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مقدمة

احلمد هلل الذي أوجدنا من العدم، وأمدنا بالنعم، وعلم بالقلم، علم اإلنسان ما 
مل يعلم، والصالة والسالم عىل البشري النذير، والرساج املنري، حممد بن عبد اهلل، وعىل 

آله وصحبه، وَمِن استنَّ بُسنته واهتدى هبداه.
أما بعد: 

وبجميع  ختصصاهتم،  بشتى  الباحثني  تؤرق  التي  املوضوعات  أهم  فمن 
املشكلة  هذه  أن  البعض  ويعتقد  البحثية،  املوضوعات  ابتكار  مشكلة  مستوياهتم؛ 
الباحثني، وهو  كبار  العليا دون  الدراسات  بالطالب يف مراحلهم األوىل يف  خاصة 
اعتقاد خاطئ، فكل باحث َصُغَر أو َكِب هو يف تفكري دائم وبحث دؤوب عن فكرة 
بحثية، إال أن الفرق بينهام هو أن الباحث املتمرس هو يف الغالب يمتلك األدوات 
واملهارات الالزمة للوصول إىل الفكرة البحثية اجليدة، بعكس اآلخر، لذا جتد أن كثرًيا 
ا لرسالة املاجستري أو الدكتوراه، فهذا  من الطالب دائاًم ما يسأل: أريد موضوًعا بحثيًّ
بال شك بحاجة ماسة لتطوير نفسه وقدراته ليمتلك أدوات البحث واالبتكار، ولذا 
ُينصح أمثال هؤالء باالعتامد عىل النفس والبحث اجلاد، واقرتاح عدة موضوعات، 
جاهًزا  موضوًعا  منك  يطلب  من  بني  كبري  فرق  فهناك  التخصص،  أهل  واستشارة 
ليكتب عنه، وبني من يطرح بني يديك عدة موضوعات ويستفتيك فيها؛ لذا نحن 
ابتكار  عىل  املعينة  والطرق  للوسائل  الباحث  توجيه  املادة  هذه  خالل  من  نحاول 

املوضوعات البحثية.
هدفني  وفهمها ستساهم يف حتقيق  واملهارات  األدوات  دراسة هذه  أن  ونزعم 

رئيسني:
األول: فائدة تعود عىل الباحث 
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ع بعد فهم اجلزء النظري من هذه املادة مع التطبيق العميل أن يمتلك  حيث يتوقَّ
الباحث األدوات الالزمة والتي تعينه - بمشيئة اهلل - عىل ابتكار املوضوعات البحثية 

دون احلاجة لسؤال أهل االختصاص إال من جهة املراجعة واالستشارة. 
والثاني: فائدة تعود عىل التخصص

وذلك من خالل إثراء التخصص بإخراج أبحاث علمية مبتكرة وغري تقليدية.
لذلك جاءت فكرة هذه املادة العلمية، والتي نأمل أن تكون معينة للباحثني عىل 
الالزمة  املهارات  امتالك  يف  اخلصوص  وجه  عىل  احلديث  ولطالب  العموم،  وجه 

البتكار املوضوعات البحثية. 
ويف حدود علمي؛ مل أجد من ألَّف كتاًبا أو نرش مقااًل حمكاًم يف هذا املوضوع، 
فكل َمن ألف ونرش إنام قصد دراسة صالحية املوضوع بعد اختياره، وأما احلديث 
املنتديات  يف  مقاالت  عىل  إال  أقف  فلم  البحثية  املوضوعات  ابتكار  مهارات  عن 

ودورات مسجلة صوتية ومرئية.
وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إىل مقدمة وثالثة فصول، وبياهنا عىل النحو 

اآليت:
مقدمة

الفصل األول: مقدمات نظرية
 املبحث األول: مفهوم االبتكار احلديثي.
 املبحث الثاين: ما ال يسع الباحث جهله.

 املبحث الثالث: معرفة دواعي التصنيف.
الفصل الثاني: مظان الموضوعات البحثية )وسائل وتطبيقات( 

 املبحث األول: مدخل : نصائح وتوجيهات.
 املبحث الثاين: مظان املوضوعات البحثية.

 املبحث الثالث: الطرق والوسائل املعينة عىل اقتناص املوضوعات البحثية.
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الفصل الثالث: مهارات تدريبية
 املبحث األول: دمج التخصصات املختلفة مع علوم احلديث.

 املبحث الثاين: البحث بطريقة املوضوعات املستحسنة مع استبدال بعض 
األلفاظ.

 املبحث الثالث: البحث بطريقة فهارس املوضوعات.
 املبحث الرابع: ختصيص العام وتعميم اخلاص.

 املبحث اخلامس: البحث املقارن.
الخاتمة )النتائج والتوصيات( 

 املراجع واملصادر
فهرس المحتويات

واهلل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل ،،،
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الفصل األول
مقدمات نظرية
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الفصل األول
مقدمات نظرية

املبحث األول
مفهوم االبتكار احلديثي

• االبتكار يف اللغة:
يعود  )االبتكار(  مصطلح  أن  نجد  العربية  اللغة  ملعاجم  الرجوع  خالل  من 
لألصل الثالثي )بكر(، وقد اسُتخدم لعدة معاٍن، منها: اإلرساع، والتبكري والسبق، 

وأول اليشء.

قال األزهري: »بِكاُر القطاف مجع باكر؛ كام ُيَقال: َصاحب وِصحاب، َوُهَو أول 
َما ُيْدِرُك«. 

َر: خرج إىَِل  َر يْوَم اجُلُمعِة وابَتكر فلُه كَذا«))1((، َفَمْعَنى َبكَّ َويِف احَلِديث: »َمْن َبكَّ
امْلَْسِجد باِكًرا، َومعنى ابَتكَر: َأدرَك أول اخُلطبة«))2((.

قال ابن منظور: »ُيقال: اْبَتَكْرُت اليشَء إِذا اْسَتْوَلْيَت َعَل َباُكوَرتِِه«. 

َر:  َر يوم اجلمعة واْبَتَكَر فله كذا وكذا«)))((؛ قالوا: َبكَّ ويف حديث اجلمعة: »َمن َبكَّ
هلا، وهو من الباكورة،  َأوَّ اخُلْطَبَة من  َأدرك  واْبَتَكَر:  باكًرا،  إىِل املسجد  َأرسع وخرج 

ُل ُكلِّ يشء: باُكوَرُته))4((. وَأوَّ

)1(  رواه أبو داوود يف سننه/45)، وسكت عنه [وقد قال يف رسالته ألهل مكة كل ما سكت عنه فهو 
صالح]، ورواه الرتمذي، أبواب اجلمعة، باب ما جاء يف فضل الغسل يوم اجلمعة، 624/1 برقم 

)496(، وقال: حديث حسن.
)2( انظر: هتذيب اللغة، 10/ 126 – 128. 

))( سبق خترجيه. 
)4( انظر: لسان العرب، 76/4 – 80. 
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• االبتكار احلديثي

من خالل البحث - فيام اّطلعت - مل أجد من عّرف هذا املصطلح أو أشار إليه - 
أي االبتكار يف املوضوعات احلديثية -، ومن خالل البحث والنظر نستطيع تعريف 
االبتكار احلديثي بأنه: »إعامل الفكر من خالل االستفادة من الوسائل العلمية امُلِعينة 

للوصول إىل موضوع حديثي صالح ومل ُيسبق إليه«.

املبحث الثاني
ما ال يسع الباحَث جهُله

والقواعد  التحتية  البنية  سالمة  من  نتأكد  أن  جيب  التفاصيل  يف  اخلوض  قبل 
األساسية التي سننطلق من خالهلا، فهناك أصول ال بد للباحث من معرفتها، وهي 
وإن كانت ُمسلامٍت؛ إال أن التذكري هبا من الواجبات؛ ألهنا بمثابة األسس والقواعد، 
رها بقدر ما ستعطينا هذه املادة اإلضافة والفائدة التي نرجوها.  فبقدر رسوخها وجتذُّ

وبعد تأمل بدا يل أهنا تنحرص يف أصلني:

األصل األول: أصول البحث العلمي 

ف العلامء املتخصصون البحث العلمي بأنه: عملية علمية، جُتمع هلا احلقائق  يعرِّ
يف  دقيق  معني  موضوع  حول  واملعنوية  املادية  العنارص  فيها  وُتستوىف  والدراسات، 
موقف  منها  للباحث  يكون  مقررة،  علمية  مناهج  وفق  لفحصها  التخصص،  جمال 

معني، ليتوصل من كل ذلك إىل نتائج جديدة)1(. 
العاملية بشتى ختصصاهتا  فالباحث يف كل اجلامعات  وهذا األصل متفق عليه، 
النظرية والتطبيقية ملَزم بدراسة هذا األصل واستيعابه، فهي املادة املشرتكة بني مجيع 
التخصصات، فينبغي عىل الباحث أن يعتنَي هبذا األصل، ويوليه عنايًة بالغًة، وجيتهد 

)1( كتابة البحث العلمي، لألستاذ الدكتور/ عبد الوهاب إبراهيم أبو سليامن /25.
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يف فهمه ودراسته؛ فإن اإلحاطة هبذا األصل له أثره البالغ ليس يف ابتكار املوضوعات 
البحثية فحسب، بل يف مجيع مراحل البحث بعد ذلك.

األصل الثاني: أصول الفن أو التخصص

ختصصه  وأصول  العلمي  البحث  أبجديات  يملك  ال  الذي  الباحث  إن 
قدياًم  التخصص  علامء  وأبرز  وأشهرها،  الكتب  ُأّماِت  يعرف  وال  ومصطلحاته، 
القراءة املتخصصة، وال يفرق بني أصول وفروع  وحديًثا، وليس له حظ يومي من 
التخصص، وغري مطلع باجلملة عىل ما ُكتب قدياًم وحديًثا لن يستفيد كثرًيا من هذه 
املادة، فكل هذا له بالغ األثر يف فهم هذه الوسائل وتطبيقها عىل أرض الواقع، وبدون 
أدنى درجات العلم بالتخصص فلن يستفيد الباحث من هذه الوسائل، وبقدر ما معه 
من العلم بتخصصه بقدر ما ستزيد فرصة اكتسابه مهاراٍت حقيقيًة يف عملية ابتكار 

املوضوعات البحثّية.
ويف تقديري أن أدنى درجات املعرفة العامة املطلوبة من كل شخص مبتدئ يف 

أي ختصص ٍكان؛ تتمثل يف أمرين:

: املعرفة التاّمة باملصطلحات العلمية اخلاصة بتخصصه أوالاً

الباحث ملم هبذه املصطلحات وأن يأخذها من مصادرها - أي  يفرتض أن يكون 
العلامء  تعريفات  يف  فينظر  كثرية،  وهي   - املصطلح  علم  يف  املتخصصة  الكتب  من 
وتطبيقاهتم العملية عىل تلك املصطلحات واالحاطة باختالفاهتم يف تعريفات بعضها 
وأثر ذلك يف التطبيقات العملية، ودائاًم يف كل ختصص جتد هناك معاجم للتعريف 
املصطلحات  يف  مصنفات  عدة  احلديث  علوم  يف  ولدينا  العلمية،  باملصطلحات 

احلديثية، فمنها عىل سبيل املثال ال احلرص:
1- معجم املصطلحات احلديثية

تأليف: أ.د. نور الدين عرت
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2- معجم املصطلحات احلديثية

تأليف: د. سيد عبد املاجد الَغوِري

3- معجم مصطلحات احلديث وعلومه وأشهر املصنفني فيه

تأليف: د. حممد أبو الليث اخلري آبادي

ا: معرفة تقسيمات العلم وتفريعات التخصص ثانياً

كل العلوم هلا تفريعات وتقسيامت يعرفها أهل التخصص جيدًا، فمثاًل: يقسم 
أهل العلم علوم احلديث إىل قسمني رئيسيني، ومها:

علم احلديث رواية 1 .
علم احلديث دراية  2 .

وهذين القسمني يتفرع منهام أقسام أخرى، فمنها عىل سبيل املثال: األحاديث 
ورشوحها، ومصطلح احلديث، واجلرح والتعديل، وعلل احلديث، والسري والرتاجم، 

وفقه احلديث، وهكذا.
ات الكتب يف كل فرع من هذه  أمَّ فيكفي للمبتدئ أن يعلم هذا ويعلم ما هي 

الفروع، ومن هم العلامء املبزين يف تلك الفروع قدياًم وحديًثا.

املبحث الثالث
معرفة دواعي التصنيف

وضوح الرؤية لدى الباحث يِعينه عىل معرفة مساره العلمي، وبناًء عليه يستطيع 
التصنيف بشكل  املعينة عىل ذلك، معرفة دواعي  حتديد جمال بحثه. ومن األسباب 
عام جلميع التخصصات، وبشكل خاص فيام يتعلق بتخصصه، فهذا مما يوسع مدارك 
الباحث ويعينه عىل تصنيف املؤلفات العلمية واملوضوعات البحثية، فُيعمُل عقله يف 
متييز املجاالت التي َكُثَر التصنيف فيها، واملجاالت التي َقلَّ التصنيف فيها، ويبحث 
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يف الدوافع واألسباب، فيكون قادًرا ليس عىل ابتكار املوضوعات البحثية فحسب، 
بل عىل تقييمها أيًضا من حيُث حاجُة الساحِة العلمية ملوضوعاٍت ما ِمن عدمها.

وألننا هندف من هذا اطالع الباحث عىل دواعي الكتابة والتصنيف فإننا سنورد 
دواعي التصنيف بشكل عام وبشكل خاص دون تعليق أو تفصيل، وسيتضح ذلك 

التفصيل من خالل بقية صفحات الكتاب.

دواعي التصنيف )بشكل عام(

إّن موقع التصنيف واالشتغال به من أجل النهضة والعمران، واإلحياء والتجديد، 
َهل؛ ومن َثمَّ فإنَّ األمم والشعوب - وعىل مدار التاريخ اإلنساين  يف املحل الذي ال جُيْ

-، قد َأْوَلت هذا اجلانب بالغ اهتاممها وعنايتها وتوجهها.
حيث إنَّ البناء والدفع والتميز احلضاري - يف بعض أصوله ومعامله - يرتبط بموقع 

التصنيف ونوعه وتطبيقاهتا منها.
ومن نظر يف دواعي التصنيف ومقاصده بعامة، جيد أهنا يف أصوهلا واحدة، ثم 
إهنا تصطبغ بصبغة املصنَّفني الزمانية واملكانية والتخصصية بأبعادها النفسية والثقافية 

والتارخيية.
كتابه:  بن حممد )ت456هـ( - يف  األندليس - عيل  ابن حزم  اإلمام  ذكر  وقد 
دَّ املنطق” دواعي التصنيف ومقاصده، وحرصها يف رؤوس سبعة، جاء  “التقريب حِلَ
عىل بسطها وَمدَّ أطناهبا العالمة ابن خلدون - عبد الرمحن بن حممد )ت 808هـ( - 
يف “مقدمته” ، فقال رمحه اهلل: إنَّ النَّاس حرصوا مقاصد التأليف التي ينبغي اعتامدها 

وإلغاء ما سواها فعدوها سبعة: 
أو  مسائله،  وتتبع  وفصوله،  أبوابه  وتقويم  بموضوعه،  العلم  استنباط  أوهلا: 

استنباط مسائل ومباحث تعرض للعامل املحقق حيرص عىل إيصاهلا لغريه لتعمَّ املنفعة 
به، فيودع ذلك بالكتاب يف الصحف، لعل املتأخر يظهر عىل تلك الفائدة. كام وقع يف 
اًل يف األدلة الرشعية اللفظية وخلصها، ثم جاء  م الشافعي أوَّ األصول يف الفقه، تكلَّ
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احلنفية فاستنبطوا مسائل القياس واستوعبوها، وانتفع بذلك من بعدهم إىل األبد.
وثانيها: أن يقف عىل كالم األولني وتواليفهم، فيجدها مستغلقًة عىل األفهام، 

ويفتح اهلل له يف فهمها. فيحرص عىل إبانة ذلك لغريه ممن عساه يستغلق عليه، لتصل 
الفائدة ملستحقها. وهذه طريقة البيان لكتب املعقول واملنقول، وهو فصل رشيف.

وثالثها: أن يعثر املتأخر عىل غلط أو خطأ يف كالم املتقدمني ممن اشتهر فضله، 

وَبُعَد يف اإلفادة صيته، ويستوثق من ذلك بالبهان الواضح الذي ال مدخل للشك 
ر حموه ونزعه بانتشار التأليف يف  فيه، وحيرص عىل إيصال ذلك ملن بعده، إذ قد تعذَّ
اآلفاق واألعصار وشهرة املؤلف ووثوق الناس بمعارفه؛ فيودع ذلك الكتاب ليقف 

الناظر عىل بيان ذلك.
ورابعها: أن يكون الفن الواحد قد نقصت منه مسائل أو فصول بحسب انقسام 

موضوعه، فيقصد املطلع عىل ذلك أن يتمم ما نقص من تلك املسائل؛ ليكمل الفن 
بكامل مسائله وفصوله، وال يبقى للنقص فيه جمال.

وخامسها: أن تكون مسائل العلم قد وقعت غري مرتبة يف أبواهبا وال منتظمة؛ 

فيقصد املطلع عىل ذلك أن يرتبها وهيذهبا، وجيعل كل مسألة يف باهبا، كام وقـــع يف 
» املدونة » من رواية سحنون عن أيب القاسم، ويف » الُعْتبِيَّة » من رواية الُعْتبِّي عن 

أصحاب مالك.
ابن أيب  ب  الفقه منها قد وقعت يف غري باهبا، فهذَّ أبواب  فإن مسائل كثرية من 
بة، فنجد يف كل باب مسائل من غريه،  الُعْتبِيَّة » غري مهذَّ زيد » املدونة »، وبقيت » 

اِدعي من بعده. واستغنوا بـ » املدونة » وما فعله ابن أيب زيد فيها والَبَ
وسادسها: أن تكون مسائل العلم مفرقة يف أبواهبا من علوم أخرى، فيتنبه بعض 

الفضالء ملوضوع ذلك الفن ومجع مسائله، فيفعل ذلك، ويظهر به فن ينظمه يف مجلة 
القاهر  عبد  فإنَّ  البيان(،  )علم  يف  وقع  كام  بأفكارهم،  البرش  ينتحلها  التي  العلوم 
اكي وجدا مسائله متفرقة يف كتب )النحو(، وقد مجع منها  كَّ اجُلْرَجاين وأبا يوسف السَّ
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اجلاحظ يف كتاب   »البيان والتبيني« مسائل كثرية تنبه الناس فيها ملوضوع ذلك العلم 
وانفراده عن سائر العلوم، َفُكتبت يف ذلك تواليفهم املشهورة، وصارت أصواًل لفن 

م. )البيان(، ولقنها املتأخرون فأربوا فيها عىل كّل متقدَّ
اًل مسهبًا،  وسابعها: أن يكون اليشء من التواليف التي هي أمهات للفنون مطوَّ

فيقصد بالتأليف تلخيص ذلك باالختصار واإلجياز وحذف املتكرر إن وقع، مع احلذر 
من حذف الرضوري لئال خيّل بمقصد املؤلَّف األول. انتهى)1()1(. 

دواعي التصنيف يف علوم احلديث

يدل  وهذا  وتنوعت موضوعاهتا،  احلديث  علوم  التصنيف يف  دواعي  تعددت 
عىل جاللة هذه العلم الرشيف وفضله وشموليته. وقد اجتهد بعض العلامء يف مجعها، 
ومن هؤالء فضيلة الشيخ الدكتور/ خلدون األحدب - حفظه اهلل – فقد مجعها يف 

مخسة عرش وجًها، وهي عىل النحو اآليت:
به عنها. األول: حجية السنة ومكانتها، ودفع الشُّ

الثاني: تاريخ السنة وعلومها.

الثالث: علوم احلديث.

الرابع: دراسات يف أئمة احلديث وآثارهم، وبيان أثرهم يف احلديث وعلومه.

اخلامس: املجاميع احلديثية.

السادس: كتب التخريج.

السابع: كتب الزوائد.

الثامن: ترتيب كتب احلديث.

التاسع: الفهرسة.

العاشر: رشوح احلديث النبوي.

)1(  تاريخ ابن خلدون املسمى، ديوان املبتدأ واخلب يف تاريخ العرب والببر ومن عارصهم من ذوي 
الشأن األكب، 1/1)7 – 2)7.
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احلادي عشر: فقه السنة النبوية.

الثاني عشر: الدراسة املعرفية واحلضارية يف السنة النبوية.

الثالث عشر: الدراسة اللغوية واألدبية يف احلديث الرشيف.

الرابع عشر: اإلعجاز العلمي يف السنة النبوية.

اخلامس عشر: اجلمع والتهذيب واالختصار)1(

أخرى،  ومباحث  علوم  منه  ويتفرع  حتته  يندرج  األوجه  هذه  من  وجه  وكل 
فمعرفة هذه األوجه بتفاصيلها يعني الباحث عىل استيعاب التخصص والبحث فيه 

بطريقة سليمة ومنتظمة.

)1(  التصنيف يف السنة النبوية، )2-1(.
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الفصل الثاني
مظان املوضوعات البحثية

)تطبيقات عملية(
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الفصل الثاني
مظان املوضوعات البحثية 

)تطبيقات عملية(

املبحث األول
مدخل: نصائح وتوجيهات

ثمة إرشادات حيسن التذكري هبا والتنبيه عىل أمهيتها، وهي من األمور التي ينبغي 
ا إن كان يرجو  أن تكون عادًة مستمرًة لدى الباحث، وأن يدمن عليها إدماًنا حقيقيًّ
ابتكار  يف  ويتميز  عموًما،  البحثية  مهاراته  ويطور  ا  حقيقيًّ ا  علميًّ بناًء  نفسه  يبني  أن 

املوضوعات البحثية عىل وجه اخلصوص.
وبياهنا عل النحو اآليت: 

: االطالع على جديد اإلصدارات واملقاالت العلمية أوالاً

متثل  أن  واملسموعة  املكتوبة  بأنواعها  اجلديدة  العلمية  اإلصدارات  ُيفرتض يف 
آخر ما توصل إليه العلم والعلامء يف جمال التخصص، ولذلك جتد املجالس العلمية 
يف اجلامعات والكليات ال تقبل من الباحث أن يسجل رسالة علمية ُطرقت من قبل، 

وكذلك املجالت العلمية املحّكمة.
فهناك عالقة وثيقة بني اطالع الباحث املستمر وبني مهارته يف إجياد موضوع مل 
ُيسبق إليه، فاالطالع الدائم جعله حييط بآخر ما توصل إليه العلم يف جمال ختصصه، 
أي فرصة مرشوع علمي جديد  دائاًم القتناص  ا  فهو مستعدًّ األعامل؛  تكرار  وجنَّبه 

ومبتكر. 

ا: االطالع على جديد ما ُينشر يف الشبكة العنكبوتية  ثانياً

ومما يتعلق هبذا األمر، ال بد من االطالع ومتابعة عدة أمور ذات صلة، منها:
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1. برامج ومواقع احلديث املختلفة عىل الشبكة العنكبوتية، التي تيرس الوصول 
الدرر  الشاملة وموقع  املكتبة  املثال ال احلرص:  للحديث واحلكم عليه، وعىل سبيل 
احلديثي،  الباحث  وموقع  الرشيف  للحديث  واجلامع  ويب  إسالم  وموقع  السنية 

وغري ذلك.
الباحثني  أمام  الفرصة  بإتاحة  واإلسالمية  العربية  اجلامعات  بعض  قيام   .2
األمثلة عىل ذلك: مكتبة  املحّكمة. ومن  العلمية وجمالهتا  لتصفح وحتميل مكتباهتا 
بعاّمن  األردنية  واجلامعة  بغزة،  اإلسالمية  واجلامعة  املنورة،  باملدينة  طيبة  جامعة 
وغريها، وهنا نوجه الدعوة لباقي اجلامعات بفتح مكتباهتا للباحثني وطالب العلم 

لالستفادة منها.
ُيعَرض فيها جمموعة من املوضوعات  العلمية املتخصصة، حيث  املنتديات   .(
ومن  متخصصني.  علم  وطالب  وباحثني  علامء  جمموعة  من  املتخصصة  واألفكار 

األمثلة عىل ذلك: منتديات أهل احلديث، وموقع األلوكة، وغريها. 
عىل  وصفحاهتم  اخلاصة  مواقعهم  خالل  من  املتخصصني  بعض  متابعة   .4

وسائل التواصل االجتامعي.
5. متابعة املواقع التي تنرش الكتب والبحوث العلمية وتتيح مطالعتها وحتميلها، 
مثل موقع: املكتبة الشاملة، وموقع جامع البحوث والرسائل العلمية، وموقع جامع 

الكتب املصورة، ومركز السنَّة والرتاث النبوي، وغري ذلك. 
يف املحّصلة دعوتنا ملتابعة الشبكة العنكبوتية وكل ما يتعلق هبا نابٌع من احلرص 
عىل تسخريها خلدمة البحث واستغالهلا بشكل إجيايب؛ وذلك نظًرا لسهولة استخدامها 

ورسعة احلصول عىل املعلومة.

ا: القراءة املستمرة يف الكتب واألحباث املتخصصة)))  ثالثاً

الذي  املتخصصة هي األصل  الكتب واألبحاث  والعميقة يف  املستمرة  القراءة 

يقول جبان مسعود: »التخصص هو دراسة فرع معني يف العلم أو الفن أو الصناعة للتفرغ إليه دون   )1(
سواه«. الرائد، معجم لغوي عرصي، ص 201.
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ر أبًدا أن باحًثا يسعى لتطوير  يتفرع منه كل ما ُذكر وما سُيذكر، وما مل ُيذكر، وال ُيتصوَّ
نفسه وإثراء خباته وختصصه ليس له نصيب من القراءة يف كتب التخصص، فهي 
ابتكار  عملية  يف  املقرتحة  والوسائل  الطرق  تنوعت  فمهام  للبنيان،  األساس  بمثابة 
النوع  هذا  نصيب من  له  ليس  باحث  مع  نفًعا  ذلك  جُيدَي  لن  البحثية  املوضوعات 
من القراءة، فال بد للباحث أن يكون ُملامًّ بتخصصه إملاًما ُيعينه عىل اقتناص اجلوانب 

البحثّية التي مل ُتطرق، وابتكار اجلديد واملفيد.

املبحث الثاني
مظان املوضوعات البحثية

فإنه يبحث عنها يف  ما  أراد احلصول عىل معلومٍة  َمن  أن  البحثية  املسلَّامت  من 
مظاهنا، وإال لُعدَّ ذلك ختبًطا وضياًعا للوقت واجلهد، فإن مل جيد مراده فله أن يوسع 
دائرة البحث بقدر حاجته وال يزيد، إال يف حاالت استثنائية سنأيت عىل ذكرها عند 

احلديث عن املوضوعات البحثية يف غري مظاهنا. 
لدى  ومعروفة  مسلمة  طريقة  مظاهنا  يف  البحثية  املوضوعات  عن  فالبحث 
الباحثني إال أنه قد خيفى ذلك عىل بعض املبتدئني، لذا سنذكر أهم ما ُيعتقد أنه يمكن 

أن يكون مصدًرا لفكرة بحثية جيدة ومبتكرة، ومن ذلك:

: خامتة الرسائل األكادميية واملقاالت العلمية احملكمة  أوالاً

من مقتضيات البحث العلمي األكاديمي أن يقوم الباحث بوضع النتائج التي 
توصل إليها من خالل عملية البحث يف هناية بحثه، وكذلك من مواصفات الباحث 
ُمنطلًقا  بحثه  ليكون  بعده  من  للباحثني  التوصيات  من  جمموعة  يضع  أن  الناجح 
ألبحاث أخرى، وهذه القائمة الصغرية التي قد ال تتجاوز صفحة أو صفحتني، هي 
من أفضل الوسائل وأقرصها وأقلها جهًدا للباحث يف طريقه إلجياد موضوع بحثي 
مبتكر، وكلام كان البحث حديًثا كانت الفرصة أكب يف اقتناص املوضوعات البحثية؛ 
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ما  فغالب  جيد،  بشكل  املوضوع  استقىص  قد  الباحث  هذا  أن  ُيفرتض  ألنه  وذلك 
يطرحه من توصيات هي ُبناًء عىل دراسة وبحث واطالع. وسنرضب بعض األمثلة 
التي ُاختريت بطريقة عشوائية بغرض التمثيل فقط، فمقصودنا هو معرفة كيف ُتبتكر 
املوضوعات البحثية، وأما البحث يف كون املوضوع حديًثا أو ال فليس هذا ما نسعى 

إليه يف طرحنا هنا. 
تستوعب  وال  قصرية  دراسة  ما  جانًبا  َتدرس  التي  األبحاث  بعض  فهناك 

املوضوع، فتجد الباحث يف هناية البحث )التوصيات( يشري إىل ذلك إشارة رصحية.
تراجم  بعض  يف  احلديثي  النقد  )إشارات  بعنوان  حمّكم  بحث  األول:  املثال 

يف  جاء  الفوزان،  صالح  بن  فوزان  بن  اهلل  عبد  للدكتور  البخاري(  اإلمام  صحيح 
إحدى توصياته:

»حاجة هذا املوضوع إىل دراسة أوسع، وتناول أشمل، فكل الذي مىض إنام هي 
دراسة نموذجية عىل بعض األبواب؛ لفتح أفق يف هذه املسألة اجلليلة«.

فقد أشار الباحث من خالل هذه التوصية إشارة رصحية إىل أن املوضوع بحاجة 
إىل توسع، فهنا ُتقتنص الفرص، فقد اخترص عليك هذا الباحث وقًتا وجهًدا كبريين، 
يف  املراد  التوسع  مع  يتناسب  بام  البحث  خطة  صياغة  إعادة  هو  إليه  حتتاج  ما  فكل 

حدود ونطاق البحث، واستقراء ومجع مجيع املسائل التي مل يتطرق إليها من سبقك.
ا فنحذف كلمة )بعض(  وبناًء عليه سنعدل عىل عنوان البحث تعدياًل يسرًيا جدًّ
بداًل  البخاري(  تراجم صحيح اإلمام  النقد احلديثي يف  املوضوع )إشارات  ليصبح 
من )إشارات النقد احلديثي يف بعض تراجم صحيح اإلمام البخاري(، وبذلك يكون 

لدينا مسّوغ الختيار هذا املوضوع حيث أن الباحث األول مل يستوعب.
املثال الثاني: رسالة دكتوراه بعنوان )العقوبات املعنوية يف صحيح البخاري؛ 

مجع ودراسة( للباحث: محيد حممد عايل، حيث جاء يف التوصيات:
متعلقة  أحاديث  هناك  ألن  أكثر؛  عمل  إىل  حيتاج  زال  ما  املوضوع  هذا  »إن 
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باملوضوع يف غري صحيح البخاري، وما بقي يف غريه من األحاديث الصحيحة ليس 
بقليل«.

وتوصية أخرى، قال فيها: »أويص اخواين الفضالء بأن يضيفوا إىل هذا اجلانب 

الثواب املعنوي يف صحيح البخاري ويف سائر كتب السنة«.
فعىل  أفكار،  عدة  إىل  الباحث  يتوصل  أن  يمكن  التوصيات  تلك  خالل  ومن 
أخر  وموضوع  ودراسة(،  مجع  مسلم؛  صحيح  يف  املعنوية  )العقوبات  املثال:  سبيل 

بعنوان: )الثواب املعنوي يف صحيح البخاري؛ مجع ودراسة( وهكذا. 

ا: توصيات املؤمترات والندوات العلمية  ثانياً

م منها عىل وجه اخلصوص -  ُيعد حضور الندوات واملؤمترات العلمية - املحكَّ
من أكثر مصادر الفائدة العلمية؛ وذلك ألهنا جتمع املتخصصني والباحثني هبدف إثراء 
عدة حماور بأبحاث ختصصية مل ُتنرش من قبل، ويف هناية هذه التظاهرة العلمية، وبعد 
نخبة من  ومناقشتها عب جلسات علمية تضم  املقبولة  األبحاث  طرح جمموعة من 
أهل التخصص، يقدم القائمون عىل هذه املؤمترات مجلة من التوصيات هي خالصة 
ختلو  وال  التخصص،  يف  العلم  أهل  هبا  أدىل  التي  والتوصيات  األبحاث  عرشات 
بالبحث  التلميح إىل موضوعات جديرة  هذه املؤمترات وتوصياهتا من الترصيح أو 
والدراسة أو فتح آفاق للتوسع يف دراسات سابقة أو التحريض عىل رضورة إعادة 

النظر يف بعض املسلامت العلمية، وغري ذلك.
 ولبيان عميل عىل ما سبق سنستعرض توصيات »الندوة العلمية الدولية اخلامسة 

بعنوان: »االسترشاف والتخطيط املستقبيل يف السنة النبوية«)1(.
فقد جاء يف بعض توصياتها:

). رضورة إنشاء موسوعة األحاديث النبوية املتعلقة باالسترشاف والتخطيط 
املستقبيل.

)1( ُعقدت الندوة يف رحاب كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بديب 16-17 مجادى األول 2)14ه 
19-20 أبريل 2011م.
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بعناوين  املستقبيل  النبوية يف االسترشاف والتخطيط  السنة  تبويب نصوص   .2
معبة ختدم الواقع املعاش وتبرش وتؤمل بمستقبل واعد.

برؤية استرشافية ختطيطية،  املختلفة  النبوية  السرية  3. االعتناء بدراسة مراحل 
تكشف جماالت التخطيط عند النبي H يف مراحلها املتنوعة.

4. رضورة أن يفتح الباحثون آفاق البحث يف االسترشاف والتخطيط املستقبيل 
لدى الصحابة رضوان اهلل عليهم وغريهم.

والتخطيط وفق  االسترشاف  األجيال عىل  برتبية  التعليمية  املناهج  أن هتتم   .5
اهلدي النبوي.

فهذه مخس توصيات، بقليل من التأمل سنخرج بعدة أفكار، منها:

باالسترشاف  املتعلقة  النبوية  األحاديث  »موسوعة  األولى:. )  التوصية  خالل  من 
والتخطيط املستقبيل«.

النبوية،  السنة  املستقبيل يف  الثانية:. 2 »االسترشاف والتخطيط  التوصية  من خالل 
تطبيقات عىل الواقع املعارص«.

دراسة  املستقبيل؛  والتخطيط  االسترشاف  »جماالت  الثالثة:. 3  التوصية  خالل  من 
استقرائية لكتب السرية النبوية«.

اخللفاء  عند  املستقبيل  والتخطيط  »االسترشاف  الرابعة:. 4  التوصية  خالل  من 
الراشدين«.

برضورة  األجيال  توعية  يف  النبوية  السنة  »أثر  الخامسة:. 5  التوصية  خالل  من 
االسترشاف والتخطيط املستقبيل«.

هذه حماوالت رسيعة البتكار موضوعات بحثية من خالل توصيات املؤمتر، علاًم 
أهنا ليست الوحيدة، بل يمكن ابتكار أفكار أخرى من خالهلا.

وهنا ال بد من اإلشارة إىل أنه ليس بالرضورة أن يكون املؤمتر داخاًل يف ختصصك 
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العلمي؛ فقد يكون املؤمتر يف االقتصاد - مثاًل - بينام ختصصك يف احلديث الرشيف، 
ومع ذلك قد تتوصل ملوضوعات مبتكرة ويف غاية األمهية.

ا: احملاضرات واللقاءات العلمية املتخصصة ثالثاً

يف أغلب اللقاءات العلمية يكون أصحاهبا قد درسوا وبحثوا املوضوع من مجيع 
جوانبه، من حيث ما سبق وما استقر عليه احلال وما يمكن أن يكون يف املستقبل، 
ولذلك قد يشريون عليك مبارشة بموضوع بحث أو مشكلة أو ثغرة بحثية حتتاج إىل 
دراسة، ويف أحيان كثرية حيتاج األمر إىل يقظة فتقتنص تلك املوضوعات من خالل 

حديث املحارض من غري أن يكون هناك توجيه مبارش.
ومن األمثلة عىل احلالة األوىل، التي يشري املحارض فيها مبارشة إىل عنوان صالح 
للبحث: يف سلسلة دروس مسجلة لألستاذ الدكتور حاتم بن عارف العوين بعنوان: 
عليه  النبي  زمن  يف  السنة  من  ُكتَِب  ما  ذكر  النبوية«  السنة  مصنفات  نشوء  »تاريخ 

الصالة والسالم، ثم ذكر أن الذي صح من ذلك هي ثالث صحائف فقط. 
أحد  قام  وقد   ،I طالب  أيب  بن  عيل  صحيفة  هي:  األوىل  فالصحيفة 

مع  منفرد  جزء  يف  وتقديمها  الصحيفة  هذه  روايات  بجمع  املعارصين  الباحثني 
رشحها، وبيان ما يتعلق هبا من األحكام عىل وجه االختصار، وهو الدكتور رفعت 

فوزي عبد املطلب يف كتاب باسم: صحيفة عيل بن أيب طالب.
والصحيفة الثانية هي: صحيفة عبد اهلل بن عمرو بن العاص L، التي 

عمرو  بن  اهلل  عبد  يلقبها  كان  التي  وهي  يديه،  وبني   H النبي  بإذن  كتبها 
 H بالصحيفة الصادقة، وقال عنها: »هذه ما سمعت من رسول اهلل L
ليس بيني وبينه أحد«، وقد ُحِفَظ لنا أكثر هذه الصحيفة من رواية عمرو بن شعيب 

عن أبيه عن جده.
ثم قال: »يمكن ألحد الباحثني أن يدرس هذه الصحيفة كاملة وجيمع أحاديثها 
كاملة ويميز صحيحها من سقيمها يف مجيع ما تناله اليد من ُكتب السنة، وهذا مرشوع 
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جيد وحسن لو قام به أحد الناس وضم إليه ما ثبت أنه من الصحيفة من غري رواية 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده«.

من  عليه  حصلنا  والدراسة  للبحث  جاهز  وعنوان  رصيح  توجيه  إذن  فهذا 
خالل مثل هذه اللقاءات أو الدورات والندوات املتخصصة، وبغض النظر إن كان 
املوضوع ُبِحَث أو مل يبحث فإن املحارض غالًبا يكون قد بحث وتثبت، فكل ما حتتاج 
إليه هو أن تبني عىل كالمه بمزيد من البحث والتثبت، واملقصود أننا نستطيع اقتناص 

املوضوعات البحثية من خالل هذه الطريقة.
واجلميل يف هذه الطريقة عىل يرسها وسهولتها هو أن تعلم أن املحارض توقف 
يف البحث عند هذه النقطة ووضعك يف أقىص ما توصل إليه، وهذا يعني أنه اخترص 
تبنَي عىل حديثه  أن  البحث والتقيص، وكل ما عليك هو  عليك مشواًرا طوياًل من 

ونتائجه السابقة وتبحث عام بوسعك إضافته إىل هذا املوضوع.
ثم قال: وأما الصحيفة الثالثة فهي: صحيفة عمرو بن حزم التي أمالها النبي 

صىل اهلل عليه وسلم له ملا بعثه إىل اليمن، وهي صحيفة جليلة تضمنت أحكاًما مهمًة 
الزكاة، وأسنان اإلبل، والكبائر، واجلزية، والديات،  الترشيع؛ كأحكام  من أحكام 
بالصالة،  املتعلقة  األحكام  وبعض  والعتاق،  والطالق،  والوضوء،  القرآن،  ومس 

وغري ذلك.

َث من قبل ا: البحث يف املسلمات أو فيما حُبِ رابعاً

حتى ال يلتبس األمر عىل البعض فإننا نعني باملسلامت هنا، تلك البحوث واآلراء 
تلك  هي  أو  بعدهم،  جاء  من  عند  هبا  القول  واستقر  الباحثني،  بعض  قررها  التي 
البحوث التي ُأغلق البحث فيها بمجرد أن فالًنا قد بحثها، فبعض تلك املعلومات 
يتناقلها الناس ويستشهدون ويستدلون هبا، وتتعاقب البحوث والدراسات، وتكثر 
االقتباسات دون الوقوف عليها والتأمل يف مدى جديتها وصالحيتها، وقد ذكر ابن 
خلدون من خالل حديثه عن دواعي التصنيف فقال: »أن يعثر املتأخر عىل غلط أو 



31
دراسة تطبيقية على علوم السنة النبوية

خطأ يف كالم املتقدمني ممن اشتهر فضله، وَبُعَد يف اإلفادة صيته، ويستوثق من ذلك 
بالبهان الواضح الذي ال مدخل للشك فيه، وحيرص عىل إيصال ذلك ملن بعده؛ إذ 
املؤلف ووثوق  اآلفاق واألعصار وشهرة  التأليف يف  بانتشار  ونزعه  ر حموه  تعذَّ قد 

الناس بمعارفه؛ فيودع ذلك الكتاب ليقف الناظر عىل بيان ذلك«. 
وهذا حيتاج إىل جهد كبري يف تقيص هذه املوضوعات والبحث عنها من خالل 
االطالع الواسع، كام أنه ال بد من وجود مبر واضح إلعادة النظر يف تلك املسلامت 
التي ُبِحَثت من قبُل، كأن يكون الباحث السابق مل يستقِص املوضوع من مجيع جوانبه، 

أو بسبب وجود خلل يف منهج البحث أو يف مرحلة التحليل والنقد أو غري ذلك.
ومثال ذلك:

عبارة  أن  وغريه   - اهلل  حفظه   - عواد  بشار  الدكتور  األستاذ  فضيلة  ذكره  ما 
غري  وهي  الباحثني،  من  كثري  عند  دارجة  كلمة  الذهبي(  ووافقه  احلاكم  )صححه 
مسّلمة، فام ورد يف خمترص الذهبي من احلكم عىل األحاديث خمالف ملا جاء يف بعض 
كتبه، ثم ذكر أن أحد الطالب بحث هذا املوضوع وعمل دراسة مقارنة بني ما جاء 
يف املخترص، وما جاء يف بعض كتب احلافظ الذهبي، فوجد فوارق كثرية، وحكم بأن 
عبارة )صححه احلاكم ووافقه الذهبي( غري مسلمة، وهي من نقل احلافظ الذهبي 
إن  قائل:  يقول  واختصاره لكالم احلاكم، وليس من حكمه هو عىل احلديث، وقد 
يف املسألة خالًفا، أقول: نعم، وقد ُسجلت رسائل يف هذا املوضوع، فمنهم من نفى، 
املثال  سبيل  عىل  ومنها  الذهبي،  احلافظ  أقوال  اختالف  توجيه  حاول  من  ومنهم 
رسالة بعنوان: »توجيه اختالف أقوال احلافظ الذهبي يف الرواة الذين تكلم فيهم يف 
تلخيص املستدرك مع أقواله فيهم يف الكاشف واملغني وامليزان«. واملقصود أنه جمال 

بحث بغض النظر عن أي القولني أصح. واهلل أعلم.

ا: األفكار اليت ُتطرح يف السنة التحضريية خامساً

املواد  من  جمموعة  بدراسة  طالهبا  تلزم  العربية  البالد  يف  اجلامعات  من  كثري 
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ا، وحتتوي  املواد تكون متقدمة جدًّ البدء بالرسالة، وهذه  التخصصية قبل  الدراسية 
عىل حمتوى ثرّي وغنّي باملادة العلمية، وطريقة التدريس تكون هبذه املراحل خمتلفة عن 
املرحلة اجلامعية األوىل )البكالوريوس(، فيكون االعتامد فيها عىل الطالب، فيطلب 
العلمية وتقديمها للطالب، واملدرس يكون هو  املادة  منه كتابة األبحاث، وحتضري 
من  جمموعة  طرح  املواد  هذه  دراسة  خالل  ويتم  فقط،  ه  واملوجِّ ب  واملصوِّ املرشف 
األفكار البحثية من قبل املدرسني والطالب، والباحث الذكي الفطن هو من يلتقط 
فينطلق منها ويبني عليها، فقد يظفر  بأول،  أواًل  هذه األفكار واملقرتحات ويدوهنا 

بفكرة بحثية جيدة مل ُيسبق إليها.

العلمية  والرسائل  واألحباث  الكتب  يف  واملطالعة  القراءة  كثرة  ا:  سادساً

املتخصصة 

ال شك أن ملطالعة الكتب واألبحاث والقراءة والتمّعن فيها فوائد كبرية للباحث، 
لعل من أمهها فتح اآلفاق البحثية لدى الباحث، فقد ترد هنا أو هناك فكرة يقتنصها 
الباحث ويبني عليها بحثه، لكن الباحث الفطن هو الذي يعرف كيف وماذا يقرأ، 
فيكون له نصيب من كتب التخصص واملراجع األصيلة، وكذلك ال بد من مواكبة 
ما يصدر يف جمال ختصصه من كتب وأبحاث ورسائل. وهنا ال بد من التذكري بدور 
وتوجيهها،  بالقراءة  لطالهبم  النصيحة  تقديم  برضورة  والعلامء  اجلامعات  أساتذة 

بمعنى أين يقرأ وماذا يقرأ ليحصل عىل الفائدة التي تعينه عىل الوصول لبحثه.

ا: متابعة ما ُكِتَب من قبُل وحماولة العمل على منواله سابعاً

من أهم األشياء التي ينبغي عىل كل باحث أن يامرسها باستمرار متابعة كل جديد 
يف جمال التخصص، من رسائل وأبحاث علمية، ال سيام يف هذه األيام التي أصبحت 
املتابعة أسهل من ذي قبل؛ نتيجة للتطور العلمّي والتقني، ويف كل مرة يقف الباحث 
ابتكار  إمكانية  ويف  فيه  النظر  ويعيد  جيًدا  يتأمله  أن  املفيد  من  فإنه  ما  موضوع  عىل 

موضوع عىل منواله، بحيث يكون فيه إضافة علمّية وليس استنساخ ملا سبق.
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يقول ابن رجب: كان ابن اجلوزي إذا رأى تصنيًفا وأعجبه صنف مثله يف احلال، وإن 
ة ذهنه، فربام صنف ألجل  مل يكن قد تقدم له يف ذلك الفن عمل؛ لقوة فهمه، وحدَّ

ذلك اليشء ونقيضه، بحسب ما يتفق له من الوقوف عىل تصانيف من تقدمه)1()1(. 
: وهنا أمثلة كثرية ميكن إيرادها يف هذا الباب، مثالاً

). مرويات راٍو ما.
ة باالختالف عىل راٍو ما. 2. األحاديث املعلَّ

3. طبقات الرواة عن راٍو ما.
وغريها من األفكار التي يمكن العمل عىل منواهلا والبدء بنفس الفكرة.

ا: تطوير حبث سابق ثامناً

هناك جامعات تقرر عىل طالب الدراسات العليا - خصوًصا بمرحلة الدكتوراه 
بكتابة  البدء  تسبق مرحلة  التي  التحضريية  التخصصية  املواد  دراسة جمموعة من   -
الرسالة، ويكون التدريس يف هذه املرحلة خمتلًفا عن التدريس باملراحل األخرى، من 
حيث إن االعتامد الكيّل فيها يكون عىل الطالب، ال الدكتور، وكتابة األبحاث العلمّية 
والتقارير يف كل مادة من املواد وتقديمها للدكتور والزمالء الطالب للمناقشة خالل 

املحارضات.
األوراق  ذات  القصرية  األبحاث  هبذه  االحتفاظ  يف  الطالب  دور  يأيت  وهنا 
املحدودة، ثم النظر فيها الحًقا ومعرفة هل يوجد إمكانية لتطوير أحد هذه األبحاث، 
بحيث تصبح رسالة علمية أم ال، فهناك الكثري من الطالب بدأت فكرهتم وانطالقتهم 
من هنا، ونحن دائاًم نقول: إن الباحث الذكي هو الذي يملك القدرة عىل استنطاق 
األفكار من خالل الوسائل املِعينة، والتي قد ال يتنبه إليها غريه، وبناًء عىل ذلك سُتفتح 
له اآلفاق، وخيترص عىل نفسه الوقت واجلهد، ويكون بذلك قد شّكل معلومًة مبدئيًة 

عن بحثه وأبرز األفكار القابلة للطرح وإعادة النظر.

ذيل طبقات احلنابلة )415/1(.  )1(
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ا: املواقع اإللكرتونية العلمية املتخصصة تاسعاً

يف ظل التطور العلمي والتقني وانتشاره وعدم إمكانية االنسالخ منه، أصبح من 
اليسري احلصول عىل املعلومة ونقلها واالستفادة منها، وهي سالح ذو حدين، بحيث 
يمكن استخدامها يف اجلانب اإلجيايب والسلبي، فهنا نؤكد عىل رضورة تسخري هذه 
ا مفيًدا واالستفادة منها يف البحث ونرش املعلومة  الثروة العلمية التقنية تسخرًيا إجيابيًّ

النافعة واملفيدة.
املواقع  من  كبرية  جمموعة  الشبكة  هذه  عىل  ُوجد  أن  تعاىل  اهلل  فضل  ومن 
واملنتديات التي ُتعنى بالسنة النبوية وعلومها وكل ما يتعلق هبا، وبعضها يقدم أفكاًرا 
بحثية مقرتحة ونبذة عن آخر األبحاث والرسائل، وهو ما يستدعي أن يقوم الباحث 
بمراجعة ومتابعة هذه املواقع واملنتديات واملسامهة فيها بشكل فاعل ومفيد، فقد يقف 
الباحث عىل فكرة بحثية مبتكرة من خالل متابعته لألفكار واملوضوعات املطروحة. 

ا: تكملة فكرة حبثية عاشراً

بعض الطالب يف مرحلٍة ما قد يكون قد كتب بحًثا، ولنفرتض أن ذلك كان يف 
التوسع  أو  السابق  املاجستري تكملة بحثه  فيستطيع يف مرحلة  البكالوريوس  مرحلة 
فيه، وكذلك يف الدكتوراه يمكنه إكامل فكرة بحثية َكتب هبا رسالته للامجستري، وهذا 
أمر له إجيابياته وسلبياته، فمن إجيابياته للطالب تسهيل احلصول عىل الفكرة ووجود 
التصور العام حوهلا، أما سلبياته فهي أنه قد ال يضيف جديًدا للطالب؛ ألنه حّصل 
معظم املعلومات يف البحث األول، لذلك ُينصح الباحثون دائاًم بالبدء بفكرة جديدة 

يف كل مرحلة؛ حتى حيقق التنوع العلمّي املفيد الذي يثري معلوماته ويغنيها.
ومن األمثلة على ذلك:

رسالة ماجستري للدكتور مبارك سيف اهلاجري بعنوان: )التابعون الثقات املتكلم 
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يف سامعهم من الصحابة ممن هلم رواية عنهم يف الكتب الستة، من حرف األلف إىل 
آخر حرف الزاي؛ مجع ودراسة( ورسالته للدكتوراه بعنوان )التابعون الثقات املتكلم 
يف سامعهم من الصحابة ممن هلم رواية عنهم يف الكتب الستة، من حرف السني إىل 

آخر حرف العني مجع ودراسة(.

املبحث الثالث
الطرق والوسائل املعينة على اقتناص املوضوعات البحثية 

: القراءة النقدية أوالاً

نقصد بالقراءة النقدية: »حماولة فهم النص املقروء وحتليله ومتييزه ومقارنته بغريه 
وتقويمه«.

فالقراءة النقدية مرحلة متقدمة، وتتفاوت من باحث آلخر، فبقدر متكنك من 
خالل  من  والتحليل  النقد  تطبيق  من  استفادتك  تكون  اطالعك  وسعة  ختصصك 
التسليم لكل  املعلومة، وعدم  التوقف يف قبول  النقدية تعتمد عىل  فالقراءة  القراءة، 
طريق طرح  النص عن  مع  والتفاعل  الدليل  صالحية  والبحث يف  مكتوب،  ما هو 

األسئلة واالستشكاالت بقصد نقضه أو دعمه وإثباته.
ومن األمثلة على ذلك:

َنا  َأْخَبَ َجْعَفٍر،  ْبُن  ُد  مَّ حُمَ َثَنا  َحدَّ  ،ِ اهللَّ َعْبِد  ْبُن  َعيِلُّ  َثَنا  َحدَّ البخاري:  اإلمام  قال 
يِف  اأَلْنَصاِر  ِمَن  َرُجاًل  َبرْيُ  الزُّ َخاَصَم  َقاَل:   ،I ُعْرَوَة  َعْن   ، ْهِريِّ الزُّ َعِن  َمْعَمٌر، 
، ُثمَّ َأْرِسِل املَاَء إىَِل َجاِرَك«،  H: »اْسِق َيا ُزَبرْيُ بِيُّ  ِة، َفَقاَل النَّ يٍج ِمَن احَلرَّ رَشِ
 ،H ِ َن َوْجُه َرُسوِل اهللَّ تَِك. َفَتَلوَّ ِ، َأْن َكاَن اْبَن َعمَّ : َيا َرُسوَل اهللَّ َفَقاَل اأَلْنَصاِريُّ
، ُثمَّ اْحبِِس املَاَء َحتَّى َيْرِجَع إىَِل اجَلْدِر، ُثمَّ َأْرِسِل املَاَء إىَِل َجاِرَك«،  ُثمَّ َقاَل: »اْسِق َيا ُزَبرْيُ
 ، اأَلْنَصاِريُّ َأْحَفَظُه  ِحنَي  احُلْكِم  يِح  رَصِ يِف  ُه  َحقَّ َبرْيِ  لِلزُّ  H بِيُّ  النَّ َواْسَتْوَعى 
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: َفاَم َأْحِسُب َهِذِه اآلَياِت إاِلَّ َنَزَلْت يِف  َبرْيُ اَم ِفيِه َسَعٌة، َقاَل الزُّ َكاَن َأَشاَر َعَلْيِهاَم بَِأْمٍر هَلُ
ُموَك ِفياَم َشَجَر َبْيَنُهْم﴾)1(. كِّ َذلَِك: ﴿َفاَل َوَربَِّك اَل ُيْؤِمُنوَن َحتَّى حُيَ

َأْحَفَظُه  ِحنَي  احُلْكِم  يِح  رَصِ )يِف  الزيادة  دون  آخر  موضع  يف  البخاري  رواه  ثم 
.) اأَلْنَصاِريُّ

وقد نقل ابن حجر قواًل للخطايب: »هذه الزيادة يشبه أن تكون من كالم الزهري، 
وكانت عادته أن يصل باحلديث من كالمه ما يظهر له من معنى الرشح والبيان«)2(. 

فقد أشار اخلطايب هنا إىل أن الزهري كان من عادته أنه يصل باحلديث من كالمه 
ما يظهر له من معنى الرشح والبيان، وهذا الكالم حيتاج إىل وقفة وتأمل، فام مدى 
صحة قول اخلطايب يف الزهري؟ فقد يكون املوضوع صاحًلا للبحث، بحيث يتم تتبع 

روايات الزهري والتحقق من صحة كالم اخلطايب.

ا: متابعة الشبهات اليت ُتطرح وتطوراتها ثانياً

منذ أن بعث اهلل سبحانه وتعاىل نبينا حممًدا صىل اهلل عليه وسلم وأعداء اإلسالم 
ما فرتوا وال اسرتاحوا وما زالوا يبثون سمومهم بني أبناء املسلمني، ومن يعتقد أن 
الشبهات التي ُتطرح حول القرآن الكريم عىل وجه العموم، أو السنة النبوية عىل وجه 
ر فهو واهم، صحيح أن الشبهات يف جمملها قديمة،  اخلصوص، هي جمرد كالم مكرَّ
وقد رد عليها العلامء قدياًم وحديًثا، ولكن األسلوب وطريقة الطرح قد تغرّي وتطور، 
والتطورات، ويسعى  التغريات  يواكب هذه  أن  الباحث  ينبغي عىل  وبناء عىل ذلك 
ألن يغريِّ ويطور من دفاعه ونقضه هلذه الشبهات، فمن واكب تلك الشبهات وأهلها، 

ا يضيف جديًدا يف ختصصه. سيبتكر دون أدنى شك موضوًعا بحثيًّ
 كام ينبغي عىل الباحث أن يكون فطًنا ملا ُيطرح، فكثرة طرح ُشبهة ما دليل عىل 
أن تلك الشبهة مل حتَظ بردٍّ كاٍف، فيتعني حينها إعادة النظر يف هذه الشبهة ودراستها 
 ،[65 ]النساء:  َبْيَنُهْم﴾  َشَجَر  ِفياَم  ُموَك  كِّ حُيَ ٰى  َحتَّ ُيْؤِمُنوَن  اَل  َوَربَِّك  ﴿َفاَل  باب  القرآن،  تفسري  كتاب   )1(

46/6 برقم )4585(.

فتح الباري، )8/5)(.  )2(
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جيًدا وحماولة تناوهلا بطريقة خمتلفة عمن سبق، فربام توصلنا لنتيجة جيدة ومل ُيسَبق 
عبده  حممد  الدكتور  به  قام  ما  املجال  هذا  يف  املتميزة  التجارب  ومن  قبل،  من  إليها 
يامين، بمساعدة الدكتور حممد ضياء الدين األعظمي، وبمشاركة عدد من الباحثني يف 
بحث الشبهة املثارة حول كثرة مرويات الصحايب اجلليل أيب هريرة I مع تأخر 

إسالمه؛ فنقد املرويات ودرسها وبحثها؛ فخرج بنتائج إجيابية.
 H يقول الدكتور حممد عبده يامين: »ولو حسبنا عدد أيام صحبته للنبي
يوًما، ولو قسمنا ما روى عنه من  أكثر من ألف وأربعامئة وستني  تبلغ  أهنا  لوجدنا 
األحاديث الرشيفة عىل هذه األيام وجدنا أنه يروي كل يوم ما يقارب ثالثة أحاديث 
ونصًفا، ويف كل مائة يوم )67)( حديًثا، أو أنه كان حيفظ مائة حديث يف كل سبعة 
وعرشين يوًما، فهل ُيستغرب أن حيفظ أبو هريرة I كل يوم أربعة أحاديث، مع 
ما رأينا من قصة الكساء، وقصة الدعاء، وما رأينا من حرصه عىل العلم، وحرصه 
 H النبي  خلدمة  انقطاعه  من  رأينا  ما  ومع  الرشيفة،  األحاديث  حفظ  عىل 
ة، وصبه عىل اجلوع يف سبيل  فَّ وسامع أقواله، وزهده يف الدنيا، وعيشه مع أهل الصُّ

ذلك«)1(.
يشري إىل ما أخرجه البخاري: َأنَّ َأَبا ُهَرْيَرَة I َقاَل: إِنَُّكْم َتُقوُلوَن: إِنَّ َأَبا ُهَرْيَرَة ُيْكثُِر احَلِديَث َعْن   )1(
 H ِ ُثوَن َعْن َرُسوِل اهللَّ دِّ ِ H، َوَتُقوُلوَن: َما َباُل امُلَهاِجِريَن َواأَلْنَصاِر اَل حُيَ َرُسوِل اهللَّ
بِِمْثِل َحِديِث َأيِب ُهَرْيَرَة I، َوإِنَّ إِْخَويِت ِمَن امُلَهاِجِريَن َكاَن َيْشَغُلُهْم َصْفٌق بِاأَلْسَواِق، َوُكْنُت َأْلَزُم 
ِ H َعىَل ِمْلِء َبْطنِي، َفَأْشَهُد إَِذا َغاُبوا، َوَأْحَفُظ إَِذا َنُسوا، َوَكاَن َيْشَغُل إِْخَويِت ِمَن  َرُسوَل اهللَّ
 ِ ِة، َأِعي ِحنَي َيْنَسْوَن، َوَقْد َقاَل َرُسوُل اهللَّ فَّ اأَلْنَصاِر َعَمُل َأْمَواهِلِْم، َوُكْنُت اْمَرًأ ِمْسِكيًنا ِمْن َمَساِكنِي الصُّ
َمَع إَِلْيِه َثْوَبُه، إاِلَّ  ُه َلْن َيْبُسَط َأَحٌد َثْوَبُه َحتَّى َأْقِضَ َمَقاَلتِي َهِذِه، ُثمَّ جَيْ ُثُه: »إِنَّ دِّ H يِف َحِديٍث حُيَ
ْعُتَها إىَِل َصْدِري،  ِ H َمَقاَلَتُه مَجَ ، َحتَّى إَِذا َقىَض َرُسوُل اهللَّ وَعَى مَا أَقُولُ«، َفَبَسْطُت َنِمَرًة َعيَلَّ

ٍء.  ِ H تِْلَك ِمْن يَشْ َفاَم َنِسيُت ِمْن َمَقاَلِة َرُسوِل اهللَّ
صحيح البخاري: كتاب البيوع، باب ما جاء يف قول اهلل تعاىل: ﴿ٹ    ٹ    ڤ    ڤ    ڤ      
ڤ        ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    ڄ    ڄ    ڄ         ڄ    ڃ     ڃ    ڃ    ڃ    چ    چ     چ    چ    
ڇ       ڇ    ڇڇ    ڍ      ڍ    ڌ    ڌ    ڎ    ڎ      ڈ        ڈ    ژژ    ڑ    ڑ      ک﴾ ]اجلمعة: 10، 11]، وقوله: 

﴿ٹ    ڤ       ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    ڄ     ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    
ڃڃ   ﴾ ]النساء: 29]، )/52 برقم )2047(.
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هذه  من  بالتحقق  بنفيس  قمُت  »وعندما  يامين-:  عبده  حممد  -الدكتور  ويقول 
املسألة بواسطة فريق خمتص يف احلاسب اآليل ظهرت لنا حقائق مهمة عن روايات 
أيب هريرة؛ فعندما تتبعنا رواياته وجدنا أن هناك ما يزيد عن ثامنامئة صحايب وتابعي 
رووا عنه احلديث، وكلهم ثقات، لكن القضية األساسية التي أفادتنا عند استخدام 
احلاسب اآليل؛ هي أنه عندما أدخلت هذه األحاديث املروية يف كتب احلديث الستة 
بواسطة  الدراسة  بعد  وجدنا  ثم   ،)5(74( بلغت  هريرة  أيب  أحاديث  أن  وجدنا 
الكمبيوتر أن املكرر منها هو )4074(، وعىل هذا يبقى العدد غري املكرر )00)1(، 
وهذا العدد تتبعناه فوجدنا أن العديد من الصحابة قد رووا نفس هذه األحاديث من 

غري طريق أيب هريرة؛ هذا من ناحية. 
ومن ناحية أخرى: وبعد أن قمنا بحذف األحاديث التي ُرويت من غري طريق 
أيب هريرة يف كتب الصحاح الستة؛ وجدنا أن ما انفرد به أبو هريرة ومل يروه أي صحايب 

آخر هو أقل من عرشة أحاديث.
ثم شاء اهلل أن نطور العمل يف أحاديث أيب هريرة؛ فانتقلنا من الكتب الستة إىل 
الكتب التسعة؛ وقد الحظنا أن األحاديث يف الكتب التسعة املنسوبة إىل أيب هريرة 

هي )8960( حديًثا؛ منها )8510( بسند متصل، و)450( حديًثا بسند منقطع. 
وبعد التدقيق: انتهينا إىل أن األحاديث التي رواها أبو هريرة يف كل هذه الكتب 
التسعة - بعد حذف املكرر - هي )1475( حديًثا، وقد اشرتك يف روايتها معه عدد 

من الصحابة. 
إىل  وصلنا  آخرين  صحابة  طريق  عن  رويت  التي  األحاديث  حذفت  وعندما 
حقيقة مهمة؛ وهي أن ما أتى به أبو هريرة مع املكررات يف كتب احلديث التسعة هي 
))25( حديًثا، ثم إن األحاديث التي انفرد هبا أبو هريرة بدون تكرار ومل يروها أحد 

غريه يف الكتب التسعة هي )42( حديًثا، وما زلنا نواصل البحث. 
لكن هذه األمور وهذه احلقائق أزالت كل تلك الشبه والتهم العقيمة واملغِرضة 
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التي كانت ُتلَصق بأيب هريرة، ويتهمونه فيها باإلكثار، ويقولون عنه I: إنه روى 
)8000( حديث بمفرده، وبعضهم يقول: إنه روى )5000( حديث بمفرده؛ هكذا 

دون روية أو تدقيق أو متحيص«)1(.
إذن هذا باحث متأخر توصل إىل نتائج جيدة فيام خيص هذه الشبهة، ولو سلم 
ر يف الدفاع عن أيب هريرة؛ ملا وصلنا هلذه احلجة الدامغة التي  هذا الباحث ملا هو مسطَّ
برأت ساحة الصحايب اجلليل، وأزالت اللبس واإلشكال، وأضافت دلياًل إىل تلك 

.H األدلة التي تنصف صحابة رسول اهلل
سواء  متعددة،  شبهات  عىل  ردت  التي  والرسائل  األبحاث  من  الكثري  وهناك 
علينا  الزمن خيرج  مدة من  أنه كل  وإذا علمنا  ُمَؤلًفا.  أو  كاتًبا  تناولت  أو  باملجمل، 
كاتب جديد وُمَؤلف جديد طعن يف السنة النبوية؛ علمنا مقدار احلاجة للرد عىل هذه 

الشبهات ودحضها وإثبات بطالهنا. 

ا: قراءة املوضوعات البحثية لتخصصات خمتلفة ثالثاً

ُتعد قراءة املوضوعات البحثية يف غري ختصص الباحث وسيلة من الوسائل التي 
تعني عىل ابتكار املوضوعات، فمع كثرة االطالع تتسع دائرة بحثه وأفقه، وربام وقع 

عىل موضوع مبتكر مل يتطرق إليه أحد.
املعروف  املجيد  عبد  بن  عمر  حفص  أبو  ألف  فقد  هذا،  عىل  ا  حيًّ مثاًل  وسنرضب 
انيِِشِّ )ت: 581 هـ( كتاًبا حتت عنوان »ما ال يسع املحدَث جهُله«، وبنفس فكرة  امليَّ

العنوان ألف كلٌّ يف ختصصه وفنه. ومما كتب عىل هذا النحو:
ما ال يسع املسلم جهله: الدكتور عبد اهلل املصلح والدكتور صالح الصاوي. 1 .

أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله: الدكتور عياض بن نامي السلمي. 2 .
ما ال يسع الطبيب جهله: الدكتور يوسف بن اسامعيل.  ( .

 1( 1426هـ،  رمضان   10 اخلميس  األوسط،  الرشق  جريدة  وصدقها،  الرواية  أمانة  هريرة:  أبو   )1(
أكتوبر 2005م العدد )9816(.
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ما ال يسع التاجر جهله: الدكتور عبد اهلل املصلح والدكتور صالح الصاوي.  4 .
كام استفاد من فكرة هذا املوضوع متخصصون يف اهلندسة املدنية واجليولوجيا 

وكتبوا مقاالت يف ختصصاهتم حتت هذا العنوان. 
واحلقيقة التي نريد أن نقوهلا هنا هي أن االبتكار كان يف صياغة العنوان وليس يف 
املحتوى، وإال فإن أكثر الكتب املتخصصة التي تستهدف املبتدئني من أهل التخصص 

يكتبون حتت كلمة )مدخل( فتجد مثاًل:
املدخل إىل علوم احلديث: الدكتور طارق بن عوض اهلل. 1 .

مدخل لدراسة الشعر العريب: الدكتور إبراهيم خليل. 2 .
مدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية: الدكتور عثامن مجعة ضمريية 3 .

ومن املوضوعات التي توسعوا فيها بشكل كبري ما جاء عىل منوال )التصانيف 
األربعينية( قال النووي )ت 676 هـ(: “وقد صنف العلامء ريض اهلل عنهم يف هذا 
الباب ما ال حُيىص من املصنفات، فأول من علمته صّنف فيه هو عبد اهلل بن املبارك، ثم 
حممد بن أسلم الطويس العامل الرباين، ثم احلسن بن سفيان النسائي، وأبو بكر اآلجّري، 
وأبو حممد بن إبراهيم األصفهاين، والدارقطني، واحلاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرمحن 
األنصاري،  بن حممد  اهلل  الصابوين، وعبد  وأبو عثامن  املاليني،  وأبو سعد  لمي،  السُّ

وأبو بكر البيهقي، وخالئق ال حُيَصون من املتقدمني واملتأخرين)1()1(. 
ذكره،  يعرس  ما  واملوضوعات  التخصصات  شتى  يف  املنوال  هذا  عىل  تتابع  ثم 

فعىل سبيل املثال:
أربعون حديًثا يف رشف العلم ومحلته: رساج الدين البلقيني. 1 .

أربعون حديًثا مشهورة ضعيفة أو ال أصل هلا: الدكتور عبد العزيز خمتار إبراهيم  2 .
األمني .

أربعون حديًثا من جوامع الكلم: مال عيل القاري. 3 .

األربعون النووية / 9).   )1(
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الرحيم  عبد  ومحد  الشدي  عيل  بن  عادل  الدكتور  النبوية:  السرية  يف . 4 األربعون 
العريب.

العزيز  عبد  الدكتور  ودراسة:  مجًعا  واملوضوعة:  الضعيفة  القدسية  األربعون  5 .
خمتار إبراهيم.

األربعني يف فضائل الصحابة: الدكتور عبد اهلل بن صالح العبيد. وهكذا. 6 .
نارص  بن  عبدالرمحن  الشيخ  ابن  حممد  الشيخ  ذكره  ما  هذا  مثل  يف  ُيذَكر  ومما 
السعدي قال: »ومن األشياء التي ُتذَكُر يف هذا املوضوع أن األطبَّاء طلبوا إىل الوالد 
ُب إشغاَل  وهو يف فرتة العالج - يف لبنان - عدم القراءة أو الكتابة؛ ألن ذلك يتطلَّ
ُر شفاَءه من املرض، وملا كان الوالُد  الفكر وبذل اجلهد، وهذا ُيؤثُِّر عىل صحته، وُيؤخِّ
لعت يف إحدى املكتبات عىل كتاب بعنوان »دع القلق وابدأ احلياة«؛  يف املستشفى اطَّ
فأعجبت  بأمريكا،  تدريب  معهد  مدير  وهو  كارنيجي«،  »ديل  األمريكي  للمؤلف 
أيًضا وبمؤلِفه،  به  الكتاب كاماًل، وأعجب  ْرُت رشاَءه وإهداءه للوالد، فقرأ  فَقرَّ به 

وقال: إنه رجل ُمنِصٌف.
“اشرِت  أبا عبود - صديق الشيخ - إىل سوق عالية، وقال له:  الوالُد  ثم أرسل 
وكان يف نيَّة الوالد تأليُف رسالة عىل ضوء كتاب “دع القلق وابدأ  أوراًقا وأقالًما”، 
احلياة”، وهي صغرية احلجم، كبرية املعنى، عظيمة النفع، وقد سامها “الوسائل املفيدة 
للحياة السعيدة”، وهي هَتدُف إىل حتقيق السعادة لإلنسان بالطرق الرشعية، وعالج 

االكتئاب واألمراض النفسية املختلفة”)1(.

ا: سؤال أهل العلم والتخصص  رابعاً

ينبغي للباحث احلرص عىل استشارة اآلخرين من أهل التخصص، سواء من 
أساتذة اجلامعات أو طلبة العلم وغريهم، فقد جيد الباحث عندهم فكرة ينطلق منها، 
وهذا األمر ال يقلل من أمهية الباحث؛ ألن االستشارة واالستئناس برأي اآلخرين 

مواقف اجتامعية من حياة الشيخ العالمة عبد الرمحن بن نارص السعدي رمحه اهلل تعاىل، 129.  )1(
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باب  يف  ويدخل  الكثرية،  الشواهد  النبوي  اهلدي  من  وله  أصيل،  إسالمي  منهج 
التعاون عىل الب والتقوى واخلري.

يقول اهلل تبارك وتعاىل: ﴿ڀ    ڀ     ڀ     ڀ    ٺ  ٺ    ٺ﴾ ]النحل: )4]، 
وعن املغرية: قيل البن عباس: أنَّى أصبَت هذا العلم؟ قال: »لسان َسُؤول، وقلب 
عقول«)1(. والسؤال هنا يكون ملن هو أعلم منك وأخب، فهؤالء سلكوا الطريق قبلك 
وجتاوزوك بمراحل، فبسؤاهلم ستخترص عىل نفسك الوقت واجلهد، وربام ستتجاوز 
تلك الصعوبات والعقبات التي وقع فيها غريك. ومن فوائد سؤال أهل العلم أيًضا 
أنك تقف معهم حيث وقفوا، وتستمر معهم من حيث توقفوا، فال تكرر ما صنعوا، 

وال تبحث فيام بحثوا.
مرتفع،  بصوت  معهم  وفكر  والزمهم،  التخصص  أهل  من  غريك  مع  حتدث 
ا؛ فقد تستفيد ممن هو  وكذلك مع أقرانك، وحتى مع من تظن أهنم دونك علاًم أو سنًّ

دونك فوائد ال جتدها عند غريه.

ا: استشراف املستقبل خامساً

يقال: إن »احلاجة أم االخرتاع«، وهذا صحيح، لكن الباحث الشغوف قد يسبق 
احلاجة، بمعنى أنه يطرح التساؤالت واالفرتاضات التي ربام مل ختطر عىل بال أحد، 
فيسبق الزمان ويبحث يف موضوع قبل ظهور احلاجة للبحث فيه، أو ما زالت املشكلة 
يف بداياهتا ومل يتنبه إليها أحد، فإعامل العقل يف استرشاف احلاجات املستقبلية يوّلد 

أفكاًرا مبتكرة وإبداعية.
ومما يذكر يف باب االسترشاف ما صنعه اإلمام الراشد عمر بن عبد العزيز رمحه 
العلم وأهله،  يندرس  أن  ملا خاف  النبوية  السنة  لتدوين  احلاجة  اهلل حينام استرشف 
انظر  حزم:  بن  بكر  أيب  إىل  العزيز  عبد  بن  عمر  »كتب  قال:  دينار  بن  اهلل  عبد  فعن 

أبو الفرج ابن اجلوزي، صفة الصفوة، 295/1.  )1(
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ما كان من حديث رسول اهلل H فاكتبه؛ فإين خفت دروس العلم وذهاب 
العلامء ...«)1(.

السنن،  بجمع  العزيز  عبد  بن  عمر  »أمرنا  قال:  الزهري،  شهاب  ابن  وعن   
فكتبناها دفرًتا دفرًتا، فبعث إىل كل أرض له عليها سلطان دفرًتا«)2(.

ا: البحث فيما ُيطرح من خالل النقاشات واألسئلة واالستشكاالت سادساً

كثري من البحوث العلمية كانت بداياهتا تساؤالت فضولية ونظرة نقدية لألشياء 
من حولنا، وكثري من هذه األمور حتدث لنا مجيًعا يف واقع حياتنا، سواء عىل مستوى 
د  وعوَّ مالحظة  دقة  ُأويت  من  إال  هلا  يتنبه  ال  ولكن  التخصصية،  أو  العامة  املعرفة 
»نيوتن  بقصة  سمعنا  وكلنا  ويسمعه،  يقرؤه  وما  يشاهده  ما  وحتليل  نقد  عىل  نفسه 
والتفاحة« وكيف أثار حدث سقوط التفاحة فضوله العلمي، وهذا بالضبط ما ينبغي 
العامة  نقاشاته  يف  حتى  أو  ختصصه،  يف  وقراءته  بحثه  حني  الباحث  يستحرضه  أن 
واخلاصة، َفُرَب نقاش يف التخصص ويف غريه قاد صاحبه إىل موضوع مبتَكر مل ُيسبق 

إليه، ومن األمثلة عىل ذلك:
ما ذكره ياقوت احلموي يف كتابه »معجم البلدان«؛ حيث قال رمحه اهلل: »وكان 
مخس  سنة  يف  الشاهجان  بَمْرو  ُسئلُت  َأنني  الكتاب،  هذا  جلمع  البواعث  أول  من 
عبد  املظفر  أيب  الدين  فخر  الشهيد  السعيد  اإلمام  شيخنا  جملس  يف  وستامئة  عرشة 
دمها  تغمَّ السمعاين،  الكريم  عبد  سعد  أيب  اإلسالم  تاِج  احلافظ  اإلمام  ابن  الرحيم 
اهلل برمحته ورضوانه؛ عن )حباشة( اسم موضع جاء يف احلديث النبوي، وهو سوٌق 
من أسواق العرب يف اجلاهلية، فقلت: أرى أنه ُحباشة بضم احلاء؛ قياًسا عىل أصل 
الناس من قبائل شتَّى، وحَبْشُت له  اللغة؛ ألن احلباشة: اجلامعة من  اللفظة يف  هذه 
َحباشة  هو  إنام  وقال:  ثني  املحدِّ من  رجٌل  يل  فانبى  شيًئا.  له  مجعت  أي:  حباشة؛ 

صحيح البخاري، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، 1/1).  )1(
)2( ابن عبد الب القرطبي، جامع بيان العلم وفضله، 1)).
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ٍة وناَظر، فأردُت قطَع  م عىل ذلك وكاَبر، وجاهر بالِعناد من غري حجَّ بالفتح، وصمَّ
ل يف مثل هذا عىل اشتقاق وال عقل، فاستعىص كشُفه  االحتجاج بالنقل؛ إذ ال معوَّ
بَمْرو  كانت  التي  الكتب  َسَعة  مع  غات،  اللُّ ودواوين  األحاديث،  غرائب  كتب  يف 
انقضاء  بعد  إال  به  أظَفْر  فلم  تناوهلا،  وسهولة  الوقوف،  يف  وجودها  وكثرة  يومئٍذ، 
ْغِب واملِراء، ويأس من وجوده ببحث واقرتاء، فكان موافًقا واحلمد هلل ملا  ذلك الشَّ
قلُته، ومكياًل بالصاع الذي ِكْلُته، فُألِقي حينئٍذ يف ُروعي افتقاُر العامل إىل كتاب يف هذا 
الشأن مضبوًطا، وباإلتقان وتصحيح األلفاظ بالتقييد خمطوًطا؛ ليكون يف مثل هذه 
النبيلة، ورُشح  الفضيلة  ْلمة هادًيا، وإىل ضوء الصواب داعًيا، وُنبِّْهُت عىل هذه  الظُّ

صدري لنيل هذه املنقبة التي غَفل عنها األولون، ومل هيتِد هلا الغابرون«)1(.
مهته  وتوقد  انتباهه  يف  سبًبا  واالستشكاالت  واألسئلة  النقاشات  تلك  فكانت 

لتأليف كتابه »معجم البلدان«.

ا: حتديد جمال البحث ومجع موضوعات الدراسات السابقة وتصنيفها سابعاً

البحث عن ثغرات بحثية، واملهم يف هذه  ا يف  الطريقة مرتبة وناجحة جدًّ هذه 
الطريقة هو أن حتدد جمال البحث أو اجلزئية الصغرية التي تود بحثها حتديًدا دقيًقا، 
حول  ُكتَِبت  التي  املوضوعات  جلميع  مسح  بعملية  قم  البحثي  املجال  حتديد  وبعد 
البحثي )الدراسات السابقة(، فتدون هذه  هذا املوضوع، وهو ما يسمى يف العرف 
ذلك  بعد  فقط(،  )املوضوعات  أخرى  تفاصيل  أي  بدون  متسلسلة  املوضوعات 
صنفها وضم املتشابه إىل بعضه، مثل أن جتد بحثني أو أكثر يتحدثان عن حقبة زمنية 
واحدة، أو بحثني أو أكثر يتحدثان عن إمام من األئمة، أو بحثني أو أكثر يتحدثان عن 
نفس املصطلح، املهم أن جتمع كل ما يمكن أن يمثل وجًها من أوجه التشابه يف مكان 
واحد، بعد هذا تأمل يف هذه التصنيفات ستجد أنك أرشفت عىل املوضوعات من 

مرتفع وتستطيع حتديد موضوع بحثي مل ُيطَرق من قبُل، وربام يكون مميًزا ومبتكًرا.

معجم البلدان، 10/1.  )1(
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فمثاًل لو أننا نريد احلديث عن شبهات منكري السنة النبوية، فإننا بنظرة امجالية 
سنحكم بأنه ال جمال يف إجياد موضوع مبتكر، فقد أجاد الباحثون وأثروا هذا اجلانب، 
ولكن حينام نجمع ما ُكتَِب من أبحاث ودراسات ثم نحاول تصنيفها بحسب احلقبة 
الزمنية أو بحسب الشبهة أو بحسب البقعة اجلغرافية أو بحسب أصحاب الشبهات 
من مسترشقني وقرآنيني وغريهم، فإنه سيتبني لنا أن هناك ثغرة مل ُتبحث بعُد، أو مل 
خُتدم بالشكل املطلوب، ويكفيك من هذه الطريقة أنك حتيط بالدراسات واألبحاث 

التي تناولت هذه اجلزئية، وهذا بحد ذاته علم مستقل.
الدين بن اخلطيب،  بلسان  الشهري  الَغرناطي األندليس   يقول حممد بن عبداهلل 
هذا:  كتابه  تأليف  سبب  يف   V غرناطة«  أخبار  يف  »اإلحاطة  كتاب  صاحب 
»فتذكرُت مجلًة من موضوعات َمن أفَرَد لوطنه تارخًيا؛ كـ«تاريخ مدينة ُبخارى« أليب 
عبد اهلل حممد بن أمحد بن سليامن الفخار، و«تاريخ أصبهان« أليب نعيم أمحد بن عبد 
اهلل احلافظ صاحب احِللية، و«تاريخ أصبهان« أيًضا أليب زكريا حييى بن عبد الوهاب 
بن قندة احلافظ، و »تاريخ نيسابور« للحاكم أيب عبد اهلل، فداخلْتني عصبيَّة ال َتقَدُح 
 ، ب، وجعلت هذا الكتاب قسَمنْيِ يف دين وال منصب، ومحيَّة ال ُيَذمُّ يف مثلها متعصِّ
واملساكن،  واملنازل  واألماكن،  املعاهد  حىل  يف  األول  القسم  فنَّنْي:  عىل  ومشتماًل 

والقسم الثاين يف حىل الزائر والقاطن، واملتحرك والساكن«)1(.
السابقة(  البلدان )الدراسات  إليه بعد أن استحرض َمن كتب يف تواريخ  فانظر 
أخبار  يف  »اإلحاطة  أسامه  كتاًبا  وكتب  َر  وَشمَّ فعزم  بلده،  يف  جغرافيًة  ثغرًة  وجد 

غرناطة«.

ا: البحث عن املوضوعات يف غري مظانها ثامناً

املوضوعات  البحث عن  الثاين عن مسألة  الفصل  من  الثاين  املبحث  حتدثنا يف 
والنظرة  التسلسيل  والبحث  واملنطقي  الطبيعي  األمر  هو  وهذا  مظاهنا،  يف  البحثية 

اإلحاطة يف تاريخ غرناطة، 5/1.  )1(



46
ابتكار املوضوعات البحثية

يف  يبحث  أن  ما،  موضوع  يف  البحث  يريد  باحث  كل  تفكري  عىل  ختطر  التي  األوىل 
الكتب واملراجع التي ختصصت واشتهرت بذاك الفن، أو الفرع الذي يريد البحث 
فيه، َوَقلَّ من يلتفت إىل تلك الكتب التي مل ُتصنَّف ضمن ذاك الفرع العلمي الذي 
يقصده، فمثاًل من يريد البحث يف علل احلديث فغالًبا يصب تركيزه عىل كتب العلل 
أو  املديني )ت 4)2هـ(  بن  لعيل  الرجال  احلديث ومعرفة  املشهورة؛ ككتاب علل 
العلل ومعرفة الرجال لإلمام أمحد بن حنبل )ت 241هـ( أو علل الرتمذي الكبري 
)ت 279هـ( أو علل احلديث البن أيب حاتم )ت 27) هـ( أو العلل للدارقطني )ت 
85) هـ( أو غريها، وقد يغفل بعض الباحثني عن النظر يف الكتب التي هي مظان 

لألحاديث املعلة أيًضا؛ ككتب الرتاجم، مثل:
تواريخ البخاري )ت 256هـ(.. 1

هـ(.  الضعفاء للعقييل )ت 21). 2
هـ(. الكامل البن عدي )ت 65). 3

أو كتب السؤالت، مثل:
وابن  واملروذي  داود  وكأيب  اهلل،  وعبد  صالح  كابنه  له،  أمحد  تالمذة  سؤاالت  1 .

هانئ وغريهم.
واحلاكم  بكري  بن  وحييى  والسهمي  كالبقاين  له،  الدارقطني  تالمذة  سؤاالت  2 .

وغريهم.
أو كتب تواريخ البلدان واملدن، مثل:

ه(. تاريخ بغداد للخطيب )ت )46. 1
هـ(. تاريخ مدينة دمشق البن عساكر )ت 571. 2

الفقهاء وعمل دراسة ومقارنة  أعلها  التي  البحث يف األحاديث  كذلك يمكن 
ملنهج الفقهاء واملحدثني والبحث يف األسباب واألثر، وغري ذلك.
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يف املحصلة ال بد من النظر بأكثر من باب وفن من أبواب العلم يف التخصص 
الواحد، فهذا يعني الباحث عىل اكتشاف فكرٍة ما ينطلق منها.

ا: ما يستجد من األحداث والنوازل تاسعاً

له اطالع عىل ما جيري من حوله من أحداث يف  الباحث أن يكون  ينبغي عىل 
هذا العامل، سواء عىل الصعيد الدويل أو املحيل، أو حتى عىل مستوى املدينة واحلي 
لوجدت  قلياًل  فيه  تأملت  لو  وهناك  هنا  حيدث  وما  مرتابطة،  فالعلوم  واألرسة، 
هناك عالقة ورابًطا يربط بني ختصصك العلمي وبني ما يدور من حولنا، فالنوازل 
والنزاعات  البيئية  والكوارث  السياسية  واملعارك  االجتامعية  واألحوال  االقتصادية 
البرشية بأنواعها كل هذا وغريه له ارتباط بتخصصك قل أو كثر، وخصوًصا علوم 
هذا  ولعل  احلياة،  جوانب  جلميع  الشاملة  العطرة  السرية  متثل  ألهنا  النبوية؛  السنة 
يربط  أن  فيستطيع  املوضوعي،  احلديث  جمال  يف  البحث  أراد  ملن  ا  جدًّ مهم  اجلانب 
حدًثا ما ويؤصل له من خالل السنة النبوية، أو إبراز اهلدي فيه ليظهر أن السنة النبوية 
سبقت غريها، وأهنا شاملة جلميع جوانب احلياة املختلفة، وكذلك إثبات أن السنة 

قادرة عىل استيعاب مستجدات احلياة وأهنا صاحلة لكل زمان ومكان. 
ومن األمثلة على ذلك

: حينام رضبت األزمة االقتصادية كثرًيا من الدول العظمى توالت األبحاث  أوالاً

بشكل متسارع، فقد تناول الباحثون هذه األحداث يف كثري من التخصصات، فاحلدث 
أبعاًدا يف  تبِعات وآثار، وحيمل  له  البعض، ولكن  يعتقد  ا فحسب كام  اقتصاديًّ ليس 
ا وغري ذلك. وقد تناول  ا واخالقيًّ ا واجتامعيًّ التخصصات األخرى؛ سياسيًّا ورشعيًّ
الباحثون هذه النازلة كل فيام خيصه ويعنيه، فأما اجلانب االقتصادي فكثرت األبحاث 
حوله، ووجه الرتابط واضح فال داعي للتمثيل له، ولكن تنبَّه هلذا بعض املتخصصني 
منظور رشعي وحاولوا طرح  األزمة من  الرشعيون هذه  فتناول  االقتصاد،  يف غري 
التعامل بالربا وغريه من املعامالت املحرمة  حلول إسالمية حلل األزمة، وبينوا أثر 
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يف عدم االستقرار املايل، وتناول السياسيون واالجتامعيون وغريهم أثر هذه األزمة، 
والوسائل املثىل لتفادي أثرها االقتصادي والسيايس واالجتامعي.

ثانًيا: بعد ثورة االتصاالت بدأت الرسائل الدعوية وغريها باالنتشار، وأصبح 
واملوضوع، فبزت  والضعيف  الصحيح  فمنها  تثَبت؛  دون  يتناقلوهنا  الناس  بعض 
احلاجة لدراسة هذه الظاهرة وبيان أسباهبا وطرق عالجها، فكتب األستاذ الدكتور 
االتصال  وسائل  عب  الضعيفة  األحاديث  »انتشار  بعنوان:  اًم  حمكَّ بحًثا  املقبل  عمر 
احلديثة: املظاهر، األسباب، العالج«، وكتب أيًضا بحًثا بعنوان: »اإلجازات احلديثية 

وضوابطها يف وسائل التواصل االجتامعي احلديثة«)1(. واألمثلة كثرية. 

ا: كتابة واستعراض قوائم من العناوين املقرتحة عاشراً

ومما يعني الباحث عىل ابتكار املوضوعات البحثية اقتناء كراسة خاصة بعناوين 
األبحاث فقط، يسجل فيها املوضوعات اجلديدة، سواء التي ُطرحت وُبحثت أو التي 
طرأت عليه، ولكن حيرص عىل تصنيفها، بمعنى أن يفصل بني املوضوعات اجلديدة 
والقديمة، ويفصل بني ختصصاهتا الدقيقة، فمثاًل يفصل األبحاث املتعلقة بعلل املتن 
عن علل اإلسناد، واألبحاث املتعلقة باملصطلح عن األبحاث املتعلقة بفقه احلديث، 
وهكذا، وممكن أن يستعني بالتصنيف الذي ذكرناه يف البداية عند احلديث عن دواعي 
التصنيف، أو بقائمة تصنيف األبحاث اآلتية، وهي قائمة خاصة اجتهدُت يف تصنيفها 
حسب ما ظهر يل، وبإمكان الباحث أن يصنف األبحاث حسب رغبته، املهم أن يتم 
تدوينها باستمرار، فهذا االهتامم وهذه الطريقة تعني الباحث عىل اإلحاطة ومتابعة 

اجلديد واملقارنة، وتتنامى لديه ملكة ابتكار املوضوعات البحثية وكيفية اقتناصها.

رسالة ماجستري للباحث أسامة بديع سعيدان، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة املدينة العاملية 5)14ه،   )1(
ماليزيا.
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تصنيف مقرتح لألحباث

داخل 1 من  بينها  واملقارنة  وأثرها  ودراستها  املحدثني  مناهج  يف  البحث 
التخصص ومن خارجه.

البحث يف فقه احلديث واالختالف وأثره وأسبابه احلديثية.2
القواعد والرشوط والضوابط واملقاييس 3 املتن؛  أو  البحث يف علل اإلسناد 

واملصطلحات والتعريفات.
يف 4 االختالف  وأثر  ومدلوالهتا  ونشأهتا  تارخيها  املصطلحات؛  يف  البحث 

تعريفاهتا وتطبيقاهتا.
البحث يف علم اجلرح والتعديل؛ مصطلحاته وأئمته ومناهجهم وتطبيقاته 5

وأثره يف التخصص ويف غريه.
والرد 6 وأثرها  ومصادرها  وأسباهبا  تارخيها  والردود؛  الشبهات  يف  البحث 

عليها.
املوسوعات املوضوعية.7
البحث املوضوعي )مجع ودراسة وختريج(.8
العلامء غري 9 أو جهود  زمنية،  املحدثني يف حقبة  أو جهود  ما،  جهود حمدٍث 

املشهورين باحلديث.
أثر علم احلديث يف العلوم األخرى، أو يف الفرد أو األرسة واملجتمع.10
رشح األحاديث وبيان أحكامها احلديثية والفقهية والعقدية وغريها.11
املحدثني 12 بني  مقارنة  أو  املحدثني،  بني  أو  والكتب،  الدراسات  بني  مقارنة 

وغريهم من الفقهاء واألصوليني، أو مقارنة زمانية أو مكانية.
مجع الفوائد احلديثية لعاملٍ ما ومقارنتها وحتليلها والتعليق عليها.13
نقد واستدراك عىل املؤلفات والكتب القديمة واحلديثة.14
معاجم املصطلحات العلمية.15
خمتلف احلديث عند عاملٍ ما حول كتاب معني، أو دراسة مجيع كتبه ومقارنتها 16

بغريه.
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إجياد عالقة معرفية بني التخصصات املختلفة وعلوم احلديث، كدور السنة 17
وأثرها يف معاجلة )مشكلة ما(.

حادي عشر: التفكري بطريقة جديدة وغري مألوفة

التفكري هو األساس الذي ال يفارقنا يف مجيع املراحل التي سنسلكها يف طريقنا 
البتكار موضوع بحثي، فبدون أن جيهد الباحث عقله يف التفكري لن يصل إىل مبتغاه، 
فجميع املوضوعات البحثية مل ختُلق نفسها بنفسها، وإنام جاءت بعد حاجٍة وتفكري 
ابن عقيل: »كان  ابن اجلوزي عن  العلامء جهدهم يف هذا، يقول  وبحث، وقد بذل 
دائم التشاغل بالعلم، حّتى إين رأيت بخطه: إين ال حيل يل أن أضيع ساعة من عمري، 
ُأعمل فكري يف  إذا تعطل لساين عن مذاكرة ومناظرة، وبرصي عن مطالعة؛  حتى 
ما أسطره، وإين ألجد من  حال راحتي وأنا مستطرح، فال أهنض إال وقد خطر يل 

حريص عىل العلم وأنا يف عمر الثامنني أشد مما كنت أجده وأنا ابن عرشين«)1()1(.
فانظر إىل هذا العامل اجلليل كيف يصور لنا مهته العالية، وكيف ُيعِمُل عقله وذهنه 
يف التفكري حتى وهو مستلٍق عىل فراشه، فتتولد لديه خواطر وأفكار من جراء هذا 

اجلهد الذهني فينهض لتقييدها.
لكن مما جيدر التذكري به هو أنه ينبغي علينا أن نفكر بطريقة غري مألوفة حتى نخرج 
فيها يف كل  نفكر  التي  بموضوع مبتكر، بمعنى أال نكرر نفس األسلوب والطريقة 
مرة، أو يفكر هبا اآلخرون، ففي كل مرة نفشل فيها يف ابتكار موضوٍع ما فإنه ينبغي 

علينا أن نغري أو نجدد من أسلوبنا يف التفكري حتى نخرج بنتائج خمتلفة ومبتكرة.
يقول أينشتاين: »من غري املنطقي أن تفعل نفس اليشء وبنفس الطريقة وتتوقع 

نتيجة خمتلفة«)2(. 
ومن ذلك التفكري خارج الصندوق؛ كام يقال، ومثال ذلك التفكري يف غري نطاق 

ختصصك، والبحث عن عالقات علمية تربط بني ختصصك وختصصات أخرى.

املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم، 181/17.  )1(
انظر كتاب: افعل شيًئا خمتلًفا، عبد اهلل عيل العبد الغني، اإلبداع الفكري، ط األوىل 1426هـ.  )2(
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املبحث األول
دمج التخصصات املختلفة مع علوم احلديث

قبل احلديث عن االبتكار من خالل »دمج التخصصات املختلفة بعلوم احلديث« 
حولنا،  من  املختلفة  والتخصصات  احلديث  علوم  بني  العالقة  نبني  أن  علينا  ينبغي 
فاحلديث الرشيف هو عبارة عن نقل ألقوال الرسول H وأفعاله وتقريراته 
وهيئته اخُللقية واخَللقّية، وذلك يف مجيع جوانب احلياة العامة واخلاصة، وهذا يعني 
يف  أحد  يوجد  فال  واملتنوعة،  املختلفة  واملعلومات  العلوم  من  هائلة  كمية  أمام  أننا 
العامل ُنِقَل إلينا عنه مثل ما ُنقل عن نبينا H، سواء يف اجلوانب االجتامعية أو 
االقتصادية أو السياسية أو اإلدارية، بل وحتى يف اجلوانب األرسية اخلاصة التي ال 
يطلع عليها إال أهل بيته، ليكون H قدوًة لنا وُأسوة يف مجيع جوانب احلياة، 
فإذا ُعِلَم هذا فإن أي جمال أو ختصص ال بد وأن جتد له عالقة بعلم احلديث، وباهلدي 
النبوي، من قريب أو بعيد، وهكذا بقية العلوم؛ فإن بينها ترابًطا وتداخاًل مع العلوم 
ويتيح  الرشيف،  للحديث  ا  بعًدا شموليًّ يعطينا  التداخل  بقْدره، وهذا  كلٌّ  األخرى 
لنا االطالع عىل العلوم األخرى، وتوسيع الدائرة الثقافية والبحثية، وهذا بال شك 
له أثره اإلجيايب يف الباحث ويف التخصص، يقول ابن اجلوزي: ينبغي لكل ذي علم 
ق)1(. وهذا الرتابط  أن يساهَم بباقي العلوم، فيطالع منها طرًفا؛ إذ لكل علٍم بعلٍم تعلُّ
موجود من قبل؛ فقد تفنن به علامؤنا يف القديم واحلديث، فعىل سبيل املثال: )ممارسة 

النقد احلديثي( يلزمه معرفة بالرجال والتاريخ.

)1( صيد اخلاطر، ص 705.  )1(
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هلم  استعملنا  الكذب  الرواُة  استعمل  »ملا   :V الثوري  سفيان  اإلمام  يقول 
فيقول:  الرتابط  من  النوع  هذا  إىل  بكار  الكريم  عبد  الدكتور  ويشري  التاريخ«)1(. 
»إن وجود فكرة تربوية يف كتاب تارخيي يعني نوًعا من االمتداد الرتبوي يف العمق 
لوًنا  دائاًم  يعطينا  وهذا  تربوي،  ملغزى  التارخيي  التأطري  من  نوًعا  يعني  أو  التارخيي، 
ا  من ألوان توحيد املعرفة، وإعادة الربط بني فروعها وأجزائها، وهذا رضوري جدًّ
للفهم الشامل، وتوسيع األفق، بل واملعاجلة احلكيمة أيًضا للموضوع الذي نقرأ؛ من 
أجل إثراء خبتنا فيه«)2(. وبناًء عليه فإننا سنستخرج الكثري والكثري من املوضوعات 
املبتكرة من خالل هذا الرتابط املعريف بني سائر العلوم، وهنا يكمن اإلبداع، يقول 
سميث )1959م(: »إن العملية اإلبداعية هي التعبري عن القدرة عىل إجياد عالقات 

بني أشياء مل َيسبِْق أن قيل: إن بينها عالقاٍت«))(.

أمثلة تطبيقية

ا، وهو أن إجياد  قبل أن نرضب أمثلة تطبيقية عىل هذا فإننا ننبه عىل أمر هام جدًّ
العلوم األخرى،  بأصول  معرفة  أن يصحبه  بد  املختلفة ال  التخصصات  بني  عالقة 
بمعنى لو أننا عزمنا عىل إجياد عالقة بني علم احلديث وعلم االقتصاد فال بد أن تكون 

لدينا أدنى درجات املعرفة بعلم االقتصاد، وهكذا بقية العلوم.
كام أن هناك ختصصاٍت قريبة من ختصص احلديث، وهي بقية العلوم الرشعية؛ 
هذه  بني  عالقة  إجياد  فعملية  والفرق،  والعقائد  وعلومه  والتفسري  وأصوله  كالفقه 
العلوم أسهل مما لو توسعنا يف دائرة البحث وبحثنا يف علوم أخرى قد ال تتضح لنا 
فيها صورة العالقة من أول وهلة، فهل من املمكن أن نجد عالقة بني علم احلديث 
واهلندسة مثاًل؟ أو بني علم احلديث والفيزياء أو الرياضيات أو الفلك؟ كل هذا قد 

مقدمة ابن الصالح، ص 80).  )1(
القراءة املثمرة مفاهيم وآليات، ص 47.  )2(

افعل شيًئا خمتلًفا، عبد اهلل عيل العبد الغني، اإلبداع الفكري، ط األوىل 1426ه.  )((
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يكون أمًرا مستحياًل يف بادئ األمر، ولكن كلام زادت معرفتك يف العلم اخلارجي كلام 
استطعَت أن جتد عالقة بينه وبني ختصصك.

نعم قد تتفاوت تلك العالقة بني علم وآخر كام تتفاوت عالقة الناس بعضهم 
وكلام  وسطحية،  ضعيفة  عالقات  وهناك  وقوية،  متينة  عالقات  فهناك  ببعض، 
العلوم  العالقة بني تلك  بالعلوم األخرى كلام استطعنا حتديد حجم  زادت معرفتنا 
وتوليد  ابتكار  نستطيع  وكيف  العلوم  تتداخل  كيف  اآلن  وسنرى  احلديث،  وعلم 
املوضوعات البحثية. ومن أسهِل الطرق لدمج التخصصاِت النظُر يف مصطلحات 

العلوم األخرى، وحماولة إجياد ترابط بينها وبني علوم احلديث.
لبعض  أمثلة  سنرضب  املختلفة؛  العلوم  تلك  بني  التداخل  هذا  نتصور  وحتى 
يف  ويتوسع  عليها  يقيس  أن  القارئ  وعىل  فقط،  التمثيل  باب  من  التخصصات 

تطبيقاهتا.
الفكرية  واملذاهب  الفرق  عند  النبوية  السنة  حجية  العقيدة:  يف  األول:  املثال 

املعارصة، دراسة مقارنة.
املثال الثاني: أصول الفقه: األحاديث التي حكم عليها احلافظ بالنسخ من خالل 

كتابه »فتح الباري«.
املثال الثالث: يف الفقه: اختالف الروايات الواردة يف صفة سجود السهو وأثرها 

يف اختالف الفقهاء.
من  النزول  أسباب  يف  الواردة  األحاديث  وعلومه:  التفسري  يف  الرابع:  املثال 

خالل الصحيحني.
العربية يف  اللغة  لقواعد  املحدثني  تطبيقات  العربية:  اللغة  املثال اخلامس: يف 

نقد األحاديث النبوية.
املثال السادس: يف علم االجتماع: اهلدي النبوي يف معاجلة املشكالت الزوجية.
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املراقبة الذاتية؛ أمهيتها ووسائل تعزيزها، قراءة  املثال السابع: يف علم الرتبية: 

استقرائية من خالل نصوص السنة النبوية.
دراسة  معاجلتها،  ووسائل  النفسية  االنفعاالت  النفس:  علم  يف  الثامن:  املثال 

تطبيقية عىل نصوص السنة النبوية.
املثال التاسع: يف علم اإلدارة: االسترشاف والتخطيط املستقبيل يف السنة النبوية.

املثال العاشر: يف علم الطب: العالج الوقائي يف السنة النبوية.

الساموات  ملكوت  يف  الواردة  األحاديث  الفلك:  علم  يف  عشر:  احلادي  املثال 

واألرض وأثرها يف إثبات نظريات علم الفلك.
احلديث  نقد  يف  وأثره  التاريخ  علم  التاريخ:  علم  يف  عشر:  الثاني  املثال 

الرشيف.
مجًعا  االحتكار؛  يف  الواردة  األحاديث  االقتصاد:  علم  يف  عشر:  الثالث  املثال 

ودراسًة.
املثال الرابع عشر: يف علم النباتات: األحاديث الواردة يف أسامء النباتات وأنواعها 

وفوائدها.
واملحكوم،  احلاكم  بني  العالقة  تنظيم  السياسة:  علم  يف  عشر:  اخلامس  املثال 

دراسة حتليلية من خالل نصوص السنة النبوية.
البدنية  بالرتبية  السنة  عناية  البدنية:  الرياضة  علم  يف  عشر:  السابع  املثال 

والرياضية؛ دراسة موضوعية.
كل ما ُذكر من أمثلة هو لبيان مدى العالقة التي يمكن أن تكون بني تلك العلوم 
تنتهي،  وال  ومتفرعة  كثرية  ذلك  عىل  واألمثلة  الرشيف،  احلديث  وعلم  املختلفة 

وُيفرتض أن الصورة اتضحت للقارئ الكريم ومل يبَق أمامه إال التطبيق العميل. 



57
دراسة تطبيقية على علوم السنة النبوية

املبحث الثاني
البحث بطريقة املوضوعات املستحسنة 

مع استبدال بعض األلفاظ

أحياًنا يشد انتباَهك موضوٌع ما، أو تكون رؤيتك ورغبتك فيام تود الكتابة عنه 
واضحة وجلية بالنسبة لك، فقد ترغب مثاًل يف الكتابة عن مناهج املحدثني يف بعض 
يف  املسافة  نفسك  عىل  اخترصت  قد  تكون  احلالة  هذه  ويف  احلديث،  علوم  مسائل 
رحلة البحث عن املوضوع املناسب، فوضوح الرؤية والرغبة تقودك مبارشة للبحث 

يف املكان السليم.

اإلمام  منهج  لذلك:  ومثال  البحث،  ملوضوع  ترضاها  صياغة  اكُتب  بداية 
التعليل من خالل كتابه »التاريخ الكبري«، لكن عند البحث سنجد أن  البخاري يف 
َل كأطروحة لنيل درجة الدكتوراه يف احلديث  هذا املوضوع قد ُطِرَق من قبُل، وُسجِّ

الرشيف وعلومه جامعة الريموك يف األردن.

حينها سنضطر الستبدال بعض األلفاظ يف املوضوع لنخرج بنتائج خمتلفة. حاول 
بكراسة  تستحرضه  ما  كل  ن  دوِّ ثم  واحلديث  القديم  يف  احلديث  أئمة  تستحرض  أن 
خارجية، بعد ذلك ُقْم باستبدال اإلمام البخاري بغريه، وسنضطر حينها الستبدال 
الكتاب أيًضا، وقد يكون لإلمام الذي اخرتته أكثر من كتاب، وهذا يفتح لك املجال 
لدراسة منهجه بصورة أوسع من خالل بعض مصنفاته أو كلها، فقد يكون له طريقة 
سلكها يف بداية حياته خمتلفة عن آخرها، وهذا ُوجد عند بعض األئمة، كذلك تستطيع 
استبدال كلمة »التعليل« بأي كلمة من مباحث أو مصطلحات احلديث، مثاًل: )منهج 

اإلمام البخاري يف توثيق السنة من خالل الصحيح(. وهكذا.
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املبحث الثالث
البحث بطريقة فهارس املوضوعات

ونعني به فهارس املوضوعات للرسائل والدراسات ذات الصلة، وهي طريقة 
للوصول إىل التخصصات أو املوضوعات الدقيقة، فقراءة العناوين الرئيسة وحدها 
تلك  هي  التخصص  طابع  حتمل  التي  املتميزة  البحثية  فاملوضوعات  تكفي،  ال 

املوضوعات التي تكون عميقة ويف جزئية صغرية من جزئيات التخصص.
وهذه املوضوعات تدل يف الغالب عىل متكن الباحث من ختصصه، فمن كانت 
كل أبحاثه يف عموميات التخصص فهذا ليس متمكًنا من ختصصه بام فيه الكفاية، ومن 
كانت أكثر أبحاثه يف جزئيات صغرية يف التخصص فهذا مؤرش عىل فهمه لتخصصه 

ومتكنه منه، وهذا األخري هو أرسع وأقدر عىل االبتكار يف ختصصه من األول.
وسنرضب مثاالاً عل طريقة البحث يف فهارس املوضوعات:

يف  مثاًل  وليكن  فيه،  الكتابة  تود  موضوع  أي  لنفسك  اخرت  األوىل:  اخلطوة 

)التفرد( ثم حاول أن جتمع بعض الدراسات يف هذا املوضوع، وسنختار مثاًل: 
تأصيلية  دراسة   - ورده  قبوله  يف  املحدثني  ومنهج  احلديث  رواية  يف  »التفرد 

تطبيقية«: د. عبد اجلواد محام.
موضوعات  عن  البحث  ثم  ومن  الفهارس،  استعراض  هي  الثانية:  اخلطوة 

أدق تندرج حتت املوضوع العام الذي سنكتب فيه، فمثاًل يف الكتاب السابق نجد أن 
املؤلف تكلم عن: أسباب التفرد وأنواعه وأثر التفرد يف اجلرح والتعديل وضوابط 
العمق  أننا دخلنا يف  لنا  التفرد وغري ذلك، فمن خالل هذا االستعراض تبني  قبول 
قلياًل، ثم نكرر نفس الطريقة من خالل تطبيقها عىل املستخرجات األخرية، فمثاًل 
فسنبحث  التفرد،  أسباب  وليكن  املوضوعات،  هذه  من  واحًدا  موضوًعا  سنحدد 
عن أبحاث حول أسباب التفرد، وبالرجوع مثاًل إىل نفس املصدر سنجده ذكر سبعة 

أسباب للتفرد، وهي:
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خصوصية الصحابة. 1 .
عدم شهرة املروي عنه. 2 .

الوهم واخلطأ. ( .
الرواية باملعنى. 4 .

الكذب والوضع ورسقة األحاديث. 5 .
التدليس. 6 .
اإلدراج. 7 .

 : فبإمكاننا حينها صياغة عنوان مقرتح، فنقول مثلاً
»األحاديث التي ُحِكَم عليها بالتفرد بسبب الرواية باملعنى«

النقاد، أو تقترص  فتحدد كتاًبا معيًنا، أو جمموعة كتب مرتابطة، أو أحد األئمة 
عىل نامذج متفرقة، وهكذا.

عىل  تدلك  أهنا  والسبب  ومنضبطة،  نافعة  أهنا  إال  سهولتها  عىل  الطريقة  فهذه 
الفجوات البحثية التي مل ُتبحث بعُد، أو الدراسات فيها قليلة، كذلك هي تدلك عىل 

دقائق موضوعات التخصص.

املبحث الرابع
ختصيص العام وتعميم اخلاص

من الوسائل واملامرسات املفيدة يف رحلة البحث عن موضوع مناسب: النظر يف 
حدود البحث، فهناك بعض الدراسات تتناول حقبة زمنية معينة يف دراسة صغرية، 
األوىل  احلالة  ففي  كبرية،  زمنية  حقبة  فتناولت  توسعت  الدراسات  بعض  جتد  بينام 
نحتاج إىل توسيع دائرة البحث لنخرج بموضوع مناسب، بينام يف احلالة الثانية نحن 
بحاجة إىل تضييق دائرة البحث، وكل ذلك يرجع إىل الغرض من موضوع الدراسة 

وحجم الرسالة التي نريدها، إىل غري ذلك.
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 وأحياًنا تتناول الدراسة بقعة جغرافية صغرية، أو أحد األئمة، أو إحدى الفرق، 
ا واحًدا، فحينها ننظر يف إمكانية توسيع الدائرة والعكس. أو مصطلًحا علميًّ

وكذلك قد تقترص الدراسة عىل كتاب واحد، ففي هذه احلالة يمكن تناول كتاب 
آخر أو جمموعة من الكتب.

مثال ذلك:

1. رسالة ماجستري بعنوان )احلديث املضطرب؛ دراسة وتطبيق عىل السنن األربع(، 
يمكن تناول نفس الفكرة واملوضوع عىل مسند اإلمام أمحد.

2. رسالة ماجستري بعنوان )آراء حممد رشيد رضا يف قضايا السنة النبوية من خالل 
جملة املنار(، يمكن استبدال حممد رشيد رضا بغريه مع تغيري الكتاب.

). رسالة دكتوراه بعنوان )االجتاهات املعارصة يف دراسة السنة النبوية يف مرص وبالد 
الشام(، يمكن استبدال العنوان بتناول بلد آخر مثل السعودية، أو بلدان أخرى 

كدول املغرب العريب.

املبحث اخلامس
البحث املقارن

الباحث من حتقيق  ن  السليم الذي يمكِّ املتبع بمثابة الطريق  البحث  ُيعد منهج 
أهدافه من البحث وإكامله عىل الوجه املطلوب، فهو كالطريق التي يسلكها السائق 
للوصول إىل وجهته، وبناًء عىل ذلك ال بد من اختيار منهج مناسب لطبيعة الدراسة 

التي يقوم ببحثها.
من هذه املناهج املنهج املقارن، كأن يعمد الباحث إىل مقارنة ظاهرتني أو فكرتني 
ببعضهام البعض، أو بغريمها، واهلدف هو اكتشاف أوجه االتفاق واالختالف بينهام 
ومناقشة ذلك مع الرتجيح إن لِزم األمر، وتكثر مثل هذه الدراسات يف جمال الفقه، 
البالد يف جزئيٍة ما )مثاًل( أو عمل  الفقه اإلسالمي وقوانني بعض  املقارنة بني  مثل 

مقارنة ومناقشة لألحكام الفقهية عىل مستوى املذاهب أو البلدان أو األئمة.
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أما يف علم احلديث فيمكن أن يأخذ املنهج املقارن عدة أشكال، منها:
1. املقارنة بني عاملني يف تناوهلام لقضيٍة ما، مثل: 

»اإلمامني العيني وابن حجر؛ دراسة مقارنة ملنهجهام يف رشح صحيح البخاري: 
الدكتور جاد الرب أمني عبد املجيد«.

2. املقارنة بني كتابني سواء لنفس املؤلف أو غريه، مثل: 
فيه وهو  تكلم  من  أسامء  )ذكر  الذهبي  اإلمام  كتايب  بني  »موازنة  م:  بحث حمكَّ

موثق( وكتاب )الرواة الثقات املتكلم فيهم بام ال يوجب ردهم(«.
). مقارنة مناهج املحدثني بغريها من املناهج التي ال صلة هلا بعلم احلديث، مثل:

بحث حمكم: »منهج النقد عند املحدثني مقارًنا بامليثودوجليا الغربية«.
4. املقارنة بني جمموعة من علامء احلديث يف قضية معينة، مثل:

بحث حمكم: »منهج أصحاب الكتب الستة يف ذكر فضائل الصحابة ريض اهلل 
عنهم«.
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اخلامتة
)النتائج والتوصيات(
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: النتائج أوالاً

بعد االنتهاء من البحث يمكن إمجال النتائج التي توصلنا إليها فيام ييل:
). االبتكار يف اللغة له عدة معاٍن، منها: اإلرساع، والتبكري والسبق، وأول اليشء.

2. مل أجد - فيام اطلعُت - من عّرف مصلح )االبتكار احلديثي(، وقد عّرفته بأنه: 
إىل  للوصول  امُلِعينة  العلمية  الوسائل  من  االستفادة  خالل  من  الفكر  إعامل   «

موضوع حديثي صالح ومل ُيسبق إليه ».
3. هناك بعض األصول واألساسيات التي ال ينبغي جهلها، وهي: أصول البحث 

العلمي ومناهجه، وأصول الفن أو التخصص، ومعرفة دواعي التصنيف. 
الرسائل  خامتة  مطالعة  منها:  البحثية،  األفكار  إىل  للوصول  طرق  عدة  هناك   .4
األكاديمية واملقاالت العلمية املحكمة وتوصياهتا، وحضور املؤمترات والندوات 
العلمية ومتابعة توصياهتا، واملحارضات العامة واللقاءات العلمية املتخصصة، 
والبحث يف املسلَّامت أو فيام ُبِحَث من قبُل، واستشارة املتخصصني من أساتذة 
املواد  يف  ُتطرح  التي  واألفكار  اخلبة،  وأصحاب  العلم  طلبة  أو  اجلامعات 
التحضريية، وكثرة القراءة واملطالعة يف الكتب املتخصصة واألبحاث والرسائل 
العلمية، ومتابعة ما ُكتب من قبُل وحماولة العمل عىل منواله إن أمكن، وتطوير 
الشبكة  البحث عىل  والبحث يف مواقع  التحضريية،  السنة  ُكتب مراحل  بحث 
الباحث  بدأها  بحثية  املتخصصة، وتكملة فكرة  العلمية  واملنتديات  العنكبوتية 

يف مرحلة سابقة.
النقدّية،  القراءة  البحثية، منها:  املوضوعات  اقتناص  أمور تعني عىل  هناك عدة   .5
ومتابعة الشبهات التي ُتطرح وتطوراهتا، وقراءة املوضوعات البحثية لتخصصات 
خمتلفة، وسؤال أهل العلم والتخصص، واسترشاف املستقبل، وطرح النقاشات 
واألسئلة واالستشكاالت، وحتديد جمال البحث ومجع موضوعات الدراسات 
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الساحة  أحداث  ومتابعة  مظاهنا،  غري  يف  املوضوعات  عن  والبحث  السابقة، 
العناوين  من  قوائم  واستعراض  وكتابة  األحداث،  من  يستجد  وما  والنوازل 

املقرتحة.
الوصول  لتساعده عىل  هبا  القيام  للباحث  يمكن  وتطبيقات  هناك عدة وسائل    .6
للفكرة البحثية، منها: دمج التخصصات املختلفة مع علوم احلديث، والبحث 
املستحسنة، مع استبدال بعض األلفاظ، والبحث بطريقة  بطريقة املوضوعات 

فهارس املوضوعات.
العام وتعميم  يتقنها )ختصيص  أن  بد  الباحث وال  التي تسهل عىل  من األمور    .7
اخلاص(، وحتديد البحث ما أمكن بمدة زمنية أو عامل ما أو كتاب ما - مثاًل -، 

فهذه األمور تيرسِّ الكتابة عىل الباحث. 
ُيعد منهج البحث املقارن أحد األساليب البحثية اجليدة، والتي متكن الباحث من    .8
عمل مقارنة بني عاملني يف تناوهلام لقضية ما، أو املقارنة بني كتابني سواء لنفس 
من  جمموعة  بني  واملقارنة  بغريها،  املحدثني  مناهج  مقارنة  أو  غريه،  أو  املؤلف 

علامء احلديث يف قضية معينة أو مصطلح ما.

ثانياًا: التوصيات

والتحيل  ( . E وإخالص النية له D أويص نفيس والباحثني بتقوى اهلل
بصفات الباحث التي من أمهها اإلخالص والصب واملثابرة.

احلرص عىل القراءة النقدية ومتابعة كل ما هو جديد يف علم احلديث.. 2
3. الدقة يف اختيار األفكار البحثية من خالل الطرق والوسائل املعينة والصحيحة 

يف هذا املجال. 
4. ختصيص حصص تدريبية وإرشافية - ولو كانت يسرية - لتفعيل تعاون أساتذة 
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بعدها  ما  أو  الفكرة  اختيار  الطالب، سواء يف مرحلة  اجلامعات واملرشفني مع 
خالل مرحلة اإلرشاف العلمي.

وتوجيهها  سلياًم  استغالاًل  االتصال  ووسائل  والتقني  العلمي  التطور  استغالل   .5
بشكل مفيد لتسهل من عملية البحث واالبتكار. 

قوي  بشكل  البحث  العلمي وأصوله حتى خيرج  البحث  مناهج  إتقان  6. رضورة 
ومفيد.

7. تطوير مثل هذه املواد العلمية وإعدادها عىل شكل حقائب تدريبية حمكمة تتواكب 
مع الوسائل والطرق التعليمية املعارصة.

تم بحمد اهلل ،،،
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