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المقدمة

الحمد هلل وحده، والصالة والّسالم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وبعد:

ــرعية،  ــوث الش ــداد البح ــج إع ــة لمنه ــم الرئيس ــة المعال ــى معرف ــن إل ــن الباحثي ــر م ــد كثي فيفتق
وســعًيا مــن وحــدة البحــوث فــي كليــة الشــريعة بالريــاض إلــى المســاهمة فــي خدمــة الباحثيــن 
فــي المرحلــة الجامعيــة ومراحــل الدراســات العليــا فقــد عملــت علــى إعــداد كتــاب إرشــادي 
ــض  ــّرض لبع ــر تع ــن غي ــه، م ــداد بحث ــد إع ــه عن ــة عن ــه أو الغفل ــث جهل ــع الباح ــا ال يس ــز لم موج

ــة. ــام العلمي ــع األقس ــي جمي ــب ف ــد ال تطل ــي ق ــالت الت التفصي

ولعــل هــذا الكتيــب اإلرشــادي يكــون نــواًة لكتــب إرشــادية لــكل قســم علمــي مــن أقســام 
كليــة الشــريعة ومــا يماثلهــا فــي الجامعــات الســعودية، تتنــاول التفصيــالت الدقيقــة لمــا يطلبــه 

ــه. ــة في ــج الكتاب ــث ومنه ــداد البح ــي إلع ــم علم كل قس

واهلل وحده الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد.

  د/ عبدالرحمن بن إبراهيم العثمان
رئيس وحدة البحوث في كلية الشريعة 

 في العام الجامعي 143٧/143٦هـ 
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كيف ُأعّد بحثًا: 

أختار موضوع بحثي مراعًيا: مناسبته لي ولتخصصي العلمي، واستشارة أساتذتي.أختار

أقرأ عن موضوع بحثي بتوسع في الكتب المتخصصة والمواقع اإللكترونية؛ لتتكون أقرأ
لدي فكرة عامة عنه، وُأسّجل األفكار األولية.

أرجع للمصادر األصلية وأقرأ فيها بُعمق وتأٍن؛ ألستوعب الموضوع بتقسيماته، وأوثق أرجع
كل معلومة من مصدرها.

أبني خطة البحث التي سأسير عليها في كتابة موضوعي، مستفيًدا من الدراسات أبني
السابقة ومنها الرسائل الجامعية، ومن سؤال المرشد العلمي والمختصين.

أبدأ بكتابة البحث مستعيًنا بما قّيدته في المراحل السابقة.أكتب

أراجع البحث بعد الفراغ منه، وُأنّسقه؛ ليتوافق مع الطريقة الصحيحة إلعداد البحث أراجع
العلمي. 

أجزاء البحث:

صفحة العنوان1

المقدمة2

التمهيد3

صلب البحث4

الخاتمة5

الفهارس6
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 بحث مقدم لنيل درجة ... في )الفقه/ أصول الفقه/ الثقافة اإلسالمية(
)للرسائل العلمية(

بحث تكميلي مقّدم الستكمال درجة الماجستير في )الفقه/ أصول الفقه/ الثقافة اإلسالمية(
)للبحوث التكميلية(

بحث في )الفقه/ أصول الفقه/ الثقافة اإلسالمية( مقّدم في المستوى ...
)للمرحلة الجامعية(

إعداد:

اسم الباحث رباعًيا

إشراف:

اسم األستاذ رباعًيا

درجته العلمية

العام الجامعي

 ..14 / ..14 هـ

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
كلية الشريعة بالرياض

 قسم  

)عنوان البحث(
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� بعد صفحة العنوان ُتفرد البسملة ) هلالج لج(بصفحة خاصة وبخط جميل.

المقدمة:

وتشتمل على: 

� االفتتاح بما يناسب الموضوع.
� ذكر عنوان البحث.

� أهمية الموضوع، وأسباب اختياره.  ]مفصلة في فقرات[.
� أهداف الموضوع.    ]مفصلة في فقرات[.

� الدراسات السابقة، مع بيان وجهة نظر الباحث فيها، وما لديه من إضافات عليها.
� تقسيمات البحث.

� منهج البحث.
� الشكر لمن ساعد في إعداد البحث )إن وجد(.

التمهيد:

]يذكر فيه ما ُيحتاج إلى ذكره مما ليس من صلب البحث[.

مثل: 

� التعريف بمصطلحات البحث؛ لغة، واصطالًحا.
ويعــرض الباحــث التعريفــات االصطالحيــة عنــد تعددهــا، مــع المقارنــة بينهــا، ويختــار أصحهــا عنــده، 

أو يجتهــد فــي وضــع تعريــف ســالم ممــا اعتــرض بــه علــى غيــره. 

ــية أو  ــة أو السياس ــة االجتماعي ــن الحال ــٍز ع ــروط، أو موج ــر: أركان، أو ش ــد ذك ــب التمهي ــد يتطل � ق
ــا مــن األعــالم. ــاول علًم ــة إن كان البحــث يتن العلمي

صلب البحث:

ُيقّسم البحث حسب طبيعة الموضوع إلى:

) أبواب، فصول، مباحث، مطالب، مسائل، فروع(.

وُيراعى في هذا التقسيم:

� االرتبــاط بيــن هــذه التقســيمات وعنــوان البحــث، بحيــث يكــون عنــوان كل بــاب متفرًعــا مــن 
العنــوان الرئيــس للبحــث، ويقــال مثــل ذلــك فــي عناويــن الفصــول ومــا بعدهــا.

� شمول عنوان الباب لما يذكر فيه، ويقال مثل ذلك في عنوان الفصل، والمبحث...إلخ.
� مراعاة التسلسل المنطقي بين أجزاء البحث. 
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الخاتمة

وتشتمل على:

1. أهم نتائج البحث باختصار.

2. أهم التوصيات للباحث، إن وجدت.

المصادر:

وُيعّد الرجوع إليها من أهم المقاييس لجودة البحث، وتقليل نسبة الخطأ، المصادر األصلية
وهو دليل على سعة اطالع الباحث وعمق دراسته. 

المصادر الثانوية
تفيد في اإلحاطة بما ُسبق به الباحث لعدم تكراره، وفي الكشف عن آراء 

متنوعة في دراسات نشأت عن المصادر األصلية، فالمصادر الثانوية تصلح 
لالعتضاد بها ال لالعتماد عليها.

الكتب اإللكترونية 
والبرامج الحاسوبية  

يّسرت الحصول على المعلومة، ويمكن التوثيق منها إذا كانت موافقة 
للمطبوع. 

االنترنت
عالم زاخر بالمعلومات والمعارف، ويمكن البحث في المواقع العلمية 
المتخصصة، وال ُيوّثق منها إال إذا لم يكن للمعلومة مصدر آخر، ويكون 

التوثيق بذكر الرابط اإللكتروني بدقة. 

الفهارس:

وتشمل ذكر الفهارس التي تخدم البحث، وأهمها:
1. فهرس اآليات.

2. فهرس األحاديث.
3. فهرس اآلثار.

4.فهرس األعالم.
5. فهرس الموضوعات.

وتزيد بعض األقسام العلمية فهارس أخرى، مثل:
1. فهرس األشعار.

2. فهرس الحدود والمصطلحات.
3. فهرس الفرق والمذاهب.

٤. فهرس المسائل الفقهية.
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منهج التعليق والتهميش:

وضــع اآليــة أو جزءهــا بيــن قوســين مزخرفيــن } ...  { ، مــع بيــان رقــم اآليــة واســم الســورة فــي 
الهامــش.

فإن كانت اآلية كاملة قال: اآلية )...(، من سورة )...(.

وإن كانت جزًءا من آية قال: من اآلية )...(، من سورة )...(.

وضــع الحديــث بيــن قوســين هالليــن )...(، وتخريجــه فــي الهامــش؛ باإلحالــة إلــى مصــدر الحديــث، فــإن 
كان فــي الصحيحيــن أو أحدهمــا فُيكتفــى بتخريجــه منهمــا، وإن كان فــي غيــر الصحيحيــن فُيخــّرج 

مــن مصــادره األصليــة، مــع بيــان مــا ذكــره أهــل الشــأن فــي الحكــم عليــه. 

ومــع اإلحالــة إلــى مصــدر الحديــث ُيذكــر اســم الكتــاب والبــاب الــذي ورد فيــه، ثــم يذكــر رقــم الجــزء 
والصفحــة، ورقــم الحديــث إن كان مذكــوًرا فــي المصــدر.

ــزء  ــم الج ــادة، ورق ــر الم ــة بذك ــون اإلحال ــدة، وتك ــة المعتم ــم اللغ ــن معاج ــق م ــة توث ــي اللغوي المعان
والصفحــة.

بيان المفردات الغريبة من كتب الغريب ومعاجم اللغة. 

الشعر: إن كان للشاعر ديوان وّثق شعره من ديوانه، وإال فمما تيسر من دواوين األدب.

ترجمة األعالم غير المشهورين الواردة أسماؤهم في متن البحث، وتتضمن الترجمة:

اســم العلــم ونســبه مــع ضبــط مــا ُيشــكل منــه، وشــهرته ككونــه فقيًهــا أو أصولًيــا، ومذهبــه الفقهــي 
أو األصولــي، وأهــم مؤلفاتــه، وتاريــخ وفاتــه، وأبــرز مصــادر ترجمتــه، مــع مراعــاة االختصــار فيمــا تقــدم.

عنــد النقــل الحرفــي مــن المصــدر مــن غيــر تصــرف ُيجعــل النــص المنقــول بيــن قوســي تنصيــص «...»، 
ويشــار للتوثيــق بعــد القــوس الثانــي، وُيذكــر فــي الهامــش اســم المصــدر، ورقــم الجــزء والصفحــة.

إذا حــذف الباحــث مــن النــص كلمــة أو أكثــر طلًبــا لالختصــار أو غيــره فيجعــل مــكان المحــذوف ثــالث 
نقــط ...

إذا تصــرف الباحــث فــي النــص تصرًفــا كثيــًرا، أونقــل عنــه بالمعنــى فــال يضــع النــص بيــن قوســين، 
ويقــول فــي الهامــش: انظــر، أو ينظــر، ثــم يذكــر اســم المصــدر، ورقــم الجــزء والصفحــة. 

إذا تصــرف الباحــث فــي النــص تصرًفــا يســيًرا فيذكــر فــي الهامــش اســم المصــدر، ورقــم الجــزء 
)بتصــرف(. بكلمــة  متبوًعــا  والصفحــة، 

إذا احتــاج الباحــث إلــى إضافــة كلمــة أو أكثــر إلــى النــص المنقــول حرفًيــا وضــع هــذه الزيــادة بيــن 
.] ...  [ قوســين مركنيــن 
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تنسيق البحث

� تكون المسافة المحاذية من جهة اليمين 3.5سم، ولبقية الجهات 2.5سم. 

� يترك فراغ بداية كل مقطع بمقدار خمسة أحرف، وينتهي المقطع بوضع نقطة في نهايته.

� األولــى أن تكــون  كتابــة البحــث بالخــط العربــي التقليــدي )Traditional Arabic(، ومقــاس الخــط: 
18 للمتــن، و 14 للحاشــية، أو مــا يعادلــه عنــد الكتابــة بخــط آخــر. 

� تكتــب عناويــن الفصــول فــي حجــم خــط المباحــث، وهــي أكبــر مــن حجــم خــط المطالــب، وحجــم 
الخــط المســتخدم فــي الهامــش أصغــر مــن المســتخدم فــي المتــن. 

وحتى يكون بحثك مميًزا فإن عليك أن تحرص على:

� جمع ما كتبه المختصون في موضوعك.

� تحليل المقروء وتقسيمه.

� تحرير بحثك بأسلوبك، وعدم االكتفاء بالنقل المباشر، أو اإلكثار منه.

� إظهار شخصيتك العلمية مع احترام آراء العلماء.

� األمانــة العلميــة، واالعتــراف بالّســبق ألهلــه فــي تقريــر فكــرة أو ذكــر دليــل أو مناقشــة أو غيرهــا 
ــش. ــي الهام ــدره ف ــى مص ــة عل ــث أو اإلحال ــب البح ــي صل ــره ف ــك بذك وذل

� العناية باللغة واإلمالء وعالمات الترقيم.

واهلل تعالــــى الموفـــق .


