
 وصا�ا وتوجیهات لطالب العلم
 أفضل طر�قة الختصار الكتب الطو�لة

 
 ما هي أفضل طر�قة الختصار الكتب الطو�لة؟  :السؤال

واالختصار �أن �أتي إلى الكتاب   ،موجود من القدم -اختصار الكتب -االختصار  :الجواب
ل ثم ینظر في مادته وجُ  وما دون ذلك  ،ستغنى عنه یثبتهفما كان هو األهم مما ال �ُ  ،ملهالمطوَّ

تفسیر  (�أتي إلى  ، فمثًال رَص ف�كون بهذا اختَ  ،حذفحتاج إل�ه �ُ وكذلك التكرار وما ال �ُ  ،�حذفه
د ف�ه وهو معتمِ  ،ر في تأو�ل اآل�ات من عندهسِّ ف�ه كالم لإلمام المف )تفسیر الطبري فـ( )،الطبري 

، ثم ینتقي من الروا�ات التي یوردها الطبري  ،ثبت ما قاله الطبري �حروفهفیُ  ،على تفسیر السلف
ر منها على األقوى واألصح و�ترك ما عدا �قتِص ف ،أح�اًنا یورد عشر�ن روا�ة في تأو�ل اآل�ة وهو
ألن ابن جر�ر �عتمد علیها   ؛رن أو َتسند ما قاله المفسِّ بیِّ تُ  ر على روایتین أو ثالثٍ ف�قتِص  ،ذلك

إل�ه من هذا التفسیر من غیر  ل له أن اقتصر على قدر محتاجٍ فیتحصَّ  ،وهكذا ،في تفسیره
 .إخالل

مراًرا في الدروس أن اختصاره من أسهل ما   البن خز�مة أشرتُ  )التوحید (وفي كتاب 
�أتي الطالب ف�قتصر على كالم ابن  ف، -)تفسیر الطبري (وهذا مثال مثل ما قلُت في - ،�كون 

أو أح�اًنا   ،ست روا�ات من السنة ومن أقوال السلفأو ابن خز�مة یذكر خمس روا�ات و  ،خز�مة
تصر من أقوال السلف على واحد أو  و�ق ،ف�قتصر منها على حدیث صح�ح و�ترك المكرر ا،عشرً 
 .هذا االختصار ،ف�أتي المختَصر في ر�ع حجم األصل ،وهكذا ،اثنین

ف�ه كالم المؤلف عن اآلثار التي   متمیزٌ  كالمٌ -الكالم المنثور الذي ل�س بهذه الطر�قة و 
القرطبي  �ذكر أصل المسألة ورأي و �أتي إلى المسألة ف ،-مثًال – )تفسیر القرطبي( :مثل، -تل�ه 

ثبته  ثم �أتي إلى القول اآلخر و�ُ  ،�قتصر منها على األقوى  ،فیها وما استدل �ه من أدلة متنوعة
و�كون في أول األمر  ،المقصود أن االختصار أمره سهل ،وهكذا ،و�قتصر من أدلته على األقوى 

 ،حذفوهذا �ُ  ،ُیثَبت أن هذا ل�میز ما �حتاج إل�ه وما ال �حتاج إل�ه، � ؛األقالم الملونة��العالمات 
 ب�ضه فیها.یُ  حیله إلى أوراقٍ ثم �ُ  ،وهكذا ،قتصر منه على �عضهوهذا �ُ 
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