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 :املقدمة 

 أما بعد  لسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن والهاوالصالة واحلمدهلل 

 هنا اإلستفتاح املوجز ، ثم اإلعالن عن املوضوع 

 –وملا هلذا املوضوع من أهمية ، رغبُت يف أن يكون موضوع رساليت للماجستري 

 الدكتوراه : 

 يف نهاية اإلستفتاح ) يكتب العنوان كاماًل هنا ( . 

  البحث :مشكلة 

ة الرئيسية اليت ينطلق منها الباحث واليت تتمحور حول السؤال أو اآلسئلة الفكرهي 

الرئيسية اليت ينطلق منها الباحث لوضع فرضياته اليت يراها كحل للمشكلة وجتيب 

 على تلك األسئلة حتى ال خيرج عن املوضوع الذي يبحث فيه .

 ون إىل حلها . من حيتاج –من يقعون فيها  –وتوصف املشكلة من خالل : مظاهرها 

 يعني على حتديد املشكلة بدقة مجع املعلومات الكافية حوهلا . مما 

تتطلب حاًل أو  –أو أسئلة مطروحه  –البحث بتعبري آخر هي سؤال مطروح ومشكلة 

هي مسألة علميه أو نظرية ال يوجد هلا حل ويعرفها اجلرجاني يف التعريفات " املشكل 

وإشكالية تكون أولية يضعها الباحث أمل بعد الطلب " . ما ال ينال املراد منه إال بت

ويبين عليها فرضياته وخطة حبثه . فيبني الباحث مشكلة البحث بعموم ، ثم يفصل 

ببيان املشكلة من خالل طرح أسئلة تستويف إشكاالت الدراسة اليت يعاجلها البحث .. 

 بقوله : 

 وتتفرع عن املشكلة عدة أسئلة ، وهي كالتالي : 

 هل .... ؟  -1

 ......؟ ما  -2

 ......؟ ما  -3
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 ...؟ كيف  -4

 حبسب ما يتضح يف مشكلة البحث . 

 أهمية البحث : 

 أهمية البحث يف ما يلي : تتجلى 

1-   

2-    

3-    

4-    

5-    

6-       

  أهداف البحث :

تربز أهداف هذا املوضوع يف عدة نقاط هي كالتالي ) ويوضع هدف مقابل كل سؤال 

ألهداف كلمات ألعمال واضحة ميكن قياسها يف ذكر يف مشكلة البحث وتتضمن ا

 نتائج البحث بعد انتهائه مثل الكلمات : 

 مجع ......  -1

 ..... ابراز  -2

 ....اظهار  -3

 ..... وما شابهها . اثراء  -4

حدود البحث بتحديد موضع الدراسة : كتب معينه أو أبواب معينة أو مذهب معني أو 

 زمان معني أو مكان معني ..... 

 السابقة : الدراسات 

يستعرض الباحث الدراسات السابقة اليت هلا صلة مبوضوعه ) مشروعات علمية وفيها 

 أحباث حمكمة( ويوضح الفروق بينها وبني حبثه ، كقوله :  –رسائل علمية  –
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 ويتضح الفرق بني البحث واملوضوع الذي أريد دراسته يف ما يلي : 

 أوجه الشبه بني الدراستني .  •

 بينهما .  اإلختالفأوجه  •

 واملميزات اإلضافة  •

 وسيتميز حبثي عنها مبا يلي : 

 

 

  البحث :منهج 

فهو املنهج اإلستقرائي التحليلي ، أو  –إن شاء اهلل تعاىل  –املنهج الذي سأسري عليه أما 

 الوصفي .... ) كأمثله ( 

 املنهج اإلستقرائي فسأوظفه يف ........................فأما 

 املنهج التحليلي فسأوظفه يف دراسة ....................... أما 

 أواًل : إجراءات البحث ) وهي اإلجراءات اخلاصة يف البحث ( : 

 اإلجراءات اليت سأتبعها يف هذا البحث إن شاء اهلل تعاىل كالتالي : 

 أقوم ....... -1

 أرتب ......  -2

 ....... أشرح  -3

 ...... أذكر  -4

 أوثق .....  -5

  ....أربط  -6

 املسائل اخلالفية ......... يف  -7

 التطبيقات والفروع الفقهية ............عند  -8

 منهج ............أبرُز  -9
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 ثانيًا : املنهج اإلجرائي العام لكتابة البحث : 

 وهو املنهج الذي أسلوكه يف مجيع فقرات البحث وذلك وفق النقاط التالية : 

 منهج التعليق والتهميش وهو على وفق النقاط التالية :  -أ

أقوم جبمع وتوثيق املادة العلمية املتعلقة بكل جزئيات البحث من املصادر  -1

األصلية املعتمدة يف ذلك ، بذكر اسم املصدر واجلزء والصفحة ،واذا كان 

ى هناك تشابه يف اسم الكتاب فإني أضيف اسم مؤلفه ، ويف حالة النقل باملعن

 يذكر ذلك مسبوقًا بكلمة ) انظر ( .

بعزو اآليات القرآنية إىل سورها وأرقامها كما وردت يف املصحف أقوم  -2

الشريف ، يذكر اسم السورة بقول : سورة )كذا( ، آية ) كذا ( وأضعها يف 

احلاشية ، واذا كانت جزءَا من آية ، أقول : من آية ) كذا ( من سورة ) كذا 

 . ) 

وأبني ما ذكره أهل الشأن يف درجتها يف اهلامش ،  أخرج األحاديث -3

إن وجد ، مع بذكر اسم املصدر مع ذكر الكتاب ، والباب ، ورقم احلديث 

كتابة عبارة متفق عليه فيما أخرجه الشيخان ) البخاري ومسلم ( ، مع اإلقتصار 

يف التخريج على ما رواه الشيخان فإن مل يوجد لديهما أو لدى أحدهما فأخرجه 

من كتب السنة اآلخرى ، مع اإلقتصار يف ختريج األحاديث على أول موضع ترد 

 فيه ، وما عدا فإني أحيل إىل موضع خترجيه من البحث . 

أخرج اآلثار الواردة يف البحث قدر اإلمكان ، من مصادرها األصلية أو  -4

من كتب ذكرتها ، وأثبتها يف احلاشية مع اقتصار يف ختريج اآلثار على أول 

 وضع ترد فيه ، وما عداه فإني أحيل إىل موضع خترجيه من البحث . م

أذكر تراجم األعالم غري املشهورين اللذين ورد ذكرهم يف منت البحث  -5

عند أول ذكر هلم ، وأقتصر يف الرتمجه على ذكر اسم العلم كاماًل غالبًا ، 

ت ، وتاريخ وأهم ما اشتهر به من العلوم وغريها ، وبعض مؤلفاته يف فنه إن وجد

وفاته ما أمكن ، ثم أحيل إىل مراجع تلك الرتاجم ، ثم إذا تكرر ذكر العلم 

 فإني أشري إىل مكان ترمجته يف البحث . 
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بيان معاني الكلمات الغربية الوارد ذكرها يف البحث وأعرف  -6

 باملصطلحات العلمية . 

 أعتين بالفهارس وأرتبها .  -7

 ولغة الكتابة : منهج النواحي الشكلية والتنظيمية ،  -ب

 أراعي فيه األمور اآلتية : 

أعتين بقواعد اللغة العربية واإلمالء وعالمات الرتقيم ، كما أراعي  -1

 حسن تناسق الكالم ورقي أسلوبه . 

 أضبط األلفاظ اليت ترتب على عدم ضبطها غموض ، أو احداث لبس .  -2

وصلب املوضوع ، واهلوامش ،  انتقاء حرف الطباعة يف العناوين ، -3

( خبط 14( واهلامش مقاس )18وبدايات األسطر ، وللكتابة للمنت مقاس )

Arabic    (Traditional). 

 اآليات القرآنية بالرسم العثماني . أكتب  -4

 يف اثبات النصوص املنهج اآلتي : أتبع  -5

 ﴾000﴿ : أضع اآليات القرآنية بني قوسني مميزين ، على هذا الشكل -أ

ع األحاديث واآلثار بني قوسني مميزين على هذا الشكل : أض -ب

<<000>>  . 

النصوص اليت تنقل بنص من املصادر بني عالميت تنصيص على هذا أضع  -ت

 الشكل: )....(

 خطة البحث : 

 طبيعة البحث أن تكون خطته ملا يلي : اقتضت 

 وفهارس . تقسيم البحث إىل مقدمة ومتهيد وأبواب وفصول ومباحث ومطالب وخامتة 

 ا املقدمة ، فتشتمل على ما يلي : أم

أهدافه ، وحدوده ، والدراسات السابقة وأهميته ، ومشكلة البحث ، و) اإلستفتاح ، 

 ( . ، ومنهج البحث ، واجراءاته ، وخطته 
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 أبواب وفصول ومباحث ومطالب وفروع ومسائل اخلطة 

ليها يف البحث ، وأهم التوصيات اخلامتة والتوصيات : وفيها أهم النتائج اليت توصلت إ

 اليت أوصي بها . 

 وتشمل : الفهارس العامة ) حبسب نوع البحث ( 

 فهرس اآليات .

 األحاديث . فهرس 

 اآلثار . فهرس 

 األعالم . فهرس 

 املصطلحات العلمية . فهرس 

 الكلمات الغريبة . فهرس 

 القواعد الفقهية . فهرس 

 القواعد األصولية فهرس 

 فهرس املسائل الفقهية . 

 األماكن والبلدان . فهرس 

 اآلبيات الشعرية . فهرس 

 املصادر واملراجع . فهرس 

 املوضوعات . فهرس 

 مصادر البحث ومراجعه : أبرز 

 أواًل : أبرز مصادر البحث :               
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 : أبرز مراجع البحث : ثانيًا 

 كتب التفسري وعلومه .  -1

 وشروحها . السنة النبوية كتب  -2

 التخريج . كتب  -3

 أصول الفقه . كتب  -4

 مقاصد الشريعة . كتب  -5

 الفقه . كتب  -6

 معاجم وقواميس اللغة ، واملصطلحات العلمية . كتب  -7

 كتب الرتاجم واألعالم .  -8

 وغري ذلك .... 

  اللهم وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيوصِل


