
 
 

 يكتب هنا عنوان البحث

الفقو  / مقدمة لتسجيل رسالة ادلاجستَت يف أصول الفقوحبث خطة 
 
 

: إعداد الطالب
يكتب هنا اسم الطالب  

 يكتب الرقم الجامعي
 
 

المشرف 
يكتب هنا اسم المشرف أو المرشد 

بالقسم ......األستاذ 
 

 :العام الجامعي
 هـ1438- 1437

المملكة العربية السعودية 
وزارة التعلم  

جامعة أم القرى 
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

 قسم الشريعة

 
 
ىنا شعار اجلامعة 
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المقدمة 
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آلو وصحبو ومن وااله ، أّما بعد   
 

 ، مث اإلعالن عن ادلوضوع  الموجزىنا االستفتاح 
 

 
 

: الدكتوراه / ودلا ذلذا ادلوضوع من أمهية ، رغبُت يف أن يكون موضوع رساليت للماجستَت 
(. يكتب العنوان كامال هنا )يف هناية االستفتاح 

 
: مشكلة البحث

نطلق منها الباحث واليت تتمحور حول السؤال أو األسئلة يىي الفكرة الرئيسة اليت 
 و ذبيب على تلك دلشكلةالرئيسية اليت ينطلق منها الباحث لوضع فرضياتو اليت يراىا كحل ل

. األسئلة حىت ال خيرج عن ادلوضوع الذي يبحث فيو
. من حيتاجون إىل حلها – من يقعون فيها – مظاىرىا :  وتوصف ادلشكلة من خالل 

.  ومما يعُت على ربديد ادلشكلة بدقة مجع ادلعلومات الكافية حوذلا 
تطلب حالً أو ت-  أو أسئلة مطروحة –بتعبَت آخر ىي سؤال مطروح مشكلة البحث  و

ادلشكل ما ال "اين يف التعريفات جىي مسألة علمية أو نظرية ال يوجد ذلا حل و يعرفها اجلر
و إشكالية تكون أولية يضعها الباحث و يبٍت عليها " . ينال ادلراد منو إال بتأمل بعد الطلب

. فرضياتو وخطة حبثو
فيبُّت الباحث مشكلة البحث بعموم ، مثّ يفّصل ببيان ادلشكلة من خالل طرح أسئلة 

 :بقولو.. تستويف إشكاالت الدراسة اليت يعاجلها البحث 
:   وىي كالتايل وتتفرع عن ادلشكلة عدة أسئلة ،

؟ .................... ىل/1
؟  ...................ما / 2
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؟ ................... ما /3
؟ ................. كيف /4

. حبسب ما يتضح يف مشكلة البحث
: أهمية البحث

 :تتجلى أمهية البحث فيما يلي
1  -
2 -
3-  
4- 
5 - 
6 - 

: أهداف البحث
ويوضع ىدف مقابل كل سؤال ذكر ) تربز أىداف ىذا ادلوضوع يف عدة نقاط ىي كالتايل

وتتضمن األىداف كلمات ألعمال واضحة ديكن قياسها يف نتائج البحث  (يف مشكلة البحث
 :بعد انتهائو مثل الكلمات 

 ..............مجع /1
............. إبراز  /2
............ إظهار / 3
  .وما شاهبها..............إثراء /4

: حدود البحث
كتب معينة أو أبواب معينة أو مذىب معُت أو زمان معُت أو :بتحديد موضع الدراسة  

.... مكان معُت 
  :الدراسات السابقة

 –مشروعات علمية )وفيها يستعرض الباحث الدراسات السابقة اليت ذلا صلة دبوضوعو 
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: ويوضح الفروق بينها وبُت حبثو ، كقولو  ( أحباث حمّكمة–رسائل علمية 
 :ما يلي  فيلبحث والمىضىع الذي أريد دراسته ويتضح الفزق بين ا 
 أوجو الشبو بُت الدراستُت. 

 أوجو االختالف بينهما. 

 اإلضافة وادلميزات .
 

:  عنها بما يلي  بحثيوسيتميز    
 
 
 

: منهج البحث
أو  فهو ادلنهج االستقرائي التحليلي، - إن شاء اهلل تعاىل -أما ادلنهج الذي سأسَت عليو 

 (كأمثلة)... الوصفي 
 ...................فأما ادلنهج االستقرائي فسأوظفو يف 

..................... أما ادلنهج التحليلي فسأوظفو يف دراسة 
: (وهي اإلجراءات الخاصة بالبحث) إجراءات البحث: أواًل 
: ت اليت سأتبعها يف ىذا البحث إن شاء اهلل تعاىل كالتايلااإلجراء

 .  .............قوم أ/1
 ........أرّتب / 2
.......... اشرح/3
............ ذكر أ/ 4
 .............ق أوثّ /5
   ...........أربط /6
 ...............يف ادلسائل اخلالفية / 7
  ...........عند التطبيقات والفروع الفقهية / 8
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........ أبرُِز منهج /9
 :المنهج اإلجرائي العام لكتابة البحث:  ااياً 

: وىو ادلنهج الذي أسلكو يف مجيع فقرات البحث وذلك وفق النقاط التالية
:   وهو على وفق النقاط التالية ، منهج التعليق والتهميش-  أ
أقوم جبمع وتوثيق ادلادة العلمية ادلتعلقة بكل جزئيات البحث من ادلصادر األصلية ادلعتمدة / 1

يف ذلك،بذكر اسم ادلصدر واجلزء والصفحة،وإذا كان ىناك تشابو يف اسم الكتاب فإين أضيف 
(.  انظر)اسم مؤلفو،ويف حالة النقل بادلعٌت يُذكر ذلك مسبوقاً بكلمة

أقوم بعزو اآليات القرآنية إىل سورىا وأرقامها كما وردت يف ادلصحف الشريف،بذكر اسم / 2
من :  واضعها يف احلاشية،وإذا كانت جزءاً من آية، أقول(كذا)،آية (كذا)سورة :السورة بقول

.  (كذا) من سورة (كذا)آية 
  ، بذكر اسم ادلصدر ،امش ما ذكره أىل الشأن يف درجتها يف الوأبُّت  األحاديث وأخرّج/ 3

ورقم احلديث إن وجد ، مع كتابة عبارة متفق عليو فيما أخرجو  مع ذكر الكتاب،والباب،
، مع االقتصار يف التخريج على ما رواه الشيخان فإن مل يوجد (البخاري ومسلم) الشيخان

لديهما أو لدى أحدمها  فأخرجو من كتب السنة األخرى، مع االقتصار يف زبريج األحاديث 
. على أول موضع ترد فيو،وما عداه فإين أحيل إىل موضع زبرجيو من البحث

 من مصادرىا األصلية أو من كتب ذكرهتا ،  اآلثار الواردة يف البحث قدر اإلمكان ،أخرّج/ 4
وأثبتها يف احلاشية مع اقتصار يف زبريج اآلثار على أول موضع ترد فيو،وما عداه فإين أحيل إىل 

.   موضع زبرجيو من البحث
الذين ورد ذكرىم يف منت البحث عند أول ذكر ذلم  غَت ادلشهورين أذكر تراجم األعالم / 5 

،واقتصر يف الًتمجة على ذكر اسم العلم كامالً غالباً ، وأىم ما أشتهر بو من العلوم وغَتىا، 
وبعض مؤلفاتو يف فّنو إن وجدت،وتاريخ وفاتو  ما أمكن ، مث أحيل إىل مراجع تلك الًتاجم، 

 . مث إذا تكرر ذكر العلم فإين أشَت إىل مكان ترمجتو يف البحث 
 .  وأعّرف بادلصطلحات العلميةبيان معاين الكلمات الغريبة الوارد ذكرىا يف البحث/ 6
. أعتٍت بالفهارس وأرتّبها/ 7

: منهج النواحي الشكلية والتنظيمية،ولغة الكتابة- ب
: أراعي فيو األمور اآلتية
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 بقواعد اللغة العربية واإلمالء وعالمات الًتقيم،كما أراعي حسن تناسق الكالم ورُقي أعتٍت/ 1
.  أسلوبو

.   األلفاظ اليت يًتتب على عدم ضبطها غموض ،أو إحداث لبسأضبط/ 2 
 وللكتابة ، انتقاء حرف الطباعة يف العناوين،وصلب ادلوضوع،واذلوامش،وبدايات األسطر/ 3 

  (. (Traditional)Arabicخبط  (14)واذلامش مقاس (18)للمنت مقاس 
 .  العثماينلرسمأكتب اآليات القرآنية با/ 4
:  أتبع يف إثبات النصوص ادلنهج اآليت/ 5
  ﴾000﴿أضع اآليات القرآنية بُت قوسُت مميزين،على ىذا الشكل- أ

.  «...»: أضع األحاديث واآلثار بُت قوسُت مميزين،على ىذا الشكل- ب
: أضع النصوص اليت تُنقل بالنص من ادلصادر بُت عالميت تنصيص على ىذا الشكل -ج

.)...( 
: خطة البحث

  :ما يلي اقتضت طبيعة البحث أن تكون خطتو ك
  . وفهارسوخاسبة وأبواب وفصول ومباحث ومطالب سبهيد وىل مقدمةإتقسيم البحث 

 : ما يلي علىفتشتمل ،أما المقدمة
منهج ، والدراسات السابقةه، وحدودو ه،أىدافو تو،أمهي، ومشكلة البحثو ،االستفتاح)

 .(توخطه، وإجراءات، والبحث
 أبواب وفصول ومباحث ومطالب وفروع  ومسائل الخطة

 وفيها أىم النتائج اليت توصلت إليها يف البحث، وأىم التوصيات اليت : والتوصياتالخاتمة
 .أوصي هبا

:  وتشمل (حبسب نوع البحث) الفهارس العامة
. فهرس اآليات

.  فهرس األحاديث
. فهرس اآلثار

.  فهرس األعالم
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.  فهرس ادلصطلحات العلمية
. فهرس الكلمات الغريبة
. فهرس القواعد الفقهية

. فهرس القواعد األصولية
. فهرس ادلسائل الفقهية

. فهرس األماكن والبلدان
. فهرس األبيات الشعرية
. فهرس ادلصادر وادلراجع

. فهرس ادلوضوعات
:   ومراجعه أبرز مصادر البحث

 :  أبرز مصادر البحث:أوالً 
 

:    أبرز مراجع البحث: ااياً 
.   كتب التفسَت وعلومو/1
 .  كتب السنة النبوية وشروحها/2
. كتب التخريج/ 3
. كتب أصول الفقو/4
 .كتب مقاصد الشريعة/ 5
 . كتب الفقو /6
.  وادلصطلحات العلمية ، كتب معاجم وقواميس اللغة/7
 . كتب الًتاجم واألعالم /8

 ....وغَت ذلك 

وصلِ اللهم وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 


