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 ميحرلا نمحرلا هللا بسم

 آلو وصحبو ومن وااله  وعمىدمحم بن عبجهللا  رسهل هللا عمىهلل والرالة والدالم  الحسج

 : وبعج

 :لمبحث العمسي وتحقيق السخصهشات  قدم البحهث واإلفتاءالرادر عن  سشيجال افيح

 العمسي : البحثقبهل شخوط  .1

 شخيعة: تخرزبالشدبة ل

  مقارنا . فقييا  أو  أصهليا  البحث  ضهعمه  كهن يأن 
  السادة العمسية التي يكتبيا الصالب عن ثالثين صفحة. تقل الأن 
 في الكمية.يكهن قج سبق البحث فيو  ن الأ 

 شخيعة و قانهن : تخرزبالشدبة ل

  مقارنا  بين الذخيعة والقانهن . البحث  مهضهعأن يكهن 
  السادة العمسية التي يكتبيا الصالب عن ثالثين صفحة . تقل الأن 
  في الكمية.أن ال يكهن قج سبق البحث فيو 
 :  السخصهشةقبهل شخوط   .2
 الذافعي خاصة. سحىبال في الفقوتكهن في األصهل أو  أن (1
 .ةسش ائةمزى عمى وفاتو م قجمؤلف السخصهشة  هن يك أن (2
 ال يدبق شباعتيا. أن (3
 يهجج لمسخصهشة ندختان فأكثخ.  أن (4
 :يأتي تكهن ىي األم يتهفخ فييا ما من الشدخ ندخة   بالالص يختار أن (5

 كاممة. كهنياـ        
 الخط. واضحة كهنياـ        
 السؤلف. لعرخبخط السؤلف أو قخأت عميو أو بخط من ىه أقخب  كتبتكهنيا ـ         

فسثال  إذا كان ؛ اختيار الشدخة األم ممتدمين بتشديٍق واحٍج  فيجسيع الصالب السحققين لسخصهشة واحجة  يتفق (6
ُق حاشية  لستٍن فإنو ُيكتُب في  مع الذخح واضعا  الستن بين قهسين ىالليين  تنُ الرفحة أوال  الس أعمىالشزُّ السحقَّ
 ثم خط ثم الحاشية السقرهدة بالتحقيق.

السحقق لمشريب األول من السخصهشة بعسل القدم األول من التحقيق وىه قدم الجراسة ويكهن الصالب  يمتدم (7
 الصباعة وقبل التحقيق بشفذ تشديق الصباعة . بعج صفحة ( 20نريبو من نز السخصهشة ما يعادل ) 

 . ققيصفحة( بعج الصباعة وقبل التح 30يقل نريب كل واحج من بقية الصالب من نز السخصهشة عن ) ال (8
 . حخفا   حخفا   شبعو بسامع مذخفو  األمالسخصهشة  بسقابمةالصالب  دمتيم (9
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 وتحقيق السخصهشات  البحث العمسي مشيج

 وفيو أربعة أقدام : :البحث العمسي : األول الشهع

 عمى ما يأتي: ذتسلي حيث:   األول : السقجمات القدم

 عمى :: وتحتهي العشهان( صفحةأو  الجيباجةاألولى )  الرفحة (1

 .جامعةيهضع  شعار ال الرفحة أعمى يداركمية الذخيعة والقانهن ، ثم  قافاألح جامعة يكتب :الرفحة أعمىـ يسين 1

 ويحكخ إشخافأسفل مشو يكتب :  ثم ،الصالب  إعجاد:  يكتب، ثم أسفل مشو  بحثال عشهانيكتب  : الرفحة وسطـ في 2
بحدب الجرجة العمسية لمسذخف من غيخ أي لقب آخخ ثم  السحاضخأو الجكتهر، أو  ،كالبخوفيدهرالمقب العمسي لمسذخف 

ـ 2018درجة البكالهريهس من قدم الذخيعة أو قدم الذخيعة والقانهن لمعام الجامعي صمباتلست استكساال : مشو يكتب أسفل
 .    الشسهذج السخفق بيحا السشيج  يكسا ىه مبين ف فقط بالسيالدي مثال  م 2019

 غيخىا . أوزخخفة أو ألهان  أي بجون صفحة العشهان الخارجية أبيس  ن ـ له3

آية قخآنية أو حجيث نبهي أو غيخ ذلك مسا يتشاسب مع مهضهع  عن عبارة ىه : وستفتاحاالثانية:  الرفحة (2
 البحث.

 يديج الصالب في إىجائو عمى ثالثة أشخاص. ال و:  إىجاءالثالثة:  الرفحة (3
نهع  لسن ساعجه في البحث ذاكخا  باخترار تقجيخعمى الذكخ وال تذتسل: و  وتقجيخ شكخ: عةالخاب الرفحة (4

 .قجمت لو  التيالسداعجة 
 عمى: وتذتسل:   مقجمةالخامدة:  الرفحة (5

 والحسجلة والرالة والدالم عمى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص...إلخ. البدسمة .أ
 كهنو بحثا لشيل الجرجة العمسية.  يثح من البحث سهضهعالباحث ب عالقة .ب
 التي واجيت الباحث. الرعهبات .ج
 مع االخترار عمى ما يأتي: ويحتهي :  تسييجالدادسة:  الرفحة (6

 مذكمة البحث. بيان 
 اختيار البحث. سبب 
 البحث. أىسية 
 البحث. أىجاف 
 البحث. حجود 
 البحث. مشيج 
 البحث :  خصةالدابعة:  الرفحة (7

عمى مباحث والسباحث عمى مصالب والسصالب عمى فخوع بحدب الحاجة  ذتسلإلى فرهل و الفرهل ت جبحث التخخ  يقدم
 .  اجةالح عشجقائسة السخاجع وقبل الفيخس  عقب مالحقيسكن وضع  والسخاجع ، ثم الفيخس ،  ةثم قائس ، خاتسةال ثم ،

البحث بذكل شامل لجدئياتو مدتهف  سهضهعع السادة العمسية الستعمقة بيصمب البحث ويذتسل عمى جس الثاني: القدم
 لسباحثو ، ويجب فيو مخاعاة اآلتي :
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 .البحث خصةفي  قجمالبحث كسا ت قديمت .1
 :   مثال   ىكحاعمى أن يكهن في اليامر ،  االقتباس تهثيقفي  جةشخيقة واح التدام .2

 (.1/153البيان  ) عجام ، الصبخي  (1)

: الشهوي وتارة يقهل أبه زكخيا وتارة يقهل  تباس ( أي ليذ تارة يقهل مثال  واحجة في تهثيق االق قةبقهلشا : )شخي والسخاد
 وىكحا.   ،محيي الجين ، أو تارة يقهل : شخح مدمم وتارة يقهل : السشياج 

 .بيان الرهاب معكان في الشز السقتبذ خصأ فإنو يشقل كسا ىه ويذار إلى ما فيو من خصأ في اليامر  إذا .3
 [ من غيخ ذكخ لفظ سهرة وال رقم اآلية. 73] البقخة :  هفتينفي حاشية الكتاب بين معك القخآنيةاآليات  وعد  .4
مبتجئا  بالرحيحين ومدتغشيا  بيسا أو أحجىسا عن غيخىسا، ثم الكتب التي  ةاألحاديث من األصهل الحجيثي تخخيج .5

مهشأ مالك ومدشج أحسج وسشن اخترت بتخخيج األحاديث الرحيحة مبتجئا  بكتب الدشن األربعة ثم تسام التدعة )
 الجارمي( ، ويكهن تخخيج الحجيث ىكحا :

الحجيث ثم فاصمة ثم اسم الكتاب ثم فاصمة ثم عشهان الكتاب ثم فاصمة ثم عشهان الباب ثم فاصمة ثم  مخخ ِّج أوال   حكخي 
 ىكحا مثال  : أو الجدء والرفحة ،  الحجيثيدتحدن ذكخ رقم 

    114، الرحيح ، كتاب البيهع ، باب كخاء األرض بالصعام ، حجيث رقم  البخاري  (1)
 درجة الحجيث إذا لم يهجج في كتب الرحيح ببيان رأي عمساء الحجيث في كتب التخخيج. بيان .6
 عمى المغة األفرح. نحهيا   وأ ما يذكل من الشز صخفيا   ضبطمع  ونحهيا   المغة إمالئيا   سالمة .7
  بسا يتشاسب مع السعشى .السادة العمسية  تفقيخ .8
أرفقشاه  يشياوىشاك ممحق يب بحدب السشيج الستعارف عميو في البحهث العمسية عالمات التخقيم السشاسبةوضع  .9

  .بيحا السشيج
امر كحلك اليتكهن في  كساصغيخين،  ينيبين قهسين ىالل صمب البحثفي التي  حهاشي الدفميةأرقام ال ُتجعل .10

 .صغيخين ينيبين ىالل
 صفحة ىهامر مدتقمة ال تتقجم عمى الرفحة وال تتأخخ. لكل .11
 وسط الرفحة من أسفل، باألرقام اليشجية السعخوفة. في لبحث العمسيفي ا فحاتالر تخقم .12

 ما يأتي: ىوتذتسل عم فقط العمسيخاتسة وىي خاصة بالبحث   الثالث: القدم

 الشتائج التي تهصل إلييا الباحث. أىم

 : الفيخسقائسة السخاجع و  الخابع : القدم

 مبتجئا   ىجائيا   خقيمثم يبجأ في الت تخقيممخاجع التحقيق مختبة  تختيبا  ىجائيا  بتقجيم القخآن الكخيم قبل ال قائسة  (1
السصبهعة ثم الكتب السخصهشة ثم السجالت والجوريات العمسية ثم السهاقع اإللكتخونية ثم السقابالت  بالكتب
 اسمثم  ،ذكخ األجداء  بجون الكتاب  اسمفي ذلك ب ا  مبتجئ ،كل مجسهعة عمى حجة مختبة ىجائيا   الذخرية
 السحقق اسمثم  ،محمو قائسة السخاجع  وليذ تخجسةوفاتو او نحه ذلك مسا محمو ال سشةبجون  باخترار السؤلف
بعزيا فميقل : عاشل عن كحا ، مثال  :  ثم سشة الصباعة ، فإذا ُفقِّج   ،ثم رقم الصبعة  ، لصباعة، ثم دار ا إن وجج

 اسم السحقق إذا لم يهجج فال يقل عاشل عن السحقق بل يشتقل إلى دار الصباعة. أما ،عاشل عن رقم الصبعة 
لغيخ السهضهعات كاآليات أو األحاديث أو  ارسفي تهضع الف،  سهضهعات فقط ال غيخلم شامل خسفي وضع (2

 األشعار أو األعالم أو غيخ ذلك .
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 :السخصهشات  تحقيق: الثاني  الشهع

 ثالثة أقدام: وفيو

 عمى:  ويذتسلقدم الجراسة : ولاأل  القدم

 / السقجمات : وىي عمى كل السحققين من الصالب . أ

 بالصالب صاحب الشريب األول من السخصهشة . ةخاص يوى/ الجراسة :  ب

 عمى :  تذتسل: السقجمات : و أوال  

 عمى :  هي )الجيباجة( : وتحت( صفحة العشهان 1

يدار أعمى الرفحة يهضع شعار  عمىكمية الذخيعة والقانهن ، ثم  حقافيسين أعمى الرفحة يكتب جامعة األ ـ  
 الجامعة.

 مشوأسفل  ثم ،مشو تحقيق الصالب فل،ثم أس ؤلفياثم أسفل مشو اسم م حققة،وسط الرفحة يكتب اسم السخصهشة الس في ـ 
لمسذـخف مـن  عمسيـةالجكتهر أو الجكتهر أو السحاضـخ بحدـب الجرجـة ال ذيكتب إشخاف ويحكخ المقب العمسي لمسذخف كاألستا

والقـانهن  ذـخيعةاستكساال  لستصمبات درجة البكـالهريهس مـن قدـم الذـخيعة أو قدـم ال يكتب مشوأسفل  مغيخ أي لقب آخخ ث
 فقط كسا ىه مبين في الشسهذج السخفق بيحا السشيج .م مثال  بالسيالدي 2019/ 2018 عيلمعام الجام

 ـ لهن صفحة العشهان الخارجية أبيس فقط بجون أي زخخفة أو ألهان أو غيخىا .  

 : وىه عبارة عن آية قخآنية أو حجيث نبهي أو غيخ ذلك مسا يتشاسب مع مهضهع التحقيق.ستفتاحالثانية: ا الرفحةـ   

 التي قجمت لو. داعجةفي التحقيق ذاكخا  باخترار نهع الس ساعجه منخ: حيث يذكخ ـ الرفحة الثالثة: شكخ وتقجي  

 التحقيق: وتذتسل عمى:  مقجمةالخابعة:  الرفحةـ   

 الخوالحسجلة والرالة والدالم عمى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص البدسمة...  
 بحثا  لشيل الجرجة العمسية. كهنو حيثالسحقق بتحقيق ىحه السخصهشة من  عالقة 
 السحقق أثشاء التحقيق . اجيتو  يالت الرعهبات    

 التحقيق: مشيج: خامدةـ الرفحة ال  

 ن القدم .ع رادرىحه السخصهشة وفقا  لمسشيج العسمو ومشيجو في تحقيق  يايبين السحقق في حيث   

 في التحقيق :  االسخصهشات السدتعان بي صهر: ةالدادس الرفحةـ   

ندخة من السخصهشة ، صهرة   كلمن صهر السخصهشة تتسثل في : )صهرة لرفحة العشهان من  جنساذ إثباتيتم  حيث
،  السخصهشةندخة من  كلمن كل ندخة من السخصهشة ، صهرة ألول نريب الصالب السحقق من  األخيخة لمرفحة

 (. السخصهشةندخة من  كلصهرة آلخخ نريب الصالب السحقق من 
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 ذتسل عمى اآلتي :    ت: الجراسة : و ثانيا  

اقتراديا، عمسيا(، اسسو، ندبو، مهلجه،  ا،عرخ السؤلف برهرة عامة )سياسيا، اجتساعي ةالسؤلف: دراس تخجسة (1
 .توشمبو لمعمم، شيهخو، مشاصبو، مرشفاتو، وفا

مشيج مؤلف السخصهشة بذكل عام من خالل:) بيان السشيج الحي اتبعو السؤلف من السشاىج الدتة ، ذكخ  دراسة (2
 نساذج لمسشاىج التي اتبعيا السؤلف (.

بين كتب الفن الحي يبحث  ةمهضهعو، تهثيق ندبتو إلى السؤلف، قيستو العمسي و،بالكتاب السحقق: اسس التعخيف (3
، أماكن وجهدىا ،  شةو اخترارا أو غيخ ذلك ، مخصهشاتو ، عجد ندخ السخصه أ افيو، جيهد العمساء عميو شخح

وصف كل مخصهشة مشيا من حيث :) عجد صفحات السخصهشة ، مقاس صفحاتيا ، معجل عجد األسصخ في كل 
 صفحة ، معجل عجد الكمسات في كل سصخ ، تاريخ الشدخ ، اسم الشاسخ ، التسمكات السهجهدة عمى السخصهشة (.

 ويذتسل عمى: :حقق: الكتاب السثانيال مالقد

، مع إثبات اختالفات الشدخ في اليامر سهاء أثخت في السعشى  ىه في الشدخة األم كامال   سانز السخصهشة ك إثبات .1
 ويجعلالشدخ األخخى  من ويكسل يرححال ، و إذا كان الخصأ أو الدقط في الشدخة األم دون بقية الشدخ فإنو  مأ

يذيخ إلى ذلك في اليامر ، أما إذا كان الخصأ أو الدقط في  و التكسيل بين معكهفتين ىكحا ] [ذلك الترحيح أو 
صحيحة  ألمفال يجعل ذلك بين معكهفتين بل يكفي اإلشارة إليو في اليامر ألن الشدخة ا مالشدخ األخخى دون األ

 وكاممة . 
 الحجيثة، ذاكخا ذلك في مشيج التحقيق. مالءالسخصهشة بقهاعج اإل تكتب .2
 كسا تقجم في البحث العمسي. ز صخفيا ونحهيا عمى المغة األفرحما يذكل من الش ضبط .3
 كسا تقجم في البحث العمسي. عالمات التخقيم السشاسبة بحدب السشيج الستعارف عميو في البحهث العمسية وضع .4
 الشز بسا يتشاسب مع السعشى. تفقيخ .5
 كسا تقجم في البحث العمسي . لقخآنيةااآليات  عدو .6
 كسا تقجم في البحث العمسي . ةالحجيثي ياأصهلاألحاديث من  تخخيج .7

 .كسا تقجم في البحث العمسي درجة الحجيث إذا لم يهجج في كتب الرحيح بيان .8
الحجيث  سشجوالسذاىيخ كاألئسة األربعة ورجال  حابةاألعالم السغسهرة السحكهرة في السخصهشة دون الر تخجسة .9

من تالمحتو  ثةالسذيهرين ، ثال  خوشيه ثالثة من  ،: )سشة ميالده أتيفي التخجسة ما ي ا  الحجيث ذاكخ  ومخخجي
 (.وفاتو سشةمرشفاتو الستعمقة بسهضهع السخصهشة ،  قجمأن ت مىالسذيهرين ، ثالثة من مرشفاتو ع

في الستن إلى أصهليا، وفي حالة عجم وجهد الشز السعدو في الستن في أصمو ال يجب  ةالشرهص السشقهل عدو .10
عدو السعمهمة إلى كتاب آخخ أقخب إلى صاحب الشز السعدو بل يقهل لم أججه في الكتاب السحكهر، ويفزل حيشئح 

 مقجما  األقخب عرخا  لراحب الشز السعدو. ةعداه لو إضافة إلى صاحب السخصهش منأن يحكخ 
 مختارفالثانهية ، مع العمم بأن  الما يذكل فيسو من الكمسات واالصصالحات مع العدو لمسخاجع األولية وإ شخح .11

 الرحاح والسرباح السشيخ من السخاجع الثانهية. 
، أو استجراك عمى  مثال   ضعفوتهضيح عبارة مذكمة أو بيان صحة قهل من  منتعميق  إلىعمى ما يحتاج  التعميق .12

 .ب في ندبة قهل لعالم مثال  صاحب الكتا
 ينيأرقام اليهامر كحلك بين ىالل هضعت كساصغيخين،  ينيفي الشز بين قهسين ىالل يقاتأرقام التعم تهضع .13

 .في البحث العمسيكسا تقجم  صغيخين
 . في البحث العمسي كسا تقجم صفحة ىهامر مدتقمة ال تتقجم عمى الرفحة وال تتأخخ لكل .14
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 كسا تقجم. أسفل، باألرقام اليشجية السعخوفةوسط الرفحة من  فيفي السخصهشة السحققة  فحاتالر تخقم .15

 عمى: ذتسليو  : خسوالفي السخاجع قائسةالثالث:  القدم

 بالكتب مبتجئا   ىجائيا   خقيمثم يبجأ في الت تخقيممخاجع التحقيق مختبة  تختيبا  ىجائيا  بتقجيم القخآن الكخيم قبل ال قائسة (3
كل  السصبهعة ثم الكتب السخصهشة ثم السجالت والجوريات العمسية ثم السهاقع اإللكتخونية ثم السقابالت الذخرية

بجون  باخترار السؤلف اسمثم  ،ذكخ األجداء  بجون الكتاب  اسمفي ذلك ب ا  مبتجئ ،مجسهعة عمى حجة مختبة ىجائيا  
 لصباعة، ثم دار ا إن وجج السحقق اسمثم  ،قائسة السخاجع محمو  وليذ تخجسةوفاتو او نحه ذلك مسا محمو ال سشة
 أما ،ثم سشة الصباعة ، فإذا ُفقِّج  بعزيا فميقل : عاشل عن كحا ، مثال  : عاشل عن رقم الصبعة  ،ثم رقم الصبعة  ،

 اسم السحقق إذا لم يهجج فال يقل عاشل عن السحقق بل يشتقل إلى دار الصباعة.
 ت فقط ال غيخ.لمسهضهعا شامل خسفي وضع (4

 الصباعة : معمهمات

( نفذ 14( وحجم خط الحهاشي)bold  18( والعشهان )  16( وحجم الستن )  my lotusأو  lotusالخط ) نهع .1
 ( .2,5الرفحة من الجهانب ) ىهامرو خط الستن ، 

 .  انبالعشاوين األساسية وسط الرفحة والفخعية في الجه  تكهن  .2

 


