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  بسم هللا الرمحن الرحيم

  * كيفية كتابة حبث يف الدراسات اإلسالمية
  حممد بن علي البيشي

  
  : توسع الدراسات اإلسالمية يف الزمان واملكان واملوضوع .١

  الدراسات اإلسالمية واسعة امليدان ؛ من حيث : 
  ام .الزمان ، على امتداد أربعة عشر قرناً مبا ضمَّته من لياٍل وأيام وشهور وأعو   
وأمـــا املكـــان ، فقـــد شـــارك يف الدراســـات اإلســـالمية عقـــول ونوابـــغ مـــن مجيـــع األرجـــاء وكـــل األحنـــاء ؛ مـــن    

ايــات إفريقيــا جنوبــاً  ، والبقــاع الــيت مل تشــارك يف  الصــني شــرقا إىل األطلســي غربــاً ، ومــن ســيبرييا مشــاال إىل 
ــا ركــب األمــس ؛ تتــدارك القافلــة اليــوم ، وســواء أكانــت الكتابــات  الدراســات اإلســالمية فيمــا مضــى ، وفا

ا دراسات إسالمية .   صحيحة قومية أم سقيمة لئيمة ، ال يهم ذلك ، إال أ
      

وأمــا املوضــوع ، فقــد تفتقــت يف رحــاب هــذا الــدين علــوم كثــرية جــدا ، وال زالــت يف منــاء واطــراد ، وكلهــا      
  فن وعلم . ٣٠٠يف كتابه ( كشف الظنون ) تستند إليه ، وعلى سبيل املثال قد أحصى حاجي خليفة 

      
ا تبلغ مثانني علما ، وعلـم التفسـري      فإذا أخذا علوم القرآن الكرمي املتعلقة بالنص العزيز كمثال ، وجدنا أ

  واحدا منها ، مبا ضمه أيضا من أنواع عشرة ، كما ذكره اإلمام السيوطي يف ( اإلتقان ) .
  علماً  ، كل هذا دليل على السعة زمانا ومكاناً وموضوعـاً .  ٩٠لغت أزيد من وكذلك علوم السنة اليت ب  

  مقاصد التأليف ، وغايته :   .٢
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أي أن البحــث ينبغــي أن يكــون لــه غايــة يرومهــا وهــدف يصــبو إليــه ، وهــي جمموعــة يف رؤوس ســبعة ذكرهــا 
  اإلمام ابن خلدون يف املقدمة : 

  
  
به وفصوله ، واستنباط مسائل تعرض للعامل حيرص علـى إيصـاهلا استنباط العلم مبوضوعه ، وتقومي أبوا - أ

  لغريه ؛ ومثاله كتاب ( الرسالة ) يف أصول الفقه لإلمام الشافعي .
 أن يقف على تواليف األولني ، فيجدها مستغلقة ، يف حاجة للكشف واإلبانة . -  ب

تــاب مــع االســتيثاق العثــور علــى غلــط أو خطــأ يف كــالم املتقــدم ـ ممــن اشــتهر فضــله ـ فيودعــه الك -  ت
 بالربهان ؛ ليقف الناظر على ذلك ؛ إذ تعذر احملو . 

 نقصان مسائل أو فصول يف فن ، فيقصد املطلَّع عليه إكمال ما نقص ؛ إمتاماً للفن . -  ث

ــذيبها ، كمــا وقــع يف        -  ج ــا ، فيقصــد املطلــع ترتيبهــا و (     وقــوع مســائل العلــم غــري مرتبــة يف أبوا
ا.املدونة ) من روا ا ابن أيب زيد القريواين ؛ بنسبتها ألبوا  ية سحنون عن ابن القاسم ، فهذ

ــا يف علــوم أخــرى ، فيتنبــه بعــض األذكيــاء إىل موضــوع ذلــك  -  ح أن تكــون مســائل العلــم مفرقــة مــن أبوا
(       الفن ، فيفعل ذلك ، ويظهر به فنٌّ ينِظُمه من مجلة العلوم اليت ينتحلها البشـر ، مثـل  كتـاب 

 لبيان والتبيني ) للجاحظ الذي مجع فيه كثريا من كتاٍب جمموع للمسائل حنوية  .ا

أن يكون مؤلفاً من أمهات الفنون طويًال ، فيقصد املطلَّع إىل تلخيصه واختصاره ، أو حذف املكرر  -  خ
 منه .

) ؛ بعـد أن وما سوى هذه األغراض ففعل غري حمتاج إليه، قال أرسطو : ( وما سوى ذلك ففضٌل أو َشـَره   
 عدَّد مقاصد التأليف .

ـاً وهـو :    فيجب على الباحث يضع نصب عينيه الغية واهلدف من كتابته ، و يطـرح علـى نفسـه سـؤاال مهمَّ
  ماذا سأستفيد من عملي هذا يف ديين ودنياي ؟ وماذا سأفيد القرَّاء بعد خروجه إليهم ؟ .

  .  خطوات البحث  مضموناً وشكًال :٣

  ن :املضمو أوال : 
  األهلية واالستعداد للبحث :   -  أ

فاالســتعداد واألهليــة قائمــة علــى الرغبــة وامليــل لــذات البحــث ، وهــو أســاس ال بــد منــه ، والباحــث يف علــوم 
 الشريعة ؛ جيب عليه أمران :



 ٣

أن يكون على معرفة بأصوهلا ومفاهيمهـا األساسـية ـ الكتـاب والسـنة ـ وذلـك يف احلـد األدىن   : األمر األول 
علومهمــا ، فمــن ُحــرم ذلــك أو فاتــه فــال يــتعنَّ ، واألوىل لــه أن يســدَّ علــى نفســه أبــواب القــدح والتجــريح مــن 

  ،ومبقدار رسوخه فيهما ؛ يكون قد اقرتب من احلق والصواب .
      

  وقد ذكر اجملربون من العلماء معامل هداية للوصول للمعرفة الصحيحة ، بقوهلم : 
االسـتماع والقبـول ، مث التصـور والـتفهم ، مث التعليـل واالسـتدالل ، مث العمـل  ( فطالب العلم يف بدايته شرطه

  والنشر ) فمىت قد رتبة عن حملِّها حرم الوصول حلقيقة العلم من وجهها . 
أن يكون قد رسخ يف العلم الذي هـو بصـدده ، فمـن مل يكـن متمكنـا فيـه فمـاذا سـيبدع ؟ أو األمر الثاين :  

  اذا يفهم ليشرح ؟ ..أي شيء سيستدرك ، وم
  :  وإن من متام الرسوخ يف علم ما   

ا بدقة . .١   معرفة املصطلحات اخلاصة به ، ودالال
  تداخلها مبصطلحات علم آلخر .   التفريق بينها عند .٢

  حسن استعماهلا فيه : تعبرياً وحتبرياً .  .٣
ني ومـدوين الـدواوين ، وهـو نـافع يف قال الشاطيب يف ( املوافقات ) : .. الطريـق الثـاين مطالعـة كتـب املصـنف  

  بابه بشرطني :
أن حيصــل بــه فهــم مقاصــد ذلــك العلــم املطلــوب ، ومعرفــة اصــطالحات أهلــه ، مــا يــتم بــه النظــر يف  )١

  الكتب .
م أقعد من غريهم من املتأخرين . )٢  أن يتحرى كتب املتقدمني من أهل العلم املراد ،  فإ

العلوم األخرى اليت يتشابه لفظها مع مصطلحات هذا العلـم ، كما أنه ليس من العلم أن ينقل مصطلحات 
 ويكثر من تعريفها واإلشارة إليها . 

 ب ـ معرفة ميدان البحث ، والتمكن منه : 

جيب على الباحث يف ميدان أن يُلمَّ بأبعاد ميدانه الـذي خيوضـه معرفـة تامـة ، قبـل أن يشـرع ، وذلـك مـن    
  خالل :
  لعلم ، وأمهات كتبه ، اليت شهد هلا أهل االختصاص بالقبول .االطالع على أحوال ذلك ا )١
 أن يتناول كتابا جامعاً منها ، فيدرسه بإتقان . )٢

 مث يطلع على ما كتبه املعاصرون من أحباث ورسائل حوله . )٣

 كثرة التفتيش واملطالعة ، والتحقيق واملراجعة . )٤



 ٤

 والواضح واملشكل . النظر يف كالم خمتلف األئمة ؛ ليعرف املتفق واملختلف ،   )٥

 حبق وصدق . صاالختصافهذا جيعله من أهل 

    
لَـكة ، فمن مل تكن عنده ملكة يف ختصصه ، وحذق يف مسائل ذلك التخصص على العموم 

َ
والتمكن هو امل

  ، فلن يكون يف التصنيف والتأليف  قادراً على التصرف ، أو تقدمي جديد . 
  :    ج ـ البحث العلمي ، وفائدته اإلنسانية

يلزم الباحث أن يالحظ الفائدة اليت سيسديها للناس حوله ، وهل سيقدم حالًّ ملشـكلة متوقعـة أو قائمـة،    
  عامة أو خاصة ، وإال فلن يكون لعمله أثر وال فائدة ، بل مضيعة للوقت .

 وإننــا نســمع اليــوم عــن أنــاس حياضــرون عــن الســبحة ، والقمــيص ، ولــون أصــحاب الكهــف ، ويبحــث عــن  
اإلمــــاء والعبيــــد ؛ وهــــذا غبــــاء ال مثيــــل لــــه  .  ومــــن هــــذا املنطلــــق كــــان ســــلفنا عنــــدما ُيســــألون عــــن حكــــم ، 

  يستفسرون  : هل هذا كائن ؟ فإن أّكدوا ذلك أجابوا هلم عنه وإال  فال ؟ .
ــا يف غــري زما    ــا مباحــث ميتــة لــن تتحــرك أبــدا ، إمــا أل ــا كمــا أن هنــاك مباحــث ال صــلة هلــا بــالواقع ؛ أل

ا قد قُتلت حبثاً وانتهى الناس منها .  ا ، أو أ   ومكا
  د ـ تقسيم البحث وإحكام ُخطته : 

بعد هذا ، يبدأ الباحث بوضع تصور مشويل عن حبثه ، فيقسمه إىل أبواب حبب كـربه ، ويف البـاب الواحـد    
ـذا يقـدم القضـية املطروحـة  وحلهـا ، مـن مجيـع جوانبهـا فصول ، ويف الفصل الواحد مباحث ، أو فقرات  ؛ 

  مبا هلا وعليها .
  وجيب أن يراعي يف ذلك  :

  متهيد القضية الداعية إىل إجياد هذا البحث ، يف املقدمة  .  )١
  أمهية الوقوف عليها، ومسوغات ذلك  .  )٢
م موضوعه إىل أجزاء مسيناها أبوابا وفصوال . )٣   مث يقسِّ

اجلمع : أي التقسيم الكلي إىل جزئياته و إىل أصـنافه ، ومن وسائل اكتساب املعارف احلسية ؛ التقسيم و    
ــا ؛ املســماة الســرب والتقســيم ؛ ومــا التقســيم للبحــث أال لتحقيــق هــذه الغايــة  ومجــع اجلزئيــات املتفرقــة يف كليا

  املبنية من درس اجلزئيات ، ووضعها حتت الكليات . 
متام الرأي ، ويكوِّن بذلك مثرة كاملة ملا تقدمـه مـن ) ال بد أن يكون الباب األخري متناوًال قمة الفكرة و ٤    

ايُة القول فيها . ا و   أبواب وفصول ؛ ألنه خالصة َحلهِّ
رِضي .٥    

َ
  )  اخلامتة ؛  تأيت لتبني لنا ـ بإجياز وتركيز ـ القول الفصل والرأي امل



 ٥

  :  ومن أهم أسباب االهتمام بكتب اإلمام الشافعي رمحه هللا كما قال البيهقي    
 .حسن التنظيم والرتتيب  .١

 جج يف املسائل مع مراعاة األصول .ذكر احل .٢

  حتري اإلجياز واالختصار .    .٣
  هـ  ـ مجع املعلومات بوعي وبصرية :   

بعـــد وضـــع املخطـــط الشـــمويل للبحـــث ، يبـــدأ بـــالقراءة اهلادفـــة ، ومجـــع املعلومـــات الـــيت تنضـــوي حتـــت حبثـــه ،  
  ، وجيب عليه أن :  وتتعلق بدراسته من قريب أو بعيد 

  يعرف قيمة كل كتاب على خري وجه .  .١
 توجهات كل مؤلف ؛ ليتأتى االستفادة منه . .٢

 يعرف مواطن القوة والضعف فيه ، ليعتمد هذا ويتجنب ذاك . .٣

معرفة ما زاده غـريه ، أو تفـرد بـه ، وأصـالته أو عـدم أصـالته يف ميدانـه  ، فـإن مل يكـن يف الكتـاب مـا  .٤
 باحث الوقت فيه ؛ كما قال ابن العريب .ذكرنا فال يضيع ال

أن جيمــع املــادة بيقظــة وحــذر ووعــي ، فيكتــب كــل مــا ميكنــه أن يســتفيد منــه يف البحــث ،  كمــا قــال  .٥
 احملدِّثون  ( إذا كتبت فقمِّش ، وإذا حدَّثت ففتِّش ) ، وللجمع طرق أمهها : 

مث عنــاوين صــغرى ، أو أن يكتــب  ضــم املعلومــات يف بطاقــات صــغرية ، ويضــع هلــا عنــاوين كــربى عامــة ،
 على أوراق كبرية يضمها تبعاً األبواب والفصول  ؛ كلٌّ حسب فهمه وإدراكه واستعداده.

  و ـ إحكام النظر يف املادة العلمية ، و صياغتها ، وترتيبها  :  
ه ، وتقليـب بعد مجع املـادة ، وتوثيـق مـا مجعـه ، ال بـد لـه مـن طـول النظـر فيـه وجتـوال الفكـر علـى صـفحات   

  الرأي يف جنباته ، ويدون مع كل فكرة ما يستنبطه ، وغلى جانب كل قول ما يستفيده . 
  مث يبدأ بصوغ مادته املتوفرة ، ويبينها بالكيفية اليت حتلو له .  
ويتوجــب عليــه أن يراعــي عــرض الفكــرة الــواردة ، حســب األقــدم فالقــدم ، ممــن تعــرض هلــا أو طرحهــا، مــن   

ا إىل من وهـــا واتســاعها ، إىل بلوغهـــا غايتهــا وإحكامهـــا ، علـــى مــا اعرتاهـــا مــن معارضـــة أو مناقضـــة، أو نشــأ
ــا مــن تفســري وتعليــل ، وبيــان وتفصــيل ، مقــدما يف ذلــك أصــل املســألة مــن آي  تأييــد أو موافقــة ، ومــا حلــق 

  وجها ، و نقال ، ولو القرآن ، وصحيح السنة النبوية ، قال اإلمام النووي : ( فلهذا ال أترك قوال ، وال 
كــــان ضــــعيفا أ و واهيــــا ؛ إال ذكرتــــه إذا وجدتــــه إن شــــاء هللا تعــــاىل ، مــــع بيــــان رجحــــان مــــا كــــان راجحــــا ، 

  وتضعيف ما كان ضعيفا .. ) .    
 وجيب عند نقل فكرة عن مصنف أن يستوعبها كلها ، ويدرك قائلها من ناقلها ، وصاحبها من منتحلها .   



 ٦

ة واحلـــديث مـــن مصـــادرها املعتمـــدة ، حســـب األقـــوى فـــاألقوى ، أو حســـب مـــا يـــراه ويعـــرض لتفســـري اآليـــ  
  :   وفائدة طريقة تقدمي األقدم واألقوىموصال للهدف . 

تبيــني مــدى تطــور األفكــار  ، أقــدار أهــل العلــم ومــراتبهم منــه ، إدراك أثــر الزمــان واملكــان  ، بيــان موضــع   
عدَّهلا أو أصلحها ، إظهار قيمة عملـه هـو ، وأمهيـة تصـنيفه ومـدى  اخللل والنقص يف الفكرة ؛ وَمن متّمها أو

  احلاجة إليه . 
  ز ـ األمانة يف نقل األفكار  وعزوها :  

ا ، دون أدىن غضاضــة مــن صــغري وكبــري ، مــن مســلم أو كــافر     وذلــك بنســبة األقــوال واألفكــار إىل أصــحا
  من برٍّ أو فاجر ، من متقدم أو متأخر .

علمــاء املســلمني األقــدمون املثــل األعلــى يف األمانــة العلميــة ؛ ألن القــرآن الكــرمي أرســى ذلــك، ولقــد ضــرب   
  فقد ذكر القرآن عقائد امللل الضالة كما هي  ـ مبا فيها ـ وردَّ عليها وفندها .

ـــة وابـــن القـــيم ، الش وانظـــر إىل كتـــب  األشـــعري و    ـــرازي ، والغـــزايل وابـــن تيمي ــــالبـــاقالين والفخـــر ال  عي وافـ
الطحــاوي والبغــدادي ، وغــريهم ، لتجــد هــذه النمــاذج القمــم يف الصــدق واألمانــة ، واســتيعاب الفكــرة ولــو  
كانت ضالة ؛ لبيان وجه الضالل فيها ، وما ذاك إال لريفعوا احلرج عن األمة يف احلـوار واملنـاظرة، وليوفـُّوا قبـل 

  ذلك األمانة حقها .   
وجيــب علينــا أن تكــون علــى حــذر شــديد مــن املعاصــرين ممــن يعبــث بالنصــوص نقــال وبــرتاً ، وحــذفا ملــا ال   

يعجبــه ، أو يتعــارض مــع أهوائــه وتوجيهاتــه أو يــأيت علــى حججــه ودعــاواه باهلــدم والســقوط بــذلك يف بعــض  
ا .   كتب الرتاث اليت خيرجو

سـر الكاسـد ، يف نصـوص هلـا قيمـة ووزن ، دون متييـز وقد وجدنا بعضهم يقحـم رأيـه الفاسـد ، وفكـره اخلا   
  أو إشارة على أنه من احملقق أو الناشر أو الطابع ،ادعاًء منه للفهم ، واالجتهاد العلمي العظيم ؟!

قـــال اإلمـــام الســـبكي : ( وقـــد وصـــل حـــال بعـــض اجملســـمة يف زماننـــا علـــى أن َكَتـــَب شـــرح صـــحيح مســـلم    
  َف من كالم النووي ما تكلم به على أحاديث الصفات ـ فإن النووي للشيخ حميي الدين النووي ، وحذَ 

أشعري العقيدة  ـ فلم حتمل قـوى هـذا الكاتـب أن يكتـب الكتـاب علـى الوضـع الـذي صـنفه مصـنُفه . وهـذا 
عندي من كبـائر الـذنوب ن فإنـه حتريفـه للشـريعة وفـتح بـاب ال يـؤمن معـه بكتـب النـاس، ومـا يف أيـديهم مـن 

  فقبح هللا فاعله وأخزاه ، وقد كان يف غنية عن كتابة هذا الشرح ، وكان الشرح يف غنية عنه ) .املصنفات ، 
وال بد من التأكيد على أن نقل قول السابق إن أخـذه بلفظـه تعـني العـزو لصـاحبه ، وكـذا إن أخـذه بـاملعىن   

  ل مدلِّساً .احملاذي للفظ من غري زيادة عليه  ، باإلشارة لوجه النقل ؛ وإال كان الناق
ا :  ح ـ   الفهم الصحيح للنصوص ، وحتديد مدلوال



 ٧

وذلـــك بــــااللتزام بضــــوابط الفهــــم الصــــحيح للنصــــوص ، وحتديــــد مدلوالتــــه علــــى هــــدي هــــذه الضــــوابط .            
وهـــي القضـــية الـــيت نســـميها اليـــوم املوضـــوعية و النزاهـــة واإلخـــالص يف فهـــم مـــراد كـــالم هللا تعـــاىل وفهـــم كـــالم 

ى هللا عليه وسـلم ، وإن الفهـم احلـق ملـراد الشـارع ، إضـافة إىل كونـه واجبـا دينيـا ، فـإن نتيجتـه هـي رسوله صل
  صمام األمان للحياة اإلنسانية ، وسر السعادة البشرية .

وأيضا مـن املوضـوعية والنزاهـة االجتهـاد املباشـر وأخـذ األحكـام مـن نصـوص القـرآن والسـنة مباشـرة ؛ مبـا ال   
مام ، ويتحلى كل مـأفون حبليـة اإلمـام ، مـع احلـذر الشـديد مـن جعـل الـنص تابعـاً لرأيـه وهـواه ، يَلفت معه الز 

  ورغباته وأفكاره ، جبعله األصل وجعل النص هو الفرع .
  ويلزمه بعدها عدم التعجل يف إصدار األحكام ؛ قبل متام النظر فيما هو بصدده ، وجتنب التهور.  
  :  الرجوع يف كل علم إىل أهله ط ـ
فأهــل كــل علــم مقــدمون علــى غــريهم فيــه ، بــل ال يلتفــت فيــه إىل ســواهم ؛ ألن أهــل كــل علــم هــم الــذين    

  مجعوا مسائله وضبطوا أصوله ، وألفوا كتبه وذلَّلوا صعابه .
ملا سئل اإلمام مالك رمحه هللا عن البسملة قال : ( سلوا عـن كـل علـم أهلـه ، وإمـام النـاس يف القـراءة نـافع    

، وقــال جــار هللا : ( .. أن علــى كــل آخــذ علمــاً أن ال يأخــذه إال ِمــن أقتــل أهلــه علمــا ، وأحنــرهم درايــة ، )  
وأغوصهم على لطائفه وحقائقه ، وإن احتاج أن يضرب إليه أكباد اإلبل ، فكم من آخذ عن غـري مـتقن قـد 

  ضيع أيامه ، وعض عند لقاء النحارير أنامله ) . 
ياسية ، ـله مسألة النقل يف املذاهب الفقهية والعقدية ، واألديان والفرق واملذاهب الس وإن ما ينبغي التنبه   

م الصادرة عن أهله ، حىت ال يقع الب   احث يف اخلطأ  ـــفيجب أن يرجع فيه إىل مصنفا
وهناك ،  ويرجم بالظنون ، وكثري من الكاتبني عن اإلسالم تركوا مصادر العلوم املتقنة ، وتصيدوا األقوال هنا

  بقيل ويقال ، وحيكى ويروى ، دون تثبت وتأكد .
  النقد النزيه املتزن  : ي ـ
إن الباحث الراسخ ال يقف حيال األفكار والنصوص مكتوف األيـدي ، جامـد النظـر عـدمي التـدبر ، بـل     

رى فيـه مـا لـه حـق النقـد والتقـومي لكـل نـص ـ سـوى الكتـاب والسـنة ـ ، فـال ميـر عليـه نـص يف إطـار حبثـه و يـ
يســتحق التقــومي أو بيــان اخلطــأ ، إال وقــوَّم وأصــلح مبــا يــراه حقــا ، وإن مل يفهــم الــنص أشــار إىل ذلــك ؛ لــئال 

  يُنسب إليه الرضا به . 
ره يف متـــنه ، ـوطريــق النقــد كمــا قــال ابــن اهليــثم  (.. أن جيعــل نفســه خصــما لكــل مــا ينظــر فيــه ، وجييــل فكــ  

فسه عند خصامه ، فال يتحامل عليه وال يتسمح فيه )  لتنكشـف لـه احلقـائق ومجيع حواشيه ، ويتهم أيضا ن
  حينئذ جبالء  .



 ٨

  ثانيا: الشكل اخلارجي  :
  سالمة األسلوب :     أ ـ
إن األســــلوب هــــو ثــــوب املعــــاين ، ومبقــــدار توشــــيه وحتبــــريه وجتميلــــه ، تقــــرب املعــــاين مــــن األفهــــام ، وتســــرع   

باللغـــة العربيـــة ؛ جيـــب جتنيبـــه اللحــــن ، واألخطـــاء الصـــرفية والنحويـــة  الـــدخول إىل القلـــوب والعقـــول ، فبحـــثٌ 
واإلمالئية ، إذ َمن ُحرم فهم العربية والتصرَّف فيها ال يتأتَّى له فهـم نصـوص القـرآن والسـنة ، وأقـوال السـلف 

  الصاحل ، ولن يستطيع اّدعاء قدرته على التعبري عنها حق التعبري يف حبثه . 
أن تصــب األلفــاظ والرتاكيــب يف قوالــب الســجع الثقيــل ، أو تصــيُّد حواشــي اللغــة ومهجــور  و ال يعــين هــذا  

الكالم ، كما ال ينبغي الوقوع يف تراكيب العامة ، وأساليب الصحافة السائرة اليـوم ـ ولـو كانـت مبعـاٍن سـامية 
  ـ ألن ذلك يهبط بقيمة عمله وجهده .

  الرتقيم :ضبط النص بالشكل و اإلعجام ، وعالمات   ب ـ
  فهذا من متام معرفة اللغة وحسن الصياغة ، فأما :         
شــِكلة وامللتِبســة  الشــكل واإلعجــام : )١

ُ
فيكــون يف املواضــع الــيت حيتــاج إليهــا ، وخاصــة يف الكلمــات امل

ـا ـ جبانـب املعـاجم اللغويـة  ـتم  من األعالم والكىن و األلقاب واألنساب وغريها ؛ وفيهـا مؤلفـات 
  ضبط بنية الكلمة ـ مثل : إصالح أخطاء املؤلفني إلمام ْمحد اخلطَّايب.  ؛ اليت ت

ا تبـنيِّ املـراد ، وتوضـح الفكـرة  عالمات الرتقيم : )٢ فيجب استعماهلا على أدق وأكمل ما يكون ؛ أل
، وتســهل القــراءة ، وتيســر الفهــم ، ويف يــذلك كتــب مؤلفــة ، مثــل : الرتقــيم يف اللغــة العربيــة ألمحــد 

 شا .زكي با

  ضبط القراءات القرآنية واألحاديث النبوية :   ج ـ
ـا ـ يف     فيجـب علـى الباحـث االعتمـاد علـى قـراءة قرآنيـة معينـة ، ويشـري  للقـراءات األخـرى ـ  عنـد املـرور 

 حال كون اآلية حملَّ استنباط لألحكام أو نظر .

  جوع إليه .وكذلك نصوص األحاديث ورواياته ، مع بيان املصدر ؛ ليسُهل الر  
  نفي االستطراد :  د ـ
حيسن بالباحث أن خيلي فكرته من االستطرادات الطويلة ، وإن كانت االستطرادات ضرورية ـ ال بد منهـا    

  ـ فلتكن يف حاشية الكتاب ، وإن كانت طويلة فليجعلها مضمومًة ملحقة يف ختام الباب أو البحث . 
  
  حسن االقتباس :  هـ ـ



 ٩

  حالتان : االقتباسات هلا  
إن كانــت طويلــة : فإمــا أن ختتصــر ويقتصــر علــى فيهــا علــى موضــع الشــاهد ، أو يؤخــذ معناهـــا؛   )١

ويشار إىل ذلك . وقد صنع هذا العلمـاء األقـدمون ، فمـثال اإلمـام البخـاري رمحـه هللا : كـان يقطِّـع 
لك البــاب احلـديث الواحــد يف مواضــع عديـدة مــن جامعــه الصــحيح ، مقتصـراً علــى مــا لـه عالقــة بــذ

  فقط ، وكانوا يأخذون املعىن أحيانا أخر وتركوا اللفظ ، وكانوا يقولون: قال فالن : مامعناه .
 وإن كانت قصرية :  نُقلت كما هي  . )٢

 ويف العصر احلايل تواطأ الباحثون على أمور ، هي: 

  . وضع االقتباس بلفظ بني قوسني  
  م اآليات يف املصحف املتداول .عند اقتباس اآليات : البد من ذكر السورة ، ورق 

   عند اقتبـاس األحاديـث ال بـد مـن إحالـة النصـوص إىل مصـادرها ، األعلـى فـاألعلى ، فـال
 يذكر جامع الرتمذي قبل البخاري .

 و جيدر بعد توثيقها أن ينقل درجتها عن أحد األئمة املعتمدين .  

 صفحة ؛ فحسن .العزو يكون بذكر الكتاب والباب ، وإن أضاف إىل اجلزء وال 

  
  التزام املصطلحات املتداولة :   و ـ

ـا حبثـه بعـد املقدمـة بوضــوح       إذا كان للباحث مصطلحات متعلقة ببحثه ، فمن املستحسـن أن يصـدِّر 
؛ حـىت يكــون القـارئ علــى بيَّنـة منهــا قبـل أن يــدلف إىل القـراءة ؛ ألن اســتعمال الرمـوز دون توضــيحها يُلــبس 

 وجيعله ميّل القراءة . على القارئ ، بل

  كتابة األمساء األعجمية :   ز ـ
يســتحب للباحــث أن يكتــب األمســاء األعجميــة بُلغتهــا األصــلية ـ مــن فرنســية أو انكليزيــة أو فارســية ـ      

ــا هــو ، و أمــا مــا اقتبســه منهــا  ـ وكــان قصــريًا ـ وترمجــه بنفســه ، فــال حــرج أن  ويضــعها بــني قوســني ، مث يعرِّ
  حاشية الكتاب بنصه األجنيب ؛ فلعله ُخياَلف يف ترمجته وفهمه . يضعه يف 

  
  
  املصادر واملراجع :  ح ـ

اليت اقتبس منها قليال وكثريا ، واليت أحال عليهـا ولـو مـرة واحـدة ، فيجـب عليـه أن يضـعها يف قائمـة كاملـة   
  ، يف آخر عمله ، موثقة أدق ما ميكن التوثيق ، وذلك بطريقيـن : 



 ١٠

  استعمال اسم الكتاب ، رتب الالئحة مبتدئا باسم الكتاب . إن بدأ ب .١
  وإن بدأ إحالته باستعمال املؤلف ، رتبها باسم املؤلفني . .٢

  وإن رتب قائمة املصادر على حسب الفنون العلمية ، فال حرج شريطة توثيٍق كامٍل وترتيٍب دقيٍق .   
  صنع الفهارس والكشافات : ط ـ
  ا عدة أنواع :ألنه ضرورة  الزمة ، وهل   

  الفهرس اخلاص مبوضوعات البحث : واألفضل أن يكون يف صدر الكتاب ، بعد املقدمة .  )١
ـــ : القــرآن الكــرمي ، احلــديث النبــوي ، األعــالم الــواردة ، املصــطلحات احلضــارية ،    )٢ فهــرس املتعلــق ب

ســـهل الرجـــوع إىل األديـــان والفـــرق ، األيـــام والغـــزوات ، األمـــاكن ، األشـــعار .. ، ومبقـــدار تنوعهـــا ي
 الكتاب واالنتفاع به ، وجتاهلها ؛ دليل العجز والتقصري .

 حسن اإلخراج :     ي ـ

قيــل قــدميا (( حســن اخلــط يزيــد احلــق وضــوحاً )) ، فيجــب علــى الباحــث أن يتنــاول البحــث بالتصــحيح      
ِســف البحــث مجالــه ، والتنقــيح مــن األخطــاء املطبعيــة قبــل أن تصــل إىل أيــدي القــراء  ؛ ألن بعــدم ذلــك يك

  ويشني كماله .
  وضع خمتصر ملخص جامع :  ك ـ
ــز جــدا يف عشــر  مــن احلســن اجلميــل أن يتبــع الباحــث كتابــه ـ خاصــة الرســائل و    األطــاريح ـ  مبلخــص مركَّ

مركِّـــزا علــى النتـــائج الــيت وصـــل إليهــا  ؛ لتكـــون   صــفحات أو أكثـــر بقليــل ، علـــى نســق األبـــواب والفصــول ،
فة بعمله وعنوان جهده  ، وهو يف دراسات " املاجستري والدكتوراه " امللخـص الـذي ينشـر بـني كخالصٍة معرِّ 

  يدي اللجنة ، وينشر للتعريف بالعمل يف الدوريات واجملالت املتخصصة .

  مثرة العلم :   ل ـ
شـبع بــها، وال الدراسات اإلسالمية هي ميدان الفضيلة ، وال جيمل مبن وضعه هللا يف ميدان الفضـيلة أن ال يت

  تظهر على حميَّاه ، بعيدا عن طيش الطائشني ، ونزق املنحرفني الزائغني .
  
  
  العلم جهاد كبري :  م ـ



 ١١

وقد قرر علماء الشريعة اإلسالمية بـدءاً مـن السـلف الصـاحل ـ اسـتهداًءا بـالقرآن الكـرمي والسـنة النبويـة ـ أن     
ــذا الشـعور تقـدمت احلضــارة اإلسـالمية وازدهــرت العلـم قمـة العبــادة ، وأفضـل شـيء بعــد أداء الفـر  ائض .. و

  ...  
  فما أحوجنا إىل إعادة هذا املفهوم وتركيزه يف قلوب اجليل الصاعد !!؟  
أيب الدرداء رضي هللا تعاىل عنه قال : قال النيب صلى هللا عليه وسـلم ( مـن رأى الغـدو والـرواح إىل العلـم  عن

  ليس جبهاد ، فقد نقص عقله ) .
  

  والحمد هلل على التمام وصلى هللا على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه الكرام
  
 
  
 


