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الرءوف رسول اهللاسيدنا وحبيبنا وموالنا والصالة والسالم على ،الحمد هللا رب العالمين
أزواجه أمهات املؤمنني، وعلى صحابته و باملؤمنني الرحيم، وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين

.املكرمني
وبعد؛

فالبحث هو مثرة العلم ودعامة من دعائمه الرئيسة، ولقد كان البحث شعارا للحياة اإلسالمية 
ء املسلمني البحث ايف خمتلف عصور النهضة والتجديد والقوة واالزدهار، بل كان هم علم

.والكشف عن كل جديد يف احلياة والكون
قتضي العناية بالبحث العلمي االهتمام مبناهجه وأصوله وثوابته، حىت تكون مثاره يانعة، تو 

.ونتائجه مفيدة ونافعة
لعلها ..البحث اجلامعي)1(وسأحاول إلقاء الضوء هنا على مجلة من املسائل املتعلقة مبنهاج

.وفقمتفيد الطالب يف طريق إجناز حبث أكادميي 

)1( .
.: الباحثنيأما املنهج العلمي يف عرف 

متدرجة يقود إىل الكشف عن حقائق جمهولة أو إقامة األدلة على أشياء معلومة أسلوب منظم ذو مراح: املنهجإذن ف
.من خالل تتبع وفحص األشياء املعلومة

:ونقتصر يف الكتب املؤلفة يف املنهج العلمي على اآليت
.شليبأمحد .كتاب كيف تكتب حبثاً  د

.عبد العزيز شرف.حممد عبد املنعم خفاجي ود.كيف تكتب حبثا جامعيا، د
.رمضان عبد التواب.حتقيق الرتاث بني القدامى واحملدثني، د

.ليحىي وحيد اجلبوري، منهج البحث وحتقيق النصوص
.أكرم ضياء الُعمري، مناهج البحث وحتقيق الرتاث
.العبيديمحادي .د،منهج إعداد البحوث اجلامعية

.عبد الوهاب أبو سليمان.د،كتاب البحث العلمي صياغة جديدة
.فريد األنصاري.أجبديات البحث يف العلوم الشرعية، د

.فاروق محادة.د،منهج البحث يف الدراسات اإلسالمية تأليفاً وحتقيقاً 
:لميعلى قيمة أي حبث عستطيع أن حنكم من خالهلا ناملعايري واملوازين اليت وإن أبرز 

:وتتجلى موضوعية البحث يف أمرين: املوضوعية-1
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:ى لكتابة البحث اجلامعي يف اآليتكرب التوميكن إمجال أهم اخلطوا
اختيار موضوع البحث؛- 
وضع خطة مفصلة للبحث تشمل كل عناصره؛- 
اختيار املصادر واملراجع املتصلة باملوضوع أو بإحدى جزئياته؛- 
بغرض الوقوف على ما يفيد الباحث يف موضوعه، االطالع على هذه املصادر واملراجع - 

.وهذا حيتاج إىل قراءة واعية ومتأنية ومستوعبة
الكتابة يف موضوع البحث كتابة منهجية أصيلة لتحقيق اهلدف منه، والوصول إىل نتائجه - 

املقصودة، يف ذكاء شديد، ونظام كامل، ومنطق سليم، وأمانة علمية تامة، فضال عن 
.بالكشف عن مسائل جديدة ومهمة يف املوضوعاجلدة واالبتكار

:وهنا ميكن التفصيل يف هذه اخلطوات الكربى
1

ما مدى قابلية املوضوع للبحث؟ وما فائدته : عدة أسئلة منهاباختيار املوضوع جيب أن يواجه 
جهد غريه يف موضوع الباحث حىت ال يكرر تل حبثا ودراسةيته؟ وهل هو جديد يف جماله؟ أم قُ وأمه

ل ؟ وهمستهلك
النوازل؟ وهل هو أساسي يسهم يف إثراء البناء املعريف يف جماله؟ وهل يصل الباحث إىل نتائج 

ومراجع كافية متوخاة؟ أم تضيع الفكرة فتؤدي إىل ضياع الوقت واجلهد؟ وهل توجد مصادر 
للبحث يف املوضوع املختار؟

روج عن موضوع البحثإال بقدر ما يهم البحث؛ ألن اخله وعدم اخلروج عنموضوع البحث االقتصار على -أوهلما
أراد الباحث أن يبحث اآلراء العقدية لعامل من العلماء، : مثال.ُيشتت الباحث ويعيقه عن الوصول إىل نتيجة البحث

.فهنا جيب عليه أن يركز على آراء هذا العامل إال إذا كان يبحث يف آرائه مقارنة مع اآلخرين
االبتعاد عن النزعات واألهواء الشخصية، فالباحث ال يُقر بنتيجة قبل البحث، ولكنه يبحث حبثًا متجردًا مث -آخرها

.المرر النتيجة سواء وافقت هواه أيُق
.فالنتيجة تكون بعد البحث، أما من يقرر النتيجة مث يبحث ما يقرر هذه النتيجة فهذا خالف املوضوعية

.للوصول إىل نتيجة علميةوطريقة حمكمة تباع أسلوب منظم ا:املنهجية-2
وأداء األمانات .ذلك بعزوها إىل مصادرها وقائليهااحلرص على األمانة العلمية يف نقل النصوص، و :األمانة العلمية-3

.إىل أهلها
.على غري وجهها الصحيح وبغري دليلالكتَّابتأويل نصوص العلميةوكذلك ليس من األمانة

.ليس ببحث علميةث افتقر إىل هذه اخلصائص الثالثوإن أي حب
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:أضف إىل كل هذه األسئلة النقاط اآلتية اليت تساعد على اختيار موضوع موفق للبحث
البحث باجلدة، وحىت إذا مل يكن البحث جديدا كله جيب أن تكون موضوع أن يتسم - 

.القضايا والظواهر اليت يتناوهلا الفتة لالنتباه وليست مبتذلة
، أو باألستاذ املشرف على يف اختيار موضوع معنيتفادة من خربات أهل االختصاصاالس- 
.البحث
عسى أن يقف الباحث من خالهلا على العلميةواألحباث االطالع على توصية الرسائل - 

. موضوع جديد لبحثه
، فقدالفهارس املطبوعة أو االلكرتونيةاالطالع على موضوعات الرسائل العلمية من خالل - 

.يوحي مبوضوع مشابه
املصادر واملراجع اليت هلا عند استقرار الطالب على موضوع من مواضيع البحث، يبدأ جبمع- 

.صلة ببحثه، لصياغة خطة لبحثه
2

خطة البحث هي مبنزلة اخلريطة اليت يعدها املهندس لبناء بيت، ومبقدار مهارة املهندس تكون 
.مهارته يف اخلريطة

.فكلما كانت اخلريطة حمكمة متينة كان البناء كذلك
.وكذلك جبودة خطة البحث العلمي يكون مجال البحث

.قصارى جهده إلعداد خطة حمكمة لبحثهولذلك جيب على الباحث أن يبذل
يعرب بدقة عن حمتواه اعنوان... وجيب أن يكون لكل فصل أو مبحث أو مطلب أو فرع

.باحث، كما ينبغي أن تكون هذه العناوين مرتابطة ومتوازنةوالفكرة اليت سيناقشها ال
العناوين الرئيسة واهليكل العام بصورة خطة البحث ه جيب أن تتناولواجلدير بالذكر هنا أن

جيب أن تكون اخلطة واضحة املعامل، حبيث تنري الطريق للباحث كي يسري يف حبثه كما . دقيقة
.وحيّلل نتائج حبثه بطريقة منهجية دقيقةليجمع ويرتب وينظم بياناته ويدّون 

.من مالعلمية املادة وبعد إحكام اخلطة يبدأ الباحث يف مجع 
3

يشرتط يف اجلذاذات أن تكون متساوية احلجم، وتُدّون املعلومة والنقول على عرضها وعلى 
وجه واحد منها، ويستحسن أن يوضع عنوان لكل اقتباس؛ ليدل على ما ورد يف البطاقة من 
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معلومات، وتكون الكتابة خبط واضح، ويكتب أسفل البطاقة اسم املصدر الذي اسُتمدت منه 
والصفحة، وال يكتب يف -إن كان الكتاب يف أجزاء–م املؤلف، ورقم اجلزء املادة، وكذلك اس

.اجلذاذة إال اقتباس واحد
، أما التوثيق الكامل للكتاب فيكتب يف جذاذة مستقلة يف ظرف مستقل للمصادر واملراجع

.تكون مرجعا للطالب يف حال خروج املصدر من يديهحىت 
:منوذج جلذاذة املصادر واملراجعأ

على حاشية اجلذاذة من جهة اليمني تعليقه على االقتباس - إن أمكنه ذلك–ويكتب الطالب 
ذلك أن األفكار ختطر فجأة على فكر الباحث أثناء قراءته ... أو شرحه أو نقده أو إضافة منه

يف وتكتب املعلومة.
.اجلانب األمين من اجلذاذة حىت ال حيدث أي خلط فيما بعد بني االقتباس وتعليق الباحث

ونقطة أخرى جيب ذكرها هنا، هي إعطاء أرقام مسلسلة للجذاذات حىت يتسىن للباحث 
الرجوع إىل أي بطاقة سابقة، ويتسىن له أيضا اإلحالة على أي بطاقة إذا سبق له شرح كلمة أو 

...).بطاقة رقم:انظر(كتب تعليق بأن ي

:مثال جلذاذة االقتباسات
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.تسجل النقول يف جذاذات- 

ترتب اجلذاذات حبسب حماور البحث داخل أظرفة تسجل عليها عناوين الفصول واملباحث - 
.واملطالب، ليسهل التعامل معها

4
.، مع االستعانة مبهاريت التصرف والتلخيصجتاوز النقول الطويلة إال ما اقتضاه السياق- 

النقول ال ترد إال من أجل التعريف واالستشهاد واالستدالل، وال يقبل إيرادها غفال عن أي - 
.اعتبار

...ال جيوز إرداف النقول دون فاصل يسهم فيه الطالب بالتحليل والنقد والشرح والتنسيق- 

جيوز اللجوء إىل النقل بواسطة إال يف حالة عدم توفر النقول توثق من مصادرها األصلية، وال - 
.املرجع األصلي

إذا تضمن النقل مفردات ومصطلحات يتوقف فهم سياق الكالم على حتديد داللتها، - 
.فالواجب أن تعرف يف اهلامش، وكذلك التعريف باألعالم الواردة أمساؤهم يف املنت

.»...«: أو مزدوجتني...)(أو قوسني "..." النقول بني شولتني توضع- 
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.﴾...﴿: املزهرتنيأما اآليات القرآنية فتوضع بني القوسني - 

وعلى الباحث أن يلتزم األمانة العلمية عند إعادة صياغة فكرة لكاتب ما، على أن حيتفظ - 
مع اإلحالة عليها يف اهلامش . بفكرة صاحب الناس دون أن خيرجها عن مقصدها ومراد الكاتب

...كتاب: انظر: بـ

5

يرجع حتديد املفردات واملفاهيم واملصطلحات بالرجوع إىل املعاجم اللغوية واملعاجم العلمية - 
...).، كالمية، صوفيةمعاجم لغوية، فقهية، قرآنية، تارخيية. (املختصة

أقدم، مث القدمي، وذلك للوقوف يراعى يف عرض التعريفات البعد التارخيي، فيبدأ مبا هو - 
.على التطور الداليل للمصطلح، وميكن ترتيب ذلك حسب تاريخ وفاة الُكتَّاب

أثناء بسط معاجلة نقدية ما يرجح البدء باألقدم، مث ما يليه تارخييا، وذلك للوقوف على التطورات - 
.ملوقف أو اتباعيتهاليت عرفتها املعاجلة، ومدى استفادة الالحق من السابق، ومعرفة جدة ا

: الغريبة ال بد من الرجوع إىل كتب اللغة، ومن أمثلة هذه الكتبشرح الكلماتعند - 

.االصحاح للجوهري، وغريمهو لسان العرب البن منظور، 

: غريب القرآن نرجع إىل

بصائر ذوي التمييز من لطائف الكتاب العزيز معجم مفردات ألفاظ القرآن لألصفهاين، 
.للفريزآبادي

النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري، غريب احلديث البن قتيبة، : ديث نرجع إىلغريب احل
...غريب احلديث البن اجلوزي

. كالبحر احمليط يف أصول الفقه للزركشي وغريه: املصطلحات األصولية يُرجع فيها إىل كتب األصول
صطلحات أصول الفقه لقطب مصطفى سانون، وكتاب كمعجم م: كما يرجع إىل معاجم أصول الفقه

.احلدود يف األصول أليب الوليد الباجي، وغريمها

احلدودأو كتاب واملصطلحات األخرى  كاصطالح املتكلمني يرجع إىل التعريفات للجرجاين، 
.الكالمية والفقهية على رأي أهل السنة األشعرية أليب بكر حممد بن سابق الصقلي
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القشريية يف علم التصوف لعبد الكرمي القشريي، الرسالة: املصطلحات الصوفية فنرجع إىلأما 
.وغريهاوكتاب اللمع يف التصوف للسراج الطوسي، ومعجم اصطالحات الصوفية لعبد الرزاق الكاشاين 

: مصطلحات الفقهاءأما 

لنجم الدين أيب حفص قهيةيف االصطالحات الفة الطلبةبَ لَ إىل كتاب طِ : فريجع يف مذهب احلنفية
.لنسفيا

.احلدود البن عرفه: واملالكية

.املصباح املنري للفيومي: ومذهب الشافعية

.املطلع على أبواب املقنع للبعلي: ومذهب احلنابلة

.إذا مل جند نرجع إىل كتب الفقهو 

ع يف كل طبقة إىل فنرج، املبشرين باجلنة واألئمة األربعةالصحابة غري : الرتمجة لألعالمأما - 
.رجع إىل املصادر العامةنمصادرها، فإن مل جند 

لزركلي، انري الدياألعالم خلو .العرب يف خرب من غرب، للذهيبو كسري أعالم النبالء، : فالرتاجم العامة
.كانوفيات األعيان البن خلّ و ،معجم املؤلفني لرضا كحالةو 

بن ز الصحابة اليصابة يف متياإلو الطبقات الكربى البن سعد، : نرجع إىلويف الرتمجة للصحابة 
... األصحاب البن عبد الربوأسد الغابة البن األثري، واالستيعاب يف معرفة ، لعسقالينحجر ا

باملذهب أو البلد أو التخصص واألفضل البدء باخلاصة إذا مل جيد الباحث ينتقل : الرتاجم اخلاصة
.إىل العامة

: جمومن هذه الرتا

...طبقات املفسرين للسيوطي: للمفسرين

...املعني يف طبقات احملدثني للذهيب: للمحدثني

...الفتح املبني يف طبقات األصوليني عبد اهللا املراغي: لألصوليني

طبقات السنية يف طبقات ، والطبقات احلنفية البن أيب الوفاء القرشياجلواهر املضيئة يف : لألحناف
...الفوائد البهية يف تراجم احلنفية للكنوي، و الدين التميمياحلنفية، تقي 



 

9

شجرة النور الزكية يف طبقات ، و الدبياج املذهب يف معرفة أعيان املذهب البن فرحون: لمالكيةل
للقاضي عياضوتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالكاملدارك ترتيب املالكية ملخلوف، وكتاب 

.وغريها...اليحصيب

...طبقات الشافعية للسبكي: لشافعيةل

شذرات الذهب يف أخبار من ذهب البن العماد ، و طبقات احلنابلة أليب علي احلنبلي: للحنابلة
...ذيل طبقات احلنابلة البن رجب، و احلنبلي

...سالة القشريي، وطبقات الصوفية للشعراينر طبقات الصوفية لعبد الرمحن السلمي، و : للصوفية

بن معصوم ال: سالفة العصر يف حماسن الشعراء بكل مصر، و قات الشعراء البن املعتزطب: للشعراء
...احلسين

معجم املؤلفني املعاصرين يف آثارهم ، و رجال الفكر والدعوة أليب احلسن الندوي: للمعاصرين
أعالم علماء و ، مد خري رمضان يوسف الصادحمل،

وسلسلة علماء مفكرون معاصرون اليت تصدرها دار القلم ، عبد اهللا بن عقيل بن سليمان العقيللعرفتهم 
...بدمشق

دوحة الناشر من حماسن من كان باملغرب من مشايخ القرن العاشر، : ألهل بلد معني أو قرن معني
، واملختار املصون من ابن تغري برديالنجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة، حملمد احلسين الشفشاوين، و 

أعالم القرون، حملمد بن حسن بن عقيل موسى، وموسوعة أعالم املغرب، حملمد حجي وأمحد توفيق، 
، وسلوة األنفاس وحمادثة األكياس مبن أقرب من العلماء والصلحاء مبدينة فاس حملمد بن جعفر الكتاين

البن حجر الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنةي، و للمرادسلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشرو 
...العسقالين

6

:ليتوثيق اآليات مبراعاة ما ي- 

ضبط نص اآلية بالشكل التام واعتماد رواية واحدة يف املنت دون اخللط بني الروايات، -1
.تؤخذ اآليات القرآنية من نص مربمج مشكولويفضل أن...)رواية ورش أو حفص(
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: ، هكذايف اهلامشويف املنت وليس ذكر اسم السورة ورقم اآلية بعد ذكر اآلية مباشرة-2
.)15: املائدة(﴾﴿

:أما توثيق األحاديث النبوية الشريفة فيعتمد ما يلي- 

وال . خيرج احلديث من الكتب احلديثية املعتمدة، وال يعول على كتب األدب والنقد-1
أوغيب والرتهيب يستخرج احلديث إال من مصادره األولية فال يستخرج من األربعني النووية أو الرت 

... غريمها

أن وميكن ختريج احلديث من كتب التفسري والتاريخ والرتاجم والطبقات وغريها لكن شريطة
.

ويستحب ذكر . يذكر اسم املصدر، والكتاب والباب ورقم احلديث ودرجته: عند التخريج
أما إن كان الكتاب غري مبوب فيذكر اسم املصدر والصفحة واجلزء ورقم احلديث . الصفحة واجلزء

.ودرجته-إن وجد–

صحيح البخاري، كتاب الصالة، (: كتب احلديث املبوبةثيق حديث مستخرج من  لتو المث
. )6باب كيف فرضت الصلوات يف اإلسراء، حديث رقم 

مسند أمحد بن حنبل، مسند (:  مثال لتوثيق حديث مستخرج من كتب احلديث غري املبوبة
).إسناده صحيح: ، قال شعيب األرنؤوط ،2/10عبد اهللا بن عمر 

ذكر رتبة احلديث عند احلاجة أمر أساسي يف التخريج، ففي بعض احلاالت ال حنتاج إىل *
؛ ألن األمة قد سلمت يف صحة أحاديثهما - مثال–ذكر رتبة احلديث كتخرجيه من الصحيحني 

أما إذا خرجناه من غري هذه الكتب فاألمر حيتاج . 
درجة احلديث، إما اعتمادا على املعلق كتعليقات األرنوؤط على مسند أمحد بن حنبل، إىل ذكر

وتعليقات األلباين على السنن، أو ختريج املؤلف نفسه كتخرجيات الرتمذي على سننه، أو االعتماد 
على كتب ختريج احلديث البن حجر العسقالين والزيلعي واحلافظ العراقي وأمحد بن صديق وآل 

اليت قد تتعرض لذكر درجة احلديث أثناء : عامة، أو باالعتماد على شروح احلديثالصديق
.شرحها حلديث من األحاديث النبوية

:أما األبيات الشعرية فتوثق وفق اخلطوات اآلتية- 
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.يرجع إىل الديوان إن كان مطبوعا-1

.يضبط البيت بالشكل التام-2

.ه اللغوييف اهلامش لتمثل معناهيشرح غريب لفظ-3

.أما ذكر حبر البيت فهو مستحب وليس بواجب-4

7     


:يف أول ظهور للمصدر، حيرص على أن يتضمن التوثيق ما يأيت- 

إن  (واجلزء ، والصفحة )إن كان الكتاب حمققا(اسم الكتاب، واسم الكاتب، واسم احملقق 
).كان الكتاب يف أجزاء

شرح التبيان يف . 1/256أمحد فريد املزيدي، : السرية النبوية البن إسحاق، حتقيق: (لامث
). 441أبو أزهر بلخري هامن، ص: علم البيان، أليب عبد اهللا حممد املغيلي، حتقيق

الطالب بذكر اسم هذا عند ذكر املرجع أو املصدر يف املرة األوىل، أما بعد ذلك فيكتفي
الكتاب والصفحة واجلزء، إال إذا كان اسم الكتاب مشرتكا بني مؤلفني، فإن على الباحث يف كل 

، 123، ص2جالكامل البن األثري، : (مرة أن يذكر اسم املؤلف إىل جانب اسم كتابه؛ مثل
).45، ص1جوالكامل للمربد، 

العرب القدامى، وهي ذكر اسم املؤلف وقد شاعت بني الباحثني عادة مل نعهدها عند املؤلفني
فهذه عادة دخيلة علينا، وال ). 66، ص1جالرافعي، وحي القلم، (أوال وبعده اسم الكتاب، مثل 

.وىلبأس من استعماهلا مع املصادر غري العربية، أما العربية فيعتمد على طريقة التوثيق األ

متواليتني، دون أن يفصل بينهما مرجع آخر، حالة تكرار ذكر املرجع املستعمل مرتني يف - 
يتبع " رجع نفسهامل: "، ويكتفى بعد وضع رقم اإلحالة بعبارةهيستغىن عن ذكر اسم املؤلف ولقب

.برقم الصفحةبفاصلة مث 

:مثال
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.240التشابك القصصي يف سورة الكهف، زكية حممد خالد، ص-1

.385صاملرجع نفسه، -2

، نكتفي )240:أي( يف املثال أعاله املقتبس منهانفسها كانت الصفحةلو: مالحظة 
.املرجع نفسه-2:باآليت

:احلالة الثانية 

حواشي ، ولكن مع وجود فاصل من نفسهمن املرجع- فأكثر–للمرة الثانية االقتباسعند 
.فحةمث فاصلة وأخريا الص" املرجع السابق"أو " مرجع سابق: "مث عبارةالكتاب،ذكر اسم ، أخرى

:مثال

.93، عبد القادر اجليالين، صكتاب البلبل الصادي مبولد اهلادي -1

.أخرى ملؤلفني آخرينإحاالتوجود فاصل من -2

.130، مرجع سابق، صكتاب البلبل الصادي-3

جاء يف : يف اإلحاالت اهلامشية" نفس املرجع"أسلم من " املرجع نفسه"التعبري بـ: مالحظة
جاء الرجل : والصواب. جاء نفس الرجل: ويقولون:"الشائعة حملمد العدناين قولهمعجم األخطاء 

إذا كانتا للتوكيد، وجب أن يسبقهما املؤكد، وأن تكونا مثله يف ) نفس وعني(ألن كلميت نفسه؛
الضبط اإلعرايب، وأن تضاف كل واحدة منهما إىل ضمري مذكور حتما، يطابق هذا املؤكد يف 

ـ)2("، واإلفراد والتثنية واجلمعالتذكري والتأنيث

":الشيء نفسه"وقد استعمل العلماء اجللة االستعمال الفصيح 

:246/ 3): هـ436ت(الشريف املرتضى الشيخ رسائل املرتضى؛ ففي ـــ 

فإن شك خمالفونا يف النص دللناهم عليه وأوضحناه هلم ، فإن الكالم سبب والنص ": قال
."الكالم نفسهأوضح من 

.252ص )2(
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:42/ 1): هـ456ت(ابن حزم لإلمام اإلحكام يف أصول األحكام؛ ويف ـــ 

وحده على احلقيقة أنه هواء مندفع من الشفتني واألضراس واحلنك واحللق والرئة على ": قال
."الكالم نفسهتأليف حمدود ، وهذا أيضا هو 

.52/ 1): هـ764ت(صالح الدين الصفدي للعالمة الوايف بالوفيات؛ ويف 

فال الكلمة نفسهاورأيتهم ال جيوزون يف السطر الواحد أكثر من ثالث مدات فأما ": قال
."ميدون فيها إال بعد حرفني ويعدون ذلك كله من حلن الوضع يف الكتابة

.294ص ): هـ792ت(سعد الدين التفتازاين للشيخ خمتصر املعاين؛ ويف ـــ 

الكلمة أمان القافية لفظ يف آخر البيت ألالنثر كالقوايف يف الشعر وذلك ": قال
أو احلرف األخري منها أو غري ذلك على تفصيل املذاهب وليست عبارة عن تواطئ نفسها

."الكلمتني من أواخر األبيات على حرف واحد

:1/367): هـ794ت(الربهان؛ الزركشي ويف ـــ 

."الكالم نفسهمخسة منها حبسب : ستة أصناف من الوقف يف الكالم ": قال

عبد السالم هارون يف جملة الشيخ احملقق كتب فقد  " نفس الشيء"أما االستعمال اآلخر و 
الشيء : يف غري التوكيد، فيقول) النفس(يتحرج بعض املتحذلقني من استعمال : "

.وقد ضيقوا واسعا. نفسه فقط

.)3("و وال لغةفنفس الشيء ذاته، تستعمل استعماله، وال مينع من ذلك حن

واستأنس األستاذ عبد السالم باستخدام ذلك املتقدمون من النحويني واألدباء يف لغتهم فذكر 
وجتري هذه األشياء اليت هي على ما يستخفون مبنزلة ما حيذفون : "أنه جاء يف كتاب سيبويه قوله

ويقول . )5("ابلينزلت بنفس اجلبل، ونفس اجلبل مق: وذلك قولك: "، وقوله)4("من نفس الكالم
.)6("وال بد للرتمجان من أن يكون بيانه يف نفس الرتمجة، يف وزن عمله يف نفس املعرفة: "اجلاحظ

.122ص: 54م،ع 1984القاهرة،/ جملة جممع اللغة العربية)3(
.1/266الكتاب، سيبويه،)4(
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أنه جيوز لك أن -أوس إبراهيم الشمسانأبوكما قال األستاذ –والذي يفهم من ذلك كله 
الناحية فال تكون خمطئا من . قرأت الكتاب نفسه، وقرأت نفس الكتاب: تقول، بشكل عام

قرأت الكتاب نفسه توكيد : ففي قولنا. الرتكيبية؛ ولكن جيب أن نتنبه إىل أّن بني االستخدامني فرقًا
للكتاب يزيل الشبهة، ويبعد الظن بأن القراءة كانت عن الكتاب أو هي مساع بأمر الكتاب أو 

مبعىن قرأت لّب قرأت نفس الكتاب، فهو: أما يف الرتكيب الثاين وهو. قراءة ملا يشبه الكتاب
.الكتاب وجوهر الكتاب وأهّم ما فيه من حمتوى

ميكن أن تستخدم لغري التوكيد على حنو ما ) النفس(يف غري التوكيد، ومراده أن ) النفس(استخدام 
.ورد يف النصوص املذكورة

:املصادر واملراجع فيتضمن العشارية اآلتية) قائمة أو الئحة(أما ثبت 

اسم الكتاب،- 

،كاتباسم ال- 

،)ُوجدإن (اسم احملقق- 

دار النشر،- 

).لبنان-بريوت(مثل ) ةاملدينة والدول: (النشربلد- 

.إن وجدت) ط: يشار إليها بـ(الطبعة رقم- 

.أي دون تاريخ)ت.د(وإال يشار إليه بـ )إن وجد(التاريخ - 

َسَداد الِدين وِسَداد الَدين يف إثبات النجاة والدرجات للوالدين، حممد الربزجني املدين :مثل
محد صقر احلسيين وحسني حممد علي أعباس : ، قابل أصوله اخلطية واعتىن به)هـ1103ت(

.م2006/ 2دار الكتب العلمية، ط: بريوتشكري، 

.2/379املصدر نفسه، )5(
.122: 54: وانظر.1/76، للجاحظ،احليوان)6(
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يكون مرة -الكامل- وهذا التوثيق 
فيضع أمام كل طبعة دار للكتاب الواحد البحث، إال إن اعتمد الطالب على طبعات خمتلفة 

).يف اهلامش(نشرها 

: مثال

).مؤسسة الندوي(، رشيد كهوس، الشراكة الزوجية

).دار ابن رشد(، رشيد كهوس، الشراكة الزوجية

:مبجلة أو صحيفة، فيتعني ذكراأو حبثإذا كان املرجع مقالة ** 

أو البحث؛ عنوان املقالة- 

اسم الكاتب؛ - 

أو الدورية؛- 

جهة اإلصدار؛- 

بلد اإلصدار؛- 

رقم السنة والعدد؛- 

التاريخ؛- 

 -.

حممد اخلطيب، جملة زهور الصادرة : روم الندو، تعريب: ، بقلم"جامعة القرويني بفاس: "مثال
زرهون املغرب، العدد الثالثإدريسعن مجعية زهور للعدالة االجتماعية والتنمية املستدامة، موالي 

).36إىل الصفحة 31يعين (:]36-31[،)2012يوليوز (

.وكذلك األمر فيما يتعلق ببحوث املؤمترات

، رشيد  "التدبر السنين أمنوذجا: مناذج من تدبر القرآن الكرمي عند السلف الصاحل: "مثال
تدبر القرآن الكرمي وأثره يف حياة : "كهوس، حبث مقدم يف املؤمتر العاملي لتدبر القرآن الكرمي
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اهليئة العاملية لتدبر القرآن الكرمي بالتعاون مع قطر، - هـ، الدوحة1434شعبان 25- 23، "األمة
.وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بدولة قطر

، مث تعقبها املصادر األجنبية، بعد )املخطوطات مث املطبوعات(تذكر املصادر بالعربية أوال - 
.صدورها

.مش إال املصادر اليت اطلع عليهاواال يذكر الطالب يف اهل: مالحظة

منهاج توثيق المواقع اإللكترونية:
، ملا فيها من فوائد وفرائد شبكة اإلنرتنتال ميكن أن يستغين باحث أو كاتب أو طالب عن 

السقيم، وفيها العلم ودرر قد ال توجد يف غريها؛ ففيها الغث وفيها السمني، وفيها الصحيح وفيها 
.وفيها الفوضى، لذلك البد من التعامل مع املواقع االلكرتونية مبنهجية علمية

اجلامعات، (وهناك مواقع أكادميية ،...)الوزارات، املؤسسات السياسية(مواقع رمسيةفهناك
خ والعلماء، جمامع اهليئات، واإلفتاء، ومواقع املشاي(، وهناك مواقع علمية ...)الكليات، املعاهد

فال ختتلف...املواقع ذات القوة العلميةغريها منو ...)... 
، أو حبث يف جملة مطبوعةاإلحالة إليها عن اإلحالة إىل الكتاب املطبوع

. وقد ال توجد هذه املعلومة يف غريها

، خمالف ملواكبة العصر وتطور التكنولوجيااإلنرتنت شبكة ق من منع التوثيذلك فإن لو 
، وصار التوثيق إليها معتادًا يف األحباث العلمية يف صدارة البحث العلميفقد غدت الشبكة 

والفكرية، وإن كانت األحباث الشرعية ال تزال تأنف من ذلك وإن كان قد ظهر جبالء وعلى 
يف املراجع لما بأن هناك مادة غري متوفرة ومن الصعب العثور عليها ع.

.بأسهل طريقةبينما استطاعت شبكة اإلنرتنت توفريهاواملصادر 

فال يصح البد من مراعاة ضوابط منهجية معينة يف التعامل مع املواقع االلكرتونية، ومع ذلك، 
ال يعتمد إال على املواقع العلمية ، و املتداولةيةاعتماد املواقع يف املسائل املوجودة يف الكتب الورق

...واملواقع العلمية اليت هلا جلان للقراءة، 

:أما توثيق املواد من املواقع املشار إليها أعاله فيكون كاآليت
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، )منشورا بتاريخإن كان (، وكاتبه، وتارخيه ...أو التقريرعنوان املقال أو الدراسة أو البحث
:ورابط املقال على الشبكة، مثال

:)2013يناير 01(، أبو اليسر رشيد كهوس": أعايل التاريخمن "

http://aboulyossr.com/news97.html

منهاج ثبت المصادر والمراجع:

:عتمد اخلطوات اآلتيةاليت ت

ترتيب املصادر واملراجع حبسب اسم الكتاب تفاديا لإلشكاالت النامجة عن تصنيفها وفق - 
.أمساء مؤلفيها

:اعتماد الرتتيب األلفبائي؛ مثل- 

العباد حبقيقة اجلهاد،إحتاف" أ"

" ب"

....التفسري امليسر" ت"

) ...ب(، )أ: (الالئحة املناسبة لهوضع احلرف املناسب على رأس - 

).أ(فكل املصادر املراجع اليت تبدأ باهلمزة تدرج يف الئحة 

).ب(وكل املصادر اليت تبدأ بالباء تدرج يف الئحة 

...وهكذا مع باقي احلروف

:مثل. ترتيب املصادر باألرقام- 

...كتاب اخلصال، البن زرب- 1

..األقاويلالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون -2
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3-...

كما أو الدوريةوجوب اشتمال كل رقم على مجيع املعطيات املتعلقة باملصدر أو املرجع- 
.سبقت اإلشارة إىل ذلك

وإرشاداتتنبيهات:
مجع املادة العلمية يف الغالب أمر يسري يستطيعه كل باحث، لكن االستفادة من هذه املادة - 

جيدة العلمية وكتابتها وصياغتها بطريقة علمية 
الية ملا يناسب حبثه ويضفي عليه مجختيار التتميز قدرة الباحث على الرتكيز والصياغة وحسن ا

ودقة

ليس من الضروري أن يدرج الطالب يف حبثه مجيع ما توفر لديه من جذاذات، بل لعل املنهاج و 
السليم يكمن يف إخضاع تلك املادة املعرفية إىل ترتيب حمكم ليوظف منها األدق واألقوى 

يف حبثه ، وإن مل يوظف كل تلك املادة العلمية اليت مجعها حىت ال يكثر احلشو والتكرار واألحكم
.لكن تكفيه فائدة االطالع عليها واإلفادة منها يف حبوث أخرى

ميكن استثمار املساحة املتاحة يف اهلوامش لتوظيف بعض النقول اليت ال يطيقها منت - 
.البحث

.عند صياغة املوضوع جيب كتابته بأسلوب سليم جيد خاضع لألساليب العربية- 

.إلمالئية والركاكة يف األسلوبجتنب األخطاء الشائعة والنحوية وا- 

عند كتابة املوضوع جيب شكل اآليات القرآنية واألحاديث النبوية واألبيات الشعرية، - 
والغرض من ذلك هو معرفة األستاذ مدى متكن الطالب من النص ولغته ومعانيه حىت إذا أخطأ 

.الطالب وجدها فرصة ساحنة للتقومي، وتصويب ما زل فيه قلمه بعد لسانه

االستفادة من جتارب الطالب والباحثني ممن سبقوه واالعرتاف جبهودهم، مع ذكر ذلك يف - 
.مقدمة البحث ألن يف ذلك فائدة له وللباحثني بعده

الطالب من حبوث غريه ال يعرتيها ما خيل باألمانة كالسرقة والنسخ تفادةأن تكون اس- 
.وعدم اإلشارة إىل النقل واالستفادة
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.شك الطالب يف معىن أو كلمة أو قضية رجع إىل مصادرهاكلما - 

.عند التصحيح جيب أن ال يصحح اخلطأ باخلطأ، إذ البد من الرجوع إىل املصادر واملعاجم- 

.االستغناء عن املقدمات واإلطالة يف ما ال يعين- 

ه اجلهد اإلطالة يف املقدمات واملداخل والعموميات تفضي إىل تعب الطالب، فال يتحصل ل- 
.ملعاجلة صلب املوضوع، لذا فإن االقتصار على جوهر املوضوع يعد عمال حممودا

إشكاليته، ومنهجه، و وأهدافه، ألمهية موضوع البحث، ودواعي اختياره، ختصص: املقدمة- 
ه، مث عناصره، فصعوباته، فكلمة شكر ملن ساعده وقدم له يد املعونة يف والدراسات السابقة في

...حبثه

.خيصص لظروف املوضوع أو اجلوانب الفكرية له: ملدخلا- 

وفيه فصول ومباحث، أو مباحث ومطالب، ويشرتط يف ذلك التوازن . وهو املهم: العرض- 
.برتكيزوأن ال يذكر الطالب إال املسائل املهمة ..بني الفصول أو املباحث

.كلمة500حدود يف ... وجديده وتوصياتههنتائجبرز أفكار البحث و ألختصص : اخلامتة- 

سفهرس لآليات القرآنية، فهر : ميكن للطالب أن يـُزَيّن حبثه بفهارس مناسبة: الفهارس- 
.. .، فهرس لألماكن والبلدانفهرس لألعالمفهرس لألبيات الشعرية، لألحاديث النبوية الشريفة، 

.يعأو االقتصار على فهرس املصادر واملراجع وفهرس للمواض

أن يستعد الطالب يف آخر العام ملناقشة حبثه مناقشة علمية، فيكون على وعي تام مبا - 
وهلذا ال يقدم حبثه إىل الكلية إال . يوجد ضمن حبثه من املعاين واألفكار واملسائل الفنية واملصادر

.بعد مراجعته مراجعة تامة

ز تعد اختصارا للكلماتو رم:

.قبل امليالد: م.ق

.التاريخ امليالدي: م

.التاريخ اهلجري: ه
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.الصفحة: ص

.اجلزء: ج

.جملد: م

.الطبعة: ط

.حديث رقم: ح

.تويف: ت

.دون تاريخ: ت.د

الذين يبخلون كما يفعله الكثري من الكتابأما اختصار الصالة على سيدنا رسول اهللا 
رسول ][حممد[جمرداأو صفته الشريفيذكرون امسهحني ببعض احلرب على خري البشر 

، أو جيمعون أوائل حروفها يف كلمة ]ص[برمز اخرتعوه بصاد صماء و ]النيب][اهللا
، خبال وتقليال لشأن رسول اهللا و ، عادة سيئة قبيحةواهللا ]صلعم[واحدة شاذة ومسجة هي 

ِإنَّ اللََّه َوَمالِئَكَتُه ﴿:وعالجل وفقا ألمر اهللا وجهال بفضل الصالة والتسليم عليه 
.]56:األحزاب[﴾ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّيبِّ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما

عالمات الترقيم:

 :(.).

.األيام دول: مثل

:الفاصلة توضع بعد ما يلي): ،(

.يا إمساعيل، احرص على ما ينفعك: مثل. لفظ املنادى-1

.خري الكالم ما قل ودل، ومل يطل فيمل: مثل.بني اجلملتني املرتبطتني معىن وإعرابا-2

إذا كنت : بني الشرط واجلزاء وبني القسم واجلواب إذا طالت مجلة الشرط أو القسم مثل-3
.يف مصر ومل تك ساكنا على نيلها اجلاري، فما أنت يف مصر
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.لئن أنكر احلر من غريه ما ال ينكر من نفسه، هلو أمحق: ومثل

ما خاب تاجر صادق، وال تلميذ عامل : مثل. بني املفردات املعطوف بعضها على بعض-4
.يدهبنصائح والديه ومعلميه، وال صانع جميد لصناعته غري خملف ملواع

:الفاصلة املنقوطة، توضع): ؛(

عبد اهللا من خرية الطالب يف فوجه؛ ألنه حسن : مثل. بعد مجلة ما بعدها سبب فيها-1
.الصلة بأساتذته وأصدقائه، وال يتخلف عن الكلية قط، ويستذكر مقرره بعناية وجد

وإن رأيتم الشر إذا رأيتم اخلري فخذوا به؛ : مثل. بني مجلتني مرتبطتني معىن ال إعرابا-2
.فدعوه

:النقطتان توضعان(:): 

.ال يعنيين: ولقد أمر على اللئيم يسبين فأعف مث أقول: مثل. بني القول ومقول القول-1

اثنان ال : ومثل. : أصابع اليدين مخسة: مثل. بني الشيء وأقسامه-2
.طالب علم، وطالب مال: يشبعان

.توضح القاعدةقبل األمثلة اليت-3

.عالمة االستفهام توضع عقب مجلة االستفهام سواء أكانت أداته ظاهرة أم مقدرة): ؟(

 :(!)
!بشراي: مثل. استغاثة

وبني . تكرار امسيهماالشرطة توضع يف أول السطر يف احملاورة بني اثنني استغين عن ): -(
.العدد واملعدود

.الشرطتان، وتوضع اجلملة االعرتاضية بينهما): --(

، واملوضوعة يف املصادر واملراجعمن املزدوجتان، وتوضع بينهما العبارات املنقولة حرفيا ("  "): 
.ثنايا كالم الباحث، ليتميز الكالم املنقول عن كالم الباحث

.بينهما زيادة قد يدخلها شخص يف مجلة اقتبسهااملعقوفتان توضع [   ]: 


