المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعـة نجـران
كلية الشريعة وأصول الدين
قسم الشريعة
برنامج ماجستير أصول الفقه

دليل رسالة املاجستري يف أصول الفقه
يقدم الطالب بعد اجتياز الدراسة املنهجية مشروعا لرسالة املاجستري يف موضوع من موضوعات
التخصص وينجزه يف املدة املخصصة للربانمج وفق الئحة الدراسات العليا.
وجيب على الطالب عند كتابة الرسالة مراعاة الضوابط التالية:

أوال :الضوابط الشكلية والفنية:

يلتزم الباحث عند إعداد الرسالة ابلضوابط اآلتية:

(أ) اللغة:

 .1التقيد بقواعد اللغة العربية وأصول الكتابة هبا.
 .2العناية ابملراجعة اللغوية ،والتأكد من عدم وجود األخطاء اللغوية واإلمالئية والطباعية.
 .3استخدام اللغة العلمية وجتنب اللغة األدبية ذات احملسنات اللفظية واالستعارات والكناايت
واجملازات ما أمكن.
 .4جتنب اللغة اإلنشائية واالستطراد الزائد ،والعبارات واملصطلحات اإلعالمية
 .5جتنب استخدام ضمر املتكلم ،مثل :أان ،أرى ،حنن ،توصلت ،عملت ..إخل ،وبدال من ذل
تستخدم عبارات مثل :قام الباحث ،يرى الباحث ،يستخلص الباحث ،وحنو ذل .

(ب) حجم الورق واهلوامش:

 .1تكون الطباعة على ورق أبيض من النوع اجليد مقاس ( .)A4
 .2تتم الطباعة على وجه واحد ،دون إطارات وزخارف.
 .3يتك هامش مقداره (3 .5سم) على ميني الصفحة ،و (2 .5سم) يف بقية اهلوامش.
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(ج) حجم اخلط ونوعه:
 - 1يكتب النص العريب بنوع خط ( ،)Traditional Arabicوفقا لآليت:
أ  -العناوين الواقعة يف وسط الصفحة تكتب حبجم خط ( )2٠غامق (.)Bold
ب  -العناوين اجلانبية حجم خط ( )1٨غامق ( .)Boldومنت الرسالة حبجم خط ( )1٨غري
غامق.
ج  -احلواشي حبجم خط ( )14غري غامق.
 - 2تكتب اآلايت القرآنية ابلرسم العثمان ،وحجم خط املنت نفسه ،وميكن اإلفادة من برانمج جممع
املل فهد لطباعة املصحف الشريف.
 - 3تكتب الكلمات غري العربية يف منت الرسالة (األمساء ،املصطلحات ،توثيق املراجع غري العربية داخل
املنت) بنوع خط ( )Times New Romanوحبجم ( )14غري غامق.
 - 4تكتب مجيع األرقام ابلنمط التايل ( ... ،3 ، 2 ،1إخل) ،ما عدا ما تقتضيه الضرورة يف السياق
غري العريب فتكتب ابلنمط التايل (  ... 1،2،3إخل ) مثل توثيق سنوات املراجع األجنبية داخل املنت ويف
قائمة املراجع ،أو املستخلص ابللغة اإلجنليزية.
 - 5يلتزم الباحث بضوابط اخلطوط وتنسيقها يف صفحة الغالف ،واملستخلص العريب واإلجنليز ،
والفهارس ،وفواصل عناوين الفصول ،واجلداول واألشكال ،واملراجع واملالحق ،مبا سيذكر يف مواصفات
كل منها.
(د) تنسيق الفقرات:

يراعى االلتزام بنظام الفقرات يف الكتابة ،مع مراعاة اتساقها ،وعدم طوهلا ،وأن تكون يف بداية السطر
بتك فراغ قدره (مخس) مسافات ،مبقدار (1سم) .وعند وجود
األول من كل فقرة مسافة ابدئة ،وذل
فقرات تستدعي التقيم يراعى أن يتك مسافة بني نقاط التقيم واهلامش مبقدار (مخس) مسافات ،مع
مراعاة التنويع يف التقيم  -إذا استدعت احلاجة إىل وجود جمموعة من النقاط املتفرعة  -حتت العنوان
الواحد من خالل استخدام األرقام ( )... ،3 ،2 1يف التفريع األول ،مث احلروف األجبدية (أ ،ب)... ،
يف التفريع الثا،ي ،مث الرموز نأنواعها املختلفة ( ) ...،،■ يف التفريع الثالث وما بعده.
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(ه) تباعد األسطر:
تكون املسافات بني أسطر املنت (التباعد) مسافة واحدة (مفرد).

(و) ترقيم الصفحات:

 - 1ترقم الصفحات اإلضافية مثل اإلهداء والشكر وامللخص واملقدمة ابحلروف األجبدية (أ ،ب ،ج
 ...إخل) على أن يبدأ التقيم األجبد بعد صفحة البسملة ابتداء من صفحة اإلهداء حىت هناية
صفحات فهرس احملتوى إن وضعت قبل التمهيد وإال حىت هناية املقدمة.
 - 2يرقم منت الرسالة ترقيما متسلسال ابلنمط التايل ( ... ،3 ، 2 ،1إخل) من بداية التمهيد حىت آخر
صفحة مبا يف ذل املالحق إن وجدت.
 - 3يكون ترقيم الصفحات يف منتصف أسفل الصفحة ،وحجم خط ( )1٨غري غامق ،وبنوع
( )Traditional Arabicداخل قوسني هال ليني أو شرطتني.
(ز) عالمات الرتقيم:

جيب العناية بعالمات التقيم ،ووضعها يف مواضعها الصحيحة ،مع االلتزام بعدم وضع مسافة بني عالمة
التقيم والكلمة اليت قبلها ،مع وضع مسافة واحدة بعد عالمة التقيم.
ومن أبرز عالمات التقيم اليت يشيع استخدامها يف البحوث والرسائل العلمية اآل،ي:
الفاصلة ( :)،وتوضع بني املفردات واجلمل املعطوفة على بعضها ،وبني اجلمل املرتبطة ببعضها.
الفاصلة املنقوطة (؛) :توضع قبل اجلمل التعليلية وبني اجلمل الطويلة ،وبني الشيء وأقسامه.
النقطة ( :).وتوضع عند هناية اجلمل التامة ،وعند هناية الفقرة ،وبعد التوثيق إذا جاء يف هناية الفقرة.
النقطتان ( :):للتوضيح أو إبراز األنواع واألقسام ،وقبل مقول القول وحنوه ،وبعد العناوين الرئيسة
والفرعية.
عالمة االستفهام (؟) :تستخدم بدال من النقطة يف هناية اجلمل االستفهامية.
التنصيص (" ") :يوضع بينهما النص املقتبس نألفاظه.

القوسان اهلالليان (( )) :يوضع بينهما التوثيق يف املنت ،كما يوضع بينهما تفسري كلمة ،أو املرادف هلا،
أو كتابة سنة وفاة مؤلف ،أو كتابة مصطلح بلغة أخرى .
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القوسان املعقوفان ([ ]) :تستخدم يف مبجال التحقيق لتحديد إضافة احملقق إىل النص يف املنت،
وكذل لعزو اآلايت القرآنية يف املنت ،هكذا [البقرة]23:

القوسان املزخرفان (﴿ ﴾) يوضع بينهما نص اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية.
الشرطة ( :)-توضع بني العدد واملعدود مثل :أوال-2 -1 -:
الشرطتان ( :)- -توضع بينهما اجلمل املعتضة.
النقاط الثالث ( :)...توضع مكان اجلملة أو الكلمة احملذوفة عند الرغبة يف احلذف من االقتباس
النصي.

يساوي (=) :تكتب يف هناية اهلامش األخري للداللة على التفافه يف الصفحة التالية وأن له بقية يف أول
هامش الصفحة التالية.

اثنيا  -ضوابط اإلخراج:
يلتزم الباحث بضوابط اإلخراج يف رسائل املاجستري والدكتوراه اليت تقدم للمناقشة العلمية ،مع االلتزام
ابلتتيب اآل،ي:
(أ) صفحة الغالف:

 -1يكتب الغالف خبط ( ،)Traditional Arabicوتدون به البياانت اآلتية:
 -2يكتب يف أعلى الصفحة يف اجلانب األمين اململكة العربية السعودية ،وزارة التعليم ،جامعة جنران،
كلية الشريعة وأصول الدين ،القسم العلمي ،ويف اجلانب األيسر شعار اجلامعة املعتمد بدقة عالية.
 -3يكتب يف وسط الصفحة العنوان (املعتمد من اجملالس العلمية) ،بنوع خط ()PT Bold Heading
مقاس ( )4٨ويكتب العنوان الفرعي إن وجد أسفل العنوان الرئيس بنفس اخلط مبقاس (.)26
 -4كتابة املرحلة العلمية والتخصص ،مع مراعاة اآليت:
 رسائل املاجستري والدكتوراه ،يكتب (رسالة مقدمة لنيل درجة  ،........يف ختصص ..... البحوث التكميلية ،يكتب (حبث تكميلي مقدم لنيل درجة املاجستري يف ختصص .)........ اخلطط البحثية ،يكتب (خطة حبث مقدمة لتسجيل رسالة  ........يف ختصص .)........ - 5اسم الطالب أو الطالبة (كما هو مسجل رمسيا يف اجلامعة).
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 - 6اسم املشرف العلمي رابعيا ،يليه يف السطر التايل رتبته العلمية وختصصه ،ويسبق االسم رمز رتبته
العلمية (أ.د ).أو (د ،).وكذل املشرف املساعد إن وجد.
 - 7العام اجلامعي ،يكتب ابلتاريخ اهلجر مث التاريخ امليالد .
(ب) الغالف اخلارجي بعد املناقشة:
يراعى عند طباعة النسخ النهائية؛ بعد املناقشة وإجراء مجيع التعديالت ،ما يلي:
 - 1جيلد البحث أو الرسالة جتليدا فاخرا ويكون لون الغالف أخضر للماجستري ،وأسود للدكتوراه.
 - 2تكتب مجيع كلمات الغالف اخلارجي ابللون الذهيب ،وفق مواصفات صفحة الغالف.
 - 3يكتب العنوان واسم الباحث والدرجة العلمية وسنة املناقشة يف كعب الرسالة.
 - 4يكتب الغالف الداخلي ابللون الذهيب على ورق أبيض مصقول.
كما يلتزم الباحث بتقدم النسخة النهائية من الرسالة ابتداء من الغالف حىت آخر صفحة يف ملف
إلكتو،ي
واحد بتنسيق ( ،)PDFمت تنسخ يف أقراص مدجمة ( )CDمع مراعاة تسجيل البياانت األساسية على
غالف القرص.
(ج) صفحة البسملة:

تكتب البسملة وسط الصفحة ،وخيتار الباحث النموذج املناسب لذل .

(د) صفحة اإلجازة:

تلحق ابلرسالة بعد املناقشة واإلجازة من جلنة املناقشة ،وتتضمن بياانت الباحث واتريخ املناقشة والدرجة
العلمية وتوقيع أعضاء اللجنة ،وتسلم اإلجازة للباحث من قبل القسم العلمي.
(ه) صفحة اإلهداء (اختيارية):
ميكن للباحث أن يسجل إهداءه إىل من يرغب بعبارات واضحة وخمتصرة ،وتوضع يف صفحة مستقلة
واحدة فقط ،ويوضع يف وسط الصفحة عنوان (إهداء) ،ويف أسفلها على اليسار لفظ (الباحث).

(و) صفحة الشكر والتقدير:
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حيسن أال تزيد عن صفحة واحدة ،ويوضع يف وسط الصفحة عنوان (شكر وتقدير) وتتضمن الشكر
والتقدير ملن يدين هلم الباحث ابلفضل يف إعداد البحث من أفراد ومؤسسات بشكل خمتصر ،وكذل
الشكر للمشرف العلمي ،وأعضاء جلنة املناقشة ،ويف أسفل الصفحة على اليسار لفظ (الباحث).
(ز) صفحة املستخلص:
يراعى يف كتابة املستخلص كتابة نبذة موجزة عن البحث بشكل عام ،وأن يكون يف صفحة واحدة قدر
اإلمكان ،وجيب أال يزيد عن صفحتني ،وأال تزيد كلماته عن ( )3٠٠كلمة يف رسائل املاجستري
والدكتوراه
ويكتب بنوع خط ( )Traditional Arabicغري غامق وحبجم (.)1٨
(ح) املستخلص ابللغة اإلجنليزية:

يوضع املستخلص ابللغة اإلجنليزية بعد صفحة املستخلص ابللغة العربية ،وليس يف هناية الرسالة ،مع
ضرورة
التأكد من دقة التمجة واالبتعاد عن التمجة اآللية واحلرفية.
ويكتب بنوع خط ( )Times New Romanغري غامق ،حبجم خط (.)14
اثلثا :فصول الرسالة:

ترتب فصول الرسالة حسب طريقة التبويب العلمية اليت درسها الطالب يف مقرر مناهج البحث وحسب
اخلطة اليت متت املوافقة عليها من اجملالس العلمية ،وإبشراف املشرف ،وال مانع من التعديل يف اخلطة
أثناء البحث مبوافقة املشرف إن اقتضت مصلحة البحث.
يراعى وضع فواصل (غالف داخلي) بني الفصول وفقا لآليت:
 -1توضع صفحة مستقلة قبل كل فصل يكتب فيها رقم الفصل وعنوانه خبط مقاس ( )22بنوع
( )Traditional Arabicابخلط الغامق (.)Bold
 -2يوضع العنوان داخل مستطيل دائر الزوااي.
 - 3تدخل صفحات فواصل العناوين يف ترقيم الرسالة ،مع عدم كتابة األرقام عليها.
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 -4الفصول اليت حتتو على عدة مباحث ،تكتب عناوين املباحث فقط حتت عنوان الفصل خبط
مقاس ( ،)2.وبنوع ( )Traditional Arabicغري غامق.
رابعا :التوثيق:

 .1االقتباسات احلرفية املباشرة اليت أقل من أربعني كلمة تكون داخل النص يف السياق الطبيعي
وموضوعة بني عالميت تنصيص كما يلي" ، "...........أما إذا كان االقتباس أربعني كلمة فأكثر
فال يوضع بني عالميت تنصيص ،وإمنا يكون يف فقرة مستقلة مع ترك زايدة اهلامش األمين مبقدار
)مخس مسافات( ،مع مراعاة أن التوثيق ميكن أن يكون قبل الفقرة مباشرة ،أو يف هنايتها ،وتوثيقها
يف احلاشية يكون بذكر املرجع بدون كلمة انظر اليت تستخدم عند صياغة الفكرة املقتبسة نأسلوب
الباحث.
 .2تكتب أرقام اإلحاالت يف املنت متسلسلة بني هاللني صغريين مرتفعني عن السطر لكل صفحة على
حدة ُمدو ًان يف هناية النص أو الفكرة يُقابله الرقم املماثل ابهلامش أو احلاشية .وتُوضع يف أسفل كل
صفحة هوامشهاُ ،مستقلة نأرقامها ومراجعها ،وكل ما يتصل هبا ،ويتم تسجيل املعلومات املتصلة
ابملصادر واملراجع كاملة يف احلاشية إذا ورد ذكرها ألول مرة .وحيسن االستفادة من إمكاانت املتاحة
يف برانمج ( )wordفيما خيص إدراج احلواشي السفلية.
 .3يتم توثيق املرجع حسب أحد املناهج العلمية سواء بذكر املرجع واسم املؤلف واجلزء والصفحة وابقي
املعلومات كالطبعة ،املكان :الناشر ،التاريخ .عند ورود املرجع ألول مرة ،أو بتقدمي اسم املؤلف مث
املرجع ومعلوماته.
 .4ميكن للباحث استخدام االختصارات العلمية املتعارف عليها يف مناهج البحث العلمي مثل (ط) لرقم
الطبعة( ،د.ت) بدون اتريخ (د.م) دون مكان نشر( ،د.ط) بدون رقم طبعة ،و(ت) لتاريخ الوفاة،
وغريها من االختصارات املعروفة.
 .5عند التوثيق من املعاجم اللغوية يراعى ذكر املادة اللغوية.
 .6عند التوثيق من مصدر خمطوط يشار إىل أنّه (خمطوط) مث تكتب ابقي البياانت الورقية للمخطوط،
خاصة ،وقد يكون املخطوط غري مرقَّم
عامة أو يف ملكية ّ
ويشار إىل وضع املخطوط كأن يكون خبزانة ّ
الصفحات لذا حيسن أن َّ
تبعا لذل  ،وقد يكون االقتباس من وجه الورقة أو
يعد أوراقه ويوثّق معلوماته ً
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من ظهرها فتتم اإلشارة إىل ذل يف احلاشية ،وقد يكون املخطوط ضمن جمموعة كتب فتتم اإلشارة
إىل أنه ضمن جمموع كذا.
 .7ينصح بعدم التوثيق من مرجع اثنو  ،إال إذا تعذر الرجوع للمصدر األصلي ،والبد عند التوثيق من
اإلشارة إىل املصدر األصلي.
 .٨عند ختريج األحاديث الشريفة من كتب الصحاح والسنن واملسانيد جيب مراعاة املنهج العلمي املعترب
يف التخريج والذ درسه الطالب يف مقرر التخريج ودراسة األسانيد بذكر اسم الكتاب والباب
والراو األعلى إن مل يذكر يف املنت ورقم احلديث ابإلضافة إىل اجلزء والصفحة مع ضرورة احلكم على
احلديث إن كان خارج الصحيحني.
 .9عند التوثيق من الرسائل العلمية يذكر عنوان الرسالة ،ودرجتها ،واسم املؤلف ،ولقبه ،واسم الكلية
واجلامعة ،املدينة ،التاريخ.
 .1٠عند التوثيق من الدورايت تتبع نفس طريقة توثيق الكتب عدا الناشر ومكان النشر ،ويكتب اسم
الدورية خبط غامق أو خط مائل ،مث رقم اجمللد مث رقم العدد بني قوسني ،مث أرقام الصفحات.
 .11ال تعترب مواقع اإلنتنت مراجع أصيلة وإذا اضطر الباحث إىل الرجوع إليها جيب توثيقها ابلروابط
والعناوين اإللكتونية يف احلاشية ،وال يوضع عنوان املوقع داخل املنت مطلقاً.
 .12هناك خيارات متع ِّّددة يف كتابة األجزاء والصفحات كأن يكتب  27/2أو  ،27 :2أو جـ2
صـ 27وهي خيارات متوكة للباحثني لكن يشتط فيها توحيد الطريقة يف مجيع البحث.
خامسا :اخلامتة:

وتشمل:
أ -النتائج اليت توصل إليها الباحث واملعطيات اإلجيابية والسلبية ،إذ إهنا ليست موجزاً أو ملخصاً.
ب  -القضااي اليت أاثرها البحث ومل يتمكن من دراستها ،إما خلروجها عن جمال حبثه أو أل سبب من
األسباب ،وحث الباحثني على القيام بذل .
سادسا :املراجع واملالحق:
أ -قائمة املراجع:
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تقع املراجع بعد هناية منت الرسالة وقبل املالحق ،وتوضع قبلها صفحة فاصلة .وتقسم املراجع إىل قسمني
فقط ،ومها:
 -املراجع العربية :وتكتب مبقاس خط ( )14بنوع (.)Traditional Arabic

 املراجع األجنبية :وتكتب مبقاس خط ( )12بنوع ( )Times New Romanمع مراعاة تنسيقاهلوامش من خالل الكتابة من اجلهة اليسرى.
تكتب املراجع حسب أ طريقة من طرق التوثيق املعتمدة اليت درسها الطالب يف مقرر مناهج البحث
سواء طريقة التتيب األجبد ابسم املرجع أو التتيب األجبد ابسم املؤلف األخري أو لقبه ،أو حسب
الفنون.

ضوابط كتابة قائمة املراجع:

 - 1تكتب مجيع املراجع اليت ورد ذكرها يف منت الرسالة فقط يف قائمة املراجع ،وال يوثق أ مرجع مل يرد
يف منت الرسالة.
 -2عند ترتيب املراجع هجائيا ،حسب لقب املؤلف األخري أو حسب اسم املرجع جيب إمهال (أل)
التعريف وكلمة (ابن) يف التتيب ،دون النظر إىل نوعية املرجع ،وكذل إمهال كلمة ( )Theعند ترتيب
املراجع األجنبية.
 -3عند ترتيب املراجع هجائيا ،حسب لقب املؤلف فمع وجود أكثر من مرجع للمؤلف نفسه أو اجلهة
نفسها فتتب حسب اتريخ النشر األقدم فاألحدث.
 -4عند ترتيب املراجع هجائيا ،حسب لقب املؤلف مع وجود أكثر من مرجع للمؤلف نفسه ،منها ما
هو منفرد وما هو مشتك ،يقدم يف التتيب األعمال املنفردة مث األعمال املشتكة.
ب  -قائمة املالحق:
تشتمل املالحق على كل ما ال حيتمله منت الرسالة ،ويسبب تضمينها يف املنت انقطاعا يف تسلسل
األفكار وترتيبها ،مثل :أدوات الدراسة ،وأمساء حمكمي أدواهتا ،واخلطاابت الرمسية ،واملراسالت ،والواثئق
التارخيية ،واجلداول الطويلة ،واخلرائط ،واإلحصاءات اخلاصة ،والرسوم البيانية ،ووسائل اإليضاح ،وحنوها.
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ويراعى يف املالحق اآليت :يشار يف منت الرسالة إىل املالحق نأرقام متسلسلة ،وتوضع اإلشارة على السطر
نفسه بني قوسني مثل :ملحق رقم ( ،)1ويستمر ترتب املالحق مبا يتفق مع ترتيب ورودها يف منت
الرسالة .توضع صفحة مستقلة قبل كل ملحق ،تتضمن رقم امللحق والعنوان أو عبارة حتدد مضمونه.
سابعا :الفهارس العلمية:
 - 1جيب وضع فهرس للموضوعات ولآلايت القرآنية واألحاديث النبوية ،واألشعار وكشافات لألعالم
واألماكن وحنوها.
 -2تكتب احملتوايت يف جدول وحبجم خط ( )16بنوع ( )Traditional Arabicغري غامق.
 - 3يرتب فهرس املوضوعات حسب تقسيمات الرسالة ،ابتداء من الصفحات التمهيدية ،مث الفصول
وعناوينها الرئيسة والفرعية ،حىت املراجع واملالحق ،ويرتب فهرس اآلايت حسب ترتيب السور يف
املصحف ،وترتب األحاديث أجبداي نأطراف األحاديث ،ويرتب الشعر أجبداي على القوايف ،واألماكن
واألعالم كذل ترتب أجبداي.
 - 4تكتب عناوين الفصول خبط غامق ( ،)Boldمع مطابقة العناوين الرئيسة والفرعية وفقا للمدون
داخل الرسالة.
 - 5جيب أن تراعى الدقة يف ذكر أرقام الصفحات أمام كل عنوان ،ويستحسن استخدام الطريقة اآللية
لفهرسة احملتوايت واملتاحة ضمن برانمج ).(word
واحلمد هلل رب العاملني.
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