
  
  جامعة أم القرىجامعة أم القرى

  كلية الدراسات القضائية واألنظمةكلية الدراسات القضائية واألنظمة
  قسم الدراسات القضائيةقسم الدراسات القضائية

  
      

  

  منهج التحقيق العلمي منهج التحقيق العلمي 
  تهتهلكتب الرتاث اإلسالمي وخط  لكتب الرتاث اإلسالمي وخط  

  
  
  
  

  هـهـ14381438//  88/ /   2626( وتاريخ ( وتاريخ   88من جملس كلية الدراسات القضائية واألنظمة يف اجللسة رقم ) من جملس كلية الدراسات القضائية واألنظمة يف اجللسة رقم ) املقر املقر 
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  بسم هللا الرمحن الرحيمبسم هللا الرمحن الرحيم
بكلية الدراسات القضائية بكلية الدراسات القضائية   ،،بقسم الدراسات القضائيةبقسم الدراسات القضائية  ،،ههت  ت  التحقيق العلمي لكتب الرتاث اإلسالمي وخط  التحقيق العلمي لكتب الرتاث اإلسالمي وخط    منهجمنهج

  واألنظمة جبامعة أم القرىواألنظمة جبامعة أم القرى
  
  

  ، وملزم للطالب يف مرحلة التحقيق، وملزم للطالب يف مرحلة التحقيق  تنبيه: هذا املنهج معتمدتنبيه: هذا املنهج معتمد
  

  إىل خري شرائع املرسلني، وأخرجنا بفضله من الظلمات  إىل خري شرائع املرسلني، وأخرجنا بفضله من الظلمات    مـنا وال قــــوة  مـنا وال قــــوة    احلمد هلل الذي أوضـح لنا الديـن، وهـدانا بغيـر حول  احلمد هلل الذي أوضـح لنا الديـن، وهـدانا بغيـر حول            
  إىل يوم الدين.إىل يوم الدين.  كثريا  كثريا    إىل النور، وصلوات ريب وسالمه على رسوله الكرمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما  إىل النور، وصلوات ريب وسالمه على رسوله الكرمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما  

  ::  أما بعـــدأما بعـــد  ثم ثم           
الدراسات القضائية واألنظمة، ورغبة  الدراسات القضائية واألنظمة، ورغبة  مساٌر علميٌّ من مسارات الدراسات العليا بكلية مساٌر علميٌّ من مسارات الدراسات العليا بكلية كتب الرتاث اإلسالمي كتب الرتاث اإلسالمي   حتقيقحتقيق  فإنم فإنم           

الدراسات القضائية يف الدراسات القضائية يف فقد ارتأى قسم فقد ارتأى قسم ويسريون على هديها، ويسريون على هديها، الباحثون يف هذا املسار، الباحثون يف هذا املسار،   يتبعهايتبعها  يف حتديد منهجية  علمية  حمددة  يف حتديد منهجية  علمية  حمددة  
يف يف   وضع منهج  وخطة  علمية  لتحقيق كتب الرتاث اإلسالمي   وضع منهج  وخطة  علمية  لتحقيق كتب الرتاث اإلسالمي   بشكل ممنهج  إىل بشكل ممنهج  إىل إطار سعيه إىل تنظيم نشاط القسم العلمي إطار سعيه إىل تنظيم نشاط القسم العلمي 

قق اهلدف من هذا العمل العلمي اجلليل؛ أال وهو إخراج نص هذه النفائس العلمية اليت تركها لنا علماؤنا كما أراد القسمالقسم قق اهلدف من هذا العمل العلمي اجلليل؛ أال وهو إخراج نص هذه النفائس العلمية اليت تركها لنا علماؤنا كما أراد ؛ حتح ؛ حتح
مؤلفوها، وخدمة هذه الكتب مبا يوصل الباحث إىل اهلدف املنشود من التحقيق التعليمي، وهو إفادة الناس عموما  وطالب مؤلفوها، وخدمة هذه الكتب مبا يوصل الباحث إىل اهلدف املنشود من التحقيق التعليمي، وهو إفادة الناس عموما  وطالب 

لقضاء، وما له لقضاء، وما له هذه املنهجية اليت ختدم علم اهذه املنهجية اليت ختدم علم اف مناهج التحقيق ومشاربه، فقد ارتضى القسم ف مناهج التحقيق ومشاربه، فقد ارتضى القسم العلم خصوصا ؛ ونظرا  الختالالعلم خصوصا ؛ ونظرا  الختال
  كلية الدراسات القضائية واألنظمة.كلية الدراسات القضائية واألنظمة.لللعلمية املرموقة لعلمية املرموقة ، مبا يتسق مع املكانة ا، مبا يتسق مع املكانة اعالقة به عالقة به 

هـ هـ 14381438//  88//2626                      وتاريخوتاريخ  ((88لسة رقم )لسة رقم )كلية الدراسات القضائية واألنظمة يف اجلكلية الدراسات القضائية واألنظمة يف اجل    جملسجملس  وبعد أن نظروبعد أن نظر
هـ ، واملشتمل على إقرار منهج التحقيق هـ ، واملشتمل على إقرار منهج التحقيق 14381438/ / 66//  1515( وتاريخ( وتاريخ  1010يف حمضر قسم الدراسات القضائية رقم ) يف حمضر قسم الدراسات القضائية رقم ) 

بن حممد بن حممد   ذا اصخوو  من كل من : أ د  ناررذا اصخوو  من كل من : أ د  نارراملقرتحة من اللجنة املكونة هباملقرتحة من اللجنة املكونة هب  العلمي لكتب الرتاث اإلسالمي وخط ت هالعلمي لكتب الرتاث اإلسالمي وخط ت ه
السبيل و   د الوديق بن إبراهيم الفكي ، أورى جملس السبيل و   د الوديق بن إبراهيم الفكي ، أورى جملس بن حممد بن حممد و   د عبداجمليد و   د عبداجمليد   الغامدي و أ د  د حممد بكر إمساعيلالغامدي و أ د  د حممد بكر إمساعيل

  على : على : الكلية باملوافقة الكلية باملوافقة 
  ، بالويغة التالية : ، بالويغة التالية : بالقسمبالقسم  منهج التحقيق العلمي لكتب الرتاث اإلسالمي وخط ت همنهج التحقيق العلمي لكتب الرتاث اإلسالمي وخط ت ه
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  أوال : اختيار الكتاب املراد حتقيقه:أوال : اختيار الكتاب املراد حتقيقه:
  ::  والدراسة يف برامج الدراسات العليا يف القسم مراعاة اآليتوالدراسة يف برامج الدراسات العليا يف القسم مراعاة اآليتينبغي عند تقدمي أي   خمطوط للتحقيق ينبغي عند تقدمي أي   خمطوط للتحقيق   

  ..  أن يكون مؤلفه من أهل العلم املعتربين يف علمه ومنهجهأن يكون مؤلفه من أهل العلم املعتربين يف علمه ومنهجه  ..11

  ..  أن يكون الكتاب ذا قيمة  علمية ، وإضافة  واضحة ، تستحقُّ التحقيق والدراسةأن يكون الكتاب ذا قيمة  علمية ، وإضافة  واضحة ، تستحقُّ التحقيق والدراسة  ..22

  ..  أن يكون املخطوط يف ختصص الدراسات القضائية، وما له عالقة هباأن يكون املخطوط يف ختصص الدراسات القضائية، وما له عالقة هبا  ..33

قق حتقيقا  علميا ، أو   أن يكونأن يكون  ..44 قق حتقيقا  علميا ، أو الكتاب مما مل يسبق حتقيقه حتقيقا  علميا  وأن يكون غري مطبوع، أو أنمه طحبع ومل ُيح أنمه قد أنمه قد الكتاب مما مل يسبق حتقيقه حتقيقا  علميا  وأن يكون غري مطبوع، أو أنمه طحبع ومل ُيح

د سبٌب يحسو  غ إعادة حتقيقه د سبٌب يحسو  غ إعادة حتقيقهححقق ووج    ..  ححقق ووج 

حيدة بشروطها حيدة بشروطها ، وال بأس من قبول النسخة الو ، وال بأس من قبول النسخة الو الصاحلة للتحقيقالصاحلة للتحقيق  ،،اخلطية الكاملة الواضحة للمخطوطاخلطية الكاملة الواضحة للمخطوط  وجود النسخوجود النسخ  ..55

  ..  والسالمة من السقط والطمس والتحريفوالسالمة من السقط والطمس والتحريف  ،،والفائدة واإلضافةوالفائدة واإلضافة  ،،، واألمهية، واألمهيةروفة من الوضوحروفة من الوضوحاملعاملع

م بني الطلبة عن طريق جلنة علمية م بني الطلبة عن طريق جلنة علمية سم سم ق  ق  إن كان املخطوط ُيتمل أكثر من رسالة فالبد من تقدميه كمشروع للقسم، ث يـح إن كان املخطوط ُيتمل أكثر من رسالة فالبد من تقدميه كمشروع للقسم، ث يـح   ..66

، واملرحلة ، واملرحلة يراعى فيه عدد األسطر يف كل لوح، وعدد الكلمات يف كل سطريراعى فيه عدد األسطر يف كل لوح، وعدد الكلمات يف كل سطر  تقسيما  عادال  صاحلا  للرسائل حسب املراحل ،تقسيما  عادال  صاحلا  للرسائل حسب املراحل ،

  ..  اليت هبا الطالباليت هبا الطالب
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::  : منوذج غالف خطة التحقيق املقدمة من الطالب: منوذج غالف خطة التحقيق املقدمة من الطالب  ثانيا  ثانيا     
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::  ثالثا : حمتويات اخلطة وعناصرهاثالثا : حمتويات اخلطة وعناصرها   

  وقسمني، على النحو التايل:وقسمني، على النحو التايل:  ،،على مقدمةعلى مقدمة  الباحثالباحثشتمل خطة شتمل خطة تت
  العناصر التالية:العناصر التالية:مل على مل على تتوتشوتش  مة:مة:املقد   املقد   
  ة املخطوط.ة املخطوط.أمهيم أمهيم   --11
  قيمة املخطوط العلمية.قيمة املخطوط العلمية.  --22
  علمية.علمية.مكانة املؤلف المكانة املؤلف ال  --33
  ..إعادة حتقيقإعادة حتقيق، سواء  كان حتقيقا  أو ، سواء  كان حتقيقا  أو أسباب اختيار املخطوطأسباب اختيار املخطوط  --44
اعى فيه ما ذحكر سابقا    --55 اعى فيه ما ذحكر سابقا  ويف حال كان املخطوط شرحا  أو حاشية ، فريح   ..ويف حال كان املخطوط شرحا  أو حاشية ، فريح
  ::  وصف املخطوط : يقوم الطالب بوصف املخطوط من جانبنيوصف املخطوط : يقوم الطالب بوصف املخطوط من جانبني  --66

  اجلانب األول: وصف كامل املخطوط ، ويتضمن العناصر التاليةاجلانب األول: وصف كامل املخطوط ، ويتضمن العناصر التالية  ::  
  ..  عنوان املخطوط كامال  عنوان املخطوط كامال    --  أأ

  ..  اسم املؤلف كامال  مع لقبه وكنيته ومذهبه وتاريخ والدته ووفاتهاسم املؤلف كامال  مع لقبه وكنيته ومذهبه وتاريخ والدته ووفاته  --  بب
  ..  عدد نسخ املخطوط املوجودةعدد نسخ املخطوط املوجودة  --جج
اســـــــم الناســـــــخ، وصـــــــف اســـــــم الناســـــــخ، وصـــــــف   )مكـــــــان وجودهـــــــا ، رقمهـــــــا ، تـــــــاريخ النســـــــخ ،)مكـــــــان وجودهـــــــا ، رقمهـــــــا ، تـــــــاريخ النســـــــخ ،    بيانـــــــات كـــــــل نســـــــخة مـــــــن نســـــــخ املخطـــــــوط :بيانـــــــات كـــــــل نســـــــخة مـــــــن نســـــــخ املخطـــــــوط :  --دد

اخلـــــــط ونوعـــــــه ، عـــــــدد لوحـــــــات املخطـــــــوط كـــــــامال ، عـــــــدد األســـــــطر يف الصـــــــفحة الواحـــــــدة ، وعـــــــدد الكلمـــــــات يف الســـــــطر اخلـــــــط ونوعـــــــه ، عـــــــدد لوحـــــــات املخطـــــــوط كـــــــامال ، عـــــــدد األســـــــطر يف الصـــــــفحة الواحـــــــدة ، وعـــــــدد الكلمـــــــات يف الســـــــطر 
  الواحد(.الواحد(.

  )من حيث الوضوح ، والطمس ، والسقط ، وحنو ذلك(.)من حيث الوضوح ، والطمس ، والسقط ، وحنو ذلك(.وعيوبه وعيوبه مزايا املخطوط مزايا املخطوط   --هـهـ
   العناصر التالية:العناصر التالية:  املخطوط ، ويتضمناملخطوط ، ويتضمناجلانب الثاين: وصف اجلزء املراد حتقيقه من اجلانب الثاين: وصف اجلزء املراد حتقيقه من  

  ..  القسم املراد حتقيقهالقسم املراد حتقيقهعدد نسخ عدد نسخ   --  أأ
  ..  مكان وجودها ورقمهامكان وجودها ورقمها  --  بب
  ..  تاريخ النسخ ونوع اخلطتاريخ النسخ ونوع اخلط  --جج
  ..  اسم الناسخاسم الناسخ  --دد
      مزايا القسم املراد حتقيقه وعيوبه )من حيث الوضوح ، والطمس ، والسقط ، وحنو ذلك(مزايا القسم املراد حتقيقه وعيوبه )من حيث الوضوح ، والطمس ، والسقط ، وحنو ذلك(  --هـهـ
  حتقيقه )يراعى اختالف النسخ(.حتقيقه )يراعى اختالف النسخ(.عدد لوحات القسم املراد عدد لوحات القسم املراد   --وو
  عدد األسطر يف اللوحة الواحدة من كل نسخة ، وعدد الكلمات يف السطر الواحد.عدد األسطر يف اللوحة الواحدة من كل نسخة ، وعدد الكلمات يف السطر الواحد.  --زز
  ..  حتديد بداية وهناية القسم املراد حتقيقهحتديد بداية وهناية القسم املراد حتقيقه  --حح
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  القسم األول: خطة قسم الدراسة:القسم األول: خطة قسم الدراسة:
  ويشتمل على مبحثني:ويشتمل على مبحثني:

  متهيد ومثانية مطالب:متهيد ومثانية مطالب:املبحث األول : نبذة خمتصرة عن مؤلف الكتاب. وفيه املبحث األول : نبذة خمتصرة عن مؤلف الكتاب. وفيه 
  تني : السياسية ، والعلمية[.تني : السياسية ، والعلمية[.ييالتمهيد: عصر املؤلف ]يركز فيه على الناحالتمهيد: عصر املؤلف ]يركز فيه على الناح

  ويكون الكالم فيه مقتصرا  على ما له أثر واضح يف شخصية املؤلف.ويكون الكالم فيه مقتصرا  على ما له أثر واضح يف شخصية املؤلف.
  املطلب األول: امسه ونسبه ومولده.املطلب األول: امسه ونسبه ومولده.

  املطلب الثاين: نشأته العلمية وحياته العملية.املطلب الثاين: نشأته العلمية وحياته العملية.
  وتالميذه.وتالميذه.املطلب الثالث: شيوخه املطلب الثالث: شيوخه 

  املطلب الرابع : آثاره العلمية.املطلب الرابع : آثاره العلمية.
  املطلب اخلامس : مذهبه الفقهي.املطلب اخلامس : مذهبه الفقهي.
  ..املطلب السادس: مكانته العلميةاملطلب السادس: مكانته العلمية

  املطلب السابع : صفاته وأخالقه وثناء العلماء عليه.املطلب السابع : صفاته وأخالقه وثناء العلماء عليه.
  املطلب الثامن: وفاته.املطلب الثامن: وفاته.

  يـــــــد واملطالـــــــب يـــــــد واملطالـــــــب تنبيــــــه: يلـــــــزم الطالـــــــب الـــــــذي ُيقـــــــق أول اجلـــــــزء األول مـــــــن الكتـــــــاب برت ـــــــة املؤلـــــــف علـــــــى ضـــــــوء التمهتنبيــــــه: يلـــــــزم الطالـــــــب الـــــــذي ُيقـــــــق أول اجلـــــــزء األول مـــــــن الكتـــــــاب برت ـــــــة املؤلـــــــف علـــــــى ضـــــــوء التمه
فــــــف عنــــــه يف عــــــدد األلــــــواح، الثمانيــــــة الســــــابقة كاملــــــة، الثمانيــــــة الســــــابقة كاملــــــة،  فــــــف عنــــــه يف عــــــدد األلــــــواح، وُيح ــــــة الطــــــالب بعــــــده بأربعــــــة مطالــــــب، وهــــــي : وُيح ــــــة الطــــــالب بعــــــده بأربعــــــة مطالــــــب، وهــــــي : ويكتفــــــي بقي ويكتفــــــي بقي

املطلـــــب األول : امســـــه ونســـــبه ومولـــــده ، والثـــــاين : مكانتـــــه يف املـــــذهب وثنـــــاء العلمـــــاء عليـــــه، والثالـــــث: آثـــــاره العلميـــــة املطلـــــب األول : امســـــه ونســـــبه ومولـــــده ، والثـــــاين : مكانتـــــه يف املـــــذهب وثنـــــاء العلمـــــاء عليـــــه، والثالـــــث: آثـــــاره العلميـــــة 
  ، والرابع : وفاته.، والرابع : وفاته.

  باملخطوط املراد حتقيقه ، وفيه متهيد وستة مطالب:باملخطوط املراد حتقيقه ، وفيه متهيد وستة مطالب:املبحث الثاين: التعريف املبحث الثاين: التعريف 
  ..وضوعهوضوعهمبمبالتعريف التعريف ية الكتاب و ية الكتاب و أمهأمهيف بيان يف بيان التمهيد: التمهيد: 

  املطلب األول: دراسة عنوان الكتاب.املطلب األول: دراسة عنوان الكتاب.
  فه.فه.املطلب الثاين: نسبة الكتاب إىل مؤل   املطلب الثاين: نسبة الكتاب إىل مؤل   

  ف يف الكتاب.ف يف الكتاب.املطلب الثالث: منهج املؤل   املطلب الثالث: منهج املؤل   
  ة وأثره فيمن بعده.ة وأثره فيمن بعده.ة الكتاب وقيمته العلميم ة الكتاب وقيمته العلميم املطلب الرابع : أمهيم املطلب الرابع : أمهيم 

  املطلب اخلامس: موارد املؤلف يف كتابه ، ومصطلحاته.املطلب اخلامس: موارد املؤلف يف كتابه ، ومصطلحاته.
  ظات[.ظات[.و و املطلب السادس : نقد الكتاب ]بذكر مزاياه ، وما ميكن أن يؤخذ عليه من ملحاملطلب السادس : نقد الكتاب ]بذكر مزاياه ، وما ميكن أن يؤخذ عليه من ملح

  
   تنبيــــــه : إذا كــــــان الكتــــــاب شــــــرحا  ملــــــ  ، فيضــــــاف مبحثــــــان آخــــــران ، فيكــــــون املبحــــــث الثالــــــث: نبــــــذة خمتصــــــرة عــــــن تنبيــــــه : إذا كــــــان الكتــــــاب شــــــرحا  ملــــــ  ، فيضــــــاف مبحثــــــان آخــــــران ، فيكــــــون املبحــــــث الثالــــــث: نبــــــذة خمتصــــــرة عــــــن

ـــــب األول ومـــــن بعـــــده الشـــــارح ، ويكـــــون الشـــــارح ، ويكـــــون  ـــــه الطال ـــــع : التعريـــــف بالشـــــرح ، تكـــــون مطالبهـــــا ، ومـــــا يلـــــزم ب ـــــب األول ومـــــن بعـــــده املبحـــــث الراب ـــــه الطال ـــــع : التعريـــــف بالشـــــرح ، تكـــــون مطالبهـــــا ، ومـــــا يلـــــزم ب املبحـــــث الراب
  ..  على نسخ مطالب املبحثني األولني متاما  على نسخ مطالب املبحثني األولني متاما  
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  ق:ق:احملقم احملقم   والنصُّ والنصُّ   ،،منهج التحقيقمنهج التحقيقمتهيٌد، و متهيٌد، و القسم الثاين: القسم الثاين: 
  ويشتمل على العناصر التالية:ويشتمل على العناصر التالية:

ـــــد           ـــــدأوال  : متهي ـــــان مـــــنهج التحقيـــــق ،   أوال  : متهي ـــــوفرة ، والفـــــر  بينهـــــا ، وبي ـــــان نســـــخه املت ـــــان مـــــنهج التحقيـــــق ، يف وصـــــف املخطـــــوط وصـــــفا  دقيقـــــا  ، وبي ـــــوفرة ، والفـــــر  بينهـــــا ، وبي ـــــان نســـــخه املت يف وصـــــف املخطـــــوط وصـــــفا  دقيقـــــا  ، وبي
، ومـــــنهج التحقيـــــق علـــــى وفـــــق املـــــنهج العلمـــــي املعتمـــــد يف كليـــــة الدراســـــات ، ومـــــنهج التحقيـــــق علـــــى وفـــــق املـــــنهج العلمـــــي املعتمـــــد يف كليـــــة الدراســـــات   منـــــاذج مصـــــورة مـــــن نســـــخ املخطـــــوط املتعـــــددةمنـــــاذج مصـــــورة مـــــن نســـــخ املخطـــــوط املتعـــــددةث ث 

  القضائية واألنظمة.القضائية واألنظمة.
  ثانيا : منهج التحقيق العلمي لكتب الرتاث:ثانيا : منهج التحقيق العلمي لكتب الرتاث:          

  يكون املنهج العلمي املتبع يف حتقيق املخطوطات على النحو التايل:يكون املنهج العلمي املتبع يف حتقيق املخطوطات على النحو التايل:
لفــــــه، مــــــع خدمتــــــه لفــــــه، مــــــع خدمتــــــه ســــــاملا  مــــــن التصــــــحيف والتحريــــــف كمــــــا وضــــــعه مؤ   ســــــاملا  مــــــن التصــــــحيف والتحريــــــف كمــــــا وضــــــعه مؤ     املقصــــــود مــــــن التحقيــــــق : هــــــو إخــــــراج الــــــنص   املقصــــــود مــــــن التحقيــــــق : هــــــو إخــــــراج الــــــنص     --11
  ..ح اجملهول ح اجملهول بس ، وتوض   بس ، وتوض   ، وتكشف اللم ، وتكشف اللم   ب الفائدةب الفائدةتقر   تقر     خدمة  خدمة  
ودراســـــــته، وعليـــــــه أن يـــــــؤدي ودراســـــــته، وعليـــــــه أن يـــــــؤدي   باختيـــــــاره حتقيـــــــق خمطـــــــوط علمـــــــي   باختيـــــــاره حتقيـــــــق خمطـــــــوط علمـــــــي   علـــــــى الباحـــــــث أن يستشـــــــعر األمانـــــــة الـــــــيت حتملهـــــــا علـــــــى الباحـــــــث أن يستشـــــــعر األمانـــــــة الـــــــيت حتملهـــــــا   --22

  هذه األمانة على أكمل وجه وأحسنه.هذه األمانة على أكمل وجه وأحسنه.
ـــــى ذلـــــك أن توصـــــف نح   --33 ـــــب عل ـــــى ذلـــــك أن توصـــــف نح يقـــــوم الباحـــــث بتحقيـــــق املـــــ  مـــــع الشـــــرح إذا كـــــان الشـــــرح ممزوجـــــا  بـــــامل ، ويرتت ـــــب عل ـــــيقـــــوم الباحـــــث بتحقيـــــق املـــــ  مـــــع الشـــــرح إذا كـــــان الشـــــرح ممزوجـــــا  بـــــامل ، ويرتت ـــــس  خ خ س 

ــــاملــــ ، وكــــذلك نح املــــ ، وكــــذلك نح  ــــس  ــــص خ الشــــرح . أمــــا إذا كــــان املــــ  منفصــــال  عــــن الشــــرح فيكتفــــي الطالــــب بتحخ الشــــرح . أمــــا إذا كــــان املــــ  منفصــــال  عــــن الشــــرح فيكتفــــي الطالــــب بتحس  ــــق الشــــرح ، مــــع إقامــــة ن ــــص قي ــــق الشــــرح ، مــــع إقامــــة ن قي
  رح.رح.اااقتصارا  على ما أورده الشاقتصارا  على ما أورده الش  ؛؛امل  دون تعليق عليهامل  دون تعليق عليه

د باملوضـــــــوع الـــــــذي د باملوضـــــــوع الـــــــذي إن كانـــــــة النســـــــخة وحيـــــــدة ، فيعتمـــــــد عليهـــــــا بشـــــــروطها الســـــــابقة. مـــــــع تعزيزهـــــــا باإلملـــــــام اجلي  ـــــــإن كانـــــــة النســـــــخة وحيـــــــدة ، فيعتمـــــــد عليهـــــــا بشـــــــروطها الســـــــابقة. مـــــــع تعزيزهـــــــا باإلملـــــــام اجلي  ـــــــ  --44
ــــــاب ، والرجــــــوع إىل مــــــوارد املخطــــــوط ، ومصــــــادر املؤل  ــــــ ــــــاب ، والرجــــــوع إىل مــــــوارد املخطــــــوط ، ومصــــــادر املؤل  ــــــيعاجلــــــه الكت ــــــنقص ، أو يت نقــــــل عنهــــــا ، وإثبــــــات يت نقــــــل عنهــــــا ، وإثبــــــات ف المــــــف المــــــيعاجلــــــه الكت ــــــنقص ، أو الفــــــرو  أو ال الفــــــرو  أو ال

  إكمال اخللل يف احلاشية.إكمال اخللل يف احلاشية.
يقـــــــوم الباحـــــــث  مـــــــع نســـــــخ املخطـــــــوط ، واملوازنـــــــة بينهـــــــا ، ث ترتيبهـــــــا حســـــــب أمهيتهـــــــا ، فيقـــــــدم مـــــــا كـــــــان  ـــــــط يقـــــــوم الباحـــــــث  مـــــــع نســـــــخ املخطـــــــوط ، واملوازنـــــــة بينهـــــــا ، ث ترتيبهـــــــا حســـــــب أمهيتهـــــــا ، فيقـــــــدم مـــــــا كـــــــان  ـــــــط   --55

  املؤلف ، ث املقروءة عليه ، ث املقابلة على نسخته ، ث املقابلة أو املقروءة على أحد العلماء املعروفني ، وهكذا.املؤلف ، ث املقروءة عليه ، ث املقابلة على نسخته ، ث املقابلة أو املقروءة على أحد العلماء املعروفني ، وهكذا.
يرمـــــز الباحـــــث لكـــــل نســـــخة برمـــــز تتميـــــز بـــــه عـــــن بقيـــــة النســـــخ ، وُيتـــــار أجـــــود تلـــــك النســـــخ كمـــــا تقـــــدم، و علهـــــا يرمـــــز الباحـــــث لكـــــل نســـــخة برمـــــز تتميـــــز بـــــه عـــــن بقيـــــة النســـــخ ، وُيتـــــار أجـــــود تلـــــك النســـــخ كمـــــا تقـــــدم، و علهـــــا   --66

ــــــنص احملقــــــق ، وتكــــــون هــــــي النســــــخة األم  ــــــه يف ال ــــــاقي النســــــخ ، ويثبت ــــــى ب ــــــنص احملقــــــق ، وتكــــــون هــــــي النســــــخة األم أصــــــال  يعتمــــــده ، ويقدمــــــه عل ــــــه يف ال ــــــاقي النســــــخ ، ويثبت ــــــى ب ــــــوفرت فيهــــــا   ؛؛أصــــــال  يعتمــــــده ، ويقدمــــــه عل ــــــوفرت فيهــــــا إن ت إن ت
  رو  املؤثرة بينها وبني النسخ األخرى.رو  املؤثرة بينها وبني النسخ األخرى.املعايري الالزمة لذلك )املذكورة سابقا ( ، ويشري يف اهلامش إىل الفاملعايري الالزمة لذلك )املذكورة سابقا ( ، ويشري يف اهلامش إىل الف

فـــــإن مل تتميـــــز إحـــــداها ، وتقاربـــــة النســـــخ ، فيأخـــــذ بطريقـــــة الـــــنص املختـــــار ، ويثبـــــة يف الـــــنص احملقـــــق الـــــراجح منهـــــا ، فـــــإن مل تتميـــــز إحـــــداها ، وتقاربـــــة النســـــخ ، فيأخـــــذ بطريقـــــة الـــــنص املختـــــار ، ويثبـــــة يف الـــــنص احملقـــــق الـــــراجح منهـــــا ،         
  ملا ُيتاره ، مشريا  يف اهلامس إىل الفرو  املؤثرة بني النسخ.ملا ُيتاره ، مشريا  يف اهلامس إىل الفرو  املؤثرة بني النسخ.  معلال  معلال  

مــــــس مــــــس الــــــرديء منهــــــا ، كالنســــــخة كثــــــرية الســــــقط أو التحريــــــف والطم الــــــرديء منهــــــا ، كالنســــــخة كثــــــرية الســــــقط أو التحريــــــف والطم وميكــــــن للباحــــــث أن يســــــتغن باجليــــــد مــــــن النســــــخ عــــــن وميكــــــن للباحــــــث أن يســــــتغن باجليــــــد مــــــن النســــــخ عــــــن     
  وحنوها.وحنوها.
، ،   لنســـــخة األم ، وفـــــق الرتتيـــــب الســـــابقلنســـــخة األم ، وفـــــق الرتتيـــــب الســـــابقمـــــنهج التحقيـــــق علـــــى امـــــنهج التحقيـــــق علـــــى ا  يبـــــنيبـــــناحملقـــــق املـــــنهج املتبـــــع يف التحقيـــــق  يـــــث احملقـــــق املـــــنهج املتبـــــع يف التحقيـــــق  يـــــث   د  دد  دُيـــــُيـــــ  --77

ـــــنســـــخة تصـــــلح أن تكـــــون أح نســـــخة تصـــــلح أن تكـــــون أح   إن كـــــان ثم إن كـــــان ثم  ـــــمم ـــــنص   مم ـــــنص   ا  معتمـــــدة ، وإال أخـــــذ مبـــــنهج التحقيـــــق علـــــى ال املختـــــار ، مـــــع االعتمـــــاد علـــــى املختـــــار ، مـــــع االعتمـــــاد علـــــى   ا  معتمـــــدة ، وإال أخـــــذ مبـــــنهج التحقيـــــق علـــــى ال
  وجعلها أصال  والنسخ الباقية للمقابلة والرتجيح.وجعلها أصال  والنسخ الباقية للمقابلة والرتجيح.أفضل النسخ املوجودة أفضل النسخ املوجودة 
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ـــــــق قواعـــــــد الرم نســـــــخ املخطـــــــوط ويح نســـــــخ املخطـــــــوط ويح يح يح   --88 ـــــــب وف ـــــــق قواعـــــــد الرم كت ـــــــب وف ـــــــة بإصـــــــالح األخطـــــــاء اإلمالئيمـــــــكت ـــــــي احلـــــــديث، مـــــــع العناي ـــــــة بإصـــــــالح األخطـــــــاء اإلمالئيمـــــــســـــــم اإلمالئ ـــــــي احلـــــــديث، مـــــــع العناي ة ة ســـــــم اإلمالئ
ـــــ  ة  ة  يمـــــيمـــــو  و  ح  ح  والنم والنم  ـــــ، بعـــــد التأكُّ ـــــادات املكـــــررة ، إن وجـــــدت يف صـــــلب ه ال خمـــــرج هلـــــا صـــــحيح يف الله ال خمـــــرج هلـــــا صـــــحيح يف اللد منهـــــا ، وأنمـــــد منهـــــا ، وأنمـــــ، بعـــــد التأكُّ ـــــادات املكـــــررة ، إن وجـــــدت يف صـــــلب غـــــة ، وُيـــــذف الزي غـــــة ، وُيـــــذف الزي

  الكتاب، مع اإلشارة إىل ذلك يف اهلامش.الكتاب، مع اإلشارة إىل ذلك يف اهلامش.
ــــــ  --99 ــــــال ُيــــــق للمحق   ق التــــــدخل يف الــــــنص بــــــالتغيري أو التحســــــني أو الزيــــــادة أو الــــــنقص أو غــــــري ذلــــــك، بــــــل يلتــــــزم بــــــذكر ق التــــــدخل يف الــــــنص بــــــالتغيري أو التحســــــني أو الزيــــــادة أو الــــــنقص أو غــــــري ذلــــــك، بــــــل يلتــــــزم بــــــذكر ال ُيــــــق للمحق  

 
ح
ــــــنص امل  ال
ح
ــــــنص امل وحنــــــوه ، مــــــع العــــــزو وحنــــــوه ، مــــــع العــــــزو   أو خطــــــأ  أو خطــــــأ    أو حتريــــــف  أو حتريــــــف    ق كمــــــا هــــــو ، ويعلــــــق يف اهلــــــامش علــــــى مــــــا يظهــــــر لــــــه مــــــن ســــــقط  ق كمــــــا هــــــو ، ويعلــــــق يف اهلــــــامش علــــــى مــــــا يظهــــــر لــــــه مــــــن ســــــقط  قمــــــقمــــــح  ح  ال

  أو روايــــــــة  أو روايــــــــة    ، ومل تكــــــــن قــــــــراءة  ، ومل تكــــــــن قــــــــراءة    أو حــــــــديث  أو حــــــــديث    ح عنــــــــه ، إال إذا كــــــــان اخلطــــــــأ يف آيــــــــة  ح عنــــــــه ، إال إذا كــــــــان اخلطــــــــأ يف آيــــــــة  بــــــــالرجوع إىل املــــــــورد واملصــــــــدر الــــــــذي صــــــــحم بــــــــالرجوع إىل املــــــــورد واملصــــــــدر الــــــــذي صــــــــحم 
  ..  أخرىأخرى

ــــــــ  --1111 ــــــــ ـــــــب علــــــــى احملق   قــــــــيم واســــــــتخدامها يف مواطنهـــــــا ، لتوضــــــــيح الــــــــنص ، وخدمــــــــة قــــــــيم واســــــــتخدامها يف مواطنهـــــــا ، لتوضــــــــيح الــــــــنص ، وخدمــــــــة بضـــــــبط عالمــــــــات الرتم بضـــــــبط عالمــــــــات الرتم   ق العنايــــــــةح ق العنايــــــــةح  ـــــــب علــــــــى احملق  
  املعىن.املعىن.
ـــــ  --1111 ـــــ ـــــب علـــــى احملق   عـــــدم إثقـــــال اهلـــــامش بـــــالفرو  غـــــري املـــــؤثرة بـــــني النســـــخ ، كـــــاالختالف يف صـــــي  الصـــــالة علـــــى عـــــدم إثقـــــال اهلـــــامش بـــــالفرو  غـــــري املـــــؤثرة بـــــني النســـــخ ، كـــــاالختالف يف صـــــي  الصـــــالة علـــــى ق ق  ـــــب علـــــى احملق  

النــــــهللا صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم ، أو الرتضــــــي عــــــن الصــــــحابة ، أو الــــــرتحم علــــــى الســــــلف ، أو حنــــــو ذلــــــك. ويكتفــــــي باإلشــــــارة النــــــهللا صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم ، أو الرتضــــــي عــــــن الصــــــحابة ، أو الــــــرتحم علــــــى الســــــلف ، أو حنــــــو ذلــــــك. ويكتفــــــي باإلشــــــارة 
  إىل وقوع ذلك يف املخطوط يف القسم الدراسي.إىل وقوع ذلك يف املخطوط يف القسم الدراسي.

    ..ققاحملقم احملقم   ص   ص   النم النم ق أن يضبط املشكل من ق أن يضبط املشكل من  ب على احملق    ب على احملق     --1212
مســـــــألة جديـــــــدة ، مســـــــألة جديـــــــدة ،   مـــــــن الصـــــــفحات عنـــــــد رأس كـــــــل   مـــــــن الصـــــــفحات عنـــــــد رأس كـــــــل     يف اهلـــــــامش اجلـــــــانهللا   يف اهلـــــــامش اجلـــــــانهللا     ةةق وضـــــــع عنـــــــاوين جانبيمـــــــق وضـــــــع عنـــــــاوين جانبيمـــــــبـــــــاحملق   بـــــــاحملق     ُيســـــــنح ُيســـــــنح   --1313

  إذا كان املخطوط  اجة إىل ذلك.إذا كان املخطوط  اجة إىل ذلك.؛ ؛ [ [   وجعلها بني معقوفتني ، هكذا ]وجعلها بني معقوفتني ، هكذا ]
ــــــبح تح تح   --1414 ــــــبح كت ــــــة ال  كت ــــــات القرآنيــــــة بالرســــــم العثمــــــاين )مصــــــحف املدين ــــــة الاآلي ــــــات القرآنيــــــة بالرســــــم العثمــــــاين )مصــــــحف املدين ــــــذكرة الســــــورة ،   ىىز  ز  ع ــــــع ــــــتـح تـح   ( ، ثم ( ، ثم ةةبويمــــــبويمــــــنناآلي ــــــذكرة الســــــورة ، يف احلاشــــــية ب يف احلاشــــــية ب

  ورقم اآلية.ورقم اآلية.
بيــــــان احلكــــــم علــــــى احلــــــديث بيــــــان احلكــــــم علــــــى احلــــــديث ة ، واآلثــــــار مــــــن املصــــــادر املعتمــــــدة عنــــــد أهــــــل العلــــــم ، مــــــع ة ، واآلثــــــار مــــــن املصــــــادر املعتمــــــدة عنــــــد أهــــــل العلــــــم ، مــــــع األحاديــــــث النبويمــــــاألحاديــــــث النبويمــــــ  جح جح رم رم ختح ــــــختح ــــــ  --1515

  توضع األحاديث واآلثار بني قوسني.توضع األحاديث واآلثار بني قوسني.و و من كالم أهل الفن، من كالم أهل الفن، 
  (.(.  النقول بني األقواس املعتادة ، هكذا : )النقول بني األقواس املعتادة ، هكذا : )  لح لح ع  ع  تح  تح    --1616
ـــــــ  يقـــــــومح يقـــــــومح   --1717 ـــــــاحملق   وكـــــــالم أهـــــــل وكـــــــالم أهـــــــل   ،،قـــــــوالت ، واألشـــــــعار ، واألمثـــــــال وحكـــــــم العـــــــربقـــــــوالت ، واألشـــــــعار ، واألمثـــــــال وحكـــــــم العـــــــرببتوثيـــــــق األقـــــــوال ، واملـــــــذاهب ، والنُّ بتوثيـــــــق األقـــــــوال ، واملـــــــذاهب ، والنُّ   ققاحملق  

  فمن املصادر اليت نقلة عنها.فمن املصادر اليت نقلة عنها.  ،،فإن مل  دفإن مل  د  ؛؛العلم من مصادرها األصيلة املعتمدةالعلم من مصادرها األصيلة املعتمدة
  (.(.  إذا كان الكتاب شرحا  مل  ، فيجعل امل  حمربا  بني قوسني ، هكذا : )إذا كان الكتاب شرحا  مل  ، فيجعل امل  حمربا  بني قوسني ، هكذا : )  --1818
، وال يثقــــــل الباحــــــث اهلــــــوامش باخلالفــــــات املذهبيــــــة ، ، وال يثقــــــل الباحــــــث اهلــــــوامش باخلالفــــــات املذهبيــــــة ،   لقــــــدر الــــــذي يوضــــــح املعــــــىنلقــــــدر الــــــذي يوضــــــح املعــــــىنيكــــــون التعليــــــق علــــــى الــــــنص بايكــــــون التعليــــــق علــــــى الــــــنص با  --1919

  وال األدلة ، وال الرتجيحات ، وحنوها مما مل يتطر  إليه املؤلف.وال األدلة ، وال الرتجيحات ، وحنوها مما مل يتطر  إليه املؤلف.
ــــــــبــــــــني   بــــــــني   ييا  فا  فإذا كــــــــان الكتــــــــاب مــــــــذهبيم إذا كــــــــان الكتــــــــاب مــــــــذهبيم   --2121 ــــــــ احملق   القــــــــول املعتمــــــــد يف املــــــــذهب ، وال بــــــــأس مــــــــن اإلشــــــــارة إىل الروايــــــــات القــــــــول املعتمــــــــد يف املــــــــذهب ، وال بــــــــأس مــــــــن اإلشــــــــارة إىل الروايــــــــات   قح قح  احملق  

  للفائدة.للفائدة.  ؛؛األخرى عند احلاجة خمتصرا  األخرى عند احلاجة خمتصرا  
دت ببيان مذهب أهل  --2121 دت ببيان مذهب أهل ب على الباحث التعليق على املخالفات العقدية إن وج    يف ذلك.يف ذلك.  السنةالسنة   ب على الباحث التعليق على املخالفات العقدية إن وج 
ــــــ  فح فح عــــــر   عــــــر   يح يح   --2222 ــــــاحملق   ــــــنم   قح قح احملق   ــــــنم بالكتــــــب الــــــواردة يف ال ح   ص   ص   بالكتــــــب الــــــواردة يف ال

ح امل
ــــــامل ــــــحقم كانــــــة مطبوعــــــة أحــــــال عليهــــــا ، وإن  كانــــــة مطبوعــــــة أحــــــال عليهــــــا ، وإن      ن  ن  ق ، تعريفــــــا  مــــــوجزا  ، فــــــإ  ق ، تعريفــــــا  مــــــوجزا  ، فــــــإ  حقم

  كانة خمطوطة وأمكن الوقوف عليها فهو حسن ، مع اإلشارة إىل أماكن حفظها يف املكتبات.كانة خمطوطة وأمكن الوقوف عليها فهو حسن ، مع اإلشارة إىل أماكن حفظها يف املكتبات.
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وحنوهـــــــا تعريفـــــــا  خمتصـــــــرا  مـــــــن املصـــــــادر املعتمـــــــدة. وحنوهـــــــا تعريفـــــــا  خمتصـــــــرا  مـــــــن املصـــــــادر املعتمـــــــدة. واأللفـــــــاب الغريبـــــــة ، واأللفـــــــاب الغريبـــــــة ،   واملســـــــممياتواملســـــــمميات  يعـــــــرف احملقـــــــق باملصـــــــطلحاتيعـــــــرف احملقـــــــق باملصـــــــطلحات  --2323
ــــــب   ويالحــــــم يف األمــــــاكن البلــــــدان ووحــــــدات الــــــوزن والكيــــــلويالحــــــم يف األمــــــاكن البلــــــدان ووحــــــدات الــــــوزن والكيــــــل ــــــب تعريفهــــــا بوضــــــعها احلــــــايل ، ويف املصــــــطلحات تعريفهــــــا مــــــن كت تعريفهــــــا بوضــــــعها احلــــــايل ، ويف املصــــــطلحات تعريفهــــــا مــــــن كت

  املذهب الذي ينتسب إليه املخطوط.املذهب الذي ينتسب إليه املخطوط.
ــــــ  --2424 ــــــرتجم احملق   ــــــي ــــــرتجم احملق   ــــــوارد ذكــــــرهم يف الرســــــالة تر ــــــة  ي ــــــوارد ذكــــــرهم يف الرســــــالة تر ــــــة  ق لألعــــــالم غــــــري املشــــــهورين ال ــــــرتاجم   ق لألعــــــالم غــــــري املشــــــهورين ال ــــــب األعــــــالم وال ــــــرتاجم مــــــوجزة مــــــن كت ــــــب األعــــــالم وال مــــــوجزة مــــــن كت

  منها.منها.  فالبدم فالبدم   درجة العلم من حيث التوثيق وعدم؛درجة العلم من حيث التوثيق وعدم؛  املعتمدة ، وإذا اقتضى املوطن بياناملعتمدة ، وإذا اقتضى املوطن بيان
ـــــــزم احملق  ـــــــ  --2525 ـــــــزم احملق  ـــــــيلت ـــــــيت اعتمـــــــد عليهـــــــا املصـــــــنف ، أو  يلت ـــــــيت اعتمـــــــد عليهـــــــا املصـــــــنف ، أو  ق بتوثيـــــــق املخطـــــــوط وحتقيقـــــــه ، بـــــــالرجوع إىل املصـــــــادر املتقدمـــــــة ال ق بتوثيـــــــق املخطـــــــوط وحتقيقـــــــه ، بـــــــالرجوع إىل املصـــــــادر املتقدمـــــــة ال

  ..  رورةرورةما دعة إليه الضم ما دعة إليه الضم   له ، إالم له ، إالم   كانة سابقة  كانة سابقة  
ـــــة لرســـــالته  --2626 ـــــزم احملقـــــق بوضـــــع فهـــــارس فني ـــــة الـــــنص احملقـــــق علـــــى املـــــنهج الســـــابق ، يلت ـــــة لرســـــالتهبعـــــد كتاب ـــــزم احملقـــــق بوضـــــع فهـــــارس فني ـــــة الـــــنص احملقـــــق علـــــى املـــــنهج الســـــابق ، يلت تكشـــــف الكتـــــاب، تكشـــــف الكتـــــاب،   بعـــــد كتاب

  على النحو التايل: على النحو التايل: وتحقرب الفائدة منه من آيات وأحاديث وآثار وأعالم حسب احلاجة وتحقرب الفائدة منه من آيات وأحاديث وآثار وأعالم حسب احلاجة 
ـــــاب ، وتقـــــر     --  أأ ـــــيت تكشـــــف الكت ـــــة املهمـــــة ال ـــــاب ، وتقـــــر   الفهـــــارس التحليلي ـــــيت تكشـــــف الكت ـــــة املهمـــــة ال ـــــات  الفهـــــارس التحليلي ـــــه ، مـــــن آي ـــــدة من ـــــات  ب الفائ ـــــه ، مـــــن آي ـــــدة من ـــــث  ب الفائ ـــــث، وأحادي ـــــار    ،،، وأحادي ـــــار  وآث   ،،وآث

ــــــال    وأعــــــالم  وأعــــــالم   ــــــال  ، وأمث ــــــر     وأمــــــاكن وبلــــــدان  وأمــــــاكن وبلــــــدان    ،،وأشــــــعار  وأشــــــعار    ،،، وأمث ــــــر   ، وف وغريهــــــا حســــــب احلاجــــــة وغريهــــــا حســــــب احلاجــــــة   ،،، ومصــــــطلحات  ، ومصــــــطلحات    و اعــــــات  و اعــــــات    ، وف
  ما يقتضي الفهرسة.ما يقتضي الفهرسة.و و 
ــــــ  ؛؛فهــــــرس شــــــامل كامــــــل للمصــــــادر واملراجــــــعفهــــــرس شــــــامل كامــــــل للمصــــــادر واملراجــــــع  --  بب ــــــوللمحق   ــــــر  ر  ه  ه  ف  ف  اخليــــــار يف أن يـح اخليــــــار يف أن يـح   ق  ق  وللمحق   ــــــس    ، وداخــــــل كــــــل   ، وداخــــــل كــــــل   ها حســــــب الفنــــــونها حســــــب الفنــــــونس 

ــــــر  ر  ه  ه  ف  ف  يـح يـح ر إىل اســــــم الكتــــــاب ، أو ر إىل اســــــم الكتــــــاب ، أو بــــــالنظم بــــــالنظم   علــــــى الرتتيــــــب اهلجــــــائي   علــــــى الرتتيــــــب اهلجــــــائي     بح بح تمــــــتمــــــر  ر  تـح تـح   فــــــن   فــــــن    ــــــس     يعــــــا  علــــــى الرتتيــــــب اهلجــــــائي    يعــــــا  علــــــى الرتتيــــــب اهلجــــــائي   ها ها س 
  ر إىل اسم الكتاب.ر إىل اسم الكتاب.املعروف بالنظم املعروف بالنظم 

فهــــــــرس املوضــــــــوعات وحمتويــــــــات الرســــــــالة ، وينبغــــــــي أن يكــــــــون فهرســــــــا  دقيقــــــــا  واضــــــــحا  ملوضــــــــوعات الرســــــــالة فهــــــــرس املوضــــــــوعات وحمتويــــــــات الرســــــــالة ، وينبغــــــــي أن يكــــــــون فهرســــــــا  دقيقــــــــا  واضــــــــحا  ملوضــــــــوعات الرســــــــالة   --  تت
  وليس مقتصرا  فقط على الفصول واألبواب وحنوها.وليس مقتصرا  فقط على الفصول واألبواب وحنوها.  ؛؛وحمتوياهتا وحمتوياهتا 

  ..  ق فتوضع يف هناية الرسالة قبل فهرس املوضوعاتق فتوضع يف هناية الرسالة قبل فهرس املوضوعاتة ، أو رجع هلا احملق   ة ، أو رجع هلا احملق   إذا كان هناك مالحق مهمم إذا كان هناك مالحق مهمم   --2727
  

  ثالثا : النص احملقق : ثالثا : النص احملقق : 
   ق االلتـــــــزام هبــــــا، وعليـــــــه الرجــــــوع إىل املصـــــــادر ق االلتـــــــزام هبــــــا، وعليـــــــه الرجــــــوع إىل املصـــــــادر علــــــى احملق  ــــــعلــــــى احملق  ــــــ  هــــــذه أهــــــم املعـــــــامل يف مــــــنهج التحقيـــــــق ، الــــــيت  ـــــــبح هــــــذه أهــــــم املعـــــــامل يف مــــــنهج التحقيـــــــق ، الــــــيت  ـــــــبح

ـــــــق  ـــــــاهج التحقي ـــــــربة يف من ـــــــق املعت ـــــــاهج التحقي ـــــــربة يف من ـــــــد يقتضـــــــي العمـــــــل يف بعـــــــ    ؛؛املعت ـــــــد يقتضـــــــي العمـــــــل يف بعـــــــ  ليكـــــــون بصـــــــريا  وعاملـــــــا  بأصـــــــول هـــــــذا الفـــــــن، وق ليكـــــــون بصـــــــريا  وعاملـــــــا  بأصـــــــول هـــــــذا الفـــــــن، وق
املخطوطــــــات إىل التــــــزام شــــــيء آخــــــر، وحينهــــــا يتعــــــني علــــــى الباحــــــث ذكــــــر ذلــــــك يف خطتــــــه علــــــى حنــــــو بــــــارز ، املخطوطــــــات إىل التــــــزام شــــــيء آخــــــر، وحينهــــــا يتعــــــني علــــــى الباحــــــث ذكــــــر ذلــــــك يف خطتــــــه علــــــى حنــــــو بــــــارز ، 

  ..  لينظر اجمللس يف إقراراها من عدمهلينظر اجمللس يف إقراراها من عدمه
  ويف ختام اخلطة يوضع:ويف ختام اخلطة يوضع:

  توقيعه:توقيعه:                  اسم املرشد:اسم املرشد:
  توقيعه:توقيعه:                                اسم الطالب : اسم الطالب : 

  
  ث تضاف بعد هذا يف اخلطة املقدمة للقسمث تضاف بعد هذا يف اخلطة املقدمة للقسم  ::  

  ..  ذج من نسخ املخطوط املراد حتقيقهذج من نسخ املخطوط املراد حتقيقهمنامنا  --11
  ..  اإلفادات من اجلامعات واملراكز العلمية بعدم حتقيق الكتاباإلفادات من اجلامعات واملراكز العلمية بعدم حتقيق الكتاب  --22


