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 **مراحل البحث المنهجي**
 / اختيار الموضوع.1
 / القراءة ووضع مخطط البحث.1
 / جمع المادة العلمية.4
 العلمية./ تدوين المادة 3
 / المراجعة والتنسيق.5
 / التسليم والمناقشة.6

 المرحلة األولى: اختيار الموضوع
 ال بد أن حترص الباحثة عند اختيار اظتوضوع على ما يلي:

 : أن حيوي اظتوضوع مادة علمية, وألىل العلم كبلم فيها.ٔ
 : أن تكون اظتسألة ؽتا تستفيد منو الباحثة من خبلل حياهتا العامة.ٕ
 : استشارة أىل التخصص, وال تُنسى االستخارة.ٖ

 المرحلة الثانية: القراءة ووضع مخطط البحث
 فيما خيص القراءة: •

حترص الباحثة على اإلطبلع على الكتب القددية يف التخصص, واليت حبثت اظتوضوع ألجل تصور أبعاده. 
 .ادر اضتديثة للداللة على اظتصادروباإلمكان الرجوع للمص

 وضع مخطط للبحث: يُراعى ما يلي: فيما يخص •
 ولكن ليس من صلبو. _ أن يكون التمهيد حيمل موضوعاً ما لو عبلقة يف البحث, 

 مث إىل مباحث مث إىل مطالب مث إىل مسائل. أبواب مث فصوللبحث مشتمل على _أن يكون ا
, وليس  مطلوب _ ليس ىناك عدد ػتدد للفصول واظتباحث بل ىو خاضع لطبيعة البحث, ولكن التوازن

 .بالضرورة أن يتضمن البحث أبواب فيمكن إذا قل تسلسل اظتسائل أن يبدأ التقسيم بالفصول
ليس , و _ ال بد أن يكون لكل فصل يشمل على مباحث, أو لكل مبحث يشمل على مطالب عنواناً 

 الب, بل األمر خاضع لطبيعة كل حبث.بالضرورة أن يشتمل اظتبحث على مط
 يكون عنوان الفصل أو اظتبحث شامبًل لكل ما اندرج حتتو ال يزيد وال ينقص._ ال بد أن 

_ ال بد من التدرج يف عرض اظتوضوع مبا يتناسب, ويُظهر للبحث منظومة متكاملة للقارئ, فَتاعى بتقدمي 
 األىم فاظتهم.

 حتتو. اظتبحث واضحة ومناسبة ظتا سُيكتب عنوان _ يُتأكد من كون صياغة
 من توجيو مشرفة البحث على اطتطة ويعمل وفق ما تراه أقرب إىل الصواب._ ُيستفاد 



  جمــــــع المادة العلمية المرحلة الثالثة فهي :
** حيسن قبل البدء يف رتع اظتادة العلمية اإلطبلع على اظتنهجية اظتعتمدة يف الرسائل اصتامعية اطتاصة 

 اللغوية وفق ما يقتضيو اظتنهج.بالقسم, حىت يكون البحث خاصة يف اظتباحث 
وأيضا اضترص على توفَت الكتب القددية األصولية )وفق طرق التأليف اظتشهورة(, وكذا اللغوية بشكل كاٍف 

 قبل الشروع يف عملية القراءة والتنقيب عن مادة البحث.
 وفيما يلي التوجيهات:

واًل, وإال فاألفضل أن يؤخر إىل ما بعد : إن كان التمهيد مادة علمية مستقلة فباإلمكان البدء فيو أٔ
 االنتهاء من البحث كامبًل وأخذ تصور كامل عنو.

: يبدأ بالتدرج كما ىو اظتخطط, واألفضل البداية بالتعريفات اللغوية إن وجدت يف البحث بالطريقة ٕ
جي  يف اظتسألة أو اظتوضحة يف اظتنهجية, مث إكمال مبحث التعريف كامبًل, ألنو رمبا ُيستفاد منو خبلل الًت 

 تفنيد األقوال.
؛ ليسهل عليها تصور أبعاد اظتسألة, كتاب معاصر أو رسالة جامعيةمن  قراءة لل ديكن للباحثة اللجوء: ٖ

 واالستفادة من اظتصادر واظتراجع اليت رجع إليها الباحث.
اظتراجع من ناحية حترير  : الًتكيز على كل مبحث لوحده يف البحث, فحُت إرادة حترير ػتل النزاع يقرأ يفٗ

 , مث األدلة والًتجي  وسببو, مث ذترة اطتبلف.لؤلقوال ونسبتهاالنزاع فحسب, مث يُنتقل 
 وأما التوجيهات يف صلب البحث وجزئياتو فهي كما يلي:

  عند ذكر تعريفات ظتصطلحات أصولية ال بد من الرجوع للكتب اظتتقدمة ال اظتوسوعات األصولية
أو الفقهية, وحُيرص على ذكر عدة تعريفات مث اختيار أحدىا وشرحو ألفاظو, أو ذكر تعريف ترين 

يف  ىذا يف حال كان التعريف لعنوان البحث أو اظتوضوع األىم, و ألفاظو أيضاً أنو األص  مع شرح 
البحث أما إذا اشتمل البحث على الكثَت من التعاريف فليس بالضرورة أن تورد الطالبة عدة 

 .تعريفات وختتار وترج  ألن يف ذلك إطالة وخروج عن اظتوضوع
  بل حُيرص  ,صول الفقوأحترير ػتل النزاع حُت عرض مواضع االتفاق ال يلزم النقل من رتيع كتب

 وينقل نصوص ألىل العلم نصت على اإلتفاق أو اإلرتاع. التنوع ما أمكن,على 
  نسبة األقوال عند األصوليُت ليست بذات الدقة كما ىي عند الفقهاء, بل األكثر عند أىل

سبة القول ألشخاص والتنصيص عليهم, فيقال على سبيل اظتثال: وىذا القول ىو األصول ن
الصَتيف من الشافعية, وىكذا.., وأحيانا ال يكون اختيار أيب يعلى من اضتنابلة, وقال بو الغزايل و 

يف اظتسألة تصري  بأشتاء أشخاص فينظر حبسب ما انتهى إليك البحث ىل القول لكل اضتنفية 
فبل بد من اإلشارة إىل  مثبل أو ألكثرىم وىل ىناك من العلماء من نص على األص  من األقوال

لماء لديو كتاب معتمد يف التخصص فيوثق ؛ فمن كان من العوينتبو حين التوثيق, مثل ذلك



القول من كتابو كأيب يعلى يوثق من العدة وىكذا, أما إذا مل يكن كتاب معُت كإلكيا اعتراسي من 
 الشافعية فيوثق قولو من كتب الشافعية.

  ينتبو يف حال كون اظترجع شرحاً ظتنت, فَُتاعي مذىب كبًل من صاحب اظتنت والشارح يف حال العزو
سبة, فعلى سبيل اظتثال: ؼتتصر ابن اضتاجب مذىبو مالكي, وشرح األصفهاين يف كتاب اشتاه والن

بيان اظتختصر وىو شافعي اظتذىب, فحُت االستفادة من منت الكتاب إلثبات مذىب اظتالكية 
يكون العزو للمنت ال الشرح فيقال: انظر: ؼتتصر ابن اضتاجب مع شرحو لؤلصفهاين, وحُت 

 شافعي من كبلم األصفهاين فيقال: بيان اظتختصر لؤلصفهاين.إثبات مذىب ال
  عندما يكون يف اظتسألة أكثر من قول كما ىو على سبيل اظتثال يف اإلرتاع السكويت قد جتاوز

عشرة أقوال أو غَتىا من اظتسائل ليس شرطاً ذكر رتيع األقوال بل يكفي ذكر أشهرىا, وال بد أن 
يشار يف اضتاشية وديكن أن , اظتسألة حتوي على أقوال منها ما يُذكريتض  من خبلل األسلوب أن 

 .لؤلقوال األخرى بإجياز
  حُت عرض أدلة األقوال فبل بد أن تكون اظتنهجية واضحة خاصة فيما لو اشتمل البحث على

أكثر من مسألة خبلفية, ويُنص على ذلك يف منهج البحث يف اظتقدمة, فيذكر أن التقدمي سيكون 
اظترجوح, واألدلة ستذكر بعد كل قول, وكذا االعًتاضات سًتد بعد األدلة الراج  مث  للقول
 خُيتار ويُنص عليو.أو حسب اظتنهج الذي , مباشرة

  يبدأ يف األدلة النقلية مث العقلية, واظتناقشات اليت ترد يُنتبو حُت يكون الدليل نقلي فمن باب
اقش بل يُقال: اُعًتض على وجو االستدالل, ويُناقش األدب أال يُقال: اُعًتض على الدليل أو يُن

 وجو االستدالل.
  حُت بيان وجو االستدالل يف األدلة النقلية حترص الباحثة على وضوحو وىذا يتطلب القراءة

 بتمعن والفهم جيدا مث الكتابة بأسلوب الباحثة ال النقل.
 نو واألسس اليت فيها حُت تُراعى أثناء األدلة العقلية اليت ترد يف اظتسألة ينتبو إىل أىم ما يتضم

 الكتابة بأسلوب الباحثة.
  ذترات اطتبلف يف اظتسألة وإن كانت ؽتا تذكر يف كتب األصول, لكن ال بد حُت ذكر الفرع

الفقهي الرجوع للكتب الفقهية اظتعتمدة, وال ُيشًتط التوسع يف اظتراجع بل يكفي إثبات الفرع 
 مرجع قدمي.الفقهي لدى أصحاب اظتذىب من 

  أحيانا قد يرد يف ذىن الباحثة اعًتاض على الدليل مل جتده يف الكتب, ومل ُيشار إليو فهنا
باإلمكان كتابتو بوضوح ولكن يُراعي تقدمي عبارة )ودُيكن أن يرد عليو فيقال:... أو ما شابو( 

 حىت يفهم القارئ أن الرد من خبلل وجهة نظر الباحثة.
 السفلية:فيما يتعلق باضتواشي 



  ,النسبة يف اضتواشي بالنسبة لنسبة األقوال أو األدلة يكون ترتيب الكتب على حسب تاريخ الوفاة
 واألمر يف البداية يبدو صعباً لكن مع اظتران يسهل.

  يكون ذكر اظتراجع اسم الكتاب واالسم اظتشهور ظتؤلفو واصتزء والصفحة فيقال مثبل: العدة أليب
(, والبعض ال حيبذ ذكر اسم اظتؤلف إال عند ٕ٘٘نظر لئلشتندي )(, وبذل الٖٕٗ/ٗيعلى )

 االشتباه كما ىو يف كتاب التمهيد فهو مسمى كتاب أليب اطتطاب وأيضا لئلسنوي.
  حُت يذكر يف اضتاشية أن ىذا القول ىو الصحي  ُيشار يف اضتاشية من قال بذلك مع النسبة مث

 اجع اليت نقلت القول.بعد ذلك تكتب كلمة )انظر( وتذكر بقية اظتر 
  :عند التخريج من كتب السنة يُذكر من أخرجو, وكل ما خيتص باضتديث اظتنقول, فيقال مثبل

 (.ٕٗٗ( برقم )ٕ٘ٔ/ٔأخرجو مسلم, كتاب الطهارة, باب خروج اطتطايا مع ماء الوضوء )
 .عند ذكر تررتة للعلم يُتبع ما كان يف اظتنهج , مث يدون بعد ذلك اسم اظترجع 
 ذكر التعريف اللغوي ال بد من ذكر مادة الكلمة, فيقال بعد تعريف الواجب يف اللغة انظر  عند

 مادة )وجب( يف كل من: تاج العروس )  /   (.
 المرحلة الرابعة : تدوين المادة العلمية.

بعد رتع اظتادة العلمية والتأكد من كفايتها, يبدأ بكتابة البحث والنظر دائما يف منهج البحث 
, وباإلمكان الكتابة مباشرة على الورود خاصة فيما لو كانت لديك مراجع الكًتونية )كتب طابقللت

 مصورة / موسوعات(, وينتبو من النقل مباشرة والنسخ واللصق.
 المراجعة والتنسيق. المرحلة الخامسة:

 بعد كتابة اظتادة العلمية للبحث ينظر فيما يلي :
 .ٛٔ, واظتقاس :Traditional Arabic بصيغة :_ صلب البحث تكون الكتابة : 

 .ٗٔ, واظتقاس :Traditional Arabic ويف اضتاشية تكون الكتابة : بصيغة :
 _ جودة التوثيق واحتاد الطريقة يف كل البحث.

 _ األفضل وضع اآليات القرآنية بالرسم العثماين وديكن حتميل اظتصحف من الرابط:
http://www.qurancomplex.org/materialcms/viewsection.asp?ma
tid=134&id=135&l=arb&matlang=arb&secorder=15&subsecorder=2 

 واألفضل التحميل لكامل اصتزئُت.
 االعتناء وإعادة النظر يف استعماالت عبلمات الًتقيم ومدى االلتزام هبا يف البحث._ 

_ ال بأس باالستعانة بأحد األشخاص ليقرأ البحث فرمبا يكون يف األسلوب خلل أو نقص يف العبارة 
 ال تنتبو إليو الباحثة.

و وما يشمل عليو من _ البحث يُراعي يف تنسيقو الفصل بُت الفصول إن وجدت بورقة حتمل عنوان

http://www.qurancomplex.org/materialcms/viewsection.asp?matid=134&id=135&l=arb&matlang=arb&secorder=15&subsecorder=2
http://www.qurancomplex.org/materialcms/viewsection.asp?matid=134&id=135&l=arb&matlang=arb&secorder=15&subsecorder=2


مباحث مستقلة, وأيضا التمهيد إن كان حيمل عنوانا يكون يف ورقة التمهيد وحتتو العنوان فقط مث الصفحة 
 اليت تليو يكون التمهيد.

كل مبحث أو مطلب حسب ما ينتهي بك البحث يبدأ يف صفحة مستقلة مبعٌت ال تدرج الكتابة   -
 يف مبحث جديد مع مبحث سابق.

 
 السادسة: التسليم والمناقشة. المرحلة

 _ فيما يخص التسليم وما قبلو:
  من الضروري االلتزام باظتوعد احملدد من القسم, وتنظيم الوقت قبل ذلك حبيث يضمن االنتهاء من

 البحث قبل يوم التسليم.
  أن ُيسلم البحث بشكل كامل ويُتأكد من ذلك سابقًا فبل يكون ىناك ما يسمى أوراق إضتاقية

 االنتهاء منها كالفهارس أو لفقدىا كون البحث اُنتهي منو متأخراً. لعدم
  يُفضل أن يقوم أحد األشخاص بقراءة البحث فرمبا تكون ىناك أخطاء مطبعية والطالبة حُت

 تراجع تقرأ ما حتفظو وال تنتبو لذلك.
 _ فيما يخص المناقشة:

 ذ اضتاجة يف اظتناقشة للطالبة ال اظتشرفة.االلتزام بوقت اظتناقشة مىت مت حتديده من قبل اظتشرفة, إ 
  ال خيلو حبث من نقص وخلل, واألذىان والعقول ليست على درجة واحدة , وىذا ؽتا يدعو

الباحثة إىل التفهم ظتا يبدو خطأ إن ظهر ذلك فاعتدف ىو تصويب البحث ليس رصد اطتطأ 
 ألجل اطتطأ.

   عند اضتاجة للنقاش بشأن األخطاء اليت ترد من اظتشرفة فبل بأس لكن يكون باحًتام وبأسلوب
 لطيف, يليق بطالبة علم مع أستاذة بلغت من العلم ايضا .

 ؟.يكون النقاش _ فيم
 .اظتادة العلمية ومدى استيفائها 
 .استيفاء عناصر اظتقدمة واطتادتة والفهارس 
 وب يف اظتقدمة.االلتزام مبنهج البحث اظتكت 
 .األسلوب وسبلمة اللغة 
 .اإلمبلء وعبلمات الًتقيم 
 .اظتراجع وكيفية االستفادة منها 
 .اظتناقشة ومدى استيعاب الطالبة صتزئيات البحث 
 .التوثيق ودقة اظتعلومات وأصالة اظتراجع وتنوعها 



 
 

 انتهت اظتراحــــل,,
 
 

 ** ** توزيع الدرجات
 
 

 درجات . 5البحث, منهجية البحث(: اللقاء األول )عنوان 
 درجات. 5اللقاء الثاني )مناقشة الخطة(: 

 درجات. 11اللقاء الثالث )أنموذج من مسودة البحث(: 
 درجات.11اللقاء الرابع )أنموذج من الصياغة النهائية للبحث(: 

 درجات. 11_ استيفاء عناصر المقدمة والخاتمة والفهارس: 
 درجات. 11للبحث : _ استيفاء المادة العلمية

 درجات. 11_ االلتزام بمنهج البحث: 
 درجات. 11_ التوثيق ودقة المعلومات وأصالة المراجع وتنوعها: 

 درجات. 11_ األسلوب وسالمة اللغة: 
 درجة. 11_ المناقشة ومدى استيعاب الطالبة لمفردات البحث :

 درجة 111المجموع : 
للدرجات, ونظرة أخرى لمضمون اللقاءات, لكن في ** قد تنهج مشرفة البحث تقسيما آخر 

 الغالب لن يخرج عما ذُكر.
 
 

 ** كيفية التعامل مع مشرفة البحث  ** 
 اضترص على حضور االجتماعات وإبداء التفاعل أثناءىا. أواًل:
أن تشعر اظتشرفة حبماس الطالبة يف البحث وحرصها عليو حقيقة ال تصنعًا بكثرة األسئلة  ثانياً:

, علماُ أن اصتهد الضعيفة اليت ال ديكن حبال أن تصدر من طالبة جامعية سبق عتا دراسة مناىج البحث
 األكرب يف البحث على الطالبة فحسب وإمنا اظتشرفة موجهة ومقيمة فقط.



وف اظتشرفة على البحث فهي وال بد لديها أعباء تدريسية والتزامات عائلية, فيحرص مراعاة ظر  ثالثاً:
 على الوقت الذي حتدده للتواصل.

 االستفادة من توجيهات اظتشرفة فهي أكثر خربة وتوسع يف التخصص. رابعاً:
 

 أىم المواقع التي باإلمكان اإلستفادة منها
 

 أواًل: المكتبة الوقفية :
 في أصول الفقو مصورة .تشمل على كتب 

http://www.waqfeya.com/category.php?cid=16 
 ثانياً: الموسوعة الشاملة:

 باالمكان تحميل الموسوعة من الموقع مباشرة واالستفادة منها.
http://www.islamport.com/ms.html 

 
 

 ** تصميم البحث** 
 أواًل: صفحة عنوان

 يف اصتانب األدين أعلى الصفحة:
 اظتملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العايل
 جامعة اإلمام ػتمد بن سعود اإلسبلمية

 كلية الشريعة بالرياض
 أو ما تراه الباحثة. ٛٗقرابة مث يف منتصف الصفحة يوضع عنوان البحث مبقاس كبَت 

مث أسفل منو اسم الطالبة مث أسفل منو اسم مشرفة البحث مث أسفل منو الفصل الدراسي والعام 
 اصتامعي.

 ثانياً: المقدمة وتشمل على ما يلي :
 يُعلن فيها عن عنوان البحث. مث توطئة ؼتتصرة للبحث االستهبلل مبا يناسب 
 .أمهية البحث وأسباب اختياره 
 .خطة البحث 

http://www.waqfeya.com/category.php?cid=16
http://www.waqfeya.com/category.php?cid=16
http://www.islamport.com/ms.html
http://www.islamport.com/ms.html


 .منهج البحث 
 .الصعوبات اليت واجهت الباحثة إن وجدت 
 .اإلشادة والشكر لكل من مد يد العون بعد اهلل للباحثة 

 ثالثاً: المادة العلمية )الفصول والمباحث..(
 : الخاتمة : وتشمل علىرابعاً: 
النتائج تفصيلية مبعٌت ويراعى أن تكون , صلت إليها الباحثة من خبلل البحثأىم النتائج اليت تو _ 

 .نتيجة كل مبحث أو كل مطلب وليست إرتالية
 التوصيات إن وجدت._ 

 الفهارس: وتشمل على :خامساً: 
 .فهرس اآليات القرآنية 
 .فهرس األحاديث النبوية 
 .فهرس األعبلم 
 .فهرس اظتصادر واظتراجع 
 .فهرس اظتوضوعات 
 

وإال فإن الرسائل اصتامعية تتضمن جزيئات أكثر كفهرس اضتدود ** مع العلم أن اظتختار من الفهارس يُعد األىم, 
 والتعريفات, وفهرس األشعار وغَتىا.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 عالمــــــــات الترقيمأىم 
 

 ) . (: النقطة** 
 .هناية اصتملة الّتاّمة اظتعٌت توضع يف -ٔ
 توضع يف هناية الفقرة, وقبل الفقرة التالية. -ٕ

 :) , ( الفاصلة** 
ركَّبة إىل أجزاء مّتصلة

ُ
وضعها أالّ تفصل بُت فعل وفاعل  . ويشًتط يفاظتعٌت وظيفتها تقطيع اصتملة اظت

 : وفيما يلي أبرز مواضع االستعمال . ومفعول , أو بُت ِصفة وموصوف , أو مضاف ومضاف إليو
 .توضع بُت اصتمل اظتّتصلة اظتعٌت -ٔ

 .  متقّدًما على اصتزاء أم ال لة الّشرط , سواء كان الّشرطبَُت رتليت الّشرط واصتزاء إذا طالت رت -ٗ
 . القسم بَُت رُتليت القسم واصتواب , إذا طاَلْت رُتلةُ  -٘

 .دات اظتعطوفة اليت تفيد الّتقسيمبَُت اظتفر  -ٙ
  ) ؛ (   الفاصلة المنقوطة **

 .األخرى توضع بُت رتلتُت إحدامها كانت سبًبا ضتدوث -ٔ 
 . فإّن اضتزين ال يسرُّ أحًدا التعليل وبيان السبب : ُكن َبشوًشا أبًدا ما أمكن ؛توضع قبل  -ٕ 

 ) : (  النقطتان **
يشبههما يف اظتعٌت , مثل : قال , أجاب , حكى ,  توضعان بُت لفظ القول والكبلم اظتقول , أو ما -ٔ

 ... اخل سأل , أخرب , رّد ,
 . بعَد إرتالالشيء وأقسامو , أي قبل اظتفّصل  بُت -ٕ

 .بُت الكلمة ومعناىا -ٖ
 . قبل اظتثال الذي يوّض  القاعدة -ٗ 

 . بعد كل عنوان فرعي -٘
 ف ) ... ( أو )... ... ...(عالمات الحذ** 

 _ ) ... ( إذا كان احملذوف كلمة فيكتفى بثبلث نقاط فقط.ٔ

مسافة مث ثبلث نقاط مث مسافة _ )... ... ...( إذا كان احملذوف أكثر من كلمة فتوضع ثبلث نقاط مث ٕ
 مث ثبلث نقاط.

 ) _ (   الشَّرطة** 
 .وبُت اظتعدود توضع بُت العدد رقًما أو لفظًا -ٔ



 . أسلوب اضتوار اجتنابًا للتكراريف -ٕ
 : اختصارًا لعدد ػتّدد . مبعٌت ) من إىل أو من حىت( -ٖ

صفحة مث توضع )_( مث آخر صفحة مثبل: لو كان االستفادة من اظترجع من ستس صفحات فُتذكر أول 
 اُستفيد منها.

 . بُت سنة اظتيبلد والوفاة أو البداية والنهاية -ٗ
   " ... "عالمة التنصيص **

 أم قصر . بُت قوسيها اظتزدوجُت كّل كبلم منقول بنّصو وبعبلمات ترقيمو ؛ سواء طاَل االقتباس يوضع

 ( ؟ ) عالمة االستفهام **
 .االستفهام مذكورة أم ػتذوفة االستفهامّية سواء كانت أداةبعد اصتملة 

 (   ! ) عالمة االنفعال **
التمٍّت ,  تُعرّب عن انفعال نفسي مثل : التعّجب , الفرح , اضتزن , اظتدح , الذم , التحبيذ , بعد كّل رتلة

النهي , االستنكار , ولو كان  الًتّجي , الدعاء , الندبة , النداء , التأّسف , التحّسر , االستغاثة ,
, االستغراب , التضّجر , الندبة , االستحسان . ويضع  التحذير , التأّفف , التذّمر استفهاميِّا , اإلنذار ,

 . للتأكيد بعضهم عبلميت انفعال زيادة
 

ستعيض )نقطة كبَتة (.. توضع يف أّول السطر لن ىي ؾتمة أو دائرة سوداء النجمة أو الدائرة السوداء )_
 . اضتديثة تستعمل أمام العنوان الفرعي أو حول العنوان اظتركزي( هبا عن رقم الفقرة . ويف الكتابة

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 بحث المعتمد في الجملة عند القسممنهج ال
 

 يتضمن ثبلثة أمور:منهج البحث: 
 األمر األول : منهج الكتابة في الموضوع ذاتو, ويكون في ضوء النقاط التالية :

 االستقراء التام ظتصادر اظتسألة, ومراجعها اظتتقدمة واظتتأخرة. .ٔ

 االعتماد عند الكتابة على اظتصادر األصلية يف كل مسألة حبسبها. .ٕ

 اتبع يف دراسة التعريفات الداخلة يف صلب البحث اظتنهج اآليت: .ٖ

 اظتعٌت  التعريف اللغوي : ويتضمن اصتوانب اآلتية : اصتانب الصريف, جانب االشتقاق, جانب
 اللغوي للفظ.

  التعريف االصطبلحي : ويتضمن ذكر أىم تعريفات العلماء واظتوازنة بينها وصواًل للتعريف اظتختار
وشرحو, ويقتصر يف ذلك على التعريفات الداخلة يف صلب البحث, وما عدا ذلك يعرف بو 

 تعريفاً موجزاً.

 .اذكر اظتناسبة بُت التعريف اللغوي والتعريف االصطبلحي 

 اتبع يف دراسة اظتسألة اظتنهج اآليت : .ٗ

 .حترير ػتل النزاع يف اظتسألة إن كان فيها صور اتفاق واختبلف 

 .. ذكر أقوال العلماء يف اظتسألة 

 )) ىذه الفقرة كل حبث حبسبو((.
تكون كتابة معلومات البحث بأسلويب, مبعٌت أن آخذ من اظتصادر باظتعٌت ال بالنص ما مل يكن اظتقام  .٘

 ذكر الكبلم بنصو. يتطلب

االعًتاف بالسبق ألىلو, يف تقرير فكرة, أو نصب دليل, أو مناقشتو, أو ضرب مثال, أو ترجي   .ٙ
 رأي... اخل, وذلك بذكره يف صلب البحث, أو اإلحالة على مصدره يف اعتامش, إن مل أخذ بلفظو.

 :األمر الثاني : منهج التعليق والتهميش, ويكون على ضوء النقاط التالية 
بيان أرقام اآليات وعزوىا لسورىا, فإن كانت اآلية كاملة قلت: اآلية رقم :)    ( من سورة )كذا(,  .ٔ

 ن اآلية رقم:)    ( من سورة )كذا(.وإن كانت جزءاً من آية قلت: م

 اتبع يف ختريج األحاديث واآلثار اظتنهج التايل : .ٕ

  ,فإن مل أجد اضتديث أو األثر بلفظو بيان من أخرج اضتديث, أو األثر بلفظو الوارد يف البحث
أخرجو بنحو اللفظ الوارد يف البحث, فإن مل أجد اضتديث أو األثر بلفظو أو ؿتوه ذكرت ما ورد 

 يف معناه.



  أحيل على مصدر اضتديث أو األثر بذكر الكتاب والباب, مث بذكر اصتزء والصفحة, ورقم اضتديث
 أو األثر إن كان مذكوراً يف اظتصدر.

 اضتديث بلفظو يف الصحيحُت أو احدمها فأكتفي بتخرجيو منهما. إن كان 

 .إن مل يكن يف أي منهما خرجتو من اظتصادر اظتعتمدة, مع ذكر ما قالو أىل اضتديث فيو 

 اتبع يف عزو األشعار إىل مصادرىا اظتنهج التايل :  .ٖ

 .إن كان لصاحب الشعر ديوانا وثقت شعره من ديوانو 

 قت الشعر ؽتا تيسر من دواوين األدب واللغة.إن مل يكن لو ديوانا وث 

 أعزو نصوص العلماء وأرائهم لكتبهم مباشرة, وال أصتأ للعزو بالواسطة إال عند تعذر األصل. .ٗ

 توثيق نسبة األقوال إىل اظتذاىب من الكتب اظتعتمدة يف كل مذىب. .٘

جم اللغة باظتادة واسم الكتاب توثيق اظتعاين اللغوية من معاجم اللغة اظتعتمدة, وتكون اإلحالة على معا .ٙ
 واصتزء والصفحة.

توثيق اظتعاين االصطبلحية الواردة يف البحث من كتب اظتصطلحات اظتختصة هبا, أو من كتب أىل  .ٚ
 الفن الذي يتبعو أىل اظتصطل .

 اتبع يف تررتة األعبلم اظتنهج التايل: .ٛ

 ًترتة:أن تتضمن ال 

 لك.م ونسبو مع ضبطو ما يشكل من ذاسم العل_    
 _ تاريخ مولده ومكانو.   
 _ شهرتو ككونو ػتدثاً, أو فقيهاً, أو لغوياً, ومذىبو الفقهي والعقدي.   
 _ أىم مؤلفاتو.   
 _ وفاتو.   
 _ مصادر تررتتو.   
 ًترتة على األعبلم غَت أن تتسم الًترتة باالختصار, مع وفائها مبا سبق ذكره, وتقتصر ال

 اظتشهورين.

  الًترتة يف نوعها متناسبة مع اصتانب الذي برز فيو العامل, فإن كان فقيها, فَتكز أن تكون مصادر
يف تررتتو على كتب تراجم الفقهاء, وىي قد تكون مذىبية فأراعي ذلك, وإن كان ػتدثًا فأركز 

 على تراجم احملدثُت وىكذا.

 أتبع يف التعريف بالفرق اظتنهج التايل: .ٜ

 اء اظترادفة لو.ذكر االسم اظتشهور للفرقة واألشت 

 .نشأة الفرقة وأشهر رجاعتا 



  أرائها اليت دتيزىا, معتمدة يف ذلك على كتب أصحاهبا ما أمكن ذلك, وأقتصر على التعريف
 بالفرق الغَت مشهورة.

تكون اإلحالة إىل اظتصدر يف حالة النقل منو بالنص بذكر اشتو واصتزء والصفحة, ويف حالة النقل  .ٓٔ
 قاً بكلمة: )انظر:....( أو )ينظر:....(.باظتعٌت بذكر ذلك مسبو 

أكتفي بذكرىا قائمة اظتصادر اظتعلومات اظتتعلقة باظتراجع )الناشر, رقم الطبعة, مكاهنا.....اخل(  .ٔٔ
 واظتراجع وال أذكر شيئا من ذلك يف ىامش البحث إال إذا اختلفت الطبعة.

 كون في ضوء النقاط التالية :األمر الثالث : الناحية الشكلية والتنظيمية ولغة الكتابة, وي
 العناية بضبط األلفاظ اليت يًتتب على عدم ضبطها شيء من الغموض, أو إحداث لبس. .ٔ

االعتناء بصحة اظتكتوب, وسبلمتو من الناحية اللغوية واإلمبلئية والنحوية ومراعاة حسن تناسق الكبلم  .ٕ
 ورقي أسلوبو.

 .صحيحة فقطالعناية بعبلمات الًتقيم, ووضعها يف أماكنها ال .ٖ

االعتناء بانتقاء حرف الطبعة يف العناوين, وصلب اظتوضوع, واعتوامش, وبدايات األسطر, ويكون خط  .ٗ
 (.ٗٔ(, واعتامش مقاس )ٛٔالكتابة للمنت مقاس )

 أتبع يف إثبات النصوص اظتنهج اآليت: .٘

  : چ ....چ أضع اآليات القرآنية برسم اظتصحف بُت قوسُت ؽتيزين, على ىذا الشكل . 

 .).....( :أضع األحاديث واآلثار بُت قوسُت ؽتيزين, على ىذا الشكل 

 ."...." :أضع النصوص اليت أنقلها من غَتي  بُت عبلميت تنصيص على ىذا الشكل 

 
 

 ** ىذه اظتنهجية معتمدة يف اصتملة, وديكن اإلضافة والتعديل عليها حبسب ما تراه الباحثة.
 
 
 
 
 
 
 
 



 لطالبة البحث األصولي.أسماء الكتب المفيدة 
 

 ** كتب اللغة: أىمها..
 ىـ(.ٖٜٖالصحاح للجوىري )ت: _

 ىـ(.ٜٖ٘_ مقاييس اللغة البن فارس )ت:
 ىـ(.ٔٔٚ)ت:لسان العرب البن منظور. _

 ىـ(.ٕ٘ٓٔ)ت:_ تاج العروس للزبيدي.
 ىـ(.ٚٔٛ)ت:_ القاموس احمليط للفَتوز آبادي.

 )غتمع اللغة العربية(._ اظتعجم الوسيط لعدد من علماء مصر 
 ىـ(.ٓٚٚ_ اظتصباح اظتنَت للفيومي.)ت:

 ** كتب األصول:
 اظتذىب تاريخ الوفاة اسم الكتاب ومؤلفو الرقم
 شافعي ىـٕٗٓ الرسالة للشافعي 
 حنفي ىـٖٗٗ أصول الشاشي 
 حنفي ىـٖٓٚ الفصول يف األصول/ أصول اصتصاص 
 مالكي ىـٜٖٛ مقدمة يف أصول الفقو البن القصار  
 مالكي ىـٖٓٗ التقريب واإلرشاد أليب بكر الباقبلين  
 حنفي ىـٕٔٗ للدبوسي / تقومي األدلةتأسيس النظر  
 معتزيل ىـٖٙٗ اظتعتمد أليب اضتسُت البصري 
 الظاىري ىـٙ٘ٗ البن حزم / النبذ الكافيةاإلحكام 
 حنبلي ىـٛ٘ٗ العدة أليب يعلى 
 مالكي ىـٗٚٗ اضتجاج / إحكام الفصول للباجياإلشارة / اظتنهاج يف ترتيب  
 شافعي ىـٙٚٗ شرح اللمع / التبصرة / اظتنهاج يف ترتيب اضتجاج للشَتازي 
 شافعي ىـٛٚٗ الربىان/ الكافية يف اصتدل للجويٍت.التلخيص يف أصول الفقو/  
 حنفي ىـٖٛٗ أصول السرخسي 
 شافعي ىـٜٛٗ قواطع األدلة للسمعاين 
 شافعي ىـ٘ٓ٘ اظتنخول للغزايلاظتستصفى/  
 حنبلي ىـٓٔ٘ التمهيد أليب اطتطاب 
 حنبلي ىـٖٔ٘ الواض  البن عقيل 
 مالكي ىـٖٙ٘ إيضاح احملصول للمازري 



 حنفي ىـٜٖ٘ كتاب يف أصول الفقو لبلمشي 
 حنفي ىـٜٖ٘ ميزان األصول للسمرقندي 
 مالكي ىـٖٗ٘ احملصول البن العريب 
 حنفي ىـٕ٘٘ لئلشتنديبذل النظر  
 شافعي ىـٙٓٙ احملصول للرازي 
 حنبلي ىـٕٓٙ روضة الناظر البن قدامة  
 شافعي ىـٖٔٙ لآلمدي / منتهى السولاإلحكام 
 مالكي ىـٕٖٙ لباب احملصول البن رشيق اظتالكي 
 مالكي ىـٙٗٙ بن اضتاجب ؼتتصر منتهى السؤل ال 
 مالكي ىـٗٛٙ لقرايفالفرق لنفائس احملصول/شرح تنقي  الفصول/  
 شافعي ىـٜٓٙ شرح الورقات البن الفركاح 
 حنفي ىـٜٔٙ اظتغٍت يف أصول الفقو للخبازي 
 حنفي ىـٜٗٙ هناية الوصول للساعايت 
 حنبلي ىـٔٙٚ لطويفشرح ؼتتصر الروضة ل 
 شافعي ىـٕ٘ٚ هناية الوصول لؤلرموي 
 غتتهد ىـٕٛٚ الفتاوى البن تيمية غتموعاظتسودة/  
 حنفي ىـٖٓٚ أصول البزدوي مطبوع مع كشف األسرار  
 شافعي ىـٜٗٚ بيان اظتختصر لؤلصفهاين )اظتنت البن اضتاجب)مالكي( والشارح شافعي( 
 شافعي ىـٔٚٚ اإلهباج / رتع اصتوامع البن السبكي 
 شافعي ىـٕٚٚ هناية السول/ التمهيد لئلسنوي 
 حنفي ىـٙٛٚ البن اضتاجب )مالكي( والشارح حنفي( الردود والنقود للبابريت )اظتنت 
 شافعي ىـٕٜٚ التلوي  على التوضي  للتفتازاين 
 شافعي ىـٜٗٚ البحر احمليط للزركشي 
 حنبلي ىـٖٓٛ القواعد والفوائد األصولية البن اللحام 
 حنفي ىـٜٚٛ التقرير والتحبَت البن أمَت اضتاج 
 حنفي ىـٜٚٛ خبلصة األفكار شرح ؼتتصر اظتنار البن قطلوبغا  
 حنبلي ىـ٘ٛٛ التحبَت شرح التحرير للمرداوي 
 مالكي ىـٜٛٛ الضياء البلمع للقروي اظتالكي  
 شافعي ىـٜٔٔ شرح الكوكب الساطع/ األشباه والنظائر للسيوطي 
 حنفي ىـٜٓٚ فت  الغفار / األشباه والنظائر البن ؾتيم 
 حنبلي ىـٕٜٚ شرح الكوكب اظتنَت البن النجار الفتوحي 
 حنفي ىـٕٜٚ تيسَت التحرير ألمَت باد شاه 



 حنبلي ىـٜٜٓ شرح غاية السول البن اظتربد 
 حنفي ىـٕٕ٘ٔ فوات  الرزتوت للسهالوي 
 غتتهد ىـٕٓ٘ٔ إرشاد الفحول للشوكاين 
 حنبلي ىـٖٙٗٔ اظتدخل إىل مذىب اإلمام أزتد البن بدران 
 غتتهد ىـٖٜٖٔ مذكر يف أصول الفقو للشنقيطي 

 من أىمها.. ** كتب التراجم:
 _ طبقات اضتنابلة أليب يعلى. 

 _ طبقات الشافعية البن السبكي.
 _ طبقات الشافعية لئلسنوي.

 ىـ(.٘ٚٚاصتواىر اظتضية يف تراجم اضتنفية أليب الوفاء القرشي )ت:_ 
 ه(.ٜٜٚأعيان اظتذىب البن فرحون اظتالكي )ت:_ الديباج اظتذىب يف معرفة 

 _ شجرة النور الزكية يف طبقات اظتالكية حملمد ؼتلوف.
 _ شذرات الذىب البن العماد.

 
 

 وفق اهلل الجميع لما يحبو ويرضاه
 

 


