
 ة خالصة يف اآليت:تكليف الطلبة بكتابات وصفي  المنهج الوصفّي: في  -9
 )الشافعي (، يف )دليل االستحسان(. رأي -أ

 رأي الطوسي  يف )االعتكاف(. -ب
 (، يف )املفاضلة بني الصرب والشكر(.الغزال  ) رأي -ج
 .الصالح(، يف )رواية احلديث باملعىن( )ابن رأي -د
  رأي )أيب حي ان األندلسي (، يف )التفسري باملأثور(. -ه
 رأي )أيب شامة املقدسي (، يف )القراءات(. -و
 رأي ابن عاشور، يف )روايات أسباب النزول(. -ز
 (.نسوخالناسخ وامل، يف )الزركشي  رأي  -ح



 خطوات البحث

 
 اختيار الموضوع: -أّوًل 

لكل  حبث موضوع. واختيار املوضوع هو اخلطوة األوىل يف البحث. واألفضل  
أن يكووون الباحووث هووو موون ضتووار املوضوووعي موون أفوول أن يمبوود ع  فيوو ،  ووالف مووا لووو 

 فمر ض  علي  فرًضا، فإنَّ  لن يستطيع الوفاء مبتطلبات . 
 روط:وللموضوع اجليِّد ش

 أن يكون دقيًقا واضًحا. -1
 أن يكون فديًدا، غري  مدروس سابًقا. -2
 أن يكون ذا مصادر ومرافع وافرة. -3
 أن يكون مناسًبا ملرحلة البحث، فال يكون واسًعا، أو ضيوًِّقا. -4
 أن يكون مناسًبا لرغبة الباحث وميول . -5
 أن يكون مناسًبا لثقافة الباحث وختصُّص . -6

ر موضوووع فيِّوود ال بوود  للباحووث موون القووراءات الكثوورية الدقيقووة املتأنِّيووة والختيووا 
للمصادر واملرافع املختلفة يف العلوم اإلسالمي ةي ليصل إىل موضوع فديد، مل يسبق 

 إىل دراست : كليًّا، أو فزئيًّا. فأنواع البحث الرئيسة، هي:
 وع.اإلتيان باجلديد، حني يكون الباحث أو ل من يطرق املوض -1
 إصالح القدمي، وهلذا اإلصالح صور: -2
حتقيووق املخطوتووات، الوود مل يعوود القووارق العووادي  قووادرًا علووع االنتفوواع  ووا، فيعموود  -أ

احملقِّوووق إىل إصوووالح تلوووت املخطوتوووات القد وووة، بإخراف وووا مطبوعوووة تباعوووة حديثوووة، 
ا دموِّنت يف العصر احلديثي لينتفع  ا من يصعب علي  ذلت.  وكأّن 

 
قوووود اآلراء اخلاتلووووة للبوووواحثني الووووذين سووووبقوا الباحووووث موووون القوووودامع واحملوووود ثني، ن -ب



 باالستناد إىل األسس النقدي ة الصحيحة.
 اختصار القدمي الطويل. -ج
 مجع القدمي املتفرِّق. -د
 إعادة ربط أفزاء القدمي املختلط. -هو
 شرح القدمي الغامض أو املب م، وتوضيح مشكالت . -و

 العنوان:اختيار  -ثانيًا

ة الوصوووول إىل عنووووان واضوووح دقيوووق، يووووحي للقوووارق تقتضوووي الدراسوووة املن  ي ووو
استشووووارة  ينبغووووي للباحووووثبفحوووووم مضوووومون البحووووث، وموووودم اسووووتفادت  منوووو ، هلووووذا 

ومقرتحاهتم حول عنوان البحث، ومناقشة مدلولو ،  آرائ مإلبداء  ياءاألساتذة األكف  
يف الوقووف علوع اخوتالف وف وات  ا،نًويزيود الباحوث اتملناما وهذا  .ف أبعادهوتعرُّ 

 النظر.
ا إىل تعديل موضووع حبثو ، فقود يمضوط رُّ إىل تعوديل الباحث أحيانً  رُّ ضط  وكما يم 

ل الباحوووث يف تووواالت حبثووو ، إذا بعووود توغُّووو ، قووود يوووتمُّ عنووووان حبثووو ، وهوووو أمووور تبيعوووي  
 .من قبلف ا ضحت ل  أمور وذيول مل يكن قد تعرَّ اتَّ 
 


