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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

ُ الهِذيَن آَمُنوا ِمنُكمْ  ُ ِبَا تَ عْ  يَ ْرَفِع اَّلله  .اجملادلة 11َمُلوَن َخِبرٌي َوالهِذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواَّلله

 

 أدراك ما أبو موسى ؛ حني تُنِصت يف خشوع إىل روعة إعجاز القرآن , , وتتحّسس يف كالم أبو موسى , وما

وتدخل يف خصائص تراكيبه و  املقتدرين آايِت البيان ؛ وترى الكالَم يف ََسِْته األول , وتتفّرس مالمَح النص
الشعر وتكتشف دقائَقه وتسلك مضائقه ؛ وحني  َساهتا, وحني تسرب أغوارَ  دالالهتا ؛ وعجائب تصاويره و

األمة وأدابئها لتطّلَع على منابع عبد القاهر ؛ وكيف اسَتخرََج من  تعرب جسرًا يصلك بعقول العباقرة من علماء
حاسر, وأصمه  ظرٍ األواخُر , وكيف ُصِنَعِت املعرفُة على يد غيٍن قادرٍ , أغمض عينيه عن كل ن علوم األوائل

حظه العاثر , بل مضى يصنع  أذنيه عن كل حكٍم عابر ؛ ومل يغامر , أو يقامر , ومل يندب عند املصائب
البعيد , ويبشر ابملنهج احلق لكل جديد وجتديد   ال  معرفته , ويهب للقادمني من بين قومه موهبته , يقّرب

وتتدّسَس يف خلجات نفسه , وتُ رَاوَِح بني جهره ومهسه ,  وتتحسَس مالحَمه متلك إال أن تُنِصت إىل أيب موسى
 . عثرهتا مالمَح منهٍج لتجديد البالغة وعلوم العربية , وهنضِة األمة من كبوهتا , وقياِمها من وتتفّرسَ 

 
 
 
 

ولكيّن سأقتصد لتلخيص بعض  واملقام ال يكفي لتعداد مناقبه , وال للكشف عن بعض ملكاته ومواهبه ؛
ابلشجرة, وهو إْذ أينع وأمثر ؛ فإمنا يصف من  هجه وَسات شخصيته العلمية يف نظر فرٍع يتصلمالمح من
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يصف جّل خصائصها فإنه ال حيسن وصفها على ما هي عليه وإن   الشجرة ما يصل إليه منها, وهو وإن كان
 غصاهُنا , وعظممنُِي ؛ فقد امتدت ظالهلا ,و اّساقطت مثارها , وتشاجرت أ كان منها قد ُغِذي و إليها

 .بنياهنا

 
 

 :مغارس األلفاظ

األفكار , وكيف تستخرج الفكرة  فمن أهم ما بين عليه هذا البناء العظيم االلتفات إىل مغارس األلفاظ, ومنابع
حيوية يف تتبع مسائل العلم , ويف استشراف طرائق صناعة  من الفكرة , وتتناسل األفكار و تتكاثر ,وهي فكرة

  : املهّمان يف بناء العلوم ن مها الركناناملعرفة ؛ فهذا

من عقل توارد عليها , وُهِدي إليها , وتفاعل هبا ومعها حىت أنشأها أو أنشأ مامل  فبهما تُرَصُد الفكرة يف أكثر
ي إىل االتصال ابألفكار بوصفها كائناٍت حية يكن َهدِّ تولد وتنمو وتتكاثر ,  فيها من قبل , وهذا منط من الت ه

ومسائله ال تنفصل عن حياته , وحياة الفكرة جزء من  , ابلعوامل احمليطة , فالعلم ال ينفصل عن العامل وتتأثر
من التفاصيل الدقيقة واملكوانت العميقة ؛ يعرف هذا من كابد التدّسس  حياة صاحبها , تتأثر بكل ما فيها

وسكوهنا  علم , وتتبعها يف مراحل حركتهاوالتغلغل يف تفاصيل الفكرة واملسألة من مسائل ال , يف عقول الرجال
  . واألمراء والشعراء والنبالء , وحيويتها وركوهنا , وقرن ذلك ابلتلطف يف اإلنصات لسري العظماء من العلماء

 

 الرتاث العريب اإلسالمي ؛ ولذا مل ختل حقبة من حقب اترخيه من املؤلفات اليت عنيت وهذا املنحى أصيل يف

فّن , فقد كان األوائل  سري العظماء , كما مل ختل أيضا من مصادر تتبع مسائل العلم يف كلبرتاجم العلماء و 
إىل النضج والكمال , مامل حتط بتاريخ العلوم  يدركون أن الرؤية املهيمنة على العلم ال ميكن أن تكون أقرب

 . واتريخ الرجال

البالغية ومسائل هذا الفن  قد تتبع الفكرةوقد قامت أكثر دراسات شيخنا أيب موسى على هذين الركنني : ف
التصوير البياين " , وشيء مما يف كتابه :  " يف كتٍب مثل : "خصائص الرتاكيب " و" دالالت الرتاكيب" و

حركة عقول العلماء وأفذاذ الرجال يف كتب من مثل : " اإلعجاز  دراسة يف البالغة والشعر " وغريها . وتتبع
تقريب  " ية لرتاث أهل العلم " و " مدخل إىل كتايب عبد القاهر اجلرجاين " , وكتابحتليل البالغي , دراسة

ومجع بني الركنني يف  ." منهاج البلغاء حلازم القرطاجين" وبعض مباحث كتاب " دراسة يف البالغة والشعر
سات البالغية " و" الزخمشري وأثرها يف الدرا دراسات متعددة متنوعة من مثل : " البالغة القرآنية يف تفسري

َست الكالم األول " و " قراءة يف األدب القدمي " ومباحث  شرح أحاديث من صحيح البخاري دراسة يف
 . ذكرها متعددة من كتبه اليت سلف
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والشعراء , كما فعل يف دراسة العلم والعلماء , فشعر  ونقل أستأذان هذا املنحى األصيل إىل دراسة الشعر
عاش فيه ؛ واهتم يف هذا الباب على وجه اخلصوص بفكرة " منازع  عصره الذي الشاعر صورة عنه وعن

لكل شاعر يف التاّّت إىل فكرته وبناء صورته ؛ فشعر امرئ القيس ال ميكن إال أن  الشعراء " والنمط اخلاص
دقائق وخواطره و  أنه من حبر امرئ القيس , وال ينفصل عن شخصيته وتفاصيل حياته وهواجسه وأفكاره تدرك

فشعر هؤالء من اجلاهليني له خصوصية , تفاصيل العصر الذي عاش فيه , وقل مثل ذلك يف شعر زهري والنابغة
وكذا القول يف شعر حسان وابن رواحه , وابن املعتز وبشار  , العصر الذي عاشوا فيه بكل ماله من مكّوانت

 . والبحرتي واملتنيب و أيب نواس و أيب متام

 
 

 :اكيب الكالمتر  دراسة تطور

شغلته كثريًا وهي " دراسة تطور تراكيب الكالم يف الشعر والنثر ويف كل  وقد عين استأذان يف هذا اجلانب بفكرة
شيخنا من  اللسان " فكل نٍص البد أن يُرى عليه ميسم عصره ؛ والوصول إىل هذا ال يتأّتى عند ما جيري به

من كالم العباسيني , أو أن  هذا من كالم اجلاهليني وهذاطريق احلدس الذي يشعر به كل أحد حني يعرف أن 
يّز هبا كالٌم من كالم , وحُتّدَد  " هذا من كالم أهل زماننا , ولكنه ال يتم إال أبن ََ َتكتشَف العناصَر اليت مَت

 وناليت ُتداِخل اللسان , من جهة بناء اجلملة , وتراكيب الكالم , وليست من جهة الفن بدقة عناصر التطوير

أهل زماننا وكالم  البالغية فحسب , ... وإن كان األمران ال يتباعدان " فدراسة الفروق يف ذلك بني كالم
الكالم مثل أصول تصريف الكلمات واجلمع  األوائل   على سبيل املثال   الميكن حتصيلها من النظر يف ثوابت

الكالم واملتكلم إمنا تتحقق يف أخص صفاهتا  اللفظي , ولكّن صناعة والتصغري والنسب وحنوها , أو من املعجم
معاٍن  الذي به يصري املتكلم متكلما ؛ إذ ال يصنع املتكلُم " اإلسناَد إال ِبا يف نفسه من وَساهتا يف اإلسناد

 .(20 وصور وأخيلة وتراكيب ". ) مراجعات يف أصول الدرس البالغي ص

 

جياز ملايتجه إليه النظر يف دراسة الفنون البالغية , سواء  اإل وقد نثر أستاذان هلذا املنحى " إشاراٍت شديدة
َ  كانت يف كالم العلماء أّن  " الذين استنبطوا , أو يف كالم الشعراء والكتاب الذين أسسوا هذا البيان " و َبنيه

ه جمال من مثارها , وليس ل هذا التطور ليس مرتبطًا بتطور احلياة العقلية فحسب , وإمنا هو جزء منها ومثرة
وأن مزاولة هذا املبحث أو ذاك تفتح أبواابً ومسالك  , يؤخذ منه إال هذا التغيري الذي يداخل احلياة العقلية

يستقيم إال ِبزيد من اجلهد والصرب واالنقطاع , وأنه شاٌق وأنه مكابدة ,  للوصول إىل دقائقه , وأن ذلك لن
الذي يقوم  كابدة والصرب وطول االنقطاع , وأن اجليلالدنيا شيء له قيمة إال وهو مؤسس على امل وليس يف

هلا , أو تطويعها للعربية , وأن يغرَس  بذلك البد أن ينزَع نفَسه من خدمة علوم عدّوه األلّد , وتطويع العربية
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ه , وأن اللسان , وشعَره وأدبَه , وما استنبطه علماؤه الذين انقطعوا ل نفسه كلهها ووقته كلهه وجهده كلهه يف هذا
الفتح  بذل هؤالء , وسيتضح هذا حني يكون منا من يبذل ما بذل عبد القاهر , والزخمشري وأبو يبذل مثل ما

األعشاب املقوية ؛ فهذا من  وغريهم , أّما قراءة امللخصات من الثقافات املختلفة , وخلط هذا بذاك , كبائع
 ." اللغو والعبث والشعبذة

 

 :اإلخالص و االتصال

أمهية اإلخالص يف طلب العلم واالنقطاع له  يف كالم شيخنا ما أخذ به نفسه وحث عليه طالبه من و واضح
صربت وصابرت وكابدت واثبرت , يف سبيل بناء املعرفة ومنوها , وأن  وعمِق االتصال برتاث أمٍة أنتجته عقولٌ 

قادراً على أن يضيف  اً  وحتليالً ومتّثالً و وعيا ً تكون إال ابالندماج يف هذا البناء املعريف فهم احلداثة احلّقة ال
األعضاء يف اجلسد الواحد , إن هذه  إليه شيئاً جديداً ال يتسق معه فحسب ؛ بل يّتحد على حنو ما تتحد

املعرفة كائناً حياً انميأً منواً داخلياً ال يلغي أتثره ابلعوامل  الوحدة العضوية يف بناء املعرفة وصناعتها , جتعل
 .واسرتفاده هلا , ولكنه يرفض كل نشاز يف شكله ومضمونه اخلارجية

 
 

 :تشاجر العلوم

تشاجر العلوم  " أهم مالمح منهج شيخنا   وهو ذو عالقة قوية ِبا سبق   أتكيده على ما ميكن أن نسميه ومن
م يكاد يكون وجدان العامل منه " ؛وأخذ بعضها عن بعض , وهي فكرة أدركها سلفنا؛ فطبقوها عملًيا حني

أو أكثر من تلك العلوم , وقد كان هلذه الرؤية  متخصصاً يف أكثر من علم , وإن غلب عليه التفرد يف علم
واضح يف إثراء جتارهبم العلمية , وغىن مؤلفاهتم , وسعة أفقهم , ورسوخ  الشاملة يف تلّقي العلم ومدارسته أثرٌ 

 .إليه األبصار مسالك األفكار ودقة نظرهم يف ما تقصد قدمهم يف

شيخنا بضرورة النظر الشامل إىل الرتاث العريب اإلسالمي, يف علومه املختلفة ,  ومن هذا الباب كان احتفاء
وتلتقي وتتحد يف منهج  يتتبع الصالت والوشائج اليت تِقُفك على تشاجر العلوم وكوهنا تسقى ِباء واحد ؛ نظرًاً 

القاهر يف البالغة من كالم من تقدموه مثل سيبويه  ة ؛ فاستنباط عبدواحد وإْن َبَدْت يف الظاهر علوًما متعدد
يف كيفية عمل عقله فيه وطريقة هتديه إىل ما استخرجه من علم جديد   يف  وغريه , إذا ما استطعت أن تتغلغل

والتدقيق  االستنباط يف الرتاث الفقهي   فقد هديت إىل منهج متكاملٍ  " من الدرس والفهم ضوء منهج
كالم عبد القاهر ". ) مدخل إىل   التمحيص , وقد كان هذا املنهج بتكاليفه الصعبة ظاهرًا ظهورًا بيّ ًنا يفو 

 .(3,4كتايب عبد القاهر اجلرجاين ص

؛ فهو واثق  جًدا بفكرة صناعة املعرفة و امتدادها ؛ لتشمل كافة العلوم واملعارف والفنون العربية وشيخنا َكِلفٌ 
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الفقهاء ينطوي علمهم على ابٍب جليٍل  واخلليل وأيب علّي والسريايّف ومن يف طبقتهم من أّن " أمثال سيبويه
 . " وهو بيان كيف كانوا يستخرجون علومهم

 
 

 : الدين واألدب

حقيقًة يؤمن هبا شيخنا وهي " أن الثقافة والدين وجهان  و َوْصُل علوِم األدب بعلوم الدين من هذا الوجه يؤكد
 العلوم اليت استنبطها علماء اإلسالم يف اللغة واألدب هي دين يف صورة علم , وأنّ  . و " أنّ حلقيقة واحدة " 

النصرانية يف داير اإلسالم  الثقافة النصرانية واآلداب النصرانية هي )نصرانية ( يف صورة معرفة , وأّن شيوع علوم
يٌب لإلسالم " . ) مدخل إىل كتايب عبد اإلسالم هو تغي هي طالئع تبشري , وأن تغييب علوم اإلسالم يف داير

 .(7,6 القاهر اجلرجاين ص

 
 

 :كيف تنهض األمم

أّن من " احلقائق املقررة أّن هنضاِت األمم ال تكوُن إال  وممّا مل خَيُْل منه كتاٌب من كتب شيخنا   تنبيُهُه على
واحٌد,وهو أْن نُ ْعِمَل عقولَنا يف  له إاّل طريقٌ  أبنائها,واجتهاداهِتم اخلاّلقِة,وأّن جتديد العلوم واملعارف ليس بعقولِ 

َهمٌة يف نفوس   هذه العلوم واملعارف ,وأْن نستخرَج مضموانهِتا املضمراِت يف كلماهتا,أو اليت هي مندّسٌة ُمب ْ
ِرب ". )القوس العذراء وقراءة كاتبيها ,غمغمْت هبا ص الرتاث  آاثرهم غمغمًة اتئهًة,ال يلتقطها إال الباحث الده

5). 

مؤكًِّدا على أنه " مل تُ ْعَرْف أُّمٌة بَ َنْت , وقد حرص شيخنا يف غري موضٍع من كتبه على بثِّ هذه احلقيقة
َدتْ   معارَفها ِبعارف غريها ". وأنّه لن يكون هناك منٌو معريفٌّ إاّل " إذا كان حضارهَتا بعقول غريها,وال جده

يتناسُل جيٌل من جيل ,ولن  واألدبّية ,يتناسُل بعُضُه من بعض,كمااالمتداُد امتداًدا من داخل احلياة الفكرية 
قبلها ,ولْن يتمه هذا إال إذا دارْت عقولُنا وقلوبُنا يف هذا  يكون هناك تطّوٌر إال إذا اسُتخرِجْت هذه املرحلُة مما

الدرِس يف  دُة هي مادةأيدينا ,ودارْت به,وعاَنْت حتليَلُه و االستنباَط منه,وكانت هذه املا الفكر الذي بني
 .(6,5العذراء وقراءة الرتاث ص  حلقات العلم يف كل جامعة ,ومادة النظر بني يدّي كلِّ كاتٍب ". ) القوس

 
 

  :النص أبو موسى ودراسة

 ابلنص البالغي العلمي واألديب, وتنوّع تنّوًعا أثرى دراساته وكتبه ؛فقد مشلت كتبه وقد تعدد احتفاء شيخنا
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العايل املعجز ,إىل   وص البالغية ونصوص العلم وكان يقصد فيها إىل متييز مراتب الكالم, من النصدراسة النص
وما يّتصل به ,كما ترى يف كتابه  كالم املقتدرين من ذوي اللسن؛فقام بعضها على دراسة النص القرآين

)من أسرار التعبري القرآين ، دراسة الدراسات البالغية ( وكتابه  )البالغة القرآنية يف تفسري الزخمشري وأثرها يف
وقامت , ( األحزاب(,وكتابه ) اإلعجاز البالغي ( ومباحَث من كتابه )دراسة يف البالغة والشعر حتليلية لسورة

البخاري , دراسة يف َست  بعُضها على دراسة احلديث الشريف كما جتد يف كتابه )شرح أحاديث من صحيح
بعُضها على دراسة نصوص الشعر ,كما جتد يف   من كتبه األخرى . وقامت الكالم األول ( , ومباحث متفرقة

مواضع متفرقة من كتبه ) دراسة يف البالغة والشعر, والتصوير البياين  كتابه ) قراءة يف األدب القدمي (, ويف
,وكان  له الرتاكيب , ودالالت الرتاكيب ,وهذا األخري هو عينه التصوير البياين يف طبعٍة منقحة ,وخصائص

أخلص اخلصائص لعلم املعاين  الشيُخ قد أصدر كتاب اخلصائص ابسم دالالت الرتاكيب ,يف طبعة بنغازي ,ثّ 
البياين ( ,وعين الشيخ على حنٍو خاص ابلشعر اجلاهلي  , ودالالت الرتاكيب لعلم البيان , ث أصدر التصوير

 لشعراء ( ,و هي اليت أشرُت إليها يف صدرجديًدا,يتناول فيه فكرة )منازع ا ,الذي أصدُر فيه كتاابً 

 .(الكالم,وعنوان كتابه هذا : ) الشعر اجلاهلي دراسة يف منازع الشعراء

 !الشيُخ بفهمه العميق للشعر ,السيما اجلاهلي منه,وهذا من أهم َساته وُعِرفَ 

هلا حبثًا  ابحث يُفرد شيخنا للنص وما فيه من خصائص الرتاكيب ودالالهتا   ميكن أن تكون حمل نظر و دراسة
 ! مستقاًل 

هللا على املنهج البالغي الرصني يف استخراج  وقد قامت كثرٌي من الرسائل العلمية اليت أشرف عليها حفظه
 .املرام معاين الكالم من مباين

 
 

  : منهجه يف التدريس

كما يفعُل الكثرة الكاثرة من يعتمد يف تدريسه طالبه على امللخصات واملذكرات ؛ من أهم ما ميّيز الشيخ أنه ال
 اجلامعات! ولكنه حريٌص على أن يصَل طالبَه بكتب أهل العلم ,فكانت نصوص عبد القاهر أساتذة

الصرب على شرح مسائل  والسكاكي والقزويين بني يدي طالبه يف املرحلة اجلامعية! و للشيخ نَفٌس طويٌل يف
 .والشعر نالعلم,و وصل طالبه ِبواطن اجلمال يف نصوص القرآ

النبيه من اخلامل , ويعطي كالا حّقه من  وممّا ميّيز الشيخ أنّه يعرف طالبَه كما يعرف الوالُد أوالده؛فيعرف
 .االهتمام والعناية

نوره,  زال منارَة علٍم لبعض طالب الشيخ جيتمعون عنده بني الفينة والفينة لالقتباس من وكان بيُت الشيخ وما
 !العلم ومشكالت الثقافة والتحاور معه يف مسائل
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األب ألبنائه ؛فهو ال يكتفي بدور املعلم فحسب؛بل جتده مربًيا حازًما يف موضع  والشيخ يرعى طالبه رعاية
مكاٍن دون أن حيادثك  لّينا حيث يكون اللني,مرشًدا انصحا, حمّفزًا: غاداًي ورائحا؛فال تكاد تلتقي به يف, احلزم

  :لقيُته لقيُت ِعْلًما ونَ ْفعا وأُْنسا ابٍب من أبوابه, وكنُت حيثمايف مسألٍة من مسائل العلم أو 

 

 

 البحر من أيِّ اجلهاِت أتيَتُه = فُلّجُته املعروُف واجلوُد ساِحُله هو

اًل = كأّنك تُعطيِه الذي أنَت سائُِله تراُه إذا َّ  ماجئَتُه ُمتَ َهلِّ

ِه غري روحه = جلاَد هبا فليتهقِ  ولو مل يكْن يف   هللاَ سائُِله كفِّ
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