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 البحث الفقهي
 إرشادات وإضاءات

 

 إعداد البحث الفقهي لطالبات البكالوريوس يف كلية الشريعةيف حقيبة إرشادية 

 هـ 1436 - 1435

  

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 كلية الشريعة
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 خطوات البحث

 

 أختار
 ..اختيارك لموضوع بحثك، هو الخطوة األولى لك على طريق البحث•

 أقرأ
أقرأ عن موضوع بحثي بشكل حّر في الكتب والمواقع اإللكترونية، لتتكون •

 .لدي فكرة عامة عنه، وأبدأ في تسجيل األفكار األولية

 أرجع
أرجع للمصادر والمراجع الفقهية، وأقرأ فيها بشكل عميق ومتخصص، •

 .ألستوعب الموضوع وتفريعاته، وأوثق كل معلومة في مصدرها

 أبني
 .أبني عند هذه المرحلة خطة البحث التي سأسير عليها في صياغته•

 أكتب
أبدأ في كتابة البحث مستعينة بموضع كل مسألة مما وثقته في مرحلة •

 .الرجوع للمصادر

 أراجع
هذه المرحلة األخيرة في البحث، وهنا وقت كتابة الخاتمة، وإعداد •

 .الفهارس، ومراجعة البحث النهائية

 
 رسالة كلية الشريعة

 "تأهيل متخصصني يف الشريعة ميلكون قدرات علمية شرعية..

 ومهارات حبثية يف جمال الشريعة..

 ومهنية يف القضاء واإلفتاء والتعليم واالستشارات الشرعية"
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 الخطوات الست لكتابة البحث
 
 

 
  

 الغالف• 1

 المقدمة• 2

 التمهيد• 3

 صلب البحث• 4

 الخاتمة• 5

 الفهارس• 6
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صلب  3 التمهيد 2 المقدمة 1 الغالف   
 6 الفهارس 5 الخاتمة 4 البحث

                                                                                                      
 

 )عنوان البحث(
 الرابع لمرحلة البكالوريوسمستوى مقدم في البحث فقهي 

 
 تقدمي الطالبة/ ......... )االسم رباعياً(

 الرقم اجلامعي: )......(
 إشراف األستاذة/ .........

 -الرتبة العلمية لألستاذة  -
 

 هـ  14/   14العام اجلامعي 
 
 
 
 

ون عنوان يك

البحث 

مفصحاً عن 

 ،المضمون

فال يدخل فيه 

 ما ليس منه.

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 اإلسالمية

 كلية الشريعة

بعد هذه 

الصفحة، 

تفرد 

البسملة في 

صفحة 

مستقلة 

بخط جميل 

وكبير، 

وذلك قبل 

 المقدمة.
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صلب  3 التمهيد 2 المقدمة     1 الغالف
 6 الفهارس 5 الخاتمة 4 البحث

 المقدمة
 

 )خطبة احلاجة(
 )مدخل للموضوع، وتعريف به(.

  الموضوع:أهمية  
...... 

 :أهداف الموضوع 
....... 

 أسباب اختيار الموضوع: 
....... 

 :خطة البحث 
....... 

 :منهج البحث 
....... 

* * * 
 ، )إن وجدت(.الصعوبات اليت واجهت الباحثمث 

 مث الشكر والتقدير ملن ساعد يف إعداد البحث.
 

 
 

 
تكون املسافة احملاذية 

 3من جهة اليمني 
سم، ألجل هامش 

 التغليف

 
 الخط المتعارف
عليه في كتابة 
 األبحاث هو:

traditional 
Arabic 

: 
 المقاس للصلب

 نقطة 18
: 

 وللحاشية:
 نقطة. 12



- 7 - 

 
 

 

  

صلب  3 التمهيد      2 المقدمة 1 الغالف
 6 الفهارس 5 الخاتمة 4 البحث

 التمهيد
 )عنوانه(

 
 /التعريف بمصطلحات البحث: المطلب األول 
 :)أواًل/ )المصطلح األول 

 التعريف لغة:... -
 التعريف اصطالحاَ:.... -

)وأعرض هنا التعريف االصطالحي من خمتلف املذاهب، وأقارن بينها، 
 وأختار التعريف املناسب منها، أو من غريها(

 شرح التعريف المختار:  -
..... 

 :المعنى اللغويو  االصطالحيالعالقة بين المعنى  -
....  
 :.....المطلب الثاني/أركان الـ 

......... 
 :.....المطلب الثالث/ شروط الـ 

........... 
 

التمهيد هو ما 
ينقل الباحث 

من المقدمة إلى 
صلب 

الموضوع، 
ويذكر ما 

يتصل بالبحث 
وليس من 
صلبه، 

كالتعريف 
واألركان 
والشروط 
 ونحوها. 
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 6 الفهارس 5 الخاتمة 4 صلب البحث 3 التمهيد 2 المقدمة 1 الغالف

 األول بابال
 )...عنوانه...(

 وفيه فصول:  
 :)... الفصل األول/ )... عنوانه 

 :وفيه مباحث 
 املبحث األول/ )... عنوانه ...(:

 :وفيه مطالب 
 املطلب األول/ )... عنوانه ...(:

o :وفيه مسائل 
 املسألة األوىل/ ).. عنواهنا ...(:

 وفيها فروع: -
 الفرع األول/ )... عنوانه ...(:

 

يقسم البحث بحسب الحاجة 
)طول البحث وتفريعاته( 

 إلى:
 

 
 فروع

 مسائل

 مطالب

 مباحث

 فصول

 أبواب

 
ومبحث،  كل باب، وفصل،

ومطلب، ينبغي أن يكون له 

 عنوان!
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أقرأ في عدد من المراجع ما قاله فقهاء المذاهب •
 أجمع .األربعة في المسألة

 أحلِّل .أتأمل األقوال واألدلة والمناقشات، والردود•

قول، دليل، : أفرز وأصنف كل معلومة إلى نوعها•
م .إلخ، وأوثقها.. مناقشة، رد، ترجيح  أقسِّ

أصوغ ما توصلت إليه بأسلوبي، وأعلم أن إغفال •
ر !هذه المرحلة يخرج البحث إلى النقل المجرد  أحرِّ

أعتني باإلمالء 
 وعالمات الترقيم

أختصر 
وأحذف 

 وأزيد

تظهر شخصيتي 
 في البحث

أحترم 
آراء 
 العلماء

 أتذكر 

 
 أكتب البحث.. قبل أن

 

"ال أرجع للمراجع الحديثة 
مع وجود أمهات الكتب، 

إال لالطالع من أجل 
االستعانة بها، في معرفة 
 ترتيب المسألة ونحوه. 
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اآلية 

عند ذكر اآليات القرآنية، أضع اآلية بين قوسين مزخرفين، بالرسم العثماني، وأضع في التوثيق اسم •
 . السورة ورقم اآلية، وأذكر فيما لو كان الدليل جزءاً من آية

 (الحديث)
 .بين قوسين منحنيين عند ذكر األحاديث النبوية، أضع قول الرسول •

"...." 

عند النقل الحرفي يوضع النص بين قوسي تنصيص، ويوضع التوثيق بعد القوس الثاني، وينقل في •
 .الحاشية اسم المرجع والصفحة مباشرة

... 

 :عند النقل بالمعنى، ال يوضع النص بين قوسين، ويوثق بعده، ويكون التوثيق في الحاشية مسبوقاَ بكلمة•

 (.ص/ ج)اسم الكتاب : ينظر•

)...( 
 .إذا نقل الباحث نصاً، وحذف منه عبارة، فإنه يذكر مكانها نقطاً أفقية•

 :بتصرف
 (.ص/ ج)اسم الكتاب : بتصرف: فيقول. إذا نقل الباحث نصاً وتصرف فيه يسيراً، فيذكر ذلك عند التوثيق•

(1) 
 .عندما أنقل قاعدة فقهية فال بد من توثيقها من كتب القواعد الفقهية•

(2) 
 .عند ورود مفردة غريبة فال بد من بيانها من كتب غريب الفقه، أو غريب الحديث، أو غريب اللغة•

(3) 

صحابي، تابعي، محدث، )أترجم لألعالم الواردة أسماؤهم في البحث، بذكر اسم العلم ونسبه، ووصفه •
 .، وتاريخ والدته ووفاته، وأهم مؤلفاته، من مرجعين أو أكثر...(فقيه، مفسر،

.. 
 .عندما أضع رأيي في المسألة، فإني أسوقه من غير توثيق، ليظهر أنه من اجتهاد الباحث•

 أتذكر 
 أكتب البحث.. عندما
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)صلب البحث(   
 بحث المسائل الفقهية

 
 ائل الفقهية نوعان:املس

 اختلف الفقهاء فيها على قولني أو أكثر. خالفيةمسائل ، و مل خيتلف فيها الفقهاء وفاقيةمسائل 
 وفيما يلي عرض كل منهما:

 أواًل/ خطوات البحث في المسائل الوفاقية:
 متهيد يصور املسألة. -
 حكمها: -

 (1)أمجع الفقهاء على أن...
 ، على أن..(5)، واحلنابلة(4)، والشافعية(3)، واملالكية(2)أو: اتفق الفقهاء من احلنفية

 واستدلوا على ذلك بما يلي: -
  ذكر مستند اإلمجاع من الكتاب أو السنة، وإيراد املناقشات عليه إن وجدت، واإلجابة عنها.

                                  
مراتب اإلمجاع البن حزم، اإلفصاح البن هبرية،   اإلمجاع البن عبد الرب، اإلمجاع البن املنذر، من الكتب المهتمة بمسائل اإلجماع: (1)

 كتب الفقه العايل ومنها: املغين البن قدامة، بداية اجملتهد البن رشد احلفيد.
 مراجع حنفية على األقل، مرتبة زمنياً بدءاً باألقدم:  3ذكر  (2)

 (. 34/ 5(، )حاشية ابن عابدين 87/ 4(، )بدائع الصنائع 31/ 1مثال: ينظر: )حتفة الفقهاء 
 مراجع مالكية على األقل، مرتبة زمنياً بدءاً باألقدم: 3ذكر  (3)

 (.90/ 2(، )منح اجلليل 54/ 6(، )حاشية الدسوقي 45/ 2مثال: ينظر: )املدونة الكربى 
 مراجع شافعية على األقل، مرتبة زمنياً بدءاً باألقدم: 3ذكر  (4)

 (.34/ 4غين احملتاج (، )م45/ 1(، )املهذب 12/ 3مثال: ينظر: )األم 
 مراجع حنبلية على األقل، مرتبة زمنياً بدءاً باألقدم: 3ذكر  (5)

 (.66/ 5(، املبدع )45/ 1(، احملرر )34/ 2مثال: ينظر: )املغين 
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 :خالفيةًا/ خطوات البحث في المسائل الثاني
 تصوير المسألة. -
 تحرير محل النزاع: -

 بذكر موضع االتفاق بني الفقهاء فيما يتعلق باملسألة، ألجل أن حترر نقطة اخلالف فيما بينهم.
 [ال أنس العزو!]اتفق الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة على أن... 

 ... على قولني:واختلفوا يف 
 األقوال في المسألة: -

 القول األول:
 ... 

 .[ال أنس الترتيب الزمني للمذاهب!]وإليه ذهب احلنفية واملالكية، وهي رواية عند احلنابلة. 
 القول الثاني:

... 
]عند ذكر روايتين في المذهب أذكر المعتمدة  وإليه ذهب الشافعية، وورواية هي املذهب عند احلنابلة.

 [!منهما
 ]رتيب األدلة: من الكتاب، ثم من السنة، ثم من اآلثار، ثم األدلة العقلية[ أدلة األقوال: -

 :أدلة القول األول  
 ، مبا يلي:[أعيد قوهلم باختصار]استدل أصحاب القول األول القائلون بـ .... 

....( قوله تعاىل: 1
 [أتذكر: توضع االيات بين قوسين مزخرفين!]. (1)

 الداللة:وجه 
 أذكر وجه الداللة للحكم املراد من اآلية، كما احتج به الفقهاء، مع العناية بالرجوع إىل كتب التفسري.

 

                                  
 عند عزو اآليات، أذكر يف احلاشية اسم السورة ورقم اآلية، وإذا كانت جزءاً من آية أذكر ذلك. (1)

 [.30و: جزء من: ]الفرقان: [.  أ45مثال: ]البقرة: 
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 ونوقش:
 أذكر ما اعرتض به أصحاب القول الثاين على هذا االستدالل.

 وإذا كان االعرتاض وارداً من نظر الباحث يكتب: وميكن أن يناقش.
 وأجيب:

 ب به عن هذه املناقشة، إن وجد.أذكر ما ميكن أن جيا
 الدليل الثاني:

 أفعل مثلما فعلت يف الدليل األول، فأذكر وجه الداللة، واملناقشة الواردة.
 

 :أدلة القول الثاني 
 استدل أصحاب القول الثاين القائلون بـ )...(، مبا يلي:

 الدليل األول:
 .(1)أنه قال: )...( ما جاء عن النيب 

 ، المناقشة، اإلجابة[.وجه الداللةكما فعلت من قبل:   فعل]أ
 :الترجيح 

 أذكر الراجح من القولني، وسبب الرتجيح.
 :ثمرة الخالف 

  أذكر مثرة اخلالف يف هذه املسألة إن وجد، أي ما يرتتب على ذلك من الفروع الفقهية.
                                  

 قواعد يف ختريج احلديث: (1)
 )أ( إذا كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها، فيكتفى بتخرجيه منهما، دون احلكم عليه ألنه صحيح:

 مثال:
 متفق عليه: 

 رواه البخاري، كتاب )..(، باب )..(، برقم )..(، )ج/ ص(.
  )..(، )ج/ ص(.ورواه مسلم: كتاب )..(، باب )..(، برقم 

 )ب( وإن مل يكن يف الصحيحني:
 فيخرج من كتب السنن، بذكر اسم الكتاب والباب واجلزء والصفحة ورقم احلديث، وذكر احلكم عليه من كتب التخريج.
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صلب  3 التمهيد 2 المقدمة 1 الغالف
 6 الفهارس 5 الخاتمة 4 البحث

 الخاتمة
 

 )محٌد هلل تعاىل على إمتام البحث وتيسريه(
 :أهم النتائج التي توصلت إليها 

1...) 
2...) 
3....) 

 :أهم التوصيات 
وأذكر فيها أهم التوصيات اليت أوصي هبا املهتمني يف جمال البحث، 

 النتائج اليت توصلت إليها. وميكن عربها تفعيل
 
 

 هي: أهم النتائج

سرٌد ألحكام 

المسائل المتفق 

واألقوال  عليها،

الراجحة في 

المسائل المختلف 

 فيها.
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صلب  3 التمهيد 2 المقدمة 1 الغالف
 6 الفهارس    5 الخاتمة 4 البحث

 الفهارس
 

 :فهرس اآليات 
اآلية أو جزء 

 منها
 رقم الصفحة رقم اآلية اسم السورة

....    
 واآلثار  فهرس األحاديث: 

 رقم الصفحة راوي الحديث طرف الحديث
)....(   

 :فهرس الغريب 
 رقم الصفحة المصطلح

  
 لعامفهرس األ: 

 الصفحةرقم  اسم الَعَلم
  
 مصادر والمراجع )مرتبة أبجدياً(فهرس ال: 

 اسم الكتاب كامالً، املؤلف، احملقق، الطبعة، الناشر.  -
 :فهرس الموضولعات 

  عناوين البحث، مع رقم الصفحة. -  
 

 -ترتب الفهارس 
حسب حاجة البحث ب

 إلى: -إليها 
 

 

 فهرس اآليات

 فهرس األحاديث

 فهرس الغريب

 فهرس األعالم

 فهرس المصادر والمراجع

 فهرس الموضوعات
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 أهم المصادر الفقهية
 :أواًل/ كتب الفقه 

 حنبلي شافعي مالكي حنفي
 اإلمام أحمد المسائل الشافعي األم مالك المدونة السرخسي المبسوط

بدائع 

 الصنائع

 المقدمات الكاساني

البيان 

 والتحصيل

ابن رشد 

 الجد

الحاوي 

 الكبير

 العمدة الماوردي

 الكافي

 المغني

 ابن قدامة

بداية 

 ،المبتدي

الهداية شرح 

 البداية

بداية  المرغناني

 المجتهد

ابن رشد 

 الحفيد

 ابن تيمية الجد المحرر الشيرازي المهذب

االختيار 

لتعليل 

 المختار

 الكافي الموصلي

 االستذكار

ابن 

 عبدالبر

 ابن قدامة المقدسي الشرح الكبير الرافعي العزيز

تبيين 

 الحقائق

منهاج  القرافي الذخيرة الزيلعي

 ،الطالبين

روضة 

 ،الطالبين

 المجموع

 ابن تيمية الفتاوىمجموع  النووي

العناية شرح 

 الهداية

مواهب  البابرتي

 الجليل

أسنى  الحطاب

 ،المطالب

فتح 

 الوهاب

زكريا 

 األنصاري

 ابن القيم زاد المعاد

فتح القدير 

 شرح الهداية

شرح  ابن الهمام

 الخرشي

مغني  

 المحتاج

 محمد ابن مفلح الفروع الشربيني

الشرح  ابن نجيم البحر الرائق

 الكبير

نهاية  الدردير

 المحتاج

  شرح الزركشي الرملي

مجمع 

 األنهر

شيخي 

 زاده

حاشية 

 الدسوقي

إعانة  

 الطالبين

 إبراهيم بن مفلح المبدع البكري

حاشية ابن 

 عابدين

محمد  منح الجليل 

 عليش

 المرداوي اإلنصاف  

 ،اإلقناع      

 زاد المستقنع

 الحجاوي

الروض       

  ،المربع

 ،كشاف القناع

شرح منتهى 

 اإلرادات

 البهوتي
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 الحديث واآلثار: ثانياً/ كتب 
 السنن، املسانيد، املصنفات، واملعاجم.

  الحكم على األحاديث:ثالثاً/ كتب 
 التلخيص احلبري، البن حجر. -
 جممع الزوائد، للهيثمي. -
 نصب الراية، للزيلعي. -
 فيض القدير، للمناوي. -
 إرواء الغليل، لأللباين. -
 اً/ كتب معاني المفردات الفقهية:رابع 

 احلدود، البن عرفة. -
 املصباح املنري، للفيومي. -
 املطلع على أبواب املقنع، للبعلي. -
 اً/ كتب شرح غريب الحديث:خامس 

 النهاية يف غريب احلديث، والفائق للزخمشري. -
 :خامساً/ كتب التراجم 

 اإلصابة البن حجر، وُأسد الغابة البن األثري. -
 سري أعالم النبالء للذهيب. -
 وفيات األعيان، البن خلكان. -
 هتذيب التهذيب، البن حجر. -
 كتب الطبقات املختلفة.  -

 :سادساً/ كتب المفردات اللغوية 
 خمتار الصحاح للرازي، مقاييس اللغة البن فارس، لسان العرب البن منظور.
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 تقييم البحث
 :الحضور والمتابعة -1

التعريف بعنوان البحث  المقابلة األولى:
 وتوضيح منهجه ومراحله 

المقابلة الثانية : مناقشة الخطة 
 المبدئية وما يثبت جمع المراجع

المقابلة الثالثة: تسليم نسخة 
 من مسودة البحث

المقابلة الرابعة: تسليم نموذج 
 من صياغة البحث

 المجموع

  مخس درجات عشر درجات مخس درجات  مخس درجات

    

 :تقييم البحث -2

 ملحوظات الدرجة بنود التقييم  ملحوظات الدرجة  بنود التقييم 

)أ( 
دمة

لمق
ا

 
رس

فها
 وال

تمة
لخا

وا
    (

10) 

   وجود املقدمة )درجة(
ب( ا

(
ة ) 

لمي
 الع

ادة
لم

35) 
   درجات(5التعريفات )

   ة(درج15) استيفاء املادة العلمية   االفتتاح وحسن االستهالل )درجة(
   (درجات5 ) تنوع املراجع وأصالتها   املوضوع وأسباب اختياره )درجة(. أمهية

    درجات( 10)سالمة اللغة واإلمالء    خطة البحث )درجة(

  35/ المجموع   منهج البحث )درجة(
   وجود اخلامتة )درجة(

د( 
(

ب 
جان

ال ني 
الف

(3) 

   (درجةتصميم صفحة العنوان. )
   (حسن مظهر البحث)درجتان   النتائج )درجتان(ملخص البحث وعرض 

  3/ المجموع   وجود الفهارس وترتيبها )درجتان(

  10/ المجموع

حث
 الب

شة
مناق

 ( 
15) 

 ( 
اش

النق
ب 

أد
5 

 ) 
ات

درج
 . 

شة 
ملناق

لة ا
أسئ

لى 
ة ع

جاب
اإل

(
10 

ات
درج

. ) 

   درجات ( 5) حضور املناقشة 

ج( 
(

ق )
توثي

ال
12) 

   درجات ( . 5أدب النقاش )    درجات( 8) والتخريج والتوثيق. العزو

   (درجتان)التفريق بني النقل نصا ومبعىن 
  اإلجابة على أسئلة املناقشة

 (درجات 5)
  

   15المجموع/    (درجتان) ترمجة األعالم
      12المجموع/ 

 
 :مميزات البحث 

........................................................ 
........................................................ 

 يات البحث:سلب 
....................................................... 
.......................................................  

ع
مو

ج
لم

ا
 

  (60درجة البحث )

  (25الحضور والمتابعة )
المناقشة ومدى استيعاب مفردات 

 (15البحث )
 

  المجموع النهائي


