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الباب الثالث 

 منهج البحث

  

يف ىذا البحث، يستخدم الباحث نوعية البحث على قوائم ادلراجع أو البحث ادلكتيب، أو ىي ما 

وعند عبد الرمحن . ، وىي تلك العملية اليت تتعلق مبنهج مجع البياانت ادلكتبيةlibrary researchيسمى بـ 

عبارة عن عملية البحث ابستخدام كل الوسائل ادلتاحة للحصول "صاحل، ىذه النوعية من البحث ىي 

أو بعبارة أوضح، ىي  ."على ادلعلومات والبياانت مستعينة بقوائم ادلراجع عرب الكتب واجملالت والسجالت

   .عملية البحث للمكتبات والكتب وادلراجع ذات الصلة هبذا البحث

مقاربة البحث : أوال

ىذا البحث عبارة عن دراسة النصوص لفصول أمهات الكتب الفقهية ادلتعلقة مبوضوع البحث  

الذي ىو قضية ادلنافسة التجارية، وذلك مثل كتاب اجملموع لإلمام النووي الشافعي، وادلغين البن قدامة 

احلنبلي، والفروق للقرايف ادلالكي، وادلبسوط للسرخسي احلنفي، وكذلك فصول أمهات الكتب التفسريية 

مثل القرطيب وابن كثري، وأيضا أمهات الكتب احلديثية مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم، إضافة إىل 

. بعض الكتب ادلعاصرة ذات الصلة

، وىي ادلقاربة   content analysis ويف ىذا البحث يستخدم الباحث منوذج ادلقاربة ادلسماة بـ

البحثية اليت تعتمد بداية على عملية اإلستيعاب لفهم مضامني النصوص، مرورا بعملية النقد، وانتهاء بعملية 

.     الرتجيح على األقوال واآلراء ادلختارة
                                                           

1
 Mahmud, Metode Penelitan Pendidikan, Bandung, Pustaka Setia, 2011, hlm.31 
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 Abdul Rahman Sholeh, Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa, Jakarta, Raja Grafindo 

Persada, 2005, hlm. 63 



16 
 

مصادر البياانت : اثنيا

غري أن طبيعة ىذا البحث . يف األساس، تتنوع مصادر البياانت من ادلواد ادلقروءة وغري ادلقروءة 

: تستلزم اإلقتصار على ادلواد ادلقروءة فحسب، وىي كما يلي

 ادلصادر الرئيسية .1

ىذه ادلصادر كما أسلفنا ترتكز على فصول أمهات الكتب الفقهية ادلتعلقة مبوضوع البحث الذي 

ىو قضية ادلنافسة التجارية، وذلك مثل كتاب اجملموع لإلمام النووي الشافعي، وادلغين البن قدامة احلنبلي، 

والفروق للقرايف ادلالكي، وادلبسوط للسرخسي احلنفي، وكذلك فصول أمهات الكتب التفسريية مثل القرطيب 

وابن كثري، وأيضا أمهات الكتب احلديثية مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم، إضافة إىل بعض الكتب 

 .ادلعاصرة ذات الصلة

 ادلصادر الثانوية .2

أما ادلصادر الثانوية ذلذا البحث ىي تلك الكتب ادلعاصرة اليت كتبها علماء معاصرون يف رلال 

مبادئ "و ، للدكتور حسني مؤنس"الراب وخراب الدنيا" اإلقتصاد والتجارة وادلعامالت ذات الصلة، مثل

للدكتور "اإلجتاه اجلماعي لإلقتصاد اإلسالمي"للدكتور سعد بن محدان اللحياين، و" اإلقتصاد اإلسالمي

  .    للدكتور رفعت العوضي، وغريىا من الكتب ذات الصلة ابدلوضوع"النظام ادلايل يف اإلسالم"دمحم الروكي، و

منهج مجع البياانت : اثلثا

 unit analytical researchيستخدم الباحث منهج حتديد وحدة التحليل أو ما يسمى بـ  

procedures حيث تتكرر عملية القراءة النقدية جلمع البياانت، مث بعد ذلك تتم عملية التحليل مع ،

  . التأكد من صحة القراءة واستيعاهبا

                                                           
3
 Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Sastra, Yogyakarta, Tim Redaksi CAPS, 2011, hlm. 162 
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 خطوات حتليل البياانت: رابعا

الدراسة التحليلية واإلستنباطية من الكتب الرئيسية للبحث، حيث يستعني الباحث اإلستعانة  .1

ابلقواعد األصولية لدراسة أفكار األئمة، إلبراز مدى متانة أفكارىم وصوال إىل ما قرره السيوطي 

وىذا يتطلب جهدا . "إن الفقو أصولو اثبتة مقررة وفروعو اثبتة زلررة: "يف مقدمة األشباه والنظائر

" احملصول"للسبكي و " اجلمع اجلوامع"مضنيا للرجوع إىل أمهات الكتب األصولية كأمثال كتاب 

 .   للرازي

ادلقارنة بني أفكار األئمة حول ادلوضوع ادلراد حبثو، بطريقة سرد أفكارىم مع دراسة كل األفكار  .2

 .على حدة يف إطار النقاط احملددة كما ىو مبني يف خطة البحث أدانه

أتسيس "وىذه ادلقارنة تتم من خالل قواعد ادلقارنة اليت قررىا الفقهاء مثل الدبوسي يف كتابو  .3

الرتجيح ال "وبعض الكتب ذات الصلة بعملية ادلقارنة، مع اإلعتماد على القول ادلأثور أبن " النظر

وىذا يتطلب معرفة أوجو اإلستدالل لكل فكر قالو أئمة ادلذاىب ". ينبغي أن يكون جترحيا

 . وصوال إىل ترجيح األقوال بعيدا عن التعصب ادلذىيب، األربعة

 خطة البحث:  خامسا

: تتكون الرسالة من اخلطط اآلتية

 ادلقدمة: الباب األول .1

حيث يتضمن خلفيات البحث، ورلال البحث وركيزتو، وأمهية البحث وسبب اختيار ادلوضوع، 

 . وأسئلة البحث، وأىداف البحث، والفوائد اليت يرجى حصوذلا من ىذا البحث

 أسس النظرية: الباب الثاين .2
                                                           

 .5 ص ، والنظائر األشباه السيوطي،  
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 .حيث يتضمن أضواء على األسس اليت حتدد ادلفاىيم ادلراد حبثها يف ىذا البحث

 منهج البحث: الباب الثالث .3

حيث يتضمن مقاربة البحث، ومصادر البياانت، ومنهج مجع البياانت، وخطوات حتليل البياانت، 

 . وخطة البحث

  رلال البحث وحتليالتو: الباب الرابع .4

حيث يتضمن مفهوم ادلنافسة التجارية عند الفقهاء، وصور البيوع ادلنهي عنها شرعا وعالقتها 

 . ابدلنافسة الشرعية، ومحاية ادلنافسة التجارية

  اخلتام: الباب اخلامس .5

 .حيث يتضمن نتائج البحث والتوصيات

 


