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ABSTRACT 

 The goal of the study: stand on the genesis and factors of the emergence of scientific 

Mutun and manifestations of acceptance and rejection 

Problematic search: What are the most important theoretical features of the 

phenomenon of scientific Mutun? 

Methodology of the study: Descriptive analytical method 

Where I described in general the factors of the emergence of scientific Mutun, And 

also to the manifestations of acceptance and rejection, with the analysis of the content 

to reach the results. 
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 لخص امل

 هدف الدراس : الوقوف عةلى نشأة وعوامل ظهور املتون العةلمي  ـ ومظاهر القبول والرفض هلا

 إشكالي  البحث: ما هي أهم املعامل النظري  لظاهرة املتون العةلمي ؟   

 منهجي  الدراس :  املنهج الوصفي التحةليةلي

وأيضا ملظاهر القبول والرفض هلا، مع حتةليل  حيث قمت بوصف عام وجممل لعوامل نشأة وظهور املتون العةلمي ،
 احملتوى لةلوصول اىل النتائج.

م نشأت منذ العصر النبوي يف شخص الرسول صةلى هللا عةليه وسةل -مبفهومها العام-املختصرات أهم النتائج: ــ ظاهرة 
 وهو املعروف يف ذاك العصر جبوامع الكةلم. وأقوال،

ــ املختصرات واملتون العةلمي  كانت حمط خالف واسع بني بعض العةلماء بني قابل ورافض هلا... والصواب وهللا أعةلم 
 كما هلا سةلبيات اذا مل حنسن ذلك. اذا حُسن استغالهلا،أن لةلمتون فوائد كثرية 

ألن مكتبتنا اإلسالمي  تكاد ختةلو من مثل هذه  ــ مازالت املتون العةلمي  حتتاج منا إىل دراس  يف جانبها النظري،
 املواضيع التارخيي  املهم .
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 مقدمة

ْسما َرب اَك الَّذاي َخةَلَق )فإن أول آي  أنزلت عةلى قةلب حممد صةلى هللا عةليه و سةلم ،هي  ("] 2قوله عز وجل:" اقْـرَْأ ِبا
 .العةلق[،و يف هذا دالل  عةلى أن هذه األم  هي أم  القراءة و الدراس  والعةلم

و قد جاءت نصوص كثرية من القران و السن  املطهرة حتث عةلى طةلب العةلم و تنوه بفضل حامةليه، فمن ذلك قوله 
) تعاىل:" ُقْل َهْل َيْسَتواي ُر أُوُلو اأْلَْلَبابا َا يـََتذَكَّ ("]الزمر[،وقوله:" يـَْرَفعا اَّللَُّ الَّذايَن 9الَّذايَن يـَْعةَلُموَن َوالَّذايَن اَل يـَْعةَلُموَن إاَّنَّ

َا تـَْعَمةُلوَن َخبارٌي ) ُ مبا ْنُكْم َوالَّذايَن أُوتُوا اْلعاةْلَم َدَرَجاٍت َواَّللَّ ك أيضا قوله صةلى هللا عةليه و ( "]اجملادل [، و من ذل22آَمُنوا ما
اَلئاَكَ  لََتضَ 

َ
ُ باها َطرايًقا إاىَل اجلَنَّ ا، َوإانَّ امل َتغاي فايها عاةْلًما َسةَلَك اَّللَّ ، عُ سةلم:" َمْن َسةَلَك َطرايًقا يـَبـْ  َأْجناَحتَـَها راَضاًء لاطَالابا العاةْلما

اءا، َوَفْضُل العَ  َوإانَّ الَعاملاَ لََيْستَـْغفاُر َلُه َمْن يفا السََّمَواتا 
َ
املاا َعةَلى الَعابادا، َكَفْضلا الَقَمرا َوَمْن يفا اأَلْرضا َحَّتَّ احلايَتاُن يفا امل

، إانَّ الُعةَلَماَء َوَرثَُ  األَنْباَياءا، إانَّ األَنْباَياَء ملَْ يـَُور اثُوا دايَنارًا َواَل دارْ  َا َورَّثُو َعةَلى َسائارا الَكَواكابا ا العاةْلَم، َفَمْن َأَخَذ باها َأَخَذ ََهًا إاَّنَّ
  ." حباَظٍ  َوافارٍ 

من أجل تسهيل طريق طةلب العةلم و تذليل صعابه عةلى طالبه، صنف العةلماء خمتصرات يقربون هبا أصول عةلوم الشريع ، و 
لعةلماء يف افكانت هذه املختصرات هي الةلبن  األوىل يف صرح طةلب العةلم، و مما يدل عةلى أَهيتها ما درج عةلى ألسن  

 ."و "من حفظ األصول ضمن الوصول م: "من حفظ املتون حاز الفنون"،احلث عةليها كقوهل

 السؤال الذي ستجيب عنه الورقة :

 ما هي أهم املعامل النظري  لظاهرة املتون العةلمي ؟ 
 
 
 
 
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 3, 2017 

 
 111 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
( ــ احملقق ـــ د مهدي املخزومي، د إبراهيم 8/232ـ )ـ هـ ـ كتاب العني270أبو عبد الرمحن اخلةليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري املتوىف:  )(1

 السامرائي ـــ الناشر: دار ومكتب  اهلالل
( ــ احملقق: عبد السالم حممد هارون ـــ الناشر:  3/192معجم مقاييس الةلغ ـــ ) --هـ( 393أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي، أبو احلسني )املتوىف:   (1)

 م2979 -هـ 2399عام النشر: دار الفكر ـــ 
(ــ  33/222اتج العروس من جواهر القاموس ــــ)  هـ( ــ2103حمم د بن حمم د بن عبد الرز اق احلسيين، أبو الفيض، املةلق ب مبرتضى، الزَّبيدي )املتوىف:  (3)

 احملقق: جمموع  من احملققني

 

 مدخل مصطلحي :

 املتون-2

َنُ  لغتان، يُذكَّر ويـَُؤنَّث، وَها  َتـْ
نُت وامل

َ
ةُلوَّاتنا بَعَقٍب، واجلميع َمتَنتانا حلَْمتانا َمعصوبتانا بينهما ُصةْلُب الظَّْهر َمعْ "منت: امل

َنْتُ يف األرض: ما ارتَـ 
تنُي: القويُّ من كل ا شيٍء، وَمنُتَ َمتانً . وامل

َ
ياط. وامل ُته: َضَربُت َمتَنه ِبلس ا ُُتوٌن. وَمتَـنـْ

َفَع وَصةُلَب، امل
ماتَن : ا ومجعه ماتان. وَمنْتُ كل ا شيٍء:

ُ
َنْتُ: َمنُت السَّيف. وامل

زادةا: َوُجُهها البارز. وامل
َ
باَعدة ما َظَهَر منه، وَمنْت القاْدرا وامل

ُ
مل

اب   فُيْسَتْخرَُج أُنـْثَياه بُعروقاهما، ومَ  نُت: أْن ُيَشقََّق َصَفُن الد 
َ
دابَّ  َتنُته َمْتناً، فاليف الغاي ، وساَر َسرْيًا مُماتاناً، أي بعيداً. وامل

 1مَمُْتوٌن."
ٌد يَُدلُّ َعةَلى َصاَلبٍَ  يفا الشَّْيءا َمَع اْمتاَداٍد َوُطولٍ  يٌح َواحا يُم َوالتَّاُء َوالنُّوُن َأْصٌل َصحا ( اْلما ْنُه اْلَمنْتُ: َما َصةُلَب ماَن  .")َمنَتَ ما

َتاٌن. َوَرأَيـُْتُه باَذلاكَ  نْ  اأْلَْرضا َواْرتـََفَع َوانـَْقاَد، َواجْلَْمُع ما َنانا ماَن اإْلا ْنُه ُشب اَه اْلَمتـْ . َوما ْن َعَصٍب اْلَمنْتا : ُمْكَتناَفا الصُّةْلبا ما َسانا
َنٌ ، َيْذَهُبوَن إاىَل الةلَّْحَم ا. ... َوَمنَتَ قـَْوَسُه: َوتَـّ  َنُه. َويـَُقوُلوَن: َمتـْ ُتُه: َضَرْبُت َمتـْ ْن َعَقبا اْلَمنْتا َوحلٍَْم. َوَمتَـنـْ . َوَمنَتَ َرَها باَعَقٍب ما

لسَّْوطا أَْمتاُنُه: َضَربـُْتُه. َوعاْنَدنَ  ُتهُ ِبا ْستاَعارَةا. َوَمتَـنـْ َه ا االا . َواْلُمَماتـََنُ : أَ  يـَْوَمُه: َسارَهُ َأمْجََع، َوُهَو َعةَلى جا ْن َيُكوَن َضْرًِب َعةَلى اْلَمنْتا
رًا مُمَاتاًنا: شَ  ًتا َوَذلاَك دايًدا بَعايًدا. َوَماتـََنُه: َماطةََلُه. َوماَن اْلَبابا مُمَاتـََن ُ الشَّ اْلُمَباَعَدُة يفا اْلَغايَ ا. َوَساَر َسيـْ اعاَرْينا، إاَذا قَاَل َهَذا بـَيـْ

َا ًتا، َكأَنَـُّهَما ََيَْتدَّانا إاىَل َغايٍَ  يُرايَداِنا  2.".بـَيـْ
َنْتُ: )الرَُّجُل الصُّةْلُب( القوايُّ. يقاُل: رُجٌل َمنْتٌ. و ق

 .د )َمنُتَ، كَكرَُم: َصةُلَب("و امل
نْتا، وراجاٌل طاوالُ 

َ
َنْتُ: الظَّْهُر، يُذَكَُّر )ويـَُؤنَُّث( ، واجَلْمُع متون. يقاُل: رُجٌل َطويُل امل

ُتونا  وقاَل الةل ْحياينُّ: امل
ُ
 3".امل
هلذا كانت هذه  ،"فاملتون العلمية: هي خالصة معتصرة من أعمال علمية كبرية، وجهود متواصلة يف البناء العلمي  

املتون أساساً للتحصيل العلمي ، الميكن جتاوزه ملن أراد أن يشدو يف سل م الطلب، ويسري على منهاج السالفني يف 
 ذلك. وقد راعى مصنفوا املتون العلمية فيها الشمول والدقة واإلجياز ليسهل حفظها؛ لذا فهي 
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 /y/192529/showall/showall/1http://islamhouse.com/ar/categorموقع دار اإلسالم ــ  (2)
 (22/272املرجع السابق ـــ)  )5(
 -هـ  2219هـ( مبساعدة فريق عمل ـــ معجم الةلغ  العربي  املعاصرة ـــ الناشر: عامل الكتب ـــ الطبع : األوىل، 2212د أمحد خمتار عبد احلميد عمر )املتوىف:  )6(

 (2/329م ــ ) 1008

 
ق التفصيل كالشواهد واألمثلة إال يف حدود الضرورة؛ وذلك لضييؤدي إىل االستطراد أو  ختلو يف العادة من كل ما

 4املقام عن استيعاب هذا وحنوه."
 املختصرات-4

َُحق اقاني "اْخَتَصَر )اْلَكالَم: أَْوَجزَه( ، َويـَُقال: َأْصُل االْختاصار يفا الطَّرايق، مثَّ استـُْعمال يفا الَكالما جَمازاً. َوقد فـَرَّ 
ق بـَْعُض امل

رٍي. واالْختاصَ بـَنْي  ْعََن، من َغرْي راَعايَ  لاةَلْفظا اأَلْصل، بةَلْفظ َيسا
َ
جَياز حَتْرايُر امل جَيازا فـََقاَل: اإلا ر: ََتْرايُد الةلَّْفظا ااالْختاصار واإلا

ْعََن... َويفا الةل اَسان: واالْختاَصاُر يفا الَكاَلم: َأنْ 
َ
ري ماَن الةلَّْفظا الَكثاري َمَع بـََقاءا امل ِْا يَ  الَيسا ََ َز الَّذاي  ََ الُفُضوَل وَيْستَـْوجا َد

ْعََن، وَكذالاك االْختاَصار يفا الطَّرايق
َ
 .عةلى امل

: خَتَاَصَر، ويـَُؤي ده َرتها( ، َويفا اأَلساس: عةلى َخْصراه، )كَتَخصََّر( ، َويفا اأَلَساسا َبارَُة عا  واْخَتَصَر: )َوَضَع يََده َعةَلى خاصا
 .الةل اَسان

أَنَّه نـََهى َأن ار والتََّخاُصر: َأن َيْضراَب الرَُّجُل َيَده إاىل َخصحره يفا الصَّالة. وُرواَي َعن النَِّبا  صةلى هللا َعةَلْيها َوسةلم )واالْختاصَ 
راً، قيل: ُهَو من املْخَصرَة... راً( َوقيل ُمَتَخص ا  ُيَصةل اَي الرَُّجُل خُمَْتصا

ا يفا فـَْرضه. َوباه َفسَّ   اأَلْزَهرايُّ َحدايَث أَِا رَ اْخَتَصر: )قـَرَأَ آيًَ  َأو آيـَتَـنْي من آخرا السُّورةا يفا الصَّالةا( َومل يـَْقرْأ ُسورًَة بَكَماهلا
ريينَ ُهَريـْرََة السَّاباَق، َوُهَو َأَحُد الَوْجَهنْي يفا ََتْوايةله. َوقَاَل ابُن األَثاري: هاكذا َرَواه   َعن أَِا ُهَريـْرََة. )و( اْخَتَصر: )َحَذَف ابُن سا

َن الشَّْيءا( َعام ً ، )َوُهَو اخُلَصيـَْرى( ، بَضَم فَفْتح فأَلاف َمْقُصورَة َويفا بـَْعض النَُّسخ بَكْسرا الرَّاءا  وايءا الن اْسَب ا، َأي  الُفُضوَل ما
 اخَلْصراي  كاالْختاصار. 

 5َسةَلَك أَْقربَه( . قَاَل بـَْعُضهم: هذا ُهَو اأَلْصل " و اْخَتَصَر )الطَّرايَق:
 .مصدر اختصَر/ اختصَر يف "اختصار ]مفرد[

 6".االختزال، شكل خمتصر لعبارة أو كةلم   ِبختصار: بكةلمات وجيزة -
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البحوث  جمةل  دوري  تصدر عن الرائس  العام  إلدارات -  إلدارات البحوث العةلمي  واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ــ جمةل  البحوث اإلسالمي  املؤلف: الرائس  العام (7)

 (39/331العةلمي  واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ــ قواعد االختصار املنهجي يف التأليف ــ لةلدكتور : عبد الغين أمحد جرب مزهر ــ )

 
 الفرق بني املختصر و املنت-5

، وَتنب املتأخرة، وكل منهما يقصد منه التقريب"املختصر واملنت كالَها من أنوَا التأليف اليت اشتهرت يف العصور 
 .التطويل، واالقتصار عةلى ما ال بد من معرفته أبخصر العبارات، وأقل األلفاظ

 :لكنهما خيتةلفان يف بعض األمور
ــ فاملنت موضَو من قبل املصنف نفسه، أما املختصر فقد يوافق املنت يف هذا، وخيالفه عندما يكون من عمل مصنف 

 .صر فيه كتاِب آخر، سواء أكان هذا الكتاب له، أم لغريهآخر اخت
ــ املنت يشتمل عةلى أبواب العةلم كةلها إبجياز، أما املختصر فقد يكون كذلك، وقد يكون اختصارا لكتاب يف ِبب من 

 .أبواب العةلم، أو يف عدد من أبوابه ال كةلها
، )ومنت خمتصرا، مثل: منت )الرحبي  يف الفرائض( -ذهواحلال  ه–ــ قد يكون املنت يف بعض األحيان نظما، فال يسمى 

 7األلفي  يف العربي ( ، وحنو ذلك."

 النشأة-3

َيكن أن نقول أن قضي  االختصار كانت حاضرة منذ العهد النبوي يف شخصه صةلى هللا عةليه و سةلم،"فكان صةلى هللا 
عةليه وسةلم َِ ِبأللفاظ القةليةل  اجلامع  ملعان كثرية ، وترى احلديث يف كةلمات معدودة مث َتد املعاين الغزيرة والفوائد 

 الكبرية املستقاة من احلديث الواحد. 

وحينما بدأ التأليف يف العةلوم اإلسالمي  كان نفس االختصار حاضراً يف أذهاِنم وطرائق َتليفهم ، وهذا املوطأ ألفه اإلمام 
مالك مث ما زال خيتصر فيه ويهذب حَّت استقر عةلى حجمه املعروف بني أيدينا، وقد كانت املصنفات يف احلديث من 

 رض لتتبع رواة احلديث وكتاب  ما لديهم حَّت َتتمع عنده أحاديث كثريةأوائل ما صنف ، كان احملدث يطوف أقطار األ
، فإذا حط عصا الرتحال يف بةلده أو بةلد آخر خيتاره ،أخذ األوراق الكثرية اليت مجعها أثناء رحةلته الطويةل  وخلصها مث 

الب حتصيةله عسر عةلى الطأخرجها يف كتاب ينتفع به الناس ، وهو يعةلم أنه لو كتب ما اجتمع عنده لطال ذلك جداً و 
 فضالً عن دراسته ، وَتمل يف اسم صحيح البخاري: " اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا 
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د الفقيه ــ ظاهرة املختصرات يف الرتاث االسالمي ــ موقع مةلتقى أهل احلديث د حمم )8(

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=131808 
 (1/282الفكر السامي ــ ِبب عةلم اخلالفيات ــ ) حممد احلجوي ــ (9)

 

صةلى هللا عةليه وسةلم وسننه وأايمه " وكذا الرتمذي :" اجلامع املختصر من السنن ومعرف  الصحيح واملعةلول وما عةليه 
 ديث إال أنك ترى كتابه ال يتجاوزمن حفظ الواحد منهم ملآت اآلالف من األحاالعمل " . مع ما يذكر يف ترامجهم 

عشرة آالف غالباً نتيج  لالختصار. ومل َخذ االختصار شكةله الذي استقر عةليه غالباً دفع  واحده بل تدرج شأنه شأن 
 .8سائر فنون التصنيف يف العةلوم اإلسالمي  ، ولذلك يصعب َتريخ ابتداءها حتديداً . "

وقد حاول حتديد ابتداءها ِبلشكل العةلمي املتعارف عةليه، الفقيه احلجوي الثعالِب، فحصرها يف القرن الرابع اهلجري 
فقال : "إنه يف القرن الرابع بدأت فكرة االختصار واإلكثار من مجع الفرَو بدون أدل  ، فبعد ما كانوا يف القرن الثالث 

 9الرابع إىل الشرح ، مث االختصار واجلمع .. " مصنفني مبتكرين ، صار احلال يف القرن

يتبني مما سبق أن حتديد زمن نشأة املتون و املختصرات العةلمي  يصعب حصره و ضبطه، و ذلك راجع لةلرتاكمات اهلائةل  
 و تصنيف. لةلرتاث االسالمي الضخم الذي حيتاج منا اىل مزيد عناي  و دراس 

كان يف   أن قول الفقيه العالم  احلجوي الثعالِب،أن ابتداء ظهور املتون العةلمي و لكن بعد البحث و التنقيب يتبني لنا 
القرن الرابع اهلجري مل يكن موفقا فيه اىل حد كبري، فقد وقفت عةلى عدد ال يستهان به من املنظومات و املتون العةلمي  

بيل املثال ال ذه املنظومات و املتون عةلى سيرجع اترخيها اىل القرن الثاين اهلجري و ما بعده ، و نريد أسفةله بعضا من ه
 احلصر:

 :القرن الثاين اهلجري 

هـ ، طبعت بتحقيق  د. أمحد عفيفي، مطبع  273املنظوم  النحوي ، منسوب  اىل اخلةليل بن أمحد الفراهيدي،ت  -2
 م. 2993دار الكتب املصري  

 :القرن الثالث اهلجري 
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هـ( ــ معرف  القراء الكبار عةلى الطبقات واألعصار ــ الناشر: دار الكتب 728)املتوىف:  مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاَْياز الذهِب (10)

 (2/321م ــ ِبب الطبق  الرابع  عشرة ــ )2997 -هـ 2227العةلمي  ــ الطبع : األوىل 

 

 313أِ مزاحم موسى بن عبيد هللا بن خاقان اخلاقاين البغدادي،ت  املنظوم  اخلاقاني  يف التجويد، نظم اإلمام -1
 بيتا، وهي أول منظوم  يف عةلم التجويد. 32هـ، منظوم  رائي ،عدد 

 :القرن اخلامس اهلجري 

القصيدة احلصري  يف قراءة اإلمام نفع، نظم اإلمام أِ احلسن عةلي بن عبد الغين احلصري القريواين الفهري،ت  -3
 بيتا ،طبعت يف مكتب  أوالد الشيخ القاهرة حتقيق توفيق العبقري. 109عدد أبياهتا هـ،  288

 القرن السادس اهلجري 

هـ  390حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع ،نظم اإلمام القاسم بن فريه بن خةلف الشاطِب، ت  -2
القراءات والرسم،  رز األماين وعقيةل  أتراب القصائد الةلتني يف،قال الذهِب يف معرف  القراء الكبار: "ولقد سارت الركبان بقصيدته ح

،لذا 10وحفظهما خةلق ال حيصون، وخضع هلا فحول الشعراء، وكبار البةلغاء، وحذاق القراء، فةلقد أبَد و أوجز وسهل الصعب"
 مد متيم الزعِب.هـ  ،مراجع  حم2232تةلقاها العةلماء يف سائر األعصار،طبعت يف مكتب  دار اهلدى املدين  املنورة 

 القرن العاشر اهلجري 

 989الدرة البهي  نظم االجرومي ، لةلعالم  شرف الدين حيىي بن نور الدين العمريطي الشافعي األنصاري،ت  -3
 ه 2309هـ ، ويف املطبع  امليمني  مصر 2301هـ طبع يف مطبع  الباِ احلةلِب 

 القرن الرابع عشر هجري 

الشيخ عبد الرزاق بن أمحد الشاحذي اليماين ،طبع يف املطبع  السةلفي  عام التحذيرات من أخطاء القراء، نظم  -3
 هـ مع تعةليقات خمتصرة لةلناظم 2393
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د. حممد الفقيه ــ ظاهرة املختصرات يف الرتاث اإلسالمي ــ موقع مةلتقى أهل احلديث  (11)

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=131808 

 

 القرن اخلامس عشر هجري 

نظم تنقيح فتح الكرمي يف حترير أوجه القرآن العظيم، شارك يف نظمه عدد من املشايخ:أمحد عبد العزيز الزايت،  -7
  بيتا، 233لسيد عثمان، عدد أبياته: إبراهيم عةلي السمنودي، عامر ا

 عوامل الظهور-1

من العوامل اليت ساَهت يف ظهور املختصرات كفن من فنون التأليف وتطور االهتمام هبا حَّت زامحت املطوالت يف 
 اهتمام العةلماء وطالب العةلم وحَّت أصبحت مؤخراً العمدة يف الدروس والطةلب وحَّت الفتوى :

احلاج  التعةليمي  : " فحينما يشَر العامل يف تدريس العةلوم ويريد كتاِبً يكون عةليه مدار درسه، خاص  ملن -2
هم يف مرحةل  الطةلب ، جيد الصعوب  يف التعامل مع املطوالت ... فال يستطيع الطالب استيعاب معظمه ، ويؤدي إىل 

ث إذا حفظه وفهمه  االختصار وتقريب املعةلوم  لةلتةلميذ ، حبي تشتيته ... فيعمد العامل إىل وضع كتاب مدرسي يتوخى فيه
كون لديه قاعدة تعةليمي  صةلب  يستطيع أن يبين عةليها ويتوسع من خالهلا ، وتكون معةلوماته مركزة ال مشتته فيحصل 

ن املختصر هو و لةلطالب التنقل يف مدارج العةلم حَّت يصل لةلغاي  املبتغاة ....فةلم يكن اهلدف عند املصنفني قدَياً أن يك
النهاي  إَّنا جعةلوه مرحةل  َتسيسي  يف الطةلب حَّت ينطةلق الطالب بعد ذلك يف العةلم من قاعدة متين  ، فاألساس املتني 

 يؤهل الطالب ألن يكون متيناً يف العةلم ... 

هلمم اضعف اهلمم   فبعد ما كان هدف األوائل اإلمام  ،رضي من بعدهم مبرتب  تالمذة اإلمام مث ما زالت -1
يف تناقص ،مما أقةلق العةلماء الكبار وجعةلهم يتعامةلون مع هذا الضعف مبصنفات متناسب  ،حَّت ال يؤدي طول املصنفات 

 .. يقول ابن احلاجب يف مقدم  خمتصره الشهري يف أصول الفقه 11إىل انصراف الناس عن العةلم ِبلكةلي ..".
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هـ( ــ بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب ــ 729حممود بن عبد الرمحن )أِ القاسم( ابن أمحد بن حممد، أبو الثناء، مشس الدين األصفهاين )املتوىف:  )12(

 (.2/8م ــ ِبب املبادئ األصولي  ــ )2983هـ / 2203احملقق: حممد مظهر بقا ــ الناشر: دار املدين، السعودي  ــ الطبع : األوىل، 

 

ْختاَصارا فَإاين ا َلمَّا َرأَْيُت  )خمتصر املنتهى( : " جَيازا َواالا ةَلَها إاىَل اإْلا َصنـَّْفُت خُمَْتَصرًا يفا ُأُصولا  -ُقُصوَر اهلْاَمما َعنا اإْلاْكثَارا، َوَميـْ
ها َصادٌّ، َواَل   .12رايَب َعْن تـََفهُّماها رَادٌّ"ُردُّ اأْلَ يَـ  اْلفاْقها، مُثَّ اْخَتَصْرتُُه َعةَلى َوْجٍه َبدايٍع، َوَسبايٍل َمنايٍع، اَل َيُصدُّ الةلَّبايَب َعْن تـََعةلُّما

شهرة الكتاب املراد اختصاره ومكانته يف ذلك العةلم  من بني العوامل أيضا شهرة الكتاب املراد  -3
اختصاره،فعةلى سبيل املثال من بني أشهر املتون النثري  يف عةلم النحو جند "األجرومي "، و قد اعتَن بنظمها كثري من 

 الوالِ... العةلماء مثل العمريطي و

إظهار الرباع  يف التأليف    "ومعروف أن اختصار الكالم أصعب من اإلسهاب فيه فيتبارى املؤلفون يف  -2
 وضع املختصرات القةليةل  األلفاظ الكثرية املعاين وكةلما كان أقدر عةلى االختصار نل هو وخمتصره املكان  العالي  .

تتفوات األذهان و االنتماءات املذهبىي،"وقد يغةلب إرث إمام  اتسَا رقع  األم  اإلسالمي    و ِبلتايل -3
 جمدد عةلى بةلد معني، فيفضةلونه عةلى غريه، كغةلب  فقه مالك يف بالد املغرب...

 املتون بني القبول و الرفض: -3

 الرفض املطةلب األول:

 مقدمته ِبلعالم  ابن خةلدون يفسنحاول يف هذا املطةلب طرح مواقف بعض العةلماء َتاه املتون العةلمي ،   و نبدا     
 :املشهورة حيث قال

ذهب كثري من املتأخ رين إىل اختصار الط رق واألحناء يف العةلوم يولعون هبا ويدو نون منها برنجما خمتصرا يف كل  عةلم يشتمل 
ار ذلك خمال  صعةلى حصر مسائةله وأدل تها ِبختصار يف األلفاظ وحشو القةليل منها ِبملعاين الكثرية من ذلك الفن . و 

ا عمدوا إىل الكتب األم هات املطو ل  يف الفنون لةلت فسري والبيان فاختصروها تقريبا لةلحف ظ  ِبلبالغ  وعسرا عةلى الفهم. ورمب 
 ار كما فعةله ابن احلاجب يف الفقه وابن مالك يف العربي  . ... مث  فيه مع ذلك شغل كبري عةلى املتعةل م بتتب ع ألفاظ االختص
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لةلفهم بتزاحم املعاين عةليها وصعوب  استخراج املسائل من بينها. .... مث  بعد ذلك فاملةلك  احلاصةل  من الت عةليم العويص  
يف تةلك املختصرات إذا مت  عةلى سداده ومل تعقبه آف  فهي مةلك  قاصرة عن املةلكات ال يت حتصل من املوضوعات البسيط  

 عةلى حال  املفيدين حلصول املةلك  الت ام  ..... فقصدوا إىل تسهيل احلفظاملطو ل  لكثرة ما يقع يف تةلك من الت كرار واإل

ومن يضةلل فال هادي  ومن يهد هللا فال مضل  له»املتعةل مني فأركبوهم صعبا يقطعهم عن حتصيل املةلكات الن افع  ومتك نها. 
  ".وهللا سبحانه وتعاىل أعةلم« . له

 االختصار، صار لفظ املنت مغةلقا ال يفهم إال بواسط  الشراح، أو الشروح قال صاحب الفكر السامي:" أِنم ملا أغرقوا يف
واحلواشي، ففات املقصود الذي ألجةله وقع االختصار وهو مجع األسفار يف سفر واحد، وتقريب املساف  وختفيف املشاق، 

 ...نلزمن من غري مثوتكثري العةلم، وتقةليل الزمن، بل انعكس األمر، إذ كثرت املشاق يف فتح األغالق، وضَا ا

وأما من حيث املواد، وتقةليل األسفار، فقد وقع هلم غةلط فيما أمةلوه وصرن من مجع القةل  إىل الكثرة، وذلك أن     
"املدون " مثال فيها حنو ثالث  أسفار ضخام، وهي مفهوم  بنفسها ال حتتاج لشرحها يف غالب مواضعها لكن خةليل ال 

ون سفرا منا منه إال بست  أسفار لةلخرشي، ومثاني  لةلزرقاين، ومثاني  لةلرهوين اجلميع اثنان وعشر َيكننا أن نفهمه ونثق مبا فه
مع طول الزمن املتضاعف يف الدروس واملطالع  يف تفهم العبارات املغةلق  فةلم حيصل املقصود من االختصار، بل انعكس 

أشياخنا  ، واملدرس......وقد ختم املختصر بعضاألمر، وأصبحنا يف التطويل، فأصبح عةلم الفقه يستغرق عمر الطالب
، ويسردها مسةلم   ..تدريسا يف حنو أربعني سن ، ومع هذا فإَّنا حيرر الفرَو

والواقع يف الفقه هو الواقع يف النحو والصرف والبيان واألصول حَّت إن صاحب "مجع اجلوامع" لتمكن فكرة االختصار 
ا لعةلوم وقع فيها ذلك وما أصاهبا يف عةلومها أصاهبا يف صنائعها وَتارهتمنه ادعى يف آخره استحال  اختصاره، وكل ا

وفالحتها، وكل ِبب من أبواب احلياة، وإذا أراد هللا شيئا هيأ له األسباب، فإن شاءت األم  النهوض فةلتبدأ ِبصالح 
  ".قيمإىل صراط مستالتعةليم، خصوصا الةلسان وأقول: ليس إبنسان من ال قةلم له وال لسان، وهللا يهدي من يشاء 

ويقول الطاهر ابن عاشور: " وبعد طول الزمان صرفت األذهان عن الفائدة ونسي املؤلفون خطتهم فأصبحت ال ترى 
 التأليف إال مناقشات وخصومات يف األلفاظ والعبارات ، ويف ذلك يضيع عمر الطالب وخيور فكره ، ويصبح رجالً قادراً 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 3, 2017 

 
 119 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

اج ، فماذا بقي لةلعةلماء من جمدهم القدمي ، احنصرت دائرة التأليف يف نقل ما قاله عةلى املكابرة والةلجاج بغري حج
  ."املتقدمون ، ترى َتليفاً يظهر بعد آخر ، وال َتد شيئاً جديداً أو رأايً أو متحيصاً 

 القبول املطةلب الثاين: 

 مات العةلمي  له فوائد كثرية واضح  ، من بينها:ظو االعتكاف عةلى املتون و املن

 ( التميز العةلمي :2
))حفظ املتون طريق التميز العةلمي، حيث يعةلو حافظها، ويسود بني أقرانه وأصحابه، واليكاد ُيسأل عن مسأل  إال 
يستحضر ماذا قال فيها صاحب األلفي  إن كانت لغ ، أو فقهاً أجاب كما البشار املالكي أو كانت أصواًل طلَّ عةليك 

 ِبلورقات لةلجويين...
االستخصار ووجوده، سببه احلفظ واالتقان الصانعان لةلتميز والنبوغ، ومن حفظ حج  عةلى من مل حيفظ كما قال وهذا 

األئم  قبةلنا،. واملهم أن حفظ املنت مزي  لةلطالب، وتنويه بشأنه واعتماده عةلى ركن شديد، يفخر به وجييب به إذا ُسئل، 
وحيان َتعةلها مداخل الختصار العةلوم، وبعضها آالت ال يُفهم الوهي متمحض  عن أفهام العةلماء وتفسرياهتم لةلنصوص، 

 بدوِنما، كعةلوم الةلغ  واألصول واملصطةلح.
 والتميز يكون هنا من جهات : 

 حيازته ملنت عةلمي، تةلقاه الناس ِبلقبول السيما يف بةلده. -2
 إفتاؤه به كةلما ُسئل أو سنحت الفرص . -1
 ات.احتجاجه به يف املناسبات واملناظر  -3
 حرصه عةلى مراجعته وتدقيقه، وفك مسائةله وألغازه. -2
 وقوفه عةلى مهمات العةلوم، عرب هذا املنت الضيق الصغري. -3
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 (18/33مسند اإلمام أمحد ــ ِبب حديث معاوي  بن أِ سفيان ــ )  (13(

 
 ( ضبط معامل الشريع  :1

فمختصر خةليل مثال، وليست رأايً حمضاً، ولو عدت ألدىن حاشي  أو شرح لذلك املنت لطالعت سرد النصوص واألدل ، 
امل الفقه اإلسالمي.. ال تكفي جملرد الفقه، بل هي مفتاح مبتدئي، حيمل صاحبه عةلى البحث فهي منظوم  عام  ملع

 والسؤال والتحشي ، وجرد املطوالت والتعةليقات.
كتب الةلغ  واألصول تكشف مناهج االستدالل، وتضبطها، وتعةلم النشء املسالك الصحيح  لالستنباط والفهم و 

 واالستدالل، فصارت من منبع الشريع  هبذا املعَن، فةلم التضجر منها ؟!. وقد استفاض عند أئم  اإلسالم أن الفقيه ال 
ى هللا عةليه احلرام املقتبس من نصوص الشريع !! وصح قوله صةليكون فقيهاً حَّت يكون أصولياً، وهو املتكةلم يف احلالل و 

  13وسةلم : )من يرد هللا به خرياً يفقهه يف الدين(
 ( حضور احلج  :3

 ضبط الفن، عالم  احلفظ والتيقظ، وحضور احلج  يف كل وقت ، وهذا شرف ومتيز حبد ذاته.
 دليل، وال ، ويقرر، خبالف غريه، احلامل لةلمعةلومات بالواملنت متعةلق بذهنه أينما حل، يستدل به ويرد، ويدفع، ويناظر

 [.32جمري وال معني كما قال تعاىل : )ُقْل َهاتُوا بـُْرَهاَنُكْم إان ُكنُتْم َصاداقانَي(]النمل 
واحلجج هنا متنوع  منها العقائدي واألصويل والفقهي، واحلديثي والةلغوي والنحوي أو البالغي واالصطالحي.. وكةلها 

 إطار العةلم، ومل يقل عامل معتد بعةلمه إِنا حشو، ال قيم  هلا بل حجج عةلمي ، وبراهني َتصيةلي .!!دائرة 
 ( احلفز الفكري :2

ملا كانت املتون ضيق  الصياغه، مستغةلق  الفهم، ذات كةلمات حمبوك  مقفول ، كان ذلك دافعًا لةلتةلميذ، أن حيرك ذهنه 
إىل فك   ، بل إن ترديدها دائماً يعترب نقشاً ذهنياً عةلى جدار الذاكرة حيتاجلةلبحث والسؤال، وتقييد احلواشي والتعةليقات

 وحتةليل.
 ( صقل الذهن :3

 ات املتون وسببه جاء هنا من مثر  واملعَن أِنا َتةلوه وتشحذه، حبيث يصري واعياً، قد طاب نضجه، وحُسن أداؤه، والصقل
 امتالء الذهن بعباراهتا احملكم ، وتقريراهتا املتقن . -2
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استدام  تكرارها، واالحتجاج هبا يف مناسباهتا. وكان مشهوراً يف بعض املدارس الفقهي  التناظر بتةلك املتون  -1

 الفقهي  و الةلغوي ، حَّت تفجر النبوغ وتبعث املةلك .
تدقيق عباراهتا وتقصريها، حبيث كأِنا ضرب من جوامع الكةلم، الذي هو مكون من عبارات قصرية، حتوي  -3

كثرية، وشراحها جعةلوها كذلك، مما يدل عل أن هذه املتون ال يكتبها كل إنسان، بل ال بد هلا من متكن عةلمي معاين  
 لغوي بياين، منطقي تصنيفي ، يقطع الطريق عةلى كل متعقب ومستدرك.

 ( البناء التأصيةلي :3
كريه، لئال يتيه أو وحتدد معامل تف ومثل هذه املتون كالقاعدة األرضي  الصةلب ، اليت حتكم سري الطالب، وتضبط سةلوكه،

 يضل، مث بعد ذلك ينطةلق طائراً يف حدائق املعارف والعةلوم، فالقسم  يف الطةلب عةلى قسمني :
 ( طالب يقرأ قراءة عام ، ويتثقف لةلعةلم والتحصيل بال حمفوظات.2
عوذتني.. أيهما فاحت  وامل( وطالب ال يقرأ كثرياً ، ولكن ركز عةلى متون حمددة، يعيدها ويكررها حَّت ترسخ كال1

 أنفع يف الطةلب، وأيهما أقدر عةلى االستحضار واالحتجاج يوم املصاول  واملداول .؟!
، وبذل شئ من االهتمام.. وليس جمرد التثقيف العام، الذي ينتابه النسيان،  والعمةلي  هنا تستوجب املذاكرة واالسرتجَا

 والنقصان.!!
،  عةلى أساس متني، ال هتزه العواصف والتقةلبات، واملثقف العام حَّت ولو كن ِنَاماً فحامل املتون، مثل الذي شيد بيتًا 

 كالذي بَن بيتاً بدون أدىن اهتمام أبساسياته وقواعده الغائرة يف األرض.. سيهتز عند أسهل اختبار زاحف ...
 ال الزخمشري : عجائب، كما قأبداً ال يستواين، ولذلك قد يتعب احلافظ ويهتم، خبالف غريه، ولكنه جيين الكنوز وال

 نوماً وتبغي بعد ذاك حلاقي   أأبيُت سهراَن الدهر وتبيته
 وعي املفاتيح :( 7

يكاد يتفق عةلماء األم  وجهابذهتا، أن هذه املتون مفاتيح إىل تفاصيل وعمق تةلك العةلوم املرضي ، وال يعين حيازهتا حياز 
ة، بل هي مداخل ومفاتيح ومقدمات، من وعاها، محةلته عةلى أخواهتا الكمال، أو الوقوف عةلى أغوار املكنونت الفريد

 املتسعات، وقريناهتا املبسوطات، واستطَا من خالهلا أن يفقه مفتاح كل فن، وَيهر ألفاظه ويدرك تفاصيةله.
 وهلذا هي مقدم  أساسي  إلدراك معامل كل فن ، أو ضبط مسائةله العام  وفقه أصوله الكةلي .
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ب مثالً حافظها، يؤسس قاعدة حنوي  ألصول اإلعراب، ووعي املصطةلحات العام ، وكذلك حافظ البيقوني  فُمةلح  اإلعرا

حيدد معاين املصطةلحات احلديثي     يف جةلها وليس كةلها، بعد ذلك يتجه إىل شروحها أو يقرأها عةلى شيخ يدرسها، 
 ةلى األحاديث.حَّت يتمكن من عةلم احلديث، الَّت ستهديه إىل وعي األسانيد واحلكم ع

 ( التحاجج احلواري :8
إنَّ حفظ املتون وما حتويها من ضبط ودق  متناهي ، تعةلم صاحبها وعي احلجج، واملقارع  هبا، وصد اخلصوم مبفردات 
أهل العةلم، ألن بعضها ِبت كالقواعد الرئيسي ، وحمل احتجاج واعرتاف اجلميع،ألِنا دقيق  وخمتصرة، وموجه ، ومعجم ، 

 عةليها، تقول له مباشرة فَمن تعةلا مه النحو جلمةل  مفيدة حيسن السكوت 
 اسم وفعل مث حرف الكةلْم[   ]كالمنا لفظ مفيد كاستقم ْ           قول بن مالك :

والنظم العةلمي قد يكون أحةلى وأدق وأسد من الكالم املنثور، وقد بَر فيه السادة الشناقط ، أعالهم هللا أَيا براع ، 
 واخرتقوا العةلم، وشقوا الصعاب، وأتوا فيه ِبلعجائب.

 حنو قول بعضهم يف حكم الروايه ِبملعَن :
 فيها كثري من أكابر السةلفْ  رواي  احلديث ِبملعَن اختةلْف 

 موافقو عبد اإلله بن عمرْ   فذهبت ملنعه منهم ُزَمرْ  
 ( االنتماء الشريف :9

 والشرف هنا يف املتون من جهتني :
 األوىل : جه  العةلم املضبوط فيها

ؤالء العةلماء، والعيش مع عةلمهم ومشاعرهم وما أفخر الطالب، وأعزَّه عندما يقول امنت هللا الثاني  : جه  االنتساب هل
عةلي حبفظ األلفي  النحوي ، أو احلديثي ، أو الفقهي  أو البالغي  أو األصولي ، سيصبح من أبناء هذا اإلمام... واحلامل 

 إلرثه، والداعي لكالمه، واملدرك ملغازيه.
 ( الوعي املنهجي20

لذي مل يدركه بعض الفضالء، أن مث  شيئًا يف املتون العةلمي ، قةلما تنبه إليه بعض الشيوخ الناقدين ملنهج املتون، وهو ا
احتواؤها عةلى طرائق املصنفني، ومعرف  املنهج املسةلوك يف الكتاب ، ومضامني ذلك الفن، والعةلم املعتزم اخرتاقه ِبحلفظ 

 ار، لكن ت، والتبويبات وأيهما املهم من سواه، مع أِنا مبني  عةلى التضييق واالختصواالتقان.. وكيفي  ترتيبهم لةلموضوعا
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ر البشائر هـ( ــ األدب املفرد ــ احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي ــ الناشر: دا133حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد هللا )املتوىف:  (22)

 (2/103ــ ِبب التؤدة يف األمور ــ ) 2989 – 2209بريوت ــ الطبع : الثالث ،  –اإلسالمي  
 و مابعدها بتصرف. 10د. محزة بن فايع آل فتحي ،  فضائل حفاظ املتون عةلى أصحاب الظنون ــ ــ ص  (23)

 
ِبحلفظ وطول التمرس والتأمل تفهم، وتُدرك، ويصبح التةلميذ ذا وعي وخربة بطريقتها ومقاصدها ومنهجها الفكري 

 والرتتيِب.
 ( التنشيط الذاِ :22

ة.. فهمها، مث التفكري فيها إىل أن حيرص عةلى شروحاهتا املختصر وهذه فضيةل  هامه حلفاظ املتون، أن حفظها مظن  
وَيكن أن نقول إِنا حفازة اهلمم، ومشعةل  العزمات، ألن الطالب إذا فرغ من املنت يف وقت وجيز، جر ه ذلك إىل حب 

ى عةلى ذلك ر الفهم وإدراك املسائل واملصطةلحات، وهذا ال يتأتى إال ِبحلضور عند شيخ    أو الرجَو إىل حاشي  صغ
 املنت.

فاملقصود أن تقةليل احملفوظ عرب املتون املختزل ، ِبعث عةلى النشاط والبحث والسؤال املسارع ، وصدق القائل : )حفظ 
 النصوص مظن  فهمها(.

 والقائل )من حفظ املتون حاز الفنون ( حيازه أولي  بضبط معامل الفن، وحيازة ِنائي  ِبحلمل عةلى التوسع يف فهم املتون،
 إىل احليازة الكامةل ...

 ( التدرج الطةلِب :21
 حفظنا من أدبيات الطةلب )من رام العةلم مجةل ، فاته مجةل (.

ولذا كان من فضائل املتون، أِنا درج  من درجات السةلم املعريف، حفظ ففهم، فتأمل، فاستيعاب، حتمل صاحبها عةلى 
ةلم  عةلي وسةلم : )إنَّ فيك خلصةلتني حيبهما هللا  : احلاألنة والتدرج وعدم االستعجال،   ويف احلديث قال صةلى هللا

 15.((14واألنة(.

 و أساليب العةلماء يف شرح املتون العةلمي  ، مناهج - 2

 الشرح اإلمجايل:-2"
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الذي يريد منه الشارُح توضيح عبارات املنت ِبقتضاب شديد واإلملام السريع مبباحث ذلك املنت...وهلذا املنهج فائدة 
 اكتساب تصو ر أو يل سريع ملسائل املنت، وتناسب ارتباطها بعضها ببعض.جةليةل  يف 

ولكن االكتفاء به ال ينتج لةلطالب حتصياًل عةلميًا يُعتمد عةليه، ولذلك َتد الغالب عةلى من سةلك هذه الطريق  يف 
 الدراس  الضعف العةلمي، وإن درس عدداً من املتون العةلمي .

 الشرح التحةليةلي: -1

يغادر صاحبه لفظ  من ألفاظ املنت إال ويعةلق عةليهاأو يشرحها، بل رمبا أعرهبا.وهلذا التحةليل والتفصيل الذي ال يكاد 
 فوائد قي م  يف فهم عبارات املنت، وحل  املشكالت، واإلملام بتفصيالت املسائل اليت يذكرها املاتن، وهو أنفع مما قبةله.

ينسي  ىل درج  َتعل الطالب حيس من نفسه أن تةلك املعةلوماتلكن يؤخذ عةلى هذه الطريق  إفاضتها يف التفصيالت إ
بعضها بعضًا وتذهةله عن املقصد العام ملوضَو الدرس الذي يدرسه، ورمبا اشتغل ذهنه أبنوَا من املسائل االستطرادي  

دة ألهم املسائل ياليت ليس هلا صةل  مباشرة مبوضَو الدرس. فإن اكتفى طالب العةلم هبذا املنهج    أو مل يعقبه مبراجع  ج
املتصةل  مبقاصد الدرس نسي كثريًا مما درس، ومل يرسخ يف ذهنه إال بعض الفوائد واملسائل اليت ترتبط لديه ذهني ا أبمور 

 مهم .

 الشرح التأصيةلي:- 3

بيان مقاصد بالذي يُعتَن فيه ِبلرتكيز عةلى قواعد الباب وأنوَا مسائةله وأدلتها، ومن يسةلك هذا املنهج من العةلماء يعتين  
الدرس أكثر من عنايته بشرح عبارات املنت، بل رمبا ال يعرض لشرح عبارات املنت أصاًل، وإذا قرئ عةليه املنت بدأ بشرٍح 
عام  ملوضَو الدرس، مث أفاض يف َتصيل مسائةله، مث إن وجد يف الوقت بقي  عرض لبعض عبارات املنت بشيء من 

 بيان َتصيل املسائل اليت تضم نها ذلك الباب، ولو كان بعضها غري مذكور يفالتعةليق....ذلك ألنه صرف عنايته إىل 
املنت، واالجتهاد يف ربط تةلك املسائل أبدلتها وتقسيماهتا. وهذا املنهج أنفع املناهج لطالب العةلم ألنه يعينه عةلى بناء 

 وغري ذلك من  ق دالل  األدل  عةليها،املةلك  العةلمي  اليت يتمكن هبا من فهم مسائل العةلم، وارتباط بعضها ببعض، وطر 
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الفوائد العةلمي . ويؤخذ عةلى هذا املنهج أنه رمبا يفوت الطالَب فهُم بعض العبارات املشكةل  يف املنت النشغال الشارح 
 عن شرح عبارات املنت اليت قد يشكل بعضها عةلى طالب العةلم.

ه وسأل عما يشكل عةليه أتى عةلى سد  اخلةلل، واكتمل انتفاعفإذا مجع الطالب مع هذا الشرح قراءة املنت قراءة متأني ، 
 هبذه الطريق .

 و ال يفوتين هنا أن أضيف اىل هذه املناهج:: مالحظ  هام 

 املنهج الرتبوي القيمي 

الذي يتناول فيه الشارح لةلمنت طريق  مغايرة و جديدة تتمثل يف الوقوف عةلى األبعاد الرتبوي  و القيمي  املتضمن  يف 
 املنت،فننتقل بذلك من الدراس  العةلمي  احملض ،و اليت تكون يف بعض األحيان جاف ،اىل دراس  عةلمي  تربوي  قيمي  هادف .

 اخلامتة

عامل النظري ، و بعد حماولتا الوقوف عةلى أهم امل –املتون العةلمي   –بعد هذه اجلول  املتواضع  يف رحاب تراثنا اإلسالمي 
لظهور،مرورا مبظاهر القبول و الرفض هلذه املتون،وصوال إىل مناهج و طرق تدريسها و مدارستها بدءا ِبلنشأة و عوامل ا

 ، خنةلص اىل النتائج اآلتي :

نشأت منذ العصر النبوي يف شخص الرسول صةلى هللا عةليه و سةلم و  -مبفهومها العام-ظاهرة املختصرات  .2
 أقواله،و هو املعروف جبوامع الكةلم.

املتون العةلمي  كانت حمط خالف واسع بني بعض العةلماء بني قابل و رافض هلا... و الصواب املختصرات و  .1
 و هللا أعةلم أن لةلمتون فوائد كثرية اذا حُسن استغالهلا،كما هلا سةلبيات اذا مل حنسن ذلك.

كل واضح شتعدد و تنَو أساليب االشتغال عةلى شروح املتون العةلمي  و تدريسها،  إال أن هذا التعدد يفتقر ب .3
 و جةلي لةلبعد الرتبوي القيمي.

مازالت املتون العةلمي  حتتاج منا إىل دراس  يف جانبها النظري،ألن مكتبتنا اإلسالمي  تكاد ختةلو من مثل هذه  .2
 املواضيع التارخيي  املهم .
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 ملتضمَّن داخةله.ا أجنع طريق  لتدريس املتون العةلمي  هي املزاوج  بني الطرح العةلمي لةلمنت،والطرح الرتبوي القيمي .3
و لكن قراءة إضافي ،مكمةل  و متمم  لةلطرح العةلمي  -ال أقول جديدة-تراثنا اإلسالمي حيتاج منا إىل قراءة .3

 احملض، الذي يظن الدارس من أول وهةل  أن هذا الطرح هو املقصد األساس و الوحيد يف وضع هذه املتون و
 املنظومات. 
 العةلمي الرتبوي، جيعل من طالب العةلم َيتةلك مةلك  مزدوج ، َتمع بنيشرح و تدريس املتون العةلمي  ِبملنهج  .7

 التحصيل العةلمي   و التشبع ِبلقيم الرتبوي  األخالقي ،و بذلك قد يكون حقق املبتغى يف طةلبه لةلعةلم.

 الئحة املصادر و املراجع:

هـ( ــ احملقق: حممد 133أبو عبد هللا )املتوىف: األدب املفرد ــ املؤلف: حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري،  -
ــ ِبب التؤدة يف األمور  2989 – 2209بريوت ــ الطبع : الثالث ،  –فؤاد عبد الباقي ــ الناشر: دار البشائر اإلسالمي  

 (2/103ــ )
 الثناء، أبو مد،حم بن أمحد ابن( القاسم أِ) الرمحن عبد بن حممود: املؤلف ــ احلاجب ابن خمتصر شرح املختصر بيان -

 ،األوىل: الطبع  ــ السعودي  املدين، دار: الناشر ــ بقا مظهر حممد: احملقق ــ( هـ729: املتوىف) األصفهاين الدين مشس
 (.2/8) ــ األصولي  املبادئ ِبب ــ م2983/  هـ2203

 باملةلق   الفيض، أبو احلسيين، الرز اق عبد بن حمم د بن حمم د ــ( 33/222) ــــ القاموس جواهر من العروس اتج -  
 احملققني من جمموع : احملقق ــ( هـ2103: املتوىف) الزَّبيدي مبرتضى،

فضائل حفاظ املتون عةلى أصحاب الظنون ــ َتليف / د. محزة بن فايع آل فتحي ، عضو هيئ  التدريس جبامع  املةلك  -
 و مابعدها بتصرف. 10خالد أبهبا ــ ص 

 (18/33مام أمحد ــ ِبب حديث معاوي  بن أِ سفيان ــ )مسند اإل -
ظاهرة املختصرات يف الرتاث اإلسالمي ــ د. حممد الفقيه ــ موقع مةلتقى أهل احلديث  -

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=131808 
 قَاَْياز بن ثمانع بن أمحد بن حممد هللا عبد أبو الدين مشس: املؤلف ــ واألعصار الطبقات عةلى الكبار القراء معرف  -  

 عشرة الرابع  الطبق  ِبب ــ م2997 -هـ 2227 األوىل: الطبع  ــ العةلمي  الكتب دار: الناشر ــ( هـ728: املتوىف) الذهِب
 (2/321) ــ
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 (1/282) ــ اخلالفيات عةلم ِبب ــ السامي الفكر -  
ظاهرة املختصرات يف الرتاث االسالمي ــ د حممد الفقيه ــ موقع مةلتقى أهل احلديث  -

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=131808 
 هـ270: املتوىف البصري الفراهيدي متيم بن عمرو بن أمحد بن اخلةليل الرمحن عبد أبو ــ( 8/232ـ) ـ العني كتاب ــ 

 اهلالل ومكتب  دار: الناشر ـــ السامرائي إبراهيم د املخزومي، مهدي د ـــ احملقق
: احملقق ــ( هـ393: املتوىف) احلسني أبو الرازي، القزويين زكرايء بن فارس بن أمحد ( 3/192) الةلغ ـــ مقاييس معجم -  
 م2979 - هـ2399: النشر عام ـــ الفكر دار: الناشر ـــ هارون حممد السالم عبد
 عامل: الناشر ـــ عمل فريق مبساعدة( هـ2212: املتوىف) عمر احلميد عبد خمتار أمحد د ـــ املعاصرة العربي  الةلغ  معجم -  

 (2/329) ــ م 1008 - هـ 2219 األوىل،: الطبع  ـــ الكتب
 ــ واإلرشاد وةوالدع واإلفتاء العةلمي  البحوث إلدارات العام  الرائس  عن تصدر دوري  جمةل  - اإلسالمي  البحوث جمةل  -

 ــ التأليف يف املنهجي االختصار قواعد  ــ واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العةلمي  البحوث إلدارات العام  الرائس : املؤلف
 (39/331) ــ مزهر جرب أمحد الغين عبد:  لةلدكتور
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