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 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل املعل ِّم بالقلم، معل ِّم اإلنسااااااا  ما ، وعلم،  اللااااااى   السااااااى   ل  ال   ا  ر       
  آله  صحبه  من هبدوه ترس م.

 أما بعد،     

 فهذه إفادات  ت بيهات للباحثني يف الفقه مبرحلة )املاجساااااضمّ، هااااام  ضها  ىصاااااة  ربي     
يف حبث الرساااااااالة،  الي أفدلا من القراك  يف القضال  املقالت املضعلقة بالبحث الفقه ،  من 
توجيهات ا فاهااااااا  يف قسااااااام الفقه بقلية الياااااااروعة  أ  ااااااااك  ي ة الضد و ،  من توجيهات 

،      إ   ا  بع اااااها نسااااا  جضل  من توجيه ميااااار  -أثاهبم هللا-  الرساااااالة مياااااريف  ل
آل ر، إل أ  أ ثر ا من ا ساااساايات املضفي  ليها، أهااعها بني ودح الباحثني يف القساام قب  
بدئهم بالرساااااالةا حفوات لوقضهم من ،  ااااااضات اإلفادات أث اك امل ااااا   يف اروي  ضابة الرساااااالة، 

 السداد  الضوفيي  الرب ة. هللا أسأل يل  هلم 

 وقد قّسمت هذه اإلفادات إىل أقسام ثالثة:     

 إفادات يف البحث  ن موهوع الرسالة،   ضابة الفقر  البحثية.  -1
 إفادات يف البحث الفقه   أصوله  ملاد ه.  -2

 ّ البحثية يف البحث. wordإفادات يف توظي   لائص برنامج )  -3

 الرسالة، وكتابة الفكرة البحثية.أواًل: إفادات يف البحث عن موضوع 

 كيف أحبث عن موضوع مناسب لرسالة ماجستري؟ -1

 اااذا الساااااااااااااا ال  و أ ل  او  يف اروي البحاااث العلم ،  أ ضقاااد أ  أ ثر البااااحثني يف      
املاجسضم قد ارأ  ليهم  ذا الضساؤل يف بداوة ميوا  م العلم  يف املرحلة،  أهع بني ودوك 

 ابة  ل   ذا الس ال إفادات ترسم مىمح اإلج
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حا ل أ  وقو  موهااااااوع البحث  ِّفلي ميولك،  اسااااااعخ أ  وقو  با ضيا  ا  نك  .أ
أنت من سااااايبحث املوهاااااوعا  مث  ا  البحث موافقات مليولك العلمية   ت أ ثر 

 إقبالت  ليه   ااكت فيه.

حتدود ميلك العلم  ميه د لك اروي البحث  ن موهاااااااااااوع،   ذا  اقع مياااااااااااا د  .ب
من ميله للس ة ال بووة، فيسع  للبحث  ن موهوع فقه  له  ىقة فمن الاىب 

مضي ة بالسااااااااااا ة، أ  من ميي  للصاااااااااااول فيساااااااااااع  للبحث  ن موهاااااااااااوع له  ىقة 
 با صول، أ  الضفسم أ  اللغة العربية أ  ا دب  اليعر   قذا ...

 قد  انت  ذه اخلاو  )حتدود امليولّ    فرط العقد يف حتدود موهااااااااااااااوع      
 املاجسضم لدى  ثم من الباحثني.   سالة

جرد )الضوصاااااياتّ  ضا  الرساااااائ  العلمية، فقثم   من ارق البحث  ن موهاااااوع .ج
 من الرسائ  خترج من حبوثها بأفقا  حبثية تقرتحها  ل  الباحثني بعد ا.

 س ال أ   ال ضلاص  اسضيا لم يف ذلك.  من ارق البحث  ن موهوع .د

ا ى املعاصاااااااااار ، فقد جرج القا   جرد  ضال الفض  من ارق البحث  ن موهااااااااااوع .ه
 ها مبوهوع و اسال  سالة  لمية.م 

 القراك  يف اجملىت العلمية احملقمة.  من ارق البحث  ن موهوع . 

القراك  الواساااااعة يف الال ال ضلااااااص،  يف  ضال   من ارق البحث  ن موهاااااوع .ز
 الرتاث ا صيلة.

 ساااااااااااااا ال ا ابااااك  ن  جرد اجملىت الابياااة،  من ارق البحاااث  ن موهااااااااااااااوع .ح
 تساؤللم الير ية املضعلقة بالاال.

جرد   ا ون الرسائ  املسج لة بالقسم، فقد ووهر   من ارق البحث  ن موهوع .ط
لك حبث ، ُوقم  اااااااااقه اآل ر، أ  حبث دضاج مللود من البحث،  ل ولاااااااارفك 

 



4 
 

 

 جود موهااااااااااوع مسااااااااااج   قد فق رت بالبحث فيه  جوده مسااااااااااجىت، ب  انور يف 
ل بااه، فااا   ااا  مااا لاادوااك بااامقااانااه أ  ولوااد القثم  ل  البحااث املوجود البحااث  ق

 فاارحه يف فقر  حبثية  ل  القسم.

يف مواقع الضواصااااااااا  الجضما   وذ ر بعأ املرضلاااااااااني أفقا ات حبثية ت اساااااااااال أ   .ح
تقو   سااااااااااائ  ماجسااااااااااضم، فمضابعة   لك قد ُتوق  الباحث  ن موهااااااااااوع  ل  

 موهوع م اسال.

هااااااااااااع قائمة لدوك  مع هبا   ا ون املواهاااااااااااايع الي انقدحت يف ذ  ك،   ابدأ  . 
 بال ور فيها  تقدمي ما تراه م اسبات.

قب  تقدمي املوهااااوع للقساااام يف فقر  حبثية تأ د من  د  حبثه من قب ، فا   جد  .ل
 فاصر  نور    ه. امبحوثات  ل  ال حو الذح أ دت حبثه به

 وقو  بالارق الضالية  املوهوع تسجي الضأ د من  د   . 

البحااث يف كر ااات البحااث يف املقضبااات العااامااة، مثاا   مقضبااة امللااك فهااد،  -
 مقضبااة امللااك  بااد العلول،  مقضبااة امللااك فيلاااااااااااااااا ،  مقضبااات ا ااامعااات، 

  حنو ا.

القليات بالبحث يف كر ات البحث يف أساااوانات الرسااائ  العلمية املوجود   -
 .الير ية

  املس  ل  ن املوهوع     و مسج   بالقسم س ال  ئي  القسم أ  املوظ -
 أ  ل؟ 

   ابط مسا د   -

-ibn-http://www.alukah.net/web/abdullah
mubarak/0/81720/#.VdyEQVNqfOw.twitter  

 

http://www.alukah.net/web/abdullah-ibn-mubarak/0/81720/#.VdyEQVNqfOw.twitter
http://www.alukah.net/web/abdullah-ibn-mubarak/0/81720/#.VdyEQVNqfOw.twitter
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وبعد أن خيتار الطالب املوضووع املناسوب، وأتدكد من عدم وجوده، أو عدم حبثحب حبثاً      
 وافياً؛ أبدأ بكتابة الفكرة البحثية.

 كيف أكتب الفكرة البحثية؟ -2

 ضابة اخلاة البحثية تقو  بضعب ة ال موذج احملدد من القسااااااااام،  ورا   يف تقدمي الفقر  ما       
 ول  

 ع ميماانعاات جيمع أارا  البحاث     جاامعاات ماانعاات، جاامعاات دقاة الع وا  حبياث وقو  -1
 ،    وا  الفقر  قاب  للضعدو  من قِّبخ  أ  اك اجملل .غمه من الد ول فيه

الضعرو  مبوهوع البحث بلو    اهحة،  بذ ر هابط البحث الذح ول   مسائله،  -2
 مع ذ ر أمثلة  ل  مسائ  البحث.

 ذ ر أ دا  البحث. -3

ابقة للموهوع  ما و يفه موهوع الرسالة إليها،  ما وضميل به ذ ر الد اسات الس -4
   ها.

ذ ر املراجع  امللاااااااد  الرئيسااااااة الي ساااااامجع إليها الباحث  القضال ا مهات يف  -5
املذا ال ا  بعة،  القضال ا مهات يف الساااااااااا ة  ا صااااااااااول  حنو ذلك، مع مرا ا  

دبية إذا  ا  ذ ر املراجع اخلاصاااااااااااااة ذات اللااااااااااااالة مبوهاااااااااااااوع البحث  املراجع ا 
املوهااااااااوع ذا صاااااااالة با دب أ  املراجع الابية إذا  ا  املوهااااااااوع ذا صاااااااالة بالاال 

   قذا.

ورا   يف  ضابة الفقر  البحثية جود  ا ساااااااالوب،  حساااااااان اللااااااااياغة،  السااااااااىمة  -6
اللغووة،    ال السااااااااااااااضاراد،  ما ورا   يف تقدميها الضبقم يف الضقدميا فالضبقم 

  ل  أ  اك اجملل .جيع  هلا أ لووة الارح 

 ومنوذج الفكرة البحثية كما ألي: 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 جامعة اإلما  كمد بن سعود اإلسىمية

  لية اليروعة
 قسم الفقه

 منوذج تقدمي فكرة حبثية لرسالة ماجستري أو دكتوراه
 ..........................................................التوقيع / ...................... اسم الطالب / الطالبة

 هو143........../......./........ تارأخ تقدمي الفكرة

 ماجستري                                         دكتوراه املرحلة العلمية

  املرشد العلمي املقرتح

 ........................................................................................... الفكرةعنوان 

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

 

 

 

التعرأف مبوضوع 
 البحث

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

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

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

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

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

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

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

 

 أهداف البحث

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

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

........................................................................................... 
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 الدراسات السابقة
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........................................................................................... 

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

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

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

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

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

 

 

املصادر واملراجع 
 الرئيسة

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

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

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

........................................................................................... 
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  ثانياً: إفادات يف البحث الفقهي وأصولحب ومصادره.

 خطة البحث. -أ
     الضرايط العا  للبحث،  اهليق  العا  له.     
 ورا ااااااا  يف اخلااااااااة  هاااااااع   اااااااوا  املوهاااااااوع بياااااااراه الاااااااذح ذ رتاااااااه سااااااالفات،  بياااااااا       

أمهياااااااة املوهاااااااوع،  تقسااااااايم املوهاااااااوع إن فلاااااااول  مباحاااااااث  ماالاااااااال،  دااااااادد مااااااا هج 
 ،  ارح لضقسيمات البحث.-إ   جد-البحث العا ،  امل هج اخلاص بالرسالة 

 رابط النموذج املعتمد للخطة من القسم:
http://cutt.us/3xzvD  

 ومما أساعد على كتابة اخلطة:     
الضلو  الواهح للموهوع  فقرته، فقلما  انت الفقر   اهحة لدى الباحث   -

  ا  ذلك أد   إلتقا  اخلاة  تقسيمات البحث.
القراك  يف املوهااااااوع قراك   افية  اسااااااعة،  تد ون ما وارأ للباحث أث اك القراك   -

 من مسائ  و اسال همها لبحثه.
 الاىع  ل  الرسائ  ا امعية ذات الللة مبوهوع البحث،  النضفاع م ها. -

ال قاط الي ذ رلا أ ىه    من ال اااااااار  ات لضلااااااااو  أ هااااااااح ملوهااااااااوع      
 البحث،  فهمه،  اإلملا  جبوانبه،  ليست ترفات معرفيات!

  رض اخلاة  ل  أ   ال ضلاص،  اسضيا لم فيها. -
صااااااااااااااياغة اخلاة بأساااااااااااااالوب  لم  جي د مضني، سااااااااااااااليم من ا  ااك اللغووة  -

 لضقن اخلاااة قباا   ااذا  بعااده ترةااة حقيقيااة  ن الضحم   الض ساااااااااااااايقيااة، 
 ّ.53) ضابة البحث العلم  ص للموهوع  حبه

أ مات وُذ ر يف اخلاة ما ذ ر يف الفقر  البحثية من الضبقم يف تقدميهاا ليقو   -
  الل  القسم.هلا أ لووة الارح يف

 قبل البدء بالبحث. -ب
 .التعرف على مصادر البحث ذات الصلة بالبحث 

 وقو  الضعر   ل  ملاد  البحث ذات الللة بالبحث بالارق الضالية 

 

http://cutt.us/3xzvD
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 فها س املقضبات العامة أ  اخلاصة بقسميها )املابوع،  املراوطّ. -
 البحوث  الرسائ  ا امعية ذات الللة مبوهوع البحث. -
  الد  وات  قوائم د   ال ير  املقضبات.املوسو ات  -
القضاااااال املضرللاااااة يف  اااااذا الفااااان، مثااااا   الفهرسااااات لبااااان ال ااااادمي، مفضااااااح  -

السااااااعاد   محااااااد باااااان ملاااااااف ،  ياااااا  الو ااااااو  مللاااااااف  باااااان  بااااااد هللا، 
إو اااااااااح املق ااااااااو  إل ا ياااااااا  بااااااااااا، معجاااااااام املابو ااااااااات العربيااااااااة  املعربااااااااة 

 .ليوس  سم  ، معجم امل لفني لعمر  ها  ح الة
سااااااا ال أ ااااااا  ال ضلااااااااص،  الضواصااااااا  ماااااااع البااااااااحثني يف املواهااااااايع املقا باااااااة  -

  السضفاد  من  ربالم.
 جيمااااااااع الباحااااااااث القضااااااااال لدوااااااااه  ورتبهااااااااا، فااااااااا  ، وسااااااااضاع احللااااااااول  ليهااااااااا صااااااااو        

حاجضاااااه م هاااااا،   دماااااة الضلاااااوور  املساااااح ال اااااوئ  للقضااااااب  اااااامىت مضاااااوفر  ساااااهلة يف أ ثااااار 
اناااااااال  اااااااذه القضاااااااال ملااااااااد  البحاااااااث الفقهااااااا  ا صااااااايلة املقضباااااااات العاماااااااة،  و ااااااام إن ج

  بياهنا  ما سيأيت.
 .مصادر البحث الفقهي 

 أوالً: املصادر املعتمدة يف الفقحب:     
 من مصادر الفقحب احلنفي: -أ
)املبسوط، ا امع اللغم، ا امع القبم، اللوادات، السم  ضال كمد بن احلسن  -1

 اللغم، السم القبم،  غم اّ.
 تأيت أمهية  ضال كمد بن احلساااااان من ا تبااها الوثيي باملذ ال، وقول كمد      

ا تبط املااذ ااال احل ف  ا تبااااااات  ثيقااات بقضااال كمااد بن احلساااااااااااااان إبرا يم  ل   
 الياااااااااايبان، حث ليمقن القول  إ  املذ ال احل ف   و  ضال كمد بن احلساااااااااان

 حبث يف  ضابّ. 69)املذ ال   د احل فية 
  حملمد     تأليوقول ابن  ابدون   -   ا فائد  نفيساااااااااااااة-أو اااااااااااااات  يف أمهيضه 

 صااااا  باللاااااغم فهو من   اوضه  ن أا ووسااااا   ن اإلما ،  ما  صااااا  بالقبم 
 ّ. 50/ 1)حااية ابن  ابدون  فر اوضه  ن اإلما  بى  اساة
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ل املبسااااوط للساااار ساااا    يف أمهيضه وقول ابن  ابدون نقىت  ن ااااايو  احل فية   -2
اااااية ابن  ابدون )ح مبا جالفه،  ل ور ن إليه،  ل وفث  ل وعو ل إل  ليهوعم  

1/70.ّ 
خمضلااااااااار القد  ح   بله من أمهيضه يف املذ ال أنه إذا أالي )القضابّ يف املذ ال  -3

 انلر  إليه.
 حتفة الفقهاك للسمرق دح. -4
 بدائع الل ائع للقاسان    و ارح لقضاب حتفة الفقهاك السابي. -5
اااااارح بداوة املبضدح للمرغي ان  ةع فيه خمضلااااار القد  ح  ا امع اللاااااغم اهلداوة  -6

 ااااااااااارحهاا فلااااااااااا   ذا القضاب أحد أ مد  املذ ال احل ف ،  ااااااااااارحه  ثم من 
 الفقهاك.

املرضا  يف فر ع احل فية للموصاااااااااااااال   أحد القضال املعضمد  يف املذ ال  ااااااااااااااارحه  -7
رضا ّ أنه يا ه لسااااااااام )املم لفه يف  ضاب )ال ضيا  لضعلي  املرضا ّ،  سااااااااابال ا ض

 ا ضا  فيه قول اإلما  أا ح يفة.
المع البحرون لبن الساااااااااااااا ايت  ةع فيه امل ل  بني خمضلااااااااااااار القد  ح  م وومة  -8

 ال سف ،   و من املضو  املعضمد    د احل فية.
   ل الدقائي لل سف     و أحد املضو  املعضمد  يف املذ ال. -9

 لولع .تبيني احلقائي ارح   ل الدقائي لل -10
 الع اوة ارح اهلداوة للبابريت. -11
 ارح فضح القدور للقمال ابن اهلما     و من أ وم ار ح اهلداوة. -12
 ملضق  ا حبر للحل . -13
البحر الرائي ااااااااااااااارح   ل الدقائي لبن تيم    و   د مضأ رح احل فية  مد  يف  -14

 املذ ال احل ف .
ت القضال الي صااااا ف الفضا ى اهل دوة جملمو ة من العلماك    و من أج   أهااااارم -15

 يف الفضا ى يف املذ ال احل ف .
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 مااا قااال ابن   بله يف اإلجياااز حااد اإللغااازالااد  املرضااا  للحلاااااااااااااافق    قااد  -16
  ابدونا  هلذا  و من القضال الي ل تعضمد يف الفضوى.

الضلمت فيما   قدحااية ابن  ابدون  ل  الد  املرضا    يف أمهيضه وقول م لفه   -17
ساااائ   ال اااوابط، مراجعة أصاااله امل قول   ه  غمه  وفا من وقع يف اليااارح من امل

 من  مهمة، فوائد ا ةة، عإسااااااقاط بعأ القيود  الياااااارائط،  زدت  ثما من فر  
حبااااث الرائقاااة،  ال قااات الفاااائقاااة، الوقاااائع  احلوادث  ل  ا ضى  البوا اااث،  ا 

وقائع ل ح  العوولات،  اسضرراج الغوولات،   ي  املسائ  امليقلة،  بيا  ا
  باب احلواا   النضلا  هلذا اليا ح احملقيأوردات الوا ية من املع لة،  دفع اإل

 إن كله، حث  كباحلي   فع الغوااااااااااااا ، مع  ل     فرع إن أصاااااااااااله،     اااااااااااا
احلجج  الدلئ ،  تعليىت املساااااائ ، ما  ا  من مبضقرات فقرح الفاتر،  مواقع 
نورح القاصااااااار، أاااااااام إليه، أنبه  ليه،  بذلت ا هد يف بيا  ما  و القوى،  ما 

 مما أالي الفضا ح أ  الياااااار ح، معضمدا يف حمن املرجو  جح ليه الفضوى،  بيا  الرا
مااا  ابن اهلمااا ،  ى ، من املضااأ رون العوااا ،  اااإلا ة ذلااك  ل  مااا حر ه الئماا

 تلميذوه  العىمة قاساااااااااام  ابن أمم حاج،  امللاااااااااا  ،  الرمل ،  ابن تيم،  ابن 
 .الياااااااااااااااااااااااااااااااالاااااااااااااااااا ،  اليااااااااااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااا  إ ااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااياااااااااااااااااا  احلااااااااااااااااااائااااااااااااااااااك

)حااااااية ابن  . احلانويت السااااراج،  غم م ممن لز   لم الفضوى، من أ   الضقوى
 ّ.4-1/3 ابدون 

 
 قحب املالكي:من مصادر الف -ب

نة       -1  ما قال احلااب )موا ال أصااااااااااااااا  املذ ال   مدتهاملد  
 ّ.1/34ا لي  

 الواهحة لبن حبيال. -2
املسااااااااضررجة العضبية  ل  املواأ.حملمد العض   هاااااااام  ها  ا ات من مالك  -3

  أها  إليها  ثمات من املسائ .
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إ   ل  سااااااااااااائر ا مهات بقوله   املوازوة لبن املواز   ج حها القابساااااااااااا  -4
، املذ ال  ل  أصاااوهلم يف تلااا يفهأصاااحاب  صااااحبه قلاااد إن ب اك فر ع

)الدوباج   غمه إمنا قلااااااااااااد ةع الر اوات  نق  نلااااااااااااوص السااااااااااااما ات
 ّ.233- 232املذ ال لبن فرحو  

  سالة ابن أا زود القم ان. -5
ا من غم  الضعروفات لبن ا ىب   ةع مساااااااااائ  املد نة  أهاااااااااا  إليها -6

 ال واد .
 جدات   ويم ال فعالبيا   الضحلاااااي  لبن  ااااااد    صااااافه احلااب بأنه  -7

 ّ.1/35)موا ال ا لي  
الذ م  للقرايف  حر  فيه املساااااائ  حترورات جيدات،  ةع فيه القضال اخلمساااااة  -8

الي  ق   ليهاا املاالقيو  )املاد ناة،  ا وا ر الثمي اة،  الضلقني،  الضفروع 
 الرساااااااااااااالة لبن أا زودّ،   و أحد القضال ا صااااااااااااايلة يف  لبن ا ىب،

 املذ ال،  فيه وعرض املسائ   رهات فقهيات مقا نات.
 خمضلر  لي     و املعضمد لدى مضأ رح املالقية.  -9

 موا ال ا لي  للحااب    و من أ وم ار ح خمضلر  لي . -10
 ارح الل قان  ل  خمضلر  لي . -11
ة القضال الي هاام ت فوائد ة ااارح اخلرااا   ل  خمضلاار  لي     و من -12

 يف ارح خمضلر  لي .
الياارح القبم للد دور    و من الياار ح املعضمد  يف املذ ال،  إذا اقضلاار  -13

 م لفه  ل  قول فهو الراجح يف املذ ال،  للدسوق  حااية  ليه.
 من مصادر الفقحب الشافعي: -ت

 دلة   اا   لليافع   وعرض فيه اإلما  الفقه باروقة اسضدللية، وعرض  -1
 وسض بط ا حقا .

 خمضلر امللن  ا ضلره من  لم اليافع   ما جاك يف مقدمضه. -2
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املهذب للياااااااامازح  ذ ر فيه أصااااااااول مذ ال اليااااااااافع  بأدلضها  ما تفرع  -3
  ل  أصوله يف املسائ  امليقلة بعللها.

هناوة املالال للجووين    و  ضاب مبا    ضال له القبول، وقول ابن  ثم  -4
اوة )البداوة  ال ه  هاوة الي ما صااااااااااااا   يف اإلساااااااااااااى  مثلها له ال  ه  
12/128.ّ 

البسااااااااااايط  الوسااااااااااايط  الوجيل للغلايل  فأما البسااااااااااايط فهو تلريص ل هاوة  -5
املالال،  أما الوسااااااايط فهو خمضلااااااار للوسااااااايط،  أما الوجيل فهو خمضلااااااار 

 للوسيط.
 احملر  للرافع    قد اسضقاه من الوجيل للغلايل. -6
 الوجيل للرافع .فضح العلول يف ارح  -7
اجملموع ااااااااااااااارح املهذب لل و ح    و أصااااااااااااااا   ويم يف املذ ال  له ب   -8

 للمذا ال  لها  ما قال ال و ح يف مقدمضه.
الر هاااة  م هاج الاالبني لل و ح  أما الر هاااة فمرضلااار فضح العلول بيااارح  -9

الوجيل للرافع ،  أما امل هاج فهو خمضلااااااااااار لقضاب احملر  للرافع ،  مها من 
 ضمد  يف املذ ال.القضال املع

مغين احملضاج للياااااااااااااربيين    و اااااااااااااارح للم هاج ذ ر فيه م لفه املعضمد من  -10
 املذ ال،  هم  ه فوائد  ت بيهات  حترورات.

 هناوة احملضاج للرمل . -11
 من مصادر الفقحب احلنبلي: -ث

خمضلاااااااااااااار اخلرق     و أ ل ما  ضال يف الفقه  ل  مذ ال اإلما  أمحد،  -1
ابن   ما قالاملضقدمني اااااااااااضها ه   و منت بدوع ، وياااااااااضهر منت   د

 ّ.215 – 214بد ا  )املد   
ااااااااااارح اخلرق   ا وعل    اروقضه أنه وذ ر املسااااااااااألة   وذ ر من  ال   -2

 فيها   وسضدل للح ابلة،  ل وذ ر اي ات زائدات  ن املنت.
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ر فيه اللد هرم جلي  وذ اهلداوة  ا اخلااب   صفه ابن بد ا  بأنه  -3
ة  الر اوات  ن اإلما  أمحد هبا ...  إذا قال اير ا فمراده املسائ  الفقهي

 ّ.220 – 219)املد    أبو وعل 
 الضذ ر  لبن  قي    جعلها  ل  قول  احد مما صححه  ا ضا ه. -4
املسااااااااااضو ال للسااااااااااامرح  ةع فيه خمضلاااااااااار اخلرق ،  الض بيه لغى  اخلىل،  -5

لال  ا وعل ،  اخل اإل ااد لبن أا موس ،  ا امع اللغم  اخللال 
 لبن الب ا،  اهلداوة  ا اخلااب،  الضذ ر  لبن  قي .

 العمد   املق ع  املغين لبن قدامة. -6
 احملر  لبن تيمية   لبن مفلح حااية  ليه)ال قت  الفوائد الس يةّ. -7
 الموع فضا ى اي  اإلسى  ابن تيمية. -8
 ا صااااااااااا   يف فقهمن أ وم مالفر ع لبن مفلح  مدحه املردا ح فقال   -9

 اإلماااا  أمحاااد نفعاااات،  أ ثر اااا ةعاااات،  أمهاااا حترورات،  أ ملهاااا حتقيقاااات...
 ّ.23-1/22)تلحيح الفر ع 

 تلحيح الفر ع للمردا ح.  -10
اإلنلاااا  للمردا ح  اااارح فيه املق ع لبن قدامة، مع بيا  اللاااحيح من  -11

 املذ ال  امليهو ،  ا ضلره يف )الض قيح امليبعّ.
 حذا فيه حذ  صاحال املسضو ال. اإلق اع للحجا ح  -12
م ضه  اإل ادات لبن ال جااااا     و ميااااااااااااااهو    ااااد مضااااأ رح احل ااااابلااااة  -13

   مدلم يف املذ ال.
  يا  الق اع للبهويت    و ارح لإلق اع. -14
 الر ض املربع للبهويت  حاايضه لبن قاسم. -15

 من مصادر الفقحب الظاهري: -ج
 و يف الفقااه الوااا رح،    احملل  لبن حل     و أ رب مرجع مضاادا ل بني العلماااك

 موسو ة فقهية مقا نة  ذلك.
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 مصادر تفسري آأات األحكام:من ثانياً: 
 أحقا  القرآ  لليافع  ةع البيهق . -1
 أحقا  القرآ  للجلاص. -2
 أحقا  القرآ  للقيا اهلراس . -3
 أحقا  القرآ  لبن العرا. -4
 ا امع  حقا  القرآ  للقرا . -5

 
 األحكام: مصادر شروح أحادأثمن ثالثاً: 

 إحقا  ا حقا  ارح  مد  ا حقا  لبن دقيي العيد. -1
 اإل ى  بفوائد  مد  ا حقا  لبن امللقن. -2
 سب  السى  ارح بلوغ املرا  للل عان. -3
 ني  ا  اا  ارح م ضق  ا  با  لليو ان. -4
 السضذ ا   الضمهيد لبن  بد الرب. -5
ح ح اللاااااحيحني  فضل وغف  الباحث  ن اااااار ح  ضال السااااا ة  افة سااااايما اااااار   -6

 البا ح لبن حجر،  فضح البا ح لبن  جال،  ارح ال و ح  ل  مسلم  غم ا. 
 

 رابعاً: من مصادر التعرأفات واملصطلحات الفقهية:
 لل سف  )ح ف ّ. البة الالبة -1
 املغرب يف ترتيال املعرب للمارزح )ح ف ّ. -2
 أني  الفقهاك للقونوح )ح ف ّ. -3
)ح ف ّ  همن  ضابه ) سائ  ابن تيمّ  ص الرسالة  سالة ابن تيم يف احلد د  -4

 للضعرو  بامللالحات الفقهية. 41
 احلد د لبن  رفة )مالق ّ. -5
 اللا ر يف غروال ألفاظ اليافع  للهر ح )اافع ّ. -6
 لذوال ا  اك  اللغات لل و ح )اافع ّ. -7
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 امللباح امل م يف غروال اليرح القبم للفيوم  )اافع ّ. -8
 املق ع للبعل  )ح بل ّ.املالع  ل  أبواب  -9

 الضعروفات للجرجان. -10
 

 خامساً: من مصادر الرتاجم والطبقات:
 ابقات الفقهاك لليمازح. -1
  ا كمد  بد القاد  القرا . ا وا ر امل ية يف ابقات احل فية -2
 تاج الرتاجم يف ابقات احل فية للمقرولح. -3
 الابقات الس ية يف تراجم احل فية لضق  الدون الغلح. -4
 ترتيال املدا    تقروال املسالك ملعرفة أ ى  مذ ال مالك للقاه   ياض. -5
 الدوباج املذ ال لبن فرحو . -6
 ابقات اليافعية القربى للسبق . -7
 ابقات اليافعية لإلس وح. -8
 ابقات احل ابلة  ا وعل ،  ذوله لبن  جال. -9

 ل وغف  الباحث  ن بقية  ضال الرتاجم  الابقات القربى لبن ساااااااااعد،  سااااااااام  -10
  ى  ال بىك للذ  ،   فيات ا  يا  لبن  لقا ،  ا  ى  للل  ل   غم ا.أ
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 .التعرف على اصطالحات الفقهاء 
 مصطلحات املذهب احلنفي برزأ 

  

 .والي ا ح ا   ذا اللقال  ل  م س  املذ ال احل ف  أا ح يفة اإلما  ا  وم
 . ا ح يفة له

 .اصاىح والي  ل  إما  املذ ال أا ح يفة  صاحبه أا ووس  الييرا 
 .ا ح يفة،  اإلما  كمد بن احلسناإلما  أ  أح الارفا 

 .أبو ووس   كمد بن احلسن املقلود اللاحبا 
 .مذ ال اللاحبني  أح هلما أ    دمها أ  مذ بهما

 )اإلما  أبو ح يفة، أبو ووس ، كمد بن احلسنّ.  وراد هبم أئمض ا الثىثة
 ح  مياااااااااااااا   ال اس  اإلجابة  ل   والي  ل     من تلاااااااااااااد  لإلفضاك، اي  اإلسى 

  قد ااضهر به المو ة من  لماك املائة اخلامسة  السادسة. تساؤللم،
   ااد إاىقااه فاااهنم وع و  بااه  اصاااااااااااااااىح لقااال بااه ةااا ااة من العلماااك، مش  ا ئمة

 .السر س 
  مر بن كمد ال سف . مفي الثقلني
 .القاه  ووس  ا رحان إما  احلرمني
ا امع اللغم  -2 .املبسوط أ  ا ص   -1احلسن        ضال كمد بن الر اوة ضال ظا ر 

 - 6 .الساااااااااااااام القبم  -5 .الساااااااااااااام اللااااااااااااااغم  -4. ا امع القبم -3
 .اللوادات

 خمضلر القد  ح. القضاب
 الوقاوة  الق ل  خمضلر القد  ح. املضو  الثىثة
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  املذهب املالكيأبرز مصطلحات 

 .وراد به املد نة القضاب
لبن املواز  املوازوة -3. للعض  املسااضررجة -2. ملد نة لسااح و ا -1     ا مهات

 الواهحة لعبد امللك بن حبيال. -4
ساااااعيد بن املسااااايال،   ر   بن اللبم،  القاسااااام بن  :املراد بالفقهاك السااااابعة الفقهاك السبعة

  بن  بدهللا   ا جة بن زود بن ثابت،   بيدكمد بن أا بقر اللااااااادوي، 
هللا بن  ضبة بن مساااعود،  ساااليما  بن وساااا .  ا ضل  يف الساااابع، فقي   

ي   هللا،  ق سااااااااااااااا، بن  بد قي   ساااااااااااااالمة بن  بد الرمحن بن  و ،  أبو
 أبوبقر بن  بد الرمحن.

 .الو اب   بد ابن القلا ، القاهيا 
  ابن  بد احلقم، املواز، ابن    د ابن  رفة   ابن سااااااااااااااح و ، ابن املواز، احملمدا 

 كمد فهو ابن املواز.  إذا قي  
  من بعد م من أقوال أصاااااااااااااحابه،  با قوال  أقوال مالك، وراد بالر اوات    الر اوات  ا قوال

 .املضأ رون
ا قالوا  إذ العلماك، باإلةاع  إةاع  املراد بالتفاق  اتفاق أ   املذ ال، التفاق  اإلةاع  ا مهو 

 .  وا به ا ئمة ا  بعة ّا مهو )
ا ظهر  امليااهو   اللااحيح 

  ا صح  مقاب  ذلك
ا ظهر     اإذا قي   ا ظهر  ا  فيه إاااااااعا  بأ  مقابله فيه ظهو  أو ااااااا

 .اسم تف ي  وقض   امليا  ة  زواد 
 .وقابله الغروال امليهو 
 .وقابله ال عي  اللحيح
 . نه اسم تف ي   ا ظهرا بلحة مقابلهويعر  ا صح
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 :أبرز مصطلحات املذهب الشافعي 

 .جدود    انت قدمية أأسواك     اجضهادات اإلما  اليافع  ا قوال
 .لقدميباملذ ال ا  ملر  وسم  أو ات اإلما  اليافع  قب  انضقاله إن  و ما قاله القول القدمي
 .  وسم  باملذ ال ا دود مبلر و ما قاله اليافع    القول ا دود

ا ظاااااااااااااااااااهااااااااااااااااااار 
  الوا ر

 ذلااااك إذا  ااااا  ، لإلمااااا  اليااااااااااااااااااافع  ا قوال  و الرأح الراجح من القولني أ 
لقن  ،ه الوااا ر الااذح ويااااااااااااااااا  ااه يف الوهو  وقااابلاا ،ال ضى  بني القولني قووااات 

 . ظاااااااااااااااهاااااااااااااااو ا يف الااااااااااااااارجاااااااااااااااحاااااااااااااااا  ا ظاااااااااااااااهااااااااااااااار أااااااااااااااااااااااااااااااد مااااااااااااااا اااااااااااااااه
إل أ  املعضمد يف   ر يف نفسااااااه،ظا لقن  ذا املرجوح لي  هااااااعيفات جدات، ب   و

 الفضوى  احلقم  ل  ا ظهر.
ملااااااااااااااالح قروااال املع  من ا ظهر إل أ  الفرق الاادقيي بي ااه  بني ا ظهر  أ   امليهو 

املرجوحّ وعد هااااااااااااااعيفات، لقونه  فيات غروبات غم  القول املقاب  للميااااااااااااااهو  )  و
 .ميهو ،  ود   الغروال

وفهم القا   أ  االال العلم أ  املسااااااألة فيها  ى  ا ضلااااااا  املقلااااااود م ه أ   ا  جه
،  أ    ا   اجحات  مرجوحات فع ، ل من قول اليااافع اإلما  اليااا بني أصااحاب

 .اخلى ، فالراجح  و ما وعرب   ه با  جه،  املرجوح ما وقابله يف  ذا
م اجضهادالم هل حث  انت  ويمات   م فقهاك الياااافعية الذون بلغوا يف العلم مبلغات  ا صحاب

 .  وسمو  أصحاب الوجوه ،الفقهية اخلاصة
 .ا صحاب امل ضسبني إن اإلما  اليافع   مذ به    اجضهادات الوجوه
  ذلك   د ا ضى  ا صااحاب يف ،حقاوة املذ ال والي  ل  الرأح الراجح يف املذ ال

   وقولامللااااااااااااا   ما  و الراجح م ها  فيرضا  ،حقاوضه بذ ر م اروقني أ  أ ثر
 . ل  املذ ال

ا صااااااااااااااااااااااااااااااااااااااح 
  اللحيح

 ذلك إذا   ،  الوجوه  صااااااحاب اإلما  اليااااااافع الرأح الراجح من الوجهني أ  و
اللااااااحة   وقابله اللااااااحيح الذح ويااااااا  ه يف ،ال ضى  بني الوجهني قووات   ا 

 .ال ضى  بني الوجهني هعيفات   ذلك إذا  ا 
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 أبرز مصطلحات املذهب احلنبلي 

 ذلك إذا   ، صاااااااااحاب اإلما  الياااااااااافع    الوجوه  الرأح الراجح من الوجهني أ اللحيح
باأ   اا  دليا  املرجوح م هماا يف غااوة  ، ضى  بني الوجهني هااااااااااااااعيفاات ال  اا 
 ، وقابله ال ااعي  أ  الفاساادح، من الوجوه حي  ذ  و اللااحي فالراجح ، ال ااع

  يف  جه  ذا.: بقوهلم وعرب    ه 
 .اليافع   و القول امل لوص  ليه يف  ضاب اإلما   ال ص

 ، ووهر ما وللح   و أ  جييال اليافع  حبقمني خمضلفني يف صو تني مضياهبضني الضرروج
يحلاااااا  يف  ف في ق  ا صااااااحاب جوابه يف    صااااااو   إن ا  رى،، للفرق بي هما

امل لااااااااااوص يف  ذه  و املررج يف ، م لااااااااااوص  خمرج    صااااااااااو   م هما قول  
 قااا  ا قول  باااالفيقاااال فيهمااا،  امل لااااااااااااااوص يف تلاااك  و املررج يف  اااذه تلاااك،

 .  الضرروج
 ّ.ه462 )ت ورود   به القاه  حسني  القاه 
  ا450ّ املا  دح )ت  ، ّ ا502ورود   هبما الر وان )ت    القاهيا
 )  ا623 الرافع  )ت  )  ا676  تورود   هبما ال و ح ) الييرا 
 . تق  الدون السبق  ورود   هبم ال و ح  الرافع  الييو 
  ا926ّز روا ا نلا ح )ت   اإلسى اي  

 ّ. ا458 )ت الفقهاك من اإلما  أمحد إن القاه  أا وعل   املضقدمو 
من القاهااااااا  أا وعل  ان ابن مفلح صااااااااحال  ضاب املبدع اااااااارح املق ع  املضوساو 

 ّ.ه884 )ت 
إن اليااااااااااااااي  كمااااد بن  بااااد هّ 885 )ت من  ىك الاااادون املردا ح  املضأ ر  

 ّ. ا1295)ت  العامرح   هللا
 .ملالح والي  ل  بعأ  با  تىميذ اإلما  ةا ما 
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  به د   ر   فموأما املضأ   ،وعل  القبم املضوساااااااااااااااو  وقلاااااااااااااااد   به أبا القاه 
 .القاه   ىك الدون املردا ح

 هّ.275 )ت محد بن كمد بن احلجاج املر ذح أ أبو بقر
اااااااااااااااي   اليااااااااااااااي  أ 

 اإلسى 
تق  الدون بن  -2  .موفي الدون ابن قدامة املقدساا  صاااحال املغين -1

 ة.تيمي
 .جد اي  اإلسى  ةاجملد  بد السى  بن تيمي -2 .املوفي بن قدامة -1 الييرا 
 ابن قدامة  تلميذه. ،   و ابن أ   و مش  الدون أبو الفرج املقدس  اليا ح

  ذا   د أصااااااااااحاب ا، 
 ا صحاب  ذا   د 

 .محد  ا  ائ  من احل ابلةأ  اصة تىمذ  اإلما   ،ك احل ابلةأح  لما

  وقلد   هبا إما    ذه   اوة
إما نلات من   ،محد يف مسألة من املسائ أاحلقم املر ح  ن اإلما   -1

  ىمه أ  إمياكت .
 ااإلما  أ  قد تقو  خترجيات من  لماك احل ابلة ا  ائ   ل  نلوص -2

 فضقو    اوة خمرجة.
 و نق  حقم مسألة من املسائ  الي نص اإلما  أمحد  ل  حقمها إن  الضرروج

  احلقم.مع الضسووة بي هما يف ،ويبهها من املسائ  الي ، و ص  ليها ما
نخصَّ  ليه أ  ال ص أ  

 امل لوص  ليه
 .ما قاله اإلما  نلات أ  تلردات فقط

إ    ،أ  خترجيه ،أ  قول بعأ اجملضهدون ،اإلما  و قول بعأ أصااااااااااحاب  الوجه
أ  مااأ وذات من  ،من قوا ااد اإلمااا  أمحااد أ  إميااائااه أ  تعليلااه  ااا  مااأ وذات 
 .سياق  ىمه

 ،ات  ل  نلاااااااااه   ليه ةهو  احل ابلةأ   ا  خمرج ، و ما نص  ليه اإلما  املذ ال
 .ويذ   ه إل القلي  م هم  ،
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  .إفادات أثناء البحث 

من السااااه   ل  من وقلااااد مسااااألة أ  وعثر  ليها مباااااار ، ب   ليه أ   لي  -1
وقرأ بابات أ  أبوابات حث دل   ل  ما ورود،   مبا وعثر  ل  ما أ اد ملادفة يف 

 باب ، وضوقع  جود ا فيه.
ل وسم الفقهاك  ل  م هج  احد يف الرتتيال  الضألي ، فما   الباحث ذلك  -2

 أث اك حبثه.
باااحااث يف البحااث  ن حقم مسااااااااااااااااألااة  أحل  يف البحااثا  ، إذا اجضهااد ال -3

 جيد ا، فانه وسلك مسلك الضرروج  ل  مسائ  مياهبة يف املذ ال.
صياغة البحث  انضقاك املاد  العلمية أصعال من ةع املاد ا  هنا حتضاج لضقومي  -4

  فحص  اسضبعاد ما ل حاجة إليه،   هع    انضقاك يف مقانه ا نسال له.
مهم ل بااد أ  ولااااااااااااااحااال الباااحااث أث اااك حبثااها فى وضعلااااااااااااااااال الضجرد أمر  -5

للاااااااراص  ل للمذ ال،  إمنا وقو  مه ه إصااااااابة احلي،  موافقة الدلي ، مع 
 اجضهاده يف فحص ا دلة  د اسضها د اسة  افية.

ال ضما  بسااااىمة اللغة،  جود  ا ساااالوب،  صااااياغة البحث صااااياغة  لمية،  -6
 اااوااة بعىمااات الرتقيم  للااد ضو   بااد بعياادات  ن ا ساااااااااااااااااليااال ا دبيااة، مع الع

السااااااااااااااى   ا     ضاب مفيد يف  ذا الباب ا ه  )قوا د اإلمىك   ىمات 
 .الرتقيمّ

الضرايط إلتاز الرساااااالة بوهاااااع جد ل زمين إلتاز ا وساااااا د  ثمات يف ت ويم  -7
 .قياس الوقت  اسضثما ه،  إتاز الرسالة يف  قت 

  د احلاجة،   د  الرتدد يف ذلك، الرجوع     العلم  أ   ال ضلاااااااااااااااص  -8
 .فقم فضحت السضيا   للباحث من آفاق،   م قو مت من أ ااك

 للمير  العلم  أ لت بأ ل  السضفاد  من توجيهاته.إ سال املاد  امل جل   -9
 اإلصرا   املثابر   اللرب مع الضو   زاد وق ُّ د نه الباحث  وسأ . -10
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 :منهجية البحث الفقهي 
 : وتتمثل يف ،القسم منهجية عامة للبحوث الفقهيةأقر      
تلوور املسألة املراد حبثها قب  بيا  حقمهاا ليض ح املقلود من د اسضها  الرجوع إن  -1

 أ   اليأ  يف ذلك.
إذا  انت املسألة من مواهع التفاق ،فيذ ر حقمها بدليله، مع توثيي ذلك من موانه  -2

 املعضرب .
  انت املسألة من مسائ  اخلى  فيضبع ما ول    إذا -3
 حترور ك  اخلى  إذا  انت بعأ صو  املسألة ك   ى ،  بع ها ك  اتفاق. -أ

ذ ر ا قوال الوا د  يف املسألة،  بيا  من قال هبا من أ   العلم،   وقو   رض  -ب
 اخلى  حسال ال ا ات الفقهية.

وال املعضرب ، مع الع اوة بذ ر ما تيسر الوقو   ليه من أقالقضلا   ل  املذا ال الفقهية  -ج
 السل  اللاحل،  إذا ، ووق   ل  املسألة يف مذ اٍل ما فيسلك مسلك الضرروج.

 توثيي ا قوال من  ضال املذ ال نفسه. -د
اسضقلاك أدلة ا قوال، مع بيا   جه الدللة،  ذ ر ما ورد  ليها من م اقيات،  ما - ا

 جياب به   ها.
 الرتجيح، مع بيا  سببه،  ذ ر مثر  اخلى  إ   جدت. - 
ال ضماد  ل  أمهات امللاد   املراجع ا صيلة يف الضحرور،  الضوثيي،  الضرروج،  -4

  ا مع.
 الرت يل  ل  موهوع البحث    ال السضاراد. -5
 الع اوة ب رب ا مثلة  اصة الواقعية. -6
   ال ذ ر ا قوال الياذ . -7
 ع اوة بد اسة ما جد من الق اوا مما له صلة  اهحة بالبحث .ال -8
 ترقيم اآلوات  بيا  سو  ا. -9
ختروج ا حادوث،  بيا  ما ذ ره أ ا  الياأ  يف د جضهاا إ  ، تقاان يف اللحيحني أ   -10

 أحدمها، فا   انت  ذلك فيقضف  حي  ذ بضررجيهما.
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 قم  ليها.ختروج اآلثا  من ملاد  ا ا صيلة،  احل -11
 الضعرو  بامللالحات  ارح الغروال. -12
 الع اوة بقوا د اللغة العربية،  اإلمىك،   ىمات الرتقيم. -13
تقو  اخلامة  با    ن ملرص للبحث، وعا  فقر   اهحة  ما ت م ه البحث، مع  -14

 إبراز ال ضائج.
 ترةة ا  ى  غم امليهو ون. -15
 الف ية،  تضقو  من مخسة فها س إتباع الرسالة بالفها س  -16

 * فهرس اآلوات القرآنية.
 * فهرس ا حادوث ال بووة   اآلثا .

 * فهرس ا  ى .
 * فهرس امللاد   املراجع.

 .* فهرس املوهو ات
 

 .ظهور شخصية الباحث 
ماااااااان ا مااااااااو  الااااااااي وياااااااااد هبااااااااا يف الرسااااااااائ  )ظهااااااااو  ارلااااااااية الباحااااااااثّ،  املااااااااراد 

 اللاااااافات الاااااااي تااااااادل  لاااااا  مقااااااان الباحاااااااث مااااااان بيرلااااااية الباحاااااااث  املهاااااااا ات 
 موهوع حبثه،     حتل  بأمو  

 سعة الاىع يف موهوع البحث. -1
 القد    ل  ت ويم ا فقا . -2
 اتباع امل هج. -3
 القد    ل  حترور ا قوال. -4
 املوازنة بني ا دلة  الرتجيح. -5
 السضدلل  بيا   جه الدللة. -6
 ا جوبة  ل  امل اقيات. -7
 ا قوال.الضرروج  ل   -8
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 ( البحثية يف البحث.wordثالثاً: إفادات يف توظيف خصائص برنامج )

 اخلاوط املسا د    -1
ّ 18ّ مقاااااااس )traditional Arabicوُعضمااااااد يف البحااااااث العلم   ط ) -أ

 ّ للهامش.14للمنت،  )
من اخلاوط املسااااااااااااا د  يف البحث  ط الرساااااااااااام العثمانا  وسااااااااااااضعم  يف  ضابة  -ب

ّ  ميل   ااذا اخلط kfgqpc uthmanic script hafsاآلوااات،  ا ااه  )
 بالذات أنه و ار أ قا  اآلوات بل رفة امللح ،    ا تابيي يف اسضعمال اخلط 

 َسِديًدا َ َوقُولُوا قَْواًل  ِيَن آَمُنوا اتذُقوا اَّللذ َها اَّلذ يُّ
َ
ْعَمالَُكْم  70يَا أ

َ
ْصلِْح لَُكْم أ يُ

 .َوَيْغفِْر لَُكْم ُذنُوَبُكمْ 
 ا قواس املل رفة تد ج بالاروقة اآلتية بعد  هاااااااااع م اااااااااار القضابة يف املقا       

 الذح سيوهع فيه القوس 
ّ AGA Arabesquمن القااائمااة )إد اجّ ُجضااا  ) ملّ   ُجضااا  اخلط )     

  م ه ُجضا  القوس املل ر .
 
 
 
 
 

     
 

  دم   اخلط العثمان من موقع المع امللك فهد لابا ة امللح  اليرو   
http://fonts.qurancomplex.gov.sa/?page_id=42 
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ّ wordمن اخلاوط املسااااا د  يف البحث   ط الرموز الي ل تضوفر يف برنامج )  -ج
،   و  ّ)ت حنو  د   تثبياااااا

(CTraditional Arabic.ّ 
   ابط حتميله      

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attac
hmentid=84385&d=1303759311 

 
 احلاشية:طرأقة إدراج  -2

بعد  هااااااااع امل ااااااااار هناوة ال ص الذح وراد  هااااااااع احلااااااااااية له، جضا  )مراجعّ   
 ّ.Alt+Ctrl+f)إد اج حااية سفليةّ، أ  بال غط  ل  مفضاح ال ضلا  )

 
 
 
 
 
 
 
 
  ع  الرتقيم وبضد  من جدود لق  صاااافحة  ُجضا  السااااهم اللااااغم وسااااا  مربع   

  ترقيم    صفحةّ   )إد اجّ  ما يف اليق)احلواا  السفليةّ،   جضا  )إ اد  
 الضايل 

 

 

 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=84385&d=1303759311
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=84385&d=1303759311
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لوهاااع  قم احلاااااية بني قوساااني تضبع الاروقة الضقليدوة فيوهاااع م اااار القضابة ميني  -3
الرقم  ووهاااع القوس امل اساااال   وساااا  الرقم  ووهاااع القوس امل اساااال،   و ااال  

ّ،   تلغ  18ّ،  يف املنت )14الرقم مع القوسااااااااااااااني  ووحد حجمه يف اهلامش )
  اصية )مرتفعّ من الرقم يف اهلامش.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

تلغ   اصية )مرتفعّ بال غط  ل  
  ذه العىمة.
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ي هبا أ قا  اهلوامش بعد النضهاك من الرسااالة بضحدود  قم     ا  اروقة وساام  تُ سااَّ
أ ل  امش يف الرساااالة من اهلامش   ا ضيا  )اساااضبدالّ من )اللااافحة الرئيسااايةّ  

 يف اليق  الضايل  ما 
 
 
 
 
 
 

   هع م ار القضابة   د  انة )البحث  نّ   ا ضيا  ) ىمة حااية سفليةّ 
 من ) اصّ  ما يف اليق  الضايل 
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  بامل ار ّ   ُو ل  يف  انة )السضبدال بااااااااااااااااّ ووهع الرمل املوجود    بني قوسني )   
ّ،  تلال 14 ُجضا  )ت سااااااااااااييّ من أسااااااااااااف  املربع  ددد اخلط الر   للبحث،  حجم اخلط )

 اإلاا   من مرتفع  م رفأ   )موافيّ   )اسضبدال الق ّ ،  ما يف اليق  الضايل 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ذه املها   مها   )الساااااااااااااضبدالّ ختضلااااااااااااار  ليك  ثمات يف ت سااااااااااااايي البحث فلو 
 اأت  اأت  امات يف البحث،  قاعت اااااواات  ل  ذلك اخلاأ فانك باإلمقا  أ

أ  تضىفاه هبذه الاروقة، بيااااارط أ  وقو  اخلاأ  احدات يف ةيع املواهاااااع،  تضقب  
 اصاااية الساااضبدال تعدوله مثىت  املساااافة بعد  ىمة الرتقيم حنو)البيع ،  ال قاح ، 

ة   لرتقيم )الفاصااالةّ فانك ت ااال  الفاصااال...ّ ترود أ  تلو  املساااافة قب   ىمة ا
)اسضبدالّ   تقضال يف  انة )اسضبدال بااااااااااّ   ،  ل ت ع مسافة قبلها  ل بعد ا 

   ختضا  )اسضبدال الق ّ.
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ترق م اللفحات با ضيا  )إد اجّ   ) قم اللفحةّ   جضا  املوهع الذح وراد أ   -4
 وقو  فيه الرقم.

 
 
 
 
 
 
 
 

املسااااااااااألة للاااااااااافحة جدود ا لبدك املبحث الذح وليها أ  املالال و ضق  بعد  ضا   -5
  الذح وليها بواساة  يا  )فاص  صفحاتّ من )إد اجّ.

 
 
 
 
 
 
 

لرتتيال قائمة ما  في الرتتيال اهلجائ  ُت ل  القائمة  املة،   ُجضا  الرمل فرز من  -6
 )اللفحة الرئيسيةّ   )نصّ   )تلا دحّ   )موافيّ  ما يف اليق  الضايل  
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و ااااابط ال ص يف ت سااااايقه مضسااااااٍ  بني السااااااو   ما يف  ذا العم ،  وقو  ذلك  -7
   مل )هاااااااااااابطّ من مربع )فقر ّ من )اللاااااااااااافحة بض اااااااااااالي  ال ص  امىت   ا ضيا

 الرئيسيةّ  جضا  الض سيي املرغوب،  ما يف اليق  الضايل 

 

 

 

 

 

لض ساااااااااااااايي ال ص  ل  حاااد معني   حتااادواااد  اااامش مبقيااااس معني   ن ميني  مشاااال  -8
اللاافحة  ُو اال  ال ص   ُدر  امل ااار من املسااار  للضوساايع أ  الض ااييي،  ما يف 

 اليق  الضايل  
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الفهااا س  تاُاد ج الفهااا س من  ىل ت اااااااااااااالياا  ال ص املراد فهرسااااااااااااااضااه   ا ضيااا   -9
)مراجعّ   ) هع  ىمة لإلد الّ   يف  انة )اإلد ال الرئيس ّ وُوهع   وا  
الفهرس،   يف  ااانااة )اإلد ااال الثااانوحّ واُاد اا  ال ص املفهرس سااااااااااااااواك آوااة أ  

   املد   يف )اإلد ال الرئيس ّ،حدوث أ   خلخم .... ، لقن بيرط توحيد الع وا
فا  ى  وُفهرس هلم حتت ذات اإلد ال الرئيساااااااااا  )فهرس ا  ى ّ يف    مر ا 
حث وُد ج الفهرس  ضامات بع وا   احد  ئيس  لق  فهرس  )فهرس آوات، فهرس 
أحاادواث، فهرس آثاا ، فهرس أ ى ، فهرس مراجع..ّ،  واد ج بعاد النضهااك من 

 ار يف املقا  امل اسال   )مراجعّ   )إد اج فهرسّ،  ميل  الرسالة بعد  هع امل
 ذه الاروقة أهنا   د تغم صااااااااافحات الفها س للواد  أ  نقص، ُجضا  فقط  يا  

 )حتدوث فهرسّ من  انة فهرس من )مراجعّ فيحد ث الفها س يف ثوان.
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باإلمقا  أ  جيع  له ّ ميل  ال ضلاااااااااااااااا ات، فمثىت  مل ) wordمن مميلات  -10
مفاتيح ا ضلاااااااا  من لوحة املفاتيح بدل الاروقة املعضاد   املذ و   سااااااالفات،  اروقة 
ذلااك بااا ضيااا  )إد اجّ   ) ملّ   )امللوااد من الرموزّ  بعااد ا ضيااا  الرمل احملاادد 
جضا  )مفضاح ال ضلاااااااا ّ   تقضال مفاتيح ال ضلاااااااا  املراد  يف  انة )اهاااااااغط 

 ا دودّ   )تعينيّ  ما يف اليق  الضايل مفضاح ال ضلا  
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 أ ضم  ذه اإلفادات بافاد  ذات  ىقة بالضق ية،      د  حفظ الباحث الرسااااااااااالة  البحث 
  املسودات  ل  احلاسوب مباار ، ب  وسضعم  الضابيقات اهلوائية الي حتضفظ بامللفات  وائيات 

 حهااا يف أح مقااا  وضوفر فيااه التلاااااااااااااااال ميقن اسااااااااااااااضعااادلااا يف حااال حااذفهااا،  مااا ميقن فض
 ّ .drop boxالىسلق ،  لو يف ا جهل  القفية الذ ية،  ربنامج  )

وهذه النصووووووويحة ليسوووووووت من الكماليات، بل من األسووووووواسووووووويات ال  أنب ي أن أدخذ  ا 
م احلواسااايال   حذ  امللفات غ سااالبيات -إ  اااااك هللا-ا ليأمن الباحث مع بداأة البحث

 املضوقع!  حل  مع  ثمون ...

 ختاماً:

جمموعة النماذج ال  حيتاجها طالب وطالبات الدراسوووووات العليا، مكن اميلها بال ووووو ط 
عليها، مع مالحظة أن بعض هذه النماذج البد أن تكون نسووووووخة أصوووووولية )موجودة لد  

 (:القسم

https://jurisprudence1432.wordpress.com/%D9%86%D9%
-85%D8%A7%D8%B0%D8%AC

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3
-%AA%D8%A7%D8

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7/  

 

 مراجع:

 ، لاااائلاااه ،ضهابيع) البحث الفقه  من أف ااا  القضال الي أفدت م ها يف البحث الفقه  
ا ي  سا، تألي   الد ضو  إ  ّمع امللالحات الفقهية يف املذا ال ا  بعة ،ملاد ه ،أصوله

 . بد العال

 

https://jurisprudence1432.wordpress.com/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7/
https://jurisprudence1432.wordpress.com/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7/
https://jurisprudence1432.wordpress.com/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7/
https://jurisprudence1432.wordpress.com/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7/
https://jurisprudence1432.wordpress.com/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7/


36 
 

 

هو  ظ الباحث يف البحث العلم  كاهااااااااااااار  بع وا   من املواد املميل  يف ظهو  اااااااااااااارلاااااااااااااية 
حث  يف مدور مر ل الضميل الب ياض بن نام  السااالم   للد ضو   اااارلاااية الباحث يف الرساااالة

فقه الق ااااااوا املعاصااااار  جبامعة اإلما  كمد بن ساااااعود اإلساااااىمية،  ا ساااااضاذ يف  لية الياااااروعة 
  الد اسات اإلسىمية جبامعة القليم.

 :ككا   اللقا
 ؟  ظهو  اليرلية يف العم  البحث ما مع • 
 ؟    مسالة  لمية   جيال أ  وقو  للباحث  أح  إهافة يف  •
 ؟الجضهاد يف حبث املسالة العلميةما هوابط   •
 .  يوب بعأ الرسائ  العلمية الي ترت ل كضووالا  ل  ا مع د   الد اسة  الضحلي   •

  

 وآلحب وصحبحب وسلموصلى هللا وسلم على نبينا حممد 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


