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 أحكام متعلقة �العلم
 الماجستیر رسالةطلب المعونة في إعداد 

 
هل طلب المعاونة في �حثي إذا �نت أكتب �حًثا للماجستیر ممن لد�ه خبرة في تخر�ج  :السؤال

هل �عتبر ذلك  ،نةة لمسألة معیَّ أو جمع مادَّ  ،ه وترتیبهأو طباعة �حثي �الجهاز وصفِّ  ،األحادیث
 �األمانة؟ خصوًصا مع ضیق الوقت؟ إخالًال 

ن ال �جوز له أن كتسب منه الدرجة العلمیة �ورقة االمتحاال شك أن البحث الذي تُ  :الجواب
فال �جوز أن �عتمد على أحد في  ،ما یتعلق �العلم الذي تشتمل علیه هذه الرسالة�ستعین �غیره فی

ة كل جمع المادَّ وال �جوز له أن �َ  ،ألنه جزء من العمل العلمي في الرسالة ؛تخر�ج األحادیث
لق �األمور الفنیة �الطباعة ما یتعلوأما �النسبة  ،وال شك أن هذا نوع من الخیانة ،العلمیة ألحد

أو ترتیب األوراق أو تجلید الرسالة فیمكن أن �ستعین، والفهارس أ�ًضا تختلف فیها وجهات  مثًال 
أو هي أمر  ختبار الذي ُیؤهل الطالب له،وجزء من ورقة اال من صمیم العملهي النظر هل 

 �عتمد على الَّ وعلى �ل حال �حرص اإلنسان على أ ؟من غیره ه�ستفید أنتكمیلي فنِّي �مكن 
 ؛ال �جوز له ذلك �حال ،غیره في المادة العلمیة في جمعها وترتیبها ودراستها والخلوص بنتائجها

و�ؤهَّل لما تتطلبه هذه  ،ولهذه المادة العلمیةألن هذه الرسالة شهادة له �أنه متقن لهذا العمل 
 .الشهادة

ولو �ان لیس من صمیم  إلى غیره كل شیًئا من عمله�عض الناس �شدد على نفسه فال �َ و 
 ،�عضهم �جمع النسخ للكتاب المخطوط المراد تحقیقه فیسجل نسخة على جهاز تسجیلو  ،العلم

وال شك أنه إذا �انت  لثة،ه من المسجل بنسخة ثاثم �قابلها بنفس ،بنسخة أخرى  بنفسه ثم �قابلها
 ،بل ال بد أن �فوت علیه شيء ،المقابلة من شخص واحد فذهنه قد ال �ستوعب النسختین مًعا

�الصف والترتیب  ،وهذا مما تدخله النیا�ة ،و�ذا �ان أكثر من واحد �قابل النسخ فال مانع من ذلك
 .والطباعة والتجلید وما أشبه ذلك

هذا  ،یتساهل حتى �صل األمر إلى أن یوزع العمل على مجموعة من الناس الناسو�عض 
وذاك  ،وهذا له ترجیح المسائل ،تخر�ج األحادیثله وهذا  ،وهذا له ترقیم اآل�ات ،له جمع المواد

 .وهكذا ،له الفهارس

 على التفصیل الذي ذ�رناه. ،والخیر في الوسط ،ال شك أنهما طرفا نقیض نهذا

 ،ال شك أن معرفة الطالب �اللغة وجودة أسلو�ه جزء من هذه الرسالةفراجعة اللغو�ة الم وأما
 شكل علیهتُ �أن ل عن الجزئیات أإنما لو س ،فالذي یتجه عندي أنه ال �ستفید من أحد في هذا
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هذا  )!صححه لغوً�ا( :أما أن یدفع الكتاب �كامله و�قول ،ال مانعفسأل عنها واستفاد ف مسألة
أما إذا سأل واستفاد فإنه  ،وحقیقة األمر لیس �ذلك ،ناقش من صنیعه و�تقانه وجودته�ظنه المُ 

 ا بهذا السؤال و�استیعاب الجواب.بنى نفسه علمی� 
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