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في معنى »التلخيص« و»المختصر« و»الخالصة«

اعتــاد القدمــاء إذا قصــدوا يف تآليفهــم االقتصــاَر علــى القضايــا الكــرى يف العلــم الــذي يؤلفــون فيــه، 
مــع االختصــار، واإلجيــاز، والتقليــل مــن الشــواهد، واألمثلــة، والتفريعــات، أن يســموها وجيــزا، وموجــزا، 
واختصــارا، وخالصــة، وتلخيصــا. وقــد بينــا الفــرق بــن الوجيــز واملوجــز، وبقــي أن نــدل علــى الفــرق بــن 
املختصــر والتلخيــص. إذ بينهمــا عالقــة عمــوم وخصــوص. فــكل خمتصــر تلخيــص، وال عكــس. وذلــك أن كل 
خمتصــر فيــه تقريــب واختصــار، فمعــى االختصــار إجيــاز الــكالم وحــذف الفضــول منــه. وليــس كل تلخيــص 
خمتصــراً، فــإن التلخيــص قــد يبــى علــى التبيــن والشــرح. وهــو أحــد معنييــه. يقــال: خلصــت الشــيء وحلصتــه، 
باخلــاء واحلــاء، إذا اســتقصيَت يف بيانــه، وشــرحه، وحتبــره. ومعــى قوهلــم: خلــص يل خــرك، أي بينــه يل شــيئا 
بعــد شــيء. ومــن كالم علــي، رضــوان اهلل عليــه: »..حــى إذا مــا ارتــوى مــن آجــن، واكتنــز مــن غــر طائــل، 
قعــد بــن النــاس قاضيــا لتلخيــص مــا التبــس علــى غــره..« أي: لتخليــص. هــذا يف روايــة، والروايــة األشــهر: 
لتخليــص. وقــد يبــى التلخيــص علــى التقريــب واالختصــار، فيكــون معــى قولــك: خلصــت القــول. اقتصــرُت 

فيــه، واختصــرُت منــه مــا ُيتــاُج إليــه.

وقــد ذهــب الســبكي ـ رمحــه اهلل تعــاىل ـ يف »عــروس األفــراح« إىل املعــى األول فذكــر أن التلخيــص 
واالختصــار متنافيــان، ألن االختصــار عنــده هــو تقليــل اللفــظ وتكثــر املعــى، بينمــا التلخيــص شــرح، فهــو 

عكــس االختصــار، ومادتــه ترجــع كلهــا إىل البســط.

ولعلــه كتــب هــذا الــكالم وهــو ينظــر إىل تلخيــص القزويــي ملفتــاح الســكاكي، فقــد كان موضــوع تأليفــه 
شــرح كتــاب اخلطيــب القزويــي. وقــد نــص اخلطيــب يف مقدمــة كتابــه أنــه أضــاف فوائــد مل تــرد عنــد الســكاكي 
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نقلهــا عــن بعــض الكتــب، وزوائــد مــن اجتهــاده ال توجــد يف كتــاب غــر كتابــه. وإن كنــا مــع ذلــك ال نزعــم 
أنــه كان يفــرق بــن املصطلحــن تفريــق الســبكي. فإنــه وإن مســاه تلخيصــا، يصفــه بأنــه خمتصــر أيضا.وذلــك 
يف قولــه: »ألفــت خمتصــرا يتضمــن مــا فيــه )أي مــا يف املفتــاح( مــن القواعــد، ويشــتمل علــى مــا يتــاج إليــه مــن 
األمثلــة والشــواهد..« وقــد بــن أن التلخيــص عنــده يقــوم علــى أمريــن مهــا: أوال: التجريــد. أي جتريــد الكتــاب 
عمــا فيــه مــن احلشــو، والتطويــل، والتعقيــد. وثانيــا: اإليضــاح، واإلضافــة، وتســهيل الفهــم. وهــذا جامــع بــن 
معنيــي التلخيــص اللذيــن ذكرهتمــا. فــإذا صــح هــذا فإنــه يصعــب تصــور التنــايف الــذي ذكــره الســبكي، رمحــه 

اهلل تعــاىل.

وهــذا الــذي أشــار إليــه الســبكي ممــا غــاب عــن ذهــن بعــض الدارســن حيــث وصفــوا مــا كتبــه ابــن 
رشــد يف »تلخيــص كتــاب الشــعر« بأنــه فهــم غــر ســديد ملــا قالــه أرســطو. وال شــك أن هنــاك كثــرا مــن 
االختالفــات الواقعــة بــن أقــوال الرجلــن. وقــد وضــع د. تشــارلس بــرورث ود.أمحــد عبــد اجمليــد هريــدي يف 
حتقيقهمــا لكتــاب ابــن رشــد قائمــة قابــال فيهــا بــن نصــوص الكتابــن، وهــي قائمــة يســرا هبــا عمــل الــدارس 
الــذي يريــد املوازنــة بينهمــا. غــر أن الســؤال الــذي نضعــه هــو: هــل هــذه االختالفــات ناشــئة عــن ســوء 
فهــم مــن ابــن رشــد ألقــوال أرســطو أم هــي اختالفــات مقصــودة؟. واجلــواب أن هــذه االختالفــات منهــا مــا 
هــو ناشــئ عــن ســوء تصــور للشــعر اليونــاين، وهــو الشــعر الــذي يتحــدث عنــه أرســطو. ومــن ذلــك ترمجتــه 
للكوميديــا باهلجــاء، وللراجيديــا باملــدح، وحمــاكاة الفعــل التــام باحملــاكاة التامــة الفعــل، واملنظــر املســرحي 
بالنظــر، الــذي هــو عنــده إبانــة صــواب االعتقــاد، إىل غــر ذلــك مــن أمــور. ومنهــا مــا هــو مقصــود ســببه طبيعــة 
التلخيــص. وهــو األمــر الــذي غفلــوا عنــه، فظنــوا أنــه كان حمــض مرجــم، أو أنــه كان خمتصــرا لكتــاب أرســطو، 

وهــو أمــر غــر صحيــح. واهلل أعلــم.

مــن  علــم  املؤلــف مســائل  إذا خلــص  يســتعملونه  أهنــم كانــوا  فالظاهــر  وأمــا مصطلــح »اخلالصــة« 
مصــادره، أو مــن أكثــر مــن كتــاب. فــال يشــرطون يف اخلالصــة أن تكــون اختصــارا أو تلخيصــا لكتــاب بعينــه، 
وذلــك ككتــاب احلســن بــن عبــد اهلل الطيــي )ت:743هـــ(: اخلالصــة يف أصــول احلديــث، حيــث خلصــه مــن 
كتــاب ابــن الصــالح )ت: 643 هـــ(، وخمتصــر النــووي )ت: 676 هـــ(، والقاضــي بــدر الديــن ابــن مجاعــة 
)ت: 733هـــ(. وكتــاب أمحــد بــن حســن الرَّصَّــاص )ت: 656هـــ(، الــذي مســاه: اخلالصــة النافعــة باألدلــة 

القاطعــة يف فوائــد التابعــة. وهــو يف عقائــد املعتزلــة والزيديــة. 

وقــد اســتعمل بــدر الديــن ابــن مالك)ت:672هـــ( مصطلــح »اخلالصــة« يف تســمية ألفيتــه يف النحــو، 
وهــي خمتصــر الكافيــة الشــافية الواقعــة يف ثالثــة آالف بيــت. فلمــا كان العصــر احلديــث اســتعمله الدكتــور متــام 
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حســان)ت:2011م( يف بــاب جديــد مــن أبــواب التأليــف وهــو بــاب التطبيــق، أو بــاب بيــان قبــول النظريــة 
للتطبيــق، وذلــك يف كتابــه: اخلالصــة النحويــة، الــذي جعلــه يف تطبيــق مــا ورد يف كتابــه النظــري: اللغــة العربيــة 
معناهــا ومبناهــا. فكأنــه جعــل التطبيــق خالصــة النظريــة، خاصــة مــع اعتمــاده الركيــز الشــديد، وعــدم اعتمــاد 

الشــواهد إال يف أضيــق احلــدود.


