 -9في المنهج الوصف ّي :تكليف الطلبة بكتابات وصفية خالصة يف اآليت:

أ -رأي (الشافعي) ،يف (دليل االستحسان).

ب -رأي الطوسي يف (االعتكاف).

ج -رأي (الغزال) ،يف (املفاضلة بني الصرب والشكر).

د -رأي (ابن الصالح) ،يف (رواية احلديث باملعىن).

ه -رأي (أيب حيان األندلسي) ،يف (التفسري باملأثور).

و -رأي (أيب شامة املقدسي) ،يف (القراءات).

ز -رأي ابن عاشور ،يف (روايات أسباب النزول).

ح -رأي الزركشي ،يف (الناسخ واملنسوخ).

خطوات البحث
أ ّو ًل -اختيار الموضوع:
لكل حبث موضوع .واختيار املوضوع هو اخلطوة األوىل يف البحث .واألفضل
أن يكووون الباحووث هووو موون ضتووار املوضوووعي موون أفوول أن يمبوودع في و  ،ووالف مووا لووو
فرضا ،فإنَّ لن يستطيع الوفاء مبتطلبات .
فمرض علي ً
وللموضوع اجليِّد شروط:
اضحا.
 -1أن يكون دقي ًقا و ً
فديدا ،غري مدروس ساب ًقا.
 -2أن يكون ً
 -3أن يكون ذا مصادر ومرافع وافرة.
اسعا ،أو ضيِّو ًقا.
 -4أن يكون مناسبًا ملرحلة البحث ،فال يكون و ً
 -5أن يكون مناسبًا لرغبة الباحث وميول .
وختصص .
 -6أن يكون مناسبًا لثقافة الباحث ُّ
والختيووار موضوووع فيِّوود ال بوود للباحووث موون الق وراءات الكثوورية الدقيقووة املتأنِّيووة
للمصادر واملرافع املختلفة يف العلوم اإلسالميةي ليصل إىل موضوع فديد ،مل يسبق
إىل دراست  :كليًّا ،أو فزئيًّا .فأنواع البحث الرئيسة ،هي:
 -1اإلتيان باجلديد ،حني يكون الباحث أول من يطرق املوضوع.
 -2إصالح القدمي ،وهلذا اإلصالح صور:
وادرا علووع االنتفوواع ووا ،فيعموود
أ -حتقيووق املخطوتووات ،الوود مل يعوود القووارق العووادي قو ً
ِّ
احملق ووق إىل إص ووالح تل ووت املخطوت ووات القد ووة ،بإخراف ووا مطبوع ووة تباع ووة حديث ووة،
وكأّنا مد ِّونت يف العصر احلديثي لينتفع ا من يصعب علي ذلت.
ب -نق وود اآلراء اخلاتل ووة للب وواحثني ال ووذين س ووبقوا الباح ووث م وون الق وودامع واحمل وودثني،

باالستناد إىل األسس النقدية الصحيحة.
ج -اختصار القدمي الطويل.
املتفرق.
د -مجع القدمي ِّ
هو -إعادة ربط أفزاء القدمي املختلط.
و -شرح القدمي الغامض أو املب م ،وتوضيح مشكالت .
ثانيًا -اختيار العنوان:
تقتضووي الدراس ووة املن ي وة الوص ووول إىل عن ووان واض ووح دقيووق ،ي وووحي للق ووارق
بفح وووم مض وومون البح ووث ،وم وودم اس ووتفادت منو و  ،هل ووذا ينبغ ووي للباح ووث استش ووارة
األساتذة األكفاءي إلبداء آرائ م ومقرتحاهتم حول عنوان البحث ،ومناقشة مدلولو ،
وتعرف أبعاده .وهذا ما يزيود الباحوث اتملنانًوا ،يف الوقووف علوع اخوتالف وف وات
ُّ
النظر.
وكما يمضطُّر الباحث أحيانًا إىل تعديل موضووع حبثو  ،فقود يمضوطُّر إىل تعوديل
وتم بع وود توغُّ ول الباح ووث يف ت وواالت حبث و  ،إذا
عن ووان حبث و  ،وه ووو أم وور تبيع ووي ،ق وود ي و ُّ
تعرف ا من قبل.
اتَّضحت ل أمور وذيول مل يكن قد َّ

