
 

 

  اململكة العربية السعودية
  وزارة التعليم     

  جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
  بالرياض كلية الشريعة         

  الفقهأصول قسم 

  

  

   عنوانال
  الفقهأصول يف  )الدكتوراه( اجستريخطة مقدمة لتسجيل رسالة امل����

  

  إعداد

  ) -الب أو الدارسمثل الط دون ذكر اللقب العلمي–اسم الطالب جمرداً ( 

  

  املرشد العلمي

  .د

  بالكلية الفقهأصول قسم يف  )املساعد أو املشارك(األستاذ 

  

  العام اجلامعي

هـ١٤٣٦/١٤٣٧

 معتمد من جملس الكلية
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ه، وأشهد أن حممداً ال شريك ل وأشهد أن ال إله إال اهللا، وحده، احلمد هللا رب العاملني
  .كثرياً سلم تسليماًو ،عبده ورسوله، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه

  :    أما بعد

  

  

  :أمهية املوضوع

  :تظهر أمهية املوضوع يف النقاط اآلتية

١- 

٢ -   

٣ - 

  :أسباب اختيار املوضوع

  :اختياري هذا املوضوع يف النقاط اآلتيةأسباب تظهر 

١- 

٢ -   

٣ –  
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  :أهداف املوضوع

  :أيتف البحث يف هذا املوضوع إىل ما ييهد

١ -  

٢ –  

٣ -  

  :قةالدراسات الساب

بينها وبني موضـوع   ، ويوازنأهم الدراسات العلمية ذات الصلة باملوضوعيكتب ( 
 مجيعا به عن الدراسات السابقة ما انفردواإلضافة العلمية ملوضوع الرسالة  ، مث تذكرالرسالة

  ).حسب اجلدول

  

 :الرسائل العلمية والبحوث التكميلية-أ

  :الدراسة األوىل

  :عنوان البحث  

  :ثاسم الباح  

  :الدرجة العلمية  

  :جهة الدراسة  

  :تاريخ الدراسة  

  : حالة النشر  

 : حجم الدراسة  

التقسيمات الكـربى    
  :للدراسة
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املقارنة بينـها وبـني     
، موضــوع الباحــث

ــة  ــافة العلمي واإلض
  :عليها

  

  :والكتب األحباث احملكمة -ب

  :الدراسة األوىل

أو  عنوان البحث  
 :الكتاب

  :فؤلملاسم ا  

 :نشرجهة ال  

 :نشرتاريخ ال  

 :مكان النشر للكتاب  

  :رقم الطبعة للكتاب  

 :حجم الدراسة  

التقسيمات الكربى   
  :للدراسة

املقارنة بينها وبني   
  .موضوع الباحث
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  :منهج البحث

  -:ويتضمن ثالثة أمور 

  :منهج الكتابة يف املوضوع ذاته، ويكون على ضوء النقاط اآلتية : األول 

  .أقوم باالستقراء التام ملصادر املسألة، ومراجعها املتقدمة واملتأخرة  -١
  .أعتمد عند الكتابة على املصادر األصيلة يف كل مسألة حبسبها  -٢
  .أمهد للمسألة مبا يوضحها إن احتاج املقام لذلك  -٣
  :أتبع يف دراسة التعريفات الداخلة يف صلب البحث املنهج اآليت  -٤

اجلانب الصريف، جانب االشتقاق، جانـب : تضمن اجلوانب اآلتية وي: التعريف اللغوي     -أ 
 .املعىن اللغوي للفظ 

ويتضمن ذكر أهم تعريفات العلماء واملوازنة بينها وصوالً : التعريف االصطالحي   -ب 
إىل التعريف املختار وشرحه، ويقتصر ذلك على التعريفات الداخلة يف صلب البحث وما 

 . جزاً عدا ذلك أعرف به تعريفاً مو
  .أذكر املناسبة بني التعريف اللغوي، والتعريف االصطالحي   -ج 

  .التعريفات غري الداخلة يف صلب البحث أكتفي بتعريفها تعريفاً موجزاً  -٥
 :أتبع يف حبث املسائل اخلالفية املنهج اآليت  -٦
 . حترير حمل اخلالف فيها -أ

الباحث األسلوب الذي سيسلكه  ذكر األقوال يف املسألة ، من قال بكل قول ، وحيدد-ب
 . يف ترتيب األقوال ، حسب طبيعة اخلالف يف كل املسألة

 . ذكر األدلة لكل قول ، مع بيان وجه الداللة من الدليل -ج
 . ذكر ما يرد على الدليل من مناقشات واعتراضات ، واجلواب عنها -د
 . ترجيح ما يظهر رجحانه ، وبيان سبب الترجيح -ـ ه
أهو لفظي أم معنوي ؟ وذكر ما يترتب عليه من مثرة عملية إن كان : ع اخلالفذكر نو -و

 . معنوياً
 . ذكر سبب اخلالف يف املسالة ، ما أمكن ذلك -ز
أعتين بضرب األمثلة، وأحرص على إضافة أمثلة جديدة غري األمثلة املشهورة يف كتب   -٧
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  .األصول مع توجيه ذلك 
  .ال بالنقل بالنص،مامل يكن املقام يتطلب ذلك ، أسلويبتكون كتابة معلومات البحث ب -٨
أعترف بالسبق ألهله، يف تقرير فكرة، أو نصب دليل، أو مناقشته، أو ضرب مثال أو  -٩

اخل، وذلك بذكره يف صلب البحث، أو اإلحالة على مصدره يف اهلامش ... ترجيح رأي 
  .وإن مل آخذه بلفظه 

  :ويكون على ضوء النقاط اآلتية  منهج التعليق والتهميش،: الثاين 

  :أبني أرقام اآليات وأعزوها لسورها، فإن كانت آية كاملة قلت  -١
  من اآلية: ، وإن كانت جزءاً من آية قلت )كذا ( من سورة ) … : ( اآلية رقم      
  ) .كذا ( من سورة ) … : ( رقم 

  :أتبع يف ختريج األحاديث واآلثار املنهج اآليت  -٢
فإن مل أجد احلديث أو األثر ، من أخرج احلديث أو األثر بلفظه الوارد يف البحث أبني -أ

فإن مل أجد احلديث أو األثر بلفظه وال بنحوه ، بلفظه خرجته بنحو اللفظ الوارد يف البحث
  .فأذكر ما ورد يف معناه 

، أحيل على مصدر احلديث أو األثر بذكر الكتاب والباب، مث بذكر اجلزء والصفحة -ب
  .ورقم  احلديث أو األثر إن كان مذكوراً يف املصدر 

  . إن كان احلديث بلفظه يف الصحيحني أو أحدمها فأكتفي بتخرجيه منهما  -ج
إن مل يكن يف أي منهما خرجته من املصادر األخرى املعتمدة، مع ذكر ما قاله أهل  -د

  . احلديث فيه 
  :ملنهج اآليت أتبع يف عزو األشعار إىل مصادرها ا -٣

  .إن كان لصاحب الشعر ديوان وثقت شعره من ديوانه _    أ       
  .إن مل يكن له ديوان وثقت الشعر مما تيسر من دواوين األدب واللغة _   ب     

أعزو نصوص العلماء وآراءهم لكتبهم مباشرة، وال أجلأ للعزو بالواسطة إال عند تعذر  -٤
  .األصل 

  .ل إىل املذاهب من الكتب املعتمدة يف كل مذهب أوثق نسبة األقوا -٥
وتكون اإلحالة على معجمات اللغة ، أوثق املعاين اللغوية من معجمات اللغة املعتمدة -٦

  .باملادة واجلزء والصفحة 
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أوثق املعاين االصطالحية الواردة يف البحث من كتب املصطلحات املختصة ا أو من  -٧
  .ذا املصطلح كتب أهـل الفن الذي يتبعه ه

أبني من حيث اللغة ما يرد يف البحث من ألفاظ غريبة، وأبني من حيث االصطالح  -٨
وأراعي يف توثيق هذين األمرين ما سبق يف فقرة : مايرد فيه من اصطالحات حتتاج إىل بيان 

٧، ٦ . 
  :أتبع يف ترمجة األعالم املنهج اآليت  -٩
  :أن تتضمن الترمجة  -أ

  .ه مع ضبط ما يشكل من ذلك اسم العلم، ونسب •
  .مولده   •
  .شهرته، ككونه حمدثاً، أو فقيهاً، أو لغوياً، ومذهبه الفقهي والعقدي •
  . أهم مؤلفاته  •
  .وفاته  •
  .مصادر ترمجته  •
وتقتصر الترمجة )) أ (( أن تتسم الترمجة باالختصار، مع وفائها مبا سبق ذكره يف فقرة  -ب

  .العلم الذي يكتب فيه الباحث  على األعالم غري املشهورين عند أهل
فإن كان ، أن تكون مصادر الترمجة يف نوعها متناسبة مع اجلانب الذي برز فيه العامل -ج

فقيهاً فأعتمد يف الترمجة على كتب تراجم الفقهاء، وهي قد تكون مذهبية فأراعي فيها 
  .هكذا ذلك، وإن كان حمدثاً فأعتمد على كتب تراجم احملدثني و

  :يف التعريف بالفرق املنهج اآليت  أتبع -١٠
  .ذكر االسم املشهور للفرقة، واألمساء املرادفة له  •
  .نشأة الفرقة وأشهر رجاهلا  •
آراؤها اليت متيزها، معتمداً يف ذلك على كتب أصحاا ما أمكن ذلك وأقتصر على  •

  .التعريف بالفرق غري املشهورة 
ويف ، منه بالنص بذكر امسه واجلزء والصفحةتكون اإلحالة إىل املصدر يف حالة النقل  -١١

  )) .… انظر (( حالة النقل باملعىن بذكر ذلك مسبوقاً بكلمة 
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تابة، وسأراعي فيه األمور ما يتعلق بالناحية الشكلية والتنظيمية ولغة الك: األمر الثالث

  :اآلتية

  .لبس أعتين بضبط األلفاظ اليت يترتب على عدم ضبطها شيء من الغموض، أوإحداث  -١
أعتين بصحة املكتوب، وسالمته من الناحية اللغوية، واإلمالئية، والنحوية وأراعي حسن  -٢

  .تناسق الكالم، ورقي أسلوبه 
النقط والفواصل : أعتين بعالمات الترقيم، ووضعها يف مواضعها الصحيحة، ويقصد ا  -٣

  .اخل ...وعالمات التعليل، والتعجب، واالستفهام، واالعتراض، والتنصيص
أعتين بانتقاء حرف الطباعة يف العناوين، وصلب املوضوع، واهلوامش، وبدايات األسطر  -٤

 ) . ١٤( واهلامش مقاس )  ١٨( ويكون خط الكتابة للمنت مقاس 
 :أتبع يف إثبات النصوص املنهج اآليت  -٥
  . � . . . . .�:أضع اآليات القرآنية برسم املصحف بني قوسني مميزين، على هذا الشكل -أ

 : ( ... ) .أضع األحاديث واآلثار بني قوسني مميزين، على هذا الشكل  -ب
  على هذا، أضع النصوص اليت نقلتها عن غريي بني قوسني مميزين -ج

  : ((...)) .الشكل 
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  عنوان البحث هنايكتب 

  :البحث  تقسيمات

 ،وخامتـة  )عدد األبـواب أو الفصـول  ( ،ومتهيد ،قدمةانتظمت خطة البحث يف م
  .وفهارس

  . تقسيماتهوفيها أمهية املوضوع وأسباب اختياره وأهدافه ومنهج البحث و: املقدمة 

  )مطالب أو مسائلمباحث أو مث يقسم إىل يعنون التمهيد (  :التمهيد 

األبواب مث الفصـول ، مث  : يراعى التقسيم اآليت ، واألبواب  أو الفصول تقسيمات( 
املبحـث  : هذه العبارةمثل ، ويتجنب كتابة الفروع املباحث ، مث املطالب ، مث املسائل ، مث 

وفيه مسألة واحدة، ويتأكد من عدد .. طلب اخلامس أو امل... وفيه مطلب واحد... الرابع 
  )املباحث واملطالب واملسائل يف كل تقسيم

  .توصياتالأهم ونتائج ال أبرزوفيها : اخلامتة

  :وتشمل اآليت : الفهارس 

 .فهرس اآليات  -١

  .اديث فهرس األح -٢

  .فهرس اآلثار  -٣

  .فهرس األشعار  -٤

  .فهرس احلدود واملصطلحات  -٥

  .فهرس املسائل الفقهية  -٦

  .فهرس األعالم  -٧

  .فهرس الفرق واملذاهب  -٨

 .فهرس املصادر واملراجع  -٩

 .فهرس املوضوعات  -١٠
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  :شرح موجز لتقسيمات البحث 
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  :مصادر البحث ومراجعه

  :أيتأهم املصادر واملراجع ما ي
  


