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Abstract 

Significantly, most of Quranic and Sunnah texts urged their followers to seek knowledge. In order 

to facilitate in searching knowledge while overcome all the difficulties, the Islamic scholars 

classified the abbreviations toward the science of Shariah. These abbreviations classification 

became the first attempt in announcing the important of seeking knowledge. To prove the 

importance of indicator in searching knowledge and it`s powerful such as scholars said `Those 

who are memorizing from the fundamental or called the original sentence (متن) became the 

champion of Arts and those who are digging from the basic fundamental knowledge will be able 

to reach into the perfect conclusion. Thus, in evaluation the discussion above, the question has to 

be deliberated wisely is `What is the most important theoretical parameters in recognizing the 

phenomenon of fundamental knowledge seeking? 
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 ملخص

 طريق تسهيل أجل ومن. حامليه بفضل تنوه و العلم طلب على حتث السنة و القران  من كثرية  نصوص جاءت قد  و
 هذه فكانت الشريعة، علوم أصول هبا يقربون خمتصرات العلماء صنف طالبه، على صعابه تذليل و العلم طلب

 عليها احلث يف العلماء ألسنة على درج ما أمهيتها على يدل مما و العلم، طلب صرح يف األوىل اللبنة هي املختصرات
:  الورقة عنه ستجيب الذي والسؤال. "الوصول ضمن األصول حفظ من" و ،"الفنون  حاز املتون حفظ من: "كقوهلم

 العلمية؟  املتون   لظاهرة  النظرية  املعامل  أهم هي ما
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 مقدمة

َنُة لغتان، "مدخل مصطلحي :  َت ْ
نُت وامل

َ
يُذكَّر ويُ َؤنَّث، ومها َمتَنتاِن حلَْمتاِن َمعصوبتاِن بينهما ُصْلُب الظَّْهر "منت: امل

َنْتُ َمْعُلوَّاتِن بَعَقٍب، واجلميع 
تنُي: القويُّ من كلِ  شيٍء، وَمنُتَ َمتانًة. وامل

َ
ياط. وامل ُته: َضَربُت َمتَنه ابلسِ  ُتوٌن. وَمتَ ن ْ

ُ
يف امل

َنْتُ: َمنُت األرض: ما ارتَ َفَع وَصُلَب، ومجعه مِ 
زادِة: َوُجُهها البارز. وامل

َ
تان. وَمنْتُ كلِ  شيٍء: ما َظَهَر منه، وَمنْت الِقْدِر وامل

االسَّيف نُت: أْن ُيَشقََّق َصَفُن الد 
َ
باَعدة يف الغاية، وساَر َسرْيًا مُماتِناً، أي بعيداً. وامل

ُ
ماتَنة: امل

ُ
ب ة فُيْسَتْخرَُج أُنْ ثَياه . وامل

( اْلِميُم َوالتَّاُء َوالنُّوُن َأْصٌل َصِحيٌح َواِحٌد    1، وَمَتنُته َمْتناً، فالدابَّة مَمُْتوٌن."بُعروِقهما َيُدلُّ َعَلى َصاَلبٍَة يف الشَّْيِء َمَع و")َمنَتَ
َناِن ِمَن ُه اْلَمنْتُ: َما َصُلَب ِمَن اأْلَْرِض َواْرتَ َفَع َوانْ َقاَد، َواجْلَْمُع ِمتَ اْمِتَداٍد َوطُوٍل. ِمنْ  اٌن. َوَرأَيْ ُتُه ِبَذِلَك اْلَمنْتِ. َوِمْنُه ُشبِ َه اْلَمت ْ

ْنَساِن: ُمْكَتِنَفا الصُّْلِب   َنٌة، َيْذَهُبوَن ِإىَل اللَّْحَمِة.  اْْلِ َنُه. َويَ ُقوُلوَن: َمت ْ ُتُه: َضَرْبُت َمت ْ ... َوَمنَتَ قَ ْوَسُه: ِمْن َعَصٍب َوحلٍَْم. َوَمتَ ن ْ
ُتُه اِبلسَّْوِط أَْمِتُنُه: َضَربْ ُتُه. َوِعْنَدََن َعَقٍب ِمْن َعَقِب اْلَمنْتِ. َوَمنَتَ يَ ْوَمُه: َسارَُه َأمْجََع، َوُهَو َعَلى ِجَهِة اِِلْسِتَعارَِة. َوَمت َ َوت ََّرَها بِ  ن ْ

اَر َسرْيًا مُمَاتًِنا: َشِديًدا بَِعيًدا. َوَماتَ َنُه: َماطََلُه. َوِمَن اْلَباِب اْلُمَباَعَدُة يف اْلَغايَِة. َوسَ   َأْن َيُكوَن َضْراًب َعَلى اْلَمنْتِ. َواْلُمَماتَ َنُة:
اِن ِإىَل َغايٍَة يُرِيَداَِّنَا مُمَاتَ َنُة الشَّاِعَرْيِن، َُما ََيَْتدَّ ًتا، َكَأَّنَّ ًتا َوَذِلَك بَ ي ْ َنْتُ: )الرَُّجُل الصُّْلُب( القِويُّ  2.".ِإَذا قَاَل َهَذا بَ ي ْ

. "و امل
َنْتُ: الظَّْهُر، يُذَكَُّر )وي ُ  .يقاُل: رُجٌل َمنْتٌ. و قد )َمنُتَ، كَكرَُم: َصُلَب(

َؤنَُّث( ، واجَلْمُع متون. يقاُل: وقاَل الل ْحياينُّ: امل
، نْتِ

َ
ُتونِ   رُجٌل َطويُل امل

ُ
 3".ورِجاٌل ِطواُل امل

، هلذا كانت فاملتون العلمية: هي خالصة معتصرة من أعمال علمية كبرية، وجه" ود متواصلة يف البناء العلمي 
م الطلب، ويسري على منهاج السالفني يف هذه املتون أساساً للتحصيل العلمي ، ِلَيكن جتاوزه ملن أراد أن يشدو يف سل  

؛ لذا فهي ختلو يف العادة من كل ذلك. وقد راعى مصنفوا املتون العلمية فيها الشمول والدقة واْلجياز ليسهل حفظها

 
هـ احملقق ـــ د مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائي ـــ الناشر: 170اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري املتوىف: ( ــ أبو عبد الرمحن 8/131كتاب العني ـ )ـ    1

 ومكتبة اهلاللدار 
د السالم حممد هارون ـــ الناشر: دار الفكر ـــ عام النشر: هـ( ــ احملقق: عب395(أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي، أبو احلسني )املتوىف:    5/294معجم مقاييس اللغةـــ )  -- 2

 م 1979 -هـ 1399
هـ( ــ احملقق: جمموعة من 1205بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أبو الفيض، امللّقب مبرتضى، الزَّبيدي )املتوىف:  (ــ حمّمد 36/144اتج العروس من جواهر القاموس ــــ)  -- 3

 احملققني
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ا يؤدي إىل اِلستطراد أو التفصيل كالشواهد واألمثلة إِل يف حدود الضرورة؛ وذلك لضيق املقام عن استيعاب هذا م
  1وحنوه."
 

ق بَ ْعُض و"اْخَتَصَر )اْلَكالَم: أَْوَجزَه( ، َويُ َقال: َأْصُل اِلْخِتصار يف الطَّرِيق، مثَّ استُ ْعِمل يف الَكالِم ََمازاً. َوقد فَ رَّ 
ْعََن، من َغرْي رَِعايَة لَِلْفِظ اأَلْصل،

َ
َُحقِ ِقني َبنْي اِلْخِتصار واِْلجَياِز فَ َقاَل: اِْلجَياز حَتْرِيُر امل

بَلْفظ َيِسرٍي. واِلْخِتَصار: جَتْرِيُد   امل
ْعََن... َويف ال

َ
ُر يف الَكالَم: َأْن َيدََع الُفُضوَل وَيْستَ ْوِجَز الَِّذي لِ َسان: واِلْخِتَصااللَّْفِظ الَيِسري ِمَن اللَّْفِظ الَكِثري َمَع بَ َقاِء امل

ْعََن، وَكذاِلك اِلْخِتَصار يف الطَّرِيق
َ
واْخَتَصَر: )َوَضَع َيَده َعَلى خاِصَرتِه( ، َويف اأَلساس: على َخْصرِه،  .ََيِْت على امل

واِلْخِتَصار والتََّخاُصر: َأن َيْضِرَب الرَُّجُل َيَده ِإىل َخصحره  .اللِ َسان )كَتَخصََّر( ، َويف اأَلَساِس: خَتَاَصَر، ويُ َؤي ده ِعَبارَُة 
هللا َعَلْيِه َوسلم )أَنَّه ََّنَى َأن ُيَصلِ َي الرَُّجُل خُمَْتِصراً( َوقيل ُمَتَخصِ راً، قيل: ُهَو من  يف الصَّالة. وُرِوَي َعن النَِّب  صلى

رِيُّ آيًَة أَو آيَ َتنْي من آخِر السُّورِة يف الصَّالِة( َومل يَ ْقرْأ ُسورًَة بَكَماهِلا يف فَ ْرضه. َوبِه َفسََّر اأَلْزهَ   ْخَصرَة... . اْخَتَصر: )قَ َرأَ امل
َأِب ُهَريْ رََة. )و( اه ابُن ِسرييَن َعن َحِديَث َأِب ُهَريْ رََة السَّاِبَق، َوُهَو َأَحُد الَوْجَهنْي يف ََتِْويله. َوقَاَل ابُن األَِثري: هاكذا َروَ 
َمْقُصورَة َويف بَ ْعض النَُّسخ بَكْسِر اْخَتَصر: )َحَذَف الُفُضوَل ِمَن الشَّْيِء( َعام ًة، )َوُهَو اخُلَصرْيَى( ، بَضَم فَفْتح فأَِلف 

  2. قَاَل بَ ْعُضهم: هذا ُهَو اأَلْصل ": َسَلَك أَْقربَه( الرَّاِء وايِء النِ ْسَبِة، َأي اخَلْصرِي  كاِلْخِتصار. و اْخَتَصَر )الطَّرِيقَ 
 3".صار: بكلمات وجيزةواِلختزال، شكل خمتصر لعبارة أو كلمة  ابخت  .مصدر اختصَر/ اختصَر يف "اختصار ]مفرد[

 
 الفرق بني املختصر واملنت

التقريب، وجتنب   املختصر واملنت كالمها من أنواع التأليف اليت اشتهرت يف العصور املتأخرة، وكل منهما يقصد منه
 :لكنهما خيتلفان يف بعض األمور  .التطويل، واِلقتصار على ما ِل بد من معرفته أبخصر العبارات، وأقل األلفاظ

املنت موضوع من قبل املصنف نفسه، أما املختصر فقد يوافق املنت يف هذا، وخيالفه عندما يكون من عمل ف   
 .أكان هذا الكتاب له، أم لغريهمصنف آخر اختصر فيه كتااب آخر، سواء  

 
 /http://islamhouse.com/ar/category/192529/showall/showall/1ار اْلسالم    موقع د - 1
 (11/174املرجع السابق    )  -- 2
 (1/649م    ) 2008 - ه  1429ه ( مبساعدة فريق عمل     الناشر: عامل الكتب     الطبعة: األوىل، 1424العربية املعاصرة     د أمحد خمتار عبد احلميد عمر )املتوىف: معجم اللغة  -- 3
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    املنت يشتمل على أبواب العلم كلها إبجياز، أما املختصر فقد يكون كذلك، وقد يكون اختصارا لكتاب يف
 .ابب من أبواب العلم، أو يف عدد من أبوابه ِل كلها

)الرحبية يف الفرائض(، خمتصرا، مثل: منت  -واحلالة هذه–   قد يكون املنت يف بعض األحيان نظما، فال يسمى 
 1)ومنت األلفية يف العربية( ، وحنو ذلك."

ه صلى هللا عليه و سلم،"فكان َيكن أن نقول أن قضية اِلختصار كانت حاضرة منذ العهد النبوي يف شخص  
عاين الغزيرة يلة اجلامعة ملعان كثرية ، وترى احلديث يف كلمات معدودة مث جتد املصلى هللا عليه وسلم َيِت ابأللفاظ القل

والفوائد الكبرية املستقاة من احلديث الواحد. وحينما بدأ التأليف يف العلوم اْلسالمية كان نفس اِلختصار حاضراً يف 
َّنم وطرائق َتليفهم ، وهذا املوطأ ألفه اْلمام مالك مث ما زال خيتصر فيه ويهذب حىت استقر على حجمه املعروف أذها

نفات يف احلديث من أوائل ما صنف ، كان احملدث يطوف أقطار األرض لتتبع رواة احلديث بني أيدينا، وقد كانت املص
ا حط عصا الرتحال يف بلده أو بلد آخر خيتاره ،أخذ األوراق وكتابة ما لديهم حىت جتتمع عنده أحاديث كثرية ، فإذ

الناس ، وهو يعلم أنه لو كتب ما اجتمع  الكثرية اليت مجعها أثناء رحلته الطويلة وخلصها مث أخرجها يف كتاب ينتفع به
جلامع عنده لطال ذلك جدًا وعسر على الطالب حتصيله فضاًل عن دراسته ، وَتمل يف اسم صحيح البخاري: " ا

املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه " وكذا الرتمذي :" اجلامع املختصر من 
لصحيح واملعلول وما عليه العمل " . مع ما يذكر يف ترامجهم من حفظ الواحد منهم ملآت اآلِلف من السنن ومعرفة ا

شرة آِلف غالباً نتيجة لالختصار. ومل َيخذ اِلختصار شكله الذي استقر األحاديث إِل أنك ترى كتابه ِل يتجاوز ع
لعلوم اْلسالمية ، ولذلك يصعب َتريخ ابتداءها عليه غالباً دفعة واحده بل تدرج شأنه شأن سائر فنون التصنيف يف ا

 .2حتديداً . "

الثعالِب، فحصرها يف القرن  وقد حاول حتديد ابتداءها ابلشكل العلمي املتعارف عليه، الفقيه احلجوي    
ما كانوا يف   دأت فكرة اِلختصار واْلكثار من مجع الفروع بدون أدلة ، فبعد الرابع اهلجري فقال : "إنه يف القرن الرابع ب

 
واْلرشاد    املؤلف: الرائسة العامة ْلدارات البحوث العلمية واْلفتاء والدعوة  َملة دورية تصدر عن الرائسة العامة ْلدارات البحوث العلمية واْلفتاء والدعوة -َملة البحوث اْلسالمية  - 1

 (59/352: عبد الغين أمحد جرب مزهر    )واْلرشاد     قواعد اِلختصار املنهجي يف التأليف    للدكتور 
 p://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=131808httظاهرة املختصرات يف الرتاث اِلسالمي    د حممد الفقيه    موقع ملتقى أهل احلديث  - 2
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يتبني مما سبق أن .  1القرن الثالث مصنفني مبتكرين ، صار احلال يف القرن الرابع إىل الشرح ، مث اِلختصار واجلمع .. "
ختصرات العلمية يصعب حصره و ضبطه، و ذلك راجع للرتاكمات اهلائلة للرتاث اِلسالمي زمن نشأة املتون و امل  حتديد 

 زيد عناية و دراسة و تصنيف.الضخم الذي حيتاج منا اىل م

و لكن بعد البحث و التنقيب يتبني لنا أن قول الفقيه العالمة احلجوي الثعالِب،أن ابتداء ظهور املتون     
 مية كان يف القرن الرابع اهلجري مل يكن موفقا فيه اىل حد كبري، فقد وقفت على عدد ِل يستهان به من املنظوماتالعل

جري و ما بعده ، و نريد أسفله بعضا من هذه املنظومات و املتون على و املتون العلمية يرجع اترخيها اىل القرن الثاين اهل
  سبيل املثال ِل احلصر:

 جري:القرن الثاين اهل ➢

ه  ، طبعت بتحقيق  د. أمحد عفيفي، 173املنظومة النحوية، منسوبة اىل اخلليل بن أمحد الفراهيدي،ت  -1
 م. 1995مطبعة دار الكتب املصرية  

 القرن الثالث اهلجري: ➢

 325نظومة اخلاقانية يف التجويد، نظم اْلمام أِب مزاحم موسى بن عبيد هللا بن خاقان اخلاقاين البغدادي،ت  امل -2
 بيتا، وهي أول منظومة يف علم التجويد.  51، منظومة رائية،عدد ه 

 القرن اخلامس اهلجري: ➢

ين احلصري القريواين الفهري،ت القصيدة احلصرية يف قراءة اْلمام َنفع، نظم اْلمام أِب احلسن علي بن عبد الغ -3
 ق العبقري.بيتا ،طبعت يف مكتبة أوِلد الشيخ القاهرة حتقيق توفي  209ه ، عدد أبياهتا    488

 القرن السادس اهلجري ➢

 
 (2/181الفكر السامي    ابب علم اخلالفيات    ) - 1
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ه   590حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع ،نظم اْلمام القاسم بن فريه بن خلف الشاطِب، ت  -4
الكبار: "ولقد سارت الركبان بقصيدته حرز األماين وعقيلة أتراب القصائد اللتني يف القراءات والرسم،   ،قال الذهِب يف معرفة القراء

،لذا 1خلق ِل حيصون، وخضع هلا فحول الشعراء، وكبار البلغاء، وحذاق القراء، فلقد أبدع و أوجز وسهل الصعب" وحفظهما
 ه   ،مراجعة حممد متيم الزعِب.1431اهلدى املدينة املنورة تلقاها العلماء يف سائر األعصار،طبعت يف مكتبة دار  

 القرن العاشر اهلجري ➢

 989دين العمريطي الشافعي األنصاري،ت عالمة شرف الدين حيىي بن نور الالدرة البهية نظم اِلجرومية، لل -5
 ه  1309ه  ، ويف املطبعة امليمنية مصر  1302ه  طبع يف مطبعة الباِب احللِب 

 عشر هجريالقرن الرابع   ➢

ام التحذيرات من أخطاء القراء، نظم الشيخ عبد الرزاق بن أمحد الشاحذي اليماين ،طبع يف املطبعة السلفية ع -6
 ه  مع تعليقات خمتصرة للناظم  1395

 القرن اخلامس عشر هجري ➢

املشايخ:أمحد عبد العزيز الزايت، نظم تنقيح فتح الكرمي يف حترير أوجه القرآن العظيم، شارك يف نظمه عدد من   -7
وقاف يف الكويت عام بيتا،طبع يف إدارة شؤون القرآن بوزارة األ 463إبراهيم علي السمنودي، عامر السيد عثمان، عدد أبياته: 

 ه1426

ن العوامل اليت سامهت يف ظهور املختصرات كفن من فنون التأليف وتطور اِلهتمام هبا حىت م  عوامل الظهور
 ملطوِلت يف اهتمام العلماء وطالب العلم وحىت أصبحت مؤخراً العمدة يف الدروس والطلب وحىت الفتوى :زامحت ا

 
ب العلمية    الطبعة: األوىل ه (    الناشر: دار الكت748ت واألعصار    املؤلف: مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاَْياز الذهِب )املتوىف:  معرفة القراء الكبار على الطبقا  - 1

 (1/312م    ابب الطبقة الرابعة عشرة    )1997 -ه  1417
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العلوم ويريد كتاابً يكون عليه مدار درسه، خاصة ملن   العامل يف تدريس  : " فحينما يشرع  احلاجة التعليمية-1
 يستطيع الطالب استيعاب معظمه ، ويؤدي إىل هم يف مرحلة الطلب ، جيد الصعوبة يف التعامل مع املطوِلت ... فال

، حبيث إذا حفظه وفهمه تشتيته ... فيعمد العامل إىل وضع كتاب مدرسي يتوخى فيه اِلختصار وتقريب املعلومة للتلميذ  
كون لديه قاعدة تعليمية صلبة يستطيع أن يبين عليها ويتوسع من خالهلا ، وتكون معلوماته مركزة ِل مشتته فيحصل 

طالب التنقل يف مدارج العلم حىت يصل للغاية املبتغاة ....فلم يكن اهلدف عند املصنفني قدَياً أن يكون املختصر هو لل
رحلة َتسيسية يف الطلب حىت ينطلق الطالب بعد ذلك يف العلم من قاعدة متينة ، فاألساس املتني النهاية إمنا جعلوه م

  يؤهل الطالب ألن يكون متيناً يف العلم ...

فبعد ما كان هدف األوائل اْلمامة ،رضي من بعدهم مبرتبة تالمذة اْلمام مث ما زالت اهلمم   ضعف اهلمم-2
بار وجعلهم يتعاملون مع هذا الضعف مبصنفات متناسبة ،حىت ِل يؤدي طول املصنفات يف تناقص ،مما أقلق العلماء الك

اجب يف مقدمة خمتصره الشهري يف أصول الفقه )خمتصر .. يقول ابن احل1إىل انصراف الناس عن العلم ابلكلية..".
جَياِز َواِِلْخِتَصاِر  فَِإين ِ َلمَّا رَأَْيُت ُقُصوَر اهلَِْمِم َعِن اْْلِْكثَاِر، َوَمي ْ   املنتهى( : "  ُأُصوِل اْلِفْقِه، َصن َّْفُت خُمَْتَصرًا يف   -َلَها ِإىَل اْْلِ

 .2، َوَسِبيٍل َمِنيٍع، َِل َيُصدُّ اللَِّبيَب َعْن تَ َعلُِّمِه َصادٌّ، َوَِل يَ ُردُّ اأْلَرِيَب َعْن تَ َفهُِّمِه رَادٌّ"مُثَّ اْخَتَصْرتُُه َعَلى َوْجٍه َبِديعٍ 

من بني العوامل أيضا شهرة الكتاب املراد ب املراد اختصاره ومكانته يف ذلك العلم  الكتا شهرة -3
ن النثرية يف علم النحو جند "األجرومية"، و قد اعتَن بنظمها كثري من اختصاره،فعلى سبيل املثال من بني أشهر املتو 

 العلماء مثل العمريطي و الوِلِت...

"ومعروف أن اختصار الكالم أصعب من اْلسهاب فيه فيتبارى املؤلفون يف      إظهار الرباعة يف التأليف    -4
 وضع املختصرات القليلة األلفاظ الكثرية املعاين وكلما كان أقدر على اِلختصار َنل هو وخمتصره املكانة العالية .

 
 http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=131808ه    موقع ملتقى أهل احلديث ظاهرة املختصرات يف الرتاث اْلسالمي    د. حممد الفقي 1
ه (    احملقق: حممد مظهر بقا    749ؤلف: حممود بن عبد الرمحن )أِب القاسم( ابن أمحد بن حممد، أبو الثناء، مشس الدين األصفهاين )املتوىف: بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب    امل 2

 (.1/8م    ابب املبادئ األصولية    )1986ه  / 1406الناشر: دار املدين، السعودية    الطبعة: األوىل، 
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غلب إرث إمام ي قد و ابلتايل تتفوات األذهان و اِلنتماءات املذهبىي،"و اتساع رقعة األمة اْلسالمية    -5
 َمدد على بلد معني، فيفضلونه على غريه، كغلبة فقه مالك يف بالد املغرب...

 

 القبولو   املتون بني الرفض  

سنحاول يف هذا املطلب طرح مواقف بعض العلماء جتاه املتون العلمية، ونبدا ابلعالمة ابن خلدون يف      
ختصار الط رق واألحناء يف العلوم يولعون هبا ويدو نون منها ين إىل ااملتأخ ر ذهب كثري من " :مقدمته املشهورة حيث قال

برَنَما خمتصرا يف كل  علم يشتمل على حصر مسائله وأدل تها ابختصار يف األلفاظ وحشو القليل منها ابملعاين الكثرية 
ا عمدوا إىل ال طو لة يف الفنون للت فسري هات املكتب األم  من ذلك الفن . وصار ذلك خمال  ابلبالغة وعسرا على الفهم. ورمب 

والبيان فاختصروها تقريبا للحفظ كما فعله ابن احلاجب يف الفقه وابن مالك يف العربي ة. ... مث  فيه مع ذلك شغل كبري 
بعد ... مث   على املتعل م بتتب ع ألفاظ اِلختصار العويصة للفهم بتزاحم املعاين عليها وصعوبة استخراج املسائل من بينها. .

فامللكة احلاصلة من الت عليم يف تلك املختصرات إذا مت  على سداده ومل تعقبه آفة فهي ملكة قاصرة عن امللكات ذلك 
ال يت حتصل من املوضوعات البسيطة املطو لة لكثرة ما يقع يف تلك من الت كرار واْلحالة املفيدين حلصول امللكة الت ام ة..... 

ني فأركبوهم صعبا يقطعهم عن حتصيل امللكات الن افعة ومتك نها. »ومن يهد هللا املتعل مفظ على فقصدوا إىل تسهيل احل
  ".فال مضل  له ومن يضلل فال هادي له« . وهللا سبحانه وتعاىل أعلم

الشراح،  قال صاحب الفكر السامي:" أَّنم ملا أغرقوا يف اِلختصار، صار لفظ املنت مغلقا ِل يفهم إِل بواسطة  
قصود الذي ألجله وقع اِلختصار وهو مجع األسفار يف سفر واحد، وتقريب املسافة واحلواشي، ففات املأو الشروح 

وختفيف املشاق، وتكثري العلم، وتقليل الزمن، بل انعكس األمر، إذ كثرت املشاق يف فتح األغالق، وضاع الزمن من 
رَن من مجع القلة إىل الكثرة، غلط فيما أملوه وص سفار، فقد وقع هلموأما من حيث املواد، وتقليل األ.   ...غري مثن

وذلك أن "املدونة" مثال فيها حنو ثالثة أسفار ضخام، وهي مفهومة بنفسها ِل حتتاج لشرحها يف غالب مواضعها لكن 
ع اثنان انية للرهوين اجلميخليل ِل َيكننا أن نفهمه ونثق مبا فهمنا منه إِل بستة أسفار للخرشي، ومثانية للزرقاين، ومث

ا مع طول الزمن املتضاعف يف الدروس واملطالعة يف تفهم العبارات املغلقة فلم حيصل املقصود من اِلختصار، وعشرون سفر 
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بل انعكس األمر، وأصبحنا يف التطويل، فأصبح علم الفقه يستغرق عمر الطالب، واملدرس......وقد ختم املختصر 
والواقع يف الفقه هو الواقع يف  .الفروع، ويسردها مسلمةمع هذا فإمنا حيرر حنو أربعني سنة، و  بعض أشياخنا تدريسا يف

النحو والصرف والبيان واألصول حىت إن صاحب "مجع اجلوامع" لتمكن فكرة اِلختصار منه ادعى يف آخره استحالة 
بواب حتها، وكل ابب من أئعها وجتارهتا وفالاختصاره، وكل العلوم وقع فيها ذلك وما أصاهبا يف علومها أصاهبا يف صنا

احلياة، وإذا أراد هللا شيئا هيأ له األسباب، فإن شاءت األمة النهوض فلتبدأ ابصالح التعليم، خصوصا اللسان وأقول: 
ويقول الطاهر ابن عاشور: " وبعد   ".ليس إبنسان من ِل قلم له وِل لسان، وهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم

املؤلفون خطتهم فأصبحت ِل ترى التأليف إِل مناقشات وخصومات  ان عن الفائدة ونسيالزمان صرفت األذه طول
يف األلفاظ والعبارات ، ويف ذلك يضيع عمر الطالب وخيور فكره ، ويصبح رجاًل قادرًا على املكابرة واللجاج بغري 

ى َتليفًا يظهر اله املتقدمون ، تر لتأليف يف نقل ما قحجاج ، فماذا بقي للعلماء من َمدهم القدمي ، احنصرت دائرة ا
  ."بعد آخر ، وِل جتد شيئاً جديداً أو رأايً أو متحيصاً 

 اِلعتكاف على املتون و املنظومات العلمية له فوائد كثرية واضحة ، من بينها:

 ( التميز العلمي :1
ِليكاد ُيسأل عن مسألة ويسود بني أقرانه وأصحابه، و ))حفظ املتون طريق التميز العلمي، حيث يعلو حافظها،  

ستحضر ماذا قال فيها صاحب األلفية إن كانت لغة، أو فقهًا أجاب كما البشار املالكي أو كانت أصوًِل طلَّ إِل ي
 عليك ابلورقات للجويين...

ة على من مل حيفظ وهذا اِلستخصار ووجوده، سببه احلفظ واِلتقان الصانعان للتميز والنبوغ، ومن حفظ حج
املنت مزية للطالب، وتنويه بشأنه واعتماده على ركن شديد، يفخر به وجييب به ئمة قبلنا،. واملهم أن حفظ  كما قال األ

إذا ُسئل، وهي متمحضة عن أفهام العلماء وتفسرياهتم للنصوص، جتعلها مداخل ِلختصار العلوم، وبعضها آِلت ِل 
 اللغة واألصول واملصطلح.يُفهم الوحيان بدوَّنما، كعلوم  

 يز يكون هنا من جهات :لتموا  
 حيازته ملنت علمي، تلقاه الناس ابلقبول ِلسيما يف بلده.  -1
 إفتاؤه به كلما ُسئل أو سنحت الفرصة.  -2
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 احتجاجه به يف املناسبات واملناظرات.  -3
 حرصه على مراجعته وتدقيقه، وفك مسائله وألغازه.  -4
 لعلوم، عرب هذا املنت الضيق الصغري.وقوفه على مهمات ا  -5
 ( ضبط معامل الشريعة :2

فمختصر خليل مثال، وليست رأايً حمضاً، ولو عدت ألدىن حاشية أو شرح لذلك املنت لطالعت سرد النصوص 
واألدلة، فهي منظومة عامة ملعامل الفقه اْلسالمي.. ِل تكفي جملرد الفقه، بل هي مفتاح مبتدئي، حيمل صاحبه على 

 البحث والسؤال والتحشية، وجرد املطوِلت والتعليقات.
وكتب اللغة واألصول تكشف مناهج اِلستدِلل، وتضبطها، وتعلم النشء املسالك الصحيحة لالستنباط والفهم 
واِلستدِلل، فصارت من منبع الشريعة هبذا املعَن، فلم التضجر منها ؟!. وقد استفاض عند أئمة اْلسالم أن الفقيه ِل 

ن فقيهاً حىت يكون أصولياً، وهو املتكلم يف احلالل واحلرام املقتبس من نصوص الشريعة!! وصح قوله صلى هللا عليه يكو 
  1وسلم : )من يرد هللا به خرياً يفقهه يف الدين(

 ( حضور احلجة :3
 ضبط الفن، عالمة احلفظ والتيقظ، وحضور احلجة يف كل وقت ، وهذا شرف ومتيز حبد ذاته.

متعلق بذهنه أينما حل، يستدل به ويرد، ويدفع، ويناظر، ويقرر، خبالف غريه، احلامل للمعلومات بال  واملنت
 [.64دليل، وِل َمري وِل معني كما قال تعاىل : )ُقْل َهاتُوا بُ ْرَهاَنُكْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَي(]النمل  

للغوي والنحوي أو البالغي واِلصطالحي.. اواحلجج هنا متنوعة منها العقائدي واألصويل والفقهي، واحلديثي و 
 وكلها دائرة إطار العلم، ومل يقل عامل معتد بعلمه إَّنا حشو، ِل قيمة هلا بل حجج علمية، وبراهني َتصيلية.!!

 احلفز الفكري :(  4
حيرك   ملا كانت املتون ضيقة الصياغه، مستغلقة الفهم، ذات كلمات حمبوكة مقفولة، كان ذلك دافعاً للتلميذ، أن

ذهنه للبحث والسؤال، وتقييد احلواشي والتعليقات، بل إن ترديدها دائمًا يعترب نقشًا ذهنيًا على جدار الذاكرة حيتاج  
 إىل فك وحتليل.

 
 (28/55مسند اْلمام أمحد    ابب حديث معاوية بن أِب سفيان    ) -  1
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 صقل الذهن :(  5
واملعَن أَّنا جتلوه وتشحذه، حبيث يصري واعياً، قد طاب نضجه، وحُسن أداؤه، والصقل جاء هنا من مثرات املتون 

 وسببه :
 امتالء الذهن بعباراهتا احملكمة، وتقريراهتا املتقنة.  -1
استدامة تكرارها، واِلحتجاج هبا يف مناسباهتا. وكان مشهوراً يف بعض املدارس الفقهية التناظر بتلك املتون   -2

 الفقهية و اللغوية، حىت تفجر النبوغ وتبعث امللكة.
امع الكلم، الذي هو مكون من عبارات قصرية، حتوي كأَّنا ضرب من جو تدقيق عباراهتا وتقصريها، حبيث    -3

معاين كثرية، وشراحها جعلوها كذلك، مما يدل عل أن هذه املتون ِل يكتبها كل إنسان، بل ِل بد هلا من متكن علمي 
  لغوي بياين، منطقي تصنيفي ، يقطع الطريق على كل متعقب ومستدرك.

 ( البناء التأصيلي :6
عدة األرضية الصلبة، اليت حتكم سري الطالب، وتضبط سلوكه، وحتدد معامل تفكريه، لئال ذه املتون كالقاومثل ه 

 يتيه أو يضل، مث بعد ذلك ينطلق طائراً يف حدائق املعارف والعلوم، فالقسمة يف الطلب على قسمني :
 ( طالب يقرأ قراءة عامة، ويتثقف للعلم والتحصيل بال حمفوظات.1
، ولكن ركز على متون حمددة، يعيدها ويكررها حىت ترسخ كالفاحتة واملعوذتني.. أيهما ِل يقرأ كثرياً  ( وطالب 2

 أنفع يف الطلب، وأيهما أقدر على اِلستحضار واِلحتجاج يوم املصاولة واملداولة.؟!
م، الذي ينتابه والعملية هنا تستوجب املذاكرة واِلسرتجاع، وبذل شئ من اِلهتمام.. وليس َمرد التثقيف العا

 النسيان، والنقصان.!!
فحامل املتون، مثل الذي شيد بيتاً على أساس متني، ِل هتزه العواصف والتقلبات، واملثقف العام حىت ولو كن 

 َّنَِماً، كالذي بَن بيتاً بدون أدىن اهتمام أبساسياته وقواعده الغائرة يف األرض.. سيهتز عند أسهل اختبار زاحف ...
د يتعب احلافظ ويهتم، خبالف غريه، ولكنه جيين الكنوز والعجائب، كما قال الزخمشري ستواين، ولذلك قأبداً ِل ي

 : 
 نوماً وتبغي بعد ذاك حلاقي   أأبيُت سهراَن الدهر وتبيته

 وعي املفاتيح :(  7
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ة، وِل يعين يكاد يتفق علماء األمة وجهابذهتا، أن هذه املتون مفاتيح إىل تفاصيل وعمق تلك العلوم املرضي
زهتا حياز الكمال، أو الوقوف على أغوار املكنوَنت الفريدة، بل هي مداخل ومفاتيح ومقدمات، من وعاها، محلته حيا

 على أخواهتا املتسعات، وقريناهتا املبسوطات، واستطاع من خالهلا أن يفقه مفتاح كل فن، وَيهر ألفاظه ويدرك تفاصيله.
 و ضبط مسائله العامة وفقه أصوله الكلية.معامل كل فن ، أوهلذا هي مقدمة أساسية ْلدراك  

فُملحة اْلعراب مثاًل حافظها، يؤسس قاعدة حنوية ألصول اْلعراب، ووعي املصطلحات العامة، وكذلك حافظ 
البيقونية حيدد معاين املصطلحات احلديثية    يف جلها وليس كلها، بعد ذلك يتجه إىل شروحها أو يقرأها على شيخ 

 من علم احلديث، الىت ستهديه إىل وعي األسانيد واحلكم على األحاديث.سها، حىت يتمكن  يدر 
 
 

 التحاجج احلواري :(  8
إنَّ حفظ املتون وما حتويها من ضبط ودقة متناهية، تعلم صاحبها وعي احلجج، واملقارعة هبا، وصد اخلصوم 

اجلميع،ألَّنا دقيقة وخمتصرة، وموجهة،   احتجاج واعرتاف  مبفردات أهل العلم، ألن بعضها ابت كالقواعد الرئيسية، وحمل
 ومعجمة، فَمن تعلِ مه النحو جلملة مفيدة حيسن السكوت عليها، تقول له مباشرة 

 اسم وفعل مث حرف الكلْم[   قول بن مالك :          ]كالمنا لفظ مفيد كاستقم ْ 
سادة الشناقطة، أعالهم هللا أَيا وقد برع فيه ال والنظم العلمي قد يكون أحلى وأدق وأسد من الكالم املنثور،

 براعة، واخرتقوا العلم، وشقوا الصعاب، وأتوا فيه ابلعجائب.
 حنو قول بعضهم يف حكم الروايه ابملعَن :

 فيها كثري من أكابر السلفْ  رواية احلديث ابملعَن اختلْف 
 موافقو عبد اْلله بن عمرْ   فذهبت ملنعه منهم ُزَمرْ  

 تماء الشريف :اِلن(  9
 الشرف هنا يف املتون من جهتني :و 

 : جهة العلم املضبوط فيها  األوىل
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: جهة اِلنتساب هلؤِلء العلماء، والعيش مع علمهم ومشاعرهم وما أفخر الطالب، وأعزَّه عندما يقول  الثانية
أبناء هذا اْلمام...  امنت هللا علي حبفظ األلفية النحوية، أو احلديثية، أو الفقهية أو البالغية أو األصولية، سيصبح من

 واحلامل ْلرثه، والداعي لكالمه، واملدرك ملغازيه.
 الوعي املنهجي(  01

الذي مل يدركه بعض الفضالء، أن مثة شيئاً يف املتون العلمية، قلما تنبه إليه بعض الشيوخ الناقدين ملنهج املتون، 
تابة، ومضامني ذلك الفن، والعلم املعتزم اخرتاقه وهو احتواؤها على طرائق املصنفني، ومعرفة املنهج املسلوك يف الك

ة ترتيبهم للموضوعات، والتبويبات وأيهما املهم من سواه، مع أَّنا مبنية على التضييق ابحلفظ واِلتقان.. وكيفي
واِلختصار، لكن ابحلفظ وطول التمرس والتأمل تفهم، وُتدرك، ويصبح التلميذ ذا وعي وخربة بطريقتها ومقاصدها 

 ها الفكري والرتتيِب.ومنهج
 التنشيط الذاِت :(  11

املتون، أن حفظها مظنة فهمها، مث التفكري فيها إىل أن حيرص على شروحاهتا املختصرة.. وهذه فضيلة هامه حلفاظ  
وَيكن أن نقول إَّنا حفازة اهلمم، ومشعلة العزمات، ألن الطالب إذا فرغ من املنت يف وقت وجيز، جر ه ذلك إىل حب 

أو الرجوع إىل حاشية صغرى على ذلك وإدراك املسائل واملصطلحات، وهذا ِل يتأتى إِل ابحلضور عند شيخ    الفهم  
 املنت.

فاملقصود أن تقليل احملفوظ عرب املتون املختزلة، ابعث على النشاط والبحث والسؤال املسارعة، وصدق القائل : 
 )حفظ النصوص مظنة فهمها(.

التوسع يف فهم   ز الفنون ( حيازه أولية بضبط معامل الفن، وحيازة َّنائية ابحلمل علىوالقائل )من حفظ املتون حا
 املتون، إىل احليازة الكاملة...

 التدرج الطلِب :(  12
 حفظنا من أدبيات الطلب )من رام العلم مجلة، فاته مجلة(.
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أمل، فاستيعاب، حتمل صاحبها ولذا كان من فضائل املتون، أَّنا درجة من درجات السلم املعريف، حفظ ففهم، فت
ويف احلديث قال صلى هللا علي وسلم : )إنَّ فيك خلصلتني حيبهما هللا  : احللم على األَنة والتدرج وعدم اِلستعجال،    

 2.((1واألَنة(.

 

 وأساليب العلماء يف شرح املتون العلمية مناهج

قتضاب شديد واْلملام السريع مبباحث ذلك الذي يريد منه الشارُح توضيح عبارات املنت اب الشرح اْلمجايل
ولكن  املنت...وهلذا املنهج فائدة جليلة يف اكتساب تصو ر أو يل سريع ملسائل املنت، وتناسب ارتباطها بعضها ببعض.

اِلكتفاء به ِل ينتج للطالب حتصياًل علميًا يُعتمد عليه، ولذلك جتد الغالب على من سلك هذه الطريقة يف الدراسة 
الذي ِل يكاد يغادر صاحبه لفظة من ألفاظ   :الشرح التحليليو  ية.العلمي، وإن درس عدداً من املتون العلم الضعف

املنت إِل ويعلق عليهاأو يشرحها، بل رمبا أعرهبا.وهلذا التحليل والتفصيل فوائد قي مة يف فهم عبارات املنت، وحل  
هذه الطريقة إفاضتها يف   لكن يؤخذ على  ملاتن، وهو أنفع مما قبله.املشكالت، واْلملام بتفصيالت املسائل اليت يذكرها ا

التفصيالت إىل درجة جتعل الطالب حيس من نفسه أن تلك املعلومات ينسي بعضها بعضًا وتذهله عن املقصد العام 
ة مبوضوع الدرس. ملوضوع الدرس الذي يدرسه، ورمبا اشتغل ذهنه أبنواع من املسائل اِلستطرادية اليت ليس هلا صلة مباشر 

أو مل يعقبه مبراجعة جيدة ألهم املسائل املتصلة مبقاصد الدرس نسي كثرياً مما درس، ذا املنهج  اكتفى طالب العلم هبفإن  
الذي يُعتَن فيه ابلرتكيز   الشرح التأصيليو   ومل يرسخ يف ذهنه إِل بعض الفوائد واملسائل اليت ترتبط لديه ذهني ا أبمور مهمة.

هذا املنهج من العلماء يعتين ببيان مقاصد الدرس أكثر من عنايته الباب وأنواع مسائله وأدلتها، ومن يسلك  على قواعد  
بشرح عبارات املنت، بل رمبا ِل يعرض لشرح عبارات املنت أصالً، وإذا قرئ عليه املنت بدأ بشرٍح عام  ملوضوع الدرس، مث 

....ذلك ألنه صرف عرض لبعض عبارات املنت بشيء من التعليق أفاض يف َتصيل مسائله، مث إن وجد يف الوقت بقية
عنايته إىل بيان َتصيل املسائل اليت تضم نها ذلك الباب، ولو كان بعضها غري مذكور يف املنت، واِلجتهاد يف ربط تلك 

 
بريوت    الطبعة:   –ه (    احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي    الناشر: دار البشائر اْلسالمية  256وىف:  األدب املفرد    املؤلف: حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد هللا )املت  -   1
 (1/205   ابب التؤدة يف األمور    ) 1989 – 1409الثة، الث
 و مابعدها بتصرف. 20ك خالد أبهبا    ص فضائل حفاظ املتون على أصحاب الظنون    َتليف / د. محزة بن فايع آل فتحي ، عضو هيئة التدريس جبامعة املل - 2



2017, 2, No: 3) Vo: JALSR( Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 
 

 
Journal of Arabic Language Specialized Research (JALSR) 109 

العلمية اليت يتمكن هبا املسائل أبدلتها وتقسيماهتا. وهذا املنهج أنفع املناهج لطالب العلم ألنه يعينه على بناء امللكة 
علم، وارتباط بعضها ببعض، وطرق دِللة األدلة عليها، وغري ذلك من الفوائد العلمية. ويؤخذ على من فهم مسائل ال

هذا املنهج أنه رمبا يفوت الطالَب فهُم بعض العبارات املشكلة يف املنت ِلنشغال الشارح عن شرح عبارات املنت اليت قد 
قراءة املنت قراءة متأنية، وسأل عما يشكل عليه أتى فإذا مجع الطالب مع هذا الشرح    ب العلم.يشكل بعضها على طال

 على سد  اخللل، واكتمل انتفاعه هبذه الطريقة.

الذي يتناول فيه الشارح للمنت طريقة مغايرة و  املنهج الرتبوي القيمي و ِل يفوتين هنا أن أضيف اىل هذه املناهج:
القيمية املتضمنة يف املنت،فننتقل بذلك من الدراسة العلمية احملضة،و قوف على األبعاد الرتبوية و جديدة تتمثل يف الو 

 اليت تكون يف بعض األحيان جافة،اىل دراسة علمية تربوية قيمية هادفة.

 

 خامتة

النظرية، لى أهم املعامل و بعد حماولتا الوقوف ع –املتون العلمية  –بعد هذه اجلولة املتواضعة يف رحاب تراثنا اْلسالمي 
بدءا ابلنشأة و عوامل الظهور،مرورا مبظاهر القبول و الرفض هلذه املتون،وصوِل إىل مناهج و طرق تدريسها و مدارستها 

 ، خنلص اىل النتائج اآلتية:

نشأت منذ العصر النبوي يف شخص الرسول صلى هللا عليه و سلم و  -مبفهومها العام-ظاهرة املختصرات  .1
 جبوامع الكلم.ه،و هو املعروف أقوال

املختصرات و املتون العلمية كانت حمط خالف واسع بني بعض العلماء بني قابل و رافض هلا... و الصواب  .2
 و هللا أعلم أن للمتون فوائد كثرية اذا حُسن استغالهلا،كما هلا سلبيات اذا مل حنسن ذلك.

إِل أن هذا التعدد يفتقر بشكل واضح    مية و تدريسها،  تعدد و تنوع أساليب اِلشتغال على شروح املتون العل .3
 و جلي للبعد الرتبوي القيمي.

مازالت املتون العلمية حتتاج منا إىل دراسة يف جانبها النظري،ألن مكتبتنا اْلسالمية تكاد ختلو من مثل هذه  .4
 املواضيع التارخيية املهمة.
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 منت،والطرح الرتبوي القيمي املتضمَّن داخله.الطرح العلمي للأجنع طريقة لتدريس املتون العلمية هي املزاوجة بني   .5
و لكن قراءة إضافية،مكملة و متممة للطرح العلمي  -ِل أقول جديدة-تراثنا اْلسالمي حيتاج منا إىل قراءة .6

احملض، الذي يظن الدارس من أول وهلة أن هذا الطرح هو املقصد األساس و الوحيد يف وضع هذه املتون و 
 ات.املنظوم

املتون العلمية ابملنهج العلمي الرتبوي، جيعل من طالب العلم َيتلك ملكة مزدوجة، جتمع بني  شرح و تدريس .7
 وبذلك قد يكون حقق املبتغى يف طلبه للعلم. التحصيل العلمي والتشبع ابلقيم الرتبوية األخالقية،
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 املصادر و املراجع:

ه (    احملقق: حممد 256إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد هللا )املتوىف: مساعيل بن األدب املفرد    املؤلف: حممد بن إ
   ابب التؤدة يف األمور   1989  –  1409بريوت    الطبعة: الثالثة،    –فؤاد عبد الباقي    الناشر: دار البشائر اْلسالمية  

(   1/205) 
الرمحن )أِب القاسم( ابن أمحد بن حممد، أبو الثناء، ود بن عبد بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب    املؤلف: حمم

ه (    احملقق: حممد مظهر بقا    الناشر: دار املدين، السعودية    الطبعة: األوىل، 749مشس الدين األصفهاين )املتوىف: 
 (.1/8م    ابب املبادئ األصولية    )1986ه  /  1406

   حمم د بن حمم د بن عبد الرز اق احلسيين، أبو الفيض، امللق ب ( 36/144) اتج العروس من جواهر القاموس        
 ه (    احملقق: َمموعة من احملققني1205مبرتضى، الزَّبيدي )املتوىف:  

فضائل حفاظ املتون على أصحاب الظنون    َتليف / د. محزة بن فايع آل فتحي ، عضو هيئة التدريس جبامعة امللك 
 ا بتصرف.و مابعده  20خالد أبهبا    ص  

 (28/55مسند اْلمام أمحد    ابب حديث معاوية بن أِب سفيان    )
ظاهرة املختصرات يف الرتاث اْلسالمي    د. حممد الفقيه    موقع ملتقى أهل احلديث  -

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=131808 
   املؤلف: مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاَْياز معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار   

م    ابب الطبقة الرابعة 1997 -ه  1417ه (    الناشر: دار الكتب العلمية    الطبعة: األوىل 748الذهِب )املتوىف: 
 (1/312عشرة    )

 (2/181علم اخلالفيات    )  الفكر السامي    ابب   
 الرتاث اِلسالمي    د حممد الفقيه    موقع ملتقى أهل احلديث ظاهرة املختصرات يف

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=131808 
ه  احملقق 170لفراهيدي البصري املتوىف:  عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم ا(    أبو  8/131كتاب العني   ) 

     د مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائي     الناشر: دار ومكتبة اهلالل

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=131808
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قق: عبد ه (    احمل395(أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي، أبو احلسني )املتوىف:    5/294معجم مقاييس اللغة    )
 م1979 -ه  1399لفكر     عام النشر:  السالم حممد هارون     الناشر: دار ا

ه ( مبساعدة فريق عمل     الناشر: عامل 1424معجم اللغة العربية املعاصرة     د أمحد خمتار عبد احلميد عمر )املتوىف: 
 (1/649م    ) 2008 -ه   1429الكتب     الطبعة: األوىل،  

مة ْلدارات البحوث العلمية واْلفتاء والدعوة واْلرشاد َملة دورية تصدر عن الرائسة العا -اْلسالمية َملة البحوث 
املؤلف: الرائسة العامة ْلدارات البحوث العلمية واْلفتاء والدعوة واْلرشاد     قواعد اِلختصار املنهجي يف التأليف 

 (59/352للدكتور : عبد الغين أمحد جرب مزهر    )
 

 

 


