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)İ�SAM( أسس تحقيق النصوص لمركز البحوث اإلسالمية

التعريف:

التحقيـق هـو محاولـة الوصـول إلـى متـٍن مخطـوٍط، علـى حالتـه التـي خـرج فيها من . 	
قلـم المؤلـف اسـتنادا إلـى نسـخته الوحيـدة أو نسـخه العديـدة، وإعداُده للنشـر.

أما في حالة فقدان نسخ المتن فيسمى العمل الذي يتم عن طريق جْمع الروايات 
الموجـودة فـي المصـادر التـي نقلـت عـن ذاك المتـن "إنشـاء متـن جديـد"، أو "نشـرا 

علميا" إن كانت النشـرة تعتمد على النسـخ المطبوعة، فال يسـمى تحقيقا.

الهدف:

الهدف األساسي من التحقيق هو محاولة الوصول إلى المتن على حالته األصلية . 	
كمـا كتبـه المؤلـف بنفسـه أو أََقـرَّ كتابتـه. أمـا األهـداف الثانويـة التـي يجـب مراعاتها 

أثنـاء التحقيق فهي:

التحقق من اسم المؤلَّف الصحيح. أ. 
التحقق من نسبة المؤلَّف لصاحبه. ب. 

ل على القارئ فهَمه. إضافة التوضيحات الالزمة التي تَُسّهِ ت. 

قسم الدراسة:

يجب أن تدرج في قسم الدراسة المعلومات أدناه:. 	

التعريف بالمؤلِّف: أ. 
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- اسمه، كنيته، لقبه، نسبته.
- مكان وتاريخ والدته، ووفاته.

- حياته العلمية، شيوخه، تالميذه.
- مؤلفاته.

نسبة الكتاب إلى المؤلف. ب. 
وبيـان  الصلـة،  ذات  األدبيـات  وتحديـد  التأليـف،  سـبب  بالكتـاب:  التعريـف  ت. 
مكانـة األثـر وأهميتـه بينهـا، والدراسـات السـابقة حولـه )بما فـي ذلك الطبعات 
الممّيـزة  اللغويـة واإلمالئيـة  الكتـاب، وبيـان الخصائـص  السـابقة(، ومصـادر 

-إن وجـدت-، واالصطالحـات الخاصـة التـي اسـتعملها المؤلـف.
أماكنهـا  وتحديـد  الكتـاب  نسـخ  عـدد  بيـان  المخطوطـة:  بالنسـخ  التعريـف  ث. 

إلـخ. وحالتهـا... 
ستتم هذه التعريفات باتباع المواصفات المكتوبة بالخط الغامق أدناه:

1. اسم المكتبة: رقم المخطوطة )الرمز(

اسـم الكتـاب علـى المخطوطـة: تجـب كتابـة اسـم الكتـاب كمـا هـو مسـجل 
علـى المخطوطـة، وإذا تـم تسـجيل اسـم الكتـاب أكثـر مـن اسـم واحـد تحديـد 

فيجـب تحديـد تلـك األسـماء أيضـا.

عـدد األوراق واألسـطر: تجـب اإلشـارة إلـى الورقـة التي تبـدأ منها المخطوطة 
)و، ظ( مع بيان عدد أوراقها. باإلضافة إلى ذلك سـيتم اإلشـارة باألرقام إلى 

عـدد األسـطر التي تكـّون منها كل صفحة.

اسـم الناسـخ: سـيكتب اسـم الناسـخ فقـط. وأمـا النـص األصلـي لقيـد النسـخ 
علـى المخطوطـة فيتـم اإلشـارة إليـه تحـت عنـوان مسـتقل أدنـاه.

تاريـخ النسـخ: يكتـب تاريـخ النسـخ باألرقـام فقـط. وأمـا النـص األصلـي لقيـد 
النسـخ علـى المخطوطـة فيتـم اإلشـارة إليـه تحـت عنـوان مسـتقل أدنـاه.

الماديـة  السـمات  ذكـر  العنـوان  هـذا  تحـت  سـيتم  المخطوطـة:  مواصفـات 
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الحبـر، وضـوح  لـون  )نوعـه،  والخـط  والورقـة،  التجليـد،  مثـل:  للمخطوطـة 
ناقصة...إلـخ(. أو  كاملـة  مخطوطـة  القـراءة، 

قيـود الوقـف: تحـت هـذا العنـوان سـيتم اإلشـارة إلـى القيـود واألختـام المثبـة 
علـى ظهـر المخطوطـة والتـي تنـص علـى أن المخطوطـة موقوفـة. )تأتـي قيـود 

الوقـف علـى صـورة: "وقـف" أو "وقـف هلل تعالـى" أو غيرهمـا.(

علـى  كِتـب  مـا  يُذَكـر  العنـوان  هـذا  تحـت  واالسـتصحاب:  التملـك  قيـود 
المخطوطـة مـن القيـود التـي تشـير إلـى األشـخاص المتملكيـن للمخطوطـة، 
قيـود  )تأتـي  أمكـن.  إن  للمخطوطـة،  تنقـل"  "خارطـة  وضـع  إلـى  باإلضافـة 
التملـك واالسـتصحاب علـى الصـور التاليـة: "تملك الفقيـر، دخل في نوبة...، 
العبـد  إلـى...، اسـتصحبه  انتقـل  ثـم  الفقيـر،  إلـى  انتقـل  الفقيـر،  دخـل بملـك 

وغيرهـا.( الفقيـر"  كتـب  مـن  اسـتصحبت،  الفقيـر، 

علـى  تواجـدت  مـا  إلـى  يشـار  العنـوان  هـذا  تحـت  والسـماع:  القـراءة  قيـود 
المخطوطـة مـن القيـود الخاصـة بالمشـايخ والطـالب المقرئيـن منهـم والقـراء. 
)تأتـي قيـود القـراءة علـى الصـور التاليـة: "قـرأ علـّي جميـع هـذا الكتـاب -أو 
بعضـه- فـالن بـن فـالن، وأنـا فـالن بـن فـالن أصحـح ذلـك / أو صـح ذلـك، 

وأجزتـه أن يرويـه عنـي" وغيرهـا مـن الصـور.(

النسـخة  بـأن  تفيـد  التـي  القيـود  العنـوان  هـذا  تحـت  يذكـر  المقابلـة:  قيـود 
-مـا عـدا النسـخة األصليـة التـي نسـخت منهـا- قوبلـت بنسـخة أو أكثـر مـن 
النسـخ، أو أنهـا تـم عرضهـا علـى مؤلفهـا أو علـى الشـيخ قـراءة، ثـم صححـت. 
بلـغ  العـراض،  بلـغ  مقابلـة،  "بلـغ  التاليـة:  الصـور  المقابلـة علـى  قيـود  )تأتـي 
مقابلـة وتصحيحـا، بلغـت المقابلـة، قوبـل )قوبلـت(، قوبـل وصحـح )قوبلـت 
الصـور.( مـن  العـرض" وغيرهـا  بلـغ  قابلـه،  وصححـت(، عـورض، عرضـه، 

النسـخة  بـأن  تفيـد  التـي  القيـود  العنـوان  هـذا  تحـت  يذكـر  المطالعـة:  قيـود 
تمـت االسـتفادة منهـا مـن خـالل المطالعـة فيهـا أو التصفـح منهـا. )تأتـي قيـود 
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المطالعـة علـى الصـور التاليـة: "قـرأ، طالـع فـي...، نظـر فـي...، وقـف علـى...، 
تأملـه، اسـتوعبه واسـتنار منـه" وغيرهـا مـن القيـود.(

مـن  مهمـة  المحّقـق  يعتبرهـا  مـا  العنـوان  هـذا  تحـت  يذكـر  الفوائـد:  قيـود 
الفوائـد والتعليقـات التـي سـّجلها القـارؤون علـى األوراق الفارعـة فـي بدايـة 

ونهايتهـا. المخطوطـات 

قيـد النسـخ: يذكـر تحـت هـذا العنـوان القيـود التـي تحتـوي علـى تاريـخ النسـخ 
واسـم الناسـخ ومـكان النسـخ، وهـذه القيـود توجـد عـادة فـي نهايـة المخطوطـة 
ونـادرا فـي بدايتهـا. )ويسـتعمل غالبـا فـي قيـود النسـخ الصور التاليـة: "كتبه، قد 
وقـع الفـراغ، نمقـه، حـرره، رقمـه، سـوده، مشـقه، نسـخه، سـطره، قلـده" إلخ.(

التقييـم: علـى المحقـق أن يذكـر تحـت هـذا العنـوان مالحظاتـه حـول القيمـة 
العلميـة للمخطوطـة، ويشـرَح سـبب إدراج المخطوطـة فـي عمليـة المقابلـة. 
العنـوان  هـذا  يسـرد ضمـن  أن  المحقـق  علـى  فينبغـي  ذلـك  إلـى  وباإلضافـة 
تعليقاتـه المختلفـة التـي لـم يجعـل لهـا عنوانـا مثـل العناويـن المذكـورة أعـاله.

التعريـف بالمخطوطـات التـي تـم االعتمـاد عليهـا أثنـاء التحقيـق مـع مميزاتهـا  ج. 
التـي ال تتطلـب التخصـص فـي مجـال المخطوطـات، وبنسـخها المطبوعـة فـي 

حالـة وجودهـا.
المنهج المتبع أثناء عملية التحقيق: ح. 

يُذكـر أن المحّقـق قـد اعتمـد مبدئيـا في التحقيق على أسـس مركز البحوث   .1
.)İ�TNES( اإلسالمية

ينبغـي اإلشـارة إلـى األسـس المتبعـة خصوًصـا لـكّل كتـاب - إن وجـدت -   .2
علـى حـدة.

تحديـد معاييـر لالختصـارات والرمـوز المسـتخدمة أثنـاء التحقيـق وبيانهـا،   .3
وكتابتهـا ضمـن قائمـة فـي بدايـة الكتـاب.

لخمـس  واألخيـرة  األولـى  للصفحات/اللوحـات  فوتوغرافيـة  صـور  إدراج  خ. 
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نسـخ كحـد أقصـى مـن النسـخ التـي تـم االعتمـاد عليهـا أثنـاء التحقيـق. ويجـب 
اسـتعمال صفحـة واحـدة فقـط لصـور ورقتـي البدايـة والنهايـة لـكل نسـخة.

قـة باألسـس المشـار إليهـا أعاله والتي . 	 ال ينبغـي إطالـة المعلومـات المعياريـة المتعّلِ
تُطلـب مـن المحّقـق فـي كّل عمليـة تحقيـق بمـا يزيـد على القـدر المطلوب. ويجب 
االلتـزام فـي قسـم الدراسـة، بعـدد الكلمـات التي تقّدر من طـرف هيئة التحرير وفًقا 

لحجـم الكتـاب وصفته وأهميته.

وفًقـا لذلـك، يجـب أن ال يتجـاوز قسـم الدراسـة التركيـة فـي الكتـب ذات المجلـد 
العربيـة  الدراسـة  قسـم  يتجـاوز  أن  ينبغـى  ال  كمـا  كلمـة،  قرابـة 12000  الواحـد 

كلمـة. الموجـزة 4000 

والمؤلـف . 	 الكتـاب  حـول  لـة  المفصَّ والدراسـات  التحليـالت  نشـر  الممكـن  مـن 
والموضـوع فـي مقدمـة الكتـاب بشـرط الموافقـة علـى ذلـك مـن طـرف هيئـة التحريـر.

أصول / منهج التحقيق:
أ. اختيار النسخة:

نسـخة . 	 إلـى  الوصـول  محاولـة  األولـى  الدرجـة  فـي  يجـب  النسـخة  اختيـار  عنـد 
المؤلـف، أو النسـخة التـي قرأهـا المؤلـف / قرئـت عليـه، أو النسـخة التـي قوبلـت 
علـى نسـخته. ويجـب التأّكـد مـن أن نسـخة المؤلـف هـي آخـر نسـخة قـد كتبـت من 
قبلـه )مراعـاة لحقيقـة أن بعـض المؤلفيـن قـد أعـادوا كتابـة مؤلفاتهـم عـّدة مـرات 
طيلـة حياتهـم( وأنهـا ليسـت بنسـخة مسـّودة قـد ُخطّـت بقلـم المؤلـف. ويجـب أن 
يُــؤخذ بعين االعتبار أن بعض المستنسخين قد يحاولون رفع قدر النسخة بإعطاء 
انطبـاع بأنهـا »نسـخة المؤلـف«. ومـع ذلـك يجـب أيًضـا األخـذ بعيـن االعتبـار أن 
النسـخة المسـّودة التـي كتبهـا المؤلـف لهـا قيمـة وأنـه يجـب االنتباه إلـى العالقة بين 
هـذه النسـخة والنسـخ األخـرى التـي ُكتبـت مـن قبـل المستنسـخين. إذا كانـت هنـاك 
نسـخة مسـّودة واحـدة فقـط يجـب تقييمهـا علـى أنهـا »نسـخة المؤلـف«. وإن كان 
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هنـاك نسـخ عديـدة للمؤلّـف يجـب دراسـة وتقيــيم كّل نسـخة علـى حـدة، ويجـب 
علـى المحّقـق وعلـى محـّرر التحقيـق لـدى مركـز البحـوث االسـالمية )İ�SAM( أن 

يعمـال مًعـا للتوّصـل إلـى تقديـر معيـن.

عنـد عـدم توفـر نسـخة المؤلـف يتـم تحديـد العالقة بين كافة النسـخ فـي إطار منهج . 	
معين ويجب أيضا تحديد النسـخ األصلية، والمقابلة بين النسـخ.

وأمـا عنـد توفـر نسـخة المؤلـف: فـإن ثبـت أن النسـخة بخـط المؤلـف ولـم تكـن 
النسـخة مسـودة المؤلـف أو اإلبـرازة األولـى للكتـاب، وكانـت الفـروق الموجـودة 
في سـائر النسـخ عبارة عن الفروق غير المهمة مثل األخطاء الكتابية أو اإلمالئية: 
فيمكـن االكتفـاء بنسـخة المؤلـف فـي عمليـة التحقيـق وال يشـترط مقابلـة النسـخ، 

وذلـك بشـرط اإلشـارة إليـه فـي مقدمـة التحقيـق.

ولكن:

َدة  إذا كانـت النسـخ األخـرى تمثـل ُمَبيََّضـة المؤلـف فحينئـذ يجـب اعتبـار ُمَسـوَّ أ. 
الباقيـة فـي المقابلـة بعـد  النَُّسـخ  المؤلـف نسـخَة األصـل، ويتـم أيضـا إدراج 

النَُّسـخ. تحديـد 
وأما إذا كانت النَُّسُخ األخرى تمثل اإلبرازة الثانية للكتاب فحينئذ يجب إدراج  ب. 

تلك النسخ في عملية المقابلة مع النسخة الممثِّلة لإلبرازة الثانية للكتاب.
وأمـا إذا لـم تمثـل النَُّسـُخ األخـرى ُمَبيََّضـة المؤلـف أو اإلبـرازة الثانيـة للكتاب،  ت. 
وكانـت بيـن تلـك النسـخ الباقيـة والنسـخة بخـط المؤلـف اختالفـا فـي النـص 
)حتـى لـو تغيـرت النسـخة بكلمـة( والتقديـم والتأخير وغيرها مـن االختالفات 

الهاّمـة فحينئـذ يجـب إدراج هـذه النسـخ فـي عـدد النسـخ للمقابلـة.

فـي مرحلـة تحديـد النسـخ المعتَمـدة فيمـا عـدا نسـخة المؤلف أو النسـخة التـي قرأها . 	
المؤلف / قرئت عليه أو التي قوبلت على نسخته، ينبغي من حيث المبدأ أن يتمّكن 
ا  من الوصول إلى جميع نسخ الكتاب. أما في الكتب التي يوجد لها نسخ كثيرة جدًّ

بحيث يستحيل الوصول إلى جميعها يُكتفى بعدد معقول وممثّل ألصل الكتاب.
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يجب أن يُــؤخذ بعين االعتبار في مرحلة تحديد النسـخ المعتمدة فيما عدا نسـخة . 	
المؤلـف والنسـخة التـي قرأهـا المؤلـف / قرئـت عليـه والنسـخة التــي قوبلــت علــى 

نســخته معايــير الترجيح أدناه:

أن تكون مستـنسخة من نسخة المؤلف.  -
أن تكون مستـنسخة من ِقبل أحد تالميذ المؤلّف المعروفين.  -

أن تكـون متقّدمـة مـن ناحيـة التاريـخ. خصوًصـا أن تكـون مستــنسخة أثنـاء   -
حيـاة المؤلـف، أو قريبـة مـن زمـان تأليفـه لكتابـه، أو فـي البلـد الـذي عـاش 

المؤلـف. فيـه 
أن تكون مقاَبلًة.  -

أن يكون الناسخ عاِلًما مدقـًقا.  -
أن تكون النسخة قد قرئت من قبل عالم و/ أو تحمل تعليقاته.  -

أن يكون عليها سماع )بالقراءة واإلجازة(.  -
أن يكون التصحيف والتحريف نادَري الوقوع فيها.  -

أن تكون كاملة.  -
أن تكون مقروءة.  -

أن تكون معّدة باهتمام خاّص )كالنسخ السلطانية(.  -
أن يكون تاريخ النسخ معلوًما.  -
أن يكون اسم الناسخ معلوًما.  -

إن معايــير الترجيـح وترتيبهـا المشـار إليهـا أعـاله قـد ال تكـون مطلقـة، ويجـب على . 		
المحّقـق أن يقّيـم جميـع الخصائـص المشـار إليهـا لوجـود احتمـال كـون النسـخة 

األحـدث تاريًخـا أو األقـل وضوًحـا أقـرب لمتـن المؤلـف.

يجب عالوة على نسخ الكتاب الذي يُراد تحقيقه أن يؤخذ بعين االعتبار الشروح . 		
والحواشي والردود على الكتاب واالقتباسات منه وترجماته إلى اللغات األخرى 
فـي العصـور القديمـة وطبعاتـه السـابقة الممّيزة )خصوًصا المطبوعات التي نشـرت 
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مـن قبـل مطبعـة بـوالق، والمطبعـة العامـرة... الـخ. عـالوة علـى الطبعـات العلميـة 
المعتبـرة التـي اعتمـدت علـى نسـخ ال يمكن الوصول إليها(.

بالنسـبة للمؤلفـات التـي يتوفـر لهـا العديـد مـن النسـخ يجـب مـن حيـث المبـدأ أن . 		
يُختـار لمقابلـة نسـخها 3 نسـخ كحـد أدنـى، و5 نسـخ كحـد أقصـى.

وأما بالنسـبة ألعمال التحقيق في الحواشـي والتعليقات التي ال تضم كامل النص 
الرئيـس فيجـب فيهـا تحقيـق النـص الرئيـس أو وضعه في عمليـة التحقيق باالعتماد 

علـى مخطوطـة واحـدة أو مطبوعـة واحـدة وفق مـا قرره محرر التحقيق.

ب. تحرير النص:

عنـد تحقيـق المتـن يجـب اتخـاذ نسـخة المؤلـف أصـال فـي حالـة وجودهـا، وعنـد . 		
عـدم وجودهـا يجـب اعتمـاد النسـخة التـي قرأهـا المؤلـف / ُقرئـت عليـه أصـال، 
وعنـد عـدم وجودهـا أيضـا يجـب اتخـاذ النسـخة التـي قوبلـت على نسـخة المؤلف 
أصـال. وعندئـذ تبيـن جميـع الفـروق الموجـودة فـي النسـخ األخـرى فـي الهامـش. 
النسـخ  هـذه  مـن  واحـدة  اختيـار  فيجـب  للمؤلـف  نسـخ  عـّدة  وجـود  عنـد  أمـا 
واعتمادهـا أصـال، أو نسـخ قـد ُقرئـت علـى المؤلـف فيجـب اختيـار واحـدة مـن 
هـذه النسـخ واعتمادهـا أصـال، ومـن َثـّم اإلشـارة إلـى االختالفـات التـي بينهـا وبين 

النسـخ األخـرى فـي الهامـش.

عنـد عـدم وجـود نسـخة مـن األنـواع المشـار إليهـا أعـاله )أي نسـخة المؤلـف أو . 		
نسـخة قرأهـا المؤلـف / مقـروءة عليـه، أو مقابلـة علـى نسـخته( ال يُتخـذ نسـخة مـن 
النسـخ أصـال بـل يجـب اتخـاذ كل النسـخ المعتمـدة التـي اختيـرت حسـب المعاييـر 
المشـار إليهـا أصـوال، ومـن ثـم يُعَمـل علـى إظهـار متن هو أقرب للنسـخة المكتوبة 
مـن قبـل المؤلـف بواسـطة منهـج الترجيـح )أو منهـج النـّص المختـار(. هـذا المنهج 
يعتمـد علـى أسـاس الحفـاظ علـى العبـارات المشـتركة بيـن النسـخ المختـارة؛ أمـا 
عنـد اختـالف العبـارات فُيعتمـد علـى ترجيـح التعبيـر األصـّح وتصحيـح األخطـاء 

مـن قبـل المحقـق.
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وفـي هـذه الحالـة يجـب اختيـار نسـخة مـن النسـخ المعتَمـدة للتحقيـق لإلشـارة إلـى 
أرقـام ورقاتهـا وتكتـب هـذه األرقـام فـي داخـل المتن بحسـب بداية الورق بالشـكل 

التالـي ]خـط مائـل + أرقـام وحـروف الورقـات داخـل قوسـين معقوفيـن[.

وإن لم يكن /]77و[ معتَبًرا عندنا...
الفاضـل  /]77ظ[  إليـه  أشـار  مـا  علـى  اآليـة  فـي  محتملـة  وهـي 

التفتازانـي...

إليهـا  أشـيرت  تكـن  ولـم  بصفحـة  صفحـة  مرقمـة  المخطوطـة  أوراق  كانـت  إذا 
بالحـروف فعندئـذ يجـب حفـظ رقـم الصفحـة فقـط بنفـس التنسـيق بـداًل مـن كتابـة 

والحـرف. الورقـة  رقـم 

وإن لم يكن /]77[ معتَبًرا عندنا...
الفاضـل  /]77ظ[  إليـه  أشـار  مـا  علـى  اآليـة  فـي  محتملـة  وهـي 

التفتازانـي...

اسـتدعاء  رقـم  إعطـاء  فيجـب  مجلـدات  عـدة  مـن  تتكـون  المخطوطـة  كانـت  إذا 
المكتبـة لرقـم الورقـات الـذي تمـت اإلشـارة إليـه عـن طريـق وضـع رقـم الهامـش 

عنـد بدايـة المجلـد ذات الصلـة.
وإن لم يكن /]1و[1 معتَبًرا عندنا...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 من هنا: شهيد علي باشا: 123

وهي محتملة في اآلية على ما أشار إليه /]1و[1 الفاضل التفتازاني...
وإن لم يكن /]1و[1 معتَبًرا عندنا...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 من هنا: شهيد علي باشا: 123

عليـه  اهلل  و»صلـى  »تعالـى«  مثـل  واألدعيـة  التعظيـم  جمـل  إدراج  يجـب  وأيضـا 
وسـلم« كمـا وردت فـي هـذه النسـخة المختـارة لإلشـارة إلـى أرقـام الورقـات. كمـا 
يجـب أيضـا اإلشـارة إلـى الفـروق فـي مثـل هـذه الجمـل بيـن هـذه النسـخة وبيـن 
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النسـخ األخـرى فـي الهامـش. وإذا نسـخت جمـل التعظيـم واألدعيـة مختصـرًة فـي 
النسـخة المختـارة أصـال فيجـب كتابتهـا مبينـة كمـا تقـرأ، وال يسـتعمل فيهـا الرمـوز. 

ويجـب أيضـا كتابـة جمـل التعظيـم كاملـًة دون أن تكتـب بيـن الخطيـن.

قال اهلل تعالى في كتابه:
قال النبي صلى اهلل عليه وسلم:

عن أبي هريرة رضي اهلل عنه:

علـى المحقـق -مبدئيـا- أن ال يتدّخـل فـي متـن النسـخة إال فـي حـاالت ضروريـة. . 		
وعلـى هـذا يجـب األخـذ بعيـن االعتبـار فـي رسـم الرمـوز واالختصـارات النقـاط التاليـة:

الرمـوز المسـتعملة فـي المتـن مثـل: )تـع، صلعـم، فـح، قـال أبـو ح، ...( تُكتـب  أ. 
كاملة هكذا: )تعالى، صلى اهلل عليه وسلم، فحينئذ، قال أبو حنيفة، ...( دون 
اإلشـارة لهـذا الفـرق فـي الحاشـية. لكـن ال ينبغـي إكمـال الرمـوز المسـتعملة 
بشـكل شـائع مثل: إلخ، ثنا، نا. وعالوة على ذلك فإن الرموز المسـتعملة من 
قبـل المؤلـف، والتـي كملهـا المحقـق ينبغـي اإلشـارة إليهـا فـي قسـم الدراسـة 

فـي قائمـة االختصـارات بجـدول مسـتقل.
لكـن فـي حـال كانـت هـذه الرمـوز تحتمل أكثر من شـكل عند إكمالها، واشـتبه 
علـى المحقـق ترجيـح إحداهـا ففـي هـذه الحالـة عنـد إكمـال أي رمـز يجـب 

اإلشـارة إليهـا فـي الحاشـية مثـل اإلشـارة إلـى فـروق النسـخ:

لكن هذا خلف1...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ط ر ل: هف ]اختصاًرا من “هذا خلف”[.

لكن هذا فاسد1...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ط ر ل: هف ]اختصاًرا من “هذا فاسد”[.

اإلشارات المستعملة من قبل المؤلف كرموز/اختصارات تكتب كما هي دون  ب. 
إكمـال. فعلـى سـبيل المثـال مـا نجـده مـن رمـوز فـي القنية للزاهـدي، واملختار 
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للموصلـي، ورد املحتار البـن عابديـن يجـب فيهـا اتبـاع األسـلوب اآلتـي:

“جت” ]جمع التفاريق[ وال يجب ضمان السوم إال بذكر الثمن.

للرمـوز  جـدول  تخصيـص  يجـب  القـارئ  علـى  وتسـهياًل  الحالـة  هـذه  فـي 
فمـن  الدراسـة.  قسـم  فـي  كاملـة  معانيهـا  مـع  المؤلـف  قبـل  مـن  المسـتعملة 
الممكـن أيًضـا إكمـال الرمـوز ضمـن قوسـين معقوفيـن ضمـن المتـن فـي حـاٍل 

ذلـك: فـي  فائـدة  المحقـق  رأى 

“جت” ]جمع التفاريق[ وال يجب ضمان السوم إال بذكر الثمن.

فـي حالـة تحقيـق المتـن باالعتمـاد علـى نسـخة المؤلف أو على النسـخة التي قرأها . 		
المؤلـف / قرئـت عليـه أو علـى النسـخة التـي قوبلـت علـى نسـخة المؤلـف، يجـب 
الحفـاظ فـي النـّص علـى األخطـاء الموجـودة فـي النسـخة األصل )ما عـدا األخطاء 

التـي وردت فـي كتابـة اآليـات القرآنيـة( واإلشـارة إليهـا فـي الهامش.

األخطاء المتكّررة بشكل مستقّر في النسخ المستعملة في التحقيق واالستعماالت . 		
الموصوفـة بالخطـأ حسـب قواعـد اللغـة العربيـة المسـتعملة اليـوم إن كانـت تلقـي 
الضـوء علـى لغـة العصـر الـذي كتبـت فيـه أو أسـلوب المؤلـف فيجـب أن تُترك كما 

كانـت، ويجـب التنبيـه علـى هـذه الخصوصيـة في مقّدمـة الكتاب.

يجـب تقسـيم النـّص إلـى فقـرات مـن قبـل المحّقـق عنـد تغيـر الموضـوع فـي المتـن . 		
أو عنـد تقسـيم اآلراء المطروحـة مـن قبـل المؤلـف. ويجـب االعتـدال فـي تقسـيم 

النـّص إلـى فقـرات واجتنـاب الفقـرات الطويلـة والموجـزة جـدا.

بإمـكان المحّقـق اسـتعمال عنـوان رئيسـي-عنوان فرعـي ورقـم بوضعـه بين قوسـين . 		
معقوفيـن ] [ إذا رأى ضـرورة لذلـك. ويجـب إدراج هـذه العناويـن واألرقـام فـي 

صلـب المتـن، وليـس فـي طـرف الصفحـة.

القرآنيـة . 		 اآليـات  كتابـة  فـي  التـي وردت  المحّقـق تصحيـح األخطـاء  يجـب علـى 
فـي صلـب المتـن؛ ولكـن ال يشـار إليهـا كفـرق بيـن النسـخ. أمـا مثـل هـذه األخطـاء 
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الموجـودة فـي نسـخة المؤلـف أو النسـخة التـي قرأهـا المؤلـف / المقـروءة عليـه أو 
المقابلـة علـى نسـخته فيجـب تصحيحهـا فـي المتـن واإلشـارة إليهـا فـي الهامـش.

األمـور التـي تُـرى كأخطـاء فـي كتابـة اآليـات القرآنيـة إن كان سـببها االختـالف بيـن . 		
القـراءات تُتـرك كمـا كانـت، ويشـار إليهـا فـي الهامش.

إن كان متـن الحديـث الـذي أُدرج مـن قبـل المؤلـف مـن قبيـل الروايـة بالمعنـى أو . 		
لـم يمكـن العثـور عليـه كامـاًل فـي مظـان الحديـث فيجـب أن يُتـرك كمـا كان ويشـار 
إلـى ذلـك فـي الهامـش، مـع ذكـر روايـة قريبـة مـن حيـث المعنـى مـع اإلشـارة إلـى 
مصدرها. وأما إن روى المؤلف الحديث وكان الفرق بسيطا جدا بحيث ال يعتبر 
روايـة بالمعنـى فيكتفـى فـي هـذه الحالـة بذكـر المصـدر مـع اإلشـارة إلـى أن هنـاك 

فـرق فـي اللفـظ.

إذا كان هنـاك شـعر مذكـور فـي المتـن، وكان هـذا الشـعر معروفـا بنسـبته إلـى شـاعر . 		
مشـهور، ولكـن يوجـد اختـالف بيـن هـذا الشـعر وبيـن نّصـه الموجـود فـي ديـوان 
الشـاعر المطبـوع فإنـه يجـب تركـه كمـا كان واإلشـارة إلـى هـذه الفـروق فـي الهامـش.

عنـد ورود أماكـن ال يمكـن قراءتهـا يجـب وضـع صـورة لهـا بيـن قوسـين كمـا فـي . 		
المثـال التالـي:

 »  وطالعتها كذا وكذا مرة، والنسخة وقف على المدرسة »
بمصر.

3. االختالفات بين النسخ والتعليقات:
أ. االختالفات بين النسخ:

يجـب علـى المحّقـق أن يرمـز إلـى كّل نسـخة برمـز يشـير إلـى المكتبـة التـي تحتـوي . 		
ـز  علـى النسـخة المخطوطـة التـي سـتحّقق مثـل )أ، ب، ت(. علـى سـبيل المثـال ترمَّ
النسـخة الموجـودة فـي مكتبـة شـهيد علـي باشـا بحـرف )ش(. عنـد مماثلـة أسـماء 
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المكتبـات يجـب إيجـاد رمـز يمنـع اإلشـكال. فـي حالـة كتابـة رمـوز أكثـر من نسـخة 
واحـدة فـي نفـس المحـّل يجـب ترتيـب الرمـوز حسـب تاريـخ االستنسـاخ. أمـا فـي 
حالة عدم معرفة تاريخ االستنسـاخ فترتيب النسـخ يجب أن يكون موافًقا للترتيب 

فـي الترجيـح بيـن النسـخ المذكـور في قسـم »المقدمة/الدراسـة«.

يتم اإلشارة إلى فروق النسخ بالشكل التالي:. 		

تسخدم إشارة الزائد + عند وجود زيادة في النسخة:  •
ش + األمر. ومعناه أن في نسخة "ش" زيادة كلمة "األمر".

تستخدم إشارة الناقص - عند وجود نقص في النسخة:  •
ش - األمر. ومعناه أن كلمة "األمر" ناقصة في نسخة "ش".

تسـتخدم النقطتان : عند حلول كلمة/جملة في النسـخة محل كلمة/جملة في   •
النسـخ األخـرى:

ش: كاألمـر. ومعنـاه أن كلمـة "باألمـر" )مثـال( الـواردة فـي المتـن جـاءت فـي 
نسـخة ش: كاألمـر.

إذا كان االختالف بين النسـخ ال يتجاوز سـطرين فيجب كتابته حرفًيا في الهامش . 		
باستخدام إشارة )+( أو )-(:

1 ث - وقولـه عـز وجـل وقـد أنزلنـا آيـات بينـات أي آيـات تبيـن 

حـدود اهلل مـن غيـر حـدوده أو مـا يبيـن الحـق من الباطل أو الرسـول 
مـن غيـره.

2 ن + والصحيـح مـن األقـوال أن حـم خبـر مبتـدأ محـذوف وتنزيـل 

الكتاب خبره من اهلل صفة الكتاب والتقدير هذا حم تنزيل الكتاب 
مـن اهلل العزيـز الرحيم.

فـي حـال كـون اختـالف النسـخ أكثـر مـن سـطرين يجـب تحديـد السـقط عـن طريـق . 		
كتابـة بدايتـه ونهايتـه بشـكل يفهـم منـه السـقط، أمـا الزيـادات فُتكتـب بالكامـل.

1 ن - لكنهم... ويلبسون عليهم.
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عند اإلشارة إلى اختالف النسخ في حروف المعاني:. 		

ففـي حـروف المعانـي التـي تكتـب متصلـة بمـا بعدهـا مـن الكلمـات مثل حرف  أ. 
)و(، و)ب( و)ف( فالعبـرة فيهـا إلـى كلمـة تلـي هـذه األحـرف، ويجـب أن 
يكتب رقم الحاشية مع هذه الكلمة. فمثال إذا ورد حرف )و(، و)ب( و)ف( 
ح في النص: فيجب أن يشـار  قبـل كلمـة "البيـت" فـي نسـخة )ن( عكـس مـا ُرّجِ
إلـى هـذا االختـالف فـي نسـخة )ن( فـي الهامـش علـى شـكل )ن: والبيـت(، 
أو )ن: بالبيـت(، أو )ن: فالبيـت(؛ وليـس علـى شـكل )ن + و(، أو )ن + و(، 
أو )ن + و(. أمـا إذا وردت هـذه الحـروف فـي النـص المرجـح علـى شـكل 
)والبيـت(، أو )بالبيـت(، أو )فالبيـت(، ولـم تـرد فـي نسـخة )ن( فعندئـذ يجـب 
كتابة االختالف في الهامش على شـكل )ن: البيت(؛ وليس على شـكل )ن - 
و(، أو )ن - ب(، )ن - ف(. وفي كلتا الحالتين يجب أن يدرج رقم الهامش 
آخـر كلمـٍة فـي أولهـا حـروف المعانـي )مثـل كلمـة "البيـت" المذكـور أعـاله(.

وفـي الحـروف المعانـي التـي تكتـب منفصلـة عمـا بعدهـا مـن الكلمـات مثـل  ب. 
حـرف )مـن(، و)فـي(، و)علـى( فالعبـرة فيهـا يكـون إلـى هـذه األحـرف نفسـها، 
ويكتـب رقـم الهامـش عقبهـا. فمثـال إذا ورد حـرف )مـن(، و)فـي( و)علـى( 
قبـل كلمـة "البيـت" فـي نسـخة )ن( عكـس النـص المرجـح فيجب أن يشـار إلى 
االختـالف فـي الهامـش علـى شـكل )ن + فـي(، وإذا كان فيهـا نقـص فعلـى 
شـكل )ن - فـي(. وإذا ورد حـرف )علـى( فـي نسـخة )ن( بـدل حـرف )فـي( 
فـي النـص المرجـح فيجـب اإلشـارة إليـه فـي الهامـش علـى شـكل )ن: علـى(.

األخطـاء الكتابيـة التـي صّححهـا الناسـخ بالشـطب فـوق الكلمة ثـم كتابتها صحيحا . 		
حـت بيـن السـطور أو فـي  فـي السـطر نفسـه ال يُشـار إليهـا. أمـا العبـارات التـي ُصّحِ
هامـش الصفحـات لوجـود خطـأ فـي كتابتهـا أو لعـدم كتابتهـا أصـال فيجـب إثباتهـا 
فـي المتـن، ثـم اإلشـارة إليهـا فـي الهامـش كاختـالف بيـن النسـخ علـى هـذا الشـكل:

1 ن - أن يصير، ]صح هامش[.
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حت في  )بمعنـى أن عبـارة "أن يصيـر" غيـر موجـودة فـي نسـخة "ن" ولكنّهـا قد ُصّحِ
طرف المخطوط(.

النسـخ  هـذه  مـن  السـاقطة  أو  نسـخة  مـن  أكثـر  فـي  المكتوبـة خطـأً  العبـارات  أمـا 
والمصححـة بيـن السـطور أو فـي جانـب ورقـة نسـخٍة أو نسـٍخ فُيبيَّـن فـرق النسـخ 

التالـي: بالشـكل  فيهـا 

1 ع ش ن - أن يصير، ]صح هامش ن[.

)بمعنـى أن عبـارة "أن يصيـر" سـقطت مـن "ع" و"ش" و"ن"، لكنهـا ُصّححـت فـي 
جانـب نسـخة "ن".(

1 ع ش ن ق - أن يصير، صح هامش ن ق.

)بمعنى أن عبارة "أن يصير" سقطت من "ع" و"ش" و "ن" و "ق"، لكنها ُصّححت 
في جانب نسختي "ن" و"ق".(

فـي حـال وجـود العديـد مـن قيـد "صـح" فـي إحدى النسـخ يمكن عدم اإلشـارة إلى 
هـذه التصحيحـات فـي الحاشـية بشـرط وجودهـا فـي صلـب المتـن فـي نسـختين 

أخرييـن علـى األقـل.

إذا كان ينبغـي نقـل معلومـة مـن هامـش إحـدى النسـخ فتجـب كتابـة ذلـك علـى . 		
هـذا الشـكل:

1 وفي هامش ن:

النسـخ وتخريجـات الحديـث ومـا شـابه فـي هوامـش "منهـوات" . 		 بيـان فـرق  عنـد 
، ويجـب أن  )أنظـر: مـادة 37( يجـب اسـتعمال إشـارات الهامـش بشـكل غيـر آِلـّيٍ
تكـون مختلفـة عـن الهوامـش العاديـة فتكتـب حينئـذ بشـكل رمـز فوقـي بيـن قوسـين 

ويكتـب بداخلـه الرقـم:

1 وفـي هامـش ن: فـإن العـدد نـص فـي مفهومـه عندهـم، وأمـا)1( احتمال 

أن يقال: »معنى ذلك أنه ال يحتمل النقصان، ال)2( الزيادة« فليس بشيء 
كما ال يخفى)3( »منه«. | )1( ل: أما؛ )2( ل: ألن؛ )3( ر - كما ال يخفى.
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ب.التعليقات:

وفـي اآليـات القرآنيـة التـي وردت أو أُشـير إليهـا فـي المتـن بشـكل جزئـي بغـرض . 		
االسـتدالل تتبـع فيهـا األسـس التاليـة:

إذا اسـتلزم األمـر إتمـاَم اآليـات واألحاديـث المذكـورة في المتن بشـكل جزئي  أ. 
لـت  فيجـب كتابتهمـا كاملـة مـن أّولهمـا حتـى آخرهمـا فـي الهامـش. وإذا ُكّمِ
فـي صلـب  السـور وأرقـام األيـات  فـال يكتـب أسـماء  الهوامـش  فـي  اآليـات 

المتـن؛ بـل يكتـب فـي الهامـش بعـد آخـر اآليـات.
ال تُذكـر عبـارة "يقـول اهلل تعالـى" أو "يقـول النبـي صلـى اهلل عليـه وسـلم" أو  ب. 
مـا فـي معنـاه عنـد تكملـة اآليـات القرآنيـة واألحاديـث النبويـة فـي الهامش. أما 
فـي التلميحـات الواضحـة إلـى اآليـات واألحاديـث بـدون ذكـر نّصهمـا أو التي 
تجـدر اإلشـارة إليهـا فيجـب كتابتهمـا فـي الهامـش بعـد عبـارة "لعّلـه يشـير إلـى 

قولـه تعالـى" أو نحوهـا.
ال يكتـب تمـام اآليـات القرآنيـة أو األحاديـث النبويـة الطويلـة فـي الهامـش؛  ت. 
ولكـن يجـب كتابـة القسـم الـذي يحتـوي علـى محـّل االستشـهاد والـذي يكّمـل 

معنـى العبـارة.
توضـع اآليـات الـواردة فـي المتـن والهوامـش بيـن قوسـين مزهريـن، فتوضـع  ث. 
الفاصلـة بعـد كلمـة "اآليـة"، والنقطـة بعـد كلمـة "إلـخ." الَّتيـن ُذكرتـا بعـد نـص 
اآليـة، ويكتـب اسـم السـورة ورقـم اآليـة بخـط أصغـر بدرجتيـن بيـن قوسـين 
رقـم  بيـن  يفصـل  كمـا  السـورة،  اسـم  ذكـر  بعـد  الفاصلـة  وتوضـع  معقوفيـن، 

السـورة ورقـم اآليـة بخـط مائـل/.

ۡزَوٰٗجا َوُذّرِيَّٗة﴾ ]الرعد، 13/3٨[
َ
رَۡسۡلَنا رُُسٗل ّمِن َقۡبلَِك وََجَعۡلَنا لَُهۡم أ

َ
﴿َولََقۡد أ

رَۡسۡلَنا رُُسٗل ّمِن َقۡبلَِك﴾ اآلية، ]الرعد، 13/3٨[
َ
﴿َولََقۡد أ

عند العزو إلى مصادر األحاديث النبوية يجب اتباع طريقة من الطريقتين التاليتين . 		
حسب ما يختاره المحقق.
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الطريقة التقليدية )المجلد + الصفحة + رقم الحديث(  .1
فـي  يذكـر  التقليديـة  الطريقـة  حسـب  األحاديـث  بتخريـج  المحقـق  قـام  إذا 
الهامـش أوال عنـوان كتـاب الحديـث، ثـم يضـع بعـده الفاصلـة، فيكتـب بعدهـا 
رقمـي المجلـد والصفحـة ورقـم الحديـث المتسلسـل مـن البدايـة إلـى النهايـة. 
وذلـك فـي جميـع مصـادر األحاديـث، دون التفريـق بيـن الكتـب الستة/التسـعة 

أو غيرهـا.

صحيح مسلم، 325/11- صحيح البخاري، 323/2 )1942(؛   1

.)1322(  326

:)Concordance( طريقة املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي  .2
إذا قـام المحقـق بتخريـج األحاديـث حسـب طريقـة املعجـم املفهـرس أللفاظ 
احلديـث النبـوي )Concordance( فعليـه أّواًل أن يختـار طبعـات المصـادر 
لألحاديـث التـي تتناسـب مـع هـذا النظـام.1 فيذكـر فـي التخريـج أّواًل عنـوان 
كتـاب الحديـث، وبعـد الفاصلـة يذكـر اسـم الكتـاب ورقـم البـاب دون وضـع 
فاصلـة بينهمـا. وأمـا فـي صحيـح مسـلم وموطـأ مالـك فـال يذكر أرقـام األبواب 
فيهمـا؛ بـل أرقـاَم األحاديـث البادئـة بالرقـم 1 للكتـاب. ويفصـل بيـن المصـادر 

بفواصـل منقوطـة.

1 صحيح البخاري، بدء الخلق ٨؛ صحيح مسلم، اإليمان 95.

وأمـا فـي تخريـج األحاديـث حسـب نظـام المعجـم المفهرس أللفـاظ الحديث 
المجلـد  ثـم رقمـي  المصـدر  المحقـق  فيذكـر  التسـعة  كتـب  غيـر  مـن  النبـوي 

والصفحـة فقـط.
1 صحيح ابن حبان، 325/11-326؛ املستدرك للحاكم، 379/4.

األمثلة للطبعات المتوافقة مع المعجم المفهرس لأللفاظ الحديث النبوي:  1
 el-Kütübü’s-sitte ve şüruhuha, İ�stanbul: Çağrı Yayınları; Tunis: Dâru Sahnûn, 1992, .1  

.XXIII
2. موسوعة احلديث الرشيف: الكتب الستة، رياض، دار السالم 2000.  
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في تخريج األحاديث النبوية:. 		

تجـب اإلشـارة إلـى مواضعهـا فـي المصـادر. ويجـب اجتنـاب التعليـق علـى  أ. 
إعطـاء  يمكـن  ولكـن  ذلـك.  األمـر  اقتضـى  إذا  إال  الحديـث  صّحـة  درجـة 
ـق وسـياق الحديـث  المحقَّ المتـن  أكثـر تفصيـال بحسـب موضـوع  معلومـات 

المتـن. فـي  الُمرجـح 
ومن األفضل إعطاء األولية لكتب المؤلِّف الحديثية -إن وجدت- ولمصادر  ب. 
رشح معاين  المؤلـف. فمثـال عنـد تحقيـق كتـاب  إليـه  ينتمـي  الـذي  المذهـب 
اآلثار للطحـاوي يحسـن إعطـاء األولويـة فـي تخريـج أحاديثـه مـن كتـاب رشح 
مشكل اآلثار، ومـن كتـاب اآلثار للشـيباني وأبـي يوسـف ومثلهـا مـن الكتـب 

التـي تحتـوي علـى األحاديـث.
يجـب ذكـر مصدريـن علـى األقـل إن أمكـن. فـإذا وجـد الحديـث فـي البخاري  ت. 

ومسلم يكتفـى بهذيـن المصدريـن.
إن وجد الحديث في الكتب التسعة يكتفى بها. ث. 

ما يرُد في المتن من أسـماء أشـخاص، وكتب، وفرق، ومذاهب، وقبائل، وأماكن، . 		
إلـخ غيـر مشـهورة فـي المجـال ذي الصلـة فيجـب إعطـاء معلومـات مختصـرة عنهـا 
فـي الهامـش فـي أول مـكان تـرد فيـه، كمـا يجـب شـرح الكلمـات الغريبـة باختصار. 

وتجـب اإلشـارة إلـى مصـادر األشـعار الـواردة في النّص.

في التعريف بتراجم األشخاص يجب اتباع القواعد واألمثلة اآلتية:

مـا يـرُد فـي المتـن المحقـق والدراسـة مـن أسـماء غيـر مشـهورة فـي المجـال  أ. 
مـكان  أول  فـي  الهامـش  فـي  عنهـا  مختصـرة  ترجمـة  سـتكتب  الصلـة  ذي 
وموطنـه،  ولقبـه،  الشـخص،  اسـم  سـيكتب:  الرجـال  تراجـم  فـي  فيـه.  تـرد 
ومذهبـه، واختصاصـه العلمـي، ومـا اشـتهر بـه مـن كتـاب أو شـيخ أو تلميـذ 
أو حالـة معينـة. فـي التعريـف بالتراجـم لـن تؤخـذ المعلومـات مـن المصـادر 
علـى شـكل نسـخ/لصق، بـل ُسـتكتب مـن قبـل المحقـق فـي إطـار القواعـد 
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فـي  أدنـاه  المثـال  اتبـاع  سـيتم  سـطرين.  عـن  يزيـد  بمـا ال  أعـاله  المذكـورة 
القاعـدة: هـذه  توضيـح 

ـَبْذُموِني  1 أبـو محمـد عبـد اهلل بـن محمـد بن يعقوب بن الحارث السُّ

الحارثـي )ت. 340ـه/952م(. فقيـه حنفـي مـن أهـل بخـارى، كان 
اإلمـام  مناقـب  فـي  الرشيفة  اآلثار  كشف  لـه:  بـ"األسـتاذ".  معروًفـا 
املضية  اجلواهر  196/1؛  للسـمعاني،  األنساب  انظـر:  حنيفـة.  أبـي 

.344/2 للقرشـي، 

وفي حال تكرر االسـم في قسـم الدراسـة والتحقيق، تجب كتابة تاريخ الوفاة 
الهجـري والميـالدي بيـن قوسـين معقوفيـن بجانـب االسـم فـي قسـم الدراسـة، 

وسـُتترك بيانـات الترجمـة إلـى قسـم التحقيـق حيـث تُذكر في الحاشـية.
عنـد ورود األسـماء المشـهورة مـن قبـل الجميـع تقريًبـا مثـل: )سـيدنا أبـي بكر،  ب. 
أبـو حنيفـة، الشـافعي،  ابـن عبـاس،  ابـن مسـعود، سـيدنا  سـيدنا عمـر، سـيدنا 
مجـال  فـي  المشـهورة  األسـماء  ورود  أو  الـرازي(،  الغزالـي،  األشـعري، 
االختصـاص مثـل: )السرخسـي، المرغينانـي، ابـن الهمـام( فـال يذكـر ترجمـة 
خاصـة بهـم فـي الحاشـية، بـل يكتفـى بذكـر تاريـخ الوفـاة الهجـري والميـالدي 

بيـن قوسـين معقوفيـن عنـد ورود االسـم أول مـرة.

واختصر كتاب الغزالي ]ت. 505ـه/1111م[ في األصول المسمى...

فهو عند أبي حنيفة ]ت. 150ـه/767م[ ليس بشرط

التعليقـات التـي تكثـر فـي المخطوطـات ال سـيما فـي العهـد العثمانـي والتـي قيـدت . 		
فـي  دائًمـا  كتابتهـا  تجـب  المتـن  هامـش  علـى  منهـوات(  )جمعهـا:  »منـه«  بعبـارة 
الهامـش مـع تقييدهـا بـ»منـه« إن كانـت صـادرة مـن المؤلـف. أمـا إذا كانـت صـادرة 

مـن غيـر المؤلـف فُتكتـب إذا اقتضـى األمـر ذلـك.

- يجــب اإلشــارة إلــى عبــارة »منــه« فــي قائمــة الرمــوز والمختصــرات فــي 
بدايــة الكتــاب.
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- علـى المحقـق أن يضـع بيـن قوسـين أرقـاَم الهوامـش حيـث قّيِـدت تعليقـات 
»منـه« فـي المتـن:

الرابعة: »طبقات أصحاب التخريج من المقلدين«: كالرازي)1( وأضرابه.
___________________

الـرازي،  بكـر  أبـي  بـن  علـي  بـن  أحمـد  هـو  الـرازي  ع:  م  ظ  هامـش  وفـي   1
المعـروف بالجّصـاص خالًفـا لمـن زعـم أن الجّصـاص غيـر الـرازي، كما أفاده 
طبقات  فـي  ترجمتـه  وتمـام  الكرخـي  مـن جماعـة  وهـو  املضية.  اجلواهر  فـي 
التميمي، وذكر أن وفاته سـنة 370، عن خمس وسـتين سـنة، ومثله في تراجم 

»منـه«. قاسم.  العالمة 

االقتباسـات مـن المصـادر والتـي تكتـب فـي الهامـش يجـب وضعهـا بيـن عالمتـي . 		
التنصيـص »...«. أمـا عنـد وجـوب اسـتعمال عالمتـي التنصيـص مـرة أخـرى فـي 
المتن المقتبس فيفّضل اسـتخدام عالمة تنصيص مزدوجة "..."، وفي االقتباسـات 

التاليـة فيسـتعمل عالمـة تنصيـص مفـردة ‘...’.

عنـد اإلشـارة إلـى مواضـع الكلمـات التـي ُشـرحت معانيهـا مـن خـالل المعاجـم . 		
فـي الهامـش ال يُكتـب رقـم المجلـد والصفحـة، ويجـب كتابـة جـذور الكلمـات 
بيـن عالمتـي االقتبـاس مثـل »بـث«، »كتـب«، وال تكتـب قبلهـا كلمـات مفسـرة مثـل 

)مـادة( ومـا شـابهها.

يجب ترتيب المصادر المذكورة في الهامش وفًقا لتواريخ وفاة مؤلفيها )يشمل ذلك . 		
.)Concordance الكتب التسعة التي يفهرسها املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي

وبناء عليه يجب ترتيب كتب الحديث بالشكل التالي: املوطأ، مسند أمحد، الدارمي، 
البخاري، مسلم، ابن ماجه، أبو داود، الرتمذي، النسائي.

يجـب البحـث عـن مصـادر اإلحـاالت المذكـورة فـي النـّص والتـي تحّققـت بصورة . 		
ذكـر أسـماء الكتـب، واإلشـارة إليهـا فـي الهامـش. أمـا فـي اإلحـاالت التي لـم تُذكر 
فيها أسماء الكتب فليس من الضروري ذكر مصدرها في الهامش. ويجب تفضيل 
المصـادر المطبوعـة علـى المخطوطـة. كمـا يجـب بـذل أقصـى الجهـد للتحّقـق مـن 



21أسس تحقيق النصوص لمركز البحوث اإلسالمية

اإلحـاالت بصـورة ذكـر أسـماء األعـالم فقـط أو إلـى الكتـب المخطوطـة التـي لـم 
تحّقـق بعـد. ويجـب اإلشـارة إلـى رقمـي السـورة واآليـة إضافـة إلـى رقمـي المجلـد 

والصفحـة فـي حـال اإلشـارة إلـى التفاسـير التـي لهـا عـّدة طبعات.

1 تفسري الطربي، 133/1 )البقرة، 23/2(.

تكتـب اإلحـاالت التـي يوردهـا المؤلـف فـي المتـن ألجـل مـا سـبق أو ألجـل مـا . 		
سـيأتي في الحاشـية )وذلك بكتابة الرقم المسلسـل للمسـألة أو للحديث إن وجد، 

وإال رقـم المجلـد - الصفحـة(.

عنـد مصادفـة هامشـين مختلفيـن فـي موضـع واحـد، مثل مصادفة اختالفات النسـخ . 		
وتعليقـات المحّقـق فـي كلمـة واحـدة مـن المتـن يجـب ذكـر الجميـع تحـت رقـم 
هامـش واحـد بـداًل عـن ترقيمهـا تحـت هامشـين. وفـي هـذه الحالـة يكتـب أوال 
اختـالف النسـخة، ثـم تعليـق المحقـق، وبيـن هذيـن وقبلهمـا وبعدهمـا يتـرك فـراغ 

ويوضـع خـط قائـم |.2

فهـذه ُعجالـة علَّقتهـا علـى مبحـث المفهـوم، وذكـرت فيهـا مـا وقـع 
فـي بيانـه مـن األفاضـل الُقـُروم،1 مـع فوائـد التقطتهـا أثنـاء المدارسـة 

والمذاكـرة.
__________________

ل: القدوم. | القروم: جمع َقْرم، بمعنى الفحل. القاموس املحيط للفيروزآبادي   1
»قرم«.

عنـد اإلحالـة إلـى أحـد المصـادر فـي الهامـش يُكتفـى بذكـر اسـم المؤلـف والكتاب . 		
المشـهورين ورقـم المجلـد والصفحـة علـى الترتيـب المذكـور. أمـا االسـم الكامـل 
للمؤلِّـف والمؤلَّـف فيجـب كتابتـه فـي قسـم المراجـع. وال يسـتعمل حـرف العطـف 

)و( بيـن المصـادر.

1 تبرصة األدلة للنسفي، ٨49/2؛ اإلمامة والسياسة البن قتيبة، ص 441.

2  توضـع عالمـة الخـط القائـم بالضغـط علـى مفتـاح »Shift اليسـار + المفتـاح الخـاص المجـاور« عن 
طريـق اسـتخدام لوحـة المفاتيـح العربيـة.
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فعلـى  الهامـش  فـي  ـق  محقَّ كتـاب  ـق  لمحّقِ مقدمة/دراسـة  إلـى  اإلحالـة  فـي  أمـا 
التالـي: النحـو 

في حالة استخدام دراسة واحدة للمحقق في عمل التحقيق: أ. 

»المقدمة« لمحمد أحمد دهمان، 21.

في حالة استخدام دراسة أكثر من واحد للمحقق في عمل التحقيق: ب. 

»المقدمة« لمحمد أحمد دهمان )لكتاب إعالم الورى بمن ويل نائبا 
بدمشق الكربى( 21.

»المقدمـة« لمحمـد أحمـد دهمان )لكتاب القالئد اجلوهرية يف تاريخ 
الصاحلية( 21.

وفي كلتا الحالتين يجب كتابة هذين الكتابين في قسم المراجع على النحو التالي:

- المقدمة؛
محمد أحمد دهمان.

ضمن القالئد اجلوهرية يف تاريخ الصاحلية لمحمد بن طولون
1433ـه/2012م،  بيـروت،  الكتـب،  دار  953ـه/1546م(،  )ت. 

.36-5

المراجع والفهارس:

النبويـة، . 		 القرآنيـة، واألحاديـث  بفهـارس مسـتوفية لآليـات  الكتـاب  اختتـام  يجـب 
واألشـخاص،  األماكـن،  وأسـماء  والمذاهـب،  والفـرق،  واألشـعار،  واألمثـال، 
والكتـب، وأيًضـا المصطلحـات عنـد الحاجـة علـى الترتيـب المذكـور. ويجـب أن 
يـدرج فـي تلـك الفهـارس الكلمـات الـواردة فـي المتـن، وأمـا الكلمـات الـواردة في 
الهوامـش )مثـل تخريـج اآليـات واألحاديث التي أشـيرت إليهـا في المتن، وتحديد 
أسـماء األعـالم والكتـب فـي الهامـش علـى أنهـا ذِكـرت فـي المتـن دون تحديـد( 
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فيجـب إدراجهـا فـي الفهـارس فـي حالـة إذا كانـت لهـا صلـة بالمتـن و/ أو يعتبـر أن 
لهـا فائـدة علميـة.

أما فهرس الموضوعات فيوضع في بداية الكتاب. أ. 
عنـد وضـع فهـرس اآليـات يراعـى ترتيبهـا فـي القـرآن الكريـم، وعليـه فتكـون  ب. 

بالترتيـب التالـي: الفاتحـة، البقـرة، آل عمـران...
فـي فهـرس اآليـات يكتـب رقـم السـورة أوال، ثـم رقم اآليـة، ثم -بعد ذكر نص  ت. 

اآليـة- رقـم الصفحـة التـي وردت اآليـة فيهـا في المتن.

سورة األنبياء
103 ........................ ﴾ ُ  ٱللَّ

﴿لَۡو َكَن فِيِهَمآ َءالَِهٌة إِلَّ  22/21
ا َيۡفَعُل َوُهۡم يُۡسـَٔلُوَن﴾.................. 131 ﴿َل يُۡسـَُٔل َعمَّ  23/21
250 ...................... ﴾  لَِمِن ٱۡرتََضٰ

﴿َوَل يَۡشَفُعوَن إِلَّ  2٨/21
وَن﴾......................... 307  َفُهُم ٱۡلَخِٰلُ

فَإِيْن ّمِتَّ
َ
﴿أ  34/21

فـي ذلـك  الهجـاء، ويراعـى  ترتيـب حـروف  يوضـع فهـرس األشـعار حسـب  ث. 
البيـت. بدايـة  حـرف 

الم  اعتبـار  )دون  الهجـاء  حـروف  ترتيـب  حسـب  األعـالم  فهـرس  يوضـع  ج. 
التعريف، أب، ابن، ابنة، بنت، أم، ذو، ذات وأمثالها(. واألعالم التي ترد في 
المتـن بأكثـر مـن اسـم توضـع جميعهـا فـي الفهـرس، وتكتـب أرقـام الصفحات 
التـي ورد فيهـا االسـم إزاء االسـم األكثـر شـهرة، وأمـا باقـي األسـماء فيوضـع 

إزاءهـا إحـاالت لالسـم األكثـر شـهرة:

الماتريدي: 2، ٨، 23، 45
أبو منصور: الماتريدي

وبمـا أن فـي عمليـة التكشـيف للنـص عبئـا فنيـا، وأيضـا لهـا ارتباطـا بتخطيـط  ح. 
الصفحـة وتصميمهـا فيجـب علـى المحقـق القيـام بتلويـن وتحديـد المـواد التي 
سـيتم إدراجهـا فـي الفهـرس، ثـم يتـم إجـراء العمليـات للتكشـيف المذكـورة 
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أعـاله مـن خـالل برنامـج الكمبيوتـر مـن قبـل المصمميـن فـي القسـم التقنـي. 
وعلـى هـذا يقـوم المحقـق وفقـا لمـا سـبق بتمييـز المـواد الـواردة فـي النـص 
سـهم  الكشـافات ضمـن  فـي  إدراجهـا  يتـم  أن  بـد  ال  والتـي  مختلفـة  بألـوان 
"لـون تمييـز النـص" فـي الـوورد )Word(: حيـث يتـم تمييـز اآليـات باللـون 
األصفر، واألحاديث باألخضر السـاطع )بما يشـمل اآلثار(، واألشـعار باللون 
التركوازي، واألمثال باللون القرنفلي، وأسـماء األشـخاص باألزرق، وأسـماء 
الكتـب باألحمـر، وأسـماء الشـعوب والقبائـل واألماكـن بـاألزرق المخضـر، 
الداكـن،  باألصفـر  والجماعـات  والمذاهـب  والفـرق،  األديـان،  وأسـماء 

البنفسـجي. باللـون  والمصطلحـات 
بعد االنتهاء من جميع التصحيحات في الكتاب الذي تم تحقيقه، يجب على  خ. 
المحقـق فـي المرحلـة النهائيـة القيـام بتمييـز النـص، ولكـي تتخـذ الكشـافات 
شـكلها النهائـي يجـب عليـه أيضـا مراجـع الفهـارس التـي أنشـأها المصمـم مـن 

خـالل برنامـج الكمبيوتـر.
لون تمييز النص:  

يجب أن يغطي قسم المراجع جميع المصادر التي ُذكرت في الهوامش.. 		

يجـب أن يكـون الترتيـب فـي قسـم المراجـع علـى أسـاس أسـماء المصـادر المرتبـة . 		
ترتيًبـا هجائًيا.

تُكتـب أسـماء الكتـب بالكامـل بحـروف غامقـة فـي أول السـطر بعـد وضـع شـرطة . 		
طويلـة قبلهـا، وفاصلـة منقوطـة بعدهـا. وبعـد ذلـك يوضـع اسـم المؤلـف، واسـم 
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المحقـق ومعلومـات النشـر إن وجـدا، علـى أن يكـون كل واحـد فـي فقـرة منفصلـة، 
وذلـك كمـا يلـي:

- األدب املفرد؛
محمد بن إسماعيل البخاري )ت. 256ـه/٨70م(.

تحقيـق محمـد فـؤاد عبـد الباقـي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت 1409ـه/ 
19٨9م.

- الدر املنثور يف التفسري باملأثور؛
جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت. 911ـه/ 1505م(.

دار الفكر، بيروت 1993م.

الكتب المذكورة في الهوامش باسمها المعروف دون اسمها الموضوع لها تجب . 		
إعـادة كتابتهـا فـي قسـم المراجـع بنفـس الطريقـة، ثـم يجـب أن يليهـا اسـم الكتـاب 

بالكامـل بإضافـة كلمـة "المسـّمى" أمامهـا ضمـن قوسـين هكذا:

- تفسري الطربي )المسمى جامع البيان يف تأويل آي القرآن(؛
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري )ت. 310ـه/923م(.

دار المعارف، القاهرة 1969م.

يجب كتابة كنية و/أو لقب المؤلف المعروفين بعد اسم الكتاب ثم اسم المؤلف . 		
واسـم أبـي المؤلـف )واسـم جـد المؤلـف عنـد الحاجـة( ثـم نسـبة المؤلـف واسـم 
المحّقـق أو المترجـم - إن وجـدا - بمـا فيـه الكفايـة، والمؤسسـة الناشـرة للكتـاب، 

ودار النشـر )يكتـب اسـم المطبعـة إن لـم توجـدا(، ومـكان الطبـع، وتاريـخ الطبـع.

تاريـخ الطبـع هـو العبـارة عـن التاريـخ الموجـود علـى الكتـاب، وال يُـزاد وال يُنقـص . 		
منـه شـيء أثنـاء كتابتـه. فـي حـال وجـود التاريـخ الهجـري والميـالدي مًعـا يُكتـب 
ـزان بحرفـي )هــ(  أواًل التاريـخ الهجـري ثـم التاريـخ الميـالدي علـى التوالـي، ويرمَّ
التاريـخ الهجـري الشمسـي كتاريـخ للطباعـة يجـب  أمـا فـي حـال وجـود  )م(.  و 

اسـتخدام رمـزي )ـه. ش.( فـي آخـر التاريـخ.

- )13٨٨ـه/1969م(
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عند عدم وجود تاريخ النشـر، أو مكان النشـر، أو دار النشـر يفصل بين كل عنصر . 		
منهـا بفاصلـة، وتسـتخدم عندئـذ المختصـرات التاليـة التـي تكتـب فـي صفحـة قائمة 

المختصـرات التـي تكـون فـي بداية الكتـاب المحقق:

د. ن. اختصار للكتب التي ليس لها اسم دار النشر/ مطبعة. أي دون ناشر.
د. م. اختصار للكتب التي ليس لها مكان نشر. أي دون مكان نشر.

د. ت. اختصار للكتب التي ليس لها تاريخ نشر. أي دون تاريخ نشر.

- شذرات الذهب يف أخبار من ذهب؛
أبو الفالح عبد الحي بن أحمد بن محمد المعروف بابن العماد

الحنبلي )ت. 10٨9ـه/1679م(.
د. ن.، د. م.، د. ت.

عقـب فهـرس المراجـع العربيـة يجـب لسـرد الكتـب فـي اللغـات األخـرى وضـُع . 		
قسـم آخـر تحـت عنـوان "المصـادر والمراجـع غيـر عربيـة". ويُطّبـق فـي هـذا القسـم 

.)İ�SAM/قواعـد االقتبـاس الخاصـة بنشـرات مركـز البحـوث االسـالمية )إسـام

يكتـب كل مـن المراجـع العثمانيـة والفارسـية بالعربيـة، ويجـب اإلشـارة إلـى لغـة 
المرجـع كتابـة بيـن المعقوفتيـن.

هبجة الفتاوى؛ ]باللغة التركية العثمانية[
...

اإلمالء:

يجب إتباع القواعد الشكلية التالية في المتون المراد تحقيقها:. 		
يكـون المتـن األساسـي )بمـا فـي ذلـك من اآليـات القرآنية، واألحاديث الشـريفة،  	

 Traditional Naskh واألشـعار، وجمـل التعظيـم ومـا شـابها من العبـارات( بخـط
وبحجم 13.

	  Traditional Naskh بخـط  االقتبـاس  إزاحـة  شـكل  علـى  االقتباسـات  تكتـب 
وحجـم 12، ويتـرك فـراغ بمقـدار 1 سـم فـي بدايـة ونهايـة الصفحـات.
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تكتب الهوامش بخط Traditional Naskh وحجم 11. 	

وأمثالهمـا علـى مخالفـة حكـم مدخولها1 ِلما عداه2 بطريق اإلشـارة، 
ال المفهـوم، ذكـره فـي الفرائد. والمفهـوم مـن كالم ابـن السـاعاتي 

فـي البديع أيًضـا ذلـك، حيـث قـال:
ومـن أصنـاف مفهـوم المخالفـة: مفهـوم الغايـة، اختلفـوا فـي 
واْ  تِمُّ

َ
أ ﴿ُثمَّ  تعالـى:  قولـه  فـي  بغايـة كمـا  ـد  ُقّيِ إذا  الحكـم  أن 

أنـه  الفقهـاء والمتكّلِميـن  أكثـر  ِۡل﴾: فمذهـب  ٱلَّ إَِل  َياَم  ٱلّصِ
يـدل علـى نفـي الحكـم فيمـا بعـد الغايـة، وعنـد أصحاب أبي 
قبيـل  ِمـن  الغايـة  بعـد  نفـُي الحكـم فيمـا  حنيفـة رحمـه اهلل: 

اإلشـارة، ال ِمـن قبيـل المفهـوم.3

العلمـاء،  بعـض  بـه  االعتبـار  إلـى  ذهـب  العـدد"،  "مفهـوم  ومنهـا: 
والمشـهور أّن الشـافعي رحمه اهلل منهم. /]71و[ فما ذكره العالمة 

البيضـاوي فـي تفسـير قولـه تعالـى:
__________________
1 ح: مدلولها. | ش: مدخولهما.

2 ح غ: قبلها.

3 بديع النظام البن الساعاتي، ص 241.

يجـب االعتمـاد علـى الرسـم العثمانـي فـي كتابـة اآليـات القرآنية ولكـن يجب أيًضا . 		
الحفـاظ علـى االختالفـات التي تنشـأ عن اختـالف القراءات.

يجـب اتبـاع قواعـد اإلمـالء الحديثـة المتبعـة فـي كتابـة اللغـة العربيـة فـي الكتـاب . 		
الـذي يجـري تحقيقـه. ولكـن يجـب إيضـاح خصائـص اإلمـالء المتبـع فـي الكتـاب 
بذكر النماذج - إن وجد هناك فرق- في المقّدمة/قسـم الدراسـة. أما كلمة "بسـم" 
والكلمـات مثـل "الرحمـن، وعمـرو، وداود، وطـه، وأولئـك، وهـؤالء" التـي جـرت 

علـى هـذا اإلمـالء الخـاّص فيجـب الحفـاظ علـى إمالئهـا الـوارد فـي النـّص.3

مـن الممكـن االسـتفادة مـن كتـاب اإلمـالء والترقيـم فـي الكتابـة العربيـة لعبـد العليـم إبراهيـم، ومـن   3
المعجـم الوسـيط الـذي نُشـر مـن قبـل مجمـع اللغـة العربية، ومن كتاب األعالم لخيـر الدين الزركلي 

فـي إمـالء اللغـة العربيـة الحديثـة.
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يجــب االعتمــاد علــى القــرار الــوارد بعنــوان »ضوابــط رســم الهمــزة« لمجمــع اللغة . 		
ــة الهمــزة. ولكــن  ــي موضــوع قواعــد كتاب ــي ســنة 1979 )دورة 46( ف ــة ف العربي
 يســتثنى كلمــات )ألن ال: لئــال( و)إلن: لئــن( مــن هــذه القواعــد لغلبــة كتابتهــا 

بهذا الشكل.

الكلمـات التـي تنتهـي بألـف مقصـورة )جـرى، سـعى، موسـى، كبـرى، مصطفـى، . 		
حتـى، علـى، إلـى( يُكتـب حـرف األلـف الـذي يقـع فـي آخرهـا علـى هيئـة حـرف 
التـي تسـتعمل لكتابـة الهمـزة  اليـاء(  النبـرة )حـرف  أيًضـا  اليـاء )ى( بـدون نقـط. 
فـي آخـر الكلمـة فـي بعـض األحيـان تكتـب غيـر منقوطـة مثـل )شـاطئ مكافـئ، 
لـم يجـئ(. فيمـا عـدا هـذه الحـاالت فـإن حـرف اليـاء )ي( التـي تقـع فـي أواخـر 
)بـريء، تركـي، كتابـي،  الكلمـات يجـب أن تكتـب بوضـع نقطتيـن تحتهـا مثـل: 

المشـتكي، يرمـي، فـي، هـي(.

يجـب تـرك فاصـل بعـد كّل كلمـة أثنـاء الكتابـة بمـا يشـمل حـروف المعاني باسـتثناء . 		
حـرف الـواو وأداة االسـتفهام )أ(.

في النصوص والهوامش:. 		

يجب كتابة اآليات القرآنية بين قوسين مزّهرين: ﴿ ﴾. أ. 
تكتـب اآليـات القرآنيـة بنسـخ اآليـات مـن ملـف المصحـف المكتوبـة بخـط:  ب. 

.”UthmanicHafs1 Ver12“

االقتباسـات مـا عـدا اآليـات القرآنيـة )بمـا يشـمل نصـوص األحاديـث النبويـة(  ت. 
التـي ال تزيـد علـى ثالثـة أسـطر يجـب وضعهـا بيـن عالمتـي االقتبـاس »...«.

أمـا النصـوص التـي يزيـد طولهـا علـى ثالثـة أسـطر فُتكتـب علـى شـكل إزاحـة  ث. 
االقتبـاس )بإنشـاء فقـرة جديـدة( دون اسـتعمال عالمتـي التنصيـص.

تكتـب االقتباسـات فـي الحاشـية دائمـا داخـل عالمتـي التنصيـص »...« دون  ج. 
االقتبـاس. إزاحـة 

ال توضع الحركات على الحروف في جميع النصوص بما يشـمل األحاديث  ح. 
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النبويـة إال عنـد الضـرورة. ولكـن اآليـات القرآنيـة تُشـّكل بشـكل كامـل. وأمـا 
الشـدة التـي ال تعتبـر شـكال؛ بـل حرًفـا مسـتقال فيحسـن رسـمها فـوق الحـروف 
في كامل النص. وأما الكلمات التي تنتهي أواخرها بحرف األلف فال يرسـم 

التنويـن فيهـا فـوق األلـف؛ بـل فـوق آِخـر الحـرف مـن الكلمة.
تُشّكل اآليات القرآنية بشكل كامل.  -

يجـب وضـع الشـدة علـى الكلمـات التـي يمكن قراءتها بأكثـر من وجه، أما   -
مـا عـدا ذلـك فيجـب عـدم اسـتعمال الشـدة.

َلْم يعد – َلْم يعدَّ

يجـب عـدم وضـع الشـدة بشـكل خـاص علـى يـاء النسـبة والحـرف الـذي   -
التعريـف. الم  يلـي 

عنـد وضـع الحركـة علـى الحـرف المشـدد يجـب وضعهـا مـع الشـدة؛ إذ   -
الشـدة. دون  الحركـة  وضـع  عـدم  يجـب 

أيًضـا الكلمـات التـي تنتهـي أواخرهـا بحـرف األلف فال يرسـم التنوين فيها   -
فـوق األلـف؛ بـل فـوق آِخـر الحـرف مـن الكلمـة.

شيًئا، كثيًرا، خالًفا، فضاًل، رجاًل، داالًّ

يُـراد . 		 التـي  والكلمـات  للمصطلحـات   "..." الفوقانيـة  التنصيـص  تُسـتخدم عالمـة 
اللـزوم. إليهـا خصوًصـا عنـد  اإلشـارة 

يجـب وضـع رقـم الهامـش فـي المتـن عقـب عالمـات الترقيـم. وال توضـع أرقـام . 		
الهامـش جنًبـا إلـى جنـب فـي النـّص. وعنـد الحاجـة )مثـاًل فـي حالـة اإلشـارة إلـى 
االختـالف بيـن النسـخ وأيًضـا إضافـة المزيـد مـن المعلومـات( يكتـب أوال فـرق 
النسـخ ثـم تعليـق المحقـق، وتوضـع بينهمـا "عالمـة الخـط القائـم" ) | ( مـع وضـع 

فـراغ قبلهـا وبعدهـا.4

 shift( يمكـن كتابـة إشـارة الخـط المائـل عـن طريـق اسـتعمال لوحـة المفاتيـح العربيـة بالضغـط علـى  4
شـيفت اليسـار + المفتـاح الخـاص فـي جنبـه(.
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فهـذه ُعجالـة علَّقتهـا علـى مبحـث المفهـوم، وذكـرت فيهـا مـا وقـع 
فـي بيانـه مـن األفاضـل الُقـُروم،1 مـع فوائـد التقطتهـا أثنـاء المدارسـة 

والمذاكـرة.
___________

ل: القدوم. | القروم: جمع َقْرم، بمعنى الفحل. القاموس املحيط للفيروزآبادي   1

»قرم«.

يجب اجتناب االستعمال المفرط لعالمات الترقيم. وأما رموز نسخ المخطوطات . 		
المشـار إليهـا فـي الهوامـش واختالفـات النسـخ فـال تطبق فيها عالمـات الترقيم وما 

شابه ذلك.

أسماء الكتب تكتب بحروف غامقة في المتن والهامش جميعا.. 		
أمـا أسـماء الكتـب التـي تـرد فـي النصـوص التـي تكتـب بخـط غامـق بالكامـل  	

وتكون بين قوسـين كما في المؤلفات التي تكون بشـكل: "المتن + الشـرح" أو 
"المتـن + الحاشـية" فتوضـع أيضـا بيـن "عالمتـي تنصيـص قائمتيـن".

)قال في "الكايف": معناه أن الشك ليس بعادة له ال أنه لم يشك في 
عمره قط( أقول: هذا أحد ما قيل فيه، وهو قول السرخسـي. وقال 
فخر اإلسـالم: أي: أول ما عرض له في تلك الصالة، واختاره ابن 
الفضـل. وقيـل: أول مـا وقـع لـه فـي عمـره، وعليـه أكثـر المشـايخ، 

كمـا فـي اخلالصة واخلانية والظهريية، كـذا أفـاده المقدسـي.

عنـد اإلحالـة إلـى الكتـب التـي تحتـوي علـى أكثـر مـن مجلد واحـد كمصدر، يجب . 		
المراعـاة فيهـا للصيغة التالية:

1 الدّر املنثور للسيوطي، 567/2.

المجلـد . 		 ذات  المصـادر  صفحـات  رقـم  كتابـة  عنـد  "ص"  رمـز  اسـتعمال  يجـب 
مثـل: الترقيـم،  عالمـات  مـن  أي  اسـتعمال  بـدون  الرمـز  بعـد  فـراغ  ويتـرك  الواحـد. 

1 التعريفات للجرجاني، ص 7٨.

عند ذكر أكثر من مصدر أو فرق أكثر من نسخة يجب استعمال الفاصلة المنقوطة . 		
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بين كل مصدرين دون استعمال واو العطف، مثل:
1 البحر الرائق البن نجيم، 106/1؛ رد املحتار البن عابدين، 54/1.

2 ن ج: فراه؛ ش: قراه؛ ع - هراة؛ ق + ثوب.

ال تُستعمل عالمة القوسين وعبارة "انظر" عند بيان المصدر في الهامش:. 		

1 صحيح البخاري، البيوع، 106؛ سنن ابن ماجه، الرهون، 4.

أمـا المصـادر التـي ال تذكـر فـي الهامـش لنقل المعلومات منها، ولكن فقط لإلحالة 
فيكتب اسـم المصدر دون أقواس ثم بعد كلمة "انظر" تذكر هذه المصادر.
1 لروايـات الحديـث المختلفـة انظـر: صحيح البخاري، بـدء الخلـق ٨؛ السنن 

للبيهقـي، 265/5. السنن الكربى  للنسـائي، 132/3؛  الكربى 

إذا تـم نقـل معلومـة "نقـال ملخصـا" فـي الهامـش ال توضـع المعلومـة بيـن عالمتـي 
االقتبـاس » « وتكتـب كلمـة "انظـر" قبـل ذكـر المصـدر.

1 هـو بشـر بـن غيـاث المريسـي البغـدادي المعتزلـي، مـن تالمـذة أبـي يوسـف، 

فقيـه متكلـم، انُتِقـد كثيـًرا بسـبب دخولـه فـي الـكالم، ولـه أقـوال فـي المذهـب 
.450-447/1 للقرشـي،  املضية  اجلواهر  انظـر:  الحنفـي. 

عالمتـي  بيـن  المعلومـة  توضـع  الهامـش  فـي  حرفيـا"  "نقـال  معلومـة  نقـل  تـم  إذا 
المصـدر. ذكـر  قبـل  "انظـر"  كلمـة  كتابـة  دون   »  « االقتبـاس 

تجـوز  الصـرف  عقـد  فـي  أن  »يعنـي  السرخسـي:  وقـال   | والدراهـم.  ط:   1

اإلقالـة بعـد هالكهمـا، بخـالف بيـع المقابضـة. وفـي بعـض النسـخ قـال: الدنانيـر 
والدراهـم، يعنـي إذا اشـتريا عينـا بنقـد ثـم تقايـال فهلـك المعقـود عليـه بطلـت 

.170/12 للسرخسـي،  املبسوط  قائمـا«.  الثمـن  كان  وإن  اإلقالـة 

عنـد ضـرورة ذكـر المصـدر فـي داخـل الجملـة فـي الهامـش توضع أسـماء المصادر 
بيـن معقوفتيـن فـي الهامش:

1 وفي هامش غ: وقال الشيخ أكمل الدين أيضا في كتاب الصلح ]العناية رشح 

اهلداية، 415/٨[ عنـد شـرح قـول المصنـف: »وهـو بمنزلـة النـكاح، حتـى إن مـا 
صلـح مسـمى فيـه صلـح ههنـا«: وال يتوهـم لـزوم العكس؛ فإنه غير الزم وال هو 
ملتزم، أال يرى أن الصلح عن القتل العمد على أقل من عشرة دراهم صحيح، 

وإن لـم يصلـح صداقا... إلخ.
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ال يُترك فراغ بين عالمات الترقيم والكلمة التي قبلها.. 		

ال يُترك فراغ بين الكلمات التي توجد قبلها وبعدها عالمات االقتباس، والتنصيص، . 		
والقوسين، والشرطة.

ال يُترك فراغ بين طرفي الشرطة القصيرة التي توضع بين األرقام.. 		

الزائـد . 		 إشـارتي  قبـل وبعـد  فـراغ  يُتـرك  الهامـش  فـي  النسـخ  اختالفـات  ذكـر  عنـد 
بعدهـا: يُتـرك  ولكـن  النقطتيـن  قبـل  فـراغ  يتـرك  )+، -(. وال  والناقـص 

1 ز + أن يقوم من.

2 ز - قد كان.

3 ز: أن يقوم.

يُتـرك فـراغ بعـد النقـط الثـالث )...( التـي تشـير إلـى العبـارات المحذوفـة مـن أول . 		
العبـارة المقَتبسـة. أمـا النقـط الثـالث التـي توضـع عنـد نهايـة الجملـة غيـر المكتملـة 

فـال يُتـرك فـراغ بينهـا وبيـن الكلمـة التـي قبلهـا.

»... واعُترض عليه بمفهوم اللقب«.
»ولم يكن لتخصيص سليمان عليه السالم جهة«... إلخ.

الكلمـات الـواردة فـي النـّص والتـي تُنسـب إلـى المؤلـف مثل »قـال - يقول« وحتى 
مجـيء كلمـة "تمـت" أو مـا شـابهها مـن العبـارات توضـع بيـن قوسـين متعّرجيـن 

}...{ إشـارة إلـى احتمـال عـدم نسـبتها للمؤلـف.

سـيف  المفسـرين،  تـاج  والديـن،  الملـة  نـور  اإلمـام  الشـيخ  }قـال 
المحققيـن، قامـع البدعـة، محيي السـنة أبـو محمد أحمد بن محمود 
بـن أبـي بكـر الصابونـي، قـدس اهلل روحـه، وجعـل الجنـة مـأواه:{

}تمت الرسالة{

يتبع في كتابة تواريخ وفيات األعالم تلو أسماءهم الخطواُت التالية:. 		

موضــع  أول  فــي  بهــا  التعريــف  ضمــن  األعــالم  وفيــات  تواريــخ  تُكتــب  أ. 
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ــخ وفياتهــم علــى  ــرد فــي فــي النــص، وتكتــب ضمــن هــذا التعريــف تواري ت
التالــي: الشــكل 

ـَبْذُموِني الحارثـي  1 أبـو محمـد عبـد اهلل بـن محمـد بـن يعقـوب بـن الحـارث السُّ

)ت. 340ـه/952م(.

تواريـخ  فتكتـب  فـي مجالهـم  لشـهرتهم  لهـم  يترجـم  لـم  الذيـن  األعـالم  أمـا  ب. 
التالـي: الشـكل  علـى  النـص  فـي  تـرد  موضـع  أول  فـي  وفياتهـم 

وقال أبو حنيفة رحمه اهلل ]ت. 150ـه/767م[: الوتر واجب.

تُكتب تواريخ وفيات األعالم تلو األسماء في الببليوغرافيا على الشكل التالي ت. 

- األدب املفرد؛
محمد بن إسماعيل البخاري )ت. 256ـه/٨70م(.

تحقيـق محمـد فـؤاد عبـد الباقـي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت 1409ـه/ 
19٨9م.

)ت.  هاشـم  أبـو  الجبائـي،  الوهـاب  عبـد  بـن  محمـد  بـن  السـالم  عبـد  هـو   1

المعتزلـة... شـيوخ  مـن  الـكالم،  بعلـم  عالـم  321ـه/933م( 

ق توضع بين قوسين معقوفين ] [.. 		 اإلضافات التي تُدرج في النص من قبل المحّقِ

يوضـع الشـعر الـوارد فـي النـص فـي منتصـف الفقـرة المسـتقلة، كمـا يفصـل بيـن . 		
:tab شـطري كل بيـت بالضغـط علـى مفتـاح

عـرف  فـي  مسـتعمل  االسـم. وهـذا  بتسـبيح  واردا  األمـر  كان  وإن 
الـذات، كمـا قـال الشـاعر: بـه  اللسـان أن يذكـر االسـم ويـراد 

إلى الحول ثم اسم السالم عليكما         ومن يبك حوال كامال فقد اعتذر
والمراد منه "ثم السالم عليكما"، والدليل عليه قوله تعالى...




