
 
  1   دروس يف البحث والتخريج

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 المقدمة
احلمد  محدا طيبا كثَتا مباركا فيو، كما حيب ربنا ويرضى،وأشهد أن ال إلو إال ا وحده ال شرري  

 .                             لو ، وأشهد أن زلمدا عبده ورسولو 
فهرهه دروس سلترررة يف البحرث والتخرريج، اهتترررعا و دتهرا مرل بدرا الفترب ادل ل ر  يف : أمرا بدرد

حررد  إوكرران أ ررا ىررها ادلخترررر دروسررا أل يررإ يف .وأضرر إ إليهررا بدررا ال وامررد ادلهمرر  ىررها الباب،
حرسررو ا  عرري ا يررام  -ادل امرر  يف مدررلد النخيررا ادلدمررور دبدينرر  ىر يدررا ررري ي ال دلميرر الرردورات ال
 -والدىور 

. البحرث وأوواعرو ومرا يتدلر  برو مرل مباحرث:ويشتما ىها ادلخترر على مخد  دروس، الدرس ا ول
  ؟كيف تدد حبثا ف هيا: الدرس الثالث. طرق زبريج احلديث ،وما يتدل  بو مل مباحث:الدرس الثاين

 كيف تبحث يف كتب اللغ  ؟: الرابع الدرس
 كيف رب   ادلخطوطات ؟: الدرس اخلامس

. أسرلل ا عررج و را أن ين ررع  را طررمجب الدلره  يدررا، إورو علررى كرا شرر ج يردير ، وبا  ابرر   رردير 
 .واحلمد  الهي بندمتو تته الراحلات

 /كتبو
 أبو الحسن 

 .الرحمن العبدلي السلفي موسى بن محمد بن عبد
 .ىـ غرة صفر 3311عام في 

 
 
 

 
 



 
  2   دروس يف البحث والتخريج

 :البحث وأنواعو : األول  الدرس
 :تعريف البحث 

بَـَعـَث اللهـو  ﴿: يرال ا تدرا  ي رال حبثرإ عرل ا مرر ، ىرو الفشرف والطلرب ،  :البحث في اللغة فـَ
 .﴾غ َرابًا يـَْبَحث  ِفي اأْلَْرضِ 

فهرو سرد  مرنيفه يف ميردان مدرُت وراج مدلومرات تردور حرول موضروع مدررُت ،  :صـالححفـي اا وأمـا
 .دين  ب واعد زلددة  دف اكتشاف احل ام  وادلبادئ ، أو ىو سلوك طري  مدُت حلا مشفل  م

 :خصائص البحث أىم
 . هد منيفه  .1
 . حيتوي على مدلومات مدين .2
 .يتضمل استنتا ات و دف الو ول إ  احل ام  .3

 -:مجاات البحث
إن البحث يدتلجم و ود مشفل  مدين  ربتاج إ  حا ، وذلها فملراالت البحرث يف الدلره يرد تفرون 

وتفميا وايص ، وت ريا رلما ، وعهيب مطول ، وترتيرب سلرتل  ايًتاح مددوم ، و ع م ًتق ، ) 
 ( .ل طُت هتي، وتديُت مبهه ، وتب

 :أىمية البحث
 ديردة ، أو تررحيحا دلدلومرات هتاط،ر  ، أو تنمير  لو أمهي  كبرَتة سرواج كاورإ كشر ا عرل مدلومرات 

 .حث ال درة الب
 :صفات الباحث الناجح

 : منها  تدددة شخري  ومهني  للباحث النا حىناك   ات م
 .والدله  عطمجحب اال .1
 .الري وادلرابرة  .2
 .عتماد على الن ا اجملردعدم اال .3
 .با هتمجص  الباحث أن يتحلى .4
 .بالددال  والنجاى  وإعطاج كا ذي ح  ح و الباحث أن يتحلى  .5
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 .أن يتميج بال راجة الواسد  و ع ادلدلومات  .6
 . الدي  التام  يف فهه آراج الغَت  .7
 .جادلوضوعي  والبدد عل ادلبالغ  والتحي .8
 .ا ماو  الدلمي  يف الن ا  .9
 .التواضع واالحًتام  .11
 .التدرب على ت ليب ا مور ودراستها .11
 .فهمو  حيحاو ا دلام باللغ  ليفون تدبَته سليما ،  .12
 .ال درة على التحليا والن د  .13
 .التدرب على كتاب  البحوث .14

 :مصادر البحث
أكرري مررردر للباحررث ىرر  ادلفتبرر  ، فررمج بررد مررل التدرررف عليهررا يبررا حررا كررا شرر ج والتدامررا مدهررا 

 .سواج كاوإ مفتب  عام  أو هتا  .
 :أنواع البحوث

ويد تفون حبوثا ذبريبي  ، ومل  هر  الفمرال وعدمرو ،يرد ،  شرعي يد تفون حبوثا مل  ه  ادلوضوع 
 .تفون حبوثا كامل ، ويد تفون حبوثا غَت كامل 

 :اختيار الموضوع
 :يراع  عدة أمور يف اهتتيار ادلوضوع

 .أن يته اهتتيار ادلوضوع مل يبا الباحث وبناج على رغبتو  .1
 .أكثر أن يفون ادلوضوع زلددا حىت يتدم  فيو  .2
 .أن يفون ادلوضوع  ديدا ومرتبطا بدراستو  .3
 .أن يفون ادلوضوع مرتبطا بالوايع ينت ع فيو الباحث وال ارئ .4
 .أن يراع  يدرتو على الفتاب  فيو مل  ه  توفر ادلرا ع وادلادة الدلمي   .5

 .ومراعاة الويإ واجلهد وا مفاويات ادلادي  
 



 
  4   دروس يف البحث والتخريج

 :وات البحثالخ
 : لتح ي  البحث وإكمالو وى  ىناك عدة هتطوات ال بد منها 

  .ربديد ادلوضوع فمج بد أن تفون ادلشفل  زلددة وواضح  ، وال بد مل توفر ا مور الداب   فيها .1
 .ادلفتب  والتدرف  ا  إ الهىاب  .2
 .حرر ادلرادر وادلرا ع اليت تترا بادلوضوع  .3
 . ع ادلدلومات واستيدا ا  .4
 .التلكد مل عمجي  ادلدلومات بادلوضوع .5
 .كتاب  ادلوضوعات  .6
 .تنيفيه البحث .7
 .كتاب  البحث مرة ثاوي  .8
 .عرض وتامج البحث .9
 .كتاب  ادل دم  .11

 -:وفيها بيان خالة البحث من  -:المقدمة
 .أسباب اهتتيار ادلوضوع .1
 .أمهي  البحث .2
 .مرطلحات البحث  .3
 .منهج البحث .4
 .الشفر والت دير .5

 :التوثيق وأىميتو 
"..." علررى الباحرث إذا أهترره عرل مررردر شري،ا كمررا ىرو أن يضررع عمجمر  التنررريص عليرو ىفررها  جيرب

، مث يفتب يف احلاشي  اسه ادل لف ، وعنوان الفتاب ، والناشر ، ومفان النشر ،  مث يضع عليو ريما
 .وتاريخ النشر ، وأريام الر حات اليت أهته منها 

 . التلخيص أشار إ  ادلردر ا  ل  كما سب  فإن أهته عل مردر بش ج مل 
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فرررإن اسرررتدان دبرررردر أكثرررر مرررل مررررة ، ف ررر  ادلررررة ا و  يفترررب التوثيررر  كررراممج ، أمرررا يف ادلررررات التاليررر  
، فررإن اسررتدان الباعررث دبررردر ( سرراب  مر ررع ) ان الفترراب والررر ح  ويفتررب فيفتررب ادل لررف وعنررو 

( و س ادلردر ،   ح  كها ) :الثاوي  يفتب ف    واحد أكثر مل مرة يف ذات الر ح  ، ف   ادلرة
 . اهايتو مث يهكر اذلوام  أهتَتا والًتييه يد يفون ترييما مدتمرّا كليا مل أول البحث إ 

هتراص بفرا فررا مرل فررول البحرث مث يرهكر يف اهاير    جميا ، وىو تررييه  هتا اييما يد يفون تر  و
 .ح  كما ىو ادلدتادترييما هتا ا لفا    فوني ويدكا فرا ادلرا ع ،

 :والحكم عليو  طرق تخريج الحديث:الثاني لدرسا
 :تعريف التخريج لغة واصالححا

 .مردر هترّج وىو ا ظهار وا براز :التخريج
 . فه عليو غالبا احلعجو احلديث إ  مرادره ا  لي  ادلدندة مع :واصالححا

 :الفرق بين التخريج واإلخراج
 .ىو رواي  احلديث بدنده  واإلخراجاحلديث إ  مرادره ،  ىو عجو التخريج

ومل الدلماج مل يدتخدم التخريج دبدٌت رواي  احلديث بإسناده ، وشلل استدملو  ها ادلدٌت ابرل ر رب 
 . رمحو ا تدا   –احلنبل  

  :« احلديث وطرق استخراج« »أ ول التخريج»أىه ادل ل ات يف 
  يب ال يا أمحد بل زلمد« والتخريج الدجوحرول الت ريج بل ول  - 1

 . (ى1381ت)ابل الردِّي  الغماري 
 . للدكتور زلمود الطحان« أ ول التخريج ودراس  ا ساويد2- 
        .ادلو ود عبد اللطيف عبد للدكتور« كشف اللثام عل أسرار زبريج أحاديث سيد ا وام -3
     .هدي عبد ال ادرادل عبد للدكتور طرق زبريج حديث رسول ا -4
  .فياضللدكتور شاكر ذيب « زبريج احلديث أ ول التخريج وطرق - 5

للدكتور وليد بل  «منهج دراس  ا ساويد واحلفه عليها ويليو دراس  يف زبريج ا حاديث  6-
 . )ى1416ت)احلدل الداين 
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                   .ربفازلمود  أ ولو، طرام و، مناىلو للدكتور زلمد: عله زبريج ا حاديث - 7
 . للدكتور مهام عبدالّرحيه سديد« زبريج احلديث -8    

 . للدكتور مرط ى سليمان الندوي «تبدي  عله التخريج -9
 . بفر ابل عبدا أبو زيد للدكتور« التل يا   ول التخريج ويواعد اجلرح والتدديا -11
  .عثمانمد « احلديث وطرق زبرجيوم اتيح علوم  -11

  .للدكتور عّجت عل  عيد عطي  «فل زبريج احلديث  12-
 . للدكتور عبدالرمد بل بفر عابد «ادلدهتا إ  زبريج ا حاديث واآلثار واحلفه عليها  -13
     .إيبال أمحد زلمد إسحاق: تلليف« رب   اخلريج إ  أدل  التخريج  -14 

 .الجبيدي آل محيد للدكتور سدد بل عبدا «طرق زبريج احلديث -15
 .تلليف زلمد علاج اخلطيب« احلديث ودراس  ا ساويد ادل يد يف زبريج -16
 .ادل را يف أ ول التخريج ودراس  ا ساويد لدل  بل وايف الشحود -17

 :فوائد التخريج
 .سبييج الرحيح مل الد يه  .1
 .ح ظ الدن  وب امها .2
 .ا  ر والثواب  .3

 :أنواع التخريج 
 .ومتوس  ، وسلترر  مطول ،

 :طرق معرفة الحديث
 .استخراج احلديث يفون عل طري  الدند وعل طري  ادلنت 

 ، استخراج الحديث من خحل إسناده :الالريقة األولى 
 :ويدخل تحتها فروع ووسائل

 :الوسيلة األولى
 .التخريج مل هتمجل مدرف  الرحايب
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 :وتخدم ىذه الالريقة
 . رمحهما ا  –واحلميدي كتب ادلداويد ،كمدند أمحد  .1
 :كتب ادلدا ه ادلرتب  على أمساج الرحاب  ، ومل أشهرىا ادلدله الفبَت للطياين .2

 بررل أيبادلدررندة ، مثررا اآلحرراد وادلثرراين الوزبرردم ىررهه الطري رر  أيضررا كتررب مدرفرر  الرررحاب   -3
 .، ومدرف  الرحاب   يب وديه  عا ه ، ومدرف  الرحاب  البل مندة

 .كتاب رب   ا شراف دبدرف  ا طراف للمجي: ىهه الطري   أيضا كتب ا طراف ، مثا وزبدم  -4
 .فتب الدت  ورتبو على مداويد الرحاب  الأطراف ادلجي يف ىها الفتاب  ع ويد 
الفشرررررافات وال هرررررارس الررررريت يضررررردها ا  رررررون علرررررى ترتيرررررب اآلحاديرررررث علرررررى مدررررراويد  -5

 .الرحاب 
 .رمحو ا تدا   –الرحاب  كمدند ال اروق البل كثَت  مداويد -6
يب ودررريه ،  ررر هان  أتررراريخ : كترررب تررررا ه الررررواة الررريت تتضرررمل تررررا ه الررررحاب  مثرررا  -7

 .بغداد للخطيب ، فإاهه يهكرون أحاديث يف ترا ه الرحاب  وتاريخ 
 :الثانية الوسيلة

 :هتمجل راو يف الدند غَت الرحايب وخيدم ذلهه الطري   ما يليت مل
فررار ع إ  الًتمررهي  دكتررب ىررها الررراوي إذا كرران مررل أ ررحاب ادلرررن ات ، فررإذا رأيررإ يف الدررن .1

 .سننو مثمج
باجلدرديات   ا  جاج والفتب اليت أفردت حديث راو بدينو ، مثا أحاديث عل  بل  درد ادلدروفر .2

جبَت عررل الررحررديث علرر  بررل حلررر الدررددي جلد ررر ادلرردين ، وحررديث أيب  اسرره البغرروي ، و ال يب 
 . جج حدل بل عرف :  ابر  يب الشيخ ، وكها ا حاديث اليت جيمدها الراوي مثا 

فهارس ا عمجم ور ال ا ساويد يف الفتب ا    ، فإذا و دت يف ال هرس اسره الرراوي فرار ع  .3
 .إليو ردبا يفون احلديث يف الفتاب 

تررراريخ البخررراري ، والضرررد اج للد يلررر  ، والفامرررا البرررل عررردي ، : كترررب الرررًتا ه ادلدرررندة مثرررا  .4
 .واجملروحُت البل حبان

 .الفتاب اىهتر   الراوي مل  إ   فًت ع
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كتررب ا طررراف الديي رر  يف ترتيبهررا كتح رر  ا شررراف فررادلجي مررع أوررو رتررب    وشلررا خيرردم ىررهه الطري رر .5
دلرره ، لفنررو أيضررا يرتررب الرررواة عررل الرررحايب علررى حررروف ادل الرررحاب ، الفترراب علررى مدرراويد

يرترب الرهي بدرده حرىت ربررا علرى  والترابد  الرهي يرروي عرل الررحايب مفثررا فإور اوإذا كان ىه
 .احلديث

 :الثالثة الوسيلة
 .وىو التخريج مل هتمجل     تتدل  با سناد

ل رررر  يف ذلرررر  ، وإن كرررران فررررإن كرررران احلررررديث مو رررروفا بالرررررح  أو الضرررردف فًت ررررع إ  الفتررررب ادل  
ام فرإ  كترب ا حاديرث ادلبهمر  ، وإن   رمو وفا بالدل  فإ  كتب ا حاديث ادلدلل  ، وإن كان فيو إ

 . ا هفإ  كتب ادلراسيا وىفكان فيو إرسال 
 -:أيضا وساما وفروعوىو زبريج احلديث عل طري  ادلنت وذلهه الطري    -:الالريقة الثانية

 اليت زبدم ىهه الطري   ى  ، والفتبى  استخراج احلديث مل هتمجل طرف ادلنت  :األولىالوسيلة 
دره ايث إ  مردالفتب اليت رتبإ على حروف ادلدله ، فهناك كتب زلهوف  ا ساويد تدجو احل .1

 -:ا  لي  ، منها
 مرررنت ىرررو يرررهكر و وايل عشررررة آالف حرررديث ، كتررراب اجلرررامع الررررغَت للدررريوط   رررع فيرررو حررر

احلررديث ف رر  مث يررهكر يف آهترررره رمررج مررل أهتر رررو مررع اسرره الررررحايب ، ويررد هتدمررو الدمجمررر  
 .رمحو ا تدا   –ا لباين 

ومل يتمو ، وال دره ا ول مرل الفتراب وىرو " اجلامع الفبَت : " وىناك كتاب آهتر للديوط  ي ال لو 
ىررررو أحاديررررث ا فدررررال فدلررررى درررره الثرررراين و أحاديررررث ا يرررروال مرتبرررر  علررررى حررررروف ادلدلرررره ، وأمررررا ال 

، ورتبو على ا برواب ال  هير " مال كنج الد" ت ى اذلندي يف كتابو ، ويد  ع بُت الفتابُت ادلادلداويد
 .وىو كتاب عيفيه 

 :وىناك كتب أهتر  مرتب  على ا طراف منها
 يل ادلنثرررورة يف ا حاديرررث كترررب ا حاديرررث ادلشرررتهرة علرررى ا لدرررن  ،كفتررراب الجركشررر  الرررآ

وىررو مرتررب علرى ا بررواب ال  هيرر  لفررل  (التررهكرة يف ا حاديرث ادلشررتهرة)ورة ادلدررروف برررادلشره
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وىرررو مرررل أوسرررع " ادل ا رررد احلدرررن  " ب يرر  الفترررب مرتبررر  علرررى ا طرررراف كفتررراب الدررخاوي 
 .الفتب يف ىها الباب

  ومررل  -:ال هرارس والفشرافات احلديثير  الريت  ررندإ يف أواهترر الفترب أو أفرردت بالتررنيف
 :ما يليت أشهرىا 

 -:فتب التدد  الال هارس على 
 .دليا ال ارئ دلواضع احلديث مل  حيح البخاري للغنيمان -1
 .دله  نع الشيخ زلمد ف اد عبد الباي  اجمللد اخلامس فهرس  حيح م -2
 .أيب داوود طبد  عجت دعاس ذلا فهارس  يدة ، وح  ها زلمد عوام   سنل -3
 . امع الًتمهي لو فهارس متدددة -4
سررنل الندررام  ، الرريت حباشرريتها الجىررر الررريب للدررريوط  ، اعتررٌت  ررا عبررد ال ترراح أبررو غررردة  -5

 .ووضع ذلا فهرسا كاممج
 .بل ما و ، وضع لو زلمد ف اد عبد الباي  اسنل  -6
 .موطل مال  ،  نع لو زلمد ف اد عبد الباي   -7
ادلررنهج ا سرردد " حلمرردي الدررل   ، و " ار مرشررد اترر" -:محررد لررو فهررارس منهررامدررند أ -8

والشرريخ ا لبرراين لررو . رللرردات  أربدرر " لدبررد ا وا ررر الرمحرراين " " لًتتيررب مدررند أمحررد 
 .رس على ادلدند فه

 .سنل الدارم  ، لو فهرس وضدو الرفاع  ، وفهرسو أيضا مرط ى البغا  -9
موسررروع  أطرررراف احلرررديث النبررروي ،  يب ىلرررر زلمرررد  -: الدامررر  ومرررل ال هرررارس ادلهمررر 

 .زغلول ،  ع فيها م،  ومخدُت كتابا ، وىو كتاب عيفيه  دا
 :الوسيلة الثانية

 .غريب  غَت متداول  على ا لدن  مل أثناج ادلنت  استخراج احلديث مل هتمجل ل يف
 :ما يليتوخيدم ىهه الطري   

وىرررو ( رللررردات  8) ، وضررردو  اعررر  مرررل ادلدتشرررريُت  ادلدلررره ادل هررررس  ل ررراظ احلرررديث النبررروي .1
 .فهرس الفتب التدد  وفيو إعواز
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 .يطٍت للدكتور يوسف ادلرعش كفتاب ادل هرس  ل اظ سنل الدار . ي   على ىهه الطر وىناك كتب 
وفهرررس للفتررب . م ترراح كنرروز الدررن  مررد فرر اد عبررد البرراي  وىررو فهرررس ل ل رراظ وادلدرراين مدررا  .2

 .زيد بل عل  وادلغازي للوايدي وطب ات ابل سدد وسَتة ابل ىشام التدد  ومدند 
 .كتب غريب احلديث كفتاب غريب احلديث  يب عبيد .3

 :الوسيلة الثالثة
 .إال دلل فهه احلديث فلاحلديث عل طري  موضوعو وىهه الطري  ال سب استخراج

 :وخيدم ىهه الطري   الفتب وا  جاج اليت عته دبوضوع احلديث، ومنها 
 .الفتب الدت  .1
الفتررررب ادل ررررردة يف موضرررروعات مدينرررر  ، كفتررررب الت دررررَت ادلدررررندة ، وكتررررب أسررررباب النررررجول ،  .2

والناسررخ وادلندرروخ ، وكتررب الد يرردة ادلدررندة ، والفتررب ادل ل رر  يف موضرروع ف هرر  مدررُت  ، مثررا  
البخرراري ،  ج ضررا بررل دكررُت ، وكترراب الطهررور  يب عبيررد ، وأ ررجاالكترراب الرررمجة  يب ودرريه 

كترب الدرَت ، والشرماما امدير  ، كالدرَتة البرل إسرحاق ، ، والبيه   ، وكهل   والدار يطٍت 
 .وكتاب الشماما امدي  للًتمهي ويدهتا فيو كتب دالما النبوة للبيه   و يب وديه ولل ريايب

 .لل ريايب  بال رآن مثا ادلراحف البل أيب داوود ، وفضاما ال رآن  وكهل  الفتب ادلتدل
 .تدل   ب ضاما الرحاب  مثا فضاما الرحاب  لإلمام أمحد ادلوكهل  الفتب 

ومفرررررارم ا هترررررمجق للطرررررياين ومفرررررارم داب وا هترررررمجق مثرررررا ا دب ادل ررررررد للبخررررراري وكترررررب اآل
ا هترررمجق للخرامطررر  ، ويررردهتا فيهرررا كترررب ابرررل أيب الررردويا ادلتدرررددة ، مثرررا كتررراب الررررمإ لرررو 

ذم الفهب وكتاب ذم الغضب ، وكتاب التواضع واخلمول ، وكتراب وكتاب ذم البغ  ، وكتاب 
 .ا هتوان ، وكتاب الري ، وكتاب احلله 

 .اوحنوى –وكهل  كتب ا مثال النبوي  مثا كتاب ا مثال  يب الشيخ ا  بهاين 
وكرهل  كترب شرروح احلرديث الريت .  وكهل  كتب ا حفرام مثرا شررح مدراين اآلثرار للطحراوي

 .بل عبد الياحلديث للخطايب ، واالستهكار التدند ا حاديث أحياوا مثا أعمجم 
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 :الوسيلة الرابعة
اسررتخراج احلرررديث مرررل هتررمجل و رررف يتدلررر  بررادلنت ، كرررلن يفرررون مشررفمج فَت رررع إ  كترررب مشرررفا 

أو يفرررررون حرررررديث يدسررررريا فَت رررررع إ  كترررررب .احلرررررديث ، أو يفرررررون مدلرررررمج فَت رررررع إ  كترررررب الدلرررررا
، وا ربافرات الدرني  البرل بلبراند الدني  يف ا حاديث ال دسي  ا حاديث ال دسي  ، كفتاب ادل ا 

 .ذلي  للمناوييف ا حاديث ا 
خ وإذا كررران مترررواترا فرررإ  كترررب ا حاديرررث ادلترررواترة ، وإذا كررران واسرررخا أو مندررروهتا فرررإ  كترررب الناسررر

 .وىو مل أحدل ما ألف يف ىها الباب(.الناسخ وادلندوخ يفعتبار اال) وادلندوخ ، كفتاب احلازم  
د يف مبهمرات ادلرنت وا سرناد وإذا كان يف متنو إ رام فرإ  كترب ادلبهمرات وىر  كثرَتة كفتراب ادلدرت ا

 . يب زرع  ويل الديل الدراي  
 :وىناك طرق أخرى استخراج الحديث، منها 

استخراج احلديث مل هتمجل استدراض كترب الدرن  يرراجة ، وىرهه الطري ر  ىر  ا  را وذلرا فوامرد  .1
 .عديدة

 (.الفمبيوتر) مل هتمجل احلاسب اآليل استخراج احلديث  .2
ملخرر  مررل  يف طررق زبررريج احلرديث ىررهه ال وامرد،ررادر ا  رلي  ادلوىرو يدتري فهرسرا يرشررد إ  

ورا رررع كتررراب أ رررول التخرررريج  – رررجاه ا هترررَتا  –يف ىرررها البرررابدروس الشررريخ حررراي الشرررريف 
 . للطحان 

 :الحكم على الحديث
 .احلفه على احلديث وبيان در تو مل الرح  واحلدل والضدف ىو الغاي  الديفمى مل التخريج إن

ولتفون أحفام الباحث على ا حاديث أحفاما  امب  مواف   للطري ر  الدلمير  ، عليرو أن يراعر  أوال 
 :ما يليت

ال برول  دراس  عله مرطلح احلديث إذ ىو عله بل ول يدرف  ا أحوال الدند وادلنت مل واحير  .1
 .والرد
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علررى الباحررث أن ي رررأ كتررب التخررريج الرريت أل هررا الدلمرراج يف زبررريج ا حاديررث حررىت يررر  طري رر   .2
تمرس على التخريج ، وينبغ  إذا هتررج شري،ا أن ي ارورو بتخرجيرات الدلماج يف ىها الدله ، وحىت ي

 .الدلماج ادلدتمديل لي ف مد  ادلواف   وادلخال   ذله 
حفامرررو علرررى ا حاديرررث أحفامرررا  جميررر  م يررردة با سررراويد الررريت ي رررف علرررى الباحرررث أن تفرررون أ .3

ىرها الدلره  ادلطلدرُت  ترلىلُت يفدلا للدلمراج ىرها لريس إالفرإن ،عليها وليحهر التدميه يف ا حفام 
 .لطرق احلديث وعلا ا هتبار 

كررلن يفررون يف الرررحيحُت أو   –بررُت الدلمرراج بررال بول  ومتل ررىا كرران احلررديث مدروفررا برررحتو إذ .4
فمج داع  لبحث  حتو ، وإذا كان احلديث سلر ا يف كتب التخريج زبرجيرا كافيرا فرمج  –أحدمها 

 .داع  لتخرجيو 
 :ما يحتاج إليو من علم الجرح والتعديل وتراجم الرواة 

ماسر  درفر  مرتبر  احلرديث حا ر  مو  ا سرناد،رح والتدديا للحفه على ر رال احلا   إ  عله اجل .1
 . دا

أ رررع  ررراىَت أممررر  احلرررديث علرررى أورررو يشرررًتط فررريمل حيرررتج بروايترررو شررررطان :شرررروط يبرررول الرررراوي .2
 .الددال  ، والضب : أساسيان مها

 :إ اال على ثمجث  مراتب وى  :ومراتبهاظ اجلرح والتدديا مدرف  مراتب أل ا .3
 .مرتب  االحتلاج .أ 
 .مرتب  االستشهاد .ب 
 .مرتب  الًتك .ج 

 :التددياو مدرف  يواعد اجلرح  .4
 :ويدهتا يف ذل 

 وأورو ال يشررًتط ُترلملر نالررحيح أاهمرا ي ربمجح والتدرديا مرل غرَت بيرران ل سباب؟ىرا ي برا اجلرر  .1
 .بيان الدبب لللرح إال عند التدارض ف  

إذا كرران  ب ررول ا مررام الواحررد يثبررإ ورروواحررد؟ الرررحيح أ إمررام ىررا يثبررإ اجلرررح والتدررديا ب ررول .2
 .متلىمج
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ي دم التدرديا إال إذا كران اجلررح  وإذا تدارض اجلرح والتدديا يف راو واحد فما احلا؟ الرحيح أو .3
 .م درا فحين،ه ي دم اجلرح ادل در

 :أنواع الكتب المؤلفة في الرجال
وكاورإ  وا ادل ل رات ادلتنوعر  يف ذلر  ،لى رواة احلديث  رحا وتدديمج وأل رل د يام الدلماج بالفمجم ع

 .فًتاج عنهادم  الدن  ادلطهرة وذب الفهب واالغايتهه ا و  مل ىهه ادل ل ات هت
 :أشهر أنواع المصنفات في الرجال

 .للحافظ بل حلر ادلرن ات يف مدرف  الرحاب  كا  اب  يف سبييج الرحاب  .1
 .ادلرن ات يف الطب ات كالطب ات البل سدد .2
 .واجلرح والتدديا البل أيب حاي .كالتاريخ الفبَت للبخاري  ادلرن ات يف رواة احلديث عام  ، .3
رررنف يف ر رررال م وسلتررررراتو،وىوادلرررن ات يف ر ررال كترررب هتا رر  كتهرررهيب الفمررال للمررجي ، .4

 .الفتب الدت 
 .ادلرن ات يف الث ات كالث ات البل حبان .5
 .ادلرن ات يف الضد اج وادلتفله فيهه كميجان االعتدال للهىيب .6
 .بمجد سلرو   ، كتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ادلرن ات يف ر ال .7

وكرا ىررهه الفتررب ربترراج مررل الباحررث أن يلهترد عنهررا ففرررة ويدرررف ا ررطمجحات الدلمرراج ومنرراىلهه 
 .فيها

 .واوطر كتاب أ ول التخريج للطحان يف ىها الباب
 :طريقة دراسة األسانيد

 :مخد  وى " اتوالرحيح واحلدل له" ل د ات   الدلماج أن شروط احلديث ادل بول 
 اترال ا سناد .1
 عدال  الرواة .2
 "تاما لهاتو يشًتط أن يفون يف رواة احلديث الرحيح" الضب   .3
 عدم الشهوذ .4
 عدم الدل  .5
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ودراس  ا سناد تتطلب التح   مل و ود ىهه الشروط رلتمدر  فيرو ، حرىت حنفره علرى احلرديث بلورو 
 . حيح أو حدل أو ضديف إذا ف دت فيو   ات ال بول

 :دراسة اإلسناد ، وىي كما يليمراحل 
تديرررُت رواة احلرررديث وذلررر  برررالر وع إ  الفترررب ادل ل ررر  يف ذلررر  ، ويرررد يفرررون يف ا سرررناد راو  .1

 .مهما أو مبهه ، وىها حيتاج إ  مدرف  طرق تديُت ادلبهمُت وادلهملُت
 .البحث يف عدال  الرواة وضبطهه بالر وع إ  كتب اجلرح والتدديا .2
 .مل واحي  اجلرح والتدديا مدرف  مرتب  الراوي .3
وشلرررا يدررراعد علرررى ىرررها مدرفررر  تررراريخ مواليرررد الرررراوة ووفيررراعه ومدرفررر  .البحرررث يف اتررررال ا سرررناد .4

الدررند الررواة ، والنيفررر يف  ريل ربمررا احلرديث والتح ر  مررل ثبروت الل رراج أو ادلدا ررة يف  تطب را
 .ادلدندل مع عدم التدليس

 .ماالبحث عل الشهوذ والدل  و دوبته .5
 :اخلمد  وىهان الشرطان مها أ دب الشروط 

 : ودلدرف  اوت اج الدل  والشهوذ طري ان مهمان 
ينيفررر مررواطل  أن علرى الباحررث عنررد زبرجيررو احلررديث مررل مررادره ا  ررلي  أن جيمررع طريررو مث عليررو .1

إذا فرإن البراب  –ُت ىا ويع يف احلرديث وىره أو هتطرل مرل بدرا الررواة باالت اق واالهتتمجف ليت
 .بدا أىا الدله  وكما يال  –مل يتبُت هتط ه  وطري مل جيمع

علررى الباحررث أن ير ررع إ  كتررب أممرر  الدلررا ليتلكررد مررل احلررديث ىررا ىررو مدررا أعلررو أممرر  ىررها  .2
وكترراب علررا  .للرردار يطررٍت " الدلررا" ال ررل وحهايررو ، وكتررب الدلررا كثررَتة ، ومررل أوسرردها كترراب 

 .شيخنا أيب عبد الرمحل الوادع ل ظاىرىا الرح احلديث البل أيب حاي، وأحاديث مدل  
إذا كرران للحرديث طرررق متدرددة وكرران يف  يدهرا ضرردف فليتلكرد ىررا ىرها الضرردف شررديد أم  :تنبيـو

تر ررع إ  طريرر  واحررد أم ىرر  متباينرر ؟، وذلرر   ن احلررديث إذا كرران فيررو  هت يررف؟ وىررا ىررهه طرررق
فإورو ينضره إ  ادل برول ، وي رال لرو احلدرل لغرَته ، وىرو أورجل مراترب  ضدف هت يف وتدددت طريرو ،

 .ادل بول
 وا أعله  .واالعتضاد ى  الر   الدادس  مل   ات ال بول
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 :كيف تعد بحثا فقهيا؟: الثالث درسال
الباحررررث أن يفررررون لديررررو مدرفرررر  ب واعررررد الًت رررريح واالسررررتدالل  مررررل إعررررداد البحررررث ال  هرررر  يتطلررررب

 . ول ال  وأودالالت ا ل اظ مل الفتاب والدن  ، وىهه ا مور تدرس يف عله 
 .وبدد ىها إذا أراد حبثا ف هيا يف مدلل  مدين  دير دبراحا أربد  ، وىها بدد تديُت ادلدلل  وترورىا

 :المرحلة األولى
 :، وى   ما خيتص  هه ادلدلل مرحل  اجلمع ، أي  ع 

 .أدل  الفتاب والدن  .1
 .أيوال الرحاب  وآثارىه فيها .2
 مل بددىه أيوال الدلف  .3
 .أيوال أىا الدله يف ادلدلل  .4

 التدقيق والتنقيح:المرحلة الثانية
والبحررث يف  رح  االسررتدالل شلررا  ، وادلرراد منهررا البحرث يف ثبرروت ا دلر  الررواردة يف ادلدرلل  مررل  هر 

 . ه  أهتر  ، واست راج ما مل يثبإ لضدف سنده ، وما ليس لو و و دالل مل  ثبإ منها 
 : النظر:المرحلة الثالثة

في ر  ا دل  الضدي   ، إذ احللر  ال ت روم إال بالررحيح  وادلراد مل النيفر أن ديدل النيفر يف ا دل  ،
 .الثابإ ، ويبحث أو و الدالل  يف ا دل  الرحيح  الثابت 

 الترجيح وااختيار:المرحلة الرابعة
ا ،وخيتار ال ول الرهي يوعويف ىهه ادلرحل  ير ح الطالب بُت ا يوال ادلختل   حبدب ضدف ا دل  و 

 .تر حو ا دل 
 :دار ادلناسبربديد ادل

 :وىو الطري  الهي سوف يدلفو الباحث عند  ع ا دل  ، وديفل ت ديمو إ  يدمُت 
  رر  مررع أدلتهررا الشرررعي  مررل ي رروم الباحررث امررع ا يرروال ادلختل رر  أو ادلت ووفيرر"مدررار ف هرر  ، : ا ول

 (ادلت دمر ) الدالي اىلها ، ويبدأ بادلرن ات نمبع ما يف كتب ال  و على اهتتمجف مهاىبها و هتمجل تت
 (.ادلتلهترة ) يبا النازل  
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 -:ىي كتب الفقو المتنوعة  -:المسار مصادر ىذا
كتررب ادلررهىب الشررافد  ، ويبرردأ بفتررب ا مررام الشررافد  كررا م مث بالفتررب الرريت و لررإ عنررو ال  ررو  .1

هىب  بالرواي  كفتاب مدرف  الدنل واآلثار للبيه ر  ، وحنوىرا ، مث بالفترب ادلترلهترة   رحاب ادلر
 .كاجملموع للنووي

ويبدأ بالبحرث بالفترب الريت ترروي عرل ا مرام أمحرد ، كمدراما ابنرو عبرد : كتب ادلهىب احلنبل  .2
ا ومدراما أيب داوود وحنوىررا مررل الفتررب الرريت  دررإ فيهررا كررمجم ا مررام يف ادلدرراما ال  هيرر  ، مث 

 .بفتب أ حاب ادلهىب كادلغٍت البل يدام 
مث بالفتررب الرريت و لررإ عنررو  " ادلوطررل " ب ا مررام مالرر  وىررو كترراب ويبرردأ بفترر: ادلررهىب ادلررالف  .3

 .كادلدوو  ، واالستهكار ، والتمهيد ، مث ينيفر يف الفتب ادلتلهترة
 .يبدأ بالفتب ادلت دم  مث ادلتلهترة: ادلهىب احلن    .4
 .فبيدأ بفتاب الى البل حجم : ادلهىب اليفاىري  .5
البل رشد ، وكترب : بداي  اجملتهد " نهر ، وكتاب كفتاب ا وس  البل ادل: كتب ال  و ادل ارن .6

، وكتب الرنداين ، والشوكاين ، و دي  حدل هتان   وابل ال يه اجلوزيشيخ االسمجم ابل تيمي  
 .رمحهه ا  يدا –وا لباين ومل حنا حنوىه والشن يط   ، 

 .ويفون البحث فيها حدب ادلواضيع أو ال هارس
 . ويتلكد مل مهىب  احب الفتابكلحفام ال رآن البل الدريب: كتب آيات ا حفام .7
 .ويتلكد مل مهىب  احبو  البل حلر، كتب شروح احلديث ك تح الباري .8
 . ادلنهركتب مدرف  ا  اع كا  اع البل  .9

ها ي دررموفيررو ي رروم الباحررث امررع ا دلرر  يف البرراب مررل ميفااهررا احلديثيرر  مث "مدررار حررديث ، : والثرراين
 .مهاىب  ىا الدله حبدب ماتدل عليو ا هتبار مل

 :المتنوعة ، ومنها كتب الحديثدر ىذا المسار الثاني ىي  امص
 .وى  الفتب الدت  ، ومدند الدارم  ومدند أمحد، وموطل مال : الفتب التدد  .1
، كادلررنف وى  الفتب ادلرتب  على ا بواب ال  هي  وعته بادلويوف وادل طوع أكثر : ادلرن ات  .2

 .، ومرنف عبد الرزاق الرنداينبل أيب شيب ال
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 .ل لباين ، وإرواج الغلياالبل حلر، والتلخيص احلبَت للجيلد كنرب الراي  : كتب التخاريج .3
الدربر  علرى " يف كتابر   هذكر ىهه ادلراحا مرع ا مثلر  والفترب الريت زبرهم ذلرا الشريخ عمررو عبرد ادلرند

 .فلَتا ع" ادللف  
 كيف تبحث في كتب اللغة؟: الرابع الدرس

إذا احترراج الباحررث إ  مدرفرر  مدرراين الفلمررات اللغويرر  و ررب عليررو أن ير ررع إ  كتررب اللغرر  ادلدتمرردة 
 .لل َتوزآبادي، ولدان الدرب البل منيفوراليت كتبها أمم  اللغ  كال اموس اي  
 :والبحث فيها يكون على أربعة طرائق

ب كترب اللغر  دكتب أمم  اللغ  ا واما مرتب  على كي يات هتا   كمخارج احلروف ، وىر  أ ر .1
 :الفتب  ل حبثا ، ومل ت

 .كتاب الدُت للخليا بل أمحد البرري ال راىيدي وىو أول كتاب يف اللغ  .أ 
 .كتاب عهيب اللغ  ل زىري .ب 
 .كتاب افه البل سيده  .ج 

 :ل بدضهه مبينا ترتيب كتاب الدُت فههه كتب مت ارب  يف الًتتيب ، ول د يا
  اج ررررررررمها وزن وإحرررررررررررررررر  ضرررربرررررررررر  رترف   ا سامل  عل حروف الدُت دووفها ررررررررررري

 الفاف أك اج  هررررررررررررروالغُت وال اف ث   اج ررررررررررواخل  اجررررهره الررررررررث اجررررررررحرل والررررررررالدي
 اجررررررررررررل وزاي بددىا طررررررراد وسيررررررررررررررررررر    ارتبدهرررررررراد يرررررررل مث الضررررره والشيرررليروال
 ا راج ررررررددىررررررررررراج بررررررررررراج ذال وثراليفرررررررررررررررررررب  ا ررررالطاج متره ررررراج ثرررررررررررررررررردال والترررررررررروال

جارررررررررروالي مهموز رررررروال  والرررواويه رمرررررررروال  والرررررررمجم والنون ثرررررررررررررره ال رررررررررررراج والبررررررراج 

 85ص " ىر يف علوم اللغ  ادلج " ذكر ىهه ا بيات الديوط  يف كتابو ال يه ، 
  .ران تبدا  حاب الدُت يف الًتتيب عموماوالفتابان اآلهت

 .ف ا ول وا هتَت مل الفلم ب أمم  اللغ  مرتب  على حدب احلر بدا كت .2
 :ومل تل  الفتب
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اح و رحتراج اللغر  " كتاب الرحاح  يب ورر إمساعيا بل محاد اجلوىري وامسرو الفامرا  .1
 "الدربي 

 .باديآال اموس اي  لل َتوز  .2
 .الدروس للجبيدي تاج .3
 . -الطبد  ال ددي   –لدان الدرب البل منيفور  .4

 :الفتب كلم  تراع  أمريل ىههفإذا أردت أن تبحث مل 
 .أ لها وذبردىا مل الجيادة الفلم  إ  أن تردّ  .1
كران أ رلها " اسرتخرج"  أن ذبدا آهتر الفلم  للباب وأول حرف لل را مثال ذلر  .2

 :مث تنيفر يف باب اجليه فرا اخلاج ول د ييا " هترج " 
 لــــــــدء للفصـــــــــوالب باـــــــــــــــــــــــــــــــــا للبـــــــــــــــــــــــــــرىــــــــخـــــفآ    كشفا للفظةت في القاموس   إذا رم
ــــــــــــــــــزيـــم   ا ـــــدئها وأخيرىـــــــي بـــــــــر فـــبـــــعتـــــوا ت ــــــــــــــــــكــــــدا ولــــــ ــــــــــــــــــن اعتـ ــــــــــــــــــبارك بــــــ .األصلــ
 
تدترري  أن ، وىرر  ابدررا كتررب اللغرر  مرتبرر  علررى احلررروف اذللاميرر  والبحررث فيهررا سرره .3

 .أ ا الفلم  مث تبحثها مل الفتاب على احلرف ا ول
 :ومل تل  الفتب

 .سلتار الرحاح للرازي .1
 .النهاي  يف غريب احلديث البل ا ثَت .2
 .م ردات ال رآن للراغب .3
 .مرباح ادلنَت لل يوم  .4
 .ديدةلدان الدرب الطبد  اجل .5
 ".مدله الوسي  "   ومل الفتب احلديث .6

 .وضع ذلا فهارس ، فمل الدها أن تر ع إليها  بدا كتب اللغ  -4
دلررا فيررو مررل  للنرررراين ، ف ررد حررهره الدلمرراج" نلرردادل" واحررهر أن تدتمررد يف اللغرر  علررى كترراب 

 .الشناعات وا وىام
 : 524ص " أر وزتو يف الترريف " يال الشيخ عبد الباس  يف 
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"ادلنلرررررررد"مرررررررل زمررررررررة الضرررررررمجل مثرررررررا    درررررلحررررررررررادل ب رررررفترررررررررب طلخوا ررررررررروال ت
 :إ  يولو

 برررررررررالرررررررررردودمرررررر درررررد أىرررررررا ا رض     ودرررررحرلررالرررررررررب الفافر رررررررررب  فرررررررفيررررررررف

ص " يرففتح الفرر  اللط"  على ا ر وزة ادلدمى بر ا ثيويب ل عل را ع شرح الشيخ زلمد ب
478. 

وأما البحرث يف ب ير  الدلروم كالد يردة والت درَت ، والنحرو ، وغَتىرا فهرو سرها حدرب مواضرع 
 .الفتاب

 :كيف تحقق المخالوطات : الخامس درسال
 :  تعريف المخالوطات: أوا

ادلخطوطررات  ىرر  الفتررب الرريت مل ترردهتا يف عررامل ادلطبوعررات،  ويررد عرفررإ ادلخطوطرر  بدرردة 
الفتراب الرهي مرا زال  بلن ادلخطوط  ىو:أوضح تل  التداريف ما يالو بدضههومل تداريف، 

ورب يرر  ادلخطوطرر  ىررو . أوررو الفترراب الررهي مل يطبررع: خبرر  م ل ررو أو خبرر  مررل و ررا عنررو، أي
الدمررا يف ترررحيح الفترراب وإهترا ررو إ  عررامل ادلطبوعررات  ررحيحا كمررا أل ررو م ل ررو أو يريبررا 

 .منو
أمهير  رب ير  ادلخطوطرات عيفيمر ، واحلا ر  إليرو شرديدة، : أىمية تحقيق المخالوطـات: ثانيا

حياج للرًتاث االسرمجم ، مرع  الدلره أن إادلفتب ، و إذ أوو ووع مل التلليف، وإضاف   ديدة إ  
 .رب ي  الفتب على در ات  ودة ورداجة

 :قواعد تحقيق المخالوطات: ثالثا
جيب على الباحث الهي يريد أن حي   كتابا، أن يتلكرد مرل أن ادلخطروط الرهي يريرد  -1

مررا رب ي ررو مل حي رر  ومل يطبررع مررل يبررا، فررإذا اتضررح لررو أن ادلخطوطرر  الرريت يريررد أن يد
فيهرررا أاهرررا يرررد ح  رررإ مرررل يبرررا رب ي رررا علميرررا علرررى أفضرررا الندرررخ وم هرسررر  و يررردة 

 .الطباع ، فمج داع  إ  رب ي ها، با يتو و إ  عما آهتر
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إذا اهتتررار الباحررث ادلخطوطرر  الرريت يريررد رب ي هررا عليررو أن يتلكررد مررل الدنرروان الرررحيح  -2
 .، واسه ادل لفا  ل  للفتاب

خ ادلخطوط  مل ادلفتبات يف البمجد الدربير  وغَتىرا مث عليو أن يددى  اىدا جلمع ود -3
بالوسررراما ادلمفنررر  مرررل زيرررارة ومراسرررل  واطرررمجع للفترررب الررريت  رررع فيهرررا أمسررراج الفترررب 

 .ادلخطوط 
 .على الباحث دراس  الندخ اليت حرا عليها وترتيبها حدب أيدميتها التارخيي  -4
الندررخ  : الباحررث أن دييررج بررُت الندررخ  ا  ررلي  للفترراب والندررخ  ال رعيرر ، أي علررى -5

مررل الندررخ   –وىرر  الرريت دووررإ علررى عهررد ادل لررف بيررده أو بيررد تمجميررهه  –ادلبيضرر  
 .وعهبيها دة، وى  النص ا ول للم لف يبا تن يحهاادلدوّ 

عها إليهرا الندرخ  ا م الريت وغالبا ما يتخه  الباحث الندخ  اليت كتبها  ادل لف أو أيرب فرو  
وإذا ف ررررردت الندرررررخ  ادلبيضررررر  فيتخررررره بررررردذلا ادلدرررررودة أ رررررمج ، حي رررر  علرررررى أساسرررررها الفتررررراب

 .للفتاب
 :وديفل أن يًتتب الندخ حبدب مراتبها وأفضليتها على الشفا اآليت

أحدل ودخ  تدتمد للنشر ى  الندخ  اليت كتبهرا ادل لرف و درو، فهرهه الندرخ  ىر   -1
 .ا م

 .بددىا ودخ  يرأىا ادل لف أو يرمإ عليو،وأثبإ خبطو أاها يرمإ عليويليت  -2
 . ودخ   و لإ عل ودخ  ادل لف أو عورضإ  امث -3
 .مث ودخ  كتبإ يف عرر ادل لف وعليها مساعات علماج -4
 .مث ودخ  كتبإ يف عرر ادل لف ليدإ عليها مساعات علماج  -5
 .مث ودخ   أهتر  كتبإ بدد عرر ادل لف  -6

ويف ىهه احلال  ت ضا الندخ  ال ددي  على ادلتلهترة، والندخ  اليت كتبها عرامل أو  يرمرإ علرى 
 .عامل، وىها يف ا غلب، إذ يد يدرض للم ضول ما جيدلو فاضمج
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علرررررى الباحرررررث أن يفرررررون لرررررو مدرفررررر  بررررراخلطوط الدربيررررر ، وىرررررها شلرررررا يدررررراعده علرررررى يرررررراجة -6
وطر  مهملر  مرل التراريخ، رو را إذا كاورإ ادلخطادلخطوط ، ومدرف  تاريخ كتاب  ادلخطوط ، هت

 .عرر مل الدرور ووعا مل اخل  عرف بوإذ إن لفا 
علررى الباحررث أن يتلكررد مرررل  ررح  ودررب  الفترراب إ  م ل رررو ومررل الدنرروان الررررحيح  -7

 .للفتاب
الباحرررررررث أن حيررررررراول أن يتلررررررراوز مشرررررررفمجت التح يررررررر  وأن يداجلهرررررررا برررررررالطرق  علرررررررى -8

 .الرحيح 
 : ومل مشفمجت التح ي 

الندررراخ الرررهيل حيًتفرررون ودرررخ الفتررراب وكثرررَت مرررنهه ال حيدرررل اخلررر  وال اللغررر  الدربيررر    -1
 .ويواعدىا

 .االشتباه احلا ا بُت اخلطوط الدربي   -2
 .ويوع اللحل وا هتطاج النحوي  يف ادلخطوط   -3
 .االشتباه الهي حيرا بُت التدلي ات واحلواش  ومنت الفتاب  -4
دة عرردة مرررات حررىت يررت هه الفترراب ويرردرك علررى الباحررث أن ي رررأ ادلخطوطرر  يررراجة  يرر -9

 .أبداده
 :مل أىه شروط التح ي  اجليد ما يليت :شروط التحقيق: رابعا
أن يب رررى الرررنص علرررى حالترررو ا  رررلي  حرررىت يرررتمفل ال رررراج مرررل مدرفررر  أسرررلوب ادل لرررف  -1

 .وففره، فمج يتدهتا الباحث يف النص،  ن النص مل  لراحبو
يلهته الباحث حريتو يف التدلي  والشرح يف احلاشري  دون ا طالر  ادلملر  دبرا ال ي يرد  أن -2

 .والتوس  يف ذل  أفضا للفتاب وا   وال ارئ. النص وا   وال ارئ
على ا   أن يلتجم بالت ديمات الريت وضردها ادل لرف لفتابرو دون أن يردهتا عنراويل   -3

 .إال للضروة واحلا  
يلتجم ويراعر  يواعرد ا مرمجج وعمجمرات الًتيريه  ن ذلر  يدراعد علرى على ا   أن   -4

 .فهه الفتاب
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، وي ررررا بينهرررا وبرررُت إذا كررران يف أ رررا الفتررراب بيررراض وبرررو عليرررو ا ررر  يف اذلررروام   -5
 .اخلطوط  خبطوط فا ل 

 .على الباحث ضب  أمساج ا عمجم وا ماكل وضب  ما يشفا منها -6
 .على ا   أن يلح  بادل لف الهي ح  و فهارس كامل  لتيدَت ادلرا د  يتدُت -7
عليو أن يفتب بدد االوتهاج مل التح ي  م دمر  تتضرمل تر ر  عرل ادل لرف مث يوضرح  -8

منهلرررو يف التح يررر  مث يررررف ودرررختو الررريت اعتمرررد عليهرررا والندرررخ الررريت يابرررا بينهرررا، 
 .نها والندخ اليت اعتمدىاوا فضا أن يضع  ورة عل تل  الندخ اليت يابا بي

 واهلل أعلم
 والحمد هلل رب العالمين

 
 كتبو

 أبو احلدل  
 موسى بل زلمد بل عبد الرمحل 

 .الدبديل الدل  
 ىر  1427يف عام  
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 أىم المراجع
 دروس يف اجلرح والتدديا للشيخ حاي بل عون الشريف -1
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