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 الممخص 

البحث معنى االختصار لغة كاصطبلح كذكرنا اىـ المرادفات لو ، ثـ تناكلنا تناكؿ 
نبكية الشريفة كفي كبلـ العرب ، بشكل مكجز االختصار في القراف الكريـ  كاالحاديث ال

ففي القرآف الكثير مف اآليات اتت بمفع قميل لكنيا تدؿ عمى معاف كثيرة ، كما اف 
الحديث النبكؼ امتاز بببلغة االيجاز ، كايضا لغة العرب امتازت بالببلغة المكجزة فقد 

تناكلنا  كردت عندىـ الخطب كاالشعار كاالمثاؿ كالحكـ كل ذلؾ يتخممو االيجاز ، ثـ
االسباب التي ادت الى تصنيف العمماء لممختصرات التاريخية بالخصكص خبلؿ القرنيف 
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Abstract 

The Studydealt with the meaning of the abbreviation language 

and terminology and mentioned the most important synonyms، and 

then briefly discussed the abbreviation In the Quran many words 

camein a few words but they indicate manymeanings،and the 

Prophet's Hadith is characterized by eloquence، and also the 

language of the Arabs. We discussed the reasons that led to the 

classification of scholars of the historical abbreviations، especially 

during the seventh and eighth centuries AH، and we have come to 

see the reasons for multiple reasons and different multiplicity of 

works. 
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 المقدمة
تعد كتب المختصرات مف النتاجات الثقافية كالفكرية الميمة التي ال تقل أىمية عف 

ا بأسمكب ببلغي المصنفات المطكلة فيما تقدمُو مف حصيمة معرفية تمكف مصنفكىا مف عرضي
 مميز.

كسنتناكؿ في المبحث األكؿ معرفة معنى االختصار في المغة كاالصطبلح كما جاءت 
األلفاظ المرادفة كالدالة عمى االختصار كىي األلفاظ التي تشير  في كتب المغة كمف ثـ نذكر أىـ

 في معناىا إلى االختصار.

كاالحاديث النبكية الشريفة كفي  نذكر في المبحث الثاني المختصرات في القراف الكريـك 
كبلـ العرب ، فاالختصار ىك احد أىـ سمات الببلغة عند العرب ، كالقراف الكريـ ىك كبلـ 

القرآني تجمى باإليجاز، كمف ثـ  البارؼ عز كجل حيث اليكجد ابمغ منو كبلـ ،إذ اف اإلعجاز
كسمـ( التي كصفت بأنيا فكؽ  األحاديث النبكية التي ىي أقكاؿ رسكؿ هللا)صمى هللا عميو كالو

كبلـ سائر الخمق ببلغًة كقكة معنى ، فكبلمو تميز باإليجاز مع قكة المعنى. كبعدىا نأتي إلى 
االختصار في كبلـ العرب كالذؼ تعد مف مميزات كبلميـ ىك اإليجاز في القكؿ كما سنبيف ذلؾ 

 الحقًا.

المختصرة ، كىي أسباب دفعت المبحث الثالث تناكلنا أسباب تأليف المصنفات  كأخيرا
المؤلفيف إلى تصنيف كتب مختصرة كقد تعددت األسباب حسب ظركؼ كل مصنف ، فيي تارة 
بطمب الحاكـ كتارة تمبية لطمب طمبة العمـ كتارة لمتذكرة كسيكلة الحفع كقمة اليمة لدػ طمبة 

المختصرة  أسباب عديدة لظيكر المصنفات العمـ أك بسبب تكمفة النسخ كالكرؽ فاجتمعت
 كسنذكرىا بشكل مفصل في ىذا البحث .
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 المبحث األول) معنى االختصــار وألفاظه المرادفة (

 المعنى المغوي -أواًل 

المختصر مف أصل الفعل الثبلثي )َخَصر( ، كأصل االختصار في الطريق ثـ أستعمل 
 . (2)و، كاختصر الطريق: سمؾ أقرب(1)أكجزه في الكبلـ مجازًا ، كاختصر الكبلـ:

، كاالختصار في الكبلـ ىك (3)كاالختصار: تجريد المفع اليسير مف المفع الكثير مع بقاء المعنى 
 . (4)ترؾ الفضكؿ كأستيجاز مايأتي عمى المعنى

فاالختصار مف المنظكر المغكؼ يعني ترؾ الزيادة في الكبلـ ، كخمك التعبير مف 
 .(5)الحشك

 المعنى االصطالحي -ثانيًا 

 .(6)ىك التكمـ عمى معاف دقيقة بكبلـ كجيز كافيًا في الداللة عمى المطمكب االختصار

كذكر إف االختصار ىك إسقاط الحشك كالتطكيل بشرط إتماـ الغرض الذؼ كضع الكتاب  
 . (7)ألجمو مف غير زيادة كال نقص، كدكف اإلخبلؿ بشيء مف معانيو

 . (8)فاالختصار ىك ما قل لفظو ككثر معناه     

 المرادفة والدالة عمى االختصار األلفاظ  –ًا ثالث

زخرت المغة العربية بالعديد مف االلفاظ المرادفة كاخرػ الدالة عمى االختصار ، اؼ 
االلفاظ التي تشير في معناىا الى االختصار في الكبلـ ، كظير استخداـ بعض تمؾ االلفاظ 

 -لمختصرة كىي :كعناكيف لبعض المصنفات لمتدليل عمى احدػ انكاع الكتب ا

 . (9)تعني االقتطاع ، كاالختزاؿ الحذؼ  -االختزاؿ : (1
 . (11)مف خزف كيراد بو االحتراز ، كاختزنت الطريق اختصرتو-االختزاف : (2
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كتعني اف يككف المفع قميل مشار بو الى معاف كثيرة ، كانو لفع مكجز يدؿ  -اإلشارة : (3
 . (11)عمى معنى طكيل

 .( 12)، كالقصر خبلؼ الطكؿ ، كقصر الشيء جعمو قصيراً مف الفعل َقُصر -االقتصار: (4
  .(13)، يقاؿ : لخصت القكؿ اؼ اقتصرت فيو كاختصرتالتقريب كاالختصار -:التمخيص (5
 (.14)مف خمص ، كخمصتو: نجيتو مف كل شيء ينشب تمخيصاً  -الخبلصة : (6
 .(15)كل ما اخذ خالصو فقد تزبد -الُزبد : (7
 .(16)ط مف المعدف مف  غير اذابة الحجارةالشذر قطع مف ذىب تمق -الشذر: (8
مف العجل كالعجمة: طمب الشيء كتحريو قبل اكانو ، المعاجيل : مختصرات  -العجالة : (9

 .(17)الطرؽ 
 .(18)طائفة مف كل شيء ، كتقاطع الشيء بعضو مف بعض -القطع اك القطعة : (11
 .(19)بصرمف لمح ، كىي النظرة بالعجمة كممح بالبصر اك كخطفة بال -الممحة : (11
 .(21)ينتف كرجل نتفة ، ينتف مف العمـ شيئًا كاليستقصيو -النتف : (12
كجز الكبلـ كجازًة ككجزًا ، كاكجز : قل في ببلغتو ، كاكجزه:  -الكجيز كااليجاز : (13

 .(21)اختصره ، كاكجزت الكبلـ : قصرتو
 عرب (المبحث الثاني ) االختصار في القران الكريم والحديث النبوي الشريف وكالم ال

 المختصرات في القرآن الكريم – أوالً 

ال يكجد كبلـ أبمغ مف كبلـ البارؼ عز كجل ، إذ إف االعجاز القرآني تجمى بصكرة االيجاز 
))مف اف يعرؼ جكامع الكمـ ، كيتنبو عمى فضل االعجاز كاالختصار كيحيط بببلغة  :فقيل

 . (22)االيماء ، كيفطف لكفاية االيجاز فميتدبر القراف((

 -كااليجاز في القرآف الكريـ عمى نكعيف كىما :     
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 إيجاز قصر –النوع االول 

القرآنية المباركة  ، كقد تجسد في العديد مف اآليات(23)كيعني تقميل االلفاظ كتكثير المعاني
ْحَسانِ نذكر عمى سبيل المثاؿ قكلو تعالى : )) َ َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواْلِْ فالعدؿ ىك الصراط ، (24)((ِإنَّ َّللاَّ

المستقيـ المتكسط بيف طرفي االفراط كالتفريط المؤمف بو الى جميع الكاجبات في االعتقاد 
 .(25)كاالخبلؽ كالعبكدية ، اما االحساف فيك االخبلص في كاجبات العبكدية

، ىذه اآلية بانيا اجمع آية في القرآف الكريـ كأّكد عمى مدػ تكفر ( 26)ككصف ابف مسعكد     
االيجاز فييا بقكلو )) إفَّ أجمع اية في القرآف لخير اك لشر في سكرة النحل اف هللا 

  .(27)...((يأمر

 إيجاز حذف –النوع الثاني 

. كجاء (28)كيقصد بو اسقاط كممة لبلجتزاء عنيا بداللة غيرىا مف الحاؿ اك فحكػ الكبلـ
ء فيككف في تعدادىا طكؿ كسامو اف الحذؼ يحسف لقكة الداللة عميو اك ُيقصد بو تعديد اشيا

 .(29)فُيحذؼ كُيكتفي بداللة الحاؿ ، كتترؾ النفس تجكؿ في االشياء المكتفي بالحاؿ عف ذكرىا

القرآنية التي تمثل بيا ايجاز الحذؼ ، نذكر  كقد زخر القرآف الكريـ بالعديد مف اآليات
ا ِفيمنيا قكلو تعالى )) ، كالمراد ))كاسأؿ اىل القرية(( ، اال انو (31)(( َهاَواْسَأِل اْلَقْرَيَة الَِّتي ُكنَّ

 . (31)حذؼ المضاؼ لئليجاز كاالختصار

 تصرات في الحديث النبوي الشريفالمخ –ثانيًا 

كصف كبلـ رسكؿ هللا )صمى هللا عميو كالو كسمـ( بأنو فكؽ كبلـ سائر الخمق ببلغًة 
))ممف قل عدد حركفو ككثر عدد  كقكة معنى ، ككبلمو تميز باإليجاز مع قكة المعنى فيك

، كركؼ عف الرسكؿ األكـر )صمى هللا عميو كالو كسمـ( قكلو : )) أكتيت جكامع الكمـ (32)معانيو((
 .(33)كاختصر لي الحديث اختصارًا ((
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، كما كاف رسكؿ هللا)صمى (34)ككصفت األحاديث النبكية الشريفة بأنيا بعيدة عف التكمف
ث المسمميف عمى اإليجاز بالكبلـ ، اذ ركؼ انو قاؿ لجرير بف عبد هللا هللا عميو كالو كسمـ( يح

ذا بمغت حاجتؾ فبل تتكمف((35البجمي) ، ككاف يكره الثرثرة (36)( : ))يا جرير إذا قمت فأكجز ،كا 
كالثرثاركف فذكر انو قاؿ : ))... اف أبغضكـ مني مجالس يـك القيامة أسكأكـ أخبلقًا، كالثرثاركف 

 . (39)(((38)،المتفييقكف (37)المتشدقكف 

أف أحاديث الرسكؿ )صمى هللا عميو كالو كسمـ( تميزت باإليجاز كقصر الكبلـ مع ببلغة 
المعنى نذكر منيا جكابو عمى تسائل طرحو رجل حكؿ )أؼ الدعاء أفضل( فقاؿ لو الرسكؿ 

، ذلؾ انو ليس (41))صمى هللا عميو كالو كسمـ( : ))سل ربؾ اليقيف كالعافية في الدنيا كاآلخرة((
شيء مما يعمل لآلخرة يتقبل إال باليقيف كليس شيء مف أمر الدنيا يينأ صاحبو إال باألمف 
كالصحة كفراغ القمب ، فجمع أمر اآلخرة كمو في كممة كاحده ، كأمر الدنيا كمو في كممة 

 .( 41)أخرػ 

 المختصرات في كالم العرب  –ثًا ثال

غتو ، كعد مف اىـ مميزات الببلغة القدرة عمى يفتخر العرب بفصاحة كبلميـ كببل
 . (42)االيجاز فقيل ألحد البمغاء )) ما الببلغة؟ فقاؿ : اإليجاز ((

كاف فصحاء العرب إذا قصدكا اإليجاز أتكا بألفاظ استغنكا بكاحدىا عف ألفاظ كثيرة ، 
في المسجد( إلى غيرىا فعمى سبيل المثاؿ القكؿ )أيف زيد؟( تغني عف القكؿ : )أزيد في الدار أـ 

مف األماكف األخرػ ، كالقكؿ)كما بالدار مف احد( تغني عف القكؿ )ليس فييا زيد كال عمر( كال 
اؼ احد غيرىـ ، فغالب كبلـ العرب مبني عمى اإليجاز كاالختصار كأداء المقصكد مف الكبلـ 

 . (43)بأقل عبارة

ـ سكاء أكاف ذلؾ في الخطب كالحكـ كقد برز اإليجاز في جميع أنكاع كبلـ العرب كأقكالي
 -كاإلشعار كعمى النحك التالي : كالكصايا أـ في األمثاؿ
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 لمختصرات في أقوال العرب وخطبهم ا (5
استخدـ العرب اسمكب االيجاز في اقكاليـ كخطبيـ مف خبلؿ تقميل االلفاظ مع االكثار 

كؿ سيد البمغاء االماـ مف المعنى ، كىناؾ العديد مف الشكاىد في ىذا المجاؿ كما كرد ق
عمي)عميو السبلـ( )قيمة كل امرغ ما ُيحسف( كقد كصف الجاحع ىذا القكؿ باإليجاز كالبياف ، 
كاردؼ قائبًل : )كاحسف الكبلـ ما كاف قميمو يغنيؾ عف كثيرة كمعناه في ظاىر لفظو ...كمتى 

بيا هللا مف التكفيق فصمت الكممة عمى ىذه الشريطة  كنفذت مف قائميا عمى ىذه الصفة ، اصح
ما ال يمتنع معو مف تعظيميا صدكر الجبابرة ، كال يذىل عف فيميا معو  كمنحيا مف التأييد

 . (44)عقكؿ الجيمة(

كما تميزت خطب العرب بالطكؿ تارة كبالقصر تارة اخرػ ، اال اف عدد الخطب القصار 
ة اصدؽ تعبيرًا ألنيا اكثر ، كالخطب القصار المكجز (45)اكثر ))كرب قميل يغني عف الكثير((

اتصااًل بالمجتمع كعمى الخطيب اف يختار الخطب القصار الف العبارات الطكيمة بطيئة التأثير 
مممة لمسامع مجيدة لمخطيب في ألقائيا ، فيحرص الخطيب عمى االيجاز ككثير ما تككف جمل 

 . (46)الخطبة قصيرة متعاقبة خفيفة عمى األذاف

طب القصيرة نأخذ عمى سبيل المثاؿ خطب االماـ عمي)عميو كمف االمثمة عمى الخ
السبلـ( التي تميزت بالببلغة كااليجاز نذكر ما كرد في احدػ خطبو القكؿ )) قاتمكـ هللا تعالى : 

، اؼ : (47)فعمى مف اكذب؟ اعمى هللا؟ فأنا اكؿ مف امف بو ، اـ عمى نبيو فأنا اكؿ مف صدقو ((
الفعل في ىذا المقاـ في اطبلؽ معنى التقريع كالتكبيخ ليـ جراء اعمى هللا اكذب؟ اسيـ حذؼ 

)صمى هللا عميو كالو كسمـ( تكذيبو كاالفتراء عميو الف االمكر التي يخبر عنيا ىي عف رسكؿ هللا
فمك كذب فييا لكذب اما عمى هللا كىك باطل ألنو اكؿ مف امف بو كاكؿ مؤمف بو ال يككف اكؿ 

ىك باطل ألنو اكؿ مف صدقو كاتبع ممتو ، كمف ثـ يتبيف اف استنطاؽ مكذب لو ، اك عمى نبيو ك 
بنى النص كتعييف المحذكؼ قد استغل استغبلاًل كاسعًا بغية تكثيف الداللة بقميل مف االلفاظ مف 

 .(48)ناحية كتجنيب التكرار مف ناحية ثانية
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 المختصرات في أمثال العرب (0
ره مف الكبلـ بأربع خصائص كىي : يتميز المثل ببعض الخصائص المغكية عف غي
. كقد يككف المثل كممتيف اك اكثر (49)ايجاز المفع كاصابة المعنى كحسف التشبيو كجكدة الكناية

مف ذلؾ كلكف العادة اف ال يككف طكيبًل الف طكلو يفقد ركعتو كتأثيره فبل يككف مثبًل كال يمكف 
 .( 51)حفظو عندئذ فيضيع

ديد مف االمثاؿ التي مثمت مختمف جكانب الحياة نذكر منيا مثل كالمغة العربية زاخرة بالع
تقكلو العرب )) المكثار كحاطب الميل (( كفسر ىذا المثل بعدة تفاسير كمنيا اف المتحطب ليبًل 
يجمع بيف شخت الحطب كجزلو كيابسو كرطبو ،ال يختار لظبلـ الميل  ككذلؾ ىذا المكثر يجمع 

 .( 51)كرديئوبيف غث الكبلـ كسمينو كجيده 

 المختصرات في إشعار العرب  (3
جعل الشعراء االيجاز كسيمة لمرقي بفنيـ الشعرؼ الى مرتبة االلماح التي ال تمميا 
االسماع كال تنفر منيا االذكاؽ . كقد كاف الشعراء حريصيف عمى االيجاز في اشعارىـ فيأنسكف 

مكحية تغني عف الكبلـ الطكيل الى طبيعتيـ باالقتصار كيشيركف الى المعنى اشارة معبرة ك 
 .( 52)كالسد الممل

كبما اف االيجاز احدػ اىـ سمات الببلغة عند العرب فأف ذلؾ قد دفع الشعراء الى طمب 
االيجاز كاالفتخار بو كعد مقياسًا لدػ النقاد في تقكيـ النتاجات الشعرية نذكر مف ذلؾ عمى 

 سبيل المثاؿ ما ذكره الشاعر بقكلو :

 (15)امطرت لؤلؤ من نرجس وسقت       وردًا وعضت عمى العناب بالبردِ و          

في ىذا البيت الكاحد شبو الشاعر خمسة اشياء بخمسة اشياء ، فشبو )الدمع بالمؤلؤ( ك 
)العيف بالنرجس( ك )الخد بالكرد( ك)االنامل بالعناب لما فييف مف الخضاب( ك)الثغر بالبرد( 

ا مختصرة االلفاظ ألنيا احتكت عمى تنبييات كثيرة في البيت فالنظرة الى ىذه االبيات اني
 . (54)الكاحد
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 المبحث الثالث)أسباب تأليـف المختـصرات(

ـ( أسباب التأليف إلى سبعة أقساـ مشيرًا إلى 1164\ىػ 465قسـ ابف حـز األندلسي )ت
، كأكد (55)إف احد ىذه األقساـ السبعة ىك تأليف المختصرات))إما شيء طكيل فيختصره((

ـ ( كأشار إلى إف الدافع السابع خاص بتأليف 1416\ىػ818الشيء ذاتو ابف خمدكف)ت
المختصرات بقكلو : ))أف يككف الشيء مف التكاليف التي ىي أميات الفنكف مطكاًل مسيبًا، 

 .(56)فيقصد المؤلف تمخيص ذلؾ باالختصار كاإليجاز كحذؼ المتكرر اف كقع ((

أقساـ التأليف بسبعة أقساـ ال يؤلف عاقل إال فييا كأكد اف احد  أما حاجي خميفة فقد حدد
تمؾ األقساـ ىي التأليف بالمختصرات بقكلو : ))أك شيء طكيل يختصره دكف اف يخل بشيء 

 .(57)مف معانيو ((

اف بركز ظاىرة تأليف المختصرات كركاجيا تقف كراءىا أسباب عديدة قد يككف سبب 
في تأليف عدد مف كتب المختصرات أك يتضافر أكثر مف سبب  كاحد منيا يشكل دافع رئيسي

ليككنكا دافعًا لتصنيف عددًا أخر منيا ،كسنذكر بعد معنى االختصار أسباب كدكافع تأليف  كاحد
 -المختصرات:

 مهارة التأليف  -اوالً 

تبرز ميارة التأليف في المختصرات أكثر منو في المطكالت فاالختصار يدؿ عمى تمتع 
بقدرات ببلغية كميارة فنية ، كقد أكد حاجي خميفة اف الكتب المختصرة تكشف عف  المؤلف

ميارة المؤلف))فأنو لجكدة ذىنو ، كحسف عبارتو يتكمـ عف معاف دقيقة بكبلـ كجيز كافيًا في 
، كلعل ىذا السبب كاف دافعًا رئيسيًا كميمًا في اإلقداـ عمى تأليف (58)الداللة عمى المطمكب((

 ت .المختصرا

كعند متابعة المصنفات في مختمف حقكؿ المعرفة اإلنسانية، تجد اف اغمبيا مف المؤلفات 
المطكلة ، كىذا يعكد إلى سيكلة اإلطالة كصعكبة االختصار، كبالطبع فأف الكقت المطمكب 
لئليجاز ىك ألجل ضبط المغة كاستخداـ ألفاظ قميمة مع اإلكثار مف المعاني ، لذلؾ أصبحت 
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مقياسًا لميارات المؤلفيف كقدراتيـ الببلغية ، كقد اكتسب العديد مف المؤلفيف شيرة  المختصرات
فائقة لقياميـ باختصار بعض المصنفات ، مقابل ذلؾ نالت العديد مف الكتب المختصرة شيرة 
فائقة فاقت شيرة الكتب األصمية المطكلة ألنيا قدمت معمكمات تحمل في طياتيا كل مقكمات 

 بداع حيث اإليجاز كالقيمة العممية .الميارة كاإل

كىناؾ العديد مف الكتب المختصرة التي فضمت عمى أصكليا المطكلة ، فقد ذكر اف 
،)كمختصر الزاىر( (59)أربعة )مختصر العيف( لمزبيدؼ المختصرات التي فضمت عمى األميات

اريخ ألبف ، الرابع مختصر في الت(61)، ك)مختصر الكاضحة( لمفضل بف سممو(61)لمزجاجي
 .(63)، )مختصر سيرة ابف إسحاؽ((62)ىشاـ

ـ(،مكانة مرمكقة كناؿ استحساف كثناء العمماء لتمييزه 1348\ىػ748كحقق الذىبي)ت
بكثرة التأليف ، كالبراعة في تأليف المختصرات فقيل عنو :))كفر باالختصار مؤكنة التطكيل في 

مكاف جميع  المؤلفيف اف يقكمكا بتأليف كتب بإ ، فاالختصار ليس بالعمل الييف إذ(64)التأليف((
مطكلة تحتكؼ الغث كالسميف ، كلكف عدد قميل منيـ مف يمتمؾ القدرة عمى تأليف المختصرات 
ألف االختصار يتطمب ببلغة كقدرة عمى التعبير ، كما يتطمب كقت كدقة كصبر ، كىذا النكع 

 .(65)، كيعكد عمى دقة المبلحظةصبرالبحث كالتمحيص كينمي ميزة المف التأليف ُيربي فضيمة 

 سهولة الحفظ-ثانياً 

اف الكتب المطكلة كالمسيبة أصبحت تشكل صعكبة أماـ طمبة العمـ كالسيما المبتدؤكف 
منيـ ، ككذلؾ عمـك المسمميف في متابعة الدرس كالقدرة عمى الحفع ، كىذا حمل طائفة مف 

كطمب مف طمبة العمـ أك احد العمماء  المؤلفيف عمى االختصار اما بدافع شخصي اك بتكميف
 ألجل تسييل الحفع. 

ثاني منيـ كقد قسـ حاجي خميفة المؤلفيف المعتبرة تصانيفيـ إلى فريقيف: الفريق ال
، كعبارة طمقو ،طالع الكتب فأستخرج دررىا ،كأحسف نظميا ، كىذه كصفيـ))مف لو ذىف ثاقب

 . (66)ينتفع بيا المبتدؤكف كالمتكسطكف((
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كتب المختصرة تقدـ معمكمات مكجزه يمكف الكقكؼ عمييا كاالنتفاع منيا اؼ حفظيا إف ال
بأقل جيد كأسرع كقت سكاء كاف ذلؾ مف قبل طمبة العمـ أـ عمـك المسمميف ،  ،بسيكلة

ـ( صرح بأف ىدفو 821\ىػ214ـ( في اختصاره لعمـ اإلماـ الشافعي)ت878\ىػ264فالمزني)ت
، اؼ ألجل تيسير فيمو حفظو لمف يطمبو ، كفعل مثمو (67)ىك))ألقربو عمى مف أراده((

  .(68)ـ( في مختصره لمفقو الحنبمي مؤكدًا اف ذلؾ ))ليقرب عمى متعممو((945\ىػ334ألخرقي)ت

نما اختصر االشبيمي كتاب العيف لمفراىيدؼ لغاية ىي   كلـ يقتصر ذلؾ عمى كتب الفقو كا 
 .(69)ق عمى الطالب جمعو(())لُتقرب بذلؾ فائدتو ، كليسيل حفظو ، كيحق

كنجد الرغبة في تأليف المختصرات لدػ العديد مف المؤرخيف كالعمماء كال سيما مؤرخك 
كعمماء القرنيف السابع كالثامف اليجرييف ، ألجل تيسير الفائدة لطمبة العمـ كما كرد ذلؾ في 

النبكية ، فقد ذكر ـ( كتابًا مختصرًا في السيرة 1213\ىػ611أسباب تأليف الحافع المقدسي)ت
، كبينما كاف المقدسي (71)اف المقدسي خرج برفقو بعض أصحابو في ُنزىة قرب احد األديرة

، فسألو (71)جالسًا عمى ضفاؼ النير تكجو احد أصحابو نحك ذلؾ الدير كالتقى بأحد الرىباف
ال اف ذلؾ كأحكاؿ النبي دمحم)صمى هللا عميو كالو كسمـ(،إ الراىب عف  دينو كعف بعض إخبار

الرجل لـ يكف لديو عمـ بسيرة المصطفى دمحم)صمى هللا عميو كالو كسمـ(، فرجع إلى المقدسي 
كحكى لو ما كقع بينو كبيف الراىب ، كمف اثر ىذه الحادثة عمد المقدسي إلى تأليف 

 ، كىذا ما عبر(72)كتاب)مختصر السيرة النبكية( ليككف في متناكؿ يد سائر الناس لبلنتفاع منو
عنو المقدسي بقكلو: ))فيذه جممة مختصرة مف أحكاؿ سيدنا كنبينا المصطفى دمحم)صمى هللا عميو 

 .(73)كالو كسمـ(...اليستغني عنيا احد مف المسمميف ، نفعنا هللا بيا ، كمف قرأىا كسمعيا((

 ـ( حينما اختصر كتاب معرفة عمـك الحديث ألبف   الصبلح1277\ىػ676كالنككؼ)ت
إلى انو يرجك تيسير حفظو كاالنتفاع بو كنشره بقكلو:))كرجكت اف  ـ( أشار1245\ىػ643)ت

 . (74)يككف ىذا المختصر طريقًا إلى حفظو كزيادة االنتفاع بو كنشره((

ـ( إلى انو اختصر كتابو)عيكف األثر في فنكف 1334\ىػ734كاكد ابف سيد الناس)ت
 . (75)تبصره ...(( ))ليككف لممبتدغالمغازؼ كالشمائل كالسير( ليسيل تناكلو كحفظو بقكلو
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ـ( األسباب التي دفعتو ألختصار كتاب معجـ 1338\ىػ739كقد شخص ابف عبد الحق)ت  
ـ(، كاف مف بينيا حرصو عمى انتفاع طمبة العمـ بأقل 1229\ىػ626البمداف لياقكت الحمكؼ)ت

 ة ))أتعبت الناظر ،جيد ،إذ  كصف كتاب معجـ البمداف بأنو كتابًا مطكاًل جاء بمجمدات كبير 
 . (76)كأممت الكاتب ، كعسر بذلؾ تحصيمو عمى الطالب((

ـ( بأنو تاريخ 1348\ىػ748ككصف كتاب)العبر في خبر مف غبر(لمذىبي)ت 
مختصر)مما يتعيف عمى الذكي حفظو ، كينبغي لمطالب ضبطو ، كيحتـ عمى العالـ 

 . (77)إحضاره((

إلى سيرة  ـ( في كتابو اإلشارة1361\ىػ762)ت  كعبر عف األمر ذاتو مغمطاكؼ 
كجاء اف سبب تأليفو  (79)، الذؼ ألفو بتكميف مف قاضي القضاة جبلؿ الديف(78)المصطفى

 . (81)))يمجأ إلييا المسممكف كال يستغني عنيا العالمكف((

ـ( كتابًا مختصرًا عف سيرة الرسكؿ)صمى هللا عميو 1366\ىػ767كألف ابف جماعة )ت
 . (81)قراءتو ، كيتيسر تداكلو بيف جميكر المسمميف كالو كسمـ( لتسيل

ـ(السيرة النبكية تمبية لحاجة طمبة العمـ لمتعرؼ عمى 1373\ىػ774كاختصر ابف كثير)ت
إذ اليقكػ اإلنساف عمى  سيرة المصطفى)صمى هللا عميو كالو كسمـ( كمراعاة لمستكاىـ كقابمياتيـ

رىا ابف كثير في مجمد كاحد بعنكاف)الفصكؿ في استيعاب قراءة السيرة في أربع مجمدات فأختص
كأشار ابف كثير في خطبة الكتاب بأف ىذا الكتاب ))مما يمس  ،(82)اختصار سيرة الرسكؿ(

 . (83)حاجة ذكؼ اإلربإليو عمى سبيل االختصار((

                   تذكرة لمعمماء -ثالثاً 

المسمميف ممف ينشدكف  المعرفة إذا كانت الكتب المختصرة يطمبيا طمبة العمـ ككافة 
ككنيا تكفر ليـ معمكمات مفيدة كمكجزة  تسيل عمييـ حفظيا كاالنتفاع منيا ، فأف الكتب 
المختصرة أيضًا تقدـ فائدة لمعمماء ، حيث يمكف مراجعتيا بسرعة لمحصكؿ عمى المعمكمات 

ه اف العمماء ميما بمغكا المركزة فتككف تذكرة ليـ في حمقات الدرس كعند الحاجة ، كما يجدر ذكر 
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مف درجة في سعة العمـ فأنيـ معرضكف لمنسياف إذ اف آفة العمـ النسياف ،  كىـ بحاجة إلى 
 المراجعة كالتذكير .

اف الكتب المطكلة اليمكف اف تحقق لمعمماء ما يبتغكه مف معمكمات سريعة ، لذلؾ فأنيـ 
دفع بعض العمماء إلى اختصار مؤلفاتيـ  كثير ما كانكا يستعينكف بالكتب المختصرة كىذا األمر

أك تأليف كتب مختصرة لتككف معينًا لمعمماء كتذكرة ليـ ، كمف الشكاىد عمى ذلؾ نذكر كتاب 
ـ(،الذؼ برر سبب تأليفو قائبًل في المقدمة ))يككف تذكرة 1331\ىػ732المختصر ألبي الفداء)ت

 .(84)يغنيني عف مراجعة الكتب المطكلة((

ـ( اف مف أسباب اختصاره لكتاب عيكف األثر بأف 1334\ىػ734الناس)ت كاكد ابف سيد
 . (85)يككف المختصر ذا فائدة لطمبة العمـ ، كيككف تذكرة لمعمماء))..كلممنتيي تذكرة((

ـ( كاف كاف مف المؤرخيف المتأخريف ،إالإف كتابو 1679\ىػ1189كابف العماد الحنبمي)ت
 .(86)كلغيره بقكلو: ))تذكرة لي كلمف تذكر(()شذرات الذىب( إلفو ليككف تذكرة لو 

            ل الدولةطمب وتكميف رجا -رابعاً 

ظيرت مجمكعة مف المؤلفات المختصرة الفت بناًء عمى طمب أك تكميف احد رجاؿ 
أك الكزراء ، كالسبب كراء ذلؾ يعكد إلى ما تتضمنو  األمراء الدكلة كالخمفاء أك السبلطيف أك

مف معمكمات مكجزة تغني بقراءتيا عف مراجعة الكتب المطكلة ، فرجاؿ الدكلة الكتب المختصرة 
األمـ الماضية لمتسمية  في أمس الحاجة إلى قراءة الكتب التاريخية ألجل االطبلع عمى أحكاؿ

لمعضة كالعبرة ،أك لمجرد المعرفة كلعًا بالتاريخ ، كنظرًا النشغاليـ بأمكر الدكلة فأف  أك أحياناً 
لمكجزة تكفي لتكفير قدر مف المعرفة التاريخية بأقل جيد كاقصر كقت ، كمف ذلؾ نذكر الكتب ا

ـ( كتابًا يحكؼ بعض أخبار المغرب 1251\ىػ647اختصار المؤرخ عبد الكاحد المراكشي)ت
، مف بداية دكلتيـ كلغاية سنة (87)كخصكصًا ممكؾ المصامدة بني عبد المؤمف

، الخميفة العباسي الناصر لديف هللا )مؤيد (88)كزير كذلؾ استجابة لطمب ،ـ(1224\ىػ621)
الديف أبك الحسف القمي( ، اذ جاء في مقدمة المختصر قكلو ))أييا السيد الذؼ تكالت عمي نعمو 

أكراؽ تشتمل عمى بعض أخبار المغرب كىيئتو  ...فأنؾ سألتني بكأؾ هللا أعمى الرتب...إمبلء
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ة ممكؾ المصامدة بني عبد المؤمف مف لدف ابتداء كحدكد أقطاره كشيء مف سير ممككو كخاص
ىػ ػػػ كينضاؼ إلى ذلؾ نبذة مف لقيتو ...فمـ أر ُبدًا مف 621سنة  –دكلتيـ إلى كقتنا ىذا 

 .(89)إسعافؾ كالمسارعة إلى مافيو رضاؾ...((

، فصنف لو كتاب (91)ـ( لطمب احد رجاؿ الدكلة1262\ىػ661كامتثل ابف العديـ)ت
اء في مقدمة الكتاب))فأف بعض مف يتعيف عمي امتثاؿ أمره، كيجب عمي مختصر ، كما ج

مكاالتو كبره ، التمس مني تعميق ما كقع إلي مف ذكر أمراء حمب ككالتيا كممككيا  االنقياد إلى
كرعاتيا ، فسارعت الى تحصيل غرضو ..(( حتى قكلو : ))... منتزع مف تاريخي 

 . (91)الكبير...((

ـ(مختصرًا في أخبار الخمفاء استجابة لتكميف احد 1275\ىػ674كألف ابف الساعي)ت
، كبيذا الصدد صرح الساعي قائبًل : )) فيذا دفتر مختصر كسفر مقتصر (92)رجاؿ الدكلة

سميتو إخبار الخمفاء ، التمس مني اف اجمعو عمى ىذا المنكاؿ مف تجب عمي إجابة سؤالو ، 
 . (93)كيتعيف عمى ذمتي القياـ بتحقيق أمالو ((

ـ( فأنو استجاب لطمب ممف 1313\ىػ712كينطبق األمر ذاتو عمى المؤرخ ابف عذارؼ)ت     
كصنف كتابا مختصر بقكلو : ))طمب بعضيـ  -لعمو احد كبار رجاؿ الدكلة -يجب عميو إكرامو

إلي ممف يجب إكرامو عمي اف اجمع لو كتابًا مفردًا في أخبار ممكؾ الببلد. عمى سبيل اإليجاز 
ختصار ...فجمعت لو في ىذا الكتاب ُنبذًا كلمعًا مف عيكف التكاريخ كاإلخبار...جمعت ذلؾ كاال

 .(94)مف الكتب ُمقتضبًا مف غير إسياب كال إكثار ...((

 ضعف الهمم -خامساً 

شكل ضعف اليمـ لدػ طمبة العمـ دافعًا في التكجو نحك تأليف المختصرات كلـ يكف 
نما يعكد لحقب متقدمة إذا يمكف اف نممح ذلؾ في ذلؾ كليد القرنيف السابع كالث امف اليجرييف كا 

 ،ـ( مف تبلمذتو حينما حاكؿ استنياض ىمميـ لتفسير القراف 923 \ػ ق311مكقف الطبرؼ)ت
إذ جاء عف الطبرؼ قكلو : ))أتنشطكف لتفسير القراف؟ قالكا: كـ قدره ؟ قاؿ: ثبلثكف إلف كرقة ، 

ر قبل تمامو فأختصره في نحك ثبلثة اإللف كرقة ، ثـ قاؿ : فقالكا : ىذا مما يفني األعما
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أتنشطكف لتاريخ العالـ مف ادـ إلى كقتنا ىذا؟ قالكا: كـ قدره ؟ فذكر نحك ما ذكره في التفسير 
 .(95)فأجابكه بمثل ذلؾ، فقاؿ: انا هلل ماتت اليمـ فاختصره في نحك ما اختصر التفسير((

كاف ظير  -التفسير كالتاريخ-إلى اختصار كتابيو فضعف ىمـ طمبة العمـ دفع الطبرؼ 
 بمجمدات عديدة ،إالإف ما تـ تأليفو كاف دكف مستكػ  الطمكح أك ماكاف يبتغيو الطبرؼ نفسو.

ـ(في طمبة العمـ في زمانو ، كعد 1211\ىػ597كقد التمس ىذا األمر ابف الجكزؼ)ت 
السابقيف لعصره كزمانو أكثر نشاطًا ذلؾ حالة مغايرة لما سبق ، فيك يرػ إف العمـ كالعمماء 

كىمًة كمكانًة عمميًة مف عمماء زمانو لقكلو : ))كانت ىمـ القدماء مف العمماء عالية تدؿ عمييا 
تصانيفيـ التي ىي ُزبدة أعمارىـ،،إال اف أكثر تصانيفيـ ُدثرت الف ىمـ الطبلب ُضفت ، 

ـ يقكؿ كاصفًا عمماء عصره فصاركا يطمبكف المختصرات كال ينشطكف لممطكالت ...(( ث
. كىنا نبلحع التدني في ىمـ طمبة (96)))...النرػ فييـ ذا ىمًة عالية فيقتدؼ بيا المبتدؼ ...((

العمـ مع تعاقب الزمف ، فعمى الرغـ مف كصف الطبرؼ لطبلبو بأنيـ أصحاب ىمـ ميتة ،إال اف 
سبة ليمـ طمبة العمـ خبلؿ ابف الجكزؼ يرػ بأنيـ أفضل مف طبلب زمانو ، فكيف الحاؿ بالن

القرنيف السابع كالثامف اليجرييف التي بالطبع أكثر تدني كضعف مف زماف ابف الجكزؼ ، فشكل 
ذلؾ دافعًا إماـ ركاج تأليف المختصرات في شتى صنكؼ العمـ كالمعرفة استجابة لرغبات طمبة 

ـ(مف 1277\ىػ676كؼ)تالعمـ في أزمانيـ ، كيمكف اف نستدؿ عمى ذلؾ مف خبلؿ ما ذكره النك 
أسباب دفعتو الختصار كتاب معرفة عمـك الحديث البف الصبلح األنف الذكر بقكلو : ))فأف 
كتابو رحمو هللا كاف كاف بميغًا في االختصار فقد ضعفت عنو ىمـ أىل ىذه اإلعصار، كاليمـ 

إال اف  ،فكتاب ابف الصبلح كاف كاف باألصل مختصراً (97)مترخية في الكسل كالفتكر ...((
جعمت النككؼ يعمل عمى اختصاره أكثر  -القرف السابع اليجرؼ  -ضعُف ىمـ أىل ذلؾ الزماف

 مما ىك عميو ، لينتفع منو أىل زمانو.

 لمطولة من األخطاء واالستطراداتتنقية الكتب ا -ساً دسا

أشار بعض مؤلفي المختصرات كالسيما أكلئؾ الذيف اختصركا مؤلفات مطكلة إلى اف 
المممة، كتصحيحيا مف األخطاء عمى  الذؼ دفعيـ لذلؾ ىك ألجل تنقيتيا مف اإلسياباتالسبب 
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فقد ذكر بعض الحكماء ))مف كثر كبلمو كثرت  اعتبار اف مف كثر كبلمو كثر لغطو كزلمػو،
،كقيل ايضًا ))المترسل في الكبلـ ، كثير الزلل (98)كقيل ))الحصر خير مف اليذر(( آثامو((،

 .(99)دائـ العثار((

كىناؾ عدد مف المؤلفيف ممف خرجكا عف إطار مضمكف مكضكعاتيـ فأثقمكا مؤلفاتيـ  
بأمكر ال داعي ليا، كقد دأب مؤلفكف آخركف ممف عاصركىـ أك جاءكا بعدىـ إلى تمؾ المؤلفات 
كتنقيتيا مف األخطاء كمف االستطراد كالزيادات كاعتبركا ذلؾ دافعًا لبلختصار ، كالشكاىد في ىذا 

ـ( في كتابو 1211\ىػ616صدد كثيرة نذكر عمى سبيل المثاؿ قكؿ مجد الديف ابف األثير)تال
المختار مف مناقب األخيار في كصف عيكب بعض الكتب المطكلة التي حكت الغث كالسميف ، 

 . (111)كىذا دفعو إلى االنتقاء كاالختيار في كتاب مختصر

 ( ليختصر كتاب األنسابـ1233\ىػ631كجاء مف بعده عز الديف بف األثير)ت
ـ( لما رآه قد أطاؿ فيو كاستطرد حتى خرج عف إطار مكضكع 1167\ىػ562لمسمعاني)ت

إلى مكاضيع تاريخية، فصار كتاب األنساب لمسمعاني برأيو اقرب لمتاريخ منو  األنساب
عة مطال-لؤلنساب، كىذا ما ذكره ابف األثير في مقدمة كتابو بقكلو: ))...فحيف أمعنت مطالعتو

كأردت كتابتو رايتو قد أطاؿ كاستقصى حتى خارج عف حد االنساب  -كتاب األنساب لمسمعاني
ضركرة  كأغبلط دفعتو إلى كصار بالتكاريخ أشبو(( ، ليس ىذا فحسب بل كجد فيو أكىاـ

تصحيحيا فقاؿ: ))...فشرعت حيف إذف في اختصار الكتاب كالتنبيو عمى ما فيو مف غمط 
اف ذلؾ نقص في الكتاب أك في المصنف ، كبل كهللا إنما السيد مف  كسيك ، فبل يظف ضاف

. إذا يمكف اف نحدد أسباب (111)عدة سقطاتو ،كأخذت غمطاتو فيي الدنيا اليكمل فييا شيء...((
اختصار كتاب األنساب لمسمعاني مف اجل تنقيتو مف االستطرادات ، كاف يككف الكتاب 

اص باألنساب فقط ، ككذلؾ لتصحيح ما كرد فيو مف المختصر ضمف حدكد إطار المكضكع الخ
 كأغبلط. أكىاـ

ـ( سبب اختصاره لكتاب معجـ البمداف لياقكت 1338\ىػ739كبرر ابف عبد الحق)ت 
ـ(،ألنو خمطو بما الحاجة لو بقكلو: ))...فما زاد عمى ىذا القدر فيك 1229\ىػ626الحمكؼ)ت



                                                                     

 55 (0202 كانون األول) ممحق العدد التاسع والعشرون  

 حسام سممان شياع  .الباحث   سممى عبد الحميد الهاشمي  أ.د. 

و عمـ زائد عف المطمكب فيك خارج عف في المقصكد منو ، كاف كاف في إليو فضل الحاجة
الغرض...((، كأكد أيضا بأف ما تطرؽ إليو ياقكت الحمكؼ في كتابو ))مما طاؿ بو الكتاب حتى 
جاء في مجمدات كثيرة أتعبت الناظر كأممت الكاتب ، كعسر بذلؾ تحصيمو عمى الطالب((، 

صبلح مافيو مف خمل ، كلـ يمتـز بالشرط الذؼ  كلذلؾ فأبف عبد الحق اخذ باختصار الكتاب كا 
كضعو ياقكت الحمكؼ بعدـ تغيير ما في كتابو فأردؼ ابف عبد الحق قائبًل: ))...كلـ اقبل منو 

، كال التزمت حظره الذؼ حظره في اختصاره كتغييره فأف ذلؾ شرط الُيمـز (112)شرطو الذؼ شرطو
 .(113)الفائدة...(كمظنة الفائدة تقدـ... رغبة في نشر العمـ كمثابرًة عمى تسييل 

 ين(األسباب المادية)ارتفاع أجور الوراق -سابعاً 

اليمكف استبعاد األسباب المادية ضمف دكافع تأليف المختصرات، فالكتب المختصرة 
ـ( حينما 1311\ىػ711تتميز بصغر حجميا مقارنة بالكتب األصمية المطكلة . فأبف منظكر)ت

. كالذىبي  (114)ر بنحك ربع الكتاب األصمياختصر تاريخ دمشق البف عساكر كاف المختص
 .(115)ـ(، بمقدار النصف1239\ىأ637اختصر كتاب ذيل تاريخ بغداد البف الدبيثي)ت

فالمختصرات ال تتطمب الكثير مف الكرؽ مقارنة بالكتب المطكلة ذات المجمدات العديدة ، 
اليف الكرؽ كأجكر كىذا يعني اف تكاليف تأليف المختصرات اقل مف المطكالت مف حيث تك

النسخ ، فقد استغل بعض الُنساخ عمميـ في نسخ الكتب بأسعار باىظة نذكر عمى سبيل المثاؿ 
ـ( كل خمسة أكراؽ 822\ىػ217، يستنسخكف كتاب المعاني ألبي زكريا الفراء)ت(116)اف الكراقيف

 .(117)بدرىـبدرىـ كاحد ، فشكي الناس ذلؾ لمفراء فأجبر الُنساخ عمى نسخ كل عشرة أكراؽ 

كخبلؿ القرف الرابع اليجرؼ كمع نشاط حركة التأليف ارتفعت أجكر النسخ حتى أصبحت 
ـ( كاف 979\ىػ368)(118)الكرقة الكاحدة ُتستنسخ بدىـ كاحد ،حيث ذكر اف أبا سعيد السيرافي

قاء . كقد اثرػ بعض الُنساخ ل (119)ينسخ باليـك الكاحد عشرة أكراؽ بعشرة دراىـ تكفي لمؤكنتو
، كلعل أجكر النسخ في تزايد (111)أجكر النسخ التي تزايدت أكثر في القرف الخامس اليجرؼ 

مستمر مع تقادـ الزمف كىذا شكل عبئًا عمى المؤلفيف مف جية ، كعمى الُقراء كالسيما العمماء 
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ؾ كطمبة العمـ مف جية ثانية. فدفع ذلؾ بعض المؤلفيف إلي االختصار في مؤلفاتيـ كما دفع ذل
 إلى تزايد اإلقباؿ نحك الكتب المختصرة القتنائيا ككنيا اقل تكمفو مف الكتب المطكلة.

 أخرى  أسباب -ثامناً 

أخرػ برزت ىنا كىناؾ ، دفعت إلى تأليف بعض الكتب المختصرة كىي  ىناؾ أسباب
في الغالب أسباب خاصة بالمؤلفيف أنفسيـ نذكر منيا ما جاء عف المؤرخ ابف النجار 

ـ( ، فقيل انو حينما زار مدينة رسكؿ هللا التف حكلو عدد مف طمبة العمـ ، 1245\ىػ643)ت
  ،كطمبكا منو اف يؤلف ليـ كتابًا عف إخبار المدينة كفضائميا ،إال انو اعتذر لعدـ كجكد كتبو معو

كبعد إلحاح منيـ بأف يؤلف ليـ ما يتيسر لديو مف معمكمات بقكليـ: ))تحصيل اليسير خير مف 
كأكد ابف النجار انو  الكثير((، فشرع بالتأليف كاثبت في الكتاب ماتيسر لديو مف إخبار،فكات 

. فكاف عدـ كجكد الكتب التي تمد (111)ذكر الكثير مف اإلخبار بغير إسناد لتعذر حضكر كتبو
ابف النجار بالمعمكمات سببًا لتأليف كتاب مختصر معتمدًا عمى حفظو فقط، فألف ليـ كتابًا 

 .مكجزاً 

كأصبح ضركرة حمل العمماء لمؤلفاتو في رحبلتيـ كأسفارىـ دافعًا في التكجو نحك 
االختصار ،اذ مف المعركؼ اف الكتب المطكلة غالبًا ما تككف بمجمدات عديدة ، تجاكزت االؼ 
االكراؽ ، فأصبح مف الصعكبة حمميا عند السفر كالترحاؿ في الكقت الذؼ يككف فييا اصحاب 

أمس الحاجة الستحضار مؤلفاتيـ كمؤلفات غيرىـ المطكلة ألغراض التذكرة اك تمؾ المؤلفات ب
الدرس ، كنظرًا لصعكبة حمميا معيـ فقد أصبحت الكتب المختصرة مطمكبة كبديل عف 
المطكالت فمك كاف ابف النجار لديو كتابًا مختصرًا في السيرة النبكية لتمكف حممو معو عند سفره 

  عميو كالو كسمـ(.لمدينة رسكؿ هللا)صمى هللا

تمخيص كتابو إحياء عمـك الديف  ـ( بأنو اضطر إلى1111\ىػ515كقد صرح الغزالي)ت
 . (112)لتعذر استصحابو معو في إسفاره مع كبر حجمو
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ـ( ضمف أسباب اختصاره لمسيرة النبكية بأف اىمية 1334\ىػ734كعمل ابف سيد الناس)ت
كمف الطريف القكؿ اف الحافع  .(113)المختصر لككنو ))سيل تناكلو كحممو((

ـ(. أطمق عمى كتابو اسـ )المغني عف حمل اإلسفار في األسفار( 1413\ىػ816العراقي)ت
 .(114)كأشار اف سبب تأليف ىذا المختصر: ))ليسيل تحصيمو كحممو في األسفار((

األخرػ، الرغبة في إحياء ذكر بعض المؤلفيف كمؤلفاتيـ المطكلة التي  كمف األسباب
بحت طي النسياف كاإلىماؿ بعد اف ىجرىا طمبة العمـ بسبب طكليا ، كما كرد ذلؾ في أص

اختصار معرفة عمـك الحديث البف الصبلح، فقد أشار النككؼ اف سبب تأليف كتاب اإلرشاد ىك 
رغبتو في إحياء ذكر ابف الصبلح كذكر كتابو الذؼ ُىجر مف قبل طمبة العمـ بسبب إسياباتو 

كىك يقكؿ : ))...كقصدت اختصار ىذا الكتاب كرجكت اف يككف ىذا المختصر كطكلو الممل ، 
 .(115)إحياء لذكره...((

أنيا كانت سببًا  كىناؾ حاالت قد تككف فردية كالدالئل عمييا قميمة كلكنيا تشير إلى
لبلختصار كىي تتعمق بعدـ أمانة النساخاك ربما إىماؿ منو فذكر عف عبد هللا بف اسعد 

ماكتب تصنيفًا إال اختصره برأيو  (117)ـ( انو ))كاف ضيق العطف1185\ىػ582)ت (116)الدىاف
، كجاء انابا العباس المصرؼ احد ُنساخ أبك عبد هللا دمحم بف عبد (118)كال يذكر فيو انو اختصره((

 .(121)انو كاف يخكف كيختزؿ الكتابة (119)هللا الصفار

أسباب ركاج المختصرات ىك اف اغمب المكاضيع الميمة قد استنفذت  كىناؾ مف يعتقد بأف     
مف قبل المؤلفيف الذيف سبقكىـ ، كلعل ىذا األمر يبرز أكثر كمما تقادـ الزمف كتزايدت المؤلفات 

 .(121)إتماـ المؤلفات السابقة فأصبح أماـ المؤرخيف المتأخريف التكجو نحك اختصار أك تيذيب أك
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 وامشالهـ

ىػ(: تاج العركس مف جكاىر القامكس 1215الزبيدؼ، السيد دمحم مرتضى بف دمحم الحسيني)ت (1) 
 .173،ص11(،ج1972)تحقيق: د.عبد الكريـ الغرباكؼ، مراجعة: عبد الستار احمد ، مطبعة الككيت/

)ت (2)  ، دار صادر،1ىػ(: لساف العرب )ط711ابف منظكر، أبك الفضل دمحم بف مكـر
ىػ(: القامكس المحيط 817؛ الفيركز آبادؼ، مجد الديف دمحم بف يعقكب)ت 241،ص4(ج1883\بيركت

-، مؤسسة الرسالة8)تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بأشراؼ دمحم نعيـ العرقكسي، ط
 .385(،ص2115\بيركت

 .173، ص11الزبيدؼ، تاج العركس ، ج (3)

، دار 1عيف )تحقيق: د. عبد الحميد ىنداكؼ ، طىػ(: كتاب ال171الفراىيدؼ، الخميل بف احمد) (4)
 .412، ص1(،ج2112\بيركت-الكتب العممية

 .173،ص11؛ الزبيدؼ ، تاج العركس ،ج242، ص4ينظر: ابف منظكر ،لساف العرب، ج (5)

ىػ(: كشف الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف )اعتنى 1176(حاجي خميفة، مصطفى بف عبد هللا)ت6)
 .36، ص1(،ج1941\بيركت -، رفعت بيمكو الكمسي، دار إحياء التراث العربيبو: دمحم شرؼ الديف

 .35(حاجي خميفة ، المصدر نفسو، ص7)

ابف ضكياف، إبراىيـ بف دمحم بف سالـ : منار السبيل في شرح الدليل )كقف عمى ضبطو: دمحم زىير  (8)
 .7، ص1(،ج1959\دمشق -، مؤسسة دار السبلـ1الشاكيش، ط

 .416، ص28؛ الزبيدؼ ، تاج العركس ، ج 214، ص11، لساف العرب ، ج ابف منظكر (9)

 .1193؛ الفيركز آبادؼ، القامكس المحيط ، ص 139،ص 13ابف منظكر ، المصدر نفسو ، ج (11)

ىػ(: الصناعتيف الكتابة كالشعر 395أبك ىبلؿ العسكرؼ ، الحسف بف عبد هللا بف سيل)ت (11)
(، 1952\القاىرة -، دار إحياء الكتب العربية1 ابك الفضل ابراىيـ ، ط)تحقيق: عمي دمحم البجاكػ، دمحم

 . 348ص
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 .462؛ الفيركز آبادؼ، القامكس المحيط،ص 96-95، ص 5ابف منظكر ، لساف العرب ، ج (12)

 . 87،ص 7ابف منظكر ، المصدر نفسو، ج (13)

 .187،ص 4الفراىيدؼ ، العيف ، ج (14)

 .192،ص 3، جابف منظكر ، لساف العرب  (15)

 .399،ص 4؛ ابف منظكر ، لساف العرب ،ج 317،ص 2الفراىيدؼ ، العيف ، ج (16)

 .439، ص29؛ الزبيدؼ ، تاج العركس ، ج 1131الفيركز آبادؼ، القامكس المحيط ، ص (17)

 . 277،ص 8ابف منظكر ، لساف العرب ، ج (18)

 . 584،ص 2ابف منظكر ، المصدر نفسو ،ج (19)

 . 323،ص 9ر ، المصدر نفسو، جابف منظك  (21)

 .368، ص 15؛ الزبيدؼ ، تاج العركس ،ج 427، ص 5ابف منظكر ، المصدر نفسو،ج (21)

كاإليجاز )شرح : اسكندر آصاؼ،  ىػ( : اإلعجاز429الثعالبي ،أبك منصكر عبد الممؾ بف دمحم)ت (22)
 .11(، ص1867\مصر -، المطبعة العمكمية 1ط

؛ السيكطي ، جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي  173الصناعتيف ،صأبك ىبلؿ العسكرؼ ،  (23)
 –ىػ( : اإلتقاف في عمـك القراف )تحقيق : مركز الدراسات القرآنية، مجمع الممؾ فيد 911بكر)

 .1587، ص 5(، ج2115\السعكدية

 .179سكرة البقرة ،أية  (24)

 . 1588، ص5السيكطي ،اإلتقاف، ج (25)

اليذيمي، صحابي ، فقيو كمحدث كمقرغ ، كيقاؿ انو أكؿ مف جير بالقراف  (عبد هللا بف مسعكد :26)
لى  في مكة ، ىاجر إلى الحبشة كالمدينة ، كشيد بدر كاحد كالخندؽ كما شيد اليرمكؾ ، سيره عمرا 

ىػ(، ابف األثير: أبك الحسف عمي بف دمحم 32الككفة مع عمار ابف ياسر كزيرًا ، تكفي في المدينة سنة)
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-736(،ص2112\بيركت -، دار ابف حـز 1ىػ( : ُأسد الغابة في معرفة الصحابة )ط631تالجزرؼ )
739. 

ىػ( : جامع البياف عف تأكيل آؼ القراف )تحقيق: د.عبد 311الطبرؼ ،أبك جعفر دمحم بف جرير)ت (27)
؛ السيكطي  337، ص 14(، ج2111\القاىرة –، دار ىجر 1هللا بف عبد المحسف التركي ، ط

 .1189، ص 5،ج،اإلتقاف

ىػ(كآخركف : ثبلث رسائل في إعجاز القراف )تحقيق: 386الرماني ،أبك الحسف عمي بف عيسى)ت (28)
 .76ت(، ص-د\مصر -، دار المعارؼ 3دمحم زغمكؿ سبلـ ، دمحم خمف هللا ، ط

 .1611، ص5السيكطي ،اإلتقاف، ج (29)

 .82سكرة يكسف ،أية  (31)

ىػ(: التفسير الكبير كمفاتح الغيب 614 بف ضياء الديف عمر)تالفخر الرازؼ ، فخر الديف دمحم (31)
 .94، ص 18(، ج1981\بيركت-، دار الفكر1)ط

ىػ(: البياف كالتبييف )تحقيق : عبد السبلـ دمحم 255الجاحع ك أبك عثماف عمرك بف بحر)ت (32)
 .17، ص 2(، ج1998 \القاىرة –، مطبعة المدني  7ط  ،ىاركف 

ىػ(: الجامع لشعب اإليماف )تحقيق : د.عبد العمي 458بكر احمد بف الحسيف)تالبييقي ،أبك  (33)
 .38، ص 3(، ج2113 \الرياض –، مكتبة الرشيد 1عبد الحميد حامد ، ط

 \بيركت -، المكتب اإلسبلمي4كتبو )ط –ببلغتو  -الصباغ ، دمحم : الحديث النبكؼ مصطمحو (34)
 .119(، ص1981

مي : صحابي ،،قدـ مف اليمف مع ركب مف بجيمو، ككاف سيد قكمو ،  اسمـ جرير بف عبد هللا البج (35)
قبل كفاة الرسكؿ)صمى هللا عميو كالو كسمـ( بأربعيف يـك ،كأرسمو الرسكؿ الكريـ إلى ذؼ الخصمة)بيت 

ىػ(،ُأسد الغابة ، ألبف االثير، 51فيو صنـ( فقاـ بحرقيا ، كلو اثر في حركب العراؽ ، تكفي سنة)
 .182-181ص
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ىػ(: كنز العماؿ في سنف 975المتقي اليندؼ ، عبلء الديف عمي بف حساـ الديف عبد الممؾ)ت (36)
(، 1985 \بيركت -، مؤسسة الرسالة 5كاألفعاؿ )تحقيق : صفكة السقا ، بكرؼ الحياني ، ط األقكاؿ

 .346، ص3ج

 ، 11، لساف العرب ،جكرفتح كاالتساع في الفـ، ابف منظ(شدؽ : الشدؽ جانب الفـ ، كالتشدؽ : ال37)
 .173ص

الفييق الكاسع مف كل شيء ،تفييق في كبلمو : تكسع كتبختر،ابف منظكر،  المتفييق : المتفخـ، (38)
 .314، ص11لساف العرب ، ج

 .42، ص 7البييقي ، الجامع لشعب اإليماف، ج (39)

مذؼ( )تحقيق: شعيب ىػ(: الجامع الكبير )سنف التر 279(الترمذؼ ، ابك عيسى دمحم بف عيسى)ت41)
 .118، ص 6(، ج2119 \دمشق -، دار الرسالة العالمية 1االرنؤكط، سعيد المحاـ ، ط

 .39، ص 3(البييقي ، الجامع لشعب اإليماف، ج41)

 .173، ص1ابك ىبلؿ العسكرؼ ، الصناعتيف ، ج (42)

ألدب كغاية اإلرب ا ىػ(: خزانة837ابف حجة الحمكؼ ، تقي الديف أبي بكر عمي بف عبد هللا)ت (43)
 .274، ص 2(، ج1987 \بيركت –، دار كمكتبة اليبلؿ  1)شرح : عصاـ شعيتك،ط

 .83، ص 1الجاحع ، البياف كالتبييف ، ج (44)

 .7، ص 2(الجاحع ، المصدر نفسو، ج45)

 .157، ص1أبك ىبلؿ العسكرؼ ، الصناعتيف ،ج  (46)

الببلغة )شرح : دمحم عبده، اخرج مصادره : ىػ(: نيج 416الشريف الرضي ، دمحم بف الحسيف)ت (47)
 .145،ص 1(، ج2113 \بيركت -، مؤسسة االعممي1حسيف االعممي، ط

السعيدؼ ، ىادؼ شندكخ حميد : الحذؼ صكره كداللتو في كتاب نيج الببلغة لئلماـ عمي بف أبي  (48)
 .61(، ص2114\جامعة البصرة -كمية اآلداب  -طالب)ع( )رسالة ماجستير
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ىػ(: مجمع األمثاؿ )مؤسسة الطبع كالنشر التابعة 518لميداني ،أبك الفضل احمد بف دمحم)ت( ا49)
 . 9، ص1(، ج1986 \الرضكية المقدسة  لؤلستانة

،  8(، ج1993\، نشر جامعة بغداد 2(عمي ، جكاد : المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسبلـ )ط51)
 .358ص

ىػ(: فصل المقاؿ في شرح كتاب 487لعزيز بف دمحم)تابك عبيد البكرؼ ، عبد هللا بف عبد ا (51)
(، 1971 \بيركت –األمثاؿ )حققو كقدـ لو : د. إحساف عباس ،د. عبد المجيد عابديف ، دار األمانة 

 .31-29ص

(حسف ، زىراء ستار : ظاىرة اإليجاز في النص النقدؼ العربي القديـ ) رسالة ماجستير مقدمة 52)
 .23(، ص2115 \جامعة ذؼ قار -نسانيةلكمية التربية لمعمـك اإل

ىػ(: ديكاف شعره )اعتنى بو كحققو ككضع 371( الكأكاء الدمشقي : ابك فرج دمحم بف احمد الغساني)ت53)
 .84(، ص1993 \بيركت –، دار صادر  2حكاشيو: د.سامي الدىاف ، ط

االختصار كاإليجاز في الحمداني ،إبراىيـ دمحم محمكد ك الحياني ، محمكد خميف خضير : معيار  (54)
الخطاب النقدؼ كالببلغي في القرنيف الرابع كالخامس اليجرييف )بحث منشكر في مجمة التربية كالعمـ ، 

 .46، ص14(، مج2117لسنة  2جامعة المكصل ، العدد 

 -، المؤسسة العربية لمدراسة كالنشر2( رسائل ابف حـز األندلسي )تحقيق : د. إحساف عباس ، ط55)
 .186، ص 2(، ج1987 \بيركت

 .732(ص 2111 \بيركت –المقدمة )راجعو: سييل زكار، ضبط: خميل شحادة ، دار الفكر  (56)

 .35، ص 1(حاجي خميفة ، كسف الظنكف ،ج57)

 .36،ص1كشف الظنكف،ج (58)

الزبيدؼ : أبك بكر دمحم بف الحسف بف مذحج النحكؼ األندلسي، كلد في اشبيمية ، طمبو الحكـ  (59)
إلى اشبيمية كلي القضاء بيا ،  ستنصر باهلل الى قرطبة كاختاره مؤدب البنو المؤيد باهلل، كبعد رجكعوالم

ىػ(: أنباُه الركاة عمى أنباه الُنحاة 624ىػ(. ينظر : القفطي، جماؿ الديف عمي بف يكسف)379تكفي سنة)
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 بيركت -ة الكتب الثقافية، دار الفكر العربي_القاىرة، مؤسس2)تحقيق: دمحم أبك الفضل إبراىيـ، ط
 كما بعدىا . 118، ص3،ج (1986\

 أصبًل كمكلدًا، (الزجاجي: أبك القاسـ عبد الرحمف بف إسحاؽ النحكؼ البغدادؼ دارًا كنشأة ،النياكندؼ61)
إبراىيـ بف السرؼ الزجاجي  إسحاؽ عالـ في النحك كصنف فيو كتاب))الجمل الكبرػ(( ، صحب أبا

أنباه  ىػ(. القفطي،341ب ثـ انتقل إلى دمشق كبيا تكفي سنة)فنسب إليو، قاـ في حم
 .161،ص2الركاة،ج

(فضل بف سممو: بف جرير بف منخل الجيني )مكلى ليـ(،أباسمميالبجاني، فقيو مقدـ أشغف الناس 61)
بحب المسائل كأبصرىـ، حافظًا ألصحاب مالؾ، لو كتاب في اختصار)الكاضحة( كتنبييات في الفقو 

ىػ(،ابف فرحكف ،إبراىيـ بف عمي بف 319المدكنة كمختصر لكتاب ابف ألمكاز، تكفي سنة)كلو مختصر 
أبك النكر، دار التراث  ىػ(: الديباج المذىب في معرفة عمماء المذىب)تحقيق: دمحم األحمدؼ799دمحم )ت
 .138-137، ص2(،ج1972\القاىرة -العربي

النحكؼ، ميذب )السيرة النبكية( البف إسحاؽ  ابف ىشاـ : عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب الذىمي (62)
التي أصبحت ال تعرؼ إالباسمو)سيرة ابف ىشاـ(،مشيكر بحمل العمـ متقدـ بالنحك كاألنساب ككاف 

ىػ(: 748شمس الديف دمحم بف احمد) ىػ(،الذىبي،218عبلمة أىل مصر بالعربية كالشعر تكفي سنة )
، دار الغرب 1حقيق كضبط: د. بشار عكاد معركؼ ، طتاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ )ت

 .387،ص5(،ج2113\بيركت-اإلسبلمي

ىػ(: المزىر في عمـك المغة كأنكاعيا )شرح كضبط 911السيكطي، جبلؿ الديف عبد الرحمف)ت (63)
-كعنكف مكضكعاتو: دمحم احمد المكلى بؾ، دمحم أبك الفضل إبراىيـ، عمي دمحم البجاكؼ، المكتبة العصرية

 .87، ص1(،ج1986\بيركت

ىػ(: الكافي بالكفيات )تحقيق: احمد األرناؤكط، تركي 764(الصفدؼ، صبلح الديف خميل بف أيبؾ)64)
 .114،ص2(،ج2111\بيركت -، دار إحياء التراث العربي1مصطفى، ط

، 1)ط -المختصرات ألفقيييأنمكذجا-الشمراني ، عبد هللا بف دمحم : المدخل إلى عمـ المختصرات (65)
 .126(،ص2118\الرياض-دار طيبة
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 .38،ص1(كشف الظنكف،ج66)

ىػ(: مختصر المزني في فركع الشافعية )كضع 264إسماعيل بف يحيى بف إسماعيل) المزني، (67)
 .7(،ص1998\بيركت-، دار الكتب العممية1حكاشيو: دمحم عبد القادر شاىيف ، ط

مذىب أبي عبد هللا احمد بف حنبل ىػ(: متف ألخرقي عمى 334الخرقي، عمر بف الحسيف) (68)
 .11(،ص1993\طنطا-، دار الصحابة لمتراث1الشيباني )قراه كعمق عميو: أبك حذيفة إبراىيـ بف دمحم،ط

ىػ(: مختصر العيف)قـك نصو كعمق حكاشيو 379(أبك بكر االشبيمي، دمحم بف الحسف الزبيدؼ)ت69)
 7(ص1963\المغرب-ر البيضاءالطنجي، الدا كقدـ لو: عبلؿ الفاسي ، دمحم بف تاكيت

ىػ(: معجـ البمداف ) دار 626الدير: بيت يتعبد فيو الرىباف ، ياقكت الحمكؼ، ياقكت بف عبد هللا) (71)
 .495،ص2(ج1977\بيركت-صادر

 .541، ص2الراىب: المتعبد في الصكمعة، الزبيدؼ ، تاج العركس،ج (71)

لمكرد العذب أليني في الكبلـ عمى سيرة عبد ىػ(: ا735(الحمبي ، عبد الكريـ بف عبد النكر)ت72)
 .21ت(،ص-د\دمشق-، دار النكادر1الغني )تحقيق: نكر الديف طالب، ط

ىػ(: مختصر سيرة النبي كسيرة أصحابو 611أبك دمحم عبد الغني بف عبد الكاحد)ت المقدسي، (73)
 –ية ، دار بمنس2العشرة)حققو كعمق عميو: خالد بف عبد الرحمف بف حمد الشايع،ط

 .31(،ص2113\الرياض

ىػ(: إرشاد طبلب الحقائق إلى معرفة سنف خير 676النككؼ،أبك زكريا يحيى بف شرؼ)ت (74)
 .55(،ص2119\دمشق-، مطبعة الصباح7الخبلئق)ملسو هيلع هللا ىلص( )تحقيق: د. نكر الديف عتر ، ط

العيكف في تمخيص سيرة األميف  ىػ(: نكر734ابف سيد الناس،أبك عبد هللا دمحم بف دمحم بف احمد)ت (75)
-، دار المنياج4كالمأمكف ملسو هيلع هللا ىلص )عني بو: دمحم سعيد عدناف االبرش، دمحم غساف نصكح عزقكؿ، ط

 .31(،ص2111\بيركت

ىػ(: مراصد االطبلع عمى أسماءاألمكنة كالبقاع 739ابف عبد الحق، صفي الديف عبد المؤمف)ت (76)
 ، ص)ح(.1(،ج1992\بيركت -، دار الجبل 1ؼ ، ط)تحقيق: عمي دمحم البجاك 
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ىػ(: العبر في خبر مف غبر)حققو: ابك ىاجر دمحم 748الذىبي، شمس الديف دمحم بف احمد)ت (77)
 .3،ص1(،ج1985\بيركت-، دار الكتب العممية1السعيد بف بسيكني زغمكؿ، ط

مغمطاكؼ، تحقيق: د. دمحم زينيـ كرد عنكاف الكتاب باسـ )مختصر السيرة النبكية المعركفة بسيرة  (78)
 (.2111\القاىرة-دمحم عزب، دار المعارؼ

جبلؿ الديف دمحم بف عبد الرحمف القزكيني: قاضي القضاة أبك المعالي. كلد في المكصل كاصمو  (79)
مف قزكيف ، معركؼ بخطيب دمشق لتكليو خطابة جامع دمشق، كىك كاتب كمؤلف عربي كمف مؤلفاتو 

في المعاني كالبياف( مف اجل المختصرات، كلي قضاء ناحية بالرـك ثـ قضاء دمشق )تمخيص المفتاح 
ىػ(،السيكطي، جبلؿ 739ثـ قضاء مصر كنفي إلى دمشق ككلي القضاء بيا مره أخرىإلى اف تكفي سنة)

 ىػ(: بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة )تحقيق: دمحم أبك الفضل إبراىيـ ،911الديف عبد الرحمف)ت
 .157-156،ص 1(،ج1964\بيركت-المكتبة العصرية

إلى سيرة المصطفى كتاريخ مف بعده مف  ىػ(: اإلشارة762مغمطاكؼ، الحافع مغمطاكؼ بف قميج)ت (81)
-41(،ص1996\بيركت -دمشق ، دار الشامية-، دار القمـ1الخمفا )حققو: دمحم نظاـ الديف الُفتيح، ط

42. 

ىػ(: المختصر الكبير في 767الكناني)ت إبراىيـ سعد بف بدر الديفابف جماعة ، عز الديف دمحم  (81)
،)مقدمة  11(، ص1993\عماف -، دار البشير1سيرة الرسكؿ)ص( )تحقيق: د. سامي مكي العاني ، ط

 المحقق(.

حققو )ىػ(: الفصكؿ في اختصار سيرة الرسكؿ)ص( 774ابف كثير،عماد الديف إسماعيل بنعمر)ت (82)
-د الحميد مجيد دركيش ، طبعة خاصة لمممكة العربية السعكدية ، دار النكادركخرج أحاديثو : عب

 )مقدمة المحقق(. 7(، ص2111\الككيت

 .31الفصكؿ في اختصار سيرة الرسكؿ)ص( ، ص (83)

ىػ(: المختصر في اخبار البشر 732أبك الفداء ، عماد الديف إسماعيل بف عمي بف محمكد)ت (84)
 .3ت(، ص-د\صرم-، المطبعة الحسينية 1)ط
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 (عيكف األثر في فنكف المغازؼ كالسير:)حقق نصكصو كخرج احاديثو كعمق عميو: دمحم الخطراكؼ 85)
ت( ، -د/دمشق –بيركت  –المدينة المنكرة ،دار ابف كثير  –،محيي الديـ مستك، مكتبة دار التراث 

 .31ص

ىػ(: شذرات الذىب في 1189ت(ابف العماد الحنبمي ، شياب الديف عبد الحي بف احمد بف دمحم) 86)
-دمشق-، دار ابف كثير1اخبار مف ذىب )تحقيق: عبد القادر االرناؤكط ، محمكد االرناؤكط،ط

 .111، ص1(،ج1986\بيركت

المصامدة : ىي قبيمة في المغرب كىـ أبناء مصمكد بف برنس ابك شعكب البرانس، كبيـ كاف دمحم  (87)
ى تـ لو بالمغرب ما تـ مف االستيبلء عمى الببلد كالغمبة، بف تكمرت صاحب دعكة بني عبد المؤمف حت

 كما بعدىا. 321، ص1( ،ج1968\المغرب -منصكر،عبد الكىاب : قبائل المغرب )المطبعة الممكية

الكزير ىك: مؤيد الديف أبك الحسف دمحم بف عبد الكريـ بف برز )الكزير القمي( قمي االصل  (88)
ة ، قدـ بغداد بصحبة ابف القصاب الكزير كقدميا بعد كفاتو ، كىك كاتبًا كالمكلد، بغدادؼ المنشأ كالكفا

ىػ(كنقل لدار الكزارة كأصبح ذا شأف 616سديدًا بميغًا فاضبًل اديبًا متمكف بالسياسة ، ناب الكزارة سنة)
ره الخميفة رفيع حتى اف الخميفة الناصر لديف هللا كتب بخطو ، دمحم القمي )نائبنا في الببلد كالعباد(، كاق

ىػ( الذىبي ،تاريخ 629الظاىر ثـ الخميفة المستنصر، كقبض عميو كسجف ىك كابنو ، تكفي سنة)
 كما بعدىا. 936، ص13االسبلـ ،ج

ىػ(: المعجب في تمخيص إخبار المغرب )تحقيق: دمحم سعيد 647(المراكشي ، عبد الكاحد بف عمي)89)
 .24-23، ص3(،ج1963\جميكرية العربة المتحدةال-العرياف ، المجمس األعمى لمشؤكف اإلسبلمية

الممؾ العزيز غياث الديف دمحم بف الظاىر غازؼ بف الناصر صبلح الديف بف يكسف بف أيكب،  (91)
صاحب حمب ، كلي بعد كالد كلو مف العمر اربع سنكات ، كجعل اتابكو الطكاشي طغريل .تكفي كىك 

 .157، ص14ىػ(، الذىبي، تاريخ االسبلـ،ج634شابًا، سنة)

الحمب مف تاريخ حمب )كضع حكاشيو:  ىػ(: زبده661ابف العديـ ، كماؿ الديف عمر بف احمد) (91)
 .5(، ص1996\بيركت -، دار الكتب العممية1خميل المنصكر، ط
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كىك الحاكـ بأمر هللا أبك العباس بف المسترشد العباسي المصرؼ، الذؼ نجا كاختفى بعد سيطرة  (92)
ىػ(، ثـ سار كتكصل لدمشق كطمبو صاحب دمشق ، كبعد كقعة عيف 656د سنة)التتار عمى بغدا

جالكت بكيع بدمشق كسار بعرب الشاـ كدخل العراؽ، ثـ قدـ مصر كنيض ببيعتو بيبرس الظاىرؼ 
 .197-196، ص6ىػ(،الصفدؼ ،الكافي بالكفيات، ج711ىػ( كتكفي سنة)661كبكيع لو ستة)

بكالؽ –، المطبعة األميرية  1ىػ(: مختصر إخبار الخمفاء )ط674ابف الساعي، عمي بف أنجب)ت (93)
 .2(، ص1892\بمصر

ىػ(: البياف المغرب في اختصار إخبار ممكؾ 712أبك العباس احمد بف دمحم)ت ابف عذارؼ، (94)
 -، دار الغرب اإلسبلمي1األندلس كالمغرب )تحقيق: بشار عكاد معركؼ، محمكد بشار عكاد، ط

 .22، ص1(، ج2113\تكنس

ىػ(: تاريخ الطبرؼ تاريخ الرسل كالممكؾ )تحقيق: دمحم أبك الفضل 311(الطبرؼ ، دمحم بف جرير)ت95)
 .23-22(، ص1967\مصر-، دار المعارؼ2إبراىيـ، ط

ىػ(: صيد الخاطر )تحقيق: عبد القادر احمد عطا ، 597ابف الجكزؼ ، عبد الرحمف بف عمي)ت (96)
 .448(، ص1992\بيركت-دار الكتب العممية ،1ط

 .54إرشاد طبلب الحقائق ، ص (97)

ىػ(: ادب الدنيا كالديف )شرح كتعميق: دمحم كريـ راجح، 451الماكردؼ ، عمي بف دمحم البصرؼ)ت (98)
 .286(، ص1985\بيركت -، دار اقرأ4ط

 .287الماكردؼ، المصدر نفسو ، ص (99)

ىػ(: المختار مف مناقب 616لجزرؼ)أبك السعادات المبارؾ بف دمحم ا مجد الديف بف األثير، (111)
-، مركز زايد لمتراث1الجادر، ط األخيار )تحقيق: مأمكف الصاغرجي، عدناف عبد ربو ، دمحم أديب

 .5، ص1(،ج2113\اإلمارات

–ط ،مكتبة المثنى -ىػ(: المباب في تيذيب األنساب )د631ابف االثير، عز الديف الجزرؼ) (111)
 .8، ص1ت( ،ج-د\بغداد
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 هـ(8-7)القرنينأسباب تأليف المصنفات التاريخية المختصرة خالل  

ط ياقكت الحمكؼ بأف) ال يقـك احد باقتضاب كاختصار كتابو كمف فعل عكس ذلؾ فيك (اشتر 112)
 .14-13، ص1عاؽ كحسيبو هللا (ينظر : معجـ البمداف ،ج

 ح(.-، ص)ز1مراصد االطبلع، ج (113)

 .294،ص1حاجي خميفة ، كشف الظنكف ،ج (114)

 .288المصدر نفسو، ص (115)

د اإلسبلمية في العصكر الكسطى، كانت تقـك مقاـ الطباعة الكراقة : مينة شائعة في الببل (116)
كالنشر، كتشتمل عمى إعماؿ النسخ كالتصحيح كالتجميد كالتصكير كالخط كالتذىيب كتزكيق الكتب، 

ط، -إعبلـ الكراقيف )د كالكراؽ مف يحترؼ تمؾ المينة، ينظر: النممة، عمي بف إبراىيـ: الكراقة كأشير
 كما بعدىا. 12(، ص1995\ياضالر  –مكتبة الممؾ فيد 

ىػ(: تاريخ مدينة السبلـ )حققو: بشار عكاد 463الخطيب البغدادؼ، ابك بكر احمد بف ثابت) (117)
 .226-225، ص16(، ج2111\بيركت-،دار الغرب اإلسبلمي1معركؼ، ط

كبيا أبك سعيد السيرافي : الحسف بف عبد هللا بف المرزباف القاضي النحكؼ ، كلد في سيراؼ  (118)
طمب العمـ كخرج إلى عماف ثـ عاد ثـ قدـ بغداد كتكلى القضاء بيا ككاف اعمـ الناس بنحك البصرييف، 
ككاف يدرس القراف كالقراءات كالمغة كالنحك كالفقو، كاف اليأكل إال مف كسب يده، تكفي 

 .317-316، ص8ىػ(،البغدادؼ ،تاريخ بغداد، ج368سنة)

 .317،ص 8نفسو ، ج الخطيب البغدادؼ ، المصدر (119)

العبلؽ ، د. كاظـ دستر : الكراقة في بغداد كدكرىـ في تشريع العمـ )بحث منشكر في مجمة  (111)
 .17( ، ص2115لسنة  51دراسات في التاريخ كاآلثار، جامعة بغداد ، العدد

تحقيق  ىػ(: الدرة الثمينة في تاريخ المدينة )643ابف النجار ، دمحم بف محمكد بف الحسف ) (111)
 .26-25(، ص1995\بكرسعيد-كتقديـ : د. دمحم زينيـ دمحم عزب ، مكتبة الثقافة الدينية

، 11ىػ(: مختصر إحياء عمـك الديف )ط515ابك حامد الغزالي ، زيف الديف دمحم بف دمحم)ت (112)
 .17(، ص1991\بيركت-مؤسسة الكتب الثقافية
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 .31نكر العيكف ، ص (113)

ىػ(: المغني عف حمل 816، أبي الفضل زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف)تالحافع العراقي  (114)
-، مكتبة دار طبرية1اإلسفار في األسفار )اعتنى بو : أبك دمحم اشرؼ بف عبد المقصكد، ط

 .3، ص1(،ج1995\الرياض

 .55إرشاد طبلب الحقائق ، ص (115)

كلد في المكصل كأقاـ مده في مصر ، شاعر مف الكتاب الفقياء ،  عبد هللا بف اسعد الدىاف، (116)
كانتقل إلى الشاـ فكلى التدريس بحمص كتكفي بيا ، لو )ديكاف شعر( ككتاب )شرح الدركس(، تكفي 

 -، دار العمـ لممبلييف15ىػ(: االعبلـ )ط1311ىػ(،الزركمي، خير الديف الديف بف محمكد)ت581سنة)
 .113، ص2كاة ، ج،أنباه الر  ، كينظر: القفطي72، ص4(، ج2112\بيركت 

العطف: كناية عف البخل ، كاصميا مبرؾ اإلبل كفييا الكاسع كالضيق ، ينظر: لساف العرب ،  (117)
 .287، ص13ابف منظكر، ج

 .113، ص2أنباه الركاة ، ج القفطي، (118)

ىػ( 311(ابك عبد هللا دمحم بف عبد هللا الصفار االصبياني ، المحدث القدكة كرد نيسابكر قبل سنة)119)
ككاف كراقو ابك العباس المصرؼ الذؼ خانو كاختزؿ عيكف كتبو كلـ ينجع باسترجاعيا الصفار، تكفي 

ىػ(: طبقات الشافعية الكبرػ )تحقيق: 771ىػ(،السبكي، تاج الديف عبد الكىاب بف عمي)ت339سنة)
 ،3ج ، (1964\ ىرةالقا -، دار إحياء الكتب العربية1محمكد دمحم الطناحي، عبد الفتاح دمحم الحمك ،ط

 .179-178ص

، كينظر: الحبشي، عبد هللا دمحم :الكتاب في 179، ص 3السبكي، طبقات الشافعية الكبرػ ، ج (121)
 .58(، ص1981\ط، صنعاء-الحضارة اإلسبلمية)د

الرابع عشر \العزاكؼ ، رنا سميـ شاكر : الحياة الفكرية في العراؽ خبلؿ القرف الثامف اليجرؼ  (121)
 158(.ص2113\كمية اآلداب-دؼ )أطركحة دكتكراه ، جامعة البصرةالميبل
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 قائمة المصادر والمراجع
 المـصــادر

 ىػ(:631أبف األثير ، ابك الحسف عمي بف دمحم الجزرؼ)ت 
 ـ(.       2112بيركت/ -، دار أبف حـز1أسد الغابة في معرفة الصحابة )ط -1
 ت(.-بغداد/د –المباب في تيذيب االنساب )مكتبة المثنى  -2
 ىػ(:379ابكبكر األشبيمي ، دمحم بف الحسف الزبيدؼ)ت 
الطنجي ، الدار  مختصر العيف)قـك نصو كعمق حكاشيو كقدـ لو : عبلؿ الفاسي ، دمحم بف تاكيت -3

 ـ(.1963المغرب/ -البيضاء
 ىػ(:458البييقي ، ابك بكر احمد بف الحسيف)ت 
-، مكتبة الرشيد1ي عبد الحميد حامد ، طالجامع لشعب االيماف )تحقيق: د.عبد العم -4

 ـ(.2113الرياض/
 ىػ(:279الترمذؼ ، ابك عيسى دمحم بف عيسى)ت 
، دار الرسالة 1الجامع الكبير)سنف الترمذؼ( )تحقيق: شعيب االرناؤكط ، سعيد المحاـ ، ط -5

 ـ(.2119دمشق/-العالمية
 ىػ(:429الثعالبي ، ابك منصكر عبد الممؾ بف دمحم)ت 
 ـ(.1867مصر/ –، المطبعة العمكمية 1از كااليجاز)شرح: اسكندر آصف ، طاالعج -6
 ىػ(:255الجاحع ، ابك عثماف عمرك بف بحر)ت 
 ـ(.1998القاىرة/ –، مطبعة المدني 7البياف كالتبييف )تحقيق: عبد السبلـ دمحم ىاركف ، ط-7
 ىػ(:767ابف جماعة ، عز الديف دمحم بدر الديف ابراىيـ بف سعد)ت 
 –، دار البشير 1ختصر الكبير في سيرة الرسكؿ)ص()تحقيق: د.سامي مكي العاني ، طالم -8

 ـ(.1993عماف/
 ىػ(:597ابف الجكزؼ ، عبد الرحمف بف عمي)ت 
 ـ(.1992بيركت/ –، دار الكتب العممية 1صيد الخاطر)تحقيق: عبد القادر احمد عطا ، ط -9
 ىػ(:1176حاجي خميفة ، مصطفى عبد هللا)ت 
ظنكف عف اسامي الكتب كالفنكف )اعتنى بو: دمحم شرؼ الديف ، رفعت بيمكو الكمسي ، دار كشف ال -11

 ـ(.1996بيركت/ –ق ، دار الشامية دمش-القمـ ،
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 ىػ(:816الحافع العراقي ، ابك الفضل زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف)ت 
، مكتبة 1بد المقصكد ، طالمغني عف حمل االسفار في األسفار )اعتنى بو: ابك دمحم اشرؼ بف ع -11

 ـ(.1995الرياض/ –دار طبرية 
 ىػ(:515ابك حامد الغزالي ، زيف الديف دمحم بف دمحم)ت 
 ـ(.1991بيركت/ –، مؤسسة الكتب الثقافية 11مختصر احياء عمـك الديف )ط -12
 ىػ(:837ابف حجة الحمكؼ ، تقي الديف ابي بكر عمي بف عبد هللا)ت 
 ـ(.1987بيركت/ –، دار كمكتبة اليبلؿ 1رب )شرح: عصاـ شعيتك ، طحزانة االدب كغاية اال -13
 ىػ(:456ابف حـز االندلسي ، عمي بف احمد بف سعيد)ت 
–، المؤسسة العربية لمدراسة كالنشر 2رسائل ابف حـز االندلسي )تحقيق: د. احساف عباس ، ط -14

 ـ(. 1987بيركت/
 ىػ(:735الحمبي ، عبد الكريـ بف عبد النكر)ت 
، دار 1المكرد العذب اليني في الكبلـ عمى سيرة عبد الغني )تحقيق: نكر الديف طالب ، ط  -15

 ت(.-دمشق/د –النكادر 
 ىػ(:334الخرقي ، عمر بف الحسيف)ت 
متف الخرقي عمى مذىب ابي عبد هللا احمد بف حنبل )قراه كعمق عميو: ابك حذيفة ابراىيـ بف دمحم ،  -16
 ـ(.1993نطا/ط –، دار الصحابة لمتراث 1ط
 ىػ(:463الخطيب البغدادؼ ، ابك بكر احمد بف ثابت)ت 
 ـ(.2111بيركت/ –، دار الغرب االسبلمي 1تاريخ مدينة السبلـ )حققو: بشار عكاد معركؼ ، ط -17
 ىػ(:818ابف خمدكف ، عبد الرحمف بف دمحم)ت 
 ـ(.2111بيركت/ –المقدمة )راجعو: سييل زكار، ضبط: خميل شحادة ، دار الفكر  -18
 ىػ(:748الذىبي ، شمس الديف دمحم بف احمد)ت 
، دار 1تاريخ االسبلـ ككفيات المشاىير كاالعبلـ )تحقيق كضبط: د.بشار عكاد معركؼ ، ط -19

 ـ(.2113بيركت/ –الغرب االسبلمي 
، دار الكتب العممية 1العبر في خبر مف غبر)حققو: ابك ىاجر دمحم السعيد بف بسيكني زغمكؿ ، ط -21
 ـ(.1985ركت/بي–
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 ىػ( ، كاخركف:386الرماني ، ابك الحسف عمي بف عيسى)ت 
 –، دار المعارؼ 3 ، طثبلث رسائل في اعجاز القرآف )تحقيق: دمحم زغمكؿ سبلـ ، دمحم خمف هللا -21

 ت(.-مصر/د
 ىػ(:1215الزبيدؼ ، السيد دمحم مرتضى بف دمحم الحسيني)ت 
د. عبد الكريـ الغرباكؼ ، مراجعة: عبد الستار احمد ،  تاج العركس مف جكاىر القامكس )تحقيق: -22

 ـ(.1972مطبعة الككيت/
 ىػ(:674ابف الساعي ، عمي بف انجب)ت 
 ـ(.1892بكالؽ بمصر/ –، المطبعة االميرية 1مختصر اخبار الخمفاء )ط -23
 ىػ(:771السبكي ، تاج الديف عبد الكىاب بف عمي)ت 
، دار احياء 1مكد دمحم الطانجي ، عبد الفتاح دمحم الحمك ، ططبقات الشافعية الكبرػ )تحقيق: مح -24

 ـ(.1964القاىرة/ –الكتب العربية 
 ىػ(:734ابف سيد الناس ، ابك عبد هللا دمحم بف دمحم بف احمد)ت 
نكر العيكف في تمخيص سيرة االميف كالمأمكف ملسو هيلع هللا ىلص )عنى بو: دمحم سعيد عدناف االبرش ، دمحم غساف  -25

 ـ(.2111بيركت/ –، دار المنياج 4نصكح عزقكؿ ، ط
 ىػ(:911السيكطي ، جبلؿ الديف عبد الرحمف بف ابي بكر)ت 
 –االتقاف في عمـك القرآف )تحقيق: مركز الدراسات القرآنية ، مجمع الممؾ فيد  -26

 ـ(.2115السعكدية/
–ابراىيـ ، المكتبة العصرية بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة )تحقيق: دمحم ابك الفضل  -27

 ـ(.1964بيركت/
المزىر في عمـك المغة كانكاعيا )شرحو كضبطو: دمحم احمد المكلى بؾ ، دمحم ابك الفضل ابراىيـ ،  -28

 ـ(.1964بيركت/–عمي دمحم البجاكؼ ، المكتبة العصرية 
 ىػ(:416الشريف الرضي ، دمحم بف الحسيف)ت 
–، مؤسسة االعممي 1، اخرج مصادره: حسيف االعممي ، طنيج الببلغة )شرح: دمحم عبده  -29

 ـ(.2113بيركت/
 ىػ(:764الصفدؼ ، صبلح الديف خميل بف ايبؾ)ت 
–، دار احياء التراث العربي 1الكافي بالكفيات )تحقيق: احمد االرناؤكط ، تركي مصطفى ، ط -31

 ـ(.2111بيركت/
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 ىػ(:311الطبرؼ ، ابك جعفر دمحم بف جرير)ت 
–، دار المعارؼ 2الطبرؼ تاريخ الرسل كالممكؾ )تحقيق: دمحم ابك الفضل ابراىيـ ، طتاريخ  -31

 ـ(.1967مصر/
، دار ىجر 1جامع البياف عف تأكيل آؼ القراف )تحقيق: د. عبد هللا بف عبد المحسف التركي ، ط -32
 ـ(.2111القاىرة/ –
 ىػ(:739ابف عبد الحق ، صفي الديف عبد المؤمف)ت 
-، دار الجبل1بلع عمى اسماء االمكنة كالبقاع )تحقيق: عمي دمحم البجاكؼ ،طمراصد االط -33

 ـ(.1992بيركت/
 ىػ(:487ابك عبيد البكرؼ ، عبد هللا بف عبد العزيز بف دمحم)ت 
فصل المقاؿ في شرح كتاب االمثاؿ )حققو كقدـ لو: د احساف عباس ، د. عبد المجيد عابديف ،  -34
 ـ(.1971بيركت/–االمانة  دار
 ىػ(:661ابف العديـ ، كماؿ الديف عمر بف احمد)ت 
 –، دار الكتب العممية 1ُزبدة الحمب مف تاريخ حمب )كضع حكاشيو: خميل المنصكر ، ط -35

 ـ(.1996بيركت/
 ىػ(:721ابف عذارؼ ، ابك العباس احمد بف دمحم)ت 
اد معركؼ ، محمكد البياف المغرب في اختصار اخبار ممكؾ االندلس كالمغرب )تحقيق: بشار عك  -36

 ـ(.2113تكنس/ –، دار الغرب االسبلمي 1بشار عكاد ، ط
 ىػ(:1189ابف العماد الحنبمي ، شياب الديف عبد الحي بف احمد بف دمحم)ت 
، دار 1شذرات الذىب في اخبار مف ذىب )تحقيق: عبد القادر االرناؤكط ، محمكد االرناؤكط ، ط -37

 ـ(.1986بيركت/ –دمشق  –ابف كثير 
 ىػ(:614لفخر الرازؼ ، فخر الديف دمحم بف ضياء الديف عمر)تا 
 ـ(.1981بيركت/ –، دار الفكر 1التفسير الكبير كمفاتيح الغيب ، ط -38
 ىػ(:732ابك الفدا ، عماد الديف اسماعيل بف عمي بف محمكد)ت 
 ت(.-مصر/د –، المطبعة الحسينية 1المختصر في اخبار البشر )ط -39
 ىػ(:171ف احمد)تالفراىيدؼ ، خميل ب 
 ـ(.2112بيركت/–، دار الكتب العممية 1كتاب العيف )تحقيق: د. عبد الحميد ىنداكؼ ، ط -41
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 ىػ(:799ابف فرحكف ، ابراىيـ بف عمي بف دمحم)ت 
–الديباج المذىب في معرفة عمماء المذىب )تحقيق: دمحم االحمدؼ ابك النكر، دار التراث العربي  -41

 ـ(.1972القاىرة/
  ىػ(:817كز ابادؼ ، مجد الديف دمحم بف يعقكب)تالفير 
القامكس المحيط )تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بأشراؼ دمحم نعيـ العرقكسي ،  -42
 ـ(.2115بيركت/ –، مؤسسة الرسالة 8ط
 ىػ(:624القفطي ، جماؿ الديف عمي بف يكسف)ت 
القاىرة ،  –، دار الفكر العربي 2الفضل ابراىيـ ، ط انباُه الركاة انباه النحاة )تحقيق: دمحم ابك -43

 ـ(.1986بيركت/ –مؤسسة الكتب الثقافية 
 ىػ(:774ابف كثير ، عماد الديف اسماعيل بف عمر)ت 
الفصكؿ في اختصار سيرة الرسكؿ )ملسو هيلع هللا ىلص( )حققو كاخرج احاديثو: عبد الحميد مجيد دركيش ، طبعة  -44

 ـ(.2111الككيت/ –ة السعكدية ، دار النكادر خاصة لممممكة العربي
 ىػ(:451الماكردؼ ، عمي بف دمحم البصرؼ)ت 
 ـ(.1985بيركت/ –، دار اقرأ 4أدب الدنيا كالديف )شرح كتعميق: دمحم كريـ راجح ، ط -45
 ىػ(:975المتقي اليندؼ ، عبلء الديف عمي بف حساـ الديف عبد الممؾ)ت 
، مؤسسة 5كاالفعاؿ )تحقيق: صفكة السقا ، بكرؼ الحياني ، طكنز العماؿ في سنف االقكاؿ  -46

 ـ(.1985بيركت/–الرسالة 
 ىػ(:616مجد الديف ابف االثير ، ابك السعادات المبارؾ بف دمحم الجزرؼ)ت 
المختار مف مناقب االخيار )تحقيق: مأمكف الصاغرجي ، عدناف عبد ربو ، دمحم اديب الجادر ،  -47
 ـ(.2113االمارات/ –، مركز زايد لمتراث 1ط
 ىػ(:647المراكشي ، عبد الكاحد عمي)ت 
المعجب في تمخيص اخبار المغرب )تحقيق: دمحم سعيد العرياف ، المجمس االعمى لمشؤكف  -48

 ـ(.1963الجميكرية العربية المتحدة/–االسبلمية 
 ىػ(:264المزني ، اسماعيل بف يحيى بف اسماعيل)ت 
، دار الكتب 1عية )كضع حكاشيو: دمحم عبد القادر شاىيف ، طمختصر المزني في فركع الشاف -49

 ـ(.1998بيركت/–العممية 
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 ىػ(:762مغمطاكؼ ، الحافع مغمطاؼ بف قميج)ت 
دار  1االشارة الى سيرة المصطفى كتاريخ مف بعده مف الخمفا )تحقيق: دمحم نظاـ الديف الُفتيح ، ط -51

 ـ(.1996بيركت/–دار الشامية  –دمشق  –القمـ 
 ىػ(:611المقدسي ، ابك دمحم عبد الغني بف عبد الكاحد)ت 
مختصر سيرة النبي كسيرة اصحابو العشرة )حققو كعمق عميو: خالد بف عبد الرحمف بف حمد  -51

 ـ(.2113الرياض/ –، دار بمنسية 2الشايع ، ط
 (  ىػ(:711ابف منظكر ، ابك الفضل دمحم بف مكـر
 ـ(.1883/بيركت –، دار صادر 1لساف العرب )ط -52
 ىػ(:518الميداني ، ابك الفضل احمد بف دمحم)ت 
 ـ(.1986مجمع االمثاؿ )مؤسسة الطبع كالنشر في االستانةالرضكية المقدسة / -53
 ىػ(:643ابف النجار ، دمحم بف محمكد بف الحسف)ت 
 –فة الدينية الدرة الثمينة في تاريخ المدينة )تحقيق كتقديـ: د. دمحم زينيـ دمحم عزب ، مكتبة الثقا -54

 ـ(.1995بكر سعيد/
 ىػ(:676النككؼ ، ابك زكريا يحيى بف شرؼ)ت 
، 7أرشاد طبلب الحقائق الى معرفة سنف خير الخبلئق ملسو هيلع هللا ىلص )تحقيق: د. نكر الديف عتر ، ط -55

 ـ(.2119دمشق/–مطبعة الصباح 
 ىػ(:395ابك ىبلؿ العسكرؼ ، الحسف بف عبد هللا بف سيل)ت 
، دار احياء 1ناعتيف الكتابة كالشعر )تحقيق: عمي دمحم البجاكؼ ، دمحم ابك الفضل ابراىيـ ، طالص -56

 ـ(.1952القاىرة/ –الكتب العربية 
 ىػ(:371الكأكأء الدمشقي ، ابك الفرج دمحم بف احمد الغساني)ت 
 –، دار صادر 2ديكاف شعر )اعتنى بو كحققو ككضع حكاشيو: د. سامي الدىاف ،ط -57
 ـ(.1993ت/بيرك 
 ىػ(:626ياقكت الحمكؼ ، ياقكت بف عبد هللا)ت 
 ـ(.1977بيركت/ –معجـ البمداف )دار صادر  -58
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 المـراجـع
 : سف ، زىراء ستار 

جامعة ذؼ  –كمية التربية  –ظاىرة االيجاز في النص النقدؼ العربي القديـ )رسالة ماجستير  -1

 ـ(.2115قار/

 الحياني ، محمكد خميف خضير: الحمداني ، ابراىيـ دمحم محمكد ؛ 

معيار االختصار كااليجاز في الخطاب النقدؼ كالببلغي في القرنيف الرابع كالخامس اليجرييف  -2

 ـ(.2117لسنة  2، العدد14)بحث منشكر في مجمة التربية كالعمـ ، جامعة المكصل ، مج 

 ىػ(:1311الزركمي ، خير الديف بف محمكد)ت 

 ـ(.2112بيركت/ –عمـ لممبلييف ، دار ال15االعبلـ )ط -3

 : السعدؼ ، ىادؼ شندكخ حميد 

الحذؼ صكره كداللتو في كتاب نيج الببلغة لؤلماـ عمي بف ابي طالب )عميو السبلـ()رسالة  -4

 ـ(.2114جامعة البصرة/ –كمية اآلداب –ماجستير 

 : الشمراني ، عبد هللا بف دمحم 

 ـ(.2118الرياض/ –، دار طيبة 1فقيية انمكذجًا )طالمدخل الى عمـ المختصرات_ المختصرات ال -5

 : ابف ضكياف ، ابراىيـ بف دمحم بف سالـ 

–، مؤسسة دار السبلـ 1منار السبيل في شرح الدليل )كقف عمى ضبطو : دمحم زىير الشاكيش ، ط -6

 ـ(.1959دمشق/
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 : العزاكؼ ، رنا سميـ شاكر 
اليجرؼ/ الرابع عشر ميبلدؼ )اطركحة دكتكراه ، الحياة الفكرية في العراؽ خبلؿ القرف الثامف  -7

 ـ(.2113كمية اآلداب/ –جامعة البصرة 

 : العبلؽ ، كاظـ دستر 
الكراقة في بغداد كدكرىـ في نشر العمـ )بحث منشكر في مجمك دراسات في التاريخ كاالثار ، جامعة  -8

 ـ(.2115لسنة  51بغداد ، العدد 

 : عمي ، جكاد 
 ـ(.1993، نشر جامعة بغداد/ 2لعرب قبل االسبلـ )طالمفصل في تاريخ ا -9

  : دمحم الصباغ 
 ـ(.1981بيركت/ –، المكتب االسبلمي 4كتبو )ط –ببلغتو  –الحديث النبكؼ مصطمحو  -11

 : منصكر ، عبد الكىاب 
 ـ(.1968المغرب/ –قبائل المغرب )المطبعة الممكية  -11

 : النممة ، عمي بف ابراىيـ 
 ـ(.1995الرياض/ –اعبلـ الكراقيف )مكتبة الممؾ فيد الكراقة كاشير  -12

 


