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الباب الثالث

البحثمنهج

مكان البحث.1

هذا البحث يقوم به الباحث ىف املكتبة.

ميدان البحث.2

.بن حجر العسقاليناملرام من أدلة األحكام للحافظ اميدان البحث هو كتاب بلوغ

.   أفراد البحث و موضوعه3

ستفهام االضوعه مو و رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأحاديثفهىث ما أفراد البحأ

بن حجر العسقالين.املرام من أدلة األحكام للحافظ اىف كتاب بلوغمعانيهو 

.   مصدر البيانات4

ومصدر ثانوى.أساسييتكون من مصدر مصدر البيانات ىف هذا البحث 

أساسيمصدر .أ

دلة األحكام أاملرام من كتاب بلوغىفهو البيانات اليت وجدها الباحث أساسيمصدر 

.حجر العسقالينبن للحافظ ا



25

مصدر ثانوى.ب

كتب علمية مناسبة مصدر ثانوى هو البحوث املتقدمة الىت تتعلق مبوضوع هذا البحث و 

املوصلة إىل بلوغ املــــــرامسبـــــــــل الســـالممنها: ، ،من الكتب املتعلقة هلذا البحثهلذا البحث، أو

عمدة القاري و إيقاظ األفهام يف شرح عمدة األحكام و جامع العلوم واحلكمو شرح رياض الصاحلنيو 

حتفة األحوذي بشرح جامع و كشف املشكل من حديث الصحيحنيو شرح صحيح البخاري

وضوع.املغريها من الكتب املتعلقة بو الرتمذي

طريقة جمع البيانات. 5

بطريقة ومصدر ثانوى أساسيلباحث البيانات من مصدر مجع او هذا البحث حبث مكتيب

History its Purpose andكتابه () يفG.J. Renierقال رينري (. 1أي مجع الدليل والبيانالوثائق

Methodيشتمل على سائر ان، أوال : يف معىن الواسعة وهو معة) أن الوثائق تنقسم إىل ثالث

البيانات املكتوبة يف معىن الضيق وهو يشتمل على جامعثانيا : .البيانات املكتوبة وغري املكتوبة

التقرير ورسالة الدعوة رسائل الرمسية كرسالة اليشتمل على القصري وهو فقد. ثالثا : يف معىن 

.2وغريها

دلة أاملرام من بلوغمنها: ،،الكتب املتعلقة هلذا البحثالوثائق هلذا البحث هي جمموعة 

شرح رياض و املوصلة إىل بلوغ املــــــرامسبـــــــــل الســـالم،األحكام للحافظ ابن حجر العسقالين

عمدة القاري شرح و إيقاظ األفهام يف شرح عمدة األحكام و جامع العلوم واحلكمو الصاحلني

1Setiawan, Ebta. 2011. KBBI offline versi 1.3. Pusat Bahasa. Kemdiknas. Com
2Renier, G.J. 1997. History its Purpose and Method (terjemahan Muin Umar).

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 87
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حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذيو كشف املشكل من حديث الصحيحنيو صحيح البخاري

.وضوعاملغريها من الكتب املتعلقة بو 

طريقة تحليل البيانات. 6

هذا البحث هي الطريقة التحليلية الوصفية البالغية وحتليل ىف وطريقة حتليل البيانات

3كمايلي:هاتو ) وخطcontent analisis(مضمون الكتب

.البياناتتدبري البيانات كتقرير الوحدة وتقرير النموذجي وتسجيل)1

)reduction(البياناتتقصري)2

لالتحلي)3

االستنتاج)4

3Protowo, Andi. 2011. Memahami Metode-Metode Penelitian. Jogyakarta: Ar-ruzz
Media, Hal. 92


