وتؤدي إ� نتيجة واحدة حÆ ال يشتت فهم القارمراCة مكونات الفقرات، �يث تكون مستوفية للعناÏ وتؤدي إ� نتيجة واحدة حÆ ال يشتت فهم القارمراCة مكونات الفقرات، �يث تكون مستوفية للعناÏ وتؤدي إ� نتيجة واحدة حÆ ال يشتت فهم القارئئئئمراCة مكونات الفقرات، �يث تكون مستوفية للعناÏ وتؤدي إ� نتيجة واحدة حÆ ال يشتت فهم القارمراCة مكونات الفقرات، �يث تكون مستوفية للعناÏ وتؤدي إ� نتيجة واحدة حÆ ال يشتت فهم القارمراCة مكونات الفقرات، �يث تكون مستوفية للعناÏ وتؤدي إ� نتيجة واحدة حÆ ال يشتت فهم القارمراCة مكونات الفقرات، �يث تكون مستوفية للعناÏ وتؤدي إ� نتيجة واحدة حÆ ال يشتت فهم القارئئئئ. . . . . . . . ¦/¦/¦/¦/¦/¦/¦/¦/
ðنتيجتها ¿نت أ@ع إ� الفهم وأي Ýمعناها و w نت الفقرة فيها االستقال«ة¿. 

كون كون كون كون ����له مiابطة وأسلوبه سهال وميسورا قريب ا�عا:، وأن ال يكون مبالغا w عرضه للحقائق له مiابطة وأسلوبه سهال وميسورا قريب ا�عا:، وأن ال يكون مبالغا w عرضه للحقائق له مiابطة وأسلوبه سهال وميسورا قريب ا�عا:، وأن ال يكون مبالغا w عرضه للحقائق له مiابطة وأسلوبه سهال وميسورا قريب ا�عا:، وأن ال يكون مبالغا w عرضه للحقائق كون كون كون كون ����له مiابطة وأسلوبه سهال وميسورا قريب ا�عا:، وأن ال يكون مبالغا w عرضه للحقائق له مiابطة وأسلوبه سهال وميسورا قريب ا�عا:، وأن ال يكون مبالغا w عرضه للحقائق له مiابطة وأسلوبه سهال وميسورا قريب ا�عا:، وأن ال يكون مبالغا w عرضه للحقائق له مiابطة وأسلوبه سهال وميسورا قريب ا�عا:، وأن ال يكون مبالغا w عرضه للحقائق ينبينبينبينبIIII للباحث أن ت للباحث أن ت للباحث أن ت للباحث أن تينبينبينبينبIIII للباحث أن ت للباحث أن ت للباحث أن ت للباحث أن ت. . . . . . . . §/§/§/§/§/§/§/§/
، و�ذلك السهالة ال� تتناw مع مستوى ا4حث مذمومة أو التساهل اyي هو w مقابل فا�بالغة مذمومةفا�بالغة مذمومةفا�بالغة مذمومةفا�بالغة مذمومةفا�بالغة مذمومةفا�بالغة مذمومةفا�بالغة مذمومةفا�بالغة مذمومة، ا�ديث عنهاا�ديث عنهاا�ديث عنهاا�ديث عنهاا�ديث عنهاا�ديث عنهاا�ديث عنهاا�ديث عنها أوأوأوأوأوأوأوأو

 .ا�بالغة مذموم وغ£ مرغوب

فإذا لم يستطع فعليه أن يتجنب ذكر الشبهات  أو شبهات �ب أن يكون قادرا Z حلهاأو شبهات �ب أن يكون قادرا Z حلهاأو شبهات �ب أن يكون قادرا Z حلهاأو شبهات �ب أن يكون قادرا Z حلهاأو شبهات �ب أن يكون قادرا Z حلهاأو شبهات �ب أن يكون قادرا Z حلهاأو شبهات �ب أن يكون قادرا Z حلهاأو شبهات �ب أن يكون قادرا Z حلهاينبينبينبينبIIII للباحث إذا ذكر إش�الت  للباحث إذا ذكر إش�الت  للباحث إذا ذكر إش�الت  للباحث إذا ذكر إش�الت ينبينبينبينبIIII للباحث إذا ذكر إش�الت  للباحث إذا ذكر إش�الت  للباحث إذا ذكر إش�الت  للباحث إذا ذكر إش�الت ........¨/¨/¨/¨/¨/¨/¨/¨/
أو ا�ش�ت ال� ال يستطيع اإلجابة عليها، حÆ ال ·دث Lرا للقراء والكتاب ومن يطلع Z �ثه أو يقرؤه، ألن بعض 

خ الشبهة w ذهن القارئ وليس أمامه حل  ذه ا4احث� يأ* بشبهات ثم ال يستطيع اإلجابة عليها، فيكون ا�جال ألن ترس
 .الشبهة، فسيكون ا4حث ضارا بدال من أن يكون نافعا، ألنه يورث بلبلة وأذى

 .هذه بعض القواعد واألمور ال� ينبI للباحث أن يالحظها أثناء كتابة �ثه
 ::::::::وهناك بعض األمور بالنسبة لالقتباس من ا�صادر ينبوهناك بعض األمور بالنسبة لالقتباس من ا�صادر ينبوهناك بعض األمور بالنسبة لالقتباس من ا�صادر ينبوهناك بعض األمور بالنسبة لالقتباس من ا�صادر ينبIIII مراCتها منها مراCتها منها مراCتها منها مراCتها منهاوهناك بعض األمور بالنسبة لالقتباس من ا�صادر ينبوهناك بعض األمور بالنسبة لالقتباس من ا�صادر ينبوهناك بعض األمور بالنسبة لالقتباس من ا�صادر ينبوهناك بعض األمور بالنسبة لالقتباس من ا�صادر ينبIIII مراCتها منها مراCتها منها مراCتها منها مراCتها منها

�يث يكون نقله عرف أن هذا اإلنسان راسخ القدم w  يكون ا4احث قد عرف أن هذا ا�صدر أصيل يثق فيهيكون ا4احث قد عرف أن هذا ا�صدر أصيل يثق فيهيكون ا4احث قد عرف أن هذا ا�صدر أصيل يثق فيهيكون ا4احث قد عرف أن هذا ا�صدر أصيل يثق فيهيكون ا4احث قد عرف أن هذا ا�صدر أصيل يثق فيهيكون ا4احث قد عرف أن هذا ا�صدر أصيل يثق فيهيكون ا4احث قد عرف أن هذا ا�صدر أصيل يثق فيهيكون ا4احث قد عرف أن هذا ا�صدر أصيل يثق فيهأن أن أن أن أن أن أن أن . . . . . . . . ////////
�صصه w فنه، �يث أنه إذا نقل منه ينقل وهو مطمK إ� ما �ى هذا ال�تب من قوة، وليس مع� ذلك أن يستسلم �ا 

w تار ا�صادر األصيلةq ي هو فيه وال يلجأ للمصادر ا;انوية يقول ال�تب ويكون مسلما، لكنهyالفن ا. 

WWWWWWWW........ف،  أن يدقق الفهم فيما ينقله عن غ£ه ويوضح ويوثق هذا ا`صأن يدقق الفهم فيما ينقله عن غ£ه ويوضح ويوثق هذا ا`صأن يدقق الفهم فيما ينقله عن غ£ه ويوضح ويوثق هذا ا`صأن يدقق الفهم فيما ينقله عن غ£ه ويوضح ويوثق هذا ا`صأن يدقق الفهم فيما ينقله عن غ£ه ويوضح ويوثق هذا ا`صأن يدقق الفهم فيما ينقله عن غ£ه ويوضح ويوثق هذا ا`صأن يدقق الفهم فيما ينقله عن غ£ه ويوضح ويوثق هذا ا`صأن يدقق الفهم فيما ينقله عن غ£ه ويوضح ويوثق هذا ا`صÄ�ألن ا4احث أحيانا ال ينقل با`ص و�نما ينقل مع ا
أنه فهم با�ع�، فيعيد صياغة ëم الشخص ا�نقول منه، فإCدة الصياغة قد تكون سليمة، وقد تكون غ£ سليمة، بمع� 

ا�ؤلف فهما سيئا، yلك ا�فiض أن يدقق اإلنسان حينما يريد أن ينقل مع� ëم اآلخرين أن يدقق وأن �تهد أن يكون 
فهم الفكرة فهما سليما، وأيضا مع هذا يوثق بما يفيد أنه صاغ الفكرة ال أنه صاحبها اyي قال ال�م، بأن يورد قبل 

 .�يث يعرف القارئ أن ا4احث قد تÄف w ا`ص ا�نقول وأCد صياغته مرة أخرى "ينظر"أو " انظر"ا�وثيق *مة 

ا4عض ربما لو أعدت ا`صوص ال� أخذها \  االقتباس من األخذ عن اآلخرين بما يضيع شخصيتهاالقتباس من األخذ عن اآلخرين بما يضيع شخصيتهاالقتباس من األخذ عن اآلخرين بما يضيع شخصيتهاالقتباس من األخذ عن اآلخرين بما يضيع شخصيتهاالقتباس من األخذ عن اآلخرين بما يضيع شخصيتهاالقتباس من األخذ عن اآلخرين بما يضيع شخصيتهاالقتباس من األخذ عن اآلخرين بما يضيع شخصيتهاالقتباس من األخذ عن اآلخرين بما يضيع شخصيته أن ال يكe عندأن ال يكe عندأن ال يكe عندأن ال يكe عندأن ال يكe عندأن ال يكe عندأن ال يكe عندأن ال يكe عند........11111111
فهذه من ا4حوث السيئة ال� نص إ� موضعه لم يبق معه إال ربما عناوين �ثه، ألن \ ما w ا4حث عبارة عن نقل، 

يكون فيها دور ا4احث هو دور ا`اقل فقط وليس دور ا�اL ا�حلل ا�شخص ا�لخص، اyي يتÄف ويب� عن قدرته 
ومهارته وفهمه �ا يبحث، فاإلكثار من ا`قل مذموم، وقد يأ* `ا �ث كب£ جدا لكن إذا فحصناه وجدنا أنه ال قيمة  ذا 



            ))))))))  ثا:ثا:ثا:ثا:ثا:ثا:ثا:ثا:مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                         مناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر         

- ٦١ - 

 

ا4احث إنما ¿ن �مع �عا من اآلخرين، ليس عمله بناء و�نما هو رòم أو  تراكم، فاألخذ عن اآلخرين  الكم، ألن هذا
 .بهذا الش� أمر Ìء ومذموم وال ينفع أن يكون ا4حث كب£ا ألنه ليس Y من ا¯هد إال ا¯مع فقط

VVVVVVVV . . . . . . . .ابط ب� جزئيات ا4حثiال Z ابط ب� جزئيات ا4حثا�رصiال Z ابط ب� جزئيات ا4حثا�رصiال Z ابط ب� جزئيات ا4حثا�رصiال Z ابط ب� جزئيات ا4حثا�رصiال Z ابط ب� جزئيات ا4حثا�رصiال Z ابط ب� جزئيات ا4حثا�رصiال Z ابط ب� جزئيات ا4حثا�رصiال Z ض، و�ذلك يربط الفصول مع بعض، ب� ا`صوص ا�نقولة بعضها عن بع ا�رص
 .واألبواب مع بعض، وا�باحث مع بعض، �يث يبدو ا4حث مiابطا متماس�

، فال يقول مثًال ا�كتور فالن وال الشيخ فالن وال األستاذ فالن، أن ا4احث حينما ينقل من اآلخرين ال يذكرهم بألقابهمأن ا4احث حينما ينقل من اآلخرين ال يذكرهم بألقابهمأن ا4احث حينما ينقل من اآلخرين ال يذكرهم بألقابهمأن ا4احث حينما ينقل من اآلخرين ال يذكرهم بألقابهمأن ا4احث حينما ينقل من اآلخرين ال يذكرهم بألقابهمأن ا4احث حينما ينقل من اآلخرين ال يذكرهم بألقابهمأن ا4احث حينما ينقل من اآلخرين ال يذكرهم بألقابهمأن ا4احث حينما ينقل من اآلخرين ال يذكرهم بألقابهم. . . . . . . . 00000000
ة أو نقل معرفة، فيك� اإلشارة إ� الشخص فالن الفال: كتابه الفال: وال غ£هم، ألن القضية هنا a نقل `احية علمي

 .وهكذا

 ........ينبينبينبينبIIII العناية بقواعد اإلمالء وقواعد اللغة العربية وعالمات الiقيم العناية بقواعد اإلمالء وقواعد اللغة العربية وعالمات الiقيم العناية بقواعد اإلمالء وقواعد اللغة العربية وعالمات الiقيم العناية بقواعد اإلمالء وقواعد اللغة العربية وعالمات الiقيمينبينبينبينبIIII العناية بقواعد اإلمالء وقواعد اللغة العربية وعالمات الiقيم العناية بقواعد اإلمالء وقواعد اللغة العربية وعالمات الiقيم العناية بقواعد اإلمالء وقواعد اللغة العربية وعالمات الiقيم العناية بقواعد اإلمالء وقواعد اللغة العربية وعالمات الiقيم........¤¤¤¤¤¤¤¤

  ))))¤/¤/¤/¤/((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
حضارة توقفنا w ا�لقة السابقة Z ا�ديث عن استخدام عالمات الiقيم، وa عالمات اصطلح عليها ا4احثون، ول� 

عالماتها، ف�ن w ا�ضارة اإلسالمية �موعة من عالمات الiقيم يستخدمها ا4احثون، yلك 	د w ا�خطوطات إشارات 
 Ýمة، كحرíه.ا(معينة كخط فوق ال (. w بمثابة عالمات ترقيم ¿ن يأخذ بها ا�سلمون a وها من ا�صطلحات ال�Ñو

 .ا�ا�

عالمات ترقيم جديدة تع� Z فهم ا`صوص، ألن  ا دالالت معينة مرتبطة بالسياق اyي ا�ضارة ا�ديثة استحدثت 
 .توضع فيه

عندما ينت¼ السطر وينت¼ العندما ينت¼ السطر وينت¼ العندما ينت¼ السطر وينت¼ العندما ينت¼ السطر وينت¼ ال����م ويبدأ ëماً جديداً ال يوجد بينه وب� م ويبدأ ëماً جديداً ال يوجد بينه وب� م ويبدأ ëماً جديداً ال يوجد بينه وب� م ويبدأ ëماً جديداً ال يوجد بينه وب� عندما ينت¼ السطر وينت¼ العندما ينت¼ السطر وينت¼ العندما ينت¼ السطر وينت¼ العندما ينت¼ السطر وينت¼ ال����م ويبدأ ëماً جديداً ال يوجد بينه وب� م ويبدأ ëماً جديداً ال يوجد بينه وب� م ويبدأ ëماً جديداً ال يوجد بينه وب� م ويبدأ ëماً جديداً ال يوجد بينه وب�         ،وC aدة توضع w نهاية الوC aدة توضع w نهاية الوC aدة توضع w نهاية الوC aدة توضع w نهاية ال����مممموC aدة توضع w نهاية الوC aدة توضع w نهاية الوC aدة توضع w نهاية الوC aدة توضع w نهاية ال����مممم (.)(.)(.)(.)(.)(.)(.)(.)ا`قطة ا`قطة ا`قطة ا`قطة ا`قطة ا`قطة ا`قطة ا`قطة فمثًال  
وجد ترابط، ففرق ب� االرتباط وب� الiاتب، فما سيأوجد ترابط، ففرق ب� االرتباط وب� الiاتب، فما سيأوجد ترابط، ففرق ب� االرتباط وب� الiاتب، فما سيأوجد ترابط، ففرق ب� االرتباط وب� الiاتب، فما سيأ**** هو مiتب Z ما قبله،  هو مiتب Z ما قبله،  هو مiتب Z ما قبله،  هو مiتب Z ما قبله، وجد ترابط، ففرق ب� االرتباط وب� الiاتب، فما سيأوجد ترابط، ففرق ب� االرتباط وب� الiاتب، فما سيأوجد ترابط، ففرق ب� االرتباط وب� الiاتب، فما سيأوجد ترابط، ففرق ب� االرتباط وب� الiاتب، فما سيأ**** هو مiتب Z ما قبله،  هو مiتب Z ما قبله،  هو مiتب Z ما قبله،  هو مiتب Z ما قبله، الالالال����م السابق ارتباطاً تاماً ال يعÀ أنه ال يم السابق ارتباطاً تاماً ال يعÀ أنه ال يم السابق ارتباطاً تاماً ال يعÀ أنه ال يم السابق ارتباطاً تاماً ال يعÀ أنه ال يالالالال����م السابق ارتباطاً تاماً ال يعÀ أنه ال يم السابق ارتباطاً تاماً ال يعÀ أنه ال يم السابق ارتباطاً تاماً ال يعÀ أنه ال يم السابق ارتباطاً تاماً ال يعÀ أنه ال ي

مثل يا  لكن نبدلكن نبدلكن نبدلكن نبدؤؤؤؤه من أول السطر، وما ¿ن انت¼ ا�عه من أول السطر، وما ¿ن انت¼ ا�عه من أول السطر، وما ¿ن انت¼ ا�عه من أول السطر، وما ¿ن انت¼ ا�ع���� عنده فنضع ا`قطة، و�ذلك توضع بعد ا¯ملة ال� فيها ا�نادى عنده فنضع ا`قطة، و�ذلك توضع بعد ا¯ملة ال� فيها ا�نادى عنده فنضع ا`قطة، و�ذلك توضع بعد ا¯ملة ال� فيها ا�نادى عنده فنضع ا`قطة، و�ذلك توضع بعد ا¯ملة ال� فيها ا�نادىلكن نبدلكن نبدلكن نبدلكن نبدؤؤؤؤه من أول السطر، وما ¿ن انت¼ ا�عه من أول السطر، وما ¿ن انت¼ ا�عه من أول السطر، وما ¿ن انت¼ ا�عه من أول السطر، وما ¿ن انت¼ ا�ع���� عنده فنضع ا`قطة، و�ذلك توضع بعد ا¯ملة ال� فيها ا�نادى عنده فنضع ا`قطة، و�ذلك توضع بعد ا¯ملة ال� فيها ا�نادى عنده فنضع ا`قطة، و�ذلك توضع بعد ا¯ملة ال� فيها ا�نادى عنده فنضع ا`قطة، و�ذلك توضع بعد ا¯ملة ال� فيها ا�نادى
 .نقطة وهكذا. فالن ادخل ا4يت

(:) ، وهكذا، يقول الشاعر ونقطت� (:)قال تعا� وتضع نقطت� : ، مثلوa تكون بعد لفظ القولوa تكون بعد لفظ القولوa تكون بعد لفظ القولوa تكون بعد لفظ القولوa تكون بعد لفظ القولوa تكون بعد لفظ القولوa تكون بعد لفظ القولوa تكون بعد لفظ القول (:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)ا`قطتان فوق بعضا`قطتان فوق بعضا`قطتان فوق بعضا`قطتان فوق بعضا`قطتان فوق بعضا`قطتان فوق بعضا`قطتان فوق بعضا`قطتان فوق بعض
، حينما تريد أن تقسم شيئا معينا تقول ينقسم هذا ال³ء إ� ع(ة أقسام ثم تضع ا`قطت� ب� ال³ء وأقسامهب� ال³ء وأقسامهب� ال³ء وأقسامهب� ال³ء وأقسامهب� ال³ء وأقسامهب� ال³ء وأقسامهب� ال³ء وأقسامهب� ال³ء وأقسامه وهكذا،

 .ألنك ستب� ما بعده(:) ، �ا تذكر مثل كذا تضع ا`قطت� بعد *مة مثلبعد *مة مثلبعد *مة مثلبعد *مة مثلبعد *مة مثلبعد *مة مثلبعد *مة مثلبعد *مة مثلأيضاً  ،(:)

 :وتوضع w عدة مواضع منهاوa أشبه بالواو ولكنها مقلوبة  ))))))))،،،،،،،،((((((((الفاصلة الفاصلة الفاصلة الفاصلة الفاصلة الفاصلة الفاصلة الفاصلة المات الiقيم من ع

ألنك ستكمل ال�م، زيد ادخل ا4يت، يا طالب افهم ا�رس، فتضع الفاصلة ثم تكمل         )،(مثل يا فالن  بعد ا�نادىبعد ا�نادىبعد ا�نادىبعد ا�نادىبعد ا�نادىبعد ا�نادىبعد ا�نادىبعد ا�نادى........////////
 .ا4قية ثم تضع ا`قطة

WWWWWWWW........ا� w اإلعراب أو w ابطت�iا�ب� ا¯ملت� ا� w اإلعراب أو w ابطت�iا�ب� ا¯ملت� ا� w اإلعراب أو w ابطت�iا�ب� ا¯ملت� ا� w اإلعراب أو w ابطت�iا�ب� ا¯ملت� ا� w اإلعراب أو w ابطت�iا�ب� ا¯ملت� ا� w اإلعراب أو w ابطت�iا�ب� ا¯ملت� ا� w اإلعراب أو w ابطت�iا�ب� ا¯ملت� ا� w اإلعراب أو w ابطت�iفتضع بينهما فاصلة ألنهما مرتبطتانعععع����عععع����ب� ا¯ملت� ا� ،. 

 .، توضع هذه الفاصلة ألن ا¯زاء مرتبط بال(ط، فهذه تفصل ب� ا¯ملت�، ويدل Z أنهما مرتبطت�ب� ال(ط وا¯زاءب� ال(ط وا¯زاءب� ال(ط وا¯زاءب� ال(ط وا¯زاءب� ال(ط وا¯زاءب� ال(ط وا¯زاءب� ال(ط وا¯زاءب� ال(ط وا¯زاء........11111111

 Íعليل أو السبب ))))))))؛؛؛؛؛؛؛؛((((((((الفاصلة ا�نقوطة الفاصلة ا�نقوطة الفاصلة ا�نقوطة الفاصلة ا�نقوطة الفاصلة ا�نقوطة الفاصلة ا�نقوطة الفاصلة ا�نقوطة الفاصلة ا�نقوطة هناك فاصلة و�تها نقطة وتس�عليل أو السبب تسبق ا�عليل أو السبب تسبق ا�عليل أو السبب تسبق ا�عليل أو السببوتأوتأوتأوتأ**** تسبق ا�عليل أو السبب تسبق ا�عليل أو السبب تسبق ا�عليل أو السبب تسبق ا�ن عليه أل ؛؛؛؛؛؛؛؛صام فالن هذا ا«وم: مثل وتأوتأوتأوتأ**** تسبق ا
أو تفس£ إذا ¿ن هناك تفس£ ل³ء أو أو تفس£ إذا ¿ن هناك تفس£ ل³ء أو أو تفس£ إذا ¿ن هناك تفس£ ل³ء أو أو تفس£ إذا ¿ن هناك تفس£ ل³ء أو ����لة تفس£ية �ا قبلها فنضع الفاصلة لة تفس£ية �ا قبلها فنضع الفاصلة لة تفس£ية �ا قبلها فنضع الفاصلة لة تفس£ية �ا قبلها فنضع الفاصلة أو تفس£ إذا ¿ن هناك تفس£ ل³ء أو أو تفس£ إذا ¿ن هناك تفس£ ل³ء أو أو تفس£ إذا ¿ن هناك تفس£ ل³ء أو أو تفس£ إذا ¿ن هناك تفس£ ل³ء أو ����لة تفس£ية �ا قبلها فنضع الفاصلة لة تفس£ية �ا قبلها فنضع الفاصلة لة تفس£ية �ا قبلها فنضع الفاصلة لة تفس£ية �ا قبلها فنضع الفاصلة ، فتكون هذه الفاصلة قبل ا�عليلفتكون هذه الفاصلة قبل ا�عليلفتكون هذه الفاصلة قبل ا�عليلفتكون هذه الفاصلة قبل ا�عليلفتكون هذه الفاصلة قبل ا�عليلفتكون هذه الفاصلة قبل ا�عليلفتكون هذه الفاصلة قبل ا�عليلفتكون هذه الفاصلة قبل ا�عليلقضاء، 
 . ا¯ملت� ا�رتبطت� با�عا¯ملت� ا�رتبطت� با�عا¯ملت� ا�رتبطت� با�عا¯ملت� ا�رتبطت� با�ع���� دون اإلعراب دون اإلعراب دون اإلعراب دون اإلعرابا¯ملت� ا�رتبطت� با�عا¯ملت� ا�رتبطت� با�عا¯ملت� ا�رتبطت� با�عا¯ملت� ا�رتبطت� با�ع���� دون اإلعراب دون اإلعراب دون اإلعراب دون اإلعراب، ا�نقوطةا�نقوطةا�نقوطةا�نقوطةا�نقوطةا�نقوطةا�نقوطةا�نقوطة

أو تقريري، وأياً ¿ن نوع  ، صيغة استفهام استن�ري، أو توبيخ،بعد السؤالبعد السؤالبعد السؤالبعد السؤالبعد السؤالبعد السؤالبعد السؤالبعد السؤالتأ*  ))))))))؟؟؟؟؟؟؟؟((((((((عالمة االستفهام عالمة االستفهام عالمة االستفهام عالمة االستفهام عالمة االستفهام عالمة االستفهام عالمة االستفهام عالمة االستفهام من عالمات الiقيم 



            ))))))))  ثا:ثا:ثا:ثا:ثا:ثا:ثا:ثا:مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                         مناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر         

- ٦٢ - 

 

 .االستفهام تكون بعده هذه العالمة

w حال الðور وعندما يع² عن ا�زن ل³ء مع� حدث، w حال الðور وعندما يع² عن ا�زن ل³ء مع� حدث، w حال الðور وعندما يع² عن ا�زن ل³ء مع� حدث، w حال الðور وعندما يع² عن ا�زن ل³ء مع� حدث، w حال الðور وعندما يع² عن ا�زن ل³ء مع� حدث، w حال الðور وعندما يع² عن ا�زن ل³ء مع� حدث، w حال الðور وعندما يع² عن ا�زن ل³ء مع� حدث، w حال الðور وعندما يع² عن ا�زن ل³ء مع� حدث،  :وa أشبه باأللف �تها نقطة) (!(!(!(!(!(!(!(!عالمة االنفعال أو ا�عجب عالمة االنفعال أو ا�عجب عالمة االنفعال أو ا�عجب عالمة االنفعال أو ا�عجب عالمة االنفعال أو ا�عجب عالمة االنفعال أو ا�عجب عالمة االنفعال أو ا�عجب عالمة االنفعال أو ا�عجب 
  ........وÝ حال اإلعجاب ب³ء، w حال االستغاثة، وÝ حال ا�CءوÝ حال اإلعجاب ب³ء، w حال االستغاثة، وÝ حال ا�CءوÝ حال اإلعجاب ب³ء، w حال االستغاثة، وÝ حال ا�CءوÝ حال اإلعجاب ب³ء، w حال االستغاثة، وÝ حال ا�CءوÝ حال اإلعجاب ب³ء، w حال االستغاثة، وÝ حال ا�CءوÝ حال اإلعجاب ب³ء، w حال االستغاثة، وÝ حال ا�CءوÝ حال اإلعجاب ب³ء، w حال االستغاثة، وÝ حال ا�CءوÝ حال اإلعجاب ب³ء، w حال االستغاثة، وÝ حال ا�Cء

أول السطر حينما يريد اإلنسان أن يعد أشياء يضع �طة w ا4داية، فقد أول السطر حينما يريد اإلنسان أن يعد أشياء يضع �طة w ا4داية، فقد أول السطر حينما يريد اإلنسان أن يعد أشياء يضع �طة w ا4داية، فقد أول السطر حينما يريد اإلنسان أن يعد أشياء يضع �طة w ا4داية، فقد أول السطر حينما يريد اإلنسان أن يعد أشياء يضع �طة w ا4داية، فقد أول السطر حينما يريد اإلنسان أن يعد أشياء يضع �طة w ا4داية، فقد أول السطر حينما يريد اإلنسان أن يعد أشياء يضع �طة w ا4داية، فقد أول السطر حينما يريد اإلنسان أن يعد أشياء يضع �طة w ا4داية، فقد  :كون aw أفقية هكذا واحدة، ت ) ) ) ) ) ) ) ) --------((((((((ال(طة ال(طة ال(طة ال(طة ال(طة ال(طة ال(طة ال(طة 
  أو : مثل كذلك ب� العدد وا�عدودكذلك ب� العدد وا�عدودكذلك ب� العدد وا�عدودكذلك ب� العدد وا�عدودكذلك ب� العدد وا�عدودكذلك ب� العدد وا�عدودكذلك ب� العدد وا�عدودكذلك ب� العدد وا�عدود، ، ال ·تاج إ� ترقيم فيضع هذه ال(طاتال ·تاج إ� ترقيم فيضع هذه ال(طاتال ·تاج إ� ترقيم فيضع هذه ال(طاتال ·تاج إ� ترقيم فيضع هذه ال(طاتال ·تاج إ� ترقيم فيضع هذه ال(طاتال ·تاج إ� ترقيم فيضع هذه ال(طاتال ·تاج إ� ترقيم فيضع هذه ال(طاتال ·تاج إ� ترقيم فيضع هذه ال(طات

ً
  أو أوال
ً
  أو أوال
ً
  أو أوال
ً
  أو أوال
ً
  أو أوال
ً
  أو أوال
ً
  أو أوال
ً
 ).).).).).).).).--------((((((((أوال

سلم، مثل الصالة Z الرسول صì اهللا عليه و ))))))))--------        --------((((((((ال(طتان اللتان تكونان متجاورتان لكن بينهما ال(طتان اللتان تكونان متجاورتان لكن بينهما ال(طتان اللتان تكونان متجاورتان لكن بينهما ال(طتان اللتان تكونان متجاورتان لكن بينهما ����لة اعiاضيةلة اعiاضيةلة اعiاضيةلة اعiاضيةال(طتان اللتان تكونان متجاورتان لكن بينهما ال(طتان اللتان تكونان متجاورتان لكن بينهما ال(طتان اللتان تكونان متجاورتان لكن بينهما ال(طتان اللتان تكونان متجاورتان لكن بينهما ����لة اعiاضيةلة اعiاضيةلة اعiاضيةلة اعiاضية
 .و�لة الiحم و�لة الZ �i الصحابة، ا¯ملة االعiاضية

 Íان وتس�نصيص هناك عالمتان يسمونها الشو�نصيص عالمة ا�نصيص عالمة ا�نصيص عالمة ا�نصيص عالمة ا�نصيص عالمة ا�نصيص عالمة ا�نصيص عالمة ا�عالمة  ("")("")("")("")("")("")("")("")عالمة ا Íوهما القوسان الصغ£ان متجاوران هذه تس
عدا نص ا�ديث عدا نص ا�ديث عدا نص ا�ديث عدا نص ا�ديث عدا نص ا�ديث عدا نص ا�ديث عدا نص ا�ديث عدا نص ا�ديث ما ما ما ما ما ما ما ما يضعه ب� عالم� تنصيص،  وa تكون Cدة إذا نقل اإلنسان نصاً �ؤلف أو ¿تب أو Ñوهوa تكون Cدة إذا نقل اإلنسان نصاً �ؤلف أو ¿تب أو Ñوهوa تكون Cدة إذا نقل اإلنسان نصاً �ؤلف أو ¿تب أو Ñوهوa تكون Cدة إذا نقل اإلنسان نصاً �ؤلف أو ¿تب أو Ñوهوa تكون Cدة إذا نقل اإلنسان نصاً �ؤلف أو ¿تب أو Ñوهوa تكون Cدة إذا نقل اإلنسان نصاً �ؤلف أو ¿تب أو Ñوهوa تكون Cدة إذا نقل اإلنسان نصاً �ؤلف أو ¿تب أو Ñوهوa تكون Cدة إذا نقل اإلنسان نصاً �ؤلف أو ¿تب أو Ñوها�نصيص، 

وC aدة تستخدم للقرآن وC aدة تستخدم للقرآن وC aدة تستخدم للقرآن وC aدة تستخدم للقرآن وC aدة تستخدم للقرآن وC aدة تستخدم للقرآن وC aدة تستخدم للقرآن وC aدة تستخدم للقرآن         � � وال� w وسطها أشبه با`جمة وال� w وسطها أشبه با`جمة وال� w وسطها أشبه با`جمة وال� w وسطها أشبه با`جمة وال� w وسطها أشبه با`جمة وال� w وسطها أشبه با`جمة وال� w وسطها أشبه با`جمة وال� w وسطها أشبه با`جمة         ، فمنها أقواس مزهرة ¿نت،ونص القرآن فلهما أقواس أخرىونص القرآن فلهما أقواس أخرىونص القرآن فلهما أقواس أخرىونص القرآن فلهما أقواس أخرىونص القرآن فلهما أقواس أخرىونص القرآن فلهما أقواس أخرىونص القرآن فلهما أقواس أخرىونص القرآن فلهما أقواس أخرى
هذه تستعمل لهذه تستعمل لهذه تستعمل لهذه تستعمل لألألألألحاديث، وقد توضع لحاديث، وقد توضع لحاديث، وقد توضع لحاديث، وقد توضع لألألألألسماء األجنبية بينها، وقد توضع للمصطلحات وÑو سماء األجنبية بينها، وقد توضع للمصطلحات وÑو سماء األجنبية بينها، وقد توضع للمصطلحات وÑو سماء األجنبية بينها، وقد توضع للمصطلحات وÑو هذه تستعمل لهذه تستعمل لهذه تستعمل لهذه تستعمل لألألألألحاديث، وقد توضع لحاديث، وقد توضع لحاديث، وقد توضع لحاديث، وقد توضع لألألألألسماء األجنبية بينها، وقد توضع للمصطلحات وÑو سماء األجنبية بينها، وقد توضع للمصطلحات وÑو سماء األجنبية بينها، وقد توضع للمصطلحات وÑو سماء األجنبية بينها، وقد توضع للمصطلحات وÑو ( ) ، واألقواس ا ال«ة الكريمالكريمالكريمالكريمالكريمالكريمالكريمالكريم

 ........ذلكذلكذلكذلكذلكذلكذلكذلك

هذان يوضعان حينما يضيف اإلنسان إضافة w ا4حث، «دل بهما أن ما ب� هذه هذان يوضعان حينما يضيف اإلنسان إضافة w ا4حث، «دل بهما أن ما ب� هذه هذان يوضعان حينما يضيف اإلنسان إضافة w ا4حث، «دل بهما أن ما ب� هذه هذان يوضعان حينما يضيف اإلنسان إضافة w ا4حث، «دل بهما أن ما ب� هذه هذان يوضعان حينما يضيف اإلنسان إضافة w ا4حث، «دل بهما أن ما ب� هذه هذان يوضعان حينما يضيف اإلنسان إضافة w ا4حث، «دل بهما أن ما ب� هذه هذان يوضعان حينما يضيف اإلنسان إضافة w ا4حث، «دل بهما أن ما ب� هذه هذان يوضعان حينما يضيف اإلنسان إضافة w ا4حث، «دل بهما أن ما ب� هذه ال� تأ* بش� ر�À،  [[[[    ]]]][[[[    ]]]]القوسان ا�ر�نان القوسان ا�ر�نان القوسان ا�ر�نان القوسان ا�ر�نان القوسان ا�ر�نان القوسان ا�ر�نان القوسان ا�ر�نان القوسان ا�ر�نان 
  ........القوس� هو من إضافته وليس من ëم ا�ؤلف اyي نقل منهالقوس� هو من إضافته وليس من ëم ا�ؤلف اyي نقل منهالقوس� هو من إضافته وليس من ëم ا�ؤلف اyي نقل منهالقوس� هو من إضافته وليس من ëم ا�ؤلف اyي نقل منهالقوس� هو من إضافته وليس من ëم ا�ؤلف اyي نقل منهالقوس� هو من إضافته وليس من ëم ا�ؤلف اyي نقل منهالقوس� هو من إضافته وليس من ëم ا�ؤلف اyي نقل منهالقوس� هو من إضافته وليس من ëم ا�ؤلف اyي نقل منه

        ........�ا يضع ثالث نقط أفقية يدل Z أن ا4احث حذف شيئاً من ال�ا يضع ثالث نقط أفقية يدل Z أن ا4احث حذف شيئاً من ال�ا يضع ثالث نقط أفقية يدل Z أن ا4احث حذف شيئاً من ال�ا يضع ثالث نقط أفقية يدل Z أن ا4احث حذف شيئاً من ال����مممم�ا يضع ثالث نقط أفقية يدل Z أن ا4احث حذف شيئاً من ال�ا يضع ثالث نقط أفقية يدل Z أن ا4احث حذف شيئاً من ال�ا يضع ثالث نقط أفقية يدل Z أن ا4احث حذف شيئاً من ال�ا يضع ثالث نقط أفقية يدل Z أن ا4احث حذف شيئاً من ال����مممم (...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)نقاط ا�ذف ثالث نقاط أفقية نقاط ا�ذف ثالث نقاط أفقية نقاط ا�ذف ثالث نقاط أفقية نقاط ا�ذف ثالث نقاط أفقية نقاط ا�ذف ثالث نقاط أفقية نقاط ا�ذف ثالث نقاط أفقية نقاط ا�ذف ثالث نقاط أفقية نقاط ا�ذف ثالث نقاط أفقية 
ال يطالب ال يطالب ال يطالب ال يطالب ال يطالب ال يطالب ال يطالب ال يطالب ، ]أي ا�رòت[ فالبد من وضع الش�فالبد من وضع الش�فالبد من وضع الش�فالبد من وضع الش�فالبد من وضع الش�فالبد من وضع الش�فالبد من وضع الش�فالبد من وضع الش�مثل بعض األشياء ال� �تاج إ� إيضاح،  :نبيه عليهانبيه عليهانبيه عليهانبيه عليهانبيه عليهانبيه عليهانبيه عليهانبيه عليهاأمور ·سن ا�أمور ·سن ا�أمور ·سن ا�أمور ·سن ا�أمور ·سن ا�أمور ·سن ا�أمور ·سن ا�أمور ·سن ا�

البد أن يضع ) يُْكتَُب (w حالة ا4ناء للمجهول، : ، مثالً ا4احث أن يش� �ثه *ه، إنما يش� Z ما ¿ن مظنة االستش�لا4احث أن يش� �ثه *ه، إنما يش� Z ما ¿ن مظنة االستش�لا4احث أن يش� �ثه *ه، إنما يش� Z ما ¿ن مظنة االستش�لا4احث أن يش� �ثه *ه، إنما يش� Z ما ¿ن مظنة االستش�لا4احث أن يش� �ثه *ه، إنما يش� Z ما ¿ن مظنة االستش�لا4احث أن يش� �ثه *ه، إنما يش� Z ما ¿ن مظنة االستش�لا4احث أن يش� �ثه *ه، إنما يش� Z ما ¿ن مظنة االستش�لا4احث أن يش� �ثه *ه، إنما يش� Z ما ¿ن مظنة االستش�ل
  .البد أن يضع الش� حÆ يتضح أن هذا مبÀ للمجهول )يُْكتَب(و) يَْكتُْب (عليها التشكيل حÆ تفiق عن 

هنا *متان مثل بعض لكنهما ال نعرف ما ا�راد بهما، ) üَد) (üْد(يعÀ  الíمات ال� تتشابه w اللفظ والíمات ال� تتشابه w اللفظ والíمات ال� تتشابه w اللفظ والíمات ال� تتشابه w اللفظ و����تلف w ا�عتلف w ا�عتلف w ا�عتلف w ا�ع����الíمات ال� تتشابه w اللفظ والíمات ال� تتشابه w اللفظ والíمات ال� تتشابه w اللفظ والíمات ال� تتشابه w اللفظ و����تلف w ا�عتلف w ا�عتلف w ا�عتلف w ا�ع����
مفردة البد أن  إما بالش� و�ما بالسياق، الíمة موجودة w سياق مع� �علك تفهم كيف تنطق، و�ن لم تكن w سياق

) الكّتاب(و) الكتاب(تكون مشكولة و�ال �ا عرف ماذا يراد بها، وأيضا يعÀ بعض الíمات من هذا القبيل مثل 
        .متشابهتان

مع أمر مهم وهو أن هذا الش� فقط } إنما qإنما qإنما qإنما ����q اَهللا من عباده العلماءُ  اَهللا من عباده العلماءُ  اَهللا من عباده العلماءُ  اَهللا من عباده العلماءُ { وبعض ا�االت ال� يقدم فيها ا�فعول Z الفاعلوبعض ا�االت ال� يقدم فيها ا�فعول Z الفاعلوبعض ا�االت ال� يقدم فيها ا�فعول Z الفاعلوبعض ا�االت ال� يقدم فيها ا�فعول Z الفاعلوبعض ا�االت ال� يقدم فيها ا�فعول Z الفاعلوبعض ا�االت ال� يقدم فيها ا�فعول Z الفاعلوبعض ا�االت ال� يقدم فيها ا�فعول Z الفاعلوبعض ا�االت ال� يقدم فيها ا�فعول Z الفاعل
 قد توهم أو توجد لبساً �ى القارئ، لكن ال يضع ا4احث ش� 4حثه *ه إال ما دعت Y ا�اجة، وأيضا w األشياء ال�

 .التشكيل يكون Cدة للحروف ال� يرد فيها اإلش�ل، ف¼ ال� يضع فيها
 بالنسبة للحواÅ ال� تكون w أسفل الصفحاتبالنسبة للحواÅ ال� تكون w أسفل الصفحاتبالنسبة للحواÅ ال� تكون w أسفل الصفحاتبالنسبة للحواÅ ال� تكون w أسفل الصفحاتبالنسبة للحواÅ ال� تكون w أسفل الصفحاتبالنسبة للحواÅ ال� تكون w أسفل الصفحاتبالنسبة للحواÅ ال� تكون w أسفل الصفحاتبالنسبة للحواÅ ال� تكون w أسفل الصفحات

        ا�اشية للباحث� طرق w استخدام ا�واÅ من الطرق
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، و�نما يضع األرقام عند ا��ن w أن ا4عض قد يضع ا�واÅ آخر ا4حث، وال يكتب w أثناء ا4حث أي حاشيةأن ا4عض قد يضع ا�واÅ آخر ا4حث، وال يكتب w أثناء ا4حث أي حاشيةأن ا4عض قد يضع ا�واÅ آخر ا4حث، وال يكتب w أثناء ا4حث أي حاشيةأن ا4عض قد يضع ا�واÅ آخر ا4حث، وال يكتب w أثناء ا4حث أي حاشيةأن ا4عض قد يضع ا�واÅ آخر ا4حث، وال يكتب w أثناء ا4حث أي حاشيةأن ا4عض قد يضع ا�واÅ آخر ا4حث، وال يكتب w أثناء ا4حث أي حاشيةأن ا4عض قد يضع ا�واÅ آخر ا4حث، وال يكتب w أثناء ا4حث أي حاشيةأن ا4عض قد يضع ا�واÅ آخر ا4حث، وال يكتب w أثناء ا4حث أي حاشية        ::::::::وال

 .أثناء ا4حث، ويستمر w الiقيم ا�تسلسل إ� آخر ا4حث، ويضع ا�اشية w نهاية �ثه

الالالال����ام طريقة الiقيم ا�تسلسل أو الiقيم ام طريقة الiقيم ا�تسلسل أو الiقيم ام طريقة الiقيم ا�تسلسل أو الiقيم ام طريقة الiقيم ا�تسلسل أو الiقيم الالالال����ام طريقة الiقيم ا�تسلسل أو الiقيم ام طريقة الiقيم ا�تسلسل أو الiقيم ام طريقة الiقيم ا�تسلسل أو الiقيم ام طريقة الiقيم ا�تسلسل أو الiقيم         أن بعض ا`اس يضعها w آخر الفصل أو آخر \ مبحث معأن بعض ا`اس يضعها w آخر الفصل أو آخر \ مبحث معأن بعض ا`اس يضعها w آخر الفصل أو آخر \ مبحث معأن بعض ا`اس يضعها w آخر الفصل أو آخر \ مبحث معأن بعض ا`اس يضعها w آخر الفصل أو آخر \ مبحث معأن بعض ا`اس يضعها w آخر الفصل أو آخر \ مبحث معأن بعض ا`اس يضعها w آخر الفصل أو آخر \ مبحث معأن بعض ا`اس يضعها w آخر الفصل أو آخر \ مبحث مع: : : : : : : : ا`احية ا;انيةا`احية ا;انيةا`احية ا;انيةا`احية ا;انيةا`احية ا;انيةا`احية ا;انيةا`احية ا;انيةا`احية ا;انية
  .ا�تسلسل ل� فصل أو ل� مبحث Z حدةا�تسلسل ل� فصل أو ل� مبحث Z حدةا�تسلسل ل� فصل أو ل� مبحث Z حدةا�تسلسل ل� فصل أو ل� مبحث Z حدةا�تسلسل ل� فصل أو ل� مبحث Z حدةا�تسلسل ل� فصل أو ل� مبحث Z حدةا�تسلسل ل� فصل أو ل� مبحث Z حدةا�تسلسل ل� فصل أو ل� مبحث Z حدة



            ))))))))  ثا:ثا:ثا:ثا:ثا:ثا:ثا:ثا:مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                         مناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر         

- ٦٣ - 

 

ال� a ما �ري عليه معظم ا4احث� وهو أن يضع ا�اشية w أسفل \ صفحة، معال� a ما �ري عليه معظم ا4احث� وهو أن يضع ا�اشية w أسفل \ صفحة، معال� a ما �ري عليه معظم ا4احث� وهو أن يضع ا�اشية w أسفل \ صفحة، معال� a ما �ري عليه معظم ا4احث� وهو أن يضع ا�اشية w أسفل \ صفحة، مع���� اإلحاالت ال�  اإلحاالت ال�  اإلحاالت ال�  اإلحاالت ال� ال� a ما �ري عليه معظم ا4احث� وهو أن يضع ا�اشية w أسفل \ صفحة، معال� a ما �ري عليه معظم ا4احث� وهو أن يضع ا�اشية w أسفل \ صفحة، معال� a ما �ري عليه معظم ا4احث� وهو أن يضع ا�اشية w أسفل \ صفحة، معال� a ما �ري عليه معظم ا4احث� وهو أن يضع ا�اشية w أسفل \ صفحة، مع���� اإلحاالت ال�  اإلحاالت ال�  اإلحاالت ال�  اإلحاالت ال� : : : : : : : : الطريقة األخرىالطريقة األخرىالطريقة األخرىالطريقة األخرىالطريقة األخرىالطريقة األخرىالطريقة األخرىالطريقة األخرى
  . أي Åء أحال w هذه الصفحة أو w �ثه هذايراها القارئ w أسفل الصفحة مبينة ما ا�راد، أو Z وردت w أZ الصفحةوردت w أZ الصفحةوردت w أZ الصفحةوردت w أZ الصفحةوردت w أZ الصفحةوردت w أZ الصفحةوردت w أZ الصفحةوردت w أZ الصفحة

 w نهاية الفصل أو ا�بحث، و�ما تكون w نهاية الكتاب، و�ما أن تكون w إما أن تكون ،Åهذا بالنسبة لطريقة ا�وا
  .آخر الصفحات أول بأول

 اً اً اً ثانيثانيثانيثانيثانيثانيثانيثاني
 اً
 اً اً اً
 :من حيث w ا4حث بالنسبة للحاشية ما a وظيفتها؟ ا�اشية  ا وظيفة معينة �دم ا`ص األص�: اً
  .ا�وثيق معا�وثيق معا�وثيق معا�وثيق مع���� بيان مصادر هذا ا`ص األص� بيان مصادر هذا ا`ص األص� بيان مصادر هذا ا`ص األص� بيان مصادر هذا ا`ص األص�ا�وثيق معا�وثيق معا�وثيق معا�وثيق مع���� بيان مصادر هذا ا`ص األص� بيان مصادر هذا ا`ص األص� بيان مصادر هذا ا`ص األص� بيان مصادر هذا ا`ص األص�: : : : : : : : أوالأوالأوالأوالأوالأوالأوالأوال

ا`قل إما أن يكون نصا، و�ما مع ا�Äف، فإن ¿ن ا`قل با`ص فتكون اإلحالة بذكر اسم ا�ؤلف واسم  :وطريقة ا�وثيقوطريقة ا�وثيقوطريقة ا�وثيقوطريقة ا�وثيقوطريقة ا�وثيقوطريقة ا�وثيقوطريقة ا�وثيقوطريقة ا�وثيق
أن يذكر ا�علومة ¿ملة الكتاب وا¯زء إن وجد والصفحة، وبعض ا4احث� يرى أن بعض مناهج ا4حث ترى أنه �ب 

حينما يرد ا�رجع ألول مرة، بمع� أنه يذكر م�ن الن( وتاريخ الن( والطبعة وا�حقيق وÑو ذلك، يذكر \ ا�علومات إذا 
  .¿نت أول مرة، وا4عض يقول ال بل يُكت� فقط باسم الكتاب وا�ؤلف وا¯زء واسم الصفحة، هذه الطريقة اإلحالة

 .مواضع اآلياتبيان : : : : : : : : ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 

 :وا�خريج يتضمن أمرينوا�خريج يتضمن أمرينوا�خريج يتضمن أمرينوا�خريج يتضمن أمرينوا�خريج يتضمن أمرينوا�خريج يتضمن أمرينوا�خريج يتضمن أمرينوا�خريج يتضمن أمرين�ريج األحاديث،  ::::::::ثا;اً ثا;اً ثا;اً ثا;اً ثا;اً ثا;اً ثا;اً ثا;اً 

 .بيان من خرجه من أصحاب ا�سانيد والصحاح والس9، وا�كم Z ا�ديث درجة ا�ديث ::::::::األولاألولاألولاألولاألولاألولاألولاألول
بيان ا�عريف باألعالم غ£ ا�شهورين أي تراجم األعالم، كذلك ا�عريف بالíمات الغريبة w : رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً         ثم غ£ ا�خريج 

 . ا4حث باألماكن والعالمات وا�صطلحات وما ·تاج إ� �ح ك(ح "مض الíمات فيكون �حها w ا�اشية
 .وهكذا فا�اشية  ا عدة وظائف يمكن أن �دم من خال ا ا`ص

Å كث£ا، وأن ال يثقل ا�وا Ðا ينبI وضع الفاصل ب� ا�اشية واألصل، وتكون ا�اشية 6ط أدق من ا�كتوب w األصل،
بعض ا4احث� 	د أنه يكتب تراجم موسعة جدا يكتب \ مصطلحات العلم، فإذا كنت تكتب لعلماء مثلك w الفن 
فيجب أن ال تتíم w ا�صطلحات بهذا ا�وسع، إن ¿ن هناك *مة "مضة أو مصطلح Y صله قوية با�وضوع، أما ا�صطلح 

 .ون بعض ا�صطلحات Y صله قوية w ا4حثالعارض فال يقف اإلنسان عنده، لكن قد يك
فإذن من األشياء ال� يهتم فيها اإليضاح إذا ¿ن هناك Åء �مل أو ·تاج إ� �ح يوضحه، ألن ال(ح w األصل يؤدي 

 .إ� قطع التسلسل اyهÀ و�� إقحام Åء هام³ وليس أصليا w ا4حث، وyا ¿ن اإليضاح وال(ح يكون w ا�اشية
يستخدمها أيضا لإلحالة، فمثًال ا4احث qرج حديث ثم ·تاج لالستشهاد با�ديث w موضع آخر، فهل ·تاج إ� إCدة  قد

 .انظر سبق �ريج ا�ديث صفحة كذا من ا4حث، فيحيل Z هذا ا�خريج ويك� ذلك: �ريج ا�ديث؟ األصل أن يقول
انظر صفحة كذا أو : وضع Y صلة بموضع آخر من ا4حث فيقولكذلك قد يكون مصطلحا أو علما أو أن يكون هذا ا�

 .ا�وضع الفال:
هذا أهم ما يمكن أن نش£ إ«ه Ðا �ب Z ا4احث أن يراعيه w كتابة �ثه، سواًء من ناحية األخالقيات، أو من ناحية 

  .األسلوبية، أو من ا`احية الفنية أو من ا`احية ا�نهجية

w ا4حث، هذا أمر مهم قد أ�ت w مسألة  ما استجد بالنسبة للحاسب واالستفادة منهما استجد بالنسبة للحاسب واالستفادة منهما استجد بالنسبة للحاسب واالستفادة منهما استجد بالنسبة للحاسب واالستفادة منهما استجد بالنسبة للحاسب واالستفادة منهما استجد بالنسبة للحاسب واالستفادة منهما استجد بالنسبة للحاسب واالستفادة منهما استجد بالنسبة للحاسب واالستفادة منهوa  خرىننتقل إ� نقطة أ
 : ا4طاقات ثالثة أنواعا4طاقات ثالثة أنواعا4طاقات ثالثة أنواعا4طاقات ثالثة أنواعا4طاقات ثالثة أنواعا4طاقات ثالثة أنواعا4طاقات ثالثة أنواعا4طاقات ثالثة أنواعا4طاقات اإللكiونية فذكرت أن 

بطاقة ا�لف وا4طاقة الورقية وا4طاقة االلكiونية أو ا�جت اإللكiونية هذا w ا�قيقة عن طريق ا�اسب يعÀ فتح آفاق 
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مام ا4احث�، �يث يستطيع ا4احث أن يكتب �ثه Z ا¯هاز مبا�ة و·ول هذه ا�سودة إ� تبييض، يعÀ ال ·تاج أن أ
يكتب ا�سودة ثم يرميها ويكتب ا�بيضة، يكتب مبا�ة فيطور عمله شيئا فشيئا إ� أن يكتمل بصورته ا`هائية، 

هنا أحد من ا`صوص ال� يريدها، من ا�جتات ال� �عها أثناء �ثه، فيبدأ بكتابة ا ي�، ويطور هذا ال³ء، وينقل 
        :قال منها إ�ابيات للحاسب اآلÎإ�ابيات للحاسب اآلÎإ�ابيات للحاسب اآلÎإ�ابيات للحاسب اآلÎإ�ابيات للحاسب اآلÎإ�ابيات للحاسب اآلÎإ�ابيات للحاسب اآلÎإ�ابيات للحاسب اآلÎا�تخصص� w هذا ا�جال يذكر 

w �ال �ع ا�ادة العلمية µمع الكم الكب£ w القدرة العا«ة Z القدرة العا«ة Z القدرة العا«ة Z القدرة العا«ة Z ����زين زين زين زين ككككم هائل من ا`صوص والصور واألش�ل م هائل من ا`صوص والصور واألش�ل م هائل من ا`صوص والصور واألش�ل م هائل من ا`صوص والصور واألش�ل القدرة العا«ة Z القدرة العا«ة Z القدرة العا«ة Z القدرة العا«ة Z ����زين زين زين زين ككككم هائل من ا`صوص والصور واألش�ل م هائل من ا`صوص والصور واألش�ل م هائل من ا`صوص والصور واألش�ل م هائل من ا`صوص والصور واألش�ل ........////////
أنك لو كنت µمع ورقيا ربما احتجت إ� ملفات كث£ة و�� أدراج عديدة �وز هذه ا4طاقات ا�¶ الصغ£، w ح� 

 .الورقية ال� µمعها، w ح� أن ا�اسب ·فظها لك w جهاز صغ£ �مله w جيبك
WWWWWWWW........ رير ا`صوص و�تابتها وتنسيقها و�تابة هوامشها دون ا�كذلك قال� Z رير ا`صوص و�تابتها وتنسيقها و�تابة هوامشها دون ا�ا�جال ا;ا: القدرة الفائقة� Z رير ا`صوص و�تابتها وتنسيقها و�تابة هوامشها دون ا�ا�جال ا;ا: القدرة الفائقة� Z رير ا`صوص و�تابتها وتنسيقها و�تابة هوامشها دون ا�ا�جال ا;ا: القدرة الفائقة� Z رير ا`صوص و�تابتها وتنسيقها و�تابة هوامشها دون ا�ا�جال ا;ا: القدرة الفائقة� Z رير ا`صوص و�تابتها وتنسيقها و�تابة هوامشها دون ا�ا�جال ا;ا: القدرة الفائقة� Z رير ا`صوص و�تابتها وتنسيقها و�تابة هوامشها دون ا�ا�جال ا;ا: القدرة الفائقة� Z رير ا`صوص و�تابتها وتنسيقها و�تابة هوامشها دون ا�ا�جال ا;ا: القدرة الفائقة� Z اجة �سح ا`ص أو اجة �سح ا`ص أو اجة �سح ا`ص أو اجة �سح ا`ص أو اجة �سح ا`ص أو اجة �سح ا`ص أو اجة �سح ا`ص أو اجة �سح ا`ص أو ا�جال ا;ا: القدرة الفائقة

Y دة كتابته مرة أخرى، كما يسهل إضافة نص جديدCإY دة كتابته مرة أخرى، كما يسهل إضافة نص جديدCإY دة كتابته مرة أخرى، كما يسهل إضافة نص جديدCإY دة كتابته مرة أخرى، كما يسهل إضافة نص جديدCإY دة كتابته مرة أخرى، كما يسهل إضافة نص جديدCإY دة كتابته مرة أخرى، كما يسهل إضافة نص جديدCإY دة كتابته مرة أخرى، كما يسهل إضافة نص جديدCإY دة كتابته مرة أخرى، كما يسهل إضافة نص جديدCألن ال�تب با«د يستغرق وقتا، ولو أخطأ ، ، هذا ا¯انب مهم جداً إ
ولو w جزئية ·تاج إ� طمس ثم إCدة كتابة أو تمزيق الورقة و�Cدة كتابتها، أما w ا�اسب من السهولة أن يمسح و·ذف 

 .يد، حq Æرج كتابته w أ�ل صورة وأبهاها دون أن ðq وقتا طويال w ذلكوأن يضيف وأن يز
 توف£ مبالغ ما«ة وتوف£ جهد وتوف£ م�ن كذلك ا�¶توف£ مبالغ ما«ة وتوف£ جهد وتوف£ م�ن كذلك ا�¶توف£ مبالغ ما«ة وتوف£ جهد وتوف£ م�ن كذلك ا�¶توف£ مبالغ ما«ة وتوف£ جهد وتوف£ م�ن كذلك ا�¶توف£ مبالغ ما«ة وتوف£ جهد وتوف£ م�ن كذلك ا�¶توف£ مبالغ ما«ة وتوف£ جهد وتوف£ م�ن كذلك ا�¶توف£ مبالغ ما«ة وتوف£ جهد وتوف£ م�ن كذلك ا�¶توف£ مبالغ ما«ة وتوف£ جهد وتوف£ م�ن كذلك ا�¶فهنا  عدم ا�اجة إ� ملفات ودوا«بعدم ا�اجة إ� ملفات ودوا«بعدم ا�اجة إ� ملفات ودوا«بعدم ا�اجة إ� ملفات ودوا«بعدم ا�اجة إ� ملفات ودوا«بعدم ا�اجة إ� ملفات ودوا«بعدم ا�اجة إ� ملفات ودوا«بعدم ا�اجة إ� ملفات ودوا«بقال أيضا هذه أ�ت إ«ها ........11111111

 .فتضيق عليك w مكتبتكقد تكون ع( ملفات وع(ين ملف ألف بطاقة فتحتاج إ� ح¶ �حفظها w الغرفة 
VVVVVVVV........رير الفصول� Z رير الفصولكذلك القدرة� Z رير الفصولكذلك القدرة� Z رير الفصولكذلك القدرة� Z رير الفصولكذلك القدرة� Z رير الفصولكذلك القدرة� Z رير الفصولكذلك القدرة� Z رير الفصولكذلك القدرة� Z ي ينحت كذلك القدرةyقلت أنك لن �تاج أن تكتب مسودة ثم تلغيها فتكون مثل ا`احت ا ،

فأمامك هذا ال³ء ال ·تاج إ� ، رسما معينا من الصخر يعدل فيه ويعدل، أو مثل ذلك الرسام اyي يرسم حÆ يفرغ منه
 .تمزيق أو غ£ه

درة Z ا�دقيق اإلمالØ وا�صحيح اللغوي والiتيب األçدي تلقائيا وعمل الفهارس با�حتويات واألش�ل درة Z ا�دقيق اإلمالØ وا�صحيح اللغوي والiتيب األçدي تلقائيا وعمل الفهارس با�حتويات واألش�ل درة Z ا�دقيق اإلمالØ وا�صحيح اللغوي والiتيب األçدي تلقائيا وعمل الفهارس با�حتويات واألش�ل درة Z ا�دقيق اإلمالØ وا�صحيح اللغوي والiتيب األçدي تلقائيا وعمل الفهارس با�حتويات واألش�ل درة Z ا�دقيق اإلمالØ وا�صحيح اللغوي والiتيب األçدي تلقائيا وعمل الفهارس با�حتويات واألش�ل درة Z ا�دقيق اإلمالØ وا�صحيح اللغوي والiتيب األçدي تلقائيا وعمل الفهارس با�حتويات واألش�ل درة Z ا�دقيق اإلمالØ وا�صحيح اللغوي والiتيب األçدي تلقائيا وعمل الفهارس با�حتويات واألش�ل درة Z ا�دقيق اإلمالØ وا�صحيح اللغوي والiتيب األçدي تلقائيا وعمل الفهارس با�حتويات واألش�ل أيضا القأيضا القأيضا القأيضا القأيضا القأيضا القأيضا القأيضا الق. . . . . . . . 00000000
¿ن ا4احثون يعانون منه كث£ا الفهرسة، اآلن هناك برامج تفهرس لك مبا�ة و�رج لك ما  واألعالم واألماواألعالم واألماواألعالم واألماواألعالم واألماككككن وغ£هان وغ£هان وغ£هان وغ£هاواألعالم واألماواألعالم واألماواألعالم واألماواألعالم واألماككككن وغ£هان وغ£هان وغ£هان وغ£ها

 .ا4احثون عن طريق ا�اسبشئت من هذه الفهارس، فهذا أيضا جهد كب£ جدا يوفره 
        .القدرة Z ا�خزين و�دخال هذه الصور ضمن �ثك يسهل عليك هذا. . . . . . . . ¤¤¤¤¤¤¤¤
فاآلن بسهولة  القدرة Z استالم ا4يانات عن طريق ال²يد االلكiوè أو من خالل إنزال ا�علومات من اإلنiنتالقدرة Z استالم ا4يانات عن طريق ال²يد االلكiوè أو من خالل إنزال ا�علومات من اإلنiنتالقدرة Z استالم ا4يانات عن طريق ال²يد االلكiوè أو من خالل إنزال ا�علومات من اإلنiنتالقدرة Z استالم ا4يانات عن طريق ال²يد االلكiوè أو من خالل إنزال ا�علومات من اإلنiنتالقدرة Z استالم ا4يانات عن طريق ال²يد االلكiوè أو من خالل إنزال ا�علومات من اإلنiنتالقدرة Z استالم ا4يانات عن طريق ال²يد االلكiوè أو من خالل إنزال ا�علومات من اإلنiنتالقدرة Z استالم ا4يانات عن طريق ال²يد االلكiوè أو من خالل إنزال ا�علومات من اإلنiنتالقدرة Z استالم ا4يانات عن طريق ال²يد االلكiوè أو من خالل إنزال ا�علومات من اإلنiنت أيضاأيضاأيضاأيضاأيضاأيضاأيضاأيضا. . . . . . . . ¦¦¦¦¦¦¦¦

قت الرجوع للمكتبات، فعن طريق مواقع ا�كتبات وأنت ت ل الكتاب بكامله وتأخذ ما تريد من هذا الكتاب، وتوفر و
جالس w بيتك س�ور ا�كتبات كمر�ز ا�لك فيصل، مكتبة جامعة ا�لك سعود، مكتبة جامعة اإلمام، مكتبة ا�لك عبد 

مات w العزيز، إ� آخره من مكتبات w داخل الرياض وخارجها بل وÝ خارج ا�ملكة تستطيع أن تدخل إ� قواعد ا�علو
 .أي مر�ز عل( w العالم وأنت w بيتك ال �تاج إ� سفر أو اpروج من ا4يت وا4حث وا�عاناة

قراءة ا4حوث والكتب االلكiونية وتوفرها w ش� أقراص مد�ة تيð وتقرب ا�عرفة، موسوCت متعددة w العلوم . . . . . . . . §§§§§§§§
إلسال� أو w أصول الفقه أو w ا�ديث وا�خريج أو ا�اريخ وòفة اإلسالمية سواء w القرآن الكريم وعلومه أو w الفقه ا

العلوم ميðة وموفرة Z هذه األقراص ا�د�ة، تأخذ القرص الواحد وتبحث فيه، مع سهولة ا4حث والوصول إ� ا�علومة 
ئمة أو غ£ مالئمة بيð وسهولة بدل أن كنت تبحث w الفهرس العام وتقلب فيه ثم تبحث w ا�علومة هل a مال

 .أصبحت تدخل الíمة w ا�علومة ال� تريدها وبسهولة �رج لك اyي تريد
        ........كذلك تبادل االستبانات �ن �وثهم تتطلب االستباناتكذلك تبادل االستبانات �ن �وثهم تتطلب االستباناتكذلك تبادل االستبانات �ن �وثهم تتطلب االستباناتكذلك تبادل االستبانات �ن �وثهم تتطلب االستباناتكذلك تبادل االستبانات �ن �وثهم تتطلب االستباناتكذلك تبادل االستبانات �ن �وثهم تتطلب االستباناتكذلك تبادل االستبانات �ن �وثهم تتطلب االستباناتكذلك تبادل االستبانات �ن �وثهم تتطلب االستبانات........̈̈̈̈̈̈̈¨
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/ª/ª/ª/ª/ª/ª/ª/ª........ا�سائل ا�سابية هذا �ن �يه هذه ا¯وانب Z ا�سائل ا�سابية هذا �ن �يه هذه ا¯وانبالقدرة Z ا�سائل ا�سابية هذا �ن �يه هذه ا¯وانبالقدرة Z ا�سائل ا�سابية هذا �ن �يه هذه ا¯وانبالقدرة Z ا�سائل ا�سابية هذا �ن �يه هذه ا¯وانبالقدرة Z ا�سائل ا�سابية هذا �ن �يه هذه ا¯وانبالقدرة Z ا�سائل ا�سابية هذا �ن �يه هذه ا¯وانبالقدرة Z ا�سائل ا�سابية هذا �ن �يه هذه ا¯وانبالقدرة Z القدرة. 
للباحث� اآلن أن يستفيدوا من هذه األمور ال� يðت  تلك بعض اإل�ابيات ال� للحاسب اآلÎ، وال� من خال ا يمكن

 .ووفرت للباحث ا¯هد وا�ال وهذا من فضل اهللا عز وجل

  ))))¦/¦/¦/¦/((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
�ع مصدر، وقد فرق بعض أصحاب مناهج ا4حث ب� ا�صدر وا�رجع، فرأوا أن ا�صدر يعÀ شيئا ًوأن ا�رجع  ::::::::ا�صادرا�صادرا�صادرا�صادرا�صادرا�صادرا�صادرا�صادر

 .شيئاً آخر
وأيضاً وأيضاً وأيضاً وأيضاً وأيضاً وأيضاً وأيضاً وأيضاً أقدم ما ·وي مادة عن موضوع ما، أي أنه الكتاب أو ا�صدر اyي هو أصٌل w بابه، : بأنهبأنهبأنهبأنهبأنهبأنهبأنهبأنه        وÐا قيل w تعريف ا�صدروÐا قيل w تعريف ا�صدروÐا قيل w تعريف ا�صدروÐا قيل w تعريف ا�صدروÐا قيل w تعريف ا�صدروÐا قيل w تعريف ا�صدروÐا قيل w تعريف ا�صدروÐا قيل w تعريف ا�صدر

الوثائق وا�راسات األوý منقولة بالرواية أو مكتوبة بيد ا�ؤلف� ا;قات اyين أسهموا w تطور العلم أو Cشوا  عرف بأنهعرف بأنهعرف بأنهعرف بأنهعرف بأنهعرف بأنهعرف بأنهعرف بأنه
 .نوا هم الواسطة الرئيسة `قل العلوم وا�عارف السابقة لألجيال الالحقةاألحداث والوقائع أو ¿نوا طرفا مبا�اً فيها، أو ¿

إذن إما أن تكون الوثائق نفسها أو الوثائق ال� كتبها من شهد هذه األحداث أو Cشها أو أن تكون تلك الوثائق ال� نقلها 
        .آخرون اعت²وا هم الواسطة لوال وجودهم لضاعت تلك ا�علومات

سجالت ا�واوين ا�كومية وما ين(ه الكتاب بأقالمهم w ا�وريات العلمية والصحف  w هذا القسمw هذا القسمw هذا القسمw هذا القسمw هذا القسمw هذا القسمw هذا القسمw هذا القسم        قيل وÐا يعت²قيل وÐا يعت²قيل وÐا يعت²قيل وÐا يعت²قيل وÐا يعت²قيل وÐا يعت²قيل وÐا يعت²قيل وÐا يعت²
 .وا�جالت وغ£ه

، يع� ما كتبه هذا الشخص ا�صادر a تراث هذا الشخصيةا�صادر a تراث هذا الشخصيةا�صادر a تراث هذا الشخصيةا�صادر a تراث هذا الشخصيةا�صادر a تراث هذا الشخصيةا�صادر a تراث هذا الشخصيةا�صادر a تراث هذا الشخصيةا�صادر a تراث هذا الشخصية        لو كنا نريد أن ندرس شخصية ما، ما ا�صدر؟ وما ا�رجع؟ما ا�صدر؟ وما ا�رجع؟ما ا�صدر؟ وما ا�رجع؟ما ا�صدر؟ وما ا�رجع؟ما ا�صدر؟ وما ا�رجع؟ما ا�صدر؟ وما ا�رجع؟ما ا�صدر؟ وما ا�رجع؟ما ا�صدر؟ وما ا�رجع؟
 ........وما ُكتِب عنه يعت² هو ا�رجعوما ُكتِب عنه يعت² هو ا�رجعوما ُكتِب عنه يعت² هو ا�رجعوما ُكتِب عنه يعت² هو ا�رجعوما ُكتِب عنه يعت² هو ا�رجعوما ُكتِب عنه يعت² هو ا�رجعوما ُكتِب عنه يعت² هو ا�رجعوما ُكتِب عنه يعت² هو ا�رجعاسة الشخصية هو ا�صدر، سواء من س£ة ذاتية أو مؤلفات يعتw ² حال در

إنسان أراد أن يبحث w : ، مثالً وا�رجع ما يفيد منها بش� ثانويوا�رجع ما يفيد منها بش� ثانويوا�رجع ما يفيد منها بش� ثانويوا�رجع ما يفيد منها بش� ثانويوا�رجع ما يفيد منها بش� ثانويوا�رجع ما يفيد منها بش� ثانويوا�رجع ما يفيد منها بش� ثانويوا�رجع ما يفيد منها بش� ثانوي، با�صدر الكتب ال� يفيد منها بش� أساسبا�صدر الكتب ال� يفيد منها بش� أساسبا�صدر الكتب ال� يفيد منها بش� أساسبا�صدر الكتب ال� يفيد منها بش� أساسبا�صدر الكتب ال� يفيد منها بش� أساسبا�صدر الكتب ال� يفيد منها بش� أساسبا�صدر الكتب ال� يفيد منها بش� أساسبا�صدر الكتب ال� يفيد منها بش� أساسوقد يراد 
جم فهذه تعت² مراجع، الفقه، فرجع إ� كتب الفقه w �ثه فتعت² هذه مصادر، ورجع إ� معاجم لغوية ورجع إ� كتب الiا

 .وتلك تعت² مصادر
بأنه كتب يرجع إ«ها بقصد ا�صول Z معلومات وحقائق �ددة وتكون w الغالب مرتبة بطريقة  وقد ُعرÕف ا�رجعوقد ُعرÕف ا�رجعوقد ُعرÕف ا�رجعوقد ُعرÕف ا�رجعوقد ُعرÕف ا�رجعوقد ُعرÕف ا�رجعوقد ُعرÕف ا�رجعوقد ُعرÕف ا�رجع        

w a ما يبدو أن ا�سألة فيها نوع من االجتهاد w �ديد ا�صدر وا�رجع، لكن w \  تيð ا�صول Z ا�علومات،
Y اتصال مبا� أو أساس w ا4حث، سواء ¿ن أساسا w الفن أو ¿ن أساساً w دراسة الشخصية  نالحظ أن ا�صدرنالحظ أن ا�صدرنالحظ أن ا�صدرنالحظ أن ا�صدرنالحظ أن ا�صدرنالحظ أن ا�صدرنالحظ أن ا�صدرنالحظ أن ا�صدروال األح

 وC¯ه معا¯ة شاملة وعميقةأو ¿ن أساساً w معا¯ة ا�وضوع، فثلك ُعرف بأنه 
ً
Cه معا¯ة شاملة وعميقة\ كتاب تناول موضو¯Cو 
ً
Cه معا¯ة شاملة وعميقة\ كتاب تناول موضو¯Cو 
ً
Cه معا¯ة شاملة وعميقة\ كتاب تناول موضو¯Cو 
ً
Cه معا¯ة شاملة وعميقة\ كتاب تناول موضو¯Cو 
ً
Cه معا¯ة شاملة وعميقة\ كتاب تناول موضو¯Cو 
ً
Cه معا¯ة شاملة وعميقة\ كتاب تناول موضو¯Cو 
ً
Cه معا¯ة شاملة وعميقة\ كتاب تناول موضو¯Cو 
ً
Cأو هو \ كتاب أو هو \ كتاب أو هو \ كتاب أو هو \ كتاب أو هو \ كتاب أو هو \ كتاب أو هو \ كتاب أو هو \ كتاب ، \ كتاب تناول موضو

  ........وا�عمق �يث يصبح أصًال ال يمكن أن يستغوا�عمق �يث يصبح أصًال ال يمكن أن يستغوا�عمق �يث يصبح أصًال ال يمكن أن يستغوا�عمق �يث يصبح أصًال ال يمكن أن يستغ���� عنه عنه عنه عنهوا�عمق �يث يصبح أصًال ال يمكن أن يستغوا�عمق �يث يصبح أصًال ال يمكن أن يستغوا�عمق �يث يصبح أصًال ال يمكن أن يستغوا�عمق �يث يصبح أصًال ال يمكن أن يستغ���� عنه عنه عنه عنه        يبحث w علم من العلوم Z وجه الشموليبحث w علم من العلوم Z وجه الشموليبحث w علم من العلوم Z وجه الشموليبحث w علم من العلوم Z وجه الشموليبحث w علم من العلوم Z وجه الشموليبحث w علم من العلوم Z وجه الشموليبحث w علم من العلوم Z وجه الشموليبحث w علم من العلوم Z وجه الشمول
كتاب ا�غw À الفقه، درس الفقه دراسة شاملة و�يطة فأصبح أساساً w هذا العلم، ال يستغÀ عنه أصحاب الفكر :مثالً 

ينø  صدرصدرصدرصدرفنلحظ أن ا�فنلحظ أن ا�فنلحظ أن ا�فنلحظ أن ا�الفق¼، فيعت² مصدراً w الفقه، بعكس كتاب كتب w جانب من جوانب الفقه فإنه يعت² مرجع، 
 .ينø منø ال³ء ا;انوي أو ا�كمل أو اyي ليس أصال w بابه وا�رجعوا�رجعوا�رجعوا�رجعمنø األساس أو األصل، 

، أصبحنا نتíم عن أوعية معرفة، أوعية pزن ا�عرفة وهذه ا�عرفة تتعدد w عÄنا هذا لم تعد الكتب a ا�صدر الوحيدw عÄنا هذا لم تعد الكتب a ا�صدر الوحيدw عÄنا هذا لم تعد الكتب a ا�صدر الوحيدw عÄنا هذا لم تعد الكتب a ا�صدر الوحيدw عÄنا هذا لم تعد الكتب a ا�صدر الوحيدw عÄنا هذا لم تعد الكتب a ا�صدر الوحيدw عÄنا هذا لم تعد الكتب a ا�صدر الوحيدw عÄنا هذا لم تعد الكتب a ا�صدر الوحيد
دمج وشبكة اإلنiنت وقواعد ا4يانات وا�واسيب والفضائيات مثل ا�جلة والصحيفة وال(يط والقرص ا�، و�تلف

 .واإلذاCت ا�سموعة
، أي منها كتب تدل Z الكتبمنها كتب تدل Z الكتبمنها كتب تدل Z الكتبمنها كتب تدل Z الكتبمنها كتب تدل Z الكتبمنها كتب تدل Z الكتبمنها كتب تدل Z الكتبمنها كتب تدل Z الكتب: 				د أن ا�صادر من هذه ا`احية و ا�راجع من هذه ا`احية أنواعد أن ا�صادر من هذه ا`احية و ا�راجع من هذه ا`احية أنواعد أن ا�صادر من هذه ا`احية و ا�راجع من هذه ا`احية أنواعد أن ا�صادر من هذه ا`احية و ا�راجع من هذه ا`احية أنواع				د أن ا�صادر من هذه ا`احية و ا�راجع من هذه ا`احية أنواعد أن ا�صادر من هذه ا`احية و ا�راجع من هذه ا`احية أنواعد أن ا�صادر من هذه ا`احية و ا�راجع من هذه ا`احية أنواعد أن ا�صادر من هذه ا`احية و ا�راجع من هذه ا`احية أنواعلكن إذا جئنا إ� الكتب 

تاريخ األدب "لفؤاد سسك� و" لعرتاريخ الiاث ا"كتب وضعت �دل Z الكتب سواء الكتب ا�خطوطة مثل كتاب 
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ل�رل برو�يلمان وÑوها، مثل فهرس Áطوطات ا�كتبة الظاهرية بدمشق ومثل فهرس ا�خطوطات وا�صورات " العر
çامعة اإلمام، ومثل فهارس عن الرسائل العلمية، أو عن مطبوCت حكومية، وهكذا تتنوع وتتعدد ف¼ كتب و�نما تدل 

 .نها تتضمن فهارس  ذه الكتب ا�وجودة، وترشد إ«هاZ كتب، بمع� أ

سواء ¿نت �الت �كمة تصدر دورياً، أو أي Åء يصدر دورياً حÆ ولو لم يكن �الت،  ا�ورياتا�ورياتا�ورياتا�ورياتا�ورياتا�ورياتا�ورياتا�وريات: هناك من األنواع
  .قد تكون أدلة تصدر بش� دوري، قد تكون كشافات �ليلية للصحف وÑو ذلك

وا�عاجم، وa تب� معا: الíمات من ا`احية اللغوية، منها ا�وسع مثل تاج  مثل القواميس كتب عن الíماتكتب عن الíماتكتب عن الíماتكتب عن الíماتكتب عن الíماتكتب عن الíماتكتب عن الíماتكتب عن الíماتهناك 
�مع اللغة العربية أصدر ا�عجم الكب£ واألوسط والصغ£، وم¶ة  العروس، لسان العرب، ومنها الضيق مثل Áتار الصحاح،

�ة، ومع� ا�و�ة a الíمات ال� استخدمها ا�عجم اyي أصدره �مع اللغة العربية أنه أدخل فيه الíمات ا�حدثة وا�و
 من العرب، ويش£ إ� \ *مة برمز 

ً
Cاأللسن األخرى، وليست سما ) يعÀ مو�ة و ( م و ( ا`اس بعد دخول اللسان العر

 .أي �دثة، وأدخلت كث£ من الíمات ا�ديثة w هذه ا�عاجم ال� أصدرها �مع اللغة العربية) م ح

لكتب ال� عن الíمات أوسع من كتب ا�عاجم اللغوية، ألن �ينا معاجم Á wتلف الفنون، وÝ العلوم االجتماó ولكن ا
ومعاجم فلسفية ومعاجم للقانون وللفقه ومصطلحات الفقه وأصول الفقه ومصطلحات علم ا`فس وا�اريخ، وهذه 

 .قطعبارة عن معاجم لكنها معاجم لعلوم وليست عن *مات لغوية ف
 .مثل األطالس والقواميس ا¯غرافية، كقاموس معجم ا4تان «اقوت ا�موي كتب متخصصة عن األماكتب متخصصة عن األماكتب متخصصة عن األماكتب متخصصة عن األماككككننننكتب متخصصة عن األماكتب متخصصة عن األماكتب متخصصة عن األماكتب متخصصة عن األماككككننننكذلك هناك 

مثل الiاجم، مثًال س£ أعالم ا`بالء لثهÊ، تاريخ ا�ضارة اإلسالمية، تهذيب ا�هذيب،  كتب عن األشخاصكتب عن األشخاصكتب عن األشخاصكتب عن األشخاصكتب عن األشخاصكتب عن األشخاصكتب عن األشخاصكتب عن األشخاصهناك 
 .w أسماء الرجال وس£هم*ها كتب ، وÑوه، لسان ا�¶ان، وم¶ان االعتدال

 .بعضهم يكتب `فسه س£ة ذاتية كتب الس£ اyاتيةكتب الس£ اyاتيةكتب الس£ اyاتيةكتب الس£ اyاتيةكتب الس£ اyاتيةكتب الس£ اyاتيةكتب الس£ اyاتيةكتب الس£ اyاتيةهناك أيضاً من الكتب عن ا`اس 
، هذه ا�وسوCت �توي معلومات Cمة، µد فيها �ت هذه القواميس قد ضمت معارف ا�وسوCت ودوائر ا�عارفا�وسوCت ودوائر ا�عارفا�وسوCت ودوائر ا�عارفا�وسوCت ودوائر ا�عارفا�وسوCت ودوائر ا�عارفا�وسوCت ودوائر ا�عارفا�وسوCت ودوائر ا�عارفا�وسوCت ودوائر ا�عارفكذلك 

لقرن الع(ين ومثل ا�وسوعة العربية ا�يðة و وÑوها، كذلك متنوعة ومتعددة وتأ* Z ش� مواد، مثل دائرة معارف ا
مثل ا�وسوعة العربية اإلسالمية، وموسوعة دائرة ا�عارف اإلسالمية وقد أخرجها مست(قون بريطانيون وتر�ت تر�ة 

عيدت تر�تها ولكن بش� ÁتÄ وطبعت
ُ
هذه ا�ختÄة  جزئية أي ترجم جزء منها وعليها تعليقات تر�ت w مÄ، ثم أ

هذه دوائر ا�عارف أيضاً تسÍ مراجع ا�راجع، وتسÍ بذلك ألن ، ¿ملة، أما األوý لم يطبع منها سوى ستة ع( جزءاً 
ا4احث� اyين كتبوا فيها إذا كتبوا فيها عن فالن عن ابن حنبل مثًال بعد أن ينتهوا من هذه الشخصية يضع �ت ا�ادة 

نت لñ تستفيد من هذه مراجع ا�راجع ترجع إ� تر�ة العلم وسيدلك Z مراجع حول هذا العلم ا�راجع عن الشخصية، فأ
 Zمذاهب و Z ،أشياء كث£ة Z أو الفن أو ا�صطلح، ألن موسوعة دائرة ا�عارف اإلسالمية ال²يطانية هذه احتوت

 .ارة اإلسالميةأشخاص وZ علوم ومصطلحات وZ موضوCت كث£ة ألنها Áتصة با�ض

، مثل قصة ا�ضارة لو4£انت، هذه قصة ا�ضارة حاول أن يستعرض فيها كتب عن ا�ضارات وا�طور ا�ضاريكتب عن ا�ضارات وا�طور ا�ضاريكتب عن ا�ضارات وا�طور ا�ضاريكتب عن ا�ضارات وا�طور ا�ضاريكتب عن ا�ضارات وا�طور ا�ضاريكتب عن ا�ضارات وا�طور ا�ضاريكتب عن ا�ضارات وا�طور ا�ضاريكتب عن ا�ضارات وا�طور ا�ضاريهناك 
حضارات الب(ية، كذلك كتاب دراسة ا�اريخ �وينÊ ومثل تاريخ العلم وÑو ذلك من الكتب ال� تع� با¯انب 

 .ا�ضاري ا�طوري لإلنسان

وقد سبقت اإلشارة إ� ا�صنيف الع(ي اyي µري وضوCت ا�تخصصة �سب ما يعرض w ا�كتبة وضوCت ا�تخصصة �سب ما يعرض w ا�كتبة وضوCت ا�تخصصة �سب ما يعرض w ا�كتبة وضوCت ا�تخصصة �سب ما يعرض w ا�كتبة وضوCت ا�تخصصة �سب ما يعرض w ا�كتبة وضوCت ا�تخصصة �سب ما يعرض w ا�كتبة وضوCت ا�تخصصة �سب ما يعرض w ا�كتبة وضوCت ا�تخصصة �سب ما يعرض w ا�كتبة هناك مراجع للمهناك مراجع للمهناك مراجع للمهناك مراجع للمهناك مراجع للمهناك مراجع للمهناك مراجع للمهناك مراجع للم
عليه معظم ا�كتبات وتفرع منه العلوم، فإذا أراد اإلنسان أن يبحث عن Åء عن اإلسالم مثًال يذهب إ� ا�يانات ثم إ� 
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w ا�كتبات تيð كث£اً �يث أصبح ا4احث يستفيد  ا�ين ثم يبحث w اإلسالم وما يندرج �ته من علوم، لكن ا4حث
من ا�كتبات عن طريق العرض ا�وجود w قواعد ا4يانات w ا�اسب اآلÎ، يُدِخل أي *مة يريد أن يبحث عنها w أي 

 .�ال فيجدها بسهولة

وبتأسيس العلوم وذلك ألن الوÓ �ا ، ا�قيقة أن األمة اإلسالمية اعتنت با�عرفة وبالكتابة بالنسبة للمصادر اإلسالميةبالنسبة للمصادر اإلسالميةبالنسبة للمصادر اإلسالميةبالنسبة للمصادر اإلسالميةبالنسبة للمصادر اإلسالميةبالنسبة للمصادر اإلسالميةبالنسبة للمصادر اإلسالميةبالنسبة للمصادر اإلسالمية
ت ل ¿ن ال بد من وجود علوم �دم هذا الوÓ، وقلت إن العلوم بعضها ُمَوثÕقة وبعضها شارحة وبعضها ُمِعينة Z الفهم، 
مثًال نشأت العلوم اإلسالمية والعلوم العربية pدمة هذا ا`ص العظيم حÆ يتيð فهمه ويعرفه ا`اس ويطبقونه 

 .ونه w حياتهمويعيش
ونعÀ بها الكتب ال� تع� با�ديث عن العلوم وعن  ا�صادر أو ما يسÍ مدونات ا�صادر اإلسالمية عملت بعدة طرقا�صادر أو ما يسÍ مدونات ا�صادر اإلسالمية عملت بعدة طرقا�صادر أو ما يسÍ مدونات ا�صادر اإلسالمية عملت بعدة طرقا�صادر أو ما يسÍ مدونات ا�صادر اإلسالمية عملت بعدة طرقا�صادر أو ما يسÍ مدونات ا�صادر اإلسالمية عملت بعدة طرقا�صادر أو ما يسÍ مدونات ا�صادر اإلسالمية عملت بعدة طرقا�صادر أو ما يسÍ مدونات ا�صادر اإلسالمية عملت بعدة طرقا�صادر أو ما يسÍ مدونات ا�صادر اإلسالمية عملت بعدة طرق

 :الكتب ال� كتبت w هذه العلوم، yلك اختلفت طرق ا�ؤلف�
لف� و�تاباتهم وÑو ذلك وÐن سلك من أسماء ا�ؤ منهم من �عل اسم العلم هو األساس ويدرج �ته ما ُكتب w هذا العلممنهم من �عل اسم العلم هو األساس ويدرج �ته ما ُكتب w هذا العلممنهم من �عل اسم العلم هو األساس ويدرج �ته ما ُكتب w هذا العلممنهم من �عل اسم العلم هو األساس ويدرج �ته ما ُكتب w هذا العلم

هذا ا�سلك فهرس العلوم البن ا`ديم، ومفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش ك²ي زادة، وتاريخ األدب العر ل�رل 
برو�يلمان، وتاريخ الiاث العر لفؤاد ��C، فطريقة هؤالء ا�ؤلف� أنهم يذكرون العلم ويتíمون عنه ثم يبينون ما 

 .من مؤلفات خدمه
، ويذكر الكتاب واسم مؤلفه �سب الفن اyي هو من ا�ؤلف� من آثر ترتيب أسماء الكتب حسب ترتيب حروف ا جاءمن ا�ؤلف� من آثر ترتيب أسماء الكتب حسب ترتيب حروف ا جاءمن ا�ؤلف� من آثر ترتيب أسماء الكتب حسب ترتيب حروف ا جاءمن ا�ؤلف� من آثر ترتيب أسماء الكتب حسب ترتيب حروف ا جاء

و�يضاح ا�كنون w اyيل Z كشف الظنون عن أسا� الكتب ، فيه، مثل كشف الظنون عن أسا� الكتب والفنون
 . والفنون إلسماعيل باشا ا4غدادي

ال� a ¿نت تبدأ بأسماء الكتب،  للمؤلف� w ا�صادر أنهم اللمؤلف� w ا�صادر أنهم اللمؤلف� w ا�صادر أنهم اللمؤلف� w ا�صادر أنهم ا����ذوا أسماء ا�ؤلف� أي عكس الطريقة السابقةذوا أسماء ا�ؤلف� أي عكس الطريقة السابقةذوا أسماء ا�ؤلف� أي عكس الطريقة السابقةذوا أسماء ا�ؤلف� أي عكس الطريقة السابقة    طريقة ثا;ةطريقة ثا;ةطريقة ثا;ةطريقة ثا;ة
هؤالء يبدؤون بأسماء ا�ؤلف� ويبدؤون بال�م عن حياة ا�ؤلف ثم تðد ا�صادر وا�ؤلفات ا�نسوبة إ«ه �ت اسمه، من 

و�تاب هدية العارف� w أسماء ا�ؤلف� وآثار ا�صنف� إلسماعيل باشا، معجم ا�صنف� `ظام شاه آصف، : هذه الكتب
 .ومعجم ا�ؤلف� لعمر رضا كحالة

، فجعل �راسة مصادر علم بعينه، وهؤالء متخصصون w فن، 	د أن عرض ا�صادر ال� w عرض ا�صادر ال� w عرض ا�صادر ال� w عرض ا�صادر ال� w ����صص مع�صص مع�صص مع�صص مع�: : : : الطريقة الرابعةالطريقة الرابعةالطريقة الرابعةالطريقة الرابعة
ا�فس£ وا�فðون �حمد حس� اyهÊ، والرسالة ا�ستطرفة : كتبهم ال �وي فنونا عدة لكنها تكون w فن واحد، مثالً 

 .وا�ديث وا�حدثون �حمد أبو زهو، �حمد جعفر الكتا:

هذه �موعة من مصادر ا�صادر أي كتب تتíم Z ا�صادر، واختلفت طرق ا�ؤلف� w استعراض هذه ا�ؤلفات أو 
وربما من األيð �ن أراد أن يبحث w ا�فس£ وحده أو ا�ديث ، كث£ا استعراض هذه الفنون، ولكنهم �عوا فيها خ£اً 

وحده أن يذهب لثين نهجوا منهج ا�ديث عن الفن، ألن ذلك سيكون أعمق وأجود وأكe فائدة، لكن ال يع� أنه لن 
ينصح من أراد أن يبحث ينصح من أراد أن يبحث ينصح من أراد أن يبحث ينصح من أراد أن يبحث ينصح من أراد أن يبحث ينصح من أراد أن يبحث ينصح من أراد أن يبحث ينصح من أراد أن يبحث وyلك وyلك وyلك وyلك وyلك وyلك وyلك وyلك يستفيد من اآلخرين اyين كتبوا عن الفنون بش� Cم، بل سيستفيد ذكر مصادر ومراجع، 
 إ� اyين ����صصوا w الفن، ثم بعد ذلك إ� ا�ؤلفات األخرىصصوا w الفن، ثم بعد ذلك إ� ا�ؤلفات األخرىصصوا w الفن، ثم بعد ذلك إ� ا�ؤلفات األخرىصصوا w الفن، ثم بعد ذلك إ� ا�ؤلفات األخرى

ً
 إ� اyين صص مع� أن يلجأ أوال
ً
 إ� اyين صص مع� أن يلجأ أوال
ً
 إ� اyين صص مع� أن يلجأ أوال
ً
 إ� اyين ����صصوا w الفن، ثم بعد ذلك إ� ا�ؤلفات األخرىصصوا w الفن، ثم بعد ذلك إ� ا�ؤلفات األخرىصصوا w الفن، ثم بعد ذلك إ� ا�ؤلفات األخرىصصوا w الفن، ثم بعد ذلك إ� ا�ؤلفات األخرىw w w w ����صص مع� أن يلجأ أوال
ً
 إ� اyين صص مع� أن يلجأ أوال
ً
 إ� اyين صص مع� أن يلجأ أوال
ً
 إ� اyين صص مع� أن يلجأ أوال
ً
 ........w w w w ����صص مع� أن يلجأ أوال

        ::::مثال هذه الكتبمثال هذه الكتبمثال هذه الكتبمثال هذه الكتب
، قسم الفارا� العلوم w هذا الكتاب إ� ثمان �موCت، درسها D wسة فصول، وعرض ل� إحصاء العلوم للفاراإحصاء العلوم للفاراإحصاء العلوم للفاراإحصاء العلوم للفارا����إحصاء العلوم للفاراإحصاء العلوم للفاراإحصاء العلوم للفاراإحصاء العلوم للفارا���� --------////////

أحدها �موعة علوم : وضوع \ فرع وأغراضه ووجوه االنتفاع به وما يتبع ذلك، مثال yلك�موعة منها، فذكر فروعها وم
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 .وسار w هذه العلوم بهذا الش�، \ علم وما يندرج �ته من علوم وتفصيالت... اللسان، ثم علم ا�نطق çميع فروعه،

WWWWWWWW        --------        سنة  ��������الفهرس البن ا`ديم ألخبار العلماء وا�صنف� من القدماء وا�حدثالفهرس البن ا`ديم ألخبار العلماء وا�صنف� من القدماء وا�حدثالفهرس البن ا`ديم ألخبار العلماء وا�صنف� من القدماء وا�حدثالفهرس البن ا`ديم ألخبار العلماء وا�صنف� من القدماء وا�حدثالفهرس البن ا`ديم ألخبار العلماء وا�صنف� من القدماء وا�حدثالفهرس البن ا`ديم ألخبار العلماء وا�صنف� من القدماء وا�حدثالفهرس البن ا`ديم ألخبار العلماء وا�صنف� من القدماء وا�حدثالفهرس البن ا`ديم ألخبار العلماء وا�صنف� من القدماء وا�حدث Ý0§1وأسماء ما صنفوه من الكتب هذا تو 
أي ترجم للعلم أو الفن ومن خالY ينفذ إ� ا�عريف بعلماء، \ علم من هذه العلوم و´ مؤلف w موضوعه، و·اول 

يه استيعاب �يع الكتب ال� w زمانه، قسم كتابه إ� ع( مقاالت، و´ مقالة اشتملت Z العديد من العلوم، مثال عل
وصف اللغات، أسماء ال(ائع ا� لة، نعت الكتاب اyي ال يأتيه ا4اطل من ب� يديه : ا�قالة األوý �توى Z ثالثة فنون

وال من خلفه ت يل من حكيم üيد، وأسماء الكتب ا�صنفة w علومه، ويالحظ أن ا�قالة قد ال يظهر فيها رابط واضح 
علوم اللسان وال يدخل معها Åء آخر ليس : ا ¿ن الفارا� يصنع، الفارا� مثًال يقولبأنها ليست فن قائم بذاته مثل م

  .منها، علم ا�نطق وهكذا، هنا 	د أن ا�قالة األوý احتوت Z ثالثة أمور أقرب ;الث �صصات

ت w علم مع�، و�نما �وي ا�قالة ا;انية وa ثالثة فنون w ا`حوي� واللغوي� وأسماء كتبهم، وهكذا \ مقالة ليس
ا;ا;ة ثالثة فنون w األخبار واآلداب والس£ واألنساب وأسماء ا�ؤلف�  �موعة فنون يكون بينها نوع من ا�قارب، مثالً 

 .فيها، الرابعة w أخبار العلماء وأسماء من صنفوهم والشعر والشعراء

w فن مع� كما w من فن ا;ا;ة والرابعة، نالحظ أحياناً أن ا�قالة الواحدة eلكن بعضها قد يكون فيها أك. 
w الفقه والفقهاء وا�حدث� وأسماء ما صنفوه، : السادسة ثمانية فنون مثًال w اpامسة فن واحد هو ال�م وا�تíم�،

 .فهكذا إذن ال يس£ Z نمط واحد

ذكر w أوY فضيلة العلم وا�عليم أي مقدمة  Cت العلومCت العلومCت العلومCت العلومCت العلومCت العلومCت العلومCت العلوممفتاح السعادة ومصباح السيادة w موضومفتاح السعادة ومصباح السيادة w موضومفتاح السعادة ومصباح السيادة w موضومفتاح السعادة ومصباح السيادة w موضومفتاح السعادة ومصباح السيادة w موضومفتاح السعادة ومصباح السيادة w موضومفتاح السعادة ومصباح السيادة w موضومفتاح السعادة ومصباح السيادة w موضو -1هنا نعطي مثال آخر 
عن العلم، ثم ذكر العلوم ا�تعلقة باأللفاظ وأسماء الكتب ا�دونة فيها وتراجم ا�صنف� والشعراء وÑو ذلك، وÝ ا�وحة 

ماء الكتب ا�دونة فيها ا;ا;ة ألنه يذكر دوحات  ا�وحة األوý مقدمة عن العلم، ثم عن العلوم ا�تعلقة باأللفاظ وأس
 .وتراجم ا�صنف� والشعراء ثم عن علم ا�نطق وهكذا وسار بهذا الش�، وهكذا تأ* هذه الكتب

تأ«ف �مد بن جعفر الكتا: متوÝ متأخراً  كتاب الرسالة ا�ستطرفة 4يان مشهور كتب السنة ا�(فةكتاب الرسالة ا�ستطرفة 4يان مشهور كتب السنة ا�(فةكتاب الرسالة ا�ستطرفة 4يان مشهور كتب السنة ا�(فةكتاب الرسالة ا�ستطرفة 4يان مشهور كتب السنة ا�(فةكتاب الرسالة ا�ستطرفة 4يان مشهور كتب السنة ا�(فةكتاب الرسالة ا�ستطرفة 4يان مشهور كتب السنة ا�(فةكتاب الرسالة ا�ستطرفة 4يان مشهور كتب السنة ا�(فةكتاب الرسالة ا�ستطرفة 4يان مشهور كتب السنة ا�(فة        --------VVVVVVVVومن ضمنها 
/1V0 علم ا�د w يُعت² الكتاب متخصصA يث فقط، ولم يتطرق إ� علوم أخرى، ومعروف أن علوم ا�ديث علوم

ليس هذا فحسب بل ضمن ، متعددة، ويقول وقد أZ O حÄ معظم الكتب ا�ؤلفة w أربعة وDس� فناً من علم ا�ديث
فة تامة با�قصود بها هذا ا�أ«ف �حاً و�ليًال �صطلحات ا�حدث� w تسمية الفنون ا�ديثية، «جعل القارئ Z معر

Yموضوعه مفيد فيما تناو w ى ا�حدث�، والكتاب نادر�.        

  ))))§/§/§/§/((((لقة لقة لقة لقة ا�ا�ا�ا�
انتهينا من ا�ديث عن مدونات ا�صادر وال� تعرف أيضا بمراجع ا�راجع، وذكرت مصادر متنوعة من ا�صادر القديمة 

صادر ال� تعتÀ با�راجع ا�خطوطة، ¿ن من آخر ما ذكرت وا�صادر ا�ديثة ومن ا�صادر ال� تعتÀ با�راجع ا�طبوعة، وا�
 ا�راجع ال� تع� با�خطوطات مثل

00000000--------        تاريخ الiاث العرتاريخ الiاث العرتاريخ الiاث العرتاريخ الiاث العرلفؤاد ��C، اyي أ�ت إ� أن مؤلفه ¿ن قد بدأه تكملة لكتاب ¿رل²وéمان w تاريخ األدب  تاريخ الiاث العرتاريخ الiاث العرتاريخ الiاث العرتاريخ الiاث العر
ستقل، فكتب كتابه تاريخ الiاث العر واyي تُرجم إ� العر ولكنه الحظ أن ا�ادة كث£ة، وتستحق أن تفرد بمؤلف م

فتولت جامعة ا�لك سعود تر�ة جزء منه، وجامعة اإلمام تر�ة جزء منه آخر، وطبع w ا¯امعة، ووزع هذا ، اللغة العربية
w اريخ للعلوم اإلسالمية و�عرفة أماكن ا�خطوطات�صنفه صاحبه ، العالم الكتاب، وهو كتاب نافع ومفيد فيما يتعلق با
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، ثم يذكر الكتب ا�ؤلفة فيه وأماكن وجودها w مكتبات العالم
ً
 .Z العلوم، يتحدث عن العلم أوال

ر هنا بأن الطالب w العلوم ال(عية وال سيما w الفقه وأصوY وا;قافة اإلسالمية ال� a �صصات *ية ال(يعة 
ّ
نذك

وهو مطالب بكتابة ، در ح� إجراء �وثه ال� يطالب فيها أثناء دراسته w ا¯امعةبالرياض ·تاج إ� العديد من ا�صا
ويبحث w \ �ث منها، أو يكتب \ واحد من هذه ، �ث w ا�ستوى الرابع وÝ ا�ستوى السادس وÝ ا�ستوى ا;امن

، ويكتب �ثا w الفقه، ويكتب �ثا فيكتب �ثاً w ا;قافة اإلسالمية، ا4حوث ا;الثة w �صص من �صصات الíية
 .فثا هو �اجة إ� إعطاء مدخل أو تعريف للمصادر اإلسالمية والعربية ال� ·تاجها w �وثه، w أصول الفقه

ا4حث كما هو معلوم يست� من مادة a هذه الكتب ا�تنوعة، بل أوعية ا�عرفة ا�تنوعة، سواء ما ¿ن منها مكتوبا أو 
 .أو مسجال وÑو ذلك إلكiونيا

        فا�صادر ال� ·تاجها بعضها من العلوم ال(عيةفا�صادر ال� ·تاجها بعضها من العلوم ال(عيةفا�صادر ال� ·تاجها بعضها من العلوم ال(عيةفا�صادر ال� ·تاجها بعضها من العلوم ال(عيةفا�صادر ال� ·تاجها بعضها من العلوم ال(عيةفا�صادر ال� ·تاجها بعضها من العلوم ال(عيةفا�صادر ال� ·تاجها بعضها من العلوم ال(عيةفا�صادر ال� ·تاجها بعضها من العلوم ال(عية
ألنه ا�صدر األول لألح�م ال(عية،  إ� القرآن الكريمإ� القرآن الكريمإ� القرآن الكريمإ� القرآن الكريمإ� القرآن الكريمإ� القرآن الكريمإ� القرآن الكريمإ� القرآن الكريما4احث w العلوم ال(عية سيحتاج حتماً ف ،القرآن الكريمالقرآن الكريمالقرآن الكريمالقرآن الكريمالقرآن الكريمالقرآن الكريمالقرآن الكريمالقرآن الكريم أوالأوالأوالأوال

ويلصقها w مواضع ا4حث ال� فثا ·سن أن يكون �يه نسخة الكiونية ينقل منها اآليات كما a بالرسم العثما: 
أما w حالة الكتابة با«د فعليه أن ·iز كث£اً عند نقل اآليات حÆ ، )أو الكتابة با�اسب(هذا w حالة الطباعة ، ·تاجها

 .ال يقع w خطأ، فيكون دقيقاً w نقله ومتوثقاً من هذا ا`قل

ومنها ال� اختصت ببيان مواضع اآليات، ألن ا4احث  ::::::::ن الكريمن الكريمن الكريمن الكريمن الكريمن الكريمن الكريمن الكريما�عاجم ال� خدمت القرآا�عاجم ال� خدمت القرآا�عاجم ال� خدمت القرآا�عاجم ال� خدمت القرآا�عاجم ال� خدمت القرآا�عاجم ال� خدمت القرآا�عاجم ال� خدمت القرآا�عاجم ال� خدمت القرآÐا ·تاجه طالب العلم  ثانياثانياثانياثانيا
ويأخذ *مة من اآلية ، فيكون مثًال قد حفظ جزءاً منها ويريد أن يهتدي إ� اآلية أين تكون، ·تاج إ� بيان موضع اآلية

ا األصل ا;الF، إن ¿ن ومن الíمات ال� يقل ورودها Cدة ويرجعها إ� أصلها ا;الF، ثم يبحث عنها �سب ترتيب هذ
يبدأ باأللف �ث w األلف، و�ن ¿ن يبدأ با4اء �ث w حرف ا4اء، وهكذا �ث حسب حروف ا جاء w هذا ا�عجم، 
ا�سÍ ا�عجم ا�فهرِس أللفاظ القرآن الكريم وهذا وضعه �مد فؤاد عبد ا4ا=، وَفْهَرَس فيه للقرآن الكريم، وهو فهرس 

نه إال القليل، وقد نبه عليها ا�ؤلف w بداية ا�عجم أن تلك آيات سقطت من مواضعها وبّ� ا�واضع ال� جيد لم يسقط م
وهذا الفهرس من أجود الفهارس، وهو يدل ا4احث Z موضع اآلية ، سقطت فيها، ولعلها استدر�ت w طبعات حديثة

علم، وقد يكون اآلن عن طريق ا4حث اإللكiوè من ُ·سن فال يستغÀ عنه طالب ال، القرآنية إذا ¿ن ·فظ جزءاً منها
ألن الرجوع للنسخ االلكiونية أيð كث£ا ليð ، ا4حث أ@ع من الرجوع إ� مثل هذا الكتاب أو غ£ه من الكتب

، لكن ا4حث فيها وليð العثور عليها و@عته، وهو يوفر وقتا وجهدا qتلف عن �ثه عن ا�علومة w الكتاب الور8
لكن النسخة االلكiونية ال يستطيع ا�عامل معها إال ، نقول هذا ألنه w إم�نية ا¯ميع أن ·صل عليه وأن يتعامل معه

 .من يمتلك األداة وُ·سن ا�عامل

ون وهناك غ£ه من ا�عاجم مثل ا�عجم اyي أخرجه �مع اللغة العربية 4يان ألفاظ القرآن الكريم وÑوه، ا�هم أن يك
 .اإلنسان يستفيد من مرجع w هذا الشأن

وهناك كتاب وضعه ا�ست(ق الفرن= جون البوم ، الفهرسة للموضوCتالفهرسة للموضوCتالفهرسة للموضوCتالفهرسة للموضوCتالفهرسة للموضوCتالفهرسة للموضوCتالفهرسة للموضوCتالفهرسة للموضوCت        وa        هناك نوع آخر من الفهرسة للقرآن الكريم
اسمه تفصيل آيات القرآن ا�كيم وأتبعه مست(ق آخر اسمه دوار منتييه أ�ق به مستدرò، وقد تر�ه للعربية �مد فؤاد 

م¶ة هذا ا�عجم أنه ·اول استخراج ا�وضوCت ال� �دث عنها القرآن الكريم، فهو يفيد ا4احث� فيما يتعلق ، د ا4ا=عب
با�وضوCت، والسيما اyين يبحثون w ا�فس£ ا�وضوó أو w ا;قافة اإلسالمية، يفيدهم كث£اً w اختيار موضوCت 
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رآن الكريم، فمثًال يضع أبواب جامعة و�ت \ باب يفصل تفصيالت، ومن األبواب للبحث من ا�وضوCت ا¯ارية w الق
 Àبليغ، ب�اريخ، �مد، ا�ال� وضعها اإلالهيات، العبادات، اإليمان، ا¯هاد وا جرة، الرسالة، يوم القيامة، ا�حرمات، ا

أشياء كث£ة جداً تصل إ� أربع وع(ين باباً، ووضعها إ@ائيل، ا�وراة، ا`صارى، ما وراء الطبيعة، األح�م وا�دود، و�ذا 
 .4يان ا�وضوCت ا�وجودة w القرآن الكريم وفّصل �ت \ موضوع عدد من ا�وضوCت

يعÀ معا: الíمات الغريبة w القرآن أو تفس£  الكتب ا�عنية ببيان غريب القرآنالكتب ا�عنية ببيان غريب القرآنالكتب ا�عنية ببيان غريب القرآنالكتب ا�عنية ببيان غريب القرآنالكتب ا�عنية ببيان غريب القرآنالكتب ا�عنية ببيان غريب القرآنالكتب ا�عنية ببيان غريب القرآنالكتب ا�عنية ببيان غريب القرآنومن األشياء ال� ·تاجها طالب العلم 
" ا�فردات w غريب القرآن"وية، فهنا مثًال من الكتب ا¯يدة ال� طبعت أخ£اً طباعة Ðتازة وملونة كتاب ا�عا: اللغ

ÄتÁحروف ا�عجم، األلف وما بعده، وهو كتاب جيد ومفيد و Z للراغب األصفها: مرتب ترتيبا معجميا.  

كون عنده علم بمصادر ا�فس£ و�يف يتعامل معها البد أن ي ،،،،،،،،مصادر ا�فس£مصادر ا�فس£مصادر ا�فس£مصادر ا�فس£مصادر ا�فس£مصادر ا�فس£مصادر ا�فس£مصادر ا�فس£        من األشياء ال� ·تاجها طالب العلم
ويستفيد منها، ومن أ�ع ا�صادر وهو ا�قيقة قالوا أنه تفس£ با�أثور، وهو تفس£ با�أثور ولكن �ؤلفه استنباطات 

Z ذلك، ويع�  واجتهادات ألنه بعد أن يورد اآلثار ال� قا ا السلف w تفس£ القرآن الكريم يدÎ برأيه w ا�فس£ معلقا
للط²ي وهو كما قلت مصدر جيد �ا " جامع ا4يان عن تأويل آي القرآن"با¯وانب اللغوية وغ£ها، فهو كتاب جامع واسمه 

فيه من ا�فس£، أو �ع ب� ا�عقول وا�نقول، وصاحبه يرجح اآلراء ويم¶ ويورد قراءات، فهو كتاب w ¶Ð �ال تفس£ 
 .وغ£ها لكن حسبنا أن نش£ إ� بعض الكتب" تفس£ ابن كث£"ك تفاس£ أخرى هنا القرآن الكريم،

كتب ا�فس£ ال� اعتنت بكتب ا�فس£ ال� اعتنت بكتب ا�فس£ ال� اعتنت بكتب ا�فس£ ال� اعتنت بآآآآيات األح�م يات األح�م يات األح�م يات األح�م كتب ا�فس£ ال� اعتنت بكتب ا�فس£ ال� اعتنت بكتب ا�فس£ ال� اعتنت بكتب ا�فس£ ال� اعتنت بآآآآيات األح�م يات األح�م يات األح�م يات األح�م هناك جانب آخر لكتب ا�فس£ ·تاجه الطالب w �ثه للعلوم ال(عية منها 
يث a أح�م تب� وتوضح، أو وهذه تهم طالب *ية ال(يعة Z وجه اpصوص، ألنهم يبحثون w األح�م الفقهية من ح

أح�م : "من حيث األدلة ال� تستثمر بها بواسطة هذه األح�م، فمن الكتب ا�فيدة w هذا ا�جال ا�ؤلفة عدة كتب مثل
وهذا كتاب أح�م القرآن البن العر " أح�م القرآن البن العر"و" أح�م القرآن للشاف
"و" القرآن الكريم للجصاص

w ñي يقرأ  ا�الyبعض األمور �ذهب مالك، لكن اإلنسان ا w عصب�أربع �تات، وهذا كتاب شه£، قد يؤخذ عليه ا
 .يستفيد Ðا يرد من آراء

فهو كما قيل من أ�ع ما صنف w تفس£ آيات األح�م، و�ع فيه " ا¯امع ألح�م القرآن للقرطÊ"من الكتب ا¯امعة 
، وأسباب ال ول، والقراءات، ووجوه اإلعراب، و�ريج األحاديث، وبيان غريب األلفاظ، جانب ا�ديث عن آيات األح�م

فالكتاب يعت² من الكتب الرائدة والرائعة وا¯امعة w أح�م ، إ� غ£ ذلك ،كما أنه �ع ونقل الكث£ من أقوال السلف
 .القرآن الكريم

كما أنه ُكتب w علوم ا�ديث كذلك ُكتب w علوم القرآن،  ،،،،،،،،كتب w علوم القرآنكتب w علوم القرآنكتب w علوم القرآنكتب w علوم القرآنكتب w علوم القرآنكتب w علوم القرآنكتب w علوم القرآنكتب w علوم القرآنمن الكتب ال� قد ·تاجها الطالب 
وهناك كتب ألفت حديثا w ، فهناك العديد من هذه الكتب منها اإلتقان للسيوÙ وال²هان w علوم القرآن للزر�³

 .قافة اإلسالميةوغ£ه من الكتب، يستفيد منها الطالب فيما يتعلق بأ�اثه w ا;" ا`بأ العظيم"ا�فاع عن القرآن منها 

أيضا هو ا�صدر ا;ا: من مصادر الت(يع، وال بد من معرفة ا�صادر ال� تهم طالب ال(يعة w جانب علوم  ا�ديثا�ديثا�ديثا�ديثا�ديثا�ديثا�ديثا�ديث
ا�ديث، وا�ديث خدمته العديد من العلوم ال� ألفت خدمًة للسنة، سواء w توثيقها أو w �حها أو w بيان 

و w ا�أريخ للعلم، أو w بيان رجاY من أجل ا�وثيق، وا�جاالت كث£ة w �ال كتب االصطالحات اpادمة  ذا العلم، أ
وهناك الكتب ال� a ، علوم ا�ديث، فهناك كتب ا�ديث نفسها ال� �عت علوم السنة، ¿لصحاح وا�سانيد والس9

 أحاديث األح�م خاصة، وهناك معاجم وهناك كتب w، عبارة عن ÁتÄات أو جامعة، كك  العمال، وجامع األصول وÑوه
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وهناك ما صنف w األحاديث ا�شتهرة Z ألسنة ا`اس، وÝ األحاديث ، "كتحفة األ�اف �عرفة األطراف"للحديث 
ا�وضوعة، وÁ Ýتِلف ا�ديث ومشíِه، وÝ ناسخ ا�ديث ومنسوخه، وÝ أسباب وروده، وغريبه، وعلله، والرواة من حيث 

  .والرواة الضعفاء واألقوياء، و�ريج األحاديث، وا�فاع عن السنة، ومصطلح ا�ديث، وهكذاترا�هم، 

فا�جاالت كث£ة جدا w علم ا�ديث، طبعا بالنسبة لطالب ال(يعة َ·ُسن أن يكون Y مدخل w علم ا�ديث يستفيد 
 .منه فيما يهمه أو تمس ا�اجة إ«ه w �صصه

وال سيما الكتب الستة ومسند اإلمام أüد، ففيها اp£ الكث£  كتب ا�ديث و�وحهاكتب ا�ديث و�وحهاكتب ا�ديث و�وحهاكتب ا�ديث و�وحهاكتب ا�ديث و�وحهاكتب ا�ديث و�وحهاكتب ا�ديث و�وحهاكتب ا�ديث و�وحهاإ«ه  من ذلك اyي هو w حاجة
و�عت الكث£ من السنة، وا4خاري تم¶ بأنه ليس كتاب حديث فقط، ليس كتابا جامعا للنصوص فقط، و�نما هو كتاب 

ا من خالل نظره w ا�ديث، فله طريقة فمن ا�عروف أن تراجم ا4خاري a استنباطات وأح�م توصل إ«ه، فقه وحديث
 w *ترا�ه، فهنا إذن صحيح ا4خاري يأ w فقه ا4خاري w أن بعض العلماء ألف كتبا Æتبويب كتابه، ح w تلفةÁ
 تلقته األمة بالقبول، وهو حديث اشiط صاحبه �ط اللقاء وا�عاÏة، فال يضع فيه من 

ً
مقدمة كتب السنة، ألنه أوال

يث إال ما توفر فيه ال(طان، و�قق من صحته، و�ذلك األمر اآلخر وهو ما تم¶ به صاحبه من الفقه واالستنباط w األحاد
  .كتابه، فله م¶ات أم¶ من غ£ه، فثلك ُجعلت Y األولوية

خاري ومسلم ثم يليه صحيح مسلم وهو معروف ¿4خاري �ى العامة فضًال عن اpاصة، لكن من ا�علوم وا�ؤ�د أن ا4
 w وسلم من أحاديث، و�نما ما وافق �وط الصحة أو ما اجتهدا Yاهللا عليه وآ ìص Ê`لم يستوعبا \ ما ورد عن ا
تصحيحه وفق �طهما، فما ¿ن صحيحا وفق ال(وط ال� وضعها \ منهما فهو وضعه w كتابه، أما ما خالف هذا ال(ط 

 .بعدهم من كتب كتبا سميت الصحيح، كصحيح ابن خزيمة وا�ستدرك وغ£ها أو ذاك فال يضعه w كتابة، فثا جاء

ثم باإلضافة إ� ا4خاري ومسلم كتب أخرى مشتهرة كس9 أ� داود والiمذي والنساØ وابن ماجة وغ£ها من الس9 
أüد وغ£ها، هذه من العديدة، ليس هنا Ñن w �ال حÄ، و�نما نش£ إشارة إ� بعض الكتب ¿�وطأ ومسند اإلمام 

 .وyلك ·سن لطالب العلم أن يكون عنده إ�ام أو تعرف Z هذه ا�صادر، الكتب ا�شتهرة w فن ا�ديث

من ا�صادر األخرى w �ال ا�ديث كما قلنا أنه ال بد أن يستفيد أو يهتم بوجه خاص بآيات األح�م، كذلك طالب العلم 
ألن طالب ال(يعة هذا هو اختصاصه، سواء w ا�جال الM لل(يعة ¿;قافة،  ،،،،،،،،األح�ماألح�ماألح�ماألح�ماألح�ماألح�ماألح�ماألح�مبأحاديث بأحاديث بأحاديث بأحاديث بأحاديث بأحاديث بأحاديث بأحاديث  البد أن يهتم بوجه خاصالبد أن يهتم بوجه خاصالبد أن يهتم بوجه خاصالبد أن يهتم بوجه خاصالبد أن يهتم بوجه خاصالبد أن يهتم بوجه خاصالبد أن يهتم بوجه خاصالبد أن يهتم بوجه خاص

أو ا�جال ا¯زH الفرó العم� ¿لفقه، أو w ا�جال ا�نه, اyي يستثمر األصل الM أو األصل ا¯زH أو ا;مرة الíية أو 
صاحب ا;قافة ويستفيد منه صاحب الفقه Z حد سواء، ألنه ا;مرة ا¯زئية كعلم أصول الفقه، فأصول الفقه يستفيد منه 

 w علمهما، نعود إ� ما قلت بأن هناك كتب ألفت w علم منه,، البد ل� منه الرجوع إ«ه واستثماره واالستفادة منه
ق بمن درس w أحاديث األح�م، ال بد لطالب ال(يعة أن يكون Cرفا بهذه األحاديث مستفيدا منها، منها ما ربما سب

وهناك ، ا�عاهد العلمية أن درسه ¿لعمدة w األح�م وهو مقرر ا�ديث w ا�عهد العل( يدرس w ا�عهد العل( ب(وحه
أيضا بلوغ ا�رام من أدلة األح�م و�ح هذا w �ح سبل السالم اyي يدرس w *ية ال(يعة أيضا w فقه األحاديث، 

نت� من أخبار ا�صط� أل� الò²ت �د ا�ين عبد السالم بن تيمية هذا الكتاب �حه كذلك هناك كتاب اسمه ا�
 .فإذن \ كتاب من هذه الكتب ُ�ح w كتاب آخر كما أ�ت، الشوw :ò كتابه نيل األوطار

وذخائر ا�واريث w ¿¯امع الصغ£  مواضع األحاديث أو ا�اللة Z مواضع األحاديثمواضع األحاديث أو ا�اللة Z مواضع األحاديثمواضع األحاديث أو ا�اللة Z مواضع األحاديثمواضع األحاديث أو ا�اللة Z مواضع األحاديثمواضع األحاديث أو ا�اللة Z مواضع األحاديثمواضع األحاديث أو ا�اللة Z مواضع األحاديثمواضع األحاديث أو ا�اللة Z مواضع األحاديثمواضع األحاديث أو ا�اللة Z مواضع األحاديثهناك كتب وضعها العلماء w بيان 
ا�اللة Z مواضع األحاديث هذه من الكتب القديمة، كذلك ا¯امع الكب£ وÑوه، هناك كتاب وضع حديثا وتر�ه �مد 
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وضعه ا	ل¶ي اسمه فينسنك، واألشهر منه كتاب ا�عجم " كنوز السنة"فؤاد عبد ا4ا= نقله إ� العربية اسمه مفتاح 
`بوي وضعه �موعة من ا�ست(ق� و�عوا فيه أو فهرسوا فيه تسعة كتب، سأ�دث عنه أو ا�فهرس أللفاظ ا�ديث ا

 .أكمل ا�ديث عنه إن شاء اهللا w ا�لقة القادمة بإذن اهللا

    ))))¨/¨/¨/¨/((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
ب ب ب ب فهذا الكتاب فهرس لتسعة من الكتفهذا الكتاب فهرس لتسعة من الكتفهذا الكتاب فهرس لتسعة من الكتفهذا الكتاب فهرس لتسعة من الكتتوقفنا w ا�لقة ا�اضية Z ا�ديث عن ا�عجم ا�فهرس أللفاظ ا�ديث ا`بوي، 

aوaوaوaأسفل : و w اتÄتÁ حيث وضع ،ðد، وس9 ا�ار�، وهذا كتاب ميüالس9 األربعة، والصحيح�، وا�وطأ، ومسند أ
: خ \ صفحت� متقابلت� w الكتاب، فإذا ن= ا4احث الرموز �دها مرقومة أسفل الصفحت� ا�تقابلت� w الكتاب مثل

وحينما يكون ا�ديث w  مسلم وهكذا ل� واحد من الكتب رمزا معينا،: ، مموطأ مالك: ط، أüد بن حنبل: ا4خاري، أ
وهكذا، بعضها بالكتاب ورقم ا�ديث ، ، أي كتاب ا4خاري الصالة ا4اب ا�ادي ع(//خ صالة : كتاب مع� يذكر

يذكر ا¯زء والصفحة، كمسلم، وبعضها بالكتاب ورقم ا4اب، وبعضها بالكتاب ورقم الصفحة، w مسند اإلمام أüد 	ده 
وهكذا عمل فهرسا لألحاديث، وهو فهرس جيد وييZ ð ا4احث الوصول إ� الكتب ال� خرجت ا�ديث، لكن اآلن 
أصبح هناك تطورا كب£ا w هذا ا�جال، لظهور الفهرسة االلكiونية وا�وسوCت ا�ديثية، ال� يستطيع بواسطتها الطالب 

سهولة و�� من خرجه من أصحاب الصحاح أو األسانيد أو الس9 أو Ñوها، فلم يعد ا�خريج الوصول إ� ا�ديث بيð و
أمراً صعبا ·تاج ا�قليب w الصفحات وا`ظر فيها كما ¿ن من قبل، لكن حينما نذكر مثل هذه الكتب ألن ا4احث� 

لكتاب Cدة w متناول ا¯ميع وأمره متيð، ليسوا Z حد سواء من حيث توفر الوسيلة والقدرة Z استخدام ا�اسب، فا
 .و�ال ا¯انب االلكiوè يغÀ عنه ويوفر ا¯هد والوقت

البن " ا�وضوCت"للسيوÙ و" الآلÎ ا�صنوعة w األحاديث ا�وضوعة"منها  كتب مؤلفة w األحاديث ا�وضوعةكتب مؤلفة w األحاديث ا�وضوعةكتب مؤلفة w األحاديث ا�وضوعةكتب مؤلفة w األحاديث ا�وضوعةكتب مؤلفة w األحاديث ا�وضوعةكتب مؤلفة w األحاديث ا�وضوعةكتب مؤلفة w األحاديث ا�وضوعةكتب مؤلفة w األحاديث ا�وضوعةهناك 
 .ا¯وزي وغ£ها من الكث£

البن األث£ وهذا الكتاب " ا`هاية w غريب ا�ديث واألثر"كتاب  ا: ا�ديثا: ا�ديثا: ا�ديثا: ا�ديثا: ا�ديثا: ا�ديثا: ا�ديثا: ا�ديث�ح مع�ح مع�ح مع�ح مع�ح مع�ح مع�ح مع�ح مع، ، ، ، ، ، ، ، w غريب ا�ديثw غريب ا�ديثw غريب ا�ديثw غريب ا�ديثw غريب ا�ديثw غريب ا�ديثw غريب ا�ديثw غريب ا�ديثمن الكتب  
 .متأخر وجامع، واستفاد Ðن سبقه w هذا الفن، وهناك كتب w إعراب األحاديث

اإلصابة w تمي¶ "ومن أم¶ها وأ�عها كتاب  بعض الكتب ا�همة w هذا �ال ا�ديث ال� صنفت w أسماء الصحابةبعض الكتب ا�همة w هذا �ال ا�ديث ال� صنفت w أسماء الصحابةبعض الكتب ا�همة w هذا �ال ا�ديث ال� صنفت w أسماء الصحابةبعض الكتب ا�همة w هذا �ال ا�ديث ال� صنفت w أسماء الصحابةبعض الكتب ا�همة w هذا �ال ا�ديث ال� صنفت w أسماء الصحابةبعض الكتب ا�همة w هذا �ال ا�ديث ال� صنفت w أسماء الصحابةبعض الكتب ا�همة w هذا �ال ا�ديث ال� صنفت w أسماء الصحابةبعض الكتب ا�همة w هذا �ال ا�ديث ال� صنفت w أسماء الصحابة
البن حجر، هذا الكتاب عمله حسب حروف ا جاء، وقسمه إ� أربعة أقسام، قسم الصحابة إ� مستويات، مثًال " الصحابة

اyين ثبتت صحبتهم، واyين لم تثبت، وخص للنساء قسما، وللرجال قسما، فهو كتاب w ¶Ð فنه، وألن ابن حجر ¿ن 
 .متأخرا ف�ن كتابه جامعا

 .وÑوها" �هذيبتهذيب ا" من الكتب w الرواةمن الكتب w الرواةمن الكتب w الرواةمن الكتب w الرواةمن الكتب w الرواةمن الكتب w الرواةمن الكتب w الرواةمن الكتب w الرواة
كتب كتب كتب كتب ����ريج تتضمن بيان من ريج تتضمن بيان من ريج تتضمن بيان من ريج تتضمن بيان من كتب كتب كتب كتب ����ريج تتضمن بيان من ريج تتضمن بيان من ريج تتضمن بيان من ريج تتضمن بيان من باإلضافة للكتب ال� ذكرت w ا�اللة Z مواضع األحاديث  ا�صادر w ا�صادر w ا�صادر w ا�صادر w ����ريج ا�ديثريج ا�ديثريج ا�ديثريج ا�ديث

نصب الراية �خريج "ومن تلك ا�صادر كتاب  خرجه من أصحاب الصحاح أو ا�سانيد أو السخرجه من أصحاب الصحاح أو ا�سانيد أو السخرجه من أصحاب الصحاح أو ا�سانيد أو السخرجه من أصحاب الصحاح أو ا�سانيد أو الس9999 وا�كم Z األحاديث وا�كم Z األحاديث وا�كم Z األحاديث وا�كم Z األحاديثخرجه من أصحاب الصحاح أو ا�سانيد أو السخرجه من أصحاب الصحاح أو ا�سانيد أو السخرجه من أصحاب الصحاح أو ا�سانيد أو السخرجه من أصحاب الصحاح أو ا�سانيد أو الس9999 وا�كم Z األحاديث وا�كم Z األحاديث وا�كم Z األحاديث وا�كم Z األحاديث
البن حجر وغ£ها من الكتب ال� اعتنت " تلخيص ا�ديث"و" أحاديث ا دايةا�راية w �ريج "و" أحاديث ا داية

 .بتخريج األحاديث
عمله زين ا�ين " �ريج األحاديث"4عض األحاديث لعض من الكتب، سواء من القدماء مثل  بعض ا�حدث� عملوا �ر�اً 

 .العرا= Z كتاب إحياء علوم ا�ين للغزاÎ فخرج أحاديثه
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اÏين اyين خرج األحاديث 4عض الكتب مثل األ4ا: اyي خرج أحاديث بعض الكتب سواء w الفقه أو w ومن ا�ع
        .غ£ه

مثل الروض ا4اسم w اyب عن سنة أ� القاسم، واألنوار ال�شفة w  بعض الكتب ال� ألفت w الرد وا�فاع عن السنةبعض الكتب ال� ألفت w الرد وا�فاع عن السنةبعض الكتب ال� ألفت w الرد وا�فاع عن السنةبعض الكتب ال� ألفت w الرد وا�فاع عن السنةبعض الكتب ال� ألفت w الرد وا�فاع عن السنةبعض الكتب ال� ألفت w الرد وا�فاع عن السنةبعض الكتب ال� ألفت w الرد وا�فاع عن السنةبعض الكتب ال� ألفت w الرد وا�فاع عن السنة
 .فة، والسنة وم�نتها w الت(يع، هذه �موعة من الكتب ا�فيدةكتاب أضواء Z السنة من الزلل وا�ضليل وا�جاز

        .الكتب األخرى a ألصحاب االختصاص ال نتعرض  ا
طبعا الكتاب ا�شهور هو كتاب ابن هشام اyي اختÄ فيه كتاب ابن إسحاق، وهناك كتب أخرى  بالنسبة للس£ة ا`بويةبالنسبة للس£ة ا`بويةبالنسبة للس£ة ا`بويةبالنسبة للس£ة ا`بويةبالنسبة للس£ة ا`بويةبالنسبة للس£ة ا`بويةبالنسبة للس£ة ا`بويةبالنسبة للس£ة ا`بوية

البن القيم �ع فيه ب� الفقه وب� " كتاب زاد ا�عاد  دي خ£ العباد"مثل  w الس£ة كث£ة، Ñن نس£ ونذكر بعض ا�راجع
 .الس£ة، وهو كتاب جامع وقد حقق �قيقا طيبا وُخّرج

Yالفقه وأصوYالفقه وأصوYالفقه وأصوYالفقه وأصوYالفقه وأصوYالفقه وأصوYالفقه وأصوYكث£ة جدا،         الفقه وأصو aو ،Yأصو Ýالفقه و w الكتب ا�ؤلفة aهناك كتب ال� تهم حقيقة طالب العلوم ال(عية و
، فمثًال أن يكون �يه علم Z األقل بأمهات ا�راجع w ا�ذاهب الفقهية األربعة ا�شهورةأن يكون �يه علم Z األقل بأمهات ا�راجع w ا�ذاهب الفقهية األربعة ا�شهورةأن يكون �يه علم Z األقل بأمهات ا�راجع w ا�ذاهب الفقهية األربعة ا�شهورةأن يكون �يه علم Z األقل بأمهات ا�راجع w ا�ذاهب الفقهية األربعة ا�شهورةأن يكون �يه علم Z األقل بأمهات ا�راجع w ا�ذاهب الفقهية األربعة ا�شهورةأن يكون �يه علم Z األقل بأمهات ا�راجع w ا�ذاهب الفقهية األربعة ا�شهورةأن يكون �يه علم Z األقل بأمهات ا�راجع w ا�ذاهب الفقهية األربعة ا�شهورةأن يكون �يه علم Z األقل بأمهات ا�راجع w ا�ذاهب الفقهية األربعة ا�شهورةلكن ·سن بطالب ال(عية 

وهو يعت² موسوعة واسعة، ويعت²ه ا4عض من أنه أك² ما صنف w الفقه والفقه ا�قارن، " ا�بسوط"هناك  w الفقه ا�نw الفقه ا�نw الفقه ا�نw الفقه ا�ن����w الفقه ا�نw الفقه ا�نw الفقه ا�نw الفقه ا�ن����
 الفقه ا�الñالفقه ا�الñالفقه ا�الñالفقه ا�الñالفقه ا�الñالفقه ا�الñالفقه ا�الñالفقه ا�الñطبعا w ا�ذهب ا�ن� w الفقه ا�ن�، وÝ وأن اyي جاء من بعده ¿ن Cلة عليه w كث£ من ا`قل، هذا 

 ñلإلمام مالك وما ُكتب من بعد، سواء حول هذه ا�دونة �حا أو غ£ه، " ا�دونة الك²ى"طبعا معروف أساس الفقه ا�ال
لطالب Z تكوين ومن الكتب ا¯يدة ليس التساعها و�ونها أساس w ا�ذهب؛ ولكن ألنها تعوÕد أو يمكن أن تع� ا

البن رشد كتاب فقه مقارن، وهو كتاب ÁتÄ، لكن فيه م¶ة Ðتازة " بداية ا�جتهد ونهاية ا�قتصد: "ا�لكة الفقهية كتاب
جدا وهو أنه يبدأ بالíيات ثم ا¯زئيات ال� تتفرع منها w ترتيب منط® دقيق إ� أن يصل إ� ا�سائل مسألة مسألة، 

راء الفقهية وا�ناقشات والiجيح، قد ال يستوÝ اآلراء الفقهية وقد ال يذكر بعض أئمة ا�ذاهب، لكن ويورد بعد ذلك اآل
ا�¶ة كما قلت أنه يعوّد الطالب Z ا�فك£ ا�نط® ا�رتب، وهو آخذ برقاب بعضه بعضا حÆ ينت¼ إ� أدق جزئية ال� 

 .a ا�سألة

هناك بالنسبة 



للفقه الشافللفقه الشافللفقه الشافللفقه الشاف


 .للنووي وقد أكمل من بعده" ا�جموع �ح ا�هذب"مام الشاف
 وهناك لإل" األم" للفقه الشافللفقه الشافللفقه الشافللفقه الشاف

ال بن قدامة، وهناك كتب " ا�غÀ"معروف، وأظنه ال �هل كث£ من الطالب ا�رجع األساÌ فيه اyي هو  الفقه ا�نب�الفقه ا�نب�الفقه ا�نب�الفقه ا�نب�الفقه ا�نب�الفقه ا�نب�الفقه ا�نب�الفقه ا�نب� 
 .أخرى ككشاف القناع وغ£ها وال�w وÑوها من الكتب ال� a أساس w ا�ذهب

اجع الفقهية الíية ال تغÀ ا4احث عن ا�راجع ا¯زئية ال� قد ·تاجها w ا�سألة، السيما بعد م,ء العÄ هذه ا�ر
 Äالع w ي حدثyطور ا�فيها، فهذا ا ó)ا�ديث وظهور الكث£ من ا`وازل الفقهية ال� تتطلب بيان ا�كم ال

هذه ا`وازل ا�ستجدة، والسيما w �ال االقتصاد والطب  ويكتبون w بفقه ا`وازلبفقه ا`وازلبفقه ا`وازلبفقه ا`وازلبفقه ا`وازلبفقه ا`وازلبفقه ا`وازلبفقه ا`وازلا�ديث جعل العلماء يهتمون 
واألنظمة وÑوها من ا�وضوCت ال� تستحق من طالب العلم ال(ó أن يو«ها اهتمامه وأن يستفيد Ðا ُكتب من ا4حوث 

ون w نازلة فقهية ا�عاÏة w هذا ا�جال، ألن �ثه قد يكون ليس Ðا w موضوع قد �ثه الفقهاء القدا2، ولكن قد يك
معاÏة، فيحتاج هنا إ� الرجوع إ� هذه الكتب واأل�اث الفقهية ا�عاÏة، وهذه مظانها الرسائل العلمية، وأيضا فتاوى 
ا�جامع الفقهية، وأيضا ا4حوث ا�حكمة ال� تن( w ا�جالت الفقهية، سواء w داخل ا�ملكة أو w خارجها، فإذا رجع 

ا�راجع w الفقه يستفيد إن شاء اهللا من اp£ الكث£، ويغتÀ ذهنه وتغتµ Àربته بالكث£ من العلوم  ا4احث إ� هذه
 .ا¯ديدة وا�عارف ا¯ديدة w �ال الفقه Ðا ¿ن نتيجة هذه ا`وازل ا�ستجدة
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، والرسالة "الرسالة"ف
 w كتابه كما يُعلم َمن أسس أصول الفقه أو وضع أصوY األوý هو اإلمام الشا بالنسبة ألصول الفقهبالنسبة ألصول الفقهبالنسبة ألصول الفقهبالنسبة ألصول الفقهبالنسبة ألصول الفقهبالنسبة ألصول الفقهبالنسبة ألصول الفقهبالنسبة ألصول الفقه
قد طبعت �ققة، ويمكن لطالب العلم الوقوف عليها، çانب ذلك هناك الكث£ من الكتب، من أشهرها واyي يرجع 

للغزاÎ يعت² من " ا�ستص�"اختÄ ا�ستص� فـ" روضة ا`اظر"ا`اس إ«ه وÁتÄه w *ية ال(يعة كتاب ا بن قدامة 
البن " ا�سودة"و" قواعد األح�م w مصالح األنام"ور عليها علم أصول الفقه، كذلك هناك كتب أخرى كـالكتب ال� يد

ال بن القيم ا¯وزية وغ£ها من الكتب الكث£ة w �ال أصول الفقه، وقد اعتÀ " إعالم ا�وقع� عن رب العا��"تيمية، 
لمية، فيستفيد ا4احث Ðا �ده سواء ¿ن يريد جزئية من علم أصول بهذا العلم أخ£ا، وظهرت فيه العديد من الرسائل الع

 Cمعينا أو قطا Cوانب من علم أصول الفقه، يأخذ ا4احث موضوç هذه الرسائل ال� تُع� w الغالب w الفقه فسجدها
 .معينا من العلم ويبحثه �ثا موسع

، مقاصد الت(يع أو ا الشارع أساسا، حÆ عدها ت(يعت(يعت(يعت(يعت(يعت(يعت(يعت(يعكتب مقاصد الكتب مقاصد الكتب مقاصد الكتب مقاصد الكتب مقاصد الكتب مقاصد الكتب مقاصد الكتب مقاصد الكذلك من الكتب ا�همة w �ال أصول الفقه 
الشاطÊ أنها a األدلة القطعية ال� ترد إ«ها األدلة ا¯زئية، ومقاصد الت(يع من أشهر من كتب فيها ونّظرها وأّصل  ا 

سبق إ«ه من علماء كe،  ولكن ال يعÀ أنه هو اyي ابتدع هذا الفن، إنما قد" ا�وافقات"وتوسع فيها هو الشاطw Ê كتابه 
فاألصل أن االعتناء با�قاصد أساسا هو w كتاب اهللا وÝ سنة رسول اهللا صì اهللا عليه وآY وسلم، وòن من اyين اعتنوا بها 
أو ¿نوا يالحظونها w الفتوى من الصحابة مثًال عمر بن اpطاب ر� اهللا عنه وCئشة ر� اهللا عنها، ومن ا�ابع� 

م ا`خ
 وغ£ه، ثم بدأت تظهر أو تُنّظر وُيكتب عنها، مثًال كتب عنها ا¯ويÀ و�تب الغزاÎ، وأيضا ابن تيمية إبراهي
اعت� بها اعتناء كب£ا، و�ن ¿نت عنايته مفرقة، وقد كتب رسالة عن ا�قاصد عنده، ومن ا�م¶ اyي اهتم به أنه اهتم 

قط مقاصد الت(يع w ا¯انب ا�نيوي أو w حياة ا`اس، ف�ن اyي اعت� بمقاصد الت(يع w ا¯انب األخروي، وليس ف
هو العناية بمقاصد الت(يع ذات الصلة �ياة ا`اس ومعاشهم، وال� a تعت² من الÒورات  -�سب علمه-به السابقون 

اصد ا�نيوية وا�اكمة عليها، اpمس ثم ما بعدها، لكن ابن تيمية توسع w ا�قاصد األخروية وجعلها a األساس للمق
أيضا تلميذه ابن القيم اهتم بمقاصد الت(يع ور�ز عليها كث£ا، ومن جاء من بعدهم كما قلت جاء الشاطÊ وتوسع وأّصل 
هذا ا�وضوع Z أساس أنه علم وأنه أساس w االستنباط من ال(يعة، وبّ� ا�نهجية ال� توّصل من خال ا إ� مقاصد 

aإبراز مقاصد  منهجية االستقراءمنهجية االستقراءمنهجية االستقراءمنهجية االستقراءمنهجية االستقراءمنهجية االستقراءمنهجية االستقراءمنهجية االستقراء ت(يع و w منهجيته أو w وال سيما االستقراء ا�عنوي، فاالستقراء ا�عنوي ¿ن أساسا
 .الت(يع اإلسال�

w العÄ ا�ديث اعتÀ بكتاب الشاطÊ كث£اً، و�تبت حوY العديد من األ�اث والرسائل، وبدأ االهتمام بعلم ا�قاصد 
ة باالهتمام، هذا ينبI أن ال يغفل عنه طالب العلم w ال(يعة، وأن يكون مستحÒا  ذا مرة أخرى، وهو جدير حقيق

 .ا¯انب ومعتنيا به Z وجه اpصوص
فالت(يع فالت(يع فالت(يع فالت(يع فالت(يع فالت(يع فالت(يع فالت(يع ، االهتمام بتاريخ الت(يع أو تاريخ الفكر الفق¼ w ا�ضارة اإلسالميةاالهتمام بتاريخ الت(يع أو تاريخ الفكر الفق¼ w ا�ضارة اإلسالميةاالهتمام بتاريخ الت(يع أو تاريخ الفكر الفق¼ w ا�ضارة اإلسالميةاالهتمام بتاريخ الت(يع أو تاريخ الفكر الفق¼ w ا�ضارة اإلسالميةاالهتمام بتاريخ الت(يع أو تاريخ الفكر الفق¼ w ا�ضارة اإلسالميةاالهتمام بتاريخ الت(يع أو تاريخ الفكر الفق¼ w ا�ضارة اإلسالميةاالهتمام بتاريخ الت(يع أو تاريخ الفكر الفق¼ w ا�ضارة اإلسالميةاالهتمام بتاريخ الت(يع أو تاريخ الفكر الفق¼ w ا�ضارة اإلسالمية طبعا من األشياء ال� تكمل هذا ا¯انب

ف وغ£هم Ðن كتب w هذا ا�جال، حيث يمكن أن كتب فيه كث£ا كك اإلسال�اإلسال�اإلسال�اإلسال�اإلسال�اإلسال�اإلسال�اإلسال�
Ú
تاب �مد اÒpي وعبد الوهاب خال

 .يستفاد منه w جانب أصول الفقه

قد ·تاجه اإلنسان، والكتب كث£ة w �ال ا�اريخ، سواء كتاب الط²ي و�تاب ابن األث£ و�تاب ابن كث£ ا4داية  ا�اريخا�اريخا�اريخا�اريخا�اريخا�اريخا�اريخا�اريخ
ا;قافة ا;قافة ا;قافة ا;قافة ا;قافة ا;قافة ا;قافة ا;قافة ا�اريخ فيمكن للطالب أن يستفيد منها، بما أن من �صصات ال(يعة  وا`هاية، هذه *ها كتب كتبت w علم

ل�تب " حاL العالم اإلسال�"نش£ إ� بعض ا�سائل ال�  ا صلة �اL العالم اإلسال�، فهناك كتاب  اإلسالميةاإلسالميةاإلسالميةاإلسالميةاإلسالميةاإلسالميةاإلسالميةاإلسالمية
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ا�عاÏ و�نما عن وضع أمريكي وهذا تر�ه عجاج نويهض وطبع الكتاب، لكن يعت² الكتاب ليس عن ا�اL اآلن 
 Lا�ديث، ألن الكتاب وقف عند حد مع�، لكن جاءت بعده كتب يمكن أن تفيد عن حا Äالع w العالم اإلسال�

هو كتيب صغ£ لكن بالرغم من صغره يكشف عن اسiاتيجية " الغارة Z العالم اإلسال�"العالم اإلسال�، هناك كتاب 
 .خiاق العالم اإلسال�ا�نص£ ورسائله وآ«اته w ا

w \ كتاباته، و�تبها �ت مش�ت حضارة، ·لل فيها واقع العالم ... Ðن عÀ بمش�ت العالم اإلسال� مالك بن 
اإلسال� ويب� أسباب �لفه والظواهر ا�َرِضيÚة فيه، و�يف يمكن اpروج من هذه األزمة ال� يعيشها العالم اإلسال�، 

ذات الصلة بالفكر اإلسال� ا�ديث وصلته باالستعمار الغر، هذا لتكتور �مد ا4ي¼ �دث عن هناك من الكتب 
االµاهات الفكرية اإلسالمية وآثار االست(اق w بعضها و�يف ¿ن صدى االست(اق عليها، وب� أخطر ا�ست(ق� 

 .اyين كتبوا حول العالم اإلسال�

ألن اللغة  ))))))))علوم اللغةعلوم اللغةعلوم اللغةعلوم اللغةعلوم اللغةعلوم اللغةعلوم اللغةعلوم اللغة((((((((علوم الوسائل علوم الوسائل علوم الوسائل علوم الوسائل علوم الوسائل علوم الوسائل علوم الوسائل علوم الوسائل يعة وحاجته إ«ه أكيدة وa ما سموه العلماء هناك جانب آخر ·تاجه طالب ال(
·تاج إ«ها طالب العلم ال(ó لضبط اللسان، وأيضا فهم الíمات وفهم ا¯مل وÑوها، و·تاج إ«ها w معرفة ا�عا: 

ته إ� اللغة العربية وحاجته إ� ضبط األسلوب وا�أويل وÑوه أي تفس£ ا�عا:، \ هذه األمور هو �اجة إ«ها، فحاج
        :حاجته إ� اللغة العربية حاجة أكيدة وLورية، وyلك أذكر بعض األشياء مثل

البن منظور، وهناك معاجم أخرى يمكن أن يستفيد منها " لسان العرب"وا�عاجم عديدة جدا، لكن من أوسعها  ا�عاجما�عاجما�عاجما�عاجما�عاجما�عاجما�عاجما�عاجم
لف£وز أبادي، هذا من ا�عاجم ا�شهور، نكت� بهذا القدر بالنسبة " ا�حيط القاموس"الطالب ومن ا�عاجم ا�شهورة 

 .للمعاجم، و�ال ف¼ كث£ة جدا، لكن كما قلت نأخذ باألشياء ا�همة

 Íاالستفادة �ن أراد أن يمارس ما يس Ýضبط اللسان و w ا`حو الوظيا`حو الوظيا`حو الوظيا`حو الوظي���� أو ضبط ا¯انب  أو ضبط ا¯انب  أو ضبط ا¯انب  أو ضبط ا¯انب ا`حو الوظيا`حو الوظيا`حو الوظيا`حو الوظي���� أو ضبط ا¯انب  أو ضبط ا¯انب  أو ضبط ا¯انب  أو ضبط ا¯انب من الكتب ال� تفيد حقيقة
أيضا اعتمد فيه Z ا¯انب ا�طبي®، وأَكeََ من " ا`حو الوظي�"وÝ كتاب " جامع ا�روس العربية" ووووووووالعم� من ا`حالعم� من ا`حالعم� من ا`حالعم� من ا`حالعم� من ا`حالعم� من ا`حالعم� من ا`حالعم� من ا`ح

 w معرفة ا`حو وأيضا ضبط لسانه من ا`احية اللغوية، هناك w جانب جانب جانب جانب جانب جانب جانب جانب الشواهد من القرآن الكريم وغ£ه، فهنا ينفع
كحيل رüه اهللا وهو من العلماء ا�شهورين وا�جيدين w �ال لتكتور أüد " ا4يان w تÄيف األسماء" تÄيف األسماءتÄيف األسماءتÄيف األسماءتÄيف األسماءتÄيف األسماءتÄيف األسماءتÄيف األسماءتÄيف األسماء

ا`حو و�ال اللغة، وهذا الكتاب كما يقول ا�ؤلف عرض فيه تÄيف األسماء وبسط أصوY ووضح ما غمض من مسائله 
غة w نموها و�شف عما أبهم من مذاهبه وطرائقه، وعرض آلراء األئمة ودالئلهم وحججهم، واختار اآلراء ال� تساير الل

ال أدري هل طبع با= الكتاب أم ال، إنما  ª¨وتقدمها من غ£ أن تقف بها جامدة، ويقول أنه طبع ا¯زء األول منه Cم 
 .�سب ما كتب عنه أنه كتاب جيد ويستفاد منه

;قاw أو w تثقيفه ال نتوقف عندها كث£ا، لكنها تفيد ال�تب w جانبه ا كتب فيما يتعلق با4الغة وÝ ا�وسوCتكتب فيما يتعلق با4الغة وÝ ا�وسوCتكتب فيما يتعلق با4الغة وÝ ا�وسوCتكتب فيما يتعلق با4الغة وÝ ا�وسوCتكتب فيما يتعلق با4الغة وÝ ا�وسوCتكتب فيما يتعلق با4الغة وÝ ا�وسوCتكتب فيما يتعلق با4الغة وÝ ا�وسوCتكتب فيما يتعلق با4الغة وÝ ا�وسوCتهناك 
 .اللغوي، وµ Ýويد أسلوبه، والكتب فيها كث£ة جدا، سواء w ا`e أو w الشعر، w ا`e من األمثال أو Ñوها

 .�دها اإلنسان w مظانها، ال نقف عندها كث£اً  كتب عن األدباء وتاريخ اللغةكتب عن األدباء وتاريخ اللغةكتب عن األدباء وتاريخ اللغةكتب عن األدباء وتاريخ اللغةكتب عن األدباء وتاريخ اللغةكتب عن األدباء وتاريخ اللغةكتب عن األدباء وتاريخ اللغةكتب عن األدباء وتاريخ اللغةأيضا هناك 

�موعة فتاوى شيخ اإلسالم "يمكن أن يستفيد منها ا4احث مثل ، ألنها كتب جامعة هناك كتب لم تصنف �ت فن مع�هناك كتب لم تصنف �ت فن مع�هناك كتب لم تصنف �ت فن مع�هناك كتب لم تصنف �ت فن مع�هناك كتب لم تصنف �ت فن مع�هناك كتب لم تصنف �ت فن مع�هناك كتب لم تصنف �ت فن مع�هناك كتب لم تصنف �ت فن مع�
فهذه ا�جموعة �عت العقيدة Z ا�ديث Z القرآن Z ا�فس£ Z الفقه Z األصول Z السلوك Z " ابن تيمية

ستفيد منها \ ا4احث� الفرق، ألنها فتاوى w أشياء كث£ة جدا فجمعت، فبا�اÎ ال يمكنه تصنيفها �ت فن مع�، و�نما ي
لعبد الرحيم ا�هلوي هذا " حجة اهللا ا4الغة"\ �سب مراده، هناك كتاب جامع ومفيد w بيان أ@ار الت(يع اسمه 
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حاول أن ير�ز Z مقاصد الت(يع وحكمة الت(يع، أح�م ال(يعة بعامة، سواء çانبها العقدي أو جانبها العبادي أو 
 .عام� \ هذه ا¯وانب، حاول أن يتلمس ا�كم، وأيضا لñ يب� *ية ال(يعة وتكاملهاجانبها العم� أو ا�

    ))))WªWªWªWª((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
، وا�فك£ أنواع، هناك ا�فك£ العلا�فك£ العلا�فك£ العلا�فك£ العل((((w هذا ا�لقة أحاول أن أعطي مدخال مهما w جانب البد منه ل� باحث، وهو 

ة، هناك نمط من ا�فك£ يس£ وفق قواعد دقيقة صارمة لñ ا�فك£ الشائع العادي اyي يمارسه \ منا w حياته العام
النشاط العق� ا ادف اyي يتÄف بش� النشاط العق� ا ادف اyي يتÄف بش� النشاط العق� ا ادف اyي يتÄف بش� النشاط العق� ا ادف اyي يتÄف بش� النشاط العق� ا ادف اyي يتÄف بش� النشاط العق� ا ادف اyي يتÄف بش� النشاط العق� ا ادف اyي يتÄف بش� النشاط العق� ا ادف اyي يتÄف بش� : : : : : : : : وعرف �ى ا4عض بأنهوعرف �ى ا4عض بأنهوعرف �ى ا4عض بأنهوعرف �ى ا4عض بأنهوعرف �ى ا4عض بأنهوعرف �ى ا4عض بأنهوعرف �ى ا4عض بأنهوعرف �ى ا4عض بأنهيصل إ� نتائج �ددة وهو ما يسÍ با�فك£ العل(، 

فهنا إذن  ،منظم w �اولة حل ا�شمنظم w �اولة حل ا�شمنظم w �اولة حل ا�شمنظم w �اولة حل ا�ش����ت ودراسة ا�وضوCت وتفس£ الظواهر ا�ختلفة وفق منهج واضح أو مع� دقيقت ودراسة ا�وضوCت وتفس£ الظواهر ا�ختلفة وفق منهج واضح أو مع� دقيقت ودراسة ا�وضوCت وتفس£ الظواهر ا�ختلفة وفق منهج واضح أو مع� دقيقت ودراسة ا�وضوCت وتفس£ الظواهر ا�ختلفة وفق منهج واضح أو مع� دقيقمنظم w �اولة حل ا�شمنظم w �اولة حل ا�شمنظم w �اولة حل ا�شمنظم w �اولة حل ا�ش����ت ودراسة ا�وضوCت وتفس£ الظواهر ا�ختلفة وفق منهج واضح أو مع� دقيقت ودراسة ا�وضوCت وتفس£ الظواهر ا�ختلفة وفق منهج واضح أو مع� دقيقت ودراسة ا�وضوCت وتفس£ الظواهر ا�ختلفة وفق منهج واضح أو مع� دقيقت ودراسة ا�وضوCت وتفس£ الظواهر ا�ختلفة وفق منهج واضح أو مع� دقيق
ا�فك£ العل( هو نمط من ا�فك£ أو نوع من ا�فك£، Y سمات خاصة ال بد أن يتصف بها ا4احث حÆ يوسم تفك£ه 
بأنه عل(، وبما أن ا4حث س( �ثا علميا فإذن ال يمكن أن يوجد باحث عل( دون أن يفكر تفك£ا علميا، فهو من 

أردت اإلشارة إ� بعض ا`قاط w هذا ا�وضوع إتماماً للحديث عن مناهج  �وط ا4احث ال� البد منها، وألهميته
 .ا4حث

 ما صفات هذا ا�فك£ العلما صفات هذا ا�فك£ العلما صفات هذا ا�فك£ العلما صفات هذا ا�فك£ العل((((؟؟؟؟ما صفات هذا ا�فك£ العلما صفات هذا ا�فك£ العلما صفات هذا ا�فك£ العلما صفات هذا ا�فك£ العل((((؟؟؟؟

 ::::هل Y صفات معينة؟ نالحظ أنه ذكرت Y عدة من الصفات منهاهل Y صفات معينة؟ نالحظ أنه ذكرت Y عدة من الصفات منهاهل Y صفات معينة؟ نالحظ أنه ذكرت Y عدة من الصفات منهاهل Y صفات معينة؟ نالحظ أنه ذكرت Y عدة من الصفات منها

 .ا�قة والضبط w العرض والوصف وا�حليلا�قة والضبط w العرض والوصف وا�حليلا�قة والضبط w العرض والوصف وا�حليلا�قة والضبط w العرض والوصف وا�حليلا�قة والضبط w العرض والوصف وا�حليلا�قة والضبط w العرض والوصف وا�حليلا�قة والضبط w العرض والوصف وا�حليلا�قة والضبط w العرض والوصف وا�حليل........////////
رض من خالY ا4احث ا�وضوع اyي يتناوY، ثم هناك ا�فك£ يتم ع² مراحل، وا4حث يتم ع² مراحل، هناك وصف يع

مناقش قبل ا�ناقشة ال بد أن ·لل هذا ا�وضوع إ� جزئياته ال� تر�ب منها، ثم يبدأ w مناقشته، فا�حليل �ط أساس 
؟ كيف أو عنÄ أساس w ا�فك£ العل( ما لم يصل أو ما لم يعرف ويفكك و·لل هذا ا�ر�ب كيف يمكن أن ينتقده

 Æباطنه ح w يمكن أن يعرفه معرفة تامة؟ ال³ء كأنما هو مغلف، ال بد أن تفتح هذا ا�غلف جزءاً جزءاً و�رج ما
 .تعرفه ويظهر واضحا أمامك، وهذا ا�حليل هو اyي يقوم بهذه ا�همة

WWWWWWWW........أسباب سببته، فوجد من أجلها، فهنا حينما ينظ ::::::::ا4حث عن األسبابا4حث عن األسبابا4حث عن األسبابا4حث عن األسبابا4حث عن األسبابا4حث عن األسبابا4حث عن األسبابا4حث عن األسباب Yء إال وÅ ر ا4احث عن ال³ء بغض ما من
ا`ظر عن أسبابه يكون نظره قاÏا، ومن هذا ا4اب يتطرق الكث£ من ا�ش�ت واألخطاء إ� األح�م ال� ·كمها 
ا`اس w حياتهم وÝ سلو�ياتهم، حينما يقال  م عن حادثة معينة ال qضعونها للتحليل وال لألسباب وال �عرفة األسباب، 

Ðكنة أو غ£ Ðكنة، ال qضعونها ل³ء، مبا�ة يصدقون ا�دث فيأخذونه وينقلونه، وقد يكون �رد وهل هذه األسباب 
شائعة لو وقف معها أول من استمعها وحللها وحاول ا�عرف Z أسبابها لوجد أنها ال يمكن أن تصح، وال يمكن أن 

 دون نظر أو تمحيص؛ فهنا تظهر العديد من القبول �ا يل�: يكون  ا وجود، لكن بما أن طريقة ا�فك£ العامة
ا�علومات ال� a أقرب إ� األسطورة w أحاديث ا`اس، وا�علومات ال�ذبة ال� ال أساس  ا من الصحة، w ح� أن 

Ñتتبع األسباب و Ýليله و� Ýعرضه و w تقل؟ إذا ¿ن صاحبها دقيقا Æطأ، �اذا؟ مpو ذلك ا4حوث العلمية يقل فيها ا
 .من األمور

11111111........Ýم ا�عرÝم ا�عرÝم ا�عرÝاككككم ا�عرiا الiا الiا الiفك£ العل(((( ال�فك£ العلأيضا قالوا من صفات ا�فك£ العلأيضا قالوا من صفات ا�فك£ العلأيضا قالوا من صفات ا�أيضا قالوا من صفات اÝم ا�عرÝم ا�عرÝم ا�عرÝاككككم ا�عرiا الiا الiا الiفك£ العل(((( ال�فك£ العلأيضا قالوا من صفات ا�فك£ العلأيضا قالوا من صفات ا�فك£ العلأيضا قالوا من صفات ا�عليها، فال : أيضا قالوا من صفات ا Àهو يستفيد من ا�عارف السابقة ويراكم عليها ويب
يبدأ \ مرة من الصفر، و�نما هذا الiاكم معت²، فالiاكم العل( يؤدي دائما إ� تطور و�� جديد، ألن ا�طبيق دائما 

لم يثمر تطبيقا، وهكذا، ا�سألة جد«ة، أيÕ علم يكون Y ثمرة با�طبيق  ذا العلم، إذا طبقنا هذا العلم يثمر علما، والع



            ))))))))  ثا:ثا:ثا:ثا:ثا:ثا:ثا:ثا:مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                         مناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمناهج  ا4حثمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر         

- ٧٧ - 

 

ظهرت ا¯وانب السلبية w ا�طبيقات، فأورثت `ا علما جديدا وهكذا، وبهذه الروح تطورت ا�ضارة الغربية ا�ديثة 
فيه، البد من تطبيقه ومعرفة األخطاء وتالفيها مبا�ة و�Cدة تطورا كب£ا ألن ا`قد العل( عندهم صارم ال هوادة 

 w طبيق يثمر علما، وهكذا ساروا به فطوروا أنفسهم�صويب مرة بعد أخرى، ألنهم الحظوا أن العلم يثمر تطبيقا وا�ا
 .علومهم ومعارفهم وتطبيقاتهم، فهذه من سمات ا�فك£ العل(

VVVVVVVV........يíفك£ أو ال�ا w يكذلك الشمولíفك£ أو ال�ا w يكذلك الشمولíفك£ أو ال�ا w يكذلك الشمولíفك£ أو ال�ا w يكذلك الشمولíفك£ أو ال�ا w يكذلك الشمولíفك£ أو ال�ا w يكذلك الشمولíفك£ أو ال�ا w يكذلك الشمولíفك£ أو ال�ا w فك£كذلك الشمول�ا w فك£ة�ا w فك£ة�ا w فك£ة�ا w فك£ة�ا w فك£ة�ا w فك£ة�ا w فك£ة�ا w ي : ةyجوانب من ا�وضوع ا w جزئية أو w ًاÄال يكون اإلنسان منح
يدرسه، ال بد أن ينظر Y نظرة *ية تكاملية شاملة، فالíية مع ا¯زئية البد أن تت�مل، وyا من سمات ا4حوث أن يكون 

ب£ة، وتعت² *يات صغرى، وهكذا يتدرج فيها  ا موضوع أو عنوان، ثم هذا العنوان يتفرع إ� جزئيات أقل من الíية الك
حÆ يصل إ� أصغر جزئية ال� a ا�سألة، فإذا نظر ا`اظر w خطته وجد أنها منطقية ومiابطة ومرتبط بعضها ببعض، 
ليس فيها تناقض وليس فيها تعارض وليس فيها نقص وليس فيها استطرادات وزيادات، �اذا؟ ألن سمة ا�فك£ العل( 

 .ربط ب� الíية وا¯زw H شمول تامال

بمع� أنه يتأسس Z س9 وقواعد معينة، فهو ينطلق من قواعد ويصل  ::::::::كذلك ما يمكن أن نسميه السننية أو القانونكذلك ما يمكن أن نسميه السننية أو القانونكذلك ما يمكن أن نسميه السننية أو القانونكذلك ما يمكن أن نسميه السننية أو القانونكذلك ما يمكن أن نسميه السننية أو القانونكذلك ما يمكن أن نسميه السننية أو القانونكذلك ما يمكن أن نسميه السننية أو القانونكذلك ما يمكن أن نسميه السننية أو القانون........00000000
 S بمع� حكم S من خالل تفك£ه إ� س9 وقوان� �كم الظواهر و�كم األحداث و�كم األشياء، أو قانون

، فإذن ال بد من وصول إ� ا�كم الM أو إ� السنة العامة ال� تندرج �تها ا¯زئيات، فهو يصدر عنها يستغرق ما �ته
 .ويعود إ«ها، ويستنبط هذه الíية ليستفيد منها w ا�وضوCت األخرى

أال توصله إ� يق�،  ال بد أن تكون األشياء ال� يؤسس عليها أو أد�ه يقينية، ال يؤسس Z أشياء ظنية يمكن ::::::::ا«ق�ا«ق�ا«ق�ا«ق�ا«ق�ا«ق�ا«ق�ا«ق�........¤¤¤¤¤¤¤¤
البد من الوصول إ� ا«ق� العل( وا�دقيق w شواهده وÝ أد�ه لñ يصل منها إ� ا«ق�، طبعا هنا قد يكون ا«ق� 

 .نسبيا، وهو ما يسميه العلماء باألدلة الظنية، لكنها تصدق w الغالب

 د تعرض لإلنسان فال يفكر تفك£ عل(،w مقابل الصفات ال� يتصف بها ا�فك£ العل(، هناك عوائق ق
 ::::::::من أهم هذه العوائقمن أهم هذه العوائقمن أهم هذه العوائقمن أهم هذه العوائقمن أهم هذه العوائقمن أهم هذه العوائقمن أهم هذه العوائقمن أهم هذه العوائق 

يعÀ قد يكون ترw T بيئة ال تعوÕد Z ا�فك£ تعوÕد Z ا�فظ وا�لق�، وبا�اÎ : عوائده w ا�فك£ ال� تَعوّد عليهاعوائده w ا�فك£ ال� تَعوّد عليهاعوائده w ا�فك£ ال� تَعوّد عليهاعوائده w ا�فك£ ال� تَعوّد عليها....////
Z ا�ل® دون فهم �ا يتل� فال  هو ·فظ لكن ال يفهم، وهذا عيب كب£ ·ول دون الفكر العل( ا`اضج، فمن تعوÚدَ 

يستطيع أن يفكر تفك£ علمياً، وقد وجهنا اهللا عز وجل إ� أهمية ا�فك£ واالعتبار وا`ظر والس£ w األرض واالعتبار 
الضالل w بأيام اهللا واالعتبار باألمثال وغ£ها، �اذا؟ ألنه يريد منا أن نبعث تفك£نا وأن يكون تفك£نا حياً وحاLاً، ألن 

الغالب يأ* حينما يغيب الفكر، حينما يغيب ا�فك£ يضل اإلنسان، وyلك ا¯اهلي� ضلوا باتباعهم آلبائهم دون تفك£ 
قُْل إِغÚَما قُْل إِغÚَما قُْل إِغÚَما قُْل إِغÚَما { : ودون إخضاع هذه العوائد أو العقائد ال� اعتقدوها للتفك£ وا`ظر وا�حليل، وyلك قال اهللا عز وجل
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ُروا َما بَِصاِحبُِكْم ِمْن ِجنÚةٍ أ Úَيتََفك Úةٍ ُمÚُروا َما بَِصاِحبُِكْم ِمْن ِجن Úَيتََفك Úةٍ ُمÚُروا َما بَِصاِحبُِكْم ِمْن ِجن Úَيتََفك Úةٍ ُمÚُروا َما بَِصاِحبُِكْم ِمْن ِجن Úَيتََفك Úَمثْ���َ� َوفَُراَدى َ َوفَُراَدى َ َوفَُراَدى َ َوفَُراَدى ععععُم ِÚ Úِ َمثْْن َيُقوُموا ِهللا Úِ َمثْْن َيُقوُموا ِهللا Úِ َمثْْن َيُقوُموا ِهللا ألن عقلية ا¯مع ال� تريد مصادرة } ْن َيُقوُموا ِهللا

ا�فك£، اهللا عز وجل يوجههم إ� أن يتحرروا منها وأن يفكروا بش� فردي أو بش� ثناØ، ألن ا�فك£ بش� فردي أو 
 .ان من عقلية ا�جموعة، وبا�اÎ يعود إ� ذهنهبش� ثناØ ·رر اإلنس

أحب أن أLب مثًال Z تأث£ ا4يئة w ا�د من ا�فك£ w حادثة وقعت w عهد رسول اهللا صì اهللا عليه وسلم w مكة 
� أن يقولوا ا�كرمة، �ا ¿ن القرشيون قد قرروا بعد أن فكروا و�شف اهللا عز وجل مكرهم فكروا وفكروا وأخ£ا توصلوا إ

إنه ساحر، وقالوا إن سحره ليس نفثاً وال ُعقداً، و�نما هو ëم يأ* به فيفرق به ب� ا�رء وزوجه، و�� آخره، فأشاعوا هذه 
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اإلشاعة عن ا`Ê صì اهللا عليه وسلم، وÝ ذات يوم دخل إ� مكة الطفيل ا�وÌ، وهو سيد w قومه، فخشوا أنه إن أسلم 
فعملوا دCية Y فحذروه �ذيراً من ا`Ê صì اهللا عليه وسلم، وبالرغم من أنه رجل Cقل ويفكر وحكيم  انت( اإلسالم،

أي قطناً حÆ ال يسمع ا`Ê صì اهللا عليه وسلم، فوصل إ� هذا " حشوت أذ: كرسفاً :"إال أن شدة ا�Cية جعلته كما قال
yي جاء حوY وا جمة اإلعالمية ال� جاءت عليه أفقدته عقله ا�د مع أنه رجل ¿ن يستخدم عقله، لكن ا�جه¶ ا

فلما ¿ن الليل وذهب : فاستسلم من دون أن يشعر، ووقع ضحية �Cية هؤالء القوم، ولكن �ا أراد اهللا به خ£اً يقول
Î عقل وأفكر ا`اس من حو�، قام �مد صì اهللا عليه وسلم يص� عند الكعبة عند ا4يت، ففكرت؛ أنا رجل Cقل 

وأستطيع أن أحل ا�ش�ت وأنظر، سيد w قو�، فأزال من أذنيه هذا القطن وسمع إ� ا`Ê صì اهللا عليه وسلم فسمع 
 .ëماً w "ية اإلح�م والروعة والعلو والسمو، فما ¿ن منه إال أن أسلم
د تصادر اyهنية وتطمس ا�فك£، µعل اإلنسان غ£ فهنا مصادرة العقول باإلعالم وبا4يئة أو بنحوها من ا�شا\ ال� ق

مفكر وبا�اÎ مشلول اyهن وغ£ه، فحري بطالب العلم أن يكون مستحÒا لعقله مراقبا هللا سبحانه وتعا� w هذه 
َِك { : األمور، ألنه أمانة عنده من اهللا سبحانه وتعا�

َ
َِك 

َ
َِك 

َ
َِك 

َ
و����

ُ
ُفَؤاَد ُ\å أ

ْ
Äَََ َوال

ْ
ْمَع َوا4 Úالس Úوإِن

ُ
ُفَؤاَد ُ\å أ

ْ
Äَََ َوال

ْ
ْمَع َوا4 Úالس Úوإِن

ُ
ُفَؤاَد ُ\å أ

ْ
Äَََ َوال

ْ
ْمَع َوا4 Úالس Úوإِن

ُ
ُفَؤاَد ُ\å أ

ْ
Äَََ َوال

ْ
ْمَع َوا4 Úالس Úنُْه َمْسئُوال     إِن نُْه َمْسئُوال َ نُْه َمْسئُوال َ وyلك نبه اهللا ، }َ¿َن َ¿َن َ¿َن َ¿َن قققَقنُْه َمْسئُوال َ

عز وجل العقل كث£اً، ونبه اإلنسان الستخدام الفكر والس£ w األرض وا`ظر واالعتبار، ألن العقل ا�اL ا�تجرد من 
واء وا4يئة ا وى يوصل إ� ا�ق وال يباعد عنه، وال ·ول دونه ودون ا�ق، و�نما اyي ·ول دون اإلنسان ودون ا�ق األه

وÑوها Ðا يكون Cرضاً ووسيطاً ب� اإلنسان وب� عقله، فإذن طريقة ا�عليم وا�علم من األشياء ال� �ول دون ا�فك£، 
 a ،£فك�لق� من الطرق ال� ال تصنع ا�إما أن تصنع إنساناً مفكراً، و�ما أن تصنع إنساناً غ£ مفكر، وقلت إن طريقة ا

تراكم معرÝ ومعرفة نعم، لكنها ال تصنع مفكراً، فثلك ال بد أن 	مع w تعليمنا ب� اإللقاء وا�فك£،  تع� Z إ�اد
ب� ا�ل® وب� ا�دريب Z ا�فك£ فيما يل� Z الطالب، كذلك الطالب األصل أنه حينما يل� إ«ه معرفة أن يفكر 

 .�وط ا�علم فيها و·للها ويتفهمها، فا�فهم أو الفهم �ط من

WWWW.... ا`فس يقول w ا`فس يقول أيضاً قد يكون عدم ا;قة w ا`فس يقول أيضاً قد يكون عدم ا;قة w ا`فس يقول أيضاً قد يكون عدم ا;قة w ال أستطيع أن أفكر وهو �يه القدرة لكن ال يستطيع أن يفكر، أو �يه كسل أيضاً قد يكون عدم ا;قة
فكري بمع� كسل عق�، ال يريد أن يتعب نفسه w ا�فك£ وا�حليل وا`ظر، فهذه من العيوب من عوائق ا�فك£ 

 .العل(

يأخذ دائما ا�علومات لكن ال يهتم بإبالغها وبأدائها، مع أن العلم إلنسان أنه يأخذ وال يعطإلنسان أنه يأخذ وال يعطإلنسان أنه يأخذ وال يعطإلنسان أنه يأخذ وال يعطيييي    ا�عود أن يكون Cدة لا�عود أن يكون Cدة لا�عود أن يكون Cدة لا�عود أن يكون Cدة ل....1111
لن تزول قدما عبد يوم لن تزول قدما عبد يوم لن تزول قدما عبد يوم لن تزول قدما عبد يوم (أمانة ال بد �ن تلقاه أن يبلغه وأن يفيد اآلخرين به، و�ال ¿ن عبئاً عليه ومسؤول عنه يوم القيامة؛ 

 .إلخ...هل طبقه هل بلغه هل هل) ا�ديث بهبهبهبه    وعلمه ماذا عملوعلمه ماذا عملوعلمه ماذا عملوعلمه ماذا عملوذكر منها القيامة حÆ يسأل عن أربع القيامة حÆ يسأل عن أربع القيامة حÆ يسأل عن أربع القيامة حÆ يسأل عن أربع 

VVVV.... وقد ذكرت نموذج  اا4يئة ا�حيطة باإلنسان ا4يئة ا�حيطة باإلنسان ا4يئة ا�حيطة باإلنسان ا4يئة ا�حيطة باإلنسان. 

وهذا قد يكون عيب w اإلنسان نفسه، عيب خل® بأنه ليس �يه القدرة، مستواه اyهÀ متد: قد : ضعف اإلدراكضعف اإلدراكضعف اإلدراكضعف اإلدراك....0000
 .يكون

قد يكون : يمكن أن يمكن أن يمكن أن يمكن أن ����ص ألهميتها ا�عصبص ألهميتها ا�عصبص ألهميتها ا�عصبص ألهميتها ا�عصب    ومن العيوب االجتماعية ال� a من ا4يئة مرجعها ا4يئة ولكنومن العيوب االجتماعية ال� a من ا4يئة مرجعها ا4يئة ولكنومن العيوب االجتماعية ال� a من ا4يئة مرجعها ا4يئة ولكنومن العيوب االجتماعية ال� a من ا4يئة مرجعها ا4يئة ولكن....¤¤¤¤
ا�عصب سبب من أسباب قتل ا�فك£ وا�يلولة دونه ودونه، فيعرف اإلنسان أن هذا حق ولكنه ال يريد أن يفكر w أدلة 
هذا األمر، وال يريد أن يرضخ للحق تعصبا 4اطله، فحينما يكون متعصباً بهذا الش� 	د أنه حÆ ·اول أن يعتسف 

ة واألف�ر حÆ يصل بها إ� مراده، ويتجاهل ما ال يناسب مع اµاهه من األف�ر، وهذا من أخطر ا`اس Z الفكر، األدل
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ذلك اyي يكون متعصبا �ذهبه، ويكون عنده قوة w ا¯دال وÝ ا�جاج وÝ ا�ناقشة، هذا من أخطر ا`اس، �اذا؟ ألنه 
دلة ال� ال تالئمه، وهذا يسمونه ا�فك£ األيدلوw U العÄ ا�ديث، هذا ينت® األدلة ال� تالئمه، ويتغا� عن األ

ا�فك£ األحادي االµاه اyي يريد أن يقر مذهبا معينا أو اµاها معينا ويتجاهل ويسقط غ£ه من االµاهات، �اذا؟ ألنه ال 
أنه انتقاw Ø أد�ه، انتقاw Ø استدالالته، w أخذه، يالئمه وال qدم وجهة نظره أو ال يؤيد مذهبه أو Ñو ذلك، وبا�اÎ 	د 

w عطائه، يتجه µاه إسقاط اآلخرين وتعزيز ما يذهب إ«ه، هذا من أسوأ أنواع ا�فك£ ال� تتضمن اpداع والغش لألمة، 
َوَما اْختَلََف ِفيِه َوَما اْختَلََف ِفيِه َوَما اْختَلََف ِفيِه َوَما اْختَلََف ِفيِه { { { { ::::وقال، } َظلُوًما َجُهوالَظلُوًما َجُهوالَظلُوًما َجُهوالَظلُوًما َجُهوالوüَََلََها اإلنَْساُن إِنÚُه َ¿َن وüَََلََها اإلنَْساُن إِنÚُه َ¿َن وüَََلََها اإلنَْساُن إِنÚُه َ¿َن وüَََلََها اإلنَْساُن إِنÚُه َ¿َن {: وهو نتيجة اI4 والظلم فاهللا عز وجل قال عن اإلنسان

يَن آَمنُوا لَِما  ِ
Ú

yا ُÚيَن آَمنُوا لَِما َْغيًا بَيْنَُهْم َفَهَدى اهللا ِ
Ú

yا ُÚيَن آَمنُوا لَِما َْغيًا بَيْنَُهْم َفَهَدى اهللا ِ
Ú

yا ُÚيَن آَمنُوا لَِما َْغيًا بَيْنَُهْم َفَهَدى اهللا ِ
Ú

yا ُÚنَاُت ننننَْغيًا بَيْنَُهْم َفَهَدى اهللاÕَي
ْ
َيÕنَاُت َْعِد َما َجاَءْيُهُم ا4
ْ
َيÕنَاُت َْعِد َما َجاَءْيُهُم ا4
ْ
َيÕنَاُت َْعِد َما َجاَءْيُهُم ا4
ْ
وتُوهُ ِمْن ننننَْعِد َما َجاَءْيُهُم ا4

ُ
يَن أ ِ

Ú
yوتُوهُ ِمْن إِال ا

ُ
يَن أ ِ

Ú
yوتُوهُ ِمْن إِال ا

ُ
يَن أ ِ

Ú
yوتُوهُ ِمْن إِال ا

ُ
يَن أ ِ

Ú
yْهِدي َمْن إِال ا ْهِدي َمْن َ ْهِدي َمْن َ َقÕ بِإِْذنِِه َواهللاÚُ فففَفْهِدي َمْن َ

ْ
َقÕ بِإِْذنِِه َواهللاÚُ اْختَلَُفوا ِفيِه ِمَن ا�
ْ
َقÕ بِإِْذنِِه َواهللاÚُ اْختَلَُفوا ِفيِه ِمَن ا�
ْ
َقÕ بِإِْذنِِه َواهللاÚُ اْختَلَُفوا ِفيِه ِمَن ا�
ْ
اْختَلَُفوا ِفيِه ِمَن ا�

 َÏِ 
َ

 Ïَِ يََشاُء إِ�
َ

 Ïَِ يََشاُء إِ�
َ

 Ïَِ يََشاُء إِ�
َ

 .من سورة ا4قرة} ))))W/1W/1W/1W/1((((اٍط ُمْستَِقيٍم اٍط ُمْستَِقيٍم اٍط ُمْستَِقيٍم اٍط ُمْستَِقيٍم يََشاُء إِ�

طالب العلم ا�فiض فيه أن يعرف ا�جج ليس ¿لعا�، العا� قد يكون يشق عليه أن ا�قليد بال حجة ا�قليد بال حجة ا�قليد بال حجة ا�قليد بال حجة : : : : يقابل هذايقابل هذايقابل هذايقابل هذا....¦¦¦¦
يقال ما حجتك w كذا وما حجتك w كذا، لكن طالب العلم ا�فروض حينما يكتب أو يفكر أن يكتب بعقلية علمية 

 .ضحة، ال أن يس£ وراء غ£ه هكذا س£ا بدون حجة أو بدون د«لوبأدلة وا
مهارات قد يستخدمها اإلنسان أثناء �عه للمعلومات، ومهارات قد يكون w مرحلة  هناك مهارات للتفك£ العلهناك مهارات للتفك£ العلهناك مهارات للتفك£ العلهناك مهارات للتفك£ العل((((هناك مهارات للتفك£ العلهناك مهارات للتفك£ العلهناك مهارات للتفك£ العلهناك مهارات للتفك£ العل((((

w قديم ونقد هذه ا�علومات، ·تاج�و«د أف�ر من ا�علومات، ومهارات �مرحلة من  معا¯ة ا�علومات، ومهارات  \
مهارات أساسية البد للباحث مهارات أساسية البد للباحث مهارات أساسية البد للباحث مهارات أساسية البد للباحث مهارات أساسية البد للباحث مهارات أساسية البد للباحث مهارات أساسية البد للباحث مهارات أساسية البد للباحث مراحل ا4حث إ� مهارة معينة، و·تاج أيضا إ� مهارة االستدالل، هذه ا�هارات اpمس 

  ........منهامنهامنهامنهامنهامنهامنهامنها

ألنه ·تاج هنا إ�  فعند فعند فعند فعند ����ع ا�علومات فمن ا�هم أن يكون متدربا Z ا�الحظة وا�قارنة وا�صنيف والiتيبع ا�علومات فمن ا�هم أن يكون متدربا Z ا�الحظة وا�قارنة وا�صنيف والiتيبع ا�علومات فمن ا�هم أن يكون متدربا Z ا�الحظة وا�قارنة وا�صنيف والiتيبع ا�علومات فمن ا�هم أن يكون متدربا Z ا�الحظة وا�قارنة وا�صنيف والiتيبفعند فعند فعند فعند ����ع ا�علومات فمن ا�هم أن يكون متدربا Z ا�الحظة وا�قارنة وا�صنيف والiتيبع ا�علومات فمن ا�هم أن يكون متدربا Z ا�الحظة وا�قارنة وا�صنيف والiتيبع ا�علومات فمن ا�هم أن يكون متدربا Z ا�الحظة وا�قارنة وا�صنيف والiتيبع ا�علومات فمن ا�هم أن يكون متدربا Z ا�الحظة وا�قارنة وا�صنيف والiتيب........////////
يكن �يه قدرة Z ا�مي¶ وا�صنيف ومعرفة ا�وضوCت؛ قد يمر عليه أشياء كث£ة ال تستحق معلومات �معها، فإن لم 

أن µمع، فتتضخم �يه ا�ادة العلمية بش� كب£ وهو ال ·تاج إ� الكث£ منها، فا�الحظة أمر مهم، و�ذلك ا�قارنة 
 .وا�صنيف والiتيب

W.معا¯ة ا� w عرف علومات، عندما �مع ا�علومات ا�هارة األخرى عندما يبدأ�لخيص وا�فس£ وا�طبيق وا�عرف ·تاج إ� ا�لخيص وا�فس£ وا�طبيق وا�عرف ·تاج إ� ا�لخيص وا�فس£ وا�طبيق وا�عرف ·تاج إ� ا�لخيص وا�فس£ وا�طبيق وا�عرف ·تاج إ� ا�لخيص وا�فس£ وا�طبيق وا�عرف ·تاج إ� ا�لخيص وا�فس£ وا�طبيق وا�عرف ·تاج إ� ا�لخيص وا�فس£ وا�طبيق وا�عرف ·تاج إ� ا�لخيص وا�فس£ وا�طبيق وا�تاج إ� ا·
 .مهارة االستداللمهارة االستداللمهارة االستداللمهارة االستداللمهارة االستداللمهارة االستداللمهارة االستداللمهارة االستدالل، و�ذلك ·تاج إ� ما ذكرناه من Z العالقات واألنماطZ العالقات واألنماطZ العالقات واألنماطZ العالقات واألنماطZ العالقات واألنماطZ العالقات واألنماطZ العالقات واألنماطZ العالقات واألنماط

 مهارة االستدالل أساسية ألنه سيناقش هذه ا�ادة العلمية ال� �عها، سيعمل معا¯ة  ا، من ضمن معا¯اتها a ا�ناقشة.1
 .والiجيح، وال يمكن أن يتم مناقشة وترجيح إال باستدالل

VVVVVVVV........األخطاء وا�غالطات Z عرف�األخطاء وا�غالطاتمهارة ا`قد وا Z عرف�األخطاء وا�غالطاتمهارة ا`قد وا Z عرف�األخطاء وا�غالطاتمهارة ا`قد وا Z عرف�األخطاء وا�غالطاتمهارة ا`قد وا Z عرف�األخطاء وا�غالطاتمهارة ا`قد وا Z عرف�األخطاء وا�غالطاتمهارة ا`قد وا Z عرف�األخطاء وا�غالطاتمهارة ا`قد وا Z عرف�فهذه ا�هارت مهارات مت�ملة، ·تاج إ� هذه ا�هارات �سب مراحل مهارة ا`قد وا ،
 :ا4حث، فقلنا ا4حث سيكون

 
ً
 .w ا�خطيط Y: أوال

 .ثم w �ع مادته العلمية: ثانياً 

 .w �ليل هذه ا�ادة ومعا¯تهاثم : ثا;اً 

ثم نقد ما يكون فيها واالستدالل Z اآلراء، سواء إقامة ا�جة أو نقدا ألدلة اآلخرين، ف� نقدك ألدلة اآلخرين : رابعاً 
�تاج إ� ا�عرف Z مهارة ا`قد، فا`قد واالستدالل متساوقان مع بعض، البد منهما w نفس ا�رحلة ال� تعالج فيها 

 .معا¯ة ا�علومات
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- ٨٠ - 

 

فهذه ا�راحل اpمس للبحث �تاج إ� هذه ا�هارات ا�ت�ملة لñ يستطيع من خال ا ا4احث أن يعالج �ثه بطريقة 
 .مناسبة وجيدة وطريقة علمية

ستدالل هو نوع من ا�فس£  ذه ا�هارات، ألن ا�فك£ ا`اقد يستخدم اال: ب® جانب مع� وهو ما يسÍ با�فك£ ا`اقدب® جانب مع� وهو ما يسÍ با�فك£ ا`اقدب® جانب مع� وهو ما يسÍ با�فك£ ا`اقدب® جانب مع� وهو ما يسÍ با�فك£ ا`اقدب® جانب مع� وهو ما يسÍ با�فك£ ا`اقدب® جانب مع� وهو ما يسÍ با�فك£ ا`اقدب® جانب مع� وهو ما يسÍ با�فك£ ا`اقدب® جانب مع� وهو ما يسÍ با�فك£ ا`اقد
ويستخدم ا�نصيف ويستخدم الiتيب، ويستخدم الكشف عن العالقات واألنماط وÑو ذلك، بل أيضا يستطيع طرح 

 :الفروض Z ا4حث أو األسئلة Z ا4حث، فا�فك£ ا`قاد أساÌ ومهم، طبعا Y تعريفات

 .ائعة w ا�كمائعة w ا�كمائعة w ا�كمائعة w ا�كمائعة w ا�كمائعة w ا�كمائعة w ا�كمائعة w ا�كمهو استخدام قواعد االستدالل ا�نط® وµنب األخطاء الشهو استخدام قواعد االستدالل ا�نط® وµنب األخطاء الشهو استخدام قواعد االستدالل ا�نط® وµنب األخطاء الشهو استخدام قواعد االستدالل ا�نط® وµنب األخطاء الشهو استخدام قواعد االستدالل ا�نط® وµنب األخطاء الشهو استخدام قواعد االستدالل ا�نط® وµنب األخطاء الشهو استخدام قواعد االستدالل ا�نط® وµنب األخطاء الشهو استخدام قواعد االستدالل ا�نط® وµنب األخطاء الش        ا�فك£ ا`اقدا�فك£ ا`اقدا�فك£ ا`اقدا�فك£ ا`اقدا�فك£ ا`اقدا�فك£ ا`اقدا�فك£ ا`اقدا�فك£ ا`اقد

االعتماد Z ا�حليل والفرز واالختيار واالختبار �ا �ى الفرد من معلومات ألجل ا�مي¶ ب� األف�ر االعتماد Z ا�حليل والفرز واالختيار واالختبار �ا �ى الفرد من معلومات ألجل ا�مي¶ ب� األف�ر االعتماد Z ا�حليل والفرز واالختيار واالختبار �ا �ى الفرد من معلومات ألجل ا�مي¶ ب� األف�ر االعتماد Z ا�حليل والفرز واالختيار واالختبار �ا �ى الفرد من معلومات ألجل ا�مي¶ ب� األف�ر االعتماد Z ا�حليل والفرز واالختيار واالختبار �ا �ى الفرد من معلومات ألجل ا�مي¶ ب� األف�ر االعتماد Z ا�حليل والفرز واالختيار واالختبار �ا �ى الفرد من معلومات ألجل ا�مي¶ ب� األف�ر االعتماد Z ا�حليل والفرز واالختيار واالختبار �ا �ى الفرد من معلومات ألجل ا�مي¶ ب� األف�ر االعتماد Z ا�حليل والفرز واالختيار واالختبار �ا �ى الفرد من معلومات ألجل ا�مي¶ ب� األف�ر         ا�فك£ ا`اقدا�فك£ ا`اقدا�فك£ ا`اقدا�فك£ ا`اقدا�فك£ ا`اقدا�فك£ ا`اقدا�فك£ ا`اقدا�فك£ ا`اقد
  ........السليمة واpاطئةالسليمة واpاطئةالسليمة واpاطئةالسليمة واpاطئةالسليمة واpاطئةالسليمة واpاطئةالسليمة واpاطئةالسليمة واpاطئة

طبعا "ية ا�فك£ ا`قدي أن يصل ا�عرفة الصحيحة هذه a الغاية، ألن ا�عارف تتداخل، وقد يكون نقص جانب سبب 
وصول إ� حكم خاطئ، فمن ا�هم أن يستوÝ اإلنسان ا�راحل ويرتبها منطقيا حÆ يصل إ� حكم صحيح، وهذه من w ال

 األشياء ا�همة، �اذا؟
 .قال يتضمن ا�فك£ ا`اقد أو ·تاج إ� أدلة وشواهد �عم اآلراء وا`تائج ال� تُوِصله إ� حكم مع�

 .ه Z فهم العالقات وفهم ا¯زئيات وربط ا¯زئيات بالíيات وÑوهاأيضا أسا«ب ا4حث ا�نط® ال� تعين
 .وقال استخدام \ االµاهات وا�هارات اpمسة ال� أ�نا إ«ها

 w ي يستخدم \ هذه ا�هارات، ألن ا دفyفك£ ا`اقد هو اإلطار العام ا�لك ¿ن اy ،£فك�هذه األمور البد من ا
 .رفة الصحيحةا`هاية هو �صيل ا�ع

  ))))))))خطوات �حصيل الفكر ا`اقدخطوات �حصيل الفكر ا`اقدخطوات �حصيل الفكر ا`اقدخطوات �حصيل الفكر ا`اقدخطوات �حصيل الفكر ا`اقدخطوات �حصيل الفكر ا`اقدخطوات �حصيل الفكر ا`اقدخطوات �حصيل الفكر ا`اقد((((((((هناك خطوات البد منها لالتسام بالفكر ا`اقد هناك خطوات البد منها لالتسام بالفكر ا`اقد هناك خطوات البد منها لالتسام بالفكر ا`اقد هناك خطوات البد منها لالتسام بالفكر ا`اقد هناك خطوات البد منها لالتسام بالفكر ا`اقد هناك خطوات البد منها لالتسام بالفكر ا`اقد هناك خطوات البد منها لالتسام بالفكر ا`اقد هناك خطوات البد منها لالتسام بالفكر ا`اقد 

 .البد من �ع ا�علومات والوقائع ا�تصلة بموضوع ا�راسة* 

 .استعراض اآلراء ا�ختلفة حول ا�وضوع* 

 .مناقشة اآلراء ا�ختلفة �حديد الصحيح منها وغ£ الصحيح* 

 .ة ونواÓ الضعف w اآلراء، وهذه تأ* أثناء ا�ناقشةتمي¶ نواÓ القو* 

 .تقييم اآلراء بطريقة موضوعية بعيداً عن ا�ح¶ واyاتية، يبعد هواه ويفكر فيها تفك£اً علمياً �رداً * 

 .ال²هنة أو االستدالل Z صحة وهو ما يسÍ الiجيح* 

ال²اه� ف£جع إ� ا�زيد من ال²اه�، حÆ يرى أنه قد وصل إ� إذا رأى أنه لم يستوِف ا�علومات و·تاج إ� مزيد من 
 .ا�كم بطريقة �ردة بناء Z أدلة علمية واضحة وبينة، هكذا إذن نأ* Z ا�فك£ ا`اقد وقد ذكرته بإ�از

ة إ� بعض منها w ة إ� بعض منها w ة إ� بعض منها w ة إ� بعض منها w ة إ� بعض منها w ة إ� بعض منها w ة إ� بعض منها w ة إ� بعض منها w هناك أمور ذات صلة به، ¿ألمور أو القدرات ال� تتطلبها هذا ا`وع من ا�فك£، وقد سبقت اإلشارهناك أمور ذات صلة به، ¿ألمور أو القدرات ال� تتطلبها هذا ا`وع من ا�فك£، وقد سبقت اإلشارهناك أمور ذات صلة به، ¿ألمور أو القدرات ال� تتطلبها هذا ا`وع من ا�فك£، وقد سبقت اإلشارهناك أمور ذات صلة به، ¿ألمور أو القدرات ال� تتطلبها هذا ا`وع من ا�فك£، وقد سبقت اإلشارهناك أمور ذات صلة به، ¿ألمور أو القدرات ال� تتطلبها هذا ا`وع من ا�فك£، وقد سبقت اإلشارهناك أمور ذات صلة به، ¿ألمور أو القدرات ال� تتطلبها هذا ا`وع من ا�فك£، وقد سبقت اإلشارهناك أمور ذات صلة به، ¿ألمور أو القدرات ال� تتطلبها هذا ا`وع من ا�فك£، وقد سبقت اإلشارهناك أمور ذات صلة به، ¿ألمور أو القدرات ال� تتطلبها هذا ا`وع من ا�فك£، وقد سبقت اإلشار
  ::::::::ا�هارت ا�طلوبة، Ðا يع� عليهاا�هارت ا�طلوبة، Ðا يع� عليهاا�هارت ا�طلوبة، Ðا يع� عليهاا�هارت ا�طلوبة، Ðا يع� عليهاا�هارت ا�طلوبة، Ðا يع� عليهاا�هارت ا�طلوبة، Ðا يع� عليهاا�هارت ا�طلوبة، Ðا يع� عليهاا�هارت ا�طلوبة، Ðا يع� عليها

 .ا�عليم ا�بZ À ا�فك£* 

  .القراءة ا`قدية* 

إجراء تدريبات، وهناك دورات متخصصة كث£ة اآلن �عليم ا�فك£ ا`اقد، ·سن بطالب العلم إن تيY ð اال�حاق * 
 .بدورة فيما يتعلق بتعليم ا�فك£ أن يسارع إ«ها


