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بسم هللا الرحمن الرحٌم 

 

 

قاعدة منهجية لتحقيق المخطوطات في الفقه وأصوله 

عدنان العساف . إعداد لجنة من قسم الفقه وأصوله، تحرير د

 الجامعة األردنية –كلية الشريعة 

 

 

 

:  الشروط الواجب توفرها في المخطوط المزمع تحقيقه: أووًال 

 : أن ٌكون للمخطوط قٌمة علمٌة ملموسة، وٌظهر ذلك من خالل ما ٌلً. 1

. احتواء الكتاب على مادة جدٌدة بقدر مناسب بحٌث ٌقدم تحقٌقه إضافة علمٌة للتخصص- أ

 . أن ٌكون من المخطوطات التً ال ٌوجد فً موضوعها كتب مطبوعة كثٌرة- ب

 .أن ٌتسم بجودة فً العرض وحسن فً التنظٌم بشكل واضح - ج

أن ٌكون مرجعاً أو مصدراً هاماً اشتقت منه المإلفات الالزمة، أو أن ٌكون شرحاً ألصل - د

. معتد به

وجود نسختٌن كاملتٌن أو أكثر من المخطوط، وذلك لضرورة المقابلة والتصحٌح وإكمال . 2

. النقص، خاصة إذا كانت النسخة الوحٌدة ردٌئة الخط وفٌها سقط، أو تآكلت

ذات ) ورقة 25أن ٌكون حجم المخطوط مناسباً، على أن ال ٌقل عدد األوراق المحققة عن . 3

. (صفحتٌن لكل منها

 

: الخطوات المنهجية المعتمدة في التحقيق:  انياًال 

اختٌار أصل من النسخ بحٌث ٌعتمد كقاعدة للمقارنة بٌن الفروقات من األمور  .1

 . الزائدة، أو الناقصة فً النسخ المختلفة مع ذكر مسوغات االختٌار لهذا األصل

، وٌرمز للنسخ األخرى بالحروف األبجدٌة التالٌة (أ)ٌرمز للنسخة األصلٌة بالرمز  .2

 .حسب عددها

 .  إتباع منهج الجامعة فً التوثٌق .3

 . عزو اآلٌات إلى مواضعها فً القرآن الكرٌم .4
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 إتباع منهج التخرٌج المتبع فً الكلٌة مع ذكر راوي الحدٌث وذكر الكتاب، والباب،  .5

 . ورقم الحدٌث، والجزء، والصفحة

 التوسع فً تخرٌج األحادٌث الشرٌفة بحٌث ٌشمل الكتب التسعة ما أمكن، مع  .6

 . إن ورد الحدٌث فٌهما، أو فً أحدهماناالكتفاء بالصحٌحً

 -.صحة وضعفاً - ذكر الحكم على األحادٌث  .7

التعرٌف باألعالم الوارد ذكرهم فً متن المخطوط؛ بإتباع منهج منضبط وشامل،  .8

وبشكل مختصر بذات الوقت، وذلك بذكر االسم ثم الشهرة ثم تارٌخ الوالدة ومكانها 

والوفاة ومكانها، وما اشتهر به فً العلم، ثم بعض مشاٌخه، وتالمٌذه، وأهم 

 .مصنفاته

توثٌق المعلومات الواردة فً المخطوط من كتب المذهب المعتمدة، مع محاولة  .9

 . الرجوع إلى أكثر من مرجع فً كل موضع

عدم التركٌز على بعضها )تعدد المراجع المختلفة وتنوعها فً عملٌة التحقٌق  .10

 .(وتكرارها باستمرار

عند الموضع المقابل لها  (األصل)ذكر ما ٌقابل رقم الصفحة فً نسخة المخطوط  .11

 .فً عمل المحقق، ووضع هذا الرقم بٌن قوسٌن مربعٌن

ذكر )االهتمام بدقة اإلحاالت المتعلقة بالمعلومات التً سبق ذكرها فً ذات الرسالة  .12

 . (رقم الصفحة المحال علٌها، ورقم الهامش فً ذات الرسالة

االهتمام بتفعٌل الهوامش بإضافة بعض المعلومات النافعة بٌن الفٌنة واألخرى، حتى  .13

 .ال تكون صماء وجافة، وإظهاراً شخصٌة الباحث العلمٌة المستقلة

تجنب اإلكثار من النقول الحرفٌة تجنباً إلثقال الهوامش وتقلٌل جهد الباحث  .14

 .ومساهمته العلمٌة

 .التوسط فً حجم التعلٌقات مع التؤكد من وضوحها للقارئ .15

التعلٌق على المصطلحات األصولٌة والقواعد الفقهٌة الواردة فً نص المخطوط،  .16

 . مع التوثٌق من كتب أصول الفقه، والقواعد الفقهٌة األصلٌة

التؤكد من أنَّ مإلف المخطوط رحمه هللا تعالى أورد دلٌالً على كل ما ٌذكر، فإن  .17

ا اشتهر ذكره من األدلة فً كتب المذهب،  (حدٌثاً )أغفل دلٌالً  فً بعض المواضٌع ممَّ

 . وكتب أحادٌث األحكام، فٌجدر ذكره وتخرٌجه فً الهامش ما أمكن

إٌضاح المسائل واألحكام الفقهٌة المبهمة بإٌجاز كلما اقتضت الحاجة، وذلك بالتعلٌق  .18

 . علٌها باختصار مع توثٌقها من المراجع المعتمدة
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 .التعرٌف بؤبواب المخطوط الفقهٌة؛ بإٌضاح مدلولها العام بإٌجاز للة واصطالحاً  .19

ذكر الفقرات التً لم ٌذكرها المإلف وشرحها شرحاً مبسطا فً الهامش، خاصة إذا  .20

 . كانت أبٌاتاً لمنظومات فقهٌة

االهتمام بتخرٌج أقوال العلماء الوارد ذكر آرائهم فً متن المخطوط من كتبهم إن  .21

 .أمكن، فإن تعذر ذلك فمن كتب المذهب المعتمدة التً نقلت عنهم

مناقشة أمهات المسائل الفقهٌة الواردة فً المخطوط على آراء المذاهب األربعة مع  .22

 .الترجٌح، وبشكل موجز

 :عمل دراسة منهجٌة للمخطوط ومإلفه فً قسم ٌشتمل على ما ٌلً .23

عنوانه، ومدى صحة نسبته إلى مإلفه، وعدد مخطوطاته، واألعمال : الكتاب. أ

. العلمٌة التً تتابعت علٌه شرحاً واختصاراً، باإلضافة إلى مزاٌاه العلمٌة

عقد مقارنة بٌن الكتابٌن إذا كان أحدهما مختصراً لآلخر، أو شرحاً له، أو . ب

 .حاشٌة علٌه

إجراء دراسة تشتمل على اسمه، نسبه، ومولده، ونشؤته، : المإلف - ج

. وشٌوخه، وتالمٌذه، ومكانته العلمٌة، ومإلفاته، ثم وفاته

توضٌح أهم مالمح منهجه فً تصنٌف هذا المخطوط، من : منهج المإلف- د

. حٌث أمانته العلمٌة، مصادره، أسلوبه، للته، ومنهجه الفقهً األصولً

عمل فهارس لآلٌات الكرٌمة، واألحادٌث الشرٌفة، واألعالم الواردة فً متن  .24

 .المخطوط

 


