بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

الحسج هلل والرالة والدالم عمى رسهل هللا دمحم بن عبجهللا وعمى آلو وصحبو ومن وااله
وبعج:
فيحا السشيج الرادر عن قدم البحهث واإلفتاء لمبحث العمسي وتحقيق السخصهشات :
 .1شخوط قبهل البحث العمسي :
بالشدبة لتخرز شخيعة:
 أن يكهن مهضهع البحث أصهليا أو فقييا مقارنا.
 أن ال تقل السادة العمسية التي يكتبيا الصالب عن ثالثين صفحة.
 أن ال يكهن قج سبق البحث فيو في الكمية.
بالشدبة لتخرز شخيعة و قانهن :
 أن يكهن مهضهع البحث مقارنا بين الذخيعة والقانهن .
 أن ال تقل السادة العمسية التي يكتبيا الصالب عن ثالثين صفحة .
 أن ال يكهن قج سبق البحث فيو في الكمية.
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شخوط قبهل السخصهشة :
 )1أن تكهن في األصهل أو الفقو في السحىب الذافعي خاصة.
 )2أن يكهن مؤلف السخصهشة قج مزى عمى وفاتو مائة سشة.
 )3أن ال يدبق شباعتيا.

 )4أن يهجج لمسخصهشة ندختان فأكثخ.

 )5أن يختار الصالب من الشدخ ندخة تكهن ىي األم يتهفخ فييا ما يأتي:
ـ كهنيا كاممة.
ـ كهنيا واضحة الخط.
ـ كهنيا كتبت بخط السؤلف أو قخأت عميو أو بخط من ىه أقخب لعرخ السؤلف.
احج ؛ فسثال إذا كان
بتشديق و ٍ
 )6يتفق جسيع الصالب السحققين لسخصهشة واحجة في اختيار الشدخة األم ممتدمين
ٍ
َّ
تن مع الذخح واضعا الستن بين قهسين ىالليين
الشز
ُّ
ق حاشية ٍ
كتب في أعمى الرفحة أوال الس ُ
السحق ُ
لستن فإنو ُي ُ
ثم خط ثم الحاشية السقرهدة بالتحقيق.

 )7يمتدم الصالب السحقق لمشريب األول من السخصهشة بعسل القدم األول من التحقيق وىه قدم الجراسة ويكهن
نريبو من نز السخصهشة ما يعادل (  20صفحة ) بعج الصباعة وقبل التحقيق بشفذ تشديق الصباعة .
 )8ال يقل نريب كل واحج من بقية الصالب من نز السخصهشة عن ( 30صفحة) بعج الصباعة وقبل التحقيق .
 )9يمتدم الصالب بسقابمة السخصهشة األم مع مذخفو بسا شبعو حخفا حخفا .
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مشيج البحث العمسي وتحقيق السخصهشات
الشهع األول :البحث العمسي  :وفيو أربعة أقدام :
القدم األول  :السقجمات :حيث يذتسل عمى ما يأتي:
 )1الرفحة األولى ( الجيباجة أو صفحة العشهان) :وتحتهي عمى :
1ـ يسين أعمى الرفحة :يكتب جامعة األحقاف كمية الذخيعة والقانهن  ،ثم يدار أعمى الرفحة يهضع شعار الجامعة.
2ـ في وسط الرفحة  :يكتب عشهان البحث  ،ثم أسفل مشو يكتب  :إعجاد الصالب  ،ثم أسفل مشو يكتب  :إشخاف ويحكخ
المقب العمسي لمسذخف كالبخوفيدهر ،أو الجكتهر ،أو السحاضخ بحدب الجرجة العمسية لمسذخف من غيخ أي لقب آخخ ثم
أسفل مشو يكتب  :استكساال لستصمبات درجة البكالهريهس من قدم الذخيعة أو قدم الذخيعة والقانهن لمعام الجامعي2018ـ
2019م مثال بالسيالدي فقط كسا ىه مبين في الشسهذج السخفق بيحا السشيج .
3ـ لهن صفحة العشهان الخارجية أبيس بجون أي زخخفة أو ألهان أو غيخىا .
 )2الرفحة الثانية :استفتاح :و ىه عبارة عن آية قخآنية أو حجيث نبهي أو غيخ ذلك مسا يتشاسب مع مهضهع
البحث.
 )3الرفحة الثالثة :إىجاء  :و ال يديج الصالب في إىجائو عمى ثالثة أشخاص.
 )4الرفحة الخابعة :شكخ وتقجيخ  :وتذتسل عمى الذكخ والتقجيخ لسن ساعجه في البحث ذاكخا باخترار نهع
السداعجة التي قجمت لو .
 )5الرفحة الخامدة :مقجمة  :وتذتسل عمى:
أ .البدسمة والحسجلة والرالة والدالم عمى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص...إلخ.
ب .عالقة الباحث بسهضهع البحث من حيث كهنو بحثا لشيل الجرجة العمسية.
ج .الرعهبات التي واجيت الباحث.
 )6الرفحة الدادسة :تسييج  :ويحتهي مع االخترار عمى ما يأتي:
 بيان مذكمة البحث.
 سبب اختيار البحث.
 أىسية البحث.
 أىجاف البحث.
 حجود البحث.
 مشيج البحث.
 )7الرفحة الدابعة :خصة البحث :
يقدم بحث التخخج إلى فرهل و الفرهل تذتسل عمى مباحث والسباحث عمى مصالب والسصالب عمى فخوع بحدب الحاجة
 ،ثم الخاتسة  ،ثم قائسة السخاجع  ،ثم الفيخس  ،و يسكن وضع مالحق عقب قائسة السخاجع وقبل الفيخس عشج الحاجة .
القدم الثاني :صمب البحث ويذتسل عمى جسيع السادة العمسية الستعمقة بسهضهع البحث بذكل شامل لجدئياتو مدتهف
لسباحثو  ،ويجب فيو مخاعاة اآلتي :
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 .1تقديم البحث كسا تقجم في خصة البحث.
 .2التدام شخيقة واحجة في تهثيق االقتباس عمى أن يكهن في اليامر  ،ىكحا مثال :
( )1الصبخي  ،جامع البيان (.)153/1
والسخاد بقهلشا ( :شخيقة واحجة في تهثيق االقتباس ) أي ليذ تارة يقهل مثال  :الشهوي وتارة يقهل أبه زكخيا وتارة يقهل
محيي الجين  ،أو تارة يقهل  :شخح مدمم وتارة يقهل  :السشياج  ،وىكحا.
 .3إذا كان في الشز السقتبذ خصأ فإنو يشقل كسا ىه ويذار إلى ما فيو من خصأ في اليامر مع بيان الرهاب.
 .4عدو اآليات القخآنية في حاشية الكتاب بين معكهفتين [ البقخة  ] 73 :من غيخ ذكخ لفظ سهرة وال رقم اآلية.
 .5تخخيج األحاديث من األصهل الحجيثية مبتجئا بالرحيحين ومدتغشيا بيسا أو أحجىسا عن غيخىسا ،ثم الكتب التي
اخترت بتخخيج األحاديث الرحيحة مبتجئا بكتب الدشن األربعة ثم تسام التدعة (مهشأ مالك ومدشج أحسج وسشن
الجارمي)  ،ويكهن تخخيج الحجيث ىكحا :
يحكخ أوال ِّ
مخخج الحجيث ثم فاصمة ثم اسم الكتاب ثم فاصمة ثم عشهان الكتاب ثم فاصمة ثم عشهان الباب ثم فاصمة ثم
يدتحدن ذكخ رقم الحجيث أو الجدء والرفحة  ،ىكحا مثال :
( )1البخاري  ،الرحيح  ،كتاب البيهع  ،باب كخاء األرض بالصعام  ،حجيث رقم 114
 .6بيان درجة الحجيث إذا لم يهجج في كتب الرحيح ببيان رأي عمساء الحجيث في كتب التخخيج.
 .7سالمة المغة إمالئيا ونحهيا مع ضبط ما يذكل من الشز صخفيا أو نحهيا عمى المغة األفرح.
 .8تفقيخ السادة العمسية بسا يتشاسب مع السعشى .
 .9وضع عالمات التخقيم السشاسبة بحدب السشيج الستعارف عميو في البحهث العمسية وىشاك ممحق يبيشيا أرفقشاه
بيحا السشيج.
ُ .10تجعل أرقام الحهاشي الدفمية التي في صمب البحث بين قهسين ىالليين صغيخين ،كسا تكهن في اليامر كحلك
بين ىالليين صغيخين.

 .11لكل صفحة ىهامر مدتقمة ال تتقجم عمى الرفحة وال تتأخخ.
 .12تخقم الرفحات في البحث العمسي في وسط الرفحة من أسفل ،باألرقام اليشجية السعخوفة.
القدم الثالث :خاتسة وىي خاصة بالبحث العمسي فقط وتذتسل عمى ما يأتي:
أىم الشتائج التي تهصل إلييا الباحث.
القدم الخابع  :قائسة السخاجع و الفيخس :
)1

قائسة مخاجع التحقيق مختبة تختيبا ىجائيا بتقجيم القخآن الكخيم قبل التخقيم ثم يبجأ في التخقيم ىجائيا مبتجئا
بالكتب السصبهعة ثم الكتب السخصهشة ثم السجالت والجوريات العمسية ثم السهاقع اإللكتخونية ثم السقابالت
الذخرية كل مجسهعة عمى حجة مختبة ىجائيا  ،مبتجئا في ذلك باسم الكتاب بجون ذكخ األجداء  ،ثم اسم
السؤلف باخترار بجون سشة وفاتو او نحه ذلك مسا محمو التخجسة وليذ محمو قائسة السخاجع  ،ثم اسم السحقق

إن وجج  ،ثم دار الصباعة  ،ثم رقم الصبعة  ،ثم سشة الصباعة  ،فإذا ُف ِّقج بعزيا فميقل  :عاشل عن كحا  ،مثال :
عاشل عن رقم الصبعة  ،أما اسم السحقق إذا لم يهجج فال يقل عاشل عن السحقق بل يشتقل إلى دار الصباعة.
 )2وضع فيخس شامل لمسهضهعات فقط ال غيخ  ،فال تهضع فيارس لغيخ السهضهعات كاآليات أو األحاديث أو
األشعار أو األعالم أو غيخ ذلك .
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الشهع الثاني  :تحقيق السخصهشات :
وفيو ثالثة أقدام:
القدم األول :قدم الجراسة ويذتسل عمى:
أ  /السقجمات  :وىي عمى كل السحققين من الصالب .
ب  /الجراسة  :وىي خاصة بالصالب صاحب الشريب األول من السخصهشة .
أوال :السقجمات  :وتذتسل عمى :
 )1صفحة العشهان (الجيباجة)  :وتحتهي عمى :
ـ يسين أعمى الرفحة يكتب جامعة األحقاف كمية الذخيعة والقانهن  ،ثم عمى يدار أعمى الرفحة يهضع شعار
الجامعة.
ـ في وسط الرفحة يكتب اسم السخصهشة السحققة ،ثم أسفل مشو اسم مؤلفيا ،ثم أسفل مشو تحقيق الصالب ،ثم أسفل مشو
يكتب إشخاف ويحكخ المقب العمسي لمسذخف كاألستاذ الجكتهر أو الجكتهر أو السحاضـخ بحدـب الجرجـة العمسيـة لمسذـخف مـن
غيخ أي لقب آخخ ثم أسفل مشو يكتب استكساال لستصمبات درجة البكـالهريهس مـن قدـم الذـخيعة أو قدـم الذـخيعة والقـانهن
لمعام الجامعي 2019 /2018م مثال بالسيالدي فقط كسا ىه مبين في الشسهذج السخفق بيحا السشيج .
ـ لهن صفحة العشهان الخارجية أبيس فقط بجون أي زخخفة أو ألهان أو غيخىا .
ـ الرفحة الثانية :استفتاح :وىه عبارة عن آية قخآنية أو حجيث نبهي أو غيخ ذلك مسا يتشاسب مع مهضهع التحقيق.
ـ الرفحة الثالثة :شكخ وتقجيخ :حيث يذكخ من ساعجه في التحقيق ذاكخا باخترار نهع السداعجة التي قجمت لو.
ـ الرفحة الخابعة :مقجمة التحقيق :وتذتسل عمى:
 البدسمة والحسجلة والرالة والدالم عمى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ...الخ
 عالقة السحقق بتحقيق ىحه السخصهشة من حيث كهنو بحثا لشيل الجرجة العمسية.
 الرعهبات التي واجيت السحقق أثشاء التحقيق .
ـ الرفحة الخامدة :مشيج التحقيق:
حيث يبين السحقق فييا عسمو ومشيجو في تحقيق ىحه السخصهشة وفقا لمسشيج الرادر عن القدم .
ـ الرفحة الدادسة :صهر السخصهشات السدتعان بيا في التحقيق :
حيث يتم إثبات نساذج من صهر السخصهشة تتسثل في ( :صهرة لرفحة العشهان من كل ندخة من السخصهشة  ،صهرة
لمرفحة األخيخة من كل ندخة من السخصهشة  ،صهرة ألول نريب الصالب السحقق من كل ندخة من السخصهشة ،
صهرة آلخخ نريب الصالب السحقق من كل ندخة من السخصهشة ).
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ثانيا :الجراسة  :وتذتسل عمى اآلتي :
 )1تخجسة السؤلف :دراسة عرخ السؤلف برهرة عامة (سياسيا ،اجتساعيا ،اقتراديا ،عمسيا) ،اسسو ،ندبو ،مهلجه،
شمبو لمعمم ،شيهخو ،مشاصبو ،مرشفاتو ،وفاتو.
 )2دراسة مشيج مؤلف السخصهشة بذكل عام من خالل (:بيان السشيج الحي اتبعو السؤلف من السشاىج الدتة  ،ذكخ
نساذج لمسشاىج التي اتبعيا السؤلف ).
 )3التعخيف بالكتاب السحقق :اسسو ،مهضهعو ،تهثيق ندبتو إلى السؤلف ،قيستو العمسية بين كتب الفن الحي يبحث
فيو ،جيهد العمساء عميو شخحا أ و اخترارا أو غيخ ذلك  ،مخصهشاتو  ،عجد ندخ السخصهشة  ،أماكن وجهدىا ،
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 ).
القدم الثاني :الكتاب السحقق :ويذتسل عمى:
 .1إثبات نز السخصهشة كسا ىه في الشدخة األم كامال  ،مع إثبات اختالفات الشدخ في اليامر سهاء أثخت في السعشى
أم ال  ،و إذا كان الخصأ أو الدقط في الشدخة األم دون بقية الشدخ فإنو يرحح ويكسل من الشدخ األخخى ويجعل
ذلك الترحيح أو التكسيل بين معكهفتين ىكحا [ ] و يذيخ إلى ذلك في اليامر  ،أما إذا كان الخصأ أو الدقط في
الشدخ األخخى دون األم فال يجعل ذلك بين معكهفتين بل يكفي اإلشارة إليو في اليامر ألن الشدخة األم صحيحة
وكاممة .
 .2تكتب السخصهشة بقهاعج اإلمالء الحجيثة ،ذاكخا ذلك في مشيج التحقيق.
 .3ضبط ما يذكل من الشز صخفيا ونحهيا عمى المغة األفرح كسا تقجم في البحث العمسي.
 .4وضع عالمات التخقيم السشاسبة بحدب السشيج الستعارف عميو في البحهث العمسية كسا تقجم في البحث العمسي.
 .5تفقيخ الشز بسا يتشاسب مع السعشى.
 .6عدو اآليات القخآنية كسا تقجم في البحث العمسي .
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تخخيج األحاديث من أصهليا الحجيثية كسا تقجم في البحث العمسي .

 .8بيان درجة الحجيث إذا لم يهجج في كتب الرحيح كسا تقجم في البحث العمسي.
 .9تخجسة األعالم السغسهرة السحكهرة في السخصهشة دون الرحابة والسذاىيخ كاألئسة األربعة ورجال سشج الحجيث
ومخخجي الحجيث ذاكخا في التخجسة ما يأتي( :سشة ميالده  ،ثالثة من شيهخو السذيهرين  ،ثال ثة من تالمحتو
السذيهرين  ،ثالثة من مرشفاتو عمى أن تقجم مرشفاتو الستعمقة بسهضهع السخصهشة  ،سشة وفاتو).
 .10عدو الشرهص السشقهلة في الستن إلى أصهليا ،وفي حالة عجم وجهد الشز السعدو في الستن في أصمو ال يجب
عدو السعمهمة إلى كتاب آخخ أقخب إلى صاحب الشز السعدو بل يقهل لم أججه في الكتاب السحكهر ،ويفزل حيشئح
أن يحكخ من عداه لو إضافة إلى صاحب السخصهشة مقجما األقخب عرخا لراحب الشز السعدو.
 .11شخح ما يذكل فيسو من الكمسات واالصصالحات مع العدو لمسخاجع األولية وإال فالثانهية  ،مع العمم بأن مختار
الرحاح والسرباح السشيخ من السخاجع الثانهية.
 .12التعميق عمى ما يحتاج إلى تعميق من تهضيح عبارة مذكمة أو بيان صحة قهل من ضعفو مثال  ،أو استجراك عمى
صاحب الكتاب في ندبة قهل لعالم مثال.
 .13تهضع أرقام التعميقات في الشز بين قهسين ىالليين صغيخين ،كسا تهضع أرقام اليهامر كحلك بين ىالليين
صغيخين كسا تقجم في البحث العمسي.
 .14لكل صفحة ىهامر مدتقمة ال تتقجم عمى الرفحة وال تتأخخ كسا تقجم في البحث العمسي .
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 .15تخقم الرفحات في السخصهشة السحققة في وسط الرفحة من أسفل ،باألرقام اليشجية السعخوفة كسا تقجم.
القدم الثالث :قائسة السخاجع والفيخس  :ويذتسل عمى:
 )3قائسة مخاجع التحقيق مختبة تختيبا ىجائيا بتقجيم القخآن الكخيم قبل التخقيم ثم يبجأ في التخقيم ىجائيا مبتجئا بالكتب
السصبهعة ثم الكتب السخصهشة ثم السجالت والجوريات العمسية ثم السهاقع اإللكتخونية ثم السقابالت الذخرية كل
مجسهعة عمى حجة مختبة ىجائيا  ،مبتجئا في ذلك باسم الكتاب بجون ذكخ األجداء  ،ثم اسم السؤلف باخترار بجون
سشة وفاتو او نحه ذلك مسا محمو التخجسة وليذ محمو قائسة السخاجع  ،ثم اسم السحقق إن وجج  ،ثم دار الصباعة
 ،ثم رقم الصبعة  ،ثم سشة الصباعة  ،فإذا ُف ِّقج بعزيا فميقل  :عاشل عن كحا  ،مثال  :عاشل عن رقم الصبعة  ،أما
اسم السحقق إذا لم يهجج فال يقل عاشل عن السحقق بل يشتقل إلى دار الصباعة.
 )4وضع فيخس شامل لمسهضهعات فقط ال غيخ.
معمهمات الصباعة :
 .1نهع الخط (  lotusأو  )my lotusوحجم الستن (  ) 16والعشهان (  )bold 18وحجم خط الحهاشي( )14نفذ
خط الستن  ،وىهامر الرفحة من الجهانب (. )2,5
 .2تكهن العشاوين األساسية وسط الرفحة والفخعية في الجهانب .
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