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و، وأشـــأد أن دمحماً ل شـــري  لـــ وأشـــأد أن ل إلـــو إل ه، و ـــده، احلمـــد ب رل العـــادلن

 .سلم تسليماً كثراً و  ،عبده ورسولو، صلى ه عليو وعلى آلو وصحبو
 بعد:     أما
 
 

 :أمهية املوضوع

 تظأر أمهية ادلوضوع يف النقاط اآلتية:
4- 
2 -  
3 - 

 :أسباب اختيار املوضوع

 اختياري ىذا ادلوضوع يف النقاط اآلتية:أسبال تظأر 
4- 
2 -  
3 – 
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 :أهداف املوضوع

 :يتف البحث يف ىذا ادلوضوع إىل ما أييأد
4 - 
2 – 
3 - 

 الدراسات السابقة:

ــــة ذاع الوــــلة ابدلوضــــوعأىــــ) يكتــــب  ــــوازنم الدراســــاع العلمي بينأــــا وبــــن موضــــوع  ، وي
 (.رتيعا بو عن الدراساع السابقة ما انفردو اإلضافة العلمية دلوضوع الرسالة  ، مث تذكرالرسالة
 
 الرسائل العلمية والبحوث التكميلية:-أ

 الدراسة األوىل:
  :عنوان البحث 

  :اسم البا ث 

  :الدرجة العلمية 

  :جأة الدراسة 

  :اتريخ الدراسة 

  الة النشر:  
  جم الدراسة:  

التقسيماع الكربى  
 للدراسة:

ادلقارنة بينأا وبن  
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، موضوع البا ث
 واإلضافة العلمية عليأا:

 
 

 والكتب: األحباث احملكمة -ب
 الدراسة األوىل:

أو  عنوان البحث 
 :الكتال

  :لؤل دلاسم ا 

 :نشرجأة ال 

 :نشرخ الاتري 

 مكان النشر للكتال: 

 رقم الطبعة للكتال: 
  جم الدراسة: 

التقسيماع الكربى  
 للدراسة:

ادلقارنة بينأا وبن  
 .موضوع البا ث
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 منهج البحث:

 :يتلفقو بكلية الشريعة، وىو ما أيأخذع يف إعداد البحث ابدلنأج ادلعتمد من قسم ا
كمأـــا، ليتاـــو ادلقوـــود مـــن توـــويراً دقيقـــاً قبـــل بيـــان   : أصـــّوِر ادلســـرلة ادلـــراد  ثأـــاأولً 
 .دراستأا

اثنيـاً: إذا كانـا ادلسـرلة مـن مواضـف التفـاق، فـرذكر  كمأـا بـدليلأا، مـف تو يـ  التفـاق 
 من مظانو ادلعتربة.

 اثلثاً: إذا كانا ادلسرلة من مسائل اخلالف، فرتبف ما يلي:
 .رلة زلل خالف، وبعاأا زلل اتفاقر ادلس، إذا كانا بعض صو ( حترير زلل اخلالف4)     
( ذكــر األقــوال يف ادلســرلة، وبيــان مــن قــال عــا مــن أىــل العلــم، ويكــون عــرض اخلــالف 2)

  سب الجتاىاع الفقأية. 
وقـوف عليـو مـن ، مـف العنايـة بـذكر مـا تيسـر الار على ادلذاىب الفقأية ادلعتربة( القتو3)

 .، فرسل  عا مسل  التخريجادلسرلة يف مذىب ماوإذا مل أق  على ، أقوال السل  الواحل
 ( تو ي  األقوال من كتب أىل ادلذىب نفسو.4)
( استقوــاأ أدلــة األقــوال، مــف بيــان وجــو الســتدلل مــن األدلــة النقليــة، وذكــر مــا يــرد 5)

 على األدلة من مناقشاع، وما جيال بو عنأا إن كانا.
 إن وجدع. ( الرتجيو، مف بيان سببو وذكر ذترة اخلالف6)

لتحريـــر والتو يـــ  والتخـــريج رابعـــاً : العتمـــاد علـــى أمأـــاع ادلوـــادر وادلراجـــف األصـــيلة يف ا
 .واجلمف

 خامساً : الرتكيز على موضوع البحث وجتنب الستطراد.
 سادساً: العناية بارل األمثلة؛ وخاصة الواقعية.

 سابعاً: جتنب ذكر األقوال الشاذة.
 د من القاااي شلا لو صلة واضحة ابلبحث .اثمناً: العناية بدراسة ما ج

 اتسعاً: ترقيم اآلايع، وبيان سورىا.
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إن مل تكـــــن يف  -عاشـــــراً: ختـــــريج األ اديـــــث وبيـــــان مـــــا ذكـــــره أىـــــل الشـــــرن يف درجتأـــــا 
 فإن كانا كذل  فركتفي  ينئٍذ بتخرجيأا. –الوحيحن أو أ دمها 

 .، واحلكم عليأا ادي عشر: ختريج اآلاثر من موادرىا األصيلة
 .ح الغريب الوارد يف صلب ادلوضوع:التعري  ابدلوطلحاع، وشر اثين عشر

 وعالماع الرتقيم. ،واإلمالأ ،اثلث عشر: العناية بقواعد اللغة العربية
 رابف عشر: الرترتة لألعالم غر ادلشأورين عند أول وروٍد ذلا .

فكــــرة واضـــحة عمــــا  خـــامش عشـــر: خادتــــة البحـــث عبــــارة عـــن ملخـــ  للرســــالة، يعطـــي
 تامنتو الرسالة، مف إبراز أىم النتائج اليت توصلا إليأا من خالل ىذا البحث.
 سادس عشر: أتبف الرسالة ابلفأارس الفنية ادلتعارف عليأا، وتشمل:

 فـأرس اآلايع. -
 فـأرس األ اديث. -
 فأرس اآلاثر. -
 فـأرس األعالم. -
 .ادلراجفو ادلوادر فـأرس  -
 .عاعفأرس ادلوضو  -
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 عنوان البحث هنا يكتب 

 البحث : تقسيمات

 .وفأارس ،وخادتة )عدد األبوال أو الفوول( ،ودتأيد ،قدمةانتظما خطة البحث يف م
 . تقسيماتوادلقدمة : وفيأا أمهية ادلوضوع وأسبال اختياره وأىدافو ومنأج البحث و 

 (مث يقسم إىل مطالب أو مسائل) يعنون التمأيد  التمأيد :
يراعى التقسـيم اآليت : األبـوال مث الفوـول ، مث ادلبا ـث ، مث ادلطالـب ، سيماع، و التق) 

ىــــذه العبــــارة: ادلبحــــث الرابــــف ... وفيــــو مطلــــب مثــــل ، ويتجنــــب كتابــــة مث ادلســـائل ، مث الفــــروع 
طلــــب اخلــــامش .. وفيــــو مســــرلة وا ــــدة، ويتركــــد مــــن عــــدد ادلبا ــــث وادلطالــــب وا ــــد... أو ادل

 (وادلسائل يف كل تقسيم
 .توصياعالأىم و نتائج ال أبرز: وفيأا اخلادتة

 : وىيالفأارس ، 
 فـأرس اآلايع .-
 . فـأرس األ اديث -
 فأرس اآلاثر . -
 فـأرس األعالم . -
 ادلراجف .و ادلوادر فـأرس  -
 . فأرس ادلوضوعاع -
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 شرح موجز لتقسيمات البحث :

ا عناصــر إذا ا تاجــادلقدمــة ] وقــد رأى قســم الفقــو وجــود شــرح لتقســيماع البحــث يف اخلطــة 
 مف الرتكيز على ادلسائل الغاماة [.شرح إىل  اخلطة
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 مصادر البحث ومراجعه:

 :يتأىم ادلوادر وادلراجف اليت َسُرجف إليأا يف البحث ما أي
 أولً : ادلذىب احلنفي .

 ( ادلبسوط للسرخسي .4)
 الشرائف للكاساين. (بدائف الونائف يف ترتيب2)
 شرح بداية ادلبتدي للمرغيناين . ( اذلداية3)
 شرح اذلداية للكمال بن اذلمام. ( فتو القدير4)
 ( البحر الرائ  شرح كنز الدقائ  لبن صليم.5)
 ( رد احملتار على الدر ادلختار لبن عابدين .6)

 اثنياً : ادلذىب ادلالكي .
 ( ادلدونة الكربى لإلمام مال  .4)
 ينة للقاضي عبد الوىال .( ادلعونة على مذىب عامل ادلد2)
 ( بداية اجملتأد وهناية ادلقتود لبن رشد .3)
 ( الذخرة للقرايف .4)
 .ىب اجلليل شرح سلتور خليل للحطال( موا5)
 (  اشية الدسوقي على الشرح الكبر .6)

 اثلثاً : ادلذىب الشافعي .
 ( األم لإلمام الشافعي .4)
 ( احلاوي الكبر للماوردي .2)
 ذل للشرازي .( ادلأ3)
 ( الوسيط يف ادلذىب للغزايل .4)
 ( البيان للعمراين .5)
 ( العزيز شرح الوجيز للرافعي .6)
 ( روضة الطالبن للنووي .7)
 . ( اجملموع للنووي8)
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 رابعاً : ادلذىب احلنبلي .
 ( ادلغين لبن قدامة .4)
 ( الكايف لبن قدامة .2)
 ة .( الشرح الكبر أليب الفرج بن قدام3)
 ( الفروع لشمش الدين بن مفلو .4)
 ( شرح الزركشي على سلتور اخلرقي .5)
 ( ادلبدع لربىان الدين بن مفلو .6)
 ( اإلنواف يف معرفة الراجو من اخلالف للمرداوي .7)
 ( كشاف القناع عن منت اإلقناع .8)
 خامساً : الكتب الفقأية العامة . 
 ( احمللى لبن  زم .4)
 ئل اخلالفية للعكربي .( رؤوس ادلسا2)
 ( اإلفواح لبن ىبرة .3)
 ( رلموع الفتاوى لشيخ اإلسالم بن تيمية .4)
 [. ين  على ادلراجف اخلاصة لكل موضوع إذا ا تاج إىل ذل ] و 
 


